
انطالق جولة اقتراع اإلعادة بالخارج غدا
المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

أعلنــت اإلدارة التنفيذيــة لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة 2022 أن جولــة اإلعــادة لالنتخابــات في خارج 
مملكة البحرين، ســتجرى يوم غد الثالثاء 15 نوفمبر، وتشــمل 34 دائرة انتخابية نيابية، لم يتم حســمها 

من الجولة األولى.

الــمــواطــنــيــن  لــانــتــخــابــات  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  ودعــــت 
ــتــاريــخ الــمــحــدد إلــى  الــمــوجــوديــن بــالــخــارج فــي هـــذا ال
عن  النيابيين  ممثليهم  التصويت الختيار  في  المشاركة 

هذه الدوائر.
وأشارت إلى أن جميع إجراءات اقتراع اإلعادة هي ذاتها 
وذلك  لانتخابات،  األولــى  الجولة  في  تطبيقها  تم  التي 
من خال 37 مقًرا دبلوماسًيا للمملكة، إذ يبدأ فتح باب 

الثامنة مساًء  الثامنة صباًحا حتى  الساعة  االقتراع من 
حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة 

أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
الناخبين  جــداول  في  المقيدين  لجميع  يمكن  أنــه  يذكر 
الحضور للجان االقتراع والفرز في المقرات الدبلوماسية 
مجلس  أعضاء  النتخاب  الــخــارج  في  البحرين  لمملكة 

النواب.
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الداعمون 
لمبادرة

Hermano
Contracting & Landscaping

Repairs & Maintenance I n t e r i o r s  &  A r t

مملكة ا﮹روئ

ــد ولـــي الــعــهــد نائب  أكـ
للقوات  األعــلــى  الــقــائــد 
ــيــــس  ــ ــة رئ ــحــ ــ ــل ــســ ــ ــم ــ ال
مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الملكي  السمو  صاحب 
ــان بــن  ــمــ ــ ــل األمـــــيـــــر ســ
أهمية  خليفة  آل  حمد 
أوجه  تطوير  مواصلة 
ــتــنــســيــق  ــاون وال ــعــ ــ ــت ــ ال
مملكة  بــيــن  ــمــشــتــرك  ال
ــن والــمــمــلــكــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الـــمـــتـــحـــدة الـــصـــديـــقـــة، 
العمل  بــمــســارات  ــدفــع  وال
السيما  أوســـع  آفـــاق  نحو 
العسكرية  المجاالت  فــي 
والـــدفـــاعـــيـــة وذلــــــك بــمــا 
يحقق األهداف والمصالح 

المشتركة.

تعاون أوسع مع بريطانيا بالمجاالت العسكرية
سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء:

6 مترشحين في عبور السباق المنامة - بنا نجح 
ــى في  ــ االنــتــخــابــي مــن الــجــولــة األول
ــــى نــســب  ــل انـــتـــخـــابـــات ســـجـــلـــت أعــ
ــبــحــريــن،  الـــمـــشـــاركـــة فـــي تـــاريـــخ ال
مترشحا   511 مــنــافــســاتــهــا  وخــــاض 

لانتخابات البرلمانية والبلدية. 
وأفــــــــــــرزت الــــجــــولــــة األولــــــــــى مــن 
االنتخابات خروج 8 نواب من السباق 
السواد،  فاضل  كمال،  سوسن  وهــم: 
ــقــطــري، حــمــد الــكــوهــجــي،  فــاطــمــة ال
بوحمود،  محمد  الدمستاني،  أحمد 
يوسف زينل ومعصومة عبدالرحيم.

وعلى ضفة الفائزين، انتزعت النائب 
لقبا جديدا بوصفها  زينب عبداألمير 
أول امرأة تفوز لدورتين تشريعيتين 
15 مترشحا في  متتاليتين، من بين 
سابعة العاصمة. وسجل النائب علي 
النعيمي عودة هادئة لمقعده النيابي 

بعد أن حقق نصرا حاسما من الجولة 
وحقق  الجنوبية.  سابعة  في  األولــى 
لهواة طوابع  البحرين  رئيس جمعية 
كاسحا  نصرا  جناحي  محمد  البريد 
مـــن محافظة  األولـــــى  الـــدائـــرة  فـــي 
العاصمة على غريمه مراد علي مراد. 
في  الاعبين  تشكيلة  تــبــدل  ورغـــم 
سادسة الشمالية، إال أن النائب األول 
الكاسح  بفوزه  أكد  سلمان  عبدالنبي 
زال  مــا  أنـــه  السبعة  منافسيه  عــلــى 

األقوى. 
ــنــائــب الــســابــق  ــل ــمــة ل ــحــال ــودة ال ــعــ ــ ال
نائب  إزاحة  بعد  بوعلي،  عبدالرحمن 
اكتساح  بددها  المنافسة،  من  الحد 
فاق التوقعات ألحمد المسلم، محققا 
االنتخابات  في  تصويت  نسبة  أعلى 
بواقع  المملكة  الجارية على مستوى 

7711 صوتا.

6 برلمانيين نجوا من شراك 
الجولة األولى و8 خارج السباق
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صناديق االقتراع تعكس نتائج استفتاء “^” ألكثر 5 نواب إنجازا

جاءت نتيجة صناديق االقتراع النتخاب أعضاء مجلس 
 5 أكثر  الختيار  “الباد”  استبانة  لنتائج  عاكسة  النواب 

نواب إنجاًزا في المجال التشريعي والرقابي.
ــبــاد”  ــذيــن تـــصـــّدروا تــصــويــت “ال ــنـــواب الــخــمــســة ال والـ
اإللكتروني هم: زينب عبداألمير، عبدالنبي سلمان، خالد 

بوعنق، إبراهيم النفيعي وأحمد السلوم.
ــراءة نــتــائــج االقـــتـــراع يـــوم أمـــس حجز  ــ ومـــن خـــال ق
مقعديهما  سلمان  وعبدالنبي  عبداألمير  زينب  النائبان 

بمجلس 2022.
وتأهل النواب بوعنق والنفيعي والسلوم لجولة اإلعادة 

الثانية، وتصدروا نتائج دوائرهم.

أخوكم/ أحمد صباح الســلوم 

بعــد الفــوز الكيير فــي الجولة األولى باالتتخابــات النيايية 

أققــدم إلــى جميع أهالــي دائرتي الكاام الذـــن منحوني ثقتهم 

فــي هذه الجولة بكل الشــكر  والعرفان، 

 1332 صوتــا أعتــز بهــم  وأقدرهم فردا فــردا، وأتتظركم جميعا 

فــي جولة اإلعادة لدعمي ومســاندتي.  

ـــوم الســبت  القادم 19 نوفمبر  

#معا_نستمر 

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة



إنجاز وطني جرى في نزاهة وحيادية... خالد بن عبداهلل:

االنتخابات خير دليل على المضي نحو المزيد من اإلصالح
تلّقـــى ملك البـــاد المعّظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، برقية تهنئـــة من نائب 
ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
البنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، رفـــع فيها إلى 
المقـــام الكريـــم لصاحـــب الجالـــة 
الملك المعّظم أسمى آيات التهاني 
نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 

االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية في 
دورتها السادســـة، والتي أســـفرت 
عن مشـــاركة شعبية واسعة بنسبة 

.% 73
وعّبرالشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة فـــي برقيتـــه عـــن إشـــادته 
الـــذي  الوطنـــي  اإلنجـــاز  بهـــذا 
جـــرى فـــي أجـــواء ملؤهـــا النزاهة 
وســـط  واالســـتقالية  والحياديـــة 

إشـــراف قضائي تام ورقابة أهلية 
مقدرة، مؤكـــًدا أنه خير دليل على 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  مضـــي 
جالـــة الملك المعظم نحـــو المزيد 
مـــن التطور واإلصـــاح والحريات 
الدســـتور والقانـــون،  التـــي كفلهـــا 
تحقيًقـــا ألهـــداف مســـيرة الخيـــر 
والنماء التـــي يقودها جالته بكل 

حكمة واقتدار.

 وأكد أن هذه المشاركة التاريخية 
مـــن عمر المســـيرة المباركة تبرهن 
التـــي  الشـــعبية  اإلرادة  أن  علـــى 
عهدناهـــا منـــذ إقرار ميثـــاق العمل 
الوطنـــي عـــام 2001، كانت بمثابة 
ننعـــم  مـــا  لـــكل  األخضـــر  الضـــوء 
بـــه اليـــوم، ســـائًا المولـــى القديـــر 
موفـــور  جالتـــه  علـــى  يديـــم  أن 
يبقيـــه  وأن  والعافيـــة،  الصحـــة 

وراعًيـــا  والشـــعب  للوطـــن  ذخـــًرا 
للحقوق والحريات ورمًزا لوحدتنا 

الوطنية.
وتلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة بمناســـبة نجاح 

االنتخابات.
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تلقـــى عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة 
من مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، بمناسبة النجاح الكبير للعملية 
االنتخابية في دورتها السادسة بمشاركة كبيرة 

بلغت نسبتها 73 %. 
وأكـــد ســـموه أن هذا اإلنجاز يضاف إلى ســـجل 
المنجـــزات الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن التـــي 
عـــززت مـــن المســـيرة الديمقراطيـــة والتنموية 
الملـــك  بقيـــادة جالـــة  المملكـــة  فـــي  الشـــاملة 
المعظم، مشـــيًدا بجهود فريـــق البحرين بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
خليفـــة الـــذي أثمر عن نجاح المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة جالة الملـــك المعظم، ليضيف 

مزيدا من المكتســـبات السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية لمملكة البحرين.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة برقية تهنئة من مستشار صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بمناسبة نجاح 
االنتخابات النيابية والبلدية 2022، وما شهدته 

من مشاركة شعبية مشرفة بنسبة 73 %. 
وأكد ســـموه أن المنجـــزات الوطنية قد تعززت 
فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
عاهل الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وبدعم من صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
منوًهـــا بتضافر جهود فريق البحرين في توفير 

اإلمكانات الكفيلة بإنجاح العملية االنتخابية.

نجاح االنتخابات بمشاركة كبيرة يعزز المسيرة الديمقراطية والتنموية
الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التهنئة... سمو الشيخ علي بن خليفة:

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

الشيخ خالد بن عبدالله

المنامة - بنا

تلّقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 

بن عبدهللا آل خليفة،
رفع فيها إلى المقام السامي لصاحب 
الجالـــة الملـــك المعظـــم أجـــل آيات 
التهانـــي والتبريكات بمناســـبة نجاح 
االنتخابـــات النيابية والبلدية 2022، 
ومـــا شـــهدته مـــن مشـــاركة شـــعبية 

مشرفة بنسبة 73 %.
وأكد أن العهد اإلصاحي الذي أرسى 
جالتـــه قواعده آتى ثماره اليوم من 
خـــال الوعـــي الوطني الـــذي أظهره 
الشـــعب البحرينـــي األصيل األصدق 
وعـــًدا، واألوفى عهـــًدا بقيم ومبادئ 
العهـــد اإلصاحـــي، والـــذي ســـيبقى 
نبراًســـا لمسيرة الوطن ومعيًنا نابًضا 
للديمقراطيـــة البحرينيـــة فـــي كافة 

الظروف والمراحل.
 أكـــد وزيـــر الداخليـــة أن مـــا أبـــداه 

واســـعة  مشـــاركة  مـــن  المواطنـــون 
بجميـــع مناطق المملكـــة كان مظهًرا 
تعكـــس  وطنيـــة  ورســـالة  ـــا  حضاريًّ
لشـــعب  األصيلـــة  الوطنيـــة  الـــروح 
جالتـــه الوفـــي، والذي يعتـــز بوالئه 
وانتمائـــه، واالصطفـــاف خلف قيادة 
جالته لتبقى البحرين آمنه مستقرة 
ماضيـــة إلـــى األمـــام نحـــو مســـتقبل 
يمارس أبناؤها حقوقهم الدستورية 
ومســـئولياتهم  والديمقراطيـــة 
اختيـــار  مقدمتهـــا  وفـــي  الوطنيـــة، 

ممثليهم لمجلس النواب والمجالس 
البلديـــة في ظل اإلشـــراف القضائي 
الكامـــل وفـــي أجـــواء مـــن الحريـــة 

والديمقراطية.
وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقية 
تهنئة مـــن وزير الداخليـــة، رفع فيها 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
ســـموه بمناســـبة نجـــاح االنتخابات، 
ومـــا شـــهدته مـــن مشـــاركة شـــعبية 

مشرفة بنسبة 73 %.
هـــذا  أن  الداخليـــة  وزيـــر  وأكـــد   
يعكـــس  االنتخابـــي  االســـتحقاق 
وبجـــاء قـــوة ومتانـــة الديمقراطية 
البحرينية الرائدة القائمة على ركائز 
وطنيـــة، أرســـى قواعدهـــا صاحـــب 
وبدعـــم  المعظـــم،  الملـــك  الجالـــة 
برئاســـة  الحكومـــة  مـــن  ومتابعـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

العهد اإلصالحي للملك المعظم يؤتي ثماره... وزير الداخلية:

نجاح االستحقاق يعكس الروح الوطنية لشعب البحرين

الشيخ راشد بن عبدالله

المنامة - بنا

المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
برقيـــة  آل خليفـــة،  بـــن عيســـى 
تهنئة من وزير العدل والشـــؤون 
رئيـــس  واألوقـــاف  اإلســـامية 
علـــى  لإلشـــراف  العليـــا  اللجنـــة 
نـــواف  االنتخابـــات  ســـامة 
المعـــاودة، رفـــع فيها إلـــى المقام 
الســـامي لصاحب الجالة الملك 
المعظم باسمه ونيابة عن اللجنة 
ســـامة  علـــى  لإلشـــراف  العليـــا 
االنتخابات أســـمى آيات التهاني 
النجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
النيابيـــة  لانتخابـــات  المشـــهود 
الســـادس  التشـــريعي  للفصـــل 

وكذلك المجالس البلدية.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 

أن  واألوقـــاف  اإلســـامية 
الكبيـــر  الوطنـــي  اإلنجـــاز  هـــذا 
يأتـــي ليجســـد الوعـــي الوطنـــي 
بأهميـــة االســـتحقاق فـــي تعزيز 
مـــا  علـــى  والبنـــاء  المكتســـبات 
تحقق من إنجازات ضمن مسيرة 
اإلصاح والتحديث التي أرسى 

دعائمها ميثاق العمل الوطني.
شـــهدته  بمـــا  المعـــاودة  وأشـــاد 
نتائـــج االنتخابـــات من مشـــاركة 
شـــعبية كبيرة في جميع الدوائر 
االنتخابيـــة فـــي ظـــل اإلشـــراف 
جميـــع  علـــى  الكامـــل  القضائـــي 
مراحلهـــا، يعكـــس مـــدى إصـــرار 
وعزيمـــة المواطنيـــن وحرصهـــم 
فـــي  الفعـــال  الحضـــور  علـــى 
الوطنيـــة،  المحطـــات  مختلـــف 
ســـائاً المولـــى ســـبحانه وتعالى 
أن يحفـــظ جالـــة الملك المعظم 
ويديم على جالته نعمة الصحة 
والعافيـــة وطول العمـــر ولمملكة 
البحرين وشـــعبها العزيـــز المزيد 
من التطـــور واالزدهـــار والرخاء 
في ظل قيادة جالته الحكيمة.

حضور فعال للمواطنين في مختلف المحطات الوطنية... وزير العدل:

اإلنجاز الكبير يجسد الوعي بأهمية االستحقاق االنتخابي

نواف المعاودة
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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 

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

31 ديسمبر 
2021

)مدققة(

30 سبتمبر 
2022

)مراجعة(
بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 355,007 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 112,097 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 743,824 صكوك سيادية
26,285 36,222 صكوك الشركات

808,543 1,209,023 موجودات التمويالت 
555,909 772,658 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 107,770 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
- 54,096 موجودات التكافل والموجودات ذات العالقة

57,961 62,677 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير

14,533 234,316 استثمار في شركات زميلة
44,423 63,145 موجودات أخرى
25,971 52,633 الشهرة وموجودات  غير ملموسة أخرى

2,684,571 3,803,468 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

    وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 150,935 إيداعات من مؤسسات مالية ومن العمالء
482,739 536,935 حسابات جارية للعمالء
100,216 309,736 تمويل مرابحة ألجل

- 92,702  مطلوبات التكافل والمطلوبات ذات العالقة
53,789 48,851 مطلوبات أخرى

763,635 1,139,159 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 292,555 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 2,046,455 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 2,339,010 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (12,021) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 23,545 أرباح مستبقاة 
47,012 30,708 احتياطات 

296,251 291,672 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 33,627 حصة غير مسيطرة 

296,759 325,299 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

2,684,571 3,803,468     وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

30 سبتمبر  
2021

)مراجعة(

30 سبتمبر  
2022

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

 382,854 (163,078) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
 (162,479) (72,836) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 (96,450) 200,957 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 123,925  (34,957) صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في 1 يناير 395,947  291,645 
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 360,990  415,570 

للتسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2021

)مراجعة(

للتسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2022

)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2021

)مراجعة(

للثالثة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر
2022

)مراجعة(

بيان الدخل الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
58,343 65,146 20,197 27,718 دخل التمويل 
16,634 24,032 6,240 8,777 دخل من الصكوك 

(1,951) (4,403) (647) (747) خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة، صافي
517 (230) (99) - )خسارة( / دخل من العقارات، صافي

6,153 7,324 2,341 2,723 الرسوم والعموالت، صافي
2,287 5,119 359 4,224 حصة الربح من شركات زميلة، صافي

- 1,622 - 1,622 دخل من عمليات التكافل، صافي
(431) 727 (808) (169) )خسارة( / إيرادات أخرى

81,552 99,337 27,583 44,148 مجموع الدخل التشغيلي
(3,193) (2,664) (1,087) (1,258) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(2,329) (2,675) (317) (1,517) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(50,648) (74,732) (16,181) (39,438)     حصة المجموعة كمضارب ووكيل

24,197 42,753 6,013 25,612 حصة المجموعة كمضارب ووكيل
(26,451) (31,979) (10,168) (13,826) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
49,579 62,019 16,011 27,547 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
13,018 15,273 4,422 5,839 تكاليف الموظفين
1,528 1,400 483 591 تكلفة المباني

946 1,477 361 832 استهالك وإطفاء
9,348 13,494 3,393 7,323 مصروفات تشغيلية أخرى

24,840 31,644 8,659 14,585 مجموع المصروفات التشغيلية
24,739 30,375 7,352 12,962 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(8,676) (9,342) (1,860) (5,449) صافي مخصص انخفاض القيمة

16,063 21,033 5,492 7,513 صافي ربح الفترة
العائد إلى:

16,224 20,288 5,562 6,769 -   مساهمي البنك
(161) 745 (70) 744 -   حصة غير مسيطرة

16,063 21,033 5,492 7,513
6.7 8.6 2.3 2.9 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

30 سبتمبر 
2021

)مراجعة(

30 سبتمبر 
2022

)مراجعة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

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

 281,224  - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
صافي ربح الفترة 21,033  16,063 

 1,562  (8,522) الحركة في القيمة العادلة، صافي
 -  (4,627) إعادة تصنيف إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 - (2,829) حصة الشركة الزميلة من تغيرات القيمة العادلة

 2,190  (326) إعادة تحويل عمالت أجنبية
 19,815 4,729 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

-  (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
 (2,213) صافي الحركة في أسهم الخزينة 558 

 345 32,374 الحركة في حصة غير مسيطرة
 299,171 325,299 الرصيد كما في 30 سبتمبر 
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لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2022 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس اإلدارة
مطر محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رفيق النايض

الرئيس التنفيذي للمجموعة
خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

تلقـــى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن قرينـــة جاللـــة الملـــك المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
نجـــاح  بمناســـبة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
االنتخابـــات النيابيـــة والمجالـــس البلدية 

2022م.
التهانـــي  خالـــص  ســـموها  ورفعـــت 
الملـــك  الجاللـــة  لصاحـــب  والتبريـــكات 
المعظم بمناســـبة النجـــاح الباهر والنتائج 
المشـــرفة لالنتخابـــات النيابيـــة والبلدية، 
والـــذي جـــاء بفضـــل المســـاعي الوطنيـــة 
المخلصة لشـــعب البحرين الوفي برجاله 

ونســـائه، والذين مثلوا أجمل صور العهد 
والـــوالء لجاللـــة الملك المعظـــم والوطن، 
مؤكدة ما مارســـه شـــعب البحرين الوفي 
مـــن إرادة حرة وقناعة مســـتقلة وعزيمة 
مســـيرة  وتطويـــر  إثـــراء  علـــى  صادقـــة 
العمـــل الديمقراطي، حيث جـــاء صوتهم 
واضحا ومعبرا من خالل مشـــاركتهم في 

االنتخابات.
 وأعربـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي فـــي 
برقيتهـــا لصاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
عـــن فخرها واعتزازها بما ســـجلته المرأة 
البحرينيـــة في هذه اللحظـــات التاريخية 
مـــن مواقف مؤثـــرة، وقالت ســـموها “إننا 
نقـــف أمـــام هـــذه المواقـــف بـــكل تقديـــر 

المـــرأة  عليـــه  حرصـــت  لمـــا  وامتنـــان، 
البحرينيـــة، وفـــي كل موقـــع مـــن مواقـــع 
العمـــل والعطـــاء، علـــى ترك بصمـــة طيبة 
وبأداء متميز، سواء على صعيد ممارسة 
حقها الدستوري في التصويت والترشح، 
أو في اإلســـهام النوعي في إدارة العملية 
خبراتهـــا  اختـــالف  علـــى  االنتخابيـــة 
والتطوعيـــة،  والتنظيميـــة  اإلشـــرافية 
وصـــوال للنتائـــج المفرحة التي شـــهدناها 
اســـتعدادا لفصل جديد من فصول العمل 
البرلمانـــي والبلـــدي، تحـــت رايـــة صاحب 
الجاللة الملك المعظم، الخفاقة في سماء 
الوطن الشـــامخ، وبمســـاندة مخلصة من 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة”.

وأعربت سموها عن عظيم شكرها لجاللة 
الملـــك المعظـــم على ما تحظـــى به المرأة 
البحرينيـــة مـــن اهتمـــام ودعـــم متواصل 
ســـام مـــن لـــدن جاللتـــه، وهو مـــا يتجلى 
انعكاســـه الكبيـــر علـــى المكانـــة الرفيعـــة 
األعلـــى  المجلـــس  دور  وعلـــى  للمـــرأة، 
للمرأة، والذي يحرص، بعون هللا، على أن 
يكون مســـاندا وسباقا في تحقيق الرؤية 
الملـــك المعظـــم لخيـــر  الســـامية لجاللـــة 
وصـــالح الوطن وأهله الكرام، ســـائلة هللا 
عـــز وجل أن يحفـــظ جاللتـــه وأن يؤيده 

بعونه وتوفيقه.

المنامة - بنا

شعب البحرين مّثل أجمل صور العهد والوالء للملك المعظم
المرأة البحرينية تترك بصمتها في كل مواقع العمل والعطاء... سمو األميرة سبيكة:

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريكات إلى مقام ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح االنتخابـــات 

النيابية والمجالس البلدية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
المناســـبة  بهـــذه  تصريـــح  فـــي  خليفـــة 
“لقـــد حققـــت الديمقراطيـــة فـــي مملكـــة 
ملـــك  الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة  البحريـــن 
البـــالد المعظـــم إنجـــاًزا جديـــًدا يضـــاف 

إلـــى سلســـلة إنجازاتها العريقـــة بتحقيق 
االنتخابـــات فـــي نســـبة عاليـــة بلغت 73 
% وهـــو األمـــر الـــذي يعـــزز قوة مســـيرة 
البحرين الديمقراطية ونزاهة وشـــفافية 

االنتخابات في المملكة”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “نشيد بالجهود الكبيرة والمتابعة 
المســـتمرة مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
الحكوميـــة  الجهـــات  إلـــى  وتوجيهاتـــه 
كافـــة بالعمـــل بـــروح فريـــق البحرين من 

أجـــل توفيـــر أعلـــى مســـتويات التنظيـــم 
والدقة والسالســـة في إجراءات العملية 

االنتخابية”.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
االقتـــراع  لمســـيرة  المتتبـــع  “إن  خليفـــة 
يدرك تماًما نزاهة االنتخابات وشفافيتها 
وحســـن التنظيـــم والـــذي أفـــرح قلوبنـــا 
جميًعـــا هـــو المشـــاركة الكبيـــرة والفاعلة 
مـــن قبـــل أبنـــاء شـــعب البحريـــن الوفـــي 
مـــن مختلف األطياف واألعمـــار، وهو ما 
يجســـد مـــا يتميز بـــه أبنـــاء البحرين من 
حـــٍس وطنـــي راٍق، ومســـؤولية عظيمة، 

ووالء لقيادتـــه ووطنـــه، وحرصـــه علـــى 
فـــي  الوطنيـــة  بالمســـيرة  قدًمـــا  الدفـــع 
المملكـــة وبما يحقـــق التطلعات في رؤية 
مملكة البحرين تزداد ازدهاًرا ورفعة في 

مختلف المجاالت”.
واختتـــم ســـموه تصريحـــه بالتأكيـــد أن 
“البحرين شهدت عرًسا ديمقراطًيا كبيًرا، 
والمملكـــة مقبلة علـــى أيام مـــن االزدهار 
والتقدم والنماء ومســـيرة تنموية شاملة 
في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، 

لمستقبل البحرين الواعد المزدهر”.

عوالي - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

مشاركة 73 % في االنتخابات تعزز المسيرة الديمقراطية
البحرين مقبلة على أيام من االزدهار والتقدم... ناصر بن حمد:

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
والتبريـــكات  التهانـــي  برقيـــات 
مـــن أصحـــاب المعالـــي والســـعادة 
الوزراء وعدد من كبار المسؤولين 
بالقطاعين العام والخاص بمناسبة 
نجاح االنتخابات النيابية والبلدية 
2022، ومـــا شـــهدته من مشـــاركة 

شعبية واسعة بنسبة 73 %.
وتلقى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء برقيات تهنئة 

من كل من:
- رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري الشـــيخ سلمان بن عبدهللا 

بن حمد آل خليفة. 
- وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 

خليفة. 
- المستشار لمجلس إدارة الشركة 
القابضة للنفط والغاز عبدالحسين 

ميرزا. 
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ   -

المركزي رشيد المعراج. 
- وزير العمل جميل حميدان. 

- وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائل المبارك. 

- وزيـــر النفـــط والبيئـــة محمـــد بن 
دينة. 

- وزير الشـــؤون القانونية يوســـف 
خلف. 

- وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
ياسر حميدان. 

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة   -
جواد. 

- وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف نواف المعاودة. 

- وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
حمد المالكي. 

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر   -
العمراني آمنة الرميحي. 

- وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة نور 
الخليف. 

رمـــزان  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر   -
النعيمي. 

- رئيـــس ديـــوان ســـمو ولـــي العهد 
الشـــيخ سلمان بن أحمد بن سلمان 

آل خليفة. 
- مستشـــار شؤون اإلعالم بديوان 
سمو ولي العهد عيسى الحمادي. 

- نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 

للشـــباب والرياضة الشـــيخ دعيج 
بن سلمان آل خليفة. 

نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
المحرق الشـــيخ أحمـــد بن علي بن 

عبدهللا آل خليفة. 
- رئيس جهـــاز المخابرات الوطني 

الفريق عادل الفاضل. 
- رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 

البحرين سمير ناس. 
- محافظ الشمالية علي العصفور. 
- رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مدرســـة 
العتيبـــي  مـــي  البحريـــن  بيـــان 

وأعضاء مجلس األمناء. 
- الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة تنظيم 

سوق العمل نوف جمشير. 
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل   -

شـــؤون  بـــوزارة  والمعلومـــات 
البلديات محمد أبو حسان. 

- نائـــب محافـــظ الشـــمالية العميد 
خالد الدوسري. 

- الشـــيخ رشـــيد بـــن عيســـى بـــن 
عبدهللا بن حمد آل خليفة. 

- الشيخ علي بن خليفة بن عبدهللا 
آل خليفة. 

- الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطني يوسف البنخليل. 

- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
الوطنـــي  بالجهـــاز  الضريبيـــة 

لإليرادات نور حافظ. 
- محمـــد العـــرادي - جهـــاز الخدمة 

المدنية. 
- خالد األمين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المعظـــم صاحـــب  البـــالد  تلقـــى عاهـــل 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي 
تهنئة من رئيســـة مجلس النواب فوزية 
زينـــل بمناســـبة النجـــاح الكبيـــر للعملية 
االنتخابية وتسجيل أكبر نسبة مشاركة 
في تاريخ مملكة البحرين بلغت 73 %.

وأشـــادت رئيـــس مجلـــس النـــواب بهذا 
العمليـــة  تاريـــخ  فـــي  الكبيـــر  النجـــاح 
االنتخابيـــة، والـــذي يعـــد عالمة مضيئة 

علـــى اســـتدامة المســـيرة الديمقراطية 
والتنموية الشـــاملة التي يقودها جاللة 
الملك المعظم، مؤكدًة الرهان على وعي 
بحقوقهـــم  ونســـاًء  رجـــاالً  المواطنيـــن 
تأديـــة  ألهميـــة  وإدراكهـــم  السياســـية 
واجباتهـــم الوطنيـــة والدســـتورية فـــي 
اختيـــار المترشـــحين لتمثيلهم لعضوية 
البلديـــة،  والمجالـــس  النـــواب  مجلـــس 
منوهـــًة بـــدور اللجنـــة العليـــا لإلشـــراف 
العـــام على ســـالمة االنتخابـــات وتوفير 
والتنظيميـــة  التشـــريعية  الضمانـــات 

إلتمام االنتخابات.

زينل: نجاح االنتخابات عالمة مضيئة بالديمقراطية

المنامة - بنا

تلقى عاهـــل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة وولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئة مـــن رئيس مجلس 
الشـــورى علـــي الصالح، رفـــع فيهما 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة النجـــاح الباهـــر والمتميز 
الذي شـــهدته االنتخابـــات النيابية 
والبلدية في تاريخ مملكة البحرين 
للعام 2022، وتســـجيل أعلى نسبة 

مشاركة بنسبة 73 %.
وأعـــرب رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
واالعتـــزاز  الفخـــر  عميـــق  عـــن 
لجاللـــة الملك المعظـــم عن التقدير 
الرفيـــع للدعم الملكي الســـامي من 
لـــدن جاللته للســـلطة التشـــريعية، 
وقيـــادة جاللته الحكيمة لمســـيرة 
البحريـــن،  بمملكـــة  الديمقراطيـــة 
مؤكـــدا أن توافـــد المواطنين على 
صـــورة  عكـــس  االقتـــراع  مراكـــز 
وطنيـــة  وملحمـــة  ديمقراطيـــة 
تتجلى فيها أســـمى معانـــي الوالء 

واالنتماء للوطن.
كمـــا عبر عـــن الفخر واالعتـــزاز بما 
قّدمتـــه الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء، من إســـهام متميز 
العمليـــة االنتخابيـــة،  فـــي تنظيـــم 
وتوفير كل التسهيالت للمواطنين 
للمشـــاركة في االنتخابات النيابية 
والبلديـــة، واختيـــار ممثليهـــم فـــي 
مجلس النواب والمجالس البلدية، 
مؤكًدا أن المواقف المشّرفة ألبناء 
البحرين  ُتســـجل بأحـــرف مضيئة 
فـــي تاريخ البحريـــن، وُتبنى عليها 
التنمويـــة  المنجـــزات والنجاحـــات 

الشاملة.
المشـــاركة  بنســـبة  الصالـــح  ونـــوه 
الشـــعبية في االنتخابات التي تعد 
إنجازا رفيعا للمســـيرة التشريعية، 
مشـــيدا بالمواقف المشرفة لشعب 
ســـجلها  الـــذي  الوفـــي  البحريـــن 
تاريـــخ  فـــي  مضيئـــة  بأحـــرف 
البحريـــن، تبنـــى عليهـــا المنجـــزات 
الشـــاملة  التنمويـــة  والنجاحـــات 

بقيادة جاللة الملك المعظم.

الصالح: المواقف المشرفة مسجلة في التاريخ

سمــو ولـي العهــد رئيـس الوزراء يتلقــى 
برقيات التهانــي من الوزراء والمسؤوليــن

بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية والبلدية

مشاركة شعبية واسعة جسدت أسمى صور التالحم
الملك المعظم يتلقى برقيات التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين وعدد من المواطنين

تلقــى عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة برقيــات تهانــي مــن أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وعدد 
مــن كبــار المســؤولين بالقطاعيــن العام والخــاص والمواطنين بمناســبة 
النجــاح الباهــر والمتميــز الذي شــهدته االنتخابات النيابيــة والبلدية في 
تاريخ مملكة البحرين للعام 2022 وتســجيل أعلى نســبة مشاركة بنسبة 
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وأعربوا فـــي برقياتهـــم عن أصدق 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى صاحب 
حققتـــه  الـــذي  بالنجـــاح  الجاللـــة 
مـــن  شـــهدته  ومـــا  االنتخابـــات، 
مشـــاركة شـــعبية واســـعة جســـدت 
ظـــل  فـــي  التالحـــم  صـــور  أســـمى 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة التـــي 
يقودهـــا جاللتـــه، ســـائلين المولـــى 
القديـــر أن يحفـــظ جاللتـــه ويمتعه 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة وطول 
العمـــر ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها 
الكريم المزيد من التطور والرخاء.

فقـــد تلقى جاللتـــه برقيـــات تهاني 
من كل من:

- ســـمو الشـــيخ حمد بـــن محمد بن 
سلمان آل خليفة.

- رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري 
مؤسســـة التنظيـــم العقاري الشـــيخ 
ســـلمان بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 

خليفة.
- رئيـــس المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمن بن 

محمد بن راشد آل خليفة.
- وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
- رئيـــس ديـــوان ســـمو ولـــي العهد، 
الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 

آل خليفة.
- رئيس مجلس إدارة نادي المحرق 
الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل 

خليفة.
بـــن  عيســـى  بـــن  رشـــيد  الشـــيخ   -

عبدهللا بن حمد آل خليفة.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب   -
للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن 

سلمان آل خليفة.
- الشيخ علي بن خليفة بن عبدهللا 

آل خليفة.
- الشيخ عبدهللا بن عبدالرحمن بن 

عبدهللا آل خليفة.
- وزير العمل جميل حميدان.

- مستشـــار مجلـــس إدارة الشـــركة 
القابضة للنفط والغاز عبدالحســـين 

ميرزا.
- محافظ مصرف البحرين المركزي 

رشيد المعراج.
رمـــزان  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر   -

النعيمي.
- وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 

وائل المبارك.
المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر   -
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بن 

دينه.
- وزيـــرة التنميـــة المســـتدامة نـــور 

الخليف.
- وزيـــر الشـــؤون القانونية يوســـف 

خلف.
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر   -

ياسر حميدان.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة   -

العمراني آمنة الرميحي.
- وزيرة الصحة جليلة السيد جواد.
- محافظ الشمالية علي العصفور.

تجـــارة وصناعـــة  غرفـــة  رئيـــس   -
البحرين سمير ناس.

- مستشـــار شـــؤون اإلعالم بديوان 
ولي العهد عيسى الحمادي.

- وزير شؤون مجلس الوزراء حمد 
المالكي.

- رئيـــس جهاز المخابـــرات الوطني 
الفريق عادل الفاضل.

- الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم 
سوق العمل نوف جمشير.

- نائب محافظ المحافظة الشمالية 
العميد خالد الدوسري.

- الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة نفـــط 
عبدالرحمـــن  )بابكـــو(  البحريـــن 

جواهري.
- نائب الرئيـــس التنفيذي للعمليات 
الضريبية الجهاز الوطني لإليرادات 

نور حافظ.
- النائب األول لرئيس غرفة تجارة 

وصناعة البحرين خالد نجيبي.
الصياديـــن  جمعيـــة  رئيـــس   -

المحترفين عبداألمير المغني.
- نائـــب رئيـــس جمعيـــة الصياديـــن 
منتســـبي  وجميـــع  المحترفيـــن 

الجمعية جاسم الجيران.
- رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد 

الثقافي والرياضي أنور شرف.
- لطيفة المرشد.

البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مديـــر   -
والماليـــة - جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة 
بوليتكنـــك  أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو 

البحرين محمد العرادي.
- رئيـــس شـــركة الخليـــج لصناعـــة 

البتروكيماويات ياسر العباسي.
- رامز العوضي.

المصرفييـــن  نقابـــة  رئيســـة   -
البحرينية نورا الفيحاني.

- عبدالوهاب الحواج.
- الرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال 

الوطني يوسف البنخليل.
- حسن عباس.
- خالد األمين.

- عبدهللا آل رضي.
- استشاري اإلدارة الصحية جميلة 

السماك.
- عماد البلوشي وعائلته.
- راشد المعراج وعائلته.

للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل   -
شـــؤون  بـــوزارة  والمعلومـــات 
أبـــو  محمـــد  والزراعـــة  البلديـــات 

حسان.
- نواف الكوهجي.
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النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 
املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف ٣0 سبتمرب 2022، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، الذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 1٣ نوفمرب 2022.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

عبدالله طالب
الرئيس التنفيذي

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

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

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

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢

)مراجعة(

كما يف
٣1 ديسمرب ٢٠٢1

)مدققة(

املوجودات

 1٩٦,8٣٩  1٣8,284 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 70,2٩0  17,8٥2 سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,270,٣0٦  ٦41,٩2٩ مرابحات وتمويالت اخرى

 ٥٣7,٥0٥  ٥٣1,87٥ تمويالت املشاركة

 8٩٣,12٩  74٩,4٥٣ صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 2,4٥٦  1,٥٩٥ استثمار يف رشكات زميلة

 147,71٦  ٣04 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٦٣,8٣4  7٦,٥٥٥ موجودات أخرى

 2,4٦7  ٣,88٥ استثمارات عقارية

 ٦4,٦٣2  ٦٥,870 عقارات قيد التطوير

 ٥٥,٦82  41,٦11 موجودات ثابتة

 22,٦4٣  8,٩٦7 موجودات غري ملموسة

 ٣,٣٢7,499  ٢,٢78,18٠ إجمايل املوجودات

املطلوبات، وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
املطلقة وحقوق امللكية

املطلوبات

 72٦,٩81  ٦٥1,04٣ حسابات جارية للعمالء

 ٥2٦,٦0٣  4٩2,0٣0 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 420,047  27,٣٣1 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 1٣٥,٥44  1٣٣,2٣٦ املطلوبات األخرى

 1,8٠9,175  1,٣٠٣,64٠ إجمايل املطلوبات

 1,421,٣٩2  8٩7,٥٣2 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 ٣,٢٣٠,567  ٢,٢٠1,17٢     االستثمار املطلقة

 100,000  100,000 رأس املال

 )40,120( )٦٣,1٣٩(االحتياطيات

 )1٦,1٥0( )4,7٥7(خسائر مرتاكمة

 4٣,7٣٠  ٣٢,1٠4 إجمايل الحقوق العائدة ملساهمي البنك

 ٥٣,202  44,٩04 حقوق غري مسيطرة

 96,9٣٢  77,٠٠8 إجمايل حقوق امللكية

إجمايل املطلوبات، وحقوق أصحاب حسابات 

 ٣,٣٢7,499  ٢,٢78,18٠     االستثمار املطلقة وحقوق امللكية

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

التسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢1
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

  صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 12,٥٦2  24,2٥1 العمليات املستمرة

 )1,٦٥8( ٥,٦1٥ العمليات املتوقفة

تعديالت يف: 

 ٦,71٩  ٥,8٥٩ االستهالك واإلطفاء

 )1٩4( -   حصة من النتائج بعد الرضيبة من الرشكات الزميلة

 )٣,7٦7( )1,072(عكس مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )٣1,8٥٣( )2٣,٣01(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 2,14٦  2,04٦ تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 )٥78( )٥٣(خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )16,6٢٣( 1٣,٣45 أرباح / )خسائر( تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً 
 ٦,27٩  17,٣٦٣    أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي

 77,٦87  ٥,248 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )184,28٦( )1٣٣,21٥(تمويالت املشاركة

 )20,02٩( )٩٥,4٩٣(موجودات أخرى

 ٩1,٦20  ٩0,428 الحسابات الجارية للعمالء 

 ٩8,1٣4  ٥1,1٣٣ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 20٦  )10,٦٣8(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 1٦,٩0٣  ٣4,2٥4 املطلوبات األخرى

 10٦,48٩  ٥0,707 الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )10,848( )1٥,1٣0(الرضائب املدفوعة

 165,5٣٢  8,٠٠٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغري يف:

 )1,٣٦٥( -   استثمار يف رشكات زميلة

 )4,٦٣٦( 4,٦27 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )11٥,٦٥٦( )٥8,٦44(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )٥,281( )4,٣٦7(موجودات ثابتة

 )1٢6,9٣8( )58,٣84(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )٣,٩7٣( )٣,82٩(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 )٣,97٣( )٣,8٢9(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )٩,٩٩8( )٣0,817(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٢4,6٢٣  )85,٠٢8(صايف الزيادة/ )النقص( يف النقد وما يف حكمه

 ٢78,٢8٠  ٢٢5,5٣٠ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ٣٠٢,9٠٣  14٠,5٠٢ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

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

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
الحقوق 
العائدة 

ملساهمي 
البنك

حقوق غري 
مسيطرة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

يف 1 يناير ٢٠٢٢ 
 96,9٣٢  5٣,٢٠٢  4٣,7٣٠  )16,15٠( )46,4٢4( 746  )1,٣5٠( 6,6٠9  2٩٩  1٠٠,٠٠٠ )مدققة(

 15,٢٠7  ٣,814  11,٣٩٣  11,٣٩٣  -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة 
 للصكوك وأدوات

 استثمارية وما يف 
 )5,1٣5( )٩0٦( )4,22٩( -    -    -    -    )4,22٩( -    -   حكمها

الحركة يف احتياطي 
 1,٣5٠  -    1,٣٥0  -    -    -    1,٣٥0  -    -    -   التحوط

تسوية تحويل العمالت 
 )11,20٦( )20,140( -    )20,22٩( )٥2( -    141  -    -   األجنبية

 
)٣1,٣46(

يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢ 
 77,٠٠8  44,9٠4  ٣٢,1٠4  )4,757( )66,65٣( 694  -    ٢,5٢1  ٢99  1٠٠,٠٠٠ )مراجعة(

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

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

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
الحقوق 
العائدة 

ملساهمي 
البنك

حقوق غري 
مسيطرة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

يف 1 يناير ٢٠٢1 
 1٠4,88٠  55,٠49  49,8٣1  )16,1٣6( )٣9,6٠٢( 7٢1  )٢,76٠( 7,٣٠9  2٩٩  1٠٠,٠٠٠ )مدققة(

 1,٣4٢  ٣,٩٦4  )2,٦22( )2,٦22( -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

زيادة املساهمة يف 
 -    )2٩٥( 2٩٥  2٩٥  -    -    -    -    -    -   رشكة تابعة 

حركة القيمة العادلة 
 للصكوك وأدوات 

 استثمارية وما يف 
 1,4٠٠  4٦8  ٩٣2  -    -    -    -    ٩٣2  -    -   حكمها

الحركة يف احتياطي 
 1,٣4٢  -    1,٣42  -    -    -    1,٣42  -    -    -   التحوط

تسوية تحويل العمالت 
 )٥,1٦7( )٥,٥24( -    )٥,٣٥٩( )40( -    )12٥( -    -   األجنبية

 
)1٠,691(

يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٢1 
 98,٢7٣  54,٠19  44,٢54  )18,46٣( )44,961( 681  )1,418( 8,116  ٢99  1٠٠,٠٠٠ )مراجعة(

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

الثالثة أشهر املنتهية يفالتسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢1
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢1
)مراجعة(

اإليرادات 

 20,404  ٣٩,788  ٥٩,٩8٦  110,800 الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )10,٦44( )21,٥8٦( )٣0,٥27( )٥٦,٣8٥(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 9,76٠  18,٢٠٢  ٢9,459  54,415   بصفتها مضارباً

 ٦,٩٥0  4,8٣8  2٥,٣10  1٥,448 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ٩,٦82  ٦,٥41  ٣1,8٥٣  2٣,٣01 الدخل من الصكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 4,20٥  4,٦1٣  14,2٣7  12,8٥0 إيرادات أخرى

 ٣0,٥٩7  ٣4,1٩4  100,8٥٩  10٦,014 إجمايل اإليرادات

 )14,44٦( )8,2٥4( )44,٦2٦( )٣٦,0٦٩(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 16,151  ٢5,94٠  56,٢٣٣  69,945 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )1٣,14٥( )1٣,٦٣7( )40,71٩( )40,٩07(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2,24٩( )1,٥0٩( )٦,71٩( )٥,8٥٩(االستهالك واإلطفاء

 )15,٣94( )15,146( )47,4٣8( )46,766(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 757  1٠,794  8,795  ٢٣,179   والرضائب الخارجية

 )27٩( 82٦  ٣,7٦7  1,072 عكس / )مخصصات( الهبوط يف القيمة )صايف(

 478  11,6٢٠  1٢,56٢  ٢4,٢51 صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )٣,087( )٥,8٩4( )٩,٥٦2( )14,٦٥٩(رضائب خارجية

 )٢,6٠9( 5,7٢6  ٣,٠٠٠  9,59٢ الدخل الصايف من العمليات املستمرة

 ٥4٣  ٥,٩٥٩  )1,٦٥8( ٥,٦1٥ صايف النتائج من العمليات املتوقفة

 )٢,٠66( 11,685  1,٣4٢  15,٢٠7 صايف الربح / )الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )٣,1٥٦( ٩,8٩٩  )2,٦22( 11,٣٩٣ مساهمو البنك

 1,0٩0  1,78٦  ٣,٩٦4  ٣,814 حقوق األقلية

 15,٢٠7  1,٣4٢  11,685 )٢,٠66( 

 عائد / )خسائر( السهم األسايس واملخفف متعلقة 
    بمساهمي البنك - فلس

11.٣9)٢.6٢(9.9)٣.16(

  عائد / )خسائر( السهم األسايس و املخفف  متعلقة 
    بمساهمي البنك - العمليات املستمرة - فلس

 5.78)٠.96( ٣.94)٣.7٠(
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القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر

20222021

دينار بحرينيدينار بحريني

األنشطة التشغيلية

5,192,0422,557,834الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت للبنود التالية:

(263,373)(259,713)أرباح أسهم ودخل الفوائد

2,578,7452,566,266استهالك عقارات وآالت ومعدات 

1,215,4111,161,994استهالك الحق في استخدام الموجودات 

صافي خسائر )مكاسب( من استثمارات أخرى مدرجة 
(11,983)13,887بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

278,830193,505مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1,280,5721,132,702تكاليف التمويل 

حصة المجموعة من نتائج شركة خاضعة لسيطرة 
27,55377,225مشتركة

مخصص )استرجاع مخصص( للمخزون بطيء 
(122,474)79,011الحركة والمتقادم 

)استرجاع مخصص( مخصص للخسائر االئتمانية 
50,071(40,189)المتوقعة 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
10,366,1497,341,767العامل 

تغيرات في رأس المال العامل:

2,386,211(1,105,910)مخزون

(595,196)(5,655,657)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

1,684,295800,184ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

5,288,8779,932,966صافي النقد الناتج من العمليات 

(236,460)(89,053)الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

(108,500)(163,000)مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

(230,648)(245,647)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل 
46,2665,105مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

4,837,4439,362,463صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

(629,872)(575,675)شراء عقارات وآالت ومعدات 

195,444-متحصالت من استبعاد استثمارات أخرى 

259,713266,193أرباح أسهم وفوائد مستلمة

صافي التغيرات في المبالغ المستحقة الدفع 
(185,729)-المحتفظ بها 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
(353,964)(315,962)االستثمارية 

األنشطة التمويلية 

(3,570,040)(4,270,822)أرباح أسهم مدفوعة 

16,864,2834,790,208اقتراضات مستلمة 

(7,183,152)(15,543,282)اقتراضات مسددة 

(867,171)(1,040,210)تكاليف التمويل المدفوعة 

(1,307,857)(1,398,341)مدفوعات التزامات عقد اإليجار 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
(8,138,012)(5,388,372)التمويلية 

870,487(866,891)صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه 

(2,439,062)(257,030)صافي فروق صرف العمالت األجنبية 

1,224,003(946,856)النقد وما في حكمه كما في 1 يناير 

(344,572)(2,070,777)النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر )أ(

)أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ 
التالية:

2,660,3854,495,804أرصدة لدى بنك ونقد

(4,840,376)(4,731,162)سحوبات على المكشوف من البنك 

(344,572)(2,070,777)النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق 
الملكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

احتياطيات 
أخرى

أرباح
حقوق غير المجموعمبقاة

مسيطرة 
مجموع 

حقوق الملكية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

65,690,640(741,021)8,858,46044,360,44866,431,661(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2022

5,065,2235,065,2237,8105,073,033---الربح للفترة 

(226,723)-(226,723)-(226,723)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

5,065,2234,838,5007,8104,846,310(226,723)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(4,270,822)-(4,270,822)(4,270,822)---أرباح أسهم نهائية لسنة 2021

66,266,128(733,211)8,631,73745,154,84966,999,339(1,430,101)14,642,854الرصيد في 30 سبتمبر 2022

12,452,52342,311,19367,976,469285,19568,261,664(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2021

2,416,377(1,011,384)3,427,7613,427,761---الربح )الخسارة( للفترة 

(3,205,264)-(3,205,264)-(3,205,264)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

(788,887)(1,011,384)3,427,761222,497(3,205,264)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(3,559,018)-(3,559,018)(3,559,018)---أرباح أسهم نهائية لسنة 2020

مكسب من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
---26,435(26,435)--خالل الدخل الشامل اآلخر

63,913,759(726,189)9,220,82442,206,37164,639,948(1,430,101)14,642,854الرصيد في 30 سبتمبر 2021

بند غير نقدي: 
خالل سنة 2021، تم استبعاد تحويل عقارات واآلت ومعدات بقيمة مدرجة قدرها  	

458,690 دينار بحريني إلى استثمارات عقارية من القائمة المرحلية الموحدة المختصرة 
للتدفقات النقدية المذكورة أعاله.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

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

30 سبتمبر
2022

31 ديسمبر
2021

)مدققة()مراجعة(

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات 

موجودات غير متداولة

45,945,76047,948,830عقارات وآالت ومعدات

10,030,65210,030,652استثمارات عقارية 

5,336,7136,128,805الحق في استخدام الموجودات 

17,11944,672استثمار في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة 

5,091,7105,075,290استثمارات أخرى 

66,421,95469,228,249

موجودات متداولة

16,588,60915,561,710مخزون

27,675,93621,980,090ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

2,660,3854,483,502أرصدة لدى بنوك ونقد

46,924,93042,025,302

113,346,884111,253,551مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

14,642,85414,642,854رأس المال 

(1,430,101)(1,430,101)أسهم خزانة

8,631,7378,858,460احتياطيات أخرى 

45,154,84944,360,448أرباح مبقاة

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم 
66,999,33966,431,661آي ش.م.ب.

(741,021)(733,211)حقوق غير مسيطرة 

66,266,12865,690,640مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة

10,893,23012,605,199اقتراضات 

4,477,2265,205,672التزامات عقد اإليجار 

2,213,6312,134,182مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

17,584,08719,945,053

مطلوبات متداولة

12,124,01710,602,722ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

9,929,8916,896,921اقتراضات 

4,731,1625,430,358سحوبات على المكشوف من البنك

1,192,9161,192,916مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

1,409,5511,415,765التزامات عقد اإليجار 

109,13279,176الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع

29,496,66925,617,858

47,080,75645,562,911مجموع المطلوبات

113,346,884111,253,551مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة المرحلية 
الموحدة للدخل

لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في

 30 سبتمبر 2022 
)مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر

2022202120222021

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

33,506,79627,621,92795,824,83775,687,571اإليرادات 

(57,935,879)(73,350,303)(21,001,727)(25,701,570)تكاليف اإليرادات 

7,805,2266,620,20022,474,53417,751,692إجمالي الربح

625,050801,9701,850,2272,305,925دخل تشغيلي آخر

(6,681,833)(7,641,761)(2,043,829)(2,661,509)مصروفات البيع والتوزيع

(9,883,379)(10,428,659)(3,785,656)(3,564,145)مصروفات عامة وإدارية

2,204,6221,592,6856,254,3413,492,405الربح من العمليات 

1,2734,401259,713263,373أرباح أسهم ودخل الفوائد

حصة المجموعة من 
نتائج شركة خاضعة 

لسيطرة مشتركة 
8,890(26,706)(27,553)(77,225)

صافي مكاسب )خسائر( 
من استثمارات أخرى 

مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

2,641729(13,887)11,983

(1,132,702)(1,280,572)(369,429)(512,179)تكاليف التمويل

الربح قبل الزكاة وضريبة 
1,705,2471,201,6805,192,0422,557,834الدخل 

 الزكاة و)مصروف( استرجاع
(141,457)(119,009)36,162(34,901)ضريبة الدخل

1,670,3461,237,8425,073,0332,416,377ربح المجموعة للفترة

من ضمنه )الربح( 
الخسارة العائدة إلى 
حقوق غير مسيطرة

(7,272)312,854(7,810)1,011,384

ربح المجموعة للفترة 
العائد إلى مساهمي بي 

إم إم آي ش.م.ب.
1,663,0741,550,6965,065,2233,427,761

النصيب األساسي 
والمخفض للسهم في 

األرباح )فلس( 
12113624

القائمة المرحلية 
الموحدة للدخل 

الشامل 
لفترة التسعة أشهر 

المنتهية في
30 سبتمبر 2022 

)مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر

2022202120222021

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

1,670,3461,237,8425,073,0332,416,377ربح المجموعة للفترة 

الدخل )الخسارة( 
الشاملة األحرى 

البنود التي ال يمكن إعادة 
تصنيفها إلى القائمة 

الموحدة للدخل في 
الفترات الالحقة:

صافي التغيرات 
في القيمة العادلة 
لالستثمارات األخرى 

المصنفة كمدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

15,594(412,336)30,307(766,202)

البنود التي يمكن إعادة 
تصنيفها إلى القائمة 

الموحدة للدخل في 
الفترات الالحقة:

خسائر صرف ناتجة عن 
تحويل العمليات األجنبية 

(220,359)(878,098)(257,030)(2,439,062)

الخسارة الشاملة اآلخر 
(3,205,264)(226,723)(1,290,434)(204,765)للفترة 

مجموع الدخل )الخسارة( 
الشاملة للمجموعة 

للفترة 
1,465,581(52,592)4,846,310(788,887)

من ضمنه )الدخل( 
الخسارة الشاملة العائدة 
إلى حقوق غير مسيطرة 

(7,272)312,854(7,810)1,011,384

مجموع الدخل الشامل 
للمجموعة العائد إلى 

مساهمي بي إم إم آي 
ش.م.ب.

1,458,309260,2624,838,500222,497

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات قانونية بإجمالي 340,000 دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في 30 سبتمبر 2021 و 2022.

روجعت من قبل مدققي الحسابات ارنست ويونغ واعتمدت 
من قبل مجلس اإلدارة سبتمبر 13 سبتمبر 2022.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة



أكـــد ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ما يجمـــع مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة مـــن عالقـــات تاريخية راســـخة، 
وما تســـتند إليه من شراكة اســـتراتيجية تشهد على 
الـــدوام تناميـــا وتطورا مســـتمرا، مشـــيدا ســـموه بما 
وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين الصديقين 

من تقدم على مختلف األصعدة.
 جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه أمس في قصـــر الرفاع، 
بحضور ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، كبير مستشـــاري الدفاع 
للشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا بالمملكة المتحدة 
الفريـــق طيار مارتن ســـامي سامبســـون، حيث رحب 
ســـموه بكبيـــر مستشـــاري الدفـــاع للشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا بالمملكة المتحـــدة والوفد المرافق، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة مواصلة تطويـــر أوجـــه التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحدة الصديقة، والدفع بمسارات العمل نحو آفاق 
أوســـع الســـيما في المجـــاالت العســـكرية والدفاعية 

وذلك بما يحقق األهداف والمصالح المشترك.
 كمـــا جرى خالل اللقاء اســـتعراض مختلـــف القضايا 
ذات االهتمـــام المشـــترك، وآخـــر المســـتجدات علـــى 

اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

الدفع بالتعاون المشترك مع بريطانيا في المجاالت العسكرية والدفاعية
تنامي وتطور الشراكة االستراتيجية... سمو ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء:

المنامة - وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس األحد، في الفعالية التي أقامتها سفارة 
المملكـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن إلحياء ذكـــرى الهدنـــة تخليًدا لضحايـــا الحرب 
العالمية األولى، بحضور عدد من الســـفراء المعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين. 
وأعـــرب وزيـــر الخارجية لســـفير المملكة المتحدة لـــدى مملكة البحريـــن رودي دراموند، 
عـــن تقديـــره لمبادرة الســـفارة بتنظيم هذه الفعاليـــة الخاصة، وبمشـــاركة ممثلي األديان 
تجســـيًدا لما يجمع بين أصحاب األديان والمعتقدات من قيم ســـامية تعبر عن التســـامح 
والتآخـــي واحترام اآلخر، معرًبا عن اعتـــزازه بالعالقات الوطيدة التي تربط بين البلدين 

والشعبين الصديقين، ومتمّنًيا للمملكة المتحدة مزيدا من التقدم واالزدهار.

تخليدا لضحايا الحرب العالمية األولى

وزير الخارجية يشارك في إحياء ذكرى الهدنة
المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ورئيـــس وزراء دولة إســـرائيل المنتخب 

بنيامين نتنياهو.
وأعـــرب ســـموه لنتنياهـــو عـــن تمنياتـــه 
لـــه التوفيـــق بمناســـبة تكليفه بتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، منوها بمـــا وصلت 

مختلـــف  علـــى  البلديـــن  عالقـــات  إليـــه 
األصعـــدة وأهمية مواصلـــة تعزيزها بما 
يدعم الجهود المشتركة لتحقيق السالم 

واالستقرار بالمنطقة.
كما تم في االتصال مناقشة الموضوعات 
ذات االهتمـــام المتبـــادل وأبـــرز القضايـــا 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 

واستعراض أوجه التعاون المشترك.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس وزراء إسرائيل المنتخب
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي، صباح أمـــس، العقيد بحري نيكو 
هورنـــارت Nico Hoornaert الملحـــق العســـكري البلجيكـــي لـــدى مملكة البحريـــن والمقيم في 
أبوظبـــي. وخـــالل اللقـــاء، رحب وزير شـــؤون الدفاع بالملحق العســـكري البلجيكـــي، حيث تم 
استعراض عالقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء اللواء الركن 
بحـــري أنـــور عبدهللا الجودر مديـــر الصيانة والتزويد الفني، واللواء الركن الشـــيخ ســـلمان بن 
خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

استعراض عالقات الصداقة بين البحرين وبلجيكا
المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
امـــس بمقر وزارة الخارجية، ســـفير جمهورية 
الصيـــن الشـــعبية لـــدى مملكـــة البحريـــن أنور 

حبيب هللا.
وجرى خـــالل اللقاء، بحث عالقـــات الصداقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  والتعـــاون 

وجمهوريـــة الصين الشـــعبية وما تشـــهده من 
تطـــور ونماء مســـتمرين في كافـــة المجاالت، 
وسبل تعزيز التعاون الثنائي واالرتقاء به إلى 
آفـــاق أرحب بما يخـــدم المصالـــح والتطلعات 
المشـــتركة، إضافة إلى عدد مـــن الموضوعات 

والقضايا محل االهتمام المشترك.

االرتقـــــاء بالمصالــــح مـــــع الصيــــــن

احتفال السفارة الجزائرية بالذكرى 68 لثورة نوفمبر بعدسة “^”

بتكليـــف مـــن وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، شـــارك وكيل 
وزارة الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية السفير محمد بهزاد، 
أمـــس األحد، في حفل االســـتقبال الذي أقامته ســـفارة الجمهورية 
الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية لـــدى مملكة البحرين بمناســـبة 
الذكـــرى الثامنة والســـتين الندالع ثورة الفاتح مـــن نوفمبر 1954، 
وبحضـــور عـــدد مـــن الســـفراء المعتمدين لـــدى المملكـــة وعدد من 

المدعوين.
وأعـــرب وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون القنصليـــة واإلدارية عن 
خالص التهاني والتبريكات إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشـــعبية، قيادًة وحكومًة وشـــعًبا بهذه المناســـبة المجيدة، مشيًدا 
بمتانة العالقات األخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية ومـــا تشـــهده من 
تطور ونمو على جميع المســـتويات، مؤكًدا حرص مملكة البحرين 
على توطيد أواصر التعاون والتنســـيق الثنائي المشترك بما يخدم 
المصالـــح المشـــتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين والشـــعبين 

الشقيقين، متمنًيا للجزائر دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعاطـــف 
مـــع جمهوريـــة مصـــر  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة وشـــعبها الشـــقيق جـــراء حادث 
ســـقوط حافلـــة ركاب فـــي قنـــاة مائيـــة 
بمحافظـــة الدقهليـــة فـــي منطقـــة دلتـــا 
النيـــل، والـــذي أدى إلـــى مقتـــل وإصابـــة 
عشـــرات األشـــخاص مـــن بينهـــم أطفال، 
معبـــرة عـــن خالص التعـــازي والمواســـاة 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألســـر 
والشـــعب المصـــري الشـــقيق، وتمنياتهـــا 
الشـــفاء العاجل لجميـــع المصابين جراء 

هذا الحادث المؤلم.

البحرين تتعاطف 
مع مصر جراء حادث 

حافلة الركاب

تصوير: رسول الحجيري
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة 
التفجيـــر  بشـــدة  البحريـــن 
فـــي  وقـــع  الـــذي  اإلرهابـــي 
بمنطقـــة  االســـتقالل  شـــارع 
تقسيم في مدينة اسطنبول 
بالجمهورية التركية، وأســـفر 
عن ســـقوط عدد مـــن القتلى 
والجرحى، معربة عن خالص 
ألســـر  والمواســـاة  التعـــازي 
وذوي الضحايـــا وللحكومـــة 
والشـــعب التركـــي الصديـــق، 

العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتهـــا 
للمصابين.

مملكـــة  وقـــوف  وأكـــدت 
الجمهوريـــة  مـــع  البحريـــن 
ضـــد  حربهـــا  فـــي  التركيـــة 
موقفهـــا  مجـــددة  اإلرهـــاب، 
نبـــذ  فـــي  والراســـخ  الثابـــت 
العنـــف والتطـــرف واإلرهاب 
وأشـــكاله  صـــوره  بجميـــع 
أو  دوافعـــه  كانـــت  ومهمـــا 

مبرراته.

البحرين تدين بشدة التفجير 
اإلرهابي في تقسيم

اســـتقبل وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج، 
موظفـــي الـــوزارة المنتهية فتـــرة انتدابهم 
في مكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء ضمن 
الدفعة الســـابعة من برنامج رئيس مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة، وهم 
سوســـن عمـــار منديـــل، محمـــد خالـــد نـــور، 
بعـــد عودتهـــم  وذلـــك  الســـاعاتي،  ســـلمان 
لعملهـــم في الوزارة وانتهاء فترة االنتداب 
واكتســـابهم المهـــارات والخبرات المرجوة، 
كمـــا اســـتقبل الموظـــف أحمـــد أكبـــر علـــي 
والموظفة فاطمة فاضل اللذين تم قبولهما 
فـــي الدفعـــة الثامنـــة مـــن برنامـــج رئيـــس 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

وفـــي بداية اللقاء، رحـــب الوزير بالحضور 

وقـــدم التهنئـــة للمقبوليـــن الجـــدد بالدفعة 
الثامنة من برنامـــج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة، الذيـــن جـــاء 
اختيارهـــم بعد مراحل مـــن الفرز والتقييم 
والخضوع للشروط والمعايير المحددة بما 
يسهم في تحقيق رؤية وأهداف البرنامج، 
فتـــرة  المنتهيـــة  الموظفيـــن  إلـــى  إضافـــة 
انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء 

ضمن الدفعة السابعة من البرنامج.
وأكـــد الحـــواج أن برنامـــج رئيـــس مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة يعـــد 
أحـــد البرامج الرائـــدة والطموحة، ويعكس 
رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الطموحـــة  الـــرؤى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والتي 

تهدف إلى إعـــداد الكوادر الوطنية وتنمية 
قدراتهـــا، وتأهيلهـــا للمشـــاركة بفعالية في 
تطويـــر العمـــل الحكومـــي على أســـس من 

الجودة واإلبداع واالبتكار.
وأشـــار وزير األشـــغال إلى أهمية استفادة 
منتســـبي برنامـــج رئيـــس مجلـــس الوزراء 

الفـــرص  الكـــوادر الحكوميـــة مـــن  لتنميـــة 
المقدمـــة  العمليـــة  التدريبيـــة  والبرامـــج 
مهاراتهـــم  رفـــع  فـــي  تســـهم  التـــي  لهـــم، 
وصقـــل خبراتهم وتنميـــة قدراتهم العملية 
واإلنتاجية، منوًها بمـــا حققه البرنامج من 
نجاحـــات متميـــزة خـــالل الدفعات الســـبع 
الماضيـــة فـــي تأصيل التميـــز واإلبداع في 

األداء الحكومي.
من جانبهم، أعرب الموظفون عن شـــكرهم 
دعمـــه  علـــى  األشـــغال  لوزيـــر  وتقديرهـــم 
الوطنيـــة  للكـــوادر  والكبيـــر  المتواصـــل 
والمشـــاركة  اإلبـــداع  علـــى  وتحفيــــزهم 
بكفـــاءة ومســـؤولية في تطويـــر الخدمات 
الوطـــن  علـــى  ينعكـــس  بمـــا  الحكوميـــة، 

والمواطنين.

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، 
مختلـــف  تطويـــر  أجـــل  مـــن  الجهـــود  مواصلـــة 
المشـــروعات بمملكـــة البحريـــن والتي من شـــأنها 
تعزيز التنمية الحضرية المستدامة لتطوير البيئة 
وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء، بمـــا يواكـــب أهـــداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبمتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل قيـــام وزيـــر شـــؤون البلديـــات 
والزراعة بزيارة ميدانية إلى محاجر هيئة رعاية 
شـــؤون الخيل في نادي راشـــد للفروسية وسباق 
الخيـــل، وذلك لالطـــالع على أعمـــال االنتهاء من 
مشـــروع تطويـــر محاجـــر هيئـــة رعايـــة شـــؤون 
الخيـــل، بحضـــور الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن 
مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية 
شـــؤون الخيل، وعدد مـــن أعضاء مجلس اإلدارة 
إلـــى جانـــب يوســـف العيســـى الرئيـــس التنفيذي 

لهيئة رعاية شؤون الخيل.
واطلع الوزير خالل الزيارة على توســـعة وتطوير 

المحاجـــر البيطريـــة للهيئـــة فـــي إطـــار االهتمـــام 
المستمر والجهود المبذولة التي تقوم بها الوزارة 
وبالتعـــاون الوثيق مع هيئة رعاية شـــؤون الخيل 
والمعنييـــن فـــي نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل والجهات األخـــرى ذات العالقة في مجال 
رعاية الخيل لتطوير المنشآت المرتبطة، وتقديم 
كل التسهيالت الالزمة، مشـــيدًا بمستوى اإلنجاز 
فـــي المشـــروع واالنتهـــاء مـــن مراحـــل التطوير، 
منوهـــًا بالمســـتوى العالمـــي للمحاجـــر مـــن خالل 
البيئـــة  وتوفيـــر  الحديثـــة  التقنيـــات  اســـتخدام 
الصحيـــة، حيـــث تعتبـــر هـــذه المحاجـــر مـــن بين 

األفضل في المنطقة.
بـــدوره، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة رعاية 
شـــؤون الخيل إّن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز 
تقدم رياضة الخيل والفروســـية وترســـيخ البنية 
التحتيـــة التـــي تمكـــن مملكة البحريـــن من جذب 
والفعاليـــات  المســـابقات  واســـتضافة  الســـباقات 
الدوليـــة التـــي تضع اســـم المملكة علـــى الخارطة 
الدوليـــة في هـــذه الرياضة التي هـــي إرث اآلباء 
هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن  واألجـــداد. 
رعاية شـــؤون الخيل مراحـــل التطوير من خالل 
الصحـــي  بالمحجـــر  االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع 

للخيـــول مـــن 26 إلـــى 50 خيـــال، ورفـــع مســـتوى 
المحجـــر لضمان مطابقتـــه للمتطلبـــات والمعايير 
المعتمـــدة دوليـــًا، وذلـــك تماشـــيًا مع خطـــة هيئة 
رعاية شؤون الخيل لتنفيذ عدد من المشروعات 
اإلنشائية ومشروعات الصيانة للمنشآت الخاصة 
ذات العالقـــة بشـــؤون الخيـــل مـــن أجـــل مواكبة 
المســـتويات العالمية ووفقًا ألحـــدث المواصفات 
القياســـية الفنيـــة الدوليـــة. وأضـــاف أن المرحلة 

الثانيـــة مـــن التوســـعة والتطويـــر اشـــتملت على 
إنشـــاء محجريـــن إضافيين بســـعة 12 خيالً لكل 
محجـــر مزودين بنظـــام رقابة على مدار الســـاعة 
ووفـــق مســـتويات فنيـــة عاليـــة تعتبـــر مـــن بيـــن 
األفضل على مســـتوى المنطقة، إلى جانب إنشاء 
 400 بطـــول  الخيـــل  لتدريـــب وإحمـــاء  مضمـــار 
متـــر، إضافة إلى إنشـــاء مخـــزن منفصل لتخزين 
األعـــالف وجميع الخدمـــات المســـاندة واألعمال 

الخارجية في الموقع.
وثمـــن رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة رعاية شـــؤون 
الخيـــل زيـــارة وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
للمحاجـــر الصحيـــة، معربـــًا عـــن شـــكره وأعضاء 
مجلس اإلدارة لهذه الزيارة التي تعّبر عن اهتمام 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعة بدعم ومساندة 
المشـــروعات المرتبطة برياضة الخيل في مملكة 
البحريـــن. مـــن جانبه، أوضـــح الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة رعاية شـــؤون الخيل بأن مشروع المحاجر 
الصحية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
قـــد ُنّفـــذ علـــى عـــدة مراحـــل، حيث اشـــتمل على 
التطوير والتوســـعة واســـتكمال المرافق المكملة 

للمحجر والخدمات المساندة. 
كما أشار العيسى إلى أن المشروع قد تضمن أيضًا 
علـــى تشـــجير الموقع ضمـــن خطة التشـــجير في 
مملكة البحرين، إلى جانب اشتماله على عدد من 
الخدمـــات والتقنيات التي تعتبر من بين األفضل 
على مســـتوى المنطقة، وتم أيضًا استخدام مواد 
جديـــدة في المضمـــار الرملي للمحجـــر تمكن من 
المحافظـــة علـــى التربـــة بصـــورة مناســـبة وهـــي 
تقنية جديدة تســـتخدم للمـــرة األولى في مملكة 

البحرين حيث ستغني عن استخدام المياه.

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

الحواج: تأهيل الكوادر الوطنية وتحفيزهم على اإلبداع

تطوير المشروعات الكفيلة بتعزيز مسيرة التطور والنماء

مؤكدا أهمية االستفادة من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

متفقًدا محاجر “رعاية شؤون الخيل في نادي راشد للفروسية”... المبارك:

جانب من اللقاء

وزير النفط يؤكد عمق العالقات الراسخة مع السعودية
مشيدا بمبادرة الشرق األوسط األخضر

اجتمـــع وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ محمـــد بن دينه 
مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو 
مجلس الوزراء ومبعوث شـــؤون المناخ 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
عادل الجبيـــر، في جناح المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في المؤتمر السابع 
والعشـــرين لألطـــراف فـــي اتفاقية األمم 
المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ 
فـــي  الشـــيخ  شـــرم  بمدينـــة   ،)COP27(

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
عمـــق  دينـــه  بـــن  أكـــد  اللقـــاء،  وخـــالل 
العالقـــات األخويـــة التاريخية الراســـخة 
التـــي تجمـــع مملكـــة البحرين بشـــقيقتها 
والتـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

تعكس مـــدى التعاون والتنســـيق بجميع 
أعلـــى  إلـــى  بهـــا  والوصـــول  المجـــاالت 
المستويات بفضل رعاية واهتمام عاهل 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
وعاهـــل  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشـــاد وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ بمبادرة الشـــرق 
األوســـط األخضر التي أطلقتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة والهادفـــة 

لحمايـــة البيئة ومواجهة تحديات التغير 
المناخـــي، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحرين 
لهـــذه المبـــادرة، الفًتـــا إلى إعـــالن مملكة 
البحرين عن اســـتهدافها الوصول للحياد 

الصفري في العام 2060.
مـــن جهتـــه تقـــدم وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث 
شؤون المناخ بالمملكة العربية السعودية 
لوزيـــر  والتقديـــر  بالشـــكر  الشـــقيقة 
النفـــط والبيئـــة المبعوث الخاص لشـــؤن 
المنـــاخ، مؤكًدا عمـــق العالقـــات األخوية 
الشـــقيقتين  المملكتيـــن  بيـــن  الراســـخة 
فـــي مختلـــف المجاالت خصوصا الشـــأن 
البيئـــي والمناخي، مشـــيرا ألهمية تبادل 
المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

الوزير عادل الجبير مع الوزير محمد بن دينه

المنامة - وزارة الداخلية

اجتمـــع آمـــر األكاديمية الملكية للشـــرطة 
والوفـــد  الحســـن  حســـن  فـــواز  العميـــد 
المرافـــق له مع رئيســـة الجامعـــة الملكية 
المزوغـــي  يســـرى  البرفيســـور  للبنـــات 
فـــي حـــرم الجامعـــة لبحـــث ُســـبل وآفاق 
التعـــاون المشـــترك بيـــن الطرفيـــن علـــى 
المجـــاالت  وخاصـــًة  المســـتويات  كافـــة 
األكاديمية والتدريبية والبحثية وبرامج 
خدمة المجتمع، وذلك خالل الزيارة التي 

قام بها والوفد المرافق له إلى الجامعة.
وفي بداية االجتماع، أثنى آمر األكاديمية 
الملكية للشـــرطة على الـــدور المهم الذي 
تقـــوم بـــه الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات في 
تطويـــر المجـــال األكاديمـــي والتدريبـــي، 
التـــي  األكاديميـــة  البرامـــج  واســـتعرض 
للشـــرطة،  الملكيـــة  األكاديميـــة  تقدمهـــا 
كمـــا بحـــث الطرفان آفـــاق التعـــاون فيما 
يتعلـــق بتبادل الخبـــرات والبحث العلمي 

ومواكبة المســـتجدات العلمّية الحديثة، 
بيـــن مؤسســـات  الربـــط  إلـــى  باإلضافـــة 
التعليم العالي فيما يسهم بتحقيق الرؤى 
والتطلعات المنشـــودة في مجال التعليم 

العالي.
مـــن جانبها، رّحبت رئيســـة الجامعة بآمر 
األكاديمّيـــة والوفد المرافق له، وأشـــادت 
بالدور البـــارز الذي تضطلع به األكاديمّية 
الملكّيـــة للشـــرطة كمنـــارة تعليمّية مهّمة 

في مملكة البحرين، وأثنت على البرامج 
األكاديمّيـــة  تقدمهـــا  التـــي  األكاديمّيـــة 

الملكّية للشرطة.
 وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، أكـــد الطرفـــان 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة والجامعة 
الملكيـــة للبنات فـــي مختلـــف المجاالت، 
وخاصًة المجاالت األكاديمية والتدريبية 

والبحثية وبرامج خدمة المجتمع.

تبادل الخبرات والبحث العلمي ومواكبة آخر المستجدات

بحث آفاق التعاون بين األكاديمية الملكية للشرطة و“الملكية للبنات”
المنامة - وزارة الداخلية

المباحث  شــرطــة  تمكنت 
العامة  بـــاإلدارة  الجنائية 
للمباحث واألدلة الجنائية 
ــؤون  ــ ــع شـ ــ ــاون مـ ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
ــوازات  ــ ــجـ ــ ــجــنــســيــة والـ ال
ــريــــات  واإلقــــــامــــــة ومــــديــ
الـــشـــرطـــة بــالــمــحــافــظــات 
ــع، مــن الــقــبــض على  ــ األربـ
مخالفي  من  شخصا   149
ــروط اإلقــامــة  أنــظــمــة وشــ
ــكــة  الـــــمـــــقـــــررة فـــــي مــمــل

البحرين.
العامة  اإلدارة  وأشــــارت 
للمباحث واألدلة الجنائية 
إلــــــــى أنــــــــه تــــــم اتــــخــــاذ 
ــيــة  ــقــانــون اإلجــــــــــراءات ال

الالزمة حيال ذلك.

القبض على 
149 من مخالفي 

شروط اإلقامة

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ضبطـــت هيئة تنظيم ســـوق العمـــل عدد مـــن العمالة المخالفـــة بالمحافظة 
الشـــمالية وذلـــك في حملة تفتيشـــية مشـــتركة على عدد مـــن مواقع العمل 
بالتعـــاون مـــع شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بـــوزارة الداخليـــة، 
ومديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية وذلك لمخالفتهم أحكام قانون هيئة 

تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وتســـتمر الهيئة في تنفيذ خطتها مع مختلف الشركاء الحكوميين بتشديد 
الرقابة على المخالفين وتكثيف الحمالت التفتيشـــية بما يحقق االســـتقرار 
والعدالة والمرونة والتنافســـية في ســـوق العمل ويســـهم في القضاء على 
ظاهرة العمالة غير النظامية عبر تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب 

العمل والعمالة الوافدة.

ضبط عمالة مخالفة في “الشمالية”



التنفيــذي  المديــر  القانونــي  أعلــن رئيــس هيئــة التشــريع والــرأي 
لالنتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدهللا حمزة، 
أن عــدد المشــاركين في التصويــت باالنتخابات النيابية وصل إلى 

252256 مواطنا، بنسبة بلغت 73.18 %.

التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
الكبيـــر  لالنتخابـــات إن اإلقبـــال 
على التصويت فـــي االنتخابات، 
مـــن  عقديـــن  مـــن  أكثـــر  وبعـــد 
انطـــالق المســـيرة الديمقراطية، 
يجسد الوعي واالهتمام الوطني 
بأهمية االستحقاقات االنتخابية 
فـــي تعزيز المكتســـبات الوطنية 
وصون المنجزات المتحققة في 
ظـــل العهد الزاهـــر لعاهـــل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ومتابعـــة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
التنفيـــذي  المديـــر  وكشـــف 
نســـبة  أن  عـــن  لالنتخابـــات 
مشـــاركة المرأة في االســـتحقاق 
التشـــريعي  للفصـــل  االنتخابـــي 
السادس وصلت إلى 48 %، في 
مؤشـــر على مســـتوى المشـــاركة 
البحرينيـــة  للمـــرأة  السياســـية 
ودورها البارز في مســـار التطور 

الديمقراطي.
نـــواف حمـــزة  المستشـــار  ونـــوه 
مـــن  االنتخابـــات  شـــهدته  بمـــا 
حضـــور وتفاعل كبيرين من قبل 

الشـــباب، حيث أظهـــرت األرقام 
أن نســـبة مشـــاركة الشـــباب في 
 ،%  45.37 بلغـــت  االنتخابـــات 
مـــا يعكس مـــدى حيويـــة الحياة 

السياسية والديمقراطية بمملكة 
البحريـــن، واهتمـــام المواطنيـــن 
الشـــباب بالمســـاهمة الفعالة في 

مسيرة العمل الوطني.

يذكـــر أن مجمـــوع العـــدد الكلـــي 
هـــذه  فـــي  االنتخابيـــة  للكتلـــة 
االنتخابـــات 2022 بلـــغ 344713 

ناخًبا.

نواف حمزة
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فــي إطــار مشــاركتها اإلشــرافية، وذلــك بصفتهــا جهة مســتقلة بموجب قانون إنشــائها، على ســير عمليــة االنتخابات 
النيابيــة والبلديــة 2022، التــي عقــدت أمــس الســبت، وبناًء علــى ما جاء في التقريــر المبدئي للفريــق الرقابي المكون 
من أعضاء مجلس المفوضين وعدد من موظفي األمانة العامة، المعني بأعمال الرصد والمراقبة للعملية االنتخابية 
مــن خــالل المتابعــة الميدانيــة لســير العمليــة االنتخابية وتقييم ظــروف تنظيمهــا وإجرائها ومدى احترامهــا للقواعد 

الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باالنتخابات والمعايير الدولية.

وعليه، أعلنت المؤسسة الوطنية 
العمليـــة  أن  اإلنســـان،  لحقـــوق 
بالشـــفافية  اتســـمت  االنتخابيـــة 
والنزاهـــة مـــن حيـــث اإلجراءات 
الفرعيـــة  اللجـــان  فـــي  المتبعـــة 
الرقابـــة  عمليـــة  وأن  العامـــة،  أو 

خلصت الى التالي:
افتتحـــت مراكـــز االقتـــراع فـــي 

بحضـــور  صباًحـــا،   8 الســـاعة 
القضائيـــة  الســـلطة  أعضـــاء 
وموظفـــي اللجـــان الذين حضور 
الى المراكز قبـــل موعد االقتراع 

المحدد قانوًنا.
تـــم التأكـــد مـــن خلـــو الصناديـــق 
االقتـــراع،  قبـــل  أوراق  أي  مـــن 
باإلضافة إلى شفافية الصناديق 

بحيـــث تتيـــح االطـــالع علـــى ما 
بداخلها.

توافر السرية الالزمة للتصويت.
تـــم خلـــط أوراق االقتراع بحيث 

يتم تغيير تسلسلها الرقمي.
انتهـــاء عملية االقتـــراع وإغالق 
الصناديق في الســـاعة 8 مســـاء، 
مع الســـماح للمراقبيـــن بالتواجد 

والفـــرز  االقتـــراع  غرفـــة  داخـــل 
ومراقبة إجراءات اإلغالق.

المؤسســـة  أكـــدت  وختاًمـــا، 

أن  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
المشهد األولي للعملية االنتخابية 
جاء منظًما بشـــكل جيد وســـاهم 

علـــى  والتيســـير  التســـهيل  فـــي 
االدالء  خـــالل  المواطنيـــن 
تســـجيل  يتـــم  ولـــم  بأصواتهـــم، 
أية مخالفـــات أو تجاوزات تذكر 
داخـــل مقـــار االقتـــراع باللجـــان، 
ســـواء الفرعيـــة أو العامـــة، وأن 
مـــا تم رصـــده هو عـــدد قليل من 
المالحظات غير الجوهرية، التي 
لـــم تؤثر علـــى ســـير االنتخابات، 
حيث تم إبالغ الجهات المختصة 
عنهـــا وتصحيحهـــا بمـــا يتوافـــق 
مـــع القانون، وســـيتم وضعها مع 
خـــاص  تقريـــر  فـــي  التوصيـــات 
سيصدر وينشـــر الحًقا وسيكون 

متاًحا للجميع.

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

252256 مواطنــا صــوتــوا في االنتخابــات النيابيــة

“مؤسسة الحقوق”: العملية االنتخابية اتسمت بالشفافية والنزاهة

45.37 % نسبة مشاركة الشباب... و48 % المرأة

رصد عدد قليل من المالحظات غير الجوهرية

المشهد االنتخابي الرائع ومحاولة إقصاء الشيعة عن المشاركة
Û  كان الماضــي،  الســبت  يــوم  األول؛  أمــس 

مــن األيــام المشــهودة فــي تاريــخ البحرين 
البحريــن،  شــعب  شــارك  فقــد  الحديــث، 
بــكل أطيافــه ومكوناته وبنســبة عالية في 
مــرة  حّقــه  ومــارس  االنتخابيــة،  العمليــة 
أخــرى فــي انتخــاب ممثليــه فــي مجلــس 
النــواب والمجالــس البلديــة، وخطت بذلك 
خطــوة  الواعــدة  الديمقراطيــة  مســيرتنا 
أخــرى إلى األمام رغم حداثة عهدها ورغم 
التحديــات التي واجهتهــا وتواجهها ورغم 
محاوالت إرباكها وعرقلة نموها وتطورها، 
والتفــاؤل  واإليجابيــة  اإلصــرار  وبــروح 
المحــاوالت  وهــذه  التحديــات  هــذه  فــإن 
إنمــا تؤّدي إلى ترســيخ وتعزيز ممارســاتنا 
الديمقراطيــة وتجعلهــا أكثــر صالبة وأشــّد 
عــوًدا؛ هكــذا هــي ســّنة الحيــاة ونامــوس 

الطبيعة وقانونها.
Û  وقد كنا نشــاهد، وبحســرة وحيرة وتعجب

الرغبــة  فقــد  أن  بعــد  البعــض،  أن  كيــف 
إلــى  والركــون  االحتــكام  علــى  القــدرة  أو 
المنطــق والعقــل صــار يلجأ إلــى التحريض 
والتأليــب والشــحن الطائفــي، وإلــى ركوب 
الدين ومحاولة اســتغالله لعرقلة مســيرتنا 
أوضاعنــا  وتأزيــم  والتنمويــة،  النيابيــة 
الداخلية، وشق صفنا الوطني بالدعوة إلى 
مقاطعة االنتخابات، ولم يتردد هذا البعض 
عن اســتصدار فتاوى إلرهــاب البحرينيين، 
ومنعهــم  منهــم،  الشــيعة  مســتهدفين 
وتحريــم  وتجريــم  حقهــم،  ممارســة  مــن 
مشــاركتهم فــي االنتخابــات، وتهديــد مــن 
يخالفهــم بالويــل والثبــور وعــذاب القبــور. 
وقد تضّمنت رسائلهم دعوة صريحة لعزل 
شــيعة البحريــن بشــكل خــاص وإبعادهــم 
عــن التفاعــل والمســاهمة فــي ركــب تقــّدم 
ثــم  السياســي؛  وتطــوره  ونمــوه  المجتمــع 
بعــد ذلك ســيتنادون للنيــاح والتباكي على 

التمييز والتهميش واإلقصاء.
Û  وشــيعتهم ســّنتهم  البحريــن،  شــعب  لكــن 

أصبحــوا أكثــر وعًيــا ووصلــوا إلــى درجــة 
متقدمــة من اإلدراك وال يمكن أن يخدعهم 
تّجــار الشــعارات، أو يرضخــوا للتهديــد، أو 
تنطلي عليهم مثل هذه الفتاوى، أو يخافوا 
من اتهامهم بالكفر والخيانة والعمالة، اللهّم 
إال من وقع في الفخ منهم وأصبح فريســة 
والترهيــب  والتهديــد  للتخديــر  وضحيــة 
الــذي نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يمنَّ 
عليهــم بالقــوة والعزيمــة واإلرادة والرشــاد 
ليتخلصوا من هذا األسر المقيت، ويعودوا 
إلــى جــاّدة الصــواب، ويدركــوا أن تحقيــق 
بــل مــن  المطالــب ال يتــم بهــذا األســلوب، 
خــالل المشــاركة وعبــر القنــوات واألدوات 
المؤسســات  داخــل  ومــن  المشــروعة 

الدستورية.
Û  كل مــن  الرغــم  فعلــى  حــال،  كل  وعلــى   

التــي  والضغــوط  والتهديــدات  الفتــاوى 
مورســت لــم يتراجــع أو ينســحب أي مــن 
المترشــحين الذيــن تضاعــف عددهــم فــي 
هذه الدورة، وقد رأينا يوم السبت الماضي 
االقتــراع،  صناديــق  علــى  اإلقبــال  حجــم 
ورأينا جموع الناخبين وبمشــاركة نســائية 
وشبابية كثيفة تتدّفق على مراكز االقتراع 
بهّمــة وحمــاس غيــر عابئــة أو مكترثــة إال 
بتأديــة واجبهــا الوطنــي وممارســة حقهــا 

الدستوري.
Û  والناخبــون المترشــحون  اكتشــف  وقــد   

فهــم  المعرقليــن؛  طــرح  فــي  التناقــض 
إلــى  الشــيعة  يدعــون  كانــوا  ناحيــة  مــن 
عــدم المشــاركة فــي االنتخابــات ترشــيًحا 
كانــوا  نفســه  الوقــت  فــي  ثــم  وتصويًتــا، 
يشــتكون مــن تدنــي مســتوى المترشــحين 
وغيــاب مــن أســموهم بالكفــاءات، مــع أننــا 
ال نــزال نتذكــر مســتوى وأداء مرشــحيهم 

عندمــا شــاركوا فــي االنتخابــات لدورتيــن 
ســابقتين؛ يــوم كان التصويــت والمشــاركة 
ا، وكان التهديد والوعيد  وقتها واجًبــا دينيًّ
فــي  يشــارك  ال  لمــن  يوّجهــان  ذاتهمــا 

االنتخابات ويصّوت لمرشحيهم فقط.
Û  بانتمائنــا باللــه وفخــورون  إننــا مؤمنــون   

أصحــاب  ونحتــرم  ونجــّل  اإلســالمي، 
ونقــّدر  الديــن  ورجــال  العلمــاء  الفضيلــة 
ترفعهــم وعــدم ســماحهم لــذوي األغــراض 
الديــن  وبإقحــام  باســتغاللهم  والمصالــح 

وامتطائه لتحقيق أهدافهم وأجنداتهم.
Û  وعــن المقاطعــة نقول إنه يجب االســتمرار

بالحكمــة  ولُدعاتهــا  لهــا  التصــدي  فــي 
والموعظة الحســنة، ولكن ال يجب الخوف 
الســبت  يــوم  رأينــا  وقــد  منهــا،  القلــق  أو 
الماضــي أيًضــا كيــف أن الدعــوة للمقاطعــة 
أعطــت نتائج عكســية، وفشــلت ولم تثبت 
جدواهــا، ولم ولن تؤثر على مســار التنمية 
الديمقراطية، وهي ليست األسلوب األنجع 
واألمثــل واألصلــح لتحقيــق المطالب مهما 
كانــت مشــروعة، وهــي كمــا قلنــا مــن قبــل 

سالح العاجزين والضعفاء.
Û  والبحريــن ليســت الدولــة الوحيــدة التــي 

االنتخابــات  لمقاطعــة  دعــوة  واجهــت 
تتبنــى  التــي  الــدول  كســائر  وهــي  فيهــا، 
األنظمــة النيابيــة الديمقراطية تســعى إلى 
تحقيــق أعلــى نســبة لمشــاركة المواطنيــن 
االنتخابــات  فــي  للتصويــت  المؤهليــن 
يحــّدد  المشــاركة  حجــم  أن  منطلــق  مــن 
الخيــارات  فــي  الناخبيــن  ثقــة  منســوب 
السياســية المطروحة. وقد تكللت بالنجاح 
الناخبيــن  لحــث  الدولــة  وجهــود  مســاعي 
علــى ممارســة حقهــم واإلدالء بأصواتهــم، 
وشــاهدنا التجــاوب بــأم أعيننــا فــي شــكل 
طوابيــر المصوتيــن أمــام مراكــز االقتــراع؛ 
فبلغت نســبة المشــاركة 73 % وهي نســبة 

عالية بكل المقاييس، وتشــّكل أعلى نســبة 
مشاركة منذ انتخابات العام 2002 وتعكس 
إرادة شعب صّمم على مواجهة التحديات.

Û  %  99.9 أو   %  100 تحقيــق  وبخــالف   
كمــا كان يحــدث في بعــض الــدول العربية 
أن  إال  مثاليــة،  تعتبــر  نســبة  ثمــة  فليــس 
تحقيق نســبة قريبة أو تفوق الـ 50 % من 
جملــة المقترعيــن تجعل النفــوس مطمئنة 
إلــى أن المشــاركة فــي الحيــاة السياســّية 
باهتمــام  تحظــى  مازالــت  االقتــراع  عبــر 
المواطنيــن؛ فمــا بالــك بتحقيــق نســبة 73 

%؟
Û  وفــي بعــض الــدول يعاقــب القانــون مــن 

ذلــك،  إلــى  يدعــو  أو  االنتخابــات  يقاطــع 
فهــذه بلجيــكا علــى ســبيل المثــال جعلــت 
ــا ال يجوز التخلف  التصويــت واجًبا إجباريًّ
عــن أدائــه، والديمقراطيــة في بلجيــكا كما 
هــو معــروف تعتبر مــن بين األكثر رســوًخا 
علــى  فيهــا  القانــون  العالــم، ويقضــي  فــي 
جميــع المؤهليــن للتصويت بالمشــاركة في 
العملية االنتخابية، وإن عدم االلتزام بذلك 
قــد يــؤدي بصاحبــه إلى دفــع غرامــة مالية 
مــع إمكانيــة فقــدان الحــق فــي التصويــت 
مرة أخرى في أي انتخابات مقبلة دون أن 
يعتبــر ذلك مــن ضروب “العزل السياســي”، 
مــع ذلــك فإن نســبة المشــاركة فــي بلجيكا 
لــم تتعــدى قط حاجز الـ 87 % وهي نســبة 
جعلتها تحتل المرتبة األولى على مســتوى 
العالــم مــن حيــث نســبة مشــاركة الناخبين 

في االنتخابات.
Û  نعــم، فــي يــوم الســبت الماضــي انتصــرت

مســيرتنا  وأصبحــت  الشــعبية،  اإلرادة 
الديمقراطيــة أكثــر رســوًخا وصالبة وأكثر 
قــدرة على االنطــالق بثقة وعزيمــة، وأكثر 

إصراًرا على النجاح والتقدم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



أعلنت اللجنة العليا لإلشراف على سالمة انتخابات مجلس النواب، وبعد االطالع على محاضر اللجان اإلشرافية 
في المحافظات، وتنفيًذا للمادة الثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق 
السياســية، النتائــج النهائيــة لالنتخابــات النيابية فــي الدور األول التي جرت في يوم أمس األول الســبت الموافق 

12 نوفمبر 2022 والتي أسفرت عما يلي:

أوًل محافظة العاصمة:

فيهـــا  الفائـــز  األولـــى:  الدائـــرة 
محمد حســـين عبدهللا حســـين 

جناحي.

الدائـــرة الثانية: ســـوف تجرى 
أحمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
حســـن  جاســـم  عبدالواحـــد 
قراطة، وسلمان إبراهيم محمد 

الحوطي. 

الدائـــرة الثالثة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بيـــن كل مـــن ممـــدوح 
عبـــاس أحمـــد الصالـــح، وزينب 
محسن زين الدين محسن مكي 

الحايكي.

الدائـــرة الرابعة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من حســـن عيد 
راشـــد بوخمـــاس، وعمـــار أحمد 

غلوم البناي.

ســـوف  الخامســـة:  الدائـــرة 
تجرى اإلعادة بين كل من أحمد 
صباح سلمان الســـلوم، ومحمد 

علي محمد علي الجابري.

ســـوف  السادســـة:  الدائـــرة 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
علـــي  جعفـــر  ميـــرزا  محمـــود 
فردان، والســـيد محمد موســـى 

مهدي كاظم سلمان.

الدائـــرة الســـابعة: الفائـــز فيها 
زينب عبداألمير خليل إبراهيم.

الدائـــرة الثامنة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من جليلة علوي 
الســـيد حســـن علـــي، وحســـين 
علـــي عبـــدهللا أحمـــد إبراهيـــم 

إضرابوه.

الدائرة التاسعة: سوف تجرى 
اإلعادة بين كل من عمار حسين 
إبراهيم عباس، ومحســـن علي 

عبدهللا محمد العسبول.

الدائرة العاشرة: سوف تجرى 
إيمـــان  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
حسن إبراهيم عبدهللا شويطر، 
وعلـــي محمـــد عيســـى عبدهللا 

إسحاقي.

ثانًيا محافظة المحرق:

الدائـــرة األولـــى: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بين كل من محمد رفيق 
قـــاري محمـــد ســـعيد الحســـيني، 
وعصام السيد إسماعيل محمود 

العلوي.

الدائـــرة الثانيـــة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من إبراهيم خالد 
إبراهيـــم النفيعـــي، وحمد فاروق 

حسن أحمد الدوي.

الدائـــرة الثالثـــة: ســـوف تجـــرى 
اإلعادة بين كل من محمد جاسم 
وعبدالكريـــم  العليـــوي،  راشـــد 
محمـــد  عبدالكريـــم  إبراهيـــم 

العمادي.

الدائـــرة الرابعـــة: ســـوف تجرى 
هشـــام  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
يوســـف  محمـــد  عبدالعزيـــز 
العوضـــي، وعلـــي حســـن جاســـم 

عبدهللا جاسم.

الدائرة الخامســـة: سوف تجرى 
اإلعـــادة بين كل مـــن خالد صالح 
محمـــد  وأحمـــد  بوعنـــق،  أحمـــد 

حسن محمد بوهزاع.

الدائـــرة السادســـة: الفائـــز فيها 
أحمـــد  يوســـف  أحمـــد  هشـــام 

العشيري.

الدائرة الســـابعة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من عثمان محمد 
شـــريف الريس، وعبدهللا حســـن 

عبدهللا راشد الظاعن.

فيهـــا  الفائـــز  الثامنـــة:  الدائـــرة 
أحمد سلمان جبر المسلم.

ثالًثا المحافظة الشمالية:

الدائـــرة األولـــى: ســـوف تجـــرى 
مهـــدي  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
عبدالعزيز أحمد ناصر الشـــويخ، 
وكلثـــم عبدالكريم جاســـم محمد 

نايم الحايكي.

الدائـــرة الثانيـــة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بيـــن كل من جالل كاظم 
ســـعيد  وعلـــي  كاظـــم،  حســـن 

محسن الدرازي.

الدائـــرة الثالثـــة: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بيـــن كل من وليـــد جابر 
وعبـــدهللا  الدوســـري،  جاســـم 

إبراهيم مبارك خليل الدوسري.

الدائـــرة الرابعـــة: ســـوف تجرى 
حســـن  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
إبراهيـــم حســـن إبراهيـــم، وعلي 

جاسم أحمد معيوف.

الدائرة الخامســـة: سوف تجرى 
اإلعادة بين كل من الســـيد فالح 
ومريـــم  عبـــدهللا،  فـــالح  هاشـــم 

حسن علي ناصر الصائغ.

الدائـــرة السادســـة: الفائـــز فيها 
عبدالنبي سلمان أحمد ناصر.

الدائرة الســـابعة: ســـوف تجرى 
مجيـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
أديـــب،  عطيـــة  صالـــح  إبراهيـــم 

حســـن  أحمـــد  إبراهيـــم  ومنيـــر 
سرور.

الدائـــرة الثامنـــة: ســـوف تجرى 
عبـــدهللا  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
عبدالكريـــم  جمعـــة  خليفـــة 
محمـــد  وعبدالحكيـــم  الـــذوادي، 

عيسى الشنو.

الدائرة التاســـعة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من محمد سلمان 
محمـــد صالـــح األحمـــد، وعباس 
محمـــد  أحمـــد  عبـــاس  جمعـــة 

العماني.

الدائرة العاشـــرة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من باسم سلمان 
محمـــد ســـلمان ارحمـــة المالكي، 

وجميل داد محمد مال حسن.

الدائرة الحادية عشـــرة: ســـوف 
تجرى اإلعادة بين كل من محمد 
حســـن محمـــد اســـويد، وباســـمة 
عبدالكريم مهدي إبراهيم مبارك.

الدائـــرة الثانية عشـــرة: ســـوف 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
محمـــود مكـــي ســـلمان إبراهيـــم 
البحرانـــي، وحنـــان محمـــد علـــي 

فردان علي.

رابًعا: المحافظة الجنوبية:

الدائـــرة األولـــى: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بين كل من أحمد محمد 
وعبـــدهللا  العامـــر،  ســـعد  أحمـــد 

خليفة عبدهللا مسفر الرميحي.

الدائـــرة الثانيـــة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بيـــن كل من مريم صالح 
فارس عبدهللا الظاعن، وإبراهيم 

محمد إبراهيم بوهزاع.

الدائـــرة الثالثـــة: ســـوف تجـــرى 
اإلعادة بين كل من أحمد يوسف 
األنصـــاري،  محمـــد  عبدالقـــادر 
ومحمـــد محمـــد عبدهللا حســـين 

الرفاعي.

الدائـــرة الرابعـــة: ســـوف تجرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
يوســـف محمـــد المعرفـــي، وعلي 

أحمد علي زايد.

الدائرة الخامســـة: سوف تجرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
وخليفـــة  محمـــد،  علـــي  موســـى 

عبدهللا محمد الغانم.

الدائرة السادســـة: سوف تجرى 
اإلعادة بيـــن كل من نجيب حمد 
جمعـــة الكواري، وأنس علي علي 

سيف بوهندي.
الفائـــز فيهـــا  الدائـــرة الســـابعة: 
علـــي ماجد علـــي حســـن الماجد 

النعيمي.

الدائـــرة الثامنـــة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بيـــن كل من بـــدر صالح 
التميمـــي،  الدريـــب  عبدالعزيـــز 
وعبدالرحمن جاسم محمد غانم 

الغانم.

الدائرة التاســـعة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بيـــن كل من علـــي صقر 
حســـن حســـن الدوســـري، وبـــدر 

سعود جبر عبدهللا الدوسري.

الدائرة العاشـــرة: ســـوف تجرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
السيســـي  مهنـــا  علـــي  إبراهيـــم 
البوعينيـــن، ولولـــوة علـــي حمـــد 

ماجد الرميحي.

وبنـــاًء علـــى مـــا تـــم إعالنـــه مـــن 
قبـــل رؤســـاء اللجان اإلشـــرافية 
بشـــأن نتائج االنتخابات البلدية، 
وطبًقا للمادة السابعة والعشرين 
مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 35 
لســـنة 2002 بشأن نظام انتخاب 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة فـــإن 
العـــدل  لوزيـــر  المرســـلة  النســـخ 
اإلســـالمية واألوقاف  والشـــئون 
اإلشـــرافية  اللجـــان  قبـــل  مـــن 

تتضمن النتائج التالية:

أوًل: محافظة المحرق:

الدائـــرة األولـــى: ســـوف تجـــرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
يوســـف أحمد محمـــود المحمود، 
حســـن  يوســـف  وعبدالعزيـــز 

عبدهللا بوزبون.

الدائـــرة الثانيـــة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من دالل عيســـى 
المقهـــوي،  جاســـم حمـــد محمـــد 
أحمـــد  يوســـف  أحمـــد  ومحمـــد 

السندي.

الدائـــرة الثالثـــة: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بيـــن كل مـــن عبدالقـــادر 
محمـــود عبدالقـــادر عبدالرحمن، 

وباسم عبدهللا علي مجدمي.

الدائـــرة الرابعـــة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بيـــن كل مـــن عبدالعزيز 
أحمد محمد احمد عبدهللا النعار، 
وليالـــي حســـين شـــهاب حســـين 

حيدر.

الدائرة الخامســـة: سوف تجرى 
اإلعادة بين كل من صالح جاسم 
سلطان جاسم بوهزاع، ورمضان 

بخيت رمضان مال.

الدائـــرة السادســـة: الفائـــز فيها 
فاضل عباس حسن أحمد العود.

الفائـــز فيهـــا  الدائـــرة الســـابعة: 
أحمد محمـــد عبداللطيـــف أحمد 

المقهوي.

الدائـــرة الثامنـــة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بين كل من محمد عادل 
المقهـــوي،  عبداللطيـــف  يوســـف 

عيـــد  ســـعد  جمعـــة  ورمـــزي 
الجالليف.

ثانًيا: المحافظة الشمالية:

الدائرة األولى: الفائز فيها ســـيد 
شبر إبراهيم فاخر الوداعي.

ســـوف  الثانيـــة:  الدائـــرة 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
بدريـــة إبراهيـــم عبـــدهللا محمـــد 
عبدالحســـين، وباسم علي جعفر 

عبدهللا أبو ادريس.

الدائـــرة الثالثـــة: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بين كل من محمد ســـعد 
الدوســـري،  ميبـــر  ســـعد  صالـــح 
وبالل إســـماعيل بالل إســـماعيل 

سعد.

الدائـــرة الرابعـــة: ســـوف تجرى 
ســـلمان  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
محسن عبدربه عبدهللا، وفيصل 

محمد علي عباس شبيب.

ســـوف  الخامســـة:  الدائـــرة 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
طـــارق جعفـــر محمد الفرســـاني، 
وعيســـى عبدعلي سلمان يوسف 

العصفور.

الدائرة السادســـة: سوف تجرى 
عبـــدهللا  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
عاشـــور،  عبـــدهللا  عبدالحميـــد 

وسعاد علي سلمان خلف.

الفائـــز فيهـــا  الدائـــرة الســـابعة: 
زينة جاسم علي جاسم.

الدائـــرة الثامنـــة: ســـوف تجرى 
اإلعادة بين كل من جاسم محمد 
يوســـف هجـــرس، وياســـين زين 

العابدين محمد زينل عبدهللا.

الدائرة التاســـعة: ســـوف تجرى 
عبـــدهللا  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
ومحمـــد  مبـــارك،  بـــالل  مبـــارك 
عبدالرحيـــم  حســـين  عبدالرضـــا 

األنصاري.

الدائـــرة العاشـــرة: الفائـــز فيهـــا 
عبـــدهللا شـــريدة خليـــل إبراهيم 

الذوادي.

الدائرة الحادية عشـــرة: ســـوف 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
عبـــدهللا إبراهيـــم خميس راشـــد 
راشـــد  علـــي  وأحمـــد  الـــذوادي، 

المناعي.

الدائـــرة الثانية عشـــرة: ســـوف 
مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة  تجـــرى 
زينب محمود علي عبدالحســـين 
الـــدرازي، ومحمد جاســـم محمد 

رجب. 

ثالًثا: المحافظة الجنوبية:

الدائـــرة األولـــى: ســـوف تجـــرى 
اإلعـــادة بين كل مـــن إيمان حمد 
حســـن عبدهللا، وعبـــدهللا صالح 

جمعة دراج.

الدائـــرة الثانيـــة: ســـوف تجرى 
اإلعـــادة بين كل مـــن مبارك فرج 
خليفـــة  وأحمـــد  ســـعد،  مبـــارك 

دسمال خلف.

فيهـــا  الفائـــز  الثالثـــة:  الدائـــرة 
عبداللطيـــف  إبراهيـــم  عبـــدهللا 

إبراهيم.

الدائـــرة الرابعة: ســـوف تجرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
أحمـــد  عبدالرحمـــن  حســـين 
دراج، وعمـــر عبدالرحمن محمد 

عبدالرحمن.

الدائرة الخامسة: سوف تجرى 
اإلعادة بيـــن كل من خالد صالح 
محمد قايـــد شـــاجره، وإبراهيم 

عبدالرحمن محمد علي النجار.

الدائرة السادسة: سوف تجرى 
أحمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
عبدهللا علي إبراهيـــم العبدهللا، 

وإبراهيم أبوبكر علي محمد.

الدائـــرة الســـابعة: الفائـــز فيهـــا 
عبدهللا أحمد إبراهيم بوبشيت.

الدائـــرة الثامنة: ســـوف تجرى 
علـــي  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
عبدالحميد علي يوسف سليمان 
الشـــيخ، ومحمـــد حمـــد جاســـم 

الجبن.

الدائرة التاســـعة: سوف تجرى 
اإلعـــادة بيـــن كل مـــن حمد علي 
راشـــد زيد علي الزعبـــي، وحمد 

محمد راشد فهد الدوسري.

الدائرة العاشـــرة: سوف تجرى 
محمـــد  مـــن  كل  بيـــن  اإلعـــادة 
نجيـــب عيســـى محمـــد بوحمـــد 
حســـن  صقـــر  وحســـن  الصقـــر، 

حسن الدوسري.

وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، فســـوف 
تجرى انتخابات اإلعادة النيابية 
والبلدية فـــي الدوائر التي تمت 
اإلشـــارة إليهـــا فـــي يوم الســـبت 
الموافـــق 19 نوفمبر 2022 بإذن 

هللا تعالى.
وبهـــذه المناســـبة ترفـــع اللجنـــة 
ســـالمة  علـــى  لإلشـــراف  العليـــا 
اللجـــان  ورؤســـاء  االنتخابـــات 
التهانـــي  خالـــص  اإلشـــرافية 
والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــالد 
المعّظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وإلـــى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة، وإلـــى شـــعب البحريـــن 
االنتخابـــات  بنجـــاح  الوفـــي 
فـــي   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
بلغـــت  والتـــي  األول،  دورهـــا 
نسبة المشـــاركة في االنتخابات 
النيابيـــة 73 % ســـائلين المولى 
عـــّز وجـــّل دوام التقـــدم والخير 

واالزدهار للمملكة.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

الجولـة األولى تحسـم 6 مقاعـد في البرلمان و7 للبلدي
إعادة االقتراع لعضوية النواب في 34 دائرة و23 أخرى للبلديين السبت المقبل

صورة إعالن النتائج في انتخابات 2022
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نجح 6 مرشـــحين في عبور السباق 
االنتخابـــي مـــن الجولـــة األولـــى في 
نســـب  أعلـــى  ســـجلت  انتخابـــات 
البحريـــن،  تاريـــخ  فـــي  المشـــاركة 
مرشـــًحا   511 منافســـاتها  وخـــاض 

لالنتخابات البرلمانية والبلدية. 
وبيـــن حالـــم فـــي اإلمســـاك بمطرقة 
المجلـــس، ومتصـــدر ألعلـــى نســـب 
 ،2018 انتخابـــات  فـــي  األصـــوات 
التقاعـــد  “الءات”  علـــى  ومعـــّول 
أفـــرزت  والصالحيـــات،  والضريبـــة 
االنتخابـــات  مـــن  األولـــى  الجولـــة 
خـــروج 8 نـــواب مـــن الســـباق وهم: 
الســـواد،  فاضـــل  كمـــال،  سوســـن 
فاطمـــة القطـــري، حمـــد الكوهجـــي، 
أحمد الدمســـتاني، محمـــد بوحمود، 
يوسف زينل، معصومة عبدالرحيم، 
ا جولة  فيمـــا يخـــوض 15 نائًبـــا حاليًّ

اإلعادة.
 وعلى ضفـــة الفائزين، فقد انتزعت 
لقًبـــا  عبداألميـــر  زينـــب  النائبـــة 
جديـــًدا كأول امـــرأة تفـــوز لدورتين 
تشـــريعيتين متتاليتيـــن، وذلـــك من 
بين 15 مرشًحا في سابعة العاصمة. 
وأطلقـــت عبداألميـــر شـــعار حملتها 
االنتخابية “صوت الشعب” فجاءت 
النتيجة حاســـمة من الجولة األولى، 
مؤكدة أنها ما زالت “صوًتا للشـــعب” 
النيابـــي،  المجلـــس  قبـــة  تحـــت 
نســـب   10 أعلـــى  أحـــد  ومســـجلة 
التصويت في مملكة البحرين بواقع 

3202 صوت. 
وســـّجل النائب علـــي النعيمي عودة 
هادئـــة لمقعده النيابـــي بعد أن حقق 
نصـــًرا حاســـًما مـــن الجولـــة األولـــى 
في ســـابعة الجنوبية، وهـــي الدائرة 
الوحيـــدة فـــي المحافظـــة التـــي تم 
حســـمها مـــن الجولة األولـــى، والتي 

تنافس عليها 4 مرشحين برلمانيين 
وهم علي النعيمـــي وأحمد التميمي 

ومشعل الذوادي وصالح عبيدان. 
مـــن جهتـــه، حّقـــق رئيـــس جمعيـــة 
البحرين لهـــواة طوابع البريد محمد 
جناحـــي نصـــًرا كاســـًحا فـــي الدائرة 
العاصمـــة  محافظـــة  مـــن  األولـــى 
علـــى غريمه مـــراد علي مـــراد، الذي 
طعـــن على خصمـــه التاريخي عادل 
العســـومي، ونجـــح فـــي إزاحته عن 
عـــرش الدائـــرة النيابـــي، ليقـــع فـــي 

شراك رئيس جمعية الطوابع. 
ورغـــم تبـــدل تشـــكيلة الالعبين في 
النائـــب  أن  إال  الشـــمالية،  سادســـة 
األول عبدالنبـــي ســـلمان أكـــد بفوزه 
الكاســـح على منافســـيه الســـبعة أنه 
مـــا زال األقـــوى ويســـتحق األكثـــر، 

محقًقـــا أحـــد أعلى نســـب األصوات 
على مستوى مملكة البحرين. 

أما العشـــيريون فقد أكدوا تمسكهم 
بهشامهم في الدير وسماهيج، حيث 
لم تنجح محاوالت العشيرية أسرار 
فـــي انتزاع والء قريبها من مريديه، 
االنتخابيـــة  الكتلـــة  واختـــالس 
العشـــيرية لصالحهـــا، مـــا اســـتعصى 
علـــى بنـــت الحايكـــي اختـــراق قلعة 
العشيريين في الدائرة فكانت ثالث 

المترشحين. 
الســـابق  للنائـــب  الحالمـــة  العـــودة 
عبدالرحمن بوعلي، بعد إزاحة نائب 
الحد من المنافســـة، بّددها اكتســـاح 
المســـلم،  ألحمـــد  التوقعـــات  فـــاق 
محقًقـــا أعلـــى نســـبة تصويـــت فـــي 
االنتخابـــات الجاريـــة على مســـتوى 

المملكة بواقع 7711 صوًتا.
ا، نجح 6 أعضاء مجالس بلدية  بلديًّ
حاليـــة فـــي حجـــز مقاعدهـــم لدورة 
عبـــدهللا  وهـــم:  جديـــدة  تشـــريعية 
إبراهيـــم، شـــبر  بوبشـــيت، عبـــدهللا 
الوداعي، زينة جاســـم، فاضل العود 
وأحمـــد المقهـــوي الذي حقـــق أعلى 
نســـبة تصويت في االنتخابات على 

اإلطالق بواقع 8589 صوًتا.
ا  ا حاليًّ وما زال مصير 11 عضًوا بلديًّ
معلًقـــا علـــى مـــا ســـتفرزه صناديـــق 

اقتراع جولة اإلعادة.
االنتخابـــي  الســـباق  مـــن  وخـــرج 
علـــى صعيـــد االنتخابـــات البلدية 5 
الظاعـــن،  محمـــد  وهـــم:  مرشـــحين 
حســـين العالي، خالد جناحي، حزام 

الدوسري وطالل عتيق،

نتيجـــة  جـــاءت 
االقتـــراع  صناديـــق 
أعضـــاء  النتخـــاب 
النـــواب  مجلـــس 
لنتائـــج  عاكســـة 
“البـــالد”  اســـتبانة 
الختيـــار أكثر 5 نواب 
إنجـــاًزا فـــي المجـــال 

التشريعي والرقابي.
الخمســـة  والنـــواب 
تصـــّدروا  الذيـــن 
“البـــالد”  تصويـــت 
هـــم:  اإللكترونـــي 
عبداألميـــر،  زينـــب 
ســـلمان،  عبدالنبـــي 
خالد بوعنق، إبراهيم 
وأحمـــد  النفيعـــي 

السلوم.
قـــراءة  خـــالل  ومـــن 
االقتـــراع  نتائـــج 
فقـــد  أمـــس  يـــوم 
حجـــز النائبـــان زينب 
عبداألمير وعبدالنبي 
مقعديهمـــا  ســـلمان 

بمجلس 2022.
وتأهل النواب بوعنق 
والســـلوم  والنفيعـــي 
اإلعـــادة  لجولـــة 

الثانيـــة، وتصـــدروا نتائج دوائرهم، حيـــث حصد بوعنق 5150 صوًتا ومنافســـه بدور 
اإلعـــادة أحمد بوهزاع )2940(، وحصل النفيعي على 1455 صوًتا في مقابل منافســـه 
بدور اإلعادة حمد الدوي )1413 صوًتا(، ونال الســـلوم 1332 صوًتا في مقابل منافسه 

بدور اإلعادة محمد الجابري )733 صوًتا(.

صناديق االقتراع تعكس نتائج 
استفتاء “^” ألكثر 5 نواب إنجاًزا

6 برلمانيين ناجون من شراك الجولة األولى و8 خارج السباق
المسلم والمقهوي يحصدان أعلى نسب التصويت

الــمــنــافــســات غــــــادروا  و5  ــدة  ــديـ جـ لـــــدورة  ــم  ــده ــاع ــق م يــحــجــزون  ــديــيــن  ــل ب  6

جــديــدا لقبا  تــنــتــزع  عــبــداألمــيــر  ــب  ــن زي

تخــوض وجــوه شــابة جولــة اإلعــادة لنيــل عضويــة المجلــس النيابــي، 
نوفمبــر 2022،  الموافــق 19  الســبت  يــوم  المزمــع عقدهــا  مــن  والتــي 

وتتلخص في اآلتي:

“ثانيـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -
العاصمة” سلمان الحوطي. 

- المترشـــحة النيابيـــة عـــن “ثالثـــة 
العاصمة” زينب الحايكي. 

“رابعـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -
العاصمة” عمار البناي. 

عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -
العاصمـــة”  “خامســـة 

محمد الجابري. 
النيابي  الــمــتــرشــح   -
عـــــــــــن “ســـــــــادســـــــــة 
ــة” الــســيــد  ــمــ ــاصــ ــعــ ــ ال

محمد سلمان. 
- المترشح النيابي عن “ثانية 

المحرق” إبراهيم النفيعي. 
“رابعـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

المحرق” علي جاسم. 
- المترشـــح النيابـــي عـــن “ســـابعة 

المحرق” عبدهللا الظاعن. 
- المترشـــحة النيابيـــة عـــن “أولـــى 

الشمالية” كلثم الحايكي. 
“ثانيـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

الشمالية” علي الدرازي. 
“ثالثـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

الشمالية” عبدهللا الدوسري. 
“رابعـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

الشمالية” حسن إبراهيم. 
- المترشـــحة النيابية عن “خامسة 

الشمالية” مريم الصائغ. 
- المترشـــح النيابـــي عـــن “تاســـعة 

الشمالية” عباس العماني. 
- المترشـــح النيابـــي عـــن 
الشـــمالية”  “تاســـعة 

محمد األحمد. 
النيابـــي  المترشـــح   -
عن “عاشـــرة الشمالية” 

باسم المالكي. 
عـــن  النيابيـــة  المترشـــحة   -
“حاديـــة عشـــرة الشـــمالية” باســـمة 

مبارك. 
“ثانيـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -
عشرة الشمالية” محمود البحراني. 
- المترشـــحة النيابيـــة عـــن “ثانيـــة 

عشرة الشمالية” حنان فردان. 
“أولـــى  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

الجنوبية” عبدهللا الرميحي. 
“ثالثـــة  عـــن  النيابـــي  المترشـــح   -

الجنوبية” محمد الرفاعي. 

21 من الوجوه الشابة يتأهلون للجولة 
الثانية لنيـــل عضويــة “النيابي”

محمد الجابري
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سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

محمد األحمد

عباس العماني محمد السهالوي

باسم المالكي

محمد الرفاعيعمار البناي

زينب الحايكيسلمان الحوطي

علي جاسم

إبراهيم النفيعي

عبدالله الرميحي عبدالله الدوسري باسمة مباركحسن ابراهيمكلثم الحايكي

محمود البحراني  علي الدرازي حنان محمدمريم الصائغعبدالله الظاعن

بعــد صــدور النتائــج النهائية للجولــة األولى للمترشــحين لعضوية المجلس 
رصــدت  والجنوبيــة،  الشــمالية  ومحافظتــي  المحــرق،  بمحافظــة  البلــدي 
“البــاد” تأهــل عــدد مــن الوجــوه الشــابة لجولــة اإلعــادة التــي ســتقام يوم 

السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 وهم كاآلتي:

“ثانيـــة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -
المحرق” محمد السندي. 

“ثانيـــة  عـــن  البلديـــة  المترشـــحة   -
المحرق” دالل المقهوي. 

“ثالثـــة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -
المحرق” عبدالقادر السيد. 

عـــن  البلديـــة  المترشـــحة   -
“رابعـــة المحـــرق” ليالـــي 

شهاب. 
البلـــدي  المترشـــح   -
عـــن “خامســـة المحرق” 

صالح بوهزاع. 
- المترشـــح البلدي عن “ثامنة 

المحرق” محمد المقهوي. 
“ثالثـــة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الشمالية” بالل سعد. 
“خامســـة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الشمالية” عيسى العصفور. 
“سادســـة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الشمالية” عبدهللا عاشور. 
تاســـعة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الشمالية” محمد األنصاري. 
- المترشـــح البلدي عن “حادية عشر 

الشمالية” عبدهللا إبراهيم. 
- المترشـــح البلدي عن “ثانية عشرة 

الشمالية” محمد رجب. 
“ثانيـــة  عـــن  البلديـــة  المترشـــحة   -

عشرة الشمالية” زينب الدرازي. 
“أولـــى  عـــن  البلديـــة  المترشـــحة   -

الجنوبية” إيمان القالف. 
- المترشح البلدي عن 
ــة الــجــنــوبــيــة”  ــعــ ــ “راب

محمد دراج. 
البلـــدي  المترشـــح   -
الجنوبية”  “سادســـة  عن 

أحمد العبدهللا. 
“ثامنـــة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الجنوبية” محمد الجبن. 
“ثامنـــة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الجنوبية” علي الشيخ. 
“تاســـعة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الجنوبية” حمد الزعبي. 
“تاســـعة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الجنوبية” حمد الدوسري. 
“عاشـــرة  عـــن  البلـــدي  المترشـــح   -

الجنوبية” حسن الدوسري.

وجــوه شابـــة تخــوض الجولـــة
الثانية لعضوية المجلس البلدي

دالل المقهوي 

منال الشيخ

أحمد العبدالله

محمد الجبنمحمد االنصاري

علي الشيخليالي شهاب

محمد دراجمحمد السندي

عبدالله عاشورعبدالقادر السيد 

إيمان القالف

حمد الدوسري عيسى العصفور حمد الزعبيزينب الدرازيبالل سعد

صالح بوهزاع عبدالله ابراهيم حسن الدوسريمحمد رجبمحمد المقهوي



رفع عدد من كبار المســـؤولين السياسيين 
في مملكة البحرين أطيب التهاني وأجمل 
التبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
شـــعب البحرين الوفـــي، بمناســـبة النجاح 
الكبيـــر الذي حققتـــه االنتخابـــات النيابية 
والبلدية، وتســـجيل مشـــاركة واســـعة من 
المواطنيـــن بلغـــت 73 %، وهـــي النســـبة 
األعلـــى منذ انطالق المشـــروع اإلصالحي 

لجاللة الملك المعظم.

صورة مشرفة

وأشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت زينـــل بوعـــي المواطنيـــن وحرصهم 
علـــى دعـــم المســـيرة الديمقراطيـــة التـــي 
تمثل أبـــرز تجليات المشـــروع اإلصالحي 
لجاللة الملـــك المعظم، والتي ترجمت من 
خالل المشـــاركة غير المسبوقة بنسبة 73 

% وألول مرة منذ 2002.
وأوضحت رئيســـة مجلس النواب أن هذا 
اإلقبـــال غيـــر المســـبوق مـــن المواطنيـــن 
رجـــاالً ونســـاًء ومشـــاركتهم فـــي صناعـــة 
ملحمـــة جديـــدة مـــن مالحـــم المســـؤولية 
الوطنية ُيعد رافدا لســـجل الوطن الحافل 
باإلنجازات والتقدم منذ انطالق المشروع 
اإلصالحـــي والتنمـــوي الشـــامل لصاحـــب 
الجاللـــة الملك المعظم، منوهـــة بما يتمتع 
به شعب مملكة البحرين من وعي وإدراك 
لواجباته الوطنية، واهتمامه الالفت ببناء 

مستقبله ومستقبل وطنه.
وأشـــارت زينل إلـــى أن العملية االنتخابية 
كبيـــرا  إقبـــاال  وشـــهدت  بسالســـة  مـــرت 
المراكـــز  مختلـــف  فـــي  النظيـــر  منقطـــع 
االنتخابيـــة العامـــة والفرعيـــة، ناهيك عن 
التنظيـــم المتميـــز مـــن قبل الجميـــع، األمر 
الذي ســـاهم في ســـير الجولـــة األولى من 
العمليـــة االنتخابيـــة بـــكل ســـهولة ويســـر، 
مثمنـــة الجهـــود الجبـــارة لجميـــع الجهات 
الرســـمية واألهليـــة مـــن المشـــاركين فـــي 
تنظيـــم هـــذا العـــرس االنتخابي بمـــا فيهم 

آالف المتطوعين من الشباب والشابات.
وأشـــادت رئيســـة مجلس النواب بالجهود 
المخلصة والمتميزة من قبل اللجنة العليا 
لالنتخابـــات واللجـــان الفرعية المســـاندة، 
فـــي  النزيـــه  البحرينـــي  القضـــاء  وبـــدور 
اإلشـــراف علـــى ســـير العمليـــة االنتخابية، 
وبجميع الجهات المعنية وجميع العاملين 
والعامـــالت فـــي مراكـــز االقتـــراع والفرز، 
الذين عكسوا الصورة المشرفة والمستوى 
لمملكـــة  والمتميـــز  الراقـــي  الحضـــاري 

البحرين.
وقدمـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب التهنئة 
للمترشـــحين الفائزين فـــي الجولة األولى، 
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  مـــن  متمنيـــة 
يوفـــق الجميع لخدمة الوطن والمواطنين 
واإلســـهام في تعزيز مكانة البحرين، وفي 
تحقيـــق تطلعات شـــعبها الوفي نحو مزيد 

من التقدم والرقي.

إنجاز رفيع

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الصالـــح أن توافد المواطنيـــن على مراكز 
ديمقراطيـــة،  صـــورة  عكـــس  االقتـــراع 
أســـمى  فيهـــا  تتجلـــى  وطنيـــة  وملحمـــة 
معانـــي الـــوالء واالنتماء للوطـــن وقيادته 
الحكيمة، مشـــيًرا إلى أن نسبة المشاركين 
تعتبر إنجاًزا رفيًعا للمســـيرة التشـــريعية، 
وتعّظم الدور والمســـؤولية التي تقوم بها 
السلطة التشريعية لدعم مجاالت النهضة 

واالزدهار للمملكة.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أّن 
مملكة البحرين مقبلة على فصل تشريعي 
جديـــد تتزايـــد فيه إلـــى تعضيـــد الجهود، 
وتعزيـــز مجـــاالت التعـــاون والتنســـيق مع 
الحكومة برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، واالنطـــالق نحـــو آفـــاق 
المســـؤول  الوطنـــي  العمـــل  مـــن  أرحـــب 
الذي يحقق اســـتدامة التنمية المستدامة 

للوطن والمواطنين.
وأعرب عن الفخـــر واالعتزاز الكبيرين بما 
قّدمـــه فريق البحرين من مختلف الجهات 
والمؤسســـات الرســـمية، واإلسهام المتميز 
فـــي تنظيـــم العمليـــة االنتخابيـــة، وتوفير 
جميـــع التســـهيالت للمواطنين للمشـــاركة 
في االنتخابات النيابية والبلدية، واختيار 
ممثليهـــم فـــي مجلس النـــواب والمجالس 
االنتخابيـــة  بالمشـــاهد  منّوًهـــا  البلديـــة، 
والصور الوطنية التي رســـمها المواطنون 

بمشاركاتهم الشـــعبية الواسعة، وحرصهم 
على ممارسة حقوقهم السياسية.

ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أّن 
المســـيرة الديمقراطيـــة بمملكـــة البحريـــن 
ماضيـــة نحـــو مزيـــٍد مـــن اإلنجـــاز بتكاتف 
الشـــعب، وإدراكـــه لمســـؤولياته وواجباته 
الوطنيـــة، مؤكـــًدا أن المواقـــف المشـــّرفة 

لشـــعب البحريـــن الوفـــي ُتســـجل بأحرف 
مضيئة في تاريـــخ البحرين، وُتبنى عليها 

المنجزات والنجاحات التنموية الشاملة.

 العرس االنتخابي

زايـــد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  ورفـــع 

الزياني أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلى مقام جاللة ملك البالد المعظم، وذلك 
بمناسبة النجاح الكبير للعملية االنتخابية 
بلغـــت  مســـبوقة  غيـــر  مشـــاركة  وبنســـبة 
علـــى  73 % واعتبارهـــا عالمـــة مضيئـــة 
استدامة المسيرة الديمقراطية والتنموية 

الشاملة لجاللة الملك المعظم. 

الزيانـــي أن نجـــاح االنتخابـــات  وأضـــاف 
النيابيـــة والبلديـــة فـــي دورتها السادســـة 
في أجـــواء ديمقراطية وحضارية تتســـم 
بالنزاهة والشفافية جاء ِبفضل توجيهات 

جاللة الملك المعظم.
وأردف أن العرس االنتخابي الذي شهدته 
مملكـــة البحريـــن يوم الســـبت دليـــل على 

دور وحكمـــة جاللـــة الملك المعظـــم البارز 
ومســـاهمته الفعالـــة باالرتقـــاء والنهـــوض 
المشـــروع  ونجـــاح  الحبيبـــة  بمملكتنـــا 
مشـــاركة  وتأكيـــد  لجاللتـــه  اإلصالحـــي 
المواطنيـــن في العملية السياســـية، داعيا 
العلي القدير أن يوفق جاللته ويثبت على 

طريق الخير خطاه.

صفحة مجيدة 

وأكد األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
الوطنيـــة  المناســـبة  هـــذه  أن  والرياضـــة 
التفاعـــل  بوضـــوح  أظهـــرت  المتميـــزة 
اإليجابـــي مـــن أفـــراد الشـــعب البحرينـــي 
الوفـــي وحرصهـــم علـــى إنجاح المســـيرة 

الديمقراطية لمملكتنا الغالية.
وأشـــا الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
إلـــى أن نجـــاح العـــرس اإلنتخابي بنســـبة 
أن  يؤكـــد   % 73 بلغـــت  عاليـــة  مشـــاركة 
المشـــروع اإلصالحـــي لصاحـــب الجاللـــة 
االتجـــاه  فـــي  يمضـــي  المعظـــم  الملـــك 
الصحيـــح نحـــو آفـــاق واســـعة مـــن الخير 
واالزدهـــار لمملكة البحريـــن على مختلف 

األصعدة.
عبـــر  وجهـــوا  البحرينييـــن  أن  وأوضـــح 
مشـــاركتهم الفعالة في االنتخابات رســـالة 
عـــز  ورســـالة  القيـــادة،  إلـــى  ووالء  حـــب 
وفخـــار إلـــى العالـــم أجمـــع تؤكـــد صالبـــة 
اإلرادة الشـــعبية لدعـــم مســـيرة اإلصـــالح 
التي دشـــنها جاللـــة الملك المعظم وســـط 
دعـــم ومســـاندة ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.
آل  ابراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفة أن االستحقاق الديمقراطي الكبير 
يعطـــي داللة واضحـــة على ارتفـــاع وعي 
المواطـــن البحرينـــي السياســـي وإدراكـــه 
ألهميـــة المرحلـــة التـــي تســـتدعي تغليب 
مصلحـــة الوطن علـــى أي إعتبارات أخرى 
مؤكـــدا أن االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
فتحـــت صفحة مجيدة فـــي تاريخ مملكة 
البحريـــن تبشـــر بمســـتقبل أكثـــر إشـــراقا 
لهـــذا البلد المعطـــاء وتمهد الطريق إلعالء 
منجزات التجربة الديمقراطية بما تشكله 
مـــن أرضيـــة خصبة لتقـــدم ونمـــاء مملكة 

البحرين.

واجب وطني

وأثنـــى عضـــو مجلـــس الشـــورى درويـــش 
المناعي على اإلقبال الكبير الذي ســـجلته 
مراكـــز االقتراح والفرز منذ أولى ســـاعات 
افتتاحهـــا في يـــوم االســـتحقاق الوطني، 
والـــذي أبرز الوعـــي الرفيع لـــدى الناخبين 
بتلبية نداء المشاركة السياسية، وااللتزام 
الـــوالء  بأبهـــى صـــور  الوطنـــي  بالواجـــب 
للوطـــن وقيادته، متطلًعا الســـتمرار تطور 
التعاون القائم ومســـارات العمل المشترك 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في 

الفصل التشريعي السادس.
وأشـــاد المناعـــي بمســـتوى اإلقبـــال الكبير 
من المترشحين للمشاركة في االستحقاق 
 334 بوجـــود   ،2022 والبلـــدي  النيابـــي 
مترشًحا للمجلس النيابي، و174 مترشًحا 
للمجالـــس البلديـــة، بينهن 74 امـــرأة مثلن 
نسبة 22 % من إجمالي عدد المترشحين، 
معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتزاز ببلوغ نســـبة 
المشـــاركة في االنتخابات أكثر من 73 %، 
مبيًنـــا أن حجـــم المشـــاركة العالية أعطى 
الفرصة للناخبين من أجل اختيار األفضل 
وذي الكفاءة لممارســـة العمل التشـــريعي، 
متمنًيـــا للجميـــع التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

مهمتهم البرلمانية.
وتوجـــه المناعي بخالص الشـــكر والتقدير 
لجميـــع الـــوزارات والمؤسســـات الرســـمية 
التنظيـــم  علـــى  والمتطوعيـــن  واألهليـــة 
المبهر لجميع مراحل العرس الديمقراطي، 
والتي أثبـــت تقدم المملكة في الممارســـة 

الديمقراطية.

محرر الشؤون المحلية

إقبال الناخبين غير المسبوق على التصويت “ملحمة وطنية”
مشروع الملك المعظم يمضي نحو آفاق واسعة من االزدهار... مسؤولون سياسيون:

فوزية زينل

المنامة - بنا

أشـــاد عدد من اإلعالميين وممثلي الصحف الخليجية 
والعربية بما ظهرت عليه االنتخابات النيابية والبلدية 
فـــي مملكـــة البحرين مـــن مســـتوى متطـــور وراق في 
عمليـــة التنظيـــم، ومـــا شـــهدته اللجـــان االنتخابية من 
سالســـة وســـهولة فـــي التصويـــت، مؤكديـــن أن ذلـــك 
يعكـــس مـــا تتمتـــع به مملكـــة البحريـــن مـــن إمكانيات 

متطورة ونهضة حضارية في مختلف المجاالت.
وأكـــدوا في تصريحـــات خاصة لوكالة أنبـــاء البحرين 
)بنـــا( أنهم خالل جولتهم في مراكز االقتراع شـــاهدوا 
مدى وعي الناخب البحريني وحرصه على المشـــاركة 
فـــي االنتخابـــات من أجـــل اإلســـهام في تطـــور وطنه 

وتقدمه.
ومن جانبه، قال المشرف العام على المكتب اإلقليمي 
لصحيفـــة عـــكاظ فـــي المنطقـــة الشـــرقية، بالمملكـــة 
العربية الســـعودية محمد الشهراني، إنه الحظ العديد 
من المشـــاهد اإليجابية خالل عمليـــة التصويت، ومن 
أبرزهـــا ؛ ســـهولة وسالســـة دخـــول وخـــروج الناخبين 
ا  أثنـــاء عمليـــة االقتـــراع، وكذلـــك الحضـــور الكبير جدًّ
مـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع البحريني لهـــذا العرس 
االنتخابـــي، والـــذي جـــرى في أجـــواء مـــن الحرية في 

اختيار المرشحين لممثليهم.
 وأبدى الشـــهران إعجابه بما شاهده من وجود أطفال 
مع أســـرهم خالل عملية التصويـــت، وقال إن هذا من 
شـــأنه أن يحفز هـــؤالء األطفال في المســـتقبل عندما 
يصلـــون لمرحلـــة الشـــباب للمشـــاركة فـــي االنتخابات، 
وأشـــاد بقيـــام البحريـــن بتخصيـــص مركـــز انتخابـــي 
خـــاص لمرضـــى كورونـــا، بمـــا يؤكـــد حـــرص البحرين 
على مشـــاركة جميع أبنائها في هذه المناســـبة الهامة، 
ويتماشـــى مع مـــا تتميز بـــه البحرين مـــن حرص على 

األعمال اإلنسانية.
وأكد الشـــهراني أن العمليـــة الديمقراطية في البحرين 
ا ال ســـيما في ارتفاع الوعي لدى  تشـــهد تطوًرا مستمرًّ

المواطنيـــن بأهميـــة هـــذه المشـــاركة فـــي االنتخابـــات 
وإيمانهم بما سينتج عنها من أثر ملموس عليهم.

مـــن جهته؛ قال نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية 
المصريـــة محمـــد طلعـــت، إن االنتخابـــات البحرينيـــة 
كانت مميزة وشهدت إقبااًل كثيًفا رغم بعض اإلشاعات 
التـــي صاحبتهـــا، إال أن المواطنيـــن البحرينييـــن كان 
لديهـــم إصـــرار علـــى المشـــاركة واالدالء بأصواتهـــم، 
وهو ما شـــاهدناه من خالل االزدحـــام والطوابير أمام 
مقـــر االنتخـــاب، ومشـــاركة مختلـــف الفئـــات مـــن كبار 
الســـن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة، الذيـــن حرصـــوا 
علـــى التصويت في هذه المرحلة الحاســـمة من تاريخ 

البحرين المنطقة.
وأشـــار إلـــى أن االنتخابـــات تميـــزت بعـــدة أمـــور منها 
مـــن  والتعـــاون  االقتـــراع  ألماكـــن  الوصـــول  ســـهولة 
المشـــرفين علـــى اللجـــان والمنظميـــن، وهـــو مـــا مّكـــن 
الناخبين مـــن أداء واجبهم في التصويت من دون أي 
تدخـــل، باإلضافة إلـــى عدم وجود أي نوع من الدعاية 
االنتخابيـــة حـــول اللجـــان، وهـــو مـــا أعطـــى الناخبين 

الفرصة الختيار ممثليهم بكل اقتناع.
إلـــى ذلـــك، تحـــدث مديـــر التحريـــر التنفيـــذي لجريدة 
الدســـتور األردنيـــة، خالـــد محمـــد خالـــد، معرًبـــا عـــن 
إعجابـــه الكبيـــر بما شـــاهد ه من مظاهـــر الديمقراطية 
بشـــكلها الجميل والســـلس، والتي تعكـــس ما يتمتع به 
أبناء البحرين من صفات راقية تعبر عن ثقافة عريقة 

وإنسانية واضحة.
تعكـــس  الحضاريـــة  المظاهـــر  هـــذه  أن  وأوضـــح   
أيًضـــا الرغبـــة الكبيـــرة فـــي المشـــاركة بهـــذا العـــرس 
الديمقراطـــي، واختيـــار ممثليهـــم في مجلـــس النواب 
والمجالـــس البلديـــة بـــكل حرية، مما يمثـــل صورة من 
صور الـــوالء الوطنـــي، وتتمثل في المشـــاركة الكاملة 
لـــكل أفراد األســـرة، معبـــًرا عن انبهاره بما شـــاهده في 
المجمعـــات التجارية من تواجد كل أفـــراد العائلة، بما 

فيهم األطفال.
وأعـــرب مديـــر التحريـــر التنفيـــذي لجريـــدة الدســـتور 
عن إعجابه بما شـــاهده من اســـتتباب لألمن وسالسة 
اإلجـــراءات فـــي المراكز االنتخابيـــة، ودون أي تواجد 
لقوات األمن، حيث إن الناخبين يلتزمون بشكل كامل 
واختيـــاري بالنظـــام، وغيـــر عابئين لمحـــاوالت فبركة 
أخبـــار وإشـــاعات عـــن العمليـــة االنتخابية، مـــا يعكس 

حجم الوالء واالنتماء والوعي الوطني.
مـــن جانبـــه، عّبـــر عمـــر الدهامشـــة مـــن وكالـــة األنبـــاء 
األردنيـــة )بترا( عـــن إعجابه بما شـــاهده مظاهر الفرح 
على وجوه الناخبين، ورغبتهم العارمة في المشـــاركة، 
حيث اكتظت المراكز االنتخابية منذ ســـاعات الصباح 
صنـــع  علـــى  إصـــرار  فـــي  الناخبيـــن  بطوابيـــر  الباكـــر 
المســـتقبل عبـــر اختيـــار ممثليهم في مجلـــس النواب 

والمجلس البلدية.
وأشـــار الدهامشـــة إلى مـــا الحظه من مشـــاركة كثيفة 
للمـــرأة البحرينية في االنتخابات، مـــا يعكس الحرص 
علـــى أن تكـــون لهـــا كلمـــة في اختيـــار ممثلي الشـــعب 
بالبرلمـــان، حيث أصبـــح لها حضور واضـــح في العمل 
التشريعي البحريني من خالل ترؤسها مجلس النواب 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن العضـــوات، واللواتـــي يعكســـن 

المستوى الرفيع الذي وصلت له المرأة البحرينية.
وشـــّدد علـــى ما يمتلكـــه الشـــعب البحرينـــي من وعي 
عال، تمثل في عدم االلتفات للشائعات، وإصراره على 
إنجـــاح هذا العـــرس الديمقراطي، والـــذي يمثل إحدى 
الصـــور المشـــرقة للمســـيرة الديمقراطيـــة فـــي مملكة 

البحرين.
واختتـــم بتقديـــم الشـــكر إلـــى مملكة البحريـــن، ممثلة 
فـــي وزارة شـــؤون اإلعـــالم ومركـــز االتصـــال الوطني 
علـــى توفير هـــذه الفرصة للصحافـــة العربية والدولية 
للتعرف عن كثب على ما حققته البحرين من إنجازات 

سياسية واقتصادية وثقافية.

خالل جولتهم في مراكز االقتراع... ممثلو وسائل اإلعالم العربية:

العرس االنتخابي جرى في أجواء من الحرية في اختيار المرشحين
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أجمـــع كّتاب الرأي في الصحـــف البحرينية الصادرة 
اليـــوم األحـــد، علـــى أن ما شـــهدته مملكـــة البحرين 
مـــن منظـــر ديمقراطي حضـــاري، تمثل فـــي اإلقبال 
الشـــعبي الواســـع علـــى المشـــاركة فـــي االنتخابـــات 
النيابيـــة والبلدية، والذي وصلت نســـبته إلى 73 %، 
عكـــس تقدم وتطور ثقافـــة المجتمع ووعي الناخب 
البحريني، وجّسد اإلرادة الشعبية الحرة والمكفولة 
ا للمواطنين في اختيار مـــن يمثلهم ويعبر  دســـتوريًّ

عنهم في السلطة التشريعية عبر االختيار الحر.
 وتحت عنوان “فازت البحرين”، رأت الكاتبة سوسن 
الشـــاعر بصحيفة الوطن، أن المشاركة الواسعة في 
العمليـــة االنتخابيـــة، والطوابير التـــي اصطفت قبل 
أن تفتـــح مراكز االقتراع، تعني أن هنـــاك إيماًنا بأن 
ال طريـــق إال لألمـــام، وال إصـــالح إال بالممارســـة، وال 
تقـــدم إال من خالل العمل، ال مـــن خالل إدارة الظهر 

وانتظار أن تكتمل التجربة.
ـــا   وأكـــدت أن البحريـــن فـــازت أمـــس بوقوفهـــا صفًّ
واحـــًدا، وجســـًدا واحـــًدا يقول لمشـــروع ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، “تـــم”، قائلـــة: “البحرين فـــازت بوحدتها، 
البحريـــن فـــازت بتماســـكها، البحريـــن فـــازت بوعي 
ا وال يجب التخلي عنه أو  شعبها وبإدراكه أن له حقًّ

التفريط به، وأن أي تجربة ال بد لها من أن تتطّور إذا 
تمكنت من االستمرارية واالستفادة من أخطائها”.

 وقـــال الكاتـــب بصحيفـــة أخبـــار الخليـــج محميـــد 
المحميـــد تحـــت عنـــوان “مبـــروك للوطـــن.. وشـــكًرا 
للمواطن”: “مبروك للبحرين وشكًرا للبحرينيين على 
ما شـــهدناه مـــن منظـــر ديمقراطي حضـــاري يعكس 
تقـــدم وتطـــور وثقافـــة هـــذا المجتمع، الـــذي يتطلع 
دائًمـــا نحو صياغة قصة نجـــاح جديدة في كل مرة 
ليبهـــر العالم، ويبّدد أوهام المحاوالت البائســـة التي 

تحطمت أمام اإلرادة البحرينية الحرة”.
ووصف عبدهللا الحواج فـــي مقاله بصحيفة البالد، 
العـــرس االنتخابي بـ “يوم الفـــرح”، قائاًل: “إن مملكة 
ـــا  البحريـــن قـــد شـــهدت باألمـــس عرًســـا ديمقراطيًّ
طويلـــة..  لســـنوات  األذهـــان  فـــي  راســـًخا  ســـيظل 
أمـــا الســـبب، فيكمـــن فـــي ذلـــك اإلقبـــال، والتنظيم، 
االســـتحقاق وإخراجـــه  وااللتفـــاف حـــول مســـيرة 
فـــي أبهى صوره لتصبـــح البحرين نموذًجـــا متقدًما 

لممارسة االنتخابات البرلمانية في المنطقة”.
 وقـــال الكاتـــب أســـامة الماجـــد في صحيفـــة البالد 
تحت عنوان “كان ميداًنا لســـباق الوفاء واإلخالص 
للبحريـــن”، إن ما شـــاهدناه يوم أمس يفوق الوصف 
والتحديـــات، حيث قـــام المواطـــن البحريني بتلبية 

الواجـــب الوطنـــي من خـــالل المشـــاركة الفاعلة في 
االنتخابـــات النيابية والبلدية وتأديـــة دوره المنوط 
به على أكمل وجه، وذلك من أجل تحقيق التطلعات 
ا  ا واقتصاديًّ واآلمـــال والنهـــوض بالمجتمـــع سياســـيًّ
ـــا كمـــا رســـمها قائد المســـيرة جاللة الملك  واجتماعيًّ
المعظم، وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
 وأكـــد الماجد أن مملكة البحرين وبفضل المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، 
تســـير بثقة وثبـــات وتحقـــق االنتصـــارات يوًما بعد 
يـــوم، وقـــد أثبـــت شـــعب البحريـــن على الـــدوام أنه 
على قدر المســـؤولية وشريك فاعل في صنع القرار 
عبـــر اختيار ممثليـــه تحت قبة البرلمـــان والمجالس 

البلدية.
وأكد الكاتب فيصل الشـــيخ في صحيفة الوطن أن 
البحريـــن قدمـــت فصـــاًل جديـــًدا من قصـــة التطوير 
والبنـــاء والتغييـــر، وأن جاللـــة الملـــك الغالـــي حقق 
بخطـــوات جاللتـــه الجريئـــة قفـــزات عظيمـــة فـــي 
التغييـــر والتطويـــر وترســـيخ الديمقراطيـــة، وقـــدم 
لشـــعب البحريـــن تجربـــة غنيـــة باتـــت تقـــارن حتى 

بأعتى وأقدم الديمقراطيات العالمية.

الملك المعّظم حقق قفزات عظيمة في ترسيخ الديمقراطية

كتاب رأي: اإلقبال الواسع للناخبين عكس وعي المواطن البحريني



أرقام البحرينية تتحدث

عوًدا إلى يوم التاسع من نوفمبر 2022، إذ 
أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني 
النيابيـــة  لالنتخابـــات  التنفيـــذي  المديـــر 
والبلدية 2022 المستشـــار نواف حمزة أن 
العدد الكلـــي لطلبات الترشـــح لالنتخابات 
النيابية والبلدية بلغ 561، في رقم قياسي 
تجاوز جميـــع االنتخابات الســـابقة، عالوة 
على تسجيل زيادة بلغت أكثر من الضعف 
في عدد المترشـــحات لالنتخابات النيابية 
والبلديـــة مقارنة باالنتخابات الســـابقة، إذ 
وصـــل عددهـــن إلـــى 107 مترشـــحات من 
إجمالـــي عدد المترشـــحين فـــي انتخابات 

.2022
اللجـــان  تلقـــت  التقـــدم،  فتـــرة  وإبـــان 
اإلشـــرافية على ســـالمة االنتخـــاب 369 
طلًبـــا للترشـــح لعضويـــة مجلـــس النواب 
للفصـــل التشـــريعي الســـادس، منهـــم 83 
امرأة، وذلك عن جميـــع الدوائر األربعين 
بمحافظات المملكة، كما تلقت 192 طلًبا 
للترشح لعضوية المجالس البلدية، منهم 

24 امرأة.

دوائرهن.. “مصيرهن”

مـــاذا عن خارطة دوائـــر اإلعادة؟ تحديد 
“مصيرهـــن” أمـــر مرتبط بقـــرار ناخبيهم، 

بدًءا مـــن محافظة العاصمـــة نيابًيا، فإن 
اإلعـــادة في الدائرة الثالثة ســـتجرى بين 
كل من ممدوح الصالح، وزينب الحايكي، 
أما في الدائرة الثامنة بين كل من جليلة 
علي، وحســـين إضرابوه، وفي العاشـــرة، 
اإلعادة بين كل من إيمان شويطر، وعلي 

إسحاقي.
على مســـتوى المحافظة الشـــمالية، ففي 
الدائـــرة األولى ســـتجرى اإلعادة بين كل 
مـــن مهـــدي الشـــويخ، وكلثـــم الحايكـــي، 
وفي الدائرة الخامسة بين كل من السيد 
وفـــي  الصائـــغ،  ومريـــم  عبـــدهللا،  فـــالح 
الدائرة الحادية عشرة بين كل من محمد 
سويد، وباسمة مبارك، أما الدائرة الثانية 
عشـــرة فســـتجرى اإلعـــادة بيـــن كل مـــن 

محمود البحراني، وحنان علي.
وســـتكون الصناديق في اإلعادة بالدائرة 
الثانية بالمحافظة الجنوبية يوم السبت 
الظاعـــن،  مريـــم  مـــن  كل  بيـــن  المقبـــل 
وإبراهيم بوهزاع، وفي الدائرة العاشـــرة 
بيـــن كل من محمد السيســـي البوعينين، 

ولولوة الرميحي.

بلدياتي.. هكذا هن

بلدًيـــا، وفـــي المحـــرق، ســـتجرى إعـــادة 
المقهـــوي،  دالل  بيـــن  الثانيـــة  الدائـــرة 
بيـــن  الرابعـــة  وفـــي  الســـندي،  ومحمـــد 

عبدالعزيـــز أحمـــد النعـــار، وليالـــي حيدر، 
وســـتكون اإلعـــادة فـــي ثانيـــة الشـــمالية 
بين بدريـــة إبراهيم وباســـم أبو إدريس، 
وســـتجرى اإلعـــادة فـــي السادســـة بيـــن 
عبـــدهللا عاشـــور، وســـعاد خلـــف، وفـــي 
الدائرة الثانية عشر سوف تجرى اإلعادة 
الـــدرازي، ومحمـــد  بيـــن كل مـــن زينـــب 
رجـــب، وذهاًبـــا إلى المحافظـــة الجنوبية 
ســـتجرى اإلعادة في دائرتها األولى بين 

إيمان عبدهللا، وعبدهللا دراج.

حديدية فازت أم لم تفز

اآلراء تتنوع بين من يشدد على ضرورة 
أن تتواصل و “تتفاهم” المترشـــحات مع 
المترشح والمترشـــحة المنافسة ممن لم 
يحالفهم الحظ لتوجيه أصوات ناخبيهم 
وعشـــيرتهم  وعزوتهـــم  ومعارفهـــم 
للذاهبـــات إلى الجولة الثانيـــة، وبين من 
يـــرى أن بضـــع النســـوة ســـيحققن فـــوًزا 
ســـاحًقا على منافســـيهن بكل يسر، وبين 
مـــن يتمنـــى أن تتوجـــه أصوات النســـاء 
ذوات  المترشـــحات  إلـــى  الرجـــال  قبـــل 
الكفـــاءة، والموعد، صندوق االقتراع من 
الثامنـــة صباًحا حتى الثامنة مســـاء يوم 
الســـبت 19 نوفمبـــر 2022.. إنـــه تاريـــخ 
وموعد تاريخي لمرأة حديدية إن فازت 

وإن لم تفز.

15 مترشحـــة يتمثلـــن وصــف “المــرأة الحديديــــة”

سعيــدون بمشــاركتنــا األولــى فــي االنتخــابــات

“نون النسوة” في ترقب “الحظوة”

شكرا للملك المعظم إلرسائه دعائم الديمقراطية... شباب لـ “^”:
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رصـــدت “البـــالد” األصـــوات المرفوضـــة والمقبولـــة 
للمترشـــحين لعضويـــة المجلـــس النيابـــي والبلـــدي 

باختالف الدوائر والمحافظات بمملكة البحرين.
نيابيـــا، كان مجموع األصـــوات المرفوضة 18.661 

صوتا، وبلديا 12.259 صوتا.
ففيمـــا يخص عضويـــة المجلس النيابـــي بمحافظة 
العاصمـــة بلـــغ مجمـــوع األصـــوات المقبولـــة 2954 
فـــي الدائـــرة األولـــى و3109 المرفوضـــة، في حين 
و144  المقبولـــة  األصـــوات  مجمـــوع   2683 أن 
المرفوضـــة فـــي الدائرة الثانيـــة بالمحافظـــة ذاتها، 
و251  المقبولـــة  األصـــوات  مجمـــوع   2508 بينمـــا 
الثالثـــة،  بالدائـــرة  المرفوضـــة  األصـــوات  مجمـــوع 
و3503 مجموع األصـــوات المقبولة و187 مجموع 
األصـــوات المرفوضـــة بالدائـــرة الرابعـــة، فـــي حين 
تم قبـــول 3034 صوتا ورفـــض 197 صوتا بالدائرة 
الخامسة بالدائرة نفسها، كما تم قبول 5664 صوتا 
ورفـــض 536 صوتـــا بالدائـــرة السادســـة، فـــي حين 
تم قبـــول 6284 صوتا ورفـــض 370 صوتا بالدائرة 
الســـابعة، وقبـــول 2314 صوتـــا ورفـــض 339 صوتا 
بالدائـــرة الثامنـــة وقبول 3073 صوتـــا ورفض 282 
بالدائـــرة التاســـعة، إضافـــة إلى أنه تـــم قبول 6742 

صوتا ورفض 568 صوتا بـ “عاشرة العاصمة”. 
أما عـــن األصـــوات المقبولـــة والمرفوضـــة لعضوية 

المجلـــس النيابـــي بمحافظـــة المحـــرق فهي 
علـــى النحـــو اآلتـــي: 9361 صوتـــا مقبـــوال 
األولـــى،  بالدائـــرة  مرفوضـــا  صوتـــا  و352 
أصـــوات  و206  مقبـــوال  صوتـــا   4483

صوتـــا   4476 الثانيـــة،  بالدائـــرة  مرفوضـــة 
مقبـــوال و268 صوتـــا مرفوضـــا بالدائـــرة الثالثـــة، 

4517 صوتـــا مقبـــوال و355 صوتـــا مرفوضا 
بالدائـــرة الرابعـــة، 13399 صوتـــا مقبـــوال 
و473 صوتـــا مرفوضا بالدائرة الخامســـة، 

مرفوضـــا  صوتـــا  و339  مقبـــوال  صوتـــا   2934
بالدائـــرة السادســـة، 10600 صـــوت مقبـــول و835 
صوتـــا مرفوضـــا بالدائـــرة الســـابعة و14698 صوتا 

مقبوال و561 صوتا مرفوضا بالدائرة الثامنة.
أمـــا عـــن المحافظة الشـــمالية، فاألصـــوات المقبولة 
والمرفوضة لعضوية المجلس النيابي تتلخص في 
اآلتي: 2600 صوت مقبول و417 صوتا مرفوضا بـ 
“أولى الشـــمالية”، 2199 صوتـــا مقبوال و322 صوتا 
مرفوضا بالدائرة الثانية، 7377 صوتا مقبوال و263 
صوتا مرفوضا بــــثالثتها، 5823 صوتا مقبوال و680 
صوتـــا مرفوضـــا بالدائـــرة الرابعـــة، و4334 صوتـــا 
مقبـــوال و402 صوت مرفـــوض بالدائرة الخامســـة، 
مرفوضـــا  صوتـــا  و551  مقبـــوال  صوتـــا  و5943 
صوتـــا  و493  مقبـــوال  صوتـــا  و5336  بالسادســـة، 
مرفوضا بالسابعة، و8840 صوتا مقبوال و516 صوتا 

مرفوضـــا بالدائـــرة الثامنـــة، و6639 صوتـــا مقبـــوال 
و501 صـــوت مرفـــوض بالتاســـعة، و9014 صوتـــا 
بالعاشـــرة و7257  مقبـــوال و590 صوتـــا مرفوضـــا 
بالحاديـــة  مرفوضـــا  صوتـــا  و541  مقبـــوال  صوتـــا 
عشـــرة، و8177 صوتا مقبوال و925 صوتا مرفوضا 

بـ “ثانية عشرة الشمالية”.
 وفيمـــا يخـــص المحافظـــة الجنوبيـــة فاألصـــوات 
المقبولـــة والمرفوضـــة لعضويـــة المجلـــس النيابـــي 
تتلخـــص فـــي اآلتـــي: 4713 صوتـــا مقبـــوال و311 
صوتا مرفوضـــا باألولى، 4662 صوتا مقبوال و382 
صوتـــا مرفوضـــا بالثانيـــة، 7008 أصـــوات مقبولـــة 
و340 صوتا مرفوضـــا بالثالثة، 9624 صوتا مقبوال 

و543 صوتـــا مرفوضا بالرابعة، 7729 صوتا مقبوال 
و306 أصـــوات مرفـــوض بالخامســـة، 6646 صوتـــا 
مقبوال و333 صوتا مرفوضا بالسادســـة، 6576 
صوتا مقبوال و383 صوتا مرفوضا بالسابعة، 
5385 صوتـــا مقبـــوال و218 صوتـــا مرفوضـــا 
بالثامنـــة، 3613 صوتـــا مقبـــوال و151 صوتـــا 
مرفوضـــا بالتاســـعة، و3827 صوتـــا مقبـــوال و121 

صوتا مرفوضا بـ “عاشرة الجنوبية”. 
والمرفوضـــة  المقبولـــة  األصـــوات  عـــن  أمـــا 
بمحافظـــة  البلديـــة  المجالـــس  لعضويـــة 
المحرق، الشـــمالية والجنوبية فهي كاآلتي: 
بمحافظـــة المحـــرق تـــم قبـــول 9186 صوتا 
ورفـــض 367 صوتـــا بالدائـــرة األولـــى، وتـــم قبـــول 
4213 صوتـــا ورفـــض 223 صوتـــا بالثانيـــة، وقبول 
4343 صوتـــا ورفـــض 249 بالثالثـــة، فـــي حيـــن تم 
قبـــول 4385 صوتـــا ورفض 305 أصـــوات بالرابعة، 
إضافـــة إلى قبول 13193 صوتا ورفض 488 صوتا 
بالخامســـة، وقبول 2962 صوتا ورفض 295 صوتا 
بالسادســـة، فـــي حيـــن تـــم قبـــول 10702 صـــوت 
ورفض 533 صوتا بالســـابعة، وقبول 14335 صوتا 

ورفض 535 صوتا بالثامنة.
أما في المحافظة الشـــمالية فتم قبول 2551 صوتا 
ورفـــض 431 بالدائرة األولى، وقبـــول 2153 صوتا 
ورفـــض 355 صوتـــا بالثانيـــة، وقبـــول 7167 صوتا 

إلـــى قبـــول 5707  319 بالثالثـــة، إضافـــة  ورفـــض 
أصوات ورفض 665 صوتـــا بالرابعة، وقبول 4196 
صوتـــا ورفض 485 صوتا بالخامســـة، بجانب قبول 
5888 صوتا ورفض 559 بالسادســـة، وقبول 5166 
صوتـــا ورفـــض 562 صوتا بالســـابعة، وقبول 8794 
صوتا ورفـــض 403 أصوات بالثامنة، وقبول 6457 
صوتا ورفـــض 650 صوتا بالتاســـعة، وقبول 8843 
صوتـــا ورفـــض 596 صوتـــا بالعاشـــرة، إضافـــة إلى 
قبـــول 7186 صوتـــا ورفـــض 541 صوتـــا بالدائـــرة 
الحادية عشـــرة، وقبول 8107 أصوات ورفض 874 

صوتا بالدائرة الثانية عشرة.
قبـــول  تـــم  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  يخـــص  وفيمـــا 
4622 صوتـــا ورفـــض 302 صوت بالدائـــرة األولى، 
وقبـــول 4599 صوتـــا ورفـــض 380 صوتـــا بالدائرة 
الثانيـــة، بينمـــا تم قبـــول 6928 صوتـــا ورفض 328 
صوتـــا بالثالثـــة، وقبـــول 9496 صوتـــا ورفض 488 
صوتـــا بالرابعـــة، إضافة إلـــى قبـــول 7406 أصوات 
ورفض 341 صوتا بالخامســـة، وقبول 6550 صوتا 
ورفـــض 255 صوتا بالسادســـة، في حيـــن تم قبول 
6438 صوتـــا ورفـــض 289 صوتا بالســـابعة، وقبول 
5255 صوتـــا ورفـــض 221 صوتا بالثامنـــة، وقبول 
3581 صوتـــا ورفض 118 صوتا بالتاســـعة، بجانب 
قبـــول 3783 صوتـــا ورفـــض 102 صوت بـ “عاشـــرة 

الجنوبية”.

18.7 ألف صوت نيابي مرفوض... و12.3 ألف في البلدي
“^” ترصد األصوات المقبولة في الجولة األولى

منال الشيخ

من المرجح أن تسقط مقولة “المرأة ال تنتخب المرأة” كما يشاع منذ سنين ال سيما في الدول التي فتحت المجال لمشاركة المرأة في 
الحيــاة السياســية، إال أن وصــول المــرأة فيهــا صعًبــا. وبذلك تقدم تجربة مملكــة البحرين في انتخاباتها العموميــة مدى جديًدا يخالف 

تلك المقولة بل ويضرب بها عرض الجدار.
إذا ما وضعنا في االعتبار الفوز الكاسح للنائب زينب عبداألمير نيابًيا، وفوز زينة جاسم بلدًيا، ومع مغادرة عدد من الوجوه النسوية 
كسوسن كمال، فاطمة القطري، معصومة عبدالرحيم مقاعدهن النيابية، إال أن 15 مترشحة من نون النسوة ينتظرن الفرصة والحظوة 

لجولة اإلعادة السبت المقبل 19 نوفمبر الجاري، فكيف ستكون المنافسة؟ وهل ستوصل النسوة النسوة إلى منصة الفوز؟

سعيد محمد

بمختلــف  والبلديــة  النيابيــة  لالنتخابــات  التصويــت  موعــد  مــع  تزامنــا 
محافظــات المملكــة، “البــالد” كان لها جولة مع الشــباب الذين صوتوا للمرة 
األولــى فــي االنتخابات، الذين أعربوا عن فرحتهم لمشــاركتهم في العرس 
الديمقراطــي، رافعيــن شــكرهم لملك البــالد المعظم صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، الذي أرســى دعائم الديمقراطية وأشــرك شعب 

المملكة في اتخاذ القرار.

عـــن  التنيـــب  راشـــد  الشـــاب  وعبـــر 
فـــي  بالمشـــاركة  الكبيـــرة  ســـعادته 
شـــكره  موجهـــا  االنتخابـــي  العـــرس 
الجزيـــل لجاللة الملـــك المعظم على 
إرسائه دعائم المسيرة الديمقراطية 

وإشراكه الشعب في اتخاذ القرار.

بدورها قالت الشابة زينب حميدان: 
متحمســـون جـــدا ألن نخـــوض هـــذه 
التجربـــة وألول مـــرة، خصوصـــا من 
بعـــد مشـــاركتنا الفعالة فـــي الندوات 
أهميـــة  تؤكـــد  التـــي  والمحاضـــرات 
فـــي  الكبيـــر  ودورهـــا  االنتخابـــات 

إيصال صوت المواطن للدولة.
وقال الشـــاب علـــي عبدالـــرزاق: إنها 
المـــرة األولى التي أخوض فيها غمار 
العـــرس االنتخابي، المنافســـة تجري 

على قدم وســـاق وكل مترشح يقدم 
أفضـــل ما عنـــده وهذا ينبـــئ بوجود 
اللحمـــة المجتمعية متمنيـــا التوفيق 

للجميع.

شـــرينة  الشـــابة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الدوسري: إن المشـــاركة في العملية 
االنتخابيـــة حق لـــكل مواطن كما أن 
النواب الذين ســـننتخبهم هم صوت 

الشـــعب، وفـــي الحقيقـــة ال تســـعني 
الكلمـــات للتعبيـــر عن مدى ســـعادتي 
للمشـــاركة فـــي العـــرس الديمقراطي 

لمملكة البحرين.
واختتمـــت الدوســـري قائلـــة “أوصي 
شـــعب البحريـــن بالمشـــاركة في هذا 
االستحقاق الوطني خصوصا شبابنا 
الواعد الذين يعتبرون أعمدة العملية 
الديمقراطيـــة، وُكلنـــا ثقة بأن شـــعب 
البحريـــن على قـــدر عاٍل مـــن الوعي 
الوطنيـــة  والمســـؤولية  والثقافـــة 
السياســـية  الحيـــاة  فـــي  للمشـــاركة 
إلنجـــاح العمليـــة الديمقراطية وبناء 

مستقبل وطننا الغالي”.

منال الشيخ

راشد التنيبعلي عبدالرزاقزينب حميدانشرينة الدوسري
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عبدهللا الرميحيأحمد العامر

1

محمد جناحي

عصام العلويمحمد الحسيني

منير سرورمجيد اديباحمد بوهزاعخالد بوعنق

أنس بوهندينجيب الكواري

السيد محمد سلمانمحمود فردان

علي معيوفحسن إبراهيمعبدالكريم العماديمحمد العليوي

جميل مال حسنباسم المالكيعبدهللا الظاعنعثمان الريس

خليفة الغانممحمد موسى

محمد الجابرياحمد السلوم

لولوة الرميحيمحمد السيسي

علي إسحاقيإيمان شويطر

علي زايدمحمد المعرفي

عمار البنايحسن بوخماس

بدر الدوسريعلي الدوسري

محسن العسبولعمار عباس

محمد الرفاعيأحمد األنصاري

زينب الحايكيممدوح الصالح

عبدالرحمن الغانمبدر التميمي

حسين إضرابوهجليلة علوي

إبراهيم بوهزاعمريم الظاعن

سلمان الحوطيأحمد قراطة

حمد الدويإبراهيم النفيعي

عباس العمانيمحمد األحمدعبدالحكيم الشنوعبدهللا الذواديهشام العشيري

علي النعيمي

زينب عبداألمير

عبدالنبي سلمانمريم الصائغالسيد فالح هاشمعلي جاسمهشام العوضي

حنان محمدمحمود البحرانيباسمة مباركمحمد اسويداحمد المسلم

محافظة العاصمة

المحافظة الجنوبية

المحافظة الشماليةمحافظة المحرق
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عبدهللا الدوسريوليد الدوسريعلي الدرازيجالل كاظمكلثم الحايكيمهدي الشويخ
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سيد شبر الوداعيعبدالعزيز بوزبونمحمد المحمود

زينة جاسمرمضان مالصالح بوهزاع

فيصل شبيبسلمان محسنباسم مجدميعبدالقادر محمود

عبدهللا الذواديأحمد المقهوي

بالل سعدمحمد الدوسريباسم أبو ادريس بدرية عبدالحسينمحمد السنديدالل المقهوي

محمد األنصاريعبدهللا مباركياسين زين العابدينجاسم هجرسفاضل العود

سعاد خلفعبدهللا عاشورعيسى العصفورطارق الفرسانيليالي حسينعبدالعزيز النعار

محمد رجب زينب الدرازيأحمد المناعيعبدهللا إبراهيمرمزي الجالليفمحمد المقهوي

عبدهللا دراجإيمان حمد

إبراهيم أبوبكرأحمد العبدهللا

إبراهيم النجارخالد شاجره

حسن الدوسريمحمد الصقر

عمر عبدالرحمنمحمد دراج

حمد الدوسريحمد الزعبي

عبدهللا عبداللطيف

محمد الجبنعلي الشيخ

أحمد خلفمبارك سعد

عبدهللا بوبشيت

المحافظة الجنوبية

المحافظة الشماليةمحافظة المحرق
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شكرا للمتابعين وفريق ^

ــدة  ــاه ــش ــي م ــون ــي ــل ــر مـــن م ــثـ  أكـ
باإلنستغرام المنشورة  للموضوعات 

أكثـر مـــن 200 ألــف مشـاهــــدة  إلعـالن 
“^” النتائج األولية  بالموقع اإللكتروني 

للموضوعات  مشاهدة  مليون  نصف 
المنشورة فـي “ستـوري” اإلنستغـرام

ــدة حـــصـــدت ــ ــريـ ــ ــغـ ــ  أعـــــلـــــى تـ
ـــــدة ـــ ـــ ــاهـــ ـــ ـــ مــشـــ ألـــــــــــف   16

مليـون و100 ألـف مشـاهـدة للبـث 
الميدانية الفيديو  وتقارير  المباشر 

سـاعـات بـث ميـدانيـة متـواصلـة  مـن مـراكـز 
الفائزين فرحة  ثم  النتائج  وإعالن  التصويت 

مــشــاهــدة  ــف  ــ أل  360 ــن  مـ أكـــثـــر   
بالتـويتــر المنشــــورة  للتغــريــدات 

 76 مـنــــــــدوبــــــــــا بمختلــــــــــف 
مــــــــــراكــــــــــز الـــــتـــــصـــــويـــــت
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مشاهدة 
لموضوعات صحيفة

” بيوم االنتخابات “
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اسطنبول ـ وكاالت

انــفــجــار كبير أمـــس األحـــد في  وقـــع 
يتفرع  الــذي  الشهير  استقالل  شــارع 
مدينة  وســط  في  تقسيم  ساحة  من 

إسطنبول التركية.
 4 بــمــقــتــل  تــــي”  “آر  وأفــــــاد مـــراســـل 
الذي يرجح  االنفجار  أشخاص جراء 

بأنه انتحاري، في شارع االستقالل.
الــســبــب  الــمــجــهــول  االنـــفـــجـــار  وأدى 
إلصــــــابــــــة عــــــــدد مــــــن األشـــــخـــــاص 
المشهور  الـــشـــارع  فــي  الــمــوجــوديــن 
“تــقــســيــم” بــكــونــه قــلــب اســطــنــبــول 
محببة  وجهة  يعتبر  حيث  الــنــابــض، 
ــي. وبــحــســب بعض  ــالـ لــلــســيــاح واألهـ

وســائــل اإلعــــالم أدى االنــفــجــار إلــى 
إصابة 17 شخصًا.

الشارع،  في  فوضى  صــور  وأظــهــرت 
بينما هــرعــت قـــوات األمـــن والــدفــاع 
المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

ــفـــجـــار. وقــد  ــم يــتــضــح ســبــب االنـ ــ ول
ــالم تــركــيــة عن  ــ ــل إعـ ــائـ تـــحـــدث وسـ

عملية انتحارية.
منطقة  الــتــركــيــة  ــشــرطــة  ال وأخـــلـــت 
النفجار  تحسبًا  بإسطنبول  تقسيم 
ــع  ــواقـ آخـــــــر. وقـــــــال مـــســـتـــخـــدمـــو مـ
الــمــتــاجــر  ــتــواصــل االجــتــمــاعــي إن  ال

أغلقت والشارع مغلق.

انفجار يهز “تقسيم”.. القلب النابض السطنبول

أم درمان ـ وكاالت

حذر القائد العام للجيش السوداني، 
الــبــرهــان،  عبدالفتاح  أول  الــفــريــق 
يوم األحد، السياسيين من التدخل 

في شأن القوات المسلحة.
وفي كلمة ألقاها بقاعدة المرخيات 
العسكرية في أم درمان، أكد رئيس 
وقوف  السوداني  السيادة  مجلس 
لتحقيق  الـــســـودانـــي  مـــع  الــجــيــش 

تطلعات.
يريد  الجيش  أن  البرهان،  وأضاف 
المسلحة  ــقــوات  ال تحميه  تــوافــقــًا 
“ويريد  الجيش،  يحرسها  ومدنية 

ونقف  نحميها  مدنية  حكومة 
إلـــى جــانــبــهــا وتــبــتــعــد عن 

مبديًا  المحاصصة”، 
تــمــنــيــه “تــشــكــيــل 

ــة غــيــر  ــومـ ــكـ حـ
حزبية”.

وقــــــــــال “نـــعـــد 

وكــل شيء  في صفه،  أننا  الشعب 
لن  تطلعاته  تحقيق  دون  يــحــول 
نــقــف مــعــه وســيــنــال مــبــتــغــاه، ومــا 
خــرج مــن أجــلــه... مــن أجــل تغيير 

حقيقي وليس مصطنعًا”.
وحذر من أن أي شخص يتكلم عن 
أنه  مؤكدًا  لنا”،  عدو  “فهو  الجيش 
هناك  وأن  ثنائية،  تسوية  توجد  ال 
ورقة قدمت، وعمل الجيش عليها 
قوته  للجيش  تحفظ  مــالحــظــات 

ووحدته.
وقال إنه يود أن يطمئن الشعب 
سنمضي  ــا  ــنـ “أنـ ــودانـــي  ــسـ الـ
إلـــى مـــا يــحــقــق اســتــقــرار 
ووحــــــــــدة الــــــســــــودان. 
تــوافــقــًا تحميه  نــريــد 
المسلحة  الـــقـــوات 
يحرسها  ومدنية 

الجيش”.

البرهان يحذر من التدخل في شأن الجيش
تل أبيب ـ وكاالت

كــلــف الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي إسحق 
هرتسوغ أمس األحد رئيس الوزراء 
بتشكيل  نتنياهو  بنيامين  السابق 
حــكــومــة جــديــدة، وذلـــك بــنــاء على 
نــواب  مــن  تلقاها  الــتــي  الــتــوصــيــات 
الكنيست بعد االنتخابات التي جرت 

في األول من نوفمبر.
ــالل تــســلــيــمــه  ــ ــســـوغ خـ ــرتـ وقــــــال هـ
التكليف، إن 64 عضوا من الكنيست 
بتشكيل  نتنياهو  بتكليف  أوصــــوا 
الحكومة القادمة. وأكد أن إسرائيل 
تحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة.

وتــطــرق هــرتــســوغ، فــي مراسم 
إلى  التلفزيون،  على  ُبثت 

محاكمة نتنياهو في 
بالفساد  اتهامات 

وقـــــال إنـــهـــا ال 
عقبة  تــشــكــل 
أمــام  قانونية 

وينفي  جــديــد.  مــن  المنصب  توليه 
نــتــنــيــاهــو الـــتـــورط فـــي أي أعــمــال 

مخالفة.
يــومــا   28 ــة  نــتــنــيــاهــو مــهــل وأمـــــــام 
يمدها  أن  يمكن  الحكومة،  لتشكيل 
أخــرى، وفي حال  يوما   14 الرئيس 
فشل سيكلف هرتسوغ مرشحا آخر.

وقال نتنياهو، في تصريحات عقب 
مثل  متحمس  أنني  “أشــعــر  تكليفه 
المرة األولى التي حصلت فيها على 

التفويض قبل 26 عاما”.
وتابع “سأكون رئيس وزراء للجميع، 
لمن انتخبوني ومن لم يفعلوا. هذا 

ما أؤمن به، هذه مسؤوليتي”.
“سيعمل  أنــه  نتنياهو  وأكــد 
بـــــــحـــــــزم ضــــــــد إيـــــــــــران 
الحصول  ومــحــاولــتــهــا 
عـــــــلـــــــى الـــــــســـــــالح 

النووي”.

نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل الحكومة اإلسرائيلية
موسكو ـ تاس

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــو  ــات ــن ــن وحـــلـــف ال ــطـ ــنـ الفـــــــروف واشـ
آسيا  منطقة  على  السيطرة  بمحاولة 
ــادئ مـــن خــــالل نهج  ــهــ ــ والــمــحــيــط ال

العسكرة وتأجيج الصراعات.
ــّدعــي  وأكـــــد الفــــــروف أن “الـــحـــلـــف ي
فــي منطقة آسيا  الــريــادي  الـــدور  لعب 
سياساته  أن  إال  ــادئ،  ــهـ الـ والــمــحــيــط 
أن  وأوضــح  تماما”.  ذلــك  تظهر عكس 
كان  عندما  دفــاعــيــا  حلفا  كــان  الــنــاتــو 
وارســو  ومعاهدة  السوفيتي  االتــحــاد 
قائمين، أما بعد 1990 وانشغال روسيا 

بأزماتها الداخلية فلم تعد هنالك قوة 
مكافئة، فأصبح يتطلع لتوسع 

مدى خطوطه الدفاعية 
تــــدريــــجــــيــــا حــتــى 

ــت عــلــى  ــ ــكــ ــ أوشــ
االقــــــتــــــراب مــن 
روســـيـــا، ووصــل 

األخــيــرة  مــدريــد  فــي قمة  المطاف  بــه 
أمــن  عــن  الــكــامــلــة  مسؤوليته  إلعـــالن 
أوروبا والمحيط األطلسي والمحيطين 
ولفت  الصين.  وبحر  والــهــادئ،  الهندي 
الفروف االنتباه إلى مساعي واشنطن 
لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
حلفائها  مع  جهودها  تظافر  خالل  من 
ــيــابــان،  فــي أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وال
بهدف توسيع حدود الناتو، دون وضع 
االعتبار،  بعين  األخــرى  الــدول  مصالح 
وأكد توافق موقف موسكو وبكين بهذا 
رابطة جنوب شرق  الشأن. ودعا دول 
القومية  مصالحها  لتحديد  آســيــا 
الغربية،  الضغوطات  عن  بعيدا 
لــمــواجــهــة  صــفــوفــهــا  ورص 
العسكري  الــنــاتــو  امــتــداد 
مخططاته  وتــقــويــض 
بالهيمنة على العالم.

الفروف: الناتو يؤجج الصراعات لتوسيع حدوده

لبنان يسلم العراق 
حفيد أخ صدام حسين

بغداد ـ أ ف ب

تــســلــم الـــعـــراق مــن لــبــنــان مــواطــنــا عــراقــيــا 
قدمته بغداد على أنه حفيد أخ غير شقيق 
لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة 
ارتكبها تنظيم داعش العام 2014، وفق ما 
أفاد مصدر أمني عراقي. وصرح المسؤول 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته 
األخ غير  “حفيد  السبعاوي هو  أن عبد هللا 
صــدام  األســبــق  الــعــراقــي  للرئيس  الشقيق” 
الجمعة.  جرى  التسليم  أن  مضيفا  حسين، 
منفذي  أحــد  “يعتبر  أنــه  الــمــصــدر  وأضـــاف 
)مجزرة( سبايكر” التي شهدت إعدام تنظيم 

داعش لمئات العسكريين العام 2014.

تعليق مشانق رمزية لدمى الماللي.. وتمزيق صور رموز النظام

حملة إسقاط العمائم.. تكتيك جديد للمحتجين بإيران
أصبحت حمله “إسقاط العمائم” بمثابة 
المحتجون  يستخدمه  جديد  تكتيك 
الذين  إيــران  في  للنظام  المناهضون 
ــلـــشـــوارع  ــم لـ ــهـ ــمـــرون بـــخـــروجـ ــتـ يـــسـ
لألسبوع التاسع على التوالي، للتعبير 
عن رفضهم لسلطة رجال الدين الذين 
يــعــتــبــرونــهــم رمـــــوزا لــلــقــمــع والــفــســاد 
عن  برحيلهم  ويــطــالــبــون  والــتــخــلــف، 
والحوزات  للمساجد  وعودتهم  الحكم 

الدينية.
وتــنــتــشــر يــومــيــا مــقــاطــع عــبــر مــواقــع 
التواصل االجتماعي لفتيان أو شابات 
ــقــومــون بــالــتــســلــل خلف  ــيــيــن ي إيــران
من  العمائم  ويسقطون  الــديــن  رجــال 
عــلــى رؤوســهــم فــي حــركــات ال تخلو 
ولد  مما  والسخرية  االســتــعــراض  مــن 
حالة غضب شديدة لدى كبار المراجع 
والماللي القابضين على مقاليد الحكم 

في البالد منذ 43 عاما.
ــى جــانــب حــمــلــة رفـــض الــحــجــاب  ــ وإل
الفتاة  مقتل  على  احتجاجا  اإلجباري 
عاًما   22 الـــ  ذات  أميني  )جينا(  مهسا 
الــمــاضــي عــلــى يد  16 ســبــتــمــبــر  فـــي 
شرطة األخالق اإليرانية تحت ذريعة 
عدم ارتداء الحجاب الكامل، أصبحت 
ظاهرة إسقاط العمائم مالزمة ألعمال 
الشعارات  كتابة  مثل  ــرى،  أخـ ثــوريــة 
تمزيق صور  أو  الجدران وحــرق  على 
سليماني  وقاسم  وخامنئي  الخميني 
وسائر رموز النظام، إضافة إلى تعليق 
مــشــانــق رمــزيــة لــدمــى الــمــاللــي على 

الجسور.
عندما  إنه  المنتفضون  الشبان  ويقول 
بــارتــداء  والــشــبــاب  للنساء  ُيــســمــح  ال 
بمنطق  يـــريـــدونـــهـــا  ــتـــي  الـ الـــمـــالبـــس 
ــيــة الــحــاكــمــة،  ــديــن اإليـــديـــولـــوجـــيـــة ال
ليست  العمائم  إسقاط  حملة  فتعتبر 
فحسب،  القمع  على  فعل  ردة  مجرد 
للحكم  مناهض  عمل سياسي  إنها  بل 

االستبدادي لرجال الدين.
الصمت  الــنــظــام  أنــصــار  يستطع  ولـــم 

حيال هذه الظاهرة، حيث دعت وكالة 
أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، 
إلى “مواجهة حازمة ضد كل من يهين 

مالبس رجال الدين”.
ــل الــديــن مــحــمــد تقي  كــمــا اعــتــبــر رجـ
نـــقـــدعـــلـــي، عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــورى 
)البرلمان( اإليراني، أن ظاهرة إسقاط 
العمامة من رأس رجال الدين “مؤامرة 
شيطانية”، ومن يفعلون ذلك “يلعبون 

بذيل األسد”، على حد تعبيره.
“رمي  بـ  اإليرانيين  بعض  أشاد  وبينما 
آخــرون  أعــرب  ثــوري،  كعمل  العمامة” 
الدين  عن قلقهم من أن يصبح رجال 
من الرتب الدنيا الذين ال ينتمون إلى 

الدولة ضحايا للمضايقات والعنف.
من جهتها، رأت المحامية شادي صدر، 
اإلنــســان  مــجــال حــقــوق  فــي  الناشطة 
ومديرة منظمة “العدالة من أجل إيران 
“ في لندن، أن هذا التكتيك كان “عمال 
شجاعا وثوريا”. وقالت إلذاعة “أوروبا 
الحرة” إن “ المحتجين يحقرون رجال 

الدين دون اللجوء إلى العنف”.
عمامة  يستهدفون  “إنــهــم  وأضــافــت 
والفساد  للجرائم  كرمز  الــديــن  رجــال 
إضافة  الماضية،   43 الـــ  السنوات  في 
بها رجال  يتمتع  التي  االمتيازات  إلى 

الدين”.
ــد أبــــــادي، الــصــحــافــي  ــ ــكــن أحـــمـــد زي ل
ــتــيــار اإلصـــالحـــي في  ــمــقــرب مـــن ال ال
الدين  رجـــال  بعض  “إن  قــال  طــهــران 
المستهدفين في الشوارع قد يكونون 
لسياسات  ضحايا  حتى  أو  منتقدين 
النظام”. وكتب في تغريدة على تويتر 
بشكل  تستهدف  الــظــاهــرة  “هـــذه  أن 
ال يشغلون  الذين  الدين  رجــال  رئيس 
أي مناصب حكومية”، مضيفا أن “كبار 
الرفيعة  المناصب  فــي  الــديــن  رجـــال 
بالدولة نادرا ما يظهرون علنا وغالبا ما 
يتمتعون بحمايات من عناصر األمن”.

الــحــركــة حتى في  هــذه  ومــع تصاعد 
ــــدالع االحــتــجــاجــات،  فــتــرة مــا قــبــل ان
ــفــور من  ــن ــال ــام ب ــعـ بــســبــب الـــشـــعـــور الـ

الماللي، اضطر العديد من رجال الدين 
للظهور في األماكن العامة دون ارتداء 

الزي الديني والعمامة.
قال حسن فرشتيان، وهو  من جهته، 
رجــل ديــن إصــالحــي وبــاحــث إيــرانــي 
ــاريـــس، فـــي تــصــريــحــات  مــقــيــم فـــي بـ
إلذاعة “أروبا الحرة” إن حركة إسقاط 
ــيــجــة الــغــضــب  ــت ــاءت “ن ــ الـــعـــمـــائـــم جــ
ــود األربـــعـــة  ــقـ ــعـ الـــمـــكـــبـــوت خـــــالل الـ

الماضية”.
لكنه حذر من أنه “إذا كان الهدف هو 
نكون  فقد  الدين،  رجال  على  القضاء 
يجب  الواقع  وفي  العنف.  بداية  أمام 
إقصاء رجال الدين من مراكز السلطة 
لكن ال ينبغي إقصاؤهم من المجتمع”.

بــرجــال  الــخــاصــة  المحكمة  أن  يــذكــر 
إصدار  على  أقدمت  إيــران  في  الدين 
دين  رجــال  وزي  عمامة  بخلع  أحــكــام 
“غير  أنه  ترى  من  أو  للنظام  منتقدين 

مرغوب فيه”.

العربية.نت

من خلع الحجاب إلى إسقاط العمائم.. تصاعد التظاهرات في إيران

بنوم بنه ـ وكاالت

التقى الرئيس األميركي جو بايدن، أمس 
الجنوبية  وكوريا  اليابان  زعيمي  األحــد، 
تمثله  الذي  التهديد  على  ردهم  لتنسيق 
والباليستية  النووية  الصواريخ  برامج 
على  للحصول  وكذلك  الشمالية،  لكوريا 
مــدخــالت بــشــأن إدارة الــمــوقــف الــحــازم 
للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك 
عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
مع  منفصلين  اجتماعين  بــايــدن  وعــقــد 
كيشيدا  فوميو  الياباني  الــوزراء  رئيس 
ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. 
وبعد ذلك جلس الزعماء الثالثة معًا على 

هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا.
“إنــنــا نواجه  بــايــدن  قــال  وفــي االجتماع 
أصبحت  دولــنــا  لكن  حقيقية،  تحديات 

أكثر توافقًا من أي وقت مضى”.
نــاقــش كــل مــن يـــون وكــيــشــيــدا مظاهر 

ــا  ــل كــوري ــمــســتــمــرة مـــن قــب الــــعــــدوان ال
الشمالية، التي أطلقت عشرات الصواريخ 

في األسابيع األخيرة.
وفــي وقــت سابق من أمــس، قــال بايدن 
لــقــادة آســيــويــيــن إن خــطــوط االتــصــال 
ستظل  والصين  المتحدة  الــواليــات  بين 
مفتوحة لمنع حــدوث صــراع، وذلــك في 
ختام القمة األولى من بين 3 يشارك فيها 

زعماء عالميون هذا األسبوع.
وفي كلمته أمام قمة شرق آسيا “آسيان” 
فــي كــمــبــوديــا، قــال بــايــدن إن الــواليــات 
الــمــتــحــدة ســتــظــل تــتــنــافــس مــع الصين 
وتنتقد عالنية سجلها في مجال حقوق 
السالم  أهمية  على  شــدد  لكنه  اإلنــســان، 
في مضيق تايوان وضمان حرية المالحة 

في بحر الصين الجنوبي.

بحث تهديدات بيونغ يانغ مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

بايدن: أميركا لن تنجر إلى صراع مع الصين

بايدن خالل لقائه مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

موسكو ـ وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، 
“مايورسك”  بلدة  تحرير  األحــد،  أمــس 
في مقاطعة دونيتسك بالكامل، ومقتل 

أكثر من 140 جنديا أوكرانيا ومرتزقا.
ــهــا إلـــى  ــان ــي وأشــــــــارت الـــــــــوزارة فــــي ب
 – ليمان  محاور  على  المعارك  استمرار 
تمكنت  أنها  إلى  منوهة  كراسنوليمان، 
من تدمير مخازن لألسلحة، و3 أنظمة 
مدفعية أميركية من طراز M777 على 
محور زابوروجيا، فيما نجحت بإحباط 
محاوالت هجمات أوكرانية على محور 

كوبيانسك في لوغانسك.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  كذلك 
في بيان األحد، أن سالح الجو الروسي 
أسقط طائرة مروحية من طراز “مي - 

8” تابعة للقوات الجوية األوكرانية.
بيانها  فــي  ــروســيــة  ال الـــدفـــاع  وقــالــت 
والتكتيكي  العملياتي  الطيران  “أسقط 

ــفــضــاء الــروســيــة فـــي قــريــة  لـــقـــوات ال
دنيبروبتروفسك  بمنطقة  بيسشانوي 
ــتــر مــن  ــيــكــوب ــرة هــل ــ ــائ ــو، طــ ــجــ ــ ــي ال فــ
الجوية  للقوات  تابعة   ”-8 “مــي  طــراز 
األوكـــرانـــيـــة”، بــحــســب مـــا نــقــل مــوقــع 

سبوتنيك اإلخباري الروسي.
وأضافت أن الجيش الروسي دمر أيضا 
محطة رادار أميركية “تي بي كيو50-” 

دونيتسك،  فــي  أفدييفكا  منطقة  فــي 
الــمــضــادة  الــصــواريــخ  لــنــظــام  ورادارا 
منطقة  فـــي   ”300  - “إس  لــلــطــائــرات 

نوفوترويتسكوي بدونيتسك.
إضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع 
13 قذيفة من قذائف  الروسية  الجوي 
باإلضافة  أوكرانية،  و”ألدر”  “هيمارس” 

إلى 6 طائرات دون طيار.

مقتل 140 جنديا أوكرانيا.. وإسقاط مروحية من طراز “مي 8”

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على بلدة في دونيتسك

موسكو تتحدث عن تقدم بشمال غرب دونيتسك
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تاريخ :10-11-2022
) CR2022- 163333( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

إلينا السيد / السيدة انوار عبدالعزيز حسن محمد مهنا بتحويل  تقدم 
فرحان  هاله محمد حمود  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري  المحل 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-148203

االسم التجاري : نايتروزون للسموثي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة العدل للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم 
إليها السيد / السيدة فاطمه جعفر خليلباعتباره المصفي القانوني لشركة 
العدل للمقاوالت ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 153426، طالبا 
إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 164896( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : طاهر عبدالعزيز طاهر السميع

االسم التجاري الحالي : جنات الفردوس نت
االســـــم التجـــاري الجديد : جنات الفردوس لمعدات اإلتصاالت

قيد رقم: 26068-16

وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  ا  إليه  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

الفرسان للسيارات واالليات المستعملة والمملوكة للسيد ة/منيره مسعد احمد الجهمي والمسجلة بموجب 

القيد رقم 79949 الفرع 1 ، بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور وتحويله الى شركة 

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 15000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة 

الفردية عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

- منيره مسعد احمد الجهمي بنسبة 20 %

- إبراهيم سعيد أحمد قسيبه بنسبة 40 %

- محمد صالح عباد الجهمي بنسبة 40%

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في ليرنتيك لخدمات التعليم ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها  ليرنتيك لخدمات التعليم 
ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم  131627  طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم  1  

من: ليرنتيك لخدمات التعليم ذ.م.م
LEARNTECH EDUCATIONAL SERVICE W.L.L

الى:بوتيك إيرا لألزياء ذ.م.م
EIRA FASHION BOUTIQUE W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مخبز كماجي شركة تضامن بحرينية
وتحويل القيد الى مؤسسة فردية    

كماجي  مخبز  إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بطلب تصفية   ،  52430 - 2 القيد رقم  بموجب  المسجلة  م  م  ذ  بحرينية  شركة تضامن 
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة عبد الرزاق ميرزا حسن مصفيا للشركة.وتحويل 
قيدها بمافيه من اصول وموجودات الى مؤسسة فردية تحمل قيد 134878 باسم ماهر 

علوي السيد خلف محفوظ
عنوان المصفي :

عبد الرزاق ميرزا حسن
info@ ijawda.com    -     32222696

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الصقر الذهبي الحديث ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد / وزير عابد عبدالقوي الشميري باعتباره المصفي 
القانوني لشركة الصقر الذهبي الحديث ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد 
الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  ، طالبا إشهار   143912 رقم  
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة الحلول المتكاملة الذكية ذ.م.م.
سجل تجاري رقم 106933

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
بطلب تصفية   ،)106933( القيد رقم  بموجب  المسجلة  ذ.م.م.(  الذكية  المتكاملة  الحلول 
مصفيا  القواسمه(  عبدالرحمن  عبدهللا  )احمد  السيد  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة 

للشركة.عنوان المصفي:
)احمد عبدهللا عبدالرحمن القواسمه ( - ) 33113210)973+((

)waleed_fc2009@hotmail.com(

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة السجل التجاري
 )CR2022-165485( إعالن رقم

تغيير االســـــم تجــــــاري

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : زينب عيسى علي عبدهللا مرزوق 

االسم التجاري الحالي : عبايات دار زينة 
االســـــم التجـــاري الجديد : دار زينة للتجارة

قيد رقم : 144231-1

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022-165321( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : غسان عبداالمير احمد علي الحوري 

االسم التجاري الحالي : ديار الحوري للمقاوالت 
االســـــم التجـــاري الجديد : دار االنشاء للمقاوالت

قيد رقم : 129639-1

تاريخ :10-11-2022
) CR2022- 164493( إعالن رقم
 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة حبيب عاشور حبيب مخلوق بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ السيدة السيد ابراهيم محمد ابراهيم حسن

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: جوشن للتجارة
رقم القيد: 1-82316

وزارة الصناعة والتجارة  -    إدارة التسجيل
إعالن تصفية

تايني ترايبس للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 150507

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بٔانه قد تقدم إليها شركة )تايني 
ترايبس للتجارة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )150507(، بطلب تصفية 
الل  الجليل محمد عبد  السيدة )بسمه عبد  )اختيارية( وتعيين  الشركة تصفية 

الخير( مصفيا للشركة.

عنوان المصفي:
بسمه عبد الجليل محمد عبد هللا الخير

)+973(33453343 
basma.alkhayer@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

خدمات دويشان للسيارات ذ م م
سجل تجاري رقم 111438

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها شركة خدمات دويشان 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،  111438 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  م  م  ذ  للسيارات 

اختيارية وتعيين السادة حسن عيسى احمد علي مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

حسن عيسى احمد علي
)+973( 39456022 

qatarautoservice@gmail.com

التاريخ:10/11/2022 
  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022- 162322 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  صالح الدين عبدالحسين عطية كاظم                                                 
االسم التجاري الحالي: شرق الخليج العقاري                                                                          

االســـــم التجـــاري الجديد :  أبو زمزم لتخليص المعامالت الحكومية                                                                                                                         
 قيد رقم : 25581-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-161531   إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : بدره علي خلف خلف

االسم التجاري الحالي : مقاوالت قرطبة
االسم التجاري الجديد : مغسلة اسكاي ستي

قيد رقم : 151648 – 1

التاريخ : 10/11/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
  CR2022-164602   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : خليل ابراهيم لطف هلل العريض

االسم التجاري الحالي : العريض لمستحضرات التجميل و األجهزة الطبية
االسم التجاري الجديد : العريض لمستحضرات التجميل

قيد رقم : 55714 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة جاي جاي هولدينغز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة 
جاي جاي هولدينغز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  117125 - 1  طالبين تغيير االسم 

التجاري للفرع رقم  1
من: شركة جاي جاي هولدينغز ذ.م.م

 JAYJAY HOLDINGS CO. W.L.L 
الى: شركة جاي جاي لالستشارات ذ.م.م

) JAYJAY CONSULTANCY COMPANY W.L.L (
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغير  االسم التجاري لفرع في  بروموتيك للتجارة والتسويق ذ.م.م

للتجارة  بروموتيك  إليها   تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والتسويق ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم   138822   طالبين تغيير االسم التجاري

للفرع رقم   1
من: بروموتيك للتجارة والتسويق ذ.م.م

PROMOTEC TRADING & MARKETING W.L.L
الى: شركة برولكس للتجارة والتسويق ذ.م.م  

PROLUCKS SALES AND MARKETING CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذا اليغنت نايت ايفنت منجمينت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد ابراهيم 
عبدالجليل ابراهيم خليل فخر باعتباره المصفي القانوني ذا اليغنت نايت ايفنت 
انتهاء أعمال  139683 - 1طالبا إشهار  بقيد رقم  المسجلة  منجمينت ذ.م. م 
تصفية الشركة تصفية اختيارية  وشطبها من السجل التجاري، وذل ك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة  مفروشات اليفة   والمملوكة للسيد/السيدة  اجود بالنجات ادم كوتي موي 
دين   والمسجلة بموجب القيد رقم   158419 - 1   بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة 
الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى  شركة ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره  1000   
دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
اجود بالنجات ادم كوتي موي دين   بنسبة   2 %  

  JASHIM UDDIN ABDUL MOTALEB   بنسبة   98%

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

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

االثنين 14 نوفمبر 2022 - 20 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5144 18^



19 االثنين 14 نوفمبر 2022 - 20 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5144 Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac
17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MINWAH BUILDING CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17291331 or EVITADIAZ84@GMAIL.COM 

AL SEEF AND ALDARA 2 KITCHENS FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17780065 or MUABALK@HOTMAIL.COM 

EAST COST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39030554 or AHMEDALSHEROOQI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

MAUN GULF TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39865798 or ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39055666 or roqayacr2007@gmail.com 

CLEAR VISION OPTICAL W L L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

38384025 or ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

INSAAF A/C AND FREG REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contac

17281224 or INSAAF.FURNITURE@YAHOO.COM 

ALWAAD AL SADQ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39600823 or EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac

17362233 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

17362233 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

PALMERA FASHION CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17131456 or V.ROYAN@EVERFASHION.CO 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39939958 or ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

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

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
38482795 or HARISINCHN@GMAIL.COM 

ABERASH SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39189651 or ABERASHBOUTIQUE11@GMAIL.COM 

KK Beauty Lounge W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17232401 or BHOLGA@MAIL.RU 

BASMALAH SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33323381 or ALDADA7211@GMAIL.COM 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255163 or ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

TYLOS BAHRAIN PLASTIC FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33459333 or ABURIYDH144@GMAIL.COM 

ALTAQWH projects CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33728682 or HAMOUDAWAD251@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Hi end automotive 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39454401 or taher.marhoon@HOTMAIL.COM 

Sarah pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contac

17665061 or ALWIN@HAPPYPHARMACYBH.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

AL MERSAD WASTE AND SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36613696 or baloushi2266@gmail.com 

M.A.R.K DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE HELPER
 suitably qualified applicants can contac

33492251 or FARAH.MRM786@GMAIL.COM 

FAVORITE RESTAU RENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39887345 or FLAVOUROFINDIA151@GMAIL.COM 

OREGANO FOOD STUFF - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

35611928 or ALIBAI.P@GMAIL.COM 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

THREE COLOURS BUILDING MATERIALS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38076373 or MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
33141104 or sales@euroexpressintl.com 

BUSHANAB GALALI GRILL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34176204 or AMINSULAIMAN6204@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17230808 or muazzams3@gmail.com 

AL NAKHEEL MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 DENTAL CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

17405060 or JASAEED@GMAIL.COM 

SHIRAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

33898119 or MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

TAHER PALACE CONSTRUCTIION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36008131 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

ANN BEAUTY SALON Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17727200 or INFO@RUMCOGROUP.COM 

DAR ALQITAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

36844411 or ADARALQITAN@GMAIL.COM 

ALWAJIB REAL ESTATE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)
 suitably qualified applicants can contac

66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

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

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17740444 or BARAKAAUTOBH@GMAIL.COM 

TEAM MARKHOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33786818 or JABEIN98@GMAIL.COM 

We Can Business Support 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
17741999 or INFO@PARTNERGRP.COM 

FRANOVIA BUSINESS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

37188875 or PRADPMA@GMAIL.COM 

HALA APP BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

63000603 or saqib.saib@gmail.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 WOODEN-BOARD ROOFER (GYPSUM & MIRRORS)
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

38080801 or HR@issbh.com 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contac
38201797 or FAWAZ@SKYLINKEC.COM 

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

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33788885 or THUNDER_TIT@HOTMAIL.COM 

Paradise Hadramout Honey Yemen General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contac

17448289 or S66349666@GMAIL.COM 

ZAGHAMI TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

33778205 or miftah@zaghami.com 

NEW AROOB PLAZA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33487580 or ABURISHAL.BH@GMAIL.COM 

Treasure Home Crafts Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33242525 or DREAMHOMEBAHRAIN@GMAIL.COM 

RIZWAN MUSHTAQ General Trade Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contac
34424340 or RIZWAN99991@GMAIL.COM 

Intelligent  Friends Constructions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36192250 or afaqahmedkhan645@gmail.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

SONDOS GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39470688 or SONDOS.TRADE@OUTLOOK.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33658488 or MoosaA@addresshotels.com 

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac

36003001 or zainab@gbl-group.co 

GASTRONOMIC BAHRAIN LEISURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

36003001 or zainab@gbl-group.co 

ALAYAWEED MENS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

36527529 or ALAYAWEED@HOTMAIL.COM 

ALFOAH BERFUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

66998890 or SAADDAAS111@OUTLOOK.SA 

ASM GLOBAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECTION MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

38900021 or halshehabi@ASMGLOBAL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

TREESAS FRIED CHICKEN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
13113535 or JOSEPH@JIMCOBH.COM 

JUFFAIR BOULEVARD HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contac

35475656 or HR@JUFFAIRBOULEVARD.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39661132 or AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39661132 or AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39661132 or AHMED.K555555@WINDOSLIVE.COM 

NEST TECH TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38863943 or BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM 

PENNY SOFTWARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEM ANALYST
 suitably qualified applicants can contac

34198863 or HEMADRI@PENNY.CO 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

GRAND MAKER SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36424795 or GRANDMAKERBH@GMAIL.COM 

METROTECH GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

34478640 or METROTECHWLL@GMAIL.COM 

GULF HAWK GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33967878 or NOUMAN_SAM@YAHOO.COM 

ATLAS AUCTION- bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

36189175 or ATLASAUCTION@YAHOO.COM 

M.V HADDI SPARE PARTS AND ACCESSORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
32014470 or KON.SHAN1@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
17229824 or arjun@devji.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR
 suitably qualified applicants can contac

17875600 or JSA@BPC.BH 

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39619192 or KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17623882 or accounts@florabh.com 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac
36443223 or ALNOOR.02@hotmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17592120 or albarzakhco@outlook.com 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33064201 or MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

JEDER MANDI 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17413052 or KIDSISLAND.FASHION@GMAIL.COM 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36787411 or NED2110@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

ESHARAT RAHMAI PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36984242 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

VITALIS FORTUNE MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
38305889 or DACYKATE45@GMAIL.COM 

DESERT LAND MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33316063 or NAVEEDALIMIR@GMAIL.COM 

IT REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35484230 or MOUSTAFA97.BH@GMAIL.COM 

KEY MARINE SHIP REPAIR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contac

39612385 

KEY MARINE SHIP REPAIR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

39612385

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

MASUD RANA MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36627494 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

BEST PROPERTIES  REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

37010249 or PRAJEESHKDL@GMAIL.COM 

OKARA HOUSE OF INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36549635 or YASEENNISAR106@GMAIL.COM 

ALPHA SHIN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

ALPHA SHIN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

PASS ONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111135 or ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

MUHAMMAD AYUB FACILITIES SUPPORT SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36803534 or MUHAMMAD1581971@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34287219 or WAQASWAQAR975@GMAIL.COM 

WAQAR ALI FOR FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35113783 or JUSTFORCR90@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

MOYUKA MARKETING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33270430 or MOYUKAROLAND@GMAIL.COM 

AHMED ABDULGHANI ISA AHMED / NASAYEM ALKHAIR 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39161291 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

YUNES ALMDAR  EBRAHIM ZAINAL/ GHAITH ALSAMAA - 1238 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac
33343337 or ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39888014 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac
33978558 or HASAN.BH7@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17262262 or hr.s@ekkanoo.com.bh 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(MOBILE-CRANE)
 suitably qualified applicants can contac

36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

36055333 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contac
37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17786500 or careers@kcbahrain.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
17591881 or AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

IBrand Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
17224145 or HIDAYATH.TA@GMAIL.COM 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39458511 or alhayki.co@outlook.com 

ASAKA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

39455118 or OSAKATAILORING@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

 VICE PRESIDENT
 suitably qualified applicants can contac

17543000 or HO.HR@bank-abc.com 

AL WARDAH FOOD STUFF PACKING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39916066 or YUSUFTAQI57@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17300013 or ahmed@stargroupbh.com 

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33285166 or ebrahimalamana@gmail.com 

ALKHAYAL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

33060608 or KUMARSRK01@GMAIL.COM 

ALEMAN CORNER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33327778 or SAEED_SPEED@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL)
 suitably qualified applicants can contac
39622422 or RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
38000669 or ashraf.nour@yokogawa.com 

AJEEB FRESH FISH CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39602040 or zakkayjaffar@gmail.com 

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17832244 or TAKA@BATELCOM.COM 

SUN SHINE AUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

33194111 or nooralzahraamarket_123@yahoo.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL METAL MARKER
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33335558 or bucheeri5@gmail.com 

FLAMENGO SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contac
36088669 or ALIMJ74@HOTMAIL.COM 

AL RAWDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contac
34151595 or BDR543BDR@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17750750 or hrad@alzayani-investments.com 

ALHELAL JEWELERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39675509 or ALHILALGOLDSMITH@HOTMAIL.COM 

SPECIAL CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39096854 or FAHDANDC@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39165508 or AMBALICLEANING@GMAIL.COM 

National Finance And Exchange Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MONEY CHANGER
 suitably qualified applicants can contac
17227550 or SAMI9591@HOTMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contac

17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

35052764 or ZAVA75@MAIL.RU 

AHMED ALI AHMED ELECTRICAL CONTRACTING E 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39711774 or AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

MAX AUTO SPARE PARTS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39470265 or ABUALIMAX52@GMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39289289 or teamco98@gmail.com 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

17532010 or m.vishal@exibah.com 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39857600 or JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

Shalimar cafateria 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

39602040 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM 

RAMZANA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17210788 or ramzanajewellersbh@hotmail.com 

RAFAH FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39605503 or KHADIJAALAAMOUM@GMAIL.COM 

FREE STYLE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
36855004 or hussain6aloraibi@gmail.com 

PULL AND BEAR 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER-SHOW CASES-(DISPLAY ARTIST)
 suitably qualified applicants can contac

17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM 

ALSAFA PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)
 suitably qualified applicants can contac

17742427 or ALBURJ@BATELCO.COM.BH 

ALAROOJ A/C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33206015 or ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

Miracle Land Contractor 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39696047 or SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

JAILANI FOR interior DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17535123 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

Doniv Marble W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17785525 or DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

TIME GOLD SMITH CO. - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39695166 or SALMANDANDOON@YAHOO.COM 

LILLIA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac

36715559 or LILLIABEAUTY@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ANALYST
 suitably qualified applicants can contac

13600014 or hhasan@6-pence.com 

Maga burger 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39273051 or ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

Sky light trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

38762367 or AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or Ali.alqattan@maf.ae 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

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

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac
39859696 or YASEEN_604@YAHOO.COM 

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Bahrain porto for marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contac

34606040 or MARWANSS10@GMAIL.COM 

Etqan for repairing of communication equipment w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac
36214774 or ETQAN.W.L.L@GMAIL.COM 

Shamna trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17691822 or SHAMNATRADING@GMAIL.COM
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أعلنت 
النجمة 
سيلين 

ديون، أنها ستتولى 
بطولة الفيلم 

الكوميدي 
الرومانسي 

“الف أجين” 
الذي يبدأ 

عرضه في دور 
السينما سنة 

2023 وتجسد 
فيه شخصيتها 

الحقيقية. 
وكتبت: “أراكم 

في السينما!”.

tariq_albahhar

الجودر يتحدث عن الغناء الجميل في القاهرة
في دورة مؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 
فـــي أكتوبر 2022 بدار األوبـــرا بالقاهرة، 
الغنائـــي  المســـرح  محـــوره  كان  والـــذي 
العربي، شـــارك المؤلف الموسيقي عصام 
الجـــودر، ببحـــث تحـــت عنـــوان “الغنـــاء 
الجميل في أوبريت الطيب والشرير لدى 
جمـــال عبدالرحيم”. وقد ناقـــَش الجودر 
بحثه هذا مبينًا ســـمات أســـلوب المؤلف 
عبدالرحيـــم  جمـــال  الراحـــل  المصـــري 
فـــي هـــذا األوبريـــت، الـــذي ُقـــدم العـــام 
1982، خارجـــًا عن الشـــكل التقليدي في 
استخدام المقامات الشرقية، ومستفيدًا 
من طابع ولون الغناء األوبرالي كأسلوب 
جديـــد أو نـــادر االســـتخدام فـــي مجـــال 
علـــى  الباحـــث  وركـــز  العربـــي.  الغنـــاء 
أغنيتيـــن من هـــذا األوبريـــت وتحليلهما 
موســـيقيًا وهما أغنية “أنا بنت السلطان” 
و“نســـمة رايحة ونســـمة جاية”، موضحًا 

ابتكرهـــا  التـــي  الموســـيقية  اللغـــة 
عبدالرحيـــم بثرائهـــا اإليقاعـــي واللحني 
والهارمونـــي، والتـــي أصبحـــت جزءا من 
شـــخصيته الموســـيقية. ولفـــت الجـــودر 
إلى أن الغناء الجميل لجمال عبدالرحيم 
ال ينحصر فـــي أعماله الغنائية فحســـب، 
فنحـــن نســـتطيع تلمـــس هذه الـــروح في 

بعـــض أعمالـــه الموســـيقية، إلـــى جانـــب 
أعمـــال غنائية مبنية على ألحان شـــعبية 
أو تقليديـــة قد تناولها وصاغها بأســـلوبه 
الموسيقي المعاصر الذي لم يقتصر على 
الموهبة فقط بل كذلك العلم الذي يراعي 
الطبقات الصوتية ســـواء في المساحات 
مســـاحات  فـــي  أو  البشـــرية،  الصوتيـــة 

اآلالت الموســـيقية التي اســـتخدمها في 
أعمالـــه، مراعيـــًا تميز األجـــزاء المختلفة 
لكل مساحة كالغليظة والوسطى والعليا، 
وكتابة أشـــكال المصاحبة المختلفة التي 
تتناســـب مـــع األلحـــان الرئيســـة، في كال 
 )counterpoint( الشـــكلين الكنترابونتية

أو الهارمونية.

أكد خبراء في كتابة السيناريو ضرورة وجود رسالة مجتمعية 
فـــي العمـــل الدرامـــي، معتبريـــن أن غيابهـــا ُيفقـــد العمـــل الفني 
قيمتـــه. جاء ذلك في جلســـة حوارية، حملـــت عنوان “طريقك 
إلـــى الســـيناريو الناجـــح” في معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
2022، واســـتضافت كاتبة الســـيناريو المصري هاني ســـرحان، 
والروائيـــة وكاتبـــة الدرامـــا الكويتيـــة منـــى الشـــمري، وأدارهـــا 

المخرج والممثل المصري محمد غباشي.
كاتـــب الســـيناريو هانـــي ســـرحان، كاتـــب مسلســـل “االختيـــار” 
الصـــوت  أهميـــة  أكـــد  وغيرهـــا،  الظـــل”،  و”رجـــال  و”الفتـــوة” 
األخالقـــي فـــي كتابة الدرامـــا؛ ألن المجتمع أمانـــة، لكن الدراما 
أيضـــًا واقـــع وانعـــكاس لحكايات النـــاس، موضحـــًا أن تجربته 
فـــي عالم الفتـــوات تجربة ثريـــة، وهو عالم غـــاص فيه نجيب 
محفوظ روائيًا، لكن مازال فيه الكثير لم تقّدمه السينما. ويرى 
أن من حقه أن يجربه ويراه من زوايا ثانية، ويختار الجزئية 
الملهمة في العمل الروائي. ففي العمل الدرامي المقاييس 
بصرية وليســـت أدبية، وهنا يكمـــن االختالف بين الرواية 
والســـيناريو، مع أن هناك كتاب ســـيناريو كبـــارًا قدموا أعماالً 
بمقاييس اســـتثنائية وكأنهم قدموا بكتابة روايات مثل أسامة 

أنور عكاشة، ووحيد حامد وغيرهم.

تجاوز فيلم “بالك آدم”، من بطولة دواين جونسون 
لشـــخصية دي ســـي )DC( البطوليـــة، 300 مليـــون 
دوالر عالميًا في ثالثة أسابيع من اإلصدار، بما في 
ذلـــك حصيلـــة محلية بلغـــت 137.4 مليـــون دوالر. 
هـــذا يضع الفيلم الـــذي بلغت ميزانيته 195 مليون 
دوالر - الفيلم الثالث هذا العام الذي يتصدر شباك 
التذاكر لمدة ثالثة أسابيع متتالية - على مسار من 
المحتمـــل أن يتجـــاوز مبلغ 366 مليون دوالر الذي 
حققه فيلم “شـــازام” فـــي العـــام 2019، ولكنه أقل 

ثقة في تحقيق ربح في مساره السينمائي.
وجاء الجزء الثاني من سلســـلة الرسوم المتحركة 
اليابانية لشـــركة سوني، وهو جزء من امتياز “وان 
بيس”، في المركز الثاني محققًا 9.5 مليون دوالر.

حصـــد المركـــز الثالث فيلـــم “تيكت تـــو باراديس”، 
الفيلـــم الكوميـــدي الرومانســـي لجـــورج 
كلونـــي وجوليـــا روبرتـــس. جمـــع فيلم 
شركة يونيفرسال بكشترز 8.5 مليون 
دوالر فـــي عطلـــة نهايـــة األســـبوع 
حصيلـــة  رفـــع  ممـــا  الثالثـــة، 
الفيلـــم الـــذي تكلف نحو 60 
 46.7 إلـــى  دوالر  مليـــون 
محليـــًا  دوالر  مليـــون 
دوالر  مليـــون  و137.2 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي 

العالم.
حتى مع حلـــول عيد 
ورحيلـــه،  الهالويـــن 
”ســـمايل”  اســـتمرت 
شـــركة  إنتـــاج  مـــن 
باراماونـــت بكشـــترز فـــي 
الظهـــور بشـــكل جيد فـــي دور 

األســـبوع  فـــي  العـــرض. 
الســـادس مـــن إطالقـــه، 
الرعـــب  فيلـــم  أضـــاف 

أربعة مالييـــن دوالر أخرى 
ليصـــل إجمالـــي حصيلته إلى 

99.1 مليون دوالر.

“حيث يأخذك الجنون” جديد الوطني
شـــيماء  البحرينيـــة  للكاتبـــة  قريبـــًا  تصـــدر 

عيســـى الوطني مجموعتهـــا القصصية 
الثانيـــة “حيـــث يأخـــذك الجنون” عن 
تتألـــف  للثقافـــة والنشـــر.  أفـــكار  دار 

المجموعـــة من 15 قصـــة قصيرة، تغلب 
عليهـــا ثيمة الجنون وتطرح من خالل القصص 

أســـئلة حـــول ماهيـــة الجنـــون، وتســـتعرض لـــه أوجهًا 
متعـــددة تقلـــب حياة أصحابها رأســـًا على عقب. تقـــع المجموعة 

في 128 صفحة من القطع المتوسط.

طريقة السيناريو الناجح بالشارقة للكتاب

برنامج عرض األفالم “Cinenight” يقدم مجموعة من أفضل القصص
بحضور متنوع في نادي البحرين للسينما بالجفير

بعـــد إطالقـــه فـــي أبوظبـــي الشـــهر الماضي، 
وصـــل برنامج عـــرض األفالم ”ســـيني نايت“ 
مـــن “Cineolio” للبحريـــن بتقديـــم 3 أفـــالم 
قصيـــرة تدور حول موضـــوع المثابرة، وذلك 
فـــي نـــادي البحريـــن للســـينما بدعـــوة عامـــة 
لعشاق األفالم للحضور كفرصة االقتراب من 
عالـــم األفـــالم القصيرة ومشـــاهدة أعمال من 
آســـيا وأوروبا والشرق األوســـط مجانًا ضمن 

.”Cinenight #2“
 The Best“ البرنامج مجموعة األفالم:  قدم 
‘،النمسا،   Orchestra in the World“ )14
Henning Back- إخـــــراج  مـــن  (ألــمــانــيــا(، 
 haus“ )Give Up the Ghost“ )15‘ ، 2019
زيــن  إخــــراج  مــن  األردن(،   ،
 Sprout“”و دريــــــــــع، 
كــوريــا   ،)20 ‘ ،2013
ــراج  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة(، إخـ
 G a - e u n “

إلى  مترجمة  األفــالم  جميع  وكانت   .”Yoon
الــعــرض مناقشة  الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، وتــبــع 
المبدع  اإلمــاراتــي  المخرج  أدارهـــا  مفتوحة 
نـــواف الــجــنــاحــي، هــذا الــحــدث مــدعــوم من 
ــكــوري  ــمــركــز الــثــقــافــي ال مــعــهــد ”جـــوتـــه” وال

.”MAD Solutions”و
وشـــكر المخـــرج اإلماراتـــي نـــواف الجناحـــي 
إدارة نادي البحرين للســـينما على اســـتضافة 
هـــذا الحـــدث المميـــز الـــذي يعكـــس ثقافـــات 
 ”Cineoilo“ الشـــعوب األخرى وأشـــار إلـــى أن
هـــي مبـــادرة لنشـــر الثقافـــة الســـينمائية عبر 
األفـــالم القصيـــرة، حيث يتم اختيـــار األفالم 
مـــن حـــول العالم ويتـــم عرضها فـــي مختلف 
الـــدول فـــي المراكز الثقافيـــة أو الســـينمائية 
المختلفة، وانطلقت رحلتها في العرض األول 
بـــدءًا من دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
مملكـــة  وتعـــد  أبوظبـــي  بمنطقـــة  وتحديـــدًا 
البحرين الوجهة الثانية لها أما الوجهة الثالثة 
فستكون في بولندا، وأضاف، من خالل هذه 
المبادرة نســـعى لنشـــر ثقافة األفالم القصيرة 
حيث نســـلط الضـــوء على هذا العالـــم المبهر، 
وكما نعرف أن بدايات السينما كانت 
باألفالم القصيرة وهو عالم متجدد 

غير نهائي.
الناجحـــة  األفـــالم  كثـــرة  رغـــم  وأكمـــل 
حـــول العالـــم تبقـــى هنالـــك شـــريحة كبيـــرة 
مـــن المجتمـــع لم تـــَر هـــذه األفالم بعـــد، وهم 
شـــرائح متنوعة من المجتمع قد يكونون إما 

سينمائيين أو طالبًا أو حتى الجمهور العادي 
الذي يبحـــث عن الترفيه والثقافة والقصص، 
ونحن نســـعى أحيانًا ليكـــون هنالك موضوع 
محـــدد للعـــرض ومـــن ثم يتـــم اختيـــار أفالم 
ترتبط بالموضوع أو قد تكون أفالم متنوعة، 
وأشـــار إلى أن باب المشـــاركة مفتوح لألفالم 
البحرينيـــة الراغبة باالنضمـــام للمبادرة لغاية 

20 نوفمبر 2022.
وأوضـــح المخرج محمـــد إبراهيـــم أن فعالية 
“ســـيني نايـــت” متنوعـــة باألفـــالم التـــي تعد 
فرصة ذهبية لألفراد لمشـــاهدتها بما أن الفرد 
ال يمكنه مشـــاهدتها بأي مكان آخر باعتبارها 
أفالم قصيرة مشـــاركة فـــي مهرجانات فقط، 
وقـــال: نحن ســـعداء جـــدًا باســـتضافة أفالم 
قصيـــرة متألقـــة وحاصلـــة علـــى الجوائز في 
نـــادي البحرين للســـينما تحديـــدًا وفي مملكة 
البحرين بشـــكل عام، وندعـــو جميع الجمهور 
المهتميـــن بالقـــدوم لمشـــاهدتها واالســـتمتاع 
بهـــا ومشـــاهدة طرق العمـــل الفنيـــة المعمول 
بها لمعرفة أين وصل العالم باألفالم القصيرة 
فـــي جميـــع المهرجانـــات، وأضـــاف: “األفـــالم 

القصيـــرة ال تقـــل أهمية عن األفـــالم الطويلة 
ألن لـــكل منهمـــا مجـــال وتقنيـــات خاصة عن 

القصيـــر  الفيلـــم  لكـــن  األخـــرى، 
يحمل هويتـــه وقصته الخاصة 
أن  خاللهـــا  مـــن  يمكـــن  والتـــي 
ثقافـــات  علـــى  النـــاس  يطلـــع 

قصصـــًا  ويـــرى  الشـــعوب 
إنســـانية مختلفـــة ومتنوعة 
العالـــم  فـــي  مـــكان  أي  فـــي 
بوقـــت قصيـــر جـــدًا”، وبّين 

جـــدًا  مهـــم  أمـــر  التنـــوع  أن 
للمشاهد سواء من حيث كمية 
األفـــالم أو حتـــى طـــول الفيلم 
ألنهـــا العناصر المهمة للســـينما؛ 
القصيـــرة  األفـــالم  مـــن  فـــكل 
والطويلة مكمل لآلخر ويعكس 

رســـالة محـــددة، وقـــال: “ندعـــو 
الجمهور المهتم بحضور فعاليتنا 

السينمائية المتنوعة التي نعقدها 
فـــي النـــادي لما لها مـــن أهمية في 

نشر ثقافة األفالم وتنوعها ”.

استمرار فيلم “بالك آدم”
في قمة بورصة األفالم

 طارق البحار - شيماء عبدالكريم
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للتواصل: 17111483

73 % إرادة حرة لشعب يصنع قراره
بلغت نســـبة المشـــاركة في االنتخابات 73 % وهذا الرقم يحمل دالالت 
كثيـــرة ويعبر عن اإلرادة الحرة لشـــعب البحرين الوفـــي في صنع القرار 
وتعزيـــز مكتســـباته والتطلـــع إلى مســـتقبل أفضل وحياة أجمـــل بقيادة 
سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، وســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
هـــذا الرقـــم خيـــر دليل على أن شـــعب البحرين يقوم بواجبـــه في البناء 
والتعمير والولوج إلى المســـتقبل الزاهر عبر اختيار ممثليه في البرلمان 
والمجالـــس البلديـــة، وأن المجتمـــع البحرينـــي بقيادة جاللتـــه أيده هللا 
والحكومة الموقرة، يســـير نحو غايته بقوة وعنفوان وتماســـك ال يمكن 
اختراقه أو التأثير فيه أو إضعافه ألي سبب كان، فالجميع يبذل المزيد 
مـــن الجهد لتحقيق مـــا يتطلع إليه أبناء الوطن من تقـــدم وازدهار، وما 
هـــذا اإلقبـــال الكبيـــر على االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة إال ملحمة من 
مالحـــم االنطـــالق بالمســـيرة المباركـــة التي أرســـى قواعدها المشـــروع 
اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، وقيم الوالء 

واإلخالص والوحدة والتماسك ووعي المواطن.
ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه “أعرب عن شـــكره ألبناء 
البحرين على موقفهم الوطني المخلص وهذا االنتصار لخيار المشاركة 
بإرادتهـــم الحرة المســـتقلة وحرصهـــم على أداء مســـؤولياتهم الوطنية، 
منوهـــًا بمـــا يتمتعون به من وعـــي وإدراك لواجباتهـــم، واهتمامهم ببناء 
مســـتقبلهم ومســـتقبل وطنهـــم فـــي االســـتحقاقات االنتخابيـــة وعبـــر 

المؤسسات الدستورية”.
لقـــد تجلـــى معدن المواطـــن البحريني األصيل في كثير من المناســـبات 
والمواقـــف أمام العالم، قوال وفعال، وخســـر وال يزال يخســـر من يحاول 
عرقلـــة مســـيرة الوطـــن باإلشـــاعات واألكاذيـــب واســـتهداف العمليـــة 
االنتخابيـــة، فالجميـــع يقف كالبنيـــان المرصوص من أجل بناء ترســـانة 
قويـــة ضـــد أيـــة محـــاوالت تســـتهدف البلـــد وإنجازاتهـــا ومكتســـباتها، 

ومتسلحا بالوالء والطاعة للقيادة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

حيـــاٌة صاخبٌة تُعجُّ بالمشـــتتات، من منصاٍت وتطبيقاٍت ووســـائِل تواصل 
تحاصرنـــا مـــن كل جانـــب، وتولد مجموعـــة كبيرة مـــن العمليـــات الفكرية 
التي من شـــأنها أن تحّول العقل إلى ما هو أشـــبه بالمصنع، فلك أن تتصور 
إذا كانـــت الســـلبيُة واإلحباُط والتذمُر والمقاطـــُع التافهُة هي ما ُيصب في 
رأســـك ليـــال ونهارا، فما عســـى أن ينتج هـــذا العقل؟ وما هـــي االهتمامات 
التـــي تتخلـــق فيـــه؟ البعض فـــي دول الغرب َفِطـــَن لذلك من وقـــت مبكر، 
وبدأ التبشـــير بفكرِة: أن تفوز كلَّ يوم، وتبتعَد عن هذه األجواء المشـــتتة، 
وبـــأنَّ فـــوزك ليس بالمهمة الســـهلة، وإن كانت ممكنـــًة للجميع، حيث الفوز 
يكـــون من خالل تقســـيم اليـــوم إلى جزٍء بدني يخصص لممارســـة رياضة 
مناســـبة لظروفـــك وقدرتك البدنية وما يســـمح به وقتـــك، المهم أن يكون 
للرياضـــة حيز أساســـي في حياتك اليومية، وجزء تقوم فيه برســـم خطة 
ليومك، تبدأ بالمهمات الصعبة والضرورية، بشـــرط أن تقوم بهذه المهمات 
بعـــد إيقاف كل إشـــعارات هاتفك النقـــال، وتتفرغ إلتمامهـــا، فالعمل المهم 
غالبـــًا مـــا يكون مبنيا على التركيـــز والعمق، وبقاُء اإلشـــعارات وغيِرها من 
التنبيهـــات والضوضـــاء يقطـــع حبل أفـــكارك، ويبدد تركيـــزك، ويبعدك عن 

تحقيق أهدافك.
أن تفـــوز كلَّ يـــوم أمٌر مهم، إذ مجموع األيام التي تفوز فيها هو ما يشـــكل 
المســـيرة الناجحة في حياتك. إن وقتنا الحالي مليء بالتحديات التي لم 
يشهد مثلها زماٌن من قبل، ولكن ذلك أتاح الكثير من المزايا والفرص التي 

بإمكانك توظيفها لمسيرتك الناجحة.
ال تتنازل عن أي يوم يمر بك أن تفوز فيه، واجعل شعور النشوة في نهاية 
اليـــوم الذي فزت فيه وقوَد عزيمتك، ال تستســـلم أبًدا، قاِوْم حتى تنتصر، 
وما أجمل مقولة المفكر الراحل مصطفى محمود - رحمه هللا -: “نقاِوُم ما 
نحـــب ونتحمـــل ما نكره. هاتـــان الكلمتان هما كلُّ الدنيـــا”، ويعني بذلك أن 
اإلنسان القوي الفائز هو من يقاوُم االنجرار لألشياء التي يحبها، ويقدُم ما 
ينفعه عليها، ولو كان ما يقدمه من مكروهات النفوس التي تحتاج الكثير 
مـــن الصبر والمثابـــرة، فاالنتصار في المعركة يتطلب االنتصار على النفس 

أواًل، فهل ستفوز كلَّ يوم؟.

* كاتب بحريني

لماذا ال تفوز كل يوم؟

ُيشـــار لألدويـــة التـــي يصفهـــا األطبـــاء للمرضـــى بالتنوع الهائـــل من حيـــث المفعول 
والتأثير على الجســـم واالستعمال كمواد في التشخيص أو المعالجة لألمراض التي 
ُتصيب اإلنســـان والحيوان على حّد ســـواء، وُتفيدهما في تخفيف وطأتها والوقاية 
منهـــا بمـــا تتركه من أثر فاعل على زيادة أو إنقاص وظيفة ما في الجســـم باعتبارها 
عقـــارًا يعفي من أّية أضرار جســـدية أو نفســـية على الُمتعاطـــي لها، بل وُتحصّنه من 
حـــدوث األمراض وتعافيه من األوباء، ســـّيما مع كّم النجاحـــات الُمبهرة التي حقّقها 
العلمـــاء فـــي الســـنوات الماضية بمجـــال األبحاث العلميـــة وصنوف اآلثـــار الجانبية 
لهـــا واســـتبدال مخاطرها بعقاقيـــر أكثر نفعًا وأماًنـــا على الُمتعالج؛ األمـــر الذي صّير 
اســـتعمالها علًة في شـــفاء كثير من األمراض وانخفاض ملحوظ في نســـبة الوفيات 
من ناحية، في حين تشكل خطورة قاتلة إذا ما أسيء استعمالها من ناحية أخرى.

على المســـتوى العالمي، طال الغالء أغلب السلع، ومن بين هذه السلع قائمة األدوية 
التي شـــملت جميـــع أنـــواع العالجات كالُمســـكّنات وخافضـــات الحرارة والّشاشـــات 
والُمطهـــرات والمراهم والُمعّقمات والّضمادات وغيرها، والخاصة باألمراض المزمنة 
أو الخاصة باألورام وأعراض الحساسية بعد أْن شهدت أسعارها ارتفاعات جنونية، 
ازداد الطلب عليها في ظل استشـــراء األمراض الجســـدية والعصبية والنفسية التي 

ينكوي بعوزها الشـــديد المريض، وهو الذي وضع ُجّل راتبه ثمنًا لها في ظل تزايدها 
المضطـــرب يومـــا بعـــد آخر، ناهيـــك عّما شـــهدته العديد مـــن أنواعها فـــي صيدليات 
المشـــافي الصحية والعيادات الطبية، نقصًا في أرففها أو نفادًا من مســـتودعاتها أو 

انقطاعًا من ُمورديها إلى غير عودة!
مـــا بيـــن األعـــوام 1978 - 2018م، أخـــذت وزارة الصحـــة على عاتقهـــا - ووفق رؤية 
واضحة واســـتراتيجية عالمية - تحقيق تغطية صحية شاملة تكفل وسائل الوقاية 
والعـــالج للجميـــع بعـــد أْن تبّنت مملكة البحريـــن إعالني “المآتا واألســـتانا” العالميين 
اللذيـــن أكـــدا علـــى مبـــدأ الشـــراكة مـــن أجـــل تحســـين مســـتوى الخدمـــات الصحية 
وتوافرها بجودة عالية بما ُيلبي حاجات المواطن والمقيم على حّد سواء عبر شبكة 
المراكـــز الصحية المنتشـــرة في جميع أنحاء المملكـــة وتطبيق برنامج خدمات طب 
العائلة الذي يسعى لتقديم الخدمات العالجية والوقائية في مجال الرعاية الصحية 
األوليـــة وفعاليات تعزيز الصحـــة ومكافحة العدوى وصحة األم والطفل في مراحل 
ما قبل وبعد الوالدة والفحص الدوري لألطفال والنساء وتحصين األسرة وتنظيمها. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب وأكاديمي بحريني

jasim.almahari
@hotmail.com

* د. جاسم المحاري

حكاية “البندول” التي عادت!

الهروب من مواقع التواصل االجتماعي
رغم انتشـــارها الســـاحق واالرتبـــاط بها لدرجة اإلدمـــان، إال أن األمر ال يخلو من 
قلق من قبل شـــريحة ال يستهان بها من مواقع التواصل االجتماعي ومحاوالت 
عـــدة للفـــكاك مـــن أســـرها والتخلص مـــن قيودها، وهناك مـــن يبتعد لفتـــرة لكنه 
ســـرعان ما يعـــود، والبعض يمتلك من العزيمة واإلصـــرار ما يمكنه من التخلص 

منها نهائًيا، لكن يظل االعتدال في االستخدام الحل األنسب.
نشـــرت البي بي ســـي على موقعها علـــى اإلنترنت معلومـــات ونصائح مهمة من 
قبـــل متخصصيـــن ومرشـــدين نفســـيين وأصحاب تجـــارب حول أضـــرار إدمان 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وكيفيـــة التخلص منـــه، فالبعض أكد أن انشـــغاله 
المبالـــغ فيه بالكتابـــة والتصوير والتعليق على مواقـــع التواصل االجتماعي ولد 
لديـــه قلًقـــا شـــديًدا وخفض معنوياته، ومنهـــم من أعرب عن ارتياحه وســـعادته 
بشـــعوره بالتحرر والســـالم بإقالعه عن اســـتخدامها، ومنهم من حذر بأن قضاء 
الكثير من الوقت في متابعة ما يفعله اآلخرون على وسائل التواصل قد يؤدي 
إلـــى الشـــعور بعـــدم الرضـــا عن حياتنـــا، ومنهم من يشـــير إلى ضيـــاع الكثير من 
الوقـــت وتقلـــص الخصوصيـــة، حيث يصبح كل شـــيء تفعله متاحـــا على المأل، 
وهنـــاك من ربط بين اإلفراط في اســـتخدام وســـائل التواصل والشـــعور باألرق 
والقلق المتزايد، في حين أكد البعض تحســـن صحتهم العقلية بعد التوقف عن 
الدخـــول علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي ألنهـــا تضع ضغوطا على الشـــخص 
لكـــي يواكـــب اآلخريـــن فيما يفعلونه، ويجعل الشـــخص يعيش حالـــة دائمة من 
المقارنات بينه وبين هؤالء والســـيما المشاهير منهم، رغم أن حياتهم الحقيقية 

ليست بالضرورة بالصورة التي يصدرونها في مواقع التواصل االجتماعي.
ال جـــدال بـــأن لمواقـــع التواصل االجتماعـــي العديد مـــن المزايا المهمـــة، وباتت 
ضـــرورة فـــي حياتنا وإن كانت تحمل الكثير من األضرار النفســـية والشـــخصية 
والماديـــة واالجتماعيـــة، ولعـــل أهمهـــا ضياع الوقـــت واالنســـياق وراء “أوهام”، 
وضيـــاع أو تأثـــر شـــخصية الفـــرد واســـتقالليتها نتيجـــة خضوعها لشـــخصيات 
ونمـــاذج أخـــرى ومحاولـــة تقمـــص هـــذه الشـــخصيات ظًنـــا أنها نمـــاذج حقيقية 
وسعيدة وتعيش ترفا حياتًيا، ما يجعل هدف االعتدال والتوسط في استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي جديرا بالعمل على تحقيقه.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928@gmail.com

*  عطا الشعراوي

رؤى ملكية.. ومسيرة المشروع اإلصالحي
ها قد أســـدل الســـتار علـــى االنتخابات النيابيـــة والبلدية فـــي المملكة، وظهرت 
النتائـــج وحســـمت المنافســـة بين المرشـــحين، ونبـــارك لكل من وصلـــوا إلى قبة 
البرلمـــان وحـــظ أوفر لمن لم يوفق في الوصول لكرســـي البرلمـــان، ففي النهاية 
وبعـــد هذا النجاح الوطنـــي البحريني المتميز في تطبيـــق رؤى صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، مطلوب 
منا المشـــاركة في بناء الوطن والعمل على تحقيق إنجازات وطنية أكثر تناغمًا 

مع المشروع اإلصالحي للدولة.
فـــإن المرحلة المقبلة وبعد هذه المنافســـة االنتخابية تحتـــاج إلى تضافر جهود 
الجميع كي نســـتطيع الوصول إلى المزيـــد من التطلعات، بل نريد أن يكون أول 
مـــن يســـاهم في عمليـــة بناء الوطـــن هم النـــواب المنتخبون، ضمـــن خطة عمل 
وطنيـــة متوازية لتحقيـــق النتائج المأمولة التي تنعكس علـــى المواطن وتطور 

الدولة في كل مجاالتها.
نعـــم هنـــاك الكثيـــر مـــن الـــدالالت التـــي تؤشـــر إلـــى أن المشـــروع اإلصالحـــي 
وبتوجيهات ملكية يتجه في االتجاه الصحيح للمسيرة اإلصالحية، عبر اتخاذ 
خطوات عملية ســـريعة وملموســـة لتحقيق التنمية الوطنية الشـــاملة، وضرورة 
االستمرار وعدم التوقف عند المرحلة العملية التطويرية التي يجب أن تواصل 
مســـيرتها ضمـــن األجنـــدة الوطنيـــة للمملكـــة، فالتحديـــث والتطويـــر والتنميـــة 
الشـــاملة من ســـمات الدول الحيـــة والمنتجة التي تعمل من أجـــل تحقيق ذلك، 
فالمواطـــن البحريني العزيـــز كان وال يزال دومًا في مقدمة الشـــعوب الطموحة 

لتحقيق التقدم واإلصالح، خصوصًا مع دخوله ممارسة الحياة البرلمانية.
فالكثير يرى أن المشروع اإلصالحي لجاللة الملك يقدم مسارات مهمة من أجل 
أن نبدأ بعملية اإلصالح الشـــامل، وأن نبدأ جميعنا وبكل قوة وهمة ومســـؤولية 
وتعـــاون مـــن أجل المســـاهمة وبشـــكل صادق فـــي بنـــاء وتنفيذ هذا المشـــروع 
الوطني، والسير على طريق تحديد الرؤية المستقبلية بروح إيجابية وبالعطاء 

لهذا الوطن العزيز.
وختامـــًا البـــد أن نرى ضرورة التفاؤل بالخير بمـــا هو آت للوطن والمواطن، وأن 
نستبشـــر األفضل في األيام المقبلة، فالتشاؤم ال يبني مستقبالً وال يقدم حلوالً، 

فالبحرينيون أهل همة وعزم ومواقف ويجمعهم حب هذا الوطن العظيم.

* كاتب بحريني

*  د. خالد زايد

*  علي جالل
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تغطية - المكتب اإلعالمي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

عندما يعد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فإنـــه دائما ما يفـــي بوعده، 
وهذا ما يظهر جليا عندما وعد ســـموه 
بإنشاء إســـطبالت جديدة إلى األهالي 
وذلـــك دعمـــا من ســـموه لجهودهم في 
تربيـــة الخيـــل باعتبارهـــا إحـــدى أهـــم 
الشواهد التاريخية والتراث البحريني 
األصيـــل فضـــال عـــن مشـــاركتهم فـــي 

تطوير رياضة الفروسية في المملكة.
لألعمـــال  الملـــك  وأكـــد ممثـــل جاللـــة 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
رعاية الخيل وســـباقاتها تحظى بدعم 
واهتمام من قبـــل عاهل البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، الذي دائما مـــا يؤكد أهمية 
االرتقـــاء بالخيـــل البحرينيـــة األصيلة 
باعتبارهـــا تراثـــا وطنيـــا مهمـــا، وقـــال 
البـــذل  معانـــي  كل  “نســـتلهم  ســـموه 
قبـــل حضـــرة صاحـــب  مـــن  والعطـــاء 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم لوضـــع 
االســـتراتيجيات الوطنية التي تساهم 
فـــي دعـــم رياضـــة الخيل فـــي المملكة 
منظومتهـــا  تطويـــر  نحـــو  والســـعي 
اإلداريـــة والفنية باإلضافـــة إلى توفير 
المنشـــآت الحديثة والجديـــدة القادرة 
بيئـــة  فـــي  الخيـــول  اســـتيعاب  علـــى 

مثالية ومتميزة”.
 وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة “إننا نرى أن أهمية وقوفنا إلى 
جانب إسطبالت األهالي وتوفير البيئة 
المناسبة لهم ودعمهم لالهتمام برياضة 

الخيل وتربيتهـــا، لذا فقد حرصنا على 
إنشـــاء مجموعة من اإلســـطبالت التي 
تحتوي على منشآت متطورة ووضعها 
تحت تصرف اإلسطبالت، الذين دائما 
مـــا نعظم دورهم ونقـــدر جهودهم في 
هـــذا المجـــال وإننا على يقيـــن تام بأن 
اإلســـطبالت الجديدة ســـتمنح األهالي 
مشـــوار  مواصلـــة  فـــي  قويـــا  دافعـــا 
التطويـــر ودعـــم اســـتراتيجية المملكة 
في االهتمام ورعاية الخيل المحافظة 

عليها”.
وبارك ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة افتتـــاح اإلســـطبالت الجديدة، 
مثمنـــا عاليـــا جميـــع الجهـــود الوطنيـــة 
المخلصة التي ســـاهم فـــي إنجاح هذا 
المشروع الذي يحمل في طياته أهدافا 

نبيلـــة على تراث البحريـــن العريق في 
الخيول وتربيتها وسباقاتها.

 وافتتـــح ســـموه اإلســـطبالت بحضور 
نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئة 
نائـــب رئيـــس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل سمو الشيخ 
فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة، ووزيـــر 
شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، 
رعايـــة  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
شـــؤون الخيل الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفـــة وعـــدد مـــن أصحاب الســـمو 

والمعالي والسعادة والمسؤولين. 
 وفي هذا اإلطار فقد عهد سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى هيئة 
شـــؤون الخيل بإدارة المنشـــأة على أن 
يتم توزيع تلك اإلسطبالت على مالكي 

منطقـــة  فـــي  الموجـــودة  اإلســـطبالت 
الزالق إليواء ١٩٢ رأس من الخيل.

 ويعتبر مشـــروع اإلســـطبالت الخاصة 
المهمـــة  المشـــروعات  مـــن  لألهالـــي 
وأقيم على مســـاحة ٢٩٥٠٠ متر مربع، 
وتبلغ عدد اإلســـطبالت ١٢ إســـطبال، ٤ 
إســـطبالت تحتـــوي علـــى ٢٤ صندوقا 
للخيـــل بـــكل إســـطبل، و٨ إســـطبالت 
تحتـــوي على ١٢ صندوقـــا للخيل بكل 
إســـطبل، ويضم كل إسطبل المرفقات 
وأدوات  لألعـــالف  مخـــزن  التاليـــة: 
الخيـــل، مســـبح للخيـــل، غـــرف ســـكن 
للعمالـــة بملحقاتهـــا، مجلـــس للفرســـان 
وترويـــض  لمشـــي  جهـــاز  بملحقاتـــه، 
المخلفـــات،  لجمـــع  مكبـــات  الخيـــل، 

مواقف للسيارات.

شـــهد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة يوم األحـــد 13 نوفمبـــر 2022 
ســـباقات موهوبـــي رياضة الســـباحة، التـــي أقيمت 
ضمـــن مبادرة تعليـــم وتدريب الســـباحة لـ 10 آالف 
طفل وشـــاب خـــالل العـــام والتـــي أطلقتهـــا اللجنة 
األولمبية بالتعاون مع اتحاد السباحة وذلك بمسبح 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
ولـــدى وصـــول ســـموه كان فـــي مقدمة مســـتقبليه 
وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء نائب رئيس 
اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، واألميـــن العام للجنـــة األولمبية 
االتحـــاد  ورئيـــس  الكوهجـــي،  مصطفـــى  فـــارس 
البحريني للســـباحة المستشـــار محمد مجبل، وعدد 
مـــن أعضاء مجلـــس إدارة االتحاد ومديـــرو اللجنة 
األولمبية. وبهذه المناســـبة أعرب سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة عن ســـعادته الكبيرة بمشـــاركة 
هـــذا العدد الكبير من الســـباحين في مبـــادرة تعليم 
وتدريـــب 10 آالف طفل وشـــاب خالل عـــام، والتي 
تأتي في إطـــار حرص اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
علـــى دعـــم االتحـــادات الوطنيـــة ومن بينهـــا اتحاد 
السباحة الذي يعنى برعاية هذه الرياضة األولمبية 
المواهـــب  رعايـــة  “إن  ســـموه  وأضـــاف  المهمـــة. 
الرياضية تحظى باهتمام بالغ لدى اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، حيـــث وجهنـــا بإطالق برنامـــج صناعة 
األبطـــال والـــذي تنـــدرج مـــن خاللـــه هـــذه المبادرة 
إيمانـــا منا بأهميـــة توفير الدعم واألجـــواء المثالية 
أمـــام الموهوبيـــن للتميـــز والعطاء لتخريـــج كوكبة 
مـــن العناصـــر الواعدة لرفد منتخباتنـــا الوطنية في 
مختلـــف األلعاب وفي مقدمتها لعبة الســـباحة التي 

تعد واحدة من أكثر الرياضات شعبية وأهمية”.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إعجابه 
بما وصل إليه البرنامج من مراحل مشـــيدا بالجهود 
التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة األولمبية واتحاد 
الســـباحين  مـــن  عـــدد  أكبـــر  الســـباحة الســـتقطاب 
والســـباحات، مؤكـــدا أهميـــة اســـتمرار البرنامج لما 
لـــه من فائـــدة فـــي تعليم وتدريـــب الســـباحة ليس 
مـــن أجـــل الرياضـــة فقـــط وإنمـــا الحد مـــن حوادث 
الغرق، مؤكدا ســـموه اســـتمرار اللجنة األولمبية في 
دعـــم االتحادات من خـــالل برنامج صناعة األبطال 
لتمثيـــل المملكـــة خير تمثيل فـــي مختلف المحافل 

الخارجية.
وقبل بداية الفعاليـــة قدم رئيس االتحاد البحريني 
للســـباحة لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
عرضا عن آخر المســـتجدات الخاصة بمبادرة تعليم 
وتدريـــب 10 آالف طفل وشـــاب من كال الجنســـين، 
حيـــث بلـــغ أعداد المتدربين أكثر من 6 آالف ســـباح 
وســـباحة منذ اطالق المبادرة بشـــهر يوليو الماضي 
وهـــو ما يعني الوصول إلى نحـــو 60 % من الهدف 
المنشـــود خالل نحو 4 شـــهور فقط، كما اســـتعرض 

المراحـــل القادمة للمبادرة وأهدافهـــا واألكاديميات 
الشريكة في إنجاز المشروع.

بعـــد ذلـــك تابع ســـموه ســـباقات الســـباحة للمواهب 
الســـباحون  قدمهـــا  التـــي  والســـباقات  العـــروض 

والســـباحات مـــن األطفال وســـط تشـــجيع حار من 
أوليـــاء األمـــور لهم وفرحـــة عارمة بحضور ســـموه 
لمتابعـــة أبنائهـــم.  وفـــي نهاية الفعاليـــة قدم رئيس 
االتحـــاد المستشـــار محمـــد مجبـــل درعـــا تذكاريـــا 

يحمل شـــعار المبـــادرة تقديرا وعرفانـــا من االتحاد 
بدعم ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة 
السباحة، قبل أن يتم التقاط صورة جماعية لسموه 

مع األطفال واألطقم الفنية واإلدارية.

سموه وعد بإنشاء إسطبالت خاصة لألهالي وأوفى بوعده... ناصر بن حمد:

ضمن مبادرة تعليم وتدريب 10 آالف طفل وشاب

نستلهم معاني البذل والعطاء من جاللة الملك لدعم رياضة الخيل

خـالـد بـن حمـد يشهـد سبـاقـات مـوهـوبـي السبـاحـة

أعلـــن االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 
برئاسة إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس 
بطولـــة  تنظيـــم  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
البحريـــن الوطنية لرفع األثقال والقوة 
البدنية والتي ستقام منافساتها خالل 
الفتـــرة مـــن 22 - 24 ديســـمبر المقبـــل 

.2022
ودعا االتحـــاد البحريني لرفـــع األثقال 
الراغبين بالتســـجيل فـــي هذه البطولة 
حيـــث تم اعتمـــاد المشـــاركين وتوزيع 
الجـــدول الزمنـــي للمنافســـات، حيـــث 
ســـتكون منافســـات رفـــع األثقـــال يوم 

22 ومنافســـات القـــوى البدنيـــة يومي 
23 و24، كما ســـيتم اإلعالن عن توزيع 

الفئات المشاركة خالل األيام المقبلة.
أن  إســـحاق  إبراهيـــم  إســـحاق  وأكـــد 
هـــذه البطولة تأتي تواصـــالً للبطوالت 
المحلية التي ينظمها االتحاد البحريني 
لرفع األثقال، وتأتي ضمن إستراتيجية 
الجهـــاز اإلداري إلتاحـــة الفرصـــة أمام 
الالعبين والالعبات للوقوف على مدى 
اســـتعداداتهم وجاهزيتهـــم للبطـــوالت 
القادمـــة، وفرصـــة لتســـجيل  الدوليـــة 

أرقام محلية شخصية جديدة. 

أن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
علـــى  الحـــرص  كل  حريـــص  االتحـــاد 
تنظيـــم بطولة البحريـــن الوطنية لرفع 
األثقـــال والقـــوة البدنيـــة وتحقيق كل 
الناحيـــة  مـــن  فيهـــا  النجـــاح  عوامـــل 
رشـــح  وقـــد  والتنظيميـــة،  التنافســـية 
االتحاد الســـيد هـــادي آل شـــرف نائب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة رئيـــس اللجنة 
المنظمة للبطولة لإلشـــراف على جميع 
االســـتعدادات والتجهيـــزات لتحقيـــق 
أعلـــى درجـــات النجـــاح فيهـــا على كل 

األصعدة.

اإلعالن عن بطولة البحرين الوطنية لرفع األثقال والقوة البدنية

إسحاق إبراهيم

أعلن الرئيس التنفيذي ألكاديمية آي 
كوتش محمد بخش البلوشي عن بدء 
بطولة المدارس وجامعات البحرين 
أللعـــاب القوى لكال الجنســـين، وذلك 
برعايـــة االتحاد الرياضـــي البحريني 

للمدارس والجامعات.
وذكـــر أن البطولـــة ســـتبدأ فـــي تمام 
الســـاعة الثامنـــة صباحًا في أســـتاد 
مدينة خليفة الرياضية يوم الســـبت 

الموافق 26 نوفمبر 2022.

بطولة المدارس 
والجامعات أللعاب القوى



بدء العد التنازلي لتنظيم الحدث الكبير يوم الجمعة المقبل

استعدادات مكثفة لسباق البحرين الدولي ووصول الجياد العالمية المشاركة
  مـــع بـــدء العد التنازلي إلقامة النســـخة 
الرابعة من سباق كأس البحرين الدولي 
للخيـــل المقرر يـــوم الجمعـــة 18 نوفمبر 
الجاري على مضمار ســـباق نادي راشـــد 
الخيـــل وبمشـــاركة  للفروســـية وســـباق 
مـــاك ومدربيـــن وفرســـان وجيـــاد مـــن 
مختلـــف أنحـــاء العالم، رفع نادي راشـــد 
التنظيميـــة  اســـتعداداته  للفروســـية 
المكثفـــة إلقامـــة هـــذا الســـباق الدولـــي 
وذلـــك برعايـــة ودعم مـــن شـــركة بابكو 
وشركة بتلكو ومجلس البحرين للتنمية 
الحـــدث  إلنجـــاح  ســـعيًا  االقتصاديـــة، 
الدولي بالصورة المشرفة لتأكيد المكانة 
التـــي اكتســـبها علـــى خريطـــة ســـباقات 

الخيل العالمية. 
ويأتـــي تنظيـــم ســـباق البحريـــن الدولي 
للخيـــل للعام الرابع علـــى التوالي تأكيدًا 
علـــى  نجـــاح فكـــرة تنظيم هذا الســـباق 
الـــذي بـــات حدثـــًا مميـــزًا علـــى مضمـــار 
البحرين والســـمعة الطيبة التي اكتسبها 
الســـباق في أوســـاط عالم رياضة سباق 
الخيل بجانب المردودات والمكتســـبات 
اإليجابيـــة التـــي تحققـــت مـــن مختلـــف 

النواحي لمملكة البحرين. 
للفروســـية  راشـــد  نـــادي  ويشـــهد 
الحـــدث  لتنظيـــم  مكثفـــة  اســـتعدادات 
الترتيبـــات  الدولـــي مـــن حيـــث توفيـــر 
التنظيميـــة المختلفـــة باســـتقبال وفـــود 

والمشـــاركين مـــن الشـــخصيات والماك 
والمضمريـــن والفرســـان القادميـــن مـــن 
اليوميـــن  خـــال  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 
التـــي  إلـــى مملكـــة البحريـــن  القادميـــن 
باإلضافـــة  الجميـــع،  باســـتضافة  تســـعد 
إلى اســـتكمال وصـــول الجيـــاد العالمية 
المشـــاركة إلـــى البحريـــن خـــال األيـــام 
الماضية وأجريت لها الترتيبات الازمة 
وباشـــرت تدريباتهـــا على مضمـــار نادي 

راشد استعدادًا للسباق الدولي.
مـــن جهة ثانيـــة، شـــهدت قائمـــة الجياد 
المشـــاركة فـــي ســـباق البحريـــن الدولي 
مختلـــف  مـــن  جـــوادًا   12 مشـــاركة 
اإلســـطبات العالمية المعروفة ســـتمثل 

عددًا من دول العالم، حيث تبرز القائمة 
عـــدد من الجياد األبطـــال مثل “ألف ليلة 
– بيشـــن أنـــد غلـــوري – دبي فيوتشـــر – 
موني – ماغني كـــورس – رويال فليت” 
بجانـــب ثاثـــة جياد تمثل 3 إســـطبات 
“دالور”  وهـــي  البحريـــن  مملكـــة  مـــن 
و”بيســـنيرو  فيكتوريـــوس،  إلســـطبل 
و”ليتغيشـــن”  العفـــو،  إلســـطبل  دامـــور” 
إلســـطبل إم كـــي آه آر ريســـنغ، حيث تم 
اختيـــار الجيـــاد الـ12 المشـــاركة من بين 
قائمـــة الجيـــاد المبدئيـــة والتي شـــهدت 
تسجيل عدد كبير بلغ “43 جوادًا” وذلك 
حســـب المعاييـــر والتصنيـــف المتبع في 

السباقات الدولية. 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أشـــاد وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي بـــن خليفة آل خليفـــة بالجهود 
الوطنيـــة  الكـــوادر  بذلتهـــا  التـــي 
واللجـــان العاملة إلنجاح اســـتضافة 
مملكة البحرين لندوة تكافؤ الفرص 
بين الجنسين في المجال الرياضي، 

األولمبـــي  المجلـــس  نظمهـــا  والتـــي 
اللجنـــة  مـــع  بالتعـــاون  اآلســـيوي 
األولمبيـــة البحرينيـــة تحـــت رعايـــة 
شـــؤون  وزارة  وكيـــل  مـــن  كريمـــة 
مجلس الـــوزراء نائب رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
ســـموه  تكريـــم  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

للعامليـــن فـــي نـــدوة تكافـــؤ الفرص 
بين الجنســـين في المجال الرياضي 
بحضور فـــارس مصطفى الكوهجي 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن 

البحرينية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفة أن مملكة البحرين 
دائما ما تكســـب الرهان بفضل عطاء 

رجاالتها وشـــبابها من كا الجنســـين 
الذيـــن يعشـــقون العمـــل بـــكل تفـــاٍن 
وإخاص إلنجـــاح مختلف األحداث 
الرياضيـــة التـــي تحتضنهـــا المملكة، 
مشيدا بجهود جميع موظفي اللجنة 
العاملـــة  اللجـــان  وباقـــي  األولمبيـــة 
والذين كانت لهم بصمة ودور واضح 

في إخراج الندوة بأفضل صورة.

الشـــكر  بخالـــص  ســـموه  وتقـــدم 
والتقديـــر للعامليـــن والذيـــن قدمـــوا 
صورة مشرفة عن الشباب البحريني 
المثابـــر بعد التنظيـــم الناجح للندوة 
التـــي أبـــرزت مكانـــة البحريـــن على 
المســـتوى اآلســـيوي لتثبـــت قدرتها 
المؤتمـــرات  أكبـــر  تنظيـــم  علـــى 
الرياضيـــة،  والفعاليـــات  والنـــدوات 

متمنيا ســـموه للجميع بدوام التقدم 
والنجاح.

عـــن  المكرمـــون  أعـــرب  وبدورهـــم، 
خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
على هـــذا التكريم والذي يشـــجعهم 
ويدفعهـــم لبـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد 

والعطاء لخدمة وطنهم.

سمو الشيخ عيسى بن علي يكرم منظمي ندوة “تكافؤ الفرص”
نظمها المجلس األولمبي اآلسيوي بالتعاون مع اللجنة األولمبية البحرينية

تكريم الكوادر تكريم إحدى المتطوعات سموه يكرم أحد العاملين سموه يقدم درعًا تذكاريًا إلحدى الكوادر

فارس “الزعيم” يحصد جائزة أفضل حالة جواد للقدرة
برعاية نورة بنت حمد

أقـــر مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للجولف في اجتماعه التنسيقي الذي 
عقـــد في مقر االتحاد برئاســـة رئيس 
اللجنـــة المنظمة العليـــا للبطولة كأس 
جالة الملـــك المعظم الدولية الرابعة 
عشـــرة للجولف اللواء الركن علي بن 
صقـــر النعيمـــي، إقامـــة البطولـــة في 
26 نوفمبـــر  23 ولغايـــة  الفتـــرة مـــن 
الجاري علـــى ماعب النـــادي الملكي 
للجولـــف، والتـــي تقـــام ســـنويا تحت 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
عاهـــل الباد المعظم صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــاد اللـــواء الركـــن علـــي بـــن صقر 
النعيمي رئيس مجلس إدارة االتحاد 
الرعايـــة  بهـــذه  للجولـــف  البحرينـــي 
البـــاد  ملـــك  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
المعظم، مؤكدا أن هذا الدعم الكريم 
المتواصل لرياضة الجولف البحرينية 
منذ البدايـــات األولى النتشـــار اللعبة 

فـــي البحريـــن هـــو العنصـــر الرئيـــس 
واإلنجـــازات  والتقـــدم  التطـــور  فـــي 
الكبيرة التي حققتها رياضة الجولف 
خال الســـنوات الماضية، وكذلك أن 
هـــذه الرعاية الملكيـــة تعكس الرغبة 
الملكيـــة األكيـــدة باالهتمـــام بتنظيم 
المملكة الفعاليـــات الرياضية الدولية 

والتـــي تضـــع المملكـــة علـــى خريطة 
اإلقليميـــة  والبطـــوالت  األحـــداث 
والدوليـــة ومـــا اســـتمرار إقامـــة هذه 
البطولـــة ونجاحهـــا المتميـــز إال دليل 
فـــي  البحريـــن  أبنـــاء  نجـــاح  علـــى 
اســـتضافة كل الفعاليـــات الرياضيـــة 

الدولية المختلفة.

انطالق كأس جاللة الملك حمد الدولية 
للجولف 24 نوفمبر

الصخير - حلبة البحرين الدولية

بعـــد ختـــام الموســـم لبطولة العالـــم للتحمـــل إال أن اإلثارة 
تواصلـــت فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
الســـيارات في الشرق األوسط” باألمس من خال انطاق 

تجارب المبتدئين لبطولة العالم للتحمل.
حيث انطلقت تجارب الســـائقين المبتدئين باألمس خال 
فترتيـــن األولى مـــن 10 صباحا وحتى 12 مســـاء والفترة 
األخرى من 1 مســـاء وحتى 4 مســـاء واشـــترك ضمن هذه 
التجـــارب 23 ســـيارة وذلـــك بمشـــاركة ســـائقين مبتدئين، 
 LMP2، ،وذلك ضمن الفئات األربع المشـــاركة فئـــة الهايبر

.LMGTE AM وفئة ،LMGTE PRO
وخال الفترة الصباحية تمكن فريق تويوتا جازو ريسنج 
من تحقيق أســـرع زمن وذلك فـــي دقيقة و48.812 ثانية 
بعد إنهائه لـ 38 لفة وذلك ضمن فئة الهايبر كار، أما المركز 
الثانـــي فـــكان من نصيـــب فريق بيجو بنفس عـــدد اللفات 
وبفـــارق 0.788 ثانيـــة عن المركـــز األول، بينما جـــاء ثالثا 
فريـــق بيجو الثاني بعد إنهائهم لـ 41 لفة وذلك في دقيقة 

و49.827 ثانية. 
أمـــا الفترة المســـائية فتصدرها فريق ألبين ايلف بســـيارة 

الفريق رقم 36 منهيين التجارب المسائية بعد تحقيقهم لـ 
47 لفة ومحققين أســـرع زمن في دقيقة و49.769 ثانية، 
أمـــا المركـــز الثانـــي فكان من نصيـــب فريـــق تويوتا جازو 
ريسنج الذي يحمل رقم 7 وذلك بفارق 0.170 ثانية وبعد 
إنهائهم لـ 81 لفة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق 
بيجـــو الـــذي يحمل رقـــم 93 وحققوا أســـرع لفـــة لهم في 
دقيقة و50.222 ثانية وإنهاء 69 لفة على مضمار الجائزة 

الكبرى.

انطالق تجارب المبتدئين لبطولة 
العالم للتحمل في حلبة البحرين الدولية
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  برعايـــة ســـمو الشـــيخة نورة بنت حمـــد آل خليفة، قائد فريق الفرســـان، نظم 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة مسابقة أفضل حالة جواد لسباق 
القدرة وذلك للســـباق الدولي لمســـافة 120 كم الذي أقيم بمشاركة واسعة في 
قرية البحرين الدولية للقدرة في ثاني مسابقات الموسم الجديد 2022/2023.

وحصل فريق الزعيم على الجائزة المخصصة للسباق الدولي لمسافة 120 كم 
عبـــر الفارس عاصم عبدالواحد جناحـــي مع الجواد جامس دي ليري والمدرب 

عبدالحق قدوري.
وســـيتم تتويـــج الفائـــز خـــال بطولـــة العيـــد الوطنـــي المجيد التي ســـينظمها 

االتحاد خال شهر ديسمبر المقبل في قرية البحرين الدولية للقدرة.
ووجهت ســـمو الشـــيخة نورة بنت حمـــد آل خليفة بتخصيـــص مكافآت مالية 

للجـــواد الفائـــز والطاقم الفني المشـــرف على ســـامة وصحة الجواد وتشـــمل 
المدرب والفارس والسائس، حيث يحصل المدرب على 1000 دينار والفارس 

500 دينار والسائس 500 دينار، حيث تنافس في المسابقة 7 جياد. 
وتعتبـــر مســـابقة أفضل حالة جواد من المســـابقات المعتمـــدة من قبل االتحاد 
الدولي للفروســـية وســـباقات القدرة ويحـــرص المنظمون  للبطـــوالت الدولية 

للقدرة على أن تشمل بطولتهم فئة خاصة في مسابقة أفضل حالة جواد.
وأعـــرب عاصم عبدالواحد جناحي عن ســـعادته بالحصـــول على جائزة أفضل 
حالة جواد، مقدمًا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة 
على دعمها المتواصل للفرســـان وحرصها على مواصلة تطوير مســـيرة القدرة 

البحرينية.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

كأس البحرين الدولي
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ــي إطــــــار احـــتـــفـــالـــه بــإكــمــال  فــ
والتمّيز  الــنــجــاح  مــن  آخـــر  عـــام 
ــمــصــرفــي، أقــــام بــنــك الــبــركــة  ال
ــوي  ــســن اإلســـــامـــــي، الـــحـــفـــل ال
بفندق رويال سراي،  للموظفين 
باإلنجازات  البنك  احتفى  حيث 
النوعية  والنجاحات  الجماعية 
التي حققها موظفو البركة، فكان 
المحور  الــبــركــة”  “عائلة  عــنــوان 
عكس  والــذي  للفعالية  الرئيسي 
المنظم  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  روح 
الذي يتميز به الموظفون، حيث 
البنك  تقليد  مــع  تــمــاشــيــًا  ُعــقــد 
التزامهم  على  موظفيه  بتقدير 
وحضره  العمل،  فــي  وتفانيهم 
مــن  ــوظــــف  مــ  200 مــــن  ــر  ــ ــث أكــ

مختلف اإلدارات.
وافـــُتـــتـــح الــحــفــل بــكــلــمــة حمد 
ــاب، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــقـ ــعـ الـ
رحب  اإلســامــي،  الــبــركــة  لبنك 
فــيــهــا بـــالـــحـــضـــور مــســتــعــرضــًا 
البنك  حققها  الــتــي  اإلنـــجـــازات 
بالجهود  ثــم  تعالى  هللا  بفضل 
الــمــخــلــصــة والـــتـــعـــاون مـــن قبل 
فيها:  مضيفًا  الموظفين.  جميع 
البركة  بعائلة  فــخــورون  “نــحــن 
ــاءات  ــفـ الـــتـــي تــضــم كـــــوادر وكـ

تعمل  عالية  ومهارة  خبرة  ذات 
البنك  رؤيـــة  لتحقيق  جــد  بكل 
ورســـالـــتـــه، وهـــــذا الــحــفــل هو 
تــكــريــم لــجــهــودهــم الــجــمــاعــيــة 
الملموسة  واإلنجازات  والفردية 

التي حققوها”.
وتــــــم خــــــال الـــحـــفـــل تــكــريــم 
الــخــدمــة  مـــن ذوي  الــمــوظــفــيــن 
الــطــويــلــة مــن الــذيــن أمــضــوا 5، 
الــخــدمــة،  فـــي  ســنــة  و15   10
فــيــمــا تــضــمــنــت الــفــعــالــيــة على 
األنشطة  من  مجموعة  هامشها 
وسحوبات  التفاعلية  الترفيهية 
عــلــى جـــوائـــز قــّيــمــة لــلــحــضــور 
الداخلية  البرامج  عن  واإلعــان 
تعزيز  فــي  تسهم  والــتــي  للبنك 
الموظفين  وإبــداعــات  مــهــارات 
وإشراكهم  عملهم  مجاالت  في 

في اتخاذ القرارات يدًا بيد.

بنك البركة اإلسالمي يقيم
الحفــــل السنـــوي للمـــوظفــــــين

لبحث فرص االستثمار المالئكي والتوسع

بهدف توسيع نطاق شبكة أعماله إقليميا ودوليا

“تمكين” يطلق فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال بـ “قمة مستثمري رواد األعمال”

“NBB” يشارك في معرض البحرين الدولي للطيران راعيا فضيا

فعاليات  أولـــى  إطـــاق  سيتم 
ــادة  ــ ــري ــ ــي ل ــمـ ــالـ ــعـ األســـــبـــــوع الـ
األعمال من قبل صندوق العمل 
نوفمبر   14 بــتــاريــخ  “تــمــكــيــن” 
مستثمري  “قمة  بفعالية   2022
مع  بــالــتــعــاون  األعـــمـــال”  رواد 
الفعالية  هــذه  وتــهــدف  “تنمو”. 
إلى جذب المستثمرين المائكة 
منطقة  من  الناشئة  والشركات 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ــبــحــريــن لبحث  ال مــمــلــكــة  ــــى  إل

فرص االستثمار والتوسع. 
ــعــام  ــذا ال وتــتــضــمــن نــســخــة هــ
العالمي  األسبوع  فعاليات  من 
لريادة األعمال الذي يقام للسنة 
الرابعة على التوالي في مملكة 
ــاور رئــيــســة  4 مــــحــ الـــبـــحـــريـــن 
الريادية  والنظم  التعليم  وهي: 
والـــشـــمـــولـــيـــة والـــســـيـــاســـات 
الفعاليات  وتــتــنــوع  ــداعــمــة.  ال
بـــيـــن ورش  ــرة  ــشـ ــخــمــســة عـ ال
واألحــاديــث  المتنوعة،  العمل 

من  عــدد  مــع  بالتعاون  الشيقة 
ــارزيــن  ــب ــريــن ال ــمــؤث ــادة وال ــقـ الـ
تم  حيث  الريادي.  المشهد  في 
والمواضيع  الفعاليات  انتقاء 
المستجدات  مع  تتناسب  التي 
مجال  في  التطورات  وأحــدث 
التنوع  كأهمية  األعمال  ريــادة 
اإلعامية  والهوية  والشمولية 
إضافة إلى التركيز على ساسل 
الــتــوريــد والــتــعــرف عــلــى عالم 
التوسع  وفـــرص  الميتافيرس 

المجاورة  اإلقليمية  لــأســواق 
وغــيــرهــا مــن الــمــواضــيــع التي 

تثري منظومة ريادة األعمال.
ويــعــد أســبــوع ريــــادة األعــمــال 
ــمــي مـــن أكـــبـــر األحـــــداث  ــعــال ال
ما  بها  يحتفي  الــتــي  الــريــاديــة 
يــزيــد عــن 10 مــايــيــن شخص 
ســنــوًيــا مــن خـــال إقــامــة أكثر 
أكثر  فــي  فعالية  ألـــف   35 مــن 
الــعــالــم  ــول  ــة حــ ــ 170 دولـ ــن  مـ
من  العالم  حول  تنظيمه  ويتم 

لــريــادة  العالمية  الشبكة  قــبــل 
ــال، حـــيـــث يـــتـــم خـــال  ــ ــمـ ــ األعـ
من  العديد  إقــامــة  الفترة  هــذه 
الــنــدوات والــمــؤتــمــرات وورش 
الفعاليات  مــن  وغــيــرهــا  العمل 
رواد  بين  تجمع  التي  الريادية 
وصناع  والمستثمرين  األعمال 
القرار وغيرهم من ذوي العاقة 
أهم  لمناقشة  الــريــادي  بالشأن 
التحديات التي تواجههم أثناء 
والمساهمة  الــريــاديــة  رحلتهم 
ــتــي  ــول ال ــلـ ــحـ ــي صـــيـــاغـــة الـ فــ
ــنــمــو  ــي تــحــقــيــق ال تـــســـاهـــم فــ
ــادي عــلــى  ــصــ ــتــ والـــتـــطـــور االقــ

الصعيدين المحلي والدولي.
االطــاع  فــي  للراغبين  ويمكن 
عــــلــــى جــــــــــدول الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــهــذا  والـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــحـــضـــور ل
ــارة  ــ ــمــي عــبــر زي ــعــال ــحـــدث ال الـ
بالفعالية  ــخــاصــة  ال الــصــفــحــة 
اإللكتروني:  تمكين  موقع  على 

www.tamkeen.bh/gew

الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  ــارك  شـ
فــي مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 
فضي.  ــراٍع  كــ  2022 لــلــطــيــران 
ــقــطــاع  حــيــث قــــام بــتــمــثــيــل ال
المالي المحلي وذلك تماشيًا مع 
إستراتيجية  لتحقيق  جــهــوده 
في توسيع نطاق شبكة أعماله 

إقليميًا ودوليًا.
لتحقيق  جــهــوده  مــع  وتماشيًا 
ــة الــمــمــلــكــة، يــســتــمــر بنك  ــ رؤيـ
باالستثمار  الــوطــنــي  البحرين 
واسع  نطاق  ذات  مبادرات  في 
ما  وهــو  المحلي،  الصعيد  على 
ســاهــم بــتــعــزيــز مــكــانــتــه كــرائــد 
من  واالستفادة  إقليمي  أعمال 
فــــرص الـــتـــواصـــل مـــع كــيــانــات 
ــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــيـــة  مــحــل
عملية  في  االستثمار  لمواصلة 

النمو والتطور.
الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  وثــمــن 

الدور الحيوي الذي لعبه منظمو 
الحدث تحت قيادة سمو الشيخ 
خليفة  آل  حــمــد  ــن  بـ عـــبـــدهللا 
المنظمة  العليا  اللجنة  رئــيــس 
ــبـــحـــريـــن الـــدولـــي  لـــمـــعـــرض الـ
ــلــطــيــران الــمــمــثــل الــشــخــصــي  ل
لصاحب الجالة الملك حمد بن 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
في  بجهودهم  وأشــاد  المفدى، 

الحدث  هذا  ونجاح  استضافة 
المملكة  بــوضــع  ســاهــم  الــــذي 
ا  إقليميًّ الطيران  خريطة  على 
ــواء بما  ــا عــلــى حــد ســ وعــالــمــيًّ
الدولية  المعايير  مــع  يــتــوافــق 

وأفضل الممارسات.
ويـــــوفـــــر مــــعــــرض الـــبـــحـــريـــن 
ــران مــنــصــة  ــيــ ــطــ ــ ــل ــ الــــــدولــــــي ل
الطيران،  لقطاع  بـــارزة  أعــمــال 

حــيــث تـــم اســـتـــعـــراض أحـــدث 
ــمــســتــجــدات وتــســلــيــط قــدر  ال
البحث  على  الــضــوء  مــن  كبير 
والـــتـــطـــويـــر والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــتــي تــســاهــم في  والــســيــاحــة ال
العام  االقتصادي  النمو  عملية 
التعافي  خطة  وتدعم  للمملكة 

االقتصادي.
واحـــتـــفـــاالً بــالــذكــرى الــعــاشــرة 
لتأسيسه، أقيم معرض البحرين 
خال   2022 للطيران  الــدولــي 
نوفمبر   11 إلـــى   9 مــن  الــفــتــرة 
الــجــويــة،  الصخير  قــاعــدة  فــي 
حيث حظي العارضون بفرصة 
التواصل مع صناع قرار رفيعي 
المستوى من كبار الشخصيات. 
عروض  استضافة  أيًضا  وشهد 
أحدث  تضمنت  يومية  طيران 
الطائرات العسكرية والتجارية.

ــا لمســؤولي  قّدمــت شــركة كــي بــي إم جــي فــي البحريــن برنامًجــا تدريبيًّ
االمتثــال الرئيســين فــي المصــارف البحرينيــة وذلــك فــي إطــار صنــدوق 
الوقــف التابــع لمصــرف البحريــن المركــزي. وقــد صمــم البرنامــج خصيًصا 
لدعــم وتعزيــز قاعــدة المعرفــة والمهارات لــدى قــادة إدارات االمتثال في 
المصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية في مملكة البحرين. 

ومن خال هذا البرنامج، اطلع قادة 
االمتثال على مجموعة من  إدارات 
القائمة  والعملية  النظرية  الحلول 
العالمية  الــمــمــارســات  أفــضــل  عــلــى 
واإلقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة فـــي إطـــار 

قطاع الخدمات المالية ككّل.
المكّثف  الــبــرنــامــج  هــذا  غطى  وقــد 
بــطــريــقــة  أيــــــام،   10 ــمــمــتــد عــلــى  ال
المهمة  المواضيع  منهجية عدًدا من 
التنفيذي  الرئيس  بـــدور  المرتبطة 
المالية.  المؤسسات  فــي  لامتثال 
التوّجهات  على  الــضــوء  ســّلــط  كما 
القطاع  من  المستقبلية  والتوقعات 
واإلقليمي،  العالمي،  المستوى  على 
ــادة  ــ ــق ــ ــا لـــنـــمـــو ال ــ ــًمـ ــ والــــوطــــنــــي دعـ
التي  المؤسسات  ضمن  المشاركين 

ينتمون إليها. 
ــامــج، قــالــت  ــرن ــب وخــــال افــتــتــاح ال
ورئيسة  الشريكة  بارتيبان،  جيابريا 
قسم االستشارات في شركة كي بي 
هذا  “يشكل  البحرين:  فــي  جــي  إم 
جهود  على  ا  مهمًّ مــؤشــًرا  البرنامج 
المصرف  يبذلها  التي  السوق  تنمية 
االستقرار  وإستراتيجية  المركزي 
الــتــي يــعــتــمــدهــا بــمــا يــحــرص على 
المهنيين  لمهارات  المستمر  الصقل 
الــبــحــريــنــيــيــن الــــذي يــنــشــطــون في 

المملكة. وهذه الجهود تتماشى أيًضا 
في  باالستثمار  شركتنا  الــتــزام  مــع 
تطوير برامج التعّلم التي تستند إلى 
الحالة،  ودراســات  الميداني،  التعّلم 
وخبرة المجال العملية. ونحن نقّدم 
تفاعلية  جلسات  عبر  البرامج  هــذه 
حــيــث نــدعــو نــخــبــة مـــن الــعــامــلــيــن 
ليشاركوا  المجال  في  المخضرمين 
تلّقي  على  بشكل يحرص  معرفتهم 
مجال  في  البحرينيين  المسؤولين 
أفضل  عن  قّيمة  معطيات  االمتثال 

المعايير والممارسات المّتبعة”. 
الخدمات  قــطــاع  “يشهد  وأضــافــت 
ــّورات ســريــعــة مـــا بعد  ــطـ الــمــالــيــة تـ
إلـــى  بــــــــدوره  أّدى  مــــا  ــة  ــحـ ــائـ ــجـ الـ
والتشريعات  األنظمة  عــدد  ارتــفــاع 
الجديدة والمعّدلة لمواكبة كّل هذه 
من  المنطلق،  هــذا  مــن  الــتــطــورات. 
مجال  فــي  للمسؤولين  الـــضـــروري 
اطاع مستمر  على  البقاء  االمتثال 
بالتطّورات المتواصلة التي يشهدها 
ــفــرص التي  الــقــطــاع والــمــخــاطــر وال

تنجم عنها”.
مبادرة  عن  عبارة  الوقف  وصندوق 
المركزي،  البحرين  مصرف  برعاية 
وُيعنى بشكل رئيسي منذ نشأته في 
واستضافة  بالتخطيط   2006 العام 

برامج التدريب والتعليم ومبادرات 
ــتــمــويــل  ــال الـــبـــحـــوث الـــمـــرتـــبـــطـــة ب

اإلسامي.
الحمد  قــال خالد  الصدد،  وفــي هــذا 
رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف 
والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية 
ــبــحــريــن الــمــركــزي:  فـــي مـــصـــرف ال
لتنمية  كــبــرى  أهــمــيــة  نــولــي  “نــحــن 
العاملة  الــبــشــريــة  كـــوادرنـــا  ــدرات  قــ
مملكة  في  العضوة  المؤسسات  في 
صندوق  بــرامــج  وتعتبر  الــبــحــريــن. 
الوقف خير دليل على استثمارنا في 
قطاع  فــي  القيادة  مــهــارات  تطوير 

التمويل اإلسامي”. 
وأضاف: “تعتبر الخدمات المصرفية 
سوق  مــن  ا  حيويًّ جـــزًءا  اإلسامية 

المالية والمصرفية  الخدمات  قطاع 
في المنطقة وفي العديد من الدول 
العالم.  حول  األخــرى  واالقتصادات 
لمواصلة  لــنــا  دافـــًعـــا  ذلـــك  ويــشــّكــل 
ــي تــنــمــيــة الــقــيــادات  االســتــثــمــار فـ
ــوادر الــبــشــريــة الــمــطــلــوبــة في  ــكـ والـ
من  المقّدم  التمويل  يهدف  القطاع. 
إلى مساعدة صقل  الوقف  صندوق 
من  التالي  الجيل  وتنمية  مــهــارات 
الــبــحــريــن، وإلــى  ــقــادة فــي مملكة  ال
تــنــمــيــة وتــنــويــع قـــطـــاع الــخــدمــات 
المصرفية لطريقة مستدامة وآمنة”.
الكلمات  من  عــدد  البرنامج  وتخلل 
ألــقــاهــا مــتــحــّدثــون بمن فيهم  الــتــي 
خبراء في المجال، ومهنيون عاملون 
البحرين  فــي مــجــال االمــتــثــال مــن 

المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ ودولـــة 
نذكر منهم: لميس البحارنة، ووحيد 
للمجموعة  االمــتــثــال  رئــيــس  ــور  راثـ
دبــي اإلســامــي، وإدواردو  بنك  في 
لامتثال  العالمي  الرئيس  رانجيل 
فـــي مــصــرف أبــوظــبــي اإلســـامـــي، 
والدكتور سوندانو روي، االستشاري 
ــي مــصــرف  ــتــفــتــيــش فــ ــؤون ال ــشــ ــ ل

البحرين المركزي. 
وغطى البرنامج الممتد على 10 أيام 
مواضيع رئيسية بما فيها: الحوكمة 
والـــثـــقـــافـــة، وتـــقـــيـــيـــم الـــمـــخـــاطـــر، 
والـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة والـــمـــهـــارات 
والتكنولوجيا  الــواجــبــة،  والــعــنــايــة 
والــبــيــانــات، والــمــراقــبــة واالخــتــبــار، 
المشكات  وإدارة  الــتــقــاريــر،  ورفـــع 

والتدريب؛  والتواصل  والتحقيقات، 
وذلـــك بــهــدف تــزويــد جميع الــقــادة 

بمنهج تعّلم شامل. 
يذكر أن كي بي إم جي في البحرين 
هي شركة عضوة في شبكة شركات 
وتأسست  الدولية.  جي  إم  بي  كي 
كشركة   1968 الــعــام  فــي  الــشــركــة 
واألولــى  وطنية  وتدقيق  محاسبة 
من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت 
مــنــذ ذلـــك الــحــيــن لتصبح مــن أهــم 
المملكة.  فــي  المحترفة  الــشــركــات 
ــّدم الــشــركــة مـــن خـــال فــريــق  ــقـ وتـ
عمل ملّم بالخبرات التقنية، خدمات 
واالستشارات  والضرائب  التدقيق 
لمجموعة متنوعة من العماء الذي 

يعملون في مختلف القطاعات.

“كي بي إم جي” تقدم برنامجا لتأهيل قادة االمتثال في البحرين
تابع لصندوق الوقف

“عائلة البركة” 
المحور الرئيس 

للفعالية 



4.1
مليون دينار

للمؤتمـــرات  الخليـــج  فنـــدق  أعلـــن 
وســـبا عن عـــودة حميد علـــي مؤخًرا 
إلى الفندق ليتقلد منصب نائب للمدير 

العام.
ولـــدى حميـــد ســـجل حافل 
الضيافـــة  قطـــاع  فـــي 
عامـــَا،   35 يبلـــغ 
أســـهمت  حيـــث 
خبرته الواسعة في 
اإلداريـــة  العمليـــات 

لعـــدد مـــن الفنـــادق بمـــا فـــي ذلـــك مجموعة 
هيلتـــون وأكـــور وآي إتـــش جـــي وســـويس 
بيل. وشـــق طريقه في جميع أنحاء الشـــرق 
األوسط مكتسباً  خبرة في اإلمارات العربية 
المتحدة وســـلطنة عمـــان والبحرين. كما انه 
يتمتـــع بخبـــرة وافـــرة في مجـــال المأكوالت 
والمشـــروبات، إذ تولى العديد من المناصب 
هيلتـــون  فندقـــي  فـــي  ذاتـــه  المجـــال  فـــي 

ونوفوتيل في البحرين.
وبفضـــل خبرتـــه المهنية الطويلـــة في قطاع 

الضيافـــة وإلمامـــه بأهم العالمـــات التجارية 
في القطـــاع الفندقي، يعد نائب المدير العام 
حميـــد علـــي إضافة قيمـــة للفريـــق التنفيذي 
بفنـــدق الخليـــج، حيـــث ســـيواصل الفنـــدق 
ويواصـــل  فريـــدة  تجربـــة  ضيوفـــه  بمنـــح 
تعزيـــز مكانته المرموقة كأحـــد أبرز وجهات 
الضيافـــة فـــي المملكـــة وتحت قيـــادة نائب 
المدير العام سيقود حميد العمليات اإلدارية 
اليومية للفندق، ما يضمن منح جميع النزالء 
إقامـــة مريحة وممتعـــة ومتكاملة من جميع 

النواحي.
وعلـــق فـــارس يقطيـــن، المدير العـــام لفندق 
الخليـــج البحريـــن ونائـــب الرئيـــس الشـــرق 
األوســـط وإفريقيا “يسعدنا أن نرحب بعودة 
حميـــد إلى فندق الخليج البحرين لما يحمله 
حميـــد مـــن خبـــرات اســـتثنائية فـــي قطـــاع 
مجلـــس  دول  بأســـواق  وإلمامـــه  الضيافـــة، 
التعاون الخليجي والبحرين ونحن على ثقة 
تامة من أنه في ظل قيادته ســـيتبوأ الفندق 

إلى آفاق جديدة من النجاح”.

فندق الخليج يعين حميد علي نائبا للمدير العام
يملك 35 عاما من الخبرة في الضيافة

أعلنـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج - الشـــركة 
الرائـــدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين 
- أمـــس عن نتائجها المالية للتســـعة أشـــهر من 
2022. وكشـــف البيان المالي عـــن صافي ربح 
قـــدره 4.112 مليون دينـــار مقارنة بـ 202,187 
دينـــار للفترة ذاتهـــا من العام الســـابق، محققة 

زيادة قدرها 3.910 مليون دينار.
وحققت الشـــركة خالل الربـــع الثالث من العام 
2022 صافـــي ربح 1.288 مليون دينار مقارنة 
833,821 بــــ دينار فـــي الربع الثالـــث من العام 
الســـابق، بزيـــادة فـــي األرباح بلغـــت 453,878 

دينار أو 54.4 %.
وبلغـــت ربحية الســـهم 6 فلـــس مقابل 4 فلس 

في الربع الثالث من العام الماضي.
ووصل مجموع الدخل الشـــامل للفترة الثالثة 
أشـــهر إلـــى 1.294 مليـــون دينـــار، مقارنـــة بــــ 
905,701 دينار للربع الثالث من العام الســـابق، 
مـــع زيادة فـــي األرباح قدرهـــا 388,446 دينار 

أو 42.9 %.
وبلغـــت إيـــرادات الربـــع الثالـــث 7.218 مليون 

دينـــار مقارنـــة بــــ 6.200 مليـــون دينـــار للفترة 
نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.017 

مليون دينار بحريني أو 16.4 %.
وقـــد نتجـــت الزيـــادة فـــي صافي الربـــح للربع 
الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 
فـــي  اإليـــرادات  زيـــادة  عـــن  رئيســـي  بشـــكل 
القطاعات المختلفة بمبلغ 1.017 مليون دينار.
وبالنســـبة لنتائج الشـــركة خالل التسعة أشهر 
مـــن العـــام 2022، بلـــغ صافـــي الربـــح 4.112 
مليـــون دينـــار مقارنة بــــ 202,187 دينار في 9 
أشـــهر من العام الســـابق، بزيادة قدرها 3.910 

مليون دينار.
وبلغت ربحية الســـهم 18 فلس مقابل 1 فلس 

في تسعة أشهر من العام الماضي.
وبلـــغ مجموع الدخل الشـــامل للفترة التســـعة 
أشـــهر4.027 مليون دينار مقارنـــة بـ 331,230 
دينـــار لألشـــهر التســـعة مـــن العام الســـابق، مع 

زيادة في الربح قدرها 3.696 مليون دينار.
وبلغت اإليرادات 21.946 مليون دينار مقارنة 
بـ 15.328 مليون دينار للفترة نفســـها من العام 

الماضـــي، بزيـــادة قدرهـــا 6.618 مليـــون دينار 
بحريني أو 43.2 %.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية )باســـتثناء حقوق 
األقلية( خالل 9 أشـــهر 101.325 مليون دينار 
مقابـــل 101.829 مليـــون دينار في نهاية العام 
الماضـــي، بانخفـــاض قـــدره 504,451 دينار أو 

.% 0.5
وبلغ إجمالي األصول خالل 9 أشـــهر 111.572 
مليـــون دينار مقارنة بــــ 113.446 مليون دينار 
فـــي نهايـــة العـــام الماضـــي، بانخفـــاض قـــدره 

1.695 مليون دينار بحريني أو 1.4 %.
ونتجـــت الزيـــادة فـــي صافـــي الربـــح لألشـــهر 
العـــام  مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة  التســـعة 
الماضـــي بشـــكل رئيســـي بســـبب الزيـــادة في 
اإليـــرادات التـــي بلغـــت 6.618 مليـــون دينـــار 
بحريني وأيضًا ارتفاع إرباح الشركات الزميلة 
بمبلـــغ قـــدره 756,646 دينـــار وارتفـــاع أربـــاح 
األســـهم بمبلـــغ 67,116 والزيـــادة فـــي الفوائد 
البنكيـــة بمبلغ 35,079 دينار وإيرادات رســـوم 
اإلدارة واإليجارات بمبلغ 300,134 دينار رغم 

الدعـــم الحكومـــي فـــي العـــام الماضـــي والبالغ 
365,145 دينار. 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مصاريف التشغيل 
بشـــكل متناســـب مـــع الزيـــادة فـــي اإليـــرادات 
وبلغـــت الزيادة في المصاريـــف 3.923 مليون 
دينـــار. كمـــا انخفضـــت مصاريـــف االســـتهالك 

بمبلغ 421,616.
وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق 
المؤيـــد: “مـــع انتعـــاش القطـــاع الفندقـــي مـــن 
بعـــد جائحـــة كوفيـــد 19-، تســـتمر المجموعة 
بتسجيل نمو قوي مقارنة بعام 2021 ومقاربة 
ألربـــاح العـــام 2019، علـــى الرغـــم مـــن ارتفاع 
التنافســـية في أســـواق البحرين ودبي إضافة 
إلـــى التحديـــات االقتصاديـــة التـــي يشـــهدها 
العالـــم حاليـــًا. ولكـــن علـــى الرغم مـــن ذلك إال 
أن المجموعة تشـــق طريقها قدمًا في التوسع 
وذلـــك بافتتـــاح فنـــدق جلـــف أكواماريـــن في 
علـــى  المجموعـــة  إدارة  تركـــز  كمـــا  جورجيـــا 
التوســـع في أســـواق مملكة البحرين والمملكة 

العربية السعودية.

وكجزء من هذا التوســـع، ســـتتولى المجموعة 
إدارة فنـــدق كـــراون بـــالزا اعتبارًا مـــن 1 يناير 
2023، والـــذي ســـيتم تحويـــل الحقـــوق إلـــى 
حقوق امتياز مع IHG بدالً من اتفاقية اإلدارة 
الحاليـــة. كمـــا ســـيخلق فرصًا لدمـــج العمليات 

فيها باإلضافة إلى تقليص التكاليف.
مـــن جانبـــه، علـــق جارفيلـــد جونـــز - الرئيـــس 
الخليـــج:  فنـــادق  مجموعـــة  فـــي  التنفيـــذي 
التوســـع  فـــرص  اقتنـــاص  إلـــى  “باإلضافـــة 
اإلســـتراتيجي، يعمـــل فريقنا بشـــكل وثيق مع 
 Hirsch( مصممـــي الديكـــور الرائديـــن عالميـــًا
Bedner Associates( لتجديـــد بهـــو وردهات 
فنـــدق الخليج والتي ســـتبدأ فـــي الربع الثاني 
مـــن العـــام 2023  إلـــى جانـــب تجديـــد بعـــض 

المناطق الرئيسية في فندق كراون بالزا. 
وهنالـــك انتعـــاش قوي فـــي أداء مطاعمنا من 
بعد انقضاء الجائحة، وبهذا نهنئ الشـــيف تاال 
بشـــمي علـــى اختيارها ضمن أفضـــل 100 طاٍه 
على مســـتوى العالم في جائزة “أفضل شـــيف 

في العالم” المقامة في إسبانيا.

صــافــي أربــاح “فنــادق الخليــج” فــي 9 أشهــر
المجموعة تتوسع بالبحرين والسعودية... وستتولى إدارة فندق كراون بالزا مطلع 2023
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ريادة األعمال وبناء حضارة المستقبل: البحث والتطوير 3

تطرقنا في الجزءين الســـابقين إلـــى أهمية التعليم في 
تعزيـــز ريـــادة األعمـــال واالقتصاد وبناء القـــوى العاملة 
الماهـــرة وخفض مســـتويات البطالة الناتجة عن ســـوء 
جـــودة التعليم العام. كما اســـتذكرنا عن بعض الدروس 
التـــي تقدمها ســـنغافورة فـــي تطوير سياســـات التعليم 
لديهـــا والتـــي ركـــزت عليهـــا منـــذ اســـتقاللها فـــي العام 
1965. ولـــم يأت التعليم وحده لتطويـــر ريادة األعمال 
في ســـنغافورة، بل جاء كذلـــك عنصر البحث والتطوير 
فـــي جعل ســـنغافورة متقدمة بشـــكل كبير عـــن البلدان 
األخـــرى النامية والمتقدمة منها. ويعتبر هذا العامل مع 
العوامل الرئيســـة التـــي تعتمد عليها البلـــدان المتقدمة 
فـــي تطويـــر السياســـات التي من شـــأنها تطويـــر جميع 
القطاعـــات االقتصاديـــة. وكمـــا ذكرنـــا، يمكـــن مالحظة 
أنـــه كلما ارتفع معدل االســـتثمار في البحـــث والتطوير 
مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالـــي، كلما زاد معـــدل التطور 
متوســـط  وكان  أكبـــر.  بشـــكل  االقتصاديـــة  والتنميـــة 
االســـتثمار في البحث والتطوير فـــي البلدان المتقدمة 
بيـــن الـ2 % والــــ3 % من الناتج المحلـــي اإلجمالي، في 
حين كان متوســـط النســـبة في البلـــدان الخليجية أقل 
مـــن الحد األدنى الذي وضعته منظمة اليونيســـكو وهو 

 .% 1
وقبل تناول موضوع البحث والتطوير وعالقته بتنمية 
ريـــادة األعمـــال وقطاعـــات االقتصاد، ســـوف نســـتذكر 
تجربة ســـنغافورة واهتمامها بعنصـــر البحث والتطوير 

والتـــي أدت إلـــى القـــوة االقتصاديـــة التـــي تتمتـــع بهـــا 
سنغافورة اليوم في مختلف قطاعات الدولة:

أدركت ســـنغافورة أهمية االســـتثمار في مجال البحث 
والتطويـــر، حيـــث يلعب األخيـــر دورا مهما فـــي برامج 
وطموحات ســـنغافورة في أن تكون مدفوعة باالبتكار 
وخلـــق قيمة مضافة على المســـتوى المحلـــي والدولي، 
باإلضافـــة إلى تعزيز تنافســـية ســـنغافورة العالمية في 
القطاعـــات الحيوية. وضعت ســـنغافورة اســـتراتيجية 
عـــدة وزارات  فـــي  والتطويـــر  البحـــث  لدعـــم  وطنيـــة 
ووكاالت وطنيـــة باإلضافـــة إلـــى المجـــاالت المختلفـــة 
والزراعـــة  والصحـــة  والتعليـــم  والصناعـــة  كالتجـــارة 
والتكنولوجيـــا والهيئـــات الفكريـــة والبحثيـــة والدفـــاع 
 The Research, Innovation, and مـــن خـــالل إنشـــاء
Entreprise Council فـــي العام 2006 يقوم على إثرها 
بتطويـــر وتنســـيق السياســـات الوطنية لتنميـــة قدرات 
البحث والتطوير في ســـنغافورة وإشراك جميع هيئات 
وأفـــراد المجتمـــع كصنـــاع القـــرار والهيئـــات الحكومية 
والقطاع الخاص للمشـــاركة في وضع أفضل السياسات 

المبنية على الدراسات والبحوث.
وجـــاءت النتائـــج مثمـــرة حيـــث أصبحـــت ســـنغافورة 
تنافـــس العديـــد مـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــاالت 
وريـــادة  واالبتـــكار  والصحـــة  والتعليـــم  التكنولوجيـــا 
األعمـــال وغيرهـــا من المجـــاالت الحديثـــة حتى أصبح 
الناتـــج المحلي اإلجمالي لدولة ســـنغافورة حوالي 531 

مليار دوالر أمريكي حسب تقديرات العام 2020. يذكر 
أن هـــذا الرقم يعتبـــر كبير جدا بالنســـبة لدولة متناهية 

الصغر من حيث المساحة والموارد كدولة سنغافورة.
ومـــن أحـــد الفوائد التـــي تتجلى في البحـــث والتطوير 
التركيـــز  ومنهـــا  األعمـــال،  ريـــادة  مجـــال  فـــي  كثيـــرة 
علـــى عمـــل البحـــوث والدراســـات التي تقـــوم بها بعض 
المؤسســـات البحثيـــة الحكوميـــة وغيـــر الحكومية في 
البلدان المتقدمة إلنتاج السياسات والقوانين واللوائح 
التي من شأنها يمكن أن تحسن من بيئة العمل التجارية 
واســـتقطاب االستثمارات المباشرة الخارجية، وتطوير 
نظام التعليم والتدريب، والبحث في سبل تطوير نظم 
االبتـــكار والمعرفة وكذلك البحـــث في تطوير قطاعات 

االقتصاد والصناعة وغيرها. 
البحث والتطوير ال يأتي بين ليلة وضحاها، بل إنه نتاج 
عمل شـــهور وســـنوات طويلة إلضفاء قيمة وسياسات 
وابتـــكارات وصناعـــات جديـــدة يمكـــن أن تدفـــع عجلة 
التقـــدم في قطاعات الدولة. فعلى ســـبيل المثال، تقوم 
ســـنغافورة بدعم البحث والتطوير في القطاع الخاص 
مـــن أجـــل دفع عمليـــة االبتـــكار وإنجاح عمليـــة تصدير 
المسلع والخدمات السنغافورية إلى الخارج. ففي خالل 
العشـــرين ســـنة الماضية، نمت نفقات األعمال التجارية 
السنوية في مجال البحث والتطوير في سنغافورة من 
1.5 إلـــى 5.6 مليار دوالر ســـنغافوري، وتمثـــل إيرادات 
البحـــث والتطوير حوالي 32.1 مليار دوالر ســـنغافوري 

فـــي اإليـــرادات الســـنوية المتولـــدة. وهـــذا يعـــادل 20 
مليـــار دوالر تقريًبـــا بشـــكل ســـنوي. تشـــجع الحكومـــة 
الســـنغافورية أيًضا االبتكار المفتوح، وتشـــجع التعاون 
بين الشـــركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

والجامعات ومعاهد البحوث لحل تحديات الصناعة.
لســـنغافورة وموقعهـــا  العـــام  والدعـــم  للتمويـــل  نظـــًرا 
التجـــاري العالمي وفرص االســـتثمار والتواصل، فليس 
مـــن المســـتغرب أن ُتعتبـــر ســـنغافورة واحدة مـــن أكثر 
البلدان إبداًعا في العالم، حيث تحتل باستمرار المرتبة 
األولـــى في العشـــرة األوائـــل في العديد مـــن تصنيفات 
االبتـــكار العالميـــة البـــارزة )المرتبـــة الثامنـــة فـــي 2020 
مؤشـــر االبتـــكار العالمـــي والثانـــي في مؤشـــر بلومبرج 
لالبتـــكار للعـــام 2021( وقـــد احتلت فـــي المراكز األولى 
خـــالل   GEM األعمـــال  ريـــادة  تصنيـــف  ي  باســـتمرار 
األعـــوام الماضية متقدمة على الدول الكثير من الدول 

المتقدمة.
وســـنطرح فـــي الحلقـــة المقبلـــة التطبيق العملـــي لدعم 
البحـــث والتطويـــر وأهـــم القطاعات التي ركـــزت عليها 
والتكنولوجيـــا  الصناعـــة  قطاعـــات  لدعـــم  ســـنغافورة 
والصحة والزراعة والعديد من المجاالت األخرى المهمة 
التي جعلت من دولة ســـنغافورة الرائدة ليس فقط في 
مجـــال ريـــادة األعمـــال واســـتقطاب االســـتثمارات، بل 
في خلق المنافســـة فـــي العديد من مجـــاالت االقتصاد 

المحلية وتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي.

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(
علي فقيه



وقعت شـــركة مطار البحرين، الجهة المســـؤولة عن 
إدارة وتشـــغيل مطـــار البحريـــن الدولـــي، اتفاقيـــة 
 )GBM( شراكة مع شـــركة الخليج للحاسبات اآللية
الرقميـــة  للحلـــول  الرائـــد  المـــزود  البحريـــن،  فـــي 
المتكاملة، لدعم وصيانة شـــبكة البيانات الالسلكية 

في مطار البحرين الدولي.
وقـــع االتفاقيـــة كل مـــن محمـــد البنفـــالح الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة مطار البحرين، وعبدهللا إســـحاق 
المديـــر العـــام لشـــركة )GBM( فـــي البحريـــن خالل 

معرض البحرين الدولي للطيران.
الفنيـــة  االستشـــارات  تقديـــم  االتفاقيـــة  وتشـــمل 
والدعم والخبرة في إدارة الحاالت الطارئة إلنشـــاء 

شـــبكة البيانات الالســـلكية وحلول الصوت لشـــركة 
مطـــار البحرين ومطـــار البحرين الدولي، إلى جانب 
تعزيز قـــدرة البنى التحتية التقنية على اســـتيعاب 
ســـير العمليات بكفاءة عالية. كما تتضمن االتفاقية 
تقديـــم الدعـــم علـــى مـــدار الســـاعة والـــذي يشـــمل 
الصيانـــة وحلـــول دعـــم بيئة العمـــل باإلضافـــة إلى 
خدمـــة الدعـــم مـــن الُمصّنـــع، ممـــا يتيح لمهندســـي 
شـــركة مطار البحرين الدخول إلى مركز المســـاندة 
الفنيـــة لشـــركة )GBM( والمصنعيـــن للحصول على 
الدعم وتحديثات البرمجيات وترقياتها واستبدال 
المعدات. وبهذه المناســـبة، قـــال البنفالح إن توقيع 
هـــذه االتفاقية يصـــب في الوفاء بااللتـــزام بتقديم 

أعلى مســـتوى مـــن الخدمات لمرتـــادي المطار، عبر 
تمكيـــن الموظفيـــن المختصين مـــن تقديم خدمات 
ذات  الســـريع  التعامـــل  وإســـتراتيجيات  الدعـــم 
 )GBM( الكفاءة العالية، مؤكدًا على ثقته في شركة
البحريـــن كشـــريك جديـــر بتقديـــم الحلـــول التقنية 

التي تنص عليها االتفاقية.
االتفاقيـــة  أن  إســـحاق  عبـــدهللا  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
ســـترفع مســـتوى التعاون مع شـــركة مطار البحرين 
وتوفـــر تجربة اســـتخدام مميزة ســـواء للموظفين 
المختصيـــن مـــن مطار البحريـــن الدولـــي أو الزوار، 
ممـــا يعزز جهود المطـــار الرامية إلى توفير خدمات 

اإلنترنت بكفاءة عالية.

“الخليج للحاسبات اآللية” تدعم شبكة البيانات الالسلكية بمطار البحرين
عبر شراكة مع شركة المطار

أعلنــت شــركة اإلثمــار القابضة )رمــز التــداول: ITHMR(، الشــركة القابضة التي 
تتخذ من البحرين مقرًا لها، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2022. 

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شـــركة 
اإلثمار القابضة، صاحب الســـمو الملكي 
أعقـــاب  فـــي  الفيصـــل  عمـــرو  األميـــر 
مراجعة وموافقـــة مجلس اإلدارة على 

النتائج المالية الموحدة للشركة.
وسجلت شـــركة اإلثمار القابضة صافي 
خســـارة خاصـــة بالمســـاهمين بلغ 7.78 
أشـــهر  الثالثـــة  لفتـــرة  دوالر  مليـــون 
أي   ،2022 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
ارتفعت بنســـبة 207 % مقارنة بصافي 
خسارة بلغت 2.53 مليون دوالر سجلت 
في الفترة نفسها من العام 2021. وكان 
إجمالـــي صافي الخســـارة لفترة الثالثة 
أشـــهر المنتهيـــة في 30 ســـبتمبر 2022 
قـــد بلغـــت 3.01 مليـــون دوالر مقابـــل 
مليـــون دوالر   2.78 بلـــغ  ربـــح  صافـــي 

للفترة نفســـها من العام 2021. أما عائد 
الســـهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
30 ســـبتمبر 2022، فقد بلغ سالب 0.27 
سنتات مقابل ســـالب 0.09 سنتات في 

الفترة نفسها من العام 2021.
وفـــي المجمل، ســـجلت اإلثمار القابضة 
صافـــي ربـــح خـــاص بالمســـاهمين بلـــغ 
1.30 مليون دوالر لفترة التســـعة أشهر 
أي   ،2022 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
انخفـــض بنســـبة 12 % مقارنة بصافي 
ربـــح بلغ 1.48 مليون دوالر ســـجل في 
الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2021. وكان 
إجمالـــي صافـــي الربـــح لفتـــرة التســـعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 قد 
بلـــغ 15,12 مليـــون دوالر مقابل صافي 
ربـــح بلـــغ 15,74 مليـــون دوالر للفتـــرة 

عائـــد  2021. وكان  العـــام  مـــن  نفســـها 
السهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 ســـبتمبر 2022 قد بلغ 0.04 سنتات 
مقابل 0.05 ســـنتات في الفترة نفســـها 

من العام 2021.
وخالل عـــام 2022، تأثر الوضع المالي 
لإلثمار القابضة بشـــكل عكسي نتيجة 

ارتفـــاع قيمة الـــدوالر األمريكي مقابل 
العمـــالت األخـــرى فـــي العالـــم، إضافة 
إلى األوضاع السياســـية في باكستان، 
مـــا أدى إلـــى انخفـــاض قيمـــة الروبيـــة 
الباكســـتانية مقابل الـــدوالر األمريكي 
بشـــكل ملحـــوظ. وأثر هـــذا االنخفاض 
العمـــالت  صـــرف  ســـعر  تقييـــم  علـــى 
األجنبيـــة بمبلـــغ 53 مليـــون دوالر مـــن 
الشـــركة التابعـــة لإلثمـــار القابضـــة في 
باكســـتان، بنـــك فيصل المحـــدود، مما 
أدى إلـــى انخفـــاض الحقـــوق العائـــدة 
لمساهمي الشركة األم بنسبة 83.4 في 
المائـــة ليصـــل 6.28 مليـــون دوالر كما 
في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 37.76 
ديســـمبر   31 فـــي  كمـــا  دوالر  مليـــون 

.2021
إلـــى  المتراكمـــة  الخســـائر  وانخفضـــت 
 30 فـــي  كمـــا  دوالر  مليـــون   797.49
ســـبتمبر 2022 وبلغت نســـبتها 105 % 
من رأس المال، مقابـــل 798.79 مليون 

دوالر كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2021. كما 
بلـــغ إجمالـــي الموجـــودات 5.96 مليـــار 
 ،2022 ســـبتمبر   30 فـــي  كمـــا  دوالر 
بانخفـــاض قـــدره 34 % مقارنة بـ 9.03 
مليار دوالر كما في 31 ديســـمبر 2021، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى الصفقة مع بنك 

السالم. 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  أنـــه  يذكـــر 
العموميـــة غير العادية المنعقد بتاريخ 
مســـاهمو  وافـــق   ،2022 مـــارس   17
بيـــع  صفقـــة  علـــى  القابضـــة  اإلثمـــار 
بعـــض األصول الرئيســـة لبنك الســـالم 
)رمـــز التـــداول فـــي بورصـــة البحرين 
“SALAM” ورمـــز التـــداول في ســـوق 
 .)”SALAM_BAH“ المالـــي  دبـــي 
ملكيـــة  األصـــول  هـــذه  وتتضمـــن 
بنـــك  مـــن  كل  فـــي  القابضـــة  اإلثمـــار 
البحريـــن والكويت )رمـــز التداول في 
بورصـــة البحريـــن “BBK”( ومجموعة 
ســـوليدرتي القابضة )رمز التداول في 

بورصـــة البحرين “SOLID”(، باإلضافة 
إلـــى األعمـــال المصرفيـــة لألفـــراد في 
بنك اإلثمار، وهو بنك تجزئة إســـالمي 
يتخذ مـــن البحريـــن مقرًا لـــه ومملوك 
بالكامـــل من قبل اإلثمار القابضة. وقد 
تم اســـتكمال هـــذه الصفقـــة بتاريخ 7 

يوليو 2022. 
بمحفظـــة  القابضـــة  اإلثمـــار  وتحتفـــظ 
متنوعـــة مـــن األصـــول الماليـــة الدولية 
والمحليـــة وغيرها مـــن األصول، والتي 
تتضمن األعمال المصرفية في البحرين 
وباكســـتان. أمـــا بنـــك اإلثمـــار، فإنهـــا ال 
تـــزال شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل 
لشركة اإلثمار القابضة، وتواصل دورها 
كبنك إســـالمي مرخص وخاضع لرقابة 
مصـــرف البحرين المركـــزي، متخصص 
في مجال األعمال المصرفية للشركات 
والخدمـــات المتعلقة بهـــا، خاصة قطاع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

متسارع النمو.

“اإلثمار القابضة” تسجل 1.30 مليون دوالر صافي ربح خاص بالمساهمين
خالل األشهر التسعة األولى من العام 2022

سمو األمير عمرو الفيصل

business@albiladpress.com
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علـــى هامـــش معـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيـــران 2022، أعلنـــت شـــركة “دي إتش 
الرائـــد  العالمـــي  المـــزود  إكســـبرس،  ال” 
للخدمات اللوجستية السريعة، عن توقيع 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة مطـــار البحرين، 
الجهة المســـؤولة عن إدارة وتشغيل مطار 

البحرين الدولي.
تعمـــل  أن  التفاهـــم  مذكـــرة  شـــأن  ومـــن 
المشـــترك  التعـــاون  أواصـــر  تعزيـــز  علـــى 
بيـــن الطرفيـــن خـــالل المشـــاريع القادمـــة 
إتـــش ال”  التـــي تدعـــم اســـتثمارات “دي 
المدروســـة والراميـــة إلـــى توســـيع نطـــاق 
عملياتهـــا المحلية؛ بهـــدف تقديم خدمات 
أفضـــل للعمالء علـــى الصعيديـــن المحلي 

واإلقليمي.
وتمت مراســـم توقيع مذكـــرة التفاهم في 
جنـــاح مطار البحريـــن الدولـــي بالمعرض، 
وذلك بحضور كالً من نور سليمان الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “دي إتـــش ال” لمنطقـــة 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، ومحمد 
البنفـــالح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطار 
البحريـــن، وباتشـــي ســـبيغا نائـــب رئيـــس 
العمليـــات فـــي “دي إتـــش ال” إكســـبرس 
بمنطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
وعبد هللا جناحي الرئيس التنفيذي إلدارة 
والهندســـّية  الفنّيـــة  والشـــؤون  التطويـــر 
في شـــركة مطـــار البحريـــن، وأيمـــن زينل 
الرئيـــس التنفيذي للشـــؤون التجارّية في 

شـــركة مطـــار البحريـــن، إضافة لعـــدد من 
المسؤولين من شركة مطار البحرين.

وتعليًقـــا على هذه الخطوة، صّرح الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة “دي إتـــش ال” لمنطقـــة 
نـــور  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
ســـليمان “تعتبـــر مملكـــة البحريـــن مركـــًزا 
مهًما ضمن شبكة “دي إتش ال” اإلقليمية؛ 
كونهـــا تتمتـــع بموقـــع اســـتراتيجي وبيئة 
مواتيـــة لألعمال. كما تمتلـــك بنية تحتية 
لوجســـتية متطـــورة، مكنتنـــا مـــن تنميـــة 
أعمالنا وبناء شـــبكة قويـــة ومرنة لخدمة 
عمالئنـــا المحلييـــن واإلقليمييـــن، ونتطلع 
لتســـريع خططنـــا التوســـعية عـــن طريـــق 

التعاون مع شركة مطار البحرين”.

مـــن جانبه، قـــال محمد البنفـــالح الرئيس 
“فـــي  البحريـــن  لشـــركة مطـــار  التنفيـــذي 
العام 1976، اختارت شـــركة “دي إتش ال” 
مملكـــة البحريـــن لتحتضـــن أول مركـــز لها 

في منطقة الشرق األوسط. 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، اســـتفادت مـــن نهـــج 
الشـــراكات  لرعايـــة  التقدمـــي  المملكـــة 
التجاريـــة وتمكينهـــا مـــن توســـيع نطـــاق 
وبصفتهـــا  عملياتهـــا.  وتنميـــة  وجودهـــا 
الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل بوابة 
البحريـــن األولـــى إلى العالم، يســـر شـــركة 
مطـــار البحرين أن تتعاون مع شـــركة “دي 
بدعـــم  أننـــا سنســـتمر  ال”، ونؤكـــد  إتـــش 

باستثماراتها المتوالية”.

“دي إتش إل إكسبرس” توقع مذكرة تفاهم مع شركة مطار البحرين
على هامش معرض الطيران

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لشــركة نفــط البحريــن )بابكــو( عبدالرحمــن 
جواهــري، موظــف الشــركة المهنــدس كهربائــي أول خالــد دليــم، وذلــك 
بمناسبة حصوله على ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية من جامعة 

جورج واشنطن.

وأشاد جواهري بالجهود التي بذلها 
خالد وما أظهره من مثابرة والتزام 
حتـــى حصـــل علـــى هـــذه الشـــهادة 
األكاديمية العليا من جامعة جورج 
عـــن  معربـــًا  المرموقـــة،  واشـــنطن 
فخـــره بالشـــباب البحرينـــي العامل 
يســـعون  ممـــن  بابكـــو  شـــركة  فـــي 
الشـــهادات  أرفـــع  علـــى  للحصـــول 
العلميـــة واألكاديمية، مؤكدًا أهمية 
التعليـــم واالطـــالع كونـــه يقود في 
النهايـــة إلـــى التمّيـــز ويصـــب فـــي 

مصلحة العمل. وأعرب عن تمنياته 
لخالد بالتوفيق والنجاح في مهامه 

القادمة.
مـــن جانبـــه أعـــرب خالـــد دليـــم عن 
شـــكره وتقديره لجواهري واإلدارة 
التنفيذيـــة فـــي شـــركة بابكـــو على 
دعمهـــم وتقديرهـــم وحرصهم على 
وتشـــجيعهم  الموظفيـــن  تطويـــر 
لمواصلـــة تعليمهـــم العالي الذي من 
شـــأنه إعدادهـــم وتأهيلهـــم لتبـــوء 
أعلى المناصـــب الوظيفية وخدمة 

الشركة والوطن.
الماجســـتير  رســـالة  وتمحـــورت 

التـــي قدمهـــا دليـــم حول األســـباب 
الرئيســـة لتجـــاوز التكاليـــف خـــالل 

تنفيذ مشـــروعات النفط والغاز في 
البحرين، حيث قام بإجراء دراســـة 

شـــاملة للموضوع تضمنـــت العديد 
من المقاالت والبحوث والدراسات، 
إضافة إلى تنفيذ استبيان تفصيلي 
مـــع  شـــخصية  مقابـــالت  وإجـــراء 
والمختصيـــن  الخبـــراء  مـــن  عـــدد 
فـــي مراحل اإلنشـــاء والمشـــتريات 
والعقود والعاملين لسنوات طويلة 

في قطاع النفط والغاز. 
فـــي  الدراســـة  هـــذه  وأســـهمت 
األســـباب  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
فـــي  التكاليـــف  لتجـــاوز  الرئيســـية 
كمـــا  والغـــاز،  النفـــط  مشـــروعات 
مـــن  مجموعـــة  الدراســـة  قدمـــت 
لوضـــع  والمقترحـــات  التوصيـــات 
الضوابـــط الالزمة والســـيطرة على 

هذه المسببات.

الرئيس التنفيذي لـ “بابكو” يهنئ دليم على نيل الماجستير باإلدارة الهندسية
تمحورت حول أسباب تجاوز التكاليف خالل تنفيذ مشروعات النفط والغاز
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أعلنت مجموعة بنك ABC )المؤسســة العربية المصرفية ش. م. ب.( المتداولة أســهمها في بورصة البحرين تحت 
الرمز “ABC” أمس عن النتائج المالية للتسعة أشهر األولى من العام 2022.

ا في الربع الثالث، إذ بلغت   وحققـــت المجموعة أداًء قويًّ
األرباح الصافية للتســـعة أشـــهر 114 مليـــون دوالر عائدة 
إلى مساهمي الشركة األم. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 
791 مليون دوالر، مما يعكس النمو في األعمال األساسية 
عبـــر األســـواق الرئيســـية خـــال العـــام 2022. وتواصـــل 
المجموعـــة العمـــل في ظل ظروف الســـوق الصعبة وغير 
المتوقعة من التطورات الجيوسياســـية واستمرار ارتفاع 
التضخـــم فـــي بعض األســـواق، واســـتمرار ارتفاع أســـعار 
النفط وأســـعار الفائدة. وأحـــرزت المجموعة تقّدًما جيًدا 
 )”BBE“( .خـــال العام مع اندمـــاج بنك بلوم مصر ش.م.م
إلـــى جانـــب مبادراتنـــا الرقميـــة وغيرهـــا مـــن األولويـــات 
االســـتراتيجية للبنـــك. ويواصل بنـــك ABC الحفاظ على 

الميزانية العمومية مع قوة في مركزه الرأسمالي. 
وبلغـــت األربـــاح الصافية العائدة إلى مســـاهمي الشـــركة 
األم 114 مليـــون دوالر، بنمـــو قـــدره 43 % مقارنة بالعام 
الســـابق، وارتفع إجمالي الدخل التشـــغيلي بنســـبة 26 % 
ليصل إلى 791 مليون دوالر مستفيًدا من دمج بنك بلوم 
مصر وارتفاع أسعار الفائدة وأحجام األعمال األساسية. 
 كمـــا كانت المصاريف التشـــغيلية التي بلغت 494 مليون 
دوالر أعلـــى مـــن العـــام 2021، مع تكامل بنـــك بلوم مصر 
وعـــودة األعمال إلى مســـتوى النشـــاط الطبيعـــي مقارنة 
بالعـــام الســـابق. وما تـــزال المجموعة تركز علـــى التحكم 
المنضبط في التكاليف مع االســـتمرار في االســـتثمار في 
مشـــروعاتها االســـتراتيجية لتســـريع نمو األعمال وتعزيز 

العوائد. 
 وال تـــزال الميزانيـــة العموميـــة قويـــة مـــع ارتفاع نســـب 
رأس المال والســـيولة إلـــى المتطلبـــات التنظيمية، حيث 
بلغـــت نســـبة الفئـــة األولـــى مـــن رأس المـــال للمجموعـــة 
16.5 %، والتـــي تضم في الغالب حقوًقا ملكية رئيســـية 
من المســـتوى 1 بنســـبة 14.7 %، كما بلغت نســـبة تغطية 

السيولة 220 % ونسبة السيولة المستقرة 122 %. 
وقال الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بنـــك ABC: “نحن ســـعداء للغاية بـــأداء المجموعة خال 
األشـــهر التسعة األولى من عام 2022. وتعتمد المجموعة 
على أساسها المتين الذي يسّرع نمو اإليرادات مما يحقق 
أرباًحا أعلى خال األشهر التسعة األولى من العام. نتوقع 
إكمال العام على أســـاس قوي، مما يضعنا في وضع جيد 
للعـــام المقبـــل. ويوفـــر التركيـــز المســـتمر علـــى النمـــوذج 
العالميـــة لامتيـــاز التجـــاري ومبـــادرات التحـــّول الرقمي 
ا لرحلة بنك ABC لبناء بنك المســـتقبل. نحن  أساًســـا قويًّ
ســـعداء بالتكريـــم واســـع النطـــاق في هـــذا القطـــاع لبنك 

ABC، بمـــا فـــي ذلـــك فوزنـــا مؤخـــًرا بجائـــزة “أفضل بنك 
فـــي االبتـــكار في الصيرفة الرقمية في الشـــرق األوســـط 
لعام 2022” وجائزة “المعامات المصرفية على مســـتوى 

الشرق األوسط للعام 2022” من مجلة ذي بانكر.
وبلغـــت األربـــاح الصافية الموحدة العائدة إلى مســـاهمي 
الشـــركة األم للربـــع الثالث من عـــام 2022 مبلًغا قدره 44 
مليون دوالر، بزيادة نســـبتها 76 % مقارنة مع 25 مليون 
دوالر عن الفترة نفســـها من العام الماضي. وبلغت ربحية 
الســـهم الواحد للفترة 0.01 دوالر، دون تغيير عن ربحية 

السهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وبلغ إجمالي الدخل الشـــامل العائد إلى مساهمي الشركة 
األم خســـارة قدرهـــا 6 ماييـــن دوالر، بإنخفـــاض نســـبته 
79 % مقارنـــة بخســـارة قدرهـــا 29 مليـــون دوالر خـــال 
نفـــس الفتـــرة من العـــام الماضي، ويرجع ذلك أساًســـا إثر 
تحويـــل العمات األجنبية في الفـــروع الخارجية التابعة 

للمجموعة والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون. 
وعلى أساس تشغيلي، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 271 
مليون دوالر، بزيادة قدرها 24 % مقارنة مع 219 مليون 
دوالر عـــن نفس الفتـــرة من العام الماضي، مســـتفيًدا من 
ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أحجام التعامات، وإدراج 
إيـــرادات 3 أشـــهر مـــن بنـــك بلوم مصـــر خال هـــذا العام 
مقارنة بشـــهرين في الربع الثالـــث من العام 2021. وعلى 
أســـاس معدل، بلغ إجمالي الدخل التشـــغيلي 283 مليون 
دوالر لهـــذه الفترة، بزيادة قدرهـــا 20 % عن 236 مليون 

دوالر عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وبلـــغ صافي الدخل من الفوائد 194 مليون دوالر، بزيادة 
نســـبتها 22 % مقارنـــة مـــع 159 مليـــون دوالر عـــن نفس 
الفتـــرة مـــن العام الماضـــي، مســـتفيًدا من ارتفاع أســـعار 
الفائدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومدعوًما 

بنمو أحجام المعامات في بعض أسواقنا الرئيسية. 
وبلغت المصروفات التشـــغيلية 163 مليون دوالر، بزيادة 
قدرها 11 % عن 147 مليون دوالر لنفس الفترة من العام 
الماضـــي، وذلك نتيجة لدمـــج نتائج بنك بلوم مصر لمدة 
3 أشـــهر كاملة مقابل شهرين خال نفس الفترة من العام 
الماضي، وأيًضا عودة المجموعة لمستويات نشاط أقرب 
للنشـــاط الطبيعي. وتواصل المجموعـــة فرض االنضباط 
المناســـب للتكاليـــف دون المســـاومة على االســـتثمار في 

التحّول الرقمي للمجموعة ومبادراتها االستراتيجية. 
 وعلـــى أســـاس معـــدل، حققـــت المجموعـــة صافـــي ربح 
تشـــغيلي بلـــغ 111 مليون دوالر للربع، بزيادة نســـبتها 25 
% مقارنـــة مـــع 89 مليـــون دوالر للربـــع الثالـــث مـــن عـــام 

2021. وبلـــغ صافـــي األربـــاح التشـــغيلية الرئيســـية 108 
مايين دوالر، بزيادة نسبتها 50 % مقارنة مع 72 مليون 

دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 
وبلغت مخصصات القروض المتعثرة أو رســـوم الخسائر 
االئتمانيـــة خـــال الربـــع الثالـــث 27 مليـــون دوالر مقارنة 
مـــع 29 مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 
مـــا يعكس جودة محفظـــة أصول المجموعة المتماشـــية 
بشكل عام مع تاريخ خبراتنا في مجال خسائر االئتمان. 
وبلغت الرســـوم الضريبية للربع الثالـــث 22 مليون دوالر، 
مقارنـــة مـــع 11 مليـــون دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
الماضي. وينشـــأ هذا التباين إلى حد كبير عن المعامات 
 ABC بنـــك  فـــي  العمـــات  مـــن  للتحّوطـــات  الضريبيـــة 
البرازيـــل، والتـــي كان لهـــا تأثيـــر تعويضي علـــى إجمالي 
الدخل التشـــغيلي بشـــكل عـــام في العـــام الماضي. وعلى 
أساس معدل، بلغت الرســـوم الضريبية للفترة 23 مليون 
دوالر مقارنة مع 28 مليون دوالر للفترة نفســـها من العام 
ر فـــي األرباح قبل  الماضـــي، ويرجـــع ذلك أساًســـا إلى تغيُّ

الضريبة في الشركات الخارجية التابعة. 
وبلغت ربحية الســـهم الواحد لفترة التســـعة أشـــهر 0.04 
دوالر   0.03 عـــن  دوالر   0.01 قدرهـــا  بزيـــادة  أي  دوالر، 
لنفـــس الفتـــرة من العـــام الماضـــي. وبلغ مجمـــوع الدخل 
الشـــامل العائد إلى مساهمي الشـــركة األم خسارة قدرها 
109 ماييـــن دوالر، مقارنـــة بدخل قدره 92 مليون دوالر 
لنفس الفترة من العام الماضي. متأثرة بتحويل العمات 
األجنبيـــة فـــي الشـــركات الخارجيـــة التابعـــة للمجموعـــة 

والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون. 

 وبناًء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي 
791 مليـــون دوالر، أي أعلـــى بنســـبة 26 % مقارنـــة مـــع 
626 مليـــون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. وعلى 
أســـاس معدل، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 806 مايين 
دوالر لهـــذه الفتـــرة، بزيادة قدرهـــا 27 % مقارنة مع 636 
مليـــون دوالر للفترة نفســـها من العام الماضي، مســـتفيًدا 
مـــن الزيـــادة فـــي أســـعار الفائدة ودمـــج نتائج بنـــك بلوم 

مصر. 
وبلـــغ صافي الدخل من الفوائد 564 مليون دوالر، بزيادة 
قدرهـــا 35 % مقابل 419 مليـــون دوالر لنفس الفترة من 
العـــام الماضـــي، مدعوًما بارتفاع أســـعار الفائدة، وارتفاع 

حجم القروض، ودمج نتائج بنك بلوم مصر. 
وبلغت المصروفات التشـــغيلية 494 مليون دوالر، بزيادة 
24 % عـــن 400 مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الماضي، نتيجة لدمج نتائج بنك بلوم مصر وكذلك عودة 
المجموعة لمســـتويات نشـــاط أقـــرب للنشـــاط الطبيعي. 
وتواصل المجموعة فرض االنضباط المناســـب للتكاليف 
دون المســـاومة على االســـتثمارات في التحـــّول الرقمي 

للمجموعة والمبادرات االستراتيجية. 
وبلـــغ صافي األرباح التشـــغيلية الرئيســـة قبل احتســـاب 
نفقات الخســـائر االئتمانية والضرائـــب 297 مليون دوالر 
أميركـــي، بزيـــادة قدرهـــا 31 % مقارنـــة مـــع 226 مليون 
دوالر المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى 
أســـاس معـــدل، حققت المجموعـــة صافي ربح تشـــغيلي 
قبل احتســـاب نفقات الخسائر االئتمانية والضرائب 301 
مليـــون دوالر أميركـــي خال الربع الثالـــث، بزيادة قدرها 
28 % مقارنة مع 236 مليون دوالر أميركي لمدة التسعة 
أشـــهر من العام 2021، مســـتفيدة من إضافـــة نتائج بنك 

بلوم مصر وارتفاع أسعار الفائدة. 
وبلغـــت حقـــوق الملكيـــة العائـــدة إلى مســـاهمي الشـــركة 
األم وحاملـــي الســـندات الدائمة في نهايـــة الفترة 4,095 
مليـــون دوالر، مقارنـــة مع 3,872 مليـــون دوالر في نهاية 
العـــام 2021، بزيـــادة قدرهـــا 6 %، وذلك باالســـتفادة من 
إصدار ســـندات رأس المال اإلضافية من المستوى األول 
خال الربع األول من العام 2022، وبعد اســـتيعاب توزيع 
األربـــاح. وبلـــغ مجمـــوع الموجـــودات 34.8 مليـــار دوالر، 

مقارنة مع 34.9 مليار دوالر في نهاية العام 2021. 
وبلـــغ حجـــم الودائع 25.2 مليـــار دوالر، مقارنـــة مع 25.8 

مليار دوالر في نهاية العام 2021. 
وحافظـــت مســـتويات الســـيولة على قوتهـــا حيث بلغت 
المســـتقرة  الســـيولة  ونســـبة   %  220 الســـيولة  تغطيـــة 
الصافية 122 %، وبلغت نســـبة الموجودات الســـائلة إلى 

الودائع نسبة 49.7 %.

نمو أرباح “ABC” بنسبة 43 % إلى 114 مليون دوالر في 9 أشهر
ارتفاع الدخل التشغيلي إلى 791 مليون دوالر بفضل دمج “بلوم مصر”

الصديق عمر الكبير

أعلـــن بنك الســـام )رمز التـــداول في بورصة 
البحرين “SALAM” ورمز التداول في ســـوق 
دبـــي المالـــي “SALAM_BAH”( عـــن تحقيـــق 
صافـــي أربـــاح عائـــدة للمســـاهمين بقيمة 6.8 
مليـــون دينـــار )18 مليـــون دوالر( فـــي الربـــع 
الثالـــث مـــن العـــام 2022، بالمقارنـــة مـــع 5.6 
مليون دينار )14.8 مليون دوالر( للفترة ذاتها 
مـــن العـــام 2021، أي بزيـــادة قدرهـــا 22 %، 
وهو ما ُيعزى إلى النمو المحقق في األنشـــطة 
المصرفية األساســـية. وبلغ العائد على السهم 
2.9 فلس )8 ســـنت( في الربع الثالث من عام 
2022 مقارنـــة بــــ 2.3 فلـــس )6 ســـنت( خـــال 
نفس الفترة من العام 2021 أّي بزيادة قدرها 
26 %. وارتفـــع إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي 
بنســـبة 60 % مـــن 27.6 مليـــون دينـــار )73.2 
مليون دوالر( في الربع الثالث من العام 2021 

إلى 44.1 مليون دينار )117 مليون دوالر(.
وخـــال فترة التســـعة أشـــهر المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2022، أعلن بنك السام عن تحقيق 

زيادة بنسبة 25 % في صافي األرباح العائدة 
للمســـاهمين بقيمة 20.3 مليـــون دينار )53.8 
مليـــون   16.2 مـــع  بالمقارنـــة  مليـــون دوالر(، 
دينار )43 مليون دوالر( للفترة ذاتها من العام 
2021. بينمـــا بلـــغ العائـــد علـــى الســـهم لفتـــرة 
التســـعة أشـــهر 8.6 فلس )23 سنت( في العام 
2022 مقارنة مع 6.7 فلس )18 ســـنت( خال 
العـــام 2021 أي بزيـــادة قدرها 28 %. وارتفع 
إجمالي الدخل التشغيلي لفترة التسعة أشهر 
بنسبة 22 % ليبلغ 99.3 مليون دينار )263.5 
مليـــون   81.6 مـــع  بالمقارنـــة  دوالر(  مليـــون 
دينـــار )216.3 مليـــون دوالر( للفترة ذاتها من 
العـــام 2021. وتضمنت أولـــى النتائج المالية 
المعلنة بعد عملية االســـتحواذ على مجموعة 
من أصول مجموعة شـــركات اإلثمار القابضة 
– بما فيها االســـتحواذ علـــى أعمال الخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد لبنـــك اإلثمـــار – عناصـــر 
واحـــدة  لمـــرة  تضمينهـــا  ســـيتم  اســـتثنائية 
نتيجًة لاســـتحواذ وتشـــمل تلك العناصر كل 

من: مخّصص الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة 
لمحفظـــة التمويـــل لليـــوم األول، إضافـــة إلى 

تعديات أخرى تتعلق باالستحواذ المذكور.
وانخفض إجمالي حقوق المســـاهمين بمقدار 
2 % مـــن 296.3 مليـــون دينار )785.8 مليون 
 291.7 إلـــى   2021 عـــام  نهايـــة  فـــي  دوالر( 
مليون دينـــار )773.7 مليون دوالر( في نهاية 
سبتمبر 2022، وُيعزى ذلك إلى توزيع األرباح 
إجمالـــي  وشـــهد  االحتياطيـــات.  وانخفـــاض 
األصول نمًوا قوًيا خال التسعة أشهر األولى 
لعام 2022، حيث ارتفع بنسبة 42 % من 2.7 
مليار دينـــار )7.1 مليار دوالر( في نهاية العام 
2021 إلى 3.8 مليار دينار )10.1 مليار دوالر(. 
ونمـــت ودائـــع الزبائـــن بنســـبة 44 % من 1.8 
مليار دينـــار )4.8 مليار دوالر( في نهاية العام 
2021 إلـــى 2.6 مليار دينـــار )6.9 مليار دوالر( 
فـــي نهايـــة ســـبتمبر 2022، ويعـــزى النمو في 
قاعـــدة األصول وااللتزامات بشـــكل أساســـي 
إلـــى صفقـــة شـــركة اإلثمـــار القابضـــة والنمـــو 

المضطرد الذي تم تحقيقه خال هذه الفترة. 
وخال فترة التســـعة أشـــهر، سّجلت محفظة 
التمويـــات ارتفاعـــًا بنســـبة 45 % لتصل إلى 
2 مليـــار دينار )5.3 مليار دوالر(، بالمقارنة مع 
1.4 مليـــار دينـــار )3.6 مليـــار دوالر( في نهاية 
العـــام 2021. وحافظ البنك على معدل كفاية 
رأس المـــال قـــوي بنســـبة 22.26 % للفتـــرة 

المنتهية في نهاية سبتمبر 2022.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
مســـتهيل  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الســـام  بنـــك 
المعشـــني “نحن ســـعداء بـــأداء البنـــك القوي 
لفتـــرة التســـعة أشـــهر األولى في عـــام 2022، 
حيث شهدنا زيادة في النتائج المالية مقارنًة 
بالفتـــرة ذاتهـــا من العام الماضـــي، ما أدى إلى 
نمو كبير في قاعدة األصول. لقد حرصنا على 
اقتنـــاص فرص النمـــو الذاتية وغيـــر الذاتية، 
كصفقتنـــا مع شـــركة اإلثمار القابضـــة، بهدف 
زيادة حصتنا في السوق وترسيخ مكانة بنك 
الســـام كأكبـــر مؤسســـة مالية إســـامية في 

مملكة البحريـــن. ونحن على ثقة من حفاظنا 
علـــى مســـار النمو القوي في العـــام 2023 وما 

بعده بإذن هللا”.
من جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
بنك الســـام رفيق النايض “نحن نشهد فصاً 
جديـــًدا مـــن النمـــو، حيـــث ُتعـــد هـــذه النتائج 
الموحدة األولى الصادرة بعد استحواذنا على 
أصول مختارة من شـــركة اإلثمار القابضة بما 
في ذلـــك قطاع الخدمـــات المصرفية لألفراد 
لبنـــك اإلثمـــار. ونحـــن ماضـــون ُقدًمـــا بتنفيذ 
لزيـــادة  الهادفـــة  الســـام  بنـــك  اســـتراتيجية 
األنشطة المصرفية األساســـية ونمو عمليات 
وتحقيـــق  لألفـــراد،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
نمـــو ذاتـــي وغيـــر ذاتي مســـتدام عبـــر جميع 
المقاييـــس من خال مبـــادرات النمو. وضمن 
مســـاعينا إلتمام عملية التحول بساســـة بعد 
إتمـــام صفقتنـــا مـــع شـــركة اإلثمـــار القابضـــة، 
فإننـــا نتطلع لتوفير تجربـــة مصرفية متميزة 

لقاعدة زبائننا المتنامية”.

صـافــي أربــاح بنــك السـالم خــالل 9 أشـــهــر
تحقيق زيادة بنسبة 25 %
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رفيق الشيخ خالد المعشني
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“BBK” يعفــي 35 مقتـرضــا 
مــن 5 آالف دينــار لكــل منهــم

البنك يواصل حملة إسقاط قروض عمالئه

أعلن بنـــك البحرين والكويت )BBK( أنه مازال 
أمـــام 15 من المقترضين فرصة الفوز بإســـقاط 
مـــا يصل إلى 5 آالف دينار من قرض كل منهم، 
أو اإلعفـــاء مـــن القرض كامـــاً إذا كان المتبقي 
من القرض أقـــل من 5 آالف دينار، وذلك ضمن 
برامـــج ســـحوبات شـــهرية مجدولـــة يجريهـــا 
البنك من شهر مارس 2022 وحتى نهاية يناير 

.2023
يأتي ذلك في إطار حملة إســـقاط القروض عن 
العمـــاء التـــي أطلقهـــا بنك البحريـــن والكويت 
احتفاالتـــه  مـــع  تزامنـــًا  الجـــاري  العـــام  مطلـــع 
بالذكـــرى الخمســـين علـــى تأسيســـه، وتتضمن 
 50 كل  عـــن  دينـــار  آالف   5 إســـقاط  الحملـــة 
مقترضًا من عماء البنك، وبمبلغ إجمالي يصل 

إلى 250,000 دينار. 
وأعفـــى البنـــك منـــذ إطـــاق الحملـــة 35 عمياً 

محظوظًا من تسديد ما يصل إلى 5 آالف دينار 
بحريني من قروضهم، أو شـــطب كامل القرض 
إذا كان أقـــل مـــن هـــذا المبلغ، ووصلـــت القيمة 
اإلجمالية للمبالغ التي تم إسقاطها عن العماء 

175 ألف دينار.
وذكر البنـــك أنه مازالت أمام عمائه 15 فرصة 
متبقية إلســـقاط القـــروض، وذلـــك إذا حافظوا 
على قرضهم الحالي أو تقدموا بطلب للحصول 
علـــى قـــرض جديد في الفترة مـــا بين 2 مارس 

2022 و24 يناير 2023.
وبهذه المناسبة، صّرح حّسان بورشيد، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الموارد البشـــرية والشؤون 
اإلدارية لبنـــك البحرين والكويـــت قائاً: “تأتي 
هذه الحملة ضمن احتفاالت البنك لذكرى الـ50 
عامًا على التأسيس التي تقام على مدار العام، 
وذلـــك تقديـــرًا للعمـــاء األوفياء، حيـــث تتيح 

الحملـــة للجميـــع االســـتفادة منهـــا خـــال المدة 
المحددة”.

وأضـــاف حســـان أن هـــذه الحملـــة هـــي إحـــدى 
مبـــادرات االحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي والتـــي 
يحتفل بنك البحرين والكويت فيها مع عمائه، 
مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعبر عن سعي البنك 
لتحقيـــق تطلعـــات العماء وأحامهم وتســـهم 
في تقليل االلتزامات الخاصة بالقروض جزئيًا 

أو كليًا.
وأشـــار إلـــى إمكانيـــة العماء الجـــدد الحصول 
علـــى قـــروض بجميـــع أنواعها فـــي أقصر وقت 
BBK Mo� “ممكـــن ومن خال تحميـــل تطبيق 
bile” وتقديم طلب القرض، الفتًا إلى أن البنك 
يقـــدم جملة من القـــروض المتنوعة وبشـــروط 
ميّســـرة وضمـــن إجـــراءات ســـريعة مع أســـعار 

فائدة تنافسية.
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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 0.900

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 0.095

 

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 0.42

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.260

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

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 0.675

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 0.470

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.140

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.159

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.800

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أصـــدر محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
رشـــيد المعـــراج، قرارًا بشـــأن إلغـــاء ترخيص 
بنـــك الجملـــة الممنوح إلـــى مؤسســـة الخليج 

لاستثمار. 
يذكر أن مؤسسة الخليج لاستثمار هي شركة 
اســـتثمارية تأسست في دولة الكويت في 15 

نوفمبر 1983 كشركة خليجية مساهمة، وهي 
مملوكـــة بالتســـاوي لحكومـــات الدول الســـت 
الخليجـــي،  التعـــاون  فـــي مجلـــس  األعضـــاء 
وهي مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة 
عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

“المركزي” يلغي ترخيص مؤسسة الخليج لالستثمار
هبة محسن

رشيد 
المعراج

حسان 
بورشيد

تزامنا مع احتفاالته 
بالذكرى الخمسين على 

تأسيسه

175 ألف دينار القيمة 
اإلجمالية للمبالغ 

المسقطة عن العمالء


