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رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ألمـــر  تنفيـــذا 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، إلـــى هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمل بإلغـــاء تصريح العمل المرن، 
الوافـــدة كافـــة  العمالـــة  وتســـجيل 
بالشراكة مع القطاع الخاص، أصدر 
وزيـــر العمـــل رئيس مجلـــس إدارة 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل جميل 
لســـنة   )1( رقـــم  القـــرار  حميـــدان، 
مهـــام  بعـــض  إســـناد  بشـــأن   2022
هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز 
تســـجيل العمالة. وأكد حميدان أن 
القـــرار الصادر بإســـناد بعض المهام 
إلى مراكز تســـجيل العمالة الراغبة 
في التقـــدم للحصول على تصريح 
يأتـــي  المهنيـــة  األنشـــطة  مزاولـــة 

ضمـــن اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا 
الكريـــم  التوجيـــه  لتنفيـــذ  الهيئـــة 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة 
التفتيشـــية  الحمـــات  وتكثيـــف 
وتشـــديد التعامـــل مـــع المخالفيـــن 
من أصحـــاب العمل والعمال، وربط 
بالمعاييـــر  المهنيـــة  العمـــل  رخـــص 

والمؤهات.

حميدان: إسناد بعض مهام “سوق 
العمل” إلى مراكز تسجيل العمالة

قـــال أســـتاذ المـــوارد المائيـــة بجامعـــة 
لـــدى  زبـــاري،  وليـــد  العربـــي  الخليـــج 
اســـتضافته بفعاليـــات موســـم جائـــزة 
للجلســـات  كانـــو  أحمـــد  بـــن  يوســـف 
العلميـــة  الدراســـات  إن  الحواريـــة، 
توضح من دون شـــك حقيقة أن الكرة 
األرضيـــة تمر بفتـــرة دفيئة متســـارعة 
بفعـــل أنشـــطة اإلنســـان الصناعية منذ 
بـــدء الثـــورة الصناعية فـــي الغرب في 
منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر، الـــذي 
اعتمـــد على وقـــود الفحم بشـــكل كبير 
وأدى إلـــى ارتفـــاع تركيز ثاني أكســـيد 
الكربـــون مـــن 280 جزءا فـــي المليون 
قبـــل الثـــورة الصناعية إلـــى نحو 420 
جـــزءا فـــي المليـــون حاليـــا، وأدى ذلك 
الحـــراري،  االحتبـــاس  ظاهـــرة  إلـــى 
وارتفعـــت معهـــا درجة الحرارة بشـــكل 

متسارع.

زباري: األنشطة 
الصناعية بالغرب تسببت 

باالحتباس الحراري
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“الدواجن” تستهدف رفع إنتاج البيض 44.5 %
بزيادة 3 أضعاف عبر 8 مزارع سعة كل منها 75 ألف طير... خالد بن عبداهلل:

التظاهرات تتواصل رغم القمع.. والموقوفون يواجهون اإلعدام

محتجو إيران.. هتاف من الشرفات وغاز إلسكاتهم
عواصم ـ وكاالت

احتجاجيـــة  تحـــّركات  اإليرانيـــون  نّظـــم 
جديـــدة للتنديد بالنظـــام القائم في الباد، 
فـــي تحـــدٍّ لحملة القمـــع التي تشـــهد حالًيا 
محاكمـــة موقوفيـــن يواجـــه عـــدد منهـــم 

عقوبة اإلعدام.
مـــا  أمينـــي،  مهســـا  الشـــابة  مقتـــل  وإثـــر 
يـــزال اإليرانيـــون ينددون بجميـــع الطرق 

بالسلطات في بادهم.
فقـــد عمـــد ســـكان منطقـــة اكباتـــان غـــرب 
طهـــران فجـــرا إلـــى الهتـــاف من شـــرفات 
منازلهـــم ونوافذهـــا، مندديـــن بالقمع الذي 

تمارسه السلطات الحاكمة.
فيمـــا عمدت القـــوات األمنية إلـــى إطاق 
الغـــاز المســـيل للدموع والقنابـــل الصوتية 
أطلقـــوا  الذيـــن  المحتجيـــن  شـــقق  علـــى 

صيحاتهم من قلب بيوتهم.
أمـــا مدينـــة أراك وســـط البـــاد، فشـــهدت 
هجوًما بالمولوتوف على مقر للباسيج بعد 

منتصف الليل. وشـــهدت تلك المدينة قبل 
أيام، إطاق نار من قبل الشرطة وعناصر 
الباســـيج على مشـــاركين في جنـــازة أحد 
لتظاهـــرة  تحولـــت  أن  بعـــد  المحتجيـــن، 
مناهضـــة للحكومة. يذكر أن إيران تشـــهد 
منذ 16 سبتمبر الماضي، يوم وفاة الشابة 

الكرديـــة أميني البالغة مـــن العمر 22 عاما 
بعـــد 3 أيام فقـــط من اعتقالهـــا على أيدي 
شرطة األخاق، احتجاجات غير مسبوقة 
منذ 2019، شـــارك فيها العديد من الشبان 
والشـــابات الغاضبين، ومـــن جميع طبقات 

المجتمع.

عناصر الشرطة في طهران لمراقبة االحتجاجات

قـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وزير البنية التحتية الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة إن توسعة الشركة 
العامة للدواجن يأتي مواكبًة للخطة 
االستراتيجية لألمن الغذائي لمملكة 
البحرين، والتي تســـتهدف رفع نسبة 
االكتفاء الذاتي إلى 35 % عبر زيادة 
ا  اإلنتـــاج مـــن 83 مليون بيضـــة حاليًّ
إلـــى 120 مليـــون بيضة خـــال العام 

المقبل، أي بزيادة وقدرها 44.5 %.
جاء ذلـــك، لدى تفضلـــه صباح أمس 
برعاية حفل تدشـــين المـــزارع اآللية 
الجديـــدة للشـــركة العامـــة للدواجن، 
الشـــركة البحرينية الرائدة في إنتاج 
العـــام  منـــذ  الطـــازج  المائـــدة  بيـــض 
1977 والتابعـــة والمملوكـــة بالكامـــل 
لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضة 
“ممتلكات”، صندوق الثروة السيادي 

لمملكة البحرين.
مشـــروع  عبـــر  الشـــركة  وســـتتمكن 

التوســـعة إلـــى زيـــادة إنتاجهـــا لبيض 
3 أضعـــاف  المائـــدة الطـــازج بمعـــدل 

كـــون  التقليديـــة،  بالمـــزارع  مقارنـــة 
مشروع التوسعة يضم 8 مزارع، منها 

اثنتان للتربية، و6 لإلنتاج، وتَسع كل 
مزرعة 75 ألف طير.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية لدى تفضله صباح أمس برعاية حفل تدشين المزارع اآللية الجديدة للشركة العامة للدواجن
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وجه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خالص شكره وتقديره لعاهل 
البـــاد المعظـــم صاحب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة على 

دعوة جالته لقداسته لزيارة مملكة البحرين.
وقال خال صاة في ساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان: أرغب 
أن أحيي وأتقدم بخالص الشكر لجالته والسلطات في مملكة البحرين 
واإلخوة واألخوات في اإليمان وجميع ســـكان المملكة، خصوصا الذين 

يعملون منذ بعض الوقت على التحضير لهذه الزيارة.

البابا يشكر الملك المعظم 
على دعوته لزيارة البحرين
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تجـــاوزت القيمـــة الســـوقية للشـــركات 
بورصـــة  فـــي  المدرجـــة  المســـاهمة 
البحريـــن بنهاية شـــهر أكتوبـــر الماضي 
11.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 735.2 
مليون دينار، أي ما نسبته 7 %، قياًسا 
بنحـــو 10.5 مليـــار دينـــار فـــي الفتـــرة 
المماثلـــة مـــن العام الماضـــي. في حين 
تراجعـــت القيمـــة الســـوقية للبورصـــة 
في أكتوبر الماضي على أساس شهري 
بنســـبة 0.9 % قياًسا بنحو 11.3 مليار 

دينار في سبتمبر الماضي.

11.2 مليار دينار القيمة 
السوقية لبورصة البحرين

)20(

صافي ربح “البحرين الوطني” في 2022
أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن انخفاض بنســـبة 25 % فـــي صافي 
الربـــح العائد للمســـاهمين إلى 11.4 مليون دينار، للربـــع الثالث المنتهي 
فـــي 30 ســـبتمبر 2022، مقارنـــة مع 15.3 مليون دينار فـــي الفترة ذاتها 
2021. وُيعزا انخفاض صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع متطلبات 
المخصصـــات فـــي الربـــع الثالـــث بعد توقيـــف خيار تأجيل األقســـاط 
الشـــهرية. وانخفضت ربحية الســـهم الواحد إلى 6 فلوس للربع 

الثالث 2022، مقارنة مع 7 فلوس للفترة ذاتها 2021.

200 منظمة دولية: البحرين نموذج رائد في دولة المؤسسات والقانون 

فـــي إشـــادة دوليـــة بـــارزة عبـــرت عـــن التقديـــر الدولـــي 
الكبيـــر لملك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، أصـــدرت أمس الثاثـــاء الموافق 
األول مـــن نوفمبـــر 2022، أكثـــر مـــن 200 منظمـــة دولـــة 
بيانيـــن منفصليـــن عبرت فيهما عن تقديرهم وإشـــادتهم 
بإنجـــازات جالته وقيادته الرائدة للمشـــروع اإلصاحي 

بمملكـــة البحريـــن، مؤكديـــن أهميـــة االحتفـــاء بالتجربة 
البحرينيـــة الرائـــدة فـــي مجـــال إقامة دولة المؤسســـات 
والقانون وتعزيز احترام حقوق االنســـان والديمقراطية، 
مؤكديـــن أهميـــة الدور الذي تقوم به الحكومة الرشـــيدة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، في اســـتلهام 
يســـتهدف  التـــي  الســـامية  اإلنســـانية  والمبـــادئ  القيـــم 

المشروع اإلصاحي.

مليون دينار
50.8
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 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفــة، اســتمرار الجهــود الالزمــة للوصــول إلــى مراحــل متقدمــة تكفــل 
ا بما  توفيــر أمــن غذائــي مســتدام يدعم كفايــة توافر األغذيــة المنتجــة محليًّ
يلبي تفضيالت المســتهلكين، ويرفع نســبة االكتفاء الذاتــي؛ تحقيًقا ألهداف 
المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

 وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البنية التحتيـــة: “إن كافة المبادرات التي 
أطلقتهـــا الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
اإلنتـــاج  دعـــم  علـــى  التركيـــز  تســـتهدف 
المحلي في كافـــة األوجه المحققة لألمن 
الغذائـــي علـــى نحـــو يســـهم فـــي خفـــض 
االعتمـــاد علـــى األغذيـــة المســـتوردة من 
الخـــارج لتأميـــن االحتياجـــات المحليـــة، 
وذلـــك من خـــال تمكين القطـــاع الخاص 
لهـــذه  لعـــب دور المحـــرك الرئيســـي  مـــن 
األولوية عبر شـــراكته الناجحـــة والفاعلة 

مع القطاع العام”.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى تفضلـــه صبـــاح أمـــس 
اآلليـــة  المـــزارع  تدشـــين  حفـــل  برعايـــة 
للدواجـــن،  العامـــة  للشـــركة  الجديـــدة 
الشركة البحرينية الرائدة في إنتاج بيض 
المائدة الطـــازج منذ عـــام 1977 والتابعة 
ممتلـــكات  لشـــركة  بالكامـــل  والمملوكـــة 
البحريـــن القابضـــة “ممتلـــكات”، صنـــدوق 
الثـــروة الســـيادي لمملكـــة البحرين، وذلك 
بحضور وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  المبـــارك،  وائـــل 

ورجال األعمال والمدعوين.
 وبهـــذه المناســـبة، أشـــاد الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة بتوسعة الشركة العامة 
للدواجـــن لنطـــاق أعمالهـــا، والتي تحولت 
بموجبهـــا من مـــزارع تقليديـــة إلى مزارع 
متطـــورة تعتمـــد نظمهـــا اإلنتاجيـــة فيهـــا 
على أحدث التجهيـــزات والتكنولوجيات 
ا  التي تضاهـــي تجهيزات نظيراتها إقليميًّ
ـــا، والتـــي من شـــأنها أن تؤدي إلى  وعالميًّ
كليـــة  بصـــورة  اإلنتـــاج  خطـــوط  أتمتـــة 
بمـــا ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى جـــودة المنتج 

وسرعة األداء.
وأضـــاف الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا: “تعد 
عملية توســـعة الشـــركة العامـــة للدواجن 

جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن جهـــود زيـــادة إنتاج 
بيض المائـــدة بالتعاون مع مزارع القطاع 
التـــوازن  تحقيـــق  وبالتالـــي  الخـــاص، 
المنشـــود بين البيض المحلي والمستورد، 
ولتصبـــح بذلك عمليـــة التوســـعة مواكبًة 
الغذائـــي  لألمـــن  االســـتراتيجية  للخطـــة 
لمملكـــة البحريـــن، والتـــي تســـتهدف رفع 
نســـبة االكتفـــاء الذاتـــي إلـــى 35 % عبـــر 
ا  زيـــادة اإلنتاج مـــن 83 مليون بيضة حاليًّ
إلى 120 مليون بيضة خال العام المقبل، 

أي بزيادة وقدرها 44.5 %”.
وأوضـــح أن األمـــن الغذائي يعتبـــر واحًدا 
ســـير  تتابـــع  أخـــرى  أولويـــات  بيـــن  مـــن 
تقدمهـــا وتنفيذ مبادراتها اللجنة الوزارية 
التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
البلديـــات  شـــؤون  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
تخصيـــص  متابعـــة  الســـيما  والزراعـــة، 
أنشـــطة  لمزاولـــة  الازمـــة  األراضـــي 
اســـتثمارية ذات عاقـــة باألمـــن الغذائـــي 

الحيواني والنباتي والسمكي.
شـــكره  عـــن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأعـــرب 
وتقديـــره لرئيس وأعضـــاء مجلس إدارة 
وإدارتهـــا  للدواجـــن،  العامـــة  الشـــركة 
التنفيذيـــة، وجميـــع العامليـــن فيهـــا، على 
جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز األمن 
الغذائـــي، وتطويـــر صناعـــة إنتـــاج بيـــض 
المائـــدة الطـــازج؛ لتحمـــل منتجاتهـــا بكل 

فخر عامة “ُأنتج في البحرين”.
ويتزامـــن تفّضـــل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة برعايـــة 
حفـــل تدشـــين المـــزارع اآلليـــة الجديـــدة 
وتوســـعتها،  للدواجـــن  العامـــة  للشـــركة 
مـــع الذكرى 45 لتأسيســـها. وقـــد تعاونت 
الشـــركة العامـــة للدواجـــن مـــع شـــركتين 
عالميتين رائدتين فـــي مجال تكنولوجيا 
بناء المزارع اآللية بالكامل، واللتين قامتا 
بدورهمـــا في توفيـــر التكنولوجيـــا اآللية 
والمتكاملـــة ضمـــن بيئـــة محكمـــة صحية 

وآمنة للدواجن.
وخـــال الحفـــل، ألقـــى الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ممتلـــكات خالد الرميحـــي، كلمة، 
أعـــرب فيهـــا عـــن شـــكره وتقديـــره لنائب 
البنيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التحتية على تفضله برعاية حفل تدشين 
المـــزارع اآلليـــة الجديـــدة للشـــركة العامة 
للدواجـــن، ومـــا توليـــه اللجنـــة الوزاريـــة 
للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  برئاســـة 
وزير البنيـــة التحتية من اهتمام بالجهود 
المعـــززة لواقع األمن الغذائـــي في مملكة 

البحرين.
هـــذه  افتتـــاح  “إن  الرميحـــي:  وقـــال 
التوســـعة يقع ضمن نطاق اســـتراتيجيتنا 

االستثمارية الجديدة، والتي تستند على 
أســـس الملكيـــة الفاعلـــة والعمـــل بشـــكل 
وثيق مع شـــركات محفظتنا االستثمارية 
فـــي  باالســـتثمار  التزامنـــا  منطلـــق  مـــن 

البحرين”.
علـــى  ســـتعمل  التوســـعة  أن  وأوضـــح 
تعزيز مســـاهمة الشـــركة العامة للدواجن 
فـــي مجـــال األمـــن الغذائي؛ دعًمـــا لجهود 
المملكـــة في هـــذا القطاع وهو ما تســـعى 
له شـــركة ممتلكات التي طالما كان قطاع 
األغذيـــة مـــن القطاعـــات المهمة بالنســـبة 
لهـــا، وأن الشـــركة ســـتواصل العمـــل على 
تطويره واالســـتثمار فيه بما يتماشـــى مع 
نهج االستراتيجية االستثمارية الجديدة 
الهادفة إلى دعم النمو المستدام لألصول، 

والمســـاهمة في تطويـــر القيمة من خال 
التمثيـــل الفاعـــل ضمـــن مجالـــس اإلدارة 

وتقديم الخبرات االستراتيجية.
بأيـــٍد  للدواجـــن  العامـــة  الشـــركة  وتـــدار 
بحرينية لضمان تحقيق أعلى مســـتويات 
األمـــن الحيوي، إذ تتجاوز نســـبة البحرنة 
فيها 79 %. وســـتتمكن الشركة من خال 
إنتاجهـــا  زيـــادة  إلـــى  التوســـعة  مشـــروع 
ثاثـــة  بمعـــدل  الطـــازج  المائـــدة  لبيـــض 
أضعاف مقارنة بالمـــزارع التقليدية، كون 
مشـــروع التوســـعة يضـــم 8 مـــزارع، منها 
اثنتـــان للتربيـــة، و6 لإلنتـــاج، وتســـع كل 

مزرعة 75 ألف طير.
مـــن جهته، أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة العامة للدواجن سامي زينل، عن 

فخـــره باإلنجاز التي اســـتطاعت الشـــركة 
تحقيقـــه من خال التعاون مـــع الوزارات 
والجهات الحكوميـــة ذات العاقة، بهدف 
تعزيـــز األمن الغذائي في مملكة البحرين، 
الفًتا إلى أن الشـــركة ستواصل العمل إلى 
جانـــب شـــركة ممتلـــكات لتنفيـــذ العديـــد 
مـــن المبـــادرات األخـــرى التـــي من شـــأنها 
المســـاهمة فـــي دعـــم النمـــو االقتصـــادي 

المحلي.
الجديـــدة  التوســـعة  “ستســـاهم  وقـــال: 
فـــي إعـــادة تشـــكيل قطـــاع الدواجن في 
المملكة من خال زيادة الحصة السوقية 
لبيـــض المائـــدة المحلـــي وتعزيـــز المكانة 
التي تتمّتع بها مملكة البحرين في مجال 

إنتاج بيض المائدة بالمنطقة”.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية

استمرار الجهود الالزمة لتوفير أمن غذائي مستدام وتعزيز االكتفاء الذاتي
رعى افتتاح التوسعة الجديدة للشركة العامة للدواجن... الشيخ خالد بن عبداهلل:

التوسعة 
تستهدف زيادة 
اإلنتاج 44.5 % 

خالل العام المقبل

زيادة اإلنتاجية من 
83 مليون بيضة 
حاليا إلى 120 

مليون بيضة
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، رئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أشـــاد الوزير بـــدور ديـــوان الرقابة فـــي تعزيز مبادئ الشـــفافية 
والنزاهة بما يسهم في ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون.

مـــن جهتـــه، أعـــرب الشـــيخ أحمد بـــن محمـــد آل خليفـــة عن شـــكره وتقديـــره لوزير 
الداخلية، مشيدا بحرصه على تعزيز التواصل والتنسيق.

استقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راشـــد آل خليفة، في مكتبه أمس الثالثاء، ســـفير جمهورية روســـيا االتحادية لدى 

مملكة البحرين ألكسي سكوسوريف، بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالده لدى المملكة.
 ورّحـــب بالســـفير سكوســـوريف، معرًبـــا عـــن تمنياتـــه لـــه بالتوفيق فـــي أداء مهامه 
ومواصلـــة مســـاعي تطويـــر عالقـــات التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، كما أشـــاد 
بمشـــاركة رئيـــس جمهوريـــة تتارســـتان والعديد من العلمـــاء والمفكرين من روســـيا 
االتحادية في ملتقى البحرين للحوار الذي يعقد تحت الرعاية الســـامية لملك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تزامًنا مع الزيارة الرسمية 
التاريخية لقداســـة البابا فرانســـيس بابا الفاتيكان، إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة 
جاللة الملك المعظم، بحضور األمام األكبر شـــيخ األزهر الشـــريف. من جانبه، أعرب 
الســـفير سكوســـوريف عن شـــكره وتقديره للشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد 
آل خليفـــة علـــى ما لقيه من حســـن اســـتقبال وحفاوة وترحيب، منّوًهـــا بالدور الذي 
يضطلـــع به المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية فـــي تعزيز الروابط الدينية ونشـــر 
القيم السمحة وتعزيز الحوار بين األديان.  كما أشاد السفير بملتقى البحرين للحوار 
الذي سيعقد في مملكة البحرين في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر الجاري.

ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون

رئيس “األعلى اإلسالمي” يتمنى التوفيق للسفير الروسي الجديد

تبادل وجهات النظر بشأن ملفات القمة العربية
تأكيد أهمية الخروج بقرارات ونتائج تعزز العمل المشترك... محمد بن مبارك:

قام الممثـــل الخاص لملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفـــة بزيارة رئيس الجمهورية التونســـية 
الشقيقة قيس سعيد، بمقر إقامته بالجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.
وفي بداية اللقاء، نقل ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك آل 
خليفة تحيات ملك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، إلـــى الرئيـــس التونســـي وتمنياتهما لـــه بالتوفيق 
للعمل لما فيه خير الجمهورية التونســـية وشعبها الشقيق 

والمزيد من تقدمه وازدهاره.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض العالقـــات األخويـــة بيـــن 
مملكة البحرين والجمهورية التونســـية، وســـبل تطويرها 
وتنميتهـــا فـــي المجـــاالت المختلفـــة وبمـــا يخـــدم مصالح 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كمـــا جرى خالل اللقـــاء تبادل وجهات النظـــر عن القضايا 
المطروحـــة على جدول القمة العربيـــة التي بدأت أعمالها 
أمس )الثالثـــاء األول من نوفمبر(، وتأكيد أهمية الخروج 
بقرارات ونتائج تســـهم في تعزيز العمل العربي المشـــترك 
علـــى كافـــة المســـتويات وبمـــا يمكـــن الـــدول العربيـــة من 

مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية.
كما قام سمو الممثل الخاص لملك مملكة البحرين المعظم 
بزيـــارة رئيـــس جمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة عبداللطيـــف 
رشـــيد بمقر إقامتـــه بالجمهورية الجزائريـــة الديمقراطية 

الشعبية.
وفي بداية اللقاء، نقل ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك آل 
خليفة تحيات ملك البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء إلى الرئيـــس العراقي 
وتمنياتهما له بالتوفيق للعمل لما فيه خير العراق وشعبه 

الشقيق والمزيد من تقدمه وازدهاره.
وخـــالل اللقـــاء، تم اســـتعراض مســـار العالقـــات األخوية 
القائمـــة بين مملكة البحريـــن وجمهورية العراق، والتأكيد 
فـــي  وتنميتهـــا  تطويرهـــا  علـــى  والعمـــل  التعـــاون  علـــى 
المجاالت المختلفة وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما 

الشقيقين 
كمـــا جـــرى في اللقاء تبـــادل وجهات النظر حـــول القضايا 
والمواضيـــع المطروحـــة على جـــدول القمـــة العربية التي 
تبـــدأ أعمالهـــا اليوم الثالثـــاء األول من نوفمبـــر، حيث تم 
التأكيد على أهمية انعقادها والخروج بالنتائج والقرارات 
التـــي تعـــزز وتقـــوي العمـــل العربـــي المشـــترك علـــى كافة 
المســـتويات فـــي ظـــل تعـــاون وتضامـــن عربـــي لمواجهة 
التحديـــات اإلقليمية والدولية التي تهدد أمن واســـتقرار 

الوطن العربي وتعطل عمله المشترك.
كمـــا اســـتقبل ســـمو الممثل الخـــاص لملك البـــالد المعّظم، 
بمقـــر إقامة ســـموه بالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطية 
الشـــعبية، رئيـــس وزراء الجمهوريـــة اللبنانيـــة الشـــقيقة 

نجيب ميقاتي.
وفي معرض ترحيب سموه بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، 
جـــرى اســـتعراض للعالقات األخويـــة القائمة بيـــن مملكة 

البحرين والجمهورية اللبنانية وســـبل تنميتها وتطويرها 
لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تم 
تبـــادل وجهـــات النظر حول جـــدول أعمال القمـــة العربية 
التـــي بـــدأت أعمالهـــا بالجزائـــر أمـــس الثالثـــاء، حيـــث تم 
التأكيد على العمل بما يحقق التضامن بين الدول العربية 
الشقيقة وُيسهم في االرتقاء بالعمل العربي المشترك في 

مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك يزور الرئيس التونسي بمقر إقامته

سمو الشيخ محمد بن مبارك في زيارة للرئيس العراقي

سمو الشيخ محمد بن مبارك مستقبال رئيس الوزراء اللبناني
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تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة رئيـــس اللجنـــة األمنية 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
اجتماع اللجنة األمنية العاشر للعام 2022، بحضور 
نائب المحافظ العميد عيســـى الدوسري، وعدد من 
الضبـــاط من ممثلـــي الجهات األمنية والمســـؤولين 

بالمحافظة.
محافـــظ  ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
الجنوبيـــة بالحضـــور، مؤكـــًدا الـــدور الكبيـــر للجنـــة 
األمنية فـــي تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة في تلبية 
احتياجـــات األهالـــي لتعزيـــز األمن واالســـتقرار في 
مجتمع الجنوبية، مثنًيا ســـموه على الجهود البارزة 
التي تقوم بها األجهزة األمنية في ترسيخ مقومات 
األمـــن والســـامة فـــي مناطـــق المحافظـــة، منوهـــا 
ســـموه بمســـتوى التعـــاون والتنســـيق القائـــم بيـــن 
المحافظـــة ومختلف األجهزة األمنيـــة بما يعزز من 
نجاح المحافظة في الجهوزية واالســـتعداد األمني 

المشترك.

بعدهـــا، تابـــع ســـمو محافـــظ الجنوبية اإلجـــراءات 
المتخذة في اســـتقبال مختلف المناســـبات المقبلة، 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات األمنيـــة، مؤكـــًدا 
والجاهوزيـــة  االســـتجابة  ســـرعة  تحقيـــق  ســـموه 

األمنية الفاعلة ورفع نســـبة الوعي، كما أطلع ســـمو 
المحافـــظ علـــى الجهـــود المبذولـــة من قبل شـــرطة 
خدمة المجتمع، مبيًنا سموه أن المحافظة حريصة 
علـــى إيـــاء التعاون والشـــراكة المجتمعيـــة موجًها 

سموه اســـتمرار المبادرات والحمات التوعوية في 
المرافق العامة لإلسهام في تعزيز األمن المجتمعي 
وتحقيق مزيد من المكتســـبات واإلنجازات األمنية 

والمجتمعية في جميع مناطق المحافظة.

مـــن جانـــب آخـــر، اطلـــع ســـمو المحافـــظ علـــى أبرز 
مـــا قامـــت بـــه اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي مواصلة 
الحمـــات المروريـــة التي من شـــأنها تعزيـــز الثقافة 
المروريـــة فـــي مختلف الطرق الرئيســـة بالمحافظة 
واســـتمرار التعـــاون والشـــراكة الهادفة لرفع نســـب 

الوعي المروري تجاه مرتادي الطرق.
إلـــى ذلك، اطلعت اللجنـــة األمنية على عرض مرئي 
لـــإلدارة العامـــة للدفاع المدني عـــن الجهود األمنية 
فـــي تعزيز الســـامة وذلك ضمن مخرجـــات اللجنة 
األمنية في متابعة اشتراطات السامة في المرافق 
العامـــة ومواصلة الحمات التفتيشـــية في المباني 
والمرافـــق الحيويـــة، وذلـــك حفاًظـــا علـــى ســـامة 

األهالي والمواطنين والمقيمين.
فـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــاد الحضـــور مـــن ممثلي 
اإلدارات األمنيـــة بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه محافـــظ 
الجنوبية رئيس اللجنة األمنية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة في متابعـــة وتنفيذ 
المبـــادرات األمنيـــة الهادفـــة، وســـعي ســـموه إلـــى 

تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يؤكد جهوزية المحافظة الستقبال المناسبات المقبلة
مواصلة الجهود مع جميع الجهات األمنية لتعزيز الشراكة المجتمعية

تنفيـــذًا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلـــى هيئـــة 
تنظيم ســـوق العمل بإلغاء تصريح العمل 
المـــرن، وتســـجيل العمالـــة الوافـــدة كافة 
بالشراكة مع القطاع الخاص، أصدر وزير 
العمل، رئيس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم 
ســـوق العمل جميل حميـــدان، القرار رقم 
)1( لســـنة 2022 بشأن إســـناد بعض مهام 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل إلـــى مراكـــز 

تسجيل العمالة.
وأكـــد حميـــدان أن القرار الصادر بإســـناد 
بعض المهـــام إلى مراكز تســـجيل العمالة 
علـــى  للحصـــول  التقـــدم  فـــي  الراغبـــة 
تصريـــح مزاولة األنشـــطة المهنيـــة يأتي 
ضمـــن اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا هيئـــة 
التوجيـــه  لتنفيـــذ  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
الكريـــم بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، 
وتكثيـــف الحمات التفتيشـــية وتشـــديد 
أصحـــاب  مـــن  المخالفيـــن  مـــع  التعامـــل 
العمـــل  رخـــص  وربـــط  والعمـــال،  العمـــل 
المهنيـــة بالمعايير والمؤهات، إلى جانب 
توفيـــر البيئة المناســـبة للعمال بما يراعي 
حقوقهـــم ويزيد مـــن فعاليـــة دورهم في 

التنمية االقتصادية.
باشـــرت  الهيئـــة  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
التنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
“ســـجات”  نظـــام  فـــي  نشـــاط  بإضافـــة 
تحـــت مســـمى “مركـــز تســـجيل العمالة”؛ 
بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل 
وربـــط رخـــص العمـــل المهنيـــة بالمعاييـــر 

والمؤهات.
وأكـــد حميدان أن أهمية اإلجراءات التي 
يتـــم تنفيذها وفقًا لقرار ســـمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في إطاق 
مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين 
العـــام والخـــاص لمعالجـــة ظروف ســـوق 
العمـــل، والتعاون لتســـجيل كافـــة العمالة 
الوافـــدة، والتصدي المشـــترك إلى العمالة 
غير النظامية، بما ينعكس على اســـتقرار 
ســـوق العمـــل، مشـــيرًا إلـــى أن القطاعين 

العام والخاص يعمان على تنفيذ أهداف 
مشتركة تصب في صالح تحقيق التنمية 
االقتصادية المستدامة، وتحفظ استقرار 
بيئة العمل ضمن منظومة تراعي العدالة 
والتنافســـية والمرونـــة التـــي تســـتجيب 

لمتطلبات السوق وتدعم نموه.
وتتمثـــل أبـــرز الشـــروط الخاصـــة بمراكز 
فـــي  القـــرار،  حســـب  العمالـــة،  تســـجيل 
التجـــاري،  الســـجل  فـــي  القيـــد  تســـجيل 
وتجهيـــز مـــكان مائـــم الســـتقبال العمال 
األجانـــب الراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى 
المهنيـــة،  األنشـــطة  بمزاولـــة  تصريـــح 
ويخضع لموافقة الهيئة، وتقديم شـــهادة 
حســـن ســـيرة وســـلوك تثبـــت بـــأن طالب 
االعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية 
أو جنحـــة ماســـة بالشـــرف واألمانة ما لم 
يكـــن قد رد إليه اعتباره. كما تلتزم مراكز 
تسجيل العمالة باستام طلبات تصاريح 
مزاولـــة األنشـــطة المهنيـــة المقدمـــة مـــن 
وإحالتهـــا  تجهيزهـــا  ثـــم  ومـــن  العمـــال، 
للهيئة لفحصها والبت فيها باإلضافة إلى 
التحقق من توافر المؤهات أو شـــهادات 
المعايير المهنيـــة الازمة للعمال األجانب 
الراغبيـــن بمزاولـــة األنشـــطة المهنيـــة بما 
للمتعامليـــن  والســـامة  األمـــن  يحقـــق 
معهـــم اجتماعيـــًا واقتصاديـــًا، وااللتـــزام 
التـــي  اإللكترونيـــة  األنظمـــة  باســـتخدام 
تحددهـــا الهيئـــة، وإدراج بيانـــات العمال 
األجانب في األنظمـــة اإللكترونية، وذلك 
بشـــكل  تحديثهـــا  مـــع  تســـجيلهم  عنـــد 
مســـتمر، علـــى أن تشـــمل علـــى معلومات 

وأرقـــام  والعنـــوان  الشـــخصية  العامـــل 
التواصل واألنشطة المصرح بمزاولتها.

ومن بين التزامات مراكز تسجيل العمالة 
تحقيق نســـبة البحرنة طبقًا للتشـــريعات 
واألنظمـــة المعمـــول بهـــا، وعـــدم تقاضي 
أية مبالـــغ أو الحصول على أية منفعة أو 
مزايـــا عـــن أي مـــن الخدمـــات المنصوص 
عليهـــا فـــي القـــرار مـــن العمـــال األجانب، 
مع تمكين مفتشـــي وموظفـــي الهيئة من 
االطاع على كافـــة البيانات التي بحوزة 
المركـــز واإلباغ عن أي مخالفات يرتكبها 

العمال المسجلون. 
وأشـــار حميـــدان إلى أنـــه يســـمح للعمالة 
الوافـــدة المتواجـــدة فـــي داخـــل مملكـــة 
ألغيـــت  أو  انتهـــت  والتـــي  البحريـــن 
تصاريحها بالتسجيل، أو أن يكون العمال 
من حاملي تصريح العمل المرن، مشـــددًا 
على عدم قبول تسجيل ذوي األسبقيات 
الجنائيـــة، أو التاركيـــن للعمـــل بالمخالفة 
لشـــروط التصريـــح )الهاربيـــن( أو حاملي 
تأشـــيرة الزيارة، وأال يكون مالكًا لســـجل 
تجـــاري في المملكة، عـــاوة على االلتزام 
بدفع الرســـوم المقـــررة في مراكـــز الدفع 
المعتمـــدة مـــن قبل الهيئة قبل اســـتكمال 
التســـجيل؛ وذلك لتأمين مصاريف عودة 

العامل األجنبي المسجل إلى باده.
وجـــدد وزير العمل، رئيـــس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، حرص مملكة 
البحريـــن علـــى مراجعـــة وتطويـــر كافـــة 
التشـــريعات واإلجـــراءات بما يســـهم في 
تعزيـــز بيئـــة العمـــل وفق مقومـــات صلبة 
تســـتجيب إلـــى احتياجات ســـوق العمل 
المتغيـــرة، وتحفظ حقـــوق جميع أطراف 
صـــون  جانـــب  إلـــى  تمييـــز،  دون  لعمـــل 
الســـمعة الدوليـــة للمملكـــة كإحدى أفضل 
بيئـــات العمـــل مـــن حيـــث القـــدرة علـــى 
جذب االستثمار والتسهيل على أصحاب 
األعمـــال وحمايـــة حقوق أطـــراف العمل، 
الخـــاص  القطـــاع  لـــدور  مؤكـــدًا تقديـــره 
والقائميـــن عليه كشـــركاء أساســـيين في 
العمـــل على تحقيـــق االســـتقرار والتنمية 

المستدامة في سوق العمل.

ال تسجيل لذوي األسبقيات وحاملي تأشيرة الزيارة... حميدان:

إسناد بعض مهام “سوق العمل” إلى مراكز تسجيل العمالة

جميل حميدان

ترخيص 14 موثقا خاصا لمزاولة أعمال كاتب العدل
المعاودة يدعو لتسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين

والمحامييـــن  القانونييـــن  مـــن   14 أدى 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  أمـــام  القســـم 
اإلســـامية واألوقاف نواف المعاودة، بعد 
اســـتكمالهم متطلبـــات وشـــروط البرنامج 
المقـــرر لترخيـــص مزاولـــة أعمـــال كاتـــب 
العـــدل الخـــاص )الموثـــق الخـــاص( باللغة 
العربية للدفعة الخامسة، ومنحهم شهادة 
ترخيـــص لمزاولـــة أعمـــال كاتـــب العـــدل، 
صالحة لمدة ثاث ســـنوات يتم تجديدها 

وفًقا للشروط والمتطلبات الازمة.
 وثّمـــن وزير العدل الجهود التي أســـهمت 
فـــي نجاح هـــذه المبادرة الهادفـــة لتطوير 
خدمـــات التوثيق مـــن خال الشـــراكة مع 

القطاع الخاص، وذلك في ضوء المرسوم 
بتعديـــل   2017 لســـنة   37 رقـــم  بقانـــون 
بعـــض أحكام المرســـوم بقانـــون رقم )14( 
لســـنة 1971 بشـــأن التوثيـــق الـــذي يعـــد 
إحدى المبادرات المهمة ضمن مشـــروعات 
التطويـــر القانونـــي، ومواكبـــة المتطلبـــات 
الجديـــدة فـــي المجـــاالت التنمويـــة كافـــة 
ومنها التوثيق الذي ُيشكل أحد القطاعات 

العدليـــة المحوريـــة.  وأكـــد وزيـــر العـــدل 
استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل 
الخاص فـــي تقديم خدمـــات التوثيق، لما 
يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع 
أعمـــال التوثيق وتســـهيل إجراءاتها أمام 
المســـتفيدين مـــن المواطنيـــن والمقيمين 
طريـــق  عـــن  والمؤسســـات  والشـــركات 
إيجـــاد خيارات متعـــددة من حيث الوقت 

والمكان. وبموجب القرار الوزاري رقم 76 
لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقم )14( لســـنة 
1971 بشـــأن التوثيـــق، فـــإن لكاتب العدل 
بأعمـــال  القيـــام  العربيـــة(  )للغـــة  الخـــاص 
التوثيـــق المنصـــوص عليهـــا فـــي القانون، 
باســـتثناء المعامات المتعلقـــة بالعقارات 

والتوكيات الخاصة بالتصرف واإلدارة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

www.maintcon.org

Industry 4.0 - Industrial Innovation & Technologies in the New Normal

Gulf Society For Maintenance & Reliability
اجلمعيــــة اخلليجية للــصيانة واألعتمــادية

GSMR  EXCELLENCE 
AWARD 2022 

   

 

 

2022 30-27

  

تحت رعاية
 سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة

وزير النفط والبيئة
 المبعوث الخاص للشؤون المناخية

مملكة البحرين

 صممت هذه الجائزة
 للتعرف على مساهمات

 المنظمات وا�فراد وتأثيرهم
 الكبير في مجاالت الصيانة

وا�عتمادية وإدارة ا�صول

دعم: تنظيم: الراعي ا�عالمي

 فرصة فريدة للمبتكرين
 لعرض مواهبهم وتشجيع

 المبتكرين والباحثين
 والمبدعين من جميع أنحاء

المنطقة

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على

 أستكشاف النساء 
 المهنيات وتحفيزهن

 في مجال الصناعة وإدارة
ا�صول

 مؤتمر الشرق ا�وسط السادس
للصيانة واالعتمادية وإدارة ا�صول

نــوفـمـبـر

الفعاليات الخاصة

فندق الخليج – مملكة البحرين

conference.manager@bse.bhالبريد ا�لكتروني :0733 1781 973+هاتف :

المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبلت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي بمكتبهـــا ســـفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، رودي دراموند، حيث رحبت وزيرة اإلســـكان 
والتخطيط العمراني بالسفير، وأشادت بما يوليه من جهود لتنمية عاقات الصداقة 

التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة.
وقـــد جـــرى خـــال اللقـــاء اســـتعراض العاقـــات المتميـــزة التـــي تجمع بيـــن البلدين 
الصديقيـــن في شـــتى المجاالت، والموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، فيما أعرب 
الســـفير البريطاني عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به مملكة 
البحرين لتنفيذ المشروعات التنموية، والتي من أبرزها مشروعات ومبادرات قطاع 

السكن االجتماعي، مثمًنا جهود الوزارة في توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

استعراض العالقات المتميزة بين البحرين وبريطانيا



05 األربعاء 2 نوفمبر 2022 - 8 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5132

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

مجموعة بنك البحرين الوطني
 هاتف: 228800 17 )973+(

www.nbbonline.com

بيان المركز المالي الموحد المختصر|
)بماليين الدنانير البحرينية( كما في 30 سبتمبر 2022 

30 سبتمبر
2022

31 ديسمبر
2021

)مدققة()مراجعة(

الموجودات
123.0 175.9نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

225.7 161.0سندات الخزينة
294.4 423.3إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,395.8 2,612.6قروض وسلفيات 
1,258.6 1,202.4أوراق مالية استثمارية

27.2 26.9استثمار في شركات زميلة
93.3 134.6فوائد مستحقة وموجودات أخرى

64.0 69.0عقارات ومعدات
53.053.6شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

4,858.74,535.6مجموع الموجودات

المطلوبات
518.0 488.1مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

221.6 304.5سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء
3,184.2 3,377.1ودائع الزبائن

76.5 141.7فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
4,000.3 4,311.4مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
206.0187.3رأس المال

)1.2()1.1(أسهم غير مخصصة تحت نظام حوافز الموظفين باألسهم

12.311.4عالوة إصدار

103.093.6االحتياطي القانوني

32.432.4االحتياطي العام

185.3204.3احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة

537.9527.8حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

9.47.5حصة غير مسيطرة

547.3535.3مجموع حقوق الملكية

4,858.74,535.6مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر |
)بماليين الدنانير البحرينية( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 

للثالثة أشهر المنتهية فيللتسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 

2022
30 سبتمبر 

2021
30 سبتمبر 

2022
30 سبتمبر 

2021

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

130.9114.349.538.0إيرادات الفوائد 

)8.1()17.1(   )25.1()34.9(مصروفات الفوائد 

96.089.232.429.9صافي إيرادات الفوائد 

34.225.311.18.3إيرادات أخرى

130.2114.543.538.2مجموع الدخل التشغيلي

34.029.512.110.1مصروفات الموظفين

11.18.63.82.6استهالك، وإطفاء، ومصروفات المعدات

17.817.35.96.2مصروفات تشغيلية أخرى

62.955.421.818.9مجموع المصروفات التشغيلية

 الربح قبل نتائج الشركات الزميلة ومخصصات
67.359.121.719.3انخفاض القيمة والمخصصات األخرى

0.5-0.50.7الحصة من أرباح الشركات الزميلة، صافي

 انخفاض قيمة القروض واإليداعات واألوراق
)1.6()9.5()9.5()15.1(المالية، صافي 

)2.7()0.5()3.8(0.1انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي 

11.715.5 52.846.5ربح الفترة

المنسوب إلى:
50.845.811.415.3مساهمي البنك

2.00.70.30.2حصص غير مسيطرة

52.846.511.715.5ربح الفترة

7 فلس6 فلس22 فلس25 فلسربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر |
)بماليين الدنانير البحرينية( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 

للثالثة أشهر المنتهية فيللتسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 
2022

30 سبتمبر 
2021

30 سبتمبر 
2022

30 سبتمبر 
2021

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

52.846.511.715.5ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
البنــود التي تـم أو يمكـن تصنيفهـا إلى الـربـح 

أو الخسارة:
 القيمــــة العـادلــــة خـــــالل الــدخـــــل الشـامـــــل اآلخـــــر

)أدوات دين(:
)3.9(2.9)1.6(10.9صافي التغيير في القيمة العادلة	 

)0.2()1.3()3.2()8.8(صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة	 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح 
أو الخسارة:

القيـمــة العـادلـة خــالل الـدخــل الشـامــل اآلخـــر )أدوات 
)2.2()3.2()4.9()3.6(حقوق الملكية(

)6.3()1.6()9.7()1.5(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

51.336.810.19.2مجموع الدخل الشامل للفترة

المنسوب إلى:
49.336.19.89.0مساهمي البنك

2.00.70.30.2حصص غير مسيطرة
10.19.2 51.336.8مجموع الدخل الشامل للفترة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر|
)بماليين الدنانير البحرينية( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 

االحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة

2022 )مراجعة(
رأس

المال
أسهم غير 

مخصصة
عالوة
إصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
الهبات 

والتبرعات
األرباح

المستبقاة

مجموع 
حقوق ملكية 
المساهمين

حصة غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 
الملكية

13.8172.3527.87.5535.3 32.418.2 93.6 11.4 )1.2(187.3الرصيد في 31 ديسمبر 2021 

تخصيصات عام 2021:

)37.3(-)37.3()37.3(-------أرباح نقدية )%20(

---)18.6(-----)0.1(18.7إصدار أسهم منحة )%10(

---)2.7(2.7------تحويل إلى احتياطي الهبات والتبرعات 

---)9.4(---9.4---تحويل إلى االحتياطي القانوني

498.0 16.5104.3490.57.5 32.418.2 11.4103.0)1.3(206.0الرصيد بعد تخصيصات عام 2021

 أسهم للموظفين تم تخصيصها
1.1-1.1-----0.20.9-خالل الفترة

الدخل الشامل للفترة:

50.850.82.052.8-------ربح الفترة

)1.5(- )1.5(--)1.5(-----الدخل الشامل اآلخر

50.849.32.051.3-)1.5(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)2.7(-)2.7(-)2.7(------استخدام احتياطي الهبات والتبرعات

)0.4()0.1()0.3()0.3(-------تغيرات أخرى 

12.3103.032.416.713.8154.8537.99.4547.3)1.1(206.0الرصيد في 30 سبتمبر 2022

االحتياطيات األخرى واألرباح المستبقاة

مجموع 
حقوق ملكية 
المساهمين

حصة غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 
الملكية 2021 )مراجعة(

رأس
المال

أسهم غير 
مخصصة

عالوة
إصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

 احتياطي
القيمة 
العادلة

احتياطي 
الهبات 

والتبرعات
األرباح

المستبقاة

15.2183.4519.76.6526.3 32.424.1 85.1 10.5 )1.3( 170.3 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تخصيصات عام 2020:

)34.1(-)34.1()34.1(-------	 أرباح نقدية )%20(

---)16.9(-----)0.1(17.0	 إصدار أسهم منحة )%10(

---)2.7(2.7------	 تحويل إلى احتياطي الهبات والتبرعات

---)8.5(---8.5---	 تحويل إلى االحتياطي القانوني

492.2 6.6 485.6 121.2 17.9 24.1 32.4 93.6 10.5 )1.4(187.3 الرصيد بعد تخصيصات عام 2020

 أسهم للموظفين تم تخصيصها
1.1-1.1-----0.20.9-خالل الفترة 

الدخل الشامل للفترة:

45.845.80.746.5-------ربــح الفترة

)9.7(- )9.7(--)9.7(-----الدخل الشامل اآلخر

45.836.10.736.8-)9.7(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)3.4(-)3.4(-)3.4(------استخدام احتياطي الهبات والتبرعات

---)2.7(-2.7-----بيع أسهم حقوق ملكية

)0.4()0.2()0.2()0.2(-------تغيرات أخرى 

11.493.632.417.114.5164.1519.27.1526.3)1.2(187.3الرصيد في 30 سبتمبر 2021

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر|
)بماليين الدنانير البحرينية( للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 

للتسعة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 302021 سبتمبر 2022

)مراجعة()مراجعة(

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

52.846.5ربح الفترة
تسويات لمطابقة ربح الفترة مع صافي النقد من أنشطة العمليات:

5.84.7االستهالك واإلطفاء
1.51.6إطفاء حق استخدام األصول المستأجرة

15.19.5انخفاض قيمة القروض واإليداعات واألوراق المالية، صافي
3.8)0.1(مخصصات انخفاض القيمة والمخصصات األخرى

)0.7()0.5(الحصة من أرباح الشركات الزميلة، صافي
74.665.4ربح الفترة بعد التسويات 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)1.2()45.5(أرصدة لدى البنوك المركزية )احتياطي نقدي إلزامي(
)48.0(72.5سندات الخزينة

5.422.7إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
)100.9()231.9(قروض وسلفيات 

96.0)6.2(أوراق مالية استثمارية 
13.520.2فوائد مستحقة وموجودات أخرى

)75.2()29.9(مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
82.933.7سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

192.9244.4ودائــع العمـالء
)7.3(73.4فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

201.7249.8صافي النقد من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

0.31.0أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
9.5-استرداد رأس المال من الشركات الزميلة

)9.5()10.3(شراء عقارات ومعدات، صافي
1.0)10.0(صافي النقد )المستخدم في( / من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)34.3()37.3(أرباح أسهم مدفوعة 
)3.8()3.1(هبات وتبرعات مدفوعة 

)1.6()1.8(التزامات اإليجار المدفوعة  
)39.7()42.2(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

149.5211.1صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
320.5373.2النقد وما في حكمه في 1 يناير

470.0584.3النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

 المعلـومـات الماليـة
 الموحدة المرحلية المختصرة 

30 سبتمبر 2022

تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تم استخراج أرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة للربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

روجـعت من قبل مدققي الحسابات كي بي ام جي - 1 نوفمبر 2022
فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس اإلدارة
د. عصام عبدالله فخرو

نائب رئيس مجلس اإلدارة
جان - كريستوف دوراند

الرئيس التنفيذي
ّ
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بابـــا  فرنســـيس   البابـــا  قداســـة  وجـــه 
الفاتيـــكان خالـــص شـــكره وتقديره لملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة علـــى دعوة 

جاللته لقداسته لزيارة مملكة البحرين.

وقـــال خالل صـــالة في ســـاحة القديس 
بطـــرس بحاضـــرة الفاتيـــكان: أرغـــب أن 
أحيـــي وأتقـــدم بخالـــص الشـــكر لجاللته 
والســـلطات في مملكة البحرين واإلخوة 
واألخـــوات فـــي اإليمـــان وجميع ســـكان 
المملكـــة، خصوصـــا الذيـــن يعملـــون منذ 
لهـــذه  التحضيـــر  علـــى  الوقـــت  بعـــض 

الزيارة”.
وبيـــن أن “الزيـــارة ســـتكون تحت شـــعار 
الحـــوار وسأشـــارك فـــي منتـــدى يتمحور 
حـــول ضرورة أن يلتقي الشـــرق والغرب 
بشـــكل أكبر مـــن أجل التعايش البشـــري، 
وســـأحظى بفرصة التحدث مع الممثلين 

الدينيين، والسيما المسلمين”.

المنامة - بنا

البابا يشكر الملك المعظم 
على دعوته لزيارة البحرين

خالل صالة في ساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان

فريق تغطية ملتقى البحرين للحوار )الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني(، وزيارة البابا وشيخ األزهر للبحرين: 

 www.albiladpress.com ^ تابعوا الجديد عبر موقع

” بالتزامن مع زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان للبحرين برامج “ 

دورة دماء 
المجتمع البحريني

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي 

ملف:

التعايش والتسامح 
في البحرين

رسالة المسيحيـين
لـ “البـــــابـــا”

عاصمـــــــة 
الســــــــــالم 

المسيحيون 
في البحرين 

معاذ توفيقخليل إبراهيمرسول الحجيريريناتا عزميحسن عبدالرسولسيد علي المحافظة

ملف:

لقاء خاص مع:

” فيديــو:فيديــو: ” وثائقي “ وثائقي “

البحرين تستضيف حوارا إسالميا مسيحيا مباشرا برئاسة شيخ األزهر
تزامنا مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا ويناقش التحديات العالمية للبشرية

تســـتضيف مملكـــة البحريـــن، فـــي الرابـــع 
مـــن نوفمبر الجـــاري، االجتماع الســـادس 
عشـــر لمجلس حكمـــاء المســـلمين، تزامًنا 
مع الزيـــارة الرســـمية التاريخية لقداســـة 
البابا فرنســـيس بابا الكنيسة الكاثوليكية 
لمملكـــة البحرين تلبيـــة لدعوة ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ، وانطـــالق فعاليـــات 
ملتقـــى البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغرب 
من أجل التعايش اإلنساني”، والذي ينظم 
تحت الرعاية الســـامية لجاللة ملك البالد 

المعظم. 
ويعقـــد االجتمـــاع برئاســـة شـــيخ األزهـــر 
الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين 
الطيـــب،  أحمـــد  الدكتـــور  األكبـــر  اإلمـــام 
بابـــا  فرنســـيس،  البابـــا  بحضـــور قداســـة 
الفاتيكان، حيـــث يناقش اجتماع مجلس 
حكمـــاء المســـلمين القضايـــا والتحديـــات 
العالميـــة التي تواجه البشـــرية في القرن 
الواحد والعشـــرين، ضمن حوار إســـالمي 
مســـيحي مباشـــر بيـــن أعضـــاء المجلـــس 
وكبار رجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية. 
وبهـــذه المناســـبة، أوضـــح األميـــن العـــام 

المستشـــار  المســـلمين  حكمـــاء  لمجلـــس 
محمـــد عبدالســـالم أن هـــذا اللقـــاء يمثـــل 
نموذجـــًا فريـــدًا فـــي العالقـــة بيـــن قـــادة 
وأتباع األديان المختلفة، ممثلين بحكماء 
المســـلمين وقـــادة الكنيســـة الكاثوليكية، 
ويعكـــس الـــذي يمكـــن أن يقـــوم بـــه قادة 
وزعمـــاء األديـــان فـــي مواجهـــة تحديات 
العصـــر من خـــالل تقديم خطـــوات جادة 
وحلـــول عملية وواقعية لهـــذه التحديات 
مـــن منظـــور دينـــي وشـــرعي ُيســـهُم فـــي 
التخفيـــف مـــن آثـــار هـــذه األزمـــات التـــي 

تواجه البشرية.

وأشـــار المستشـــار محمد عبد السالم  إلى 
أنـــه مـــن المقـــرر أن يســـتعرض االجتماع 
مـــن خـــالل الحـــوار رؤى الجانبيـــن حول 
حديات  آليـــات مواجهة أبرز القضايـــا والتَّ
العالميـــة، التي يأتي فـــي مقدمتها قضايا 
للتغيـــرات  الســـلبية  والتأثيـــرات  المنـــاخ 
المناخيـــة على حيـــاة النـــاس، ودور قادة 
ورموز األديان في معالجة هذه الظاهرة، 
وتأثيـــر ذلـــك علـــى الغـــذاء والميـــاه، بمـــا 
ينذر بكوارث إنســـانية، إضافة إلى تعزيز 
الحـــوار اإلســـالمي المســـيحي مـــن أجـــل 

األخوة اإلنسانية.

المنامة - بنا

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

البحرينيـــة  المؤسســـة  رحبـــت 
الرســـمية  بالزيـــارة  للحـــوار 
التاريخيـــة التي يقوم بها قداســـة 
البابـــا فرنســـيس رئيـــس الكنيســـة 
األكبـــر  واإلمـــام  الكاثوليكيـــة 
األستاذ أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشـــريف رئيـــس مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين؛ للمشـــاركة فـــي ملتقى 
البحرين للحوار، مشيدًة بالمبادرة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن ملـــك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لهـــذه  الدعـــوة  جاللتـــه  بتوجيـــه 
هـــذا  ورعايتـــه  المرتقبـــة  الزيـــارة 

الملتقى الدولي الكبير. 
رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
أن  القصيبـــي  ســـهيل  المؤسســـة 
للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  إقامـــة 
تحـــت  كريمـــة  ملكيـــة  برعايـــة 
شـــعار )حـــوار الشـــرق والغرب من 
أجـــل اإلنســـانية( يأتي في ســـياق 
مبادرات مملكة البحرين والتزامها 
بترســـيخ قيم التعايش اإلنســـاني 

فـــي المجتمعـــات؛ مـــن أجـــل عالم 
أكثر سالًما وأماًنا. 

وأضـــاف: تتمتع البحرين بســـمات 
تاريخيـــة وإرث حضـــاري وتجربة 
رائـــدة تؤهلها للقيام بـــدور عالمي 
لنشـــر رســـالة التعايـــش والدعـــوة 
إليهـــا، معرًبـــا عـــن تقديـــره العميق 
لجهـــود المجلس األعلى للشـــؤون 
حكمـــاء  ومجلـــس  اإلســـالمية 
حمـــد  الملـــك  ومركـــز  المســـلمين 
العالمي للتعايش الســـلمي في هذا 

المجال. 

“مؤسسة الحوار”: نشر التعايش 
سمة من سمات المملكة

سهيل القصيبي
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أكد عدد من الشخصيات المسيحية 
أن “ملتقى البحرين للحوار.. الشرق 
والغـــرب من أجـــل التعايش”، والذي 
يعقد تحـــت الرعاية الســـامية لملك 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
يجســـد نهج مملكـــة البحرين الدائم 

في الدعوة إلى نشر ثقافة السالم.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة 
الملتقـــى  إن  )بنـــا(  البحريـــن  أنبـــاء 
الـــذي يتزامن مـــع الزيارة الرســـمية 
التاريخية لقداســـة البابا فرانسيس 
بابـــا الفاتيـــكان إلى مملكـــة البحرين 
تلبيـــًة لدعوة جاللة الملـــك المعظم، 
أحمـــد  األكبـــر  واإلمـــام  وبمشـــاركة 
الطيب شـــيخ األزهر الشريف، يأتي 
لتعزيز فكرة التســـامح والحوار بين 
واألديـــان  والثقافـــات  الحضـــارات 
والتعصـــب  التشـــدد  عـــن  كبديـــل 
والتطـــرف، إذ إنه يجمع بين أقطاب 
دينية وحضارات وثقافات مختلفة.

اختيار عبقري

مـــن جانبه، قـــال القس هانـــي عزيز 
راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية 
ورئيـــس جمعيـــة البيـــارق البيضاء: 
“إن الملتقى يعتبر من أهم األحداث 
التي ننهي بها ســـنة ونســـتقبل سنة 
جديدة”، مضيًفا: “أن اسم ومضمون 
الملتقى كان اختياًرا عبقرًيا وشاماًل 
وجامًعا لمفهوم الســـالم والتعايش، 
حيـــث جـــاء فـــي وقـــت فيـــه العالم 
حـــوار  إلـــى  الحاجـــة  أمـــس  فـــي 
ســـلمي وفتح قنـــوات للحـــوار لحل 

المشكالت االقليمية والعالمية”.
مملكـــة  يضـــع  المؤتمـــر  أن  وأكـــد 
البحرين في مكانها الحقيقي للدول 
الصانعة  للســـالم والداعمة للتعايش 
بقيـــادة ملك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

مردود عالمي

مـــن جانبهـــا، قالـــت  أليـــس توماس 

ســـمعان إن ملتقـــى البحرين للحوار 
ســـيخرج بمـــردود عالمـــي، بخاصـــة 
وأن صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم، دائًما ما يركز في خطاباته 
بالمحافل الدوليـــة على الدعوة إلى 
ترســـيخ قيـــم التعايـــش والتســـامح 

الديني.
البابـــا  قداســـة  أن  وأوضحـــت 
ســـلطة  أعلـــى  وهـــو  فرنســـيس، 
كاثوليكية في العالم، يؤمن بالحوار 
والتســـامح بين األديـــان، معربة عن 
اعتزازهـــا أن تكـــون مملكة البحرين 
جـــزءا من المســـاعي الدولية لتعزيز 
مبادئ الســـالم والتعايش بين أديان 

الشرق والغرب.
وشـــيخ  البابـــا  حضـــور  أن  وأكـــدت 
أهميـــة  الملتقـــى  األزهـــر سيكســـب 
اســـتثنائية، وسيســـلط الضوء على 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تحـــركات 
هـــذا الجانـــب، خصوًصـــا أن مملكـــة 
البحريـــن باتـــت نموذًجـــا عالمًيا في 
احتضـــان التنوع الدينـــي والمذهبي 
أطيـــاف  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 

المجتمع.

جسور الحوار

وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت عضـــو 
األول  النائـــب  الشـــورى  مجلـــس 
لرئيســـة مكتب النســـاء البرلمانيات 
في االتحاد البرلمانـــي الدولي، هالة 
فايـــز، إن “ملتقى البحريـــن للحوار.. 

الشـــرق والغرب من أجـــل التعايش” 
يجســـد نهج مملكـــة البحرين الدائم 
في الدعوة إلى نشـــر ثقافة الســـالم، 
والعمل المشترك مع الدول الشقيقة 
والصديقـــة لتحقيـــق كل ما هو خير 

للبلدان وشعوبها.
وأكدت أن احتضان مملكة البحرين 
جلًيـــا  برهاًنـــا  ُيعـــد  الملتقـــى  لهـــذا 
لإليمـــان المطلق لدى القيادة بأهمية 
الحـــوار والتعـــاون الوثيـــق من أجل 
وضـــع الحلول الناجحة والعمل على 
إحـــالل التعايـــش والســـالم، وتنمية 
العالقـــات مـــع الـــدول فـــي محيطها 

اإلقليمي والدولي.
وأضافـــت أن مملكـــة البحرين تمثل 
نموذجـــا عربًيا ناجًحـــا في التعايش 
والحـــوار بيـــن الثقافـــات منـــذ آالف 
المملكـــة  حرِصـــت  حيـــث  الســـنين، 
بتوجهها االستراتيجي لمد جـســــور 
الحـوار بـيـن قـادة األديان والمذاهب 
ورمــــوز الفكـــر والثقافـــة واإلعـــالم، 
بالتعاون الدائم مـع األزهـر الشـريف 
ومجلـــس  ــــة  الكاثوليكيَّ والكنيســـة 
مـــن  وعـــدد  المســـلمين  حكمـــاء 
المؤسسات الدولية المعنية بالحوار 

والتعايش اإلنساني والتسامح.
وقالت إن الملتقى يقام لتعزيز فكرة 
التســـامح والحوار بيـــن الحضارات 
عـــن  كبديـــل  واألديـــان  والثقافـــات 
التشـــدد والتعصب والتطـــرف، فهو 
يجمع بين أقطاب دينية وحضارات 

وثقافات مختلفة.

يهـــدف  الملتقـــى  أن  وأوضحـــت 
إلـــى تعزيـــز مبـــادئ وثيقـــة األخـــوة 
اإلنســـانية، ووثيقة إعـــالن البحرين 
وخلـــق أرضيـــة مشـــتركة تقوم على 
القيـــم المشـــتركة وتعزيـــز االندماج 
اإليجابي بين الجميع، وتوفير الجو 
العـــام المالئـــم لنشـــر ثقافـــة األخوة 
والتعايـــش، كمـــا يهـــدف إلـــى بعـــث 
رسائل مهمة للعالم إلمكان التعايش 
فـــي ســـالم وتســـامح ســـواء داخل 
أو دول مختلفـــة  الواحـــدة  الدولـــة 
تنتمي لحضـــارات مختلفة، وتعتمد 
علـــى فكرة التعددية وتقبل وجهات 
النظر والحوار والتسامح والبعد عن 

الصدام والتطرف.

رؤية ملكية

من جانبه، قال المستشـــار اإلعالمي 
بهيئـــة البحرين للثقافة واآلثار إيلي 
فلوطـــي إن: “زيـــارة قداســـة البابـــا 
تعكـــس ما ألرض الخلـــود من أهمية 
التاريـــخ المعاصـــر لإلنســـانية،  فـــي 
هذه األرض التي، منذ آالف السنين، 
تشـــهد للقـــاء الثقافـــات والتعايـــش، 
فاالختالف يصبح غنى بتعدديته”. 
وأضاف: “ال يشعر المقيم في مملكة 
البحريـــن بأنه بعيد عـــن وطنه؛ ألنه 
وعائلـــًة  ثانًيـــا  موطًنـــا  فيهـــا  يجـــد 
تحتضنـــه بفرادتـــه رغـــم اختالفـــه”، 
ملتقـــى  “تنظيـــم  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
البحريـــن للحـــوار.. الشـــرق والغرب 

مـــن أجـــل التعايش” ما هـــو إال ثمرة 
رؤية صاحـــب الجاللـــة المعّظم في 
ألرٍض  األصـــدق  الصـــورة  إعطـــاء 
تشـــهد مدنهـــا لهـــذا اللقـــاء البديهي 
والحقيقـــي بيـــن مختلـــف مكونـــات 
الجميـــع  يعيـــش  حيـــث  المجتمـــع، 

بسالم وأمن واحترام”.

اللقاء المقبل

“البـــالد”  الصحافيـــة بصحيفـــة  أمـــا 
أن  فـــرأت  فـــارس،  لبيبـــة جوزيـــف 
زيارة الحبر األعظم البابا فرنســـيس 
إلـــى مملكـــة البحرين ولقائـــه اإلمام 
األكبـــر شـــيخ األزهر الشـــريف أحمد 
الطيـــب مـــن خـــالل الملتقـــى أمر له 
دالالت كثيـــرة مهمـــة، ذلـــك أن بابـــا 
رومـــا وضـــع علـــى رأس “باباوَيتـــه” 
أن يعـــزز لغة الحـــوار والتعايش بين 
المســـيحيين والمســـلمين فـــي كافة 
أقطار األرض، وهذا ما نلمسه بشكل 

عام من زياراته حول العالم.
وقالـــت: “إن أرقى رســـالة على هذه 
التعايـــش حيـــث يتـــم  األرض هـــي 
قبـــول اآلخـــر، وحيـــن نقبلـــه نرفض 
كل أســـباب الكـــره ومـــا ينجـــم عنـــه 
من بغضـــاء وعنف وإرهاب، وهو ما 
يتوافـــق تحديدا مع رســـالة صاحب 
حـــول  المعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 

التعايش والسالم”.
الكنيســـة  بابـــا  أن  وأضافـــت 
االحتـــرام  كل  يكـــّن  الكاثوليكيـــة 

المبـــادرات  خـــاص  بشـــكل  ويقـــدر 
الملكية، في ترســـيخ أســـس السالم 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط ككل، 
لتغليـــب  العالـــم  لـــدول  ودعواتـــه 
لغـــة الحـــوار دائما بـــدل اللجوء إلى 

المنازعات.
وتابعـــت: “هنـــا في مملكـــة البحرين 
الدينيـــة  شـــعائره  يمـــارس  الجميـــع 
واحتفاالتـــه العقائديـــة بـــكل حريـــة 
ومحبة وأمان، كما أن المملكة باتت 
تحتضن الكنيسة الكاثوليكية األكبر 
في منطقـــة الخليج وهي كاتدرائّية 
العربيـــة  الجزيـــرة  ســـّيدة  العـــذراء 
في منطقـــة عوالي، والشـــك أن بابا 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة يقـــدر عظيم 
التقديـــر هـــذه المبـــادرة مـــن جاللـــة 

الملك المعظم”.
بابـــا  مشـــاركة  أن  علـــى  وشـــددت 
الفاتيكان مع شـــيخ األزهر الشريف 
فـــي الملتقـــى ليس بالجديـــد، حيث 
إن شـــيخ األزهر يحمل ذات الرسالة 
حول السالم وهو ما تجلى بوضوح 
خالل توقيع البابا فرنسيس وشيخ 
األزهـــر لوثيقـــة “األخوة اإلنســـانية” 
)إعالن أبوظبي( ســـابقا، حيث دعَوا 
مـــن خاللها إلى نشـــر ثقافة الســـالم 
بديال عـــن ثقافـــة الكراهيـــة، وليس 
أفضـــل مـــن مملكـــة البحريـــن مهـــد 
الحـــوار والتعايش بيـــن األديان منذ 
القـــدم، بأن تحتضـــن اللقـــاء المقبل 

بينهما.

المنامة - بنا

فعاليات مسيحية: البحرين نموذج عربي ناجح في التعايش
بابا الفاتيكان يكن عظيم التقدير لمبادرات الملك المعظم

لبيبة جوزيف فارس هالة فايز إيلي فلوطي القس هاني عزيز أليس توماس

المنامة - بنا

زيـــارة تاريخيـــة هـــي األولـــى التـــي يقوم بهـــا بابا 
الفاتيـــكان رأس الكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكية 
قداســـة البابـــا فرنســـيس، لمملكـــة البحرين خالل 
الفتـــرة مـــن 3 إلى 6 نوفمبر الجـــاري، تلبية لدعوة 
ملك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة والمشـــاركة أثناءهـــا فـــي 
“ملتقى البحرين للحوار - الشرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنساني”، والذي ُيعقد تزامًنا مع الزيارة 
التاريخية، بمشـــاركة شيخ األزهر الشريف رئيس 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين اإلمـــام األكبـــر أحمـــد 

الطيب.
وتعتبـــر مملكة البحرين المحطة العربية الســـابعة 
والدولـــة 58 فـــي سلســـلة زيـــارات قداســـة الحبـــر 
األعظم للخارج منذ توليه رئاســـة الفاتيكان العام 
2013، حيـــث قـــام البابـــا فرنســـيس على مـــدار 9 
سنوات بزيارات بابوّية مهمة إلى دول العالم، كان 
أكثرها تأثيًرا تلك التي قام بها إلى الدول العربية 
التـــي بـــث مـــن عواصمهـــا رســـائل ســـالم ومحبة، 
ودعـــوات عالميـــة من أجل العيش المشـــترك ونبذ 
الصراعات والحروب والتطلع إلى مستقبل أفضل 
تســـود فيـــه ثقافـــة الحـــوار والتعايـــش اإلنســـاني 

الفاعل.
وبدأ قداســـة بابا الفاتيكان أولـــى جوالته العربية 
بعـــد عام من توليه الكرســـّي الرســـولي على رأس 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة، بزيـــارة المملكـــة األردنيـــة 
الهاشـــمية في مايو 2014، وحملت الزيارة خاللها 
العديد من رســـائل األمن والتعايش، وهدفت إلى 
ترســـيخ أواصـــر المحبـــة والتســـامح واإلخاء بين 
المســـلمين والمســـيحيين، وتعزيز رســـالة الســـالم 
بيـــن األديـــان الســـماوية عمومـــا، وســـط اهتمـــاٍم 
محلًيـــا  ضخـــم  وإعالمـــي  وجماهيـــري  رســـمي 
وعالمًيـــا، كما شـــهدت الزيـــارة في ختامها قداًســـا 
جماهيرًيا حاشـــًدا قاده البابا فرنسيس في استاد 
عّمـــان الدولـــي وجـــوالت عـــدة ألماكـــن ومـــزارات 

دينية مسيحية تاريخية.
وكانـــت دولة فلســـطين المحطـــة العربيـــة الثانية 
فـــي إطار زيـــارة البابـــا لـــأردن، حيـــث زار مدينة 
بيـــت لحم التاريخيـــة جنوبي الضفـــة الغربية في 
رحلة حٍج وســـالٍم لأراضي المقدســـة ببيت لحم، 
كمـــا تـــرأس قداًســـا حاشـــًدا فـــي ســـاحة كنيســـة 
المهد، بعث خالله من مهد المســـيح عليه الســـالم 

لكل البشـــرية رســـالة حب وســـالم، ودعـــوات إلى 
مضاعفـــة الجهـــود والمبـــادرات لتحقيـــق الســـالم 
وإيجـــاد حـــل يصل فيه الجميع إلـــى حياة للعيش 

اآلمن والكريم.
الحبـــر  قداســـة  قـــام   ،2017 العـــام  أبريـــل  وفـــي 
إلـــى جمهوريـــة  بزيـــارة  الفاتيـــكان  بابـــا  األعظـــم 
مصـــر العربيـــة في زيارة تاريخيـــة هي األولى من 
نوعهـــا بعـــد 17 عاًما من زيارة البابـــا يوحنا بولس 
الثانـــي لمصر بالعـــام 2000 وتمتعت هـــذه الزيارة 
التوقيـــت  دقـــة  حيـــث  مـــن  كبيـــرة  بخصوصيـــة 
والظـــروف المتزامنـــة، حيث التقى بابـــا الفاتيكان 
مـــع البابا تواضـــروس، بابا اإلســـكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقســـية في مصر بهـــدف تعزيز الحوار 
بين مســـيحيي الشـــرق األرثوذوكس، ومسيحيي 

الغرب الكاثوليك.
كمـــا تميـــزت الزيـــارة لقـــاء البابـــا فرنســـيس مـــع 
شـــيخ األزهـــر رئيـــس مجلـــس حكماء المســـلمين، 
والمشـــاركة فـــي مؤتمـــر األزهـــر العالمي للســـالم، 
فـــي إطـــار اســـتئناف حلقـــات الحوار بين الشـــرق 
والغـــرب بين الفاتيكان واألزهر الشـــريف من أجل 
نشـــر الســـالم والتعايـــش اإلنســـاني والحـــوار بين 
األديـــان، وتأكيد أن اإليمـــان الحقيقي يعتمد على 
ثقافـــة الحوار واالحتـــرام واألخوة، كمـــا قاد البابا 
فرنســـيس قداســـا جماهيرًيـــا ضخًمـــا فـــي اســـتاد 
الدفـــاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة دعا 

خالله إلى نبذ العنف واحترام األديان.
وتعتبـــر الزيارة العربية الرابعـــة للحبر األعظم بابا 
الفاتيـــكان تلـــك التي قـــام بها إلى دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة في فبراير 2019، والتي جّسدت 
منعطًفا تاريخًيا مهًما على صعيد قيادة الفاتيكان 
واألزهر الشـــريف لدفة الحوار البّناء بين العالمْين 
اإلســـالمي والمســـيحي فـــي إطـــار مـــن التفاهـــم 
واالحتـــرام المتبـــادل والدعوة إلى العيش بســـالم 
وتعايـــش علـــى أرضيـــة واحـــدة مشـــتركة جامعة 
وهـــي “األخـــوة اإلنســـانية”، حيـــث أطلقـــت دولـــة 
اإلمـــارات للعالـــم خـــالل الزيـــارة “وثيقـــة اإلخـــوة 
اإلنســـانية” التـــي وقعهـــا قداســـة البابا فرنســـيس 
وشـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيـــس مجلـــس حكماء 
المســـلمين، برعاية وحضور رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

وقد اكتســـبت هذه الزيـــارة رمزية خاصة تزامنت 
مـــع إعـــالن اإلمارات العـــام 2019 عاما للتســـامح، 
وإعـــالن يوم الرابع من فبراير يوم توقيع الوثيقة 
يوًمـــا عالمًيـــا لأخـــوة اإلنســـانية برعايـــة األمـــم 
المتحـــدة، كما مثلت زيـــارة البابا لدولـــة اإلمارات 
تدشـــيًنا لزياراتـــه البابويـــة لمنطقة شـــبه الجزيرة 

العربية.
وأعقبـــت زيـــارة بابـــا الفاتيـــكان لدولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة بنحو شـــهر، زيارة عربية خامسة 
إلى غرب الوطن العربي، حيث قام قداسته بزيارة 
تاريخية للمملكـــة المغربية في مارس 2019، هي 
األولى بعد 34 عاما تقريبا على زيارة البابا يوحنا 

بولس الثاني إلى المغرب بالعام 1985.
 وتمحـــورت زيـــارة البابا فرنســـيس حـــول الحوار 
بين األديان وكيف يمكن لها أن تساهم في إشاعة 
قيـــم األخـــوة والســـلم والتســـامح بيـــن الشـــعوب 
واألمـــم، وتعزيز الحوار والتفاهـــم والتعايش بين 

مختلف الديانات.
وقد شـــهدت الزيارة ترؤس الحبر األعظم قداًســـا 
بابوًيـــا هـــو األكبـــر، في المجمـــع الرياضـــي موالي 
عبد هللا بمدينة الرباط، إلى جانب زيارة قداســـته 
عدًدا من أهم وأشـــهر المعالم التاريخية والتراثية 

اإلسالمية في المغرب.
وتعتبر زيارة قداسة بابا الفاتيكان التاريخية إلى 
جمهوريـــة العراق في مـــارس 2021م هي الزيارة 
العربية السادســـة للحبر األعظم، حيـــث قام البابا 
فرنسيس بزيارة مدن عراقية عدة أهمها العاصمة 
بغـــداد والنجف ومدينـــة “أور” األثريـــة التاريخية 
ومســـقط رأس نبـــي هللا إبراهيـــم عليـــه الســـالم، 
حيث أقـــام البابا هناك صالة موحدة بين األديان، 
كمـــا زار مدينة الموصل شـــمااًل والتقي مســـيحيي 
العراق في كنيســـة الطاهـــرة إحدى أقدم الكنائس 
إطالقـــه  للموصـــل  زيارتـــه  وشـــهدت  بالمدينـــة، 
“حمامة ســـالم” من أمام أنقاض كنيســـة للســـريان 
الكاثوليـــك تـــم هدمهـــا على يـــد مســـلحي تنظيم 

“داعش” اإلرهابي في الموصل.
 وأكـــد البيـــان الختامـــي لزيارة بابـــا الفاتيكان إلى 
العـــراق أن “الوئام واالنســـجام بين أتباع الديانات 
والتعايـــش المشـــترك هو الســـبيل الوحيد لنهوض 
البشـــرية وتقدمهـــا، والطريقـــة المثلـــى لمواجهـــة 

التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم”.

بث من عواصمها رسائل سالم ومحبة للعيش المشترك ونبذ الصراعات والحروب

 البحرين المحطة العربية السابعة 
لبابا الفاتيكان في تاريخ زياراته الخارجية

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

أصـــدرت جمعيـــة المرصد 
لحقـــوق اإلنســـان تقريـــًرا 
التشـــريعات  أهـــم  يرصـــد 
والجهـــود  واإلجـــراءات 
والمبـــادرات التـــي قامـــت 
البحريـــن  مملكـــة  بهـــا 
التســـامح  مجـــال  فـــي 
وذلـــك  والتعايـــش، 
اســـتضافة  مـــع  بالتزامـــن 
ملتقـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الشـــرق  “حـــوار  البحريـــن 

والغـــرب من أجـــل التعايش 
اإلنســـاني” تحـــت رعايـــة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، وبحضور قداســـة البابا فرنســـيس بابا 
الفاتيكان، واإلمام األكبر األستاذ أحمد الطيب 

شيخ األزهر الشريف.
وأشـــادت جمعيـــة المرصـــد لحقـــوق اإلنســـان 
بالدور المحوري الذي يقوم به صاحب الجاللة 
الملـــك المعظـــم، في تحقيـــق الرؤية الشـــاملة 
والمنفتحـــة على التســـامح والتعايش، وإيمان 
جاللتـــه بـــأن تنـــوع األديـــان والمذاهـــب نعمًة 
للبشـــرية، وهـــو مـــا يتبين مـــن خـــالل لقاءات 
جاللتـــه وخطاباته الســـامية التي تؤكـــد دائًما 
علـــى تعميـــق التفاهـــم بيـــن األديـــان وإشـــاعة 

القيم اإلنسانية وقبول اآلخرين.
وأكـــد التقريـــر أن مملكـــة البحريـــن – بمختلف 
ســـلطاتها ومؤسســـاتها - لعبـــت دورا مهما في 
تعزيـــز التعايش والتســـامح منـــذ قديم الزمان 
بيـــن مختلـــف الطوائـــف والمذاهـــب واألديان، 
ممـــا جعلهـــا واحـــة لأمـــن واألمـــان، ونموذًجا 
الوطنيـــة  الوحـــدة  فـــي  بـــه  يحتـــذى  عالمًيـــا 
والسالم والمحبة، وأن استضافة هذا الملتقى 
يؤكد هذه المكانة والســـمعة الدولية، ويجعلها 
نقطـــة ارتـــكاز جامعة لدعـــوة عالميـــة موحدة 
بيـــن األديـــان والمذاهـــب لمناهضـــة الحـــروب 

والصراع، وتعزيز السالم والمحبة.
ورصـــد التقريـــر أهـــم التشـــريعات والقوانيـــن 
والتعايـــش  بالتســـامح  المتعلقـــة  واألنظمـــة 
فـــي مملكة البحريـــن، إذ أكـــد أن ميثاق العمل 

الوطنـــي لم يغفـــل هذا 
أشـــار  الموضوع، حيث 
في مقدمتـــه الحتضان 
للمعتقـــدات  البحريـــن 
واألفـــكار واألديان على 
التسامح وقبول  أسس 
اآلخـــر في نمـــوذج نادر 
الحـــدوث فـــي األزمنـــة 
عّمـــا  فضـــاًل  القديمـــة، 
مـــن  الدســـتور  تضمنـــه 
نصوص ومبـــادئ تؤكد 
حرية اإلنســـان الشخصية 
الشـــعائر  وممارســـة  والضميـــر  العقيـــدة  فـــي 
الدينيـــة، فيضع االلتزام علـــى الدولة بوجوب 
عدم ســـن أي تشريع أو إصدار أي قرار يخالف 
قيم االعتدال والتسامح وحرية الفكر الديني، 
أو تعريـــض أي شـــخص لإلكـــراه بشـــكل يخل 

بحريته في اعتناق الدين أو الفكر.
وأشـــاد التقرير بالمســـؤولية الوطنية للمشرع 
البالـــغ بدعـــم وتعزيـــز  البحرينـــي، واهتمامـــه 
ثقافـــة التســـامح والتعايش من خـــالل إصدار 
العديـــد من التشـــريعات واألنظمـــة والقرارات 
الوطنيـــة  الوحـــدة  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن  التـــي 
العيـــش  علـــى  المبنـــي  المجتمعـــي  والترابـــط 
المشـــترك، وإعـــالء أســـس ومبـــادئ المواطنة 
التـــي تتناغـــم مـــع المواثيـــق الدوليـــة لحقوق 
اإلنسان والعدالة االجتماعية واحترام الحرية 

والكرامة اإلنسانية.
كما استعرض التقرير أهم المؤسسات التي تم 
إنشـــاؤها لدعم وتشـــجيع التعايش والتسامح 
والتعدديـــة الدينيـــة علـــى أرض الواقع والتي 
مـــن بينهـــا إنشـــاء مركـــز الملـــك حمـــد العالمي 
البـــارز  ودوره  الســـلمي،  والتعايـــش  للحـــوار 
وإســـهاماته في نشـــر الوعـــي بأهميـــة احترام 
األديان وتقبـــل اآلخرين، موثًقـــا الجهود التي 
قام بها المركز ومساهماته في ترسيخ المكانة 
الخارطـــة  علـــى  للبحريـــن  الرفيعـــة  الدوليـــة 
العالميـــة، فضاًل عن عقد المؤتمرات والندوات 
واإلعالنـــات التي تشـــجع على تعزيـــز الحرية 

الدينية ودعم التعايش السلمي بين البشر.

أصدرت تقريرا يوثق مسيرة التعايش محليا

“المرصد لحقوق اإلنسان”: البحرين 
موطن للتعايش منذ قديم الزمان
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محرر الشؤون المحلية

فــي إشــادة دوليــة بــارزة عبرت عن التقديــر الدولي الكبيــر لملك البــاد المعظم صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أصــدرت أمــس الثاثــاء الموافــق األول من 
نوفمبــر 2022، أكثــر مــن 200 منظمــة دولــة بيانيــن منفصلين عبرت فيهما عــن تقديرهم 
وإشــادتهم بإنجــازات جالتــه وقيادتــه الرائــدة للمشــروع اإلصاحــي بمملكــة البحرين، 

مؤكدين أهمية االحتفاء بالتجربة البحرينية الرائدة في مجال إقامة دولة المؤسسات 
والقانــون وتعزيــز احتــرام حقــوق االنســان والديمقراطيــة، مؤكدين أهمية الــدور الذي 
تقــوم بــه الحكومــة الرشــيدة برئاســة ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في استلهام القيم والمبادئ اإلنسانية السامية 

التــي يســتهدف المشــروع اإلصاحــي، والحرص علــى ضمانة تمتع الجميع بشــكل عادل 
ومتســاٍو بكافــة الحقــوق والحريــات األساســية، وتكريــس القيــم والمبــادئ اإلنســانية 
الســامية فــي برامــج وخطــط الحكومــة، وحرصها علــى االرتقاء بحالة حقوق االنســان 

وفق استراتيجية وطنية تقوم على قيم الشراكة والتكاملية.

البحرين نموذج رائد في دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق اإلنسان
المملكة في صدارة الدول الداعمة للتعايش بقيادة الملك المعظم... 200 منظمة دولية:

دحض االستهدافات 

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار 
جمعيـــة  رئيـــس  اإلنســـان  لحقـــوق 
“معـــا” لحقـــوق اإلنســـان المستشـــار 
عيســـى العربي، بأن االتحاد العربي 
لحقوق اإلنســـان ســـوف يسعى إلى 
الدوليـــة  األطـــراف  كافـــة  إشـــراك 
الفاعلـــة بهـــذه البيانـــات، فـــي إطار 
الهيئـــات  تتيحهـــا  التـــي  الشـــراكة 
واآلليـــات الدوليـــة المعنية بحقوق 
اإلنسان، وبما يعزز من مكانة مملكة 
البحرين وريادتها في مجال حقوق 
االســـتهدافات  اإلنســـان، ولدحـــض 
التـــي تهـــدف إلـــى النيل مـــن مكانة 
البحريـــن وتميزهـــا، واالنتقاص من 
واإلنســـانية  الحضاريـــة  إنجازاتهـــا 
اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي 
دولـــة  وإقامـــة  والديمقراطيـــة 
المؤسسات والقانون، وهي المكانة 
التي أكدت مملكة البحرين تبوؤها 
بشكل حقيقي من خالل هذا الدعم 
الحقوقـــي الدولـــي غيـــر المســـبوق 
200 منظمـــة  أكثـــر مـــن  مـــن قبـــل 
دولية، في ســـابقة ال تتكرر ألي من 
دول العالـــم، مؤكـــًدا أهميـــة هذيـــن 
البيانيـــن فـــي التعبيـــر عـــن تقديـــر 
لحالـــة  الدولـــي  المجتمـــع  وتقييـــم 
حقوق اإلنسان بالبحرين وبالرعاية 
صاحـــب  يوليهـــا  التـــي  الســـامية 
مشـــيرا  المعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 
إلـــى أن بيـــان المنظمـــات الدوليـــة 
يعتبـــر إنجاًزا يضـــاف إلى إنجازات 
البحرين العديدة في مجال حقوق 
اإلنســـان والديمقراطيـــة، وهـــو في 
نفـــس الوقت يعبر بالشـــك عن ثقة 
المجتمـــع الدولـــي فـــي اإلجـــراءات 
والمبادرات التي تقوم بها الحكومة 
الرشيدة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، الســـيما ما يتعلق 
بتضمين حقـــوق اإلنســـان كأولوية 
الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  فـــي 
وإســـتراتيجياتها الوطنية، الهادفة 
والمبـــادئ  القيـــم  تكريـــس  إلـــى 
الســـامية التي نادت بها التشريعات 
الدوليـــة، وأكد عليها ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، ووضعها في إطار يســـهم 
في تعزيز الهوية الوطنية واإلسهام 

بفاعلية في نهضة وتطور الوطن.
المنظمـــات  اســـتعرضت  وقـــد 
الدوليـــة فـــي بياناتهـــا جملـــة مـــن 
اإلنجـــازات الفريـــدة التـــي حققتها 
تأكيـــد  صعيـــد  علـــى  البحريـــن 
التزامهـــا وعنايتهـــا بقيـــم ومبادئ 
والديمقراطيـــة،  اإلنســـان  حقـــوق 
وتكريس احترام حقوق اإلنســـان، 
مشـــيدين علـــى وجـــه الخصـــوص 
باإلصالحات والمعالجات الجذرية 
التي قامت بها المملكة في ســـبيل 
االرتقـــاء بحالـــة حقـــوق اإلنســـان، 
وضمـــان مواءمتهـــا مـــع المعاييـــر 
التوجيهـــات  الســـيما  الدوليـــة، 
الملكيـــة الســـامية المتعلقة بقانون 
العقوبـــات البديلـــة وقانون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم 
مـــن ســـوء المعاملـــة، مؤكدين أنها 
مبادرات متفـــردة حققت للبحرين 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات العالميـــة، 
البحريـــن  تقـــدم  فـــي  وســـاهمت 
بالعديـــد مـــن المؤشـــرات الدوليـــة 
حالـــة  وتقييـــم  برصـــد  المعنيـــة 
حقـــوق اإلنســـان بالـــدول، وضعت 
الـــدول  مقدمـــة  فـــي  البحريـــن 
العربية في مجال البناء التنظيمي 
والمؤسساتي والتشريعي الهادف؛ 
لتعزيـــز احتـــرام والتـــزام البحرين 
عبـــرت  كمـــا  اإلنســـان.  بحقـــوق 
المنظمـــات عن أهميـــة االنتخابات 
وضـــرورة  المقبلـــة  البرلمانيـــة 
المشاركة الفاعلة فيها، وبما تتمتع 
بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن اهتمام 
يهدف لتمكينها وتعزيز مشـــاركتها 
وبأهميـــة  الدولـــة،  فـــي  الفاعلـــة 
الحـــرص على تعزيـــز التمتع بكافة 

الحقوق المدنية والسياسية.

قفزة كبيرة

أجيـــال  مركـــز  رئيـــس  وأشـــادت 
والبحـــوث  الســـالم  للدراســـات 
اورنيـــال  بلبنـــان  اإلســـتراتيجية 
ســـكر بمـــا حققتـــه البحريـــن خالل 
الســـنوات األخيـــرة مـــن إنجـــازات 
كبيرة في مجال التنمية البشـــرية، 
وهـــو مـــا عبـــر عنـــه تقريـــر التنمية 
البشـــرية لبرنامـــج األمـــم المتحدة 
ليضـــع  للعـــام 2022،  اإلنمائـــي 
البحرين في مصاف الدول الكبرى 
فـــي مركـــز متقـــدم مـــع الواليـــات 

المتحدة وسنغافورة وأستراليا. 
كمـــا أوضح تقرير البرنامج اإلنمائي 
بالمحافظـــة  البحريـــن  نجـــاح  عـــن 
التنميـــة  فئـــة  فـــي  مكانتهـــا  علـــى 
البشـــرية العاليـــة جًدا من المؤشـــر، 
وهو المرتبط بالمؤشـــرات المتعلقة 
بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس 
الصحة، باإلضافة إلى زيادة نصيب 
الفـــرد من الدخـــل القومي اإلجمالي 
لـــكل مـــن الذكـــور واإلنـــاث، ومعدل 

مشاركة المرأة بالقوى العاملة. 
البحريـــن  مملكـــة  أن  وأوضحـــت 
قد حققـــت قد تقدًمـــا كبيًرا خالل 
الســـنوات الخمـــس األخيرة، حيث 
حققـــت البحرين قفـــزة كبيرة في 

ترتيب مؤشر التنمية البشرية.
فقـــد  الحكومـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
أوضحـــت رئيســـة مركـــز أجيـــال ما 
شـــهدته البحرين على صعيد تطور 
التنميـــة  لتعزيـــز  الوظيفـــي  األداء 
البشـــرية، حيـــث أشـــار التقريـــر إلى 
علـــى  للحصـــول  البحريـــن  ســـعي 
درجـــات عاليـــة فـــي مؤشـــر التنمية 
البشـــرية، فقـــد حرصـــت الحكومـــة 
الرشـــيدة بمملكـــة البحرين برئاســـة 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء على توفير التعليم المجاني 
بجميـــع المراحـــل، وضمـــان تكافـــؤ 
الفرص للرجال والنســـاء، وتحسين 
الرعايـــة الصحية، كما قامت بزيادة 
المـــوارد  علـــى  للحفـــاظ  جهودهـــا 
الطبيعية للمملكة، والمحافظة على 
المناطـــق البحريـــة، وإنشـــاء هيئـــة 
والمحافظـــة  المســـتدامة،  الطاقـــة 
على معدالت عالية للتنمية الســـيما 
والتـــي  كورونـــا  جائحـــة  خـــالل 
تصدرت مملكة البحرين دول العالم 
وهـــي  للجائحـــة،  االســـتجابة  فـــي 
مؤشرات أساســـية في اطار الوفاء 
لتحقيـــق  المتحـــدة  األمـــم  بخطـــة 

أهداف التنمية المستدامة.

خطط مدروسة

وأشـــارت رئيســـة الحركـــة الدولية 
ببروكســـل  والتعايـــش  للســـالم 
باتريشـــيا تيتلباوم إلـــى أن مملكة 
البحريـــن تاتي في صـــدارة الدول 
الداعمة والمهمة في مجال السالم 
والتعايش بقيـــادة صاحب الجاللة 
الملك المعظم، وبتوقيعها الشجاع 
على االتفاقيـــات اإلبراهيمية التي 
تحقـــق األمـــن والســـالم والرفاهية 
للمنطقة، والتي استهدف البحرين 
الفوائـــد  جلـــب  الـــى  خاللهـــا  مـــن 
لمواطنيهـــا  المتزايـــدة  والفـــرص 
ولشـــعوب المنطقـــة. كمـــا تتجلـــى 
مكانـــة البحرين في مجال إشـــاعة 
والتعايـــش  والتســـامح  الســـالم 
العالـــم،  شـــعوب  لـــكل  اإلنســـاني 
وتحرص الحكومـــة على أن تكون 

البحريـــن موطـــن ســـالم للجميـــع، 
أرضهـــا  علـــى  تحتضـــن  حيـــث 
فـــي  الوحيـــد  اليهـــودي  الكنيـــس 
الخليج، كما تضم المملكة مجتمًعا 
مسيحًيا متزايًدا، وتتطلع البحرين 
إلى حدث تاريخي يعزز من مكانة 
البحريـــن وريادتها العالمية، بزيارة 
كل من البابا وشيخ االزهر وإقامة 
عـــدد مـــن الفعاليـــات الكبـــرى التي 
تســـهم فـــي تعميـــق قيم التســـامح 
بدايـــة  فـــي  اإلنســـاني  والتعايـــش 
افتتـــاح  تـــم  كمـــا   .2022 نوفمبـــر 
فـــي  الخليـــج  فـــي  كنيســـة  أكبـــر 
العـــام 2021”ســـيدة العـــرب” بدعم 
ومبـــادرة إنســـانية وحضاريـــة من 
جاللـــة الملـــك المفـــدى. كمـــا تتمتع 
كافـــة الديانـــات غيـــر اإلبراهيميـــة 
بكامل حرياتهم وحقوقهم الدينية 
واالجتماعيـــة واإلنســـانية، وهو ما 
يعـــزز من مكانة البحريـــن الدولية، 
كمنـــارة  متزايـــد  بشـــكل  ويضعهـــا 
اإلنســـاني،  والتعايـــش  للتســـامح 
توجهـــات  فـــي  التغييـــر  ورائـــدة 
الســـالم والتنميـــة والرفاهيـــة فـــي 
الشرق األوسط، كما أنها مثال رائد 
للرقمنـــة والتطـــور التقني، وتمتلك 
االتصـــاالت،  قطـــاع  فـــي  الريـــادة 
مواردهـــا  الحكومـــة  وتديـــر 
بكفـــاءة  والتنميـــة  االقتصاديـــة 
عاليـــة، وتعتمد على دعم التقنيات 
الناشـــئة وتطويـــر حلـــول الطاقـــة 
الذكـــي  واالســـتخدام  الخضـــراء 
للمـــوارد النفطيـــة، وأكدت رئيســـة 
الحركة الدولية للســـالم والتعايش 
بنـــاء  فـــي  تمضـــي  البحريـــن  بـــأن 
حاضرهـــا واستشـــراف مســـتقبلها 
برشد أكثر ازدهارا وسالما يعبر عن 
اإليمـــان المطلق للقيادة والشـــعب 
البحرينـــي وتمســـكه بقيم الســـالم 
والتعايـــش، ويمضـــي فـــي رحلتـــة 
بخطـــط مدروســـة ومتقنـــة تحقق 
لها ديمومـــة البقاء كأرض للســـالم 
المشـــترك،  والتعايـــش  والتســـامح 
وتقدم أنموذجا حضاريا للعالم في 

مجال بناء السالم والتسامح.

مكانة رائدة

وأشـــار رئيـــس المجلـــس الدولـــي 
بباريـــس  والحـــوار  للدبلوماســـية 
الريـــادة  أن  إلـــى  كـــوزالن  أريـــك 
التـــي تحققها البحريـــن في مجال 
الديمقراطية بقيـــادة جاللة الملك 
المعظم فريدة ومتميزة، وتســـتمر 
الديمقراطـــي  تحضرهـــا  فـــي 
بمفاهيم دولية تأخذ في اعتبارها 
البـــالد،  وظـــروف  وتميـــز  حاجـــة 

حيث إنها مختلفة في كل بلد. 
ويؤكـــد أريـــك بـــأن تاريـــخ البحريـــن 
يزخـــر بمكانتهـــا الرياديـــة وتقدمهـــا 
على كافة دول المنطقة، السيما على 

صعيد تحقيق الديمقراطية وحقوق 
ويتمتـــع  الســـالم،  وبنـــاء  اإلنســـان 
الجميـــع في البحريـــن بكامل الحرية 
في اإليمان واختيار دينهم ومذهبهم، 
كمـــا تتمتـــع البحرين بمســـتقبل زاهر 
مدعـــوم بممارســـة رشـــيدة ومتميزة 
البرلمانيـــة،  بالديمقراطيـــة والحيـــاة 
بكامـــل  المواطنيـــن  يتمتـــع  كمـــا 
حقوقهـــم في ممارســـة الديمقراطية 
واضـــح  بشـــكل  حقهـــم  وممارســـة 
في ممارســـة حريـــة الـــراي والتعبير، 
اآلليـــات  الدولـــة  لهـــم  تتيـــح  كمـــا 
البرلمانيـــة والقانونيـــة التـــي تمكنهم 
مـــن المطالبـــة بحقوقهـــم، أو الطعـــن 
على القرارات الحكومة في الســـلطة 
القضائيـــة التـــي تتمتع باالســـتقاللية 
والعدالـــة، ويؤكـــد رئيـــس المجلـــس 
الدولـــي للدبلوماســـية والحـــوار بـــأن 
الديمقراطيـــة في البحريـــن مرتبطة 
بشـــكل وثيـــق بالثقافـــة المجتمعيـــة 
للمجتمـــع  الحضـــاري  واإلرث 
علـــى  الدولـــة  وتحـــرص  البحريـــن، 
تعزيـــز الممارســـة الديمقراطيـــة فـــي 
اطـــار دولـــة المؤسســـات والقانـــون، 
وبمـــا يحقـــق العدالة والمســـاواة بين 

الجنسين.

تحقيق المساواة

العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وأكـــد 
األوروبي للحوار وحقوق اإلنسان 
بجنيـــف الحقوقـــي أيمـــن نصـــري  
أهميـــة المشـــروع اإلصالحي الذي 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  أطلقـــه 
المعظم في العام ٢٠٠١ في تعزيز 
احتـــرام حقـــوق اإلنســـان بمملكـــة 
البحريـــن، من خالل إســـتراتيجية 
واضحة تهـــدف لتعزيـــز دور كافة 
المؤسســـات والســـلطات وبشراكة 
المجتمـــع  منظمـــات  مـــع  فاعلـــة 
المدني، وبما يحقق حماية وتعزيز 
اإلنســـان،   حقـــوق  ثقافـــة  ونشـــر 
والحريـــات  الحقـــوق  واحتـــرام 
وتمكيـــن المرأة، وتحقيـــق العدالة 
للمعاييـــر  والمســـاواة طبقا 
والضوابـــط الدوليـــة وعلى رأســـها 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
وقد مضـــت البحرين فـــي تحقيق 
ريادتها في مجال حقوق االنسان، 
حيـــث انضمـــت إلـــى العديـــد مـــن 
الدوليـــة  واالتفاقيـــات  الصكـــوك 
المعنية بحقوق اإلنسان، وحرصها 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا الدوليـــة 
المعنيـــة بحقوق اإلنســـان، وهو ما 
حقـــق لهـــا نيـــل عضويـــة المجلس 
التابـــع  االنســـان  لحقـــوق  الدولـــي 

لألمم المتحدة.
وبحســـب رئيـــس المنتـــدى العربـــي 
األوروبي للحوار وحقوق اإلنســـان، 
فـــإن حـــرص البحرين علـــى تفعيل 
االنســـان  لحقـــوق  اســـتراتيجيتها 

العديـــد  جلـــي  وبشـــكل  أظهـــرت 
مـــن النتائـــج اإلســـتراتيجية خالل 
االستعراض الدوري الشامل الثالث 
القـــى  والـــذي   ،٢٠١٧ العـــام  فـــي 
قبـــوال واستحســـان غالبيـــة الـــدول 
األعضـــاء بالمجلس الدولي لحقوق 
اإلنسان بعد أن تلقت البحرين ١٧٥ 
توصيـــة وافقـــت على ١٣٩ بشـــكل 
كلـــي، وتحفظـــت علـــى ٣٦ توصية 
لتعارضهـــا مع الشـــريعة اإلســـالمية 
والتشـــريعات الوطنية، وتعد نسبة 
قبـــول التوصيات مرتفعة وشـــملت 
الحـــق  أهمهـــا  محـــاور  عـــدة  علـــى 
فـــي الحيـــاة والتنميـــة المســـتدامة 
والعدالـــة الجنائية وقانون األســـرة 
والمـــرأة  الرجـــل  بيـــن  والمســـاواة 
اإلعاقـــة  وذوي  الطفـــل  وحقـــوق 
والفئات المستضعفة وتعزيز حماية 
العمالـــة الوافدة ومكافحـــة التمييز 
العنصري واإلتجار بالبشـــر، وهي ما 
يؤكد حقيقة التزام البحرين بتعزيز 

احترام حقوق االنسان بالمملكة.

نموذج يحتذى

الحقوقيـــة  المستشـــارة  أكـــدت 
اإلماراتيـــة مريـــم األحمـــدي علـــى 
الديمقراطيـــة  التجربـــة  ريـــادة 
بمملكـــة البحريـــن والتـــي شـــكلت 
انطـــالق  منـــذ  حضارًيـــا  واقًعـــا 
لصاحـــب  اإلصالحـــي  المشـــروع 
الجاللة الملك المعظم قبل عقدين 
مـــن الزمان، وبدأ الحياة البرلمانية 
بريادة حضاريـــة في ضوء ميثاق 
العمـــل الوطنـــي، وحـــرص القيادة 
أعلـــى  ضمـــان  علـــى  البحرينيـــة 
معايير النزاهة والشـــفافية في كل 
استحقاق انتخابي طوال العقدين 
الماضيين، وهو ما ساهم في تطور 
الديمقراطيـــة  التجربـــة  وتمايـــز 
بالمملكة وجعلهـــا نموذًجا يحتذى 

به بين سائر دول العالم. 
األحمـــدي  وأشارت المستشـــارة 
مســـيرة  يميـــز  مـــا  أبـــرز  أن  إلـــى 
الديمقراطيـــة البرلمانية بالبحرين، 
المشـــاركة الواسعة والفاعلة للمرأة 
اســـتحقاق  كل  فـــي  البحرينيـــة 
ثمـــرة  يأتـــي  والـــذي  انتخابـــي، 
والمتكاملـــة  الســـامية  للرعايـــة 
مـــن قرينـــة جاللـــة الملـــك المعظم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، 
والتـــي قدمـــت أنموذًجـــا رائًعا في 
اضطالعهـــا بالـــدور القيـــادي الهـــام 
وتقديـــم الدعم واإللهـــام الذي دفع 
بالمرأة البحرينيـــة لتبوئها مختلف 
مـــا جعـــل  المجـــاالت والقطاعـــات 
المـــرأة البحرينية شـــريكا مهما في 
مســـيرة التنمية اإلنســـانية وتعزيز 
المســـيرة البحرينيـــة الرائـــدة فـــي 

االنســـان  حقـــوق  احتـــرام  تعزيـــز 
بالبحرين.

التدخالت اإليرانية

وأوضـــح المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد 
اليســـاندرو  فريدمـــان  ميلتـــون 
البحريـــن  مملكـــة  أن  بيرتولـــدي، 
األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  حرصـــت 
ومنذ انطالق المشروع اإلصالحي 
لجاللـــة ملك البحريـــن قبل عقدين 
جهـــود  بـــذل  علـــى  الزمـــان،  مـــن 
كبيـــرة وحقيقيـــة لتحســـين حالـــة 
حقوق االنســـان بالمملكة وتحسين 
والتنمويـــة  المعيشـــية  الظـــروف 
كمـــا  والمقيميـــن،  للمواطنيـــن 
تتضافر جهود الحكومة في تعزيز 
اإلنســـان  وحقـــوق  الديمقراطيـــة 
والحريـــات الفردية، وهـــو ما حقق 
للبحريـــن واحـــدة من أبـــرز وأنجح 
التجارب الديمقراطية واإلنســـانية 
ومـــع  األوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة 
يـــزال هنـــاك  انـــه ال  التأكيـــد علـــى 
الكثيـــر ممـــا يجـــب القيـــام بـــه في 
إطار تعزيز احترام حقوق االنسان 
إال  اإلنســـانية،  التنميـــة  وتحقيـــق 
أنـــه يجـــب تقديـــر الجهـــود العمـــل 
المتميز الذي تحرص البحرين على 
إنجـــازه، والذي تم الوفاء به طوال 
تلـــك المســـيرة المتميـــزة، وهو أمر 

يستحق الثناء وبشكل عادل. 
كمـــا عبـــر عـــن أســـفه الشـــديد مـــن 
المحـــاوالت المؤســـفة والمســـتمرة 
ودعـــوات  الخارجـــي  للتدخـــل 
التحريـــض والمقاطعـــة التي يقوم 
اإليرانـــي وتســـتهدف  النظـــام  بهـــا 
اإلصالحات البنيوية والديمقراطية 

التي تستهدف البحرين. 
وأكـــد أن البحرين من أوائل الدول 
فـــي العالـــم العربـــي التـــي شـــرعت 
المساواة في المشـــاركة البرلمانية، 
فضـــاًل عـــن كونها من أوائـــل الدول 
التي دعمت الحريـــات االقتصادية 

والتجارية. 

دور ملهم

وأشارت رئيسة المنتدى السويدي 
للحقوق والتنمية بالســـويد  وسام 
باســـندوه على أهمية الدور الملهم 
الذي قـــام به جاللة الملك المعظم، 
بتدشينه المشروع اإلصالحي الذي 
اعتبـــر نقلة نوعيـــة وحضارية في 
إقامة دولة المؤسســـات والقانون، 
وما تضمنه ميثـــاق العمل الوطني 
من قيم ومبادئ ســـامية رســـخت 
فكر القائد وأســـهمت في تدشـــين 
للمملكـــة،  الحضـــاري  المشـــروع 
والـــذي تـــم التوافق عليـــه من قبل 
الشـــعب بنســـبة تصويت فاقت ال 
98 % مـــا اعتبـــر وثيقـــة أساســـية 
السياســـي  التاريـــخ  فـــي  ســـامية 
للبحريـــن، مؤكـــدة الـــدور الريـــادي 
الذي تقـــوم به الحكومة الرشـــيدة 
بااللتزامـــات  الوفـــاء  تعزيـــز  فـــي 
الدوليـــة المعنيـــة باحتـــرام حقوق 
االنســـان وإقامة دولة المؤسسات 
تمثلـــه  بمـــا  مشـــيدة  والقانـــون، 
التجربـــة البرلمانية المســـتمرة من 
والمشـــاركة  للديمقراطيـــة  إثـــراء 

الشعبية بمملكة البحرين. 
أكـــدت رئيســـة المنتدى الســـويدي 
للحقـــوق والتنميـــة بـــأن مـــا يميـــز 
ويحقـــق  البحرينيـــة  التجربـــة 
هـــي  المنطقـــة  فـــي  الريـــادة  لهـــا 
مفاهيـــم  مـــن  عليـــه  قامـــت  مـــا 
الشـــمولية والتكامـــل، القائـــم على 
البنـــاء االســـتراتيجي فـــي تطوير 
التشـــريعات والسياســـية وإقامـــة 
بتعزيـــز  المعنيـــة  المؤسســـات 
احتـــرام حقـــوق اإلنســـان وإقامـــة 
دولـــة المؤسســـات والقانـــون وفق 
رؤية قائمـــة على تحقيـــق العدالة 
التنميـــة  وتحقيـــق  والمســـاواة 

اإلنسانية الشاملة.

اريك كوزالن

وسام باسندوه

باتريشيا تيتلباوم اورنيال سكر

مريم األحمدي

عيسى العربي

أيمن نصري
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المنامة - وزارة الداخلية

أعلنـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل عن 
نقل مهـــام مركز التركيـــب وصيانة 
أجهزة التعرف اآللي لســـفن الصيد 
والنزهـــة من مرفأ البديع للصيادين 
إلى مرفأ الـــزالق للصيادين اعتبارًا 

من تاريخ أمس )الثالثاء(.
الســـواحل  خفـــر  قيـــادة  ودعـــت 

الجمهور الكريـــم من مرتادي البحر 
الـــزالق  مرفـــأ  إلـــى  التوجـــه  إلـــى 
لتركيـــب األجهزة أو صيانتها، وفي 
حـــال وجـــود أي استفســـار يرجـــى 
االتصـــال علـــى الرقـــم 17700000 
أو الخـــط الســـاخن 994 علـــى مدار 

الساعة.

خفر السواحل: نقل مركز تركيب 
األجهزة لمرفأ الزالق

تنظيم حملة لتنظيف الجزر السياحية في المملكة

نظمت قيادة خفر السواحل بالتعاون 
مـــع المجلـــس األعلـــى للبيئة وشـــركة 
نفط البحرين )بابكـــو(، حملة لتنظيف 
الجزر السياحية في مملكة البحرين.

وبهـــذه المناســـبة، أكد العقيد يوســـف 
القانونيـــة  الشـــئون  آمـــر  الســـبيعي 

بقيادة خفر الســـواحل أن هذه الحملة 
تأتي فـــي إطار تطبيق مبدأ الشـــراكة 
مـــع  الوطنـــي  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
مختلف مؤسســـات المجتمـــع المدني، 
مشـــيرًا إلـــى أن الحملـــة تهـــدف إلـــى 
إبـــراز أهميـــة المحافظـــة علـــى الجزر 

والحيـــاة الفطرية والبحريـــة وتوعية 
المواطنيـــن والمقيميـــن وحثهـــم على 
المســـاهمة فـــي الحفـــاظ هـــذه الجـــزر 

وحمايتها من التلوث.
وأضـــاف أن هذه الحملة هـــي البداية 
لحملـــة وطنيـــة شـــاملة لتنظيـــف كل 

والتوعيـــة  البحريـــن  مملكـــة  جـــزر 
بأهمية المحافظـــة عليها، والتي تأتي 
انطالقـــًا من االهتمام بالبيئة البحرية، 
مؤكـــدًا علـــى أهمية المـــردود الصحي 
كل  علـــى  يعـــود  الـــذي  واالجتماعـــي 

أفراد المجتمع من هذه الحملة.

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس الكهرباء: عالقات متجذرة تجمعنا مع اإلمارات
مستعرضا الخطط المستقبلة مع رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  رئيـــس  أكـــد 
كمـــال أحمد عمـــق العالقـــات التاريخية 
والمتجذرة التـــي تجمع مملكة البحرين 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة علـــى المســـتويات المختلفـــة، 
الفتـــا إلى أهمية مواصلـــة العمل لتعزيز 
يحقـــق  بمـــا  الراســـخة  العالقـــات  هـــذه 
للبلديـــن  المشـــتركة  الثنائيـــة  المصالـــح 

الشقيقين.
 جـــاء ذلك خالل اجتماعه برئيس دائرة 
الطاقـــة عويضـــة مرشـــد المـــرر، عضـــو 
أبوظبـــي  إلمـــارة  التنفيـــذي  المجلـــس 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث 
اســـتعرض الجانبـــان الخطـــط والبرامج 
المســـتقبلية لكال البلدين الشـــقيقين في 
مجال تطويـــر قطاعات الماء والكهرباء 

والطاقة، وسبل التعاون بين البلدين.
 وخـــالل االجتمـــاع اســـتمع بـــن أحمـــد  إ 
لـــى شـــرح مفصـــل عـــن مراحـــل التطور 
التـــي مـــر بهـــا قطـــاع الطاقة فـــي إمارة 
أبوظبـــي، وطبيعـــة العمـــل فـــي الدائرة 
واختصاصاتهـــا، وكيفيـــة وصـــول إمارة 
أبوظبـــي  إ لى مرحلـــة متقدمة من ريادة 

تحول قطاع الطاقة.

 وأشـــاد رئيـــس هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
بما لمســـه من تطور وسرعة في اإلنجاز 
للمشـــروعات الرئيســـة إلمـــارة أبوظبـــي 
التـــي تدعم تحول الطاقة، وسياســـاتها 
مـــج  والبرا والمبـــادرات  وتعليماتهـــا 
الرئيســـة التي تســـهم فـــي التـــزام دولة 
اإلمـــارات في تحقيق صافي االنبعاثات 

الكربونية بحلول 2050.

المنامة - بنا

الشيراوي.. المعلم والوزير
أســـتهل مقالـــي بصحيفة البـــاد حول وطننـــا العزيز بلقاء قديـــم أتذكره 
دائمـــا مـــع الصديـــق األخ عبدالنبـــي الشـــعلة رجـــل األعمـــال والصحافـــة، 
عندما زارني في مكتبي خال عملي كمندوب وسفير للبحرين لدى األمم 

المتحدة عصر األربعاء 17 سبتمبر 1983.
فـــي اللقاء ســـرد عبدالنبي همومـــه الكثيرة حول الصحافـــة في البحرين 
وعالمها المتشعب واآلالم في هذا المجال، وتطرق الحديث حول الوزير 
المرموق المرحوم يوســـف أحمد الشـــيراوي، الذي كنت في استقباله عند 
وصولـــه فـــي مطار نيويورك جـــون كيندي وذلك صبـــاح الثاثاء 31 مايو 

.1983
وحضـــرت بعـــد ذلـــك محاضرتـــه عـــن حريـــة الماحـــة فـــي مضيـــق هرمز 
الحيوي والمهم في مياه الخليج الدافئة والملتهبة أيضًا بالوقت نفســـها، 
حيـــث كانت تتعرض ناقـــات النفط العالمية العتـــداء البحرية اإليرانية 
بصـــورة مســـتمرة ومتصاعدة. ففـــي عقـــد الثمانيات من القـــرن الماضي 
وقعـــت حرب للناقات بفترة الحـــرب العراقية اإليرانية )1980 – 1988(، 
حيـــث جرى ضرب ناقات النفط بمياه الخليج العربي، وتعرضت ناقات 
النفط العالمية لهجمات من البحرية والجوية اإليرانية؛ بسبب دعم دول 
الخليـــج للعـــراق في فتـــرة الحرب، وطلبـــت بعض دول الخليـــج الحماية 
الدوليـــة لناقاتهـــا، فحصلـــت على موافقـــة أميركية وســـوفيتية لحماية 
الناقات. وحسب مؤسسة لويدز – لندن البريطانية، فإن حجم الخسائر 
بتلك الفترة بمليارات الدوالرات، حيث اســـتهدفت 546 ســـفينة تجارية، 
و259 ســـفينة منها ســـفن ناقات النفط أو ناقلة لمنتجات نفطية، وقتل 

بحرب الناقات حوالي 430 بحارا مدنيا.
وحضـــرت محاضـــرة الوزيـــر الشـــيراوي فـــي نـــادي الصحافـــة األميركي 
المرمـــوق والتابع لوزارة الخارجيـــة األميركية، وكان معظم الصحافيين 
األميـــركان الموجوديـــن يمثلـــون الصحافـــة األميركيـــة وكذلـــك القنوات 
التلفزيونية المهمة مثل cnn وnbc وقناة cbs وبرنامجها الشهير )ستون 
دقيقة( والحائزة على ســـمعة دولية مشـــهورة. كنت أتابعه بصورة دائمة 
هناك وأتابعه هنا بعد تقاعدي من العمل الدبلوماسي بين الحين واآلخر.
والحديث عن أنشـــطة الوزير يعيد ذاكرتي إلى العام 1953، حيث درسنا 
على يديه مادة الرياضيات وعلى يد األستاذ حسن منديل مادة التاريخ 

في المدرسة الثانوية الوحيدة في البحرين آنذاك.
وســـعدت جدا بقراءة خبر منشـــور في أبريل الماضي عن االحتفاء بهذه 
القامـــة الوطنيـــة من قبل ســـمو األمير الحســـن بـــن طال رئيـــس منتدى 
الفكر العربي تقديرا إلســـهامات الشـــيراوي الجليلة في تأسيس المنتدى 
منـــذ أربعين عاما ودعم أهدافه في ترســـيخ الحـــوار والعاقة بين الفكر 

والمواطنة والمجتمع المدني وصنع القرار.

حسين الصباغ

رئيس األركان يحضر فعاليات معرض “سوفكس العسكري 2022”
بتكليف من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  مـــن  بتكليـــف 
األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، حضر رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي فعاليات 
معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة 
)ســـوفكس 2022(، الذي ُيعقد في المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة. 
وقـــد حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان افتتاح 
تحـــت  3 جلســـات  شـــمل  الـــذي  المؤتمـــر 
فـــي  الخاصـــة  العمليـــات  قـــادة  مســـمى 
)MESOC( مـــن خـــالل  الشـــرق األوســـط 
قـــادة العمليات الخاصة لعـــدد من القوات 
المســـلحة الشـــقيقة والصديقـــة تضمنـــت 
العديـــد مـــن المحـــاور التـــي هدفـــت إلـــى 
توحيد المفاهيم وآلية العمل في مكافحة 

اإلرهـــاب الدولـــي وكيفيـــة التعامـــل معـــه 
وفًقا لخطط اســـتراتيجية دولية وتوسيع 
مجـــاالت التعاون ضمن مجتمـــع العمليات 
الحـــرب  بأســـاليب  العالميـــة  الخاصـــة 
الحديثـــة. كمـــا قام رئيـــس هيئـــة األركان 
معـــدات  ومؤتمـــر  معـــرض  فـــي  بجولـــة 
 ،)2022 )ســـوفكس  الخاصـــة  العمليـــات 
حيـــث اطلع خاللها على عدد من األجنحة 
المشـــاركة وما تحتويه األقسام المختلفة 
من أحدث نظم الدفاع العالمية والتقنيات 
العسكرية الدقيقة والمتقدمة، وأحدث ما 
توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من 
تكنولوجيـــا ومعـــدات متطورة تســـهم في 
تعزيـــز األمـــن اإلقليمي والدولـــي وخدمة 

السالم العالمي.
بمســـتوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس  وأشـــاد 

التنظيـــم المتقدم لهـــذا المعرض الذي يعد 
من أهم المعارض نمًوا في منطقة الشـــرق 
العارضـــة  للشـــركات  األوســـط، والجاذبـــة 
والمصنعـــة لمختلـــف األســـلحة والمعدات 

المجـــال  فـــي  والمتطـــورة  الحديثـــة 
العســـكري، وذلك بمشاركة 38 دولة وأكثر 
بصناعـــة  متخصصـــة  شـــركة   300 مـــن 

المعدات الدفاعية واألسلحة.

المنامة - بنا

رئيس هيئة األركان لدى حضوره المعرض
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النيابـــي  المترشـــح  قـــال   ^
المســـتقل عـــن الدائـــرة السادســـة 
محمـــد  العاصمـــة  بمحافظـــة 
ُيعتبـــر  الفســـاد  إن  الســـهالوي 
أكبـــر عائـــق أمـــام عمليـــة التنميـــة 
األمـــر  للنهـــوض،  محاولـــة  وأي 
الـــذي يتســـبب فـــي إهدار مـــوارد 
الدولـــة وإضعاف جهـــود اإلصالح 
والمشـــاريع التطويريـــة فـــي كافة 

المجاالت.
 وأكـــد ضـــرورة التصـــدي لجميـــع 
أوجه الفســـاد والمخالفات المالية 
الجهـــات  كافـــة  فـــي  واإلداريـــة 
الحكومية، وذلك من خالل تكاتف 
المجلـــس  أعضـــاء  بيـــن  حقيقـــي 
النيابي واستغالل حكيٍم لألدوات 

التشريعية والرقابية.
وأوضـــح الســـهالوي أنه لـــن يدخر 
جهًدا في حال وصوله إلى مجلس 
النـــواب فـــي تحريك كافـــة أدوات 
الصارمـــة  والمحاســـبة  الرقابـــة 
والتصـــدي  الفســـاد  محاربـــة  فـــي 
للمخالفات، كما ســـيعمل استكمال 
التشـــريعات القانونيـــة مـــن أجـــل 
فعالـــة  تدابيـــر  وجـــود  ضمـــان 
ووقائية وخطوات استباقية لمنع 

المخالفات.
 في ســـياق متصل، قال السهالوي 
برنامجـــه  محـــاور  أهـــم  مـــن  إن 
زيـــادة  علـــى  العمـــل  االنتخابـــي 
صالحيـــات مجلـــس النـــواب مـــن 
خـــالل تقديـــم القوانيـــن وتعديـــل 
الـــذي  األمـــر  الداخليـــة،  الالئحـــة 
التجربـــة  تطويـــر  شـــأنه  مـــن 
والعمـــل  الديمقراطيـــة 
مملكـــة  فـــي  السياســـي 

البحرين.
 مشـــيًرا إلـــى بعـــض البنـــود 
الالئحـــة  فـــي  القانونيـــة 
الداخليـــة لمجلـــس النواب ال 
تخـــدم العمـــل البرلمانـــي علـــى 
صعيد تفعيل األدوات الرقابية.

كما أكد الســـهالوي أن ســـيعمل 
باتجـــاه  الدفـــع  علـــى 
اإلنسانية  المبادارت 
والحقوقيـــة التـــي 
األرضيـــة  تهيـــئ 
ســـبة  لمنا ا

لتحقيـــق 
مـــن  المزيـــد 
المكتســـبات 

السياسية.

السهالوي: الفساد أكبر عائق أمام 
التنمية وسنتصدى له تشريعيا ورقابيا

^ معا نكمل المسيرة ونلبي 
طموحـــات المواطنيـــن، يـــدا بيد 
نحـــو  ونرتقـــي  الصعـــاب  نذلـــل 
مســـتقبل أفضـــل لنـــا ولألجيـــال 
القادمـــة، هكذا بدأت المترشـــحة 
عـــن الدائـــرة الثانيـــة بالمحافظة 
الجنوبيـــة مريم الظاعن حديثها، 
مؤكدة أن العمـــل البرلماني عمل 
إال  ثمـــاره  يـــؤِت  ولـــن  جماعـــي 
بتكاتـــف جميع النـــواب للنهوض 
ثـــم  ومـــن  البحريـــن  بمملكـــة 
المعيشـــي  بالمســـتوى  النهـــوض 

للمواطن.
وأشارت الظاعن إلى أن البرامج 
المترشـــحين  لجميع  االنتخابيـــة 
المحـــاور  نفـــس  تتضمـــن 
 ،2002 العـــام  منـــذ  المطروحـــة 
وتنحصـــر  تتغيـــر،  ال  فالمشـــاكل 
فـــي تحســـين مســـتوى التعليـــم، 
والصحـــة، والمعيشـــة، والنهوض 
باالقتصاد، وحقـــوق المتقاعدين 
مـــن  المـــرأة، وغيرهـــا  ومشـــاكل 
كاهـــل  تثقـــل  التـــى  المشـــكالت 
المواطن، مؤكـــدة ضرورة إيجاد 
حلـــول جذريـــة لهـــذه المشـــاكل، 
وهذا لن يتأت إال بتكاتف النواب 
لوضع خطط مدروســـة ومتابعة 
تنفيذها من قبل الجهات المعنية 

للقضاء عليها بشكل نهائي.
الظاعـــن  مريـــم  وتطرقـــت 
إلـــى مشـــكلة طـــالب جامعة 
أن  منـــذ  قائلـــة:  البحريـــن 
البحريـــن  جامعـــة  ألغـــت 
الطالبيـــة،  الباصـــات 
وذووهـــم  والطـــالب 
معانـــاة  فـــي  يعيشـــون 
وجـــود  لعـــدم  تنتهـــي  ال 

مواصـــالت  وســـيلة 
وآمنـــة  منتظمـــة 

للطالبات  يمكـــن 
ب  لطـــال ا و
 ، مها ا ســـتخد ا
وأن  خاصـــة 
النقل  حافالت 
تعـــج  العـــام 

بمختلف الجنســـيات ومواعيدها 
غيـــر منتظمة ومتباعـــدة، فلماذا 
مـــن  عـــدد  تخصيـــص  يتـــم  ال 
للطـــالب  العـــام  النقـــل  حافـــالت 
منتظمـــة؟  وبمواعيـــد  فقـــط 
مردفـــًة، ويمكـــن أيضـــا لجامعـــة 
البحريـــن أن تتكاتـــف مـــع وزارة 
العمـــل، وذلك بترشـــيح عدد من 
الخريجيـــن الجـــدد الباحثين عن 
عمـــل الذيـــن يمكـــن لهـــم إيصال 
الطالب بســـياراتهم الخاصة من 
وإلى الجامعـــة مقابل أجر رمزي 
تحدده وزارة العمل لحين إيجاد 
مؤكـــدة  لهـــم،  المناســـب  العمـــل 
أهمية إشـــراف ورقابـــة الجامعة 
المـــادي  العمـــل  وزارة  ودعـــم 

للباحثين عن عمل.
وأنهت الظاعـــن حديثها، مؤكدة 
لديـــه  البحرينـــي  الشـــباب  أن 
والرغبـــة  والحماســـة  الطاقـــة 
الحيـــاة  فـــي خـــوض  الحقيقيـــة 
العمليـــة، ولـــم يعـــد يخجـــل مـــن 
ممارســـة أي عمل حتى وإن كان 
مؤقتـــا، لحيـــن إيجـــاد الوظيفـــة 
التي تلبـــي طموحاته ويبني من 

خاللها مستقبله.

الظاعن : يدا بيد نكمل 
المسيرة... ونبني الوطن

ال للمساس بحقوق المواطنين.. ومحاسبة أي تعد على المال العام
الملف المعيشي وتحقيق التوازن المالي أبرز أهدافه... الريس:

أكـــد المترشـــح النيابـــي المســـتقل عـــن الدائـــرة الســـابعة 
بمحافظـــة المحرق عثمان الريـــس أن االنتخابات النيابية 
الحالية تمثل نقطة انطالق جديدة للمسيرة الديمقراطية 
التـــي بدأهـــا عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وبدعم ومســـاندة مـــن ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشـــيرًا إلى أن المشـــاركة في 
االنتخابات واجب وطني وحق أصيل دســـتوري ووسيلة 
للمشـــاركة السياســـية الفاعلـــة فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار 
والتعبيـــر عـــن اإلرادة الشـــعبية، والتـــي ينبغـــي أن تمثـــل 
تطلعـــات المواطنيـــن وآرائهم تجـــاه المواضيع المطروحة 
علـــى الســـاحة. وأفـــاد الريـــس فـــي حفـــل افتتـــاح مقـــره 
االنتخابي، بأن الدائرة السابعة في محافظة المحرق تعد 
أكبر الدوائر االنتخابية في مملكة البحرين، ولديها الكثير 
من االحتياجات التي تتطلبها، والتي سيعمل على طرحها 
فـــي المجلس النيابي القادم بمشـــيئة هللا، مبينًا أن الملف 
المعيشـــي بمـــا يتفرع عنـــه من قضايـــا توظيف وإســـكان 
وتعليم وصحة وبنى تحتية تمثل أولوية للجميع، وتندرج 
ضمن معظم البرامج االنتخابية المطروحة، إال أن ترجمة 
هذه القضايا إلـــى واقع على أرض الواقع يتطلب التعامل 

مـــع اآلليـــات الدســـتورية المتاحـــة، واألدوات التشـــريعية 
والرقابيـــة المتاحـــة فـــي مجلـــس النـــواب، يتطلـــب خبرة 
وعمال دءوبا وتنسيقا متواصال وبناء تحالفات لتضمينها 
الميزانية العامة للدولة، وهو ما سيتم العمل على تحقيقه 
بمـــا يتوفـــر مـــن إمكانيات. ولفـــت الريس إلـــى أن التركيز 
علـــى الملف المعيشـــي يجـــب أن يتواكب مـــع التقدم في 
العمليـــة الديمقراطيـــة واســـتخدام األدوات الدســـتورية 
والتقدم بمشـــاريع قوانيـــن واقتراحات، وأســـئلة للوزراء، 
تعـــزز من العمـــل الرقابي، وتتفاعل بشـــكل أكبر مع تقارير 
الرقابة المالية واإلدارية، لمحاسبة أي تعد أو تجاوز على 
المـــال العام، مبينًا أن االرتقاء باالقتصاد الوطني يبدأ من 
محاربـــة التعدي على المال العام، وحوكمة األداء اإلداري 
للـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة، بمـــا ســـيوفر الكثيـــر من 

األموال ويحفظها من الهدر.
وفيمـــا يتعلـــق بالجانـــب االقتصـــادي، أوضـــح الريس بأن 
المملكـــة أمـــام العديد مـــن األهـــداف االقتصاديـــة الكبرى 
وتحقيـــق   2030 المملكـــة  رؤيـــة  تحقيـــق  بينهـــا  ومـــن 
التـــوازن المالـــي، وتحقيـــق التعافـــي االقتصـــادي، وكلهـــا 
مشـــاريع تتطلب مساندة تشريعية تســـاهم في تحقيقها، 
بالشـــكل الـــذي يضمن عدم المـــس بحقـــوق المواطنين أو 
مكتســـباتهم، والعمل على اللجـــوء لخيارات أخرى تراعي 
ظروف المواطن، وتجنبه أي ضريبة إضافية يمكن توفير 

الســـيولة المرجـــوة منها من خالل آليـــة أخرى، مثل فرض 
رسوم أو ضرائب على الشركات األجنبية.

كما عرض الريس إلى أهمية العمل خالل المرحلة القادمة 
علـــى تعزيز صالحيات مجلـــس النـــواب، وتعديل الئحته 
الداخلية بما يعيد للمجلس مكانته التي ينشـــدها الجميع، 
بمـــا يثبت التوازن بين الســـلطات، ويضمـــن التكامل بينها 

لخدمة الوطن والمواطن.
وأكـــد شـــريف علـــى حمايـــة حقـــوق المتقاعديـــن، وســـن 
التشـــريعات التي تؤكد على عدم المســـاس بمكتســـباتهم، 
فضـــالً عـــن إطالق المزيـــد مـــن البرامج التي يســـتفيدون 
منهـــا، منوهـــًا بأهميـــة دعـــم المـــرأة ولجمعيات النســـائية، 

واالهتمام باألرامل، والمطلقات، والمسنين.
كمـــا تضمـــن برنامـــج العمـــل االنتخابـــي الـــذي أعلـــن عنـــه 
المترشـــح النيابـــي المســـتقل عثمان شـــريف الريس، بناء 
مدينـــة إســـكانية جديـــدة في الدائـــرة الســـابعة بمحافظة 
المحرق، والعمل على تحويل مركز بنك البحرين الوطني 
إلى مستشـــفى متكامل، واســـتكمال المنظومـــة التعليمية 
مـــن خـــالل بناء مـــدارس ثانويـــة للبنيـــن والبنـــات، فضالً 
إعـــادة تنظيم المنطقـــة الصناعية في عراد، ودعم األندية 
الرياضيـــة ومراكـــز الشـــباب؛ لتمكينهـــا من المســـاهمة في 
بنـــاء جيـــل صحـــي، وتخصيـــص الموازنـــات الكافية لهذه 

األهداف.

الصالح: بنينا جسور تواصل رصينة... وحركنا عجلة الخدمات
وسط حضور جماهيري غفير من وجهاء وأهالي “ثالثة العاصمة”

ممـــدوح  النائـــب  افتتـــح   ^
الصالح، المترشـــح عن الدائرة الثالثة 
بمحافظـــة العاصمة، مقـــره االنتخابي 
بقاعة المناســـبات الكبرى في مرمريز، 
وذلك وســـط حضـــور جماهيري غفير 
مـــن وجهـــاء وأهالـــي الديه وســـنابس 
وكربابـــاد وجدحفـــص والقلعة، وعدد 
كبير مـــن ممثلي وأعضاء مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي في الدائـــرة، حيث 
أكد الصالح عزمه على مواصلة العمل 
واإلنجـــاز مـــن أجـــل الظفـــر بمزيد من 
الدائـــرة، وتلبيـــة  المكتســـبات ألبنـــاء 
بالتنســـيق  وآمالهـــم  احتياجاتهـــم 
الـــوزارات  مختلـــف  مـــع  والتواصـــل 
الرســـمية  والمؤسســـات  والهيئـــات 

واألهلية والخاصة.
وبهذه المناسبة، استهل الصالح كلمته 
خـــالل اللقـــاء الجماهيـــري االنتخابي 
بكلمة قال فيها “أتقدم بخالص الشكر 
بهـــذا  التقديـــر  وعميـــق  واالمتنـــان، 
التشـــريف الكبير الـــذي حظيت به من 
أهالـــي الدائـــرة الكـــرام، والـــذي يعتبر 
حافـــًزا ودافًعـــا نحـــو مزيد مـــن البذل 
والعطاء من أجل الوفاء بشـــرف أداء 
األمانة وتمثيلهم”، مضيًفا “لله الحمد، 
أقف هنا اليوم بعد 4 أعوام من العمل 
واالجتماعـــي  والخدمـــي  البرلمانـــي 
فـــي آن واحـــد، وأؤكـــد أن مـــا بدأنـــاه 
مًعـــا لصالح الدائرة أثمـــر نتائج طيبة، 
العمـــل  هللا  بـــإذن  مًعـــا  وســـنواصل 
للنهـــوض أكثـــر بواقع الدائـــرة وأبنائها 

الكرام”.

وأوضح الصالح فـــي كلمته: “وضعت 
منذ بداية الفصل التشريعي الخامس 
خطة عمل استراتيجية، بالتنسيق مع 
وجهـــاء وأعيـــان وممثلي مؤسســـات 
الدائـــرة،  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
واستأنست بآراء ووجهات نظر اآلباء 
واألخـــوة مـــن األهالـــي، وشـــرعت في 
تنفيذها بموجب خطة تنفيذية طوال 
4 أعـــوام، وللـــه الحمـــد جنينـــا جميًعا 
مســـتوى  علـــى  ثمارهـــا،  مـــن  الكثيـــر 
الدائـــرة،  فـــي  والخدمـــات  التشـــريع، 
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  وكذلـــك 
والجماعيـــة  الفرديـــة  االجتماعيـــة 
بالمنطقـــة، ونتطلـــع معكـــم ألن نوصل 

العمل واإلنجاز”.
وتحـــدث الصالـــح عـــن فلســـفة عمله، 
منـــذ  كبيـــر  بشـــكل  “عملـــت  قائـــال: 
البدايـــة علـــى تعزيز عنصـــر التواصل 

وبنـــاء الجســـور، وذلـــك بيـــن النائـــب 
المجتمـــع  ومؤسســـات  واألهالـــي، 
المدني، والجهات الرسمية والخاصة، 
والمسؤولين، وســـد الفجوة الحاصلة 
المواطنيـــن  بيـــن  التواصـــل  فـــي 
والجهـــات المعنيـــة مـــن خـــالل فتـــح 
واالجتماعـــات  التواصـــل  قنـــوات 
الميدانيـــة  والزيـــارات  واللقـــاءات 
وغيرها، فضالً عن المكتب المخصص 
الستقبال طلبات ومالحظات األهالي 
علـــى مـــدار العـــام. فيمـــا بذلنـــا جهـــًدا 
كبيًرا ومن خالل عنصر التواصل على 
تحقيـــق تقدم ملموس فـــي الخدمات 
قطاعـــات  شـــملت  والتـــي  بالدائـــرة، 
اإلســـكان والكهرباء والمـــاء والصرف 
الصحـــي والطرق والبلديـــات، وكذلك 
بالمواطنيـــن  تتعلـــق  كثيـــرة  ملفـــات 
مـــن احتياجـــات وطلبـــات اســـتدعت 

التواصـــل والخطابـــات والتنســـيق مع 
المعنيين لتلبيتها وحلحلتها”.

وتابـــع الصالـــح: “نجاحـــي فـــي عنصر 
كان  والبرلمانـــي  التشـــريعي  العمـــل 
يعتمد بشـــكل كبير علـــى نجاحي في 
الســـابقين، وهمـــا قاعـــدة  العنصريـــن 
تواصل وبيانات ومعلومات متجددة، 
وعمـــل خدمـــي وميدانـــي متواصـــل، 
حيث يعزز هذان العنصران من وتيرة 
العمـــل مـــن خـــالل اســـتخدام األدواء 
الســـؤال  فـــي  المتمثلـــة  الدســـتورية 
والتشـــريعات  وتعديـــل  واالقتـــراح 
وبرنامـــج  والميزانيـــات  والقوانيـــن 
عمـــل الحكومـــة، مبيًنـــا “مـــا أفخـــر به 
لألمانة أنني كنـــت تحت قبة البرلمان 
علـــى موقـــف ثابـــت يدعـــم توجهـــات 
الكثيـــر  بشـــأن  الدائـــرة  أهالـــي  وآراء 
من القـــرارات المفصليـــة والتي تمس 
واالجتماعيـــة  المعيشـــية  حياتهـــم 

بشكل مباشر”.
بالقـــول:  كلمتـــه  الصالـــح  واختتـــم 
“هنـــاك كثير من الملفـــات التي تحتاج 
لالستكمال اإلنجاز، وملفات تشريعية 
وخدمية واجتماعيـــة وأهلية بحاجة 
للدفع أكثر، سنواصل إنشاء هللا العمل 
عليهـــا بـــكل إخـــالص وتفاٍن معـــًا، بأن 
يكون لنا صوت وقنـــاة تواصل فاعلة 
مـــع مختلـــف الجهات من أجـــل الظفر 
دعـــم المواطنيـــن وحلحلـــة طلباتهـــم 
والتحديـــات التـــي يواجهونها، بإيمان 
مطلـــق بأن مفهوم عمـــل النائب تطور 

لمستويات أكثر شموال وتفصيال”.

محرر الشؤون المحلية

محمد السهالوي

مريم الظاعن

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أعلنـــت هيئة التخطيط والتطوير 
مقرهـــا  انتقـــال  عـــن  العمرانـــي 
مـــن موقعـــه الحالـــي فـــي مدينـــة 
زايـــد إلـــى مكاتبهـــا الجديـــدة في 
مبنى جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري فـــي العاصمـــة المنامـــة، 
جميـــع  باســـتقبال  وستباشـــر 
المراجعيـــن والمســـتثمرين الكرام 
فـــي موقعهـــا الجديد اعتبـــارًا من 
6 نوفمبـــر  الموافـــق  يـــوم األحـــد 

.2022
وأوضحـــت أن هذه الخطوة تأتي 
اســـتكماالً لجهـــود الهيئـــة الرامية 
إلى تحسين وتطوير خدماتها، إذ 
يســـهم الموقع الجديد في خدمة 
شـــريحة أوســـع مـــن المراجعيـــن 
المســـتثمرين  وخصوصـــًا 
مؤكـــدة  العقارييـــن،  والمطوريـــن 
أنها مستمرة في تقديم الخدمات 

التخطيطيـــة المتنوعة، كما يمكن 
للمراجعيـــن تقديـــم الطلبـــات عبر 
ask@upda. البريـــد اإللكترونـــي
الموقـــع  طريـــق  عـــن  أو   gov.bh
التخطيـــط  لهيئـــة  اإللكترونـــي 
www. العمرانـــي  والتطويـــر 
المنصـــة  عبـــر  أو   upda.gov.bh
اإللكترونيـــة لخدمـــات التخطيط 

 www.planning.bh العمراني
ســـتكون  أبوابهـــا  بـــأن  ونوهـــت 
مفتوحـــة في الموقـــع الجديد من 
الســـاعة الســـابعة صباحـــًا وحتى 
السادســـة مســـاًء، يوميـــًا مـــا عدا 
كمـــا  والســـبت،  الجمعـــة  يومـــي 
علـــى  االطـــاع  للراغبيـــن  يمكـــن 
آخـــر مســـتجدات وأخبـــار الهيئـــة 
عبـــر متابعـــة حســـابها فـــي موقع 
)إنســـتغرام(  التواصل االجتماعي 

@bahrainupda

“التخطيط” تنتقل إلى المنامة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقـــد مجلـــس إدارة كليـــة البحريـــن 
للمعلميـــن اجتماعه الدوري برئاســـة 
المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر 
رئيس مجلس اإلدارة محمد مبارك، 
وبحضـــور عميد الكليـــة تيد ريموند 
المجلـــس  وأعضـــاء  بيورنتـــون 
البنـــود  مناقشـــة  والمدعوين.وتـــم 
المدرجـــة علـــى جدول األعمـــال، إذ 

علـــى مســـتجدات  المجلـــس  اطلـــع 
التعاون بين كلية البحرين للمعلمين 
بوســـطن  بجامعـــة  التربيـــة  وكليـــة 
األميركيـــة، وتكلل ذلـــك ببدء طرح 
برنامج الماجســـتير في التربية من 
تـــم تســـجيل  إذ  جامعـــة بوســـطن، 
24 طالبـــا مـــن المـــدارس الحكومية 
والخاصة في البرنامج كأول فوج.

بدء طرح ماجستير التربية من جامعة بوسطن

لجمهوريـــة  الرســـمية  زيارتـــه  خـــال 
ســـنغافورة، بحـــث نائـــب رئيـــس المجلس 
األعلـــى للقضـــاء رئيـــس محكمـــة التمييـــز 
بـــن علـــي آل خليفـــة، مـــع  الشـــيخ خالـــد 
الدوليـــة  التجاريـــة  ســـنغافورة  محكمـــة 
فـــي  الدولـــي  التحكيـــم  ومركـــز   ،)SICC(
ســـنغافورة )SIAC(، مجـــاالت التعاون في 

تسوية المنازعات التجارية.
والتقـــى الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي والوفـــد 
ســـنغافورة،  قضـــاة  رئيـــس  المرافـــق 
المحكمـــة  بمقـــر  مانـــون،  ســـونداريش 
العليـــا، حيـــث اطلعـــوا على عمـــل محكمة 
ســـنغافورة التجارية الدوليـــة. وناقش مع 
مانـــون مبـــادرات التعـــاون بيـــن المحاكـــم 

البحرينية والسنغافورية.
كما التقـــى الوفد البحرينـــي وزير القانون 
بجمهورية سنغافورة  ك. شانمغام، وتمت 
مناقشـــة أطر تطوير التعاون في مجاالت 

التحكيـــم والوســـاطة مـــع إدارة الصناعـــة 
القانونية بوزارة القانون.

وخـــال الزيـــارة، اطلع الوفـــد على تجربة 
ســـنغافورة في إنشـــاء مركز يضـــم العديد 
مـــن مؤسســـات حـــل النزاعات مـــن جميع 
أنحاء العالم )ماكسويل تشامبرز(. وناقش 

الوفد تعزيز العاقات مع مركز سنغافورة 
للتحكيم الدولي )SIAC(. كما التقى الوفد 
بـــإدارة مركز ســـنغافورة للتحكيم البحري 
للوســـاطة  ســـنغافورة  ومركـــز   )SCMA(
الدوليـــة )SCIM( وتعّرف علـــى قواعدهم 

الفريدة في مجالي التحكيم والوساطة.

وأعـــرب نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز عن تقديره 
للتفاعـــل البنـــاء والرغبـــة فـــي تطوير أطر 
التعـــاون المســـتقبلية في مجالـــي القضاء 

والتحكيم مع جمهورية سنغافورة.
وأوضـــح أن هـــذه الزيـــارة إلى ســـنغافورة 

تهدف إلـــى البناء على آخر التطورات في 
النظام القضائي لمملكة البحرين، وال سيما 
المحكمـــة التجاريـــة المتخصصة المنشـــأة 
حديًثـــا والتـــي تنظـــر فـــي القضايـــا باللغة 
اإلنجليزية على جميـــع درجات التقاضي، 
حيـــث تعـــد هـــذه اإلضافـــة األخيـــرة إلـــى 

آليات تســـوية المنازعات جـــزءًا من البيئة 
المتكاملـــة الفريـــدة فـــي مملكـــة البحرين 
للتســـوية الفعالة للمنازعات التجارية على 

الصعيدين الوطني والدولي.
البحرينـــي  القانونـــي  اإلطـــار  أن  وأكـــد 
يعكـــس أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي 
آليـــات التحكيم والوســـاطة، وقد أنشـــأت 
المحاكم مســـارات إلســـناد التخصص في 
نظر النزاعات المتعلقة بهذه اآلليات. وهو 
ما يمهـــد الطريق لتطوير صناعة التحكيم 
الدولـــي في مملكة البحريـــن وجعلها مقرًا 
حيويـــًا وجذابًا لحـــل النزاعـــات اإلقليمية 

والدولية.
يـــان  البروفيســـور  الوفـــد  ضـــم  وقـــد 
بولســـن وكيـــل محكمـــة التمييـــز، وأســـيل 
زمـــو مستشـــارة رئيـــس محكمـــة التمييـــز 
للتخطيط والتطوير القضائي - مستشارة 
وزير العدل، ووليد البسام مدير الدراسات 

بمكتب رئيس الوزراء.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

تطوير محكمة تجارية دولية... والبحرين مقرا للتحكيم
خالد بن علي يناقش التعاون مع سنغافورة بالمجاالت القضائية

موافقة مبدئية على استحداث 3 كليات بـ “األوروبية”
دليل استرشادي للتعاون مع الجامعات الخارجية... في اجتماع مجلس أمناء التعليم العالي:

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
النعيمـــي، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
التعليـــم العالـــي، بدعـــم ومســـاندة ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، للمســـيرة 
التعليميـــة، والمتابعة المســـتمرة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ممـــا مكنها من تحقيـــق إنجازات 
كبيـــرة ســـواًء على المســـتوى الوطني أو 
اإلقليمـــي أو الدولـــي، مؤكـــدًا أنـــه ومنـــذ 
 2005 لســـنة   )3( رقـــم  القانـــون  صـــدور 
بشـــأن التعليم العالي، فقد قامت الجهات 
المختصـــة فـــي مجلـــس التعليـــم العالي، 
ومـــن ثـــم مجلس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العامـــة،  العالـــي، وبمتابعـــة مـــن األمانـــة 
باتخـــاذ العديـــد مـــن اإلجراءات اســـتنادًا 
إلى القـــرارات واللوائح التي تم إعدادها؛ 

بهدف االرتقاء بالمخرجات التعليمية.
جـــاء ذلك خال ترؤســـه اجتماع مجلس 
أمنـــاء مجلس التعليم العالـــي، الذي عقد 
بتقنيـــة االتصـــال المرئـــي، حيـــث قدمت 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي 
نائـــب رئيس مجلس األمناء الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة  خال 
االجتمـــاع عرضـــًا عـــن المذكـــرات التـــي 
رفعتها األمانة العامة، بعد أن تم تدارسها 
من قبل اللجنة االستشـــارية المنبثقة عن 

المجلس.
وقد اتخـــذ المجلس عددًا مـــن القرارات، 

منها ما يلي:

دليل استرشادي التفاقيات 

التعاون األكاديمي

مذكـــرة  فـــي  ورد  مـــا  المجلـــس  بحـــث 
دليـــل  وضـــع  بشـــأن  العامـــة  األمانـــة 

المتبعـــة  المعاييـــر  يتضمـــن  استرشـــادي 
لعقـــد اتفاقيات التعاون أو إبرام مذكرات 
التفاهـــم بيـــن مؤسســـات التعليـــم العالي 
التعليـــم  ومؤسســـات  البحريـــن  بمملكـــة 
العالـــي الخارجيـــة، واســـتضافة البرامـــج 
األكاديميـــة الخارجية، حيـــث وافق على 

هذا المقترح.

موافقة مبدئية على استحداث 3 

كليات بالجامعة األوروبية

طلـــب  علـــى  مبدئيـــًا  المجلـــس  وافـــق 
الجامعـــة األوروبيـــة الســـتحداث ثـــاث 
كليـــات بالجامعـــة، وهي كلية الحوســـبة، 
وكليـــة الحقـــوق، وكليـــة إدارة األعمـــال، 
واستضافة برامج أكاديمية على مستوى 
البكالوريـــوس بالتعاون مـــع جامعة لندن 

بالمملكة المتحدة.

التعاون بين كلية عبداهلل بن خالد 

للدراسات اإلسالمية وجامعة 

محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

اطلع المجلس على مذكرة األمانة العامة 
بشـــأن التعاون بين كلية عبدهللا بن خالد 
للدراسات اإلســـامية وجامعة محمد بن 
زايـــد للعلـــوم اإلنســـانية بدولـــة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة.

استحداث برامج أكاديمية

ناقش المجلس عددًا من مذكرات األمانة 
العامـــة بشـــأن طلبات مؤسســـات التعليم 
أكاديميـــة  برامـــج  اســـتحداث  العالـــي 
واســـتضافة برامـــج أخـــرى، حيـــث تمت 
تلـــك  تقـــوم  أن  علـــى  عليهـــا،  الموافقـــة 
المؤسســـات بإســـناد البرامـــج الخارجيـــة 
وتســـكين البرامـــج الداخليـــة على اإلطار 

الوطنـــي للمؤهـــات قبل اإلعـــان وفتح 
بـــاب القبـــول فيهـــا، وذلـــك علـــى النحـــو 

التالي: 
الموافقـــة علـــى طلـــب الجامعـــة العربيـــة 
بكالوريـــوس  اســـتحداث  المفتوحـــة 
األمـــن الســـيبراني وبكالوريـــوس الـــذكاء 
االصطناعـــي في كلية تقنيـــة المعلومات 
الجامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  والحوســـبة، 

المفتوحة بالمملكة المتحدة.
الموافقـــة علـــى طلـــب الجامعـــة العربيـــة 
برنامـــج  مســـمى  تعديـــل  المفتوحـــة 
بكالوريوس فـــي إدارة األعمال تخصص 
أنظمـــة إداريـــة، إلى برنامـــج بكالوريوس 

في إدارة األعمال )ممارسة األنظمة(.
العلـــوم  جامعـــة  طلـــب  علـــى  الموافقـــة 
الدراســـية  الخطـــة  تعديـــل  التطبيقيـــة 
القانـــون  فـــي  الماجســـتير  لبرنامـــج 
بتضمينها مســـارين )مســـار القانون العام 

ومسار القانون الخاص(.
الموافقـــة المبدئيـــة علـــى طلـــب جامعـــة 
برنامـــج  اســـتحداث  التطبيقيـــة  العلـــوم 

ماجستير في العلوم السياسية.
الموافقـــة علـــى طلـــب الجامعـــة األهليـــة 
اســـتحداث برنامـــج بكالوريـــوس اآلداب 

في اللغة اإلنجليزية والترجمة.
الموافقـــة علـــى طلـــب جامعـــة المملكـــة 

اســـتحداث برنامـــج بكالوريـــوس العلوم 
في الهندسة المدنية والبيئية.

الموافقـــة على طلـــب الجامعة األمريكية 
برنامـــج  خطـــة  تعديـــل  البحريـــن  فـــي 
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب.

الموافقـــة على طلـــب الجامعة األمريكية 
كليـــة  مســـمى  تعديـــل  البحريـــن  فـــي 
التصميـــم والعمارة لتصبـــح كلية اإلعام 

والتصميم.
الموافقة على طلـــب الجامعة البريطانية 
فـــي البحريـــن. تعديـــل مســـمى برنامـــج 
باللغـــة  المدنيـــة  الهندســـة  بكالوريـــوس 

اإلنجليزية.
الموافقة على طلـــب الجامعة البريطانية 
فـــي البحريـــن تعديـــل الهيـــكل التنظيمي 
الخاص بكلياتها، وإعادة تسكين البرامج 
األكاديمية تحتها، وذلك بتعديل مســـمى 
كليـــة إدارة األعمـــال ليكـــون كليـــة إدارة 
األعمـــال والقانون، ودمج كلية الهندســـة 
والبيئة اإلنشائية وكلية تقنية المعلومات 
تحـــت  واحـــدة  كليـــة  فـــي  واالتصـــاالت 
والتكنولوجيـــا،  الهندســـة  كليـــة  مســـمى 
والعلـــوم  اآلداب  كليـــة  واســـتحداث 

االجتماعية.
الموافقـــة علـــى طلـــب الجامعـــة الملكيـــة 
للبنات تعديل الهيكل التنظيمي للجامعة، 
المـــرأة  مركـــز  مســـمى  بتغييـــر  وذلـــك 
بالجامعـــة ليكـــون مركـــز بحـــوث المـــرأة، 
ودمـــج كلية الهندســـة وكليـــة تكنولوجيا 
المعلومات في كلية واحدة تحت مسمى 
كلية الهندسة والتكنولوجيا، ودمج كلية 
العلـــوم اإلداريـــة والمالية وكليـــة القانون 
في كلية واحدة تحت مسمى كلية إدارة 

األعمال والقانون.

التفاصيل على الموقع اإللكتروني

المنامة - مجلس التعليم العالي

وزير التربية والتعليم يترأس االجتماع

المحامية سكينة الصالح

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أشـــاد 
“آل  المتميـــز  بالكتـــاب  العصفـــور 
الزيـــارات   - ســـعود  وآل  خليفـــة 
مـــن  1990م”   -  1870 المتبادلـــة 
والمؤلـــف  الكاتـــب  وإعـــداد  تأليـــف 
اســـماعيل  عبدالكريـــم  البحرينـــي 
العاقـــات  ويـــؤرخ  يـــدون  والـــذي 
المتميـــزة بيـــن البحريـــن والمملكـــة 

العربية السعودية الشقيقة.
وخال لقائه مع المؤلف عبدالكريم 
اســـماعيل الذي اهداه نســـخة آلخر 
وآل  خليفـــة  “آل  االدبـــي  نتاجـــه 
الشـــمالية  محافـــظ  بيـــن  ســـعود”، 
الـــذي  بالكتـــاب  الكبيـــر  اعجابـــه 
يـــؤرخ بالصور التاريـــخ المتميز بين 

البحرين والسعودية.

محافظ الشمالية يشيد بكتاب “آل خليفة وآل سعود”

أكد المحامية ســـكينة الصالح أن القاعدة القانونية هي شـــريعة المتعاقدين، وال يوجد في قانون العمل 
ما يعارض هذه القاعدة. 

وأفادت في ردها على االستفسار أعاه بصورة واضحة ومقتضبة تفي باإلجابة االستفسارية بالقول:
القاعده القانونية تشـــير إلى أن العقد شـــريعة المتعاقدين وال يوجد في قانون العمل بوصفه 

كقانـــون خـــاص مـــا يعارض تلك القاعـــدة والقانون الخـــاص يقيد القانون العـــام كما نصت 
المادة )38( من قانون العمل البحريني على أنه:

“- يجـــوز تقديـــر أجـــر العامـــل بالســـاعة أو باليـــوم أو باألســـبوع أو بالشـــهر أو بالقطعه أو 
باإلنتاج.

- وال يعتبر األجر محددا بالقطعة أو باإلنتاج إال إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل”. 
أي أن تصرف المصرف قانوني طالما تم االتفاق على ذلك بعقد العمل بصورة صريحة.

موظف بحريني يعمل في أحد المصارف بعقد سنوي، بعد انتهاء العقد أراد المصرف تجديد العقد  «

بفرض شروط جديدة، وهي زيادة هدف المبيعات الشهرية المطلوبة بأكثر من 10 أضعاف راتبه، 

هل يعد العقد قانونيا؟

عمومــًا،  القانونيــة  االستشــارة  وطلبــات  االستفســارات  مختلــف   ”^“ تســتقبل 
واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــدًا. وجــرى التعــاون مــع نخبــة مــن المحاميــن 
المرموقيــن الذيــن تفضلــوا بالموافقة على اإلجابة عن استفســارات القــراء، التي وصلت 
ة الزاويــة أو مــن خــال حســابات “^” بمنصــات التواصــل االجتماعــي.  لبريــد ُمعــدَّ

وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامية سكينة الصالح
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حصل فيلم “Enola Holmes 2” القادم 
على “نتفلكس” قريبا على تقييمات أولية 

 Rotten“ ممتازة بلغت 91 % من موقع
Tomatoes”. وتدور أحداث الفيلم 

عن أول قضية إلينوال 
بعد أن أصبحت 
محققة لإليجار 

وتحاول 
العثور على 

فتاة مفقودة.

tariq_albahhar

أقـــام نـــادي الــعــروبــة يـــوم أمـــس األول 
فـــي مسابقة  ــفــائــزيــن  ال لــتــكــريــم  حــفــا 
رسول  ومسابقة  للشعر،  البحارنة  تقي 
عدد  بحضور  القصيرة،  للقصة  الجشي 
ــمــدعــويــن والــمــهــتــمــيــن بــالــحــراك  مـــن ال
الثقافي والفكري، وهي مسابقة ثقافية 
مهمة كان قد أطلقها النادي قبل جائحة 
كرونا للشباب الموهوبين لفتح الطريق 
أمــامــهــم لـــإلبـــداع واإلنـــتـــاج وااللــتــفــات 

إليهم ووضعهم في الضوء الباهر
مجلس  رئيس  ألقى  الحفل  بــدايــة  فــي 
القصاب  محمود  الــعــروبــة  نـــادي  إدارة 
المسابقة  هــذه  أن  فيها،  أوضـــح  كلمة 
التي  النادي قبل جائحة كورونا  أطلقها 
من  حالة  إلــى  وقــادتــه  العالم  اجتاحت 
الــتــام،  وكــان البــد من  الجمود والشلل 
التأخير غير المتوقع الذي قارب الثاثة 
استجابة  الفائزين  عــن  لــإلعــان  أعـــوام 
أعلنتها  الــتــي  االحــتــرازيــة  لـــإلجـــراءات 

الجهات الرسمية.
المسابقة  هـــذه  أن  الــقــصــاب  ــاف  ــ وأضـ
مع  بــالــتــزامــن  ــنــادي  ال أطلقها  الثقافية 
الثمانون  بالذكرى  لاحتفال  االستعداد 
ــادي الـــعـــروبـــة، ونــحــن  ــ عــلــى تــأســيــس ن
لحلول  قليلة  اشهر  مسافة  على  اليوم 
هذا  لــوالدة  والثمانون  الرابعة  الــذكــرى 
تلك  يد  على  والثقافي  الوطني  الصرح 
بوعيها  أدركـــت  الــتــي  الطليعة  النخبة 
أهمية وجـــود مثل  والــقــومــي  الــوطــنــي 
ــمــؤســســة، بــعــد ان أيــقــنــت بــان  هـــذه ال
رافعات  تمثل  والفكر  والثقافة  المعرفة 
أي  وتقدم  للنهوض  منها  البــد  أساسية 
وطن او مجتمع، لذلك لم يكن من باب 
الصدفة ان تحمل هذه المسابقة اسمي 
شخصيتين كريمتين من أعضاء النادي 
الــمــخــضــرمــيــن رســــول الــجــشــي وتــقــي 

البحارنة.
وتابع القصاب.. كان وجود هذه المظلة 
الثقافية واالجتماعية حلما يراود جيل 
المؤسسين قبل ان يتحول  االوائل من 
الثقافية  بــاالنــجــازات  واقــع يفيض  الــى 

ــزءا اصــيــا من  والــفــكــريــة ويــصــبــح جــ
الــحــركــة الــثــقــافــيــة والــمــشــهــد الــوطــنــي 
ــرار  الــعــام فــي بــلــدنــا الــعــزيــز، وأن اإلصـ

وتنظيم  الــذكــرى  بــهــذه  االحــتــفــال  على 
هــذه  بينها  ومـــن  المختلفة  الــفــعــالــيــات 
حالة  مغادرة  إلى  ترمي  إنما  المسابقة، 

النادي  أنشطة  على  خيم  الــذي  الجمود 
ألسباب عديدة.

الـــقـــصـــاب كــلــمــتــه بــشــكــر لجنة  وخـــتـــم 

ــن خــلــف احــمــد  ــة مـ ــمــكــون الــتــحــكــيــم ال
مجال  في  عقيل  وعبدالقادر  العصفور، 
الــقــصــة الــقــصــيــرة، والـــدكـــتـــور الــشــاعــر 
حسين على يحي والشاعر زكريا رضي 

في مجال الشعر.
تقي  الشاعر  الحفل  راعــي  ألقى  بعدها 
ــح فــيــهــا أن هــذا  ــبــحــارنــه كــلــمــة أوضــ ال
ــى عــــرش مــنــابــره  ــادي أســـتـــوي عــل ــ ــن ــ ال
الخطباء والشعراء واألدباء والمفكرين 
الوطني  الــوعــي  بــث  وقـــد  والمعلمين، 
والقومي والعروبي منذ تأسيسه واصدر 

مجلة العروبة وناقش قضايا متعددة.
ــــه مــــرت على  ــــى أن ــبــحــارنــة إل ولــفــت ال

كثيرة  الهدوء ألسباب  من  فترة  النادي 
ــدت من  ــال الـــســـنـــوات األخـــيـــرة حــ خــ
ــعــام 2019  نــشــاطــه، ثــم فــاجــأنــا مــنــذ ال
لتكريم  األمسية  وهــذه   ، بــروح جديدة 
والقصة  الشعر  في  والفائزات  الفائزين 
تحمل مغزى كبيرا مع تفاعل النادي مع 

محيطه الثقافي. 
ان  إلى  كلمته  في ختام  البحارنه  ونوه 
الــبــحــريــن وشــابــاتــه لــم يهجروا  شــبــاب 
األدب ولم يهجروا لغتهم العربية، وبين 
فترة وأخرى تصل إلى األيادي دواوين 
شعر او مجموعات قصصية، أو مقاالت 

في الصحف والمجات.
بعدها تم اإلعان عن الفائزين ..

“ مسابقة تقي البحارنة للشعر”

المركز األول: الشاعر حسين عابد عبدهللا
عبدالمحسن  علي  الشاعر  الثاني:  المركز 

التتان
المركز الثالث: الشاعر قاسم محمد هال

“ مسابقة رسول الجشي للقصة 

القصيرة”

المركز األول: القاصة عصمت يوسف
المركز الثاني: القاصة حوراء عبدهللا

المركز الثالث: القاصة تقوى محمد جواد

تقي البحارنة: شباب البحرين وشاباته لم يهجروا األدب ولغتهم العربية
نادي العروبة يكرم الفائزين بمسابقتي البحارنة والجشي

تكريم الشاعر قاسم محمد هالل تكريم القاصة عصمت يوسف

تكريم الشاعر علي عبدالمحسن التتان

جانب من الحفل

تكريم القاصة حوراء عبدالله

تكريم القاصة تقوى محمد جواد

تقي البحارنة

أسامة الماجد   )تصوير: رسول الحجيري(

كشف مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، الذي يقام بالتعاون مع فوكس سينما ومجموعة إم بي سي، عن برنامج الدورة الثانية للمهرجان الذي سيقام في الفترة من 1 - 10 ديسمبر في جدة، ويستضيف المهرجان صانعي األفالم 
ونجوم السينما ووسائل اإلعالم والمحترفين في قطاع صناعة السينما وعشاق األفالم في احتفالية لعشرة أيام من األفالم السينمائية العالمية.

ويفتتح المهرجان فعالياته بفيلم “ما عاقة الحب بذلك؟” 
للمخرج شيكار كابور، ويشارك في الفيلم كل من النجوم 
ليلي جيمس، وشازاد لطيف، وشبانة أزمي، والحائزة على 

جائزة األوسكار إيما تومبسون. 
ــنــدن والهـــــور، وتــتــمــحــور  ــداث الــفــيــلــم بــيــن ل ــ ــدور أحـ ــ وتـ
ــيــد  ــتــقــال ــة وال ــداقــ ــــصــ ــب وال ــحـ ــول الـ ــ حـ
من  بقالب  المعتقدات  وكــســر 
الرومانسية  الكوميديا 
الــبــريــطــانــيــة مــتــعــددة 
ويتحدث  الــثــقــافــات. 
ــة أفـــــام  ــعــ ــ ــان عـــــن صــ
رحــلــة  تـــوثـــيـــق  أرادت 
ــرب نــحــو  ــقـ ــمـ صــديــقــهــا الـ

زواٍج خططته له العائلة.
الدولي  المهرجان  ويختتم 
عالمي  بــعــرض  فعالياته 
“طــريــق  لــفــيــلــم  أول 
الــــــــوادي” لــلــكــاتــب 
والـــــــــمـــــــــخـــــــــرج 
السعودي 

خالد فهد والفيلم من بطولة كل من حمد فرحان ونايف 
خلف وأسيل عمران. يحكي الفيلم قصة علي الذي هجرت 
بالقبول  التي كانت تحيطه  للدراسة، وهي  أخته منزلهم 
إلى  رحلة  في  الصطحابه  علي  والد  يدفع  مما  والمحّبة؛ 
النقص  الــوادي صوب معالٍج شعبي، ليخّلصه من وصمة 
والــده،  عن  الرحلة  في  علي  يتوه  وبينما  فيه.  المتمّثلة 
يكتشف مستعيًنا بالتجّلد والصابة، أن هذه الرحلة تخّبئ 
له الكثير من التحّديات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم 

اختافه.
ــام الــطــويــلــة  ــ  يــعــرض الــمــهــرجــان 131 فــيــلــًمــا مـــن األفـ
تحمل  أعمال  وهي  لغة،   41 عبر  بلًدا،   61 من  والقصيرة 
العريقة في تاريخ السينما،  بصمة مجموعة من األسماء 
إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما يستضيف 
المهرجان 34 عرًضا أول ألفام عالمية، و17 عرًضا 
الشرق  أول ألفــام عربية، و47 عرًضا ألفــام من 

حضور  المهرجان  يشهد  كما  إفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
العديد من المواهب والنجوم المشاركون في هذه األفام، 
المهرجان  المشاركة في  بازدياد عدد األفام  مع توقعات 
أسطورة  على  االختيار  وقع  كما  القادمة.  األسابيع  خال 
صناعة السينما العالمية أوليفر ستون ليرأس لجنة تحكيم 
الثانية من مهرجان  الــدورة  الروائية في  األفام  مسابقة 
أوليفر  اسم  ارتبط  فقد  الدولي.  السينمائي  األحمر  البحر 
من  بمجموعة  لألوسكار،  جوائز   3 على  الحاصل  ستون، 
روائع السينما العالمية مثل “الوجه ذو الندبة”، و”أبواب”، 
و”وول ستريت”، و”جيه إف كيه”، و”قطار منتصف الليل”، 
ــد فــي الــرابــع مــن يــولــيــو”، و”نيكسون”،  و”فــصــيــلــة”، و”ولـ
و”قتلة بالفطرة”. وُتنظم خال المهرجان مسابقة رسمية 
للفيلم الطويل والقصير، يتم من خالها إلقاء الضوء على 
أهم اإلنجازات واإلبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا 
والعالم العربي. ويعرض المهرجان 26 فيلًما ضمن مسابقة 

مسابقة  فـــي  فــيــلــًمــا  و16  الــقــصــيــرة  األفـــــام 
الُيسر  جــوائــز  على  تتنافس  الــطــويــل،  الفيلم 
التحكيم في حفل توزيع  التي تقّدمها لجنة 

الجوائز يوم 8 ديسمبر.
ويــســلــط الــمــهــرجــان الــضــوء عــلــى الــمــواهــب 
الشابة التي تساهم في رسم مامح صناعة 
السعودية  العربية  المملكة  فــي  السينما 
ــة طويلة  ــيـ مـــن خـــال ســبــعــة أفــــام روائـ
لخبراء  تقديمها  سيتم  قصيًرا،  فيلًما  و18 

الجمهور  إلى  العالمّية، جنًبا  السينما  صناعة 
السعودي  الفيلم  اخــتــيــار  ويــؤكــد  الــمــحــّلــي. 

ــام الـــمـــهـــرجـــان على  ــخــت “طـــريـــق الــــــــوادي” ل
صناعة  قطاع  حققه  الــذي  المتقدم  المستوى 
األفام في المملكة العربية السعودية.  وإلى 
جانب مسابقة البحر األحمر لألفام الطويلة 
ــروض الــســجــادة الــحــمــراء،  والــقــصــيــرة، وعــ

مجموعة  المهرجان  يحتضن  الخاصة،  والعروض 
من البرامج، من بينها: ”اختيارات عالمية“ و”سينما 
السعودية الجديدة“ و”كنوز البحر األحمر“ و”روائع 

عربية“ و”روائع العالم“ و”جيل جديد“، باإلضافة 
”حلقات  و  التفاعلية“  ”السينما  عـــروض  ــى  إل
وهو  األحــمــر”،  البحر  و”ورؤى  األحــمــر“  البحر 
برنامج جديد مكّرس لصانعي األفام الذين 
يبلغون آفاًقا جديدة من اإلبداع، من خال 

أساليب وتقنيات سردّية مبتكرة وجديدة.

أهم تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان “البحر األحمر السينمائي”
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Vacancies Available
YAMAL ALSHAM SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

39858332 or KARU110@GMAIL.COM 

All stars uniform center 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

17700017 or ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

17675246 or ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

Pak al-Buraq cargo Handling 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36660601 or HAFEEZBH33@GMAIL.COM 

FOUR SEASONS FOR FOODSTUFF & SWEET WATER & ICE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

38117639 or HASSSAN9107@GMAIL.COM 

SAPHIRE WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

39317575 or mahmood.0350@gmail.com 

DR SCENT TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39877977 or FARDN71@GMAIL.COM 

ALI BIN YOUSIF FOR ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39692660 or boabdulla67@hotmail.com 

ALSAHER ICE CREAM AND NUTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39857572 or HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

AL SHAMAL WELDING & SMITHERY & FABRICATION 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

39916111 or saif-alajmi@hotmail.com 

SILVER PHONE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

39122210 or jaisal.othayi@gmail.com 

FLUID TECH TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17623583 or admnfluidtech@gmail.com 

SKYBLUE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

39230300 or SKYBLUETRADING.BH@GMAIL.COM 

BAKHET TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

37102424 or BATUTAB5@YAHOO.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 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

17210389 or tomas@sspbahrain.com 

NIVADA AL KHOOLUD GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

35537128 or MOIDU.NIVADA@YAHOO.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33599939 or gosi@DRM.BH 

A Y A SHIPPING AND CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

66666651 or ALWADI2000@HOTMAIL.COM 

KHOLOOD INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17789585 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

BABY STEPS CHILDREN EQUIPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

17877669 or alZinj04@yahoo.com 

AVOLA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39108161 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

AL RAWNAQ PALACE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

17703190 or aidarwish1974@gmail.com 

Punjabi Tadka Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39120524 or NOREENYASIN@YMAIL.COM 

THE GENTLEMEN BARBERSHOP 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

39999704 or INFO@FATENSALON.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36619159 or SALES1ALFATIMA@GMAIL.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 

MOHAMMED YOUNIS FAZAL DAD NIYAZ ALI MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33672856 or MOHAMMADYOUNIS336@YAHOO.COM 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
17216399 or NATHEER92@ICLOUD.COM 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac
33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac
33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33379334 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

GOLDEN SAJ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17590026 or ALZAHRAA.PALACE@GMAIL.COM 

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

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17000201 or FALDOSERY@GMAIL.COM 

ROSARIO PACKAGING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39795999 or HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

INSPIRING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contac

39992299 or FAISAL644@yahoo.COM 

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36503503 or abdulla.kazim1@gmail.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 

RESTAURANT BAIT ALKEBDA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

32366920 or BAITALKEBDA@GMAIL.COM 

ALHADDAD BOSCH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

17785858 or DARSHA@ALHADDAD-BAHRAIN.COM 

DESI MASALA GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33462453 or tabsamn@gmail.com 

K G KIDS PRE-SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac

17663556 or TAHANI@LANCELEY.CO 

ALMAHD SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac
17792422 or SHARMAHG@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34402195 or JASIMUDDIN744@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 

YOUR COPY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac
39898626 or RAJUJOSE71@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

إدارة التسجيل
 )CR2022-155805 ( إعالن رقم

معاملة مشتركة

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

يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : منور نصار احمد انصاري 

االسم التجاري الحالي : الجنات لالقمشة 
االســـــم التجـــاري الجديد : بوتيك طفل مبارك

قيد رقم : 41368-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 157756( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بحرين سربلس ميديا 

االسم التجاري الحالي : فاطمه عيسى محمد عيسى احمد
االســـــم التجـــاري الجديد : وكالة ستوديو بحرين سوبر بلس ميديا لإلنتاج الفني

قيد رقم : 2-133144

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى )ذ.م.م(

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

ليالبور للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة ايمان عبدهللا عضيب فهد عبدهللا والمسجلة بموجب القيد رقم 

برأسمال  )ذ.م.م(  الى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  93417-6

وقدره )1000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

EMAN ABDULLA ADHAIB FAHAD ABDULLA بنسبة )50(%

MUHAMMAD AJMAL بنسبة )50(%

فعلى كل من لديه اعتراض على المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة اف ٔاند ٔاي العقاريه ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة اف ٔاند ٔاي العقاريه ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 101019، بطلب 

تغيير اسم الشركة
من: اف ٔاند ٔاي العقاريه ذ.م.م

F & A PROPERTIES W.L.L
الى: سند سكوير ذ.م.م

SANAD SQUARE 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 والسياحة
 إدارة التسجيل

)CR2022- 157996( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ٔام بوكس تليفون 

االسم التجاري الحالي : لطيفه علي محمد البوعينين 
االســـــم التجـــاري الجديد : مزيون فون انترناشونال

قيد رقم : 16-47295

تاريخ :31/10/2022
CR2022- 158281 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / جميله فرج محمد الدوسري بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ خديجه موسى صالح علي.

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

االســـــم التجـــاري : ع.ج فرج للمقاوالت
قيد رقم : 4-102642

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
)CR2022- 114632( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة المعلنة مريم جمعه راشد العسمي بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد 
ابراهيم علي ابراهيم بوفرسن 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 رقم القيد

القبلتين للمقاوالت الكهربائية 2-54090

مطعم شاي البحرين 3-54090

القبلتين لكى وغسيل المالبس 4-54090

رايك للعبايات 5-54090

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة بوابة العالم للتجارة العامة ذ.م.م

قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد نهاد عبدالحسين عبدهللا عبدالحسين سراج باعتباره 
المصفي القانوني شركة بوابة العالم للتجارة العامة ذ.م.م والمسجلة 
تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  152920-1 رقم  القيد  بموجب 
الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
 21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001.

القيد   129491
التاريخ : 31/10/2022
وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   157059   لسنة 2022

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ن كباب ذ.م. م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة ن كباب ذ.م. م المسجلة بموجب القيد رقم 129491 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

من:ن كباب ذ.م.م
الى: مطعم محطة مصر ذ.م. م

فعلى كل من لديه اعتراض التقد م باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة فيوجر جو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة فاطمه عباس حسين علي الشريف باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة فيوجر جو ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 142501 ، طالبا إشهار 

انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة فيوجر جو ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة فاطمه عباس حسين علي الشريف باعتباره المصفي القانوني لشركة 
شركة فيوجر جو ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم 142501 ، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك 

21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

شركة كي بي للمقاوالت ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  شركة 
االسم  تغيير  طالبين     139289 رقم    القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للمقاوالت  بي  كي 

التجاري للفرع رقم   1
من: شركة كي بي للمقاوالت ذ.م.م

  K.P CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  
الى: شركة كي بي لتشييد المنشآت العائمة ذ.م.م

 K.P FOR CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES  
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 بيع محل تجاري مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجار ة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية
غانم  محمد  جعفر  محمد  زهره  السيدة  والمملوكة  ت  للمقاوال   360 اتش  زد  المسماة 
الفردية  المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  153715 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
المذكور وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدر ه 1000 دينار بحرين 
ي وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية عن جزء من أصول وموجودات 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
1 - زهره محمد جعفر محمد غانم بنسبة 51 %

MUHAMMAD ASIF JAVED MUHAMMAD SHAFIQ - 2 بنسبة 49 %
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسه الحلول واالنظمه المتحده التجاريه

وتحويل القيد إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

مالك  إليها  ت  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة مؤسسه الحلول واالنظمه المتحده التجاريه والمملوكة للسيد/ 
بيع  بطلب   ،  68108 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الحنفوش  علي  بن  جاسم  بن  محمد 
المحل التجاري المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بتنازل مالك 
المحل التجاري عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
. محمد بن جاسم بن علي الحنفوش

. RAJU KURIAN
ANNIAMMA ANTONY

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان وتحويل قيد المٔوسسة الفردية )الخط التجاري للتجارة العامة(
إلى )ذات مسٔوولية محدودة(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والمملوكة  العامة(  للتجارة  التجاري  )الخط  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
للسيد/السيدة )ليلى حسين جاسم محمد حماد( والمسجلة بموجب القيد رقم )-1
107493(، بطلب تحويل قيد المٔوسسة الفردية المذكور إلى )ذات مسٔوولية 
ٔاصول  بكافة  وذلك  بحريني،  دينار   )1,000( وقدره  برٔاسمال  محدودة( 

وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 158626( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  عبدهللا  كاظم  عبدالهادي  حوريه  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيد علي حسن علي حبيب العالي

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: مودك كافيه
رقم القيد: 7-55002 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة  شركة عبده للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /  اكرم 
محمد مسعد احمد الهجره  نيابة عن السادة شركة  شركة عبده للتجارة ذ.م.م( المسجلة 

بموجب القيد 1-151716   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم   1
من:  شركة عبده للتجارة ذ.م.م

ABDO TRADING COMPANY W.L.L 
الى: شركة قولدن العمدة العقارية ذ.م.م

GOLDEN ALOMDA REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   ادارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية   -   شركة وادي دوعن  ذ.م.م

سجل تجاري رقم 115363

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسن عيسى احمد يحيى 

علي نيابة عن السادة شركة وادي دوعن  ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 115363 ، بطلب تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة حسن عيسى احمد يحيى علي مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي 

الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن 

بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي 

جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

السيد حسن عيسى احمد يحيى علي

7asan.isa@gmail.com   -    33334274
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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 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contac

39459000 or BISCONWLL@YAHOO.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)

 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

IQRA FASHION BOTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

39463261 or YOUSUFSHANSIYA@HOTMAIL.COM 

SEEDAR WORKSHOP FOR WEILDING AND FABRCATION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39875475 or SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 REPAIRMAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (HOTEL)

 suitably qualified applicants can contac

17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

SEANIA FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contac

17827771 or FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

AL MAALI FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36490529 or AMMEEN2255@HOTMAIL.COM 

Satkar contracting 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

39032045 or rajesh.poojary@alshatra.com 

WONDERLAND CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

39611187 or ammar.alabbas.bh@gmail.com 

Yem Holding Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)

 suitably qualified applicants can contac

17103442 or rshawafi@tadhamongroup.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 AMINISTRATIVE INFORMATION OFFICER

 suitably qualified applicants can contac

17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

Dar alamearat beauty saloon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36333557 or AHLAM030@YAHOO.COM 

EURO SIGN PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE WORKER HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17841122 or MRJ_7@LIVE.COM 

VAPE CLUB 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33795999 or ROSARIO.SPC@GMAIL.COM 

AL RAWASI GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

66708118 or info@awtadi.com 

ALBATOOL GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39556822 or smasta731@gmail.com 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

16199376 or MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

Sayyar Hospitality Solutions W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39638383 or OFFICE@SAYYAR.BH 

CAFE LILOU W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contac

34010755 or gm@powertechdevelopment.com 

JAANIE stitching studio 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)

 suitably qualified applicants can contac

66707072 or AHMED88BUSHAQUR@GMAIL.COM 

Shouq almanama cold store 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

33445513 or BU.MAJEED@HOTMAIL.COM 

ALHaddad Motors 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contac

17785999 or RASOOL@ALHADDAD-MERCEDESBENZ.COM 

MAKKA HOUSE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contac

35458563 or CBJALLIP@GMAIL.COM 

1991 laundry 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

36366777 or AW.ALBASTAKI@GMAIL.COM 

Aryam beauty saloon 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36226215 or om_ahmed100@hotmail.com 

RUKHSANA SAJJAD GEMS AND JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33228753 or SSAJJADYOUSIF@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

Mechatronics Industrial Equipments 

has a vacancy for the occupation of

 SALES ENGINEER

 suitably qualified applicants can contac

17280059 or fuadbahrain@hotmail.com 

FLIP BURGER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33060098 or OALLAITH@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 

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 

ROSEHILL MART . 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

17788000 or ROSEHILL.MART.BH@GMAIL.COM 

A M V INTERNATIONAL TECHNICAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

33899511 or MOHAN.TA@OUTLOOK.COM 

Moi bella  beauty lounge 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

39747441 or MONAKAIKSOW@GMAIL.COM 

HASOON ALKHALEEJ ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contac

36177972 or nisar@hassoungroup.com 

Khodmooni bakery 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39921197 or Rangian@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17403548 or info@7hills-group.com 

SASCO LINK TRADING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

39498114 or INFO@SASCOTRADE.COM 

DEFENDER SYSTEMS AND SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33228753 or SSAJJADYOUSIF@GMAIL.COM 

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contac

66356021 or MADNAN6021@GMAIL.COM 

NEXTOP RETAILS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39641360 or MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

SM ART OF WATER TREATMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36880510 or MINA.MANSOUR@SMARTWATERTT.COM 

BEAUTY TOUCH SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36384694 or ALAWY_92@HOTMAIL.COM 

Soloman CAFETERIA  w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33869293 or GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

EVER GOOD REALE ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

33721754 or AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

NEW PALACE KITCHEN RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

13112239 or ARYASMIN@SHAYAANGROUP.COM 

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contac

36390606 or metrotech09@gmail.com 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS 

has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

35982880 or MOHD.KH86@GMAIL.COM 

Al mameer Air Conditioners Workshop 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39622485 or FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

RAYSUT CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contac

33131232 or essamoosa3322@gmail.com 

JUMP START CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contac

37221311 or asif@profvat.com 

Sorso CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 PREPARER(COFFEE)

 suitably qualified applicants can contac

38888933 or SORSOBH@GMAIL.COM 

MAHBOOB SULTAN JEWELLERY DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)

 suitably qualified applicants can contac

33481415 or MAHBOOBSULTAN54@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

MCDONALD,S 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17220060 or HR@FAKHRO.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 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET 

SALEH TAHER CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

33892981 or MASTANALITECHNICALLLC@GMAIL.COM 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS

 suitably qualified applicants can contac

36990956 or JSUNDER@GPS-GULF.COM 

MARABEE TECHNICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contac

17742457 or officemtech.bh@gmail.com 

MAHIN STAR GENTS SALOON 2 W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39266601 or ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

AWAL GATE CONSTRUCTION & REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contac

33900191 or INFO@AWALGATE.COM 

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

39238378 or ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contac

17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

HOUSE OF MUHARRAQ MATHAI & SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33262671 or WPARKAR.79@GMAIL.COM 

KOKO CAKES AND BAKES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

35312702 or OSAMA_ABOELMAGD@LIVE.COM 

VIDA DE FLORA 

has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER

 suitably qualified applicants can contac

39332936 or SARAHMANPOWER2013@GMAIL.COM 

GOLDEN BELT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39932361 or FAS.HAFEEZ.AH@GMAIL.COM 

ORION INTERNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34330835 or SATHEESH@ORIONWLL.COM 

KURUMULAKH CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39839739 or SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

AZTEC INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39741514 or i.services@AZTEC-GULF.COM 

JANNAT CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35576126 or TANVEERYOUNAS33@GMAIL.COM 

AH FOODS TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contac

36815455 or NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

S IVY INTERIORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contac

34346032 or SAMAKHALIFA.INTD@GMAIL.COM 

CLASSIC BASSLI CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

37202829 or AB33267771@GMAIL.COM 

WE SHINE SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36251155 or ITWAZ7474@GMAIL.COM 

IBRAHIM SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36758776 or SHAHIDP824@GMAIL.COM 

DAZZLING SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contac

36046078 or INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

ALHILMIYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac

32000284 or monam951@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 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

CLEANING LEADERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33347766 or PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

 DOME CAFE WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contac

17700777 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER

 suitably qualified applicants can contac

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 SHIP RIGGER

 suitably qualified applicants can contac

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contac

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

17231022 or alkafeelconstruction@gmail.com 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

37216006 or ikan.bahrain@gmail.com 

Jehlum Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

38398065 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

AL WAQAF COMBINED SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

36826395 or SHAHZADMM901@GMAIL.COM 

SAFE INSPECTION TECHNOLOGY GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac

34605678 or ABUREWILEH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

OSAMA ABDULLA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35306735 or OSAMAABDULLABH@GMAIL.COM 

JAMAL JASIM BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38980439 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

JAMAL JASIM BUILDING COMPLETION AND DECOR 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

38980439 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

BANNU WAZIRISTAN CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contac

34540232 or SHEHARYARMNS123@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMED SAAD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35306735 or DAMESBH1@GMAIL.COM 

FIRST CHOICE INTERIOR DECORATORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER

 suitably qualified applicants can contac

33522100 or MTAHIRNAWAZ786@GMAIL.COM 

MUHAMMAD RAMZAN SCRAP MATERIALS RECOVERY GOODS RE-EXPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

38394520 or FASTWAYB143@GMAIL.COM 

AL YASSIR MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34585391 or YASIRGONDAL45@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

GUJARAT INTERIOR DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

34471338 or GIDINTERIOR1BH@GMAIL.COM 

JC SNOW WHITE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contac

38881547 or SHEHROZMAQSOOD07@GMAIL.COM 

NEOM CITY INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

SORA CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contac

38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 

has a vacancy for the occupation of

 FARMER

 suitably qualified applicants can contac

39440170 or FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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 

SBT BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

35147327 or SBTBSSWLL@GMAIL.COM 

ALGHAWAS AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33399321 or ALGHAWASALI@HOTMAIL.COM 

SHAWQI ABDULRAHIM SALMAN ALBANNA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

39611510 or AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

HAPPY BABY FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac

77003388 or FIVE.LINE@HOTMAIL.COM 

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN 

has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER

 suitably qualified applicants can contac

39451155 or A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM 

KHAIR AL KALAM MEAT SALE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contac

33778820 or AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER

 suitably qualified applicants can contac

17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

BRAMCO TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LEGAL ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contac

33511191 or mansour@bramcowll.com 
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الجزائر ـ وكاالت

العربية  القمة  الثالثاء  أمس  انطلقت 
ــم الــشــمــل”  بــالــجــزائــر تــحــت شــعــار “لـ
بسبب  سنوات   3 استمر  انقطاع  بعد 
جائحة كورونا، وهي تتميز بمشاركة 
21 دولة من الدول الـ 22 األعضاء في 

الجامعة العربية.
فالديمير  الـــروســـي  الــرئــيــس  ووجـــه 
المشاركين  إلــى  تحية  رسالة  بوتين 
في القمة العربية، مؤكًدا أهمية الدور 
الـــشـــرق األوســـط  تــلــعــبــه دول  الــــذي 

وشمال إفريقيا.
العالم  “إن  رسالته  فــي  بوتين  وقــال 

واقتصادية  سياسية  تغيرات  يشهد 
تشكيل  “عملية  أن  مضيفا  مــهــمــة”، 
العالقات  في  األقطاب  متعدد  نظام 
المساواة  مبادئ  على  يقوم  الدولية، 
والعدالة واحترام المصالح المشروعة 

لبعضنا البعض، تكتسب زخما”.
الــدور  أهمية  الــروســي  الرئيس  وأكــد 
إن  قائال  العربية،  ــدول  ال تلعبه  الــذي 
“دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
من  يقرب  ما  يبلغ عدد سكانها  الــذي 
نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد 

األهمية في هذه العملية”.

قـمـة “لـم الشــمـل” العــربــيــة 
تـنـطــلـــق فــي الــجــزائـــر

بيونغ يانغ ـ نوفوستي

مفاقمة  على  تعمل  المتحدة  الواليات  إن  )الثالثاء(،  أمس  الشمالية،  كوريا  قالت 
بيونغ  ضد  نووية  لحرب  بالتحضير  واتهمتها  الكورية،  الجزيرة  شبه  في  الوضع 

يانغ.
تم  إذا  الثمن  “ستدفع”  واشنطن  إن  الشمالية  الكورية  الخارجية  وزارة  وقالت 

استخدام القوة ضد بيونغ يانغ.
قولها:  الخارجية  وزارة  عن  الشمالية،  كوريا  في  المركزية  األنباء  وكالة  ونقلت 
“بسبب األعمال العسكرية المتهورة المستمرة للواليات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
دخل الوضع في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى مرحلة رئيسية من المواجهة... 
المتحدة  الــواليــات  بها  قامت  التي  النطاق  واسعة  العسكرية  التدريبات  بسبب 
وكوريا الجنوبية، والتي تكاد تجري يوميًا في هذه السنة، تحولت شبه الجزيرة 
الكورية إلى نقطة ساخنة، حيث تعتبر التوترات العسكرية فيها هي األعلى في 

العالم، وأصبح الوضع األمني   في المنطقة أكثر خطورة”.
العالم  في  مكان  أي  في  توجد  ال  فإنه  لشمالية  ا كوريا  خارجية  لـــوزارة  ووفــقــًا 
مناورات عسكرية “بهذه العدوانية” من حيث توقيتها ونطاقها ومحتواها، مثل 

التدريبات العسكرية المشتركة بين الواليات المتحدة وحلفائها.

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بالتحضير لحرب نووية
الدوحة - وكاالت

أسابيع قليلة تفصل الدوحة عن انطالق أكبر تظاهرة كروية، تستضيفها اإلمارة 
الخليجية مثقلة بالكثير من المتاعب التي ال تهدأ منذ فوزها بحق تنظيم كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
وفي أحدث تلك المتاعب التي تأتي بعد انتقادات حقوقية وغربية لسجل حقوق 
اإلنسان بما يشمل حقوق العمال األجانب وظروف العمل، أفادت منظمة العمل 
الدولية التابعة لألمم المتحدة أمس )الثالثاء( بأّن شكاوى العّمال المهاجرين في 
قطر “زادت بأكثر من الضعف” منذ خّصصت الدوحة قبل عام منّصة إلكترونية 
غير  بأجور  تتعلق  الشكاوى  هذه  من  العظمى  الغالبية  أن  إلى  مشيرة  لتلّقيها، 
مدفوعة. وفي تقريرين نشرتهما قبل 19 يومًا من انطالق كأس العالم في كرة 
بين  ارتفع  الشكاوى  هــذه  عــدد  إّن  األممية  المنظمة  قالت  الــدوحــة،  في  القدم 
أكتوبر 2021 والشهر نفسه من العام الجاري بأكثر من الضعف ليبلغ حوالي 35 
ألف شكوى، مشّددة على وجوب أن تبذل السلطات القطرية المزيد من الجهود 

لتطبيق اإلصالحات التي بدأتها في السنوات األخيرة.
األجور  دفع  بعدم  تتعّلق  للشكاوى  الرئيسية  “األسباب  فــإّن  المنظمة  وبحسب 
ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح اإلجازة السنوية أو دفع تعويض مالي عنها”.

أجور العمال متاعب أخرى تالحق قطر قبل المونديال
دبي- العربية.نت

مع دخول الحكومة العراقية الجديدة أسبوعها األول من العمل رسميًا، بعد تسمية 
الوزراء الجدد، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بالده ترفض التدخالت 

الخارجية في شؤونها.
مؤكدًا  بالده،  في  والتركية  اإليرانية  التدخالت  رفض  على  الثالثاء  أمس  وشدد 
إيران  الخالفية مع  النقاط  لحل  بغداد تسعى  أن  أنه أوضح  إال  أنها غير مقبولة. 

وتركيا بالحوار.
العراق ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية، وقال  كما أضاف: “نرفض أن يكون 
إن الحكومة تريد االستمرار في تحسين عالقات العراق بدول الجوار، مشيرًا إلى 
أن رسالة البالد هي رسالة سالم وتضامن لمواجهة التحديات. أما عن المشاركة 
في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، فأشار إلى أن الموضوع العراقي سيكون 
حاضرا بقوة. ولفت إلى أن تلك القمة ستتخذ قرارات ترفض التدخالت في شؤون 
المملكة دولة خليجية مهمة  العراق. وفيما يتعلق بالعالقة مع السعودية، أكد أن 
وعالقة بغداد معها مهمة جدًا، مضيفا أن الحكومة تسعى للحفاظ عليها. إلى ذلك، 
أشار إلى أن بالده ملتزمة باالتفاق االستراتيجي مع الواليات المتحدة األميركية، 

إال أن لديها اختالفات مع واشنطن بشأن سياستها مع دول الجوار.

العراق يرفض تدخالت إيران وتركيا في شؤونه

سوريا تحذر إسرائيل
دمشق ـ أثير

ــوري فيصل  ــســ ــ ال الـــخـــارجـــيـــة  كــشــف وزيـــــر 
بــــــاده عــلــى  ــداد، “أســــبــــاب عـــــدم رد  ــقــ ــمــ ــ ال
ــداءات اإلســرائــيــلــيــة الــمــتــكــررة على  ــ ــت االعــ

العاصمة دمشق ومحيطها”.
ــمــقــداد، خـــال مــقــابــلــة مــع صحيفة  وقـــال ال
بعض  مــرور  يستغلون  “هــم  العمانية،  “أثــيــر” 
تحتها  من  النار  ويطلقون  المدنية  الطائرات 
ترد  عندما  الحالة  هــذه  وفــي  فوقها،  مــن  أو 
الــصــواريــخ الــســوريــة، قــد تصيب الــطــيــران 
ولذلك  علينا؛  اللوم  يقع  ذلــك  وبعد  المدني، 
نحن ال ننفعل”. وأضاف، “مواقفنا تجاه هذه 
االعتداءات واضحة ونحن نقول ونحذر من 

أن إسرائيل ستواجه ردا عاجا أم آجا”.

حزب اهلل وعون يدفعان لتسوية تأتي إما بباسيل أو بفرنجية رئيًسا

شغور دستوري طويل يخيم على لبنان
دخل لبنان أمس الثالثاء مرحلة 
ــداة انــتــهــاء  ــ ــي غـ ــاسـ شـــغـــور رئـ
ــيــس مــيــشــال عــون  ــرئ واليــــة ال
لعدم وجــود مرشح قــادر حتى 
األكــثــريــة  حــصــد  عــلــى  اللحظة 
المطلوبة النتخابه في البرلمان، 
البالد  أزمــات  بتعميق  يهدد  ما 
الــغــارقــة فــي انــهــيــار اقــتــصــادي 

مزمن.
ــانــي  ــن ــب ــل ــار الـــرئـــيـــس ال ــ ــتـ ــ واخـ
المنتهية واليته مغادرة منصبه 
بـــإحـــداث فـــراغ دســـتـــوري آخــر 
األخيرة  اللحظة  في  قرر  حين 
الــتــوقــيــع عــلــى مـــرســـوم إقــالــة 
الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي 
هللا،  حــزب  بسعي  توقعات  مــع 
القوة النافذة عسكريا وسياسيا 
تأتي  ال  تسوية  أي  عرقلة  إلــى 

برئيس موال له.
ــرى مــحــلــلــون ومــعــارضــون  ــ ويـ
مــرتــبــط  الـــرئـــاســـة  شـــغـــور  أن 
بــشــكــل رئــيــســي بــســعــي حــزب 
إلى  التوصل  إلى  وحلفائه  هللا، 
تسوية، على غرار ما حصل عند 
الجماعة  حليف  عــون،  انتخاب 

الشيعية المدعومة من إيران.
نــطــاق واســـع إلى  وُيــنــظــر على 
السابق سليمان  والنائب  الوزير 
ــى أنــــه الــمــرشــح  ــجــيــة، عــل فــرن
ــل بــالــنــســبــة لـــحـــزب هللا،  ــثـ األمـ
وإن كان لم يعلن علنا دعمه له، 
التيار الوطني الحر  لكن رئيس 

ــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، صهر  ال
للرئاسة  بــدوره  والطامح  عــون 
والمتحالف مع حزب هللا، أعلن 

أنه ال يدعم فرنجية.
األخيرة  عــون  خطوة  وسلطت 
ــعــبــدا،  قـــبـــل مـــغـــادرتـــه قـــصـــر ب
الضوء على النزاعات السياسية 
في  الرئيسي  السبب  تعد  التي 

حالة الفوضى السياسية.
يتولى  أن  يفترض  ودســتــوريــا 
إدارة  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
انتخاب رئيس  إلى حين  البالد 
جديد للبالد وهي عملية معقدة 
التوافق في  وطويلة مع غياب 
ــع يــدفــع  ــمــان مــشــتــت ووضــ بــرل
التسوية  خــيــار  لــتــقــديــم  حتما 
في نهاية المطاف طال الشغور 

الدستوري أم قصر.

الدول  لجامعة  العام  األمين  التقى 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
تصريف  حكومة  رئيس  الــثــالثــاء، 
ميقاتي.  نجيب  اللبنانية،  األعمال 
ــتــعــجــيــل  ودعـــــــا إلــــــى ضــــــــرورة ال

بانتخاب رئيس للجمهورية.
واعــتــبــر أبـــو الــغــيــط أن “اســتــمــرار 
يطول  قد  لفترة  الرئاسي  الشغور 
سلبية  تبعات  لــه  ستكون  أمــدهــا، 
ــبــنــان فـــي ظـــل الــتــحــديــات  عــلــى ل
الراهنة التي تواجهه”، مؤكدا “دعم 
للدولة  الــكــامــل  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة 
ــل تـــجـــاوز هــذه  الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــ

المرحلة الدقيقة”.
ــة اضـــطـــالع  ــيـ ــمـ وشــــــدد عـــلـــى “أهـ

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــحــالــيــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
المطلوبة،  الضرورية  باإلصالحات 
ــطــــالع  اضــ الـــــوقـــــت  ذات  وفـــــــي 
السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، 
الوطنية  المصلحة  إعالء  وضرورة 
فــوق أيــة اعــتــبــارات أخــرى وصــوال 

ــاء  ــهـ لـــتـــوافـــقـــات تـــفـــضـــي إلـــــى إنـ
االنسداد السياسي والحيلولة دون 
الدخول في فراغ رئاسي ال تتحمله 

البالد”.
مــن جــانــبــه، شـــدد رئــيــس حكومة 
نجيب  اللبنانية  األعــمــال  تصريف 

تبقى  األولـــويـــة  أن  عــلــى  مــيــقــاتــي 
ــلــبــالد،  النـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد ل

وتأليف حكومة جديدة.
صــالحــيــات  إن  مـــيـــقـــاتـــي  وقــــــال 
رئيس الجمهورية ال تعود بموجب 
بل  الحكومة،  رئيس  إلى  الدستور 

إلى مجلس الوزراء”.
إدارة  عـــلـــى  ــعــمــل  “ســن وأضــــــــاف: 
ــؤون الــبــالد مــن دون اســتــفــزاز،  شـ
ــة تــبــقــى النــتــخــاب  ــ ــوي ــ ولـــكـــن األول
رئيس جديد للبالد وتأليف حكومة 
الـــتـــعـــاون  يـــكـــون  وأن  ــدة،  ــ ــديـ ــ جـ
واالنـــســـجـــام قــائــمــا بــيــنــهــمــا. ومــن 
مع  تعاوننا  سيبقى  المنطلق  هــذا 

المجلس قائما وفاعال”.

بيروت - وكاالت

الجزائر ـ وكاالت

شغور الرئاسة يبقى مرتبطا بقرار تسوية يفرضها حزب الله

اللقاء جاء على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر

عواصم ـ وكاالت

أعلنت  لــغــارات روســيــة جــديــدة،  تحسبًا 
األوكراني  للجيش  العامة  األركــان  هيئة 
في  الجوي  التأهب  حالة  الثالثاء،  أمس 

جميع أنحاء البالد.
الجيش  أن  بــيــان،  فــي  الهيئة  وأعــلــنــت 
الـــروســـي ركـــز جـــهـــوده عــلــى مــنــع قــيــام 
القوات األوكرانية بعمليات هجومية في 
محاولة احتفاظه بالمناطق التي استولى 

عليها.
ــروس ال يــتــوّقــفــون عن  ــ وأضــافــت أن ال
منطقتي  في  بهجمات  القيام  محاوالت 

مدينة “أفدييفكا” و مدينة “باخموت”.
ــي  ــروسـ الـ الـــجـــيـــش  كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
الــســاعــات األربـــع والعشرين  شــّن خــالل 
الماضية 60 ضربة صاروخية و15 غارة 
براجمات  هجوما   45 مــن  وأكــثــر  جوية 

الصواريخ المتعددة.
حالة  تفعيل  كييف  أعلنت  جانبها،  مــن 

التأهب الجوي؛ بسبب القلق من صواريخ 
الـــروســـيـــة، حــيــث رصـــد الجيش  كــــروز 
بزراعة  الروسية  القوات  قيام  األوكراني 
أنه  مؤكدًا  األمامية،  الخطوط  في  ألغام 
أسقط 4 مروحيات ومسيرتين في مكان 
أن  على  شــدد  كذلك  بالشرق.  العمليات 
مــتــمــســك بخططه  ــــي  ــران األوكــ الــجــيــش 
حتى  الــروســيــة  الــقــوات  ضــد  الهجومية 

بالحشد  موسكو  تستمر  حين  في  اآلن، 
عند حدود بيالروسيا. من ناحية آخرى، 
وّجه الكرملين، أمس الثالثاء، اتهاما إلى 
الهجوم  ونسقت”  “أدارت  بأنها  بريطانيا 
أنابيب “نورد ستريم”. وقال  على خطي 
“إجـــراءات  اتــخــاذ  يبحث  إنــه  الكرملين 
إضافية” ردا على مسؤولية بريطانيا عن 

هجوم “نورد ستريم”.

الكرملين يكرر: بريطانيا نسقت هجوم “نورد ستريم”

قصف موسكو يشتد.. وكييف تعلن التأهب الجوي

أفراد وحدة المدفعية األوكرانية يقصفون مواقع في خيرسون

عواصم ـ وكاالت

احتجاجية  تــحــّركــات  اإليــرانــيــون  نــّظــم 
جديدة للتنديد بالنظام القائم في البالد، 
حالًيا  تشهد  التي  القمع  لحملة  تحدٍّ  في 
منهم  عـــدد  يــواجــه  مــوقــوفــيــن  محاكمة 
عقوبة اإلعدام. وإثر مقتل الشابة مهسا 
أميني، ال يزال اإليرانيون ينددون بكافة 

الطرق بالسلطات في بالدهم.
غرب  اكــبــاتــان  منطقة  ســكــان  عمد  فقد 
ــى الــهــتــاف مــن شرفات  طــهــران فــجــرا إل
الذي  بالقمع  منددين  ونوافذها،  منازلهم 

تمارسه السلطات الحاكمة.
إطالق  إلى  األمنية  القوات  عمدت  فيما 
الصوتية  والقنابل  للدموع  المسيل  الغاز 
أطــلــقــوا  الــذيــن  المحتجين  شــقــق  عــلــى 

صيحاتهم من قلب بيوتهم.
فشهدت  الــبــالد،  وســط  أراك  مدينة  أمــا 
للباسيج  مقر  على  بالمولوتوف  هجوًما 

بعد منتصف الليل.

وشهدت تلك المدينة قبل أيام، إطالق نار 
الباسيج على  الشرطة وعناصر  قبل  من 
مشاركين في جنازة أحد المحتجين، بعد 

أن تحولت لتظاهرة مناهضة للحكومة.
سبتمبر   16 منذ  تشهد  ــران  إيـ أن  يــذكــر 
الماضي، يوم وفاة الشابة الكردية أميني 
البالغة من العمر 22 عاما بعد 3 أيام فقط 
األخالق،  أيدي شرطة  اعتقالها على  من 

 ،2019 منذ  مسبوقة  غير  احــتــجــاجــات 
الشبان والشابات  العديد من  شارك فيها 

الغاضبين، ومن جميع طبقات المجتمع.
إال أن القوى األمنية تصدت لها بعنف، ما 
أدى إلى مقتل المئات من المحتجين، إذ 
الحقوقية مقتل  المنظمات  أكد عدد من 
ما ال يقل عن 250 متظاهرا، فيما اعتقل 

اآلالف في أنحاء إيران.

التظاهرات تتواصل رغم القمع.. والموقوفون يواجهون اإلعدام

أبو الغيط يدعو للتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

محتجو إيران.. هتاف من الشرفات وغاز إلسكاتهم

ميقاتي: سنعمل على إدارة شؤون البالد من دون استفزاز

عناصر الشرطة في طهران لمراقبة االحتجاجات
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كي ال نندم بعد فوات األوان
لم يكن مفاجئا ألحد اإلقبال الكبير على الترشـــح للمجلسين النيابي والبلدي، 
وإذا اســـتثنينا قلة من هؤالء فإّن األغلبية تتشـــابه في المســـتوى. إّن الشرط 
األساس في المترشح هو أن يتمتع بالكفاءة، حيث يكون قادرا على التعاطي 
مع القوانين والتشـــريعات بحنكة واقتدار، وهو شـــرط ال يمكن التسامح فيه 
أو المســـاومة عليه.. وإذا شـــئنا الصراحة فإّن عددا من المترشـــحين تنقصهم 
الخبـــرة القانونيـــة وهـــذه ال يمكـــن أن تكتســـب بين يـــوم وليلة كمـــا قد يظن 
البعض، فالتعاطي مع الملفات يتطلب المعايشـــة الدائمة واالحترافية، أي أّن 
مـــن ينـــوي الدفاع عن هموم الناس مـــن المفترض أن يكـــون لصيقا بهمومهم 

وقضاياهم.
الذيـــن اســـتطاعوا الفـــوز بالمقعـــد النيابّي على مـــدى األعـــوام الفائتة يعدون 
بالمئـــات، لكـــن الّذيـــن اســـتطاعوا أن يتركـــوا بصمة وكســـب ثقة النـــاس قلة، 
والذين المســـت مقترحاتهم األسماع والقلوب يعدون على األصابع. إّن مهمة 
العضـــو البرلمانـــي صعبـــة ودقيقـــة لذا يفتـــرض بالنائـــب اإلخـــاص لتعهداته 
والوفاء بما قطع من وعد.. إّن ذاكرة الكثيرين تحتفظ بمواقف لنواب تخلوا 
عمـــا تعهـــدوا به دون مبـــرر، وكان تصورهـــم أّن طيبة الناخب ســـتغفر لهم ما 

وقعوا فيه لكننا نعتقد أّن مثل هذا التصور بعيد جدا عن الحقيقة. 
ليـــس من اإلنصـــاف وال الموضوعيـــة أن نغفـــل أدوارا وطنيـــة لبعض أعضاء 
المجلس النيابّي وآخرين في المجالس البلدية، لكن المؤســـف أنهم قلة، بينما 
كان أداء البعـــض اآلخر باهتا واألســـباب جلية وال تحتـــاج عناء كبيرا، فالذي 
أفرزتـــه التجربـــة افتقار عدد ليس قليا للخبرة والمؤســـف أنهـــم تحولوا إلى 
نـــواب معطليـــن للعمـــل البرلماني بإثـــارة الخطب الحماســـية الفارغة لدغدغة 
عواطـــف الجمهـــور، وإالّ ما الذي جناه الناخبون من مداخات نارية لم تخلف 

سوى الهشيم الذي تذروه الرياح. 
ونحن على موعد قريب من اليوم االنتخابي فإّن الّذي نتمناه من الناخب هو 
اختيار أكفأ المترشحين وأجدرهم بالمقعد، ومن كانت لهم عطاءات مشهودة 

على الصعيد االجتماعي.
ويبقى القول إّن العملية الديمقراطية تحفل باإليجابيات والسلبيات. ويعرف 
المفكر الســـكي الديمقراطية بأّنها فن اإلنتاج وطبقا لهذا المفهوم فإّنه يتعين 

على الجميع التدقيق في األكفأ بصرف النظر عن االعتبارات األخرى.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

مملكة البحرين.. استعدادات كبيرة وقدرات وتطلعات
هكـــذا هـــي مملكـــة البحريـــن تحتفـــظ دائمـــا بالمـــكان األول فـــي الريـــادة 
واالحترام واإلجال، واستضافة وتنظيم أكبر وأهم المؤتمرات والمعارض 
بأعلـــى درجة مـــن التكامـــل والنجاح، فيوم غـــد الخميس تنطلـــق فعاليات 
ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني” تحت 
رعايـــة ســـيدي حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــاد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، وبمشـــاركة وحضور قداســـة البابا 
فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة اإلمام األكبر أ.د أحمد الطيب 
شـــيخ األزهر الشـــريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وحضور أكثر من 
200 شـــخصية من رموز وقادة األديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات 

فكرية وإعامية بارزة.
إن مملكـــة البحريـــن وهـــي تنهـــض بهـــذه المهمة، تؤكـــد مكانتهـــا بين األمم 
كوطن يساهم في العمل المشترك في سبيل ترسيخ ثقافة السام والحوار 
بين األمم والتمسك الجذري والكلي بقيم التسامح واألخوة والتقريب بين 

العقول واألفكار، وإشاعة جو من التفاهم بين الشعوب والدول.
وبعـــد ملتقـــى البحريـــن للحوار، تنطلـــق األســـبوع القادم فعاليـــات معرض 

البحريـــن الدولـــي للطيـــران، في نســـخته السادســـة برعاية ملكية ســـامية 
من لدن ســـيدي جالة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، بمشـــاركة مختلف 
الشركات العالمية وكبرى القطاعات المنتجة للطيران في المنطقة والعالم، 
وذلك اســـتمرارا لإلنجـــازات والنجاحات الكبيرة التـــي تحققها المملكة في 

مجال صناعة الطيران واألبحاث والتكنولوجيا والفضاء.
ويتزامن مع تنظيم هذه الفعاليات العالمية، العرس الوطني الكبير المتمثل 
فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، حيـــث ســـتتجه أنظـــار العالـــم بتاريخ 
12 نوفمبـــر إلـــى المواطـــن البحريني وهو يقـــوم بمســـؤوليته الوطنية في 
اختيـــار ممثليه فـــي المجلس النيابـــي والبلدي، وحفاظه على المكتســـبات 

الديمقراطية الوطنية، عبر مشاركته الفاعلة في الحراك الوطني.
كمـــا ستســـتضيف المملكـــة خـــال الفترة مـــن 6 - 8 ديســـمبر القـــادم القمة 
العربية الدولية لألمن السيبراني تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا ورعاه، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
هذه مملكة البحرين، استعدادات كبيرة، وقدرات وتطلعات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أطفال فرط الحركة ونقص االنتباه
يعتبر اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أحد االضطرابات النمائية، 
ويبـــدأ في مرحلة الطفولة حيث يعانـــي الطفل من تأخر النمو العصبي، 
ويعتبـــر شـــهر أكتوبر شـــهرا معززا لاحتفـــال باليوم العالمـــي الضطراب 
فـــرط الحركـــة ونقـــص االنتبـــاه، حيـــث يتـــم تســـليط الضوء علـــى هذا 
االضطراب المهم الذي يصيب شريحة من األطفال ويأتي هذا االهتمام 
انطاقًا من أهمية تعزيز جانب الوعي لدى أفراد األسرة وتعزيز التوعية 
والمسؤولية المشتركة من أجل االرتقاء بالخدمات التي تقدم لشريحة 

األطفال المهمة. 
إن الطفـــل المصاب بهذا االضطـــراب يصبح غير قادر على اتباع األوامر 
أو السيطرة على ردات فعله، ما يقلل عنده الجانب اإلدراكي للتعليمات 
والقوانين واالســـتماع للتوجيهات ســـواء في البيت أو المدرســـة، حيث 
يكون الطفل في حالة تشتت دائمة ويرتبط بالمشتتات األخرى ويلتهي 
بهـــا، علمـــًا أن هـــذا االضطراب ال يقتصـــر فقط على مرحلـــة الطفولة بل 

يستمر في بعض الحاالت إلى مرحلة الرشد.
ويعانـــي أطفـــال فرط الحركة ونقـــص االنتباه من صعوبـــة في الترتيب 
والتنظيـــم باإلضافة إلى فقدان األغراض واألدوات باســـتمرار وســـرعة 
التنقـــل من مهمة إلى مهمة أخرى دون تحقيق أي إنجاز، والبعض منهم 
يصـــل إلـــى مرحلة التســـلق والركض أو عدم القدرة علـــى الجلوس على 
الكرســـي بصـــورة مناســـبة، باإلضافـــة لاندفاعية وســـرعة إبـــداء الملل 
ومقاطعـــة اآلخريـــن عند الحديث وعـــدم القدرة علـــى االنتظار وغيرها 
من أعراض تجعل الطفل في دائرة التشـــخيص الذي يوضح مدى فرط 

حركته وتشتته بصورة غير اعتيادية. 
إن مســـؤولية المربيـــن كبيـــرة للتعامل مـــع أطفال فـــرط الحركة ونقص 
االنتباه، خصوصا في ظل تنوع العاجات ما بين عاج دوائي وسلوكي 

وإعداد برامج إرشادية مخصصة لهذه الفئة.

ندى نسيم

علـــى بعد ســـاعات قليلـــة تنطلق مـــن أرض مملكة البحرين، مســـيرة إنســـانية 
جديدة، تدفع الشـــرق والغرب في مدارات التاقي ومسارات األخوة، وبهدف 

أخاقي رفيع، موصول بالتعايش اإلنساني.
ربما لم تكن البشـــرية بحاجة ماســـة لمثل ذلك اللقاء، بقدر ما هي اآلن، وعلى 
غير المصدق، مراجعة أحوال العالم، والذي يكاد يقترب من االنفجار على كل 
األصعدة، عسكريا، واقتصاديا، ويبدو الضيق في الصدور على أشده، ما ينذر 
بخطـــر قائـــم وقادم. هناك حاجـــة، في أجزاء كثيـــرة من العالم، إلى مســـارات 
ســـام تقود إلى التئـــام الجروح، وهناك حاجة إلى صانعي ســـام، مســـتعدين 

للشروع في عمليات الشفاء والتاقي، ببراعة وجرأة. 
يجـــيء منتدى البحرين ليجمع نخبة من العقـــول العالمية، وبمقدمة غاية في 
األهمية، تتمثل في الحبر األعظم البابا فرنسيس، وفضيلة اإلمام األكبر شيخ 
األزهر أحمد الطيب، وجل الهدف الذي يسعى وراءه الجميع، هو تغيير أحوال 
العالم المأزوم، والعودة إلى مسارات التاقي البشري، حيث الكل في واحد. 

في رســـالته البابوية العامـــة المعروفة باســـم FRATELLI TUTTI يذهب البابا 
فرنســـيس إلـــى أن التاقي يعنـــي العودة إلى مـــا قبل الصراعـــات. فقد تغيرنا 
جميعـــا بمـــرور الوقـــت، لقـــد غيرنـــا األلـــم والمواجهـــات، وكذلك لم يعـــد هناك 

مـــكان للدبلوماســـية الفارغـــة، والتمويـــه، والخطـــب المزدوجة، والتســـتر، وال 
للســـلوكيات الحســـنة ظاهريا التي تخفـــي الواقع، فالذين تواجهـــوا بقوة فيما 
بينهـــم يتحدثون انطاقا من الحقيقة، الواضحة والمجردة، عليهم أن يتعلموا 
كيف ينمون ذاكرة تساعدهم على التسامح والتصالح، وعلى تحمل مسؤولية 

الماضي كي يحرروا المستقبل من أي استياء، أو ارتباك، أو نظرة سلبية. 
يتســـاءل المراقب المحقـــق والمدقق عن أحوال القـــارة األوروبية القادم منها 
البابا الروماني، حيث تعطي مثاال النسداد تاريخي في مسارات التعايش بين 

األوروبيين أنفسهم. ماذا يعني ذلك؟
باختصـــار غيـــر مخل، يفيد بأن قنوات الحوار، وفكـــرة قبول اآلخر، والتعايش 
مـــع المغاير عرقـــا أو لغة، مذهبا أو عقيدة، بات غيـــر ممكن، وهذه هي الكارثة 
وليست الحادثة، ومن هنا يمكن للمرء أن يتفهم لماذا تعود القوميات البغيضة، 
وتتصاعـــد بقوة موجات العنصريـــات والحركات اليمينية المتطرفة، تلك التي 
دفعـــت أوروبـــا أثمانا عالية وغالية لها من دمـــاء أبنائها. تبدو حاجة العالم إلى 
التعايش الخاق اليوم، عند نفس المســـتوى الذي اســـتبق المراحل التاريخية 
السابقة النفجار حربين كونيتين في النصف األول من القرن العشرين. “المقال 

كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البحرين.. التعايش ومسارات التالقي اإلنساني

تنعقد في العاصمة الجزائرية القمة العربية، والتي اختارت الجزائر تأطيرها 
تحـــت عنـــوان لم الشـــمل، خصوصًا أن هـــذه القمة تعقد بعـــد انقطاع دام ما 

يربو على الثاث سنوات بسبب جائحة كورونا التي حالت دون تنظيمها.
وتلتئـــم القمة وســـط أوضاع وظروف عربية ليســـت أفضـــل مما كانت عليه 
قبل أعوام، فالعديد من الدول العربية مازالت تقبع تحت إرهاصات العقود 
الماضية، والمتمثلة في طبقات سياسية لم توفق في إدارة دفة دولها، ذلك 
أن العديد من تلك الدول فضلت بعض الجماعات الحاكمة تغليب مصالحها 
على مصالح المجتمع، ما أدى لتفشـــي الصراعات الفئوية والحزبية وتبديد 
الموارد االقتصادية، األمر الذي انعكس على األوضاع االجتماعية والثقافية 

في الوطن العربي.
ففـــي المشـــرق العربي مـــازال لبنان يعاني من أزمـــة اقتصادية مزمنة، وهي 
التي كانت نتاجًا حتميًا للوضع السياســـي ورفض المجتمع الدولي مســـاندة 
بيروت قبل تســـوية أوضاعها، لكن يبدو أن األزمة ال تتجه نحو أية تسوية، 
ذلـــك مـــا يمكن قراءتـــه من خال كهـــف الفراغ الرئاســـي الذي دخلـــه لبنان، 
الوضـــع فـــي العراق لربما يكون أقـــل حدة لكن ليس جيـــدا، فعلى الرغم من 

اختيـــار رئيـــس للـــوزراء إال أن الوضع قابل لانفجار فـــي أية لحظة في ظل 
مقاطعة العديد من األطراف العملية السياســـية، أما في ســـوريا التي كانت 
العديد من الشـــعوب تأمل عودتها ألحضان الجامعة بعد أكثر من عقد تبين 
أن عودتها ليســـت على أجندة أعمال القمة، وإذا ما أردنا جرعة من التفاؤل 
يمكننا الشـــطر تجاه إعان الجزائر الخاص بالمصالحة الفلســـطينية، والذي 
مـــن المفتـــرض أن يبنـــى عليه خال الفتـــرة القادمة، إال أن عديـــدون يرونه 

هشًا وضعيفًا.
هنـــاك فـــي المغـــرب العربـــي قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة التي ال تـــزال دون 
حـــل رغـــم طرح مبـــادرة الحكم الذاتي، وفـــي ليبيا مازالت هنـــاك حكومتان 
متوازيتـــان، وفي تونس نرتقـــب جميعًا االنتخابات التشـــريعية نهاية العام 

الحالي.
ال أعلـــم كيـــف للقمـــة أن تحل جميع هـــذه المعضات، لكنني أؤمـــن دائمًا أن 
للدبلوماســـية والحوار دائمًا خطوة من خالها يبدأ حل أية مشـــكلة، ذلك ما 

نأمله من خال لقاءات القادة في هذه القمم.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

قمة الجزائر... الواقع والطموح



بن فقيه داعًما ألغلى الكؤوس ودوري ناصر
 شـــريك جديد أعلن عـــن انضمامه 
لرعاية مسابقتي كأس جاللة الملك 
المعظـــم “أغلـــى الكـــؤوس” ودوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز بانضمـــام 
شـــركة بن فقيه لالستثمار العقاري 
لمجموعة الرعاة الداعمين للموسم 

الرياضي 2022 / 2023.
ورحب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
بانضمام شركة بن فقيه لالستثمار 
الخطـــوة  هـــذه  معتبـــرا  العقـــاري، 
إضافة مميزة وأنها تأتي في سياق 
تحقيـــق تطلعات وأهـــداف القيادة 
لرعايـــة  المملكـــة  فـــي  الرشـــيدة 
الشـــباب البحريني، وأضاف رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم: “بأن 
تواجد الشـــركات والمؤسسات في 

القطاع الخاص يؤكد ســـيرها على 
دعـــم القطـــاع الشـــبابي والرياضي 
وتحقيـــق رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة 
والمسؤولين والقائمين على قطاع 
الشـــباب والرياضة”. واعتبر الشيخ 
علـــي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
استمرار انضمام الشركات الوطنية 

يعتبـــر  االقتصـــادي  القطـــاع  فـــي 
شراكة حقيقية إلنجاح المسابقتين 
وبالتالـــي الوصـــول لألهـــداف التي 
البحرينـــي  االتحـــاد  إليهـــا  يتطلـــع 

بتطوير مسابقاته الكروية.
علـــى صعيـــد آخـــر، أعـــرب رئيـــس 
فقيـــه  بـــن  شـــركة  إدارة  مجلـــس 

فيصـــل  العقـــاري  لالســـتثمار 
فخـــره  عـــن  فقيـــه  عبدالواحـــد 
للرعـــاة  باالنضمـــام  واعتـــزازه 
الداعميـــن للمســـابقات الكروية في 
المملكة، مؤكدا أن الشركة تحرص 
الرياضيـــة؛  البطـــوالت  علـــى دعـــم 
من أجـــل دعـــم الشـــباب البحريني 
الســـاعي لرفع اســـم المملكـــة عاليا 
فـــي المحافل الخارجيـــة.  ونّوه بن 
فقيه أن رعاية الشركة للمسابقتين 
لمبـــدأ  تجســـيدا  يعتبـــر  الغاليتيـــن 
الشـــراكة فـــي المجتمـــع البحرينـــي 
خصوصا مع وجود شـــريحة كبيرة 
مـــن الشـــباب البحرينـــي فـــي هـــذا 
القطـــاع المهـــم والحيـــوي، مشـــيدا 
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الجبـــار  بالعمـــل 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم في 

تنظيم مسابقاته الكروية.

 االتحاد البحريني لكرة القدم

 الشيخ علي بن خليفة

هنأ رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بن 
أحمـــد آل خليفـــة ونائـــب رئيـــس االتحـــاد 
البحريني لكرة القدم ســـمو الشيخ خليفة 
بن علي بن عيسى آل خليفة، رئيس نادي 
البديـــع حمـــد ســـالم الدوســـري؛ بمناســـبة 
انتخابه رئيًســـا لمجلس إدارة نادي  البديع 
للـــدورة االنتخابيـــة المقبلة. وتمنى رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم ونائبـــه، 
دوام التوفيـــق والنجـــاح لمجلـــس اإلدارة 
الجديـــد لنادي البديـــع في الفتـــرة المقبلة 
برئاســـة رئيس مجلس اإلدارة حمد ســـالم 
الدوســـري، مؤكديـــن دعم االتحـــاد لجهود 
مجلس اإلدارة فـــي نادي البديع والتعاون 

لما فيه مصلحة كرة البحرينية.

اتحاد الكرة يهنئ البديع
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افتتـــح مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة صالـــح بن عيســـى 
بـــن هنـــدي المناعـــي، بحضـــور محافظ 
المحـــرق ســـلمان بن عيســـى بـــن هندي 
للجمعيـــة  الرئيســـي  المقـــر  المناعـــي، 
البحرينية للـــرواد الرياضيين في مركز 

المحرق الشعبي بمحافظة المحرق. 
وشـــهد حفـــل االفتتـــاح رئيـــس االتحاد 
العربـــي لـــرواد الرياضـــة والمحاضريـــن 
مـــن  الرويشـــد، وعـــدد  محمـــد ســـلمان 
المشـــاركين فـــي المؤتمـــر العلمي األول 
“الرياضة العربية بين الواقع والطموح” 
الذي نظمتـــه الجمعية البحرينية للرواد 

الرياضيين. 
وبهذه المناســـبة، ثمن صالح بن عيسى 
بن هندي المناعي الرعاية الملكية التي 
تحظـــى بهـــا الجمعيـــة من لـــدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفـــة عاهل البـــالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه والمســـاندة الدائمة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة حفظه هللا. 

وأشـــاد صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
بمباركـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
بتدشـــين  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 
الجمعية خالل الفتـــرة الماضية، ودعم 

سموه المتواصل مما أسهم في تحقيق 
أولى نجاحاتها الكبيـــرة بتنظيم مؤتمر 
الرياضـــة العربية بيـــن الواقع والطموح 
برعايـــة كريمة ودعم مـــن النائب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 

والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
وأوضـــح صالـــح بن عيســـى بـــن هندي 
المناعـــي أن اختيـــار مقـــر الجمعية في 

مركز المحرق الشـــعبي نظرا للتجمعات 
واإلقبال الواســـع من الرواد الرياضيين 
في مختلف األلعاب والذي سيسهم في 
بلورة أفكار ورؤيـــة الجمعية وتطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع فـــي الفتـــرة المقبلة 
التـــي ستشـــهد مضاعفـــة الجهـــود؛ مـــن 
أجـــل مواصلة العطـــاء وتحقيق المزيد 

من االهداف. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب محافـــظ المحـــرق 
ســـلمان بن عيســـى بـــن هنـــدي المناعي 
عـــن ســـعادته بتدشـــين مقـــر الجمعيـــة 
فـــي  الرياضييـــن  للـــرواد  البحرينيـــة 
أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  المحـــرق،  محافـــظ 
الدعـــم  كامـــل  تقديـــم  علـــى  حريـــص 
للجمعيـــة للمضـــي قدمـــا فـــي تحقيـــق 
األهـــداف التـــي دشـــنت مـــن أجلها في 
الشـــبابي  القطاعيـــن  ارتقـــاء  مواصلـــة 

والرياضي في مملكة البحرين. 

خالل افتتاح المقر الرئيس لجمعية الرواد الرياضيين

بحضور محافظ المحرق ورئيس االتحاد العربي لرواد الرياضة

صالح بن هندي يفتتح مقر الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين

 اللجنة اإلعالمية

أكد رئيـــس االتحاد البحرينـــي للترايثلون 
عبدهللا عبدالســـالم أن الدعـــم الالمحدود 
الـــذي يتلقـــاه االتحـــاد مـــن النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
للرياضـــة، رئيـــس  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة وراء النجاحات 
التـــي يحققها االتحـــاد والتـــي كان آخرها 
فـــوز عبـــدهللا عبدالســـالم بمنصـــب نائـــب 
للترايثلـــون،  آســـيا  غـــرب  اتحـــاد  رئيـــس 
إضافة إلى اختيار عباس بوحســـان رئيسًا 

للجنة الفنية باتحاد غرب آسيا.
وقال عبدالســـالم “رؤية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد واالســـتيراتيجية التـــي وضعها 
لعمـــل االتحـــادات الرياضيـــة تعـــد المنهاج 
الرئيســـي التحـــاد الترايثلـــون فـــي عملـــه 
وخططه نحـــو تطوير لعبة الترايثلون في 
المملكـــة ونشـــرها على أعلى المســـتويات، 
ومـــا حصولنـــا علـــى منصـــب نائـــب رئيس 
اتحـــاد غـــرب آســـيا للترايثلـــون واختيـــار 

الفنيـــة  للجنـــة  رئيســـًا  بوحســـان  عبـــاس 
مـــا هـــو إال ثمـــرة دعـــم واهتمـــام ســـموه 
باالتحـــاد ورياضـــة الترايثلـــون على وجه 
الخصوص”. وقدم عبدالســـالم شكره إلى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد علـــى دعمه 
واهتمامـــه الكبيريـــن باالتحـــاد، مؤكدًا أن 
االتحـــاد ســـيعمل دائمًا وفقًا لرؤية ســـموه 
فـــي رفع راية البحرين عالية على مختلف 

األصعدة.

عبدالسالم: دعم خالد بن حمد وراء نجاحات اتحاد الترايثلون المستشار البوعينين: “طواف” ناصر بن حمد “عالمة فارقة”
أكد المستشار اإلعالمي في االتحاد 
اآلســـيوي للدراجات الهوائية أحمد 
محمـــد البوعينيـــن، عضـــو مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي للدراجات 
الهوائيـــة، إن النســـخة الثانيـــة مـــن 
طواف ناصر بن حمـــد األول للهواة 
للدراجات الهوائية ستشهد ُمشاركة 
واســـعة مـــن الدراجيـــن والفرق من 
مملكة البحرين ومن المملكة العربية 
العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية، 
المتحدة، ودولة الكويت، وســـلطنة 

عمـــان، ُمنوهـــًا بـــأن البطولـــة باتـــت 
عالمـــة فارقـــة فـــي تطويـــر رياضة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الدراجـــات 
الســـيما مع تطلع االتحاد البحريني 
للدراجـــات الهوائيـــة باالرتقاء بهذه 
الرياضـــة للُمســـتويات العالميـــة في 
ظـــل دعـــم وُمســـاندة ممثـــل جاللة 
الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
األول  النائـــب  آل خليفـــة، وجهـــود 
لرئيـــس المجلـــس األعلى  للشـــباب 

العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة، 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 

حمد آل خليفة. 
أن  البوعينيـــن  المستشـــار  وأكـــد 
االتحـــاد يطمـــح بأن يصـــل الطواف 
آلفاق أوسع من التطور في كل عام 
مع التطلـــع ألن يكون منصة عالمية 
تحتضـــن أبـــرز موهوبـــي الدراجات 
الهوائيـــة مـــن المملكـــة ومـــن جميع 

أنحاء العالم. 

 المنامة، البحرين

 أحمد البوعينين

عبدالله عبدالسالم

احتفى مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة 
رئيـــس الجمعيـــة البحرينيـــة للـــرواد الرياضييـــن صالـــح 
بـــن هنـــدي المناعي بحضور محافظ المحرق ســـلمان بن 
هنـــدي المناعي، بالوفـــود العربية المشـــاركة في المؤتمر 
العلمـــي العربـــي الدولـــي األول “الرياضـــة العربيـــة بيـــن 
الواقع والطموح” الذي نظمته الجمعية البحرينية للرواد 

الرياضيين. 

وشـــهد الحفـــل حضـــور رئيـــس االتحـــاد العربـــي لـــرواد 
مـــن  الرويشـــد، والمحاضريـــن وعـــدد  الرياضـــة محمـــد 
المشـــاركين بالمؤتمـــر فـــي أمســـية حملـــت فـــي طياتهـــا 
األخـــوة والحـــب المرتبط بين شـــعب البحرين وشـــعوب 
الـــدول العربيـــة الشـــقيقة التـــي تربطها عالقـــة طيبة مع 

مملكة البحرين.
وأقام مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشباب والرياضة 

صالـــح بـــن هندي حفل عشـــاء على شـــرف الوفود وذلك 
في مجلس بن هندي.

وبحضـــور صالح بـــن هندي المناعـــي، قام الوفـــد بزيارة 
إلـــى مصنع حلويات حســـين محمـــد شـــويطر بمحافظة 
المحـــرق وكان في اســـتقبالهم الرئيس التنفيذي للمصنع 

فؤاد شويطر.

تخلله زيارة إلى مصنع حلويات شويطر

صالح بن هندي يحتفي بالوفود المشاركة في مؤتمر الرياضة العربية

جانب من زيارة حلويات شويطر

اللجنة اإلعالمية

أعـــرب ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته 
بفوز “تغريد” ملك سموه بالمركز األول في كأس اللجنة 
األولمبية والبارالمبية السعودية للهجن في السباق الذي 

أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الفوز 
الجديد للهجن البحرينية في المحافل الخارجية يجسد 
مـــا وصلـــت إليه رياضـــة الهجن في المحافـــل الخارجية 
والبـــروز الالفـــت للمشـــاركات البحرينية فـــي البطوالت 
الكبـــرى بعـــد أن ســـجلت العديـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي 
الفتـــرة الماضية، ليأتي فوز “تغريد” اســـتكماال لسلســـلة 

اإلنجـــازات التـــي تحققت وهو ما ســـيكون حافزا لمزيد 
منها في الفترة المقبلة.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
البطـــوالت التـــي تقـــام فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة دائمـــا مـــا تحظـــى بقوة ومنافســـة مثيـــرة في 
مختلـــف األشـــواط وهـــو مـــا يؤكد اإلقبـــال الواســـع في 
هذه المشاركات من األشقاء في مختلف الدول، مشيدا 

سموه بهذا الفوز والحصول على المركز األول.
 وجـــاء فـــوز “تغريـــد” بالمركـــز األول فـــي فئـــة حقايـــق 
بـــكار مفتوح بتوقيت وقدره )4 دقائـــق و20 ثانية(، في 
الشـــوط المســـائي األول ضمـــن كأس اللجنـــة األولمبيـــة 

والبارالمبية السعودية للهجن.

ناصر بن حمد: فوز “تغريد” امتداد لنجاحات الهجن البحرينية في المحافل الخارجية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

 اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اســـتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الســـلة القبطان وليد العلوي، محمد الشـــحي 
نائـــب رئيس االتحـــاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعـــات رئيس اللجنة العليا 
لدوري الجامعات، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد السلة حسن علي ياسين 
وأمين الســـر العام لالتحاد أحمد يوســـف حسين، وعضو االتحاد الرياضي البحريني 
للمـــدارس والجامعـــات ونائـــب رئيـــس اللجنـــة العليا محمـــد الزيانـــي، ورئيس لجنة 
التنظيـــم والتجهيزات لبطولة دوري الجامعـــات خالد مراد.  وخالل االجتماع، بحث 

الجانبان سبل التعاون المختلفة، وآلية التواصل بما يعّزز دور كل مؤسسة.

العلوي يستقبل نائب رئيس االتحاد الرياضي للمدارس والجامعات



المنامة بنا

شـــهد قائد خفر السواحل العميد جاســـم محمد الغتم، بحضور نائب قائد قوة األمن 
الخاصـــة العميـــد علي جهـــام الزعبي ختـــام فعاليات بطولـــة الرمايـــة الثانية لضباط 
قيادة خفر الســـواحل لعـــام 2022، والتي نظمتها قيادة خفر الســـواحل بالتعاون مع 

قوة األمن الخاصة.
وبهذه المناسبة، أكد قائد خفر السواحل حرص القيادة على إقامة مثل هذه الفعاليات 
لدورها في رفع كفاءة ومســـتوى جاهزية واســـتعداد منسوبي خفر السواحل للقيام 
بواجباتهم على أكمل وجه، معربًا عن شكره وتقديره لقيادة قوة األمن الخاصة على 
جهودهم البارزة ومســـاهمتهم في إنجاح وتنظيـــم البطولة. وفي ختام البطولة قام 

قائد خفر السواحل بتكريم الفائزين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

قائد خفر السواحل يشهد ختام 
بطولة الرماية لضباط خفر السواحل االتحاد اآلسيوي يعتمد البحريني ناصر العبري مراقًبا للمباريات

الزعبي: االختيار يعكس المكانة الرائدة للكوادر البحرينية

اعتمـــد االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم، 
اختصاصي التسجيل باالتحاد البحريني 
لكـــرة القدم ناصر العبري؛ ليكون رســـمًيا 

مراقًبا آسيوًيا للمباريات.
وجـــاء اعتمـــاد البحرينـــي ناصـــر العبري 
الجديـــدة  القائمـــة  ضمـــن  واختيـــاره 
بعـــد  اآلســـيويين  المباريـــات  لمراقبـــي 
اجتيازه االختبارات التي أجراها االتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم خالل ورشة العمل 
للمراقبيـــن اآلســـيويين الجدد، إذ أقيمت 
الورشـــة في سبتمبر الماضي بإمارة دبي 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 
العبـــري  وبهـــذا االختيـــار، يكـــون ناصـــر 
المـــدرج  الوحيـــد  البحرينـــي  المراقـــب 
والمعتمـــد حالًيـــا فـــي القائمة اآلســـيوية 

لمراقبي المباريات.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد األميـــن العـــام 

لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم راشـــد 
الزعبـــي أن انضمام ناصـــر العبري لقائمة 
يأتـــي  اآلســـيويين  المباريـــات  مراقبـــي 
النجاحـــات  علـــى  وتأكيـــًدا  اســـتمراًرا 
علـــى  البحرينيـــة  للكـــوادر  المتواصلـــة 
واإلداريـــة،  الفنيـــة  المســـتويات  جميـــع 

منوهـــا بالدعم الكبير الـــذي تلقاه اإلدارة 
التنفيذيـــة باالتحـــاد مـــن مجلـــس إدارة 
االتحـــاد برئاســـة رئيس االتحاد الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
الشـــيخ  ســـمو  االتحـــاد  رئيـــس  ونائـــب 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن عيســـى آل خليفة، 

وأعضاء مجلس اإلدارة كافة.
وأشـــاد الزعبـــي بدعـــم رئيـــس االتحـــاد 
للكـــوادر اإلداريـــة، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 
الدعم ظهرت بصماته واضحة في تطور 
عبـــر تحقيـــق  باالتحـــاد  اإلداري  الســـلك 
نقـــالت نوعية مختلفة ســـواء في العمل 
تواجـــد  ضمـــان  أو  باالتحـــاد،  الداخلـــي 
الواجهـــة اآلســـيوية عبـــر  فـــي  كوادرنـــا 
مراقبة المباريـــات، باختيار ناصر العبري 
حديًثـــا ليكـــون معتمـــًدا بشـــكل رســـمي 

كمراقب آسيوي.
وقـــال األميـــن العـــام لالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم إن هـــذا االختيـــار يعكـــس 
المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الكوادر 
البحرينيـــة على جميـــع األصعدة الدولية 
واآلســـيوية واإلقليمية، مبيًنا أنه يضاف 
إلى سلسلة من المكتسبات التي يحققها 

االتحاد البحريني في شتى المجاالت.

االتحاد البحريني لكرة القدم

ناصر العبري

قائد خفر السواحل في ختام فعاليات البطولة

راشد الزعبي

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

يشـــارك المنتخـــب الوطني للجوجيســـتو 
في بطولة العالم للجوجيستو 2022 التي 
ينظمها االتحاد الدولي للجوجيستو، في 
الفتـــرة 26 أكتوبـــر - 9 نوفمبـــر الجـــاري، 
أبوظبـــي،  االماراتيـــة  بالعاصمـــة  وذلـــك 
والتي ستشهد مشاركة نحو 2000 العب 
والعبـــة يمثلـــون أكثر مـــن 70 دولة حول 

العالم. 
ضمـــن  منتخبنـــا  العبـــو  وســـيتنافس 
فئـــة الكبـــار وفئـــة األســـاتذة وفئـــة ذوي 
العزيمـــة. وقد غـــادرت الدفعة األولى من 
منتخبنـــا الوطني يوم أمـــس متجهة إلى 
أبوظبي، في وفد يترأسه عضو المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية رئيس االتحاد 
البحرينـــي للجوجيســـتو ســـعادة الســـيد 
رضـــا إبراهيـــم منفـــردي، ويضـــم كالً من: 
مدرب المنتخب سيرجو مورايس، إداري 
المنتخب حســـين طريـــف، الالعبين علي 
ســـينا منفـــردي، عبـــدهللا حبيـــب خلـــف، 
محمـــد يوســـف النجـــار، الشـــيخ محمـــد 
بـــن ســـعود آل خليفة، خالـــد يعقوب فرج 

ومحمد خالد جناحي.
ومـــن المنتظـــر أن تغـــادر الدفعـــة الثانية 

مـــن منتخبنـــا الوطنـــي بتاريـــخ 6 نوفمبر 
القادم، حيث تضم الدفعة الالعبين سينا 
إبراهيـــم منفردي، نجاد غـــازي القصيبي، 
نـــور، عيســـى عبدالعزيـــز  هشـــام محمـــد 
عبدالحميـــد، بدر جمال الدوســـري، أحمد 
عبدالحميد العرادي، الشيخ علي بن خالد 

آل خليفة.
االتحـــاد  رئيـــس  تقـــدم  جهتـــه،  ومـــن 
البحرينـــي للجوجيســـتو ســـعادة الســـيد 
رضـــا إبراهيـــم منفـــردي بخالـــص الشـــكر 
والتقدير إلى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينيـــة، لمـــا يقدمـــه ســـموه مـــن دعم 
ورعاية لرياضة الجوجيســـتو في مملكة 

البحرين.
وأشـــاد منفـــردي بالجهـــود الحثيثـــة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة 
االتحـــادات  لدعـــم  القتاليـــة،  لأللعـــاب 
الوطنيـــة المنضوية تحت مظلة المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية، والذي ســـاهم 
في تطور مســـتويات االلعاب ومنتسبيها 
وبخاصـــة رياضـــة الجوجيتســـو، والـــذي 
ســـيدفعها لتحقيق المزيـــد من النجاحات 

للرياضة البحرينية.

حصدت منتخبـــات البحرين المركز 
األول في بطولة غرب آسيا للبليارد 
يـــوم  اختتمـــت  التـــي  والســـنوكر 
الســـبت الماضي فـــي صالة االتحاد 
والســـنوكر  للبليـــارد  البحرينـــي 
والدارتس وتصـــدرت الفرق بثالث 
ميداليات فضية وفضية وبرونزية 
الذهبيـــة  الميداليـــة  آخرهـــا  كان 
لمســـابقة الســـنوكر للفـــرق المكـــون 
مـــن الســـوبر حبيـــب صبـــاح، خليل 
والتـــي  الصقـــر،  وهشـــام  بوســـيف 
تمكـــن فيهـــا الســـوبر وبوســـيف من 
الفوز على منتخـــب العراق المكون 
من فراس كامل وعمر محمد ليضعا 
البحريـــن فـــي صـــدارة المنتخبـــات 

المشاركة.
فقد أنهى منتخبنا المباراة لصالحه 
بثالثة أشـــواط مقابل شـــوط واحد 
عندمـــا تغلـــب الســـوبر علـــى كامل، 
ثـــم تغلـــب بوســـيف علـــى محمـــد، 
وتشـــهد  الزوجـــي  مبـــاراة  لتأتـــي 

تفوق منتخبنا على نظيره العراقي 
وســـط فرحة الجماهيـــر البحرينية 
بنجـــاح  االتحـــاد  إدارة  ومجلـــس 
وصـــدارة  جهـــة  مـــن  االســـتضافة 

المنتخبات من جهة أخرى.
وجاء المنتخب العراقي في المركز 
بذهبيـــة  منتخبنـــا  خلـــف  الثانـــي 
واحدة وفضيتين وأربع برونزيات، 
ثالًثـــا  إيـــران  منتخـــب  حـــل  فيمـــا 
بذهبيـــة وفضيتيـــن، ثم الســـعودية 

رابًعـــا بذهبيـــة وفضيـــة وبرونزيـــة، 
الكويـــت  الخامـــس  المركـــز  وفـــي 
واليمـــن  وبرونزيتيـــن،  بذهبيـــة 
للناشـــئ  بذهبيـــة وحيـــدة  سادًســـا 
ســـابًعا  وقطـــر  الخليـــدي،  هيثـــم 
بفضيـــة وثـــالث برونزيـــات، ولبنان 
ثامًنا بفضيـــة وبرونزية، واإلمارات 
ببرونزيتيـــن،  التاســـع  المركـــز  فـــي 
عمـــان  العاشـــر  المركـــز  وتقاســـم 

واألردن ببرونزية واحدة.

عبداهلل بن عبدالرحمن ضيف شرف الختام

منتخبنا الوطني يشارك في “عالمية الجوجيتسو”

البحرين تتسيد البطولة اآلسيوية.. والسوبر يخطف 3 ذهبيات

رئيس اتحاد الجوجيتسو بجانب أفراد المنتخب الوطني

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تواصـــل حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
بابكـــو  ســـباق  الســـتضافة  اســـتعداداتها 
الجولـــة  ســـاعات   8 للتحمـــل  البحريـــن 
الختاميـــة لبطولة العالـــم للتحمل التابعة 
لالتحـــاد الدولـــي للســـيارات وذلـــك فـــي 

الفترة من 11 حتى 12 نوفمبر الجاري.
بطولـــة  فـــي  األبطـــال  تتويـــج  وســـيتم 
التحمل العالمية في البحرين، مع انطالق 
وينتهـــي  النهـــار  خـــالل  التحمـــل  ســـباق 
تحت األضـــواء ليالً، ومن بيـــن العالمات 
التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق 
علـــى خـــط االنطـــالق وأبرزهـــا: تويوتـــا، 
ألبايـــن، بيجـــو، فيـــراري، أســـتون مارتن، 
بورش وكورفيت وبـ 37 سيارة على خط 

االنطالق.
كما ســـينطلق خالل سباق بابكو البحرين 
8 ســـاعات ســـباقان مســـاندان،  للتحمـــل 
التابعـــة  البطولـــة   WTCR وهمـــا: ســـباق 
لالتحاد الدولي للسيارات كسباق مساند، 
وســـيكون الســـباق االفتتاحـــي للبطولـــة 
فـــي المملكـــة والمنطقـــة وســـتكون أيًضا 
المـــرة األولى التي تنطلق فيهـــا جنًبا إلى 

جنـــب مـــع بطولـــة العالـــم للتحمـــل. إلـــى 
جانـــب انطـــالق بطولـــة تحـــدي البـــورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط أيضـــًا كســـباق 
مساند للسباق، وذلك من خالل نخبة من 
المشاركين بسيارات من نوع بورش 911 
جي تـــي 3 وبورش 718 وجيتي 4 كالب 

سبورت.
وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة واإلثارة 
للحضـــور مـــن خـــالل الفعاليـــات العديدة 
منافســـات  هامـــش  علـــى  ســـتقام  التـــي 
الســـباق حيـــث اإلثـــارة علـــى المضمـــار ال 
تقتصـــر علـــى الســـباق العالمـــي بـــل مـــن 
خـــالل العديـــد مـــن الســـباقات المســـاندة 
وســـتمتلئ  الترفيهيـــة.  والفعاليـــات 
المنطقـــة الترفيهية الواقعة خلف المدرج 

الرئيسي بالعديد من الفرق االستعراضية 
العالمية التي ســـتبهر الجماهير بعروضها 

وبرامجها االستعراضية المثيرة.
وأخيـــرًا أطلقـــت حلبة البحريـــن مبادرة 
تعتبـــر األولـــى من نوعهـــا لســـباق بابكو 
وذلـــك  ســـاعات،   8 للتحمـــل  البحريـــن 
بإطالق تذاكر صديقـــة للبيئة ألول مرة 
علـــى اإلطـــالق فـــي البحريـــن، وذلـــك بـ 
5 دنانيـــر بحرينيـــة للكبـــار و2.5 دينـــار 

بحريني لألطفال.
لشراء التذاكر وللمزيد من المعلومات 
زيـــارة  يمكنكـــم  الفعاليـــة  هـــذه  عـــن 
www.bahraingp. الرســـمي  الموقـــع 
com أو االتصال على الخط الســـاخن 

.450000-17-973+

ضرب فريق مدرســـة الهداية الخليفية بقوة في نهاية مشـــواره 
بدوري المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة ناصر بن 
حمـــد لكـــرة القدم للمرحلـــة الثانوية للبنين للمـــدارس الحكومية 
والخاصـــة للعـــام الدراســـي الحالـــي 2023-2022 والتـــي تقـــام 
برعايـــة بالتينيـــة من بنـــك البحريـــن الوطني، والراعـــي الذهبي 
شـــركة البحرين للسينما، حينما هزم منافسه فريق معهد الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان للتكنولوجيـــا بخماســـية بيضـــاء، ليحصـــد 
الهدايـــة صدارة المجموعة، فيما جـــاءت الوصافة لفريق المعهد 
وتأهـــالً معـــًا لـــدور الثمانيـــة، وفـــي نفـــس المجموعة فـــاز فريق 
مدرســـة البحريـــن على النســـيم بثالثة أهـــداف لهدفين في لقاء 
هامشـــي لتحديـــد المراكز فقط. وتأتي إقامة هـــذه البطولة بناء 
علـــى توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب، رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بتنظيم الفعاليات الرياضية المدرســـية 
واالهتمـــام بهـــا؛ بهدف تدريـــب الناشـــئة وانتقـــاء الالعبين لرفد 
األنديـــة واالتحـــادات الرياضيـــة بأفضل العناصر، وهـــو ما يؤكد 

أهمية المنافسات الرياضية لطلبة المدارس.
قـــدم فريق مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة أقوى عروضـــه في دور 
الشـــيخ خليفـــة  للبطولـــة وهـــزم منافســـه معهـــد  المجموعـــات 
بخماســـية نظيفـــة كان بطلها عيســـى محمد ســـالم أفضل العب 
فـــي المباراة والذي تالـــق بإحرازه ثالثية )هاتريـــك( في الدقائق 
35 و42 و67، فيمـــا ســـجل المتألق اآلخر عبـــدهللا جمال هدفين 
فـــي الدقيقتيـــن 12 و61. وأتى هـــذا األداء المتميز مـــن الهداية 
علـــى الرغم من التأهل مســـبقًا لدور الثمانيـــة، إال أن الفريق أراد 
صـــدارة المجموعة؛ ولذلك لعب من أجـــل تحقيق الفوز وكان له 

مـــا أراد ليتأهل أوالً والمعهد ثانيًا. وعلى ملعب نادي عالي حقق 
فريـــق مدرســـة البحرين الخاصـــة انتصارَاَ معنويَاَ على منافســـه 
فريـــق مدرســـة النســـيم الخاصة بثالثـــة أهداف مقابـــل هدفين. 
وودع الفريقـــان البطولة بأداء جميـــل ومباراة مثيرة تبادال فيها 
التسجيل حتى الدقائق األخيرة.  وحصد فريق مدرسة البحرين 
ثـــالث نقاط ليحتل المركز الثالث فـــي مجموعته، في حين بقي 

فريق مدرسة النسيم بدون رصيد في المركز الرابع. 
وحرص بدر خليل مدرب منتخبنا الوطني للناشـــئين لكرة القدم 
على التواجد في مباراة الهداية الخليفية ومعهد الشيخ خليفة، 
كمـــا تابـــع بعض مباريـــات البطولة من أجل االطالع بشـــكل أكبر 
علـــى الالعبين ومشـــاهدتهم عن قرب مع إمـــكان اختيار البعض 
منهم في المنتخب، كما شـــارك خليل في تتويج عيســـى محمد 

سالم العب الهداية بجائزة أفضل العب في المباراة.

تفاصيل السباقات المساندة لسباق بابكو للتحمل

تألق “الهداية الخليفية” في بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية
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مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

الشـــيخ  للتنـــس  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  أشـــاد 
عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بالمســـتوى الرائع الذي 
قدمه كل من البطلين الخليجيين: الالعبة الســـعودية 
يـــارا الحقبانـــي والالعب القطري راشـــد نواف، خالل 
للتنـــس  الدولـــي  االتحـــاد  بطولـــة  فـــي  مشـــاركتهما 
للناشـــئين تحـــت 18 ســـنة، التـــي اســـتضافها االتحاد 
البحرينـــي أخيرًا، وحقق فيهما كل منها الفوز بالمركز 
األول فـــي فئتـــي فـــردي الفتيـــات واألوالد، باإلضافة 
إلـــى الفـــوز بالمركز األول فـــي زوجي الفئتيـــن. وقال 
إن سيطرة الالعبين على منافسات الفردي والزوجي 

فـــي فئتـــي األوالد والفتيـــات مع مشـــاركة عـــدد كبير 
مـــن الالعبيـــن مـــن أوروبـــا وأميـــركا وآســـيا وإفريقيا 
ويمثلون مـــدارس مختلفة في اللعبة هو إنجاز نفخر 
بـــه جميعـــًا كعـــرب وخليجيين، كمـــا يؤكد هـــذا الفوز 
تطـــور اللعبة فـــي المنطقـــة، واهتمـــام الـــدول باللعبة 
وحرصهم على تأهيل أجيال قادرة على صناعة مزيد 
مـــن اإلنجازات في اللعبة مســـقبالً. كما أعرب الشـــيخ 
عبدالعزيز بن مبارك عن سعادته بالنجاح الذي حققته 
البطولة في نسخة األســـبوع الماضي فنيًا وتنظيميًا، 
مؤكدا حـــرص االتحاد على مواصلـــة النجاح والتميز 
فـــي اســـتضافة البطـــوالت المختلفـــة. ولفـــت إلى أن 

العمـــل مـــازال جاريًا فـــي االتحاد من أجل اســـتضافة 
األســـبوع الثاني لبطولة االتحـــاد الدولي للتنس للفئة 
الخامســـة وتســـتمر حتى 7 نوفمبر، وبعدها مباشـــرة 
تنطلـــق بطولة االتحاد الدولي للتنس للناشـــئين للفئة 
الرابعة، مبينًا أن اســـتضافة بطوالت الناشـــئين تتيح 
الفرصة لالعبي البحرين الكتســـاب المزيد من الخبرة 
واالحتـــكاك مـــع العبـــي الـــدول المتقدمة فـــي اللعبة، 
حيـــث يأتـــي ذلـــك ضمـــن سياســـة االتحـــاد وخططه 
اإلســـتراتيجية للنهوض باللعبة وتوسيع قاعدتها من 
أجـــل تشـــكيل منتخبـــات قويـــة قـــادرة علـــى تحقيق 

اإلنجازات للمملكة.

رئيس االتحاد البحريني للتنس يشيد بالتألق السعودي والقطري

الشيخ عبدالعزيز بن مبارك يتوج الالعبة السعودية يارا الحقباني بلقب الفردي
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مليــار دينــار

أمل الحامد

القيـمـة السـوقـيــة لبـورصــة البحريــــن
“بيتك” يستحوذ على 29.51 % من قيمة التداوالت بأكتوبر

تجاوزت القيمة الســوقية للشــركات المســاهمة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شــهر أكتوبر الماضي 11.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 735.2 مليون 
دينار، أي ما نســبته 7 %، قياًســا بنحو 10.5 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. في حين، تراجعت القيمة الســوقية للبورصة في أكتوبر 

الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9 % قياًسا بنحو 11.3 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

وارتفعـــت قيمـــة األســـهم المتداولة 
بنســـبة 31.53 % لتصـــل إلـــى 13.3 
أكتوبـــر  شـــهر  فـــي  دينـــار  مليـــون 
الماضي، مقارنة بنحـــو 10.1 مليون 
دينـــار فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وبلـــغ 
اليومـــي  التـــداول  معـــدل  متوســـط 
قياًســـا  دينـــار،  ألـــف   632.4 نحـــو 
بنحـــو 480.8 ألف دينار في ســـبتمبر 

الماضي.
تـــداوالت  قيمـــة  وتجـــاوزت 
 8.8 البورصـــة  فـــي  البحرينييـــن 
مليـــون دينار، مـــا نســـبته 66.25 % 
مـــن إجمالـــي قيمـــة التـــداوالت فـــي 
شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، فيمـــا بلغـــت 
قيمـــة تـــداوالت الجنســـيات األخرى 

نحو 4.5 مليون دينار، أي ما نســـبته 
.% 33.75

وأقفل مؤشـــر البحريـــن العام بنهاية 
شـــهر أكتوبـــر الماضي عند مســـتوى 
تراجًعـــا  نقطـــة، مســـجالً   1,864.65
بــــ 17.34 نقطـــة، أي ما نســـبته 0.92 
% مقارنـــة بشـــهر ســـبتمبر الماضي، 
حيـــث أقفـــل المؤشـــر عند مســـتوى 
1,881.99 نقطـــة، كما تراجع مؤشـــر 
 2.34 بنســـبة  اإلســـالمي  البحريـــن 
% فـــي أكتوبـــر الماضـــي، حيـــث بلغ 

659.75 نقطة.
الماضـــي  الشـــهر  بنهايـــة  وارتفعـــت 
أسعار 4 شركات مقابل انخفاض 11 
شـــركة، في حين حافظت 28 شركة 

علـــى أســـعارها الســـابقة دون تغيير. 
فـــي  التـــداول  أيـــام  إجمالـــي  وبلـــغ 

البورصة 21 يوًما في أكتوبر.
كما ارتفعت كمية األســـهم المتداولة 
ارتفاًعا بنســـبة 56.12 % في الشهر 
الماضـــي لتصـــل إلـــى 47.16 مليون 
ســـهم، بمتوســـط 2.2 مليـــون ســـهم. 
وتـــداول البحرينيون بنســـبة 66.25 
األســـهم  كميـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولـــة فـــي الشـــهر الماضي التي 
تمثل 31.2 مليون ســـهم، فيما بلغت 
نســـبة تداول الجنسيات األخرى من 
األســـهم 33.75 % التـــي تمثل 15.9 
مليـــون ســـهم. وبلـــغ عـــدد الصفقات 

1,015 صفقة في أكتوبر.

غيـــر  قطـــاع  فـــي  التـــداول  وتركـــز 
مـــا  تـــداول  تـــم  حيـــث  البحرينيـــة، 
قيمته 3.92 مليون دينار، مستحوًذا 
بذلـــك علـــى 29.51 % مـــن إجمالـــي 

قيمة األسهم المتداولة.
وشـــكلت الشـــركات الخمـــس األكثر 
نشـــاًطا من حيـــث قيمـــة التداوالت 
فـــي البورصة خالل الشـــهر الماضي 
مـــا  أي  دينـــار،  مليـــون   10.7 نحـــو 
نســـبته 80.59 % من إجمالي قيمة 
التداوالت في البورصة. وجاء بيت 
التمويل الكويتي “بيتك” في المرتبة 
األولى وذلك بعد إدراج أســـهمه في 
الماضـــي،  أكتوبـــر  شـــهر  البورصـــة 
 3.92 قيمتـــه  مـــا  تـــداول  وشـــهد 

مليون دينار، مســـتحوًذا بذلك على 
29.51 % من إجمالي قيمة األسهم 
ألمنيـــوم  شـــركة  تليهـــا  المتداولـــة، 
البحريـــن )ألبـــا( بنحـــو 2.27 مليـــون 
دينار )17.06 %(، ثالًثا ســـيكو بنحو 

1.91 مليون دينـــار )14.4 %(، رابًعا 
بنك السالم بنحو 1.35 مليون دينار 
البحريـــن  بنـــك  خامًســـا   ،)% 10.2(
والكويـــت بنحو 1.25 مليـــون دينار 

.)% 9.42(

أعلنــت وزارة المواصــات واالتصاالت عن إضافة خطوط جديدة ضمن 
شــبكة حافات النقل العام لتخدم جميع مناطق مملكة البحرين، والبدء 

بتشغيلها ابتداء من تاريخ 6 نوفمبر المقبل. 

النقـــل  خطـــوط  تشـــغيل  ويأتـــي 
خطـــة  مـــن  انطالقـــا  اإلضافيـــة 
الـــوزارة فـــي توفير خدمـــة النقل 
المســـتخدمين،  لكافـــة  العـــام 
حيث تشـــمل الخطة على تغطية 
مـــن  لـــكل  العـــام  النقـــل  شـــبكة 
مناطـــق المنامـــة وســـترة، منطقة 
الجنوبيـــة،  والمحافظـــة  الرفـــاع 
باإلضافـــة إلى تغطيـــة كافة مدن 
ومدينـــة  المحـــرق،  محافظـــة 
عيســـى ومدينـــه ســـلمان والبديع 
وســـار؛ وذلك لضمان وصول هذه 
الخدمـــة اإلضافيـــة التـــي تســـعى 
الـــوزارة لتقديمهـــا ألكبـــر عدد من 

مستخدمي شبكة النقل العام.
وأكد حســـين علي يعقـــوب مدير 
إدارة تخطيـــط ودراســـات النقـــل 
البـــري أن الـــوزارة تســـعى جاهدة 
العـــام؛  النقـــل  خدمـــات  لتوفيـــر 
المســـتخدمين  تنقـــل  لتســـهيل 
المملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 

ووصلوهـــم لوجهاتهم بكل يســـر، 
وذلـــك مـــن خـــالل التنســـيق مـــع 

شركة البحرين للنقل العام.
المواصـــالت  وزارة  أن  وأضـــاف، 
واالتصـــاالت تحـــرص دائمـــا على 
فـــي  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
حافـــالت النقل العـــام، والتي تعد 
األكثر تطورا، مـــن خالل تقديمها 
المتنقـــل  االنترنـــت  لخدمـــات 
وتخصيـــص مقاعـــد خاصة لذوي 
العزيمة، ومقاعد خاصة بالنساء، 
ســـبل  أفضـــل  لتوفيـــر  والســـعي 
الراحة لمستخدمي هذه الخدمة.

المواصـــالت  وزارة  وتســـعى 
واالتصـــاالت بشـــكل حثيث على 
إيجـــاد حلـــول نقل مســـتدامة من 
خـــالل إعداد الخطط والمشـــاريع 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  المســـتقبلية 
تحسين خدمات النقل في مملكة 

البحرين.

“ المواصالت”: تشغيل خطوط 
إضافية لشبكة حافالت النقل العام
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في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة

JVP بحث أهم برامج ومشروعات شركة

الزيانـي يستعرض المجاالت االقتـصادية 
واالستثمارية مع وزير المالية اإلسرائيلي

وزير الصناعة والتجارة يزور مركز إيريل مارغليت في إسرائيل

التقى وزيـــر الصناعة والتجارة 
زايـــد الزياني، فـــي إطار الزيارة 
الرســـمية التي يقـــوم بها ووفد 
االقتصـــادي  البحريـــن  مملكـــة 
الماليـــة  إلـــى إســـرائيل، بوزيـــر 

اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان 
بحضور ســـفير مملكة البحرين 
خالـــد  إســـرائيل  دولـــة  لـــدى 
كبـــار  مـــن  وعـــدد  الجالهمـــة 

المسؤولين في كال الجانبين.

العالقـــات  اســـتعرض  وتـــم 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، وســـبل 
تعزيـــز آليـــات التعـــاون بينهمـــا 
فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصا 
االقتصاديـــة  المجـــاالت 

واالستثمارية ذات العالقة، في 
ظل وجود فرص عمل مشتركة 
فـــي قطاعـــات واعـــدة، إضافـــة 
موضـــع  القضايـــا  بحـــث  إلـــى 

االهتمام المشترك.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــام 
زايـــد الزياني والوفـــد االقتصادي 
المرافق له، خالل الزيارة الرسمية 
التـــي يقوم بهـــا الوفد االقتصادي 
البحرينـــي إلـــى إســـرائيل، بزيارة 

مارغليـــت  إيريـــل  مركـــز  إلـــى 
للتميـــز، التقى خاللها بالمســـتثمر 
ورائـــد األعمـــال إيريـــل مارغليت 
مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
مارغليـــت  وشـــركة   JVP إدارة 

بإســـرائيل، بحضور ســـفير مملكة 
إســـرائيل  دولـــة  لـــدى  البحريـــن 
خالـــد الجالهمـــة وعـــدد مـــن كبار 

المسؤولين في كال الجانبين. 
 وتـــم اســـتعراض أهـــم البرامـــج 

تنفذهـــا  التـــي  والمشـــروعات 
الشـــركة والمركـــز فـــي العديد من 
مجـــاالت التكنولوجيـــا والتقنيـــة 
والتعليـــم، كما قـــام الوزير بجولة 

.JVP في شركة

business@albiladpress.com

نظمت بورصة البحرين، مؤخًرا فعالية توعوية لموظفي بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف 
شــهر أكتوبر من كل عام، حيث قدمتها غفران جاســم، استشــاري طب العائلة من مبادرة )Health Matters(، وهي مبادرة عامة تســتهدف العامة؛ لتعزيز 
الصحة والرفاهية.  وتم خال الفعالية تقديم ورشــة لنشــر الوعي بين الموظفات حول تبني الممارســات الداعمة للصحة، حيث تناولت الورشــة معلومات 

حول صحة المرأة في مختلف مراحل الحياة، باإلضافة إلى نصائح للتوعية بمرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه. 

كما ناقشـــت الورشة أســـباب المرض 
وأعراضـــه وطـــرق العـــالج المختلفة 
اإلجـــراءات  بعـــض  إلـــى  باإلضافـــة 
يمكـــن  التـــي  العمليـــة  الوقائيـــة 
كإجـــراءات  اتخاذهـــا  للحاضريـــن 
احترازية. وســـلطت الورشـــة الضوء 
في الوقت نفســـه علـــى أهمية إجراء 
الفحوصـــات الدورية للكشـــف المبكر 

عن مرض سرطان الثدي.
وعلق حمد أبو الفتح، مدير الشـــؤون 

فـــي  البشـــرية  والمـــوارد  اإلداريـــة 
بورصـــة البحريـــن، بالقـــول: “نهـــدف 
فـــي بورصـــة البحريـــن إلـــى ضمـــان 
لجميـــع  عاليـــة  صحيـــة  مســـتويات 
رفاهيـــة  ضمـــان  وكذلـــك  موظفينـــا 
أفـــراد المجتمـــع عمومـــا مـــن خـــالل 
نشـــر الوعي بأهميـــة الفحص الدوري 
والكشـــف المبكر عن مرض ســـرطان 
الثـــدي، حيـــث يأتـــي ذلك كجـــزء من 
تركيزنـــا علـــى رعايـــة موظفينـــا، مـــع 

التركيـــز علـــى الجوانـــب االجتماعية 
أهـــداف  مـــن   3 الهـــدف  وتحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة: الصحة الجيدة 
والرفاهية. لقد استهدفنا أيًضا بشكل 
خـــاص من خالل هذه المبادرة تعزيز 
صحة المـــرأة  ورفاهيتهـــا، وذلك من 
خالل زيادة الوعي بضرورة االهتمام 
بالصحة الجســـدية والعقلية وضمان 
تمتـــع أعضاء فريقنا النســـائي بحياة 
وتمكينهـــن  الوقـــت  طـــوال  صحّيـــة 

مـــن مواجهـــة أي تحديـــات بمرونـــة 
والتغلب عليها”. 

وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة انطالًقـــا مـــن 
التزام بورصة البحرين الراسخ بترك 
أثـــر إيجابـــي علـــى المجتمـــع المحلي 
وموظفـــي البورصة من خالل العديد 
مـــن المبـــادرات المختلفـــة. وتســـعى 
بورصة البحرين باستمرار إلى تنظيم 
مجموعة متنوعة من األنشطة لدعم 

رفاهية موظفيها.

بورصة البحرين و“المقاصة” تنظمان فعالية توعوية بسرطان الثدي
مبادرة عامة تستهدف تعزيز الصحة والرفاهية



“التسهيالت التجارية” راعيا رسميا لقمة مستثمري رواد األعمال 2022
بتنظيم من “تنمو” لالستثمار المالئكي

أعلنت “تنمو”، الشركة الرائدة في مجال االستثمار المالئكي في البحرين 
عــن مشــاركة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ضمــن قائمــة الرعــاة 
الرســميين لقمــة مســتثمري رواد األعمــال فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشمال إفريقيا 2022.

وتأتي النســـخة الســـابعة مـــن القمة 
أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد  العـــام  هـــذا 
االســـتثمار فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا 
المعلومات وما يحمله نمو الشركات 
الناشئة في هذا المجال من تطلعات 

واعدة. 
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
التجاريـــة،  للتســـهيالت  البحريـــن 
“تأتـــي مشـــاركتنا  عبـــدهللا بوخـــوة 
كرعـــاة فـــي القمـــة من بـــاب حرصنا 
 eco- علـــى تعزيـــز  النظـــام البيئـــي
البحرينيـــة  للشـــركات   -   system
دعـــم  شـــأنها  مـــن  والتـــي  الناشـــئة، 
نمـــو القطـــاع الريـــادي فـــي البحرين 
ومنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيا، والســـيما فـــي دعم االبتكار 

واإلبداع فـــي القطاع المالي بما في 
ذلـــك قطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــة”، 
المجـــاالت  أبـــرز  أحـــد  باعتبـــاره 
االستدامة في القطاع االقتصادي”.

وتعـــد شـــركة التســـهيالت التجارية 
الرائـــدة  الشـــركات  أبـــرز  أحـــد 
التمويليـــة  الحلـــول  مجـــال  فـــي 
االســـتهالكية القصيرة والمتوســـطة 

والطويلة، منها تمويالت السيارات، 
الخدمـــات  العقاريـــة،  الشـــخصية، 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  التجاريـــة 
والمتوســـطة إضافـــة إلـــى خدمـــات 
عالمتهـــا  عبـــر  االئتمـــان  بطاقـــات 

التجارية “امتياز”. 
الرئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 
التنفيـــذي لـ “تنمو” نـــواف الكوهجي 
عـــن ترحيبه بهذا الدعـــم المقدم من 
شـــركة تســـهيالت البحريـــن، مؤكدًا 
على قيمة الدعم في تحقيق أهداف 

القمـــة فـــي تعزيـــز نمو المؤسســـات 
تكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  الناشـــئة 

المعلومات على مستوى المنطقة.
وأوضـــح أنه مـــن المقـــرر أن تنطلق 
نوفمبـــر   14 بتاريـــخ  القمـــة  أعمـــال 
2022، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 20 رائد 
عمل،  من أجل الحصول على فرص 
مؤسســـاتهم،  لتنميـــة  اســـتثمارية 
فضـــالً عـــن حضـــور أكثـــر مـــن 200 
مشـــارك من المستثمرين والمهتمين 

من المختصين واألفراد والطلبة.

عبدالله بوخوة نواف الكوهجي

قـــال أســـتاذ المـــوارد المائيـــة بجامعـــة 
الخليـــج العربي، وليد زبـــاري إن الحياد 
الصفـــري المناخي هو هدف أعلنت عدة 
دول فـــي العالـــم فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
التزامهـــا بالوصـــول إليـــه خـــالل العقود 
التغيـــر  بفعـــل  ولكـــن  المقبلـــة،  القليلـــة 
المناخي بســـبب الثـــورة الصناعية التي 
نعانـــي منهـــا خالل الـ 100عـــام الماضية 
سيؤخر وصولنا إلى هذا الهدف لسنوات 
كثيـــرة، مضيفا أن البحرين وبعض دول 
الجوار وضعت عـــام 2060 عامًا للحياد 
الصفـــري فـــي الوقـــت الـــذي أعلنت فيه 
الواليات المتحدة هدفها القاضي ببلوغ 
الحيـــاد المناخي بحلـــول 2050، وكذلك 

فعلت دولة اإلمارات العربية المتحدة.
موســـم  فعاليـــات  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
جائزة يوســـف بن أحمد كانو للجلســـات 
الحواريـــة والذي اســـتضافت فيه أمس 
األول أســـتاذ المـــوارد المائيـــة بجامعـــة 
الخليـــج العربـــي وليد زباري، واألســـتاذ 
المشـــارك فـــي المعلوماتيـــة الجغرافيـــة 
بكلية الدراســـات العليا بجامعة الخليج 
العربي صباح الجنيد في جلسة عنوانها 
)تغير المنـــاخ وتحقيق الحيـــاد الصفري 
لالنبعاثـــات الكربونية في البحرين( في 

فندق “ذي كي”. 
من جانبها، تطرقت الجنيد إلى موضوع 
الحيـــاد الصفـــري للكربـــون، والخيارات 
ظـــروف  تحـــت  لتحقيقـــه  المتاحـــة 
مملكـــة البحرين، موضحـــة أن البحرين 
قامـــت بالعديـــد مـــن المبـــادرات الرائدة 
والخطـــوات الجادة، في مجال اصطياد 

البيئيـــة  الحلـــول  بواســـطة  الكربـــون 
الخضراء، ومنها مبادرات تكثيف زراعة 
أشجار القرم وزيادة المساحة الخضراء 
من خالل حمالت التشـــجير، تمثلت في 
آالف  و110  شـــجرة  ألـــف   140 زراعـــة 

شتلة ألشجار القرم. 
العلميـــة  البحـــوث  دور  إلـــى  وأشـــارت 
في تحديـــد نوعيات األشـــجار وكميات 
امتصاصهـــا للكربون لمســـاعدة متخذي 
القـــرار فـــي اختيـــار األشـــجار المالئمـــة 
إلـــى  أشـــارت  كمـــا  البحريـــن.  لمملكـــة 

فـــي  واالســـتقصاء  البحـــث  ضـــرورة 
المـــوارد الطبيعيـــة والتقنيـــات األخرى، 
مثل كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة 
الطاقـــة،  اســـتهالك  معـــدالت  وخفـــض 
وتقنيـــات اصطيـــاد الكربـــون وغيرهـــا، 
التـــي مـــن الممكن أن تســـاهم كمصارف 
للكربون باإلضافة إلى جهود التشجير. 

تأثـــر  قابليـــة  عـــن  الجنيـــد  وتحدثـــت 
ســـواحل مملكـــة البحرين لظاهـــرة تغير 
المنـــاخ، مشـــيرة إلى أن آخر الدراســـات 
التـــي قامت بها جامعـــة الخليج العربي 

لصالـــح المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بينت 
إمكانيـــة خســـارة مملكـــة البحرين لنحو 
11 % مـــن أراضيهـــا الســـاحلية بســـبب 
ارتفاع مستوى سطح البحر، وخصوصا 
فـــي المناطـــق الجنوبيـــة. ولقـــد قامـــت 
مملكة البحرين باتخاذ قرارات إيجابية 
للتصـــدي لذلـــك برفـــع مســـتوى الدفـــان 

لحماية سواحلها. 
من جهته، أفاد وليد زباري، أن “نشـــطاء 
المنـــاح أكـــدوا بالدليـــل القاطـــع ارتفـــاع 
معدل االحترار العالمي بوتيرة ســـريعة، 

حيـــث توضـــح الدراســـات العلميـــة مـــن 
دون شـــك حقيقة أن الكرة األرضية تمر 
بفتـــرة دفيئـــة متســـارعة بفعل أنشـــطة 
الثـــورة  بـــدء  الصناعيـــة منـــذ  اإلنســـان 
منتصـــف  فـــي  الغـــرب  فـــي  الصناعيـــة 
القـــرن التاســـع عشـــر، الـــذي اعتمد على 
وقـــود الفحم بشـــكل كبيـــر، و الذي أدى 
إلى ارتفاع تركيز ثاني أكســـيد الكربون 
من 280 جزءا فـــي المليون قبل الثورة 
الصناعيـــة إلـــى نحـــو 420 جـــزءا فـــي 
المليـــون حاليـــا، وأدى ذلك إلـــى ظاهرة 

االحتباس الحراري، ارتفعت معه درجة 
الحـــرارة بشـــكل متســـارع بنحـــو درجة 

واحدة”.
الثـــورة  تأثيـــرات  بـــأن  زبـــاري  وبيـــن 
الصناعيـــة علـــى المـــوارد المائيـــة كبيرة 
مثل ارتفاع مســـتوى سطح البحر بنحو 
20 ســـم بسبب ذوبان الثلوج في العالم. 
وأشـــار إلـــى أنـــه بالرغـــم مـــن انخفـــاض 
مســـاهمة مملكة البحرين فـــي انبعاثات 
غـــازات الدفيئـــة وهـــي نســـب ال تذكـــر 
العالميـــة،  الكليـــة  باالنبعاثـــات  مقارنـــة 
إال أنهـــا تعتبـــر مـــن أكثـــر الـــدول تضررا 
مـــن هـــذه الظاهـــرة كونهـــا دولـــة نامية 
المســـاحة  محـــدودة  صغيـــرة  جزيريـــة 
الطبيعيـــة والمائيـــة وتتميـــز  والمـــوارد 
بانخفاض مســـتوى أراضيها عن ســـطح 
البحـــر، ويجـــب عليهـــا التكيـــف مع هذه 
الظاهرة. وأشـــار إلى أن مملكة البحرين 
قامت ومنذ عام 2000 بدراسة تأثيرات 
تغيـــر المناخ على العديد من القطاعات، 
ومنهـــا قطاع الموارد المائية، وأســـاليب 
التكيـــف معهـــا فـــي تقاريرهـــا الوطنيـــة 
الدوريـــة المقدمـــة ضمـــن اتفاقية األمم 
المتحـــدة اإلطارية بشـــأن تغيـــر المناخ، 
وتوجـــت هـــذه الجهود باالســـتراتيجية 
الوطنيـــة لقطاع المياه في المملكة التي 
أعدها مجلس الموارد المائية، برئاســـة، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية 
التحتيـــة، الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، وأقرها مجلس الـــوزراء الموقر 
فـــي األول مـــن فبرايـــر 2021 وأدمجت 
خيـــارات التكيف مع تغيـــر المناخ ضمن 

أهدافها االستراتيجية.

البحرين تتبنى مبادرات رائدة الصطياد الكربون عبر الحلول البيئية الخضراء
شاركا في الجلسات الحوارية لجائزة يوسف بن أحمد كانو... أكاديميان:

business@albiladpress.com
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المملكـــة دولـــة جزيريـــة محـــدودة المســـاحة والمـــوارد الطبيعيـــة والمائيـــة
ـــون ـــا للكرب ـــات امتصاصه ـــجار وكمي ـــة األش ـــدد نوعي ـــة تح ـــوث العلمي البح
التغيـــر المناخـــي العالمـــي ســـيؤخر الوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفـــري الكربونـــي

هبة محسن

أصدر  عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل القانون 
رقم 5 لســـنة 2010 بشـــأن التســـجيل العقاري في إمارة الشـــارقة، وبحسب 
القانون ُيستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2010 النص اآلتي:
يقتصر حق تملك العقارات في اإلمارة على األشخاص من مواطني الدولة 
ومواطنـــي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واســـتثناًء من ذلك 
يجـــوز منح حـــق التملك لغيرهـــم وفقًا لما يلـــي: التمليك بموافقـــة الحاكم، 
االنتقال باإلرث بمقتضى إعالم شرعي، التنازل من المالك ألحد أقربائه من 
الدرجة األولى وفقًا لما ُتحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون، التمليك في 
مناطق ومشـــاريع التطوير العقاري وفق الضوابـــط التي ُيحددها المجلس، 
كمـــا نص القانون على أن ُيســـتبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 5 لســـنة 
2010 النـــص اآلتـــي: بمراعـــاة أحكام المـــادة رقم 4 من هـــذا القانون، يلتزم 
الشـــخص االعتبـــاري الـــذي يملـــك عقـــارا فـــي اإلمـــارة باآلتي: إبـــالغ دائرة 
التســـجيل العقـــاري عـــن أي تغيير يطرأ على ملكية الشـــخص االعتباري إذا 
كان ســـيؤدي إلـــى نقص أو زيادة في حصص الشـــركاء أو نقـــل ملكيته، أو 

التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.

“الشارقة” تعّدل قانون “العقارات” لتوسيع حق التملك

ــراري ــحـ ــرب تــســبــبــت بــاالحــتــبــاس الـ ــغـ ــي الـ ــة فـ ــي ــاع ــن ــص ــة اإلنـــســـان ال ــط ــش أن

“كــــل عـــــام وعــشـــــاق 
المنـاقيـــش بكـــل خيـــر”

“مناقيـــش  مطعـــم  ُيهّنـــئ  هكـــذا 
زبائنـــه  اللبنانيـــة  لـــأكالت  جبـــران” 
فـــي الثاني من شـــهر تشـــرين الثاني 
كمـــا  عـــام.  كّل  كل  مـــن  نوفمبـــر-   -
انتظـــار  المناقيـــش  ُعّشـــاق  اعتـــاد 
ُيَدّلـــُل  التـــي  “المحـــرزة”  العـــروض 
زبائنه.”المناقيـــش”  المطعـــم  بهـــا 
اللبنانيـــة هـــي عبـــارة عـــن معجنات 
ـــْمك مخبـــوزة في األفران  رقيقة السُّ
الطبيعيـــة،  األحجـــار  مـــن  المبنيـــة 
لتكوَن وجبـــًة خفيفة لطيفة، وتمتاُز 
علـــى المعجنـــات األخـــرى المعتـــادة 
بطزاجة الخضروات التي ُتفرُد على 

صفائحهـــا المخبوزة، لتكـــّون مزيجًا 
بين طزاجة الَخْبِز الّساِخن، وطزاجة 
المحتفظـــة  البـــاردة  الُخضـــروات 
بقوامها التي لـــم تطلها نيران الفرن، 
لُتشـــّكل ذوقـــًا خاصـــًا ومزاجًا آِســـرًا 

لُعّشاق المناقيش اللبنانية.
هـــذا الذوق الخاص الذي ُصِنَع بثيمٍة 
شـــاعرية للشـــاعر والمفّكـــر اللبنانـــي 
الكبيـــر جبـــران خليل جبـــران، والذي 
الجميلـــة  األدبيـــة  اقتباســـاته  ُتّزيـــُن 
غالفـــات الوجبـــات اللذيـــذة ليمتزج 
جمال الّطعم بجمال الِحس، مناقيش 
جبـــران المطعم الـــذي تعتبـــُر قائمته 

مـــن أغنـــى قوائـــم األطبـــاق اللبنانية 
األصيلـــة فـــي البحرين ُيقـــّدُم عرضًا 
خاصـــًا لزبائنـــه “خصـــم 25 %” علـــى 
كل أصنـــاف المناقيـــش احتفاًء بهذه 
المناســـبة، وأبرُز ما تحتـــوي قائمته: 
المَقّبالت الباردة، المقبالت الساخنة، 
السلطات، المناقيش، البيتزا، الفّتات، 
الّلفـــات )الرابز(، الحلويـــات اللبنانية، 
كما يقّدم المشروبات والعصائر على 

الطريقة اللبنانية. 
ويشـــهد لـــه زبائنـــه بجودتـــه العالية 
أســـعاره  مقابـــل  الراقيـــة  وخدمتـــه 

األكثر تنافسية في السوق.



أعلن بنك البحرين الوطني عن انخفاض بنسبة 25 % في صافي الربح العائد للمساهمين إلى 11.4 مليون دينار، وذلك للربع 
الثالــث المنتهــي فــي 30 ســبتمبر 2022، مقارنــة مــع 15.3 مليــون دينار في الفترة ذاتهــا 2021. وُيعزى انخفــاض صافي الربح 
بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع متطلبــات المخصصات فــي الربع الثالث بعــد توقيف خيار تأجيل األقســاط الشــهرية. وانخفضت 

ربحية السهم الواحد إلى 6 فلوس للربع الثالث 2022، مقارنة مع 7 فلوس للفترة ذاتها 2021.

وشـــهد إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد 
لمســـاهمي بنك البحريـــن الوطني خالل 
الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري ارتفاًعا 
بنسبة 9 % ليصل إلى 9.8 مليون دينار، 
مقارنـــة مع 9.0 مليون دينـــار في الفترة 
ذاتها 2021، وُتعزى هذه الزيادة بشـــكل 
أســـاس إلـــى تحـــركات القيمة الســـوقية 

للسندات السيادية.
وارتفع الدخل التشـــغيلي بنســـبة 14 % 
خـــالل الربـــع الثالـــث 2022 ليبلـــغ 43.5 
مليـــون دينـــار مقارنـــة مـــع 38.2 مليون 
دينار في الفترة ذاتها من العام الســـابق. 
وُتعـــزى الزيـــادة إلـــى حـــد كبيـــر الرتفاع 
صافـــي دخل الفوائـــد الناتج عـــن زيادة 
معدل القروض، وارتفـــاع اإليرادات من 
األنشـــطة المتعلقـــة بالخزينـــة وأســـواق 

رأس المال.

منذ بداية العام وحتى تاريخه

أعلـــن بنك البحريـــن الوطني عـــن زيادة 
بنســـبة 11 % فـــي صافـــي الربـــح العائد 
للمساهمين إلى 50.8 مليون دينار وذلك 
لفتـــرة التســـعة أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 

ســـبتمبر 2022، مقارنة مـــع 45.8 مليون 
دينـــار فـــي نفـــس الفتـــرة 2021، أّي نمو 
بنســـبة 14 % فـــي إجمالي صافي الربح 
للمجموعـــة. وُتعـــزى الزيـــادة في صافي 
الربـــح بشـــكل أساســـي إلـــى أساســـيات 
األعمـــال القويـــة مثـــل: ارتفـــاع صافـــي 
دخـــل الفوائـــد الناتـــج عن زيـــادة معدل 
اإليـــرادات  معـــدل  وارتفـــاع  القـــروض 
األخـــرى مـــن أنشـــطة الخزينة وأســـواق 
رأس المـــال، والتي قابلهـــا ارتفاع جزئي 
في متطلبات المخصصـــات بعد توقيف 
خيار تأجيل األقســـاط الشـــهرية مقارنة 

بفترة العام السابق.
وارتفعت ربحية الســـهم الواحد إلى 25 
فلســـا مقارنة مع 22 فلســـا للفتـــرة ذاتها 

من العام 2021.
وشـــهد إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد 
لمساهمي بنك البحرين الوطني ارتفاًعا 
بنســـبة 37 % ليصـــل إلـــى 49.3 مليـــون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 36.1 مليـــون دينـــار  
للفترة ذاتها في العام 2021. وُيعزى هذا 
االرتفـــاع إلى تحركات القيمة الســـوقية 
ارتفـــاع  وإلـــى  الســـيادية،  للســـندات 

الربحية الُمسجلة في عام 2022 مقارنة 
بالفترة ذاتها 2021.

 14 بنســـبة  التشـــغيلي  الدخـــل  وارتفـــع 
% ليبلـــغ 130.2 مليـــون دينـــار مقارنـــة 
مـــع 114.5 مليـــون دينـــار لنفـــس الفترة 
2021. وُتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير 
الرتفاع دخـــل الفوائد الناتـــج عن زيادة 
معـــدل القروض وارتفـــاع اإليرادات من 
االنشطة المتعلقة بالخزينة وسوق رأس 

المال.

الميزانية العمومية

المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وارتفـــع 
 2022 ســـبتمبر   30 فـــي  للمجموعـــة 
بنســـبة 2 % ليصـــل إلـــى 537.9 مليـــون 
دينـــار مقارنـــة مـــع 527.8 مليـــون دينار 
 .2021 ديســـمبر   31 بتاريـــخ  هـــو  كمـــا 
وقـــد تم تعويـــض االنخفاض في حقوق 
المســـاهمين بعـــد تحويـــل أربـــاح نقدية 
بنســـبة 20 % بأربـــاح األشـــهر التســـعة 

المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
للمجموعـــة  األصـــول  إجمالـــي  وازداد 
بنســـبة 7 % خـــالل هـــذا العـــام ليصـــل 

إلـــى 4,858.7 مليـــون دينـــار، مقارنة مع 
4,535.6 مليـــون دينـــار  كما هـــو بتاريخ 
31 ديســـمبر 2021. وتعـــزى هذه الزيادة 
بشـــكل أساســـي إلى اإلقبال الكبير على 
منتجـــات القـــروض مـــن بنـــك البحريـــن 

الوطني.
وصـــّرح فـــاروق يوســـف خليـــل المؤيـــد 
البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الوطنـــي قائـــاًل: “نحـــن فخـــورون بالنمو 
بنـــك البحريـــن  الـــذي حققـــه  اإلجمالـــي 
الوطنـــي، حيث ارتفع الدخل التشـــغيلي 
بنســـبة 14 % خالل الربـــع الثالث 2022 
مقارنـــة مـــع الربع الثالـــث 2021. وهو ما 
ُيسلط الضوء على أســـس العمل القوية 
المستمرة لبنك البحرين الوطني. كما أننا 
ســـعداء بمختلف اإلنجازات غير المالية 
البارزة خالل الربع الثالث من هذا العام. 
فمنـــذ اســـتحواذها علـــى بنـــك البحرين 
بنـــك  مجموعـــة  حافظـــت  اإلســـالمي، 
البحريـــن الوطني على بيئـــة عمل قوية 
ومتـــآزرة، مما مكـــن البنكين من التعاون 
بشكل فّعال. وعليه، حصدت المجموعة 
جائزة “أفضل فريق الستمرارية ومرونة 
األعمـــال” وهـــي الثانيـــة التـــي تحصدها 
المجموعة من معهد استمرارية األعمال 
ممـــا   ،2022 األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة 
يؤكد على التزامنا المســـتمر والمتواصل 

والمرونـــة  التعـــاون  أواصـــر  بتعزيـــز 
التعاونيـــة  مبادراتنـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
صعيـــد  وعلـــى  المبتكـــرة.  وشـــراكاتنا 
الحوكمـــة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشـــركات، تفخر مجموعة بنك البحرين 
الوطني بتبني الممارسات البيئية، حيث 
عمـــدت إلطـــالق أكبـــر مشـــروع لتركيب 
األلـــواح الشمســـية علـــى صعيـــد القطاع 

المصرفي بالمملكة ضمن شبكتها. 
ويعـــزز هـــذا اإلنجـــاز جهـــود المجموعـــة 
العتماد حلول صديقة للبيئة. كما انضم 
البنـــك إلى مبادرة الميثاق العالمي لألمم 
المتحـــدة التـــي ُتعد أكبر مبـــادرة عالمية 
الستدامة الشركات، وتأتي هذه الخطوة 
تأكيًدا على التزامه بالعمل وفق المبادئ 
المعتمـــدة عالمًيا؛ للمســـاهمة في إنشـــاء 
سوق عالمية متكاملة ومستدامة وبروز 
وقـــد  ومزدهـــرة.  متناميـــة  مجتمعـــات 
أعلنـــت مجموعة بنـــك البحرين الوطني 
عن رعايتها الماســـية للمؤتمر والمعرض 
الدولـــي لـــذوي الهمـــم، وهـــو مـــا يعكس 
التزام المجموعة بدمج هذه الفئة ضمن 
منتســـبيه. ويلتزم البنك باالستثمار في 
المجـــاالت الرئيســـة للنمـــو والتنمية عن 
طريق تبني مبـــادرات بيئية ومجتمعية 

مختلفة”.
كريســـتوف  جـــان  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 

دوراند الرئيـــس التنفيذي لبنك البحرين 
الوطني: “يسرنا أن نعلن عن نمو إجمالي 
صافـــي الربح بنســـبة 14 % خالل فترة 
التســـعة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 
2022 مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن عام 
الميزانيـــة  ارتفـــاع  جانـــب  إلـــى   ،2021
العموميـــة للمجموعـــة والقروض مقارنة 
مع نهاية العام الماضي، مما يقف شاهًدا 
علـــى اإلقبال المســـتمر الـــذي تحظى به 
عـــروض بنك البحريـــن الوطني في هذا 
الســـوق التنافســـي عبر قطاعي التجزئة 
والشـــركات. وقد حقق البنك سلسلة من 
النجاحـــات المتواصلة والتي جاءت في 
ظل الشراكات االســـتراتيجية والجوائز 
شـــهدها  التـــي  المختلفـــة  والمبـــادرات 
البنـــك علـــى مـــدار الربـــع الماضـــي. ومن 
منطلق تكريم جهوده المتواصلة لتعزيز 
مســـتوى الخدمـــات المصرفيـــة، حصـــد 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي جائـــزة “التميـــز 
فـــي فئـــة التحويـــالت اآللية المباشـــرة” 
مـــن مجموعة “ســـيتي” المصرفيـــة. كما 
للحوكمـــة  الراســـخ  العمـــل  إطـــار  يوفـــر 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
وركائز االســـتدامة الرئيسة التي يتبناها 
بنك البحرين الوطني، منصة متماســـكة 

لتوسيع نطاق شراكاته المستقبلية. 

صافي ربح “البحرين الوطني”  لألشهر التسعة األولى 2022
بزيادة نسبتها 11 % .. وإجمالي حقوق المساهمين يصل إلى 537.9 مليون دينار
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أعلنــت صــادرات البحريــن، فــي ســعيها المســتمر لبناء شــراكات واتفاقيــات لتعزيــز العالقــات الثنائية المشــتركة بين 
الطرفين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير واالســتيراد الســعودي، حيث يعتبر هذا التعاون خطوة رئيســية 
تهــدف إلــى تعزيــز نمــو التصدير وتوســيع نطاق أنشــطة المؤسســات وتقويــة القدرة التنافســية الستكشــاف الفرص 

التجارية الواعدة في األسواق اإلقليمية.

وتهـــدف مذكـــرة التفاهم إلـــى توحيد 
صـــادرات  لتنميـــة  الطرفيـــن  جهـــود 
المؤسســـات، حيـــث يتنـــاول التعـــاون 
مكوًنا رئيســـًيا فـــي الرؤية المشـــتركة 
بيـــن البحرين والســـعودية فـــي تنمية 
الصـــادرات غيـــر النفطية واالســـتفادة 
الكاملـــة مـــن مواردهـــا القويـــة، حيث 
القـــدرات  االتفاقيـــة تطويـــر  تتضمـــن 
وتبـــادل المعرفـــة مـــن خـــالل المـــوارد 
تبـــادل  بيـــن الطرفيـــن عبـــر  المتاحـــة 
معلومـــات أبحـــاث الســـوق والجوانب 
األخـــرى ذات الصلـــة فـــي كال البلدين، 

حيـــث تتطلـــع صـــادرات البحرين إلى 
مضاعفـــة الجهـــود فـــي التعامـــل مـــع 
المؤسســـات واالســـتمرار فـــي توفيـــر 
بيئة مثاليـــة لدعم وتنميـــة الصادرات 
المحليـــة مـــن خالل خبراتها. ويشـــمل 
التعاون خدمة تأمين ائتمان الصادرات 
وتقديـــم حلـــول تمويلية للمؤسســـات 
القائمـــة فـــي البحريـــن مـــن قبـــل بنك 
التصديـــر واالســـتيراد الســـعودي فـــي 
فـــي  المصدريـــن  مـــع  تعاملهـــا   حـــال 
المملكة العربية السعودية ومن المقرر 
أن يشـــمل التعاون التمويل المشـــترك 

من خالل المؤسسات المالية الشريكة 
بما يخدم مستهدفات أنشطة التصدير 

لدى الطرفين. 
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لصـــادرات 
“مـــع  عبدالخالـــق  صفـــاء  البحريـــن، 
زيـــادة الطلب العالمـــي على المنتجات 
ازدادت  التصديريـــة،  والخدمـــات 
الضـــرورة للشـــراكات الفعالـــة لضمـــان 
نمو مســـتدام؛ لتعزيـــز قطاع التصدير، 
ولذلـــك نحـــن فـــي صـــادرات البحرين 
بنـــك  مـــع  الجديـــدة  بشـــراكتنا  نفخـــر 
التصديـــر واالســـتيراد الســـعودي. لقد 

قدمنا العديـــد من المبادرات المتنوعة 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمـــي 
والتـــي ســـلطت الضوء علـــى القدرات 

اإلبداعيـــة فـــي المنطقـــة، ويأتـــي هذا 
ومنصـــة  جديـــدة  كفرصـــة  التعـــاون 
إضافيـــة إلظهار تلك القدرات وتحفيز 

نموها بشـــكل أوســـع. إن هـــذا التعاون 
بين الطرفين سيعمل على دفع القدرة 
تصديـــر  فـــرص  وخلـــق  التصديريـــة 
جديـــدة لتحقيـــق تكامـــل إقليمي أكبر 

بين المملكتين”.
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  أفـــاد  كمـــا 
التصدير واالســـتيراد الســـعودي، سعد 
بـــن عبدالعزيـــز الخلب “نحـــن في بنك 
التصدير واالستيراد السعودي سعداء 
بهـــذا التعاون ونتطلـــع للعمل جنًبا إلى 
جنـــب مع صـــادرات البحريـــن وتقديم 
خبراتنـــا والفـــرص المتاحـــة لـــكل مـــن 
المصدرين الســـعوديين والبحرينيين، 
وتعزيـــز جهودنـــا المشـــتركة لتمكينهم 
بالمعرفـــة والحلـــول االئتمانيـــة التـــي 
تســـهم في توّســـع نطـــاق أعمالهم في 

األسواق اإلقليمية والعالمية”.

“صادرات البحرين” توقع تفاهمات مع بنك التصدير واالستيراد السعودي
ضمن جهودها الستكشاف الفرص التجارية الواعدة باألسواق اإلقليمية

أعلنـــت ديار المحرق، عن اكتمال أكثر 
مـــن 90 % من أعمـــال البنية التحتية 
الجزيـــرة  فـــي  والثانويـــة  الرئيســـية 
العمـــل  بـــدء  تـــم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
فيهـــا منـــذ عـــام 2012، ليتـــم إنجازها 
واســـتكمالها وفـــق الجـــدول الزمنـــي 

المعد لها.
وقـــد تـــم اســـتكمال أعمـــال البنيـــة 
التحتيـــة لكافة مشـــاريع الجزيرة 

معاييـــر  باعتمـــاد  الجنوبيـــة 
رفيعة الجودة، وذلك بإشراف 
وتنفيذ شـــركات استشـــارات 

هندسية ومقاوالت محلية 
ودولية رائدة في مجالها، 

جهـــود  جانـــب  إلـــى 
فريـــق ديـــار المحرق 

أشـــرفوا  الذيـــن 

علـــى متابعة جميع مراحل المشـــروع 
بنجاح. وأصبح بذلك الجزء الجنوبي 
مـــن ديـــار المحـــرق جاذًبـــا للعديد من 
األعمـــال  وأصحـــاب  المســـتثمرين 

ســـكنية  مجتمعـــات  عـــن  والباحثيـــن 
عصرية نابضة بالحياة.

 وُيشـــار إلـــى أن التطـــورات الحاصلة 
فـــي أعمـــال البنية التحتية الرئيســـية 
شـــبكات  تشـــييد  شـــملت  والثانويـــة، 
 11 تجـــاوز  بطـــول  وإنارتهـــا  الطـــرق 
الرئيســـية  للشـــوارع  كيلومتـــًرا 
للشـــوارع  كيلومتـــًرا  و75 
الفرعيـــة، وتوفيـــر 8 محطـــات 
66kV رئيســـية للكهربـــاء وأكثر 
مـــن 150 محطـــة 11kV لتوزيـــع 
ألعمـــال  وبالنســـبة  الكهربـــاء. 
شـــبكة الصرف الصحي الرئيســـية 
والفرعية التي تضمن محطة الضخ، 
الميـــاه  توزيـــع  وشـــبكات  وخزانـــات 
األمطـــار  ميـــاه  تصريـــف  وشـــبكات 
وشـــبكات الـــري ومحطـــة ضخ 

لميـــاه الـــري. وتم العمل على شـــبكات 
والالســـلكية  الســـلكية  االتصـــاالت 
وشبكات االتصاالت الفرعية متضمنة 
11 بـــرج اتصـــال. كما شـــملت األعمال 

تشجير الطرق العامة ورصف ممرات 
للمشي والدراجات الهوائية. 

 وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحـــرق، أحمـــد علي العمـــادي “نفخر 

اســـتكمال  عـــن  أثمـــر  الـــذي  بالجهـــد 
أكثـــر مـــن 90 % مـــن أعمـــال البنيـــة 
التحتيـــة الرئيســـية والثانويـــة للجزء 
وفـــق  وذلـــك  ديـــار،  مـــن  الجنوبـــي 
الجـــدول الزمنـــي المحـــدد وبمعاييـــر 
عاليـــة الجـــودة. ونثنـــي بدورنـــا على 
مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاز هـــذه األعمال 
من استشـــاريين هندســـيين ومقاولي 
بنـــاء، عـــالوة علـــى جهـــود منتســـبينا 
فـــي ديـــار. ونحن علـــى ثقة بـــأن هذه 
المســـاعي والجهود ســـتدعم تطلعاتنا 
الراميـــة لجـــذب المزيد مـــن المقيمين 
والمســـتثمرين وأصحـــاب األعمال، ال 
ســـيما في مشاريع الجزيرة الجنوبية، 
حلـــول  توفيـــر  فـــي  وستســـهم  كمـــا 
ســـكنية مالئمة لمتطلبـــات المواطنين 

البحرينيين والمقيمين في المملكة”.

إنجاز أكثر من 90 % بأعمال البنية التحتية للجزيرة الجنوبية
لجميع المشروعات باعتماد معايير رفيعة الجودة... ديار المحرق:

فاروق المؤيد

جان كريستوف
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شـــارك عـــدد من كبار المســـؤولين في شـــركة ألمنيـــوم البحرين 
ش.م.ب. )البـــا( وفي مقدمتهم الرئيـــس التنفيذي علي البقالي، 
فـــي إطار المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشـــجير “ُدْمِت 
خضراء” والتي انطلقت بتاريخ 31 أكتوبر 2022 برعاية كريمة 
مـــن قرينـــة عاهل البـــاد المعظم رئيســـة المجلس االستشـــاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، في زراعة شـــجيرات 
بطول الطريق المحاذي لمصنع “البا” لمعالجة بقايا بطانة خايا 
الصهـــر يوم أمس 1 نوفمبر الجاري. وتأتي مثل هذه المبادرات 
ضمـــن أولوية إزالة الكربون، وهي إحـــدى األولويات المندرجة 
تحـــت خريطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
بالشركة، كما تأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز الوعي البيئي 

وزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.
وفـــي العـــام الماضـــي، قامـــت الشـــركة بزراعـــة األشـــجار علـــى 
الطرق الرئيســـية المؤدية لها وفي عدد من المنشـــآت التعليمية 
ومؤسســـات المجتمع المدني، فضاً عن تنظيمها حملة “شجرة 
لـــكل موظـــف” وذلـــك دعما لجهـــود المرحلـــة األولى مـــن حملة 

“ُدْمِت خضراء”.

التنفيـــذي لشـــركة طيـــران  الرئيـــس  أكـــد 
الخليج القبطان، وليد العلوي، أن الشـــركة 
نجحـــت فـــي اســـتعادة 80 % من نشـــاط 
قبـــل  مـــا  لمســـتويات  الجويـــة  الخطـــوط 
جائحـــة “كوفيـــد – 19” والتـــي اســـتمرت 
ألكثـــر مـــن عامين، والتي أصابـــت الحركة 
الجوية والسياحية حول العالم في مقتل.

“اإلياتـــا”  توقعـــات  إن  العلـــوي  وقـــال 
بعودة حركة الســـفر في الشـــرق األوســـط 
لمســـتويات النشاط لما قبل “كوفيد – 19” 

وهي بعد نحو عامين منطقية جدًا.
وأبلـــغ العلـــوي الصحافييـــن، علـــى هامش 
استضافة البحرين منتدى “اإلياتا” الدولي 
والـــذي شـــارك فيـــه عشـــرات المســـؤولين 
مـــن الخطوط الجوية والشـــركات الدولية 
المرتبطة بقطاع الماحة الجوية والسفر، 
نهـــج  ســـتواصل  الخليـــج”  “طيـــران  أن 
عملهـــا المتمثل بأســـلوب “البوتيك” والتي 

ساعدت الشركة في الفترة الماضية.
وناقش عشرات المســـؤولين في المنتدى 
الـــذي بـــدأ أعماله أمـــس الثاثاء ويســـتمر 
مـــن  عـــددا  المقبـــل،  الخميـــس  حتـــى 
التـــي تواجـــه  الموضوعـــات والتحديـــات 
قطـــاع النقـــل الجـــوي بمـــا فيهـــا تحديات 
البيئـــة والوقود والتطـــورات التكنولوجية 
وتحسين تجربة المسافرين على خطوط 

الطيران العالمية.
وبشـــأن تأخيـــر موعـــد تســـليم طلبيـــة 39 
طائـــرة، أشـــار العلـــوي إلى أن ذلـــك تزامن 
مـــع تباطـــؤ حركة الســـفر والتصنيـــع بفعل 
للطائـــرات  الحاجـــة  إن  حيـــث  الجائحـــة، 
في تلك المرحلـــة لم تكن ملحة، ولكن مع 
بدايـــة التشـــغيل للعـــودة إلى المســـتويات 
السابقة، فإن اســـتام الطائرات المتبقيىة 

سيكون مهمًا لتشغيل مختلف الخطوط.
وأكد أن الشـــركة استلمت نحو 5 طائرات 
A320n�و  A321 17 طائرة ايربـــاص  مـــن
eo، حيـــث تـــم اســـتام 5 مـــن أصـــل 12، 

فـــي  طائـــرات  إحـــدى  اســـتام  وســـيتم 
ديســـمبر وتحتـــوي علـــى 16 معقـــدا قابا 
للطـــي الكامـــل للنوم وتســـتخدم للرحات 
الطويلـــة فـــي أوروبـــا مـــع اتصـــال كامـــل 

باإلنترنت. 
إعـــادة  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  العلـــوي  وأشـــار 
الخطوط لملقا واإلسكندرية وشرم الشيخ 
وصالـــة كمحطـــات صيفية، كمـــا أن فتح 
الخطوط إلى نيويورك ال يزال في مرحلة 
التقديم، أما عن الرحات إلى الهند، فأفاد 
أن الشـــركة تلمـــس طلبـــا قويا مـــن المدن 
الهندية وترغب في تشـــغيل رحات أكثر، 

ولكن هذا راجع إلى قرار سلطات الطيران 
المدني الهندية.

وســـئل العلوي عن التحديات التي تواجه 
شـــركات الطيـــران بشـــأن أســـعار الوقـــود، 
فأشـــار بالقـــول إلى إنـــه “ســـؤال المليون”، 
الفتـــا إلـــى أن شـــركات الطيـــران ســـيكون 
عليهـــا تحميـــل الزيـــادة فـــي ســـعر الوقود 
بشـــكل طبيعي في أسعار خدماتها، حيث 
ال يســـتطيع أحد التكهن بمســـار األســـعار، 
ولكـــن على شـــركات الطيـــران التكيف مع 
هـــذه التغيـــرات، معبـــرا عـــن أملـــه بانتهاء 
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بروسيا 

وأوكرانيا وعودة األوضاع لسابق عهدها.
بيـــن  “الجنـــدري”  التكافـــؤ  وبخصـــوص 
الجنســـين في الشـــركة، أشـــار العلوي إلى 
أن الشـــركة قطعت شـــوطًا كبيـــرًا في هذا 
المجال، حيث عينت ثاني كابتن طائرات، 
كمـــا تقـــدم إحداهـــن التدريـــب للطياريـــن 
الجـــدد إلـــى جانـــب المهندســـين وغيرهم 
مـــن أفـــراد الطواقم، ويقدر حجـــم العمالة 
مـــن   % 40 بنحـــو  الشـــركة  لـــدى  األنـــاث 

إجمالي الموظفين.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران الخليج 
افتتـــح أمـــس نـــدوة المســـافرين العالمية 

التي يقيمهـــا االتحاد الدولي للنقل الجوي 
)أياتا(، والتي تســـتضيفها الناقلة الوطنية 
فـــي البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 01 � 03 

نوفمبر الجاري.
كلمتـــه  فـــي  العلـــوي  وليـــد  رحـــب  وقـــد 
مـــن  المملكـــة  بضيـــوف  االفتتاحيـــة 
المشـــاركين فـــي النـــدوة، الفتـــًا إلـــى دعم 
الناقلـــة الوطنيـــة لمثـــل هـــذه المنتديـــات 
الطيـــران  خبـــراء  فيهـــا  يتبـــادل  التـــي 
معرفتهم وتجاربهم فيما يخص مســـتقبل 
الصناعـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الجائحـــة. 
كما أكـــد العلوي أن صناعـــة الطيران جزء 
ال يتجـــزأ مـــن اقتصـــاد البحريـــن ووصـــل 
العالـــم ببعضـــه مجـــددًا ، وهـــي أحـــد أهم 
عوامل اإلستراتيجية الموضوعة لطيران 
لاســـتفادة  المشـــاركين  داعيـــًا  الخليـــج، 
من جلســـات النـــدوة، واالســـتمتاع بأوجه 

الضيافة المتعددة للمملكة.
وتتطـــرق النـــدوة في محاورهـــا المختلفة 
تســـعير  تشـــمل  مهمـــة  موضوعـــات  إلـــى 
خدمات الســـفر، وســـهولة التنقل، وتجربة 
المســـافر فـــي الســـفر والمطـــارات، حيـــث 
ســـيتناول المتحدثـــون والمشـــاركون تلك 
الموضوعـــات فـــي ضـــوء التغيـــرات التي 
طـــرأت على صناعـــة الطيران فـــي اآلونة 

األخيرة.

قـــال المديـــر العـــام التحاد النقـــل الجوي 
الدولـــي )إياتا(، ويلي والش، إن البحرين 
تلعـــب دورا رياديـــا في تحســـين تجربة 
المســـافرين عبر اســـتخدام التكنولوجيا 
فـــي مطارهـــا الدولـــي، حيـــث إن الوقت 
انتظـــار  وقـــت  لتقصيـــر  ملحـــًا  بـــات 

المسافرين وتسهيل اإلجراءات.
كامـــا  تعافيـــا  المنظمـــة  مديـــر  وتوقـــع 
لحركـــة الماحـــة الجويـــة العالميـــة فـــي 
الفترة المقبلة، حيث إن شركات الطيران 
ســـتفقد نحو 190 مليـــار دوالر مع نهاية 
العام 2022 وذلك خال الثاث ســـنوات 
الماضية بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 

.”19 –
وقـــال المســـؤول الدولـــي علـــى هامـــش 
ندوة المنظمة والتي استضافتها “طيران 
الخليج” فـــي البحرين أن حركة الماحة 
استعادت نحو 75 % مما كانت عليه في 
عـــام 2019 قبل الجائحة”، متوقعا عودة 

الصناعـــة اإلجمالية إلى مســـتويات عام 
2019 بحلـــول عـــام 2024، وفـــي أميركا 
الشـــمالية بحلـــول عـــام 2023، والشـــرق 
األوســـط وأميركا الاتينيـــة بحلول عام 
2024 وآســـيا والمحيط الهـــادئ وأوروبا 

بحلول عام 2025”.
لكـــن مديـــر المنظمـــة الدوليـــة اســـتدرك 
بالقـــول إنـــه ال تزال هنـــاك تحديات نحو 
هـــذا التعافـــي، حيث ال تزال آثـــار الوباء 
قائمة في أجزاء كثيرة من الصناعة، في 
ظل نظـــرة غيـــر مؤكدة تجـــاه االقتصاد 
العالمـــي وفي ظـــل ارتفاع أســـعار وقود 
الطائـــرات المرتفعـــة والمتقلبـــة وتهديد 

الحرب الروسية األوكرانية المستمرة.
يريـــدون  النـــاس  “لكـــن  بالقـــول  وأردف 
الســـفر، االقتصـــادات متعطشـــة للفوائـــد 
التـــي يجلبهـــا الطيران، وبالنســـبة للدول 
الجزريـــة مثـــل البحريـــن، فـــإن االتصال 

الجوي أمر حيوي”.
فـــي  اســـتمرارنا  “مـــع  بالقـــول  ومضـــى 
الخروج من الوباء، تحتاج الصناعة إلى 

إعطـــاء األولويـــة لاســـتدامة والعمـــاء 
والتنوع”.

وأشـــار إلـــى أن  الصناعـــة اتخـــذت قراًرا 
كبيـــرًا لتحقيق صافـــي انبعاثات صفرية 
بحلول عام 2050. وفي الشـــهر الماضي، 
في الدورة الحاديـــة واألربعين للجمعية 
التـــي تعقـــد كل ثـــاث ســـنوات لايكاو، 
تمت الموافقة على اتفاقية عالمية بشأن 

الطيران والمناخ من قبل الحكومات.

وقال المســـؤول في “إياتا”: “اآلن بعد أن 
ركزت الحكومات والصناعة على صافي 
االنبعاثـــات الصفري بحلـــول عام 2050، 
نتوقع مبادرات سياسية أقوى بكثير في 
المجاالت الرئيســـية إلزالة الكربون مثل 
تحفيز القـــدرة اإلنتاجية لوقود الطيران 

.”)SAF( المستدام
وتحـــدث مديـــر المنظمـــة الدوليـــة عـــن 

تحســـين تجربة المسافرين، حيث “ كان 
الســـفر خـــال الجائحـــة معقـــًدا ومرهًقا 
ويســـتغرق وقًتا طوياً بسبب متطلبات 
الســـفر التـــي فرضتها الحكومـــات، وبعد 
الجائحة يرغب المسافرون في تحسين 
كفـــاءة رحاتهـــم واختبار تقنيـــات مثل 
التعريـــف بالمقاييس الحيوية والهواتف 
الذكيـــة لتقصير أوقـــات االنتظار وجعل 

عمليات المطار أكثر كفاءة”.
فـــي  المطـــارات  بعـــض  “لعبـــت  وتابـــع 
المنطقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك البحريـــن، دوًرا 
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  فـــي  رائـــًدا 
لتحســـين تجربة الركاب، وتســـاعد هذه 
المبادرات في قيادة الصناعة نحو رؤية 
One ID للقياســـات الحيويـــة، حيـــث إن 
تحديد الهوية الذي يتيح السفر من دون 
أوراق مـــع إيـــاء كل االهتمـــام الواجب؛ 

لضمان أمن البيانات الشخصية”.  
بيـــن  المتكافئـــة  الفـــرص  وبخصـــوص 
إلـــى  المنظمـــة،  مديـــر  أشـــار  الجنســـين 
الطيـــران  لشـــركات  تطوعـــي  برنامـــج 
فـــي  اإلنـــاث  بزيـــادة مشـــاركة  لالتـــزام 
المســـتويات العليا إلى 25 % على األقل 
أو تحســـينها بنســـبة 25 % بحلول العام 
2025، مشيرا إلى أن 10 شركات طيران 
بالمنطقة أخذت على عاتقها بالفعل هذا 
االلتـــزام، مـــا يترك المجـــال مفتوح لنحو  

28 شركة أخرى للمشاركة.

استعدنا 80 % من الخطوط لما قبل الجائحة.. وانضمام طائرات جديدة

مدير منظمة “اإلياتا”: البحرين تلعب دورا رياديا في تحسين تجربة المسافرين

مفتتحا ندوة المسافرين العالمية لـ “اإلياتا”... الرئيس التنفيذي لطيران الخليج:

شركات الطيران بالشرق األوسط ستستعيد عافيتها بحلول 2024

وليد العلوي
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علي الفردان

علي الفردان من المنامة

ويلي والش

“البا” تدعم جهود المرحلة الثانية من حملة “دمِت خضراء”
في إطار سعي الشركة لتعزيز الوعي البيئي
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رئيس التحريرمؤنس المردي

الذكرى  بمناسبة  “الــبــاد”  صحيفة  على  التهنئة  برقيات  تــوالــت 
تهنئة  برقية  الصحيفة  تلقت  فقد  لتأسيسها.  عشرة  الخامسة 
أمس من وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة 
المهندس محمد بن أحمد آل خليفة، جاء فيها “يسرني أن أتقدم 
السنوية  الــذكــرى  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  بخالص  إليكم 
المناسبة فرصة  أنتهز هذه  أن  الباد، وأود  على إصــدار صحيفة 
متمنيًا  لها،  إصدار  أول  منذ  وتميزها  بجهود صحيفتكم  لإلشادة 

“الباد”  إليه”. كما تلقت  الدائم وتحقيق ما تصبون  التوفيق  لكم 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  من  بالورد  مصحوبة  تهنئة  بطاقة 
محمد  المهندس  الهندسية،  لاستشارات  الــديــن  صــاح  محمد 
“الباد” عبدالنبي  إدارة  إلى رئيس مجلس  الدين، موجهة  صاح 
الشعلة، وإلى رئيس التحرير مؤنس المردي، جاء فيها “يسرنا أن 
نتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية 
الخامسة عشرة لصدور صحيفتكم الغراء، وكل عام وأنتم بخير”.

“التهاني” تتوالى على “^” بمناسبة 
الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها

الفجر: 04:28 - الظهر: 11:22 - العصر: 02:32  

المغرب: 04:56 - العشاء: 06:13

“البحرين للطيران” يساهم بشكل مباشر 
في تعزيز ونمو االقتصاد الوطني

البحرين،  وصناعة  تــجــارة  غــرفــة  رئــيــس  أكــد 
ســمــيــر عــبــدهللا نــــاس، أن مــعــرض الــبــحــريــن 
الدولي للطيران المزمع عقده خال الفترة من 
9 حتى 11 نوفمبر لمدة 3 أيام بقاعدة الصخير 
الكبرى  الفعاليات  إحــدى  يمثل  بــات  الجوية، 
الــتــي تــقــام فــي الــبــحــريــن بــالــنــظــر إلـــى حجم 
الشركات  كبرى  واستقطاب  العالمي  االهتمام 
العاملة في صناعة الطيران، مبينًا أن  الدولية 
المعرض فرصة لتسليط األضواء على المنطقة 
مملكة  اســم  إلبـــراز  أكثر  الفرصة  سيتيح  مما 
الستقطاب  ومتميز  جـــاذب  كمركز  البحرين 
الطيران والسفر  االستثمارات، وتعزيز صناعة 

والسياحة والفعاليات الدولية.
المعرض  أن  إلى  البحرين  وأشــار رئيس غرفة 
ــادة الــبــحــريــن وقــدرتــهــا وإمــكــانــاتــهــا  ــ يــؤكــد ري
على  قـــادرة  وطنية  بــكــوادر  وتميزها  العالية 
استضافة أكبر األحداث العالمية، الفتًا إلى أن 
مثل هذه المعارض الدولية من شأنها أن تسهم 

في تنمية االقتصاد وجذب االستثمارات وعقد 
الصفقات الكبرى، وتنشيط الحركة االقتصادية 

بجميع قطاعاتها.
وأوضح أن تحقيق التنمية االقتصادية يتطلب 
العمل على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى، 
ليتسنى للقطاع الخاص االستفادة القصوى من 
نتائجها وما تجذبه من فرص استثمارية كبرى 
تسهم في تحسين مسيرة التنمية االقتصادية، 
الــمــعــرض يؤكد  الــعــالــمــي عــلــى  ــال  إذ إن اإلقــب
الفعاليات  استثمار  مــن  االســتــفــادة  إمكانية 
السياحة  العالمية في دعم صناعة  والمعارض 
مقومات  يمتلك  كبلد  البحرين  وضــع  وتعزيز 

سياحية متنوعة.
وبين ناس، أن احتضان البحرين لهذا الحدث 
العالمي يعكس مدى قدرة البحرين على تنظيم 
مضافة  قيمة  تحقق  نوعية  عالمية  فعاليات 
للقطاع الخاص البحريني واالقتصاد الوطني.

ودعـــــا إلــــى أهــمــيــة دعــــم إقـــامـــة مــثــل هــذه 

المعارض والفعاليات ذات الطابع الدولي، دعمًا 
للقطاع  وتنشيطًا  واالقتصاد،  التجارة  لحركة 
ــتــوســع فــي إقــامــة الــفــعــالــيــات  الــســيــاحــي، وال
االقتصادية من مؤتمرات ومعارض في سبيل 
قدراتها  وتعزيز  للبحرين  الترويج  دعم جهود 

التنافسية على المستوى اإلقليمي.
استضافة  أن  الــبــحــريــن  غــرفــة  رئــيــس  وذكــــر 
من  تــعــزز  ســوف  الــدولــيــة  الفعالية  هــذه  مثل 
وازدهــــاره،  وتنميته  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  دور 
لكبريات شركات  الواسعة  المشاركة  منوهًا أن 
تؤكد  والعالمية  والدولية  اإلقليمية  الطيران 
ــمــتــزايــد بــهــذه  ــنــجــاح الــكــبــيــر واالهـــتـــمـــام ال ال
عامَل  ُيــَعــدُّ  المعرض  أن  وخصوصًا  الصناعة، 
ــخــارجــيــة في  جــــذٍب مــهــمــًا لــاســتــثــمــارات ال
البحرين، وأن المملكة هي دولة جاذبة لرؤوس 
استثمارية  فــرص  لخلق  بيئة  ويمثل  األمــوال 
البحرين  بيئة  كــون  الوطني  االقتصاد  تدعم 

االستثمارية خصبة جدًا في هذا المجال.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.003

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.21

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.9

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.35

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 0.093

 

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 0.46

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.243

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

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 0.74

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.475

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.6

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

تنشيط الحركة 
االقتصادية بجميع 

قطاعاتها

تسليط األضواء على 
المنطقة وإبراز اسم 

المملكة
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سمير ناس

تجارية

خدعة باالستثمار في ناٍد صحي ُتكلِّف آسيويًا 6 آالف و300 دينار
شركة  في  موظف  على  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
عقارات “آسيوي الجنسية”، بدفع مبلغ 6 آالف دينار وتعويض 300 
بناٍد  الذي خدعه مدعيًا إشراكه في استثمار  دينار لصالح صديقه 
صحي مقابل 50 % من األربــاح، كما قضت المحكمة بفسخ العقد 
ومنعه من السفر وإلزامه بدفع المبلغ والتعويض وأتعاب المحاماة.

وكيل  عبداللطيف  زهير  المحامي  قال  كما  القضية  وقائع  وترجع 
المدعي، إلى أن المدعى عليه زعم أنه مستثمر في ناٍد صحي في 
معه  إدخاله كشريك  عليه  وعــرض  الفاخرة،  السكنية  األبــراج  أحد 
بنسبة 50 % من أسهم النادي، وبناء عليه تم االتفاق وكتابة عقد 

عندما  لكن  دينار،  آالف   6 مبلغ  المدعي  ودفــع  بذلك، 
طالبه بنسبته في األرباح ماطله لفترة، فقام بالبحث 
بشركة  مــوظــف  أنـــه  وتــبــيــن  خــدعــه،  أنـــه  ليكتشف 

عقارية وال عاقة له بالنادي الصحي.
أمــام  بــدعــوى  عبداللطيف  المحامي  وتــقــدم 
المحكمة المدنية، وطالب فيها بمنع المدعى 
عليه من السفر وإلزامه برد مبلغ 6 آالف دينار، 
األضــرار  عن  تعويضًا  دينار  ألف  إلى  إضافة 

وما  بموكله  لحقت  التي  واألدبية  المادية 
المدعى  وتضمين  كــســب،  مــن  فــاتــه 
عــلــيــه الــمــصــروفــات ومــقــابــل أتــعــاب 
المحاماة، وأرفق نسخة مترجمة من 
النادي الصحي،  اتفاقية الشراكة في 
سوق  تنظيم  هيئة  من  ومستخرجًا 
العمل يؤكد أن المدعى عليه موظف 

بشركة عقارية.
ودفع وكيل المدعي منوهًا بما ورد في نص المادة 129 من القانون 
المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين فا يجوز ألحدهما أن يستقل 
أو  االتــفــاق  به  يسمح  ما  حــدود  في  إال  أحكامه  تعديل  أو  بنقضه 
يقضي به القانون، وأنه إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند 
حلول أجله وبعد إعذاره جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب من القاضي 

تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض.
قيامه  أثبت  قد  المدعي  إن  الحكم  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
بدفع مبلغ 6 آالف دينار مقابل أن يكون شريكًا في النادي الصحي 
50 % أخذًا من اتفاقية الشراكة والتي لم ينكرها  بنسبة 
المدعى عليه، وبذلك يكون قد أقام الدليل على نشأة 
م ما يثبت امتاكه أسهمًا  االلتزام، سيما وأنه لم ُيقدِّ
في النادي الصحي محل االتفاقية، وقد ثبت 
سوق  تنظيم  هيئة  من  المستخرج  بحسب 
العمل أنه يعمل محاسبًا في شركة للعقارات.

بمبلغ  ــمــادي  ال التعويض  المحكمة  وقـــدرت 
إلى  أدبيًا، وانتهت  150 دينارًا ومثله تعويضًا 
حق المدعي في منع المدعى عليه من السفر، 
وقضت بإلزامه بفسخ عقد الشراكة وإلزامه 
ديــنــار،  آالف   6 مبلغ  للمدعي  يـــؤدي  ــأن  ب
وإلزامه بمبلغ 300 دينار تعويضًا ماديًا 
وألــزمــتــه  الــســفــر  مــن  ــًا، وبمنعه  ــيـ وأدبـ
أتعاب  ومقابل  بالمصروفات  المحكمة 

المحاماة.
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