
المنامة - بنا

دعا عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة الدول الكبرى إلى العمل على 
حفـــظ األمن والســـلم الدوليين، كما دعـــا على وجه 
الخصوص، إلـــى وقف الحرب الروســـية األوكرانية 

وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين.
 وقـــال جاللتـــه في كلمة ســـامية “لن تتأخـــر مملكة 

البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال”.

جـــاء ذلك لدى اســـتقباله فـــي قصـــر الصخير أمس 
بابا الفاتيكان قداســـة البابا فرنسيس، بحضور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقـــال جاللتـــه فـــي الكلمة الســـامية  إن الشـــراكات 
الدوليـــة الفاعلـــة ستســـهم، دون شـــك، فـــي قيـــام 
الدول العظمـــى بمراجعة وتجديـــد التزاماتها تجاه 
حفـــظ األمـــن والســـلم الدولييـــن وتفـــادي التصعيد 
الجهـــود  توجيـــه  وبإعـــادة  المواجهـــات،  وتجنـــب 

العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف، وبالعمل 
المشـــترك والمنســـجم علـــى معالجـــة أي مشـــكالت 
سياســـية أو اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة مـــن منظـــور 
إنســـاني جامـــع يضع فـــي اعتبـــاره حفـــظ المصالح 
العالمية وخير اإلنســـان واستقرار البشرية، وهو ما 
يتطلب تحديث وتطوير النظام الدولي ليكون أكثر 

عدالة ومساواة وإنصافا لجميع األمم والشعوب.
ثم جرت لقداســـة البابا مراسم االستقبال الرسمية، 
حيـــث عزفـــت الفرقة الموســـيقية النشـــيد الوطني 

البحرينـــي،  الملكـــي  والســـالم  الرســـولي  للكرســـي 
وأطلقـــت المدفعيـــة إحدى وعشـــرين طلقـــة تحية 
لمقـــدم ضيف البـــالد الكريـــم. ورفض قداســـة البابا 
فرنســـيس بابا الفاتيكان في كلمة له بهذه المناسبة 
منطـــق الســـالح، قائـــالً: “لنرفـــض منطـــق الســـالح 
ل اإلنفاق العســـكري الضخم  ولنقلب المســـار، ونحوِّ
إلـــى اســـتثمارات لمحاربـــة الجـــوع ونقـــص الرعاية 
الصحيـــة والتعليـــم. فـــي قلبـــي يوجد ألـــم لحاالت 
الصراع العديدة”. واســـتعرض جاللة الملك المعظم 

مـــع قداســـة البابـــا فـــي اللقـــاء عالقـــات الصداقـــة 
التاريخيـــة الوثيقـــة وآفـــاق التعاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحرين والفاتيكان وســـبل دعمها وتنميتها 
بمـــا يخـــدم القضايا اإلنســـانية، باإلضافة إلى جهود 
والتعايـــش  التســـامح  قيـــم  تعزيـــز  فـــي  الجانبيـــن 
والتآخـــي والحوار بين الشـــعوب التـــي تحّث عليها 
جميـــع األديـــان فـــي ســـبيل تحقيـــق الخيـــر واألمن 

واألمان والسالم للبشرية جمعاء.

الدول الكبرى مطالبة بحفظ األمن الدولي والتصدي لموجات الفكر المتطرف... الملك المعظم:

بابا الفاتيكان: لنرفض منطق السالح ونحول اإلنفاق العسكري الضخم الستثمارات لمحاربة الجوع ونقص الرعاية الصحية
دعوة لوقف الحرب الروسية األوكرانية وبدء التفاوض

)07 - 02(

مجتمعنا ينعم بالمحبة والسالم... الملك المعظم شاكرا المشاركين بملتقى البحرين للحوار:

المملكة ستظل منـارة للتسامـح واالعتـدال والتعايـش
المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، أمــس في قصر 
الصخير، كبار المشــاركين في ملتقى البحرين للحوار “الشــرق والغرب من أجل التعايش اإلنســاني” 

في دورته األولى التي تستضيفها المملكة.

ورحـــب صاحـــب الجاللة بالجميع، معربا عن شـــكره وتقديره لحضورهم ومشـــاركتهم في هذا الملتقى 
العالمـــي المهـــم، والتوصـــل إلى نتائج تســـهم في تعزيز التســـامح والتعايش وتحقيق أهـــداف الملتقى 
المنشـــودة، واالطالع على تجربة البحرين الرائدة ونموذجها المتميز في التآخي والتعايش اإلنســـاني 
والتســـامح بيـــن جميـــع األديـــان والمذاهـــب والثقافـــات في مجتمـــع ينعـــم بالمحبة واألخوة والســـالم 

والطمأنينة.
وأكد جاللته أن مملكة البحرين ستظل منارة للتسامح واالعتدال والتعايش، تجسيدا للقيم اإلنسانية 
النبيلـــة التـــي تؤمن بها وما يتميز بـــه أهل البحرين منذ القدم من انفتاح ووســـطية وترحيب بالجميع، 

)08(متمنيا جاللته لجميع المشاركين دوام التوفيق وطيب اإلقامة في مملكة البحرين.
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، في قصر الصخيـــر أمس بابا 
الفاتيـــكان قداســـة البابـــا فرنســـيس، بحضور ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة. وفي بداية االســـتقبال، رحب 
صاحـــب الجاللة بزيـــارة ضيف البالد الكبير قداســـة البابا 

فرنسيس لمملكة البحرين.
بعـــد ذلـــك تبـــادل جاللـــة الملـــك المعظـــم وضيفـــه الكريم 

قداسة بابا الفاتيكان هدايا تذكارية.
ثـــم جـــرت لقداســـة البابـــا مراســـم االســـتقبال الرســـمية، 
حيث عزفت الفرقة الموســـيقية النشيد الوطني للكرسي 
الرســـولي والســـالم الملكي البحريني، وأطلقت المدفعية 

إحدى وعشرين طلقة تحية لمقدم ضيف البالد الكريم.
بعدهـــا تفضـــل صاحب الجاللـــة بإلقاء كلمة ســـامية بهذه 

المناسبة، فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

قداسة البابا فرنسيس.. 
الحضور الكريم..

باســـمنا وباســـم جميع أهـــل البحريـــن الكرام، يســـعدنا أن 
نرحب بقداســـتكم في مملكة البحرين ضيًفا كريًما عزيًزا، 
وأن نعرب لكم عن اعتزازنا بزيارتكم المباركة والتاريخية 
ألرض الحضـــارات العريقـــة الممتدة عبـــر التاريخ، في بلد 
التسامح والتعايش والسالم، متمنين لكم وللوفد المرافق 

طيب اإلقامة.
وإننـــا علـــى ثقة بأن زيارتكـــم هذه، التي تعنـــي لنا الكثير، 
لمـــا لكـــم من مكانة رفيعة وتقدير عظيـــم في العالم أجمع 

ومســـاع مباركـــة ومقـــدرة تحظـــى بالقبـــول والرضا على 
الـــدوام، ســـتترك أثـــًرا معنوًيـــا وروحًيا كبيـــًرا على نفوس 
محبيكـــم في منطقتنـــا الخليجيـــة والعربية، فقداســـتكم 
تتمتعـــون بخصـــال شـــخصية كريمـــة وفريـــدة، وســـمات 
قياديـــة رفيعة، وإيمان جلي، نشـــارككم إياه، بدور الحوار 
والتواصـــل بيـــن أهل األديـــان الســـماوية الذيـــن تجمعهم 
رســـالة التوحيد وإعالء كلمة الحق والعزم على اإلصالح. 
ويطيـــب لنـــا بهـــذه المناســـبة أن نســـجل تقديرنـــا الكبيـــر 
لدوركم المؤثر والمشـــهود له على صعيد تقريب الشعوب 
إلحياء حضارتنا اإلنســـانية التي نتحمل جميًعا مسؤولية 
حمايتهـــا وتنميتهـــا، عبـــر ترســـيخ قيـــم العدالـــة والمحبة 
والسماحة واالحترام المتبادل من أجل هدف نشر السالم 
فـــي أرجـــاء العالـــم. ونضم صوتنـــا إلى صوت قداســـتكم، 
بـــأن “الســـالم” هو طريقنـــا الوحيـــد نحو األمل بمســـتقبل 
آمـــن يســـوده الوئـــام واالســـتقرار.  ويهمنـــا - قداســـتكم 
- بـــأن تتعرفـــوا خـــالل زيارتكـــم علـــى أهـــم مـــا تتميـــز به 
بالدنا، بحســـب ما توضحه شـــواهد اليوم، كأرض حاضنة 
للتعايش المشـــترك بين أتبـــاع الديانـــات المختلفة، حيث 
يتمتـــع الجميـــع، وتحـــت حمايتنا، مـــن بعد هللا ســـبحانه، 
بحريـــة إقامـــة شـــعائرهم وبتأســـيس دور عبادتهـــم، فـــي 
أجواء تســـودها األلفة واالنســـجام واالعتـــراف المتبادل، 
وهذا أمر تحافظ عليه البحرين دوًما من أجل استقرارها 
المجتمعـــي وتحضرهـــا اإلنســـاني، كحفاظها علـــى إيمانها 
الثابـــت وعلـــى عاداتهـــا وتقاليدهـــا المورثـــة، وزيارتكـــم 
الميمونة لهي خير دليل على ما تمتاز به مملكتنا الحبيبة، 
ونشـــكر هللا علـــى نعمـــه الكثيـــرة كما نشـــكركم على كريم 
زيارتكم. وال يفوتنا أن نشير هنا، إلى أحد مبادرات بالدنا 
دعًما لجهود السالم العالمية، والمتمثلة في )إعالن مملكة 
البحريـــن( الذي دعمنا صدوره قبل عدة ســـنوات، كوثيقة 

تدعـــو لرفض التمييـــز الديني وتدين العنـــف والتحريض، 
لينضـــم هـــذا اإلعالن إلـــى غيره مـــن الوثائـــق الهامة التي 
تســـعى لذات الهـــدف، من أجل تثبيت مواقفنا المشـــتركة 
نحـــو عالم يســـوده التســـامح ويناضـــل من أجل الســـالم، 
وينبـــذ مـــا يفرق وحدتـــه ويهـــدد نهوضه الحضـــاري الذي 
يجـــب أن يبقى العنوان األبـــرز واالمتحان األكبر لوحدتنا 

اإلنسانية.
إن مملكة البحرين تفعياًل لدورها في اإلسهام الفاعل نحو 
هـــذه األهـــداف النبيلة لخير البشـــرية واإلخاء اإلنســـاني، 
تؤكـــد دوًمـــا علـــى أهميـــة الشـــراكة الدوليـــة التـــي تعتمد 
الحـــوار الدبلوماســـي والســـبل الســـلمية كمدخـــل إلنهـــاء 
الحـــروب والنزاعـــات، وتنتهـــج ســـبل التآخـــي والتفاهـــم 
واحتـــرام ســـيادة الدول وحســـن الجـــوار وعـــدم التدخل 
فـــي شـــئونها الداخليـــة. وفـــي هذا الســـياق ندعـــو الدول 
الكبرى الى العمل على حفظ األمن والســـلم الدوليين، كما 
وندعـــو على وجه الخصوص، إلى وقف الحرب الروســـية 
األوكرانيـــة وبـــدء المفاوضات الجادة بيـــن الطرفين، ولن 
تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال.

ونجد، أيها األشـــقاء واألصدقاء، بأن مثل هذه الشراكات 
الدوليـــة الفاعلـــة ستســـهم، دون شـــك، فـــي قيـــام الـــدول 
العظمـــى بمراجعة وتجديـــد التزاماتها تجـــاه حفظ األمن 
والســـلم الدوليين وتفادي التصعيـــد وتجنب المواجهات، 
وبإعـــادة توجيه الجهود العالميـــة للتصدي لموجات الفكر 
المتطرف، وبالعمل المشـــترك والمنســـجم على معالجة أي 
مشكالت سياســـية أو اقتصادية أو اجتماعية من منظور 
إنســـاني جامع يضـــع في اعتباره حفـــظ المصالح العالمية 
وخيـــر اإلنســـان واســـتقرار البشـــرية، وهـــو مـــا يتطلـــب 
تحديـــث وتطويـــر النظـــام الدولـــي ليكـــون أكثـــر عدالـــة 

ومساواة وإنصافا لجميع األمم والشعوب.

 صاحـــب القداســـة، وفي ختام كلمتنا هذه، نســـأل هللا أن 
يبـــارك فـــي مســـاعيكم المخلصة وأنتـــم تـــؤدون مهامكم 
الجليلـــة فـــي خدمـــة البشـــرية مـــن أجـــل تنويـــر العقـــول، 
وتقويـــة إيمان القلوب، وبث األمل فـــي النفوس لتحقيق 
المصالحة والتقارب بين الشـــعوب فـــي عالم ينعم باألمن 
والسالم، ونستشهد هنا بقول هللا تعالى: )يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكـــم عنـــد هللا أتقاكـــم إن هللا عليـــم خبيـــر(، صدق 

هللا العظيم.
ضيفنـــا الكريم، كلنـــا أمل بأن تقضوا بيننا أوقاًتا ســـعيدة، 
علـــى قـــدر ســـعادتنا بمقدمكـــم وامتناننـــا بقبـــول دعوتنا، 

فمرحًبا وسهاًل بكم مرة أخرى في مملكة البحرين.
كما ألقى قداســـة البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان كلمة قال 

فيها:
صاحب الجاللة.. 

أصحاب السمو الملكي.. 
أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المحترمين.. 

السلطات الدينية والمدنية المحترمين.. 
سيداتي سادتي.. 

السالم عليكم.. 
أشـــكر جزيـــل الشـــكر جاللـــة الملك علـــى دعوتـــه الكريمة 
لزيـــارة مملكـــة البحريـــن، وعلى ترحيبـــه الحـــار، وكلمات 
المـــودة التـــي وجهها إلي. أحيي بحـــرارة كل واحد منكم. 
وأود أن أوجه فكرة مودة ومحبة إلى الذين يعيشون في 
هـــذا البلـــد: إلى كل مؤمـــن، وكل فرد، وكل عائلـــة، العائلة 
التـــي يعرفهـــا دســـتور البحريـــن بأنهـــا “حجـــر الزاوية في 

المجتمع”.
لكم جميعا أعبر عن سروري ألكون بينكم.

هنـــا، حيث ُتحيـــط مياه البحـــر برمال الصحـــراء، وحيث 

ناطحات الســـحاب المدهشـــة ترتفع إلى جانب األســـواق 
الشرقية التقليدية، تلتقي حقائق متباعدة: يلتقي القديم 
والحداثـــة، ويندمـــج التاريـــخ والتقـــدم. وهنـــا، أناس من 
أصـــول مختلفة تشـــكل فسيفســـاء حيـــاة فريـــدة. عندما 
كنـــت أســـتعد لهـــذه الزيارة، تعرفـــت على شـــعار الحيوية 
الـــذي يميز البلد. أشـــير إلى ما يســـمى بـ “شـــجرة الحياة”، 
التـــي أســـتلهمها ألشـــارككم بعـــض األفـــكار. إنهـــا شـــجرة 
األكاســـيا الرائعـــة التي بقيت على قيـــد الحياة منذ قرون 
فـــي منطقة صحراوية، حيث تنـــذر األمطار، وحيث يبدو 
أنـــه المســـتحيل أن تقاوم هذه الشـــجرة المعمـــرة وتزدهر 
فـــي مثـــل هذه الظـــروف. وفقا للكثيرين، يكمن الســـر في 
الجـــذور التـــي تمتـــد عشـــرات األمتـــار في باطـــن األرض، 

وترتوي من مستودعات مياه جوفية.
إذن الجـــذور: مملكة البحرين التزمت البحث عن ماضيها 
وتعزيـــزه، الذي يـــروي قصة أرض في غايـــة القدم، تدفق 
عليها الناس منذ آالف السنين، منجذبين بجمالها، الظاهر 
خاصـــة فـــي ينابيعهـــا الغزيـــرة بمياهها العذبة فاشـــتهرت 
وكأنها الفردوس: وسميت مملكة دلمون القديمة بـ “أرض 
األحيـــاء”. وإذا عدنـــا بالتاريـــخ إلـــى الجـــذور البعيدة في 
الزمـــن - إلـــى أربعـــة آالف وخمس مئة ســـنة مـــن الوجود 
البشـــري المســـتمر - يظهـــر كيـــف أن الموقـــع الجغرافـــي 
والميـــول والمهارات التجارية للناس، باإلضافة إلى بعض 
األحداث التاريخية، أعطت البحرين فرصة لتكون نفسها 
على ملتقى طرق إلثراء متبادل بين الشعوب. بهذا يظهر 
أحد أوجه هذه األرض: كانت دائما مكان لقاء بين شعوب 

مختلفة. 
هذا هو الماء الحي الذي ما زالت جذور البحرين تســـتمد 
منـــه الحياة اليـــوم، وأكبر غنى هذا البلـــد يتألق في تنوع 
األعـــراق والثقافـــات فيـــه، وفـــي العيـــش معا في ســـالم، 

المنامة - بنا

ندعو لوقف الحرب الروسية األوكرانية... وأتباع الــــــــــديانــات المختلفــة في بالدنـا تحــت حمايتنــا
الدول الكبـــرى مطالبـــة بحفـــظ األمـــن الدولـــي والتصدي لموجـات الفـــــــــــــــكر المتطـــرف... الملـــك المعظـــم:

“إعالن مملكة البحرين” وثيقة تدعو لرفض التمييز الديني وتدين العنف والتحريض“السالم” هو طريقنا الوحيد نحو األمـل بمستقبـل آمن يسـوده الوئـام واالستقـرار
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وفـــي ترحـــاب الســـكان التقليـــدي. وفيـــه تنـــوع مـــن غيـــر 
تســـوية ســـاحقة، وال تذويب لالختالفات. هذا هو كنز كل 
بلـــد متطـــور حقـــا. وفي هذه الجـــزر يعجب المشـــاهد بهذا 
المجتمع المركب المتعـــدد األعراق ومتعدد األديان، القادر 
علـــى أن يتغلـــب على خطر العـــزل. هذا أمر مهـــم جدا في 
عصرنـــا، حيـــث االنطـــواء الحصري على الـــذات والمصالح 
الخاصـــة يمنع مـــن إدراك األهمية التي ال غنـــى عنها “للكل 

معا”. 
عكـــس ذلك، هنـــا، الجماعـــات المتعددة القوميـــة والعرقية 
والدينيـــة التي تعيش معا تشـــهد أنه يمكننـــا ويجب علينا 
أن نعيش معا في عالمنا، الذي أصبح منذ عشـــرات السنين 
قريـــة عالمية، حيـــث تعتبر العولمة أمـــرا مفروغا منه، لكن 
مـــا زال، وألســـباب عديدة، “روح القريـــة غير معروف فيه، 
مثـــل الضيافـــة، والبحث عن اآلخر، واألخـــوة. عكس ذلك، 
نشـــهد بقلق، وعلى نطاق واســـع، ازدياد الالمبـــاالة والتهم 
المتبادلـــة، وتوســـع الخصومـــات والصراعات التي حســـبنا 
يوما أننـــا تغلبنا عليها، والشـــعبوية والتطرف واإلمبريالية 
التقـــدم  مـــن  الرغـــم  علـــى  الجميـــع.  تهـــدد ســـالمة  التـــي 
واإلنجـــازات العديـــدة، المدنيـــة والعلميـــة، فـــإن المســـافة 
الثقافيـــة بيـــن مختلف أنحـــاء العالـــم آخذة فـــي االزدياد، 
وبـــدل فرص اللقاءات المفيدة، نجد - مواقف مشـــينة من 

المواجهة.
بـــدال مـــن ذلـــك، لنفكر فـــي شـــجرة الحياة وفـــي الصحاري 
القاحلـــة للعيـــش البشـــري معا، لنـــوزع ماء األخـــوة: ال ندع 
إمكانيـــة اللقاء بين الحضارات واألديان والثقافات تتبخر، 
وال نسمح أن تجف جذور البشرية! لنعمل معا، ولنعمل من 
أجـــل الكل معا، ومن أجل األمل! أنا هنا، في أرض شـــجرة 
الحيـــاة، زارع ســـالم، ألعيـــش أيـــام اللقـــاء، وألشـــارك في 
منتدى الحوار بين الشـــرق والغرب مـــن أجل عيش الناس 

معا في سالم. 
أشـــكر اآلن رفاقـــي فـــي الســـفر وخاصـــة ممثلـــي األديان. 
هـــذه األيـــام تمثل مرحلـــة ثمينة في مســـار الصداقة الذي 
تكثـــف في الســـنوات األخيرة مع مختلف القـــادة الدينيين 
المســـلمين: فهي مســـيرة أخويـــة تريد تعزيز الســـالم على 

األرض، تحت نظر السماء. 
وفـــي هذا الصدد، أعرب عـــن تقديري للمؤتمـــرات الدولية 
ولفرص اللقاء التـــي تنظمها هذه المملكة وتعززها، خاصة 
مع التركيز على االحترام والتسامح والحرية الدينية. هذه 
مواضيع أساسية، أقرها دستور البالد، الذي ينص على أنه 
“يجب أال يكون هناك تمييز على أساس الجنس أو األصل 
أو اللغـــة أو الديـــن أو المعتقـــد” )المـــادة 18(، وأن “حريـــة 
الضميـــر مطلقـــة” وأن “الدولة تحافظ على عدم المســـاس 
بالعبـــادة” )المـــادة 22(. وفـــوق كل شـــيء، فهـــي التزامـــات 
يجـــب ترجمتها باســـتمرار إلى عمل، حتـــى تصبح الحرية 
الدينيـــة كاملـــة وال تقتصر على حرية العبـــادة؛ وحتى يتم 
االعتـــراف، لكل جماعة ولكل شـــخص، بكرامة متســـاوية، 
وفرص متكافئة؛ وحتى وال يكون تمييز وال تنتهك حقوق 
اإلنســـان األساســـية، بل يتم تعزيزها. أفكر قبل كل شـــيء 
فـــي الحق علـــى الحياة، وضرورة ضمانـــه دائما، حتى عند 
فرض العقوبات على البعض، حتى هؤالء ال يمكن القضاء 

على حياتهم.
لنعـــد إلى شـــجرة الحياة. فـــروع عديدة بأحجـــام مختلفة 
وتميزهـــا أنهـــا أدت مـــع مـــرور الوقـــت إلـــى ظهور تشـــابك 
أوراق ســـميكة، ممـــا زاد ارتفاعها واتســـاعها. في هذا البلد 
كانت مســـاهمة أشـــخاص كثيرين من شعوب مختلفة هي 
التـــي ســـمحت بتنمية إنتاجيـــة ملحوظة. كان هـــذا ممكنا 
بفضـــل الوافدين إلـــى البلد، وتفتخر مملكـــة البحرين فيها 
بأحـــد أعلـــى المعـــدالت في العالـــم: حوالي نصف الســـكان 

المقيميـــن هم من األغراب ويعملون بشـــكل واضح لتنمية 
بلد يشـــعرون فيه أنه بيتهم، ولـــو أنهم تركوا وطنهم. ومع 
ذلك، ال يمكن أن ننســـى أنه في عصرنا ال يزال هناك نقص 
كثير في العمل، وعمل ال إنساني كثير: هذا ال ينطوي فقط 
على مخاطر جسيمة من حيث عدم االستقرار االجتماعي، 
بـــل يمثل انتهاكا لكرامة اإلنســـان. فـــي الواقع، العمل ليس 
ضروريا لكســـب لقمة العيش فقط، بل هو حق ال غنى عنه 
لتطويـــر الذات بشـــكل كامل ولتكويـــن مجتمع على قياس 

اإلنسان.
مـــن هذا البلد، الجذاب لفرص العمـــل التي يوفرها، أود أن 
أذكر حالة الطوارئ في أزمة العمل العالمية: العمل، الثمين 
مثـــل الخبز، ينقص غالبا. وفي كثيـــر من األحيان، هو خبز 

مسموم، ألن فيه عبودية. 
في كلتا الحالتين، لم يعد اإلنسان هو المحور. اإلنسان هو 
أصال هدف العمل المقدس والذي ال تمس كرامته، فيحول 
إلى وســـيلة إلنتاج المال. لذلك، يجب ضمان ظروف عمل 
أمنـــة والئقـــة باإلنســـان فـــي كل مـــكان، ال تمنع بل تشـــجع 
الحيـــاة الثقافية والروحيـــة، وتعزز التماســـك االجتماعي، 
لصالـــح الحيـــاة المشـــتركة وتنميـــة البلـــدان نفســـها )راجع 

دستور رعائي، فرح ورجاء، 9. 27. 60. 67(.
تفتخر البحرين بمكتســـبات ثمينة في هـــذا المجال: أفكر، 
مثـــال، فـــي أول مدرســـة للبنات فـــي الخليج وإلغـــاء الرق. 
لتكـــن منـــارا لتعزيـــز الحقـــوق فـــي كل المنطقـــة، وظروف 
عادلـــة وأفضـــل للعمـــال والنســـاء والشـــباب، وتضمـــن في 
الوقت نفســـه االحتـــرام واالهتمـــام للذين يشـــعرون بأنهم 
والمســـاجين:  المهاجريـــن  مثـــل  المجتمـــع،  هامـــش  علـــى 
التنميـــة الحقيقيـــة، البشـــرية والمتكاملـــة، تقـــاس قبل كل 

شيء باالهتمام بهؤالء.
ال تـــزال شـــجرة الحيـــاة، التـــي تقـــف وحيـــدة فـــي مشـــهد 

الصحراء، تذكرني بمجالين حاســـمين للجميع، ويخاطبان 
خصوصـــا الذيـــن يحكمـــون ويتحملـــون مســـؤولية خدمة 
الخيـــر العـــام. في المـــكان األول، قضية البيئة: كم شـــجرة 
قطعـــت، وكم من النظم البيئية التي دمرت، وكم من بحار 
تلوثت بجشـــع اإلنسان الذي ال يشـــبع، والذي يؤدي بدوره 
إلى نتائج عكسية! ال نكل من العمل من أجل هذه القضية 
الملحة والمأساوية، واتخاذ خيارات عملية وبعيدة النظر، 
يتـــم اتخاذهـــا من أجل األجيال الشـــابة، قبل فوات األوان 

وقبل أن يتعرض مستقبلهم للخطر.
مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة للتغيـــر المناخـــي )COP27(، الذي 
ســـيعقد في مصـــر بعد أيام قليلة، ليكـــن خطوة إلى األمام 
فـــي هـــذا االتجـــاه، فـــي المـــكان الثانـــي، شـــجرة الحيـــاة، 
بجذورها التي تنقـــل المياه الحيوية من باطن األرض إلى 
الجـــذع، ومن الجذع إلى األغصـــان، وبالتالي إلى األوراق، 
التي تعطي األكســـجين للخليقة، تجعلنـــي أفكر في دعوة 
اإلنســـان، في كل إنســـان علـــى األرض: بأن يجعـــل الحياة 
تزدهـــر. لكننا نشـــهد اليـــوم، وكل يوم المزيد، مـــن األفعال 
والتهديدات بالقتـــل. على وجه الخصوص، أفكر في واقع 
الحـــرب الوحشـــي الـــذي ال معنى لـــه، والذي يـــزرع في كل 
مـــكان الدمـــار ويقضي على األقل. في الحرب يظهر أســـوأ 
جوانـــب اإلنســـان: األنانيـــة والعنـــف واألكاذيـــب. نعم، ألن 
الحـــرب، كل حـــرب، تمثـــل أيضـــا مـــوت الحقيقـــة. لنرفض 
منطق الســـالح ولنقلب المســـار، ونحول اإلنفاق العســـكري 
الضخـــم إلى اســـتثمارات لمحاربة الجوع ونقـــص الرعاية 
الصحيـــة والتعليـــم. في قلبـــي يوجد ألم لحـــاالت الصراع 
العديـــدة. أنظر إلى شـــبه الجزيرة العربيـــة، وأود أن أحيي 
بلدانها بحرارة واحترام، أتوجه بتفكير خاص وصادق إلى 
اليمن، المعذب من حرب منسية، ومثل كل حرب، ال تؤدي 
إلـــى أي نصر، بـــل فقط إلى هزائم مريرة للجميع. وبشـــكل 

خـــاص، أحمـــل بصالتـــي المدنييـــن واألطفال وكبار الســـن 
والمرضى وأناشد: لتسكت األسلحة، ولنلتزم في كل مكان 

وبصدق من أجل السالم.
إعالن مملكة البحرين، في هذا الصدد، يعترف بأن المعتقد 
الدينـــي هو “بركة للبشـــرية جمعاء” وأســـاس “للســـالم في 
العالم”. أنا هنا مؤمن ومسيحي وإنسان وحاج سالم، ألننا 
اليـــوم، أكثـــر من ذي قبـــل، مدعوون في كل مـــكان إلى أن 

نلتزم بجدية من أجل السالم. 
صاحـــب الجاللـــة، وأصحـــاب الســـمو الملكي، والســـلطات، 
واألصدقـــاء، أوجـــه كلمـــات فقـــرة فـــي إعـــالن التســـامح 
لنفســـي، وأشـــارككم بهـــا، وهي ما ننشـــده من الزيـــارة إلى 
مملكـــة البحرين. الفقـــرة الجميلة هي: “لنلتـــزم بالعمل من 
أجل عالـــم، يتحد فيه المؤمنون الصادقون في معتقدهم، 
لرفـــض مـــا يفرقنا وللتركيـــز على ما يوحدنـــا”. ليكن كذلك 

ببركة اإلله العلي القدير، شكًرا. 
وقـــد اســـتعرض جاللـــة الملـــك المعظـــم مـــع قداســـة البابا 
خـــالل اللقاء عالقـــات الصداقة التاريخيـــة الوثيقة وآفاق 
التعـــاون المشـــترك بين مملكة البحرين والفاتيكان وســـبل 
دعمهـــا وتنميتها بمـــا يخـــدم القضايا اإلنســـانية، باإلضافة 
إلـــى جهـــود الجانبين في تعزيـــز قيم التســـامح والتعايش 
و التآخـــي والحوار بين الشـــعوب التي تحـــث عليها جميع 
األديان في ســـبيل تحقيق الخير واألمن واألمان والســـالم 
للبشـــرية جمعـــاء. عقـــب ذلـــك، تشـــرف أعضـــاء المجلـــس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية وأعضاء مجلـــس أمناء مركز 
الملـــك حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي ورؤســـاء الكنائس 
بالســـالم على جاللة الملك المعظم وقداسة بابا الفاتيكان، 
فيمـــا قامـــت مجموعة مـــن األطفال بنثـــر الـــورود احتفاًء 

بزيارة قداسة البابا.



بالدنا تنتهج سبل التآخي واحترام سيادة الدول وحســـــــــــن الجـــوار وعـــدم التدخـــل فــي شؤونـهـا الداخلـية
زيـارة البابـا ستتـرك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيـه في منطقـــــــــــــتنا الخليجية والعربية... الملــك المعظــم:
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قداسة بابا الفاتيكان: أكبر غنى 
في البحرين يتألق في تنوع األعراق 

والثقافات والعيش معا في سالم

العمل ليس ضروريا لكسب لقمة 
العيش فقط... بل هو حق ال 

غنى عنه لتطوير الذات

“إعالن مملكة البحرين” يعترف بأن 
المعتقد الديني بركة للبشرية جمعاء 

وأساس للسالم في العالم

الحرية الدينية ينبغي أن تكون 
كاملة وال تقتصر على حرية العبادة 

بالكرامة المتساوية لكل جماعة

نصف السكان المقيمين في 
المملكة هم من األغراب ويعملون 
لتنمية بلد يشعرون فيه أنه بيتهم

ضرورة ضمان الحق في الحياة عند 
فرض العقوبات على البعض بحيث 

ال يمكن القضاء على حياتهم

البحرين حريصة على حقوق اإلنسان وصيانتهـا وااللتـزام بهـا
جاللته أشاد بمضامين كلمة قداسة بابا الفاتيكان... الملك المعظم:

أشـــاد عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بما جاء في 
كلمـــة قداســـة البابا فرانســـيس بابـــا الفاتيكان 
أمـــس  أقيـــم  الـــذي  االســـتقبال  حفـــل  خـــالل 

)الخميـــس( فـــي قصـــر الصخيـــر علـــى شـــرف 
قداســـته من مضامين إنســـانية أكـــدت مبادئ 
حقـــوق اإلنســـان والحريات الدينيـــة والعمالية 
وممارســـتها. وأكد جاللتـــه أن مملكة البحرين 

وفقا لمبادئها التي ســـارت عليها وهي حريصة 
على تأكيد حقوق اإلنسان وصيانتها وااللتزام 
بها ممارســـًة، ووضـــع األطر الكفيلـــة بصيانتها 
وزيـــادة الوعي بها ثقافًة وفكًرا، مؤكًدا جاللته 

مـــا تحظى بـــه هذه الجوانب مـــن اهتمام وافر 
من الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة والعمـــل جنًبا إلى جنب مع 

الســـلطة التشـــريعية لتعزيز هـــذا الجانب، وقد 
ورد ذلـــك في ميثـــاق العمل الوطني ودســـتور 
مملكـــة البحريـــن وقوانينها والتطبيـــق الفعلي 

لها.



كان عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي 
مقدمة مســـتقبلي قداســـة البابا فرنسيس 
بابا الفاتيكان والوفد المرافق لدى وصوله 
إلى البالد أمس في زيارة رسمية تاريخية 
لمملكة البحرين تستغرق أربعة أيام تلبية 
لدعـــوة كريمة مـــن جاللة الملـــك المعظم، 

يلتقي خاللها صاحب الجاللة.
 كمـــا يشـــارك قداســـة البابـــا خـــالل زيارته 
التاريخيـــة فـــي فعاليات ملتقـــى البحرين 
للحوار “الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنســـاني” في دورته األولـــى والذي يعقد 
برعايـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم حفظه هللا 

ورعاه.
 كما كان في االســـتقبال ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وقد صافح قداســـة البابا كبار المستقبلين 
من أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة 
وكبـــار ضباط قوة دفـــاع البحرين ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.
كمـــا صافـــح جاللـــة الملـــك المعظـــم الوفد 

المرافق لقداسة بابا الفاتيكان.
قاعـــة  فـــي  قصيـــرة  اســـتراحة  وبعـــد 
التشريفات تبادل جاللة الملك المعظم مع 

قداسة البابا األحاديث الودية.
وغـــادر موكب بابا الفاتيـــكان متوجها إلى 
قصـــر الصخير ترافقه كوكبـــة من الخيالة 
فيمـــا قامـــت مجموعة مـــن األطفـــال بنثر 
الـــورود وقدمت الفرق الشـــعبية العروض 

ابتهاجا بمقدم قداسة بابا الفاتيكان.
وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف برئاســـة وزير 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 

نواف المعاودة.
ويرافـــق قداســـة البابـــا وفـــد مكـــون مـــن 
الكاردينـــال بيترو باروليـــن وزير خارجية 
الفاتيـــكان، والكاردينـــال لويـــس أنتونيـــو 
تاغلي عميد مجمع التبشـــير، والكاردينال 
ليونـــاردو ســـاردني عميد مجمـــع الكنائس 
كـــوخ  كـــرت  والكاردينـــال  الشـــرقية، 
عميـــد مجمـــع تعزيـــز الوحدة المســـيحية، 
غيشـــوت  أيوســـو  ميغيـــل  والكاردينـــال 
عميد مجمع الحـــوار بين األديان، ورئيس 

األســـاقفة إدغـــار بينيـــا بـــارا وكيـــل وزارة 
الخارجية، ورئيس األســـاقفة بول ريشارد 
غاالغار أمين ســـر دولة حاضرة الفاتيكان 
للعالقـــات مع الدول والمنظمـــات الدولية، 
ورئيس األساقفة يوجين مارتن نوجينت 
مملكـــة  إلـــى  الرســـولي  الكرســـي  ســـفير 
البحريـــن، والمطـــران بـــول هينـــدر المدبر 
الرســـولي لشـــمال شـــبه الجزيـــرة العربية، 
والمونسنيور ماريو كودامو المسؤول في 
وزارة الخارجية، والمونسنيور كريستوفر 
واشـــنطن مترجـــم، والمونســـنيور ماريـــو 
بيفي أمين سر ســـفارة الكرسي الرسولي، 
بينالفيـــر  كارنيريـــرو  خافييـــر  واألب 
واألب  الخارجيـــة،  وزارة  فـــي  المســـؤول 
المحلـــي،  المنســـق  فيرنانـــدس  غاســـبر 
والدكتـــور باولـــو روفينـــي- عميـــد مجمـــع 

اإلعالم واالتصال. 
كما اســـتقبل صاحب الجاللة شيخ األزهر 
الشـــريف رئيس مجلس حكماء المسلمين 
اإلمـــام األكبـــر أحمـــد الطيب لـــدى وصوله 
إلـــى البـــالد امس في زيـــارة للمملكة تلبية 
لدعـــوة كريمـــة مـــن عاهـــل البـــالد المعظم 
ملتقـــى  فعاليـــات  فـــي  فضيلتـــه  يشـــارك 
البحرين للحوار “الشـــرق والغرب من أجل 

التعايش اإلنساني”.
 كما كان في االســـتقبال، ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 ثـــم صافـــح شـــيخ األزهـــر الشـــريف كبـــار 
المســـتقبلين من أصحاب السمو والمعالي 
والسعادة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين 

ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
 وقـــد رحب جاللة الملـــك المعظم بفضيلة 
اإلمـــام األكبـــر وأعـــرب جاللته عن شـــكره 
وتقديـــره لفضيلتـــه على زيارتـــه للبحرين 
ومشاركته في هذا الملتقى، مثنيًا جاللته 
على المكانـــة الرفيعة التـــي تبوأها األزهر 
الشـــريف كمنارة علمية ودينية تنشـــر قيم 
اإلســـالم العظيمـــة واالعتدال والتســـامح 

والمحبة.
وأعـــرب فضيلـــة اإلمـــام األكبر عن شـــكره 
وتقديـــره لحضـــرة جاللـــة الملـــك المعظم 
علـــى كـــرم الضيافـــة وحفـــاوة االســـتقبال 
وعلى دعوة جاللته الكريمة له للمشـــاركة 

في ملتقى البحرين.

المنامة - بنا

الملك المعظم في مقدمة مستقبلـــــــــــي بابا الفاتيكــان واإلمــام األكبــر
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استقبل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس في 
قصر الصخير، كبار المشـــاركين في ملتقى 
البحريـــن للحوار “الشـــرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنساني” في دورته األولى التي 

تستضيفها المملكة.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالجميـــع، معربا 
حضورهـــم  علـــى  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
العالمـــي  الملتقـــى  هـــذا  فـــي  ومشـــاركتهم 
المهم والتوصل إلى نتائج تسهم في تعزيز 
أهـــداف  وتحقيـــق  والتعايـــش  التســـامح 
الملتقـــى المنشـــودة واالطـــالع على تجربة 
البحريـــن الرائـــدة ونموذجهـــا المتميـــز في 
التآخي والتعايش اإلنساني والتسامح بين 
جميـــع األديـــان والمذاهـــب والثقافات في 

مجتمـــع ينعـــم بالمحبـــة واألخوة والســـالم 
مملكـــة  أن  جاللتـــه  وأكـــد  والطمأنينـــة.  
البحرين ستظل منارة للتسامح واالعتدال 

والتعايش، تجسيدا للقيم اإلنسانية النبيلة 
التـــي تؤمن بها ومـــا يتميز به أهل البحرين 
منذ القـــدم من انفتاح ووســـطية وترحيب 

بالجميع، متمنيا جاللته لجميع المشـــاركين 
فـــي  اإلقامـــة  وطيـــب  التوفيـــق  دوام 
مملكـــة البحرين. مـــن جانبهم، أعـــرب كبار 

المشـــاركين عـــن شـــكرهم وامتنانهـــم لملك 
البالد المعظم على حســـن االستقبال وكرم 
الضيافـــة وعلى اســـتضافة المملكة ملتقى 

البحرين للحـــوار، مثمنين الـــدور المحوري 
للمملكـــة بقيادة جاللته في ترســـيخ ثقافة 

الحوار والتسامح والتعايش السلمي.

المنامة -بنا

المملكة ستظل منارة للتسامح واالعتدال والتعايش
مجتمعنا ينعم بالمحبة والسالم... الملك المعظم شاكًرا المشاركين بملتقى البحرين للحوار:

صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  ملـــك  اســـتقبل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في قصر الصخير أمـــس رئيس جمهورية 
رئيـــس  الصديقـــة  الروســـية  تتارســـتان 
مجموعة الرؤية االستراتيجية بين روسيا 
والعالـــم اإلســـالمي رســـتم مينيخانـــوف؛ 
بمناســـبة زيارتـــه المملكـــة للمشـــاركة فـــي 
ملتقـــي البحريـــن للحوار “الشـــرق والغرب 

من أجل التعايش اإلنساني”.
ورحب جاللة الملـــك المعظم خالل اللقاء 
برئيس جمهورية تتارســـتان، وبمشـــاركته 
وأشـــاد  للحـــوار،  البحريـــن  ملتقـــى  فـــي 
بأواصـــر العالقـــات الثنائيـــة الوثيقة التي 
تربـــط بيـــن البلدين ومـــا وصلـــت إليه من 
مستوى متقدم في سائر المجاالت، مؤكدا 
جاللتـــه تطلع المملكـــة لتعزيز وتنمية أطر 

التعاون المشـــترك مع جمهورية تتارستان 
بما يعـــود بالتقـــدم والنمـــاء علـــى البلدين 

والشعبين الصديقين.
جمهوريـــة  رئيـــس  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

تتارســـتان عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة 
ملـــك البـــالد المعظـــم علـــى كـــرم الضيافة 

وحســـن االستقبال وعلى ما يوليه جاللته 
مـــن حرص واهتمام علـــى تطوير وتوثيق 

عالقـــات الصداقة والتعـــاون الوطيدة مع 
بالده.

المنامة - بنا

الملك المعظم يشيد بأواصر العالقات الثنائية مع تتارستان
نتطلع لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين



أكــد ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة نهج مملكة البحريــن في إعالء قيم التســامح والتعايش 
والتآخي اإلنســاني وفق ما يوليه عاهل البالد المعّظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة من حرص دائم على تعزيز هذه القيم ونشر السالم 
والحوار بين مختلف الثقافات، منّوًها سموه بما يمّيز أهل البحرين منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم من محبتهم للجميع وترحيبهم وانفتاحهم على مختلف 
الحضــارات والثقافــات وهــو مــا بّوأ مملكــة البحريــن مكانة بــارزة وأصبحت 

ملتقى مختلف الثقافات واألديان.

وقال ســـموه إن مملكة البحرين ســـتبقى 
دوًما واحة للسالم والتسامح والتعايش، 
مؤكًدا حرص المملكة الدائم على اإلسهام 
من خـــالل الملتقيـــات والمنتديـــات التي 
تســـتضيفها فـــي تحقيق الخيـــر للجميع، 
والخـــروج بالـــرؤى الجامعة التي تســـمو 
باإلنســـانية وتعّزز األمن واالســـتقرار في 

مختلف أرجاء العالم.
جاء ذلك، خالل لقاء ســـموه أمس بقصر 
الشـــيخ حمـــد، بحضـــور الممثـــل الخاص 
لجاللة الملك المعّظم سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، وسمو الشيخ محمد 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وعدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين، رؤســـاء الوفـــود 
المشـــاركة فـــي ملتقـــى البحريـــن للحوار 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  “الشـــرق 
اإلنســـاني”، والـــذي يعقـــد تحـــت رعايـــة 
صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد المعّظـــم، 
خـــالل الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري 
بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان قداســـة 

البابا فرنسيس، وشـــيخ األزهر الشريف، 
رئيـــس مجلس حكماء المســـلمين اإلمام 
األكبر الدكتـــور أحمد الطيب، إلى مملكة 
مـــن صاحـــب  كريمـــة  بدعـــوة  البحريـــن 

الجاللة الملك المعظم.
وأشـــار سموه إلى ما يمثله مؤتمر ملتقى 
البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنســـاني” من أهمية بالغة في 
ظـــل التحديات التي تواجـــه العالم على 
مختلـــف المســـتويات والتـــي تجعـــل من 
الحوار الوســـيلة األسمى في نشر السالم 
وتحقيـــق  اإلنســـاني  التآخـــي  وتعزيـــز 
االزدهـــار لصالـــح الجميع، متمّنًيا ســـموه 
لجميع المشـــاركين بالتوفيـــق والوصول 
لمخرجـــات تســـهم في تحقيـــق األهداف 

والغايات المشتركة.
وقـــد أقـــام صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء 
لرؤســـاء الوفـــود المشـــاركة فـــي ملتقى 

البحرين للحوار وذلك تكريًما لهم.

المنامة - بنا

الحوار الوسيلة األسمى لنشر السالم وتعزيز التآخي اإلنساني
أهل البحرين منذ فجر التاريخ يتمّيزون بمحبتهم للجميع... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المملكة بقيادة الملك المعّظم ستبقى دوًما واحة للسـالم والتسامـح والتعايـش

local@albiladpress.com5134 09الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 10 ربيع اآلخر 1444 - العدد



local@albiladpress.com

الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5133
08

local@albiladpress.com الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 10 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5134 10

نيابـــة عـــن ملـــك البـــاد المعّظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
افتتح ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك آل 
الملـــك  لجالـــة  الخـــاص  الممثـــل  خليفـــة 
المعّظـــم، أمـــس بمركـــز عيســـى الثقافـــي، 
أعمـــال ملتقـــى البحريـــن للحوار “الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، 
الـــذي يقام على مـــدى يومين، بتنظيم من 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
المســـلمين والمجلـــس  ومجلـــس حكمـــاء 
األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية، وبمشـــاركة 
عدد من أبرز الشـــخصيات الفكرية البارزة 

وممثلي األديان من مختلف دول العالم.
وانطلقـــت أعمـــال الملتقى بعزف الســـام 
الملكـــي، ثم تاوة آيات بينـــات من القرآن 
الكريـــم، ثـــم ألقى رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــئون اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة كلمة نقل خالها 
تحيـــات ملك البـــاد المعّظم وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
للمشـــاركين فـــي الملتقـــى، وتمنياتهما لهم 

بالتوفيق والنجاح.
 وتقـــّدم بالنيابـــة عـــن جميـــع المشـــاركين 
بعظيـــم الشـــكر لصاحـــب الجالـــة الملـــك 
المعظم على هذه المبادرة الكريمة، والتي 
من شـــأنها أن تدعم قيم الخير والتعايش 
للعالـــم أجمـــع مـــن أمـــن وســـام ومحبـــة 

ووئام.
 وأعلـــن عن تفّضـــل صاحب الجالة الملك 
المعظم بإنشاء جائزة الملك حمد الدولية 
للحـــوار والتعايـــش الســـلمي تأكيـــًدا على 
أهمية الحوار والتفاهم والتعاون المشترك 
بين الدول، ودعًما من جالته لكافة جهود 
الخيـــر والســـام والتقارب بين كل البشـــر 
دون تمييـــز، وهـــو مـــا دعـــت إليـــه األديان 
الســـماوية وتنظمـــه القوانيـــن الدولية من 

أجل رفعة األمم والشعوب.
 وأعـــرب الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمـــد 
بن راشـــد آل خليفة عن ترحيبه بمشـــاركة 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر  شـــيخ 
حكمـــاء المســـلمين فضيلـــة اإلمـــام األكبر 
أحمـــد الطيـــب وقداســـة البابا فرانســـيس 
مقـــّدًرا  الكاثوليكيـــة،  الكنيســـة  رئيـــس 
عالًيـــا جهـــود مجلـــس حكمـــاء المســـلمين 
والفاتيكان ومشـــاركتهما فـــي تنظيم هذا 
الملتقـــى الكبيـــر، ســـائًا هللا عـــّز وجـــّل أن 
يأخـــذ بأيـــدي الجميع لإلســـهام في خدمة 
مـــن خـــال حـــوارات رصينـــة  اإلنســـانية 
تكـــرس التعايـــش وثقافتـــه وأسســـه فـــي 
التعاطـــي حـــول العالـــم، وتجعلـــه رســـالة 
حقيقيـــة تتبناهـــا الحكومـــات والمنظمات 

والشعوب.
 وأكد أن مملكة البحرين حظيت بجغرافيا 
متميـــزة وموقـــع اســـتراتيجي مهم، حيث 
ا لمختلف  كانت عبر العصور ملتقى حضاريًّ
ـــا  حيويًّ ومركـــًزا  القديمـــة  الحضـــارات 
لخطـــوط التجـــارة والماحـــة، ممـــا جعـــل 
أهلهـــا منفتحيـــن على التعاطـــي البناء مع 
مختلف األديـــان والمذاهـــب والمعتقدات 

واألفكار والثقافات والحضارات.
وأشـــار الـــى أن الشـــواهد الحضاريـــة تبرز 
كشـــاهد على تلك الصـــورة الناصعة، التي 
يتجاور فيها المســـجد والمأتم والكنيســـة 
والكنيـــس والمعبد، ويمارس فيها كل فرد 
أو جماعـــة عباداتهم وطقوســـهم العبادية 
رت قيمة  بـــكل حريـــة وأمان، وبذلك تجـــذَّ

التعايـــش باعتبارهـــا جـــزًءا مـــن الثوابـــت 
ومرتكـــًزا  البحرينـــي،  لإلنســـان  األصيلـــة 
ا للتعاطـــي العـــام والعمـــل الوطني  رئيســـيًّ

واالجتماعي.
وشـــدد على أن العمق الحضاري للبحرين، 
والتاريـــخ اإلنســـاني فيهـــا، همـــا مـــن أهم 
إلـــى  مشـــيًرا  فيهـــا،  التعايـــش  مقومـــات 
التعايـــش  إلشـــاعة  أساســـيين  عامليـــن 
المجتمعـــات،  فـــي  وديمومتـــه ورســـوخه 
الدينيـــة  الخصوصيـــات  احتـــرام  أولهمـــا 
والمذهبيـــة؛ إذ إن احترامها يجعل البلدان 
والدول مســـتوعبًة للتعددية فيها، بل إنها 
ا للبناء  تجعل من التعدديـــة عامًا حضاريًّ
والتنميـــة، وهو ما حرصت على ترســـيخه 

بادنا منذ زمن بعيد.
ونـــّوه الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن 
راشـــد آل خليفـــة إلـــى أن ميثـــاق العمـــل 
الوطني ودستور مملكة البحرين وقوانيننا 
الوطنيـــة تصون هذه الخصوصية، وتؤكد 
عليهـــا، وقـــد حرصت البحريـــن على جعل 
تشـــريعاتها وأنظمتهـــا متوائمـــة مـــع هـــذا 
التنـــوع، ففـــي قضايا األحوال الشـــخصية 
أو األحكام األسرية مثاً؛ يتحاكم كلُّ فرٍد 
بحسب دينه ومذهبه، وكذلك الحال فيما 

يتعلق باألوقاف اإلسامية.
وأشـــار إلـــى أن العامل الثاني هـــو الحرية 
الدينية، وتتمتـــع مملكة البحرين بحريات 
منحهـــا  علـــى  تقتصـــر  ال  واســـعة  دينيـــة 
تلـــك  دعـــم  إلـــى  تتعـــداه  بـــل  فحســـب، 
الحريات والشـــعائر، وكفالتها ومســـاندتها 
ـــا  حضاريًّ وجًهـــا  باعتبارهـــا  وترســـيخها، 
للبـــاد وأهلها، فصـــارت البحريـــن نموذًجا 

ا ُيحتذى في هذا المجال. عالميًّ
وأوضح أن البحرين تحتل المرتبة األولى 
ـــا مـــن حيـــث نســـبة عـــدد المســـاجد  عالميًّ
والجوامـــع ودور العبـــادة قياًســـا إلى عدد 
ســـكانها ومســـاحتها حيث يمارس الجميع 
شـــعائرهم الدينية في إطـــار من التعايش 

البناء.
الحـــادي  القـــرن  إطالـــة  مـــع  إنـــه  وقـــال 
والعشـــرين، كانـــت البحريـــن علـــى موعـــٍد 
مـــع التاريـــخ بقيـــادٍة اســـتثنائيٍة حكيمـــٍة 
مـــن صاحـــب الجالة الملـــك المعظم الذي 
مشـــروع  بإطـــاق  الزاهـــر  عهـــده  ـــن  دشَّ
وطني إصاحي تنموي شـــامل؛ يبني على 
ثوابـــت الباد وقيمهـــا وهويتهـــا وعاداتها 
وتقاليدهـــا، صاغـــه جالتـــه برؤيـــة ثاقبة، 

وأسس صلبة متماسكة.
وأضـــاف أن مملكة البحرين حملت بقيادة 
جالته رسالة التعددية والتعايش والسام 
لتبثهـــا في العالم كلـــه، مصافحًة بذلك كل 
الجهود الدولية في هذا المضمار؛ انطاًقا 
مـــن إيمانها الراســـخ بأهمية هذه الرســـالة 

ليعم الخير أرجاء المعمورة.
وأشـــار إلـــى أن جالتـــه أطلق سلســـلًة من 
المبادرات الســـامية في هذا المجال؛ ومن 
أهمهـــا إنشـــاء مركـــز الملـــك حمـــد العالمي 
للتعايش الســـلمي، وتدشين كرسي الملك 
والتعايـــش  األديـــان  بيـــن  للحـــوار  حمـــد 
اإليطاليـــة  ســـابينزا  بجامعـــة  الســـلمي 
العريقـــة، وتوقيـــع إعان مملكـــة البحرين 
فـــي الواليـــات المتحـــدة، وإطـــاق مركـــز 
الملـــك حمد العالمـــي للحوار بيـــن األديان 
لـــوس  مدينـــة  فـــي  الســـلمي  والتعايـــش 
أنجلـــوس األميركيـــة، باإلضافة إلى دعوة 
جالتـــه لفضيلـــة شـــيخ األزهـــر الشـــريف 
وقداســـة بابـــا الفاتيـــكان للمشـــاركة فـــي 

أعمال هذا الملتقى المبارك.

وقيادتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  أن  وأكـــد 
الحكيمة حملت رســـالة التعايش والسام 
بكل حـــرٍص وإيماٍن ووفـــاٍء، لتكون منارًة 
لبـــث هذه القيم النبيلـــة، ومركًزا لمبادراٍت 
عالميٍة اســـتباقيٍة نوعيٍة في هذا المجال؛ 
إيماًنـــا بما لهذه القيم اإلنســـانية الســـامية 
ـــاٍل فـــي خيـــر العالم  مـــن دوٍر وإســـهاٍم فعَّ
وأمنه ونهضته، وســـتبقى مملكة البحرين 
بقيـــادة مليكهـــا المعظـــم وفيـــًة ومخلصًة 
لهـــذه الرســـالة الســـامية والنبيلـــة، رائـــدًة 
معطـــاءًة فيهـــا، يشـــهد لهـــا التاريـــخ فيهـــا 
برسوخ القدم وصدق النية والعزيمة، نحو 

عالم أكثر سلًما وساًما وأماًنا.
وفي ختام الكلمة، دعا الشيخ عبدالرحمن 
بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة الجميـــع 
إلـــى التكاتـــف والتعاون لدعـــم قيم الخير 
بـــكل  والتصـــدي  والســـام،  والتعايـــش 
والتحريـــض  الفتنـــة  لدعـــاة  مســـئولية 

والكراهية.
بعدهـــا، ألقـــى رئيس جمهورية تتارســـتان 
رســـتم مينيخانوف كلمة أعـــرب فيها عن 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر لجالـــة الملـــك 
المعّظـــم علـــى هذه المبـــادرة والدعوة إلى 
عقـــد الملتقـــى، الســـيما وأن قضية الحوار 
ا  ا جدًّ بين األديان والثقافات تعد أمًرا مهمًّ
للعالـــم فـــي هـــذه المرحلـــة التي يمـــر فيها 

بأوضاع صعبة ومعقدة.
فرصـــة  يمثـــل  الملتقـــى  أن  إلـــى  وأشـــار 
لاستماع إلى مختلف اآلراء القيمة حول 

ســـبل التعايـــش والوئـــام االجتماعـــي بين 
الثقافات والديانات المختلفة.

واســـتعرض تجربة بـــاده تتارســـتان في 
األطيـــاف  جميـــع  بيـــن  التعايـــش  تعزيـــز 
والمكونـــات التي تعيش علـــى أرضها، وما 
تمتلكه من إرث حضـــاري وتاريخي يقوم 
على التنـــوع والتعدد واالحترام المتبادل، 
والجهـــود التي تقوم بها لدعـــم هذه القيم 
اإلنســـانية، مشـــدًدا على أهمية هذه القيم 

في تحقيق التقدم والنماء للشعوب.
ثـــم ألقى وزير التســـامح والتعايش بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــيخ نهيان 
بـــن مبارك آل نهيـــان عبر فيهـــا عن عظيم 
الشـــكر واالمتنان لراعـــي الملتقى صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وذلك تقديًرا صادًقـــا لحرص جالته على 
نشـــر وتأكيد مبـــادئ التســـامح والتعايش 
السلمي، واالحترام المتبادل بين الجميع.

لمملكـــة  والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  وأعـــرب 
البحرين الستضافتها لهذا الملتقى، والذي 
يعكـــس مـــا تتســـم بـــه المملكة مـــن ريادة 
وتميـــز في الحـــوار والتســـامح والتعايش 
والســـعي إلـــى بعـــث األمـــل والثقـــة، فـــي 

مستقبل العالم.
مـــن  المتميـــزة  النخبـــة  هـــذه  إن  وقـــال 
المفكريـــن ورمـــوز وممثلـــي األديان حول 
العالم يعبرون بوجودهم في هذا الملتقى 
عن أننا جميًعا أعضاء في مجتمع إنساني 
ا من أجـــل تحقيق حياة  واحد نعمل ســـويًّ

حرة وكريمة للجميع في كل مكان.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يؤكد من جديد 
ضـــرورة أن يكون الطابع الروحي لألديان، 
والقيم اإلنســـانية التي يشترك فيها البشر 
فـــي كل مكان، أساًســـا إلحـــداث تغييرات 
قانونيـــة، وأدبيـــة، وأخاقيـــة، وســـلوكية، 
النـــاس، تحقـــق  واقتصاديـــة، فـــي حيـــاة 
التعـــارف والحـــوار والعمل المشـــترك بين 

الجميع، لما فيه مصلحة الجميع.
وتطّرق إلى جهود دولة اإلمارات برئاســـة 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن زايد آل نهيان في دعم قيم التســـامح 

والتعايش.
األول  برثلمـــاوس  قداســـة  ألقـــى  بعدهـــا، 
أســـاقفة  رئيـــس  المســـكوني  البطريـــرك 
القســـطنطينية بالجمهوريـــة التركية كلمة 
شدد فيها على أهمية الحوار في مواجهة 
التحيز والتعصب وســـوء فهـــم األخر وما 
لذلك من آثار ســـلبية على السام، مشدًدا 
علـــى أهميـــة بـــذل مـــن الجهود اإلنســـانية 
المشـــتركة التـــي تعـــّزز مـــن قيـــم الحـــوار 
وتســـهم في ترســـيخ التعايش بما يســـهم 

في التغلب على األزمات.
ثـــم ألقـــى األميـــن العـــام لمنظمـــة التعاون 
اإلسامي الســـفير حسين طه كلمة أعرب 
فيهـــا عـــن شـــكره لجالـــة الملـــك المعظـــم 
حفظـــه هللا ورعاه ولمملكـــة البحرين على 
التـــي  والمبـــادرة  الملتقـــى،  هـــذا  تنظيـــم 

تهدف إلى خدمة اإلنسانية والقيم البناءة 
المشـــتركة بين األديان مـــن أجل التعايش 

السلمي والتسامح بين الجميع.
وأكـــد أن الملتقـــى يكتســـب أهميـــة بالغـــة 
علـــى مســـتوى األفـــكار التي تســـاند القيم 
التـــي تنـــادي باحتـــرام االختـــاف العرقي 
مســـتعرًضا  الثقافـــي،  والتعـــدد  والدينـــي 
الجهـــود التـــي تقوم بهـــا منظمـــة التعاون 
اإلســـامي في ترســـيخ مبادئ الحوار وما 
توليـــه مـــن اهتمـــام بكل مـــا من شـــأنه أن 
يحقـــق الســـام واالحتـــرام المتبـــادل بين 
األديان ورفعة قيم المحبة والتسامح بين 

مختلف األمم والشعوب.
بعدهـــا، ألقـــى وكيـــل األمين العـــام لألمم 
المتحدة والممثل الســـامي لتحالف األمم 
أنخيـــل  ميغيـــل  للحضـــارات  المتحـــدة 
موراتينوس كلمة أعرب فيها عن سعادته 
بالمشـــاركة في هذا الملتقـــى والتي تأتي 
فـــي إطـــار رؤى مملكـــة البحريـــن بقيادة 
المعظـــم فـــي دعـــم قيـــم  الملـــك  جالـــة 
الثقافـــي  للتنـــوع  واحترامهـــا  التعايـــش 
والتعددية الدينية وما تشكله هذه القيم 

من أولويات في نهج مملكة البحرين.
وأشـــاد بالجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا جالة 
الملـــك المعظـــم في ســـبيل دعـــم الجهود 
الدوليـــة الرامية إلى نبذ التطرف والعنف 
والكراهيـــة، منّوًهـــا إلـــى مـــا تحظـــى بـــه 
وحاضـــر  تاريـــخ  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
يقوم علـــى احترام الحريـــات والتعددية 

الثقافية والدينية.
وتطـــرق إلـــى احتـــرام الديـــن اإلســـامي 
لقيـــم التعايـــش واحتـــرام اآلخـــر وكل ما 

يخدم اإلنسانية ويدفعها إلى التقدم.
 ثـــم تـــم عـــرض فيلم عـــن تاريـــخ مملكة 
البحرين وقيمهـــا الحضارية التي تميزت 
بها عبر العصور من تعايش وســـام حتى 
أصبحت قبلة حاضنة لكل الثقافات، وما 
وصلـــت إليه مـــن تطور في هـــذا المجال 
الملـــك  الزاهـــر لجالـــة  العهـــد  فـــي ظـــل 

المعظم.

المنامة - بنا

اإلعالن عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي
الملك المعّظم ُينيب سمو الشيخ محمد بن مبارك الفتتاح أعمال ملتقى البحرين للحوار



ــن  تــــــرأس مــســتــشــار األمــ
ــد الـــحـــرس  ــائـ ــنـــي قـ الـــوطـ
الركن  اللواء  سمو  الملكي 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
األول  االجــتــمــاع  خليفة، 
الملكي  الــحــرس  لمجلس 
أمس  جــرى  الـــذي  الطبي، 
فـــي مــقــر قـــيـــادة الــحــرس 
ــكــي، بــحــضــور نــائــب  ــمــل ال
قائد الحرس الملكي نائب 
ــحــرس  رئـــيـــس مــجــلــس ال
ــواء  ــلـ ــكــي الـــطـــبـــي الـ ــل ــم ال
ــنــعــيــمــي  ــد ال ــمـ ــن حـ ــ ــركـ ــ الـ
حيث  المجلس،  وأعــضــاء 
ــوه عـــلـــى آخـــر  ــمـ ــع سـ ــلـ اطـ
الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة 
ــر الـــمـــركـــز  ــقــ بــــإنــــشــــاء مــ
الملكي،  بالحرس  الطبي 
ــعــراض سير  كــمــا تـــم اســت
واإلجـــراءات  العمل  خطة 
ــتــحــضــيــرات اإلداريـــــة  وال
جميع  لــتــفــعــيــل  ــيــة  ــفــن وال
ــام الـــمـــركـــز، وكــذلــك  ــسـ أقـ
اطلع سموه على آلية رفده 
بحسب  الطبية  بــالــكــوادر 

التخصصات العالجية.
 وخــــالل االجــتــمــاع وجــه 
ــن  ــ ــار األمـ ــشـ ــتـ ــسـ ســـمـــو مـ
ــد الـــحـــرس  ــائـ ــنـــي قـ الـــوطـ
للعمل  الــمــجــلــس  الــمــلــكــي 
المتطلبات  جميع  إلنــهــاء 
التنظيمية  واالحتياجات 
بالسرعة  الــطــبــي  لــلــمــركــز 

تشمل  بــحــيــث  الــمــمــكــنــة 
ــة  ــيـ ــعـــالجـ الـــــخـــــدمـــــات الـ
الــــمــــقــــدمــــة لـــمـــنـــســـوبـــي 
الــــحــــرس الـــمـــلـــكـــي عــلــى 
جميع التخصصات الطبية 
أشــاد سموه  الــالزمــة، كما 
لقوة  العامة  القيادة  بدعم 
ــاع الــبــحــريــن وتــعــاون  دفــ
الملكية  الطبية  الخدمات 
الــمــثــمــر مـــمـــا يـــصـــب فــي 
الصحية  المنظومة  تطور 

في مملكة البحرين.
ــمـــو مــســتــشــار  ــمــــن سـ ــ  وث
األمــــــــن الــــوطــــنــــي قـــائـــد 
ــمــلــكــي جــهــود  الـــحـــرس ال
ما  على  المجلس  أعــضــاء 
أبدوه من عمل متميز، كما 
اعتزازه  عن  سموه  أعــرب 
الوطنية وسعيها  بالكوادر 
فــــي تــحــقــيــق األهـــــــداف 

المنشودة.
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بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز كما في 30 سبتمبر 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

31 ديسمبر 302021 سبتمبر 2022
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

31.866.305
161.875

33.153.549
215.264

32.028.18033.368.813

الموجودات المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقد و ما في حكمه

41.788
400.005
214.922

45.203
295.545
181.814

656.715522.562

32.684.89533.891.375مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

100.358
)7.721.888(

3.662.099
14.833.615

100.358
)5.910.985(

10.874.18412.685.087مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

منافع نهاية الخدمة للموظفين

9.982.353
76.377

105.356

11.352.606
139.799
105.396

10.164.08611.597.801
المطلوبات المتداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

ذمم تجارية دائنة ؤاخرى
مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة
حسابات السحب على المكشوف

2.220.337
89.246

1.608.207
7.728.649

186

2.358.710
76.800

1.590.380
5.582.597

-

11.646.6259,608,487

32.684.89533.891.375مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز لفترة التسعة ٔاشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2022

التسعة أشهر
المنتهية في

30 سبتمبر 2021
األنشطة التشغيلية

)2.211.455()1.810.903(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات   
تكاليف التمويل    

إطفاء حق استخدام الموجودات    
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

المخزون    
ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

1.325.231
511.739

53.389

3.415
)104.460(

17.827
40

1.344.886
519.135

59.765

3.289
277.352
)61.266(
)3.987(

 )64.307()3.802(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)44.865()37.987(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)44.865()37.987(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

المبلغ المسدد من قرض ألجل
صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

تكاليف التمويل المدفوعة

)50.976(
)1.508.626(

2.146.052
)517.441(

)59.460(
)1.765.812(

2.447.134
)519.135(

74.711102.727صافي النقد المستخدم عن األنشطة التمويلية

)6.445(32.922صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه
181.81477.293النقد وما في حكمه في بداية الفترة

214.73670.848النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

متمثلة في: النقد وما في حكمه
حسابات السحب على المكشوف  

214.922
)186(

86.631
)15.783(

214.73670.848

بيان الربح ٔاو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد الموجز للربع ولفترة التسعة ٔاشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

التسعة ٔاشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2022

التسعة ٔاشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2021

الربع المنتهي في 30 
سبتمبر 2022

الربع المنتهي في
 30 سبتمبر 2021

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل

 1.891.972
)900.686(

994,405
)583.661(

677.005
)331.771(

427.387
)243.301(

991.826410.744345.234184.086ربح التشغيل للفترة

9.415-20.799-إيرادات أخرى

991.826431.543345.234193.501

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف التمويل

)965.219(
)1.325.231(
)511.739(

)778.977(
)1.344.886(
)519.135(

)343.801(
)447.386(
)204.469(

)276.763(
)446.135(
)168.210(

)2.802.189()2.642.998()995.656()891.108(

)697.607()650.422()2.211.455()1.810.903(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.019()0.018()0.060()0.049(خسارة السهم األساسية

)0.003()0.003()0.009()0.007(خسارة السهم المخفضة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموجز لفترة التسعة ٔاشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )مراجعة(

المجموعالخسائر المتراكمةاإلحتياطي العـام  أسهم ممتازةرأس المال

15.441.187)3.088.840(3.662.09914.833.61534.313في 31 ديسمبر 2020

)2.211.455()2.211.455(---صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

13.229.732)5.300.295(3.662.09914.833.61534.313في 30 سبتمبر 2021

12.685.087)5.910.985(3.662.09914.833.615100.358في 31 ديسمبر 2021

)1.810.903()1.810.903(---صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

10.874.184)7.721.888(3.662.09914.833.615100.358في 30 سبتمبر 2022

البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهيــة فــي 30 سبتمبر 2022

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 3 نوفمبر 2022
بــي دي أو

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المنامة - بنا

إنهاء المتطلبات التنظيمية 
للمركز الطبي بالحرس الملكي قوة الدفاع زاخرة بالكفاءات القيادية والعطاء العسكري

تفان وإخالص في المهمات والواجبات... المشير:

تفقـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، أمـــس الخميـــس، إحـــدى وحدات 
المتابعـــة  ضمـــن  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة 
الميدانيـــة الدائمـــة لـــه فـــي تفقد أســـلحة 
ووحـــدات قـــوة دفـــاع البحريـــن؛ للوقوف 
علـــى ســـير العمـــل واالطـــالع علـــى أهـــم 

إنجازات التطوير والتقدم.
وأكـــد القائد العام لقـــوة دفاع البحرين أنه 
بفضل من هللا ســـبحانه وتعالى ثم بفضل 
المتابعة المســـتمرة والتوجيهات السديدة 
من لدن ملك البـــالد المعظم القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، أصبحت قوة دفاع البحرين زاخرة 
بالكفاءات القيادية والعطاء العسكري بما 
تمتلكـــه اليوم مـــن كوادر بشـــرية عمودها 

التفانـــي في البذل واإلخـــالص في المهام 
الداخلـــي  المســـتوى  علـــى  والواجبـــات 
الرعايـــة  بفضـــل  ذلـــك  وكل  والخارجـــي 
الســـامية من قائدنا األعلى، وما يتوفر لها 
مـــن منظومـــات قتالية متطورة وأســـلحة 
حديثـــة متقدمـــة ممـــا جعلها فـــي مصاف 
وتدريبـــا،  تســـليحا  المتطـــورة  الجيـــوش 
مشـــيرا إلى أن تلك القـــوة الوطنية األبية 
يقع علـــى عاتقها أمانة كبيرة ومســـؤولية 
عظيمـــة وهـــي شـــرف الدفـــاع عـــن أرض 
الحضاريـــة  منجزاتنـــا  وحمايـــة  الوطـــن، 

والحفاظ على مكتسباتنا التاريخية.
وفـــي ختـــام الزيارة دعا القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحرين الجميع إلى بذل كل ما في 
وسعهم من جهد في أداء مهامهم الموكلة 

إليهم بكل كفاءة واقتدار.

المنامة - بنا

القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

تعزيز التنسيق العسكري مع إفريقيا الوسطى
اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، أمس، 
وزيـــر الدفاع الوطنـــي وإعادة إعمار 
الجيش بجمهورية إفريقيا الوسطى 
رامـــو كلود بيرو والوفـــد المرافق له، 
بحضور وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب 

النعيمي.

وفـــي بداية اللقاء رحب القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين بوزيـــر الدفاع 
الجيـــش  إعمـــار  وإعـــادة  الوطنـــي 

بجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد 
المرافـــق لـــه، حيـــث تـــم اســـتعراض 
أوجه العالقـــات الثنائية والمواضيع 

التي تدعـــم وتعزز العالقات الثنائية 
التنســـيق  ومجـــاالت  والتعـــاون 
المجـــال  فـــي  خصوصـــا  المشـــترك 

العسكري بين البلدين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة، واللواء الركن طيار الشـــيخ 
محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة مدير 
التعـــاون العســـكري، وعدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد



local@albiladpress.com

الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5133
08

local@albiladpress.com الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 10 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5134 12

اتفق المتحدثون في الجلســـة الرئيســـية 
“الشـــرق  للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  مـــن 
والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، 
الـــذي يقـــام برعاية كريمة مـــن ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، تزامًنا مع زيارة قداسة 
التـــي  الفاتيـــكان،  بابـــا  فرنســـيس  البابـــا 
عقـــدت أمس الخميس، في مركز عيســـى 
الثقافـــي، علـــى ضرورة تبني الممارســـات 
األخـــوة  لمبـــدأ  والمســـؤولة  الصحيحـــة 
اإلنسانية كأسلوب حياة مستدام؛ للتغلب 
والتصـــدي  والنزاعـــات  الصراعـــات  علـــى 
فـــي  البشـــرية  تواجـــه  التـــي  للتحديـــات 

مختلف بقاع األرض. 
 وأكد المتحدثون في الجلسة التي حملت 
عنـــوان “تجـــارب تعزيز التعايـــش العالمي 
واألخوة اإلنســـانية”، الدور الرائد والكبير 
الـــذي تضطلـــع بـــه مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجال نشـــر دعائم السالم العالمي وتعزيز 
واحتـــرام  والتســـامح  التعايـــش  ثقافـــة 
التقديـــر  مـــن  بكثيـــر  مثمنيـــن  األديـــان، 
الجهـــود والمبـــادرات القّيمـــة والمتميـــزة 
لصاحب الجاللة ملك البالد المعّظم، على 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي، ما جعل 
البحريـــن أحـــد أبـــرز النمـــاذج والتجـــارب 
اإلنســـانية العالميـــة لترجمـــة محـــور هذه 

الجلسة والتعبير عنها بشكل واقعي.
 تجربة النيجر

 وفـــي مســـتهل الجلســـة أوضـــح محمدو 
لجمهوريـــة  الســـابق  الرئيـــس  إيســـوفو، 
النيجر عضـــو مجلس حكماء المســـلمين، 
أن مـــا يمـــّر بـــه العالم اليوم مـــن صراعات 
وأمنيـــة  واقتصاديـــة  وأزمـــات سياســـية 
إلى جانـــب قضايا الفقر والجوع والمناخ، 
وضعـــت الشـــعوب تحـــت ضغـــوط هائلـــة 
تســـتوجب التعـــاون والتقـــارب وااللتقاء 
بســـفينة  للعبـــور  األديـــان  حـــوارات  عبـــر 
اإلنسانية إلى بر السالم واألمان المنشود.
تجربـــة  مســـتعضًرا  إيســـوفو  وأضـــاف 
النيجر للتعايش، أن مرجعية جميع البشر 
ينبغي أن تكون هي األخوة في اإلنسانية 

بعيًدا عن التقـــارب الفئوي أو التصنيفات 
البغيضة القائمة على الدين أو المذهب أو 
العـــرق واللون والهوية، مؤكـــًدا أن الهوية 

اإلنسانية أشمل وأكثر شمولية.

 همزة وصل
الكاردينـــال  نيافـــة  قـــال  جانبـــه،  مـــن   
بطريـــرك  الراعـــي،  بطـــرس  بشـــارة  مـــار 
الكنيســـة المارونيـــة في لبنـــان، إن ملتقى 
البحريـــن للحوار بين الشـــرق والغرب من 
أجـــل التعايـــش، همـــزة وصـــل تربـــط بين 
التـــي وقعهـــا  وثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية 
األزهـــر  شـــيخ  وفضيلـــة  الفاتيـــكان  بابـــا 
فـــي أبوظبي عـــام 2019 من جهـــة، وبين 
الرســـالة العامة للســـالم التـــي أطلقها بابا 
2020 تحـــت شـــعار”كلنا  فـــي  الفاتيـــكان 
البشـــر  أن  يؤكـــد  وهـــذا  أخـــوة”،  جميًعـــا 
جميًعا متساوون في الحقوق والواجبات 

والكرامة.
 وأوضـــح نيافـــة الكاردينـــال أن التعايش 
ا  ا وإقليميًّ اإلنســـاني يتطلب التزاًما محليًّ
الدينـــي واللعـــب  التطـــرف  لنبـــذ  ـــا  ودوليًّ
على عامـــل األديان والمعتقدات لتكريس 
االنقســـام والتباعـــد والكراهيـــة بـــدالً مـــن 

الوحدة بين أبناء الشـــعب الواحد وجميع 
شعوب األرض.

مـــع  بـــالده  تجربـــة  اســـتعراضه  وخـــالل 
التعايـــش، أكـــد أن الحـــوار بيـــن األديـــان 
بالدبلوماســـية  يتحقـــق  ال  المختلفـــة 
والتعـــاون  بالصداقـــة  بـــل  والسياســـة، 
وتقاســـم القيـــم الروحيـــة بيـــن مختلـــف 
علـــى  الحقيقـــي  واالنفتـــاح  األجنـــاس، 
الجميـــع تحقيًقـــا لألهداف المنشـــودة من 

هكذا ملتقيات وحوارات.

 تكاتف األديان
هيرومونـــك  نيافـــة  حـــّذر  ذلـــك،  إلـــى   
جريجوري ماتروســـوف، رئيس المجلس 
المســـلمين  مـــع  للتواصـــل  البطريركـــي 
فـــي روســـيا االتحاديـــة مـــن تفاقـــم خطر 
النزاعات والحروب ألسباب مختلفة على 
أمن واستقرار المجتمع اإلنساني في ظل 
تطـــور العصـــر ومتطلبـــات العولمـــة التـــي 
جعلـــت الحاجـــة أكثر إلحاًحـــا للعودة إلى 
جوهر األديان طلًبا للســـكينة واالطمئنان 
والتدبـــر فـــي كيفيـــة الوصـــول إلـــى عالم 
يتقبـــل وجـــود اآلخـــر مـــع االختـــالف من 

دون خالف.

 ولفـــت نيافـــة ماتروســـوف، إلـــى وجوب 
الدينيـــة  المؤسســـات  بيـــن  التكاتـــف 
والمدنية والحكوميـــة؛ من أجل التصدي 
للمؤامـــرات الخبيثـــة التي ُتحـــاك لضرب 
السالم بين األديان وتشويه صورتها عبر 
الجرائـــم اإلرهابيـــة التـــي يقترفهـــا بعض 
المتطرفيـــن باســـم األديـــان، ولكـــن فـــي 
حقيقة األمر هم ال يدركون أنهم يسيئون 
لدياناتهم وللبشرية التي تتأثر بفعل هذه 

الجرائم.

 جسور التواصل
وفـــي معرض اســـتعراضه لجهـــود مملكة 
البحريـــن فـــي ملـــف التعايـــش والســـالم، 
رئيـــس  شـــناير،  مـــارك  الحاخـــام  أشـــاد 
بالواليـــات  العرقـــي  التفاهـــم  مؤسســـة 
المتحـــدة األميركيـــة، بمـــا تبذلـــه المملكة 
ا عبر مد جسور التواصل والتقارب  عالميًّ
بيـــن كافـــة شـــعوب العالـــم عبر مبـــادرات 
وممارســـات أثبتـــت نجاحهـــا واكتســـبت 
ثقة كبيرة أهلتها للريادة في هذا المجال 
ا في  وجعلت منها المحطة الثانية خليجيًّ

زيارات قداسة بابا الفاتيكان الخارجية.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الحاخـــام  وأكـــد   

ليســـت بحاجة لتخصيص عام للتسامح؛ 
ألنهـــا في واقـــع األمـــر تمارس التســـامح 
وبالتالـــي فجميـــع  يـــوم،  كل  والتعايـــش 
األعوام فـــي البحرين تســـتحق أن تكون 

أعواًما للتسامح.

الوحدة والتعاون

 واســـتعرض إيـــوان ســـوكا األميـــن العام 
ومقـــره  العالمـــي  الكنائـــس  لمجلـــس 
سويســـرا، عدة تجـــارب إنســـانية للتعبير 
عن التنوع واالختـــالف والذي هو جوهر 
األديـــان واألصـــل المتعـــارف عليـــه فـــي 

األديان اإلبراهيمية بشكل عام. 
وأكد سوكا أنه من الضروري اإلتيان بقيم 
مشـــتركة لمعالجـــة القضايا والمشـــكالت 
وااللتـــزام ببناء الثقة بين الشـــعوب رغم 
االختالفـــات الكثيـــرة بينهـــا، وأوضح أن 
مـــن أهـــم التجارب فـــي التعايـــش والتي 
تواجـــه البشـــرية جمعـــاء فـــي الســـنوات 
األخيـــرة هي قضايا المنـــاخ التي تتطلب 
الحقيقـــي؛  والعـــزم  والتعـــاون  الوحـــدة 
لتغيير الســـلوك البشري للتغلب على هذه 

األزمة التي تهدد كوكب األرض.

 كلمة المحبة
 وفي ختام الجلسة، قال المستشار محمد 
عبدالسالم، األمين العام لمجلس الكنائس 
العالمـــي إن كلمـــة “المحبـــة” هـــي الكلمـــة 
الجامعـــة التـــي تـــردد علـــى لســـان جميـــع 
المشاركين في جلسات هذا الملتقى الذي 
يلتئم فـــوق أرض مملكـــة البحرين، والتي 
ا وراقًيا في تكريس قيم  تعتبر نموذًجا حيًّ
التســـامح واألخـــوة اإلنســـانية فـــي أروع 

صورها.
وأضاف عبد الســـالم، أن العالم في الشرق 
والغرب يزخر بعدد هائل من المؤسســـات 
المدنيـــة والدينيـــة المســـتقلة والحكومية 
ا من أجل هدف إنســـاني  التي تعمل ســـويًّ
واحـــد مشـــترك وهو إرســـاء الســـالم ونبذ 
الخالفات والتعايـــش مع االختالفات بين 

األسرة البشرية الواحدة.
وأكـــد أن العالم اآلن أصبـــح لديه وثيقتان 
ومرجعيتان إنسانيتان مهمتان هما: إعالن 
مملكة البحرين للتعايش السلمي، ووثيقة 
األخـــوة اإلســـالمي، إلـــى جانـــب المواثيق 
العالميـــة واألمميـــة التـــي تكفـــل الحريات 

وتدعو للسالم واالحترام المتبادل.

أكـــد مفكـــرون ورجـــال دين مـــن مختلف 
األديان ضرورة تكثيف العمل الجاد لنشر 
خطابـــات التســـامح والتعايـــش الســـلمي 
بين مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في 
الحد من الظواهر السلبية فيه، والتي قد 
تؤدي إلـــى تفجر المشـــكالت االجتماعية 
وزرع حاالت العداء والتي تنعكس آثارها 

على جميع األطراف دون استثناء.
ورفـــع المشـــاركون في جلســـة “التعايش 
الســـلمي” ضمـــن أعمال “ملتقـــى البحرين 
للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنســـاني”، شـــكرهم الجزيـــل إلـــى مقـــام 
ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، علـــى رعاية 
جاللتـــه الكريمـــة لهـــذا الملتقـــى، والـــذي 
يقام بمشـــاركة عدد من أبرز الشخصيات 
الفكريـــة البارزة وممثلـــي األديان ورجال 

اإلعالم من مختلف دول العالم.
جاء ذلـــك خالل أعمـــال الجلســـة الثانية 
من الملتقى والتي أدارها الشيخ الدكتور 
رئيـــس  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  خالـــد 
مجلـــس األمناء المديـــر التنفيـــذي لمركز 
صبـــاح  عقـــدت  التـــي  الثقافـــي  عيســـى 

أمـــس، بمشـــاركة كل مـــن؛ مفيد شـــهاب، 
رئيـــس  نائـــب  الدولـــي  القانـــون  أســـتاذ 
مجلـــس أمنـــاء المرصـــد العربـــي لحقوق 
اإلنسان، والمرجع الديني سماحة الشيخ 
حكمـــاء  مجلـــس  عضـــو  األميـــن،  علـــى 
سارســـينباييف،  وبـــوالت  المســـلمين، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز نور ســـلطان 
نزارباييـــف لتطويـــر الحوار بيـــن األديان 
كازاخســـتان،  بجمهوريـــة  والحضـــارات 
ومحمد ذو الكفل، عضو مجلس الشيوخ 

الماليزي، وسري سري سوقونيندرا ثيرثا 
ســـواميجي، رئيـــس كهنـــة ســـري بوتيـــج 
الكعبـــي،  أوديبـــي، ومحمـــد مطـــر  ماثـــا، 
رئيس الهيئة العامة للشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف بدولة اإلمارات. وأدار الجلسة 
الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس 
مجلـــس األمناء المديـــر التنفيـــذي لمركز 

عيسى الثقافي.
 وأجمـــع المشـــاركون علـــى أهميـــة تعزيز 
قيم التعايش الســـلمي بين مختلف فئات 

المجتمـــع، لما لها من انعكاســـات إيجابية 
العالمـــي،  واألمـــن  الســـالم  تعزيـــز  علـــى 
والذي يساهم في تعزيز مسارات التنمية 
والقضايـــا  المشـــكالت  وحـــل  اإلنســـانية 

العالقة.
مـــن  نمـــاذج  المشـــاركون  واســـتعرض 
التعايش الســـلمي فـــي بلدانهم، خصوًصا 
مـــن  الســـكانية  تركيباتهـــا  تتألـــف  التـــي 
أعـــراق وأديـــان مختلفة، مشـــددين على 
ضرورة أن تتضمن القوانين والتشريعات 

الوطنية ما يكفل الحرية الدينية للجميع 
دون تمييز، إلى جانب فتح أبواب الحوار 
اإلنســـاني،  المســـتوى  علـــى  والتواصـــل 

تعزيًزا لفرص التنمية والتطور.
كما أبـــدى العلمـــاء والمفكـــرون إعجابهم 
بقيـــم التعايـــش الســـلمي فـــي المجتمـــع 
البحرينـــي، والـــذي يعكـــس فكـــر ورؤيـــة 
جاللـــة الملـــك المعظم، والقيم اإلنســـانية 
البحرينـــي،  المجتمـــع  بهـــا  يتمتـــع  التـــي 
مشـــيرين إلـــى وجـــود المســـاجد وأماكن 

العبادة لمختلف الديانات جنًبا إلى جنب، 
مع توفر كل الضمانات لممارسة العبادات 

والشعائر بمنتهى الحرية للجميع.
زرع  أهميـــة  إلـــى  المشـــاركون  وأشـــار   
فـــي  الســـلمي  التعايـــش  قيـــم  وتعزيـــز 
األجيـــال القادمـــة من األطفال والشـــباب 
عبر تطويع المناهج الدراســـية والوسائل 
التربوية واإلعالمية المختلفة واألنشطة 
االجتماعية والثقافية، وإبراز أهمية هذه 
القيم ضمـــن منظومات تربويـــة متكاملة 
تعمـــل علـــى خلق أجيـــال تؤمـــن بحتمية 
التعايـــش الســـلمي رغم االختـــالف، وهو 
مـــا ســـتظهر آثـــاره الجلية في المســـتقبل 

القريب.
هـــذا ويواصـــل “ملتقى البحريـــن للحوار: 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  الشـــرق 
اإلنساني” أعماله اليوم الجمعة، بمشاركة 
قداســـة البابـــا فرنســـيس، بابـــا الكنيســـة 
الكاثوليكية، واإلمام األكبر الدكتور أحمد 
الطيـــب، شـــيخ األزهـــر الشـــريف، رئيـــس 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، وعـــدد كبير 
من الشـــخصيات والرموز والقادة ممثلي 
مختلـــف األديان حـــول العالم، إلى جانب 

شخصيات فكرية وإعالمية بارزة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المتحدثون: المملكة تضطلع بدور رائد في نشر دعائم السالم العالمي

فتح أبواب الحوار وتعزيز التسامح لدى فئات المجتمع

الجلسة الرئيسية دعت لتبني “إعالن البحرين” و”وثيقة األخوة اإلنسانية” لتجاوز الصراعات

أبدوا إعجابهم بقيم التعايش السلمي في المجتمع البحريني... مفكرون ورجال دين بالجلسة الثانية:

الحاخام مارك شنايرخالل الجلسة

محمد عبدالسالم

إيوان سوكا

محمود إيسوفو

نيافة هيرومونك جريجوري ماتروسوف

نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

األمين العام لمجلس 
الكنائس العالمي: 

تعزيز القيم المشتركة 
لمعالجة المشكالت

الكاردينال الراعي: 
البشر متساوون 

في الحقوق 
والواجبات والكرامة

األمين العام لمجلس 
الكنائس العالمي: 
البحرين نموذج حي 

في تكريس التسامح

رئيس المجلس البطريركي 
للتواصل مع المسلمين في 

روسيا: نتصدى للمؤامرات 
الخبيثة بتكاتفنا جميًعا

الرئيس السابق للنيجر: 
الضغوط تستوجب 

التعاون للعبور بسفينة 
اإلنسانية إلى بر السالم
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التقـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــئون اإلســـامية الشـــيخ عبدالرحمن بـــن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، أمس الخميس، مـــع قاضي قضاة فلســـطين مستشـــار الرئيس 
الفلســـطيني للشئون الدينية والعاقات اإلســـامية محمود هباش والوفد المرافق له 

بحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر. 
ورّحـــب الشـــيخ عبدالرحمـــن بقاضـــي قضـــاة فلســـطين، ناقًا لـــه تحيات ملـــك الباد 
المعّظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنيات جالته له وللوفد 

المرافق طيب اإلقامة في بلدهم الثاني البحرين. 
وأعـــرب عن تقديره العميق لمشـــاركة الوفد الفلســـطيني في أعمـــال ملتقى البحرين 
العالمـــي للحوار.  فيما أشـــاد هباش بجهـــود مملكة البحرين في تعزيـــز قيم التعايش 
والســـام.  وبحث الجانبان العاقات األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشـــقيقين 

وشعبيهما، وسبل تنميتها في مختلف المجاالت، خصوًصا المجاالت الدينية.

تنمية المجاالت الدينية مع فلسطين

تعزيز التعاون اإلسالمي بين الدول والحكومات

التقى رئيس المجلس األعلى للشؤون 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلســـامية 
محمد بن راشد آل خليفة صباح أمس 
)الخميس( رئيس جمهورية تتارستان 
الروســـية الصديقـــة رئيـــس مجموعة 
روســـيا  بيـــن  اإلســـتراتيجية  الرؤيـــة 
والعالم اإلســـامي رستم مينيخانوف 
والوفـــد المرافـــق لـــه، وذلـــك بحضور 

أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. 
ســـعادته  عـــن  مينيخانـــوف  وأعـــرب 
بهـــذا اللقـــاء، وتقديره لجهـــود مملكة 
البحريـــن بقيـــادة ملك البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة فـــي نشـــر قيـــم الوســـطية 
والتعايـــش، مثمًنا في هذا الســـياق ما 

يبذلـــه الشـــيخ عبدالرحمـــن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة مـــن دور مخلص 

في هذا المجال. 
بتنامـــي  اعتـــزازه  فخامتـــه  وأبـــدى 
العاقات الثنائية بين مملكة البحرين 
جميـــع  علـــى  االتحاديـــة  وروســـيا 
بينهـــا  ومـــن  والمجـــاالت،  األصعـــدة 
للشـــؤون  المجلـــس األعلـــى  عاقـــات 
الرؤيـــة  مجموعـــة  مـــع  اإلســـامية 
اإلســـتراتيجية بيـــن روســـيا والعالـــم 

اإلسامي. 
وبحـــث الجانبـــان العاقـــات الثنائية، 
وأكدا أهمية تعزيز التعاون اإلسامي 
بين الـــدول والحكومـــات والمنظمات 

لخدمة القضايا المشتركة.

المنامة - بنا

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يلتقي الرئيس التتاري
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المنامة - بنا

اإلمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  عـــام  مديـــر  قـــال 
)وام( محمـــد الريســـي، إن ملتقـــى البحرين 
للحوار “الشـــرق والغرب مـــن أجل التعايش 
اإلنســـاني”، يمثـــل خطـــوة مهمـــة للبشـــرية 
جمعـــاء، معربـــًا عـــن فخـــره واعتـــزازه بـــأن 
يكـــون هـــذا الملتقى امتـــدادًا للقـــاء األخوة 
واإلنســـانية الـــذي احتضنتـــه أبوظبـــي عام 
2019 وأثمـــر عـــن توقيـــع وثيقـــة األخـــوة 
األزهـــر  شـــيخ  بيـــن  التاريخيـــة  اإلنســـانية 
الشـــريف رئيـــس مجلس حكماء المســـلمين 
اإلمـــام األكبر أحمـــد الطيب، وبابا الكنيســـة 

الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس.
فرنســـيس  البابـــا  زيـــارة قداســـة  أن  وأكـــد 
بابـــا الكنيســـة الكاثوليكية لمملكـــة البحرين 
لملـــك  الســـامية  الملكيـــة  الـــرؤى  تعكـــس 
البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بـــأن تكـــون مملكـــة 
البحريـــن نموذجـــًا في التســـامح والتعايش 

بيـــن الديانات.  وأضاف الريســـي أن ملتقى 
البحريـــن للحـــوار يمثـــل رســـالة للعالـــم بأن 
منطقة الخليج العربي تمثل نموذجًا جمياً 
فـــي التعايـــش والتســـامح الدينـــي والتـــي 
تعكس إستراتيجية قيادة الدول الخليجية 
في رغبتهم بتوحيد جميع الجهود المبذولة 
مـــن قبل مختلـــف األطيـــاف واألديـــان لنبذ 

العداوة والحقد والكراهية الدينية.

مدير “وام”: خليجنا نموذج جميل في التسامح الديني معظم الصراعات المدمرة وقعت بين أنظمة الدين الواحد طمعًا في الهيمنة
أشاد عضو مجلس حكماء المسلمين 
علي األمين، بالرؤيـــة الحكيمة لملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وما تمثله 
من رؤيـــة متقدمة ألهميـــة التعايش 
الســـلمي بين جميع أصحاب األديان، 
ضمـــن أســـس ثابتـــة مـــن المواطنـــة 
المصلحـــة  تكريـــس  علـــى  القائمـــة 

الوطنية في المقام األول.
وتقدم بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى 
جالـــة الملـــك المعظـــم علـــى رعايـــة 
البحريـــن  لملتقـــى  الكريمـــة  جالتـــه 
للحـــوار “الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 

التعايش اإلنساني”.
وأكـــد األمين، على هامش مشـــاركته 
للحـــوار” أن  البحريـــن  “ملتقـــى  فـــي 
الحـــوار بيـــن الشـــعوب واألمـــم على 
اختـــاف الديانـــات والثقافات يمثل 
سمة عصر الحضارة الحديث ودليل 
على الرقي اإلنســـاني؛ ألنـــه النموذج 

األمثـــل الـــذي يجـــب أن يحتذى في 
والشـــعوب  األمـــم  بيـــن  العاقـــات 

للوصول إلى الغايات المطلوبة.
وشـــدد علـــى أن معظـــم الصراعـــات 
القديـــم  التاريـــخ  فـــي  المدمـــرة 
والحديـــث وقعت بيـــن أنظمة ودول 
مـــن الحضـــارة الواحدة ومـــن الدين 
الواحـــد في أحيان كثيرة، وألســـباب 
غير دينية تتمثل في حب الســـيطرة 
والهيمنـــة والثـــروات، الفتـــا إلـــى أن 
رســـالة األديـــان األساســـية هـــي في 
الدعوة إلى إقامة العدل بين البشـــر، 
ولو تم االســـتجابة لها النتهت معظم 

أسباب الحروب والعداوات.
فكـــرة  تبتعـــد  أن  ضـــرورة  وأكـــد 
الحـــوار بين أهل األديـــان والثقافات 
وقعـــت  أحـــداث  عـــن  والحضـــارات 
فـــي الماضـــي؛ ألنهـــا أصبحـــت فـــي 
ذمـــة التاريـــخ ولـــم يكن للدين شـــأن 
فـــي صناعتهـــا، فليـــس المطلـــوب أن 

نعيـــد الماضي، بـــل المطلوب صناعة 
علـــى  بنـــاء  والمســـتقبل  الحاضـــر 
الضروريـــة  اإلنســـانية  المشـــتركات 
فـــي  واســـتمرارها  البشـــرية  لبقـــاء 
العيـــش بســـام. وشـــدد علـــى أهمية 
عـــدم تضييع الوقت فـــي البحث عن 
أســـباب االختاف، إنما يجب توجيه 
الفقـــر  إزالـــة  علـــى  للعمـــل  الجهـــود 
المجتمـــع  عـــن  والحرمـــان  والجهـــل 

صناعـــة  علـــى  والعمـــل  البشـــري 
الســـام واألمـــن الحقيقي لـــكل أبناء 
البشـــرية، وهو ما يســـتدعي تحقيق 
فكـــرة التعايش الســـلمي بيـــن الدول 
والشـــعوب، وهـــو مـــا يمثل ضـــرورة 
التعـــارف  عبـــر  الحيـــاة،  الســـتمرار 
إلـــى  يحتـــاج  والـــذي  والتواصـــل، 
حـــوار وثقافة تبنى وتنشـــأ الســـلوك 

اإلنساني.
علـــى  بالتأكيـــد  األميـــن  واختتـــم 
الديانـــات  أهـــل  بيـــن  الحـــوار  أن 
والثقافات ضـــروري وحتمي؛ لتبديد 
المخـــاوف وإزالة األخطار التي تهدد 
بقائهـــا  فـــي  البشـــرية  المجتمعـــات 
علـــى  المســـاعد  وهـــو  واســـتقرارها، 
إيجاد نظام عالمي أكثر أمنًا وسامًا 
يقوم علـــى مبادئ االحترام المتبادل 
والعدالة، عبـــر توفر دعم دولي لمثل 
بيـــن  والحـــوارات  المؤتمـــرات  هـــذه 
مختلف القيادات الدينية والثقافية.

المنامة - بنا

محمد جالل الريسيالسيدعلي األمين

ملتقى البحرين للحوار رسالة سالم للعالم
أكـــد وزيـــر الشـــؤون اإلســـامية الماليزي 
الســـابق الســـناتور ذو الكفلـــي البكـــري أن 
“ملتقى البحرين للحوار.. الشـــرق والغرب 
من أجل التعايش اإلنساني”، يمثل رسالة 
ســـام للعالم فـــي ظل ما تعانيه البشـــرية 
مـــن تحديـــات تتطلـــب توحيـــد الجهـــود 

الصادقة لمواجهتها.
 وأكد البكري أن هناك حاجة ملحة لتعزيز 
جهود التعايش الديني، مضيفًا أن ماليزيا 
باعتبارها دولة تتألف من تركيبة سكانية 
متعـــددة األعراق واألديان، ترحب بحرية 
التعبـــد كما هي منصوصة على دســـتورها 

الفدرالي الذي يكلف الحرية الدينية.
وأشاد البكري في تصريحات نقلتها وكالة 
األنبـــاء الوطنيـــة الماليزيـــة )برناما( امس 

الخميس بمناســـبة مشـــاركته في الملتقى 
الـــذي يعقـــد تحت رعاية حضـــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بجهود مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي 

للشـــؤون اإلســـامية  والمجلـــس األعلـــى 
ومجلـــس حكمـــاء المســـلمين فـــي تنظيم 

الملتقى.
ويشـــارك فـــي ملتقـــى البحريـــن للحـــوار، 
قداســـة البابـــا فرنســـيس، بابـــا الكنيســـة 
التاريخيـــة  زيارتـــه  خـــال  ـــة،  الكاثوليكيَّ

للمملكـــة، وفضيلـــة اإلمام األكبـــر الدكتور 
أحمـــد الطيـــب، شـــيخ األزهـــر الشـــريف، 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
ونحـــو 200 شـــخصية مـــن رمـــوز وقـــادة 
وممثلـــي األديـــان حـــول العالـــم، إضافـــة 
إلـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن الشـــخصيات 
ويناقـــش  البـــارزة،  واإلعاميـــة  الفكريـــة 
خال جلســـاته عدة محـــاور بهدف تعزيز 
المشـــترك،  والعيـــش  الســـام  وترســـيخ 
ومـــن بينهـــا أهميـــة الحـــوار بيـــن األديان، 
وتجارب تعزيز التعايش العالمي واألخوة 
اإلنســـانية، التعايش الســـلمي، دور رجال 
وعلمـــاء األديـــان فـــي معالجـــة تحديـــات 
العصـــر: التغيـــر المناخـــي، وأزمـــة الغذاء 

العالمي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وصف ســـفير جمهوريـــة الهند الصديقة 
لدى مملكة البحرين بيوش سريفاستافا 
حفـــل اســـتقبال بابـــا الفاتيكان قداســـة 
التاريخـــي  بالحـــدث  فرنســـيس  البابـــا 

المهم. 
الســـامية  الكلمـــة  بمضاميـــن  وأشـــاد 
لملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
التـــي تعـــزز وتدلـــل علـــى رؤيـــة مملكة 
البحريـــن لتحقيـــق االنســـجام والتناغم 
بيـــن األديـــان، إضافـــة إلى نشـــر رســـالة 

التسامح والتعايش.
وقال الســـفير الهندي إن زيارة قداســـة 
الفاتيـــكان رأس  بابـــا  البابـــا فرنســـيس 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لمملكة 
رســـالة  أهميـــة  لتبيـــن  تأتـــي  البحريـــن 
الســـام التي أكـــد عليها كل من صاحب 

الجالـــة الملـــك المعظـــم وقداســـة بابـــا 
الفاتيكان. ولفت السفير إلى أن الجالية 
الهنديـــة فـــي مملكـــة البحريـــن شـــاهد 
على مـــدى التعايش واالنســـجام الكبير 
بين األديـــان، حيث يوجد فـــي المملكة 
معبـــد عمره 200 ســـنة، وهـــو دليل على 
احتضان هذا البلد منذ ســـنوات طويلة 

لألديان المختلفة.

السفير الهندي: رسالة سالم مشتركة 
جمعت الملك المعظم وبابا الفاتيكان

تعزيز جهود التعايش الديني حاجة ملحة... وزير الشؤون اإلسالمية الماليزي السابق:

السفير الهندي

المنامة - بنا

قال، ســـفير دولة فلســـطين لـــدى مملكة 
إنـــه تشـــرف  البحريـــن طـــه عبدالقـــادر، 
أمـــس بزيارة ملك الباد المعظم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، في حفل اســـتقبال قداســـة البابا 
فرانســـيس بابا الفاتيكان رأس الكنيسة 
زيـــارة  فـــي  الكاثوليكيـــة  الرومانيـــة 

تاريخية مهمة.
وبين الســـفير أن توجيهات جالة الملك 
المعظم جعلت من مملكة البحرين مثاال 
للمحبـــة والتعايـــش والتســـامح، حيـــث 

غدت نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وقـــال عبدالقـــادر: “ننتهز هذه المناســـبة 
لتوجيـــه كل التقديـــر واالحتـــرام لجالة 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  المعظـــم  الملـــك 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  ورئيـــس 
اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة لترجمـــة توجيهاته 
إلنجـــاح تنظيم ملتقـــى البحرين للحوار 
الشـــرق والغـــرب الـــذي يعتبـــر مـــن أهـــم 
تقليـــص  إلـــى  تدعـــو  التـــي  الملتقيـــات 
علـــى  التعايـــش  االختافـــات وتحقيـــق 

الصعيد العالمي”.

السفير الفلسطيني: المحبة والتعايش 
في البحرين نموذج يحتذى به

السفير الفلسطيني
المنامة - بنا

أكد ســـفير المملكة المتحدة لـــدى المملكة 
رودي درامونـــد أن مملكة البحرين حققت 
الســـنوات  عبـــر  بـــه  يشـــاد  كبيـــرا  إنجـــازا 
بوصفهـــا بلدا للتســـامح والتعايش وحرية 

األديان.
وقـــال في تصريـــح لوكالة أنبـــاء البحرين 
)بنـــا( لـــدى حضوره أمـــس حفل اســـتقبال 
قداســـة البابـــا فرانســـيس بابـــا الفاتيـــكان 

:” إنـــه ليـــوم مميز جـــدا،  فبمجـــرد أن نرى 
ترحيب جالة ملك البحرين بقداســـة بابا 
الفاتيكان ونشهد حضورا كبيرا من رؤساء 
وقادة الجماعات الدينية بمختلف األديان 
نعـــي حقيقـــة أن البحريـــن تقـــدم نموذجا 
والتســـامح  الدينيـــة  للحريـــات  واقعيـــا 
والتعايـــش،  ولعل أكبر دليل على ذلك هو 
حرية ممارســـة األديان والتســـامح الكبير 

الذي يصاحب اإلقامة في البحرين”.
وأضـــاف أن الفعاليـــات التـــي سيشـــهدها 
ممـــن  الكثيـــر،  ســـتجذب  البابـــا  قداســـة 
يرغبـــون بمقابلـــة قداســـته وفـــي الوقـــت 
لملتقـــى  البحريـــن  فيـــه  تحتضـــن  الـــذي  
الحوار  الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
الـــذي يعكس المكانة التـــي تمثلها في هذا 

المجال”.

سفير المملكة المتحدة: البحرين تقدم نموذجًا واقعيًا للحريات والتسامح

سفير  المملكة المتخدة

المنامة - بنا

أعرب ستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة لـــدى الباد عن 
إعجابـــه بالنموذج الذي تمثله مملكة 
البحرين كبلد يرسخ ثقافة التعايش 

والتسامح. 
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
البحريـــن )بنـــا( لـــدى حضـــوره حفـــل 
اســـتقبال قداســـة بابا الفاتيـــكان إن 

زيـــارة بابـــا الفاتيـــكان للبحرين تأتي 
الحقيقـــي  االنفتـــاح  علـــى  تأكيـــدًا 
والتســـامح وتعـــدد الديانـــات الـــذي 

تشتهر به البحرين.

السفير األميركي: نموذج بحريني رائد في ترسيخ قيم التعايش

السفير األميركي



للمجلـــس  الشـــرعي  المستشـــار  قـــال 
األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية والوكيـــل 
المصريـــة  األوقـــاف  بـــوزارة  الســـابق 
لشؤون المســـاجد والقرآن الكريم أمين 
عبدالواجد أمين إن مملكة البحرين تعد 
مـــن الدول الســـّباقة إلى رعايـــة وإدارة 
مشـــاريع التعايـــش الســـلمي، وتجســـيد 

هذا المفهوم على أرض الواقع.

ولفـــت علـــى هامـــش ملتقـــى البحريـــن 
أجـــل  مـــن  والغـــرب  )الشـــرق  للحـــوار 
التعايش( إلى أن هذا المؤتمر من شـــأنه 
أن يســـاهم في ترســـيخ فكـــر التعايش 
بين أبناء البشـــر علـــى اختاف أديانهم 

وأعراقهم.
وأشـــار إلـــى أن رجال الديـــن يتحملون 
مسؤولية كبيرة لما يحوزونه من الثقة 
لـــدى أتباعهـــم، وعليـــه ينبغـــي أن يضع 

رجـــال الديـــن نصـــب أعينهـــم ترســـيخ 
والحـــوار  والتعايـــش  التفاهـــم  ثقافـــة 
البناء، والذي ســـيثمر بأن يســـود العالم 

روح األخوة والمحبة.
وبيـــن أن مـــا يعـــج بـــه العالـــم العربـــي 
واإلســـامي مـــن صراعات هـــي نتيجة 
ومؤكـــًدا  الدينيـــة،  الثقافـــة  لضعـــف 
أهميـــة تفعيل مؤتمـــرات التقارب التي 
والمجتمعـــات  النفـــوس  فـــي  تحيـــي 

مفهـــوم الحـــوار والمفاهيـــم الصحيحة 
لجميـــع المعتقـــدات التـــي تغـــذي القيم 

األخاقية.

اعتبـــر القـــس هانـــي عزيز راعي الكنيســـة 
اإلنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق 
البيضاء أن “بعض الدعاة وأئمة المســـاجد 
فـــي الغـــرب، لألســـف، لـــم يســـتطيعوا أن 

يقدموا صورة حقيقة للدين اإلسامي”. 
جـــاء ذلك ردًا على ســـؤال وجهته “الباد” 
له عن دعوى كون اإلسام دين عنف على 

هامش ملتقى البحرين للحوار.
مـــن جهة أخـــرى، ذكـــر القس هانـــي بعض 
تحقيـــق  دون  تحـــول  التـــي  المعوقـــات 
“التعايـــش الصحيـــح والصحي” مـــن بينها 
المفهـــوم الخاطـــئ للتعايـــش عنـــد البعض 
حيـــث قـــال: “التعايش ال يعنـــي أن أتخلى 
عـــن ديني ووطني وكياني، بل هو العيش 
فـــي وحـــدة متناغمـــة، كٌل بكيانـــه وفكره 
ودينـــه”، وأضـــاف: “يعد الخطـــاب الديني 

المتشـــدد أحد المعوقات األخرى للتعايش 
بيـــن األديان، لـــذا أدعو خطباء المســـاجد 
والكنائـــس إلـــى تبنـــي الخطاب الوســـطي 

المعزز للعيش المشترك”.
ودعا القس هاني لنبذ الحروب والجلوس 
اعتبـــر  حيـــث  الحـــوار،  طاولـــة  علـــى 
اختيـــار عنـــوان “حـــوار الشـــرق والغـــرب” 
للملتقـــى اختيـــار “عبقـــري”. وشـــدد علـــى 
أهميـــة وصـــول مخرجات الملتقـــى لرجل 

الشـــارع وعـــدم اقتصارها علـــى المفكرين 
والسياســـيين لضمـــان انتشـــار فكـــر قبول 

اآلخر بين الجميع.

أشـــاد رئيس أســـاقفة فيينـــا الكاردينال 
هامـــش  علـــى  شـــونبورن،  كريســـتوفر 
مؤتمر البحريـــن للحوار، بنموذج مملكة 
البحرين في التعايش اإلنســـاني، وقال: 
الرســـمية  الديانـــة  اإلســـام  كـــون  “مـــع 
للبحريـــن إال أن األديـــان األخـــرى تتمتع 

بحقوق دينية متساوية”. 
واعتبـــر الكاردينـــال شـــونبورن نمـــوذج 
البحريـــن فـــي التســـامح “قـــدوة لباقـــي 
العيـــش  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  البلـــدان 
مـــن  إطـــار  فـــي  المشـــترك،  اإلنســـاني 

االحترام المتبادل”.
إلـــى أن  وأشـــار الكاردينـــال شـــونبورن 
اإليمـــان باليـــوم اآلخـــر ســـمة عقائديـــة 
مشـــتركة لكثيـــر مـــن األديـــان؛ ممـــا يعد 

فرصـــة لالتقـــاء جميعـــًا تحـــت مظلـــة 
ونبـــذ  والتعاطـــف  واالحتـــرام  المحبـــة 
عـــن  ســـنجيب  فكيـــف  وإال  الكراهيـــة، 
ســـؤال هللا تعالـــى لنـــا يوم اآلخـــرة عن 

أحوال عيشنا المشترك؟”.

كريستوفر شونبورن

أشاد مدير مركز التعايش الديني األردني 
األب نبيـــل حـــداد بجهود مملكـــة البحرين 
بقيادة ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز 
قيم المحبة والســـام بإقامة هذا الملتقى 
الـــذي احتضن عددًا من القـــادة الروحيين 

من جميع أنحاء العالم. 
وأضـــاف أن “جالتـــه فتـــح قلبـــه ووطنـــه 
من أجل الخير والســـام، وأنا كأني أســـمع 
فـــي أرجاء البحرين ترّدد اآلية اإلنجيلية: 
)طوبى لصانعي الســـام( وهذا هي وصية 

السماء”. 
تقديـــره  عميـــق  عـــن  حـــداد  األب  وعبـــر 
للجهود المبذولة في تنظيم زيارة قداســـة 

البابـــا فرنســـيس إلـــى البحرين وقـــال: “أنا 
جئـــت مـــن األردن الـــذي يحـــب البحريـــن، 
وقـــد شـــهدنا أربع زيـــارات بابويـــة، وندرك 
قيمة الجهد المقـــدم”. وتفاءل األب حداد 
بمســـتقبل التعايش اإلنســـاني حيث قال: 
“مـــادام هنـــاك قيـــادات مؤمنـــة تحب هللا 
الملـــك حمـــد مؤمـــن  واإلنســـان، وجالـــة 
إذًا  باألخـــوة اإلنســـانية،  بدينـــه، ومؤمـــن 

التعايـــش  غايـــة  لتحقيـــق  فرصـــة  هنـــاك 
المشترك”.

أمل التعايش المشترك سيتحقق... مدير “التعايش الديني األردني”:

الملك المعظم فتح قلبه ووطنه للخير والسالم

نبيل حداد

شونبورن: البحرين نموذج في التسامح الديني

مؤســـس  الهنـــدي  الداعيـــة  قـــال 
للثقافـــة  معـــدن  معهـــد  ورئيـــس 
إبراهيـــم  الشـــيخ  اإلســـامية 
البخـــاري إن عالمنـــا المعاصـــر يمر 
بتحديـــات كثيـــرة نتيجـــة غيـــاب 
ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع 
المختلفـــة،  والثقافـــات  األديـــان 
والتي تمتـــد جذورها إلى التاريخ 

البعيد.
وأشـــار إلـــى أن مؤتمـــر البحريـــن 
للحوار )الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش( يأتـــي ليدعـــم الجهـــود 
المتواصلـــة؛ مـــن أجـــل تعزيز قيم 
والســـام  والتعايـــش  التســـامح 
والمحبة، التي أكدت عليها وثيقة 

األخوة اإلنسانية في أبوظبي.
ولفت فـــي حديثه لــــ “الباد” على 

هامـــش المؤتمـــر إلـــى أن اإلرهاب 
والتناحر بين أبناء البشـــر يشـــكل 
كارثـــة كبيـــرة ومدمـــرة للبشـــرية، 
ولذلـــك يســـعى هـــذا المؤتمـــر إلى 
والقضـــاء  الفكـــر  هـــذا  مجابهـــة 
عليـــه عبر ترســـيخ قيم التســـامح 

والسام والتعايش.

البخاري: العالم يمر بتحديات كثيرة نتيجة غياب الحوار

أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
السلمي عبدالوهاب يوسف الحواج 
أن “تعاون الشعوب ولّم شملهم، من 

أبرز وسائل محاربة التطرف”. 
ملتقـــى  هامـــش  علـــى  ذلـــك  جـــاء 

البحرين للحوار.
التعايـــش  قيـــم  أن  الحـــواج  وذكـــر 
مـــع اآلخـــر المختلـــف متأصلـــة فـــي 

المجتمع البحريني.
القيمـــة  هـــذه  تعزيـــز  إلـــى  ودعـــا 
األجيـــال  “لتتوارثهـــا  اإلنســـانية 
الســـلم  لنـــا  يحفـــظ  بمـــا  مســـتقباً 

األهلي”. 
بزيـــارة  ســـعادته  الحـــواج  وأبـــدى 
الكنيســـة  رأس  فرانســـيس  البابـــا 

الكاثوليكيـــة، وفضيلـــة اإلمام األكبر 
إلـــى  األزهـــر  شـــيخ  الطيـــب  أحمـــد 

مملكة البحرين.
لتعزيـــز  الكبيـــرة  بالجهـــود  وأشـــاد 
مكانـــة البحريـــن كمنـــارة للتســـامح 

والمحبة.

الدوليـــة  العاقـــات  مســـؤول  قـــال 
اإلســـامي  الثقافـــي  التجمـــع  فـــي 
بموريتانيـــا وغـــرب إفريقيـــا أحمـــد 
النحـــوي إن مؤتمر البحرين للحوار 
مـــن  رفيـــع  مســـتوى  علـــى  يحـــوز 
األهمية بالقياس إلـــى تنوع الرموز 
المشـــاركة فيـــه، ولمـــا يحملـــه مـــن 
رســـالة واضحـــة مفادهـــا أن طريق 
مختلـــف  مـــن  للنجـــاة  اإلنســـانية 
التحديـــات هـــو التعايـــش واحترام 
اآلخـــر والعيش بمحبة مـــع احترام 

الخصوصيات.
وأشـــارعلى هامش ملتقى البحرين 
للحـــوار )الشـــرق والغـــرب مـــن أجل 
التعايش( إلـــى أن التعايش ال يعني 
التمازج بين األديان، وإنما لكل دين 
ديـــن  كل  يحتـــرم  أن  خصوصيتـــه 
اآلخـــر، مؤكـــًدا أن التعايـــش أصبح 

ضرورة حتمية.
العربـــي  العالـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
واإلســـامي بحاجة إلـــى تدبر روح 
التعايـــش والســـام والتـــي أطلقتها 
أول وثيقة تحترم حقوق اإلنســـان 

وهي وثيقـــة المدينة المنـــورة، إلى 
جانـــب االســـتلهام مـــن كل الوثائق 
والتـــي  ذلـــك،  بعـــد  أحدثـــت  التـــي 
شـــملت في عصرنـــا الحاضر وثيقة 
أبوظبـــي لحقوق اإلنســـان، ووثيقة 
عـــن  أعلنـــت  التـــي  المكرمـــة  مكـــة 
العالـــم اإلســـامي، إضافـــة  رابطـــة 
إلـــى ما يتوقع أن يعلـــن عنه مؤتمر 
البحريـــن للحوار، فكل هذه الوثائق 
روح  مـــن  مبادئهـــا  مـــن  تســـتلهم 
والوســـطية  واالعتـــدال  اإلســـام 
مـــع  والتعايـــش  والســـام  والســـلم 

اآلخر.

الحواج: التعايش قيمة متأصلة في المجتمع البحريني

النحوي: ال سبيل للنجاة إال بالتعايش
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األديان تدعو للمحبة والسالم... والعنف ليس من الدين

راعي الكنيسة القبطية: اإلسالم ليس دين عنف

ندعو للعيش المشترك في إطار من الخصوصية

الصراعات وليدة ضعف الثقافة الدينية

القس هاني يدعو إلى تعزيز الخطاب الديني الوسطي

رسالة مؤتمر البحرين للحوار نشر المحبة بين الشعوب... المطران صيقلي:

المصريون يعتبرون البحرين بلدهم الثاني

االختالف بين الناس مبدأ إلهي... القاضي الهباش:

البحرين سباقة في تجسيد مفهوم التعايش السلمي... أمين:

أكد أن التعايش ال يعني أن أتخلى عن ديني ووطني وكياني

أكـــد ممثل بطريركية أنطاكية وســـائر 
لـــدى  األرثوذكـــس  للـــروم  المشـــرق 
بطريركيـــة موســـكو المطـــران نيفون 
صيقلي إن أبرز رســـالة يقدمها مؤتمر 
البحريـــن للحوار )الشـــرق والغرب من 

أجل التعايش( تتمثل في نشر المحبة 
بين الشـــعوب وتعزيز وحدة الشعوب 

بين بعضها.
وأشـــار إلـــى أن رجـــال الديـــن من كل 
علـــى  يحملـــون  والطوائـــف  األديـــان 
عاتقهم مســـؤولية نشـــر رســـالتهم كما 
يجـــب، فـــكل األديـــان تدعـــو للســـام 

والمحبـــة، وأما اإلرهـــاب والعنف فهو 
ليس من الديـــن، وال ينطلق من أناس 
متدينين، وأن الشر ما زال يفعل فعله 

في العالم.
وتقديـــره  شـــكره  عميـــق  عـــن  وعّبـــر 
لحضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
البـــاد  ملـــك  آل خليفـــة  بـــن عيســـى 

المعّظـــم علـــى رعايتـــه لهـــذا الملتقـــى 
الذي يســـاهم في نشـــر ثقافة الســـام 

والمحبة بين الجميع.

نفى راعي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
المصريـــة بمملكـــة البحريـــن القـــس رويـــس 
مؤتمـــر  هامـــش  علـــى  ميخائيـــل،  جـــورج 
البحريـــن للحـــوار، أن يكـــون ديـــن اإلســـام 
ديـــن عنف وكراهية، وقال: “قد تشـــيع روح 
كراهية وعنف لتعطي صورة غير صحيحة 
عـــن أي ديـــن، لكننـــا واثقـــون مـــن أن جميع 

والتســـامح  الحـــب  علـــى  تجتمـــع  األديـــان 
والتعايـــش”. وأضاف: “عندمـــا تجتمع رموز 
دينيـــة كبيـــرة علـــى مســـتوى العالـــم مثـــل 
الكنيســـة  رأس  فرنســـيس  البابـــا  قداســـة 
الكاثوليكيـــة مع شـــيخ األزهـــر اإلمام األكبر 
أحمـــد الطيـــب في مـــكان واحـــد على أرض 
مملكـــة البحرين فهذه رســـالة تؤكد على أن 
أســـاس كل األديـــان هـــو الحـــب والتعايش 

وقبـــول اآلخـــر”.  علـــى صعيد آخـــر، وصف 
القس رويس مملكـــة البحرين بـ”الفلتة” في 
إشـــارة إلى منـــاخ التعايش والوئـــام الفريد 
فـــي مجتمع البحرين. وأشـــاد القس رويس 
بالمنهـــج اإلصاحـــي لجالة الملـــك المعظم 
الـــذي يرســـخ سياســـية الحـــب والتعايـــش، 
وقـــال: “نحـــن نعتـــز بوطننا مصـــر ومع ذلك 
نعتبـــر البحريـــن وطننـــا الثانـــي، لدينـــا كل 

الحقـــوق وعلينا كل الواجبـــات، في مجتمع 
طيب تاحظ فيه الكنيســـة بجانب الجامع، 
بجانب المأتم، بجانب المعبد، ومن البحرين 

تنتشر إلى العالم رسالة الحب والسام”.

مستشـــار  فلســـطين  قضـــاة  قاضـــي  أكـــد 
الدينيـــة  للشـــؤون  الفلســـطيني  الرئيـــس 
مؤتمـــر  هامـــش  علـــى  الهبـــاش  محمـــود 
احتـــرام  ضـــرورة  للحـــوار،  البحريـــن 
خصوصيـــة األديـــان والثقافـــات قائـــاً “ال 
بعضهـــا  فـــي  الثقافـــات  تـــذوب  أن  نقبـــل 

البعض، ألن هذا يـــؤدي إلى تمييع الثقافة 
اإلنســـانية”، مشيرا إلى أن “االختاف بين 
النـــاس يعد مبدأ إلهيـــا”. وأضاف “ال يمكن 
جمـــع األديان في ديـــن واحد، كٌل له دينه، 
وكٌل لـــه الحـــق فـــي أن يمـــارس عقيدتـــه 

وشريعته كيفما يشاء”. 
ودعـــا الهبـــاش أتبـــاع األديـــان المختلفـــة 

وفـــي  مشـــترك  إطـــار  فـــي  العيـــش  إلـــى 
وطن إنســـاني، بأنماط معيشـــية مختلفة، 
مســـتغربًا من التركيز علـــى الُمخَتلف ونبذ 
المشـــترك. وشـــدد الهباش علـــى أهمية أن 
يكـــون هـــذا العيـــش المشـــترك فـــي إطـــار 
حقوقـــي موضحـــا “نعـــم يمكـــن للبشـــر أن 
يعيشـــوا في أمان وأخـــوة ولكن في إطار 

مـــن العدل، ورفـــع الظلم عـــن المظلومين، 
وعدم السماح بالعدوان، وإنهاء الصراعات 

التي ال معنى لها”.

المطران نيفون صيقلي

القس رويس جورج ميخائيل

محمود الهباش

أمين عبدالواجد

القس هاني عزيز

ريناتا عزمي

ريناتا عزمي

ريناتا عزمي

ريناتا عزمي

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

ريناتا عزمي

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

ريناتا عزمي

إبراهيم البخاري

عبدالوهاب الحواج

أحمد النحوي
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مسلم بحريني يرتدي القلنسوة ويشارك اليهود والمسيحيين والبهائيين شعائرهم
أحمد شاب بحريني مسلم بالغ من العمر 
22 ســـنة، عضـــو فـــي الكنيـــس اليهـــودي 
بالمنامـــة “بيـــت الوصايا العشـــر”، حصل 
على لقب سفير الشباب للسالم والحوار 
بيـــن الثقافات من منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة “اليونســـكو” في 
شـــهر يوليـــو الماضـــي مـــن العـــام 2022 
الجاري، يتحدث ببعض الكلمات العبرية، 
ألجـــل  رأســـه  علـــى  القلنســـوة  يرتـــدي 
الصـــالة والدعاء فـــي الكنيـــس اليهودي 
خـــالل صـــالة الشـــابات كل يـــوم ســـبت 
من كل أســـبوع، لديه اهتمـــام بالديانات 
المســـيحية،  اليهوديـــة،  اإلبراهيميـــة 
البهائية، ويحرص أســـبوعيا على حضور 

مراســـم الطقـــوس الدينية فـــي الكنائس 
ودور العبـــادة ألجـــل الدعـــاء ومشـــاركة 
اليهـــود والمســـيح والبهائيين شـــعائرهم 
وطقوســـهم في الصلـــوات واألدعية من 
إضافـــة  والتســـامح،  التعايـــش  منطلـــق 
طقـــوس  فـــي  والحضـــور  للمشـــاركة 

الهندوس بالمنامة. 
وفي حديثه لـ “البالد” قال الشـــاب أحمد 
إن لديـــه اهتمامـــًا بالتعايش الســـلمي مع 
جميع األديان والمذاهب الســـماوية، من 
خـــالل القـــراءة واالطـــالع علـــى الكتـــب 
المعتقـــدات  معرفـــة  بهـــدف  الدينيـــة؛ 

الدينية في كل ديانة سماوية.
البحرينـــي  المجتمـــع  أن  أحمـــد  وأردف 
قبـــول  ولديـــه  ومتســـامح  متعايـــش 
بالتعايـــش مـــع اآلخريـــن فـــي “الفرجان” 

عـــن  النظـــر  بغـــض  الســـكنية  واألحيـــاء 
المعتقـــد أو الديانـــة واللغـــة، وهي ســـمة 
اجتماعيـــة كســـبها أبنـــاء البحريـــن منـــذ 
زمن األجداد واآلباء من خالل التعايش 
واالنفتـــاح علـــى اآلخريـــن كجيـــران في 
العاصمـــة البحرينية المنامـــة التي تعتبر 
عاصمة السلم والسالم والتنوع الثقافي 

في الخليج العربي والمنطقة العربية.
وبيـــن أن المجتمـــع البحرينـــي متجانس 
منذ ســـنوات طويلة فـــي مجتمع متعدد 
الثقافـــات واألديـــان، مـــا ســـاهم فـــي نبذ 
التعصـــب والتفرقة، وانعكـــس ذلك على 

قـــوة التقـــارب والمصاهرة فـــي المجتمع 
وحريـــة  الدينيـــة  الشـــعائر  وممارســـة 
العبادة، الفتًا إلى وجود مذاهب مختلفة 
المواطنيـــن نتيجـــة  فـــي بعـــض منـــازل 
حرية اختيار الدين والمعتقد، مؤكدًا في 

الوقـــت ذاته أن يهود البحرين مواطنون 
ســـاهموا في التنمية منذ سنوات طويلة 
ولهـــم انتمـــاء حقيقـــي لتـــراب المملكـــة، 

وليس لهم ارتباط بالخارج.
ووصـــف أحمـــد المجتمـــع البحريني بأنه 
متعـــددة  متســـامحة  واحـــدة”  “عائلـــة 
الثقافـــات والتنـــوع الدينـــي مـــن خـــالل 
قبـــول العيـــش المشـــترك والســـكن فـــي 
مناطق بها إثنيات دينية عدة كالهندوس 
والمســـلمين  والبهائييـــن  واليهـــود 
الديانـــات  مـــن  وغيرهـــا  والمســـيحيين 
األخرى التي تعيش في ســـالم مشـــترك، 
والعاصمة البحرينيـــة المنامة خير مثال 
على التعايش الســـلمي والتنـــوع الديني 
وممارســـة الطقـــوس والشـــعائر الدينيـــة 

في مختلف المناسبات واألعياد.

التسامح وتعدد 
الثقافات واألديان 

سمة بارزة في 
المملكة
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زيارة البابا استكمال لميثاق األخوة اإلنسانية بين البابا وشيخ األزهر
لبنان محمي بالدستور واتفاق الطائف... الكاردينال الراعي لـ“^”:

أكـــد بطريـــك الكنيســـة المارونيـــة بجمهوريـــة لبنان 
نيافـــة الكاردينال مار بشـــارة بطـــرس الراعي حاجة 
العالـــم اليـــوم مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب إلى الســـالم 
والتعايـــش الســـلمي والتفاهـــم من خـــالل الجلوس 
علـــى طـــاوالت الحوار فـــي الوقت الـــذي أصبح فيه 
العالـــم قريـــة واحـــدة، إذ إن األحـــداث السياســـية 
العالميـــة المتســـارعة فـــي عـــدد مـــن الـــدول خلقت 
عـــدم ثقـــة وخوًفا بســـبب الحـــركات األصولية التي 
تحركهـــا السياســـية فـــي األديـــان، ونتـــج عـــن ذلـــك 
الدمـــار والحـــروب والنزاعات في بعـــض الدول في 
الوقت الذي يشـــهد العالم تقدًما علميا على مستوى 

التكنلوجيا والتطور السريع في شتى المجاالت.
وقـــال بطـــرس الراعـــي في حـــوار خص بـــه “البالد” 
األربعـــاء مـــن داخـــل كنيســـة ســـيدة الزيـــارة فـــي 
منطقة عوالـــي على هامش إقامة الصلوات للطائفة 
والســـالم  الســـلم  ألجـــل  الكاثوليكيـــة  المســـيحية 
العالمـــي، يأتـــي ملتقـــى البحريـــن للحـــوار “الشـــرق 
والغرب من أجل التعايش اإلنســـاني” في وقت هام 
من أجل اإلنســـانية لوقف النزاعات واستكمال بنود 
وثيقـــة “االخـــوة اإلنســـانية” التـــي أبرمت فـــي العام 
2021 بيـــن قداســـة البابـــا فرنســـيس وشـــيخ األزهر 
اإلمـــام أحمـــد الطيـــب لتنفيـــذ التقارب بين الشـــرق 
والغـــرب والديانات الســـماوية، حيـــث تلعب المنامة 
ا بفضل حكمة جاللة الملك  ـــا عالميًّ اليوم دوًرا رياديًّ
المعظـــم ألجـــل الســـالم والتعايـــش واإلنســـانية من 
خـــالل اختيار عنـــوان الملتقى الدولي الذي يشـــارك 
فيـــه أكثـــر مـــن 200 شـــخصية دينيـــة مـــن مختلف 

طوائف الديانات في العالم.
ا علـــى ســـؤال “البـــالد” عـــن التنـــوع الدينـــي في  وردًّ
جمهوريـــة لبنـــان فـــي ظـــل التطـــورات واألحـــداث 
السياســـية األخيرة التي تشـــهدها الساحة اللبنانية، 
قال بطـــرس الراعي، تتميز بيـــروت بالتنوع الديني 
عن بقية الدول العربية من خالل الدســـتور وتقاسم 
الســـلطة والنظـــام الديمقراطـــي والتعدديـــة الدينية 
واالنفتـــاح علـــى دول العالـــم واألحزاب السياســـية، 
مؤكـــًدا فـــي ذات الوقـــت أن لبنـــان اليـــوم محمـــي 
بالدستور، ولكن هناك حركات سياسية تنحرف عن 
مســـار الواقـــع اللبناني وهـــو األمر غيـــر المقبول في 

التأثيـــر على صف العائلة اللبنانية في الداخل، الفًتا 
إلـــى وجود مســـاع مســـتمرة لعدم انحـــراف بوصلة 
الصـــف اللبنانـــي، وذلك مـــن خالل تفعيـــل االحترام 
المتبادل بين اللبنانيين، ســـواء أكانوا مسيحيين أم 
مســـلمين أم طوائـــف أخـــرى من خـــالل الرجوع إلى 
الدســـتور والميثاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف 
لعـــام 1988 وااللتـــزام وبميثـــاق لبنـــان لعـــام 1943، 
وعـــدم االلتـــزام بنصوص الميثـــاق واتفـــاق الطائف 

يؤثر على الداخل اللبناني.
وشـــدد نيافة الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي 
على ضـــرورة التقارب اإلنســـاني من خـــالل تحكيم 
الضمائـــر واالعتـــراف بـــأن الخالـــق لجميع البشـــرية 
واحـــد وعـــدم نكـــران الســـلم والســـالم الـــذي منحه 
هللا لبنـــي البشـــر فـــي زمـــن بـــات العالـــم فيـــه قريـــة 
واحدة مـــن خالل وجود وســـائل االعالم واالتصال 
والتطـــور العلمـــي الـــذي يجـــب أن يســـتغل من أجل 
األخوة اإلنســـانية والتقارب بين الناس من مختلف 
الديانات الســـماوية وتبادل االحتـــرام ألجل العيش 

بسالم بعيًدا عن النزاعات والحروب.

وحث بطرس على أهمية مواصلة الرسالة اإلنسانية 
والقيم األخالقية التي وردت في الكتب الســـماوية 
ألجل الســـلم األهلي بين شعوب العالم أجمع، حيث 
فتح قنـــوات الحوار بين الطوائـــف واألديان تحفظ 

دماء الناس من الحروب والنزاعات.

الصالة ألجل البحرين 

وصلى بطريك الكنيســـة المارونية بجمهورية لبنان 
نيافـــة الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي مســـاء 
أمـــس األول ألجل حفظ دماء اإلنســـان وأن يحفظ 
هللا مملكـــة البحريـــن وملـــك البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن تكون 
البحرين واحة للســـلم والســـالم دائًما وأبًدا في ظل 

العهد الزاهر لعاهل البالد.
وقـــد التقى بطـــرس الراعي عدًدا من أبنـــاء الجالية 
المســـيحية اللبنانيـــة المقيمـــة فـــي البحريـــن ودول 
الخليـــج العربي التي حرصت على الحضور للمملكة 
ألجل الصالة يومي الجمعة والسبت بمناسبة زيارة 

قداسة البابا فرنسيس لمملكة البحرين.

جانب من لقاء البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس مع “^”

قداسة البابا واإلمام األكبر في البحرين
Û  قداســة الحبــر األعظم في البحرين، رســالة عالميــة يفتخر بها كل

بحريني، بأن البحرين بلد منذور للتســامح الديني والتعايش بين 
الشــعوب والحضارات. لقاء اســتثنائي في وقت اســتثنائي مملكة 
تتعمــق بالعقل وســط عالم يقاد نحو الجنــون. هكذا هي البحرين، 
وبفضــل جاللــة الملــك المعظــم وســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء 
وشــعب البحريــن يحتفلــون بتاريــخ متجانــس شــاهد علــى أرض 
وجــدت لتكــون وطــن تعايــش ومحبة وســالم وإخاء عبــر وطنية 
متماســكة بأعمدة وحدة وطنية تقوم على ثوابت الُحكم الحكيم 
واألرض الطيبــة والشــعب الكريــم. هكذا هــي البحرين عرفت منذ 
التاريــخ بالتســامح بيــن األديان والمذاهب واحتــرام اآلخر، حيث 
تســير فــي كل بقعــة علــى خريطــة هــذه األرض تجــد كل إنســان 

يمارس معتقده بكل حرية وأمان وسالم.
Û  فــي شــارع المنامــة تجــد المأتــم بجــوار المســجد بجــوار كنيســة 

القلــب المقــدس بجنــب المعبــد وكل يحــب الوطــن و يعبــد هللا. 
نحــن البحرينييــن، نفتخــر بهكــذا تاريخ مكتنــز بقناديل التســامح 
بابــا  مــن  زيــارة  بهكــذا  ســعداء  نحــن  وكــم  الدينــي،  والتعايــش 
الفاتيــكان، الحبــر األعظــم وهــو يــزور مملكــة بقيــت محــل جــذب 
وفخــر واعتــزاز للتعايــش الدينــي بيــن األديــان والمعتقــدات. وما 
زيــارة الحبــر األعظــم إال دليــل راســخ ورســالة كبيــرة للعالــم أن 
البحريــن تســتحق اإلشــادة واالعتــزاز كبلــد رغــم تفشــي فيروس 
االنقسامات في الشرق األوسط، إال أنها بقيت قلعة تعايش عصية 
على أي اختراق متطرف. يحق لنا، مثقفين وكتاب ومواطنين أن 
نعتــز بهــذه الزيــارة، ليرى العالم حجم ما نمتلكــه كبنية تحتية في 

التعايش والتسامح والحريات الخاصة والعامة.
Û  فالبحريــن أعطت صورة حضارية بفضل الحكمة والرؤية الثاقبة

المشــترك والمنهــج  العيــش  فــي تعميــق  القيــادة  التــي أسســتها 
الحضــاري القائــم علــى احتــرام اآلخــر بغــض النظــر عــن المعتقــد 
واللــون والعــرق والقوميــة وبفضــل ثقافــة ترســخت منــذ عصــور 
على فكر التسامح والتعايش واحترام اآلخر. تأتي زيارة قداسة 
البابا مع اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، 
والــذي يعــد أحــد أئمــة الوســطية فــي العالــم اإلســالمي بحــوار 
حضاري يرســخ في عقل األجيــال االلتقاء الحضاري بين األديان 
والشــعوب. وهذا اللقاء الحواري الحضاري يرسل رسالة واضحة 
المعالــم أن قــدر األديــان هو االلتقاء المشــترك والمســتقبل القائم 
على الحوار الحضاري. وما أجمل أن تكون البحرين محطة لمثل 
هذه اللقاءات ومبعثا لإلشعاع الحضاري لتأسيس مستقبل يقوم 

على اإلنسانية والتسامح والتالقي التكاملي الحضاري.

S.dheya2020@gmail.com

سيدضياء الموسوي

الصراعــــات السياسيــــة والحـــروب ال تسببهـــا األديـــان
البــابــــــا يقــــــود حركــــــة التقــــــارب من المنامـــــة... الحاخـــــــام سكوركــــــا

أكـــد عميـــد المعهد الحاخامـــي اليهودي 
فـــي أميـــركا الالتينية الحاخـــام ابرهام 
ســـكوركا أن الحبر األعظم قداسة البابا 
فرنســـيس يقـــود اليوم حركـــة التقارب 
علـــى  االجتماعيـــة  العدالـــة  أجـــل  مـــن 
األرض مـــن خالل التشـــجيع للحوارات 
بين األديـــان والســـالم العالمي بحضور 
ممثلين عن المراكز اإلسالمية من شتى 
بقـــاع العالـــم الـــذي نعيـــش فيـــه حاليًا، 
مؤكـــدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى أهمية 
محاربة اإلرهاب والحـــروب والكراهية 
من خالل التعايش والتســـامح والبحث 
عـــن ســـبل الســـالم والعمـــل مـــن أجلـــه 
وبنائـــه عبر التحـــركات التي يكـــون لها 

تأثير في العالم من “الشرق إلى الغرب” 
ونبـــذ  واإلرهـــاب   العنـــف  ومكافحـــة  
التعصـــب تحت شـــعار “أوقفـــوا العنف” 
فالطريـــق للحفـــاظ على البشـــرية ليس 
مـــن خالل القـــول مثلما قيـــل إن قابيل 

قتل هابيل.
وقـــال الحاخام ســـكوركا في حديث مع 
“البـــالد” يأتي الســـالم من خالل إرســـاء 
مبـــدأ الحوار كما هو فـــي عنوان ملتقى 
البحريـــن للحـــوار “الشـــرق والغـــرب من 
أجل التعايش الســـلمي” والتشديد على 
محاربـــة األفـــكار الشـــريرة، الفتـــًا إلـــى 
وجـــود أفـــراد يتحدثـــون باســـم الديـــن 
بمصطلحـــات مليئة بالكراهيـــة والعنف، 
وهـــؤالء ال عالقة لهم باألديان، مشـــددًا 

علـــى ضـــرورة الحوار والســـعي للســـالم 
وإبعاد األديان عن الصراعات السياسية 
األديـــان،  تســـببها  ال  التـــي  والحـــروب 
مضيفًا أن مشاركته في ملتقى البحرين 
للحـــوار لدعـــم الســـلم والســـالم للجميع 
“يهود، مسيحيين، مســـلمين”، خصوصًا 
أن منطقة الخليج تعتبر مباركة واليوم 
للســـالم  فرصـــة  توجـــد  المنامـــة  فـــي 
والحوار، معتبرًا أن الســـالم يحل عندما 
يصـــدق الجميـــع أن الحـــرب ال يمكن لها 

أن تحل المشاكل، بل تزيدها تعقيدًا.
وتابـــع بالقـــول إن ما يحتـــاج إليه العالم 
اليـــوم كيفيـــة إيجـــاد طريـــق وأســـلوب 
لتوحيـــد البشـــر إلزالـــة الحواجـــز التـــي 
تفصل بين النـــاس وهدم جدران الحقد 

التي تقود إلى العنف، وحان اآلن تفعيل 
أجـــواء المحبة والمـــودة بين الناس من 

مختلف الديانات.
ولفت ســـكوركا إلى وجود تاريخ طويل 
بين عالقات الصداقة للمســـيح واليهود 
نحتـــرم  أن  علينـــا  ولكـــن  والمســـلمين، 
جوهـــر  وهـــو  لإلنســـان  باحترامنـــا  هللا 
الحـــوار الذي بدأة قداســـة البابا وشـــيخ 
األزهر، ونحـــن واثقون بأن هذا الملتقى 

سينعكس على العالم بأسره.
ومـــن جانـــب آخر، شـــدد ســـكوركا على 
أهمية استغالل التطور العلمي وتقنيات 
االتصال الحديث عبر شبكات اإلنترنت 
لتقوية أواصـــر التواصل بين الناس من 

مختلف األديان.
الزميل حسن عبدالرسول والحاخام ابرهام سكوركا

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول
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أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية 
أن رعايـــة ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، لملتقى البحرين للحوار “الشرق 
والغرب مـــن أجل التعايش اإلنســـاني”، 
يؤكـــد المواقـــف النبيلة الثابتـــة لمملكة 
البحريـــن فـــي دعـــم التعـــاون العالمـــي 
لنشـــر قيـــم المحبـــة والخيـــر والســـام، 
ودعـــم الحوار بيـــن األديـــان والمذاهب 
والثقافات بمفاهيم فضيلة وحضارية.

ال للعنصرية

وقالـــت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية 
بنت عبـــدهللا زينل إن مملكـــة البحرين 
وفـــي ظـــل الرعايـــة الســـامية والقيادة 
المعظـــم،  البـــاد  ملـــك  مـــن  الحكيمـــة 
باتـــت واحة للتعايش الســـلمي، ومركزًا 
لمختلـــف الثقافـــات واألديـــان، وداعية 
للحـــوار والســـام فـــي العالـــم، منوهـــة 
إلـــى أن النهج الذي رســـمه جالة الملك 
المعظم، يمثل نبراســـًا وطنيًا، ونموذجًا 
الرفيعـــة،  والمبـــادئ  للقيـــم  عالميـــًا 
والتـــي بـــرزت عبـــر العديد مـــن البرامج 
الحضارية والمشـــاريع اإلنسانية، حتى 
باتـــت مملكـــة البحريـــن مثـــاالً معطـــاًء 

للتنوع الديني والثقافي واالجتماعي.
وأضافـــت أن مملكـــة البحريـــن حظيت 
بهذه الزيارة االســـتثنائية لقداسة البابا 
نظرًا للمبادرات اإلنسانية العالمية التي 
تعلنها المملكـــة انطاقًا من رؤية جالة 
الملك المعظم، وتنفيذًا لمشروع جالته 
اإلصاحـــي الراســـخ والمعـــزز للتعايش 

وقبول اآلخر. 
ولفتـــت إلى أن التعايش اإلنســـاني يعد 
من الثوابت الراســـخة لمملكة البحرين، 
الجهـــود  كل  حولهـــا  تـــدور  وركيـــزة 
الوطنيـــة، ومنطلقًا للـــرؤى التي تتبناها 
حـــول مبـــادئ التآخي والوئام وإشـــاعة 
السام بين الدول والشعوب، باعتبارها 
قاعـــدة أساســـية للوصـــول إلـــى األفـــق 
المنشـــود مـــن األمـــن واالســـتقرار فـــي 

المنطقة والعالم. 
ونوهت الرئيسة إلى أن الزيارة الرسمية 
والتاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا 
الفاتيـــكان لمملكة البحرين تأتي تقديرًا 
لمكانة مملكة البحرين كواحة للتعايش 
ومجتمع التســـامح والتعددية والسام 
العالمي، وخاصـــة أن مملكة البحرين ال 
تصنع حاجزًا نفســـيًا مـــع المختلف عنه، 
وال تقـــف موقفـــًا عدائيـــًا مـــن أي ديانة 
ســـماوية، وتقـــود توجهـــًا معتـــدالً ينبـــذ 
التطـــرف والعنصرية وال يرضى برفض 
اآلخـــر، وتعمـــل علـــى تعزيـــز التســـامح 
قيـــم  وترســـيخ  الدينـــي،  والتعايـــش 

السام واألمن واالستقرار. 
وشـــددت أن السلطة التشـــريعية دأبت 
دائمًا على توظيف أدواتها الدستورية، 
وصياغـــة مواقفها الداعمة لما ينســـجم 
مـــع التوجهـــات النبيلـــة لقيـــم التعايش 
مختلـــف  بيـــن  والتســـامح  الدينـــي، 
الطوائف واألديان في مملكة البحرين، 
حتى باتت المملكة محل إلهام لشعوب 
العالـــم، في ظل وجود شـــواهد ومعالم 
معبرة اإليمان بتلك القيم كإنشاء مركز 
الملك حمد للتعايش الســـلمي، وتدشين 
“كرســـي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش السلمي” في جامعة سابينزا 
برومـــا، كما ســـبق وأن ُعقد فـــي المنامة 
مؤتمـــر دولـــي حـــول حـــوار الحضارات 
والثقافـــات عام 2014، والذي تم خاله 
اعتمـــاد إعـــان مملكـــة البحريـــن، وهـــو 
وثيقة مهمة تعيـــد التأكيد على احترام 
تعزيـــز  إلـــى  وتدعـــو  اإلنســـان  حقـــوق 

الحوار، وخدمة السام والتعددية.
كمـــا أكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، أن الدعـــوة الكريمة من عاهل 
البـــاد المعّظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، إلى قداسة 
البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان، من أجل 
زيـــارة مملكـــة البحرين، تشـــّكل محطة 
تاريخيـــة واســـتثنائية لترســـيخ النهـــج 
الملكـــي والـــرؤى النبيلـــة لجالـــة الملك 
المعظم، من أجل نشـــر الســـام العالمي 
والتسامح اإلنساني والتعايش السلمي 
بيـــن جميع دول وشـــعوب العالم، معربًا 

بالمبـــادرات  واالعتـــزاز  الفخـــر  عـــن 
الملكيـــة الخّاقـــة التـــي قدمهـــا جالـــة 
الملك المعظم، من أجل أن يعم الســـام 

واالستقرار في العالم.

نشر التسامح

ونّوه رئيس مجلس الشـــورى بأّن زيارة 
بابا الفاتيكان تعتبـــر الزيارة األولى من 
نوعهـــا لمملكـــة البحريـــن، وهـــي خطوة 
لنشـــر  الخطـــوات  مـــن  العديـــد  تتبعهـــا 
التسامح بين جميع المكونات البشرية، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  علـــى  والتأكيـــد 
وطـــن جامع وشـــامل يؤمـــن بالتعايش 

اإلنساني.
وأعـــرب عن التقديـــر الرفيع للدور الذي 
يقـــوم بـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، من خال 
رئاســـته الحكيمـــة للحكومـــة، وحـــرص 
ســـمّوه على مضي فريـــق البحرين بكل 
عزيمـــة وإدارة لتعزيز مبادئ التســـامح 
والتعايش في مختلـــف مجاالت العمل 

الوطني.
وأشـــار إلـــى أنَّ انعقاد ملتقـــى البحرين 
للحوار “حوار الشـــرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنســـاني”، برعاية كريمة من 
جالة الملك المعّظم، وبمشاركة قداسة 
البابـــا فرنســـيس بابا الفاتيكان وشـــيخ 
األزهر الشـــريف رئيـــس مجلس حكماء 
المســـلمين اإلمـــام األكبر أحمـــد الطيب، 
يعتبـــر امتـــدادًا لتاريخ عريق ومســـيرة 
تعايـــٍش وتســـامٍح زاخـــرة ُعرفـــت عـــن 
مملكـــة البحريـــن منـــذ مئـــات الســـنين، 
مؤكـــدًا أنَّ تواجـــد العلمـــاء والمفكريـــن 
أرض  علـــى  والدعـــاة  الديـــن  ورجـــال 
مملكـــة البحريـــن يجّســـد أســـمى صـــور 
التعايش والحوار والمحبة بين مختلف 

المذاهب واألديان.
كما نّوه رئيس مجلس الشـــورى بانعقاد 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  اجتمـــاع 
بالتزامـــن مع ملتقـــى البحريـــن للحوار، 
االجتماعـــات  هـــذه  أنَّ  إلـــى  مشـــيرًا 
بيـــن  الجامعـــة  واللقـــاءات  الفكريـــة 
مختلف المذاهب تؤكد تضافر الجهود، 
مـــن  المخلصـــة  المســـاعي  واســـتمرار 
العلمـــاء والحكمـــاء للدفـــع بمزيـــد مـــن 
مســـارات الحوارات البّنـــاءة، والداعمة 
للـــدول  واالزدهـــار  التنميـــة  لتحقيـــق 

والشعوب. 
وأوضح معالي رئيس مجلس الشـــورى 
واالحتـــرام  الحـــوار  ومبـــادئ  قيـــم  أنَّ 
والتســـامح  والتعايـــش  المتبـــادل، 
أصبحت هي الركيزة األســـاس لتحقيق 
االستقرار والرخاء، والضمانة الحقيقية 
لنهضـــة ورخاء الدول والشـــعوب، الفتًا 
إلـــى أّن مملكـــة البحريـــن أثبتـــت علـــى 
مـــر التاريـــخ بأنهـــا ملتقـــى الحضـــارات 
واألديـــان، ومركـــزًا لمختلـــف الثقافـــات 
والمتعقـــدات، وتكفل وتصون الحريات 
الدينيـــة وفـــق الثوابـــت التـــي تضمنهـــا 
ميثـــاق العمل الوطني ودســـتور مملكة 
البحرين، إلى جانب األعراف والتقاليد 

التـــي يتفرد بها المجتمع البحريني، وما 
ُجبل عليه من حبه واحترامه لآلخر.

مساٍع نيرة

وقالـــت النائـــب الثاني لرئيـــس مجلس 
الشـــورى جميلة ســـلمان، إن اســـتضافة 
ملتقـــى البحريـــن للحـــوار، ُيبـــرز للعالـــم 
مســـتوى التقـــدم اإلنســـاني والحضاري 
الذي تشـــهده المملكة، فـــي ظل القيادة 
الحكيمـــة مـــن جالـــة الملـــك المعظـــم، 
وبدعـــم ومســـاندة مـــن صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 

الوزراء.
مملكـــة  نيـــل  أن  ســـلمان  وأضافـــت 
ملتقـــى  اســـتضافة  فرصـــة  البحريـــن 
تقديـــر  يؤكـــد  للحـــوار  البحريـــن 
الريـــادي  لدورهـــا  الدولـــي  المجتمـــع 
ومســـاعيها النيـــرة فـــي تعزيـــز مبـــادئ 
الحـــوار والتقـــارب والتعايش الســـلمي، 
وترســـيخ قيم االعتـــدال والتآخي على 
واالجتماعيـــة،  الدينيـــة  المســـتويات 
وهـــو ما يعد انعكاســـًا لحالة االســـتقرار 
والتطـــور الداخلـــي للمملكـــة، فـــي إطار 
حيوية العملية الديمقراطية والتنموية 
المتميـــزة التـــي تحظى بدعم مســـتمرة 
من جالة الملك المعظم، مثمنًة النتائج 
اإليجابيـــة المرتقبـــة مـــن ملتقـــى حوار 
البحريـــن، من خال مد جســـور الحوار 
بمشـــاركة  والحضـــارات  األديـــان  بيـــن 
رموز وقادة األديـــان والمذاهب والفكر 

والثقافة واإلعام.
المهمـــة  بالمواضيـــع  ســـلمان  وأشـــادت 
التـــي ســـتتطرق لهـــا جلســـات الملتقى، 
مبينًة أهمية اســـتعراض تجارب تعزيز 
التعايـــش العالمـــي واألخوة اإلنســـانية، 
والتعايـــش  الحـــوار  موضـــوع  وبحـــث 
“إعـــان  طـــرح  خـــال  مـــن  الســـلمي 
دور  جانـــب  إلـــى  كنمـــوذج،  البحريـــن” 
رجـــال وعلمـــاء األديـــان فـــي معالجـــة 
المنـــاخ  تغيـــر  مثـــل  العصـــر،  تحديـــات 
وأزمـــة الغـــذاء العالمـــي، باإلضافـــة إلى 
حـــوار األديان وتحقيق الســـلم العالمي، 
مؤكـــدًة أن انعقـــاد الملتقى يعـــد نجاحًا 
قـــادة  جمـــع  أنـــه  باعتبـــار  ذاتـــه،  بحـــد 
الكنيســـة الكاثوليكية واألزهر الشريف 
ومجلـــس حكمـــاء المســـلمين، وكذلـــك 
عدد مـــن المؤسســـات الدوليـــة المعنية 
بالحوار والتعايش اإلنساني والتسامح 
تحت ســـقف واحد، وهي رســـالة للعالم 
بـــأن التعايـــش والســـام وفـــق مبـــادئ 
وقيـــم الخيـــر والمحبـــة كفيلـــة بنهضـــة 

وتقدم اإلنسانية.

قيادة حكيمة

مـــن جانبه، قال عضو مجلس الشـــورى 
فـــؤاد أحمـــد الحاجي، إن رقـــي وتطور 
علـــى  البحرينـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
والسياســـية  االقتصاديـــة  األصعـــدة 
وتميـــزه  واالجتماعيـــة،  واألمنيـــة 
االجتماعـــي،  واالعتـــدال  باالســـتقرار 
والتـــوازن الفكـــري والثقافي، هـــو ثمرٌة 
لاندمـــاج والتآخي والتعايش الســـلمي 

مختلـــف  بيـــن  المملكـــة  فـــي  الســـائد 
ومـــا  والطوائـــف،  والمذاهـــب  األديـــان 
يوازيـــه من عمل وطني دؤوب لتأصيل 
والتســـامح  اإلنســـاني  التعايـــش  قيـــم 
والتفاهـــم، مثمنـــًا المبادرات اإلنســـانية 
صاحـــب  مـــن  الســـامية  والحضاريـــة 
الجالـــة الملـــك المعظـــم، والداعية إلى 
نشـــر الســـام والمحبة واحترام وقبول 
التنوعات الدينية والمعرفية والمذهبية 

والفكرية.
وأوضـــح الحاجـــي أن المملكة البحرين 
تنعـــم بقيادة حكيمة تؤمـــن قوالً وفعاً 
بالمبادئ والقيم الحضارية المتجســـدة 
في احترام تنوع الثقافات والمعتقدات 
واألديـــان واألعراق، ويؤطرها دســـتور 
حديث، ومنظومة تشـــريعات وقوانين 
عصريـــة حفظـــت هـــذا الميـــزة وارتقت 
بهـــا، وجعلت من المملكـــة مثاالً يحتذى 
بـــه علـــى مســـتوى العالم فـــي التعايش 
والتآخـــي واالنصهـــار مع اآلخـــر، حيث 
كانت ومازالت المملكـــة زاخرة بالتعدد 
الدينـــي والمذهبي والفكري والعقائدي، 
والـــذي يصحبهـــا من جوامع ومســـاجد 
وكنائس ومعابد، وتحفها حرية التعبير 

والمعتقد وممارسة الشعائر.

اعتزاز كبير

واعتبـــرت أميـــن عـــام مجلس الشـــورى 
رمـــوز  مشـــاركة  أن  العباســـي  كريمـــة 
التســـامح واألخوة اإلنسانية في العالم 
بملتقى حوار البحرين، ُيجســـد الســـعي 
الجاد والفاعـــل لبلورة عاقات إيجابية 
بين أصحاب المعتقدات والثقافات في 
العالـــم، وُيبـــرز الحـــرص الكبيـــر لمملكة 
البحريـــن بقيـــادة جالة الملـــك المعظم 
التعايـــش  تحقيـــق  علـــى  هللا،  أيـــده 
اإلنســـاني فـــي أســـمى صوره، ووســـط 
حالـــة مرموقة مـــن االحتـــرام المتبادل 

بين الجميع.
ملتقـــى  إقامـــة  أن  العباســـي  وذكـــرت 
الحـــوار الـــذي يجمـــع أقطـــاب األديـــان 
دعمـــًا  نجـــده  والثقافـــات،  والمذاهـــب 
كبيرًا للجهـــود الدؤوبة المبذولة لتعزيز 
القيـــم اإلنســـانية النبيلـــة التي يشـــترك 
إلحـــداث  أساســـًا  وهـــو  البشـــر،  فيهـــا 
تغييرات قانونيـــة وثقافية واجتماعية 
واقتصاديـــة تؤثـــر بشـــكل إيجابـــي في 
حياة المجتمعات واستقرارها وتقدمها، 
مشـــيرًة إلـــى االعتـــزاز الكبير بمشـــاركة 
العالم في نشـــر وتأكيد مبادئ التسامح 
واالحتـــرام المتبادل يقينًا بما نســـتمده 

من الفطرة اإلنسانية السليمة.
“حـــوار  ملتقـــى  أن  العباســـي  وذكـــرت 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  الشـــرق 
العالـــم  أنظـــار  يســـتقطب  اإلنســـاني” 
لمملكـــة البحريـــن، مـــن خال مشـــاركة 
الدينييـــن  والقـــادة  الشـــخصيات  أبـــرز 
والمفكريين البارزيـــن، وممثلي األديان 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، وعـــدد مـــن 
المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بالحـــوار 
والتعايش اإلنســـاني والتســـامح، وهي 
فرصـــة متميزة للتعرف على اإلنجازات 

التـــي  الشـــاملة  والحضاريـــة  التنمويـــة 
تشهدها المملكة في العهد الزاهر جالة 

الملك المعظم.

نبذ الخالفات

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وأكـــد 
الشورى جمال فخرو، أن رعاية صاحب 
للملتقـــى،  المعظـــم،  الملـــك  الجالـــة 
يؤكـــد المواقـــف النبيلة الثابتـــة لمملكة 
البحريـــن فـــي دعـــم التعـــاون العالمـــي 
لنشـــر قيـــم المحبـــة والخيـــر والســـام، 
ودعـــم الحوار بيـــن األديـــان والمذاهب 
والثقافـــات بمفاهيم فضيلة وحضارية، 
موضحًا أن الملتقى ُيعد واحدًا من أهم 
المبادرات السامية التي تطلقها المملكة 
فـــي الدعـــوة للســـام ونبـــذ الخافـــات 
والصراعات، وتأصيـــل التعاون والعمل 
المشترك انطاقًا من القواسم اإلنسانية 

المشتركة.
قداســـة  مشـــاركة  أن  فخـــرو  وأوضـــح 
البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان، وفضيلة 
اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب 
شـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيـــس مجلس 
حكمـــاء المســـلمين، فـــي أعمـــال ملتقى 
“الشـــرق  للحـــوار  العالمـــي  البحريـــن 
والغرب مـــن أجل التعايش اإلنســـاني”، 
ُيبـــرز مـــدى أهميـــة الملتقـــى عالميًا في 
تقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن مختلـــف 
األديـــان والمذاهب، وســـمو أهدافه في 
إشـــاعة الفكر المعتدل وثقافة االندماج 
وتقبـــل اآلخـــر، بمـــا يعـــزز المجتمعـــات 
اآلمنة والمسالمة والمتعايشة، مبينًا أن 
الملتقى ســـُيبرز مكانـــة مملكة البحرين 
فـــي األوســـاط العالميـــة، خصوصـــًا في 
ظل الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة 

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمملكة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  فخـــرو  وأوضـــح 
ووطنـــًا  للســـام،  مهـــدًا  كانـــت  لطالمـــا 
احتضـــن مختلـــف األديـــان والمذاهـــب 
والطوائـــف، وســـط حالـــة نموذجية من 
التعايش والتآخي والمحبة واالندماج، 
وهـــو مـــا أثمـــر عـــن مجتمـــع متماســـك 
ومتـــراص اســـتطاع علـــى مـــدى عقـــود 
طويلـــة مـــن الزمـــن أن يضـــع وُيجـــدد 
اللبنات والقواعد الصلبة لتقدم وازدهار 
الباد، بتكاتف وتعاضد كل أبناء الوطن 
وانصهارهـــم مع بعض، لتكـــون المملكة 
اليوم فـــي مقدمة دول العالـــم المبادرة 
للخيـــر والمحبة والســـام، بفضل النهج 

اإلنساني والحضاري للقيادة الحكيمة.

لغة عالمية

وأكـــدت عضـــو مجلـــس الشـــورى هالـــة 
فايـــز  علـــى أن مملكـــة البحريـــن تمثـــل 
النمـــوذج األمثـــل للتســـامح والتعايـــش 
المبـــادرات  ظـــل  فـــي  وذلـــك  الدينـــي، 
يتبناهـــا  التـــي  اإلنســـانية والحضاريـــة 
صاحـــب الجالة الملـــك المعظم، والتي 
تدعو إلى االنفتاح على اآلخر واحترام 

كل الديانات والمذاهب.
ملتقـــى  أهميـــة  إلـــى  رمـــزي  وأشـــارت 
البحريـــن للحـــوار “الشـــرق والغـــرب من 

أجل التعايش اإلنســـاني”، والذي انطلق 
أمـــس )الخميـــس( تحت رعاية ســـامية 
من لدن جالة الملـــك المعظم، وتضمن 
مشـــاركة واســـعة من أبرز الشـــخصيات 
الفكريـــة وممثلـــي األديان مـــن مختلف 
دول العالـــم، حيث يشـــكل هذا الملتقى 
فرصة فريدة مـــن نوعها لتبادل األفكار 
والمعلومـــات وفتـــح الحـــوار الحضاري 

بروح من األلفة والمحبة.
وأشـــادت رمـــزي بالجهود التـــي تقودها 
مملكـــة البحرين بفضـــل مبادرات عاهل 
الحـــوار  إشـــاعة  نحـــو  المعظـــم  البـــاد 
والتســـامح ليكون لغـــة عالمية، ومنهج 
مواجهـــة  فـــي  الـــدول  بيـــن  للتعـــاون 
األفـــكار المتطرفة والتعصـــب والفرقة، 
فالتســـامح والتعايـــش همـــا الركيزتـــان 
األساسيتان في تقدم البشرية وازدهار 
الحضـــارات، وهو ما دعـــت إليه األديان 

السماوية على اختافها.
واشـــاد رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامـــة 
والبيئة بمجلس الشـــورى محمد حســـن 
باســـتضافة المملكـــة ملتقـــى البحريـــن 
أجـــل  مـــن  والغـــرب  “الشـــرق  للحـــوار 
التعايش اإلنســـاني”، مشـــيرًا إلى أهمية 
هـــذا الحـــدث العالمي الكبيـــر وما يمثله 
مـــن تجمـــع مهـــم فـــي خدمـــة التعـــاون 
الدولي الهادف إلى خدمة اإلنسانية من 
خـــال تقريب وجهات النظـــر، ويحدث 
التقارب والتعايش واالحترام المتبادل 
والمذاهـــب  األديـــان  مختلـــف  بيـــن 

والثقافات.
وذكر أن مملكـــة البحرين تتميز بتاريخ 
عريق مـــن االندمـــاج والتعايش الديني 
فـــي  والفكـــري  والمذهبـــي  والعقائـــدي 
االجتماعيـــة،  الحيـــاة  مناحـــي  جميـــع 
وتعتبـــر وطنـــًا مفضـــاً لـــدى كثيـــر مـــن 
الجاليـــات األجنبيـــة لمـــا يحظـــون فيـــه 
من احترام وتقدير لذواتهم االنســـانية، 
وكذلك معتقداتهـــم وثقافاتهم، مضيفًا 
أن المملكة قدمت للعالم نموذجًا واقعيًا 
حضاريـــًا في التعايش مـــن خال كفالة 
الفرديـــة  للحريـــة  والقانـــون  الدســـتور 
والجماعيـــة مـــن دون تمييـــز دينـــي أو 
فكـــري أو عرقـــي أو عقائـــدي، حيث إن 
البعـــد الحضاري للمملكة يمتد إلى واقع 
ملمـــوس يتجاور فيه المســـجد والمأتم 
والكنيســـة والكنيس والمعبد، ويمارس 
عباداتهـــم  جماعـــة  أو  فـــرد  كل  فيهـــا 

وطقوسهم العبادية بكل حرية وأمان.

تجربة رائدة

وأكـــد عضـــو مجلـــس الشـــورى جمعـــة 
الكعبـــي أن الملتقـــى يســـهم فـــي تعزيز 
مبـــادرات  لدعـــم  المشـــترك  التعـــاون 
نشـــر مبادئ احتـــرام الحريـــات الدينية 
مســـتوى  علـــى  الســـلمي  والتعايـــش 
اإلقليمـــي والدولـــي، ويعكـــس حـــرص 
المملكـــة علـــى أن تكون طرفًا مســـاهمًا 
في تحقيق ذلك من خال اســـتضافتها 
لكبـــار الشـــخصيات الفكريـــة والدينيـــة 

على أرضها.
وأضاف “تشـــكل زيارة قداسة البابا إلى 
مملكـــة البحريـــن، إضافة إلـــى التجربة 
الرائـــدة للمملكـــة فـــي مجال التســـامح 
والتعايش، استنادًا إلى تاريخها العريق 
الذي بنـــي عليه المجتمع البحريني منذ 
مئـــات الســـنين، ومشـــروعها الحضاري 
الزاهـــر لصاحـــب  العهـــد  الرائـــد خـــال 
الجالـــة الملـــك المعظـــم”، مرحبـــًا فـــي 
الوقت ذاته بزيارة شيخ األزهر الشريف 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
والتـــي تصـــب في تأكيـــد أهميـــة حوار 
الحضـــارات واألديـــان لتحقيـــق الخيـــر 

للشعوب كافة.

القضيبية - مجلس النواب

استضافة ملتقى الحوار تبرز للعالم الدور المحوري للبحرين في إشاعة السالم والتعايش
مبادرات ملكية خالقة في جمع أصحاب الديانات المختلفة على أرض المملكة... تشريعيون:

 علي الصالح

كريمة العباسي

فوزية زينل

هالة رمزي

جمال فخرو

جمعة الكعبي

جميلة سلمان

محمد علي

فؤاد الحاجي
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أكــد عــدد مــن الشــخصيات الدينيــة المســيحية واليهوديــة فــي البحريــن أن المنامــة عاصمة 
للتســامح والتعايــش الســلمي منذ 200 عام بســبب التنوع جراء وجــود الديانات اإلبراهيمية 
التي تحظى برعاية واهتمام منذ زمن قديم من قبل القيادة السياســية وحكام البحرين منذ 

منتصف القرن التاسع عشر.

وأكدت الفعاليات الدينية لـ “البالد” أن البحرين 
قدمت نموذجا سلميا للتعايش والتسامح إلى 
العالمية من خالل بلورة الرؤية السامية لملك 
البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، كمـــا أن المنامـــة تعد اليوم 
نموذجا للســـلم األهلي فـــي المنطقة من خالل 
ممارســـة حرية األديان والشعائر والمعتقدات 
والطقـــوس الدينيـــة علـــى مدار العـــام، إضافة 
للـــدور الهـــام الـــذي يلعبـــه مركـــز الملـــك حمـــد 

للتعايش السلمي.
واوضح المتحدثون أن إقامة ملتقى البحرين 
للحـــوار “الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايش 
اإلنســـاني” في الوقت الذي يزور فيه قداســـة 
البابا فرنســـيس بابـــا الفاتيكان وشـــيخ األزهر 
الشريف أحمد الطيب البحرين تأتي في إطار 
حاجـــة العالـــم للحـــوار والتعايش الســـلمي من 

أجل اإلنسانية.

الحوار والسالم 

وقال راعي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية القس 
هاني عزيز إن الســـالم والتعايش في البحرين 
انتقـــل من األجداد إلـــى األبناء وإلـــى األحفاد 
واألجيـــال كثقافـــة للتعايـــش الســـلمي ضمـــن 
طبيعـــة المجتمـــع البحرينـــي المتســـامح دائما 
مع التمســـك بالدين والمبادئ وقيم المواطنة، 
ويوجد في البحرين 19 كنيســـة للمســـيحيين 
االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة  فـــي  مســـجلة 
ويعتبر عـــدد الكنائس كبير مقارنة بالمســـاحة 
الجغرافيـــة وعدد المســـيحيين فـــي البحرين، 
وهو األمـــر الذي يميز صور التعايش الســـلمي 
وقبـــول اآلخرين في مجتمـــع البحرين مقارنة 
مـــع العديد من الـــدول العربيـــة و الغربية، كما 
يعتبـــر تعـــدد األديـــان والمذاهب فـــي المملكة 
نمـــوذج لتشـــكيل فسيفســـاء الحتضـــان كافة 

المواطنين في مركب واحد للعائلة البحرينية 
تحـــت رايـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظم 

راعي السلم والسالم.
وأردف عزيـــز أن الجميـــع فـــي المملكـــة لديهم 
شـــرف المواطنـــة مـــن خـــالل االنتمـــاء لواحة 
مـــن  بالرغـــم  “البحريـــن”  والتعايـــش  الســـالم 
تعـــدد الديانـــات الســـماوية اإلبراهيميـــة فـــي 
الـــذي  “البحريـــن”، وهـــو األمـــر  أرض الخلـــود 
يعـــزز االنتمـــاء والـــروح الواحدة لحـــب تراب 
قيـــادة  بوجـــود  الشـــعور  خـــالل  مـــن  الوطـــن 
حكيمـــة تحافظ على النســـيج االجتماعي في 
المملكـــة ألجل تقديم الرخاء والحياة الكريمة 

للمواطنين.
وذكـــر عزيز يوجد في البحرين طاقات مفعمة 
بالحـــب وصلـــت للعالميـــة مـــن خـــالل وجـــود 
سفراء تمثل المملكة في البعثات الدبلوماسية 
وأعضـــاء  الديانـــات  مختلـــف  مـــن  بالخـــارج 
فـــي مجلـــس الشـــورى والمناصـــب الحيويـــة، 
وهـــو األمر الـــذي يعتبر دليـــال واضحا على أن 
البحريـــن ليس لديها تمييز بيـــن الناس، حيث 
إن الجميع سواســـية وال تمييز بين المواطنين 
على حساب الدين و المذهب والجنس والعرق 
واللـــون، وهو شـــعور مكتســـب مـــن الناس من 
التـــي  السياســـية  القيـــادة  توجيهـــات  خـــالل 

منحت الجميع األمان والشعور بالمواطنة.
وعـــن زيارة بابا الفاتيكان فرنســـيس للبحرين 
قـــال القس هانـــي عزيز أن قداســـة البابا يعلم 
دور البحريـــن الريادي وحـــرص الملك المعظم 
لدفع عجلة التعايش الســـلمي العالمي وتعزيز 
مقدار المحبة وقيمة الســـالم في الوقت الذي 
يزور فيه شيخ األزهر إلقامة “ملتقى البحرين 
للحـــوار- الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايش 
اإلنســـاني”، والذي يشـــارك فيه 200 شخصية 
عنـــوان  اختيـــار  فـــي  عبقريـــة  يعتبـــر  دينيـــة 
المؤتمـــر والمضمـــون واختيـــار الضيوف 
والمشـــاركين، وذلـــك لترجمـــة 
البحريـــن  حـــرص  و  اهتمـــام 
للملتقـــى الـــذي يعبر عـــن مدى 
احترام اآلخرين للبحرين التي 
تعتبر مركزًا للسالم والتعايش 
السلمي، كما ان إقامة الملتقى 
رسالة من البحرين إلى الشرق 
األوســـط الجديـــد لنبـــذ العنف 
والحـــروب وفتح  والصراعات 
مجـــال للحـــوار والعمـــل علـــى 
إرســـاء قيم العدل 

والسالم.

عاصمة التعايش

بـــدوره، قـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء كنيـــس 
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  العشـــر  الوصايـــا 
ســـابقًا إبراهيـــم نونـــو: تعتبر المنامـــة عاصمة 
التســـامح والتعايـــش فـــي المنطقـــة منـــذ زمن 
مهمـــا  دورا  المـــدارس  ولعبـــت  جـــدًا،  قديـــم 
فـــي تعليم النـــاس قيـــم المواطنـــة واالحترام 
وقبول اآلخرين إضافـــة إلى توطيد العالقات 
األخوية والتسامح والتعاطف بين المواطنين 
والمقيمين في البحرين، الفتًا إلى أن الســـواح 
وزوار الكنيســـت اليهـــودي فـــي المنامـــة دائما 
نســـمع منهـــم اإلشـــادة بالتعايش الســـلمي في 
البحريـــن وتعدديـــة األديـــان ووجـــود العبـــادة 

للديانات في المنامة.
وأعطـــى نونو مثـــاال للتعايـــش والتـــزاوج في 
المجتمـــع البحرينـــي منـــذ القـــدم، حيـــث هناك 
حكايـــة معروفـــة بـــزواج الممرضـــة اليهوديـــة 
مســـعودة شاؤول أبو مزيكا من رجل بحريني 
إلـــى  أمالكهـــا  مســـلم، وقبـــل وفاتهـــا وهبـــت 

األوقاف السنية.
وتابـــع أن هناك شـــراكة فـــي القرار السياســـي 
المجالـــس  فـــي  واألديـــان  الطوائـــف  لكافـــة 
التشـــريعية ومنها في مجلس الشـــورى، وذلك 
ألجـــل التفاهـــم وتعزيز قيم التســـامح لخدمة 
البحريـــن من خالل وجود التعددية، الفتا إلى 

مـــة الـــدور المهـــم مـــن قبل  لحكو ا
فـــي تعزيـــز الســـالم 
ومنح الجميع حرية 
وإقامـــة  األديـــان 
الدينيـــة  الشـــعائر 
فـــي  والطقـــوس 

حيث  المملكة، 

تتمتـــع كافـــة األديـــان والطوائـــف والمذاهـــب 
بحرية ممارســـة المعتقدات والشـــعائر الدينية 
فـــي األعيـــاد والمناســـبات، مضيفـــًا أن صـــور 
التســـامح  عكســـت  البحريـــن  فـــي  التعايـــش 
الســـلمي للعالـــم الخارجي لعدم وجـــود تفرقة 
بين المواطنيـــن بمختلف طوائفهم ومذاهبهم 

ومعتقداتهم.
البحريـــن  “ملتقـــى  إقامـــة  أن  نونـــو  واعتبـــر 
للحـــوار- الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايش 
اإلنساني”، يعكس الدور الريادي لقوة وصالبة 
ويســـاعد  المعظـــم  الملـــك  بقيـــادة  البحريـــن 
اآلخريـــن في االطـــالع على تجـــارب البحرين 
في التالحم والتقارب من خالل الشـــراكة في 
المجتمـــع لقبـــول اآلخرين تنفيـــذًا للتوجيهات 
الملكية السامية للتعايش السلمي ونقل صورة 

البحرين النموذجية إلى العالم الخارجي.
وشـــدد نونـــو علـــى أهميـــة تعليـــم الطلبـــة في 
التســـامح  مناهـــج  والجامعـــات  المـــدارس 
والتعايـــش الســـلمي والمواطنة لخلـــق المزيد 
قيـــم  تعزيـــز  ألجـــل  المجتمعـــي  الوعـــي  مـــن 
السلم والســـالم وتعليم األجيال المقبلة قبول 

واحترام اآلخرين.

سالم القلوب

إلـــى ذلـــك، قال راعي كنيســـة القلـــب المقدس 
الكاثوليكيـــة األب شـــربل فيـــاض بـــأن زيـــارة 
بابا الفاتيـــكان للبحرين تعتبر زيـــارة تاريخية 
لها أهمية كبرى ألجل الســـلم والســـالم وتعزيز 
لغة الحوار والتعايش والمحبة وفتح جسور 
التواصل بين البشر من 
أرض المنامة الدولة 
خليجيـــًا  األولـــى 
في بنـــاء الكنائس 
العبـــادة،  ودور 

حيث تم في سنة 1908 بناء كنيسة ومدرسة 
ومستشـــفى لبعثة اإلرســـالية األمريكية، وفي 
العام 1939 بنيت كنيسة القلب المقدس وهي 
أقدم كنيسة كاثوليكية، وذلك يعبر عن انفتاح 
حكام البحرين منذ زمن قديم ورؤية مســـبقة 

الستقبال وقبول جميع الديانات السماوية.
بمكانـــة  تحظـــى  البحريـــن  أن  فيـــاض  وذكـــر 
عنـــد أبنـــاء الطوائـــف الذيـــن يحرصـــون على 
زيـــارة المملكـــة في أعيـــاد الميالد المســـيحية 
والمناســـبات األخرى، حيث يشارك الكثير من 
المســـيحيين العـــرب واألجانب فـــي الصلوات 
وزيارة البحرين لرؤية القساوسة والكهنة في 
بلد يتوفر فيه مناخ لحرية ممارســـة الشـــعائر 

الدينية لكافة األديان اإلبراهيمية.
ولفت األب شـــربل فيـــاض المقيم في البحرين 
منذ 7 سنوات إلى انه حظي بالتقدير الكبير من 
قبل المواطنين من مختلف األديان والمذاهب، 
حيث طلبت منه سيدة بحرينية مسلمة الدعاء 
لوالدها و للمرضى في مجمع السلمانية الطبي، 
معتبـــرا ذلـــك دليـــال علـــى التعايش والتســـامح 
واألخوة في اإلنســـانية بيـــن البحرينيين الذين 
القلـــوب،  وســـالم  الداخلـــي  الســـالم  يجمعهـــم 
الثقافـــي  بالتنـــوع  الوقـــت  ذات  فـــي  مشـــيدًا 

الســـماوية  للديانـــات 
والديانات الهندوسية 
الموجودة  والبوذيـــة 
التـــي  البحريـــن  فـــي 

تعيـــش وســـط مجتمع 
متنوع بالحب والســـالم 
والحـــوار على مختلف 

األصعدة.

المنامة عاصمة التعايش الديني منذ 200 عام
التنوع الديني في البحرين نموذج لسالم القلوب.. مسيحيون ويهود:

حسن عبدالرسول  |  تصوير: حوراء مرهون



مبادرات الشراكة مع “الخاص” أثبتت جدواها في دعم توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين
ماضون في مزيد من التوسع بتنفيذ المشروعات ضمن برنامج حقوق تطوير األراضي... الرميحي:

أكدت آمنة الرميحي وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني، أن 
برعاية  البحرين  يحظى  بمملكة   االجتماعي   السكن  قطاع 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لــُدن  مــن  كبيرة 
خليفة ملك البالد المعظم، ويأتي في مقدمة أولويات وبرامج 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزيرة أن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي 
قامت الوزارة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية قد أثبتت 
للمواطنين، وخاصة  الخدمات اإلسكانية  جدواها في توفير 
المواطنين  الــتــي كفلت ســرعــة حــصــول  الــفــوريــة  الــخــدمــات 
على خدماتهم اإلسكانية دون فترات انتظار، نتيجة للحلول 
بالتعاون مع بنك  الوزارة  التي قامت  التمويلية  والتيسيرات 
اإلسكان بتوفيرها مع البنوك والمصارف التجارية، وتشجيع 

المضي في  العقاري على  التطوير  شركات 
التمويالت  قيمة  تناسب  تنفيذ مشروعات 
المواطنين، فضالً عن  التي يتحصل عليها 
 245 تنفيذ  الخاص في  القطاع  مساهمات 
وضاحية  سلمان  بمدينة  سكنية   وحـــدة 
اللوزي.  ونوهت وزيرة اإلسكان والتخطيط 
العمراني بأن برنامج التمويالت اإلسكانية 
الــــــوزارة مــطــلــع أغسطس  ــه  ت الــــذي طــرحــ
بالشراكة  التوسع  ر  يأتي في إطا الماضي، 
مع القطاع الخاص لتوفير خيارات تمويلية 
الشأن  هذا  األغــراض، مشيرة في  متنوعة 
البنوك  اتفاقيات مع   8 ــوزارة  الـ إبــرام  إلــى 

وفق  المواطنين  تمويل  في  ة  للمشارك التجارية  والمصارف 
الشركات  مــع  الفاعل  واصلها  ت ن  ـ عـ فضالً  البرنامج،  معايير 
العقارية لتوفير مشروعات تناسب قيمة التمويالت الممنوحة 

للمواطنين.
ــارت الــوزيــرة   وفـــي هـــذا الــصــدد، أشــ
وبالتعاون  الــوزارة  أن  إلى  لرميحي  ا
ــان أطــلــقــت مــعــرض  ــكـ مـــع بــنــك اإلسـ
الـــتـــمـــويـــالت اإلســـكـــانـــيـــة بــمــجــمــع 
ــبــحــريــن، بــالــشــراكــة  ســيــتــي ســنــتــر ال
ــشــركــات العقارية  مــع الــمــطــوريــن وال
والــمــصــارف الــمــحــلــيــة، حــيــث سيتم 
طرح أكثر من 5 آالف عقار يتناسب 
مع التمويالت الجديدة في المعرض، 
وسيكون بإمكان المواطنين الحصول 
على التمويل المالئم، واختيار إحدى 
الوحدات التي تقدمها الشركات بأسعار خاصة لرّواد المعرض 

طوال فترة انعقاده الممتدة حتى 8 نوفمبر الجاري.
 وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض سيشهد طرح بنك اإلسكان 

لمخطط “المُسيان”، والذي يضم 260 قسيمة سكنية بمنطقة 
بديار المحّرق بأسعار تتناسب مع التمويالت اإلسكانية.

ــوق تطوير األراضـــي الحكومية،  ق ــ ــى صعيد برنامج ح ل ــ وع
أشارت الرميحي إلى أنه بناء على نجاح المرحلة التجريبية 
132 وحدة سكنية، ستشرع  للبرنامج والتي تضمنت تنفيذ 
الــــوزارة فــي الــتــوســع ببناء الــمــزيــد مــن الــمــشــروعــات، حيث 
131 وحــدة  ــاء  ــن ــحــزمــة األولـــى على مناقصات ب تتضمن ال
سكنية و360 شقة تمليك بمدينة سلمان، باإلضافة إلى 280 
ــع إحــدى شركات  وحــدة سكنية بمدينة خليفة بالشراكة م

التطوير العقاري.
 وأكــدت الرميحي أن وزارة اإلســكــان والتخطيط العمراني 
ماضية نحو مزيد من التوسع في تنفيذ المشروعات ضمن 
برنامج حقوق تطوير األراضي، بما يسهم في زيادة المعروض 
من الوحدات السكنية التي تالئم المستفيدين من الخدمات 

التمويلية.

المنامة - وزارة اإلسكان

استقبل وزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة ترايكوم، طارق وفا، لبحث ســـبل تعزيز التعاون المشـــترك في 

قطاع النقل والطيران.
وأكـــد الوزير أهمية دعم الشـــركات المختصة بقطاع الطيـــران التي تتخذ من مملكة 
البحرين مقًرا لها لالستثمار، منوًها بالتعاون مع هذه الشركات لتطوير فرص األعمال 

في مملكة البحرين والمنطقة.
مـــن جانبه، أعرب وفا عن شـــكره وتقديـــر للوزير على اســـتقباله واهتمامه بالتعاون 
المشـــترك بين وزارة المواصالت واالتصاالت وشـــركة ترايكوم والذي يمتد لسنوات 
طويلة في مجال أجهزة الرادار واالستطالع والتدريب في مجال المالحة الجوية.

وزير “المواصالت” يبحث التعاون مع رئيس “ترايكوم”

جهود “األولمبية” انعكست إيجاًبا على مسيرة الرياضة البحرينية
مشيدة بحرص اللجنة على تبني مبادرات لدعم تقدم المرأة... األنصاري:

استقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
فـــي مقر المجلس - بالرفـــاع - األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينيـــة فـــارس الكوهجي، بحضور عضـــو مجلس إدارة 

اللجنة األولمبية الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة.
ونّوهـــت األنصـــاري في اللقـــاء باإلنجـــازات التـــي حققتها 
ا،  ـــا ودوليًّ ـــا وإقليميًّ المنتخبـــات الرياضيـــة الوطنيـــة محليًّ
ومـــدى حـــرص اللجنـــة األولمبيـــة برئاســـة النائـــب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى دعـــم مختلـــف االتحـــادات الرياضيـــة الوطنيـــة، وما 
يبذلـــه الجهاز التنفيـــذي للجنة من جهود من أجل النهوض 
بالعمل اإلداري والفني،لينعكس بشكل إيجابي على تعزيز 
مســـيرة  الرياضة البحرينية، خصوًصا ما تعلق بالمرأة في 
ميـــدان الرياضة كقائـــدة وإدارية والعبـــة ومدربة وحكمة 
وإعالميـــة وبتوليها للمناصـــب الرياضية العليا في المملكة 
وخارجها، وبحصولها على جوائز متقدمة في المنافســـات 
المحلية واإلقليمية والدولية.  وأشـــادت االنصاري بحرص 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة علـــى تبنـــي مبـــادرات لدعم 

تقـــدم المـــرأة في المجـــال الرياضـــي، بما في ذلـــك تطبيق 
مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص وإدمـــاج سياســـاته وخططـــه ضمـــن 
مؤسســـات الرياضـــة البحرينية. واســـتمعت األنصاري إلى 
شـــرح موجـــز من فـــارس الكوهجـــي عن مســـتجدات عمل 
اللجنـــة األولمبيـــة وما تقوم به من جهود من أجل االرتقاء 
بالرياضـــة البحرينيـــة لتكون في مصـــاف اللجان األولمبية 
العالميـــة، وتبـــادل الخبرات مـــع مختلف اللجـــان األولمبية 
الوطنيـــة فـــي العالم لتحقيق أكبر قدر من االســـتفادة على 
الصعيديـــن الفني واإلداري بما يســـهم فـــي تطوير الحركة 

ا. األولمبية عالميًّ

وأعرب فارس الكوهجي عن حرص اللجنة األولمبية على 
تعزيـــز التعـــاون مع المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة قرينة 
عاهل البالد المعظم صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة بهـــدف االســـتفادة مـــن خبـــرات 
المجلـــس في مجـــال تقـــدم المـــرأة وتعزيـــز حضورها في 
المجال الرياضي، مشـــيًدا باهتمام ومتابعة هالة األنصاري 
ونـــّوه بعطاء وإســـهامات المـــرأة في دعم مســـيرة الحركة 
الرياضيـــة التـــي تزخـــر بالعديـــد من الكفـــاءات النســـائية، 
وحققـــن العديـــد من المكتســـبات والنجاحـــات؛ التي يجب 

الحفاظ عليها والعمل على استدامتها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل األمين العام للجنة األولمبية البحرينية

 قــام عــدد مــن اإلعالميين وممثلي 
ــاء  ــب ــصــحــافــة المحلية ووكــالــة أن ال
البحرين وتلفزيون البحرين بزيارة 
إلــى معرض التمويالت اإلسكانية 
ــه  وزارة  اإلســـكـــان  ــم ــظ ــن الــــــذي  ت
والتخطيط العمراني بالتعاون مع 
بنك اإلسكان في مجمع سيتي سنتر 
البحرين خالل الفترة من 2 وحتى 
ــار  ــي إط 2022، وذلـــك ف 8 نوفمبر 
الحرص على إطالع وسائل اإلعالم 
المحلية على البرامج والفعاليات 

التي تنظمها الوزارة عن قرب.
 وقــد شهد الوفد اإلعــالمــي افتتاح 
ــفــضــل بافتتاحه  الــمــعــرض الــــذي ت
الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــــب رئ ــائ ــ ن
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بحضور  ووزيــــر ال
ــوزراء  عدد من أصحاب السعادة ال
والــمــســؤولــيــن، كــمــا قــامــوا بــإجــراء 
ــقــاءات اإلعــالمــيــة مع  ــل عـــدد مــن ال
المسؤولين والقائمين على المعرض 

وممثلي الشركات العقارية والبنوك 
المشاركة.

ــمـــويـــالت  ــتـ ــرض الـ ــعــ ـــر أن مــ ـــذكـ  يـ
ــثــر مــن 5500  ــة يــضــم أك ــي اإلســكــان
عقار متنوع ما بين وحدات سكنية 
 11 وقسائم وشقق تمليك، تقدمها 
شــركــة عــقــاريــة مــشــاركــة، وبأسعار 

ــار للوحدات  ــن تــبــدأ مــن 90 ألــف دي
ــف ديــنــار للقسائم و30 ألف  و40 أل
 8 ـــ  ــنــوك الـ ــب للشقق، كــمــا تــتــواجــد ال
ــي برنامج التمويالت  المشاركة  ف
ــتــي تــقــدم عــروضــًا  اإلســكــانــيــة، وال
حصرية للمستفيدين من المعرض 

طوال فترة انعقاده.

ممثلو وسائل اإلعالم يزورون معرض التمويالت اإلسكانية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
رئيس لجنة تطوير الهيكل المؤسســـي 
لـــوزارة التربية والتعليـــم محمد مبارك 
أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه قســـم 
األمن والســـالمة المدرسية في متابعة 
انضباط حركة الدخـــول والخروج إلى 
ومن المـــدارس، والصعود والنزول إلى 
ومـــن الحافـــالت المدرســـية، وتنفيـــذ 
لوائح وإجراءات التعامل مع الزائرين، 
ــات  ــن المؤسسـ ــى أمـ ــة علـ والمحافظـ

والمنشـــآت التعليميـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم علـــى مدار 
الســـاعة، والعناية بإجراءات الســـالمة، الفتًا إلى أن منتسبي 
القســـم قد قامـــوا بجهود اســـتثنائية هذا العام الدراســـي مع 

العودة الشاملة واإللزامية لجميع طلبة المدارس.
وبيـــن أن مشـــروع تطوير الهيكل المؤسســـي لـــوزارة التربية 
والتعليـــم لـــم يغفل االهتمـــام بفـــرق األمن والســـالمة، حيث 
تم التنســـيق مـــع جهاز الخدمـــة المدنية واالنتهـــاء من إلغاء 

مســـمى حارس أمن، وحارس أمن أول، 
واستبدالهما بمسمى أخصائي االنضباط 
واألمن المدرســـي، وأخصائي االنضباط 
ـادة  ـ ـع إعـ ـ ـي أول، مـ ـ ـن المدرسـ ـ واألمـ
تصنيف هـــذه الوظائـــف لتصبح األولى 
على السادسة االعتيادية، والثانية على 
الســـابعة االعتيادية، مـــع إعادة تصنيف 
وظيفـــة مشـــرف األمـــن لتكـــون علـــى 
الثامنـــة االعتيادية، وبذلك تكون جميع 
وظائف قسم األمن والسالمة المدرسية 
قـــد خضعت للتطوير وإعـــادة التصنيف، بما يلبي احتياجات 
منتســـبي القســـم ويحقق التطوير المطلوب في النمو المهني 
والوظيفـــي، مبينًا أن إدارة الموارد البشـــرية بـــوزارة التربية 
والتعليم تعمل حاليًا بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية على 
تبديل المســـميات الوظيفية لجميع منتســـبي القسم وفق ما 
تم اعتماده من مسميات جديدة، إذ من المتوقع االنتهاء من 

العملية بأكملها قبل نهاية العام الجاري.

إعادة تصنيف وظائف منتسبي قسم األمن والسالمة المدرسية ... “التربية”:

إلغاء مسمى حارس أمن ألخصائي االنضباط واألمن المدرسي

محمد مبارك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت محمد الكعبـــي، مدير عام االتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجـــوي ويلـــي والش، وبحضـــور نائب الرئيـــس اإلقليمي لالتحـــاد في منطقة 
إفريقيا والشـــرق األوســـط كامل العوضي، والمدير اإلقليمي لسالمة وأمن العمليات 
كاشف خالد، ومدير منطقة الخليج والشرق األدنى خالد العيساوي، وجاءت الزيارة 
علـــى هامـــش نـــدوة المســـافرين العالمية ألياتـــا والتي تســـتضيفها الناقلـــة الوطنية 
فـــي البحريـــن.  وثمـــن الوزير الجهود المتميـــزة التي يقوم بها االتحـــاد الدولي للنقل 
الجـــوي، لدعم قطاع الطيران وتطويره بشـــكل مســـتمر، وأن هـــذا القطاع يعتبر من 
أهم القطاعات وأســـرعها نموًا، معربًا بدور االتحـــاد الدولي للنقل الجوي الكبير على 

مدى سنوات في دعم قطاع المالحة وحركة الطيران. 
كمـــا تـــم خالل اللقـــاء بحث عدد من الموضوعـــات المتعلقة بقطـــاع النقل الجوي لما 
يتمتع به من حيوية وتأثير وما يشكله من أهمية بالغة بالنسبة لالقتصاد العالمي. 

مـــن جانبـــه، أعرب والش عـــن بالغ شـــكره وتقديره للوزيـــر؛ متمنيًا التقـــدم والنجاح 
لمملكة البحرين لخططها التنموية لقطاع النقل الجوي.

الكعبي: الطيران أسرع القطاعات نمواً

local@albiladpress.com
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وزير الداخلية يهنئ غادة حبيب بالثقة الملكية
تسلم نسخة من التقرير السنوي لـ“التظلمات”

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبدهللا آل خليفـــة، أمس، غادة 
حبيب، بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي 
الســـامي مـــن لـــدن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، بتعيينها أمينا عاما للتظلمات.
وفـــي بداية اللقـــاء، رحب الوزيـــر باألمين 
العـــام للتظلمات، معربا عـــن خالص تهانيه 
لهـــا  الســـامية، ومتمنًيـــا  لملكيـــة  ا ة  ـ ـ ـ ثق ل ا ب
التوفيق والســـداد للنهوض بالمســـؤوليات 
والمهـــام الموكلـــة إليهـــا، كمـــا أشـــاد بـــدور 
وجهود األمانة العامة للتظلمات والتزامها 

بآليـــات العمل االحترافية التي ترتكز على 
الموضوعيـــة والحيادية، بما يؤكد ســـيادة 

القانون ويسهم في ترسيخ نهج اإلصالح 
والعدالة.

وقد تسلم الوزير، خالل اللقاء، نسخة من 
التقرير الســـنوي لألمانـــة العامة للتظلمات 
“2021/2022” موجهـــا اإلدارات المعنيـــة 
إلـــى ســـرعة الـــرد علـــى النقـــاط الـــواردة 
بالتقرير والمتعلقـــة بعمل وزارة الداخلية، 
ــا مـــن ترســـيخ مبـــادئ الشـــفافية  انطالقـ
والمحاســـبة والتفاعـــل البناء مـــع الجهات 

الرقابية.
مـــن جهتها، أعربت األمين العام للتظلمات 
عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لوزيـــر الداخليـــة، 
علـــى تهنئتـــه وتواصلـــه الدائـــم فـــي إطار 

حرصه على تطوير التعاون المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني



ضمـــن جهود وزارة األشـــغال في تشـــغيل شـــبكة 
الصـــرف الصحي بأعلـــى معايير الجـــودة وتوفير 
بيئة صحية وســـليمة للمواطنيـــن والمقيمين، أكد 
القائـــم بأعمـــال إدارة تشـــغيل وصيانـــة الصـــرف 
الصحـــي عبدالنبي الكوفي أن عدد البالغات التي 
تتلقاها الوزارة عبر مركز االتصال بقطاع الصرف 
الصحـــي شـــهد انخفاضـــا نتيجـــة لجهود الـــوزارة 
المســـتمرة لتشـــغيل الشـــبكة وفـــق أعلـــى معايير 

الجودة.
وقال الكوفي إن عدد البالغات التي تم استالمها 
عبـــر مركـــز االتصال في قطـــاع الصـــرف الصحي 
خـــالل الربـــع الثالث من العـــام الجـــاري بلغ 9645 

بالغـــا، فيمـــا كان عـــدد البالغات في نفـــس الفترة 
من العام الماضي 10615 بالغا، مؤكدًا أن الوزارة 
قامـــت بحزمة مـــن اإلجـــراءات االســـتباقية التي 
ســـاهمت فـــي تقليـــل عـــدد البالغـــات والتـــي مـــن 
شـــأنها المحافظـــة علـــى أصـــول شـــبكات الصرف 
الصحي واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين 

والمقيمين.
وأشـــار إلـــى أن البالغـــات تـــرد إلى إدارة تشـــغيل 
وصيانة الصرف الصحي عن طريق الخط الساخن 
لطوارئ الصرف الصحي إلى جانب البالغات التي 
يتم اســـتالمها من خالل النظام الوطني للشكاوى 
والمقترحـــات “تواصل”، حيث يتـــم التعامل معها 
بشـــكل مباشـــر من خالل تســـجيل جميع البيانات 

والتفاصيـــل وتوجيـــه المعنيين بأخـــذ اإلجراءات 
المطلوبة لمعاينة مواقع البالغات الخاصة بقطاع 

شؤون الصرف الصحي والعمل على معالجتها.
وأكد أن الوزارة اتخذت مجموعة من اإلجراءات 
االستباقية التي أسهمت في تقليل عدد البالغات 
وذلـــك من خالل اتبـــاع برنامج للصيانـــة الوقائية 
يتـــم مـــن خالله توفيـــر خدمات الصيانـــة لمعدات 
وأصول محطات الضخ بما يضمن المحافظة على 

كفاءتها وفاعليتها. 
وأوضـــح أن الـــوزارة تقـــوم بتكثيـــف الحمـــالت 
التفتيشـــية للضبـــط القضائي؛ وذلك للكشـــف عن 
المخالفـــات والممارســـات الخاطئة التـــي ينتهجها 
بعض أصحاب المطاعم والكافيتيريات والمنشآت 

الصناعيـــة وذلـــك حفاظـــا علـــى أصـــول منظومـــة 
الصرف الصحي وضمانا الستمرارية خدماتها. 

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير 
التـــي تمنـــع حـــدوث المخالفـــة قبـــل حدوثها مثل 
أخـــذ عينات لفحص جودة مياه صهاريج الصرف 
الصحـــي قبل قبـــول تصريف حمولتهـــا بمحطات 
المعالجـــة وذلـــك حفاظـــا علـــى ســـير عمـــل هـــذه 

المحطات وعدم تأثر فاعليتها.
وأكد الكوفي حرص الوزارة على تقديم خدماتها 
بأعلـــى معاييـــر الجـــودة للمواطنيـــن والمقيميـــن، 
ذ  ـ ـ ـ لتنفي ـود  ـ ة الجهـ ـ ـ ـالل مضاعفـ ـ ـن خـ ـ ـك مـ ـ ـ وذل
استراتيجية الوزارة الســـتدامة خدماتها وضمان 
ســـالمة وكفـــاءة تشـــغيل وصيانـــة جميـــع أصول 

الصرف الصحي.

عبدالنبي الكوفي

أّكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، أن 
مملكـــة البحرين تعّد نقطة التقاء لمختلف 
الخبراء والممارسين في جميع القطاعات 
الصحيـــة والطبيـــة، وبيئة خصبـــة للبحث 
العلمـــي وتطبيقاتـــه في القطـــاع الصحي، 
بمـــا يعكـــس التطـــور الكبيـــر الذي تشـــهده 
منظومـــة هـــذا القطاع فـــي المملكـــة على 
مســـتوى الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن، وذلـــك  وفـــق رؤى وتطلعـــات 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبفضل الدعم 
المســـتمر الذي يحظى به القطاع من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة. جـــاء ذلك خالل افتتـــاح الوزيرة، 
صبـــاح أمـــس الخميـــس، أعمـــال النســـخة 
السابعة من مؤتمر ومعرض البحرين لطب 
األسنان، بمشاركة أكثر من 500 من أطباء 
األســـنان والفنيين والخبراء والممارســـين 
ــة البحريـــن ودول  ــن مملكـ ــن مـ الصحييـ

الخليج العربي والعالم.
ولفتـــت الوزيـــرة فـــي كلمتهـــا إلـــى حرص 
وزارة الصحـــة على دعـــم جميع الفعاليات 
واللقـــاءات العلميـــة الصحيـــة والطبيـــة، 
الهادفـــة لتطوير القطـــاع الصحي والطبي 
ــيرة إلـــى أن  ــن، مشـ ــة البحريـ فـــي مملكـ
مؤتمـــر ومعـــرض البحرين لطب األســـنان 

يمثل أحد اإلســـهامات الكبيرة في تطوير 
مجال طب األسنان، من خالل المشاركين 
فيـــه مـــن خبـــراء ومختصيـــن علـــى أعلى 
مستوى، منوهة بقدرة هذا التجمع الطبي 
على اســـتقطاب الخبـــرات الدولية العاملة 
فـــي القطـــاع الصحـــي لتبـــادل الخبـــرات 
ــتجدات فـــي  ــتعراض أحـــدث المسـ واسـ
طب األســـنان. مـــن جانبه، أوضـــح رئيس 
مؤتمـــر ومعـــرض البحرين لطب األســـنان 
محمد شهدا، أن المؤتمر حظي في دورته 
الســـابعة هذا العام باعتماد خليجي شامل 
يتمثـــل في 24 ســـاعة تدريبيـــة من الهيئة 
الوطنية للمهـــن والخدمات الصحية، و25 
ســـاعة تدريبيـــة أيًضـــا من معهـــد الكويت 

للتخصصـــات الطبيـــة “كيمز”، و21 ســـاعة 
ت  ا ـ ـ ـ ص ص خ ت ل ل ة  ي د و ع ـ ـ ـ س ل ا ة  ـ ـ ـ ئ ي ه ل ا ن  ـ ـ ـ م
الصحيـــة. وقال شـــهدا في كلمـــة له خالل 

افتتـــاح المؤتمر إن المؤتمر أصبح شـــريكا 
ـر  ـ ـ ـف الدوائ ـ ـ ـدى مختل ـ ـ ل ا  ـ ـ ا موثوقـ ـ ـ علميـ
الصحيـــة والطبيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 

ودول الخليـــج العربـــي، معربا عن شـــكره 
لجميـــع شـــركاء النجـــاح والداعميـــن فـــي 
القطـــاع العام والخاص والوســـط الصحي 

والطبي داخل وخارج مملكة البحرين.
هذا ويشارك في مؤتمر ومعرض البحرين 
لطـــب األســـنان أكثـــر مـــن 30 متحدثا من 
اختصاصيـــي واستشـــاريي طب األســـنان 
مـــن مملكـــة البحريـــن والمنطقـــة والعالم، 
حيـــث يســـتعرضون علـــى مـــدى 3 أيـــام 
ـي  ـ ـ ف ات  ـ ـ لعالجـ كارات وا ـ ـ ـ ت االب ـدث  ـ أحـ
مجـــاالت مختلفـــة بطـــب األســـنان مثـــل 
تقويـــم األســـنان وطـــب األســـنان الوقائي 
وزراعـــة األســـنان وجراحـــات الفـــم واللثة 

وطب أسنان األطفال وغيرها.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد أن الجهـــود 
االســـتثنائية التـــي يبذلهـــا الطبيـــب البحرينـــي وما 
يحققـــه بعملـــه وإخالصـــه ُيجّســـد أروع الصور في 
أداء الواجب المهني واإلنســـاني والتفاني واإلنجاز 

الذي يشكل مصدر فخٍر للجميع.
للطبيـــب  وم  ـ ـ ـ ي ـص  ـ ـ رة إن تخصي ـ ـ ـ لوزي ا ـت  ـ ـ ل وقا
البحرينـــي، يجســـد ويؤكـــد مـــدى اهتمـــام مملكـــة 
البحريـــن بدعـــم ومســـاندة مســـيرة األطبـــاء ودور 

الكوادر الطبية في مملكة البحرين والذين ساهموا 
بســـواعدهم المخلصـــة ضمن فريـــق البحرين وبكل 
اقتـــدار وكفـــاءة عالية فـــي صنع إنجـــازات متميزة 
ومشـــرفة وعطـــاءات مثمرة فـــي القطـــاع الصحي 
بشـــتى التخصصات والمحافل المحلية واإلقليمية 

والدولية.
جـــاء ذلك لـــدى قيام وزيرة الصحـــة بزيارة األطباء 
فـــي مختلـــف مواقـــع عملهـــم بالقطاعـــات الصحية 
بمناســـبة يـــوم الطبيـــب البحرينـــي والـــذي ُيصادف 

أول يـــوم أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام، 
حيث هنأتهم بهذه المناســـبة، مؤكدة تقدير الوزارة 
كافـــة الجهود والعطاءات المقدمة من قبل األطباء 
وإخالصهـــم وتفانيهـــم المتواصـــل فـــي خدمة هذا 

الوطن الغالي.
وأعربت وزيرة الصحة عن عميق فخرها واعتزازها 
بكافـــة الكوادر الوطنيـــة العاملة في القطاع الطبي، 
مؤكـــدًة بأنهم أطباء الوطـــن وأبطاله فيما يقدمونه 
ويبذلونـــه من جهود طيبـــة وبروح الفريـــق الواحد 

مـــن أجل اإلنســـان علـــى تراب هـــذا الوطـــن الغالي، 
ومنوهـــًة بـــأن مهنـــة الطـــب هـــي مـــن أنبـــل المهـــن 
وأشـــرفها، وهـــي مهنة إنســـانّية عظيمة تســـمو بمن 
يمارســـها حين يستشـــعر فـــي قلبه الرحمـــة، ويضع 
نصـــب عينيه اإلتقان في عملـــه والتفاني في دوره، 
مقدًمـــا أرقـــى أنـــواع التضحيات دون كلـــل أو ملل، 
وبال تردد فـــي مواجهة مختلف األمراض واألوبئة، 
جاعالً من نفســـه خط الدفـــاع األول لحماية الوطن 

والمجتمع.

ونوهـــت الوزيرة إلى اســـتحقاق األطباء في مملكة 
البحريـــن هـــذا التكريـــم والتقديـــر؛ كونهـــم يمثلون 
نموذجـــًا يحتـــذى بـــه فـــي الكفـــاءة واإلنجـــاز، لمـــا 
يتمتعون به من مســـتويات علمية ومهنية متميزة، 
الفتـــًة إلـــى أن االحتفاء بيـــوم الطبيـــب البحريني، 
وتكريم األطباء ُيعد حافًزا وتشـــجيعًا كبيًرا لجميع 
األطباء لبذل المزيد من الجهد والعطاء في ســـبيل 
ــات  ــداف والتطلعـ ــق األهـ ــن وتحقيـ ــة الوطـ خدمـ

المنشودة.

أكـــدت وزيرة الصحـــة جليلة الســـيد، حرص مملكة 
البحريـــن المســـتمر علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمات 
الصحيـــة لجميـــع أفـــراد المجتمـــع وفئاتـــه الســـيما 
كبـــار المواطنيـــن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة، مع 
الحرص على توفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم 
الصحيـــة واالجتماعيـــة، منّوهـــة بســـعي الـــوزارة 
الدائم إلى تحقيق ســـبل التطوير األمثل بالخدمات 
المقدمـــة مـــن خالل العمل على توفيـــر بيئة صحية 

مالئمة ومتكاملة لرعايتهم.
جاء ذلك خالل زيارتها التفقدية إلى مركز المحرق 
للرعاية الخاصة ورعاية كبار الســـن، وذلك لالطالع 
علـــى جـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة لكبـــار 

المواطنيـــن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة وتعزيـــز 
التواصـــل مع المرضـــى وتفّقـــد احتياجاتهم، وذلك 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصحة وليد المانـــع، والقائم 
بأعمـــال الوكيل المســـاعد للطب النفســـي والرعاية 
الخاصـــة لكبـــار الســـن إيمـــان حاجـــي، وعـــدد مـــن 

مسؤولي الوزارة واإلداريين بالمركز.
وخـــالل الزيـــارة اطلعـــت الوزيـــرة علـــى الخدمـــات 
ـق  ـ ـل الفريـ ـ ـ ب ِق ـن  ـ ـى مـ ـ ة للمرضـ ـ ـ ة المقدمـ ـ ـ الصحيـ
الطبـــي المتكامـــل، والـــذي يضـــم الخدمـــات الطبية 
والتمريضية والبحث االجتماعي والعالج الطبيعي 
والمهنـــي الذي ُيســـهم فـــي مســـاعدة المرضى على 

استعادة حياتهم االجتماعية اليومية. 
كمـــا تفقـــدت غـــرف وأجنحـــة المرضـــى، والتقـــت 

بعـــدد من المرضى من كبار الســـن الذيـــن عّبروا عن 
سعادتهم بهذه الزيارة، واستمعت إلى االحتياجات 
التـــي يتطلبهـــا المركز مـــن أجل تحقيـــق المزيد من 

التطوير في خدماته.

وشددت الوزيرة خالل الزيارة التفقدية على أهمية 
االستمرار في توفير األجواء المناسبة لتعزيز سبل 
التواصـــل والتفاعـــل مع المســـتفيدين مـــن خدمات 
المركـــز، ما ينعكـــس إيجابا علـــى الجوانب الصحية 

والنفســـية لديهـــم. من جهتها أعربـــت إيمان حاجي 
عن بالغ شـــكرها وتقديرها لوزيـــرة الصحة، مؤكدًة 
حرص جميـــع العاملين بالمركز علـــى تطبيق الرؤى 
الرامية إلى تطوير األداء وتحســـين الخدمات التي 
يقدمهـــا لخدمـــة المرضى مـــن كبـــار المواطنين من 
خـــالل االهتمـــام بتوفير أجـــواء تتســـم باإليجابية 
وروح المشـــاركة والعمـــل علـــى توفيـــر البرامـــج 
ــارة،  ــام الزيـ االجتماعيـــة والترفيهيـــة. وفـــي ختـ
توجهـــت وزيـــرة الصحـــة بالشـــكر والتقديـــر إلـــى 
جميـــع الطواقـــم اإلداريـــة والطبيـــة والتمريضيـــة 
بمركـــز المحرق للرعاية الخاصة ورعاية كبار الســـن 
لجهودهـــم المبذولـــة وحرصهـــم علـــى تقديم جميع 

الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال

البحرين نقطة التقاء لمختلف خبراء القطاعات الصحية

األطبـــــــاء يقـــدمـــــون أروع أنـــــواع التضحيــــــات

تقديم أفضل الخدمات الصحية لكبار المواطنين وذوي االحتياجات

انخفاض عدد بالغات الصرف الصحي بالربع الثالث

افتتاح مؤتمر طب األسنان بمشاركة 500 مختص... السيد:

تخصيص يوم للطبيب البحريني يؤكد االهتمام بالكوادر الطبية... وزيرة الصحة:

إدخال برامج اجتماعية وترفيهية في “المحرق للرعاية”... وزيرة الصحة:

9645 بالغاً مقارنة بـ 10615 العام المنصرم... “األشغال”:

وزيرة الصحة تفتتح أعمال النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض البحرين لطب األسنان

صيانة وقائية للوحة التحكم الخاصة بمحطة ضخ مياه الصرف الصحي
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تدشين كتابين عن الشراكة االستراتيجية بين “الناتو” والخليج وتهديدات األمن البحري
بمواصلة  اهتمامه  ن  م ض
نــشــر الــمــعــرفــة وتــحــفــيــز 
الــــــــوعــــــــي بــــالــــقــــضــــايــــا 
ــع  ــطــاب ــيــجــيــة ذات ال ــخــل ال
االســـتـــراتـــيـــجـــي، أصــــدر 
مركز البحرين للدراسات 
ــة  ي ــ ــدول االستراتيجية وال
والطاقة “دراسات” كتابين 
ــن، األول بعنوان  ــدي ــدي ج
“حلف الناتو ودول الخليج 
ــيــل خمسة  الــعــربــي: تــحــل
عــشــر عــاًمــا مــن الــشــراكــة 
االستراتيجية”، أما الثاني 

ــن البحري  فبعنوان “األمـ
ــعــربــي:  ــدول الــخــلــيــج ال ــ لـ

تحليل لواقع التهديدات 
واستراتيجيات المواجهة 

ــات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
 ، لمستقبل” ا
مـــن تــألــيــف 
أشــــــــــــــــــــرف 

ــك، مدير  ــش ك
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
الــــــــدراســــــــات 
االستراتيجية 
والدولية بإدارة 

الــــــدراســــــات 
والـــبـــحـــوث 
في المركز. 

المنامة - أشرف كشك

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أعـــربـــت وزارة الــخــارجــيــة عن 
البحرين بتوقيع  ترحيب مملكة 
ــيـــن حــكــومــة  اتــــفــــاق الــــســــام بـ
ــيــة  ــفــدرال ــا ال ــي ــيــوب جــمــهــوريــة إث
ــديــمــقــراطــيــة، وجــبــهــة تــحــريــر  ال
تيغراي الشعبية، وتوصلهما إلى 
ــم لــأعــمــال الــعــدائــيــة،  ــ وقـــف دائ
وإنهاء الصراع المسلح والمستمر 

منذ عامين.
ـــرت وزارة الــخــارجــيــة عن  بَّ ـ ـ وعـ
شكرها وتقديرها لجهود حكومة 
ــوب إفــريــقــيــا في  جــمــهــوريــة جــن
اســتــضــافــة مـــحـــادثـــات الـــســـام، 
ــاد  ــحـ ــم ووســــاطــــة مــــن االتـ ــدعـ بـ
اإلفريقي، متمنية أن يسهم هذا 
االتــفــاق فــي تحقيق االســتــقــرار 
والسام الدائم وتسهيل وصول 
المساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
وإعادة إعمار المناطق المتضررة، 
ــعـــات الــشــعــب  ــلـ ــلـــبـــي تـــطـ بـــمـــا يـ
ــن  ــي األمـ اإلثـــيـــوبـــي الـــصـــديـــق فـ

واالستقرار والوحدة والنماء.

أكد مركز االتصال الوطني في مملكة 
ــقــاطــع لــمــا ورد في  الــبــحــريــن رفــضــه ال
تغطية قناة الجزيرة القطرية لزيارة 
قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 
إلــى المملكة، وعــدم التزامها بمعايير 
ــة، من  ــي المهنية والموضوعية اإلعــام
خــــال بـــث مــحــتــوى إعـــامـــي مضلل 
وغـــيـــر دقـــيـــق تــمــامــا عـــن مـــا شــهــدتــه 
الزيارة التاريخية من مضامين إنسانية 
أكــدت احــتــرام مــبــادئ حقوق اإلنسان 
والحريات الدينية والعمالية، واإلشادة 
بجهود مملكة البحرين الناجحة في 
ــتــعــايــش والـــســـام  تــرســيــخ قــيــم ال

واألخوة اإلنسانية.
ــل المركز السلطات فــي قطر  ّم ــ وح
الــمــســؤولــيــة عـــن مـــا تــبــثــه الــقــنــاة 
ــراءات  ــت القطرية الجزيرة مــن اف
ــة ال تنسجم  ــل ل ـــــاءات مــضــ ـ ـ وادعـ
مــع األهــــداف الــســامــيــة لمجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية، 
وتــتــضــمــن إســــــاءات غــيــر مــقــبــولــة 

تماما.

ــت وزارة خــارجــيــة مملكة  ـ ـ ن أدا
البحرين محاولة االغتيال التي 
السيد عمران  دولـــة  استهدفت 
يــس وزراء جمهورية  ــ رئ ان،  ـ ـ خـ

بــاكــســتــان اإلســامــيــة الــســابــق، 
ــارات هــذا  ــب ــع ــأشــد ال مستنكرة ب

العمل اإلرهابي اآلثم.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن 

ن مــع جمهورية  ــ ري ــ ح ــ ب ــ ل ا مملكة 
باكستان اإلسامية ودعمها في 
كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها 
واســتــقــرارهــا وســامــة شعبها، 

ــى مــوقــف المملكة  ــل مـــشـــددة ع
الرافض لجميع أشكال التطرف 
واإلرهــــاب مهما كــانــت دوافــعــه 

ومبرراته.

البحرين ترحب باتفاق 
السالم بين حكومة إثيوبيا 

وجبهة “تحرير تيغراي”

“االتصال الوطني”: ادعاءات “الجزيرة” 
القطرية تجاه البحرين ال تنسجم مع 

أهداف “التعاون الخليجي”

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

إبــراهــيــم  الــشــيــخ  ــركــز  يلتقي م
للثقافة  خليفة  ل  آ د  م ح م ن  ـ ـ ب
والبحوث، باألكاديمي والشاعر 
الفلسطيني إيهاب بسيسو، في 
نــوانــهــا “المجتمع  مــحــاضــرة عــ
والثقافة: عوامل التأثير وبناء 
الهوية الثقافية”، حيث سيطرح 
ــه ســــــؤال الــهــويــة  ــ ــت ــ عـــبـــر ورق
الــمــتــســم بــالــتــنــوع واالخــتــاف 
في المجتمعات ودور الحراك 
فــي تشكيل  لتنموي  ا لثقافي  ا
ــك، فــي إطــار  الــهــويــة، يــأتــي ذلـ
ــف على  ــ ــقــافــي “ق ــث الــمــوســم ال

ناصية الحلم وقاتل”، يوم غد 
)السبت(، عند الساعة الثامنة 

مساًء، في مقر المركز.

 الفلسطيني إيهاب بسيسو 
في مركز الشيخ إبراهيم غداً

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

رفعت األمين العام للتظلمات بوزارة 
الداخلية غادة حبيب، أسمى عبارات 
ــر والــعــرفــان للمقام  ــدي ــق ــت ــشــكــر وال ال
السامي لملك الباد المعظم صاحب 
ــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  ــة ال ــجــال ال
بتعيينها  لملكية  ا لثقة  ا خليفة، على 
فـــي مــنــصــب األمـــيـــن الـــعـــام لــأمــانــة 
ــة المستقلة للتظلمات بـــوزارة  ام ــ ع ــ ال
ــيــة، فـــي ســابــقــة هـــي األولـــى  ــداخــل ال
ــرأة في  ـ ا بتعيين أول امـ ــ ه ــ ــوع مــن ن
هــذا المنصب، األمــر الــذي يــدل على 
االهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة 
البحرينية من لدن جالته، وما تحقق 
ــذا المجال واقــع فعلي بجهود  في ه
ــي العهد  حكومة المملكة برئاسة ول

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
ــن حــمــد آل  ــر ســلــمــان ب الــمــلــكــي األمــي
خليفة، وباهتمام من قرينة ملك الباد 
الــمــعــظــم ورئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. 

وأكدت حبيب اعتزازها بهذا التشريف 
ا من  ــذي يعد حافًزا قويًّ السامي، وال
ــذل أفضل الجهود والطاقات  ــل ب أج
لتعزيز مسيرة اإلنجاز والنجاح التي 
ــة للتظلمات  ــام ــع ــهــا األمـــانـــة ال شــهــدت
ــى ثــم بفضل جهود  ال ــ ع ــ بفضل هللا ت
ام  ــ ذ تأسيسها ع ــ ن ــ ة منتسبيها م افــ كــ
ــوم وعلى رأسهم  ــي 2013م وحتى ال
ــر الـــعـــدل والـــشـــؤون اإلســامــيــة  ــ وزي
واألوقـــاف نــواف الــمــعــاودة - األمين 
العام السابق- وبدعم ال محدود من 
ــر الــداخــلــيــة الــفــريــق أول الشيخ  وزيـ
راشد بن عبدهللا آل خليفة، وبمساندة 
كذلك من وكيل الوزارة ورئيس األمن 
العام وجميع قيادات وزارة الداخلية 

ذوي الصلة بمجاالت عمل األمانة.

معربة عن اعتزازها بالتشريف السامي... غادة حبيب:

بذل قصارى الجهود لتعزيز مسيرة “التظلمات”

غادة حبيب

رصد عدد من المخالفات لقوانين اإلقامة في المحرق
العمل حملة  ســوق  تنظيم  ة  هيئ ذت  ــ ف ــ ن
تفتيشية بمحافظة المحرق بالتعاون مع 
شــؤون الجنسية والــجــوازات واإلقــامــة 
بــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، ومـــديـــريـــة شــرطــة 
مــحــافــظــة الــمــحــرق، شــمــلــت عـــــدداً من 
مواقع العمل بالمحافظة، وذلك في إطار 
الجهود المبذولة للتشديد على المخالفين 

من أصحاب العمل والعمال.

ــدد من  ــد عــ وأســـفـــرت الــحــمــلــة عـــن رصــ
المخالفات بمحافظة المحرق التي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل 
وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، وضبط 
عدد من المخالفين لأنظمة والقوانين، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ــتــزام  ــرورة ال ــ ــددت الــهــيــئــة عــلــى ضـ ــ وشـ
جميع أصحاب العمل والعمال باألنظمة 
والقوانين لتجنب المساءلة القانونية، 

مــنــوهــة بـــضـــرورة االلـــتـــزام بــاســتــخــدام 
ــي المقر المبين في  ــي ف ــب ــامــل األجــن ــع ال
ــرى  ــروع األخ ــف تصريح العمل، أو فــي ال
ــزاول الــنــشــاط  ــ ــتــي تـ لــصــاحــب الــعــمــل ال
نفسه، وعدم استخدام أي عامل أجنبي 

دون تصريح.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها 
إلــى دعــم جهود  راد المجتمع  ـ ـ أفـ جميع 
الجهات الحكومية للتصدي للممارسات 

غير القانونية في سوق العمل والعمالة 
للمجتمع ككل،  ة حــمــايــة  ــ ي امــ ظــ ــ ن ــ ل ا ر  ــ ي غــ
داعية الجمهور لإلباغ عن أية شكاوى 
تتعلق بمخالفات ســوق العمل والعمالة 
غير النظامية من خال ملء االستمارة 
ــاغ على  يــة المخصصة لــإلب تــرونــ ــكــ اإلل
www.lmra.“ ــي للهيئة ــرســم ــع ال ــوق ــم ال
bh” أو االتصال على مركز اتصال الهيئة 

.17506055

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

ــائــب الــثــانــي لــرئــيــس غرفة  ــن أكـــد ال
تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن، محمد 
عبدالجبار الكوهجي، أن الشراكة 
ــقــطــاع الـــخـــاص تــتــجــلــى في  مـــع ال
ــدي والعملي لتطوير  ــج ــاون ال ــع ــت ال
سوق العمل ومعالجة أي تحديات 
قد تنعكس على استقراره باعتباره 
ــي دفع  ا ف ا ومساهًم شريًكا رئيسيًّ
ــة، حيث  ــصــادي ــت عجلة التنمية االق
ســتــســاعــد الـــشـــراكـــة عــلــى تــطــويــر 
اللوجستي، مما سيجعل  اع  طــ قــ ــ ل ا
مــن االقــتــصــاد البحريني اقــتــصــاًدا 
ا، وهذا ما يسهم في تحريك  إنتاجيًّ
ــمــورد  ــادة ال ــ ــ عــجــلــة االقــتــصــاد وزي
المالي التي ترفد االقتصاد الوطني 
والميزانية العامة للدولة ويحقق 

تطلعات خطة التعافي االقتصادي.
وبين الكوهجي، أن أعمال فعالية 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
لكبرى  ا لتنموية  ا المشاريع  لتنفيذ 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ســيــحــقــق رؤيـــة 
استراتيجية متمثلة في تعزيز موقع 

ومكانة مملكة البحرين االقتصادية 
ــمــتــســارع لتلبية  ــن خــال النمو ال م
االحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــي تـــعـــزز جــهــود 

المنطقة لتطوير بيئة العمل. 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ ــمـ ونــــــــــّوه بـــــــأن مـ
تــتــمــّيــز بــحــيــويــة قــطــاع الــخــدمــات 
اللوجستية، مما سيسهم في تحفيز 
قطاع الصناعة في القطاع الخاص 
ليلعب دوًرا أكبر في مسيرة البناء 

والتطور بمملكة البحرين.
ــد الــكــوهــجــي اســتــعــداد غــرفــة  وأكــ
البحرين للتعاون والتنسيق، وذلك 
البناء بين  التعاون  ا بأهمية  ًن إيما
القطاع الخاص والحكومة الموقرة، 
ــن مــســار العمل  ــي ســتــطــور مـ ــتـ والـ

المشترك فيما بينهما.

المملكة تتمّيز بحيوية قطاع الخدمات اللوجستية

“الكوهجي”: مشاركة “الخاص” بالمشاريع الكبرى يحّرك عجلة االقتصاد

محمد الكوهجي

local@albiladpress.com
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نشكر “البحرين الوطني” لدعمه كراع بالتيني
مشيدا بدوره في ترسيخ الشراكة المجتمعية... الصندوق الملكي لشهداء الواجب:

أعرب مدير الجهاز اإلداري للصندوق 
الملكي لشهداء الواجب الشيخ خالد 
بــن خــالــد آل خليفة عن  ــن ســلــمــان  ب
شكره وتقديره لبنك البحرين الوطني 
باتيني  كــراٍع  المتواصل  دعمه  على 
للصندوق، وحرصه على تفعيل دوره 
في  المساهمة  خــال  من  تمعي  ج م ل ا
ــمــبــادرات  ال لمختلف  الــدعــم  ــم  دي ــ ق ــ ت
منه  إيماًنا  المجتمع  في  يات  ل ا فع ل وا

بأهمية الشراكة المجتمعية.
وأشاد مدير الجهاز اإلداري للصندوق 
بــدور كافة  الــواجــب  لملكي لشهداء  ا
ــداعــمــة  الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات ال

للصندوق منذ تأسيسه وحتى اليوم 
ــــذي أســهــم إلـــى جــانــب الــخــدمــات  وال
ــجــهــات الــحــكــومــيــة  الــتــي تــقــدمــهــا ال
ــاء الشهداء في  ــن المختلفة ألســر وأب

تلبية احتياجاتهم.
التنفيذي  الرئيس  اد  مــن جانبه، أشـــ
لبنك البحرين الوطني جان كريستوف 
دوراند بأهمية دور الصندوق الملكي 
ــي توفير الدعم  ــشــهــداء الــواجــب ف ل
الــشــامــل ألســر شــهــداء الــواجــب؛ من 
أجل توفير الحياة الكريمة والمستقبل 
ــا مــع رؤى ملك  ــهــم، تــمــاشــًي الــواعــد ل
الباد المعظم صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ظل 
العهد  ـــي  ن ول مــ المستمرة  لمتابعة  ا
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

ــن حــمــد آل  ــر ســلــمــان ب الــمــلــكــي األمــي
خليفة، رئيس الهيئة العليا للصندوق 

الملكي لشهداء الواجب.

المنامة - بنا

إيهاب بسيسو

حملة تفتيشية مشتركة مع “الجوازات” والشرطة... “سوق العمل”:

البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق
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Vacancies Available
 ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER

 suitably qualified applicants can contac
17262256 or aldaleem@hotmail.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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net

 Lati for services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34421018 or latiforservice@gmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM

 ANWAR ALLIWA SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39774577 or ameer.alliwa@hotmail.com

 Greenview Landscaping W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36724445 or accounts@greenviewbahrain.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net

 VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM

 SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39151200 or geepabahain@gmail.com

 FOLK Art Space 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17595333 or MOHD.JAWAD@FEKRADESIGN.COM

 KONE ELEVATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac

17749271 or KONEBAH@BATELCO.COM.BH

 PRESTIGE CORNER MENS TAILORING AND SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

36369692 or ADEL.BH@LIVE.COM

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

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

 HEATED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36669292 or oldmaaaan@hotmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz

 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

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

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

38885874 or ALI.ALQATTAN@MAF.AE

 RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39711494 or NINTHMARCH@HOTMAIL.COM

 NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contac

17725522 or yousif@aanass.net

 ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM

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

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

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

 FUEL STATION ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contac

17625552 or AHMED.ALKAABI@BANAGAS.COM.BH

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

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

17691591 or md@sarayaco.com

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

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17691591 or md@sarayaco.com

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

 LANJAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39470885 or ADELALMUDAWIB@HOTMAIL.COM

 Om yousif sweet making 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39699702 or ZOHRA@MENAS.COM.BH

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

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

 Five continent coffee shop 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17403597 or ALBOOMFISHTRAPS@YAHOO.COM

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

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

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

 MOBEEN CARS ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

 ALFAZAA  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33070069 or SOUQHOM@GMAIL.COM

 BAKER STREET 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17211624 or MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17211624 or MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM

 AMOOR GATE COMMISSION 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
 suitably qualified applicants can contac

36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

 CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

 Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

32381494 or ALDAL3331@HOTMAIL.COM

 ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33308686 or alyaqootabayat33@gmail.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17879166 or BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

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

 DIRECTOR
 suitably qualified applicants can contac

38383626 or LAD@CONSULUM.COM

 WADI ALSADIQ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contac

33639898 or SADIQ_O9O@HOTMAIL.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
إدارة المحاكم

رقم  الملف : 022022155873
  CS3008270141 : رقم الخطاب

التاريخ :  02/11/2022

الحضرمي  مصيفر  عبيد  حامد  عمر  الكواري ضد  سلطان  محمد  نورة   : الملف  اطراف 
وآخرون تعلن المحكمة الكبرى الثانية المدنية بان المدعية نورة محمد سلطان الكواري 
المدعي عليهم : عمر حامد  الدعوى ضد  أقاموا هذه  المدعي محمد بومطيع قد  محامي 
عبيد مصيفر الحضرمي وآخرون طالبين فيها ملكية العقار برقم وثيقة 259350 بالمقدمة 
رقم 2019/21941 الكائن في منطقة قاللي  بالمحرق . لذا فان كل من لديه اعتراض على 
الطلب المدعيين ان يتقدم لهذه لهذه المحكمة بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه  وقد حددت 

المحكمة جلست  16/11/2022 لنظر للدعوى

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-157298 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالحكم حسين عبدهلل عبدالكريم

االسم التجاري الحالي : حكوم للتجارة االلكترونية
االسم التجاري الجديد : العب االن للتجارة االلكترونية

قيد رقم : 145687 - 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة الميافر للسياحة - تضامن بحرينية إلى
 شر كة شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / )حسن محمد مسلم حسين ( نيابة عن السادة شركة ))الميافر للسياحة 
- تضامن بحرينية(( المسجلة بموجب القيد رقم  -1 127047 طالبين تحويل 
إلى شركة   ) بحرينية  تضامن  )شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 
بحريني  دينار   )  10,000  ( برأسمال وقدره  ذات مسئولية محدودة(  )شركة 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة ا لتسجيل

)CR2022-157304 ( 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  نشر اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر : جاسم محمد جاسم محمد ناصر

االسم التجاري الحالي : جاسكورب للمناظر الطبيعية
االسم التجاري الجديد : سكيبس لتخليص المعامالت

قيد رقم : 150764 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة )مطعم االرض التركيه( والمملوكة للسيد/السيدة )انعم ناصر 
بيع  بطلب   ،3  -  93707 رقم  القيد  بموجب  دين(والمسجلة  محمود محمد شريف حسن 
المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأسمال وقدره ) 1,000 ( دينار بحريني ، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم:
) DANICA KAIE GUINTU VILLANUEVA(  بنسبة ) 50 % (

)جاد عبدالحسن ربيع ابراهيم علي الحلواكي( بنسبة ) 50%(

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم مطعم القمر المغربي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيدة رجاء الجبار نيابة 
طالبين   ،  120798 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  المغربي  القمر  مطعم  السادة  عن 

تغيير اسم الشركة من:
مطعم القمر المغربي ذ.م.م

MOROCCAN MOON RESTAURANT W.L.L
الى:

مطعم ارض القمر ذ.م.م
THE MOON LAND RESTURANT 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
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة 110 لمواد البناء ذ.م.م
سجل تجاري رقم 118908

 110 إليها شركة  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لمواد البناء ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 118908 ، بطلب تصفية الشركة تصفية 
VISWANADHAN MANGATTU PARAM- السادة  وتعيين   )اختيارية( 

BIL مصفيا للشركة. عنوان المصفي :
VISWANADHAN MANGATTU PARAMBIL

36667936
 support@dtconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة )سوبر الوي العقارية ) والمملوكة للسيد/السيدة )موسامت محمودا اختر شولي( 
والمسجلة بموجب القيد رقم )79411(، بطلب بيع المحل التجاري ونقل كامل )المؤسسة 
الفردية( تحت رقم قيد ) 85281-1 ( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسئولية محدودة( 
)المؤسسة  التجاري  المحل  عن  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   )1000( وقدره  برأسمال 
الفردية( عن كامل من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
)موسامت محمودا اختر شولي ( بنسبة )75( % 

)ناصر جاسم حسن عبدالل ( بنسبة )25( %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة ترن اروند للتسويق ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )106438-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
)شركة ترن اروند للتسويق ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )106438-1(، 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )بالل محمد على لبيب 

احمد( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
)بالل محمد على لبيب احمد( 

)belo.labeb@gmail.com( -  )33335448 )973 +((

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 145348 - 1

 GOPAL تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة
NARAIN MALHOTRA نيابة عن السادة شركة هلبينغيرد لالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب 

GOPAL القيد رقم   145348 - 1   بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة
انتهت  قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا   NARAIN MALHOTRA  
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 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 : عنوان المصفي :
GOPAL NARAIN MALHOTRA

 support@globalmastersdoc.com - 33332017

وزارة الصناعة والتجارة   -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

سودكسو م م ح – فرع لشركه اجنبية
سجل تجاري رقم 127641

عبدالحسن  سلمان  محمود   / السيد  إليها  تقدم  قد  بٔانه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  اجنبية  لشركه  فرع   – ح  م  م  سودكسو  شركة  السادة  عن  نيابة  العريبي 

127641، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد محمود سلمان عبدالحسن العريبي
قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  المديرين  سلطة  ٔان  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأيني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمود سلمان عبدالحسن العريبي

mahmood@araibi.com  -  )+973(  36369398 

تاريخ : 27-10-2022
)CR2022-156283 ( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/ السيدة منيره احمد محمد الكوهجي بتحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد/ السيدة اميره ماهر عبدالكريم سلمان جاسم فعلى كل من 
لديه آي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.
رقم القيد : 2-72435

االسم التجاري : مس شيك لالزياء 

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2022-160172 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم مصطفى نور هللا جليلي

االسم التجاري الحالي: مطعم دانيال
االسم التجاري الجديد: مطعم كباب ادانا

قيد رقم: 75468-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2022- 160086( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن احمد حسن مكي محمد الشاخوري بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي 157542:  إلى السيدة زهره حسن احمد عبدهللا فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 157542-1

االسم التجاري :  توب كير لتنظيف السجاد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

جيه كيه تي جي سي سي ذ.م.م سجل تجاري رقم )127268-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند نيابة عن السادة شركة جيه كيه تي جي سي سي 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-127268(، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 
يعلن  بهذا  للشركة.  مصفيا  سند  ال  حسن  علي  عبداللطيف  عبدالجليل  السادة  وتعيين 
المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر 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:

عنوان المصفي: عبدالجليل عبداللطيف علي حسن ال سند 
Jalil9933@hotmail.com    -   )+973(39939922

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

)CR2022-145028 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه.
اسم التاجر: ناصر بن مبارك بن عبدهللا القحطاني

االسم التجاري الحالي: باللغة العربية: المبادرات لالستشارات االدارية
ALMOBADARAT FOR MANAGEMENT CONSULTANCY

االسم التجاري الجديد: باللغة العربية: المبادرات لالستشارات والتسويق
باللغة االنجليزية:

ALMOBADARAT FOR CONSULTING & MARKETING
قيد رقم: 111982-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسٔئولية محدودة(

إليها  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت  تعلن 
مالك المٔوسسة الفردية المسماة مطعم ومقهى هوكا فروت والمملوكة السيدة 
خديجه بنت عبدهللا بن احمد الخواجه والمسجلة بموجب القيد رقم 119449، 
بطلب بيع المحل التجاري )المٔوسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى )شركة 
ذات مسٔيولية محدودة، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري مطعم ومقهى هوكا 
فروت عن كافة ٔاصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا من السيد 

فوءاد محمد جاسم محمد الحايكي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
بيك بوس - شركة تضامن بحرينية                  

                                                     
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / فاضل ميرزا محمد ابراهيم حسن عنان باعتباره المصفي القانوني ل 
 1-41107 القيد رقم  بيك بوس - شركة تضامن بحرينية والمسجلة بموجب 
)اختيارية( وشطبها من  الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  ، طالبا إشهار 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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23 الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 10 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5134 Vacancies Available
MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of
 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contac
17220000 or HR@FAKHRO.COM

MCDONALD,S
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contac

17220068 or LUBINA@FAKHOR.COM

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

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@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

 WELDER
 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

 PIPEFITTER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

 VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM

 AIDA GARDENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

17695267 or JINESH71@GMAIL.COM

 DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contac

33599939 or gosi@DRM.BH

 DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33599939 or gosi@DRM.BH

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33040002 or smalco.bh@hotmail.com

 YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39222727 or JABER-HASAN@HOTMAIL.COM

 Hyundai heavy industries co. ltd - foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

36023039 or HYSHIN20@HHI.CO.KR

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

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac
17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM

 PRINCE PACK GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
33022259 or ALWANI00@HOTMAIL.COM

 Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac
17620820 or AHIMS@BATELCO.COM.BH

 SAFINA FACILITIES SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

17674319 or DUAIJMALKHALIFA@ASRY.NET

 MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33612660 or mustafafazal.construction01@gmail.com

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

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

 TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM

 Plan Ink 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac
17536000 or HANF@AIC-BAHRAIN.COM

 SMART ENGINE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17874277 or SMARTENGINEGARAGE@GMAIL.COM

 Silver Night Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39056889 or RAYEES9200@GMAIL.COM

 ZAKOR BROASTED AND SANDWICHES AND JUICE 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contac
39246886 or SOCRATESGATE@GMAIL.COM

 EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17270140 or alialtmimi@yahoo.com

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

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

38383626 or LAD@CONSULUM.COM

 BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33162999 or ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM

 ABU ALKHAIR Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

36425424 or ABUALKHAIR.BH@GMAIL.COM

 JTJ TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39407400 or fyab1964@gmail.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

 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

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.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

 DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
17162244 or hr@devjiaurum.com

 Infinigence consulting Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
 suitably qualified applicants can contac

13354534 or FARRUKH@INFINIGENCE.ME

 Bright Way Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34339370 or PDC434@GMAIL.COM

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

37216006 or ikan.bahrain@gmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

 BRIGHT HOME FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33992539 or MAQ1986@WINDOWSLIVE.COM

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 BAHRAIN CLOUDS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

39559559 or BAHRAINCLOUDSTRADING@GMAIL.COM

 MOON SAND EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contac

36449982 or MOONSANDEXC@GMAIL.COM

 BLACK TRUFFLES . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17008222 or VINCENT@INVENTHOUSE.NET

 ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

77707070 or adam.mohamed@fairmont.com

 Life Time Construction Co Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33170221 or OMAIMA_BD@YAHOO.COM

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

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

 SALES ENGINEER
 suitably qualified applicants can contac

33545995 or ANEESH@EVERONGCC.COM

 Technopark Bahrain S. P. C.Owned by Kamanesh Korothkandi Meethal 
has a vacancy for the occupation of

 PROGRAMMER(COMPUTER)
 suitably qualified applicants can contac
38115494 or KAMANESH@GMAIL.COM

 SWANS GREEN TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17231939 or MKAS.TRADING@GMAIL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 Aditya  jewellery Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER
 suitably qualified applicants can contac

39147598 or npbabu98@gmail.com

 TIME HUB  PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
66657673 or TIMEZONEBH@GMAIL.COM

 Mandeena restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac
33663390 or ADMIN@MANDEENA.COM

 Gulfcoast International Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contac

17246733 or FINANCE@GULFCOASTINT.COM

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 SPARCOT INTERNATIONAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33366925 or rasikmp925@gmail.com

 True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33511718 or RASHADALI669@GMAIL.COM

 DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
 FLIGHT OPERATIONS INSPECTOR

 suitably qualified applicants can contac
36155121 or MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO

 PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33207095 or FAISALRAJA7095@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

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh

 PIXEL MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17224970 or BADREYA.ALSAYEGH@GMAIL.COM

 Al - Shami Al - Aseel Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36305009 or FBOKAII@HOTMAIL.COM

 SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

 Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33797932 or GEORGE2099@GMAIL.COM

 Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36020031 or PRINCEBURGER@GMAIL.COM

 T AND H SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36130533 or TAHIRMUGHAL325@GMAIL.COM

 RAJA JI CONSULTANCY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33962679 or UMAIRKHANRAJA62@GMAIL.COM

 COLOUR POINT BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

33867208 or CPKV22@GMAIL.COM

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

 WORKER(SALES)
 suitably qualified applicants can contac

35346170 or ZEESHANKHAN6170@GMAIL.COM

 NEW FAST CAR FOR CARS ACCESSORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39479293 or YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM

 SALSABEEL  SALOON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contac
36363892 or KALEEFA3985@GMAIL.COM

 SALSABEEL  SALOON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contac
36363892 or KALEEFA3985@GMAIL.COM

 ASIF ALI VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34623276 or ASIF37181192@GMAIL.COM

 ALWAYS ON TIME SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36130533 or SAIFALIBH3@GMAIL.COM

 WHITE SHINE INTERIOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
36839272 or SAB421142@GMAIL.COM

 ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK ( JAWAHATMATROOK / 6615 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac

39669091 or WESALMATROOK39@GMAIL.COM

 NABEEL HASAN ALI AL-OJAIMI 
has a vacancy for the occupation of

 FARMER
 suitably qualified applicants can contac

33282489 or greengrove2020@yahoo.com

 HASAN YAQOOB YUSUFABDULHASAN ALATTAR ( EYAL ALATTAR / 10625 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contac
39194293 or hasanalattar79@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

 ABDALI ABDULHUSAIN ABDALI HASAN  ALSANADI (158493) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM

 MARINE & TECHNICAL SERVICES CO. LTD 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF DIVISION
 suitably qualified applicants can contac

17728691 or personnel@intercol.com

 SWIFT CARGO CLEARING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39656494 or ABDULLA@HHM-GROUP.COM

 ALI ALMATROOK COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contac

39636663 or KHALID@AL-MATROOK.COM

 AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac
17265555 or adeel.hameed@al-aali.com

 SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

13103215 or jahmed14@slb.com

 AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contac
17768200 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

 SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.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

 ALOW BASHEER 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39558106 or kaiser.apexbm@gmail.com

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM

 FOCUS POOLS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17610160 or MAFALHUMAID@YAHOO.COM

 SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39664667 or KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM

 Mono Lounge And Resturant 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

36663508 or jojivarkey@gmail.com

 ALMUFEED DAIRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17710330 or TRADING@ALMUFEED.COM

 DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM

 MOHAMMED HABIB MOHAMMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contac

66333744 or mohhmoh1@gmail.com

 MOGANEAH MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39220220 or JALILTOUQ1973@HOTMAIL.COM

 HALA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

66311010 or KOOKITOCLOUD@GMAIL.COM

 AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17737000 or h.s.m1111@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

 JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM

 JASIM ALKULAIB CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39801005 or A.ALKULAIB05@GMAIL.COM

 FADHEL JUMA MULLA ABDULLA ALI 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39255886 or HARIS.PATLA3@GMAIL.COM

 GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

36787886 or abumussa99@gmail.com

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

 AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

39322900 or khalid@awalgulf.com.bh

 Georgia Fashions 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

 Allamah banguests 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

36970787 or mariamalwazzan4@gmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

 AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

 AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM

 KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 ROAD-ROLLER OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac
17466776 or ABDULLA@KINGDOM.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

 Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

33271362 or FAISAL@Empackco.com

 MICROSOFT CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contac

17563611 or v-atabdu@microsoft.com

 KARAMAT ALI MOHAMMED HUSSAIN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39897127 or KAMHE.BAH@LIVE.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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net

 LOAY LINE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

33745228 or S.JAFFAR.A@OUTLOOK.COM

 BIKE ZONE BICYCLE AND MOTOR CYCLES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39966665 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM

 DRIVER CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17770525 or INFO@DRIVER-BH.COM

 GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM

 DYNAMO CARPENTRY WORK SHOP Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17213433 or s.mahdi.r.e@gmail.com

 JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17536956 or RASHID_BUALI@JALAL.COM

 HOLIDAY TIME SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contac

39444607 or busalah71@outlook.com
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العربية.نت

األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  لـــت  ا ق
أمس الخميس، إن المبعوث األميركي 
الخاص لليمن تيم ليندركينغ ســـيزور 
الســـعودية واإلمـــارات هـــذا األســـبوع 
“لدعم جهود تجديد وتوســـيع الهدنة 
التي توّسطت فيها األمم المتحدة في 
اليمن”. جاء ذلك بعد يوم من مغادرة 

المبعوث متوجًها إلى المنطقة.
“نذّكـــر  بيـــان:  فـــي  الـــوزارة  الـــت  ق و
الحوثييـــن بأن العالـــم يراقب أفعالهم 
األمـــم  مـــع  التعـــاون  علـــى  حثهـــم  ن و
نـــداءات  إلـــى  واالســـتماع  متحـــدة  ل ا

اليمنيين من أجل السالم”.
وأضافـــت: “الســـبيل الوحيـــد إلنهـــاء 

ثمانـــي ســـنوات مـــن الحـــرب المدمرة 
هـــو من خالل وقف دائم إلطالق النار 
وتســـوية سياســـية تســـمح لليمنييـــن 

بتقرير مستقبل بالدهم”.
األمـــم  بقيـــادة  الجهـــود  فر  ـ ـ تسـ م  ـ ـ ـ ول
فـــي  الهدنـــة  تمديـــد  ن  ـ ـ عـ دة  ـ ـ لمتحـ ا
اليمـــن بعد انتهاء أجلهـــا مطلع أكتوبر 

الماضي.
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد 
قالـــت في منتصـــف أكتوبـــر الماضي، 
إن أمام الحوثيين فرصة لدعم اتفاق 
هدنـــة موســـعة مـــن شـــأنه أن يمهـــد 
الطريق لعملية ســـالم شـــاملة ودائمة 

بقيادة اليمنيين.

واشنطن للحوثي: العالم يراقب أفعالكم

مقتل فلسطيني نفذ 
عملية طعن في القدس

قتل فلسطيني برصاص الشرطة اإلسرائيلية 
عقب تنفيذه عملية طعن، أمس الخميس، في 
البلدة القديمة في القدس الشرقية، أسفرت 
ــيــنــهــم مــســتــوطــن، وصــفــت  عـــن إصـــابـــة 3 ب

جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.
وقــال مصدر لوكالة “سبوتنيك” إن “قــوات 
االحتالل أطلقت النار على شاب فلسطيني 
لم تعرف هويته بعد، قرب باب المجلس في 

البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.
وأفــــــادت دائـــــرة األوقــــــاف اإلســـالمـــيـــة في 
الــقــدس أن “قـــوات االحــتــالل قامت بإغالق 
ــمــة والمسجد  ــقــدي ــدة ال ــل ــب جــمــيــع مــداخــل ال

األقصى المبارك”.

احتجاجات إيران ال تتوقف.. وألمانيا تدعو رعاياها للمغادرة

رضا بهلوي ُيغّرد: “النصر قريب”
تزامًنـــا مع ذكـــرى األربعين لعدد 
من قتلى االحتجاجات الشعبية 
ضد النظام اإليراني في مختلف 
مدن إيران، تواصلت التحركات 
ـران، أمـــس  ـ ــي طهـ ـة فـ ـ الغاضبـ
الخميس، وشهدت مراسم ذكرى 
مقتـــل حديث نجفي ومهرشـــاد 
شـــهيدي على يد القوات األمنية 
رة  ـ ـ ـ األخي ات  ـ ـ جـ االحتجا ي  ـ ـ ـ ف
حضـــوًرا الفًتـــا في كـــرج وأراك، 
ة  ـ ـ ـ ض ه ا ن م ت  ا ـ ـ ـ ف ا ت ه د  ـ ـ ـ ي د ر ت و

للديكتاتور ونظامه.
اطـــع  ومق ر  ـ ـ ـ ي ر ا ق ت ل ا ب  ـ ـ وبحسـ
ــران  ـا “إيـ ـ ــي تلقتهـ ــو التـ الفيديـ
ه  ـ ـ ـ توّج د  ـ ـ ـ فق  ، يونال” ـ ـ نترناشـ إ
المواطنون إلى مقبرة كرج سيًرا 
علـــى األقـــدام أمـــس الخميـــس 
للمشـــاركة في مراســـم أربعينية 

مقتل الشابة حديث نجفي.
وفـــي مواجهة القـــوات األمنية، 
عارات  ـ ـ ـرون بشـ ـ ـف الحاضـ ـ هتـ
مناهضة للنظام، مثل “هذا العام 
عام الدم، ســـيرحل فيه المرشـــد 

خامنئي”.
مـــع  األمـــن  جـــال  ر ك  ب ت ـ ـ ـ ش ا و
المشـــاركين في مراســـم حديث 
نجفـــي، وأطلقـــوا الغاز المســـيل 

للدموع لتفريقهم.
وتبين مقاطع فيديو أن القوات 
األمنيـــة اســـتهدفت بالرصـــاص 
الحـــي المشـــاركين فـــي مراســـم 
مرور 40 يوًما على مقتل نجفي.
 ، ” ي ز ـ ـ ـ ك ر م “ ة  ـ ـ ـ ظ ف ا ح م ي  ـ ـ ـ ف و
ــل  ــي حفـ ـاركون فـ ـ ــف المشـ هتـ
مـــرور اليوم الســـابع علـــى مقتل 
مهرشـــاد شـــهيدي فـــي مدينـــة 
“أراك” بشـــعارات “الحرية” و”كل 
هذه أعوام مـــن الجرائم، الموت 

لوالية الفقيه”.
وقـــام المتظاهـــرون الغاضبـــون 
بحـــرق صـــور خامنئـــي تنديـــًدا 

بمقتـــل الشـــاب مهرشـــاد أميني 
ــة  ــوات األمنيـ ــه القـ الـــذي قتلتـ
ه  ر و ـ ـ ـ ض ح ء  ا ـ ـ ـ ن ث أ ك  ا ر أ ي  ـ ـ ـ ف

االحتجاجات.
فـــي المقابل، أطلـــق رجال األمن 
فـــي أراك الغاز المســـيل للدموع 
علـــى المشـــاركين فـــي مراســـم 

شهيدي.
وكان ولـــي عهـــد إيران الســـابق 
رضـــا بهلـــوي، دعـــا فـــي تغريدة، 
إلـــى إحياء ذكـــرى أربعين میالد 
جاویـــد بـــور، وغزالـــة جالبـــي، 
وحسین علي کیاکجوري، وبهنام 
ــا موكویـــي،  ــور، ومهسـ ــق  بـ الیـ
وحدیث نجفي، أمس الخميس، 
فـــي جميع أنحاء إيـــران، وكتب 
أن “النصـــر قريـــب”.، بحســـب ما 

أوردته “إيران إنترناشيونال”.
فـــي الوقـــت نفســـه، نشـــر علـــي 
كريمـــي أيًضا ملصًقـــا من ذكری 
األربعيـــن لمقتل جـــواد حيدري، 
وحديـــث نجفـــي، وحنانـــة كيـــا، 
وغزالـــة جالبـــي. وقـــد تم نشـــر 
ملصقـــات بأســـماء القتلـــى فـــي 

محافظتـــي كيـــالن ومازنـــدران 
ودعـــوات للتجمـــع فـــي هاتيـــن 
المحافظتيـــن، حيـــث إن جـــواد 
حيـــدري مـــن أهالـــي قزويـــن تم 
ــات فـــي  ــر دعـــوات للتجمعـ نشـ
هـــذه المدينـــة أیًضـــا. كمـــا تـــم 
نشـــر دعوات أخـــرى للتجمع في 

طهران ومحافظات أخرى.
وهتـــف المشـــاركون فـــي حفـــل 
ذكـــری األربعيـــن لمقتـــل حنـــان 
كيـــا، إحـــدى ضحايـــا االنتفاضة 
الشـــعبية فـــي نوشـــهر، هتافات 
مثـــل “هـــذا العـــام هو عـــام الدم، 
سيســـقط فيه المرشد خامنئي”، 
ــي”. ورددوا  ــوت لخامنئـ و”المـ
ع  ـ ـ ـ مدف ل ا ی  ـ ـ نخشـ ن  ـ ـ ـ ل “ اف  ـ ـ ـ هت
والدبابـــة والصـــاروخ، یجـــب أن 

یغادر رجال الدين”.
وقـــد تجمـــع الطـــالب أيًضـــا في 
عدد من الجامعـــات والمدارس، 
كما تم نشـــر دعـــوات لالعتصام 
ومقاطعة الفصول الدراسية من 

قبل طالب الجامعات.
ــوم األربعيـــن لمقتـــل  ــي اليـ وفـ

مهســـا أمينـــي، نظمـــت تجمعات 
احتجاجية ضخمـــة في طهران 
ومشهد وشـــيراز وأراك وقزوين 

وبندر أنزالي ومدن أخرى.
كما أنه في حفل ذكرى األربعين 
لنيـــكا شـــاكرمي فـــي لورســـتان، 
ردد النـــاس شـــعارات مثـــل “كل 
هـــذه الســـنوات مـــن الجرائـــم، 
المـــوت لولـــي الفقيـــه” وأطلـــق 
رجـــال األمن النار مباشـــرة على 

المتظاهرين.
وحّثت الحكومة األلمانية، أمس 
الخميس، مواطنيها على مغادرة 
إيـــران أو المخاطـــرة بالتعـــرض 
وفتـــرات  تعســـفي  ل ا ال  ـ ـ ـ ق لالعت
ســـجن طويلة هناك، محذرة من 
أن مزدوجي الجنسية معرضون 

للخطر بشكل خاص.
عقوبـــات  ل ا ب ن  ـ ـ ـ ي ل ر ب ت  ـ ـ ـ ب ح ر و
التـــي فرضها االتحـــاد األوروبي 
علـــى إيـــران التـــي شـــنت حملة 
قمـــع دمويـــة علـــى بعـــض أكبـــر 
االحتجاجـــات فـــي الجمهوريـــة 

اإلسالمية منذ ثورة 1979.

عواصم ـ وكاالت

األمن االيراني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت الســـلطات المواليـــة لروســـيا فـــي 
شـــرق أوكرانيـــا، أمـــس الخميـــس، تحرير 
ـادل أســـرى  ـ ـة تبـ ـ ــي عمليـ ـود فـ ـ 107 جنـ
جديـــدة مـــع كييـــف التـــي ستســـتعيد من 

جانبها العدد نفسه من الجنود.
وكتب دينيس بوشـــلين وهـــو أحد القادة 
الرئيسيين الموالين لروسيا على تيليغرام 
“اليوم نحرر 107 من مقاتلينا من السجون 
األوكرانية” من بينهم “65 من جمهوريَتي 
 . ” ن ي ت ي ب ع ـ ـ ـ ش ل ا ك  ـ ـ ـ س ن ا غ و ل و ك  ـ ـ ـ س ت ي ن و د
ونهايـــة الشـــهر الفائـــت، قـــال مســـؤولون 
في روســـيا وأوكرانيـــا إن الدولتين نفذتا 
أحـــدث عمليـــات تبادل أســـرى الحرب، إذ 
أعـــاد كل مـــن الجانبيـــن نحـــو 50 أســـيرا. 
وأفـــادت مديريـــة المخابـــرات العســـكرية 
األوكرانيـــة بعـــودة 52 محتجـــزا، بينهـــم 
جنـــود وبحارة وحرس حـــدود وأفراد من 

الحرس الوطني وأطباء.
مـــن جانـــب آخـــر، قـــال وزيـــر الخارجيـــة 

ــروف أمـــس، إن  ــيرغي الفـ الروســـي سـ
ـى  ـ ـ ل إ دة  ـ ـ لمتحـ ا م  ـ ـ األمـ ـت  ـ كو دعـ ـ ـ موسـ
المســـاعدة فـــي تنفيـــذ جـــزء مـــن اتفـــاق 
نقل الحبوب عبر البحر األســـود من شـــأنه 

تسهيل الصادرات الغذائية الروسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفروف 
خالل مؤتمر صحفي في األردن، بعد يوم 
واحد مـــن إعالن روســـيا أنها ستســـتأنف 
مشاركتها في مبادرة الحبوب التي تهدف 

إلتاحة تصدير المواد الغذائية األوكرانية 
إلـــى األســـواق الخارجية، فـــي عدول عن 
قرار تعليق المشـــاركة الـــذي أعلنته مطلع 
األســـبوع. وقـــال الفـــروف إن موســـكو 
تشـــعر باالرتياح لمبادرة تركيا الســـتئناف 
العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر 
األســـود. كما أكد أن “أوكرانيا استخدمت 
ــي  ــود فـ ــر األسـ ــوب بالبحـ ــرات الحبـ ممـ

أغراض عسكرية”.

الفروف يتهم أوكرانيا باستخدم “ممرات الحبوب” ألغراض عسكرية

صفقات تبادل األسرى بين روسيا وأوكرانيا متواصلة

الفروف والصفدي في مؤتمر صحفي

إسالم أباد ـ وكاالت

الباكســـتاني  لـــوزراء  ا ـس  ـ ـ ي ـب رئ ـ ـ أصي
السابق عمران خان برصاصة في قدمه 
خالل تجمع سياســـي، أمـــس الخميس، 
حيـــن فتـــح مســـلح النـــار علـــى موكبـــه 
ممـــا أدى إلـــى إصابتـــه بجـــروح طفيفة 
فـــي قدمـــه، وكذلـــك إصابـــة بعـــض من 
أنصـــاره. وقال مســـؤول حزبي إن خان 
أصيـــب في قدمـــه، ولم يصـــب بجروح 
خطيرة،وقـــد تـــم القبـــض علـــى منفـــذ 

الهجوم.
وقـــال المســـؤول الحزبـــي أســـد عمـــر لـ 
“رويتـــرز”: “فتـــح رجـــل النار من ســـالح 
كمـــا  أشـــخاص.  دة  ـ ـ عـ ـب  ـ ـ ـي وأصي ـ ـ ل آ
أصيـــب عمـــران خـــان”، وُنقل خـــان إلى 

المستشفى.
وكان خـــان يقـــود مســـيرة احتجاجيـــة 
صـــوب إســـالم أبـــاد للمطالبـــة بإجـــراء 
انتخابـــات مبكرة، حين تعـــرض موكبه 
إلطـــالق النـــار. وبعـــد تلقي اإلســـعافات 

األوليـــة، عمـــد رئيـــس وزراء باكســـتان 
ــح  ــى التلويـ ـان إلـ ـ ـران خـ ـ ـابق عمـ ـ السـ
ألنصـــاره لطمأنتهم بعد محاولة اغتيال 

فاشلة.
وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي 
خان لوكالـــة “فرانس بـــرس” إن “حالته 
كانـــت  “هـــذه  أن  مضيفـــا   ،” ة ر ق ت ـ ـ ـ س م

محاولة الغتياله”.
وفي ردود الفعل، سارع رئيس الوزراء 

الباكســـتاني، شـــهبار شـــريف، إلى إدانة 
محاولة اغتيال عمران خان، في مدينة 

وزير آباد بمنطقة البنجاب.
ــه رئيـــس وزراء باكســـتان أمـــره  ووجـ
لوزير الداخلية في الحكومة بالتحقيق 
العاجـــل فـــي محاولـــة اغتيـــال عمـــران 
خـــان، ثـــم برفـــع نتائـــج التحقيـــق إليـــه 

بشكل فوري.

القبض على منفذ الهجوم

إصابة عمران خان في محاولة فاشلة الغتياله

عمران خان ينجو من محاولة اغتيال

القدس المحتلة ـ سبوتنيك

أنقرة ـ األناضول

ال الرئيس التركي رجــب طيب  ــ ق
ــى الـــيـــونـــان أن  أردوغــــــــان إن عــل
“تعود إلى رشدها”، وأن تعلم أنها 
لـــن تــســتــطــيــع تــحــقــيــق أي شــيء 

باالستفزازات.
ــقــاء خـــاص مــع مجموعة  وفـــي ل

قنوات A Haber التركية، 
حــــــذر أردوغـــــــــــان مــن 

ــل  ــجــع ـــالده ســت ـ ـ أن بـ
مــــــــــــــدى صــــــــــــــاروخ 
“تايفون” الــذي أزعج 

ــد مــن  ــعــ ــ الــــيــــونــــان، أب
561 كيلومترا، وأضاف: 

“نبشر بالعديد من الصواريخ 
الجديدة، مثل )جينك( و)غيزغين(.

وتــحــدث أردوغــــان عــن الطائرات 
التركية مثل “حرجيت”، و”بيرقدار 
قيزيل ألما”، والمسّيرة “تي بي 3 
ــال إنها “ستهبط وتقلع  سيها”، وق

من حاملة طائرتنا “األناضول” في 
.”2023

في غضون ذلك وصل أمين عام 
ستولتنبرغ،  ينس  لــنــاتــو”  ا “ ف  ل ح
ــى مـــديـــنـــة اســطــنــبــول  ــ أمــــــس، إلـ
الــتــركــيــة فـــي زيــــــارة رســمــيــة 
ــس من  ــام ــخ ــى ال تستمر حــت

الشهر الجاري.
برغ،  ن ت ل و ت س ث  ح ب ي س و
ار المسؤولين  ــ ب ع كــ مــ
األتـــــــــــــــــــــــــــــــراك، كــــل 
مـــســـتـــجـــدات األزمـــــة 
ــة، إضــافــة لمسار  ــيـ ــرانـ األوكـ
عضوية السويد وفنلندا بـ”الناتو”.
ــة، ســيــلــتــقــي  ــعــ ــمــ ــجــ ــ والــــــيــــــوم ال
ستولتنبرغ بالرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــــان، فــي إسطنبول، 
كما سيجري مــحــادثــات مــع وزيــر 

الدفاع التركي خلوصي أكار.

أردوغان يحذر اليونان ويهدد بصواريخ “مزعجة”
واشنطن ـ أ ف ب

األميركي  رئيس  ل ا ة  ب ئ ا ن ت  د ه ع ت
ــس بــالــســعــي إلـــى  ــاريــ ــاال هــ ــامــ ــ ك
إخـــــراج إيـــــران مـــن لــجــنــة أممية 
معنية بحقوق الــمــرأة، وأشـــادت 
ـــ”شــجــاعــة” االحــتــجــاجــات التي  ب

ــد الــنــظــام  ــا نـــســـاء ضــ ــودهـ ــقـ تـ
اإليراني.

ــاريـــس أن  وذكـــــرت هـ
الـــواليـــات المتحدة 
ســتــعــمــل مــــع دول 
ــرد  أخـــــــرى عـــلـــى طـ

ــة  ــجــن إيـــــــــــران مــــــن ل
ــم المتحدة المعنية  األم

بوضع المرأة التي ينتخب 
أعضاؤها لمدة أربع سنوات.

ــس األميركي  ــري واتهمت نائبة ال
إيـــــران بــأنــهــا “أثــبــتــت مـــن خــالل 
ــمـــرأة والــقــمــع  تــنــكــرهــا لــحــقــوق الـ
الوحشي لشعبها أنها غير مؤهلة 

ــذه اللجنة”، مضيفة  للعمل في ه
ــســيــاق: “وجــود  قولها فــي هــذا ال
إيــران في حد ذاتــه يمس بنزاهة 
ــى تعزيز  ــل ــل ع ــم ــع ــال ــا وب ــه أعــضــائ

مهمتها”.
إيــــــران تشهد  ـى أن  ـ ـ ـ ل إ ار  ـ ـ ــشـ ـ ي
موجة احتجاجات  تصفها 
وكــــاالت األنــبــاء الغربية 
بأنها األوسع منذ الثورة 
اإلسالمية عام 1979 
، وقـــد تــفــجــرت إثــر 
وفــــاة مــهــســا أمــيــنــي 
22 عاما  ــن العمر  البالغة م
16 سبتمبر عقب توقيفها  في 

لدى شرطة األخالق.
اريـــس المحتجين  بــت هـــ وخــاطــ
قائلة: “نراكم ونسمعكم. تلهمني 
ــرار الناس في  شجاعتكم على غ

جميع أنحاء العالم”.

هاريس ستعمل على طرد إيران من لجنة أممية
واشنطن ـ وكاالت

أطلق الرئيس األميركي جو بايدن 
تــحــذيــرات مــن أن رفــض مرشحين 
جمهوريين قبول نتائج االنتخابات 
النصفية التي تجري الثالثاء القادم 
للفوضى” مناشدا  الطريق  “سيمهد 

ــوقـــوف صفا  األمــيــركــيــيــن إلـــى الـ
واحدا ضد “العنف السياسي 

ــيــن”  ــاخــب ــن ــيـــب ال ــرهـ وتـ
مـــحـــذرا مـــن “تــصــاعــد 

التطرف الجمهوري”.
ــدن “هــنــاك  ــايـ ــال بـ ــ وقـ

مــرشــحــون يتنافسون 
ــنـــاصـــب مــــن كــل  ــلـــى مـ عـ

ــمــســتــويــات فـــي أمــيــركــا ال  ال
يلتزمون بقبول نتائج االنتخابات 

التي يخوضونها”.
وأضاف “يمهد ذلك الطريق للفوضى 
فــي أمــيــركــا وهـــو أمـــر غــيــر مسبوق 

وغير قانوني وغير أميركي”.

وتابع الرئيس الديمقراطي “كما قلت 
ــل، ال يمكنك أن تحب بلدك  ب ــ مــن ق

فقط عندما تفوز”.
وأردف في كلمته قبل ستة أيام من 
ــات النصفية: “هـــذه ليست  اب ــخــ ت ــ االن

سنة عادية”.
در مراقبو االنتخابات أن  ــ ق ــ وي
خسرون  ي س ن  ي ي ط ا ر ق م ي د ل ا
ــي مــجــلــس  ــيــتــهــم فــ ــب غــال
الـــــــــــنـــــــــــواب لــــصــــالــــح 
ــي 8  الــجــمــهــوريــيــن فــ
ــر، فـــــي حــيــن  ــ ــب ــمــ ــوفــ ــ ن
يتهم  ب ل غا ى  ــ ل ــ ع أن حفاظهم 
ــلـــس الـــشـــيـــوخ ال يــــزال  فــــي مـــجـ
ــايــدن إن على  ــال ب مــوضــع شــك. وقـ
األميركيين أن يتحدوا ضد “العنف 
السياسي وترهيب الناخبين”، محذرا 
من تصاعد التطرف الجمهوري قبل 

االنتخابات.

بايدن يحذر من خطر “الفوضى في أميركا”
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منعطف اليوم الـ 41 النتفاضة الشعب اإليراني )1(
بالتزامـــن مع اليوم األربعين لمقتل الشـــابة الكردية مهســـا أميني على يد 
دورية اإلرشـــاد القمعية فـــي طهران، والتي أصبح اســـمها رمًزا النتفاضة 
الشـــعب اإليرانـــي على مســـتوى البـــاد، وتكرار هاشـــتاقها أكثـــر من 200 
مليون مرة في تویتر، حیث ترك رقمًا قياسيًا غير مسبوق؛ مرت انتفاضة 
الشـــعب اإليراني بيومها الحادي واألربعين بشعارات قوية جًدا لإلطاحة 

بالفاشية الدينية الحاكمة.
في حفل إحياء ذكرى مهســـا أميني في مســـقط رأســـها، مدینة سقز، في 
إقليم كردســـتان اإلیرانیة، حضر حشـــد كبير، ومن خال رفع شـــعار “كّلنا 
مهســـا” عبـــروا عن تضامنهـــم مع عائلتهـــا وكذلك مع الثورییـــن في جميع 
أنحاء إيران ضد المســـؤولين الحكوميين القمعيین المتوّحشین. يحاول 
خامنئـــي وجميـــع أعضـــاء حكومته بكل قوتهـــم التظاهر بـــأن االنتفاضة، 
وبتعبیرهـــم “االضطرابـــات”، قـــد انتهت فـــي جميع أنحاء إيـــران، لكن من 
الناحيـــة العمليـــة أصبـــح مـــن الواضـــح أن هـــذه االنتفاضة دخلـــت ذروة 
جديدة، وقد انتفض الناس أكثر من السابق وشّددوا بالفعل على مطلبهم 
األساسي بإسقاط نظام والية الفقيه، ويمكن القول على وجه اليقين إنه 
في هذا اليوم، تجاوزت انتفاضة الشـــعب اإليرانـــي منعطفًا تاريخًيا أكبر 
مـــن المنعطفـــات الســـابقة، بما في ذلك حرق ســـجن إيفين إلثـــارة الرعب 
فـــي الســـجون في جميع أنحاء إيـــران، حيث يوجد دائًمـــا احتمال للتمّرد 

والمواجهة.
اســـتمرت االنتفاضة يـــوم األربعاء 26 أكتوبر واتســـعت في عموم إيران، 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وفي 63 مدينة خصوصا 
في المدن اإليرانية الكبرى مثل طهران وتبريز ومشهد وأصفهان وشيراز 
ومـــدن أخـــرى. إضافة  إلی ذلـــك في 65 جامعة، أعلن الطاب واألســـاتذة 
غيـــر المنتســـبين للحكومـــة تضامنهـــم مـــع الثـــوار ورّددوا هتافـــات ضـــد 
خامنئـــي ومنتســـبیه، ومـــا أعطى روًحا جديـــدة لانتفاضة علـــى الصعيد 
الوطنـــي هـــو انضمام األطباء إلى االنتفاضة واســـتقالة نائب رئيس نقابة  
األطّبـــاء تضامًنا مع االنتفاضة ومع مطالب الشـــعب اإليراني واالحتجاج 

على قمع مظاهرات سلمیة في المدن والجامعات والمدارس.

نظام مير محمدي

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

للتواصل: 17111483

قد تكون النكبات مصدر قوة وشجاعة وإلهام
أصيبت ســـيدة عاملة ونشـــيطة بمرض في ساقها فأوقف المرض 
نشاطها عن الخدمة االجتماعية، ألنها باتت طريحة الفراش لعدة 
ســـنوات، لكـــن الغريب أن تلك المرأة لم توقـــف أعمالها بل حولتها 
إلـــى شـــكل أفضل، إذ طلبت من المســـؤولين أن تحمـــل على نقالة 
لتوضـــع عنـــد مدخل أحد المصانـــع، وهناك أخذت تراقـــب العمال، 
وهم يأتون إلى أعمالهم وساعة مغادرتهم، وهناك أخذت تحييهم 
في الصباح والمســـاء بابتســـامة مشـــرقة، وهكذا اســـتطاعت هذه 
المـــرأة المقعدة أن تؤدي رســـالتها للعمال بطريقـــة جديدة، وكثير 
مـــن العناء الذي كان يشـــعر بـــه هؤالء العمال خفـــت وطأته جراء 
ابتســـامتها، ولســـنوات عديدة أضاء محياها وجـــه الحياة المظلم 
ألولئك العمال الكادحين، وعندما توفيت هذه المرأة أقفلت أربعة 
مصانع ليتسنى للعمال الذين عرفوا فضل هذه المرأة ان يساهموا 
فـــي االشـــتراك فـــي جنازتها وتشـــييع جثمانهـــا، فهـــي أرتهم روح 
الجمـــال عـــن طريق األلم، ومكنتهم من رؤية جمال الحياة وســـط 

النكد والعناء.

قال الفيلسوف شـــبنغلر معبرا عن روح المثابرة وعدم االستسام 
لنكبات الحياة.. “ال يســـمح الوقت لنفســـه بـــأن يتوقف، فا مجال 
للتفكيـــر بالرجوع إلى الوراء، وقد يظن الحالمون أن لهم مخرجا، 
كمـــا يظـــن المتفائلون أنهم يعيشـــون إلى حين، لكـــن الحقيقة أننا 
ولدنـــا للزمـــان الحاضـــر، والدقيقـــة الحاســـمة، وعلينـــا أن نســـير 
بشـــجاعة في الطريق الذي كتب لنا أن نســـير فيه، إذ ليس أمامنا 

طريق آخر”.
النسر الذي يواجه العاصفة فوق الجبال العالية ال يستطيع مقاومة 
التيـــارات الهوائية لكنه يحاول التحليق فـــي الفضاء ليعلو عليها، 
إنـــه يجعـــل أجنحته تتناغم مع هبات الريـــح بحيث ال يتعرض لها 

خشية أن تتمزق، وبهذا يسلم النسر من العاصفة الجامحة.
إذا.. قد تكون المصائب والنكبات التي تصيب اإلنسان في حياته 
مصدر قوة وشـــجاعة وإلهام وطريقا غير متوقع لإلبداع وفرصة 
للبداية من جديد، وقديما يقولون.. المسرات ال ترفع من رؤوسنا، 

واآلالم ال يمكنها أن تقصف ظهورنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هنـــاك الكثير من األخبار عن مـــا يطلق عليه الـ NFT، فقد لقيت رواجا خال 
الفترة الماضية، حيث يظهر كل فترة خبر عن بيع صورة أو مقطع موسيقي 
أو حتـــى تغريـــدة على تويتر بمبالغ هائلة تصـــل إلى مايين الدوالرات، لكن 
رغم ذلك ال يزال مصطلح NFT غير مفهوم لدى الكثير من الناس بعيدا عن 

ارتباطه بالعمات الرقمية أو العمات المشفرة.
مـــا هـــي الـ NFT ؟ الــــ NFT هي اختصـــار لــــ non-fungible tokens أو رموز 
غيـــر قابلـــة لاســـتبدال، لكن وكمـــا يتضح ان جملـــة “غير قابلة لاســـتبدال” 
مبهمـــة بعض الشـــيء، فهي تعنـــي باختصار أنها فريدة وال يمكن اســـتبدالها 
بشـــيء آخـــر، على ســـبيل المثال، فإن العمـــات الرقمية مثـــل عملة بتكوين 
قابلة لاســـتبدال، حيث يمكن اســـتبدال عملة واحدة بأخرى مثلها لها نفس 
القيمة، لكن بالنســـبة لـ NFT فإنها أصول رقمية كل منها له قيمة مختلفة ال 

يمكن استبدالها بأصول أخرى.
وتمنـــح الـ NFT حقوق إثبات ملكية أصـــل رقمي )صورة أو مقطع فيديو أو 
رســـم أو تغريدة أو مقطع موســـيقي( بحيث يمكنهم التحقق من الملكية أو 
الحـــق فـــي االمتـــاك، إال أنه نظرا لســـهولة الحصول على الصـــورة أو مقطع 
الفيديو وصعوبة الحفاظ عليه بعد نشره عبر اإلنترنت، فإن امتاك NFT ال 
يعني بالضرورة أن الشخص لديه حقوقا حصرية ألن أي شيء رقمي يمكن 

نسخه إلى ما ال نهاية.
كيـــف تتحقـــق من ملكيـــة الـ NFT الخـــاص بك؟ نظرا العتمادهـــا على تقنية 
بلوكشـــين blockchain، فمن الســـهل تتبعها بشـــفافية والتحقق من صحتها 
وملكيتها، حيث تســـجل التقنيـــة كل العمليات لجميع مالكيها، ويرى البعض 

أن الـ  NFT بمثابة عقد رقمي مثل العقود الرقمية المختلفة.

ألعـــوام طويلـــة ظـــل القـــادة والمســـؤولون فـــي نظـــام المالـــي يتفاخرون 
بأجهزتهـــم القمعيـــة، ويؤكـــدون مناعتهـــا وثباتهـــا أمـــام معظـــم األخطـــار 
والتهديدات التي تحدق بالنظام، الســـيما بعـــد أن قامت بإخماد انتفاضات 
للشـــعب اإليرانـــي بعـــد اتبـــاع طـــرق فـــي منتهـــى القســـوة والوحشـــية في 
مواجهتهـــا، لكـــن الـــذي أصاب قـــادة النظام ومســـؤوليه بالخيبـــة واإلحباط 
المفرطيـــن هـــو أن هذه األجهزة القمعية فشـــلت فشـــا ذريعـــا في مواجهة 
االنتفاضة الشعبية التي اندلعت في 16 سبتمبر، وظلت مستمرة رغم أنف 

النظام وأجهزته القمعية.
عندمـــا قـــام خامنئـــي وفـــي تحـــد ســـافر للشـــعب اإليرانـــي وقـــواه الوطنية 
بتنصيب إبراهيم رئيسي المشهور بين الشعب اإليراني بلقب “السفاح”، فإن 
ذلـــك جـــاء بعد أن واجه النظـــام انتفاضتي 28 ديســـمبر 2017، و15 نوفمبر 
2019، واآلالف مـــن التحـــركات االحتجاجيـــة، وبعـــد أن صارت النشـــاطات 
المعاديـــة للنظـــام تتزايـــد، خصوصـــا مـــن جانـــب وحـــدات المقاومـــة، وكان 
خامنئـــي يتصـــور أن الشـــعب اإليرانـــي الذي يعشـــق الحرية ســـوف يصرف 
النظر عن أية انتفاضة أو نشـــاط مضاد للنظام، لكن رئيســـي الذي شـــمر عن 

ساعديه على أمل تكرار ماضيه الدموي وحتى أنه قام بإطاق يد ما يسمى 
بدوريات اإلرشاد التابعة للنظام لكي تقوم باضطهاد وقمع المرأة أكثر وتنال 
من كرامتها اإلنسانية، لكن الذي جرى بعد قيام هذه الدوريات القمعية بقتل 
الشـــابة مهســـا أميني، فقد أصبحت هذه الجريمة بمثابة شـــرارة أشعلت نار 
الغضـــب الشـــعبي بوجـــه النظام، ومـــع أن األجهـــزة القمعية قامـــت بارتكاب 
أفظـــع الجرائـــم وأكثرهـــا دمويـــة بحق المتظاهريـــن، إال أن ذلك لـــم يثن من 
عزمهم على  مواصلة انتفاضتهم بصورة ألقت الرعب في نفوس أفراد هذه 
األجهزة ودفعت إلى انهيار معنوياتهم، ومع أن خامنئي ومن بعده رئيســـي 
هـــددا وتوعـــدا المتظاهريـــن بالويل والثبور، لكـــن ذلك لم يجـــد نفعا، بل ان 

االنتفاضة استمرت وتوسعت حتى شملت كل محافظات إيران.
رئيسي الذي وقف عاجزا أمام قمع االنتفاضة ووصل به الحال إلى التوسل 
للمتظاهريـــن وإطـــاق الوعـــود المعســـولة الكاذبـــة، لكن الشـــعب الذي صار 
يعـــرف كذب وخـــدع النظام من أجـــل االلتفاف على انتفاضتـــه، لم يكترث 
لـــه وظـــل يواصل انتفاضته وهو يتحدى النظـــام برمته ويثبت أن ألفا مثل 

رئيسي ال يمكنهم أبدا تثبيط همته وثنيه.

محمد قمبر

حسين داعي اإلسالم

الرموز غير القابلة لالستبدال NFT.. بين الواقع والمستقبل

في انتظار فجر الحرية

اتفاقات أبراهام وإيران... تفكيك الُمفّكك )1(
إحياء االتفاق النووي مع إيران يؤدي إلى تقويض اتفاق السام اإلبراهيمي 
بين اإلمارات وإسرائيل، هذا االستنتاج يطرحه بعض الباحثين في الغرب 
ممن يعتقدون أن أي اتفاق أميركي مع إيران ســـيؤدي بالتبعية إلى إنهاء 
اتفاق السام بين اإلمارات وغيرها من الدول الخليجية والعربية الموقعة 

على اتفاقات السام مع إسرائيل منذ نحو عامين.
هـــذا الطـــرح يلفت االنتباه، ويســـتحق المناقشـــة ونجده فرصـــة لتوضيح 
بعـــض األمـــور والنقـــاط التي تغيب عن بعض األوســـاط البحثيـــة الغربية، 
والســـيما فيما يتعلق بفهم منطلقات ودوافع دولة اإلمارات لتوقيع اتفاق 
الســـام اإلبراهيمي مع إســـرائيل، وذلك من دون أن نستبعد فرضية قائلة 
إن تسويق هذا التصور ربما يستهدف تعظيم الضغوط على إدارة الرئيس 
بايـــدن لثنيهـــا عن المضي في جهود إحياء االتفاق النووي، وتحذيرها من 
عواقب محتملة، وهو أمر مفهوم كهدف، لكن علينا أن نتيقن من حقيقته، 

حتى ال يتحول األمر إلى معطى ثابت.
األســـاس فـــي الفرضيـــة الســـابقة أن موقـــف دولة اإلمـــارات تحديـــدًا في 
مســـألة تطبيع العاقات مع إســـرائيل، ينطلق ـ وفق االســـتنتاج ـ من رغبة 
فـــي بنـــاء تحالف دفاعـــي يحميها من تهديـــد إيراني محتمـــل، وهذا األمر 
ليس صحيحًا بالمرة من وجهة نظري البحثية، ألسباب واعتبارات عديدة 
أهمهـــا أن اإلمـــارات ليســـت في حالة حرب مع إيـــران، صحيح أن األخيرة 
تحتل ثاث جزر إماراتية هي “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”، 
وأن اإلمارات لديها موقف يرفض المشـــروع التوســـعي الطائفي اإليراني، 
وتتحفظ على سياسات إيران التدخلية في شؤون دول المنطقة، وكذلك 
علـــى التهديـــدات التـــي يمثلهـــا البرنامج النـــووي اإليرانـــي، ولديهـــا أيضًا 
تحفظـــات مهمـــة للغايـــة تتعلق بضـــرورة معالجـــة الثغرات واإلشـــكاليات 
والســـلبيات العديـــدة، التي تضمنها االتفـــاق النووي منـــذ توقيعه في عام 
2015، لكـــن ذلـــك كله ال ينفي بالمقابلـ  كمـــا ناحظـ  وجود قنوات اتصال 
دبلوماســـية مـــع الجانـــب اإليرانـــي، وهـــي قنوات يحـــرص الجانبـــان على 

وجودها رغم المد والجزر الذي تشهده العاقات على الصعيد الرسمي.
يلحـــظ الجميع أن اإلمارات أعادت ســـفيرها إلى طهران، بعد توقيع اتفاق 
السام اإلبراهيمي مع إسرائيل، وهناك زيارات واتصاالت رسمية متبادلة، 
ويلحـــظ الجميـــع كذلـــك أن الدبلوماســـية اإلماراتيـــة اتجهـــت فـــي اآلونة 
األخيرة إلى اعتماد نهج “تصفير المشـــكات” وإذابة الجليد ومد الجســـور 

وبناء قنوات اتصال مع الجميع في منطقة الشرق األوسط. “إياف”.

سالم الكتبي



9 نــوفمبر مـوعـدا لعيد اإلعالميين العــرب
الشايجي يؤكد على مكانة البحرين الرائدة في احتضان اإلعالم العربي

حددت اللجنة المشـــرفة والمنظمة على 
عيد اإلعالميين العرب الثاني عشر الذي 
تحتضنه مملكة البحرين تحت إشـــراف 
ــاد العربـــي للصحافـــة الرياضيـــة  االتحـ
الصحفييـــن  جمعيـــة  ع  ـ ـ ـ م ن  و ا ـ ـ ـ ع ت ل ا ب
ــة اإلعـــالم الرياضـــي  ــة ولجنـ البحرينيـ
يوم التاســـع من نوفمبـــر الجاري موعدا 

جديدا للحفل.
 وشـــارفت التحضيرات واالستعدادات 
على اكتمالها الحتضان نخبة مميزة من 
أبناء الوطن العربي العاملين في اإلعالم 
الرياضي وســـط توقعـــات بحضور كبير 
ومميز، ووســـط عمل مستمر لوضع آخر 

اللمسات على الحدث العربي الكبير.
 واعتمـــدت القائمـــة النهائيـــة للمكرمين 
العـــرب مـــن خـــالل تأكيـــد األميـــن العام 
ـي  ـ ـ اد العرب ـ ـ ـي لالتحـ ـ ـق اإلعالمـ ـ الناطـ
ج  ـ ـ ـ ي ر ف ي  ـ ـ ـ ن و ع ة  ـ ـ ـ ي ب ر ع ل ا ة  ـ ـ ـ ف ا ح ص ل ل
والمكرمين هم: أيمن فلحوط )ســـوريا(، 

محمـــد الجفال )المغرب(، وهيبة بلحوى 
)الجزائر(، عبد الرحمن عبد الرسول علي 
عبد الدائم )السودان(، محمد محمود أبو 
المعالي )موريتانيـــا(، عاطف عبد العزيز 
عســـاف )األردن(، محمـــد عبـــد الرحيـــم 
خميـــس صدر )فلســـطين(، عبـــد الكاظم 

جاســـم محمـــود )العراق(، محمد ســـعيد 
ســـالم )اليمـــن(، رجاء المختـــار )تونس(، 
فادي محمود جفال )لبنان(، مطلق نصار 
الشـــريفي )الكويت(، عدنان حمد محمد 
حمد الحمادي )اإلمارات(، عبد العزيز بن 

عبد هللا الغيامة )السعودية(.

 ومـــن البحرين عميـــد المصورين جعفر 
علي، فايز السادة، عبدهللا بونوفل، علي 

جاسم وأحمد رضا.
 مـــن جهـــة أخرى، بـــارك رئيـــس جمعية 
الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي 
جهود اللجنة المنظمة واالتحاد العربي 
للصحافـــة الرياضيـــة إلخـــراج الحـــدث 
اإلعالمـــي الرياضي بالصـــورة المميزة، 
متمنيـــا التوفيـــق والنجـــاح للجميع في 
اســـتضافة هـــذه الفعاليـــة التـــي تأتـــي 
فـــي خضـــم فعاليات كبرى اســـتضافتها 
مملكـــة البحرين خالل الفتـــرة الماضية 
دة  ـ ـ ـ ئ ا ر ل ا ا  ـ ـ ـ ه ت ن مكا ى  ـ ـ ـ عل د  ـ ـ ـ كي أ ت ي  ـ ـ ـ ف
علـــى المســـتوى الدولـــي، فـــي مختلـــف 
التخصصات، وذلك بقيادة جاللة الملك 
المعظـــم حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الحريـــص علـــى جعـــل مملكـــة البحرين 
اة  ـ ـ ــش والحيـ ـالم والتعايـ ـ ـة للسـ ـ واحـ

الكريمة.

عوني فريجعيسى الشايجي
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة بالموهبــة البحرينيــة الواعــدة لالعــب 
البحريني الناشئ هاشم التوبلي الذي تمكن من الفوز ببطولة مانكور الدولية للتنس 

لفئة تحت 12 سنة في إسبانيا بعد التحاقه بأكاديمية رافاييل نادال.  

ـال ســـموه إن التوبلـــي مّثـــل مملكـــة  ـ وقـ
البحريـــن خير تمثيـــل، ليبرهن على قدرة 
جيل الذهب من الشباب البحريني الواعد 

على تحقيق اإلنجازات باسم الوطن.  
وأكد سموه استمرار دعم جميع المواهب 
الرياضيـــة فـــي مختلـــف الفئات الســـنية، 
ـى أهميـــة االســـتثمار  ـ ـ ل إ ـموه  ـ يراً سـ ـ ـ مشـ
فـــي اإلمكانيـــات والقـــدرات لـــدى النشء 
البحريني لرســـم مالمح مســـتقبل الذهب 

للرياضة البحرينية.  
وقـــال ســـموه إن إنجـــاز هاشـــم التوبلـــي 
يشـــكل مثاالً ناجحًا يســـتلهم منه الشباب 
والنـــشء الرياضـــي فـــي مملكـــة البحرين 
األمل والطموح لتحقيق أهدافهم وتمثيل 

اسم المملكة على مستوى عالمي.  
وقـــد بـــدأ الالعـــب الواعد هاشـــم التوبلي 
كتابـــة أول فصـــول قصة نجـــاح بحرينية 
جديـــدة فـــي المالعـــب اإلســـبانية، فقـــد 
خطف األضواء بأدائه االســـتثنائي، وفي 
فتـــرة قصيـــرة أصبـــح حديـــث الســـاعة 
فـــي عالـــم التنـــس، بفضـــل رعايـــة ودعم 

ورؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية. 
وبـــدأ الالعـــب هاشـــم التوبلـــي مشـــواره 
فـــي عالـــم الكـــرة الصفـــراء منـــذ نعومـــة 
أظفـــاره، وحقق الكثير البطوالت المحلية 
والخارجيـــة بالرغـــم مـــن عـــدم تجـــاوزه 
12 عامـــًا، األمـــر الـــذي قـــاده ليكـــون فـــي 
دائـــرة الضـــوء من قبل مســـؤولي االتحاد 
البحرينـــي للتنـــس، الذيـــن وضعـــوه فـــي 
مقدمـــة المرشـــحين ليكـــون ضمـــن نخبة 
العالـــم فـــي أكاديميـــة أســـطورة التنـــس 
اإلسبانية رافاييل نادال بجزيرة مايوركا. 
حلـــم الوصـــول لمايـــوركا والتـــدرب فـــي 
إحدى أفضل أكاديميات التنس في العالم 
لـــم يكن ليتحقق لوال إيمان ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة بموهبة الالعب 
ورؤية سموه بضرورة االهتمام بالمواهب 
وتوفيـــر كافة الظروف المناســـب لصقلها؛ 

تعزيـــزًا لمبادرات ســـموه الخاصة بالفئات 
العمرية وتجهيز جيل الذهب للمســـتقبل، 
فبدعـــم مـــن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
ـة  ـ ـ ه للهيئ ـ ـ ـه وحثـ ـ ـ ـة وتوجيهات ـ آل خليفـ
العامة للرياضة البتعاث الالعب اســـتطاع 
القائمـــون على االتحـــاد البحريني للتنس 
ـس االدارة  ـ ـ ـس مجل ـ ـهم رئيـ ـ ـى رأسـ ـ ـ عل
الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن مبـــارك آل خليفة 
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة من تقديم مشـــروع 
هذه الموهبة في ســـاحة التنـــس العالمية 
مـــن أوســـع ابوابهـــا، ووضعها علـــى بداية 

الطريقة لتحقيق الحلم.  
لـــم يمـــض الكثيـــر علـــى الالعـــب هاشـــم 
التوبلـــي منـــذ انخراطـــه فـــي تدريبـــات 
أكاديمية رافا في إســـبانيا، فقد احتاجت 
الموهبـــة البحرينيـــة الصاعـــدة لشـــهرين 

فقط من أن تخطف األنظار في بلد يعتبر 
مـــن أهـــل دولة العالـــم صنعـــًا لألبطال في 
لعبـــة التنـــس، بعدمـــا شـــارك التوبلـــي في 
بطولـــة مانكـــور الدوليـــة لفئـــة تحـــت 12 
عامـــًا، ليمضـــي بثقـــة وهـــدوء نحـــو بلوغ 

المبـــاراة النهائية، ليواجـــه المصنف األول 
فـــي فئته علـــى مســـتوى إســـبانيا، ليؤكد 
الموهبـــة البحرينية الصاعدة نظرة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة الثاقبة 
فيـــه وإيمـــان ســـموه بقدراتـــه، ليحقـــق 
المفاجـــأة المدوية ويتوج بلقـــب البطولة 

الدولية في األراضي اإلسبانية. 
جاء االنتصـــار الكبير فـــي بطولة مانكور 
الدوليـــة ليعلـــن عن مشـــروع نجم صاعد 
في ســـماء إحدى أهم الرياضات وأكثرها 
جماهيريـــة على مســـتوى العالـــم، موهبة 
مثـــل هاشـــم التوبلـــي وبدعـــم ال محدود 
مـــن القيـــادة الرياضية يمكن لهـــا الذهاب 
ــمو  ــات سـ ــأت توجيهـ ــدًا، حيـــث هيـ بعيـ
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة كل 
الظـــروف لالعـــب، من خـــالل ابتعاثه في 
األكاديمية اإلســـبانية، التي ســـيقيم فيها 
فـــي الســـنوات المقبلـــة؛ ليتابـــع تحصيله 
العلمـــي بجانـــب تدريباتـــه المكثفة تحت 
قيـــادة أفضـــل المدربيـــن علـــى مســـتوى 
العالـــم، ليكون جاهزًا عند بلوغه ســـن 16 
عامًا للدخول رسميًا في عالم االحتراف، 
ويضع اسم البحرين ضمن مصاف الدول 
التـــي تملك العبين محترفين في رياضة 

المضرب.

خالد بن حمد يشيد بإنجاز هاشم التوبلي بالفوز ببطولة مانكور الدولية

تـــرأس صالـــح بن عيســـى بـــن هندي 
الملـــك  جاللـــة  تشـــار  س م ي  ـ ـ ـ ع ا ن م ل ا
وفـــد  والرياضـــة  باب  ـ ـ شـ ل ا ؤون  ـ ـ شـ ل
توأمة التنس األرضي الذي غادر إلى 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، حيث ضم 

الوفد عددا من أعضاء التوأمة. 
وســـيعقد وفد التوأمة خـــالل زيارته 
الـــى مصـــر اجتماعـــات مـــع عـــدد من 
المســـؤولين عـــن الرياضـــة فـــي مصر 
وذلـــك بهـــدف التباحـــث فيمـــا بينهم 
واالطـــالع علـــى التجربـــة المصريـــة 
فـــي رياضة التنس األرضي والتعرف 
علـــى منظومتهـــا اإلداريـــة والفنيـــة، 
إضافة إلى زيارات للمالعب المصرية 

لالطالع على تلك المنشآت. 
وبهذه المناسبة، أشاد صالح بن هندي 
بالعالقـــات الوثيقة التي تربط مملكة 
البحريـــن بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

فـــي العديـــد من المجـــاالت بمـــا فيها 
الجانـــب الشـــبابي والرياضـــي والتي 
زادت وتيرتهـــا فـــي الفتـــرة الماضية، 
األمر الذي ساهم في تبادل التجارب 

الشـــبابية والرياضيـــة الناجحـــة بيـــن 
البلدين الشقيقين. 

وأكـــد صالـــح بن هنـــدي علـــى أهمية 
الزيـــارة التـــي يقوم بها وفـــد التوأمة 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وذلك 
عطفـــا على اللقاءات التي ســـيعقدها 
مع الجانـــب المصري والتـــي تتضمن 
ــي  ـة التـ ـ ــاط المهمـ ــن النقـ ــد مـ العديـ
ت  ا ـ ـ ـ ق ال ع ل ا ة  ـ ـ ـ ي و ق ت ي  ـ ـ ـ ف م  ه ا ـ ـ ـ س ت
الرياضيـــة وخاصـــة رياضـــة التنـــس 
األرضـــي، إضافة إلـــى تأطير التعاون 
بما يساهم في تعزيز اإلنجازات التي 
حققها وفد التوأمة والمحافظة على 

المكتسبات.

بن هندي يترأس وفد توأمة التنس األرضي إلى مصر

سمو الشيخ خالد بن حمد

بـــدأ وصول الوفود المشـــاركة فـــي منافســـات كأس العالم للبوتشـــيا البحرين 2022 
المقـــرر إقامتهـــا في الفترة مـــن 6 - 11 نوفمبر الجاري، برعايـــة النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
 وأكـــدت اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة أن اللجـــان العاملـــة جاهـــزة الســـتقبال الوفـــود 
خصوصـــًا لجان المواصالت والســـكن والمراســـم والضيافة والعالقـــات العامة حيث 
وضعـــت خطـــة متكاملة الســـتقبال الوفود، موضحـــة أن االجتماعـــات متواصلة في 
الفترة الماضية من أجل سالســـة إجراءات دخول الوفود المشـــاركة، وســـيكون في 
اســـتقبالهم رؤســـاء وأعضـــاء اللجـــان العاملـــة الذين ســـيرافقونهم إلى مقر الســـكن، 
وأشـــارت اللجنـــة بالتنســـيق والتعـــاون بيـــن مختلف الجهـــات الحكوميـــة والخاصة 

والرعاة والتي عملت مع اللجنة البارالمبية البحرينية بروح الفريق الواحد. 
 وأوضحـــت اللجنـــة المنظمة بأنه يشـــارك في البطولة أكثر مـــن “240” العب والعبة 
من “26” دولة من جميع أنحاء العالم، وستقام منافساتها على إحدى صاالت الشيخ 

.D عيسى بن راشد آل خليفة وتحديدًا في الصالة

بـدء وصـول الـوفـود المشـاركـة فـي 
منافسـات كـأس العالـم للبوتشيـا

الشيبة يشارك في أعمال كونغرس االتحاد الدولي لبناء األجسام
السعيدي يقص شريط مشاركات البحرين اليوم بفئة الفيزيك

شـــارك رئيس الوفد البحريني نائب رئيس 
االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة 
البدنيـــة إبراهيـــم الشـــيبه فـــي اجتمـــاع 
الكونغرس لالتحاد الدولي لبناء األجســـام 
واللياقـــة البدنية والذي عقد مســـاء أمس 
األول بمدينـــة ســـانتا سوســـانا الســـاحلية 
بإســـبانيا علـــى هامش بطولـــة العالم لبناء 
األجســـام واللياقة البدنية التي تقام هناك 
في الفترة من 2 وحتى 7 من شهر نوفمبر 

الجاري.
وكان رافائيـــل ســـانتونغا قد افتتح أعمال 
الكونغرس بحضور 130 دولة من مختلف 
بًا بالضيـــوف وممثلي  أنحـــاء العالـــم، مرحِّ
االتحادات الوطنية لرياضة كمال األجسام 
واللياقـــة البدنيـــة، كمـــا رحـــب ســـانتونغا 
ترحيبـــًا خاصـــًا بحضور ومشـــاركة مملكة 

البحريـــن فـــي هـــذه البطولـــة وبإبراهيـــم 
الشـــيبه، مثنيـــًا على الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلهـــا االتحاد البحريني لكمال األجســـام 
واللياقـــة البدنيـــة بقيـــادة ســـامي الحـــداد 
لفريـــق االتحـــاد ومـــا يحققونه مـــن تطور 
هائـــل على مســـتوى هذه الرياضـــة وتميز 

واضح تحت مظلة االتحاد الدولي. 

الشيبه يلتقي سمو الشيخ عبداهلل بن حمد الشرقي
وقـــد التقـــى رئيس الوفـــد البحريني نائب 
رئيـــس االتحاد البحريني لكمال األجســـام 
واللياقـــة البدنيـــة إبراهيـــم الشـــيبه، نائب 

رئيـــس االتحـــاد الدولـــي رئيـــس اتحـــاد 
اإلمارات ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد بن 
ســـيف الشـــرقي؛ لبنـــاء األجســـام واللياقة 
البدنيـــة علـــى هامـــش االجتمـــاع، حيـــث 
رحـــب ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد 
ـة  ـ ـ ـن بالبطول ـ ـاركة البحريـ ـ ـرقي بمشـ ـ الشـ

ل  ا ـ ـ ـ م ع أل ه  ب ي ـ ـ ـ ش ل ا ر  و ـ ـ ـ ض ح ب و ة  ـ ـ ـ ي م ل ا ع ل ا
ــود  ـيدًا بالجهـ ـ ــرس، مشـ ـاع الكونغـ ـ اجتمـ
التـــي يبذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكمـــال 
األجســـام واللياقـــة البدنيـــة وعلـــى رأســـه 
ســـامي الحـــداد والنجاحات التـــي يحققها 
فـــي مشـــواره، متمنيـــًا دوام التوفيق لهم، 
ومؤكدًا التعاون بين االتحادين الشقيقين 
البحرينـــي واإلماراتـــي في مجـــال رياضة 
كمـــال األجســـام، ومشـــيرًا إلـــى العالقـــات 
األخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في 
جميع المجاالت السيما الرياضي منها، كما 
قدم سموه دعوة إلبراهيم الشيبه لحضور 

بطولة الفجيرة القادمة.

السعيدي يفتتح مشاركات البحرين اليوم

ويشـــهد اليـــوم الجمعـــة الموافق 4 من 
شـــهر نوفمبـــر بـــدء أولـــى المشـــاركات 

البحرينيـــة عبـــر الالعـــب المميـــز خالـــد 
الســـعيدي الذي سيشارك في منافسات 
مســـابقة الفيزيـــك للفئـــة الطولية 176 
ســـم، يوم غٍد السبت 5 نوفمبر مشاركة 
الالعبيـــن مســـلم البنـــاء في فئـــة كمال 
األجسام 90 كيلوغراما وقاسم مرزوق 
فـــي المســـكلر فيزيـــك، ويـــوم األحـــد 
الموافـــق 6 نوفمبـــر مشـــاركة الالعـــب 
محمـــد بوخـــالف وقاســـم مـــرزوق في 
فئـــة الكالســـيك فيزيـــك. مـــن جانبـــه، 
أعـــرب الالعب المتميز خالد الســـعيدي 
عن جاهزيته العالية لمســـابقة الفيزيك 
التـــي تنطلق اليوم، وقـــال “ أنتظر هذه 
اللحظـــة بفـــارغ الصبـــر، وســـأكون فـــي 
أعلى مســـتوياتي وجاهزيتي؛ لتحقيق 
إنجـــاز جديـــد للمملكـــة الحبيبـــة وأرفع 

علمها عاليًا”. 

 البطل البحريني خالد السعيديالشيبه ملتقيًا سمو الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي

إسبانيا - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

اكتمـــل عقد المتأهلين إلـــى الدور نصف 
النهائـــي لمســـابقة فـــردي األوالد لبطولة 
االتحـــاد الدولي للتنس للناشـــئين تحت 
18 ســـنة الفئة الخامســـة، وذلـــك بتأهل 
الالعبين القطريين مشاري نواف وراشد 
نـــواف، والالعـــب الصيني ياهـــان زهانغ 
باإلضافـــة إلى الالعب الجورجي ســـيث 
صادقوف.وجـــاء تأهـــل الالعب القطري 
مشـــاري نـــواف بعد فـــوزه علـــى الالعب 
األلمانـــي يانيك مايزر بنتيجة 6/1 و6/2 
ضمن منافسات الدور ربع النهائي، حيث 
واصـــل الالعـــب القطري نتائجـــه القوية 

في هذه النسخة من البطولة.

بطولة االتحاد 
الدولي للتنس



“البحرين لسباق تحدي العقبات” 
يزور أكاديمية نينجا

قام رئيس نادي البحرين لسباق تحدي العقبات 
الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة يرافقة أعضاء 
مجلس إدارة النادي بزيارة الى أكاديمية نينجا 
ــار المحرق  ــكــأن على شــاطــىء مــراســي فــي دي ال
بمحافظة المحرق، حيث يعد المشروع الرياضي 
ــوعــه فــي مملكة الــبــحــريــن. ثــم قــام  األول مــن ن
بــجــولــة فــي أرجــــاء الملعب واســتــمــع إلـــى شــرح 

مفصل من صاحب المشروع ايركس سولر.
ــارك الــشــيــخ خــالــد بــن إبــراهــيــم آل  ــك، شـ بــعــد ذلـ
ــذيــن يشاركون  خليفة مــع نخبة مــن الالعبين ال
ببطوالت العقبات من مختلف األندية المحلية 

بمملكة البحرين لتجربة المضمار و انواع العقبات 
التي وضعت.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن إبراهيم على 
أهمية هذا المشروع الرياضي الحيوي األول من 
نوعه في مملكة البحرين والذي يتوافق مع رؤية 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  ة  ل ال ج ل  ث م م
الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
بتحويل  خليفة  آل  بن حمد  ناصر  لشيخ  ا سمو 
الرياضة إلى صناعة واحتراف. والمشروع يشكل 
انعكاسات  مــن  لــه  لما  المملكة  فــي  ة  ي ع و ن ة  ل ق ن
إيجابية على رياضة سباق العقبات بشكل خاص 

وكــافــة الــريــاضــات الــتــحــدي بشكل عــام لتعزيز 
إقليمياً  الرياضية  الساحة  ى  ل ع ن  ي ر ح ب ل ا ة  ع م س

ودوليًا.
وبما  أن  إبراهيم  بــن  الشيخ خالد  لشيخ  ا د  ـ ـ ك وأ
متكاملة سيكون  مــرافــق  مــن  روع  شــ ــ م ــ ل ا يضمه 
مهيئا الستضافة مختلف أنشطة لسباق العقبات 
العقبات  وسيفتح فرصًا واعــدة لمحبي رياضة 
مـــن العــبــيــن ومـــدربـــيـــن وســيــســتــقــطــب الــعــديــد 
ــيــة نــظــراً لموقع  ــدول مــن البطوالت اإلقليمية وال
المشروع، كما أنه سيمثل بيئة مثالية لتدريبات 

العبي النخبة وتنظيم منافسات رسمية.

ــرب ممثل جاللة الملك لألعمال  أع
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب سمو 
ــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  ــشــيــخ ن ال
عــن ســعــادتــه بــالــمــشــاركــة الــواســعــة 
التي شهدها انطالق طواف سموه 
لــلــهــواة لــلــدراجــات الــهــوائــيــة، الــذي 
ينظمه االتحاد البحريني للدراجات 
الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات 

على مدار 3 أيام متواصلة.
ــن حمد   وأكــد سمو الشيخ ناصر ب
آل خليفة أن ريــاضــة الـــدراجـــات 
ة  نحو مواصل بتة  ا ث تسير بخطى 
االزدهار والتطور وسجلت إنجازات 
مــتــعــددة فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة في 
الخارجية، حيث يشكل  المحافل 
ــي رفــد  ــيــســا فـ ــالً رئ ــامـ الـــطـــواف عـ
ــدراجــات  ــل الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ل
هم  بحرينيين ووصول ل ا لالعبين  ا ب

إلى االحتراف بشكل متدرج.
وأقيمت المرحلة األولى من الطواف 

ــتــويــج  ـــم، إذ تـــم ت 65 كـ لــمــســافــة 
الــفــائــزيــن بــحــضــور رئــيــس االتــحــاد 
البحريني للدراجات الهوائية الشيخ 
خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، 
ومدير االستراتيجيات والتخطيط 
في طيران الخليج الشيخ aعلي بن 
محمد آل خليفة، والشيخ خليفة بن 
علي آل خليفة من إدارة االتصال 
ــمــؤســســي واالســـتـــدامـــة بــشــركــة  ال
بتلكو، والرئيس التنفيذي بشركة 

نفط البحرين “بابكو” عبدالرحمن 
جواهري، وعدد من المسؤولين.

 واســتــطــاع الــــدراج جــاســم محمد 
حسين من فريق باك زون تحقيق 
المركز األول في فئة البحرينيين، 
وبـــالـــمـــركـــز الـــثـــانـــي جــــاء الـــــدراج 
ــد عــلــي مـــن نفس  مــحــســيــن مــحــم
ــثــالــث موسى  ــز ال ــمــرك ــق، وال ــري ــف ال
كـــاريـــش مـــن فــريــق انــــــدورا، فيما 
ــر  ــفـ ــى الـــقـــمـــيـــص األصـ ــلـ ــل عـ ــصـ حـ

ــــدراج  مــتــصــدر الـــطـــواف بــالــزمــن ال
ــن، والقميص  ي ــ ــس جــاســم محمد ح
ــنــقــاط حصل عليه  ــعــدد ال ــر ب األحــم
الدراج أنوار العلوي من نادي عالي، 
ــد حسين  والــــــــدراج جـــاســـم مــحــم
حصل على القميص األزرق لتحت 
23 سنة، فيما حصل على القميص 
40 سنة  األخضر المخصص لفوق 
الــدراج جمال الــدوســري من فريق 

الوثبة البحرين.

 وفي فئة الخليجيين الهواة، المركز 
ــصــور مـــن فــريــق  ــن األول أســـامـــة م
تورك )أ(، والمركز الثاني أحمد قائد 
من شرطة دبي )أ(، والمركز الثالث 
أحمد ناصر )فردي(، وحصل الدراج 
أســـامـــة مــنــصــوري عــلــى القميص 
البرتقالي بتصدره للسباق بالزمن 
من فريق تــورك، والقميص الفضي 
ــة مــنــصــوري  ــامــ حـــصـــل عــلــيــه أســ
متصدر السباق بالنقاط من فريق 

ــلـــى الــقــمــيــص  تــــــــورك، وحـــصـــل عـ
ــر،  ــاص البنفسجي الـــــدراج أحــمــد ن
والقميص الوردي حصل عليه توم 

فيري من فريق لوبيرز.

 المرحلة الثانية اليوم

ــجــمــعــة ســبــاق   وســـيـــقـــام الـــيـــوم ال
لمسافة  لطواف  ل نية  ثا ل ا ة  لمرحل ا
155 كم انطالقا من مجمع األفنيوز 

حتى بالج الجزائر.

مشاركة واسعة في انطالق طواف ناصر بن حمد للهواة للدراجات الهوائية
جاسم محمد يفوز بالمرحلة األولى

االتحاد البحريني لكرة القدم

رشح االتحاد البحريني لكرة القدم 
الحكم الدولي محمد بونفور والحكم 
الــمــســاعــد الــدولــي عــبــدهللا يعقوب، 
للمشاركة في إدارة مباريات بطولة 
اتحاد غــرب آسيا الثالثة تحت سن 
٢٣ لعام ٢٠٢٢ التي انطلقت مساء 
أمــــس فـــي مــديــنــة جــــدة بالمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بــمــشــاركــة ٦ 

منتخبات.
ــشــارك الــحــكــم الــدولــي محمد   وســي
بــونــفــور والــحــكــم الــمــســاعــد الــدولــي 
عبدهللا يعقوب في إدارة مباريات 
البطولة. ويعتبر الحكم محمد بونفور 
من الحكام الشباب الواعدين، حيث 
حصل على الشارة الدولية في العام 
ــشــاركــة في  ــم )٢٠٢٠(، وســبــق لــه ال
إدارة العديد من المباريات خارجًيا، 
ــي  دول ــ ل ا فيما يعد الحكم المساعد 
عبدهللا يعقوب من الحكام الشباب 
الــواعــديــن أيــًضــا، وهــو حاصل على 
الــشــارة الــدولــيــة فــي الــعــام )٢٠٢١(، 

وســبــق لـــه أن شــــارك فـــي الــبــطــولــة 
الثانية لغرب آسيا للمنتخبات تحت 

٢٣ قبل عام، باإلضافة إلى مباريات 
مختلفة أيًضا.

تقام في السعودية بمشاركة 6 منتخبات

بونفور ويعقوب يمثالن الصافرة البحرينية في بطولة غرب آسيا

الحكم الدولي محمد بونفور والحكم المساعد الدولي عبدالله يعقوب

االتحاد البحريني لكرة القدم

ــس إدارة  ل ـ و مــجـ ال عـــضـــ ـ ـ ـ ـ قـ  
االتحاد البحريني لكرة القدم 
رئيس لجنة المسابقات مهند 
األنـــصـــاري، إن اللجنة بصدد 
ــتــعــديــالت الـــالزمـــة  إجـــــراء ال
على جــدول منافسات دوري 
ـمــوســم  لـ ـ ـ ل نــــة  19 ســــ تــــحــــت 
الرياضي 2023-2022، وذلك 
ــة مجلس اإلدارة  ــق ــواف بعد م
على التوصيات المقدمة من 

اللجنة.
 وأشــــــار األنــــصــــاري إلــــى أن 
قــت عــلــى الطلب  ـ اللجنة وافـ
الـــذي تــقــدم بــه نـــادي االتــفــاق 
 19 لتجميد نشاط فئة تحت 
عاًما بشكل استثنائي للموسم 
الـــريـــاضـــي الــــجــــاري -2022
ــة  ن ــ ــج ل ــ ــــرت ال ـ 2023، كـــمـــا أقـ

شــطــب نـــادي أم الــحــصــم من 
ــا، وذلــك  دوري تحت 19 عــاًم
بعد تخلف الفريق عن أول 3 
مباريات متتالية في الدوري، 
عـــلـــى أن يـــحـــال الـــمـــوضـــوع 

ــخــاذ ما  ــاط، الت ــضــب للجنة االن
يلزم بخصوصه. وذكر رئيس 
ــات أن جميع  ــق ــاب ــس ــم ــة ال ــجــن ل
نتائج الفريقين )االتــفــاق وأم 
الحصم( في الجوالت الثالث 
، ولن  لماضية سيتم شطبها ا
ــهــا فـــي نــتــائــج  يــتــم احــتــســاب
ــيــــب الـــــــــــدوري، وذلــــك  ــ ــــرت وت
بحسب ما تنص عليه لوائح 

االتحاد المنظمة لذلك.
 وأكــد األنــصــاري أن القرارات 
المعتمدة من مجلس اإلدارة 
ــى سير  ــل حــديــًثــا لـــن تـــؤثـــر ع
المنافسات فــي دوري تحت 
19 عاًما، إذ تستأنف المسابقة 
يــوم السبت المقبل الموافق 
ــامــة  ــإق ــر الــــجــــاري ب ــب ــم ــوف 5 ن

مباريات الجولة الرابعة.

اتحاد الكرة يقرر:

شطب “أم الحصم” وتجميد “االتفاق” بدوري تحت 19 سنة
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ناصر بن حمد: فوز “عهد” داللة على نجاحات الهجن البحرينية
أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب أن االنتصار 
لــريــاضــة الــهــجــن الــبــحــريــنــيــة فــي المملكة  ــجــديــد  ال
العربية السعودية داللة على سير هذه الرياضة في 
التألق والنجاحات،  الطريق الصحيح نحو مزيد من 
مشيرًا سموه إلى أن فوز “عهد” بالمركز األول امتداد 
لالنتصارات التي تحققت في اليومين الماضيين في 
كأس اللجنة األولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 

المقامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالنتيجة 

التي تحققت عن طريق “عهد” والحصول على المركز 
النجاحات التي حققتها الهجن  األول لتكمل مسيرة 
وتضاعف  انطالقتها  منذ  البطولة  فــي  بحرينية  ل ا

اإلنجازات البحرينية.
أن  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  أوضـــح  و
االنتصار سيكون حافزًا بال شك في مواصلة حصد 

مزيد من المراكز المتقدمة في الفترة المقبلة.
الــشــوط األول  وجــاء فــوز “عــهــد” بالمركز األول فــي 
المسائي لفئة جذاع بكار مفتوحًا بتوقيت وقدره )7 

دقائق و48 ثانية(.

المنامة - بنا

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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“البركة اإلسالمي” يحصد جائزة “أفضل بنك بالعالم العربي للمسؤولية االجتماعية للشركات”

“هاوس مي بروكر” يشارك بمعرض التمويالت اإلسكانية

“المركزي” يصدر تقريرا حول بيئة 
المدفوعات الرقمية بالبحرين

لعام 2022.. تقديًرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة

بمجمع سيتي سنتر البحرين

يقدم المبادرات المتنوعة للمصرف

حصـــد بنـــك البركـــة اإلســـامي مؤخرًا، 
ومبادراتـــه  الريـــادي  لـــدوره  قديـــًرا  ت
المســـؤولية  مجـــال  فـــي  لمختلفـــة  ا
االجتماعيـــة، جائـــزة “أفضـــل بنـــك في 
 ”2022 لعـــام  لمســـؤولية االجتماعيـــة  ا
ز  وذلك خال حفل توزيـــع جوائز التميُّ
واإلنجـــاز المصرفـــي للعـــام 2022 الذي 
للمصرفييـــن  الدولـــي  االتحـــاد  ظمـــه  ن

العرب )WUAB( في اسطنبول، تركيا.
وتسلم جائزة البنك خالد محمود العلي، 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ائـــب  ن
المساندة، حيث تم منح الجائزة تقديرًا 
لمســـاهمة البنك االســـتثنائية والكبيرة 
في تحسين رفاهية أفراد المجتمع، من 
خـــال العديد من مبادرات المســـؤولية 
االجتماعية التي تـــم إطاقها بالتعاون 
مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص بهدف 
المســـاعدة في بناء بيئة تتيح الفرصة 
لكل فـــرد من أفـــراد المجتمع لتشـــكيل 

مستقبل آمن ومزدهر.

وأعرب العلي عن تقديره لحصول البنك 
على هـــذا التكريم المرموق قائاً “نحُن 
في بنك البركة اإلسامي حريصون كل 
الحرص على تعزيز خدماتنا المصرفية 
متطلبـــات  ـــف  ل ت خ م ع  ـ ـ ـ م ب  ـ ـ ـ س ا ن ت ت ل
واحتياجـــات عمائنا األعـــزاء، مما يعد 
تأكيـــدًا علـــى نمونـــا المســـتمر ونجاحنا 
الكبيـــر في تحقيـــق احتياجات عمائنا 
وزيـــادة ليتـــم االعتـــراف بهم مـــن قبل 

أحد أفضل المؤسســـات المصرفية في 
العالم العربي. ويشرفنا ونعتز بحصولنا 
على جائزة “أفضل بنك في المسؤولية 
ــذه  ــن هـ 2022” مـ ـام  ـ ـة لعـ ـ االجتماعيـ
المؤسســـة المرموقـــة، ونعتبرها حافزا 
إضافيـــا لنا لمواصلة الوفاء بمســـؤولية 

البنك تجاه عمائه والمجتمع”. 
يذكـــر أن االتحـــاد العالمـــي للمصـــارف 
قيقة  ـ ـ شـ ة  ـ ـ ـ منظم  )WUAB ( ة  ـ ـ ـ ي عرب ل ا

التحاد المصارف العربية )UAB(، وهي 
منظمـــة غيـــر ربحيـــة وغيـــر حكوميـــة 
تهدف إلى تسهيل منصة للتواصل بين 
المصرفيين العـــرب والمهنيين الماليين 
إلى جانب نظرائهـــم األجانب، وبالتالي 
تعزيـــز العاقات مـــع األســـواق الدولية 
وتعزيـــز مكانـــة الصناعـــات المصرفيـــة 
والماليـــة العربيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.

أعلنت شـــركة “هـــاوس مي بروكـــر العقارية” عن مشـــاركتها في 
معـــرض التمويـــات اإلســـكانية والـــذي تنظمـــه وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمرانـــي تحت رعاية نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر البنيـــة التحتية 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة والـــذي 
ســـيقام في مجمع ســـيتي ســـنتر – البحرين 

من 2 - 8 من نوفمبر الجاري. 
وســـتقوم “ هـــاوس مي بروكـــر” بعرض 
عـــدد مـــن العقـــارات المتنوعـــة مثـــل 
قســـائم األراضـــي، والفلل، والشـــقق 
الســـكنية والمتوافقـــة مـــع البرامـــج 
ة  ي ن ا ك ـ ـ ـ س إل ا ت  ا ـ ـ ـ ي و م ت ل ا ل  و ـ ـ ـ ل ح و
ج  ـ ـ ـ م ا ن ر وب هيل”  ـ ـ تسـ “ ة  تحدث ـ ـ مسـ ل ا
“مزايـــا” المحـــدث والتي أعلنـــت عنهم 

الوزارة في وقت سابق مع العام الجاري. 

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة هاوس مـــي بروكر، جعفـــر العريبي 
“ نـــود أن نتقدم بالشـــكر لوزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنة 
بنـــت أحمـــد الرميحي علـــى جهودها البـــارزة منذ إســـتامها الحقيبة 
الوزارية على توفير حلول وتمويات إســـكانية متنوعة واستثنائية 
للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن الخدمـــات اإلســـكانية وتوفيرها لهذه 
المنصـــة للشـــركات العقارية لعـــرض المنتجـــات العقارية المتناســـبة، 
والـــذي نعتبـــره تعاونـــا إيجابيـــا وخطوة مقـــدرة نحو تكثيـــف العمل 
المشـــترك بيـــن مختلـــف الجهـــات المرتبطـــة والعاملـــة فـــي الجانـــب 

اإلسكاني والعقاري سواء في القطاع العام أو الخاص”. 
وســـتقوم هاوس مي بروكر وخال فترة وجودها بالمعرض بتقديم 
عرض اســـتثنائي وحصري للراغبين بشـــراء قســـائم أراضي محددة 
من المستفيدين من البرامج والحلول اإلسكانية يمكنهم بتوفير ماال 
يقـــل عن 1500 دينار بحريني من الســـعر األســـاس ورســـوم الشـــراء 
لهذه القســـائم. مع العلم بأن أســـعار القســـائم تبدأ مـــن 49,945 دينار 

بحريني.

ـن مصـــرف البحريـــن المركـــزي عـــن  ـ ـ أعل
إطـــاق النســـخة األولـــى من تقريـــر بيئة 
المدفوعات الرقميـــة في مملكة البحرين 
والـــذي يقـــدم المبـــادرات المتنوعـــة التي 
ـزي  ـ ـن المركـ ـ ـرف البحريـ ـ ا مصـ ـ ـ ام بهـ ـ ـ قـ
بشـــأن المدفوعـــات الرقميـــة والتقنيـــات 
الرقميـــة. يضـــم التقريـــر مســـحا شـــاما 
لكافـــة تطـــورات خدمـــات المدفوعـــات 
والتسويات للقطاع المصرفي في مملكة 

البحرين خال الســـنوات األخيرة، ويركز 
التقريـــر علـــى الجهـــود المبذولـــة إلدخال 
التقنيـــات الحديثـــة لتســـهيل المعامـــات 
المصرفيـــة بمـــا يعـــود بالنفع علـــى كفاءة 
ـن  ـ ـور. يمكـ ـ ة للجمهـ ـ ـ ـات المقدمـ ـ الخدمـ
االطـــاع علـــى تقريـــر بيئـــة المدفوعـــات 
الرقمية في مملكة البحرين 2022 باللغة 
اإلنجليزيـــة عبـــر موقع مصـــرف البحرين 
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بحث الشراكة االستراتيجية الوثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني.. الزياني:

تطوير فرص التعاون االستثماري بين البحرين والمملكة المتحدة

اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء البريطاني الجديد، ريشـــي 
ســـوناك، وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، وذلك 
فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا الوزير 
علـــى هامـــش مشـــاركته بالقمـــة االقتصاديـــة العربية 

البريطانية الثانية 2022 في لندن.
وبهـــذه المناســـبة، رحـــب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الجديد، ريشي سوناك بالوزير زايد الزياني والسفراء 
العـــرب فـــي المملكـــة المتحـــدة، متمنيـــا لهـــم دوام 

التوفيـــق والنجـــاح في مهام عملهـــم، كما جرى بحث 
واســـتعراض عمـــق العاقـــات التاريخيـــة والشـــراكة 
االســـتراتيجية الوثيقـــة التي تجمع مملكـــة البحرين 
بالمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة. وأكـــد وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة أن التطـــورات االقتصاديـــة التي تشـــهدها 
العاقـــات بيـــن البحريـــن والمملكة المتحدة ســـتطور 
فـــرص التعـــاون االســـتثماري بين الجانبيـــن بما يعود 

إيجابًا على التبادل التجاري الثنائي.

من جانبه، وبهذه المناســـبة أعـــرب الوزير عن صادق 
تمنياته إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشـــي 
ســـوناك بـــدوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهـــام عملـــه 
الجديـــدة فـــي رئاســـة مجلـــس الـــوزراء الجديـــد في 
المملكة المتحدة الصديقة.  حضر اللقاء سفير مملكة 
البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفـــة، وعـــدد مـــن ســـفراء العـــرب فـــي المملكـــة 
المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في كا الجانبين.

الشركات العائلية ومجلس العائلة
الشـــركات التجاريـــة، فـــي كل مـــكان، تلعـــب دورا مهمـــا فـــي دعـــم 
االقتصـــاد وتنميـــة المجتمـــع. واالقتصـــاد والتنميـــة يحتاجان لكل 
أنـــواع الشـــركات كالمســـاهمة العامـــة أو الشـــركات المختلطـــة أو 
الشـــركات العائليـــة. لـــكل من هـــذه الشـــركات دور مهم وأساســـي، 
بـــل هـــو دور ضـــروري ويحتاج لـــه المجتمع. ومصطلح “الشـــركات 
العائلية” يطلق على الشركات التي تملكها عائات قامت بتأسيسها 
وتطويرها لتحقيق األرباح التي تعود بالفائدة للعائلة ويدير أفراد 
العائلـــة شـــركتهم واإلشـــراف علـــى أمورهـــا. وفـــي البحريـــن نجـــد 
“شـــركات عائلية” تلعب دورا بارزا في دعم االقتصاد. وفي العادة، 
تســـتمر الشـــركات العائلية لفترات قصيرة وتتاشـــى ألن األجيال 
الجديدة ال ترغب في االستمرار في عمل األجداد. وألهمية الدور 
الذي تلعبه الشركات العائلية، تم البحث عن أفضل الطرق الستمرار 
الشـــركات العائلية وانتقالها بساســـة لألجيـــال القادمة. وتوصلت 
الدراســـات، إلـــى ضـــرورة قيـــام هـــذه الشـــركات بتطبيـــق حوكمـــة 
الشـــركات التي تحافظ على الشركات واستمرارها. ومن متطلبات 
حوكمة الشركات العائلية، نجد “ميثاق العائلة” أو “دستور العائلة”، 

وهذا تتفق العائلة على أهدافه وتلتزم بالسير وفق أحكامه. 
مـــن أحكام دســـتور العائلة، نجد “مجلس العائلـــة” الذي يلعب دورا 
أساســـيا فـــي تطبيـــق الحوكمـــة ومنهـــا ميثـــاق العائلـــة. و”مجلس 
العائلة” يتألف من )3( أو )5( تنتخبهم العائلة من أعضائها باالقتراع 
السري في اجتماع خاص. ويحق لعضو العائلة متى بلغ سن الرشد 
واألهليـــة المشـــاركة فـــي انتخاب أعضـــاء مجلس العائلـــة، ويحق 
له الترشـــح لعضوية مجلـــس العائلة. ويراعى فـــي اختيار مجلس 
العائلـــة توافـــر المقومـــات الشـــخصية والمهنيـــة الازمة لممارســـة 
اختصاصاتهم بشـــكل فعال. وال يجوز لعضو مجلس العائلة الجمع 
بيـــن عضويتـــه فـــي المجلـــس وعضوية مجلـــس إدارة الشـــركة أو 
الفريـــق التنفيـــذي وتكـــون دورة مجلـــس العائلـــة )3( ســـنوات، وال 
يجـــوز لعضـــو العائلة شـــغل عضويـــة المجلـــس ألكثر مـــن دورتين 
متتاليتين. ويخضع انتخاب أعضاء مجلس العائلة إلشـــراف لجنة 
انتخابـــات مـــن )5( من العائلـــة أو غيرهم، تعينهـــم الجمعية العامة 
العادية، وتختار اللجنة رئيســـا بطريق االقتراع الســـري. وال يجوز 
لعضـــو لجنة االنتخابـــات الجمع بين عضويته في اللجنة وعضوية 
مجلـــس العائلـــة، أو الجمـــع بيـــن عضويتـــه فـــي اللجنة والترشـــح 
لعضويـــة المجلـــس وتتخـــذ اللجنـــة اإلجـــراءات الازمـــة لحصـــر 
أســـماء الراغبين في الترشـــيح لعضوية مجلس العائلة قبل انتهاء 
دورتـــه وتضع اللجنة الضمانـــات الازمة إلجراء عملية االنتخابات 

بشفافية ونزاهة.
ـال باالختصاصـــات المقـــررة لجمعيـــة المســـاهمين  ـ ودون اإلخـ
ومجلـــس اإلدارة بموجـــب قانـــون الشـــركات والنظـــام األســـاس 
للشـــركة والميثـــاق، يمـــارس مجلـــس العائلـــة اختصاصـــات مهمـــة 
منهـــا، مراقبـــة أداء مجلـــس اإلدارة، وإبداء الـــرأي للجمعية العامة 
فيمـــا يتعلـــق باختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الشـــركات 
والنظام األساسي. ولمجلس العائلة، الحرص على إبداء الرأي في 
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، فحص مشاركة أعضاء مجلس 
اإلدارة في أي عمل من شـــأنه منافســـة الشركة أو االتجار في أحد 
فروع النشاط الذي تزاوله، التحقق من عدم إفشاء أعضاء مجلس 
اإلدارة أســـرار الشـــركة إلـــى الغيـــر أو إلى أعضـــاء العائلـــة، مراقبة 
التـــزام أعضاء مجلـــس اإلدارة بأحكام قانون الشـــركات واألنظمة 
األخـــرى ذات الصلـــة والنظـــام االســـاس وفحـــص أي ضـــرر ينشـــأ 
عـــن مخالفتهـــم لتلك األحـــكام، الطلب من مجلـــس اإلدارة تزويده 
بنســـخة مـــن محاضر اجتماعاته أو أية وثائـــق أخرى يرى االطاع 
عليها، إبداء ما يراه للجمعية العامة حيال زيادة رأس مال الشركة 
أو تخفيضه، أو تقرير اســـتمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين 
في النظام االســـاس، اقتراح تعديل النظام األساســـي، السعي إلى 
تســـوية أي خاف ينشـــأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير في 
أعمال الشـــركة عبر التشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخاف 
والطريقة المثلى لتســـويته وديا ويكلف مجلس العائلة رئيســـه أو 
أحد أعضائه ممن ال تربطهم بالخاف صلة مباشرة قيادة المساعي 
الازمة للتســـوية. وفي حال تعذر تسوية الخاف، يعرض مجلس 
العائلة على أطراف النزاع إحالته إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ 
مـــا يلزم مـــن إجراءات لضمان عـــدم تأثير ذلك على عمل الشـــركة 
إال فـــي أضيق الحدود التي يقتضيهـــا النظام أو اتفاق التحكيم أو 
اإلجـــراءات التحكيميـــة أو القضائيـــة. ومـــن االختصاصـــات أيضا، 
النظـــر فـــي أي مقترحـــات أو أفـــكار الســـتثمار أصـــول الشـــركة أو 
ممارســـة نشـــاط تجاري أو اســـتثماري، بذل الجهود لتهيئة أجيال 
جديـــدة مـــن العائلة عمليـــا و مهنيا لتولي أعمـــال الرقابة على أداء 
الشـــركة، وإمكانية المشـــاركة في إدارتها والعمل فيها. ومما تقدم 
يتضـــح جليـــا أهمية دور “مجلـــس العائلة” ووجـــود مجلس حكيم 
من أعضاء حكماء ســـيقود الشركة العائلية لاستمرار والتقدم لما 
فيه مصلحة العائلة وأفرادها. وهذا ما نصبو إليه لتأخذ الشـــركات 

العائلية مكانتها البارزة في دعم االقتصاد الوطني.
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قال رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، إن مصاهر الخليج استثمرت 
في البحث والتطوير على مدى السنوات الماضية األمر الذي جعلها من أكثر المصاهر كفاءة وأمًنا في العالم.

وأضـــاف الشـــيخ دعيج في كلمـــة له خالل حفل عشـــاء المجلس 
الخليجي لأللمنيوم والذي اســـتضافته الشركة ، بتاريخ 2 نوفمبر 
2022 بفنـــدق الريتـــز كارلتـــون – البحريـــن،   “أّدت االســـتثمارات 
العالية في البحث والتطوير، والتقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة 
مـــن خالل الشـــراكات إلى أفضل ممارســـات البيئة والســـالمة في 
المصاهـــر في دول مجلس التعاون الخليجـــي والتي نراها اليوم. 
تعتبـــر مصاهر دول مجلـــس التعاون الخليجـــي اليوم واحدة من 
أكثـــر المصاهـــر أماًنا وكفـــاءة من الناحيـــة التشـــغيلية والصديقة 
للبيئة في العالم”. وأعرب رئيس مجلس إدارة )البا(، عن ثقته بأن 
“التعـــاون المشـــترك بين مصاهـــر دول مجلس التعـــاون الخليجي 
ســـيعزز المكانـــة العالمية التـــي تتمتع بها هذه المصاهر كشـــركات 

منتجة مسؤولة لأللمنيوم”.
وتحّدث الشيخ دعيج عن مبادرات قامت بها شركة األلمنيوم في 
مجـــال تعزيز البيئة قائـــاًل:” لقد رأينا مؤخـــًرا أمثلة على مبادرات 
بيئيـــة طموحة مـــن قبل مصاهر دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
والتي تتناول العديد من مجاالت تغير المناخ وغيرها من القضايا 

التي تواجه العالم مثل محطة )SPL( في ألبا وهو المشروع األول 
مـــن نوعـــه، في المنطقـــة لتحويل مـــادة SPL الخطـــرة إلى منتج 
ثمين، ومصنع إعادة تدوير األلمنيوم في شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم، ومشـــاريع الطاقة الشمســـية في صحـــار باإلضافة إلى 
مشروع الطاقة المتجددة في مصنع معادن لأللومينا. بدأت مثل 
هـــذه المشـــاريع في تمهيد المســـار المســـتقبلي للمصاهر في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث تتصـــدر االهتمامـــات البيئية 
االهتمـــام والتي تضم الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتحكم 

في االنبعاثات، والتشجير وإزالة الكربون”.
 وأكد الشيخ دعيج “دعم ألبا لتوجه البحرين نحو تحقيق صافي 
انبعاثات صفرية بحلول العام 2060، مشـــيًرا إلى أن الشـــركة في 
هذا الســـياق تحقق تقدًما في مشـــروعين األول إلنشـــاء مشروع 
للطاقـــة الشمســـية بطاقـــة 5 إلـــى 7 ميغـــاوات، ومشـــروع محطة 
الكهرباء الخامســـة، إلى جانب محطـــة التقاط الكربون التجريبي 

بالتعاون مع شركة “ميستوبيشي”.
 وشـــّدد الشـــيخ الدعيـــج علـــى التعـــاون المشـــترك بيـــن مصاهـــر 

األلمنيوم في الخليج لتحقيق هدفهم لإلنتاج المستدام من خالل 
مشـــاركة التكنولوجيـــا والمعرفة والحفاظ على أعلى مســـتويات 
الســـالمة لتعزيـــز مكانـــة المصاهر الخليجيـــة فـــي التزاماتها نحو 

البيئة.
 وعـــّرج رئيـــس مجلـــس إدارة ألبـــا للحديـــث عن المشـــهد العالمي 
الـــذي يواجه ســـوق األلمنيوم بما فيها المخـــاوف المتعلقة بتغيير 

المنـــاخ واألزمات التي ترتبـــط بالطاقة والنفط فـــي أوروبا، األمر 
الذي يجعل من الصعب التكهن بمسار األمور في السوق العالمية، 
قائاًل “األلمنيوم هو معدن المستقبل، ونحن هنا لمواصلة توفيره. 
مـــن اآلن فصاعـــًدا، تلتـــزم شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن مـــن خـــالل 
االســـتثمارات المستقبلية بتحقيق اســـتراتيجيتها للنمو العضوي 
مع خط 7 قادم، ســـيضيف المزيد من الطاقة اإلنتاجية “الصديقة 

للبيئة” إلى قدرة إنتاج ألبا البالغة 1.561 مليون طن متري”.
وشـــهد الحفـــل حضـــور كبـــار المســـؤولين الممثليـــن عـــن مختلف 
المصاهـــر بمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من الخبراء 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم العالمية، حيـــث كان في اســـتقبالهم كبار 
المسؤولين في ألبا يتقدمهم كل من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بـــن دعيج آل خليفـــة والرئيـــس التنفيذي علي 

البقالي. 
ومنذ انطالق نسخته األولى في العام 2014، أصبح حفل العشاء 
الســـنوي الـــذي يقيمـــه المجلـــس الخليجـــي لأللمنيـــوم أحـــد أهـــم 
الفعاليات في صناعة األلمنيوم العالمية، حيث يجمع تحت سقف 
واحد العديد من الشـــخصيات القيادية في صناعة األلمنيوم، إلى 
جانـــب الخبـــراء وصناع القرار مـــن مختلف أنحـــاء العالم، لبحث 
ومناقشـــة أهم القضايـــا المتعلقة بصناعة األلمنيـــوم، مثل الطاقة 

النظيفة وإزالة الكربون.

مصاهر األلمنيوم بالخليج األكثر كفاءة وأمًنا في العالم
مشاريع “ألبا” نحو االلتزام بصفر انبعاثات كربونية بحلول 2060... الشيخ دعيج:

“ألبا” تؤكد على أهمية تعاون المصاهر الخليجية لتحقيـق إنتـاج مستـدام لأللمنيـوم
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ــرح األميـــن العـــام للمجلـــس الخليجـــي  صـ
لأللمنيـــوم، محمـــود الديلمـــي، بـــأن الحدث 
فـــي  األول  أمـــس  تـــم  الـــذي  وي  ن ـ ـ ـ س ل ا
البحريـــن جمـــع بيـــن أصحـــاب التكنولوجيـــا 
والمستخدمين لها في قطاع صناعة األلمنيوم 
حـــول العالـــم بهـــدف تعزيـــز العالقـــات 
العالميـــة وإقامـــة عالقـــات جديدة 
على أعلى المستويات ومناقشة 
ة  ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ ـ س ا و ت  ا ـ ـ ـ ي د ح ت

صناعة األلمنيوم.
ي  ـ ـ ـ م ل ي د ل ا ف  ا ـ ـ ـ ض أ و
قائالً: “ضم العشـــاء 
ــس  ـ ـنوي للمجل ـ السـ

الخليجـــي لأللمنيـــوم الـــذي أقيـــم في فنـــدق الريتـــز كارلتون 
بدعـــم مـــن شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن “ألبـــا”، 150 شـــخصية 
قياديـــة فـــي مجـــال صناعـــة األلمنيوم حـــول العالـــم ممثلين 
عـــن 35 إلـــى 40 شـــركة مـــن كبـــرى شـــركات الخليـــج والعالم 
فـــي هـــذا المجال، وجمع العشـــاء بين قادة صناعـــة األلمنيوم 
فـــي الخليج مع مثيلهم في المؤسســـات والشـــركات العالمية 
الدوليـــة ذوي المصلحة التجارية في منطقة الخليج الخاصة 
بصناعة األلمنيـــوم”. وقال الديلمي “يخصص مجلس الخليج 
لأللمنيـــوم كل عاميـــن جوائـــز تشـــجيعا منـــه لرفـــع مســـتوى 
الســـالمة والحفـــاظ علـــى البيئة والمســـاهمة في المســـؤولية 
االجتماعية وتكون عبارة عن ثالث جوائز لشركات األلمنيوم 
فـــي الخليج، لألعمال التي تـــم إنجازها بالفعل خالل العامين 
الماضيين ونتائجها المعروفة، للتشـــجيع ولتعريف الشـــركات 
العالميـــة والقـــادة فـــي المنطقة بمـــدى اهتمام هذه الشـــركات 
بهـــذه القضايا والمواضيـــع”. وأوضح الديلمـــي أن هناك لجنة 

عالميـــة خاصـــة للتقييـــم متمثلة في أعضاء مـــن دول المانيا، 
فرنســـا، بريطانيا، اســـتراليا والبحرين لتحديد النتائج حسب 
دراســـة معـــدة ســـابقًا”. وبيـــن أن هنـــا ثالث جوائـــز مخصصة 
للمصاهـــر والشـــركات التحويليـــة فـــي األلمونيـــوم، وقـــال 
“بالنسبة لجائزة السالمة للعام 2022، فازت بها شركة المنيوم 
البحرين “ألبا”، بســـبب اســـتمراريتها في الحفاظ على سالمة 
العامليـــن بها ووصولهم الى نتائج جيدة جدًا. وفازت شـــركة 
اإلمـــارات العالميـــة لأللمنيـــوم بجائـــزة البيئة، وشـــركة صحار 
العمانيـــة لأللمنيـــوم العالمية بجائزة المســـؤولية االجتماعية، 
وبالنســـبة للشركات التحويلية فازت شـــركة ميدال بالبحرين 
بجائزة البيئة، وشـــركة جولف اكسكلوجن ومقرها دبي فازت 
بجائزة السالمة، ولم يكن هناك جائزة للمسؤولية االجتماعية 
للشـــركات التحويليـــة.  وقال الديلمي “مـــن المتوقع أن يكون 
االجتمـــاع المقبـــل للمجلس الخليجي لأللمنيـــوم في دبي في 
نفس وقـــت اســـتضافتها لمؤتمر “COP28” حـــول المناخ في 

2023. يشـــار إلـــى أن المجلـــس الخليجـــي لأللمنيـــوم يعتبـــر 
جهة تنســـيق لصناعـــة األلمنيوم في المنطقـــة، ومن األهداف 
الرئيسية للمجلس وضع استراتيجيات للقضايا واالهتمامات 
المشـــتركة التي تواجه صناعـــة األلمنيوم في منطقة الخليج؛ 
وكذلك العمل بأفضل الممارسات لتحسين فعاليات الصناعة، 
ومن ثم اإلسهام في تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع. كما 
يقوم المجلس بدعم مسيرة تطور صناعة األلمنيوم في دول 
مجلس التعاون الخليجي عن طريق االرتقاء ببيئة العمل من 
خـــالل اتبـــاع أعلى معايير الســـالمة والمحافظة علـــى البيئة. 
ومن خـــالل هذا المجلس، يمكن ألعضـــاء المجلس الخليجي 
لأللمنيوم اكتشـــاف الفرص بشـــكل مســـتمر لتحقيق التضافر 
والتكامـــل مـــا بين عملياتهم. وبشـــكل طبيعي، فـــإن المجلس 
الخليجـــي لأللمنيـــوم ســـيعمل كمنســـق لصناعـــة األلمنيـــوم 
فـــي منطقـــة الخليـــج من خالل العمـــل كممثـــل ألعضائه على 

الصعيدين المحلي والدولي.

“ألبا” تفوز بجائزة السالمة العالمية ضمن جوائز المجلس الخليجي لأللمنيوم
العشاء السنوي جمع بين أصحاب التكنولوجيا والمستخدمين.. الديلمي:

محمود 
الديلمي

أعلـــن المصـــرف الخليجـــي التجـــاري، عـــن نتائجـــه الماليـــة للربـــع 
الثالـــث المنتهـــي فـــي 30 ســـبتمبر 2022، حيـــث حقـــق المصـــرف 
أرباًحـــا صافية عائدة إلى المســـاهمين بلغـــت 4.074 مليون دينار 
بحرينـــي مقارنة مع 2.834 مليون دينار بحريني في الربع الثالث 
مـــن العام 2021 وذلك بنســـبة زيادة بلغـــت 43.75 %، فيما بلغت 
ربحية الســـهم 5.092 فلس مقارنـــة مع 3.526 فلس لنفس الفترة 
مـــن العـــام الماضي، وقد بلـــغ مجموع اإليـــرادات قبـــل العائد إلى 
أصحـــاب حســـابات االســـتثمار للربـــع الثالـــث من عـــام 2022م ما 
قيمته 16.722 مليون دينار بحريني، مقابل 12.712 مليون دينار 
بحريني تم تســـجيلها عـــن نفس الفترة من العـــام الماضي، وذلك 
بنســـبة زيـــادة بلغت 31.54 %. وبلـــغ الدخل من أصـــول التمويل 
واإلجـــارة 9.598 مليـــون دينـــار بحريني خـــالل الربـــع الثالث من 
العـــام الحالـــي مقابـــل 7.196 مليون دينار لنفس الفتـــرة من العام 

2021م وذلك بنسبة زيادة بلغت 33.38 %.
فيما حقق المصرف أرباًحا صافية عائدة إلى المســـاهمين للتسعة 
شهور األولى من العام 2022، بلغت 10.88 مليون دينار بحريني، 
مقارنـــًة مع صافي أرباح قدرها 8.84 مليون دينار بحريني لنفس 
الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 23 %، ووصلت 
ربحية السهم إلى 9.827 فلس، مقارنة مع 7.268 فلس في الفترة 
ذاتهـــا مـــن العام الماضي، ويعود ســـبب االرتفاع في صافي الربح 
للتسعة شهور األولى من العام 2022م بشكل رئيسي إلى تسجيل 
المصـــرف زيـــادة في الدخل مـــن أصول التمويـــل واإلجارة لتصل 

إلى 25.800 مليون دينار بحريني خالل التسعة شهور األولى من 
العـــام الحالي مقابل 22.183 مليـــون دينار لنفس الفترة من العام 

2022م وذلك بنسبة زيادة بلغت 16.31 %. 
وقـــد بلـــغ مجمـــوع اإليـــرادات قبل العائـــد إلى أصحاب حســـابات 
االستثمار للتسعة شهور األولى من عام 2022م ما قيمته 43.633 
مليون دينار، مقابل 41.151 مليون دينار تم تســـجيلها عن نفس 

الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.03 %.
كمـــا أظهـــرت النتائـــج الماليـــة انخفاضـــا فـــي إجمالـــي حقـــوق 
المســـاهمين )بعد اســـتبعاد حقوق األقلية( بنســـبة 0.22 % ليصل 
إلـــى 145.97 مليـــون دينـــار، مقارنة مع 146.30 مليـــون دينار من 
العام الماضي، وكذلك ارتفاًعا في إجمالي األصول بنســـبة 11.17 
% ليصـــل إلـــى 1,296.50 مليـــون دينـــار، مقارنـــة مـــع 1,166.18 

مليون دينار من العام الماضي.
وشـــهدت النتائـــج الماليـــة ارتفاًعا في االســـتثمارات في الصكوك 
الســـيادية بنســـبة 11.13 % ليصـــل إلـــى 327.87 مليـــون دينـــار، 
مقارنـــة مع 295.04 مليـــون دينار من نهاية العام الماضي، وارتفع 
إجمالـــي التمويالت والموجودات لغرض التأجير بنســـبة 9.31 % 
ليصل إلى 521.14 مليون دينار، مقارنة مع 476.77 مليون دينار 
مـــن العـــام الماضي، وســـجلت زيادة فـــي الودائع بنســـبة 8.10 % 
لتصل إلى 985.37 مليون دينار، مقارنة مع 911.55 مليون دينار 

من العام الماضي.
وصـــّرح ســـطام ســـليمان القصيبـــي، الرئيـــس التنفيـــذي للمصرف 

الخليجـــي التجـــاري قائـــالً “يســـرنا اإلعـــالن عـــن هـــذه النتائـــج 
اإليجابية لألشـــهر التســـعة األولى من العام الجاري والتي جاءت 
مدعومـــة بارتفاع الدخل من أصـــول التمويل واإلجارة، باإلضافة 
إلى طـــرح مجموعة من المنتجـــات المبتكرة لألفراد والشـــركات، 
والتوســـع فـــي الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية، ليواصـــل المصرف 
السير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات المساهمين الكرام بأداء 
مالي وتشـــغيلي مســـتقر مـــع المحافظـــة على معـــدالت النمو في 

األرباح”. 
وتابـــع القصيبـــي “خـــالل التســـعة الشـــهور الماضيـــة، واصل 

المصـــرف جهـــوده الدؤوبـــة فـــي طـــرح المزيـــد من 
الخدمـــات والُمنتجات المبتكرة التي من شـــأنها 
أن تضيـــف ُبعـــًدا جديـــًدا للتجربـــة المصرفيـــة 
يتعلـــق  ا  ـ ـ ـ م في ا  ـ ـ ـ الء، خصوًص ـ ـ ـ م ع ل ل ة  ـ ـ ـ قدم ُم ل ا
بالخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة، حيـــث قـــام 
المصـــرف بدراســـة الســـوق وتبنـــي أحـــدث ما 
توصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا الماليـــة وصـــوال 
للحظـــة تمكين العمالء من فتح الحســـابات مع 
المصرف والحصول على الكثير من الخدمات 

المصرفيـــة عبر تطبيق “الخليجي للهاتف 
النقـــال”، كما قام المصرف بإنجاز 

المرحلـــة األولـــى مـــن رقمنة 
فروعه حيث تـــم توفير 

األلـــواح الذكيـــة للموظفيـــن التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا إجـــراءات 
مجموعـــة مـــن الخدمـــات المصرفيـــة إلكترونيـــا وبشـــكل كامـــل، 
باإلضافة إلى تدشـــين “إجهزة الخدمة الذاتية” في الفروع حيث 
يمكن للعمالء إنجاز العديد من المعامالت دون الحاجة لإلنتظار، 
كمـــا قام المصرف بداية هـــذا العام بافتتاح فرعـــه الكائن بمجمع 
وادي السيل باإلضافة إلى اإلنتهاء مؤخًرا من تطوير فرعه الكائن 
بمجمـــع اللولـــو هايبرماركـــت الحـــد والـــذي تم تصميمهما بشـــكل 
عصـــري يتواكب مع جميع التحوالت الرقمية التي يشـــهدها 
المصـــرف باإلضافـــة إلـــى توفير بيئـــة مريحة 
ـة،  ـ ـم المصرفيـ ـ ـاز معامالتهـ ـ ــالء إلنجـ للعمـ
رة  ـ ـ ـ فت ل ا ـالل  ـ رف خـ ـ ـ لمصـ ا يعمل  ـ ـ وسـ
القادمة على زيادة االســـتثمار في 
البنية التحتية وتطوير الخدمات 
والُمنتجـــات وذلك في إطار خطة 
ــد  ــن العديـ ــه تتضمـ عمـــل مدروسـ
من المبـــادرات التي ســـيكون 
لهـــا بالشـــك األثـــر الكبيـــر 
ــة  ــز التجربـ ــي تعزيـ فـ
المصرفية لعمالئنا 

الكرام”.

“الخليجي التجاري” يحقق 10.9 مليون دينار أرباح صافية للتسعة أشهر 2022
بنسبة زيادة بلغت 23 % لنفس الفترة من العام الماضي

سطام القصيبي

الشيخ دعيج بن سلمان

علي الفردان

هبة محسن
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يعد مخلل الخيار من المقبالت الرائعة لجميع 
أنواع الوجبات الرئيســـية كاألسماك واللحوم 
والدجـــاج والساندويشـــات وغيرها من أنواع 
الطعـــام التي ال تعد وال تحصى، ومن الســـهل 

صنع هذا المخلل في المنزل.
لتخليـــل ثمـــار الخيـــار هناك عدد مـــن الطرق، 
أحدهـــا أن تمـــأ األوعيـــة بالخيـــار المغســـول 
ذي الحجم المناســـب، وإضافـــة فصوص من 
الثوم، وبضع حبات من الفلفل األسود وبعض 
الشـــبت المجفف، وشـــرائح مـــن الفجل الحار 
بينهما، ووضع كمية مناسبة من الخل للكمية 
المـــراد تخليلهـــا مـــع الملـــح والســـكر، إضافـــًة 
إلـــى أوراق الغـــار والزعتـــر وبـــذور الخـــردل، 
وعنـــد الغليان تخفض درجـــة الحرارة ويترك 
المحلـــول على نار هادئة لمدة 3-2 دقائق، ثم 
سكب المحلول وهو ساخن فوق ثمار الخيار 
في األوعية، ثم إغالقها بإحكام وحفظها في 

مكان بارد.

تخليل الخيار: طرق 
ونصائح مفيدة

الكنعد
د.ب2.5 - 3

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.7

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.9

الصايف
د.ب2 - 2.5

السبريم
د.ب3.5

الشعري
د.ب3 - 3.5

الهامور
د.ب6

اجلنم
د.ب3.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.9

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.4

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.4

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

^أكـــد صاحب دار الرفاع لأســـماك 
الطازجـــة، أحمـــد المقهوي، هبوط ســـعر 
كيلو الهامور إلى 6 دنانير في مطلع شهر 
نوفمبر، بعد أن بلغ ســـعر الكيلو في شهر 
أكتوبـــر إلـــى 8 دنانيـــر وأكثر فـــي بعض 
األحيان، مسجالً بذلك انخفاضًا بحدود 

دينارين في الكيلو.
وأرجـــع المقهوي ذلـــك الهبوط إلى وفرة 
تحســـن  بســـبب  الســـوق  فـــي  األســـماك 
درجـــات  وانخفـــاض  الجويـــة  األحـــوال 
الحرارة ما ينعكـــس بطبيعة الحال على 
انخفـــاض حـــرارة ميـــاه البحـــر، وهـــو ما 
يدفع األســـماك للجوء للمناطـــق القريبة 
بدل المناطق البعيدة، كما أن هذه الفترة 
تقلل كلفة دخـــول البحر على الصيادين 
الذهـــاب  إلـــى  بحاجـــة  ليســـوا  إنهـــم  إذ 

لمناطق بعيدة للصيد.
أخـــرى  أســـباب  إلـــى  المقهـــوي  وأشـــار 
لهبـــوط ســـعر الهامـــور البحرينـــي، وهي 

توافر ســـمك الهامور المستورد كالهامور 
الســـعودي والهامـــور الباكســـتاني والذي 
يصل سعر الكيلو منه إلى دينارين وأكثر 
بقليـــل، رغـــم أن طعـــم وجـــودة الهامور 
البحريني تختلف عن المستورد، مشيرا 
كذلك إلى توافر سمك الكنعد المستورد 
من ســـيرالنكا بســـعر يتـــراوح بين 3 إلى 
الكنعـــد  صيـــد  يقـــل  عندمـــا  دينـــار   3.5
تلـــك  أغلـــب  أن  إلـــى  البحرينـــي، الفتـــا 
األســـماك تكون مســـتزرعة في أحواض 

خاصة.

فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  المقهـــوي  ودعـــا 
بزيـــادة  جديـــًا  التفكيـــر  إلـــى  البحريـــن 
االســـتثمار فـــي مشـــاريع األمـــن الغذائي 
المتعلقـــة بتنميـــة الثـــروة البحريـــة فـــي 
المملكـــة، بهـــدف تقليـــل االعتمـــاد علـــى 
مـــوارد  وتأميـــن  المســـتوردة  األســـماك 
الثـــروة البحرية بما يســـاهم في تحقيق 
أهداف األمن الغذائي، خصوصًا مع تطلع 
واســـتراتيجية الحكومة لأمـــن الغذائي 
لمملكـــة البحريـــن، والتي تســـتهدف رفع 
نســـبة االكتفاء الذاتي مـــن توفير المواد 

الغذائية، ويعتبر واحدًا من بين أولويات 
أخـــرى تتابـــع تقدمهـــا وتنفيـــذ مبادراتها 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنيـــة التحتيـــة بالتنســـيق مـــع وزارة 
شؤون البلديات والزراعة، السيما متابعة 
لمزاولـــة  الالزمـــة  األراضـــي  تخصيـــص 
أنشـــطة اســـتثمارية ذات عالقـــة باألمـــن 

الغذائـــي الحيواني والنباتي والســـمكي، 
وذلك عبر وضع أحواض البحرية لزيادة 

الثروة السمكية في المملكة.
وبيـــن المقهـــوي وفـــرة ســـمك الصافـــي، 
والذي يبلغ سعر الثالجة 60 كيلو بحدود 
60 دينـــار إلـــى 70 دينـــار، كما يبلغ ســـعر 
ثالجـــة 60 كيلـــو للربيـــان البحريني بين 

110 دنانيـــر إلـــى 120 دينار، مشـــيرًا إلى 
أن ســـعر كيلـــو الروبيـــان البحريني يصل 
إلـــى 3 دنانير حجم كبير ووســـط، وذلك 

نظرًا إلى شح المعروض وقلة الصيد.
الروبيـــان  ثالجـــة  ســـعر  وأضاف”يبلـــغ 
الخارجي المستورد من المملكة العربية 
الســـعودية بين 30 إلـــى 40 دينار وتصل 
في بعـــض األحيان إلـــى 50 دينار وذلك 
يعتمد على العـــرض والطلب، بينما يباع 
الكيلو منه بين دينار و1.5 دينار، ويكون 
حجمـــه بالعـــادة صغير ويميـــل لونه إلى 
األســـود، ويتوافـــر بكثـــرة عنـــد انتهـــاء 
موســـم صيد ووفرة الروبيان البحريني. 
ودعـــا المقهـــوي الجهات المعنيـــة بالبيئة 
إلـــى تشـــديد الرقابة على حمايـــة البيئة 
البحرية بهدف توفير الحاضنة السليمة 
ديمومتهـــا  البحريـــة وضمـــان  للثـــروات 
تأميـــن  فـــي  للمســـاهمة  وتكاثرهـــا 

احتياجات األمن الغذائي.

الهامور البحريني ينخفض دينارين... ويباع بـ 6 دنانير للكيلو
ثالجة الروبيان البحريني تصل إلى 120 دينارا

إعداد: حسن عبدالنبي

 أسعار 
الفواكه

 
تفاح: 650 فلس

 
موز: 600 فلس

 

مانجو: 1.2 دينار

 

سنطره: 1 دينار

 
الرمان:  650 فلس

 

أناناس: 900 فلس

 

بطيخ: 400 فلس

 

شمام: 500 فلس

 

كيوي: 1.4 دينار

 

أفوكادو : 1.2 دينار

 

عنب : 1.4 دينار

 

جوافة: 1.2 دينار

 

برتقال أبوصرة: 600 فلس

 

جريب فروت: 600 فلس

أسعار الورقيات
نعناع: 200 فلًسا للحزمةسبنت: 100 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 150 فلًسا للحزمة

ريحان: 150 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات

 
طماطم:

350 فلس

 
خيار:

550 فلسا

 
كوسة:

400 فلس

 
فاصوليا:

1.2 دينار

 

باذنجان:
650 فلس

 

ثوم:
700  فلس

 
بصل أحمر:
300 فلس

 
بامية:

1.5 دينار

 
ليمون:

700 فلس

 

زنجبيل:
900 فلس

 

بطاطس:
300 فلس

 
فندال:

1.500 كارتون

 

بروكلي:
1.8 دينار

 

فلفل أخضر:
650 فلس

 
قرنبيط:

800 فلس

 

مشروم:
800 فلس

 

جزر:
500 فلس

 

خس:
700 فلس

المســـتورد علـــى  االعتمـــاد  لتقليـــل  ســـمكي  اســـتزراع  شـــركات  لتأســـيس  دعـــوة 
حاجة إلى األحواض 

البحرية لزيادة 
الثروة السمكية 

في المملكة

تأمين موارد الثروة 
البحرية يساهم 

في تحقيق أهداف 
األمن الغذائي



“واحـــة  شـــركة  تحـــرص 
دلمون للصناعـــات الحديدية 
بالمشاركة  العامة”،  والتجارة 
في المعارض القائمة المهتمة 
بالطاقـــة المســـتدامة، ضمـــن 
التغييـــر  لمواكبـــة  خططهـــا 

والتحول الى المستقبل.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
للشـــركة، ناجي العشيري، أن 
الشركة حرصت على حضور 
معـــرض أديبـــك 2022 المقام 
فـــي أبوظبـــي تحـــت رعايـــة 

صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايـــد ال نهيـــان، رئيس دولـــة االمـــارات العربية 
المتحدة، وذلك لالطالع على آخر المســـتجدات القائمة في هذا الجانب، ما يشـــكل 
إضافـــة جديـــدة للشـــركة ودفع مســـيرتها التنموية نحـــو األمام في االبتـــكار بما من 
شـــأنه زيـــادة االنتـــاج وتقليل التكاليف ممـــا يعود في النهاية الى رفع اســـم المملكة 

وجعل اسمها في مصاف الدول المتقدمة بشركاتها الوطنية. 
يذكـــر أن المعـــرض يضـــم 28 دولـــة حـــول العالـــم بمشـــاركة 2200 شـــركة متعـــددة 

الجنسيات المتخصصة في الطاقة المستدامة والتحول للمستقبل.

“واحة دلمون للصناعات الحديدية” 
تشارك بمعرض “أديبك 2022” “بتلكو” تدشن المركز اإلخباري الجديد على موقعها اإللكتروني

المحتوى مصمم بشكل كامل من قبل أعضاء فريق الشركة

صفحـــة  عـــن  بتلكـــو  شـــركة  كشـــفت 
“مركـــز األخبـــار” الجديـــدة علـــى موقعهـــا 
االلكترونـــي، فـــي حـــدث خـــاص بحضـــور 
أعضـــاء اإلعـــالم المحلي في صالـــة بتلكو 
بحلبـــة البحرين الدوليـــة. وخالل الحدث، 
رحـــب الشـــيخ بـــدر بـــن راشـــد آل خليفة، 
الرئيـــس التنفيـــذي لالتصال واالســـتدامة 
في شـــركة بتلكـــو بالضيـــوف، وأثنى على 
العالقـــة القوية التـــي تجمع شـــركة بتلكو 
باإلعالمييـــن المحليين وعلى الدور الكبير 
الذي يلعبه االعالم المحلي في نشر أخبار 
وانجـــازات الشـــركة على مـــدار العام. وقد 
تضمـــن الحـــدث عرًضـــا تقديمًيا مـــن قبل 
دينا جمال، مدير التواصل المؤسســـي في 
بتلكـــو حيث اســـتوضحت تفاصيل “مركز 
األخبـــار” الجديـــد والتحديثـــات التـــي تّم 
تفعيلها على الصفحة، وتطرقت أيًضا إلى 

المحتـــوى الجديد المضاف والذي يشـــمل 
مقاالت حول موضوعات متنوعة، بجانب 

األخبار الصحافية المعتادة.
علـــى  المجـــدد  األخبـــار”  “مركـــز  ويتميـــز 
موقـــع الشـــركة بوجـــود محتـــوى اعالمي 
تـــّم إنشـــاؤه مـــن قبـــل موظفـــي الشـــركة 
مصنفـــة  وهـــي  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 

والمقـــاالت  األخبـــار  تشـــمل  أقســـام  إلـــى 
ووجهـــات النظـــر باإلضافـــة إلـــى النصائح 
“مركـــز  ويهـــدف  التقنيـــة.  واالرشـــادات 
اخبـــاري  محتـــوى  اتاحـــة  الـــى  األخبـــار” 
الصلـــة،  أصحـــاب  لـــكل  ومثـــري  متنـــوع 
الـــذي  اإلعالمييـــن  الشـــركاء  خصوصـــا 
يمكنهـــم اقتبـــاس األخبـــار والمقـــاالت من 

المركز وتسخيرها كمادة إعالمية لصناعة 
المحتـــوى عبر القنوات الخاصة بهم. يذكر 
أن تصميـــم الصفحة الُمجدد يتماشـــى مع 
الممارســـات والتوجهـــات المتبعة من قبل 
بـــدر  الشـــيخ  العالمية.وصـــرح  الشـــركات 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، الرئيـــس التنفيـــذي 
لالتصـــال واالســـتدامة فـــي شـــركة بتلكو 
أخبـــار  مركـــز  ندشـــن  أن  “يســـعدنا  قائـــاًل 
بتلكـــو المجـــدد بالكامل لمنتســـبي االعالم 
المحلـــي أواًل حيث اننا نقدر دعمهم الكبير 
بآخـــر  واهتمامهـــم  الوطنيـــة  للشـــركات 
أن  بذلـــك  ونـــود  والمســـتجدات،  األخبـــار 
ندعوهـــم إلى زيـــارة الموقع بشـــكل دوري 
وذلـــك لالطـــالع علـــى االخبار المســـتجدة 
في قطـــاع االتصـــاالت والتكنولوجيا. كما 
اســـعدنا ابداء رأيهم القيم في العمل على 

التطوير المستمر للمحتوى االخباري”.
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 تنافســـت 4 شركات في جلسة مجلس المناقصات 
والمزايـــدات، أمس، على مناقصة لوزارة األشـــغال 
لمقترح شـــبكة تصريف ميـــاه األمطار تربط بحيرة 
اللـــوزي بمصب المياه في الهملـــة بالمرحلة الثانية، 
وكان أقل عطاء للشـــركة الشرقية إلنتاج االسفلت 
والخرســـانة بنحـــو 2 مليـــون دينـــار، فـــي حين بلغ 
أكبرهـــا قرابـــة 3.3 مليون دينار. وتشـــتمل األعمال 
على حجـــم قطر 400 مم و 1200 مم من األنابيب 
وعدد من غرفات التفتيش وأعمال إعادة الرصف، 

ومدة العقد لتنفيذ المناقصة 52 أسبوًعا.
وفتح المجلس مناقصتين لوزارة األشـــغال، أولهما 
لتنفيـــذ أعمال الصيانة الشـــاملة لمدرســـة الجابرية 
 3 عليهـــا  تنافســـت  للبنيـــن،  الثانويـــة  الصناعيـــة 
شركات وكان أقل عطاء لشركة السرايا للمقاوالت 
بنحو 833.8 ألف دينـــار، والثانية إلبرام عقد مدته 
30 أســـبوًعا لمشـــاريع تطويـــر طـــرق بالرفـــاع فـــي 
مجمـــع 905، تنافســـت عليها 11 شـــركة وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة جاهيكـــون بنحـــو 228 ألـــف دينار، 
ويشـــمل المشـــروع أعمـــال تطوير الطـــرق الممتدة 
بطـــول 1,5 كيلومتـــر وبعرض 6 أمتـــار وكذلك 7.5 
متر، كما يشـــمل مد شـــبكة لتصريف مياه األمطار، 
للمشـــاة وأعمـــدة اإلنـــارة ووضـــع  توفيـــر أرصـــف 
قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمات، 
إنشـــاء بعـــض المرتفعات لتخفيف الســـرعة ووضع 
التنظيميـــة  المروريـــة  والعالمـــات  اإلشـــارات 

والتحذيرية الالزمة لتحقيق السالمة المطلوبة.
 كمـــا فتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لهيئـــة الكهرباء 
والماء، أولها لالســـتعانة بمصادر خارجية لتشـــغيل 
المشـــتركين  حســـابات  ودعـــم  العمـــالء  خدمـــات 
بالهيئـــة لمـــدة ســـنتين تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات 
وكان أقل عطاء لشـــركة ســـيكزبنز لحلـــول الموارد 
البشـــرية بنحـــو 1.1 مليون دينـــار، والثانية لتوريد 
وتركيـــب وتشـــغيل 6 مجموعـــات مـــن البطاريـــات 
والمـــواد المرتبطـــة بهـــا تنافســـت عليها 4 شـــركات 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة خدمات المؤيد لالنشـــاء 
والتجارة بنحو 70.4 ألـــف دينار، واألخيرة لتوريد 
وتركيـــب شـــفاط هـــواء ومروحـــة هـــواء نقي في 
صـــاالت المضخـــات بمحطات نقل المياه تنافســـت 
عليهـــا 4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لورشـــة أوال 
لتصليـــح الثالجـــات ومكيفـــات الهـــواء بنحو 20.5 

ألف دينار.
وتـــم إجمـــااًل، فتـــح 15 مناقصـــة تابعة لــــ 8 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 84 عطاء، في حيـــن تم تعليق 
عطـــاء وحيـــد لمناقصة تابعة لشـــركة بابكـــو. وبلغ 
مجموع أقـــل العطاءات المقدمة نحـــو 6.8 مليون 

دينار.
وفتـــح المجلس 4 مناقصات لشـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو(، أولهـــا لتوفيـــر خدمـــات الصيانـــة لمنشـــأة 
معالجـــة الكبريت تنافســـت عليها 9 شـــركات وكان 
أقل عطاء لشـــركة أكوا لنقـــل التكنلوجيا بنحو 1.6 
مليون دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 4.1 مليون 
دينـــار، مناقصـــة لهندســـة وشـــراء مولـــدات ديـــزل 
للطوارئ وبنك الحمولة ولوحات التحكم تنافست 
عليهـــا 6 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة البقالي 
للتجـــارة العامة بنحو 59.6 ألف دينار، فيما تعلقت 
الثالثـــة بدعـــم الصيانـــة ألذرع التحميـــل البحريـــة 
 Kanon( لشـــركة  وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت 
Loading Equipment B.V( بنحو 33.8 ألف دينار 
وتـــم تعليقه، واألخيرة لشـــراء أنـــواع مختلفة من 

األنابيـــب المســـتخدمة فـــي المبـــادالت الحرارية و 
الســـخانات الكائنـــة فـــي وحدات مختلفـــة بمصفاة 
البحرين تنافست عليها 7 شركات وكان أقل عطاء 

لشركة هاي لوكس سيرف بنحو 97.4 ألف دينار.
كما فتح المجلس لوزارة شـــؤون اإلعالم لمشـــروع 
توفير، تركيب، فحص وتشـــغيل وحدات التكييف 
فـــي الوزارة مـــع ملحقاتهـــا باإلضافة إلـــى األعمال 
الكهربائيـــة فـــي مبانـــي مختلفـــة لجميـــع المواقـــع 

التابعـــة للـــوزارة، تنافســـت عليها 9 شـــركات وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة المؤيـــد للتكييف بنحـــو 678.4 
للبتـــرول  ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة تطويـــر 
للتأهيل المســـبق لرؤوس آبار الغاز التقليدية وغير 
التقليديـــة ورؤوس آبـــار النفـــط التقليديـــة وعالية 
الحرارة تنافست عليها 10 شركات بعطاءات فنية.

وكذلـــك مناقصـــة لشـــركة بـــالج الجزائـــر للتطويـــر 
العقاري لمشـــروع أعمال إنشـــاء شـــارع يـــؤدي إلى 

منطقـــة الشـــاليهات فـــي بـــالج الجزائـــر تنافســـت 
عليهـــا 5 شـــركات وكان أقل عطاء لشـــركة ســـانتي 
للحفريـــات والمقـــاوالت بنحـــو 65.9 ألـــف دينـــار، 
ويتضمـــن نطـــاق العمـــل أعمـــال ســـفلتة باإلضافـــة 
إلى تزويد وتركيـــب حواجز وأعمدة إضاءة تعمل 

بالطاقة الشمسية وإشارات مرورية.
وأيًضـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لبلديـــة المنطقـــة 
الجنوبيـــة الســـتئجار مركبـــات )7 شـــاحنات بيـــك 

ســـنوات،   3 لمـــدة  واحـــدة(  قالبـــة  وشـــاحنة  آب 
تنافســـت عليها 4 شـــركات وكان أقل عطاء لشركة 
التســـهيالت لتأجيـــر الســـيارات بنحـــو 60.2 ألـــف 
دينار، ومناقصة لوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
لصيانـــة محطـــات تحليـــة المياه لمنشـــآت مختلفة 
تابعة للوزارة تنافســـت عليها 4 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة ماتيتـــو أوفرســـيز لمعالجـــة الميـــاه 

بقيمة 6.6 ألف دينار.

مليونا دينار لشبكة تصريف مياه األمطار تربط بحيرة اللوزي بالمصب في الهملة
تشغيل خدمات العمالء ودعم حسابات مشتركي “الكهرباء” بـ 1.1 مليون دينار

اعداد: أمل الحامد

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

وصف المناقصةاسم الجهة
عدد 

اسم الشركة المتقدمةالعطاءات
أقل عطاء 
)بالدينار(

شركة نفط 
البحرين )بابكو(

هندسة وشراء مولدات ديزل للطوارئ وبنك الحمولة 
6ولوحات التحكم

Al bakali general trading59,584.80

1Kanon Loading Equipment B.V33,814.02دعم الصيانة ألذرع التحميل البحرية

شراء أنواع مختلفة من األنابيب المستخدمة في 
المبادالت الحرارية و السخانات الكائنة في وحدات 

مختلفة بمصفاة البحرين
97,383هاي لوكس سيرف7

9Aqua Technology Transfer1,558,724توفير خدمات الصيانة لمنشأة معالجة الكبريت

وزارة األشغال

11JAHECON227,973.57مشاريع تطوير طرق بالرفاع بمجمع 905
مقترح شبكة تصريف مياه األمطار تربط بحيرة 
4اللوزي بمصب المياه في الهملة )المرحلة الثانية(

الشركة الشرقية إلنتاج االسفلت 
والخرسانة

2,049,529

أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الجابرية الصناعية 
3Saraya Contractorsالثانوية للبنين

833,750

هيئة الكهرباء 
والماء

توريد وتركيب وتشغيل ستة مجموعات من 
& Almoayyed Trading 4البطاريات والمواد المرتبطة بها

Contracting
70,389

االستعانة بمصادر خارجية لتشغيل خدمات العمالء 
3Sixpence HR Solutions1,050,640.80ودعم حسابات المشتركين بالهيئة

توريد وتركيب شفاط هواء ومروحة هواء نقي في 
4صاالت المضخات بمحطات نقل المياه

ورشه أوال لتصليح الثالجات 
ومكيفات الهواء

20,475.97

بلدية المنطقة 
4Tasheelat Car Leasing Company60,202.80استئجار مركباتالجنوبية

التأهيل المسبق لرؤوس آبار الغاز التقليدية وغير تطوير للبترول
0.00-10التقليدية ورؤوس آبار النفط التقليدية وعالية الحرارة

وزارة شؤون 
Metito Overseas Water 4صيانة محطات تحلية المياه لمنشآت مختلفة تابعة للوزارةالشباب والرياضة

Treatment
6,600

شركة بالج 
الجزائر للتطوير 

العقاري

مشروع أعمال إنشاء شارع يؤدي إلى منطقة 
الشاليهات في بالج الجزائر

5 SANTY EXCAVATION &
CONSTRUCTION COMPANY

65,904.07

وزارة شؤون 
اإلعالم

توفير، تركيب، فحص وتشغيل وحدات التكييف في 
الوزارة

9ALMOAYYED AIR CON-
DITIONING

678,447

للبنين ــة  ــوي ــان ــث ال الــصــنــاعــيــة  ــة”  ــري ــاب ــج “ال لــصــيــانــة  ديـــنـــار  ــف  ألـ  833.8
“اإلعـــــــالم” ـــ  ــ ب ــف  ــي ــي ــك ــت ال وحـــــــدات  ــشــغــيــل  ــت ل ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  678.4
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أطلقـــت صحيفـــة “البـــاد” بدءا من يـــوم أمس الخميـــس 3 نوفمبر 
2022 زاويـــة يومية تحت مســـمى “مؤشـــرات اقتصاديـــة” تتناول 
أسعار الطاقة والعمات التقليدية العالمية والرقمية وأسعار الذهب 
وحركـــة التداول بالبورصات العالمية. جـــاء ذلك من أجل أن تقدم 
الصحيفة لقرائها الكرام إحصاءات دقيقة لما يجري في عالم المال 

واألعمال من تطورات ومتغيرات تمليها األوضاع الجيوسياسية.

“^” تطلق زاوية “مؤشرات 
اقتصادية” يومية

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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“بيتك” البحرين ُيروج للحزمة 
التمويلية للبرامج اإلسكانية الجديدة

عـــن  البحريـــن   – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  أعلـــن 
مشاركته في معرض التمويات اإلسكانية لوزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني بالتعـــاون مع بنك 
اإلســـكان فـــي مجمـــع ســـيتي ســـنتر البحريـــن من 
تاريـــخ 2 إلـــى 8 نوفمبـــر 2022، حيـــث ســـيحضر 
ممثلـــو البنك للرد على جميع استفســـارات العماء 
الخاصـــة  التمويليـــة  الحلـــول  بحزمـــة  المتعلقـــة 
ببرنامج “تســـهيل” والفئة المســـتحدثة من برنامج 
“مزايـــا” وذلـــك تحـــت مظلـــة البرامـــج اإلســـكانية 
الجديدة التي طرحتها وزارة اإلسكان والتخطيط 

العمراني.
ويوفر بيت التمويل الكويتي – البحرين إجراءات 
معالجة سلســـة ومّيسرة، إضافة إلى معدالت ربح 
منخفضة، وفترة سداد تصل إلى 30 عاًما وغيرها 
من الخيارات التمويلية التي تائم قدرات العماء 
الماليـــة وتلبـــي احتياجاتهم الســـكنية. ويأتي هذا 

ضمـــن إطـــار ســـعيه لتطويـــر الحلـــول التمويليـــة 
اإلســـكانية، بهـــدف دعم مســـاعي وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي لتوفيـــر خيـــارات متعـــددة 

ُتلبي مختلف احتياجات األسر البحرينية.
 وبهذه المناســـبة، صّرح العضو المنتدب والرئيس 
التنفيـــذي لبيت التمويل الكويتـــي – البحرين عبد 
الحكيـــم الخياط بقوله “تندرج هذه الخطوة تحت 
مظلة شـــراكتنا االســـتراتيجية مع وزارة اإلســـكان 
حيـــث  اإلســـكان،  وبنـــك  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تؤكد علـــى التزامنا بتقديم حزمـــة حلول تمويلية 
للمؤهليـــن لانتفـــاع من برنامـــج “تســـهيل” والفئة 
المســـتحدثة مـــن برنامـــج “مزايا” وهو ما ينســـجم 
مع مســـاعينا الرامية إلى تلبية احتياجات عمائنا 
وتذليـــل العقبات المالية أمامهم، كما يصب لصالح 

تحقيق الرؤية االقتصادية 2030”.
من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية لألفراد 

فـــي بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن حامـــد 
مشعل “نحن سعداء بمشاركتنا ضمن جناح وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي وبنـــك اإلســـكان 
والتـــي نهدف من خالها إلى تســـليط الضوء على 
مخطط المســـّيان فـــي ديار المحرق، إذ إن أســـعار 
مخطـــط األراضي الســـكنية باإلمكان أن تتناســـب 
مع الشـــريحة المســـتهدفة. ونحن نتطلـــع للترويج 
للحزمة التمويلية التي تم طرحها خصيًصا لتمكين 

عمائنا من تمّلك عقارهم السكني المفضل”.
 ويشـــتمل مخطـــط المســـّيان علـــى 260 قســـيمة 
ســـكنية تمتد على مســـاحات تتراوح من 230 إلى 
480 متـــر مربع في ديار المحرق. ومن المتوقع أن 
يتضمن وحـــدات بيع بالتجزئة ومواقف ســـيارات 
ومســـاحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى مسجد. 
كمـــا أنه يقع بالقرب من مجمـــع التنين وتاي مارت 
وسوق البراحة، وعلى مقربة من المدرسة الكندية.

عبد الحكيم 
الخياط

ـــا  ـــى 30 عاًم ـــل إل ـــداد تص ـــرة س ـــة وفت ـــح منخفض ـــدالت رب ـــم مع تقدي
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.015

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 0.43

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.240

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR $ 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

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

ضمن مشاركته في جناح وزارة اإلسكان بالتعاون مع بنك اإلسكان

حامد 
مشعل


