
إلحالل التوافق محل الخالف وإرساء الوحدة محل الفرقة... الملك المعظم:

إحياء سبل التقارب بين جميع أهل األديان والمعتقدات

شيــــخ األزهـــر: للمـسـارعـــــة بعـقـــــد حـــــــوار 
إسالمــي - إسالمــي جــاد إلقــرار الوحــدة 

بابا الفاتيكان: لوقف دعم الحركات اإلرهابية 
بالمال أو بالسالح أو بتوفير الغطاء اإلعالمي لها

المنامة - بنا

تفضـــل ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وبحضور 
بابا الفاتيكان قداســـة البابا فرنسيس وشيخ 
حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر 
المســـلمين اإلمام األكبـــر أحمد الطيب، وولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
الحفـــل  الكريمـــة  برعايتـــه  جاللتـــه  فشـــمل 
الختامـــي لملتقـــى البحريـــن للحوار “الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني” في 
دورتـــه األولى والذي أقيـــم في ميدان صرح 

الشهيد أمس )الجمعة(.
وتفضل صاحب الجاللـــة ملك البالد المعظم 

بإلقاء كلمة ســـامية بهذه المناسبة قال فيها: 
“لقـــد تابعنا جميًعـــا، وبكل اهتمـــام، مداوالت 
الملتقى ونقاشاته، وإننا لننظر إلى مخرجاته 
وتوصياتـــه القّيمة، بعين التفاؤل وبكثير من 
األمـــل، كخيـــر دليـــل لتقوية مســـيرة األخوة 
اإلنســـانية، التـــي هـــي بحاجـــة ماســـة، أكثـــر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، إلحياء ســـبل التقارب 

والتفاهم بين جميع أهل األديان والمعتقدات 
محـــل  التوافـــق  إلحـــالل  أساســـي  كمدخـــل 

الخالف، وإرساء الوحدة محل الفرقة”.
وألقى شـــيخ األزهر الشـــريف كلمـــة دعا فيها 
“علماء الدين اإلســـالمي فـــي العالم كله على 
اختالف مذاهبهم وطوائفهم إلى المســـارعة 
بعقد حوار )إســـالمي إسالمي( جاد، من أجل 

إقرار الوحدة والتقارب”.
وأكـــد بابـــا الفاتيـــكان ضـــرورة “وقف دعم 
الحـــركات اإلرهابيـــة بالمال أو بالســـالح أو 
التخطيـــط أو التبريـــر، أو بتوفيـــر الغطـــاء 
اإلعالمـــي لهـــا، ويجـــب اعتبـــار ذلـــك مـــن 
الجرائـــم الدولية التي تهدد األمن والســـلم 

)02 - 05(العالميين”.
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تفضـــل ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبحضور بابا 
الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس وشيخ األزهر 
الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين اإلمام 
األكبر أحمد الطيب، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، فشمل جاللته برعايته الكريمة 
للحـــوار  البحريـــن  لملتقـــى  الختامـــي  الحفـــل 
“الشـــرق والغرب مـــن أجل التعايش اإلنســـاني” 
في دورته األولى والذي أقيم في ميدان صرح 

الشهيد أمس.
حضر الحفل الختامي أصحاب الســـمو ومعالي 
رئيسي مجلسي الشورى والنواب والمشاركين 

في الملتقى.
الملكيـــة طائرتـــان  المنصـــة  أمـــام  مـــرت  وقـــد 
عموديتـــان من ســـالح الجو الملكـــي البحريني 

تحمالن علم مملكة البحرين وعلم الفاتيكان.
بعـــد ذلك تفضـــل صاحب الجاللة وقداســـة بابا 
الفاتيـــكان وفضيلـــة اإلمام األكبر شـــيخ األزهر 

بالتوجه لسقي النخلة.
وفي مســـتهل الحفـــل، تفضل صاحـــب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظم بإلقـــاء كلمة ســـامية بهذه 

المناسبة هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمـــد لله، والصالة والســـالم على رســـول هللا 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان،
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيب، 

شيخ األزهر الشريف،
أصحاب الفضيلة والعلماء من ممثلي األديان،

الحضور الكريم،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

إنـــه لمن دواعـــي اعتزازنـــا أن نرحـــب، مجددًا، 
الفاتيـــكان،  بابـــا  فرنســـيس  البابـــا  بقداســـة 
وبفضيلـــة اإلمـــام األكبر الدكتـــور أحمد الطيب 
شـــيخ األزهر الشـــريف، اللذين عمال على إثراء 
هذا الملتقى وإنجاح هذه الزيارة الكريمة، وإننا 
لهمـــا شـــاكرين ومقدريـــن لمـــا قاما به، ســـائلين 
المولى أن يعينهمـــا على أداء مهامهما العظيمة 

ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
كمـــا نرحـــب بضيوفنـــا الكـــرام أطيـــب ترحيب، 
ويســـرنا اللقـــاء بكـــم فـــي هـــذا اليـــوم المبارك؛ 
بمناسبة انعقاد ملتقى البحرين للحوار من أجل 
اإلنســـانية، الذي نعتبـــره يومًا مشـــهودًا وحدثًا 
بـــارزًا، والتـــي تتفـــق أهدافـــه الســـامية مـــع مـــا 
تســـعى له بالدنا لخير البشـــرية ورفعتها، لينعم 
كل إنسان بالحياة الكريمة والمطمئنة في عالم 

أكثر استقرارًا وأمنًا.
ويطيـــب لنـــا أن نعـــرب للجميـــع عـــن حرصنـــا 
واهتمامنـــا الكبيـــر برعاية هـــذا التجمع العالمي 
للقيـــادات  المؤثـــر  بالـــدور  منـــا  إيمانـــًا  المهـــم؛ 
الدينيـــة، وأصحـــاب الفكـــر، وأهـــل االختصاص 
واألزمـــات  التحديـــات  معالجـــة مختلـــف  فـــي 
التـــي تواجههـــا مجتمعاتنـــا لمزيـــد من الســـالم 

واالستقرار.

ويسعدنا في ختام أعمال هذا الملتقى المبارك، 
أن نهنئكم على نجاح أعماله، بحضور ومشاركة 
هذه الصفوة من حكماء الشرق والغرب، الذين 
رهنـــوا أنفســـهم لخدمـــة اإلنســـانية والعمل من 
أجل رفعتها، واتحـــدوا قوالً وعمالً إلعالء قيم 
السالم والتعارف المتبادل، وبالتعاون على البر 
والتقـــوى؛ لتعزيـــز التآخـــي والتعايش الســـلمي 

بين شعوب األرض كافة.
ضيوفنـــا األفاضـــل، لقـــد تابعنـــا جميعـــًا، وبـــكل 
اهتمـــام، مـــداوالت الملتقـــى ونقاشـــاته، وإننـــا 
لننظر إلـــى مخرجاته وتوصياتـــه القّيمة، بعين 
التفـــاؤل وبكثير من األمـــل، كخير دليل لتقوية 
مســـيرة األخـــوة اإلنســـانية، التـــي هـــي بحاجة 
ماســـة، أكثر مـــن أي وقت مضى، إلحياء ســـبل 
التقـــارب والتفاهـــم بيـــن جميـــع أهـــل األديـــان 
والمعتقـــدات كمدخل أساســـي إلحالل التوافق 

محل الخالف، وإرساء الوحدة محل الفرقة.
وال يســـعنا على ضوء مـــا توصلتم له من نتائج 
مهمـــة، نؤيدهـــا أشـــد التأييـــد، إال أن نؤكـــد لكم 
بأننـــا ســـوف نوليهـــا - بـــإذن هللا - جـــل عنايتنا، 
لتأخـــذ مســـارها الصحيح ضمن مســـاعينا التي 
نبذلها لإلســـهام في نشر الســـالم وترسيخ قيم 

التسامح والعيش المشترك بين دولنا وشعوبها.
وتحتـــم علينا األوضـــاع الراهنـــة، ونحن نعمل، 
يدًا بيـــد، لتحقيق أمل المســـتقبل المزدهر، بأن 
نتوافـــق أوالً علـــى رأي واحـــد لوقـــف الحـــرب 
الروســـية األوكرانيـــة وبـــدء مفاوضـــات جـــادة 
لخيـــر البشـــرية جمعـــاء، والبحريـــن علـــى أتـــم 
االستعداد لتقديم ما يتطلبه هذا المسعى بإذن 

هللا.
وختامـــًا، نتوجـــه بخالـــص تقديرنا للمشـــاركين 
األجالء على ما يبذلونه من جهد مقدر وســـعي 
مشـــكور فـــي أداء مهامهـــم النبيلـــة، وبالشـــكر 
واالمتنـــان للجهـــات المنظمة التي أســـهمت في 
اإلعـــداد للملتقـــى وتنظيمـــه كما يجـــب، داعين 
هللا عز وجل، أن يسدد خطى الجميع بالتوفيق 
والبـــركات على درب المحبة والوئام بالتواصي 

بالحق وبالصبر لصالح البشرية وخيرها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بعـــد ذلـــك ألقـــى فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر أحمـــد 
الطيـــب شـــيخ األزهر الشـــريف رئيـــس مجلس 

حكماء المسلمين كلمة جاء فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

دنا  الحمُد لله، وصلى هللا وســـلم وبارك على سيِّ

ٍد وعلى آله وَصحِبه. محمَّ
جـــــاللة الَمِلك/ حمــد بن عيســـــى - َمِلـك َمْمـَلكة 

الَبْحــرين حفظه هللا
الكنيســـة  بابـــا   - فرنســـــيس   / العـــــزيز  األخ 

الكاثوليكية
حضرات السادة والسيدات

الم َعليُكم ورحمُة هللا وبرَكاُته.. وبعد،  السَّ
قدير  ـــكر والتَّ فأبـــدُأ كلمتـــي بتقديـــم خالص الشُّ
لكم -جاللـــة الملك- ولشـــعِبكم األصيل الكريم، 
شـــعِب البحريـــن، علـــى دعوتـــي لزيـــارة مملكة 
البحريـــن العزيزة، والُمشـــاركِة في هذا الملتقى 
أجـــِل  مـــن  والغـــرب  ـــرق  الشَّ “ُمْلتَقـــى  الكبيـــر: 

التعايش اإلنساني”.
ه مـــن قاماٍت  ـــه لمْلتًقـــى تاريخـــيٌّ لمـــا يضمُّ وإنَّ
ُكبرى من الُعلماِء والحكماِء وقاَدة الِفْكر، وكبار 
يـــَن وغيرهـــم من َشـــْرِق  يَن واإلعالميِّ ياســـيِّ السِّ
البـــالِد وغرِبها.. وهـــو -كذلك- ُمْلتًقى َيْســـتِحقُّ 
كلماتـــه  ل  لُيســـجِّ عنـــده  التاريـــخ  ـــَف  يتوقَّ أْن 
وتوصياته بأْحـــُرٍف من نوٍر، فهو صوٌت ينبعث 
من البحرين هذا البلد العريق، صاحب الميراث 
ـــالم والتســـاُمح  ليـــد فـــي الجنـــوح إلـــى السَّ التَّ
وتعاُيـــش الحضـــارات والثقافـــات وحواراتهـــا، 

قٍة  وتحويل ما ُيالئم منها إلى مصدِر طاقٍة خالَّ
 ، وُمْبِدعٍة َتُصبُّ في اتِّجاِه االستقراِر المجتمعيِّ

ر االجتماعي الَبنَّاء.. والتطوُّ
ها الحفـــــُل الَكـــــريم!- في  نـــي -أيُّ هـــذا، ومـــا أظنُّ
ر علـــى َمســـاِمِعكم أحاديَث  حاجـــٍة إلـــى أْن ُأَكرِّ
ة اليـــوَم فـــي  ـــراع الـــذي تعيُشـــه اإلنســـانيَّ الصِّ
ة التي  ـــرِق والَغرب، وال َوْصَف َثَمراِته الُمــــــرَّ الشَّ
َيجنيها إنساُن الَقْرِن الحادي والعشرين: حروًبا 
اًل  ودمـــاًء وتدميـــًرا وفقًرا، بل ُثـــكاًل وُيْتًما وَترمُّ
وَتْشـــريًدا، وُرعًبا من ُمستقبٍل مجهوٍل، غير أنَّ 
من المهم اإلشارَة إلى أنَّ سبَب هذه المآسي هو 
ة الـــذي وَضَعه  “غيـــاب” ضابـــط “العدالة” الدوليَّ
المجتمعـــات، وتحقيـــِق  قانوًنـــا الســـتقراِر  هللا 
هـــذه  علـــى  وُروًحـــا  َجَســـًدا  اإلنســـان:  تـــوازن 
ة إلى  لت المجتمعات اإلنسانيَّ األرض، وإالَّ تحوَّ
ما ُيشبه مجتمعات الغاب واألحراش.. َدْع عنَك 
وق”  ضحايا الحروب التي َيْصنُعها “اقتصاد السُّ
َملُِّك واالستهالك،  روات، وجشـــُع التَّ واحتكاُر الثَّ
اكة وتصديُرها  وتجارُة األســـلحة الثقيلـــة والفتَّ
إلـــى بلداِن العالم الثالث، وما َيلَزُم ترويجها من 
، وتشـــجيٍع  ائفـــيِّ والمْذَهبيِّ ـــزاِع الطَّ تصديٍر للنِّ

للفتنِة والنِّزاِع، وزعزعِة االستقرار..

ُتْثمـــر  التـــي  ياســـاِت  السِّ أنَّ  األثافـــي  وثالثـــة 
نظريـــاٌت  تدعُمهـــا  أصبحـــت  المآســـي  هـــذه 
ة،  ٌة نزَلْت إلـــى واقع المجتمعـــات الغربيَّ فلســـفيَّ
رات الـــدول الُكبرى في عالقاتها  وحكمت تصوُّ
ة مع الشـــعوب النَّاميـــة والفقيرة، وتأتي  الدوليَّ
ـــُة ِصـــراع  مـــِة هـــذه النَّظريـــات: نظريَّ فـــي ُمقدِّ
الحضـــارات، ونظريـــُة نهايـــة التاريـــخ، ونظريُة 
د لميالِد  العولمة، وكلُّها نظرياٌت اســـتعالئية ُتمهِّ
نظـــاٍم عالميٍّ جديـــٍد، وُتمكُِّن الســـتعماٍر حديث 
اٍم قليلٍة  ال نعرف قوادمه مـــن خوافيه، ومنُذ أيَّ
فقط ســـمعنا تصريحات ألحد كبار المســـؤولين 
ين يقوُل فيها ما معناه: أنَّ أوروبا حديقة  الغربيِّ
غنَّاء، والعالـَم من حولها أدغال وأحراش، ومثُل 
هذه التصريحات غير المدروســـة إْن دلَّت على 
شـــيٍء فإنَّما تدلُّ على جهـــٍل واضٍح بحضاراِت 
ـــرِق، وبتاريِخهـــا الذي يضرُب بجـــذوِره إلى  الشَّ
أكثر من خمســـة آالف عـــام، وليس إلى ثالثمئة 

أو أربعمئة عام فقط..
ُتســـاوُر  التـــي  المخـــاوِف  هـــذه  ُجـــلَّ  أنَّ  علـــى 
ة،  ين اليــــوم من الحضارة الغربيَّ ـــرقيِّ نفوَس الشَّ
زة  ُتســـاوُر -وبالقـــدِر ذاِتـــه- عقـــوَل نخبـــة ُمتميَّ
ـــري الغـــرب وكبـــار قادتـــه، فقـــد أدرَك  مـــن ُمفكِّ
ة لم َتُعـــْد ُمْجِديًة  ياســـة الغربيَّ بعُضهـــم أنَّ “السِّ
ِســـُم به  ـــة، لما تتَّ فـــي معالجـــِة األزمـــات العالميَّ
مـــن تشـــنُّجاٍت تقوُم على اســـتعراِض “عضالت 
ة” واْقترَح  ُد اإلنســـانيَّ ر الذي ُيهدِّ ـــالح المَدمِّ السِّ
ياسة، في العالقات  أْن تحلَّ “الثقافة” محلَّ السِّ
َفْهـــِم  ُقـــْدرٍة علـــى  مـــن  للثقافـــة  لمـــا  ـــة،  الدوليَّ
دة: َجَســـًدا  اإلنســـان، واســـتيعاب أبعاده المتعدِّ
ًة ُأخرى ال ينبغي  وُروًحا وَعْقاًل ووْجَداًنـــا”. وَمرَّ
أن نيأَس من أْن يأتَي يوم قريب تســـتعيُد فيه 
تهـــا وعافيتهـــا،  ـــرق والغـــرب ِصحَّ عالقـــات الشَّ
لُتصبـــح عالقَة تكاُمـــٍل وتعاون ُمتبـــاَدل، بعدما 
تقاربْت المســـافات وَتالَشـــت الحدود، ولم َيُعْد 
ـــرِق بمعزٍل عـــن اآلخر كما  أيٌّ مـــن الغـــرِب والشَّ

كان في القرِن الماضي.
والحقيقـــُة: أنَّ الغـــرَب فـــي حاجـــٍة إلـــى ِحْكَمِة 
ـــرِق وأْدياِنه وما َتربَّـــى عليه النَّاس من ِقَيٍم  الشَّ
ـــٍة، ونظـــرٍة ُمتوازنة إلى اإلنســـاِن والكون  ُخُلقيَّ
ِة  وخالـــِق الكـــون، وهو فـــي حاجٍة إلـــى روحانيَّ
ـــرق، وُعْمـــق نظرتـــه إلـــى حقائـــِق األشـــياء،  الشَّ
وقُّف طوياًل عند الحكمة الخالدة التي  وإلـــى التَّ
تقـــول: “ليس كلُّ مـــا َيْلَمُع ذهًبا”، بـــل إنَّ الغرَب 
رِق وسواعد أبنائه، في  لمحتاٌج إلى أسواِق الشَّ
مصاِنعه في أفريقيا وآســـيا وغيرهما، وهو في 
حاجٍة إلـــى الموادِّ الخـــام المكنوزة فـــي أعماِق 
تيـــن، والتـــي لوالهـــا لمـــا وجـــدت  هاتيـــن القارَّ
مصانـــع الغـــرب ما تنتجه، وليس مـــن اإلنصاِف 
في شـــيٍء أن يكوَن جزاء المحســـن َمزيًدا من 
ـــيء ذاُته ُيقاُل  الفقـــِر والجهِل والمـــرِض.. والشَّ
ـــرِق، فهو في حاجٍة إلى اقتباِس علوم  على الشَّ
قنيـــة  الغـــرب واالســـتعانة بهـــا فـــي نهَضِتـــه التِّ
ة، من  ناعيَّ ة، واســـتيراد الُمنتجـــات الصِّ والماديَّ
ين أْن  ـــرقيِّ أســـواِق الغـــرب، كما يجـــُب على الشَّ
َيْنُظـــروا إلـــى الغرِب نظـــرًة جديدة فيها شـــيء 
ـــُعور  نِّ والشُّ واُضع، وكثيٌر من ُحْســـِن الظَّ من التَّ

المنامة - بنا

البحرين على أتم االستعداد لتقديم ما تتطلــــــــــبه مساعي وقف الحرب الروسيـة األوكرانيـة

نؤيد بشدة النتائج 
المهمة للملتقى 
وسُنوليها عنايتنا 

لتأخذ مسارها 
في نشر السالم

ة  ياسة الغربيَّ الّسِ
ِسُم به من  وما تتَّ

جاٍت الستعراِض  تشنُّ
الح  عضالت الّسِ
ة ُد اإلنسانيَّ ُيهّدِ

غياب “ضابط” 
ة  العدالة الدوليَّ

وراء الصراعات 
والمآسي وحاالت 

التشريد

“ِصراع الحضارات” 
و”العولمة” 

نظرياٌت استعالئية 
ُن الستعماٍر  وُتمّكِ

حديث

إلحــــالل التوافــــق محــــل الخـــــالف وإرســـــاء الوحـــــدة محـــــل الفــــــــــــــرقة... الملــــك المعظــــم:

جاللته: األخوة اإلنسانية بحاجة ماسة إلحياء سبل التقارب بين جميع أهل األديان والمعتقدات
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ة الغرب  بالجاِر القريب، والَفْهم المتسامح لمدنيَّ
ظـــروف  نتـــاج  بُحســـباِنها  يـــن  الغربيِّ وعـــادات 
ة بهم دفعـــوا ثمَنها  رات وتفاُعـــالت خاصَّ وتطـــوُّ

ة. غالًيا عبَر قروٍن ِعدَّ
ـــوا مـــن توضيـــح  وعلـــى علمـــاِء اإلســـالم أالَّ َيَملُّ
ـــامية،  ين اإلســـالمي من المبادئ السَّ “مـــا في الدِّ
واإلخـــاء البشـــري والتعـــاون اإلنســـاني وغيرها 
ون  من المشـــتركات التـــي يتصالح عليهـــا الغربيِّ
ُبـــوَن بهـــا، وأْن يحرصوا على  ون وُيرحِّ ـــرقيِّ والشَّ

ين لإلسالِم على حقيقِته”. تعريِف الغربيِّ
كمـــا تجُب اإلشـــارِة إلى أنَّ كثيًرا من المســـلميَن 
وصـــاروا  واْســـَتوَطنوه،  الغـــرِب  إلـــى  هاجـــروا 
ُأ من نســـيِج ُشـــُعوِبه، كما هاجرت  جزًءا ال َيتجزَّ
ين  ـــرقيِّ ة وصورها إلى الشَّ أنمـــاُط الحيـــاة الغربيَّ
وَغَلَبْت علـــى تقاليِدهم وعاداِتهم وســـلوكياِتهم 
مســـاحة  علـــى  ـــَرْت  وأثَّ والمعاصـــرة،  الحديثـــة 
ال ُيســـتهاُن بهـــا فـــي رؤاهـــم وأنظارهـــم، بل في 
مناهج تعليِمهم وطرائـــق تفكيِرهم.. وغير ذلك 
ة جديدة،  ـــُد، ألْن تــــحلَّ عالقـــة إنســـانيَّ ـــا ُيمهِّ ِممَّ
ُتـــدرج فيهـــا حضـــارٌة هادئـــة ُيحاَفـــُظ فيها على 
ـــُعوب وخصائصهـــا وَتباُيناتها، بعيًدا  ثقافاِت الشُّ
ـــة والحضـــارات  عـــن َمســـاراِت الَهْيَمنـــة الثقافيَّ
المتصارعـــة.. وهذا مـــا ُيؤكُِّده المَفكِّر الفرنســـي 
المعاصر تودوروف ِتْزفيتان في كتاِبه: “الخوُف 
ـــه ال ُيْمِكن اعتبار  مـــن الَبرابـــرة”، حيث يقول: “إنَّ
ـــة وحدهـــا ذاَت طابـــٍع حضـــاري،  الثقافـــة الغربيَّ
ُد به ثقافات اآلخرين”  وأنَّهـــا المعيار الذي تتحـــدَّ
ل في ثقافاِت اآلخرين ُيَعدُّ إساءة في  فأيُّ تدخُّ

ة  ـــْلَطة؛ ألنَّه ال ُيْمِكن إرساء الُحريَّ اســـتخداِم السُّ
والمســـاواة عبـــر اإلْكـــَراه، وإالَّ فلـــن نختلـــف عن 

هؤالء الذين َنِصُفُهم بأنَّهم ]برابرة[” .
ـــدْت ذلـــك فـــي وضـــوٍح شـــديٍد وثيقـــُة  ولقـــد أكَّ
ة”، تلك التـــي أْحَدَثـــْت ِحراًكا  “األخـــوة اإلنســـانيَّ
َمْت أنُموذًجا  رِق والغرب- وقدَّ َمْلُموًســـا -في الشَّ
ـــــًزا لما ينبغـــي أن يكون عليه حوار األديان  ُمتَميِّ
والحضـــارات من احتـــراٍم ُمتبـــاَدٍل وتأثيٍر فعليٍّ 
ـــُعوِب المبنيـــة علـــى التعـــاُرِف  فـــي عالقـــاِت الشُّ
ـــالم، وســـلَّطْت الضوء  ة والسَّ والتعـــاون واأُلخوَّ
ـــرق والغرب، وكيف  على أهمية العالقة بين الشَّ
أنَّ لكلٍّ منهما أن يســـتفيَد من اآلَخر.. وأنا واثٌق 
ة والتي  ة اإلنسانيَّ بإذِن هللا من أنَّ مسيرَة اأُلخوَّ
ُيَعدُّ هـــذا الملتقى التاريخي على أرِض البحرين 
اعمـــة  بـــة أحـــَد أهـــمِّ روافدهـــا وأركانهـــا الدَّ الطيِّ
عاُرف  قاُرب والتَّ ســـوف ُتســـهُم في تعزيِز هذا التَّ
ل إعالَن  ـــرِق والغرب.. وكيف ال! وقد مثَّ بين الشَّ
عاُيش الســـلمي خطوة مهمة  مملكـــة البحرين للتَّ
فاُهم  ساُمح والتَّ لتعزيِز المواَطنة وإعالء ِقَيم التَّ

بين النَّاس.
الحفــُل الَكــريم!

ة، بديلـــٌة  ة إســـالميَّ ـــٌة شـــرقيَّ لدينـــا اليـــوم نظريَّ
ـــِة:  ى بنظريَّ ـــة “ِصـــراع الحضـــارات” ُتَســـمَّ لنظريَّ
اآلونـــِة  فـــي  َحِظَيـــْت  الحضـــاري”،  عـــاُرف  “التَّ
األخيرة باهتماِم فريٍق من المفكِّريَن والباحثيَن 
ِة  ُموها كـــردِّ فعٍل ُمناقٍض لنظريَّ زين، وَقدَّ المتميِّ
ـــراع الحضاري”، وهي َتعنـــي االنفتاح على  “الصِّ
رِف  رفين علـــى الطَّ َف ُكلٍّ مـــن الطَّ اآلَخـــر، وتعـــرُّ

عـــاوِن وتبـــادل المنافع،  اآلَخـــر فـــي إطاٍر مـــن التَّ
وتمكين اإلنســـان مـــن أداء األمانة التـــي ائتمَنُه 
هللا عليها، وهي: إعماُر األرِض ومســـؤوليته عن 
ِة ُصـــورٍة من  إصالِحهـــا وعـــدم اإلفســـاد فيها بأيَّ

صوِر الفساد.
عـــاُرف”  ـــة إلـــى كلمـــِة “التَّ وتســـتنُد هـــذه النََّظريَّ
الـــواردُة فـــي القـــرآِن الكريـــم، كمـــا تســـتنُد فـــي 

إطاِرها الُكلِّي إلى ُأُصوٍل ُقرآنيٍة ثالثة:
ل: هـــو: أنَّ هللَا تعالـــى َخَلـــَق عبـــاَده  األصـــُل األوَّ
يـــن،  ـــوِن واللُّغـــِة والدِّ ُمختِلفيـــَن فـــي الِعـــْرِق واللَّ
ســـيبقون  وأنَّهـــم  غيرهـــا،  أخـــرى  وخصائـــص 
مختلفيـــَن في هـــذه الخصائص إلـــى آخِر لحظٍة 
فـــي ُعْمِر هذا الكون َوَلْو َشـــاء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس 

ًة َواِحَدًة َوالَ َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ]هود: 118[. ُأمَّ
األْصـــُل الثاني: هـــو: أنَّه تعالى كما َخَلـــــَق الناس 
مختلفيـــن؛ فال َمفرَّ من أن يخلقهـــم أحراًرا فيما 
ق االختالف الذي جعله  يعتقـــدون، وإالَّ لمـــا تحقَّ
ِة االعتقاد نقرُأ  ُســـنَّته في َخْلِقه.. وفي َحقِّ ُحريَّ
ْشـــُد  َن الرُّ َبيَّ يِن َقد تَّ قولـــه تعالى: الَ ِإْكَراَه ِفي الدِّ
ِمَن اْلَغيِّ ]البقرة: 256[.. وقوله مخاطًبا رســـوله 
ى  صلى هللا عليه وســـلم: َأَفأَنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّ
َيُكوُنـــوْا ُمْؤِمِنيـــَن ]يونس: 99[، وقولـــه له أيًضا: 

لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر ]الغاشية: 22[..
ُر  الـــث: إذا كان القـــرآن الكريـــم ُيقـــرِّ األْصـــُل الثَّ
ـــابقَتين، وهمـــا: اختالف الناس،  الحقيقَتيـــن السَّ
اتهـــم فيما يعتقـــدون، فما هو نوع  يَّ وضمـــان ُحرِّ
ُره فلســـفة القـــرآن؟!  العالقـــة بينهـــم فيمـــا ُتقـــرِّ
ليـــس مـــن ســـبيٍل لهـــذه العالقـــِة إالَّ أْن تكـــوَن 

إطـــاًرا  تعالـــى  هللا  َرَســـَمُه  الـــذي  “التعـــاُرف”، 
للُمعاَمـــالت والعالقات بيـــن النَّاس.. وهذا هو ما 
َها النَّاُس  نقـــرأه صريًحا في القرآِن الكريم: َيـــا َأيُّ
ن َذَكـــٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا  ـــا َخَلْقَناُكـــم مِّ ِإنَّ
ـــِه َأْتَقاُكْم  َوَقَباِئـــَل لَِتَعاَرُفـــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكـــْم ِعنـــَد اللَّ
ـــَه َعِليـــٌم َخِبيـــٌر ]الحجـــرات: 13[، نعـــم! هو  ِإنَّ اللَّ
ا مـــن األصلين  الـــث المْســـَتدل منطقيًّ اأَلْصـــُل الثَّ
الســـابقين، ويمكـــن صياغتـــه في قاعـــدة تقول: 
العالقة المشـــروعة بيـــن الناس فـــي القرآن هي 

الم”.. عاُرف والسَّ فقط عالقة “التَّ
ة لضبط العالقات  ُب القوانيُن القرآنيَّ وهكذا تترتَّ
ا ال  ًبـــا منطقيًّ ة فـــي القـــرآِن الكريـــِم ترتُّ اإلنســـانيَّ
مجـــاَل فيـــه لتأويـــٍل أو تحريـــٍف: االختالُف في 
ِة االعتقاِد، المســـتلزمِة  يَّ بائـــِع الُمســـتلِزُم لحرِّ الطَّ

الِم بين النَّاِس. بَدوِرها لَعالقِة السَّ
ســـُة لمفهوِم اإلســـالم  وِمن هذه النُُّصوص المؤسِّ
ة  ـــالِم، وِديُن ُحريَّ ضُح فـــي جالٍء أنَّه ِديُن السَّ يتَّ
االختـــالف فـــي العقيدة، واالختـــالف في الرأي، 
ُج -بيَن  وأنَّه ليــــس صحــــــيًحا مـــا ُيقاُل وما ُيـــروَّ
ِة القتاِل  الحيِن واآلَخِر- ِمن أنَّ ســـبَب مشـــروعيَّ
في اإلسالِم هو ُكْفُر اآلَخِريَن، فهذا كذٌب محٌض 
على اإلســـالِم وعلى سيرِة رسوِل اإلسالِم، حتى 
ـــى هـــذا االفتـــراَء بعُض الُمنَتِســـبيَن إلى  وإْن تبنَّ
ِة والُبرهاِن، ال على  يِن القائـــِم على الُحجَّ هذا الدِّ

يبِة والُبهتاِن.. الرِّ
وفي الختاِم أقول:

ي َمن اخَتـــاروا لملتقانا هذا عنواَن:  إنَّنـــي إْذ ُأَحيِّ
 .. عاُيش اإلنســـانيِّ ـــرق والغرب.. من أجِل التَّ الشَّ

عَب الـــذي َيُمرُّ به عالُمنا  رَف الصَّ ر الظَّ فإنَّنـــي ُأَقدِّ
ُد  تهـــدِّ يـــاٍت  تحدِّ مـــن  ُيواِجهـــه  ومـــا  المعاصـــر، 
ُعوب، واسَمُحوا  الوجوَد اإلنسانيَّ واستقراَر الشُّ
ه من ِمْنَبـــِر هذا الملتقى  لي حضراتكـــم أن أتوجَّ
التاريخـــي بنداءيـــن: نـــداٍء إلـــى علمـــاِء األدياِن 
يـــن بأْن يبذلـــوا مزيًدا من  والمفكِّريـــن واإلعالميِّ
ـــباب  ـــشء وتثقيـــف الشَّ الجهـــد علـــى تربيـــة النَّ
ة  بمشـــتركاِت األديان وتحويلها إلى برامج ِعْلميَّ
ـــباب بـــأنَّ الحياَة  ـــة ُمعاصـــرة، ُتَعلِّـــم الشَّ وتربويَّ
يِن  ِسُع للمخالف في الدِّ -في فلســـفِة األدياِن- تتَّ
ع الثقافات  ـــوِن واللَِّســـان، وأنَّ تنـــوُّ والِعـــْرِق واللَّ
ـــالم  السَّ وَيْبنـــي  ة  اإلنســـانيَّ الحضـــارة  ُيثـــري 

المفقود.
يـــن اإلســـالمي فـــي  ُثـــمَّ بنـــداٍء إلـــى ُعلمـــاِء الدِّ
العالـــم كلِّـــه على اختـــالِف مذاهبهـــم وطوائفهم 
ومدارســـهم، إلى المسارعة بعقِد حواٍر )إسالمي 
قاُرب  إســـالمي( جاد، من أجِل إقرار الوحدة والتَّ
ـــة  الدينيَّ ة  اأُلخـــوَّ عـــارف، حـــواٍر مـــن أجـــل  والتَّ
واإلنســـانية، ُتنَبـــُذ فيـــه أســـباب الُفرقـــة والفتنة 
ائفي على وْجِه الخصـــوص، وُيركَّز  ـــزاع الطَّ والنِّ
القـــي، وأْن ُينصَّ  فـــاق والتَّ فيـــه علـــى نقـــاِط االتِّ
ـــة التي تقول:  فـــي قراراِته علـــى القاعدِة الذهبيَّ
َيْعـــُذُر بعُضنـــا بعًضا فيما نختلـــُف فيه، كما ُينصُّ 
فيـــه علـــى وقـــِف خطابـــات الكراهيـــة المتبادلة، 
كفير، وضرورة تجاوز  وأساليب االســـتفزاز والتَّ
ة والمعاصرة بكلِّ إشكاالِتها  راعات التاريخيَّ الصِّ
ُه بها  عـــوة إذ أتوجَّ ـــيئة، وهذه الدَّ ورواســـبها السَّ
ـــيعة، فإنَّني على  إلـــى إخوِتنا من المســـلمين الشِّ

اســـتعداٍد، ومعـــي كبـــاُر علماء األزهـــر ومجلس 
حكمـــاء المســـلمين، لعقـــِد مثـــِل هـــذا االجتمـــاع 
بقلوٍب مفتوحٍة وأيٍد ممدودة للجلوِس مًعا على 
مائـــدة واحدة؛ لتجاوز صفحـــة الماضي وتعزيز 
ة،  الشـــأن اإلســـالمي ووحدة المواقف اإلســـالميَّ
ي مقاصد اإلســـالم  ة، وُتلبِّ ِســـُم بالواقعيَّ التـــي تتَّ
ُم علـــى المســـلميَن اإلصغـــاء  وشـــريعته، وُتحـــرِّ
ـــقاق، وأْن يحذروا الوقوع  لدعوات الُفرقة والشِّ
في َشـــَرِك العبث باســـتقرار األوطان، واستغالل 
ة،  ـــة والمذهبيَّ يـــن في إثـــارِة النَّعـــرات القوميَّ الدِّ
ل في شـــؤوِن الدول والنَّْيِل من سيادتها  والتدخُّ

أو اغتصاب أراضيها.
وبهذه المناسبة ومن هذا الملتقى الذي يحتضُن 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  الشـــرق  حـــواَر 
ي  اإلنســـاني، فإنني أضمُّ صوتي إلى صوِت محبِّ
ـــالم ووقف الحرب  الخيـــر ممن يدعـــون إلى السَّ
ن  الروســـية األوكرانية، وحقن دماء األبرياء ِممَّ
ال ناقـــَة لهـــم وال َجَمـــل في هـــذه المأســـاة، ورفع 
ـــالم بداًل من رايـــة االنتصار، والجلوس  راية السَّ
إلـــى دائرة الحـــوار والمفاوضات، كمـــا أدعو إلى 
ى بقـــاع األرض  وقـــف االقِتتـــال الدائـــر في شـــتَّ
“إلعادة بناء جسور الحوار والتفاهم والثقة” من 
الم في عالم ُمثَخن بالجراح؛  أجل اســـتعادة السَّ
وحتـــى ال يكـــون البديل هـــو المزيد مـــن ُمعاناِة 
ُعوب الفقيرة، والمزيُد من العواقب الوخيمة  الشُّ

رِق والغرِب مًعا. على الشَّ
ُشْكًرا لُِحْسِن اْسِتماعُكم..

الم َعليُكم َوَرحـَْمُة هللِا وَبَرَكاُته والسَّ



ألقى قداســـة بابا الفاتيـــكان كلمة في ملتقى 
البحريـــن للحـــوار “الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايش اإلنساني” في دورته األولى والذي 
أقيـــم فـــي ميدان صرح الشـــهيد أمـــس، قال 

فيها:
صاحب الجاللة،

أصحاب السمو الملكي،
أخـــي العزيز فضيلـــة اإلمام األكبـــر، الدكتور 

أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف،
أخـــي العزيـــز قداســـة البطريـــرك برثلماوس، 

البطريرك المسكوني،
السلطات الدينية والمدنية المحترمين،

سيداتي سادتي،
أحييكم تحية قلبية، وأشـــكركم على حفاوة 
االســـتقبال وعلى عقـــد منتدى الحـــوار هذا، 
تـــم تنظيمـــه تحـــت رعايـــة صاحـــب  الـــذي 
الجاللـــة، ملـــك البحريـــن. يتخـــذ هـــذا البلـــد 
اســـمه من الميـــاه المحيطـــة به: فـــي الواقع، 
كلمـــة “البحريـــن” تذكـــر بــــ “بحريـــن” اثنيـــن. 
لنفكـــر فـــي ميـــاه البحـــر، التـــي تربـــط بيـــن 
األراضـــي وتوصـــل النـــاس بعضهـــم ببعـــض، 
وتربـــط بين الشـــعوب البعيدة. يقـــول المثل 
القديـــم “ما تقســـمه األرض، يوحـــده البحر”. 
وكوكبنا األرض، إذا نظرنا إليه من عِل، يبدو 
وكأنه بحر أزرق واســـع، يربط بين شـــواطئ 
مختلفة. من الســـماء، يبدو أنهـــا تذكرنا بأننا 
عائلة واحدة: لســـنا جزًرا، بل نحن مجموعة 
واحـــدة كبيـــرة من الجزر. هكـــذا يريدنا اإلله 
العلـــي. وهذا البلد، مجموعة جزر مكونة من 
أكثر من ثالثين جزيرة، يمكن أن يكون رمزا 

لهذه اإلرادة اإللهية.
ومـــع ذلـــك، فنحـــن نعيش فـــي أوقـــات فيها 
البشـــرية، المرتبطـــة بعضهـــا مـــع بعـــض كمـــا 
لـــم تكن من قبـــل، تبدو أكثر انقســـاما، وغير 
متحـــدة. يمكن أن يســـاعدنا اســـم “البحرين 
اللـــذان  “البحـــران”  تفكيرنـــا:  متابعـــة  فـــي 
يشـــير إليهمـــا هما المياه العذبـــة في ينابيعها 
الجوفيـــة، وميـــاه الخليـــج المالحـــة. كذلـــك، 
نجد أنفســـنا اليـــوم أمام بحريـــن متعارضين 
فـــي مذاقهما: مـــن ناحية، العيش المشـــترك، 
بحـــر هادئ وعذب، ومن ناحية أخرى، البحر 
المريـــر مـــن الالمبـــاالة، وتشـــوبه العالقـــات، 
التي تثيرها رياح الحرب، وأمواجه المدمرة 
والمضطربـــة بشـــكل متزايـــد، والتـــي تهـــدد 

بهالك الجميع.
ولألســـف، الشـــرق والغـــرب يشـــبهان بصورة 
متزايـــدة بحرين متخاصمين. لكن، نحن هنا 
معـــا ألننـــا عازمـــون علـــى اإلبحار فـــي البحر 
نفســـه، واختيارنا هو طريـــق اللقاء، بدال من 
طريق المواجهة، وطريق الحوار الذي يشير 
إليـــه هذا المنتدى: “الشـــرق والغرب من أجل 

العيش اإلنساني معا”.
بعـــد حربين عالميتين مروعتين، وبعد حرب 
بـــاردة ظل العالم فيها حابســـنا أنفاســـه، مدة 
عشرات السنين، وسط صراعات مدمرة في 
كل جـــزء مـــن العالـــم، وبين أصـــوات االتهام 
والتهديـــد واإلدانـــة، مازلنا نجد أنفســـنا على 
حافـــة الهاويـــة في توازن هـــش، وال نريد أن 
نغـــرق. نحن أمام وضع تناقضات غريبة: من 
جهـــة، غالبية ســـكان العالم يجدون أنفســـهم 
ويعانـــون،  الصعوبـــات،  بنفـــس  موحديـــن 
أزمـــات خطيرة، في الغـــذاء والبيئة والوباء، 
بكوكبنـــا،  المتزايـــد  العبـــث  إلـــى  باإلضافـــة 
ومـــن ناحية أخـــرى، عدد قليـــل من أصحاب 
السلطان يتركزون في صراع حازم من أجل 
المصالـــح الخاصـــة، يحيون اللغـــات القديمة 
مناطـــق  رســـم  ويعيـــدون  الحـــرب(،  )لغـــات 

النفوذ والكتل المتعارضة.
وهكذا يبدو أننا نشـــاهد ســـيناريو مأســـاوي 
وكأنـــه وقـــوع فـــي “الطفولـــة: فـــي حديقـــة 
اإلنســـانية، بـــدال من أن نعتنـــي ونهتم بالكل، 
والقذائـــف،  وبالصواريـــخ  بالنـــار،  نلعـــب 
وبأســـلحة تســـبب البـــكاء والمـــوت، وتغطي 

البيت المشترك بالرماد والكراهية.
زيـــادة  فـــي  إن  المريـــرة:  العواقـــب  هـــذه 
التناقضـــات، ولـــم تعـــد إلـــى أن نكتشـــف من 
جديـــد مقدرتنا على التفاهم، وإن اســـتمررنا 
حازمين لفرض نماذجنا ورؤانا االســـتبدادية 
واإلمبرياليـــة والقومية والشـــعبوية، وإن كنا 
ال نهتـــم بثقافـــة اآلخـــر، وإن لـــم نســـتمع إلى 
صرخة عامة الناس وصوت الفقراء، وإن لم 
نتوقـــف عن التمييـــز، على طريقـــة المانوية، 

بيـــن صالـــح وشـــرير، وإن لم نجتهـــد في أن 
نفهم بعضنا بعضا ولم نتعاون لخير الجميع. 
هـــذه الخيـــارات موجـــودة أمامنـــا؛ ألنـــه في 
عالـــم معولم ال يمكن أن نتقدم إال إذا وضعنا 
أيدينـــا علـــى المجاديف معا؛ ألننـــا إن أبحرنا 

وحدنا ستتقاذفنا أمواج البحر.
فـــي بحـــر الصراعـــات العاصـــف، لنضـــع أمام 
أعيننـــا “وثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية مـــن أجل 
الســـالم العالمـــي والعيـــش المشـــترك”، ففيه 
أمـــل للقاء مثمـــر بين الغرب والشـــرق، مفيد 
لشـــفاء األمـــراض فيهما. نحن هنـــا، مؤمنون 
العـــازل”،  “الفكـــر  لنرفـــض  وباإلخـــوة،  باللـــه 
وطريقة النظر إلى الواقع التي تتجاهل بحر 
البشـــرية الواحد، لتركز فقط علـــى التيارات 
الخاصـــة فيـــه. نريد تســـوية الخالفـــات بين 
الشـــرق والغـــرب مـــن أجل خيـــر الجميع، من 
دون أن نغفل االنتباه إلى فجوة أخرى آخذة 
فـــي النمـــو بثبـــات وبصـــورة مأســـوية، وهي 

الفجوة بين الشمال والجنوب في العالم.
ظهـــور الصراعـــات يجـــب أال يجعلنـــا نغفـــل 
عـــن المآســـي الكامنـــة فـــي اإلنســـانية، مثـــل 
كارثـــة عـــدم المســـاواة، حيث يختبـــر معظم 
النـــاس الذيـــن يســـكنون األرض ظلمـــا غيـــر 
مســـبوق، ومصيبة الجوع المخجلة، وكارثة 
تغيـــر المنـــاخ، نتيجـــة إهمال العنايـــة بالبيت 

المشترك.
حـــول هـــذه القضايـــا، التـــي تمت مناقشـــتها 
فـــي هـــذه األيام، قـــادة الديانـــات ال يمكن أال 
يلتزمـــوا وأال يقدموا المثـــل الصالح. لنا دور 
محدد، وهذا المنتـــدى يوفر لنا فرصة أخرى 
فـــي هـــذا االتجـــاه. إنـــه واجبنـــا أن نشـــجع 
اإلنسانية ونســـاعدها على اإلبحار معا، فهي 
فـــي الوقت نفســـه مترابطـــة، وبقـــدر ما هي 

مترابطة، فإنها متباعدة بعضها عن بعض.
لذلـــك أود أن أحـــدد ثالثـــة تحديـــات نابعـــة 
مـــن وثيقة األخوة اإلنســـانية وإعالن مملكة 
البحريـــن، الـــذي كان موضـــوع تفكيرنـــا في 

هذه األيام. إنها الصالة والتربية والعمل.
أوال، الصـــالة التي تلمس قلب اإلنســـان. في 
الواقـــع، الماســـي التـــي نعانيهـــا والتمزقـــات 
الخطيـــرة التـــي نختبرها، “وعـــدم التوازنات 
التـــي يعانـــي منهـــا العالـــم المعاصـــر مرتبـــط 
بعـــدم التـــوازن العميـــق المتأصـــل فـــي قلب 
اإلنســـان” )دســـتور رعائـــي في الكنيســـة في 
عالم اليوم، فرح ورجاء، 10(. فالخطر األكبر 
ال يكمن في األشـــياء، أو في الوقائع المادية، 

أو فـــي المنظمات، بل في ميل اإلنســـان إلى 
االنغـــالق علـــى جوهـــر كيانـــه، علـــى “األنـــا”، 
وعلـــى جماعتـــه، ومصالحـــه الســـخيفة. هذا 
الميـــل ليس عيبا في عصرنا فقط، فقد وجد 
منذ أن كان اإلنسان إنسانا، وبعون هللا يمكن 
عالجه )راجع رســـالة بابوية عامة، كلنا إخوة 
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لهذا، فإن الصـــالة وانفتاح القلب أمام العلي 
أمـــر أساســـي لتطهيـــر أنفســـنا مـــن األنانيـــة، 
واالنغـــالق، والمرجعيـــة الذاتيـــة، واألكاذيب 
والظلـــم. الـــذي يصلي ينال الســـالم في قلبه 
وال يســـعه إال أن يكـــون شـــاهدا له ورســـوال، 
وداعيـــا إليـــه، بمثالـــه أوال، رفقائـــه حتـــى ال 
يصيـــروا رهائن لوثنية تحصر اإلنســـان فيما 
يبيعه أو يشـــتريه أو فيما يتلهى به. عليه أن 
يدعوهم إلى أن يكتشفوا من جديد الكرامة 
الالنهائيـــة المطبوعـــة فـــي كل واحـــد منـــا. 
اإلنســـان المتديـــن، إنســـان الســـالم، هو الذي 
يســـير مـــع اآلخرين علـــى األرض، ويدعوهم 
بلطـــف واحترام إلى أن يرفعـــوا نظرهم إلى 
الســـماء. ويحمـــل فـــي صالته، مثـــل البخور 
الذي يرتفع إلى العلي )راجع مزمور 141، 2(، 

جهود الجميع وشدائدهم.
لكـــن لكـــي يحصـــل هذا األمـــر، هنـــاك مقدمة 
البـــد منهـــا، وهـــي: الحريـــة الدينيـــة. يقـــول 
إعـــالن مملكـــة البحريـــن إن “هللا هدانـــا إلـــى 
عطيته اإللهية، عطيـــة حرية االختيار”، “فال 
يمكن ألي شـــكل من أشـــكال اإلكـــراه الديني 
أن يقـــود الشـــخص إلى عالقة لهـــا معنى مع 
هللا”. كل نـــوع من اإلكـــراه يتنافى مع جالل 
هللا وقدرتـــه تعالى؛ ألن هللا لم يســـلم العالم 
إلى عبيد، بل إلـــى مخلوقات حرة، يحترمها 
احترامـــا كامـــال. لذلـــك، لنلتزم، حتـــى تكون 
الخالـــق  لحريـــة  مـــرآة  المخلوقـــات  حريـــة 
العظمى، وحتى تكون أماكن العبادة محمية 
ومحترمـــة، دائمـــا وفـــي كل مـــكان، وتكـــون 
الصالة محمية ال يوضع أمامها أي عائق. وال 
يكفي أن نمنح التصاريح واالعتراف بحرية 
العبـــادة، بـــل مـــن الضـــروري أن نصـــل إلـــى 
تحقيق الحرية الدينية الحقيقية. وليس كل 
مجتمـــع فقـــط، بـــل كل معتقد مدعـــو إلى أن 
يتحقـــق من نفســـه فـــي ذلك. إنـــه مدعو إلى 
أن يسأل نفسه هل يفرض قيودا من الخارج 
علـــى خالئـــق هللا، أم يحررهـــا مـــن الداخل؟ 
هل يســـاعد اإلنســـان على أن ينبـــذ التصلب، 
واالنغالق والعنـــف، وهل يزيد في المؤمنين 

الحريـــة الحقيقيـــة، التـــي ال تقوم بـــأن تفعل 
ما يبدو لك ويســـرك، بل أن ُنعد أنفسنا لعمل 

الخير الذي خلقنا هللا له.
والتحـــدي  القلـــب.  يخـــص  الصـــالة  تحـــدي 
الثاني، التربية، يخص أساســـا عقل اإلنسان. 
يقـــول إعـــالن مملكـــة البحريـــن إن “الجهـــل 
هـــو عدو الســـالم”. هـــذا صحيـــح؛ ألنه حيث 
التطـــرف  يـــزداد  التعليـــم،  فـــرص  تنقـــص 
وتتجـــذر األصوليـــة. وإن كان الجهـــل عـــدو 
للتنميـــة،  صديقـــة  التربيـــة  فـــإن  الســـالم، 
شـــرط أن تكـــون تعليما يليق حقا باإلنســـان، 
الكائـــن الديناميكـــي وذي العالقـــات: إذن ال 
يكـــن التعليـــم تزمتا ولونا واحـــدا منغلقا، بل 
التحديـــات وحساســـا  علـــى  ليكـــن منفتحـــا 
للتغيـــرات الثقافيـــة، وليس ذاتـــي المرجعية 
عـــازال، بـــل متنبهـــا لتاريخ وثقافـــة اآلخرين، 
وليـــس جامدا بل دائمـــا في حالة بحث، لكي 
يشـــمل جوانب مختلفة وأساسية لإلنسانية 
الواحـــدة التي ننتمي إليها. وهذا يســـمح لنا، 
خصوصـــا، بـــأن ندخـــل إلـــى قلب المشـــاكل، 
أن  الحـــل، ودون  لدينـــا  أن  ندعـــي  أن  دون 
نحل المشـــاكل المعقدة بالقول إنها بســـيطة، 
بل نكون مستعدين لمواجهة األزمة دون أن 
نستســـلم لمنطق الصراع. في الواقع، ال يليق 
بالعقـــل البشـــري أن يســـمح لمبـــررات القـــوة 
بـــأن تســـود على قـــوة العقـــل، وال يســـتخدم 
أســـاليب الماضي لحل المســـائل الحالية، وال 
يطبـــق مخططات تقنية أو ما يالئم الســـاعة 
علـــى تاريخ اإلنســـان وثقافته. هـــذا يتطلب 
منا أن نتســـاءل، وأن نضع أنفســـنا في أزمة، 
وأن نعـــرف كيـــف نحـــاور بصبـــر واحتـــرام، 
وبروح االســـتماع، وأن نتعلـــم تاريخ وثقافة 
اآلخريـــن. هكـــذا يتم تربيـــة العقل البشـــري، 
وتغذيـــة التفاهـــم المتبـــادل؛ ألنـــه ال يكفـــي 
أن نقـــول إننـــا متســـامحون، بـــل علينـــا حقـــا 
أن نفســـح المجـــال لآلخر، ونعطيـــه الحقوق 
والفـــرص. إنها عقلية تبدأ بالتربية، واألديان 

مدعوة إلى دعمها.
على وجـــه التحديد، أود أن أؤكد على ثالثة 
أمـــور تربويـــة ملحة. أوال، االعتـــراف بالمرأة 
فـــي المجـــال العـــام: “فـــي التعليـــم والعمـــل 
وممارســـة حقوقهـــا االجتماعية السياســـية” 
)راجـــع وثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية مـــن أجل 
الســـالم العالمي والعيش المشـــترك(. التربية 
في هذا المجال، كمـــا في المجاالت األخرى، 
هـــي الطريق من أجل التحرر من الموروثات 

لـــروح  المناقضـــة  واالجتماعيـــة  التاريخيـــة 
التضامـــن األخـــوي، الذي يجـــب أن يتميز به 

من يعبد هللا ويحب القريب.
ثانيـــا، “حمايـــة حقـــوق األطفال األساســـية” 
)المرجـــع نفســـه(، حتـــى يكبروا وقـــد تعلموا، 
ووجدوا المســـاعدة الالزمـــة، والمرافقة، وال 
يكـــون مصيرهم في أنياب الجوع ولســـعات 
العنـــف. لنـــرب، ولنـــرب أنفســـنا، لننظـــر إلـــى 
بعيـــون  والحـــروب،  والمشـــاكل،  األزمـــات، 
بـــل  الســـاذجة،  الطفولـــة  ليـــس  األطفـــال: 
بالحكمـــة بعيـــدة النظر؛ ألنـــه إن فكرنا فيهم 
فقـــط، ســـيظهر لنا التقـــدم في البـــراءة، بدل 
الربـــح، وسنســـاهم في بنـــاء مســـتقبل يليق 

باإلنسان.
التربيـــة التـــي تبدأ في خلية العائلة، تســـتمر 
فـــي ســـياق الجماعـــة، والقريـــة أو المدينـــة. 
لهـــذا، ثالثـــا، أود أن أؤكـــد علـــى التربية على 
المواطنـــة، وعلى العيش معا، فـــي االحترام 
وضمـــن القوانيـــن. وخصوصـــا، علـــى أهمية 
“مفهوم المواطنة” نفســـها، الـــذي “يقوم على 
المســـاواة في الواجبات والحقوق. لذا يجب 
العمل على ترســـيخ مفهوم المواطنة الكاملة 
فـــي مجتمعاتنـــا، والتخلـــي عن االســـتخدام 
اإلقصائـــي لمصطلح “األقليـــات” الذي يحمل 
فـــي طياتـــه اإلحســـاس بالعزلـــة والدونيـــة، 
ويلغـــي  والشـــقاق،  الفتـــن  لبـــذور  ويمهـــد 
المواطنيـــن  بعـــض  وحقـــوق  اســـتحقاقات 
ممارســـة  إلـــى  ويـــؤدي  والمدنيـــة،  الدينيـــة 

التمييز ضدهم” )المرجع نفسه(.
وهكـــذا نأتـــي إلى آخـــر تحد مـــن التحديات 
الثالثـــة، وهو العمل، ويمكننـــا أن نقول قوى 
اإلنســـان. يقـــول إعـــالن مملكـــة البحرين إن 
“الدعـــوة إلى الكراهيـــة والعنف والفتنة، هي 
تدنيـــس الســـم هللا”. يرفـــض المتديـــن هـــذا 
الكالم، دون أي تبرير. يقول بقوة “ال” للحرب 
التـــي هـــي تجديـــف علـــى هللا، واســـتخدام 
العنـــف. ويترجم هـــذا الـ “ال”، بصوة متســـقة 
فـــي العمـــل؛ ألنه ال يكفـــي أن نقـــول إن هذه 
الديانـــة مســـالمة، بل من الضـــروري أن ندين 
ونعـــزل العنيفيـــن الذين يســـيئون إلى اســـم 
الدين. وال يكفي حتى أن نبتعد عن التعصب 
والتطـــرف، بـــل يجـــب العمـــل فـــي االتجـــاه 
المعاكس. “لذلك يجـــب وقف دعم الحركات 
اإلرهابيـــة بالمـــال أو بالســـالح أو التخطيـــط 
أو التبريـــر، أو بتوفيـــر الغطـــاء اإلعالمي لها، 
ويجب اعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي 

تهدد األمن والســـلم العالميين، ويجب إدانة 
ذلـــك التطرف بكل أشـــكاله وصـــوره” )وثيقة 
األخوة اإلنســـانية مـــن أجل الســـالم العالمي 

والعيش المشترك(.
اإلنســـان المتديـــن، رجـــل الســـالم، يعـــارض 
أيضا الســـباق إلى التســـلح، وشؤون الحرب، 
وسوق الموت. ال يدعم “التحالفات ضد أحد 
مـــا”، بل يدعم طرق اللقاء مع الجميع: ودون 
االستسالم للنســـبية أو لتوفيقية المعتقدات 
مـــن أي نوع، يســـلك طريقا واحـــدا فقط، هو 
طريـــق األخوة والحـــوار والســـالم. هذه هي 

أجوبته عندما يقول “نعم”. 
أيها األصدقاء األعزاء، لنســـلك هذا الطريق: 
ولنفتـــح قلبنـــا ألخينـــا، ولنتقـــدم فـــي طريق 
المعرفـــة المتبادلـــة. لنوثـــق الروابـــط بيننـــا، 
مـــن دون ازدواجية ومن دون خوف، باســـم 
الخالـــق الذي وضعنـــا معا في العالم حراســـا 

على اإلخوة واألخوات.
قـــوى مختلفـــة فيمـــا بينهـــا  وإن تفاوضـــت 
مـــن أجـــل المصالح، المـــال، واســـتراتيجيات 
الســـلطة، لنبيـــن نحـــن أن هنـــاك طريقـــا آخر 
ممكن للقاء. وهو ممكن وضروري، ألن القوة 
والســـالح والمال لن يصنعوا مســـتقبل سالم 
إطالقـــا. لنلتـــق إذن مـــن أجـــل خير اإلنســـان 
وباســـم من أحب اإلنسان، الذي اسمه سالم. 
تكـــون  حتـــى  العمليـــة،  المبـــادرات  لنشـــجع 
مســـيرة األديان الكبـــرى دائما فعالـــة وثابتة 

أكثر، لتكن ضمير سالم للعالم!
الخالـــق يدعونـــا إلى العمـــل، وخاصة لصالح 
الكثيـــر الكثير من مخلوقاته الذين مازالوا ال 
يجدون مكانـــا كافيا في أجنـــدات األقوياء: 
الفقراء، والذين لم يولدوا بعد، وكبار الســـن، 
نحـــن،  كنـــا  إن  والمهاجـــرون...  والمرضـــى، 
الذيـــن نؤمـــن بإلـــه الرحمـــة، ال نســـتمع إلـــى 
الفقـــراء، وال نكـــون صوتا لمـــن ال صوت لهم، 
فمـــن يفعل ذلك؟ لنكن إلـــى جانبهم، ولنعمل 
على مســـاعدة اإلنســـان الجريح والواقع في 
الشـــدة! إن فعلنـــا ذلـــك، ســـنجذب بركـــة هللا 
تعالـــى علـــى العالـــم. لينـــر خطواتنـــا ويوحد 
قلوبنا وعقولنا وقوانا )راجع مرقس 12، 30(، 
حتـــى تكمـــل عبادتنـــا هللا بمحبتنـــا األخوية 
والعملية للغير: لكي نكون معا أنبياء العيش 

معا، وصناع الوحدة، وبناة السالم.

المنامة - بنا

لوقــف دعــم الحركــات اإلرهابية بالمال أو بالـــــــــســالح أو بتوفيـــر الغطـــاء اإلعالمــــي لهـــا
مصطلح “األقليات” يحمل في طياته اإلحساس بالعزلة والدونيـة ويمهـد لبــــــــــــذور الفتن والشقاق... بابا الفاتيكان:
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العمل والشراكة من أجل اإلنسانية عبر الحوار بين مختلف األديان
ُاختتمت في المنامة أمس، أعمال ملتقى 
البحريـــن للحـــوار، والـــذي أقيـــم برعايـــة 
ســـامية من لـــدن صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك مملكة 
البحريـــن المعظـــم، تحت شـــعار )الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش الســـلمي(، 
بمشـــاركة قداســـة البابـــا فرانســـيس بابـــا 
الفاتيـــكان ضمـــن زيارتـــه التاريخية إلى 
مملكـــة البحريـــن، وفضيلة اإلمـــام األكبر 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف، 
وأكثـــر مـــن 30 متحدثًا من الشـــخصيات 
الفكريـــة البارزة وممثلـــي األديان من 79 

دولـــة. ناقـــش الملتقـــى الـــذي ُعقـــد على 
مـــدار يوميـــن في مركز عيســـى الثقافي، 
أهميـــة الحـــوار بيـــن األديـــان، والتعايش 
السلمي، ودور رجال وعلماء األديان في 
معالجة تحديات العصر كالتغير المناخي 
وأزمـــة الغذاء العالمـــي، إلى جانب تبادل 
التجـــارب فـــي مجـــال تعزيـــز التعايـــش 

العالمي واألخوة اإلنسانية.
وأكد المشـــاركون أهمية انعقـــاد الفعالية 
الدوليـــة المهمة والتـــي جاءت لتعزز قيم 
التسامح ومفهوم التعايش اإلنساني بين 
المجتمعـــات البشـــرية، وضـــرورة العمـــل 
والشـــراكة من أجل اإلنســـانية من خالل 
الحـــوار والتواصـــل الفّعال بيـــن مختلف 

األديان والمذاهب. 
ولفتـــوا إلـــى أن دور الملتقـــى المهـــم في 
جمـــع التجـــارب المتميـــزة والفكـــر النّيـــر 
واألطيـــاف  الشـــعوب  بيـــن  للتعايـــش 
والمكونات من شـــأنها أن تدعم الرســـالة 
الجميـــع  حقـــوق  حفـــظ  فـــي  اإلنســـانية 
وصون الكرامة، متطلعين ألن يكون هذا 
الملتقى نهجـــًا تتبناه مختلف دول العالم 

في ممارستها وتشريعاتها وسياستها.
وأشـــاد المشـــاركون باإلعالن عن إنشـــاء 
للحـــوار  الدوليـــة  حمـــد  الملـــك  جائـــزة 
والتعايش السلمي، والتي تترجم حرص 
جاللتـــه علـــى تعزيـــز التآخـــي اإلنســـاني 
والحوار بين الشـــعوب والثقافات بسالم، 

ودعم جاللته الالمحدود لتســـخير الخير 
والتقارب بين البشـــر مـــن دون تمييز من 
أجـــل رفعـــة األمـــم والشـــعوب. مقدريـــن 
حرص مملكـــة البحرين على إبراز مبادئ 
التسامح والتعايش الســـلمي، واالحترام 
المتبـــادل بين الجميع فـــي وقت يمر فيه 
العالـــم بتحديات صعبة من خالل العديد 

من المبادرات المبتكرة.
وعبروا عن امتنانهم لعاهل البالد المعظم 
علـــى رعايته لهـــذا الملتقى، وما شـــهدوه 
مـــن طيـــب اإلقامـــة وحســـن الترحيـــب، 
ودقة فـــي التنظيـــم. شـــاكرين ومقدرين 
جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي اســـتضافة 
ملتقـــى الحـــوار ونجاحها فـــي جمع أكثر 

وقـــادة  رمـــوز  مـــن  شـــخصية   200 مـــن 
وممثليـــن لألديـــان مـــن مختلـــف المواقع 
الجغرافية وتشـــكيل صـــوت واحد يدعو 

إلى السالم.
 هـــذا وقـــد ُعقدت الجلســـة الختامية في 
ميدان صرح الشـــهيد فـــي قصر الصخير 
بحضور جميع المشـــاركين وشـــملت على 
الكلمـــة الســـامية التي تفضـــل بها حضرة 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
حفظه هللا ورعاه، والتي أكد فيها جاللته 
على أهمية الشـــراكة الدولية التي تعتمد 
على الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية 
والنزاعـــات،  الحـــروب  إلنهـــاء  كمدخـــل 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص وقـــف الحـــرب 

الروسية األوكرانية، وقد شملت الجلسة 
أيضا كلمة من فضيلة اإلمام األكبر شيخ 
األزهـــر الشـــريف رئيـــس مجلـــس حكماء 
المســـلمين والـــذي بين فيها إلـــى ضرورة 
عقد حوار إسالمي إسالمي جاد من أجل 
وحـــدة الصف ولم الشـــمل واتحاد الكلمة 
اإلســـالمية،  األمـــم  تحديـــات  لمواجهـــة 
وأضـــاف فضيلته الدعـــوة لوقف الحرب 
دمـــاء  وحقـــن  األوكرانيـــة  الروســـية 
األبريـــاء، ورفـــع راية الســـالم والجلوس 
إلى دائرة الحوار والمفاوضات، كما وجه 
قداســـة بابا الفاتيكان نداًء لوقف الحرب 
في أوكرانيا والبدء في مفاوضات سالم 

جادة.

المنامة - بنا

مشيدين باإلعالن عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية... المشاركون في الملتقى:



أدى ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وشـــيخ األزهـــر الشـــريف 
اإلمـــام األكبر أحمـــد الطيب امس، 
وذلـــك  المباركـــة  الجمعـــة  صـــاة 

بمسجد قصر الصخير.
وأدى الصـــاة بمعيـــة جالة الملك 
المعظـــم، وفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر 
شـــيخ األزهـــر الشـــريف، أصحـــاب 
الســـمو األنجـــال الكـــرام وعدد من 
أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد 
من أصحاب الفضيلة علماء الدين.
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  واســـتمع 
وفضيلـــة شـــيخ األزهـــر الشـــريف 
صـــاة  خطبـــة  إلـــى  والحضـــور 
الجمعة التي ألقاها رئيس مجلس 
األوقـــاف الســـنية راشـــد الهاجري، 
والـــذي اســـتهلها بالحمـــد والشـــكر 
للـــه ســـبحانه وتعالـــى علـــى نعمـــه 
الخطبـــة  فـــي  وتطـــرق  وفضلـــه، 
إلـــى أهميـــة التســـامح والتعايـــش 
وفتـــح آفـــاق الحـــوار مـــع الجميـــع 
وتبني المبادرات اإلنســـانية والتي 
تحققـــت فـــي عهـــد جالـــة الملـــك 
إنشـــاء  فـــي  والمتمثلـــة  المعظـــم 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي وكرســـي الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة لدراسات الحوار 
والســـام والتعايـــش بيـــن األديان 
فـــي جامعـــة ال ســـابينزا اإليطالية 

في روما.

المنامة - بنا
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الملـــك المعظـــم وشيـــخ األزهـــــــــــــــر يؤديـان صـالة الجمعـة المباركـة
رئيــــــــس “السنيـــــة” يدعــــــــو للتسـامــــــح والتعـايـــش وفتـــــح آفـــــــــــــاق الحــــــــوار مـــــــع الجميــــــــــــــــع



المنامة - بنا

التقى وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
رئيـــس جمهوريـــة تتارســـتان الروســـية 
بمناســـبة  وذلـــك  مينيخانـــوف؛  رســـتم 
للمشـــاركة  البحريـــن  مملكـــة  زيارتـــه 
فـــي أعمـــال ملتقـــى البحريـــن للحـــوار، 
بحضـــور نائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
للبيئـــة عضـــو المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ فيصل بن راشد 

آل خليفة.
للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  أن  وأكـــد 
الـــذي ُيعقـــد تحـــت رعايـــة ملـــك البـــاد 

المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة يأتـــي تأكيًدا على 
مســـاعي مملكة البحرين بقيادة جالته 
والمتابعة المســـتمرة لولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لنشـــر 

الســـام باعتبـــاره أحـــد الركائـــز المهمـــة 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة للمنطقـــة 
والعالم، مشيًرا معاليه إلى أهمية تعزيز 
الحـــوار واالنفتـــاح الحضـــاري للوصول 
إلـــى التقارب بيـــن الشـــعوب والثقافات 

بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

وزير المالية: تعزيز االنفتاح الحضاري للوصول للتقارب بين الشعوب

أكـــد بطريـــرك الكنيســـة المارونيـــة فـــي 
لبنـــان مار بشـــارة بطـــرس الراعي، على 
أن  للحـــوار،  البحريـــن  ملتقـــى  هامـــش 
إلغـــاء  يعنـــي  ال  والتعايـــش  التســـامح 
الخصوصية لكل دين، مستشـــهًدا بمبدأ 
التنـــوع واالختـــاف الوارد فـــي القرآن 
الكريـــم الهادف إلى التعـــارف والتكامل 
وقال: “نحـــن بحاجة للعيش ضمن هذه 
الفسيفســـاء الدينية، وال يجب أن يلغي 

أحد اآلخر”. 
ُمصـــر  اللبنانـــي  المجتمـــع  أن  وأكـــد 

علـــى العيـــش ضمـــن هـــذه الفسيفســـاء 
المتنوعـــة، منّوًهـــا إلـــى حاجـــة الجميع 
لبعضهم البعض ليتحقق التكامل حيث 
قـــال: “قيمتنـــا أننا نختلـــف، ولكن يجب 

أن نلتقي في اإلنسانية”.  
وأشار الراعي إلى أن المشكلة في لبنان 
تكمـــن في عدم احتـــرام قيم الدســـتور 
التعدديـــة، وقـــال:  التـــي تحـــض علـــى 
“الضمانة هي الدستور، لكن البعض في 
الممارســـة السياســـية يخالـــف قيم هذا 

الدستور ألجل المصالح الخاصة”. 
وعن شـــغور كرســـي الرئاســـة اللبنانية، 
اللبنانـــي  الشـــعب  “كل  الراعـــي:  قـــال 
مجروح جرًحا بليًغا ومغتاًظا من الكتل 
النيابيـــة التـــي عّطلـــت النصـــاب، والتي 
تصـــّوت دائًمـــا بـ )ال أحـــد( أو بــــ )الورقة 

البيضاء(”. 

الراعي: التسامح والتعايش ال يعني إلغاء الخصوصية لكل دين

بشارة بطرس الراعي
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إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نرحب بقداسة البابا فرنسيس وبفضيلة 
شيخ األزهر الشريف اللذين عمال على إثراء هذا الملتقى وإنجاح هذه 

الزيارة الكريمة

يطيب لنا أن نعرب للجميع عن حرصنا واهتمامنا الكبير برعاية هذا التجمع 
العالمي الهام

يسعدنا في ختام أعمال هذا الملتقى المبارك أن نهنئكم على نجاح 
أعماله بحضور ومشاركة هذه الصفوة من حكماء الشرق والغرب

ننظر إلى مخرجات الملتقى وتوصياته القّيمة بعين التفاؤل وبكثير من 
األمل كخير دليل لتقوية مسيرة األخوة اإلنسانية

ما توصلتم له من نتائج مهمة نؤيدها أشد التأييد وسوف نوليها جل 
عنايتنا لتأخذ مسارها الصحيح ضمن مساعينا التي نبذلها لإلسهام في 

نشر السالم وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بين دولنا
 وشعوبها

نعمل يداً بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر بأن نتوافق أوًال على رأي 
واحد لوقف الحرب الروسية االوكرانية وبدء مفاوضات جادة لخير البشرية 

جمعاء والبحرين على أتم االستعداد لتقديم ما يتطلبه هذا المسعى

جاللة الملك المعظم
ملتقى البحرين للحوار

الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني

أبرز ما تضمنته كلمة

نريد تسوية الخالفات بين الشرق والغرب من أجل خير الجميع

عازمون على اختيار طريق اللقاء والحوار بين الشرق والغرب وليس 
طريق المواجهة

في بحر الصراعات العاصف لنضع أمام أعيننا "وثيقة األخوة اإلنسانية 
من أجل السالم العالمي والعيش المشترك"

من الضروري أن ندين ونعزل العنيفين الذين يسيئون إلى اسم الدين

إعالن مملكة البحرين الذي كان موضوع تفكيرنا في هذه األيام يحدد 
ثالثة تحديات تتضمن الصالة والتربية والعمل

اسم البحرين يذكرنا أننا عائلة واحدة لسنا جزًرا بل نحن مجموعة واحدة 
كبيرة من الجزر

اختيارنا هو طريق اللقاء بدال من طريق المواجهة وطريق الحوار الذي 
يشير إليه هذا الملتقى: "الشرق والغرب من أجل العيش اإلنساني"

قداسة البابا فرنسيس
ملتقى البحرين للحوار

الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني

أبرز ما تضمنته كلمة

الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب أال نيأس من أن تستعيد 
العالقات بين الطرفين صحتها

إن الغرب في حاجة إلى حكمة الشرق وأديانه وما تربى عليه الناس 
من قيم خلقية

وثيقة األخوة اإلنسانية قدمت نموذجا للحوار وسلطت الضوء على 
أهمية العالقة بين الشرق والغرب

إعالن مملكة البحرين للتعايش السلمي خطوة مهمة لتعزيز المواطنة 
وإعالء قيم التسامح والتفاهم بين الناس

ملتقى البحرين للحوار يستحق أن يتوقف التاريخ عنده ليسجل كلماته 
وتوصياته بأحرف من نور

ملتقى البحرين للحوار صوت ينبعث من البحرين هذا البلد العريق 
صاحب الميراث التليد في الجنوح إلى السالم والتسامح وتعايش 

الحضارات والثقافات

أضم صوتي إلى صوت محبي الخير ممن يدعون إلى السالم ووقف 
الحرب الروسية األوكرانية وحقن دماء األبرياء 

فضيلة شيخ األزهر
ملتقى البحرين للحوار

الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني

أبرز ما تضمنته كلمة

ريناتا عزمي



سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ورئيس التحرير وجميع العاملين في دار »                   «

بخالص التعازي والمواساة إلى

عائلة بن هندي المناعي الكرام
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل

منيرة بنت عيسى بن هندي المناعي
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

وأن يسكنها الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مملكة التعايش والتسامح لكل األديان
Û  ال أحد يستطيع المزايدة على البحرين كمملكة تمنح كل األديان حريتها، بل سبقت

كل الدول في ذلك منذ عشرات السنين، حيث كل مذهب وديانة وعقيدة يعيشون 
أفضــل الدعــم في ذلك، من مآتم ومســاجد وكنائس ومعابــد وبقية األديان. فقاعات 
االتهام ال تقدم وال تؤخر، فالكنائس تصدح بأجراسها في المنامة، وبقربها المساجد 
والمآتــم، ومــا موســم عاشــوراء إال دليــل علــى ذلــك من دعــم حكومي مــن الوزارات 
المعنية من الداخلية إلى البلدية إلى الصحة، فضال عن عطلة تاسع وعاشر الرسمية 
فضــال عن مناســبات بقيــة األديان واحتفاء وزيارة المســؤولين لطقوس كل األديان 
واألقليات، حيث العالقات المجتمعية تقوم على التعايش الجميل والمحمي قانونيا 
وقيميــا بصــورة تعكس التجذر الحضاري مرتســمة في البنيــة الفكرية لدى البحرين 

قيادة ودولة وشعبا.
Û  اختيــار قداســة البابــا واإلمــام األكبــر للبحرين يحمــل اقتناعا أن البحريــن مالذ آمن

للتعايــش الدينــي، وهــي قــالدة توضــع على جيــد البحريــن لمملكة محطة للتســامح 
والوسطية والتعايش. 

Û  مجيء البابا هو رسالة لكل الغرب أن هنا يكمن حوار الحضارات وهنا ترتسم منصة
إلرســال رســالة للعالم الغربي أن البحرين عصية وبعيدة كل البعد عن أي تمظهر من 
التطرف الديني أو احتكار الحقيقة أو نبذ اآلخر من منطلق ديني. وما يشهده فرح 
الجماهيــر مــن كل األديان لهذا الحوار بين األديان هذه األيام يعكس حجم االرتياح 
الجماهيــري المســلم والمســيحي فــي البحريــن، ورســالة تأييــد عــن الرضــا والتقدير 
واالحتــرام لقوانيــن الدولة وسياســتها في دعم حرية األديان والتعايش والتســامح 
والتواصــل التكاملــي فــي بنــاء أرضيــة لحــوار الحضــارات منطلقة من دعــم األديان 
والمذاهــب. فــي البحريــن لك حرية ممارســة معتقــدك بكل أريحية شــريطة احترام 

بقية األديان، وهذا ما عشنا عليه لعشرات السنين وأكثر. 
Û  مــن هنــا ينبغــي علينــا جميعــًا أن نســاهم فــي دعــم مملكتنا قيادًة وشــعبًا لمــا وصلنا

إليه من فكر وســطي تســامحي يبعث على الفخر واالعتزاز، وأن نســاهم في إرسال 
الصــورة الحضاريــة لهــذا العــرس الحضــاري الــذي قــام علــى ترســيخه جاللــة الملك 
المعظــم، وســمو ولــي العهد رئيس الــوزراء في إعطــاء الصورة الحضاريــة للبحرين 
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، وأن نســعى للدفــاع عــن هــذا اإلنجاز، 
وهــذا أقــل القليــل فــي ما هــو واجب علينا مــن َدْين وطني فــي دعم المملكــة قيادًة 
وشــعبًا، بالكلمــة والقــول والخطــاب والفعــل دعمــًا ومباركــًة ودفاعًا عن هــذا العرس 
الحضاري الذي سيلقى صدى في العالم، والتي يزورها ألول مرة قداسة البابا إيمانًا 
منه واعترافًا جمياًل للدور الريادي للمملكة، وما تقدمه من جهود في دعم التسامح 
والتعايــش بيــن األديان والشــعوب. إنها أيام اســتثنائية ويوم تاريخــي لهذه الزيارة 
التي تعكس حجم ما وصلت إليه البحرين من صورة حضارية للتعايش بين األديان 

وتمثل مثاًل أعلى لكل الدول في الحريات الدينية والحوار الحضاري.

S.dheya2020@gmail.com

سيدضياء الموسوي نيابًة عن الملك المعظم... الممثل الشخصي لجاللته يحضر 
القداس الخاص لبابا الفاتيكان بكاتدرائية “سيدة العرب”

أنـــاب صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
خليفة الممثل الشخصي لجاللة الملك 
المعظـــم، لحضـــور القـــداس الخـــاص 
الـــذي أحياه قداســـة البابا فرنســـيس 
بابـــا الفاتيـــكان، في كاتدرائية ســـيدة 
العـــرب بمنطقـــة عوالـــي علـــى هامش 
الزيارة الرســـمية التاريخية لقداســـته 
إلـــى مملكـــة البحريـــن تلبيـــًة لدعـــوة 

حضـــرة صاحـــب الجاللة ملـــك البالد 
المعظم.

وبعد وصول قداســـة البابا فرنســـيس 
بابا الفاتيكان إلى مقر الكاتدرائية، بدأ 
القـــداس بخلوة روحية، ثـــم أحيا بابا 
الفاتيـــكان القداس الخـــاص من أجل 
الســـالم، بمشـــاركة مختلـــف الكنائس 
فـــي مملكـــة البحرين وبحضـــور جمع 
غفيـــر مـــن المصلين المســـيحيين من 

داخل المملكة وخارجها.

المنامة - بنا:

الكلمة السامية تعزز مسيرة األخوة اإلنسانية
الملتقى تجمع عالمي مهم للقيادات الدينية وأصحاب الفكر... “المنامة لحقوق اإلنسان”:

أشـــاد مركـــز المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان بالكلمـــة 
الســـامية بمضاميـــن الكلمـــة الســـامية لصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم فـــي الحفـــل الختامـــي لملتقـــى 
البحريـــن للحـــوار “الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
التعايش اإلنســـاني” في دورتـــه األولى بحضور 
قداســـة البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان وفضيلة 
اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف 
رئيـــس مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، وصاحـــب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار مركـــز المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان إلى أن 

الملتقـــى تجمـــع عالمي مهـــم للقيـــادات الدينية 
وأصحـــاب الفكـــر واالختصـــاص لمناقشـــة أهـــم 
التحديـــات التـــي تواجـــه العالـــم، والرغبـــة فـــي 

تحقيق السالم واالستقرار لكل شعوب العالم.
وذكـــر المركـــز أن الكلمة الســـامية تعزز مســـيرة 

األخوة اإلنسانية إلحياء سبل التقارب والتفاهم 
بيـــن جميـــع أهل األديـــان والمعتقـــدات، إلحالل 
التوافـــق فـــي كل الخالفـــات إلرســـاء الوحـــدة 
محل الفرقة والتي تعود على الجانب اإلنساني 
فـــي تحقيـــق الســـالم، ونبـــذ الفرقـــة والكراهية 

والعنصرية.
وشـــدد على أن البحرين ومن خالل استضافتها 
للحدث العالمي المهم بالتزامن مع زيارة قداسة 
بابـــا الفاتيـــكان يؤكد بمـــا تتمتع بـــه المملكة من 
قيم التســـامح والتعايش السلمي وهي متأصلة 
ومتجـــذرة فـــي المجتمع البحرينـــي مما يعكس 

فكر ورؤى جاللة الملك المعظم.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان



المنامة - بنا

أكـــدت مديـــر مرصـــد األزهـــر لمكافحـــة 
التطـــرف ريهـــام ســـامة، أهميـــة جائزة 
الملك حمـــد الدولية للحـــوار والتعايش 
السلمي.  وبينت أن الجائزة تفتح أبوابًا 
واســـعة للتنافـــس لمـــن يمكـــن أن يكون 
أكثر تســـامحًا وأكثر قبوالً لاختافات، 
يـــؤدي  االختـــاف ال  أن  فكـــرة  وتبنـــي 
ريهـــام ســـامة  الخـــاف. وقالـــت  إلـــى 
“الشـــرق  للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  إن 
والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني”، 
الـــذي أقيـــم برعايـــة ســـامية مـــن ملـــك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، يعتبر حدثًا 
متميزًا شهد مشاركة واسعة من ممثلي 
األديـــان المختلفـــة.  وأضافـــت أن لقـــاء 
بابـــا الفاتيكان قداســـة البابا فرانســـيس 
وشـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيس مجلس 

حكمـــاء المســـلمين اإلمـــام األكبـــر أحمد 
الطيب، في مملكة البحرين، يعتبر خير 
تجســـيد ألهمية توصيل رســـالة السام 
والوئـــام والتعايش ونشـــرها في العالم، 
مؤكـــدة أن مملكة البحرين اســـتضافت 
جســـرًا  يمثـــل  مميـــزًا  حضاريـــًا  حـــوارًا 

ممتدًا بين الشرق والغرب.

سالمة: منح جائزة الملك حمد لألكثر قبواًل لالختالفات

المنامة - بنا

أكـــد رئيـــس الهيئـــة األوروبيـــة للمراكـــز 
جنيـــف  فـــي  المعتمـــدة  اإلســـامية 
الصفـــة  علـــى  الحاصلـــة  بسويســـرا، 
االستشارية في األمم المتحدة مهاجري 
للحـــوار..  البحريـــن  ملتقـــى  أن  زيـــان، 
“الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايـــش 
اإلنســـاني” يعتبـــر حدثـــا مميـــزا وقويـــا 
على الســـاحة العالمية، وال توجد رسالة 
أقوى من طرح فكرة السام من أقطاب 
أكبر ديانتين في العالم، فالتقاء قامتان 
مهمتـــان وتمثيل اإلســـام والمســـيحين 
يعتبـــر أمـــرا مهمـــا خصوصـــا وأنـــه يقام 
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  رعايـــة  تحـــت 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة، راعي السام والتسامح.
وأضـــاف زيـــان أن الرســـالة التـــي يجب 
إيصالهـــا للعالـــم في ختـــام الملتقى هي 
والصراعـــات  الحـــروب  وقـــف  ضـــرورة 
فـــي العالم ووقـــف الدمـــار، فالوقت قد 
حـــان للـــم شـــمل اإلنســـانية وتحقيق ما 
يجعـــل العالـــم قـــادرا علـــى العيـــش في 
رخاء وأخوة وازدهار، فالشرق والغرب 

بيـــن  التواصـــل  تعزيـــز  مهمـــة  عليهمـــا 
الثقافات والديانات والحضارات. وختم 
زيان بتوضيح أهمية األخوة اإلنسانية، 
اإلنســـانية  المشـــتركات  علـــى  والبنـــاء 
التـــي تجمع النـــاس دون الوقـــوف على 
عـــن  اإلعـــان  إن  وقـــال  االختافـــات، 
للحـــوار  الدوليـــة  حمـــد  الملـــك  جائـــزة 
والتعايش الســـلمي تأتي للتشجيع على 
القيـــام بمبـــادرات عمليـــة فـــي الميـــدان 
تظهـــر التجـــارب الناجحـــة فـــي كيفيـــة 
االعتـــراف بالغيـــر ونشـــر المحبـــة بينهم 

مهما اختلفوا ثقافيا أو دينيا.

زيان: حان الوقت للمِّ شمل اإلنسانية

المنامة - بنا

أشـــاد ســـفير جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة لدى مملكة البحرين ياســـر 
شـــعبان بالجهـــود الكبيـــرة المبذولـــة 
فـــي تنظيـــم ملتقى البحريـــن للحوار 
“الشـــرق والغـــرب من أجـــل التعايش 
اإلنســـاني”، الذي أقيم برعاية سامية 
مـــن عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، وفي اســـتقبال بابا الفاتيكان 
وشـــيخ  فرانســـيس  البابـــا  قداســـة 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر 
حكماء المسلمين اإلمام األكبر أحمد 

الطيب.
 وأكد ســـفير جمهوريـــة مصر العربية 

أن ملتقى البحرين للحوار، هو حدث 
شـــديد األهميـــة لإلنســـانية جمعـــاء، 
ويدل على ريادة البحرين في مجال 

التعايش وإرساء السام.

السفير المصري: المملكة رائدة في التعايش

المنامة - بنا

فـــي  االيزيديـــة  الديانـــة  أميـــر  أكـــد 
ورئيـــس  والعالـــم  العـــراق  جمهوريـــة 
المجلـــس الروحانـــي اليزيـــدي األعلـــى، 
حـــازم تحســـين بـــك، ورئيـــس المجلس 
الروحانـــي اليزيـــدي األعلـــى، أن الزيارة 
فرانســـيس  البابـــا  لقداســـة  التاريخيـــة 
بابا الفاتيكان لمملكـــة البحرين، وإقامة 
“الشـــرق  للحـــوار..  البحريـــن  ملتقـــى 
والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني” 
الذي اختتم أعماله امس بمشـــاركة عدد 
مـــن أبـــرز الشـــخصيات الفكريـــة البارزة 
دول  مختلـــف  مـــن  األديـــان  وممثلـــي 
العالـــم، ُيعتبـــران حدثيـــن مهميـــن جدًا، 
معربًا عن شـــكره الكبيـــر إلى ملك الباد 
المعظم صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، على دعوته الكريمة 

لحضور هذا الملتقى المهم.
وقـــال تحســـين بـــك “إن هـــذا الحـــوار، 
وتنظيـــم الحفـــل الختامـــي علـــى هـــذا 
المســـتوى العالـــي، أتـــاح فرصـــة تبـــادل 
األطروحات القيمة التي تعنى بالســـام 

والتسامح، فيما اســـتمعنا له من كلمات 
امـــس قـــد اشـــتملت علـــى دعـــوة مهمة 
للتقـــارب بيـــن األديـــان، كمـــا حثت على 
التقريـــب بين الناس، ولفـــت إلى أهمية 
عمل القيادات الدينية في كل مكان في 
العالـــم علـــى دعـــم الســـام والحث على 
التعايـــش، فمـــن المهـــم تبنـــي مبـــادرات 
مهمـــة تحقـــق األهـــداف، شـــاكرًا لمملكة 
البحرين تنظيم هذا الملتقى المهم الذي 
يحظـــى باهتمـــام ومتابعـــة مـــن جميـــع 

أنحاء العالم”.

مسؤولية القيادات الدينية الحث على التعايش

جائزة الملك حمد الدولية للحوار إضافة مهمة من أجل السالم

تاريخ البحرين عريق في الحريات الدينية وتكريس مبادئ التعايش

جاللته رسخ مبادئ الرحمة والحب في بالده... مدير “التعايش الديني” في األردن:

البهائيون ساهموا في نماء المملكة... الممثل الرئيسي للجامعة البهائية العالمية:

أشـــاد مديـــر مركـــز التعايـــش الدينـــي في 
نبيـــل  األب  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة 
حداد، بجائـــزة الملك حمد الدولية للحوار 
والتعايش السلمي، واعتبرها إضافة مهمة 
فـــي العمـــل مـــن أجـــل الســـام، وقـــال إنه 
يقرأها كمسيحي بأنها مبادرة مهمة تفتح 
أبـــواب الخير، مبينـــا بأنه أحد المنخرطين 
فـــي هذا المجال وهو عضـــو لجنة تحكيم 
بجائزة جالة الملك عبدهللا الثاني للوئام، 
مشـــيرا إلـــى أن هذه الجوائز ترســـخ فكرا 
عروبيـــا، وأن جائـــزة البحريـــن التـــي تـــم 
اإلعـــان عنهـــا هـــي تشـــجيع علـــى العمـــل 

بحكمة من أجل السام.

 وقال إن ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني”، الذي 
اختتمـــت أعماله امس الجمعـــة هو حدث 
تاريخي مهم يصنع المســـتقبل، فالحضور 
اليوم فـــي ضيافة كبيـــرة ومهمة من ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، الذي رســـخ مبادئ 

الرحمة والحب في باده.
الملتقـــى  هـــذا  أن  حـــداد  األب  وأضـــاف   
جمـــع كل مـــن قداســـة البابـــا فرانســـيس 
بابـــا الفاتيـــكان رأس الكنيســـة الرومانيـــة 
الكاثوليكيـــة واإلمام األكبـــر أحمد الطيب 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر  شـــيخ 
حكمـــاء المســـلمين، حيـــث يلتقيـــان عنـــد 

مبـــادئ كفيلـــة لتحقيـــق الخيـــر للبشـــرية 
جمعـــاء، فمـــن أرض البحريـــن ثمة رســـالة 

ســـام ورســـالة محبـــة يـــراد لهـــا أن تصل 
للعالم أجمع.

مســـؤولية  إن  حـــداد  نبيـــل  األب  وقـــال   
متابعة هذه الدعوة هي مسئولية يتحملها 
الجميـــع، فدعـــوة إيقـــاف الحـــرب، ووقف 
الصراعات، ودعم صانعي الســـام في كل 
مـــكان، تحمـــل جميع من حضر مســـؤولية 
تبني مبادرات تدعم السام وتنشر المحبة 
والتآلـــف إضافـــة إلـــى رفـــع روح المبادرة، 
فقداســـة البابا أكد خـــال كلمته على قيم 
مهمة تضمن طيب الحياة لإلنســـان، وهذا 
اللقـــاء التاريخـــي بين رمزيـــن مهمين في 
هذه البقعة من العالم تحمل رســـائل مهمة 

لجميع البشر.

لـ”الجامعـــة  الرئيســـي  الممثـــل  أكـــدت 
البهائيـــة العالميـــة” في األمـــم المتحدة 
بانـــي دوغال أن جهـــود مملكة البحرين 
بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة لترســـيخ أســـس الحوار الهادف 
إدراًكا  تشـــكل  األديـــان  بيـــن  والبّنـــاء 
لألهميـــة الكبيرة للتواصـــل بين األديان 
تحقيـــق  فـــي  للمســـاهمة  والثقافـــات؛ 
الســـام والتقـــدم للبشـــرية.وفي حـــوار 
خاص مع وكالة أنباء البحرين )بنا( لدى 
زيارتهـــا األولـــى إلـــى مملكـــة البحريـــن، 
قالت دوغال إن البحرين تقدم نموذجًا 
إيجابيـــًا عبـــر مـــا اتخذته مـــن خطوات 
واالحتـــرام  الروابـــط  لتقويـــة  تهـــدف 
المتبـــادل واألخـــوة الصادقـــة والتعاون 
بين مختلف شـــعوب العالـــم، يعكس ما 
تقـــوم بـــه علـــى المســـتوى الوطني من 

إعـــاء لقيمة الوحـــدة اإلنســـانية، وهو 
األمـــر الذي يجعلها تســـعى نحـــو تهيئة 
مفتوحـــة  لحـــوارات  المناســـبة  البيئـــة 
وشـــاملة وهادفـــة للوصول إلـــى حلول 

بناءة.
وقالت إنها تعتز وتتشـــرف بالمشـــاركة 
في هذا الحدث الذي يشـــكل مســـاهمة 
جديـــرة بالتقديـــر مـــن أجـــل بنـــاء عالم 
يحتفـــي بالقيـــم المشـــتركة لإلنســـانية 
أنـــه  وخاصـــة  نهجـــه،  منهـــا  ويســـتلهم 
يتزامن مـــع الزيارة التاريخية لقداســـة 
بابـــا الفاتيكان وشـــيخ األزهر الشـــريف 
رئيس مجلس حكماء المســـلمين، وهما 
ببنـــاء  يضطلعـــان  شـــامختان  قامتـــان 
جســـور التعايـــش واألخـــوة اإلنســـانية 
وينظـــران إلى ذلـــك كضـــرورة لتحقيق 

السام في العالم.
وأكدت أن جهود قداســـة بابا الفاتيكان 
وفضيلة اإلمام األكبر تســـتحق اإلشادة 

لمـــا تحملـــه مـــن واقعيـــة وإدراك، وأن 
عالمًا تسوده العدالة واالزدهار ال يمكن 

أن تبنيه مجموعة من الناس وحدها.
البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود  وأشـــادت 
التـــي أثمـــرت عـــن جمـــع حشـــد متنوع 
مـــن الشـــخصيات الدينية وقـــادة الفكر 
والخبراء اإلعاميين من أرجاء العالم؛ 

مـــن أجل العمل علـــى تكريس توجهات 
فـــي  اللحظـــة  هـــذه  تواكـــب  جديـــدة 
تطور البشـــرية لبلوغ حالـــة من النضج 
الجماعي كجزء من واقع عالمي موحد.
وبشـــأن اندماج البهائييـــن في المجتمع 
المركـــز  إن  دوغـــال  قالـــت  البحرينـــي، 
البهائـــي للعبـــادة فـــي مملكـــة البحريـــن 
يفتـــح أبوابـــه لجميـــع أفـــراد المجتمـــع؛ 
والتعايـــش  التســـامح  لقيـــم  تعزيـــزًا 
الدينـــي مما يصب فـــي مواصلة تطوير 
المجتمع، وهو األمر الذي يحرص عليه 

المجتمع البهائي.
وأشارت إلى أن وجود المركز هو إحدى 
العريـــق  البحريـــن  تاريـــخ  مخرجـــات 
فـــي الحريـــات الدينية ويشـــكل إضافة 
إلـــى مســـاعي المملكـــة المشـــهودة فـــي 
تكريـــس مبـــادئ التعايش فـــي المنطقة 
ويقدم صورة إيجابية ملهمة أخرى من 

البحرين إلى العالم.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

األب نبيل حداد

باني دوغال

ا في المجتمع البحريني كلمة اإلمام األكبر تثير تفاعاًل إيجابيًّ
تأكيد أهمية الدعوة إلى الحوار الحضاري والتقارب الديني

أثـــارت كلمة شـــيخ األزهر الشـــريف فضيلة اإلمـــام األكبر 
أحمـــد الطيـــب التـــي ألقاهـــا فـــي ختـــام ملتقـــى البحرين 
للحـــوار )الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل التعايش اإلنســـاني(، 
بحضور البابا فرنســـيس بابا الفاتيـــكان، في ميدان صرح 
الشهيد بقصر الصخير، آراء ألكاديميين ومثقفين ورجال 
ديـــن وإعاميين عـــن األزمـــات العالمية، وأهميـــة الدعوة 
إلى الحوار الحضاري، والتقارب الديني. واتفقت األســـتاذ 
المســـاعد بكليـــة اآلداب بجامعة البحرين سوســـن كريمي 
مع المقترح الذي تقدم به فضيلة شيخ األزهر بضرورة أن 

“تحل الثقافة محل السياسة لمعالجة األزمات العالمية”.
ولفتـــت إلـــى أن “هذا المفهـــوم موجود منذ فتـــرة طويلة، 
ولكنـــه كان طرًحا خافًتا غير مســـموع”. وأشـــارت إلى أن 
رمـــوز الفكـــر والفلســـفة الغربيـــة كانـــت تدعو مـــن منطلق 
د العالم باعتبار أن اآلخر متخلف، فا  استعائي إلى “تسيُّ

يجب أن يترك لهم الحبل على الغارب”. 
واعتبـــرت أن المقتـــرح الـــذي تجددت الدعـــوة إليه بكلمة 
شيخ األزهر بمثابة تأكيد على وجوب أن نكون أمًما قوية 

تتفاعل مع اآلخر بشكل تبادلي وليس استعائي. 
وأشـــادت كريمـــي بما ذكـــره شـــيخ األزهر مـــن أن “الغرب 
بحاجـــة إلى حكمة الشـــرق”. وبينـــت أن “الغرب غارق في 
مادياته التي أرهقت مجتمعاته وولدت فيه المآســـي، وال 
شـــك أنه بحاجة إلى التوازن الفلســـفي واألخاقي والذي 

يتجلى في روح الحضارة اإلسامية”. 
واعتبـــر رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان علي 
الدرازي دعوة شـــيخ األزهر لعقد حوار إســـامي مشـــترك 
دعـــوة بالغـــة األهمية، إذ أوضـــح قائاً: “فـــي الوقت الذي 
تشـــهد فيـــه دول عـــدة في المنطقـــة توترات علـــى خلفية 
مذهبيـــة وطائفيـــة، بـــات مـــن المهـــم عقد حوار إســـامي 
إســـامي جـــاد مـــن أجـــل إقـــرار الوحـــدة، ونبـــذ الفرقـــة 
الطائفية”. وعن مقترح “جعل الثقافة محل السياســـة في 
معالجة النزاعات العالميـــة”، قال الدرازي: “الثقافة تهدف 
إلى تناول مفهوم اإلنســـان بشـــكل أوســـع وأكثر وضوًحا، 
وهـــو ما يشـــكل عامـــاً قوًيا فـــي العاقات الدوليـــة؛ ألنها 
تجمـــع وال تفـــرق وهي الباب الذي نعبر منـــه إلى التوحيد 
السياســـي المنشـــود”. ورحـــب الشـــيخ مجيـــد العصفـــور 
بدعـــوة اإلمـــام األكبـــر إلـــى عقد حوار إســـامي إســـامي 

لترتيب البيت الداخلي، ومواجهة الفكر المتشدد. 
ونـــوه إلى أن دعـــاوى إقصاء اآلخر المختلـــف غربية و”ال 

يوجد ما يدعمها ال في القرآن الكريم وال في السنة”.
وذكـــر أن “النبـــي محمـــد )صلى هللا عليه وســـلم( لـــم يبدأ 
بالعـــدوان علـــى أي جماعـــة مخالفـــة، وإنمـــا كان دائًما في 

صف المدافع ضد أذى الغير”. 
وشـــدد العصفور على أن “القـــرآن الكريم يجمعنا، ووجود 

فهومات مختلفة ال يعني تفرقنا”.
وأيد المستشـــار اإلعامي في هيئة البحرين للثقافة إيلي 
فلوطي، ما ذكره شـــيخ األزهر مـــن مقترح لجعل )الثقافة 
محل السياســـة في لمعالجة األزمات العالمية، لما للثقافة 
من قدرة على فهم اإلنسان، واستيعاب أبعاده المتعددة(، 
إذ قال: “من المفترض أن السياسة في مفهومها الجوهري 
تعني خدمة المجتمع، لكن السياسات الحالية، مع األسف، 
تخـــدم أمـــوًرا أخرى. ومن هـــذه الرؤية تبـــرز الثقافة بكل 
تشـــعباتها في الفكر، الفن، الشـــعر، والموســـيقى لتحتضن 

المجتمع وتعزز فيه التعايش اإلنســـاني، فنعم من الممكن 
للثقافـــة أن تحل محل السياســـة”. ولفـــت فلوطي إلى أن 
البحرين كانت منذ القدم )أرض الحوار(؛ فحضارة دلمون، 
األرض الطهـــور، ال يفتـــرس فيها الذئـــب الحمل، وال يقتل 
األسد. واليوم ومع الجهود السامية لجالة الملك المعظم 
تتعـــزز ثقافة الحـــوار والتعايش اإلنســـاني”. وأكد الكاتب 
الصحافـــي حســـين التتـــان أننـــا “بحاجة إلـــى الخروج من 
صراع الحضارات إلى حوار الحضارات”، وأكد أن “الشرق 
ليـــس لديـــه مشـــكلة مع الغـــرب، إنمـــا الغرب هو مـــن لديه 
مشكلة معنا، وشيخ األزهر رمى الكرة في ملعب الغرب”. 
ودعا التتان إلى الحوار اإلســـامي المشـــترك لمواجهة ما 
أســـماها: “األصوات المشاغبة” لمحاربة التطرف وتحقيق 
التقـــارب الدينـــي”.  واعتبر الحقوقـــي عطية هللا روحاني 
أن “العالـــم اليـــوم ال يتجـــزأ إلى شـــرق وغـــرب، وإنما ثمة 
اتحـــاد وتشـــارك عالمـــي”، وألجـــل ذلك دعـــا إلـــى “أن يعّم 

السام والتعايش اإلنساني لنخفف من معاناة الجميع”.

حسين التتان

علي الدرازيسوسن كريمي

إيلي فلوطي

الشيخ مجيد العصفور

عطية الله روحاني
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السفير المصري

حازم تحسين بك

ريهام سالمة

مهاجري زيان

ريناتا عزمي



عقـــد مجلس حكماء المســـلمين اجتماعه الســـادس 
أمـــس  فـــي مســـجد قصـــر الصخيـــر مســـاء  عشـــر 
بابـــا  البابـــا فرانســـيس  )الجمعـــة( برئاســـة قداســـة 
الفاتيكان وفضيلة اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ 
األزهر الشـــريف رئيـــس مجلس حكماء المســـلمين، 
تزامنـــًا مع الزيارة الرســـمية التاريخية لقداســـة بابا 
الفاتيـــكان لمملكـــة البحريـــن تلبيـــة لدعـــوة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البالد المعظـــم، بحضور نيافة األســـاقفة المرافقين 
والمشـــاركين في ملتقى األديان من رجال الكنيسة 
وعلمائهـــا، وحمـــل االجتمـــاع عنـــوان “الحـــوار بيـــن 

األديان وتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وافتتحـــت الجلســـة بآيات من الذكـــر الحكيم تالها 
طفـــل مســـلم، ثـــم تلى ذلـــك قـــراءة آيات من ســـفر 
التكوين قدمتها طفلة مسيحية، كما تم عرض فيلم 
وثائقي قصير من إنتاج مجلس حكماء المسلمين.

بعدها ألقى فضيلة اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ 
األزهـــر الشـــريف رئيـــس مجلس حكماء المســـلمين 
كلمـــة رحب فيها بقداســـة البابا فرنســـيس وبالوفد 
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  رجـــال  كبـــار  مـــن  المرافـــق 
وعلمائهـــا، وقـــال فيهـــا: “أرى من الضـــرورة أن أذكر 
الـــذي يجمـــع مجلـــس  اليـــوم،  فـــي افتتـــاح لقائنـــا 
حكمـــاء المســـلمين بالقيادات الدينية في الكنيســـة 
موضـــوع  حـــول  البحريـــن  بمملكـــة  الكاثوليكيـــة 
بالـــغ األهميـــة تحت عنـــوان: “الحـــوار بيـــن األديان 
وتحديـــات القرن الواحـــد والعشـــرين”، أن أؤكد أن 
اللقـــاء محطة مضيئة في مســـار هذا الحـــوار الذي 
مضينـــا فيه معًا، وأثمر واليزال يثمـــر وعيًا جماعيًا 
متناميـــًا بالتحديـــات التـــي تواجهنا، ويـــزرع األمل 
فـــي والدة صحـــوة جديدة يســـتيقظ فيهـــا الضمير 

العالمي ليقوم بدوره في مجابهة التحديات”.
وأردف أنـــه ال يتســـع الوقـــت - بطبيعـــة الحـــال - 
الستعراض الظواهر المأساوية والتطورات الخطرة 
التي تطبق على إنســـان اليوم وتأخذ بتالبيبه كائنًا 
مـــا كان موقعـــه على هـــذا الكوكب، حتـــى إن المرء 
ليحـــار، مـــع تعدد األزمـــات الدولية: اإلنســـانية منها 
واالقتصاديـــة واألخالقية، وأزمـــات البيئة والمناخ، 
مـــن أين يبدأ وإالَم ينتهي... والكارثة الكبرى - فيما 
أرى - هـــي أن عالمنا اليوم لم تعد له مرجعية يرجع 
إليهـــا لتأخذ بيـــده كلما ضل الطريـــق واختلط عليه 
أمر الحق والباطل، والخير والشر، والحسن والقبح، 
حتى صار أشـــبه بمركبة ذات قوة دفع هائلة تســـير 
بـــال مقود يوجهها، وال كوابـــح توقفها قبل أن تدمر 
نفســـها وغيرهـــا، وممـــا يزيـــد األمـــر عنفًا وضـــراوًة 
اتســـاع اآلثار التدميرية لهـــذه األزمات، وبحيث لم 
تعـــد - كمـــا كانت في الماضي - قاصرة على شـــعب 
بعينه أو بلد بعينها، بل أصبحت الكوارث التي تحل 
فـــي عاصمة مـــن عواصـــم العالـــم الكبـــرى، تنعكس 
آثارهـــا الســـلبية على العالم كله، وال تســـتطيع دولة 
- مهمـــا بلغـــت قوتها المادية - أن تنجو بنفســـها من 
آثارها الوخيمة وتداعياتها القاسية، وكذلك لم تعد 
الحـــروب محصـــورة في ســـاحات القتال فحســـب، 
بعدمـــا أصبحت المـــدن والقرى بمنازلها وشـــوارعها 
ورجالهـــا ونســـائها وأطفالهـــا مســـاحات مكشـــوفة 
للقتـــل وإراقة الدمـــاء، وتدمير المنـــازل والمدارس 

والمستشفيات.
التطـــور  المؤلـــم جـــدًا أن يأتـــي هـــذا  وقال:”ومـــن 
المرعب ثمرة مرة لتطور تقنيات الحروب وقدراتها 
عهـــد  فإلـــى  والتدميـــر،  القتـــل  علـــى  المتســـارعة 
قريـــب كانـــت أزمات اإلنســـان المعاصـــر التزال في 
دائـــرة الســـيطرة مـــن المؤسســـات الدوليـــة الكبرى، 
أجـــل  مـــن  أنشـــئت  التـــي  اإلقليميـــة  واالتحـــادات 
مواجهـــة هـــذه األزمات، وهـــذا ما كان عليـــه الحال 
في فترة الحرب الباردة قبل أن يسيطر على العالم 
نظـــام واحـــد زعم أنـــه النظـــام المتفرد فـــي الكون، 
وأن مـــن حقه أن يقـــود العالم بفلســـفاته ونظرياته 
ورؤاه: السياســـية واالجتماعية واالقتصادية، وأن 
علـــى العالـــم واجـــب الخضـــوع لعولمة هـــذه الرؤى 
وتطبيقاتهـــا؛ فهي الفـــردوس الجديد الذي افتقدته 
البشـــرية، بديـــالً عن الفردوس القديـــم الذي تداعى 

وهوت أركانه”.
وأضـــاف أنه أمر منطقي أن يأتي الفردوس الجديد 
بأزمات جديـــدة أيضًا، تتفق وأنانية القائمين عليه، 
وهكذا واجه العالم بأســـره اليوم مســـتجدات يحار 
أســـبابها وغاياتهـــا،  تكييفهـــا ومعرفـــة  فـــي  الفكـــر 
مؤكـــدًا أن البشـــرية واجهـــت منذ العقـــد األخير من 
القـــرن الماضي أزمات عدة أبرزها وأســـوُؤها: الهوة 
الســـحيقة بيـــن األغنيـــاء والفقـــراء، واتســـاع هـــذه 
الهـــوة وعـــدم توقفهـــا فـــي المنظـــور القريـــب، ومـــا 
يصاحـــب هـــذا الخلل اإلنســـاني والطبيعي من ظلم 
وإقصـــاء ألغلبية ســـكان الكوكب األرضـــي، نتيجة 
غياب القيم األخالقية التي أرســـتها األديان اإللهية 
وفـــي مقدمتهـــا: قيمـــة: “العـــدل” الذي قامـــت عليه 
الســـماوات واألرض، وكذلـــك المســـاواة بين الناس، 
ومـــا أدى إليه غياب هاتيـــن القيمتين من اضطراب 
شـــديد في منظومـــة االقتصـــاد الدولـــي وخلل في 
موازينه، وارتباك في نظم التنمية االجتماعية، وما 
نتج عن ذلك من انتشـــار الفقـــر المدقع والمجاعات 
المهلكة، والصراعات والحروب التي يشتعل أوارها 
فـــي الـــدول الفقيـــرة والناميـــة بين الحيـــن والحين 

اآلخر.
وتابـــع: )لعّلي ال أعدو الحقيقـــة لو ذهبت إلى القول 
بـــأن أزمـــة عالمنا المعاصر هي - فـــي المقام األول - 
“أزمـــة أخـــالق” و”أزمة إلحـــاد”، وأن معظم الشـــرور 
والمصائب التي يعانيها إنســـان اليوم هي انبعاثات 
حتميـــة لهـــذه األزمـــة األم، التـــي دهمـــت اإلنســـان، 
وأطبقت على فكره وســـلوكه... ولـــم يكن غريبًا أن 
نـــرى ظواهر هـــذا االنحـــراف في الواقـــع األخالقي 
والســـلوكي في المجتمعـــات المفتوحة أوالً، ثم في 
الدعـــوات التي تحـــاول اليوم فرض هـــذا االنفالت 
المتمثل في نشـــر ظاهرة الشـــذوذ والجنس الثالث 
علـــى مجتمعات محافظة يشـــكل الديـــن واألخالق 
مكونًا رئيســـًا وأساســـًا في بنـــاء حضارتها وثقافتها 
وتقاليدهـــا، وكل ذلـــك يروج تحت الفتـــة “الحرية” 

و”حقوق اإلنسان”، وفلسفة “الحداثة” و”التنوير”(.
وأشـــار فضيلتـــه إلـــى أن حقيقـــة األمـــر أنهـــا حرية 
الفوضـــى والتدميـــر الخلقي، وهـــدم البناء الداخلي 
لإلنســـان، وحقوقـــه التـــي هـــي حـــق تدميـــر الفـــرد 
والنـــوع وتـــدرج في الدرب نفســـه ما يعـــرف بأزمة 
البيئـــة وتغيـــر المنـــاخ، والـــكالم فيهـــا طويـــل وذو 
شـــجون، وموجـــز القـــول هـــو أن هـــذه الكارثـــة هي 
أيضـــًا مـــن صنع اإلنســـان المنخلـــع من قيـــود الدين 
واألخـــالق، وهـــي أثر مـــن آثـــار “األنانيـــة” واقتصاد 
السوق والفلسفة الرأســـمالية وخطابها الذي يقول: 

“اربـــح أكبر قـــدر ممكن، حتـــى لو بعت كل شـــيء”؛ 
وإنه وإن كان الوقت ال يتســـع لســـرد البيان القرآني 
فـــي موضوع أزمـــة البيئة؛ فإني ســـوف أكتفي هنا 

بتلخيص المالمح األساسية لهذا الموضوع.
وأول ذلك أن: القرآن صريح في أن هذا الكون بكل 
عوالمه التي هي: عالم اإلنســـان والحيوان والنبات 
والجمـــاد، يعبد هللا ويســـبحه على ســـبيل الحقيقة 
ال على ســـبيل المجـــاز، ال فرق في ذلك بين إنســـان 
أو ملـــك، أو طيـــر أو حيـــوان، أو نبـــات أو شـــجر، أو 
جبـــال أو بحـــار، أو ما شـــئت مـــن مفـــردات الوجود 
العلوي والسفلي، وأن اإلنسان ال يسمع تسبيح هذه 
الكائنـــات، وإن ســـمعها ال يفهمهـــا تمامـــًا كما ال يفهم 
لغة الطير أو الحيوانات التي يســـمعها وال يعقل لها 
معنى، والدرس المســـتفاد من هذا الموقف القرآني 
هـــو عالقـــة الصداقة بين اإلنســـان وأشـــياء الكون، 
فالـــكل يعبد هللا ويســـبحه، والكل مغرد في ســـرب 
واحـــد، وانطالقـــًا ممـــا ســـبق يحـــرم اإلســـالم علـــى 
جيـــوش المســـلمين وهـــم يحاربـــون أعداءهـــم أن 
يهدمـــوا المباني المقامة في أرض العدو، كما يحرم 
قطـــع األشـــجار والنباتـــات أو إغراقهـــا بالماء بهدف 
تخريبهـــا، وكذلك يحرم تفريق النحل من أعشاشـــه 
أو حرقـــه بالنار... بل حرم اإلســـالم ذبح الحيوانات 
فـــي أرض العـــدو، اللهـــم إال لضـــرورة األكل وعلـــى 
قدرها فقط... فضالً عن تحريم قتل المرأة والعمال 
والزراع والرهبان واألعمى والمقطوع الذراع، وكل 

كائن ضعيف يتأتى منه العدوان.
وقال إن المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز 
أزمـــة المنـــاخ، وفـــي ظـــل مـــا درجـــت عليـــه الدول 
الصناعيـــة الكبرى من قبـــض ذات اليد عن التمويل 
الواجب أخالقيًا وإنســـانيًا... يصاب برعب شديد... 
وفيمـــا أعتقـــد فـــإن مـــا يجـــب علينـــا، نحـــن علمـــاء 
األديـــان ورجالها، حيـــال هذه األوضاع هـــو أن نبلغ 

صرختنا إلـــى أولي األمر، وأولي الثراء الفاحش أن 
يفكروا - ولو قليالً - في مصيرهم هم قبل غيرهم، 
وأن ينفـــروا خفافًا وثقاالً للتصدي لهذه الكارثة، وال 
علينا إن اســـتجابوا أو جعلـــوا أصابعهم في آذانهم، 
فمنهجنا نحن الممثلين لألديان السماوية هو منهج 
مـــن قيـــل له من فوق ســـبع ســـماوات: )إن عليك إال 

البالغ( ]الشورى: 48[.
واختتم شيخ األزهر الشريف “اسمحوا لي أن أجدد 
النداء مخلصًا، إلى االســـتمرار معًا في حوارنا هذا، 
اإلسالمي المســـيحي، والديني مع البشر عامة، فبه 
يمكـــن بتوفيق مـــن هللا أن نتحـــول بوثيقة األخوة 
اإلنســـانية من اإلطـــار النظـــري إلى اإلطـــار العملي، 
وهـــذا هو ما يجب علينا اليوم ومســـتقبالً، وبســـببه 
االســـتجابة  إلـــى   - ســـبحانه!   - يوفقنـــا  أن  نأمـــل 

لتحديات عالمنا المشتركة.
مـــن جانبـــه، دعـــا قداســـة البابـــا فرانســـيس، لتعزيز 
الوحـــدة والتضامـــن واألخـــوة بيـــن الجميـــع حتـــى 
الحـــادي  القـــرن  تحديـــات  مواجهـــة  مـــن  نتمكـــن 
والعشـــرين وتحديات المســـتقبل القريب بشجاعة، 
الفتـــًا إلـــى أن األمـــل يكمـــن فـــي أن نخـــرج معًا من 
األزمة الحالية بشكل أفضل وأقوى وأن نتمكن من 
مســـاعدة مجتمعاتنا على أن تصبح مجتمعات أكثر 

إنسانية. 
وقـــال: “هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يجب 
مواجهتهـــا في القرن الحادي والعشـــرين، لكني أود 
أن أركـــز بإيجـــاز علـــى مشـــكلة مشـــتركة بيننا نحن 
المســـيحيين والمســـلمين، والتي هي مصدر للعديد 
مـــن التحديـــات األخـــرى، أال وهـــي األزمـــة البيئية، 
إن ضعفنا البشـــري واعتمادنا المتبـــادل على بعضنا 
بعضـــًا، والـــذي ظهر جليًا في حـــاالت النزاع وخالل 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، وهما ســـببان 
كافيـــان للوحـــدة وااللتـــزام بالعمـــل معـــًا مـــن أجـــل 

االرتقاء باإلنسانية”.
وأضـــاف: “هنـــاك حاجة ملحة ألن يتحـــد المؤمنون 
من مختلف األديان لتعزيز نظام اجتماعي مسؤول 
إيكولوجيًا وقائم على القيم المشتركة إذ إن األزمة 
البيئية وحماية البيئة فيما يتعلق بالناس والكوكب 
واالزدهار والســـالم والعيـــش االجتماعي تعد أمورًا 
أساســـية لجميـــع األديـــان وترتبـــط بعضهـــا ببعـــض 

ارتباطًا وثيقًا”.
واردف: يلعـــب قادة المجتمعات الدينية أيضًا دورًا 
رئيسًا في تشكيل االتجاهات واآلراء والسلوك بين 
أتباعهـــم مـــن أجـــل اإلدارة الحكيمـــة واالســـتخدام 
المســـتدامة  وللتنميـــة  الطبيعيـــة  للمـــوارد  العـــادل 
فـــإن عليهـــم واجبـــًا  ذلـــك،  للجميـــع؛ عـــالوة علـــى 
أخالقيـــًا، كمـــا ورد فـــي وثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية 
من أجل الســـالم العالمي والعيش المشـــترك، لنشـــر 
)قيـــم الســـالم والعدالـــة والخير والجمـــال واألخوة 

اإلنسانية والعيش المشترك(”.
وعن األزمة البيئية، أشـــار إلى أنها ترتبط في نهاية 
المطـــاف بأزمـــة القيـــم والفـــراغ الدينـــي الـــذي يعم 
المجتمـــع في عصرنا، لذلك فإن الحوار بين األديان 
هـــو الحل األساســـي، ومن ثم فهنـــاك حاجة لتقديم 
نماذج بديلة مبنية على القيم الروحية والمســـارات 

الدينية.
وتابـــع: “إن الترابـــط واالعتماد المتبادل بين البشـــر 
والطبيعـــة يدعـــو الجميع إلى تجـــاوز االختالفات - 
فـــي الطبقـــة أو العـــرق أو الثقافة - مـــن أجل العمل 
معـــًا لحماية ســـالمة مجتمعنا اإلنســـاني في الوقت 
الحاضـــر ومـــن أجـــل األجيـــال القادمـــة، ويمكن أن 
يســـاعدنا الديـــن فـــي اتخـــاذ الخطـــوة األولـــى نحو 

التغيير الجماعي”.
وأضـــاف:” يتفق العديـــد من المتدّينيـــن اليوم على 
أن األزمـــة البيئيـــة ســـببها البشـــر في المقـــام األول، 
وبالتالـــي يســـعون جاهديـــن لتقديـــم نمـــاذج بديلة 
للحياة بناء على مساراتهم الدينية. وهذا يعني أنه 
حتـــى نهاية أيامنا، نحن البشـــر مدعـــوون لالعتناء 
بالبيئـــة من حولنا واالرتقـــاء بالحياة. إن القلق إزاء 
التدهـــور البيئـــي هـــو واقـــع مشـــترك بيـــن األديـــان، 
وتمتلك األديان الحكمة التي يمكنها المســـاعدة في 
إحـــداث تلك التغييـــرات الالزمة في أنمـــاط حياتنا 
للتغلب على تدهور أوضاع كوكب األرض، وتشـــمل 
هذه التغييـــرات كل المجاالت البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والحياة اليومية”.
و ألقـــى المستشـــار محمد عبد الســـالم األمين العام 
لمجلس حكماء المسلمين كلمة توجه فيها باالمتنان 
لملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ولفضيلة اإلمام األكبر وقداســـة 
البابـــا، اللذين أضحى لقاُؤهما، منذ أول مرة، و على 
امتداد اللقاءات التســـع التي جمعتهما مصدر إلهام 
متجـــدد؛ ليس لقادة األديان وزعمائها فحســـب، بل 
للماليين من أتباع هذين الدينين الســـماويين، وأّكد 
أن لقـــاء اليوم هـــو إحدى المحطـــات المضيئة التي 
تؤكـــد أن الحكمـــة التي يحتاج إليهـــا عالم اليوم، ال 
يجـــب أن يبحث عنها بعيدًا عن الجهود المشـــتركة 
التي يتمُّ بذلها إلســـعاد البشرية، كما يعكس شعورا 
مشـــتركا بيـــن رمـــوز األديـــان الكبيـــرة، فـــي تحمـــل 
المســـؤولية األخالقيـــة تجاه التحديات المشـــتركة 

التي تواجه عائلتنا اإلنسانية الواحدة.
األديـــان  بيـــن  الحـــوار  دائـــرة  عميـــد  تحـــدث  كمـــا 
الكاردينـــال ميغيل أنخيل أيوزو غيكســـوت  مؤكدا 
أن هنـــاك حاجـــة ملّحـــة ألن يّتحـــد المؤمنـــون مـــن 
مختلـــف األديـــان لتعزيز نظـــام اجتماعي مســـؤول 
بيئًيـــا قائـــم على القيم المشـــتركة حيـــث إن األزمة 
البيئية وحماية البيئة فيما يتعلق بالناس والكوكب 
واالزدهار والســـالم والعيـــش االجتماعي ُتعد أموًرا 
أساســـية لجميـــع األديـــان وترتبـــط بعضهـــا ببعـــض 

ارتباًطا وثيًقا .
بإنســـانيتنا  الوعـــي  زنـــا  إنـــه يجـــب أن يحفِّ وقـــال 
المشـــتركة ومصيرنـــا المشـــترك والمســـؤولّية التـــي 
نتشـــاركها تجـــاه اآلخريـــن والعالـــم علـــى مواصلـــة 
تطوير هذا التضامن الضروري بين األديان من أجل 

رفاهية البشرية.

المنامة - بنا

شيخ األزهر يجدد النداء إلى االستمرار في الحوار اإلسالمي المسيحي
مجلس حكماء المسلمين يعقد اجتماعه السادس عشر بمسجد قصر الصخير

قداسة البابا: الحاجة ملحة التحاد المؤمنين من مختلف األديان لتعزيز نظام اجتماعي قائم على القيم المشتركة
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محرر الشؤون المحلية 

| تصوير: خليل ابراهيم

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم المحبة والتسامح 
واالنفتــاح بمــا يعكــس رؤى وتطلعــات حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة ملك البالد المعظــم حفظه هللا ورعــاه، وتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، ويسهم في تحقيق األهداف التنموية المنشودة 

لمملكة البحرين و التي يعود أثرها اإليجابي على المنطقة والعالم.

أنموذجًا  تعد  البحرين  مملكة  إن  وقــال:   
إرث  مــن  بــه  تمتاز  لما  متقدمًا  حــضــاريــًا 
ــم الــتــعــايــش  ــيـ ــلـــى قـ ــــم عـ ــائ تـــاريـــخـــي قــ
منها  إيمانًا  األديـــان  واحــتــرام  والتعددية 
والثقافات  الشعوب  بين  التقارب  بأهمية 
وتكريس السالم، الفتًا إلى أن التنوع أحد 
سمة  هــو  كما  البحريني  المجتمع  سمات 
المتنوع في مصادره  البحريني  لالقتصاد 

مما انعكس عليه بشكل إيجابي.
وعبر خالل اإليجاز اإلعالمي على هامش 
الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها 
إلى  الفاتيكان  بابا  فرنسيس  البابا  قداسة 
مملكة البحرين، والتي تأتي تلبية لدعوة 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
المعظم،  ــبــالد  ال مــلــك  خليفة  آل  عيسى 
لقداسة  التاريخية  بالزيارة  اعــتــزازه  عن 
البابا فرنسيس والتي تعد برهانًا على أن 

البحرين موطنًا محتضنًا وُمرحبًا لمختلف 
األديان والمذاهب. 

تواصل  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشـــار 
المهارات والخبرات  االستثمار في تطوير 
بما  والــطــمــوحــات  التطلعات  كــافــة  لبلوغ 
يسهم في تنمية االقتصاد الوطني وخلق 
الفرص الواعدة للمواطنين تحقيًقا ألهداف 
المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين 
من خالل وضع الخطط واالستراتيجيات 
المختلفة في مختلف القطاعات التنموية 
ومواءمتها مع متطلبات النمو االقتصادي.
ولفت إلى مواصلة مملكة البحرين تحقيق 
التعافي  خطة  ضمن  التنموية  منجزاتها 
الخمس  أولوياتها  خــالل  من  االقتصادي 
ــك بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع  ــ الــرئــيــســة، وذل
الخاص، حيث تم االنتهاء من 21 برنامجا 
الخطة, الفتًا  برنامجا ضمن   27 من أصل 

الكبرى  التنموية  الــمــشــاريــع  إلــى  معاليه 
ضــمــن خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي التي 
أميركي،  دوالر  مليار   32 قيمتها  تــفــوق 
الــجــديــدة بقيمة  والــفــرص االســتــثــمــاريــة 
30 مليار دوالر أميركي، والتي من  تفوق 
استثمارية  ومناطق  جــديــدة  مــدن  بينها 
وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية 
والتعليم  والصناعة  والسياحة  التحتية 

والصحة، واإلسكان، والشباب والرياضة.
وذكر في رده على تساؤالت الصحافيين 
ــاز اإلعـــالمـــي أن الــحــكــومــة  خـــالل اإليـــجـ
عملت على تحقيق االستدامة المالية من 
خالل برامج خفض النفقات، حيث تسعى 
لتحقيق فائض خالل هذا العام، إلى جانب 
والـــتـــوازن  الــنــفــط  عــلــى  االعــتــمــاد  تقليل 

المالي.
بسمة  تتمتع  البحرين  أن  إلى  في   ولفت 

االقــتــصــاد،  على  تنعكس  الــتــي  التعددية 
ــــة مــفــتــوحــة عــلــى الــعــالــم،  فــالــبــحــريــن دول
منذ  لعب  االقــتــصــاديــة  التنمية  ومجلس 
االقتصاد  تنويع  فــي  كبيرًا  دورًا  إنشائه 

وجذب االستثمارات العالمية.
ولفت إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس 
تعتبر  الــبــحــريــن  لمملكة  الــفــاتــيــكــان  بــابــا 
زيارة مهمة وتاريخية للمنطقة ككل، وأن 
دعـــوات الــســالم والــتــعــايــش الــتــي تنطلق 
بدورها  ستنعكس  بالشك  الــزيــارة  خــالل 

الحرجة  الفترة  هــذه  فــي  المنطقة،  على 
رسالة  الزيارة  فهذه  العالم،  بها  يمر  التي 

للعالم بأهمية المنطقة والتعايش فيها.
النفطي  بــاالقــتــصــاد  يتعلق  فيما  ــار  وأشــ
لمملكة البحرين إلى أن المملكة تستمر في 
وضعته  الــذي  القطاع  هــذا  في  االستثمار 
التعافي  الرئيسية لخطة  القطاعات  ضمن 
االقــتــصــادي، إلـــى جــانــب االســتــفــادة من 
االستخراج، حيث  في  الحديثة  التقنيات 
رأس  على  بابكو  مصفاة  تحديث  يــأتــي 

ما  وهــو  االقتصادي،  التعافي  مشروعات 
عدم  مع  القطاع،  هذا  أهمية  ويؤكد  يبرز 

إغفال العمل على تنويع االقتصاد.
بــإمــكــانــيــة مساهمة  يــتــعــلــق  فــيــمــا  ونــــوه 
سوق  فــي  واســتــثــمــارهــا  البحرين  مملكة 
الطاقة اللبناني بعد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرين  مملكة  في  الخاص  القطاع  بــأن 
ومع  كثيرة،  دول  في  استثمارات  يمتلك 
االستقرار بال شك سيكون له مساهمة في 

هذا اإلطار.
ــال فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــرب الــروســيــة  ــ وقـ
أكد  المعظم  الملك  جاللة  إن  األوكــرانــيــة 
دور  أي  لعب  عــن  تتأخر  لــن  البحرين  أن 
في اتجاه وقف الحرب، وكذلك كان للبابا 
فرنسيس دعوة في هذا االتجاه، وهو ما 
هذا  فــي  عالمي  عمل  انــطــالق  نحو  يدفع 

االتجاه.
وأشار إلى مبادرة الشراكة مع كل من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن 
عبر  الغذائي  األمــن  تحقيق  تدعم  والتي 
قــطــاعــات  فـــي  دوالر  ــارات  ــي مــل  10 ضـــخ 
الــغــذاء والـــدواء،  مستدامة فــي مــجــاالت 

والتي سينتج عنها مشروعات واعدة.

خطة التعافي آتت ثمارها... ونسعى لتحقيق فوائض هذا العام
 التعددية في البحرين تنعكس على االقتصاد... وزير “المالية”:

وزير المالية واالقتصاد الوطني

تشييع الشورية السابقة منيرة بن هندي

ووريت الثرى عضو مجلس الشورى 
ــســابــق مــنــيــرة عــيــســى بـــن هــنــدي  ال
المناعي مساء أمس بمقبرة المحرق.

مــن: صالح  كــلٍّ  والمرحومة شقيقة 
جاللة  مستشار  المناعي  هندي  ــن  ب
والــريــاضــة،  الشباب  لــشــؤون  لك  م ل ا
المناعي محافظ  وسلمان بن هندي 

المحرق.
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سيدعلي المحافظة

إدماج االستدامة بجميع مفاصل برنامج عمل الحكومة
مضاعفة الجهود لبلوغ الحياد الصفري... خليف:

إن  خليف  ــور  ن المستدامة  التنمية  ــرة  وزيـ لــت  ا ـ ـ ق
ــوزارة تعمل على إدمـــاج االســتــدامــة فــي جميع  الـ
األربــع  للسنوات  الحكومة  عمل  رنامج  ب ل  ص ا ف م
المقبلة، مشيرة إلى أن االستدامة هي من المفاهيم 

التي تبنتها الحكومة منذ سنوات عديدة.
واستعرضت خالل اإليجاز اإلعالمي على هامش 
الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها قداسة 
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، 

الجاللة  لدعوة حضرة صاحب  تلبية  تأتي  لتي  وا
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
جهود مملكة البحرين ومبادراتها في مجال حماية 
وتحقيق  الطبيعّية  الــمــوارد  على  والحفاظ  ة  ئ ي ب ل ا
أهدافها الطموحة في تقليل االنبعاثات الكربونية، 
وزيادة أشجار نبات القرم إلى أربعة أضعاف العدد 
الحالي، ومضاعفة عــدد األشــجــار بشكل عــام في 
البحرين، وذلك تحقيًقا اللتزامات مملكة البحرين 
 2060 الصفري بحلول عام  الحياد  إلى  الوصول  ب
المناخي وحماية  التغير  بهدف مواجهة تحديات 

تسير على  الــبــحــريــن  مملكة  أن  ــدت  وأكــ ة.  ــ ئ ــ ي ــ ب ــ ل ا
التسامح  ومــبــادئ  لقيم  ترسيخها  ب بت  ا ث ل ا ا  هجه ن
والتعددية الثقافية، ما جعل منها أنموذجًا حضاريًا 
على كافة األصعدة، مشيرة إلى جهود البحرين في 
تعزيز تقدم المرأة البحرينية لتكون شريكًا أساسيًا 

في مختلف مسارات التنمية الوطنية.
ــد للمجلس األعــلــى للمرأة  ــرائ الــدور ال  ونــوهــت بــ
برئاسة قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة ومــا حققه مــن إنــجــازات 

البحرينية  الــمــرأة  موقع  ز  تعزي ب أسهمت  متميزة 
على كافة األصعدة والذي مكنها من تبوؤ مراتب 

متقدمة.
وأشــــارت إلــى الــمــشــاريــع والــخــطــط التنموية في 
مملكة البحرين التي تستهدف الحفاظ على البيئة 
وتحقيق استدامة مواردها بما يسهم في مواجهة 
المحلي  الصعيد  على  المناخي  ير  غ ت ل ا ت  ا ي د ح ت

ويصب في تحقيق األهداف المنشودة.
الجهود  الحرص على مواصلة كافة  ــى  ل إ ولفتت  
ــداف التنموية الستدامة الطاقة، من  لتحقيق األه

خالل مشاريع الطاقة المتجددة مما يؤكد حرص 
البحرين على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة 
المملكة في منظومة  لتزامها تجاه تفعيل دور  وا

المجتمع الدولي في التصدي للتغير المناخي.

نور خليف

سيدعلي المحافظة

رغبة بحرينية لنزع فتيل األزمة األوكرانية الروسية
وضع حلول لوقف النزاعات ونبذ حركات العنف والتطرف واالعتداء على األديان... وزير اإلعالم:

ــر شــؤون اإلعــالم رمــزان النعيمي  ثمن وزي
البالد  لملك  السامية  كلمات  ل ا ن  ي م ا ض م ب
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  ــب  ح ا صــ معظم  ل ا
عيسى آل خليفة  وقداسة الحبر األعظم 
ــر فضيلة  ــ ــســيــس وشــيــخ األزهـ ــرن الــبــابــا ف
الشيخ أحمد الطيب من أجل تعزيز طرق 
التقارب والتفاهم بين الديانات السماوية، 
ورغـــبـــة الــبــحــريــن فـــي نـــزع فــتــيــل األزمـــة 

األوكرانية الروسية.
وتابع النعيمي في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في المركز اإلعالمي بفندق الدبلومات 
ــارة قداسة البابا فرنسيس  على هامش زي
وشيخ األزهــر لمملكة البحرين، لــدى ملك 
ــالد المعظم رؤيـــة ثاقبة مــن أجــل حل  ــب ال
الكثير من المشكالت والنزاعات بين روسيا 
ــا وبــعــض المناطق الــتــي تعصف  ــي ــران وأوك

ــاً إلـــى أن عــاهــل  بــهــا حـــركـــات عــنــف، الفـــتـ
البالد المعظم وقداسة البابا وشيخ األزهر 
وضعوا حلوالً لوقف النزاعات ونبذ حركات 
العنف والتطرف واالعــتــداء على األديــان. 
ــى أن شيخ األزهــر  ــالم إل ولــفــت وزيـــر اإلعـ
أحمد الطيب حث على ضــرورة التثقيف 
من خالل عقد المؤتمرات التي تساهم في 
تقريب وجهات النظر من خالل الحوارات 
التي تساهم في وقف االنقسامات ما بين 
األديــــان. وذكـــر النعيمي أن قــداســة البابا 
فرنسيس سيقوم اليوم )السبت( بقداس 
اد البحرين الوطني بمدينة عيسى،  تــ اســ
إضــافــة لعقد اجــتــمــاع فــي مــدرســة القلب 
المقدس، كما سيلتقي شيخ األزهــر اإلمام 
أحمد الطيب، بعقد لقاء مع أعضاء المجلس 
اإلسالمي األعلى، وسيكون هناك اجتماع 
ــر مع طلبة الجامعات.  لفضيلة شيخ األزه
ــر النعيمي أن زيــــارة قــداســة البابا  ــب ــت واع

فرنسيس للبحرين تعتبر تاريخية وجعلت 
المملكة تحت أنظار العالم، داعيًا في الوقت 
ذاتــه أن تتحلى وســائــل اإلعـــالم بالتركيز 
واالستفادة من الكلمات الملهمة التي ركز 
عليها الرموز: الملك المعظم، شيخ األزهر، 
البابا فرنسيس، في كلماتهم السامية ألجل 
تقريب وجهات النظر والتقارب بين األديان 

من خالل التسامح والتعايش والحوارات.

منارة التسامح

ــى ذلــك، قالت وزيـــرة السياحة فاطمة  إل
للتسامح  مــنــارة  لبحرين  ا الصيرفي، إن 
كما قال الملك المعظم ودولة للحضارات 
ــقــديــمــة والـــســـالم، إذ تــعــتــبــر الــبــحــريــن  ال
ــن القدم مهداً للتعايش والسالم  منذ زم
للجميع من خالل ممارسة الشعائر الدينية 

ــن طــويــل، مما جعلها  والــطــقــوس منذ زم
ذلك موقعًا جغرافيًا مفضالً لقيم التسامح 

ذات إرث تاريخي.
ومن جانب آخــر، ذكــرت وزيــرة السياحة 
نسبة السياحة ارتفعت في الربع الثالث 
ــام الــجــاري بنسبة 18 % مقارنة  ــع ــن ال م
2019، متوقعة  مع الربع نفسه من العام 
ارتفاع النسبة في الربع األخير من العام 

الجاري نظراً الستضافة المملكة العديد 
من الفعاليات خالل الفترات المقبلة.

وبشأن السياحة الدينية في المملكة، لفتت 
الصيرفي إلى وجود خطة جذب السياح 
ــذي يحتضن  في ســوق المنامة القديم ال
مختلف دور العبادة بهدف تعريف السياح 
بمبادئ التسامح والتعايش السلمي في 

البحرين.

جانب من المؤتمر الصحافيفاطمة الصيرفيرمزان النعيمي

حسن عبدالرسول



خفر السواحل يطلب من السفن السياحية تزويده بمواقع اإلبحار

بدء إنشاء شبكة المجاري بمجمع 604 في سترة

“بلثامة” و“شتية” وقطعة جرادة وجزر حوار أبرز المناطق

تخدم 280 وحدة سكنية بكلفة 1.3 مليون دينار... “األشغال”:

المجتمعيـــة  الشـــراكة  لمبـــدأ  اً  ـ ـ ـ تفعي
الداخليـــة  فـــي وزارة  ه  ـ ـ ـ ب ول  ـ ـ ـ معم ل ا
للتواصل مع مختلف أطياف المجتمع 
المدنـــي وفي إطـــار تطوير الســـياحة 
البحرية وتعزيز العاقة مع الشركات 
الفـــات  خ م ل ا ن  ـ ـ ـ م د  ـ ـ ـ ح ل ل ة  ي ح ا ي ـ ـ ـ س ل ا
والحـــوادث البحريـــة للحفـــاظ علـــى 
البيئة والسامة البحرية عقدت قيادة 
خفر الســـواحل لقاء موســـعا بحضور 
ممثلي وزارة المواصات واالتصاالت 
ووزارة الصناعـــة والتجارة وعدد من 

الشركات السياحية البحرية.
وتم خـــال االجتمـــاع، عـــرض إيجاز 
عـــن دور قيـــادة خفـــر الســـواحل في 

حمايـــة األمـــن والســـامة البحريـــة، 
بجانـــب المهـــام والواجبـــات المنوطة 
بهـــا، كمـــا تمـــت مناقشـــة إجـــراءات 

تســـجيل وترخيص السفن السياحية 
والقوانيـــن المنظمة لهـــا واإلجراءات 
والشـــروط المتبعـــة قبـــل أي رحلـــة 

بحرية لضمان ســـامة مرتادي البحر، 
إضافة إلى مناقشـــة األمـــور الخاصة 
بممارســـة األنشـــطة البحريـــة، كما تم 

التطرق إلى أهمية أن توفر الشركات 
ـن  ـ ا يتضمـ ـ ـ ـة ملفـ ـ ـياحية البحريـ ـ السـ
ـل  ـ ـام التواصـ ـ ار وأرقـ ـ ـ ـع اإلبحـ ـ موقـ

الخاصـــة بالشـــركة، فـــي حيـــن طلبت 
الشـــركات تســـمية وتحديـــد المواقـــع 
البحرية الخاصة بالســـياحة والغوص 
كهيـــر بلثامـــة وهيـــر شـــتية وقطعـــة 
جرادة وجزر حوار والجزر السياحية 

األخرى.
مـــن جهتهـــم، عبـــر ممثلـــو الشـــركات 
شـــكرهم  عـــن  البحريـــة  ة  ي ح ا ي ـ ـ ـ س ل ا
ــم لقيـــادة خفـــر الســـواحل  وتقديرهـ
والـــوزارات الحكوميـــة التي حضرت 
د  و ـ ـ ـ ه ج ل ا ب ن  ي د ي ـ ـ ـ ش م  ، ع ا ـ ـ ـ م ت ج ال ا
التوعويـــة التي تقوم بهـــا قيادة خفر 
الســـواحل لضمـــان ســـامة مرتـــادي 

البحر.

بـــدأت وزارة األشـــغال تنفيـــذ أعمـــال 
مشـــروع إنشاء شبكة الصرف الصحي 
بمجمع 604 في منطقة ســـترة، والذي 
ـن الخطـــة االســـتراتيجية  ـ ـي ضمـ ـ يأتـ
الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف 
ــة التطـــور العمرانـــي  ــي لمواكبـ الصحـ

واالستثماري التي تشهده المملكة.
وأكد الوكيل المساعد للصرف الصحي 
بـــوزارة األشـــغال فتحـــي الفـــارع أن 
المشروع سيسهم في خدمة ما يقارب 
علـــى 280 وحدة ســـكنية فـــي المجمع 
المذكـــور، ومـــن المقـــرر أن تســـتغرق 
أعمـــال التنفيذ حوالي ســـنتين، إذ من 
المتوقـــع االنتهاء من تنفيذ المشـــروع 

في الربع الثالث من العام 2024.
يشـــمل المشـــروع إنشـــاء خـــط صرف 
صحـــي رئيـــس بطـــول 5.3 كيلـــو متر، 
وبنـــاء عـــدد مـــن الخطـــوط الفرعيـــة 
بطـــول تقريبـــي 2.5 كيلـــو متـــر، مـــع 

إنشـــاء محطـــة رفـــع واحـــدة، إضافـــة 
إلـــى بنـــاء عـــدد 725 غرفـــة تفتيـــش، 
مع اســـتكمال جميع األعمال المطلوبة 

لرصف الطرق.
المشـــروع  أن  إلـــى  ع  ر ا ـ ـ ـ ف ل ا ر  ا ـ ـ ـ ش أ و
العمرانـــي  ســـع  و ت ل ا ة  ـ ـ ـ ب ك ا و م ل ي  ـ ـ ـ ت أ ي
واالســـتثماري الـــذي تشـــهده المملكـــة 
في مختلف المحافظات تعمل الوزارة 
علـــى توصيـــل مختلـــف العقـــارات من 
منازل ومباني وربطها بشـــبكة الصرف 
الصحي، بما يســـهم في توســـيع دائرة 

المستفيدين من هذه الخدمة المهمة.
وأوضـــح الوكيـــل المســـاعد للصـــرف 
الصحـــي أن مشـــاريع قطـــاع الصـــرف 
الصحـــي تســـاهم فـــي الحفـــاظ علـــى 
ر  ـ ـ ـال توفيـ ـ ـن خـ ـ ـة مـ ـ ة العامـ ـ ـ الصحـ
شبكات وخطوط نقل بتقنيات حديثة 
ـي،  ـ الصحـ ـرف  ـ الصـ اه  ـ ـ ـ ـف مي ـ ـ لتصري
مشيرًة إلى أن الوزارة وضعت برنامج 

للنهـــوض بالبنيـــة التحتية في مختلف 
المناطـــق وســـعياً لتلبيـــة احتياجـــات 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي البحريـــن 

وتوفير بيئة صحية سليمة.
ت  ـ ـ ـ م ت ع  و ر ـ ـ ـ ش م ل ا ن  أ ى  ـ ـ ـ ل إ ر  ا ـ ـ ـ ش ي
ترســـيته مـــن قبل مجلـــس المناقصات 

والمزايـــدات علـــى شـــركة عبدالكريـــم 
جهرمي للمقاوالت ذ.م.م وبتكلفة تبلغ 

1,349,889 دينار.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين 
ــة بالتعـــاون والتقيـــد  ــي المنطقـ قاطنـ
باإلشارات التحذيرية اإلرشادية أثناء 

فتـــرة تنفيـــذ المشـــروع حفاظـــا علـــى 
سامتهم.

يذكـــر أن وزارة األشـــغال تعمـــل حاليًا 
على تنفيذ مشروع آخر لشبكة الصرف 
الصحي في منطقة سترة بمجمع 609، 
إذ سيخدم المشروع 19 عقارا، إضافة 

إلـــى مدرســـة ســـترة الثانويـــة للبنـــات، 
وذلـــك ضمن اســـتراتيجية الوزارة في 
مواكبة التوســـع العمراني الذي تشهده 
المملكـــة وتوســـيع دائرة المســـتفيدين 
من هذه الخدمة التي تسهم في توفير 

بيئة صحية وسليمة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال

حسن عبدالرسول  |  تصوير: أيمن يعقوب

صب القاعدة الخرسانية لغرفة تفتيش الصرف الصحي  بدء أعمال الحفر لمشروع في مجمع 604 المهندس فتحي الفارع
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5 وفيات حصيلة حوادث المرور المميتة في أكتوبر
من بينهم 4 شباب وسيدة

بلغـــت حصيلـــة وفيـــات حـــوادث المـــرور 
المروعة والمميتة في المملكة خال شهر 
أكتوبر الماضي من العام الجاري 5 وفيات 
إثر حوادث السيارات المرورية أغلبها كان 
بســـبب تجاوز اإلشارة الضوئية “الحمراء” 
وكان  العامـــة،  الشـــوارع  فـــي  رعة  ـ ـ سـ ل وا
ضحايـــا تلـــك الحـــوادث 4 ذكـــور مـــن فئة 
شـــباب وشـــابة واحدة، ومن بين الشـــباب 
الذيـــن راحـــوا ضحيـــة الحـــوادث المميتة 
شـــاب مـــن منطقة البـــاد القديم فـــي ليلة 
حفـــل زفـــاف شـــقيقته بتمـــام الســـاعة 11 
مســـاًء، ووفاة شـــاب آســـيوي أثـــر تدهور 
المركبـــة على شـــارع الشـــيخ جابر األحمد 
الصبـــاح بتاريـــخ 30 أكتوبـــر الماضـــي إثر 
ــياج الحديـــدي  ــيارة بالسـ ــدام السـ اصطـ
الفاصـــل بيـــن الشـــارعين وذلـــك نتيجـــة 

فقدان السيطرة.
كمـــا لقي قائد دراجة نارية شـــاب مصرعه 
في ســـاعات مبكرة من تاريـــخ 28 أكتوبر 
الماضـــي فـــي منطقة الســـيف إثـــر تجاوز 
اإلشـــارة المروريـــة “الضوئيـــة” مـــن قبـــل 
سائق ســـيارة خليجي على شـــارع الشيخ 
ناصـــر بـــن جبر الجبـــر، وأدى الحـــادث إلى 
وفـــاة الشـــاب فـــي الموقـــع إثـــر انشـــطار 

الدراجة النارية إلى نصفين واحتراقها.
وفي ســـياق متصل لقي أحد عمال تطوير 
الطـــرق آســـيوي مصرعه وإصابـــة 4 عمال 
آخـــرون أثنـــاء قيامهـــم بأعمـــال تطويـــر 
الطريـــق علـــى شـــارع الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بالقرب مـــن منطقة البـــاد القديم 
فـــي الطريق المؤدي إلى جســـر الملك فهد 
إثـــر حـــادث مـــروري ناجـــم عـــن انحـــراف 
ر  ـ ـ ـ كتوب أ  22 خ  ـ ـ ـ ي ر ا ت ب ة  ـ ـ ـ يجي ة خل ـ ـ ـ ب مرك
الماضي، ممـــا أدى إلى اصطدامها بالعمال 
ودورية مرور كان على الواجب في موقع 

الحادث.
كما لقيت فتـــاة بحرينية مصرعها بتاريخ 
20 أكتوبـــر الماضي إثر حادث مروري بين 
سيارتين وشـــاحنة نتيجة تجاوز اإلشارة 
المروريـــة فـــي شـــارع االســـتقال، وتعود 
حيثيـــات وفاة الشـــابة أثنـــاء وصولها إلى 
ــارات الضوئيـــة اصطدمـــت  ــع اإلشـ تقاطـ
بالشاحنة وسيارة أخرى مما أدى ذلك إلى 
وفاتها في موقـــع الحادث، ونتج عن ذلك 
تضـــرر 3 ســـيارات، وجاء الحادث بســـبب 

تجاوز أحد السائقين اإلشارة الحمراء.
وشـــهد شـــهر أكتوبر الماضي عدة حوادث 
مروريـــة أدت بتلفيـــات كبيـــرة للمركبـــات، 

وكان من بينها تضرر سيارة عند اصطدام 
قائدهـــا بالســـياج الحديـــدي علـــى شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان بتاريـــخ 15 
أكتوبـــر الماضـــي إثـــر فقـــدان الســـيطرة 
علـــى عجلـــة القيـــادة، فاصطدم بالســـياج 
الحديـــدي ونتج على ذلك تضرر الســـيارة 

من دون وقوع إصابات لقائد المركبة.
وفـــي موازاة ذلـــك أصيب شـــاب بحريني 
إلصابـــات متفرقة بســـبب تجاوز اإلشـــارة 
الحمـــراء بتاريخ 28 أكتوبـــر الماضي، في 
مدينـــة حمـــد، كمـــا نجا شـــاب بحريني إثر 
حـــادث عندما اصطـــدم بشـــجرة واقتلعها 
مـــن موقعهـــا بشـــارع المحرق فـــي منطقة 
الرفاع بســـبب الســـرعة بتاريخ 10 أكتوبر 

الماضـــي، ونتـــج ذلك عـــن تضرر الســـيارة 
ـات  ـ ـوع إصابـ ـ ـرة دون وقـ ـ ـات كبيـ ـ بتلفيـ
للســـائق. وفي حادث مـــروري آخر بمدينة 
حمـــد بتاريـــخ 2 أكتوبر الماضـــي نجا قائد 
شاحنة آسيوي إثر تدهور شاحنته بالقرب 
مـــن دوار رقـــم 6 نتيجة فقدان الســـيطرة 
ممـــا أدى إلـــى انقـــاب الشـــاحنة الشـــارع 
ونتـــج عـــن ذلك تضـــرر الشـــاحنة بتلفيات 

من دون وقوع إصابات للسائق.
المميتـــة  وادث  ـ ـ الحـ ـك  ـ ـ تل ـب  ـ ـ أغل وكان 
والمروعة بســـبب تجاوز اإلشارة الحمراء 
والســـرعة وعـــدم التقيـــد بأنظمـــة المـــرور 
التي تســـببت فـــي الوفيات وأضـــرار جمة 

للمركبات وإصابات متفرقة للشباب.

الثقافة األمنيـة
مراقبة تصرفات األبناء الكتشاف المشكلة

Û  يتحــد الجميــع لمواجهــة آفــة المخــدرات، وقــد أصبحــت مكافحتهــا
واجبــا دينيــا وأخاقيــا ووطنيــا، حيــث إنــه علــى األوليــاء مراقبــة 
تصرفات أبنائهم؛ ليتمكنوا من اكتشــاف المشــكلة -ال قدر هللا- قبل 
تفاقمهــا، فتعاطــي المخــدر ينتهــي غالبــًا إلــى إدمانــه، وإدمانه يهدد 
ضحاياه المباشرين وغير المباشرين بأخطار فادحة، فالمخدر يتلف 
تدريجيــا مداركهــم وينتهي بعدد كبير منهم إلى الجنون أو االنتحار 

أو السجن.
Û  وهناك دالئل تشــير إلى التعاطي، والواقع يقر أن تعاطي المخدرات

يحدث أسوأ األثر في المدمن، فتراه عصبي المزاج ال يتحمل الضغط 
العصبــي الناتــج من المشــاكل الحياتيــة، ويميل لابتعــاد واالنطواء 
وقــد ينهــار عاطفيــًا، ويفقــد اإلحســاس بالمســؤولية االجتماعيــة أو 

العائلية أو الزوجية.
Û  كمــا أكــدت جميــع الدراســات العلميــة أن المتعاطــي يتميــز بضعــف

اإلرادة والميــل إلــى الامبــاالة ويبتعــد عــن الدراســة ويكــره العلــم 
والعمــل، فضــًا عــن أن ولــي األمــر يمكــن أن ياحــظ تدهــور صحــة 
ابنــه، وقــد يتأخــر بعــض أوليــاء األمــور فــي اكتشــاف هــذه األمــور 
الخطيــرة، وبالتالي يتحول الشــخص مــن متعاٍط إلى مدمن يصعب 
عاجــه، فاإلدمــان هو الخــراب والدمار؛ ولذا ننبه أوليــاء األمور إلى 
ضــرورة ماحظــة وجــود آثار تدل علــى اإلدمان وهي ضمور جســم 
المدمن وشــحوب وجهه وتغير في طريقة مشــيته وضعف أعصابه، 
والمدمن يســتنفد مصروفه اليومي أو األســبوعي بشــكل سريع، أما 
فــي مرحلــة متأخــرة من اإلدمان، فــإن المدمن قد يلجــأ إلى ارتكاب 
جرائــم جنائيــة يعاقــب عليهــا القانــون بعقوبــات شــديدة دون أدنى 
إرادة ألن المدمــن هدفه هو شــراء المخدر ســواء حصــل على المال 

بالسرقة أو االحتيال أو بأية طريقة أخرى.
Û  ويمكــن لولــي األمــر أن يتعــرف على بعض العامات التي تشــير إلى

درجــة اإلدمــان وتشــير أيضــا إلــى الفتــرة الزمنيــة للتعاطــي وهــذه 
الدالئل تتراوح من بسيطة إلى خطيرة وهي احمرار العين باستمرار 
والتعــرق فــي الجــو البــارد وســرعة اإلحســاس بالتعــب واإلرهــاق 
واالبتعــاد عــن األلعــاب الرياضيــة رغم تعلقــه بهذه األلعاب، والســهر 
ليــًا خــارج المنــزل ومرافقة المدمنيــن واإلهمال المتزايــد في كافة 
األنشــطة، وإن رأى ولــي األمــر ظهــور بعــض من هذه الدالئــل، فعليه 
أن يعــرض المدمــن علــى المختصين وأن يســرع ويحســن التصرف، 

فالوقاية خير من العاج، لنتقي شر المخدرات.



سأكون صوتا حرا ومدافعا صلبا عن الحقوق واالستسالم ليس خيارا

برنامجي لن يكون حبًرا على ورق... وسيتحّول لخّطة عمل وأدوات فاعلة

قرى “أولى الشمالية” تفتقر للتنمية والتطوير... كلثم الحايكي مفتتحة مقرها االنتخابي:

توفير الحياة الكريمة للجميع الهدف األسمى الذي أسعى له... السهالوي في افتتاح مقّره االنتخابي:

قالــت المترشــحة عــن الدائــرة األولى فــي المحافظة الشــمالية النائب كلثــم الحايكي 
“إن أبنــاء الدائــرة األولــى ومناطقهــا يعانــون من حرمان ألســباب ال تخفــى على أحد، 
وقــرى هــذه الدائــرة من الدوائــر التي تفتقر إلى التنميــة والتطوير وإن حصلت بعض 
المشــروعات فهــي ال تلبــي الطمــوح، وهــو واقــع كان ماثــاً أمامــي منــذ اليــوم األول 

لترشيحي قبل أربع سنوات”.

مقرها  بافتتاح  كلمتها  فــي  وبــّيــنــت 
ــي دائـــرتـــي  ــ ــال ــى أهــ ــ االنـــتـــخـــابـــي: إلـ
وجدالحاج  وكرانة  والمقشع  )الحلة، 
ــار والــــــــدراز( كــان  ــ ــارب ــ وجـــنـــوســـان وب
ســعــيــي فـــي تــحــصــيــل مـــا أمــكــن من 
ــوق بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــهـــات  ــقــ حــ
رغم  وهيئات،  وزارات  من  التنفيذية 
يتناقض  بصراحة  األســلــوب  هــذا  أن 
ــاء دولــة  مــع هــدفــنــا جميعًا فــي إرســ
المواطنة والقانون، وإلغاء كل مظاهر 

المحسوبيات”.
ولألسف  كّرسته  األمر  “هذا  وتابعت: 
الواسعة  الصالحيات  غياب  الشديد 
في مجلس النواب من جهة، وغياب 
ــذا الــتــوجــه  األغــلــبــيــة الــتــي تــحــمــل هـ
وتحاول ترجمته بقوانين وتشريعات 

تحتاج للغالبية البرلمانية”.

غياب  بــيــن  خليط  “هــنــاك  ــت:  وأردفـــ
الــصــالحــيــات الــواســعــة وبــيــن وجــود 
خذلت  النواب  مجلس  داخــل  أكثرية 
لرغباته  خــالفــًا  وتكتلت  المواطنين 
وتــوجــهــاتــه وتــجــلــى ذلـــك فــي إقـــرار 
زيادة نسبة الضريبة المضافة، وتمرير 
ــانـــون الــتــقــاعــد، والـــمـــوافـــقـــة على  قـ
تقليص صالحيات المجلس أكثر مما 
“هل  متسائلًة:  ومقلصة”،  مقيدة  هي 
بالموافقة على  رأيتم مجلسًا يصّوت 

تقليص صالحياته؟ هذا ما حدث”.
وأوضحت: “لقد حظيت في السنوات 
ــمــاضــيــة بــأصــواتــكــم الــتــي  ــع ال ــ ــ األرب
منحتني شرف تمثيلكم في المجلس 
اللحظة  الـــقـــرار مــن  الــنــيــابــي، فــكــان 
وصوتكم  ممثلكم  أكـــون  أن  األولـــى 
ــشــجــاع والــمــدافــع عن  الــمــخــلــص وال

أوتــيــت مــن قــوة،  بــكــل مــا  حقوقكم 
ما  تحصيل  على  جــاهــدة  أعمل  وأن 
الدائرة  هــذه  ألبناء  حقوق  من  أمكن 

المحرومة على المستويات كافة”.
ــادت أن الــكــرة الــيــوم فــي ملعب  وأفــ
االختيار،  يحسنوا  بــأن  المواطنين، 
يلبي  للمجلس  نائبًا   40 يوصلوا  وأن 
وال  بــإخــالص  ويمثلهم  طــمــوحــاتــهــم 
يعطي صوته لقوانين تضر بمصالحه 
ــًدة أن  ــؤكـ مــهــمــا بــلــغــت الـــضـــغـــوط، مـ
بأن  المواطن  ملعب  في  اليوم  الكرة 

يعطي صوته لمن لديه تحت الطاولة 
وتقسيم أدوار في رفض زيادة قيمة 

الضريبة المضافة”.
المواطنين  مسؤولية  بأنها  ونــوهــت 
يرونه  من  وإيصال  االختيار،  بحسن 
ــثـــر شجاعة  واألكـ واألقـــــدر  األنـــســـب 
فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــم، مــشــيــًرة 
إلــى أنــه فــي حــال تــم إيــصــال أغلبية 
أداء  سيتغير  وهمومهم  الناس  تمثل 
وشكل المجلس، وأنها لن تكون أقلية 
في رفض زيادة الضريبة، ولن نكون 
أقلية في رفض تعديل قانون التقاعد 
من  الــتــي  السنوية  ــادة  ــزي ال وإيــقــاف 

الرقابية  األدوات  تعطل  ولــن  حقهم، 
وأدوات المحاسبة داخل المجلس.

ــنــت أن هــنــالــك حــاجــة ألكــثــريــة  ــّي وب
تمثل إرادة الناس، مطالبة المواطنين 
ــاركــم، مــنــوهــًة بــأن  ــي فــأحــســنــوا اخــت
ملفات  يعالج  انتخابي  برنامج  لديها 
واجتماعية،  واقــتــصــاديــة  سياسية 
وسيتم طرح ملفات بجرأة وصراحة.
وتحدثت عن ملفات البطالة وبحرنة 
ــافــــت: “مــلــف غــالء  الـــوظـــائـــف، وأضــ
ــار، ملف  ــعــ ــالت األســ ــفـ الــمــعــيــشــة وانـ
المحدود  الدخل  وذوي  المتقاعدين 
الضرائب  ملف  اجتماعيًا،  وحمايتهم 

المواطنين،  تحمل  وقـــدرة  ونسبتها 
ــوق الـــعـــمـــل، مــلــف  ــ ــالح سـ ــ مـــلـــف إصــ
الخدمات من إسكان وصحة وتعليم. 
مــلــف أصـــحـــاب الــهــمــم والــمــعــاقــيــن 
واالحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة وتــأمــيــن 
في  وإدماجهم  الدستورية  حقوقهم 
المجتمع، هذه الملفات محل اهتمامي، 
وضمن برنامجي االنتخابي، ولكن أي 
إنجاز يمكن أن يتحقق فهو لن يكون 
أغلبية  ووجــود  النيابي  بالتضامن  إال 
ترجمتها  ليتم  الــهــمــوم  هـــذه  تحمل 
بــقــوانــيــن مــلــزمــة تــســاهــم فــي حلول 

نهائية ال حلول ترقيعية.
وذكرت أن الوعد األكيد بأني سأكون 
مدافعًا  عهدتموني،  كما  حـــّرًا  صــوتــًا 
ــحــقــوق، مــمــثــالً صــادقــًا  صــلــبــًا عـــن ال
لما  حــــدود  ال  ــم،  ــكـ وآالمـ لتطلعاتكم 
الئــم،  لــومــة  فيه  نخشى  وال  نطرحه 
مفيدًة أنها كلها أمل بأن تتشرف مرة 
دائرتها  في  الناخب  ثقة  بنيل  أخــرى 
لنواصل  أصــواتــهــم،  على  والحصول 
والصعوبات  العقبات  رغــم  الــمــشــوار 
والتحديات، فاالستسالم ليس خيارًا.

بالدائــرة  المســتقل  النيابــي  المرشــح  دّشــن  حاشــد،  جماهيــري  بحضــور 
السادســة لمحافظــة العاصمــة الســيدمحمد موســى ســيدمهدي الســهاوي 
مقــّره االنتخابــي مســاء الخميــس الماضــي، بحضــور جمع غفير مــن أهالي 
الدائــرة. وأّكــد الســهاوي خــال خطــاب ألقــاه بــأن برنامجــه االنتخابي لن 
يكون حبًرا على ورق بل سيكون بوصلة عمل له في عمله البرلماني وخّطة 

واضحة وسيتحّول في شكل أدوات تشريعية ورقابية فاعلة ومدروسة.

وشّدد على أن توفير الحياة الكريمة 
لجميع المواطنين وخصوًصا الفئات 
الغاية  هــي  الــمــحــدود  الــدخــل  ذات 
ــهــدف األســمــى لــرؤيــتــه وحــراكــه  وال

االنتخابي.
ــا أهــالــي  وقــــال الــســهــالوي مــخــاطــًب
دائــرتــه “أعــدكــم بــإذن هللا تعالى أن 
ــا لــكــم ولــمــطــالــبــكــم، وإذا  أبــقــى وفــيًّ
ــر أي  ــ وفــقــنــي هللا تــعــالــى فــلــن أّدخـ
المستمرة  المتابعة  أجــل  مــن  جهد 
جميع  واســـتـــخـــدام  والـــمـــتـــواصـــلـــة 

الـــوســـائـــل الــبــرلــمــانــيــة واإلعــالمــيــة 
واالجتماعية من أجل تسريع إنجاز 
والطلبات  والــمــطــالــب  الــمــشــروعــات 

الخاّصة بأهالي الدائرة الكرام”.
مفتوًحا  سيكون  “مكتبي  ــاف  وأضـ
استثناء،  بــال  األهــالــي  لجميع  دائــًمــا 
ــون الـــمـــكـــتـــب مـــجـــهـــًزا  ــكــ ــ ســــــوف ي
والمهارة  الكفاءة  يملكون  بموظفين 
جميع  الستقبال  ــالزمــة  ال والــخــبــرة 
أكون  وسوف  ومتابعتها...  الطلبات 

ا معهم دائًما”. شخصيًّ

ــتــواصــل  ــن ال ــقــطــع عـ ــع “لــــن أن ــابـ وتـ
أبــًدا، وســوف أكــون حاضًرا إن شاء 
ــاســبــات  ــمــن الــمــجــالــس وال هللا فـــي 
ولتفّقد  االجتماعي  التالحم  لتعزيز 

هكذا  واألهــالــي،  الدائرة  احتياجات 
أفهم العمل البرلماني... عمل ينطلق 
من الناس وإلى الناس عمل ميداني 
ــم عن  وتــواصــل مستمر وســـؤال دائ

أحوال الناس”.
وتوجه السهالوي في كلمته بالشكر 
لــجــمــيــع مـــن دعــمــه “ولـــكـــّل مــواطــن 
الذي  المرّشح  وصــول  على  حريص 
والــكــفــاءة  والـــصـــدق  األمـــانـــة  يملك 

وحّب العمل وحّب خدمة الناس”.
وعن ترشحه في االنتخابات أوضح 
أن قراره جاء “رغبًة مّني في التغيير 
الحقيقي  الــبــرلــمــانــي  الــعــمــل  وفـــي 
الـــذي يــالمــس هــمــوم الــنــاس ويعّبر 
بأمانة  ويــوصــل  الــنــاس  عــن مطالب 

أصوات الناس”.
وأوضح أن التجربة بأننا نحتاج إلى 
النائب الذي يكون صادًقا مع الناس 
أبناء وطنه يفتح  ويكون قلبه على 
لــهــم ويــعــمــل عــلــى خدمتهم  أبــوابــه 
ويــتــابــع احــتــيــاجــاتــهــم ومــطــالــبــهــم 
ــدم بـــــإخـــــالص أدواتــــــــه  ــخــ ــتــ ــســ ــ وي
الرقابية  األدوات  ســواء  البرلمانية 
بتمرير  يــســمــح  وال  الــتــشــريــعــيــة  أو 
المعيشية  بالحياة  يضّر  قــانــون  أي 

للناس.
وأّكد المرّشح السهالوي أن من حّق 
كل مواطن أن ينعم بحياة معيشية 
كريمة يحصل فيها على احتياجاته 
كامل  على  فيها  ويحصل  األساسية 
حــقــوقــه مـــن غــيــر مـــّنـــة ومــــن غير 
أن يــتــعــّرض ألي شــكــل مــن أشــكــال 

المهانة”.
خــطــة  وأي  مـــــبـــــادرة  “أي  وقـــــــال 
اقتصادية أو برنامج حكومي يجب 

أن يكون موّجًها للمواطن وأن يصّب 
يراعي  وأن  الــمــواطــن  مصلحة  فــي 

الفئات الفقيرة وإاّل ال فائدة منه”.
وأضــــــــاف “لــــذلــــك كــــل بــرنــامــجــي 
وهدفه  المواطن  محوره  االنتخابي 
للجميع،  الــكــريــمــة  ــحــيــاة  ال تــوفــيــر 
وخــصــوًصــا لــلــفــئــات الــفــقــيــرة، هــذه 
الــفــئــات الــتــي أصــبــحــت الــيــوم أمــام 
تحتاج  أكبر،  ومعاناة  أكبر  تحديات 
من البرلمان وقفة جادة وحقيقية... 
ــتـــشـــريـــع الــــمــــدروس  مــــن خـــــالل الـ

والرقابة الصارمة”.
وشــهــد حــفــل افــتــتــاح الــمــقــر حضور 
الــســادســة بمحافظة  الــدائــرة  أهــالــي 
مناطقها  بــمــخــتــلــف  مـــن  ــعــاصــمــة  ال
توبلي وجدحفص والسهلة الجنوبية 
وعين  والمصّلى  ــذاري  وعـ وطــّشــان 
الدار والخميس وإسكان جدحفص، 
لجميع  بالشكر  الــســهــالوي  ــه  ــوّج وت
الحفل حضور  كما شهد  الحاضرين، 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

واجتماعية مختلفة.

تحمل المسؤولية

التاريخي  الباحث  ألقى  جانبه،  من 
الدكتور وسام السبع كلمًة في الحفل، 
أّكد فيها أن المشاركة في االنتخابات 
ــواجـــب  ــأتـــي اســتــجــابــة لـــنـــداء الـ تـ
أمالً  المسؤولية،  الوطني في تحمل 
ــقــرار  ــرة صــنــاعــة ال ــ فـــي تــوســيــع دائـ
المواطن  صوت  وإيصال  السياسي، 
حٌق  وهــو  التشريعي،  المجلس  إلــى 
لمواطنيها، وال  المملكة  كفله دستور 

ينبغي التهاون والتفريط فيه.

وأضاف “نشارك، ألننا ال نقبل ألنفسنا 
على  مــتــفــرجــيــن  مـــجـــرد  نـــكـــون  أن 
يجري  واجــتــمــاعــي  سياسي  مشهد 
يكون  أن  دون  وهــنــدســتــه  إعــــداده 
اليماننا  نــشــارك،  فــيــه،  تأثير  أي  لنا 
بأهمية وضرورة توسيع آفاق العمل 
الشعبية  المشاركة  وتعزيز  النيابي 
ــاء لــصــوت الـــمـــواطـــن عبر  ــغــ واإلصــ
في  ــاء  ــ ــَف ــ واألْك الــمــؤتــمــنــيــن  ممثليه 
المجلس النيابي الذي سيكون القناة 
الــدســتــوريــة الــوحــيــدة فــي إيــصــال 

تطلعاتنا وهمومنا”.
وتابع “نشارك، ألن للمواطنين صوًتا 
يجب أن ُيسمع، ومطالَب تحتاج إلى 
وأوضــاعــًا  تحقيقها،  على  يعمل  من 
ــة ومــعــيــشــيــة ضــاغــطــة  ــاديـ ــصـ ــتـ اقـ
تدخاًل  وتتطلب  المعالجة  تستدعي 
ــا عــلــى  ــهـ ــأتـ ــتــخــفــيــف وطـ ــا ل ــًعـ ــريـ سـ
المواطنين، خصوًصا على الشريحة 
الصعبة،  لتداعياتها  عــرضــة  األكــثــر 
ــدخــل الــمــحــدود،  وهـــي فــئــة ذوي ال
يعرف  كــمــا   – نطاقها  اتــســع  ــتــي  وال
الخمس  الــســنــوات  خــالل   - الجميع 
األخيرة، وتآكلت الشريحة الوسطى 

أو كادت أن تتالشى”.
وختم بالقول: تمنياتي ألخي العزيز 
والنجاح،  التوفيق  كــل  سيدمحمد 
ــفـــوز  الـ فــــي  ــه  ــاحـ ــجـ نـ يــــتــــّوج  وأن 
باألصوات فوًزا أكبر وأكثر أهمية، هو 
الناس”،  لصوت  التمثيل  “نجاح  فوز 
وذلك من خالل طرح وتنفيذ برامج 
بهموم  بااللتصاق  كفيلة  ومــبــادرات 
بينهم،  التواجد  وضمان  المواطنين، 

وتحّسس آمالهم عن قرب.

كلثم الحايكي

جانب من الحضور

ــاس وقـــلـــبـــه عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــنـ ــ ــع الـ ــ ــا لـــنـــائـــب صــــــــادق مـ ــنـ ــتـ ــاجـ الـــتـــجـــربـــة أثـــبـــتـــت حـ
ــى خـــدمـــتـــهـــم ويـــتـــابـــع احــتــيــاجــاتــهــم ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ ــم ويـ ــهـ ــه يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه لـ ــ ــن وطــ

محرر الشؤون االنتخابية
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مترشحون يسعون لدخول البرلمان للمرة الثالثة

لعضويـــة  مترشـــحين  ترشـــح  إعـــادة  “البـــاد”  رصـــدت 
المجلـــس النيابـــي باالنتخابات المقبلـــة 2022 وتحديًدا 
للمرة الثالثة باختاف في جميع المحافظات حســـب ما 

أظهرته كشـــوفات المترشـــحين النهائية، إذ يترشح في 
محافظـــة العاصمة كل من حســـن بوخمـــاس عن الدائرة 
الرابعـــة وذلك بعد فوزه بانتخابات 2002 ومن بعد ذلك 
باالنتخابـــات التكميليـــة بالعـــام 2011، وأحمـــد قراطـــة 
بالدائـــرة الثانية بعد أن فـــاز بانتخابات 2011 التكميلية 

وانتخابات 2014.
وفـــي محافظـــة المحرق يســـعى عثمـــان شـــريف للظفر 
بمقعد “ســـابعة المحرق” بعد دخولـــه المعترك االنتخابي 

في العامين 2002 و2010. 
أما عن المحافظة الشـــمالية، فترشـــح مجـــددًا عبدالنبي 

سلمان عن الدائرة السادسة ويوسف زينل عن التاسعة، 
علمـــًا انهـــم خاضوا االنتخابـــات مرتين وتحديـــدًا بالعام 
2002 و2018، بينمـــا فـــي المحافظة الجنوبية يترشـــح 
علـــي الزايـــد للمـــرة الثالثـــة بالدائـــرة الرابعـــة بعـــد نيلـــه 

عضوية المجلس النيابي بالعام 2010 و2018.

أحمد قراطة  حسن بوخماسعثمان شريف  علي زايد يوسف زينل  عبدالنبي سلمان 

منال الشيخ

محرر الشؤون المحلية

عـــن  النيابـــي  المترشـــح  نشـــر 
بمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة 
الســـهلي  عبـــدهللا  المحـــرق، 
صورة عبر “ســـتوري” بحســـابه 
“إلـــى  فيهـــا:  قـــال  اإلنســـتغرام 
األخ العزيـــز النائب والمترشـــح 
خالـــد بوعنـــق، أطلـــب مناظرة 
أو مناقشـــة علنية في أي وقت 
ويمكنـــك  يناســـبك،  ومـــكان 
قانونـــي  بمستشـــار  االســـتعانة 
وذلـــك  للمناظـــرة  واقتصـــادي 
الملفـــات  مناقشـــة  أجـــل  مـــن 
واالجتماعيـــة  السياســـية 
واالقتصاديـــة لتقييـــم األفضل 
الناخبيـــن  قبـــل  مـــن  للدائـــرة 

فأرجـــو الـــرد خال 3 أيـــام من 
تاريخ الرسالة”.

نشـــره  ســـبب  الســـهلي  وبـــرر 
حديثـــه لـ”الباد” بأن منافســـه، 
المترشـــح النيابـــي عـــن الدائرة 
ذاتهـــا خالـــد بوعنق لـــم يفتتح 
أّن  مردفـــًا  االنتخابـــي  مقـــره 
معلوماتـــه  حســـب   - بوعنـــق 
- اكتفـــى بعمـــل يـــوم مفتـــوح 

للنساء دون الرجال.
فـــي  رغبتـــه  الســـهلي  وســـجل 
خوض مناظرة أو مناقشـــة مع 
بوعنـــق بحكم أنـــه التقى ببقية 
مقراتهـــم  فـــي  المترشـــحين 

ومجالس أخرى.

السهلي يدعو بوعنق لمناظرة علنية

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  قـــال    
النـــواب  بمجلـــس   واالقتصاديـــة 
البحرينـــي ورئيس جمعية البحرين 
الصغيـــرة  لتنميـــة  المؤسســـات 
والمتوســـطة النائب أحمد السلوم 
إن زيـــارة بابـــا  الفاتيـــكان قداســـة 
البابـــا فرنســـيس لمملكـــة البحرين 
تتخطـــى  أبعـــاد  لهـــا  ســـتكون 
السياســـية  والثقافيـــة  الجوانـــب 
والدينيـــة واالجتماعيـــة إلى 
لمـــا  االقتصـــادي  الجانـــب 
ترمـــز إليـــه الزيـــارة  من 
حالة االستقرار واألمن 
والسام التي تنعم بها 
مملكـــة البحرين تحت 
البـــاد  رايـــة عاهـــل 
صاحـــب  المعظـــم 
الملـــك  الجالـــة 
حمـــد بـــن عيســـى 
ومـــا  خليفـــة،  آل 
علـــى  ســـيترتب 
نظـــرة  مـــن  ذلـــك 
ين  لمســـتثمر ا

لوضـــع  العالمـــي  ومؤسســـات  التصنيـــف  والبنـــوك 
البحرين في الفترة المقبلة. 

  وأشـــار إلـــى أن الزيـــارة تحمـــل فـــي حـــد ذاتهـــا من 
الدعايـــة اإليجابيـــة للمملكـــة  علـــى الصعيـــد الدولي 
الكثيـــر من العامـــات المهمة التي ســـتفيد البحرين 
حاليـــا  ومســـتقبا علـــى كافـــة األصعدة، بما رســـمته 
من صورة “حقيقية” عن الواقع  المعيشـــي اإلنساني 
الراقـــي الذي نعيشـــه فـــي البحريـــن بكل مـــا تحمله 
الكلمة من  معاني لألمن والســـام والتفاهم والمحبة 

والخير. 
  وقـــال النائب الســـلوم فـــي تصريح بهذه المناســـبة 
“البحريـــن باتـــت واحـــة  للتعايـــش الســـلمي، ومركزا 
لمختلف الثقافات واألديان، وداعية للحوار  والسام 
في العالم بأسره”، مؤكدا أن النهج الذي رسمه جالة 

الملك المعظم، يمثل نبراســـا وطنيا، ونموذجا عالميا 
للقيم والمبادئ  الرفيعة، والتي برزت عبر العديد من 
البرامج الحضارية والمشاريع  اإلنسانية، حتى باتت 
مملكـــة البحرين منبـــرا ومثاال منيرا للتنـــوع الديني 

 والثقافي واالجتماعي”  . 
وأكد الســـلوم أن زيارة اإلمام األكبر فضيلة األســـتاذ 
الدكتور أحمد الطيب  شـــيخ األزهر  الشـــريف رئيس 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين إلـــى مملكـــة البحريـــن 
 وغيـــره مـــن الشـــخصيات التـــي تمثـــل العديـــد مـــن 
المذاهب على مســـتوى العالم  تكتســـب أهمية كبرى 
أيضا في هـــذا التوقيت، حيث جمعت البحرين بين 
قمتي  العالمين اإلســـامي والمسيحي على أراضيها 
مـــع تمثيل لمذاهـــب وديانات  متنوعـــة، مثلما تجمع 
علـــى مدار تاريخهـــا كل المقيمين مـــن كافة األديان 

 والثقافـــات وتضمـــن لهـــم حريـــة العقيـــدة والعبادة، 
مؤكدا أن هذا  الزخم يمثل  تتويجا للجهود الوطنية 
والسياســـة الخارجيـــة المعتدلـــة للمملكـــة فـــي مـــد 
 جســـور  الحـــوار بين األديـــان وقادتهـــا ورموزها في 
العالـــم، حيث تحتضن     البحرين       الجميع     من     أصحاب    
 الديانـــات     المختلفة     والمذاهب     وتتيح     لهم       ممارســـة    
 طقوســـهم       وشـــعائرهم     الدينيـــة     مـــن     دون     تدخـــل     أو 

وصاية على أحد   . 
 وأوضـــح أن عالـــم    اليـــوم    يحتـــاج    إلـــى    مثـــل    هـــذا 
   التضامـــن    والعاقـــات    الطيبـــة    بيـــن    أبنـــاء    البشـــر 
   مهمـــا    كانـــت    دياناتهـــم    ليلتقـــوا    على    طريـــق    المحبة 
   والتعايش    الســـلمي، مشيرا إلى أن    البحرين    في    ظل 
   قيـــادة    جالة    الملك المعظم   قد    نجحت         في    تحويل 
   هـــذه    المملكـــة    الصغيـــرة    في    حجمهـــا    والكبيـــرة    في 
   دورها    ونهضتها    إلى    مملكة    السام    والمحبة    والوئام. 
للمملكـــة  الفاتيـــكان  بابـــا  زيـــارة  أن  الســـلوم  وأكـــد 
تاريخيا سيســـجل في التقويـــم  البحريني والعالمي 
أبـــد الدهـــر لما يحمله من دالالت ومعاني من شـــأنها 
تحقيق  وتعزيز التقارب بين األديان والشعوب على 
مستوى العالم، وتسهم في  تحقيق العدالة اإلنسانية 
وتعـــزز ازدهار شـــعوب العالـــم انطاقا مـــن البحرين 
 التي تعيش أزهى عصور الحريات والتسامح تحت 

مظلة جالة الملك  المعظم . 

زيارة بابا الفاتيكان تتخطى أبعادها السياسية والدينية والثقافية إلى الجانب االقتصادي
رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب:

البحريـــن تحـــت مظلـــة جاللـــة الملـــك تعيـــش أزهـــى عصـــور التســـامح والتعايـــش

أحمد 
السلوم

التصريحات “سهلة” على الجميع لكن الشعب يحتاج من يعمل بالفعل
المرشح عن “أولى الشمالية” السيد محمد الموسوي:

 قال المرشـــح االنتخابي عن الدئرة األولى 
بمحافظـــة الشـــمالية نيابيـــًا الســـيد محمد 
 الموســـوي إن التصريحـــات “ســـهلة” علـــى 
الجميـــع، لكـــن الشـــعب يحتـــاج مـــن يعمل 
بالفعل على  أرض الواقع من دون شعارات 
مؤكـــدًا  االنتخابـــي،  لاســـتهاك  كام  أو 
أن الفرصـــة مواتيـــة  أمـــام الجميـــع ليثبت 
“بالفعـــل” ال بالـــكام أن هنـــاك عمـــاً جـــادًا 

يمكن فعله من أجل مصالح  الشعب.
واشـــار إلى أن هنـــاك العديد مـــن المحاور 
الخاصة بمطالب األهالي في الدائرة التي 
 وضعهـــا نصب عينيـــه لتنفيذها في الفترة 

المقبلة حال نجاحه بإذن هللا. 
ولخص الموســـوي أبـــرز محـــاور برنامجه 

لخدمة األهالي في عدة نقاط... هي: 
إنشاء قاعدة بيانات عن جميع احتياجات  «

الدائرة... وحصر جميع المشكالت التي 
 يعاني منها أهالي الدائرة والوقوف على 

احتياجات الشباب – المتقاعدين - المرأة 
  - ذوي الهمم. 

إدماج الشباب في قطاع ريادة األعمال  «
بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات 

 المجتمع المدني... وحث الشباب على 
تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة؛ 

بهدف  توفير فرص عمل مستدامة 

للشباب في الدائرة. 

استحداث وتطوير البرامج اإلسكانية  «
المطروحة بما يتناسب مع متطلبات 

الدائرة. 

استثمار طاقات الشباب وأفكارهم وتبني  «
قضايا الشباب. 

االستفادة من خبرات المتقاعدين في  «
تطوير المشروعات بالدائرة. 

 تشكيل لجان متنوعة من خيرة الكفاءات؛  «
للمساهمة في رسم الخطوط العريضة 

 وتطوير البرامج ووضع الخطط التي 
تتطلبها المرحلة القادمة. 

تكثيف التعاون مع القطاع الخاص  «

لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في 
تطوير  القطاع الخدمي للدائرة. 

العمل على زيادة المخصصات المالية في  «
الميزانية لتطوير مشروعات البنى التحتية 

 التي تقع في نطاق الدائرة. 
متابعة تنفيذ المشروعات واالقتراحات  «

المقدمة للمسؤولين من خالل أدوات 
 القياس الدولية المعمول بها... استخدام 

األدوات النيابية المتاحة للمتابعة.  

السعي إلى تخصيص ميزانيات كافية لتطوير  «
وتوسعة المشروعات القائمة في  الدائرة. 

 وتضم الدائرة األولى بمحافظة الشـــمالية 
المناطق التالية: المقشع، حّلة عبدالصالح، 
القلعة،  كرانة، جنوسان، باربار، جد الحاج، 

جزءًا من الدراز. 
 وقـــال الموســـوي – وهـــو عضـــو مجلـــس 
إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسســـات 
لجنـــة  وعضـــو  الصغيـــرة  والمتوســـطة، 
األســـواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة 
انتخابيـــًا  “أعـــددت  برنامجـــًا  البحريـــن 
يرتكـــز علـــى 3 محـــاور تشـــمل التوجهات 
العامة، أهدافي لخدمـــة الدائرة  وأهدافي 
لخدمـــة الوطـــن، ومـــن أهـــم النقـــاط التي 
يشـــتمل عليها البرنامـــج مضاعفة الجهود 
الظـــروف  تحســـين  بهـــدف   الوطنيـــة؛ 
المعيشـــية للمواطنين، وضع خطط فاعلة 

 ومدروسة لدمج  الشباب في برامج ريادة 
األعمـــال بالتنســـيق مـــع القطـــاع الخـــاص 
ومؤسســـات  المجتمـــع  المدنـــي، الحـــرص 
التنمويـــة  المشـــروعات  تحقيـــق  علـــى 
الشـــاملة وتطويـــر البنى التحتيـــة  لخدمة 
الموضوعـــة  الخطـــة  وفـــق   المواطنيـــن 
لبرنامـــج الحكومـــة، تعزيز الـــدور الرقابي 
الحكوميـــة  للمجلـــس  علـــى  المؤسســـات 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات الرقابـــة 
بمـــا يحقـــق مبادئ المحاســـبة  و المســـاءلة 
وإدمـــاج  تعزيـــز  والنزاهـــة،  والشـــفافية 
المـــرأة فـــي التخطيـــط للبرامـــج  التنموية 
التـــي ستســـاهم  الحكوميـــة   والمبـــادرات 
في رفع المســـتوى المعيشي والنهوض بها 
في  المجتمع.  وتابع الموســـوي قائاً “نأمل 
أن نســـاهم بإيجابيـــة فـــي هـــذه التجربـــة 
االنتخابيـــة الديمقراطية  المميـــزة، إحدى 
ثمـــار المســـيرة اإلصاحيـــة التـــي يرعاها 
جالـــة الملـــك المعظم حمد بن  عيســـى آل 
خليفـــة حفظه هللا ورعـــاه، ولدينا برنامج 
ألهالـــي  وطموحـــات  وخطـــط  متـــوازن 
 الدائرة بوجه خاص وجميع أهل البحرين 
بشـــكل عـــام، نتمنـــى أن تتـــاح لنـــا فرصـــة 
النيابـــي  المجلـــس  خـــال  تنفيذهـــا  مـــن 

بالتعاون مع الجهات المعنية”. 

محمد  الموسوي

خالد بوعنق عبدالله السهلي 

منال الشيخ

تحمل رسالة واضحة للمستثمرين ومؤسسات التصنيف 
عن وضع البحرين اآلمن المستقر

الزيارة ترسم “صورة حقيقية” عن الواقع المعيشي 
اإلنساني “الراقي” في المملكة
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مترشحون يلجأون ألساليب إعالنية جديدة

التصويـــت  موعـــد  قـــرب  مـــع  تزامًنـــا 
 2022 والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
وقرب موعـــد يوم الصمت االنتخابي، لجأ 
عـــدد مـــن المترشـــحين ألســـاليب مختلفة 
للناخبيـــن  وبرامجهـــم  أنفســـهم  إليصـــال 
بغية إقناعهم، نيل رضاهم واألهم كســـب 
أصواتهـــم مـــن بينهـــا الفيديوهـــات التـــي 
تحوي مدًحا عنهـــم وتبرز خصالهم والتي 

ا. تحمل قالًبا غنائيًّ

بـــدوره، أوضـــح صاحـــب أحـــد المنصـــات 
المرئـــي  المحتـــوى  بصناعـــة  المختصـــة 
والصوتـــي، علـــي المعلـــم فـــي حديثـــه لــــ 
“البـــالد” أن خدمـــة اإلهـــداءات الخاصـــة، 
خدمـــة مميـــزة وتصل إلـــى قلـــوب الناس 
بســـرعة فائقة وبأســـلوب مميز من ناحية 

الشعر، الصوت، اللحن وتصميم الفيديو.
وأكـــد أن اإلقبـــال جيد نوًعا مـــا على هذه 
الخدمة كونها جديدة وأسلوبها مستحدث 
مع تطـــور المجال الفني والرقمي، متوقًعا 
أن يزداد اإلقبال على هذا العمل والنشاط 

مع األيام المقبلة.
وفيمـــا يخـــص محتـــوى اإلهـــداءات، ذكر 

المعلـــم أنـــه يحتـــوي علـــى كلمـــات 
الشـــخصية  عـــن  شـــعرية 

تبـــرز  بحيـــث  المترشـــحة 
وخصالهـــا  مميزاتهـــا 
الحســـنة للمتلقين بشكل 
وفـــي  مختصـــر  إعالنـــي 
الوقت ذاته بقالب غنائي.

وأشـــار إلـــى أن تأثير أغنية 
واحدة للمترشـــح تغني عن 

طباعة كم من “البنرات”. 
الجديـــدة  الخدمـــة  هـــذه  المعلـــم:  وقـــال 
عـــن  مختلفـــة  إعالميـــة  حركـــة  تعتبـــر 
الروتين المعتـــاد الموجود المتمثل 
على ســـبيل الذكـــر فـــي البنرات 

والتصاميم.
واختتم المعلم “هذه اإلهداءات 
تعتبـــر فكـــرة مبتكرة ووســـيلة 
مميـــزات  إليصـــال  ســـريعة 
شـــحين  لمتر ا

للجمهور”.

“شباب نصوت” تدعو الشباب للمشاركة الفاعلة في االنتخابات
جلســـة  نصـــوت”  “شـــباب  حملـــة  أقامـــت 
نقاشـــية بعنوان “أهمية مشـــاركة الشـــباب 
في االنتخابات” شـــارك فـــي تقديمها عدد 
من الشـــخصيات الشـــبابية، ضمن الجهود 
لتشـــجيع الشـــباب على المشـــاركة الفاعلة 

في االنتخابات القادمة.
دور  أهميـــة  علـــى  المتحدثـــون  واتفـــق 
جميـــع  فـــي  الفاعـــل  ونشـــاطهم  الشـــباب 
مراحـــل وإجـــراءات العمليـــة االنتخابيـــة، 
وســـلطوا الضـــوء علـــى الفئة التي ســـوف 
تشـــارك ألول مرة في التصويت، مؤكدين 
أهميـــة نشـــر الوعـــي والثقافـــة االنتخابية 

بطرق االختيار السليم.
وفـــي مســـتهل اللقاء، أكد خبيـــر العالقات 
العامة عبدهللا الخالدي أهمية االنتخابات 
لدى الشباب، ودورهم الفاعل الذي يتعدى 
مرحلـــة التصويـــت فقـــط، داعيـــًا الشـــباب 
المســـبقة  والـــرؤى  الخطـــط  وضـــع  إلـــى 
لالســـتفادة مـــن االنتخابـــات واســـتثمارها 

بأفضـــل صورة ممكنة مـــن حيث الخبرات 
والتجـــارب، وإبراز جهودهم بنشـــر الوعي 
والثقافة، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع 
المدنـــي فـــي هـــذا الجانـــب، وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص إطالق حملة “شـــباب نصوت” 
وأثرهـــا علــــى أرض الواقـــــع. وفـــي هـــذا 
الصـــدد أكدت الصحافية منال الشـــيخ أن 
الشباب البحريني أثبت جدارته في جميع 

المجاالت واألصعدة، وأن مشـــاركتهم في 
االنتخابات تعد تجسيدًا للوعي السياسي 
التـــي تنتهجهـــا  الديمقراطيـــة  والمســـيرة 
مملكـــة البحريـــن، مبديـــًة تفاؤلهـــا بطاقـــة 
الشباب وبصماتهم في العملية االنتخابية 
حتى تكون المجالـــس المنتخبة على قدر 
طموح الناخبين، داعيًة الشباب البحريني 
إلى المشـــاركة اإليجابية والتصويت على 

أســـاس الكفـــاءة، والتدقيـــق فـــي البرامج 
عـــن  المرشـــحين  ومناقشـــة  االنتخابيـــة 

خططهم وتطلعاتهم.
نـــورة  اإلعالميـــة  بّينـــت  جانبهـــا  ومـــن 
نصـــوت”  “شـــباب  حملـــة  أن  المنصـــوري 
الشـــباب  جميـــع  دعـــوة  علـــى  حرصـــت 
لالنضمـــام تحـــت مظلـــة واحدة تعـــزز من 
خاللهـــا الثقافـــة القانونيـــة للشـــباب ورفع 
إذ  لديهـــم،  االنتخابـــي  الوعـــي  مســـتوى 
تضمنـــت العديد من البرامج التي تحرص 
فـــي  وأثـــر صوتهـــم  دورهـــم  بيـــان  علـــى 
االنتخابـــات انطالقًا مـــن واجبهم الوطني 
ومشاركتهم في اختيار أفضل المرشحين 

لتشكيل المجالس المنتخبة.
وفـــي ختـــام الجلســـة النقاشـــية، تـــم فتح 
البـــاب للحضور للمناقشـــة وطرح وجهات 
النظـــر، إذ تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة دعوة 
الـــذي  األكفـــأ  المرشـــح  الشـــباب الختيـــار 

يتناسب مع رؤى وتطلعات الناخبين.
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قال المترشـــح النيابي عن الدائرة الرابعـــة بالمحافظة الجنوبية والتي 
تضم النويدرات، الحجيات وهورة ســـند، محمد المعرفي لــ “البالد” أنه 
تقـــّدم في مجلـــس 2014 بعدد كبير من المقترحـــات الهامة في ملفات 
اقتصادية، وخدمية وتشـــريعية مردًفا أن هذه المقترحات تحتاج إلى 
متابعـــة وتفعيـــل ورقابـــة على التنفيذ، مشـــيًرا إلى أنه يعتزم الترشـــح 
لالنتخابـــات المقبلـــة إلنجاز هذه الملفات باالضافـــة إلى ملفات جديدة 

في الجانب االقتصادي والخدمي.
وقـــال المعرفـــي “كانت مواقفنا واضحة في مجلـــس 2018 كانت وكنا 
في صف المواطن وأنجزنا عماًل كبيًرا في المجال التشريعي تمثل في 
54 مقترًحـــا بقانـــون و100 مقترح برغبة و6 لجـــان تحقيق كان أبرزها 
لجنـــة التحقيـــق فـــي الخدمـــات الصحيـــة التـــي خرجت بــــ 25 توصية 
تـــم تنفيذ معظمهـــا”. وفيما يتعلق بالمنافســـة في االنتخابـــات المقبلة، 
أشـــار إلـــى أن الجميـــع يعمل من أجل البحرين وشـــعبها وأن المنافســـة 

تتلّخص في خدمة الناس وتمثيلهم حيث تعد روح التجربة البرلمانية 
وجوهرهـــا.  وعـــن أبـــرز مســـاعيه حـــال الفوز، قـــال المعرفي: ســـيكون 
برنامجنا موسًعا في المجال االقتصادي من خالل عدة محاور، أهمها: 
دعم المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة وتشجيع الشباب على االنخراط 
فيهـــا وتوســـيع الخطط التمويلية لها، باإلضافة إلى الســـعي الســـتثمار 
فائض التأمين ضد التعطل في مشـــاريع صنــــاعية كبيـــرة توفر المزيد 
من فـــرص العمل للعاطلين، وفي الجانب التشـــريعي سنســـعى لضمان 
مشاركة الجهات المعنية في وضع السياسات االقتصادية وعلى رأسها 

غرفة التجارة واالتحادات والنقابات.
 وفيمـــا يخـــص أبرز الملفات التي يحتضنهـــا برنامج االنتخابي، أوضح 
أن الملـــف االقتصـــادي هـــو األبـــرز وذلك بســـبب تأثيـــره المباشـــر على 
المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن وفـــرص العمـــل وغيرهـــا مـــن الملفـــات 
المعيشـــية الملحة. ولفت إلى أن العمل التشـــريعي له مجاالت واســـعة 
تحتـــاج إلى المرونـــة والحكمة، والمســـاحة الممنوحـــة لمجلس النواب 

حيـــث يســـتطيع النائـــب أن يحقق من خاللها الكثيـــر، وذلك عن طريق 
األسئلة واالستواجبات وسحب الثقة وطلبات التحقيق وبرنامج عمل 

الحكومة. وأكد المعرفي ســـعيه منذ عام 2014 لتوســـيع صالحيات 
مجلس النواب وتقوية دوره الرقابي والتشـــريعي وانه سيســـتمر 

على نفس المبدأ.
وفيمـــا يخص مقـــره المتنقل، ذكر المعرفـــي “أن فكرة المقر 

المتنقـــل جاءت مـــن رغبتنا في الوصـــول لجميع أهالي 
الدائـــرة بشـــكل شـــخصي دون إزعـــاج أحـــد بطـــرق 
البيـــوت أو االتصـــال، كما أردنـــا دعوة أبنـــاء الدائرة 

بشـــكل شـــخصي لحضـــور اللقـــاء الجماهيري في 
مقرنـــا االنتخابـــي وقد القت الفكرة استحســـان 
أهالـــي الدائـــرة حيـــث تواجدنـــا فـــي الحجيات 
األيـــام  فـــي  تواجدنـــا  وســـيكون  والنويـــدرات، 
المقبلة في منطقة اإلسكان القديم وهورة سند.

المعرفي: المقر المتنقل القى استحسان األهالي
مؤكًدا سعيه منذ عام 2014 لتوسيع “صالحيات المجلس”

محمد المعرفي

^كرمـــت الزميلـــة الصحافيـــة بقســـم الشـــؤون المحليـــة والمحتـــوى 
اإللكتروني، منال الشـــيخ بشـــهادة تقديرية من قبل حملة “شـــباب نصوت” 
المتمثلـــة فـــي رئيـــس جمعيـــة المرصـــد لحقوق اإلنســـان محســـن الغريري، 
والمدير التنفيذي لجمعية فزعة شباب جمال سالم وأمين سر جمعية المهن 
الشـــبابية محمـــد النوبي؛ لمشـــاركتها الفاعلة في إنجاح الجلســـة النقاشـــية 
“أهمية مشـــاركة الشـــباب في العمليـــة االنتخابية” كمتحدثـــة والتي أعقبها 
حوار مفتوح مع الشـــباب مساء األربعاء بقاعة صحيفة “األيام” بجانب كل 

من نورة المنصوري وعبدهللا الخالدي.

أوضح قائد مبادرة “علشانها نصوت”، مراد 
عمر خـــالل حديثـــه لــــ “البـــالد” أن المبادرة 
جـــاءت بفضـــل التعـــاون الذي تم مـــع عدد 
بالشـــؤون  والمهتميـــن  المترشـــحين  مـــن 
االنتخابيـــة وأصبحـــت علـــى جهوزية تامة 
الســـتقبال الناخبيـــن يـــوم التصويـــت فـــي 
معظم المراكز اإلشـــرافية فـــي المحافظات 

األربع. وأشـــار إلى أنه ســـيتم اســـتقبال الناخبين بالورود بجانب تزويدهم 
بالمياه والعصائر. وأكد أنه ســـيتم الكشـــف عما قريب عن توفير مواصالت 
مجانيـــة لتوصيـــل األســـر التـــي بحاجـــة إلـــى مركـــز االنتخـــاب باختـــالف 
المحافظات، مختتما “هذا عرس ديمقراطي ونحن جاهزون له بإذن هللا”.

“شباب نصوت” تكرم الزميلة منال الشيخ

عمر: مواصالت مجانية لمراكز التصويت
منال الشيخ

مراد عمر

جدارتـــه  البحرينـــي  الشـــباب  أثبـــت 
بمختلـــف المجـــاالت ويحظـــى بوعـــي تام 
بأهميـــة المشـــاركة الفاعلـــة فـــي المســـيرة 
الديمقراطيـــة التي أرســـى دعائمها جاللة 
الملـــك المعظـــم ودعمها والشـــك أن دوره 

واضح للعيان وجهده المبذول مشكور.
بـــروز وجـــوه شـــبابية  “البـــالد”  ورصـــدت 
لخـــوض الغمـــار االنتخابـــي المقبـــل 2022 
باختالف الدوائر االنتخابية والمحافظات 
بجانـــب شـــخصيات ســـبق وأن ترشـــحت 
وأخـــرى تملك رصيـــدًا حافـــالً باإلنجازات 
يختلـــف  لـــم  الـــذي  المشـــهد  والخبـــرات، 
كثيرًا عن انتخابـــات 2018 وذلك لحضور 
الشباب الالفت ولعل من أبرز هذه الوجوه 
النيابيـــة:  لالنتخابـــات  ترشـــحت  التـــي 
النائـــب زينـــب عبداألمير، النائـــب إبراهيم 
النفيعـــي، النائـــب علـــي النعيمـــي، النائـــب 
باســـم المالكي، النائب محمـــود البحراني، 
النائـــب كلثم الحايكي،  ســـلمان الحوطي، 

نـــوح، زهـــراء  أمـــل بودهيـــش، عـــالء آل 
الوطنـــي، الســـيد محمـــد الســـهالوي، أمـــل 
محمـــد، هناء عبدالكريم، ســـمانة حيدري، 
ناصر محمد، محمد مراد، محمد الحايكي، 
هاني حمزة، صالح السادة، محمد الجودر، 
حمد الـــدوي، علي جاســـم، أحمـــد نجيب، 
شـــاهين الجنيد، عبدهللا البســـتكي، راشد 
البنزايـــد، محمد الســـادة، رائد األحمد، نور 
الشامســـي، ياســـر الموالي، حسين حمادة، 
علي القطـــاف، أحمد الحـــدي، عبدالرحمن 
الـــذوادي، عبـــاس العمانـــي، صالـــح جعفر، 
حمـــد محمـــد، عبـــدهللا الرميحي، ســـلمان 

السبيعي ومحمد الذوادي.
البلديـــة،  باالنتخابـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
فالوجـــوه الشـــبابية األبرز التي ترشـــحت 
المحـــرق،  بمحافظـــة  العضويـــة  لـــذات 
الشـــمالية والجنوبية تتلخـــص في اآلتي: 
المقهـــوي، محمـــد  أحمـــد  البلـــدي  العضـــو 
المقهـــوي، محمد الســـندي، العضـــو البلدي 
زينـــة  البلـــدي  العضـــو  جناحـــي،  خالـــد 

جاســـم، العضـــو البلـــدي زينـــب الـــدرازي، 
أحمـــد عيســـى، عبدالقـــادر الســـيد، صالح 
الصائـــغ،  علـــي  العـــود،  فاضـــل  بوهـــزاع، 
رشـــا البنعلـــي، عيســـى العصفـــور، عبدهللا 
عاشـــور، حســـين عبدالعزيز، زكريا الخباز، 
زهـــرة رحيمي، فاطمة بابـــا، علي إبراهيم، 
محمـــد آل حميد، يوســـف الحـــادي، محمد 
الرويمي، نبيل الشـــنو، عمـــاد العلي، رابية 

المرزوقـــي، أمين العباســـي، محمـــد دراج، 
أحمـــد العبدهللا، أحمد الدوســـري، عبدهللا 

بوبشيت، ومحمد الجبن.
بانتخابـــات  الشـــباب  لحضـــور  وبالعـــودة 
2018 النيابية والبلدية، يذكر أن المجلس 
النيابـــي حظـــى بــــ 10 نواب مـــن أصل 40 
نائبـــا أي بنســـبة 25 %، فـــي حيـــن ضمت 
المجالـــس البلديـــة 8 وجـــوه شـــبابية فـــي 

عضويتهـــا مـــن أصل 30 عضوا أي بنســـبة 
26 % وتمكـــن 10 مترشـــحين مـــن شـــغل 
النيابيـــة، حيـــث فـــي محافظـــة  المقاعـــد 
العاصمـــة اســـتطاعت زينـــب عبـــد األميـــر 
مـــن الظفـــر بمقعد ســـابعتها، بينما عمار آل 
عباس من شـــغل مقعد التاسعة، في حين 
تمكـــن 3 مترشـــحين من فئة الشـــباب من 
الظفـــر بعد تأهلهـــم للجولة بفـــوز إبراهيم 
النفيعـــي بمقعـــد “ثانية المحـــرق”  ومحمد 
العباســـي بمقعـــد “ثالثـــة المحـــرق” وعمـــار 

قمبر بـ “سابعة المحرق”.
النســـبة  الشـــمالية  المحافظـــة  وحصـــدت 
األعلـــى مـــن المترشـــحين الشـــباب، حيث 
فـــي  الفـــوز  مـــن  مترشـــحين   4 اســـتطاع 
االنتخابـــات النيابية كـــون أن ظفرت كلثم 
الحايكي بمقعد الدائرة األولى بالمحافظة 
ذاتهـــا وعبدهللا الدوســـري بالدائرة الثالثة 
محمـــود  العاشـــرة  فـــي  المالكـــي  وباســـم 
البحرانـــي بالدائـــرة الثانيـــة عشـــرة، فـــي 
حيـــن لـــم يتمكن ســـوى علـــي النعيمي من 

الظفـــر بمقعد الدائرة الســـابعة بالمحافظة 
الجنوبية.

فالجديـــر  البلديـــة،  االنتخابـــات  عـــن  أمـــا 
بالذكـــر أن مجلـــس المحـــرق البلدي شـــمل 
نصـــف الفائزيـــن، حيث فاز مكتســـحًا  عن 
مقعـــد “ثانية المحرق” مـــن الجولة األولى 
حســـن الدوي بينمـــا تمكن صالـــح بوهزاع 
المحـــرق”  “خامســـة  مقعـــد  شـــغل   مـــن 
بفـــوزه بالجولـــة الثانيـــة وأحمـــد المقهوي 
عـــن “ســـابعة المحرق” و ظفـــر بالمقعد من 
الجولة األولى عن الدائرة السادسة فاضل 
العـــود في حين اقتصر الحضور الشـــبابي 
بالمحافظة الشمالية على فوز زينة جاسم 
عـــن الدائرة الســـابعة وزينب الـــدرازي عن 
الدائـــرة الثانية عشـــرة بالمحافظـــة ذاتها، 
إضافـــة إلـــى تمكـــن شـــابان مـــن الوصـــول 
نيـــل عضوية المجلس البلـــدي بالمحافظة 
الجنوبيـــة إذ مثـــل خالـــد جناحـــي الدائرة 
الدائـــرة  بوبشـــيت  وعبـــدهللا  السادســـة 

السابعة.

حضـــور شبابـــي الفـــت بـ“انتخابـــات 2022”
25 % حضور الشباب في “برلمان 2018”

منال الشيخ
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Vacancies Available
GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact
 39470985 or yousif@aanass.net 

BAHRAIN DEVELOPMENT BANK B S C (C) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 17511111 or hassan@bdb-bh.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

ALGHAD ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39647114 or SOWAIDI@YMAIL.COM 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39813203 or acityglass@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 32230413 or admin@alezzco.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

AL BARAKA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17740444 or ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

ALHAMAD LELLAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 34449227 or ADRAJ1@YAHOO.COM 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 33335558 or bucheeri5@gmail.com 

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39457163 or HUSSAINFARDAN64@HOTMAIL.COM 

RASAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39643508 or STEELCAR11995@GMAIL.COM 

AL KHUZAEI SANOWITCH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39891978 or galfa667@gmail.com 

ALTAMIMI CATERING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39982267 or ALKALBANI-M@HOTMAIL.COM 

MOHAMMADIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39800990 or ALTASHANI2014@GMAIL.COM 

ALFURSAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact
 17877120 or ALFURSANSP@GMAIL.COM 

ZOMA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 39871070 or NOOR_147@HOTMAIL.COM 

INTERIOR SOLUTIONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17832022 or hamida.alhubail@havelockone.com 

AL JAMIE VEGETABLES & FRUITS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36617134 or ALJAMIE.VEGETABLES@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

CLASSIC GLASS & MIRROR 
has a vacancy for the occupation of

 ENGRAVER(GLASS)
 suitably qualified applicants can contact

 66611611 or gabana611@hotmail.com 

AZAHAR DAMISTAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33086969 or ALIHASSAN343@HOTMAIL.COM 

NASSER AL ASFOOR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36655425 or zara.alasfoor@gmail.com 

FORCE FRAME STRUCTURE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39864040 or EYMANAC2012@GMAIL.COM 

FORCE FRAME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39864040 or EYMANAC2012@GMAIL.COM 

NAFEES BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39776659 or amal.audit@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17243331 or moh.ramez@ramez.net 

JAILANI FOR interior DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17535123 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contact

 66637663 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

WADI IRFANA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39874874 or AGNAS2536@GMAIL.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF ELECTRONCS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39454824 or HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

FIRST MOTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39656671 or SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM 

NEW RAMETA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39281282 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT PROFESSOR
 suitably qualified applicants can contact
 13302967 or NALBASTAKI@KU.EDU.BH 

Hayat Jewellery 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17472733 or ELAFJEWELLERY@YAHOO.COM 

PARTHA  AUTO ELECTRICAL & MECHANICAL  SERVICE  GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17272478 or NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

ADHAM FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33793371 or ALJASMIMOHAMMED@YAHOO.COM 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

Jori General Trade 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 39612772 or HANANJANAHI@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17213785 or SANJAYCLAUD@GMAIL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com 

MASHALLA CORGO &CLEARANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33220995 or mashallahcargo@gmail.com 

SVITZER BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TUG-BOAT MASTER
 suitably qualified applicants can contact
 36064646 or AZIZ.KHALAF@GMAIL.COM 

BIN HINDI CAR CARE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SERVICE ADVISER
 suitably qualified applicants can contact

 17408000 or lmra1@BINHINDI.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com 

ELITE CAR RENTAL 
has a vacancy for the occupation of

 CAR WASHER/CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39402666 or ELITEHIRINGBH@GMAIL.COM 

Medfit center 
has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH
 suitably qualified applicants can contact

 39698695 or AHMEDRUSTAM@HOTMAIL.COM 

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

 FUEL STATION ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 17625552 or AHMED.ALKAABI@BANAGAS.COM.BH 

LEO FOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 33328558 or HEZENWHABR@GMAIL.COM 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DAR ALWAFA Trading 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33338448 or ALIALWAFAA12@ICLOUD.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 17299511 or AHMED@JAZAYANI.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 32220730 or ali.qattan@AECOM.COM 

Intertec Systems WLL 
has a vacancy for the occupation of
 ANALYST(COMPUTER SYSTEMS)

 suitably qualified applicants can contact
 17228070 or NARESH.KOTHARI@INTERTECSYS.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17000342 or MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

Usmans tin fabricator 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33704554 or USMAN_DC@YAHOO.COM 

Arepro w l l 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact
 17714531 or hr@suhainvestments.com 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36333557 or AHLAM030@YAHOO.COM 

WADI ALJANNAT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39677877 or SAMINAKHAN0763@GMAIL.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
 suitably qualified applicants can contact

 16000000 or FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

KING DOM PRIDE CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17402852 or alifiyarh@Gmail.com 

BILAL TOWERS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470079 or AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITING CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 17641290 or mohideen.kader@luluexchange.com 

BADAWI PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17600982 or SWAR77@HOTMAIL.COM 

AFAAQ RESERVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36464500 or accounts@afaaqreservations.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH   

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

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

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

السبت 5 نوفمبر 2022 - 11 ربيع اآلخر 1444 - العدد 185135



19 السبت 5 نوفمبر 2022 - 11 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5135 Vacancies Available
AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contact
 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Bed Galleria 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17785579 or YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

LUCKY BIRD CONTRACTING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33750898 or LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17464043 or HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

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

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

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

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

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

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

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

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

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

Ila co. bsc closed 
has a vacancy for the occupation of

 DEPUTY CHIEF EXECUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 33307233 or AHMAD.HALEEM@ILA-group.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contact
 39770606 or ameer@almoayyedcg.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

RUQAYA TOUCH BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 33803436 or RUQAYA.LAMSA@GMAIL.COM 

FOOD JUNCTION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17212216 or KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

WAFFLES N MORE 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 33164777 or ALAWAMIHVAC@HOTMAIL.CO.UK 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Dessange Beauty Center WLL 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

Um Majeed Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 36364269 or KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

Alkafeel construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17231022 or alkafeelconstruction@gmail.com 

DAR ABU ALKHAIR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39464272 or HANIEGYPT@HOTMAIL.COM 

Dygreez Mechanical Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33334424 or ALAFRAHSANDTRADING@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17230908 or TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

PET PLANET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39993336 or FAWAZJANAHI@GMAIL.COM 

SPIRE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 33355005 or SE@SPIRE.BH 

Alpha Atelier Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 36678300 or AHMED@DADABHAI.COM 

AZIZ  PALACE  WELDINING AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36076672 or RASHIDHUSAIN37@GMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39684338 or H.F.OBAID@GMAIL.COM 

SUPER GLOBAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33506525 or samialmajedbh@gmail.com 

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

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

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

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

 MECHANIC(DIESEL ENGINES)
 suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SAIFUL ISLAM FOR TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 36157071 or SAIFUL.72727@GMAIL.COM 

AQIQ AL YEMEN JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37252585 or Aqiqalyemen1994@gmail.com 

HAPPY HORSE FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17473977 or HAPPYHORSECONTRACTING@GMAIL.COM 

DIAMOND TOUCH FOR Marketing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contact

 38389508 or Noha_swan@yahoo.com 

QASR ALSHABAB CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33244082 or QAMARSHB@GMAIL.COM 

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17456532 or RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

MI CASA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17713603 or SPICENICEREST@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35458646 or BEST.9009@GMAIL.COM 

MAHMOOD ALNOOH JOINERY FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 17795104 or INFO@MANCOBH.COM 

BURGER ZOOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17001720 or BURGERZOOMBH@GMAIL.COM 

ARAB DESIGN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33588101 or ARABREALESTATE.BAH@GMAIL.COM 

DAR AL ANAQA TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 34470000 or HAMDANSA@GMAIL.COM 

ALI MODA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 36669966 or MODABALLY@HOTMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 PAINTING WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39664667 or KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39108161 or RAJEESHKK4@GMAIL.COM 

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

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

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

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

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

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

BIG LAND BUILDINGS CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34111135 or ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

YUSUF NAEEMA MOHAMED 1963 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38957110 or WASHEEMBAHRAIN@GMAIL.COM 

MIRZA WAQAS BAIG CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33655058 or MIRZAW377@GMAIL.COM 

RANDY MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 66998253 or FORKWARANDYACHO@GMAIL.COM 

RANDY MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66998253 or FORKWARANDYACHO@GMAIL.COM 

JAMAL JASIM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35306735 or JAMALJASIMBH@GMAIL.COM 

FLYOVER CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34065382 or MUHD.ZAINULLAH@GMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

DWARA METAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 66974775 or BMTECHNOCRAFT@GMAIL.COM 

SALSABEEL  SALOON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact
 36363892 or KALEEFA3985@GMAIL.COM 

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

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

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

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 37772005 or ABDALIALSANADI58@GMAIL.COM 

SACRED HEART CHURCH 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 17253598 or SACREDHEARTCHURCH_1@HOTMAIL.COM 

ABDULLA QASSIM ALI 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17400898 or AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

RAJA ISA ALSHATER 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact
 17250878 or A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

ABDULAMEER SALMAN ALI HUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36517753 or ALMUGHANNI111@HOTMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39636663 or KHALID@AL-MATROOK.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

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

 INSPECTOR
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL HAMAR PALACE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17701569 or NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

ABDULGHANI ALHAJ MOHSIN ALZAIMOOR 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17553331 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SALEH ALI AHMED ALTASHANI 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35507826 or FATAT.ONTHA@GMAIL.COM 

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

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39458599 or AJUMA42010@GMAIL.COM 

ALYAQEEN BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33221039 or SAYED.3LI.1988@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17583121 or GMCI@BATELCO.COM.BH 

EUROPEAN PASTRY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17717330 or mmcobin@gmail.com 

Alalawi Saffron Packaging 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33533684 or alawi.vip@gmail.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 
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تل أبيب ـ أ ف ب

استهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي، 
فــجــر الــجــمــعــة، بـــغـــارات عـــدة مــواقــع 
في  حــمــاس  لــحــركــة  تــابــعــة  عسكرية 
قطاع غزة، ردا على إطالق صواريخ 
من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية.

وقال مصدر أمني في غزة إن “طائرات 
 15 بـ  الجمعة  فجر  قصفت  االحتالل 
وأرضــا  للمقاومة  موقعين  صــاروخــا 
خالية في وسط قطاع غزة، ما أسفر 
وانقطاع  جسيمة  مــاديــة  أضـــرار  عــن 
المغازي”  مخيم  عن  الكهربائي  التيار 

وسط القطاع، وفق “فرانس برس”.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت 

وأكــدوا  المستهدفين،  الموقعين  في 
القسام  لكتائب  تابعان  الموقعين  أن 

الجناح العسكري لحماس.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن مقاتالته 
هاجمت “موقعا عسكريا تحت األرض 
ــزة يــســتــخــدم  ــ ــط قـــطـــاع غـ ــ ــي وسـ فــ
الــصــواريــخ  ــتــاج  وإن لتطوير  كمجمع 
لمنظمة حماس في قطاع غزة”، وفقا 

لما ذكرته وكالة فرانس برس.
على  ردا  جــــاء  الـــهـــجـــوم  أن  ـــن  وبـــيَّ
عــمــلــيــات إطــــالق صـــواريـــخ مــن غــزة 

باتجاه المناطق اإلسرائيلية.

غارات جوية إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

اشتباكات بين أنصار 
خان وقوات األمن

إسالم أباد ـ وكاالت

فيما دعا وزير الداخلية الباكستاني، 
)الــجــمــعــة(،  رانـــــا صــنــع هللا، أمــــس 
عمران  السابق  الــوزراء  رئيس  حزب 
بعد  حمايته  ترتيبات  لمراجعة  خان 
اندلعت  الــفــاشــلــة.  اغتياله  مــحــاولــة 
خان،  أنصار،  بين  عنيفة  اشتباكات 
بإقليم  راولبندي  في  األمــن  وقــوات 
ــبــاد على  الــبــنــجــاب، فــيــمــا تــعــيــش ال
وقع تداعيات محاولة االغتيال التي 
وقعت الخميس، وزادت حدة التوتر 

السياسي.

قتلى وجرحى بالرصاص الحي بين المحتجين بمدن إيرانية عدة

بايدن يتعهد بـ“تحرير” إيران

بايدن  جو  األميركي،  الرئيس  تعهد 
“بتحرير” إيران، وقال إن المحتجين 
البالد  حكومة  ضــد  يعملون  الــذيــن 
سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.
انتخابية  حملة  خــالل  بايدن،  وقــال 
النطاق في كاليفورنيا، بينما  واسعة 
تجمع العشرات في الخارج حاملين 
اإليرانيين  المحتجين  تدعم  الفتات 
“ال تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون 

أنفسهم قريبا”.
ولــم يسهب بــايــدن فــي الــكــالم، كما 
لم يحدد اإلجــراءات اإلضافية التي 
التي  التصريحات  خــالل  سيتخذها 
بالقرب  ميراكوستا  كلية  في  ألقاها 

من سان دييجو.
 7 مــدى  على  احتجاجات  واندلعت 
وفاة  أعقاب  في  إيــران  في  أسابيع 
 22 العمر  مــن  البالغة  أميني،  مهسا 
األخالق  احتجاز شرطة  أثناء  عاما، 

اإليرانية لها.

“إيــران  قناة  ذكــرت  الجمعة،  وأمــس 
ــن  األمـ ــوات  ــ قـ أن  إنــتــرنــاشــيــونــال” 
اإليــرانــيــة أطــلــقــت الــرصــاص الحي 
قائمقام  مبنى  أمــام  محتجين  على 
مــديــنــة خـــاش جــنــوب شـــرق الــبــالد، 
البالد، ما أسفر  وفي أصفهان وسط 
ــرحــــى فــي  ــوط قــتــلــى وجــ ــقـ عــــن سـ

صفوف المتظاهرين.
األمــن تستخدم  قــوات  أن  وأضافت 
المدينة  فــي  للدموع  المسيل  الــغــاز 
الشوارع  في  المحتجين  تجمع  بعد 
علي  اإليراني  الزعيم  ضد  وهتافهم 

خامنئي.
اإليرانية  االحتجاجات  استمرار  مع 
في أسبوعها السادس، أطلقت قوات 
الخميس،  ليل  النار،  اإليرانية  األمن 
بونك  منطقة  فــي  المحتجين  على 
استمرت  بينما  طهران  العاصمة  في 
عــدد من  فــي  الليلية  االحــتــجــاجــات 

المدن اإليرانية.

كــمــا شــهــدت مــديــنــة تــبــريــز عاصمة 
محافظة أذربيجان الشرقية عمليات 
كر وفر بين قوات األمن والمحتجين.
كما أضرم المحتجون النار في حافلة 
لقوات األمن في مدينة قزوين  نقل 

شمال إيران.
ورمـــــــى مـــتـــظـــاهـــرون فــــي مــديــنــة 
فــوالدشــهــر بــأصــفــهــان وســـط إيـــران 

صورة الخميني بالحجارة.
وشـــهـــدت مــديــنــة كــــرج اإليـــرانـــيـــة 
ــا مــع  ــ ــن ــزامــ ــ ــرات حــــاشــــدة ت ــاهــ ــظــ ــ ت
“أربــعــيــنــيــة” ضــحــايــا االحــتــجــاجــات 
 6 إيــران منذ أكثر من  التي تشهدها 

أسابيع.
ــهـــدت الـــتـــظـــاهـــرات اشــتــبــاكــات  وشـ
التي  األمــن  وقــوات  المحتجين  بين 
ــاص مـــا أوقــــع قتلى  ــرصـ أطــلــقــت الـ

وجرحى.
مـــروحـــيـــات  إن  ــون  ــاركـ ــشـ مـ ــال  ــ ــ وق
منخفض  ارتفاع  على  حلقت  األمــن 

وألقت على المشاركين الغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية.

وأطــلــقــت قـــوات الــشــرطــة اإليــرانــيــة 
فـــي مــنــطــقــة ســـعـــادت آبـــــاد شــمــال 
على  للدموع  المسيل  الــغــاز  طــهــران 
ــن الـــبـــاســـيـــج مــتــنــكــريــن  عـــنـــاصـــر مــ
بأنهم  الشرطة  من  ظنا  مدني  بالزي 
مواجهات  نشبت  وفيما  محتجين، 
المنطقة  أهالي  هتف  الجانبين،  بين 
قمع  عــن  المسؤولين  الطرفين  ضــد 

التظاهرات.
السابق رضا  إيـــران  ولــي عهد  ودعــا 
بهلوي، في تغريدة، إلى إحياء ذكرى 
أربــعــيــن مــیــالد جــاویــد بـــور، وغــزالــة 
کیاکجوري،  علي  وحسین  جــالبــي، 
موكویي،  ومهسا  بــور،  الیــق   وبهنام 
في  الخميس،  يوم  نجفي،  وحدیث 
جميع أنحاء إيران، وكتب أن “النصر 
ــه “إيـــران  ــ قــريــب”، بحسب مــا أوردت

إنترناشيونال”.

عواصم ـ وكاالت

استمرار االحتجاجات اإليرانية في الداخل والخارج

موسكو ـ وكاالت

أنه  الجمعة،  أمس  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد 
تمت تعبئة 318 ألف شخص للخدمة في القوات المسلحة، 
“تدفق  إن  قائالً  القتالية،  بالمهام  يقومون  ألفًا   49 منهم 
يتوقف،  ال  الــروســيــة  المسلحة  الــقــوات  ــى  إل المتطوعين 
 300 بالفعل  تجاوز  حشدهم  تم  الذين  عدد  فإن  وبالتالي 

ألف”.
وأعلن بوتين في 21 سبتمبر “تعبئة جزئية” في ظل تعرض 
قوات بالده لسلسلة من االنتكاسات العسكرية في أوكرانيا. 
الخطوة  إن  الروسي سيرغي شويغو،  الدفاع  وزيــر  وقــال 

ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود االحتياط للخدمة.
كما وّقع بوتين أمس قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم 
الخطيرة. ويستثني هذا القانون المدانين بارتكاب جرائم 
االعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو 

اإلرهاب.
ــاد” الــمــدنــيــيــن  ــعـ ــي أنـــه “يــنــبــغــي إبـ ــروسـ ــرئــيــس الـ وأكــــد ال
الموجودين في خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مناطق 
القتال “األكثر خطورة” بشكل سريع، حيث تواجه موسكو 
هجومًا مضادًا للقوات األوكرانية. وتتحدث تقارير غربية 

عن تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة التي 
وقت  في  الروسي  االتحاد  إلى  ضمها  عن  موسكو  أعلنت 

سابق.
الوحدة  يوم  بمناسبة  مقتضب  حفل  خالل  بوتين  وتعّهد 
الــوطــنــيــة الــروســيــة فــي الــســاحــة الــحــمــراء فــي موسكو، 
بمساعدة “جميع الالجئين” من منطقة خاركيف الذين فروا 

إلى روسيا إثر الهجوم المضاد للقوات األوكرانية.

أمر بتجنيد السجناء المحكومين... وإجالء سريع لسكان خيرسون

بوتين يعلن تعبئة 318 ألفًا للقتال في أوكرانيا

بوتين يسمح بانضمام السجناء المحكومين إلى القتال في أوكرانيا

واشنطن ـ وكاالت

قــال مــوقــع “أكــســيــوس” اإلخــبــاري 
األميركي، أمس الجمعة، إن الدائرة 
السابق  بالرئيس  المحيطة  الضيقة 
ــــرامــــب تـــنـــاقـــش إعــــالن  ــد ت ــ ــال ــ دون
ترشحه لخوض السباق نحو البيت 
األبيض في انتخابات العام 2024.

وأضاف الموقع أن الموعد المتوقع 
لهذا اإلعالن هو 14 نوفمبر الجاري، 
أي بعد أيام من انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس األميركي.
ولــفــت إلــى أن اإلعـــالن يــرجــح أن 
أيـــام يــتــوقــع أن تشهد  بــعــد  يــأتــي 
عددا من األحداث السياسية، وفق 
مطلعة  مصادر  عن  الموقع  نقل  ما 
التي وصفها  المحادثات  هذه  على 

بـ “الحساسة”.
قد  ترامب وكبار مستشاريه  وكان 
اإلعالن  أن  إلى  أسابيع  منذ  لّمحوا 

 2024 العام  انتخابات  خــوض  عن 
وشيك.

ومع إظهار استطالعات الرأي تقدم 
الديمقراطيين،  على  الجمهوريين 
يخطط ترامب إللقاء كلمة في ليلة 
االنــتــخــابــات مــن أجــل الــبــنــاء على 
البيت  إلــى  للوصول  جــهــوده  زخــم 

األبيض.
اللحظة  هــذه  إلــى  ترامب  ويسعى 
إلى  يلجأ  وقــد  طــويــل،  وقــت  منذ 
اإلعـــــالن عـــن تــرشــحــه حــتــى قبل 
النصفي،  التجديد  انتخابات  موعد 
الــطــريــق أمــام  فــي مــحــاولــة لقطع 
أي منافس في الحزب الجمهوري، 

بحسب “أكسيوس”.
ــرة، اقــتــرب  ــيـ ــيــع األخـ وفـــي األســاب
بأنه  التصريح  مــن  كثيرا  تــرامــب 
بهتاف  واستمتع  الــتــرشــح،  يــنــوي 
أنصاره الذين يدعونه إلى الترشح.

ــخــمــيــس، خــالل  ــب ال ــرامـ وقـــــال تـ
ــن أجــل  ــوا “مـ ــ ــة أي ــ تــجــمــع فــي والي
جعل بالدنا ناجحة وآمنة ومتألقة، 
مرة  أفعلها  أن  جــدا  المحتمل  مــن 
ــكــي أخــبــركــم  ــرى. اســـتـــعـــدوا ل ــ أخــ

قريبا. استعدوا”.

استطالعات الرأي تظهر تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين

تقرير: أوساط ترامب تناقش إعالن ترشحه للرئاسة

دونالد ترامب

القدس المحتلة ـ أ ف ب

بنيامين  الــلــيــكــود  حـــزب  زعــيــم  بـــدأ 
نتانياهو أمس الجمعة مفاوضات مع 
المتطرف  واليمين  المتدينين  حلفائه 
تكون  بــأن  يــرّجــح  حكومة  لتشكيل 

األكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” 
انتشارا  األكثر  اإلسرائيلية  اليومية 
غفير،  بن  إيتمار  مع  لنتانياهو  صــورا 
التي  المتطرفة  اليمينية  الشخصية 
في  رئيسيًا  العبًا  ستصبح  أنها  يبدو 
“إلــى  وتساءلت  الــجــديــدة،  الحكومة 

أين يتجهون؟”.
ــيــة مــقــاعــد  ــب ــأغــل وفــــــاز نـــتـــانـــيـــاهـــو ب
حصول  النتائج  وأظــهــرت  الكنيست 
ــيــكــود بــرئــاســتــه عــلــى 32  ــل ــزب ال حــ

للحزبين  مقعدا  و18  مقعدا، 
الــمــتــديــنــيــن الــمــتــشــدديــن 

ــودوت هــــتــــوراه”  ــ ــ ــه ــ ــ “ي
ــود االشــــكــــنــــاز  ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ل

الــغــربــيــن وحـــــزب “شــــــاس” لــلــيــهــود 
مقعًدا  و14  )ســفــراديــم(،  الشرقيين 
لتحالف اليمين المتطرف “الصهيونية 

الدينية”.
برئاسة  اليمينية  الكتلة  تكون  وبذلك 
أي  مقعدا،   64 على  نتانياهو حصلت 
المؤلف  البرلمان  في  مستقرة  أغلبية 
من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي 
الجمود  على حقبة غير مسبوقة من 

السياسي.
محللة  وهــي  كــادمــون،  سيما  وكتبت 
ــي صــحــيــفــة “يـــديـــعـــوت  وكـــاتـــبـــة فــ
أحرونوت”، الجمعة “ستكون حكومة 

غير مسبوقة”.
وأضافت “معظم الحقائب الوزارية 
ــكـــون فــــي أيــــدي  ــتـ الـــمـــهـــمـــة سـ
هذا  سيكون  المتعصبين... 
حكم  بــنــظــام  مختلف  بــلــد 

مختلف”.

نتانياهو يبدأ مفاوضات مع حلفائه لتشكيل حكومة
سول ـ وكاالت

رصد الجيش الكوري الجنوبي 
طـــائـــرة   180 ــجــمــعــة  ال ــــس  أمـ
حــربــيــة تــتــحــرك فـــي أجــــواء 
إلى  دفعه  ما  الشمالية  الجارة 
بــعــضــهــا من  مــقــاتــلــة   80 نــشــر 
طــــراز “الـــشـــبـــح”، بــيــنــمــا وضــع 
الــطــائــرات،  بقية أســطــولــه مــن 

المشاركة في المناورات العسكرية مع الواليات المتحدة، في حالة “جاهزية”. 
وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترًا متصاعدًا منذ بداية هذا األسبوع بإطالق 
بيونغ يانغ عددًا قياسيًا من الصواريخ ردًا على المناورات بين سول وواشنطن.

وأفادت رئاسة األركان في سول أن “جيشنا رصد حوالي 180 طائرة حربية 
كورية شمالية” تمت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سول 
“تحافظ”  بينما   ،”F-35A منها من طراز  مقاتلة عدد   80 “نشرت بشكل سريع 
الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الواليات المتحدة أيضًا “على 

جهوزيتها”.
ونفذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطالق صواريخ قياسية هذا األسبوع، 

شملت اختبارًا فاشالً لصاروخ بالستي الخميس.
ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على اإلطالق حتى 

اليوم )السبت( ردًا على عمليات إطالق الصواريخ الكورية الشمالية.

رصد طائرات حربية يصاعد التوتر بين الكوريتين
بكين ـ أ ف ب

ــمــانــي أوالف  الــمــســتــشــار األل أكـــد 
الجمعة  أمــس  بكين  مــن  شولتس 
ــتــعــزيــز الــعــالقــات  ــأنـــه يــســعــى ل بـ
الصين،  مع  الحيوية  االقتصادية 
خــــالل زيـــــارة واجــــه عــلــى اثــرهــا 

انتقادات.
ويعد شولتس األول من بين قادة 
مجموعة السبع الذي يزور الصين 
الــذي دفع  منذ ظهور وبــاء كوفيد 
ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم 

إلغالق حدودها إلى حد كبير.
ــتــس الـــــذي اســتــقــبــلــه  وقـــــال شــول
إلى  وصوله  بعد  الصيني  الرئيس 
الكبرى  الــشــعــب  قــاعــة  فــي  بكين 
التعاون  “تنمية”  إلــى  يسعى  إنــه 

االقتصادي بشكل أكبر بينما 
أقر بوجود وجهات نظر 

عــدد  حــيــال  متباينة 
من القضايا.

ألماني  حكومي  مصدر  عنه  ونقل 
قوله “من الجيد بأن يكون بإمكاننا 
ــبــادل وجــهــات الــنــظــر هــنــا بشأن  ت
التي  تلك  فيها  بما  القضايا،  جميع 
نراها من منظورين مختلفين. هذا 

هو الهدف من التواصل”.
وأضاف “نريد أيضا أن نناقش كيف 
االقتصادي  تعاوننا  تطوير  يمكننا 
المناخ  تغير  أخـــرى:  مواضيع  فــي 
المثقلة  الــغــذائــي والـــدول  واألمـــن 

بالديون”.
بــــدوره، أعـــرب شــي عــن اعــتــقــاده 
والثقة  الفهم  “ستعزز  الــزيــارة  بــأن 
العملي  التعاون  وتعّمق  المتبادلين 
المجاالت وستخلق  في مختلف 
ــن أجـــل  ــ خـــطـــطـــا ســـلـــيـــمـــة مـ
الصينية- العالقات  تطوير 
المرحلة  فــي  األلــمــانــيــة 

المقبلة”.

شولتس في الصين لتعزيز العالقات االقتصادية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سيدي جاللة الملك وكلمات مضيئة لقيم العدل والسالم
لقد جســـدت الكلمة السامية التي ألقاها سيدي حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــاد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، في قصـــر الصخير لدى اســـتقباله قداســـة 
البابـــا فرنســـيس بابـــا الفاتيـــكان عصـــر يـــوم الخميـــس، وكنت 
ممن تشـــرفوا بالحضور، نقول لقد جســـدت واقع أمة وحضارة 
متوهجـــة بالقيم األصيلـــة التي تعكس تاريخ هـــذا البلد العزيز 

ودوره الطليعي في خدمة اإلنسانية ونشر ثقافة السام.
ســـيدي جالـــة الملـــك المعظـــم خاطـــب العالم بكلمـــات مضيئة 
تؤسس لقيم العدل والسام والتعايش، وتدفع اإلنسانية للعمل 
الخير وإرساء المحبة بين الشعوب، ومملكة البحرين المرشدة 

في مسارات السام تحت قيادته حفظه هللا ورعاه.
يقـــول جالتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه “ويهمنـــا – قداســـتكم - أن 
تتعرفوا خال زيارتكم على أهم ما تتميز به بادنا، بحسب ما 
توضحه شـــواهد اليوم، كأرض حاضنة للتعايش المشـــترك بين 
أتباع الديانات المختلفة، حيث يتمتع الجميع، وتحت حمايتنا، 

من بعد هللا ســـبحانه، بحرية إقامة شـــعائرهم وبتأســـيس دور 
عبادتهـــم، فـــي أجواء تســـودها األلفـــة واالنســـجام واالعتراف 
المتبـــادل، وهـــذا أمـــر تحافـــظ عليـــه البحريـــن دومـــًا مـــن أجل 
اســـتقرارها المجتمعـــي وتحضرهـــا اإلنســـاني، كحفاظهـــا على 
إيمانهـــا الثابت وعلى عاداتهـــا وتقاليدها الموروثـــة، وزيارتكم 
الميمونـــة لهـــي خيـــر دليل علـــى ما تمتاز بـــه مملكتنـــا الحبيبة، 
ونشكر هللا على نعمه الكثيرة كما نشكركم على كريم زيارتكم”.

كلمـــة ســـيدي جالـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه، كانت 
كالضيـــاء الذي يلـــون العالم وينحت على جدرانه قصة شـــعب 
البحريـــن العريـــق وجميـــع القيـــم الرفيعـــة والمبادئ اإلنســـانية 
العظيمة، كما عكست كلمة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، 
ما يتميز به المجتمع البحريني من وئام وألفة ومحبة وتسامح، 
وروح الســـام المزروعـــة فـــي كل شـــبر مـــن األرض، والتعاضد 

والتكاتف.
* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

حسن الصفار... مفكراً وداعية حوار
في العام 2016 ُاختيرت دولة الكويت الشـــقيقة عاصمة للثقافة اإلســـامية، 
وُاقيمت فيها بهذه المناســـبة فعاليات ثقافية متعددة، منها ندوة عن “حوار 
األديـــان” شـــاركت فيها نخبة متميزة مـــن الباحثين ورجـــال الدين، وكان أن 
خصصت دورية “الثقافة العالمية” الكويتية، عددًا خاصًا نشرت فيه األوراق 
البحثيـــة الممتازة التـــي قدمها أولئك الباحثون، ومن بينها ورقة د. ميشـــيل 
متياس، األســـتاذ في الفلسفة بكلية Millsaps College األميركية، ركز فيها 
علـــى أهمية امتاك المتحاوريـــن مقدمًا مفهومًا مشـــتركًا للحوار، واعتبر أن 
حـــوارات األديـــان تنتفـــي قيمتها إذا ما انطلق المشـــاركون فيهـــا من فرضية 
أن دينـــي هو الدين الحق للنجاة والســـعادة األبديـــة. ومما جاء فيها: “يدعي 
المتفـــرد الصـــارم بأن دينـــه هو دين “الحق”، وأن كل األديـــان األخرى هي إما 
خاطئـــة، أو غيـــر مكتملـــة أو مضللة”، وفـــي تقديرنا أن متيـــاس إنما يريد أن 
يقول لنا بمعنى آخر: إن الحوار غرضه تمتين التفاهم والعيش المشترك بين 
أبنـــاء األديـــان والملل والمذاهـــب المختلفة؛ للنأي بها عـــن التوتر واالحتراب 
اللذيـــن يضـــران بالجميـــع، ونرى أن هـــذه القاعدة ليســـت صالحـــة النطاقة 
الحوار بين أتباع الديانات المختلفة فحسب، بل وصالحة أيضًا ألتباع أيضًا 
الثقافـــات والسياســـات واآليديولوجيـــات المتعارضة، وبضمنهـــا الممثلة في 

الدول المتحاربة التي تتبناها.
وأحسُب أن المفكر ورجل الدين السعودي الشيخ حسن الصفار هو واحد من 
دعاة الحوار الذين يمتلكون الفهم الصحيح لمقاصد موائد الحوار الموضوعي 
الهـــادئ والهادف، ســـواء كان الحوار بين كبار أتبـــاع الديانات والمذاهب، أو 
بيـــن قادة وممثلي الدول والحركات السياســـية، وتعود معرفتي بهذا الرجل 
الثقافيـــة إلـــى أوائـــل العقد األول مـــن ألفيتنا الجارية عندمـــا حضرت له في 
جامـــع الصادق بالقفول محاضرة قّيمة، شـــدتني إليهـــا طريقة المحاضر في 
عرضها، وكذلك مستواها الثقافي الرصين. وقبل هذه المحاضرة لم أكن قد 
قرأت له ســـوى كتابين، صدرا أواخر التســـعينيات عن دار الجديد البيروتية، 
األول بعنـــوان “علمـــاء الدين قراءة فـــي األدوار والمهـــام”، والثاني صدر عن 
الدار نفسها بعنوان “الشيخ محمد أمين زين الدين الدور األدبي والجهادي”، 
بالشـــراكة مع المرحوم الدكتور عبدالهادي الفضلي رئيس قسم اللغة العربية 

في جامعة الملك عبدالعزيز. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

* رضي السّماك

السكري في البحرين يتكاثر أرنبيًا
في وقتنا الحاضر نادرا ما نجد بيتا بحرينيا ال يوجد بين أفراده مصاب بداء 
الســـكري، خصوصا من الذين تخطوا األربعين عاما، وبهذا أصبح هذا المرض 
يتربـــع علـــى قائمـــة األمـــراض الخطـــرة، ويعتبـــر أحد أكثـــر األمـــراض المزمنة 
انتشارا ليس على مستوى شعب المملكة بل على مستوى شعوب دول العالم.

المحيـــر فـــي هذا األمر أنه إلـــى هذه اللحظة يقف العلم عاجـــزا عن إيجاد حل 
جـــذري وشـــاف كي يصـــل إلـــى التخلص النهائـــي مـــن أعراضه الخطـــرة التي 
بدورها أصبحت وأمســـت تهدد حياة المايين من البشـــر المصابين بهذا الداء 
فـــي العالـــم، خصوصا األشـــخاص الذيـــن ال يتقيـــدون بالنصائح واإلرشـــادات 
الطبية كمزاولة النشـــاط البدني وتجنب قائمة األطعمة والمشـــروبات الضارة 
بصحـــة المريـــض، وذلـــك علـــى المدى القريـــب والبعيـــد، والعودة إلـــى االلتزام 
بنظـــام غذائي صحي متـــوازن، والحرص على تناول األدوية وأخذ الحقن في 
أوقاتهـــا وغيرهـــا من األمـــور التي تجعـــل المريض يتعايش مـــع المرض طيلة 

حياته الباقية.
المملكـــة على موعد يوم االثنين 14 نوفمبر القادم مع اليوم العالمي للســـكري، 
وكمـــا كشـــفت نائب جمعية الســـكري البحرينيـــة الدكتورة مريـــم بنت إبراهيم 
الهاجـــري فـــي تصريح صحافي ســـابق بأن معدل انتشـــار مرض الســـكري في 
البحريـــن بلـــغ 15 بالمئـــة، والافت فـــي تصريحها المهم جدا أنه يتم تســـجيل 
إصابة ما يقارب من 80 إلى 85 طفا بالنوع األول من الســـكري المعتمد على 

األنسولين سنويا.
هنـــا “نضـــرب أبريك” ونقف عند هذه النســـبة عنـــد األطفـــال، فالطفل المصاب 
من الصعوبة بمكان التحكم به والســـيطرة على ماهية األطعمة والمشـــروبات 
التي يتناولها سواء في البيت أو المدرسة أو من خال تواجده بين أصدقائه 
فـــي الحـــي الـــذي يعيش فيـــه أو أثنـــاء زياراته مع أفـــراد أســـرته أقاربه، لذلك 
هنـــا تقـــع المســـؤولية الكاملة على أوليـــاء األمور فـــي كيفية ونوعيـــة اختيار 
األطعمة والمشروبات الصحية التي تقدم للطفل منذ السنة األولى من والدته، 
فالحاصل عند الكثير من األسر البحرينية، خصوصا عندما يكون األب أو األم 
أو الجد أو الجدة مصابين بالمرض ال يكترثون وال يعطون أهمية بأن أحد أبرز 
األســـباب الرئيســـة لإلصابة بالســـكري عنصر الوراثة والســـمنة، لذلك فمن غير 
المســـتبعد إصابة أبنائهم بهذا الداء، إذا لنحاول جميعا الحد من انتشاره الذي 
أصبح يتكاثر أرنبيًا، وذلك بكل الطرق إلنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر

حقا هي مبادرة رائعة تلك التي أطلقتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار ببرنامج 
“اآلثـــاري الصغيـــر” في نســـخته الثانية بالتنســـيق مـــع وزارة التربيـــة والتعليم 
والجمعيات األهلية، حيث شـــارك أكثر من 1000 طالب من عشـــرين مدرســـة 

حكومية وخاصة ولمدة 3 أشهر متواصلة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الشراكة المجتمعية تجاه حفظ وصون التراث 
األثري في مملكتنا الغالية. وتتمحور الفكرة الرئيسية لبرنامج “اآلثاري الصغير” 
حول تعزيز أهمية المواقع األثرية في مملكة البحرين لدى األطفال واليافعين 
وتكوين ثقافة متعلقة بالقيمة التاريخية للمكتشفات األثرية، ويعمل األطفال 
خال الورش تحت إشـــراف متخصص في مجـــال التنقيب على إيجاد القطع 
األثريـــة، حيث تم تجهيز الموقع مســـبقًا، ومن ثم يقومـــون بمعالجتها بأدوات 
مشـــابهة لتلك التي تســـتخدم في عمليات الترميـــم الحقيقية. إن إطاق مثل 
هـــذه المبادرات الخاقة يزرع ثقافة وتاريخ حضارتنا، ويعزز االنتماء والوالء 
لدى الطلبة، كما أنها فرصة الكتشـــاف مواهب جديدة وخامات قد تعشـــق هذا 
التخصص النـــادر، فتاريخ البحرين حافل ويتميز بالعراقة، والتنوع، فالمملكة 
تحتوي العديد من اآلثار التي خلفتها الحضارات المتعاقبة التي ســـكنت فيها، 
ومن أهّم آثارها قلعة البحرين التي تعرف بحصن البحرين، أو قلعة البرتغال، 
وهـــي تعتبـــر من أبـــرز المعالم األثريـــة، باإلضافة إلى مســـجد الخميس ومعبد 

باربـــار الذي ُبني قبل المياد بـ 3000 ســـنة، وهو المعبـــد الديني األكبر الخاص 
بحضـــارة دلمـــون، وقلعة عراد التـــي ُبنيت في القرن الخامس عشـــر الميادي، 
وهي عبارة عن حصن دفاعي، وتقع على العديد من الممرات المائية، والقائمة 

تطول عن ما نملكه من حضارة علينا المحافظة عليها.
وزارة التربيـــة والتعليـــم عليهـــا مســـؤولية كبيـــرة فـــي تثقيـــف الطلبـــة ضمـــن 
مناهجهـــا التعليميـــة في جميع المراحل، فالكثير مـــن الدول المتقدمة تحرص 
علـــى تدريس مادة التاريخ واآلثار فـــي مناهجها، وتنظيم زيارات ميدانية لها 

بهدف ترسيخ ما يتم تدريسه.
الشـــك أن الكثير من المؤسســـات والشـــركات تقوم بتنظيم معسكرات صيفية 
ألبناء العاملين، فبجانب البرامج واألنشطة الترفيهية والتعليمية والرياضية، 
فإنه من الضروري تنظيم زيارات ميدانية لمتحف البحرين الوطني وغيره من 
المواقع األثرية، كما أتمنى من وســـائل اإلعـــام المختلفة من إذاعة وتلفزيون 
وصحافـــة ووســـائل تواصـــل اجتماعي ومؤسســـات مجتمع مدنـــي تخصيص 
جـــزء مـــن خطتهـــا وبرامجها لتعزيـــز هـــذا الجانب التثقيفـــي. هيئـــة البحرين 

للثقافة واآلثار.. شكًرا لكم.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

هيئة الثقافة واآلثار... “برافو”

كانـــت هنـــاك قضية مهمـــة أخرى تتعلق باليـــوم الحادي واألربعيـــن لانتفاضة، 
وهي تزامنه مع الرابع من شـــهر “آبان” اإلیراني، عيد مياد محمد رضا بهلوي، 
شـــاه إيران الســـابق، الذي يدعي ابنه أنه یرید أن یخلفه ويســـمي نفســـه “ولي 
العهد في االنتظار”، لكن أبناء الشـــعب اإلیراني هتفوا بـ “الموت للظالم ســـواء 
كان الشـــاه أو القائـــد خامنئـــي” فـــي جميع المـــدن والتظاهرات، وبهذا الشـــعار 
صراحة نفوا “الشـــاه والشـــيخ” أي الماضي والحاضر لصالح المســـتقبل. ويعّبر 
هذا الشعار عن رغبة الشعب اإليراني في اإلطاحة الكاملة بنظام والية الفقيه 
مـــن جهـــة وعدم العودة إلى أي نوع من األنظمـــة الدیكتاتوریة من جهة أخرى 
بهـــدف تحقيـــق الحرية والتحـــرر من أي قمع وفرض وإكراه. لقد أطاح شـــعب 
إيـــران بالنظـــام الدكتاتـــوري للشـــاه ودفنه عام 1979، واســـتنادًا إلـــى الجدلية 
التاريخيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة، فـــإن نبـــش القبـــور والعـــودة ال يمكـــن 

تصورها ناهيك عن تحقیقها.
نقطـــة أخـــرى مهمة في اســـتمرار االنتفاضة هـــي دعم اإليرانييـــن في الخارج 
الموجودیـــن فـــي المـــدن الكبرى فـــي أوروبـــا، بما في ذلـــك المظاهـــرة الكبيرة 
فـــي برليـــن فـــي 22 أكتوبر، والتي شـــارك فيها مـــا ال يقل عن 80 ألـــف إيراني، 
وكذلك مظاهرات واشـــنطن وأوتاوا وتورنتو في كندا وملبورن وســـيدني في 

أســـتراليا وفـــي باریس ولندن وغيرهـــا، حيث دعموا التظاهـــرات داخل إيران 
وأكـــدوا علـــى كل مطالـــب الثـــوار داخـــل إیران، ومـــن الطبيعي جـــدا أن يكون 
هنـــاك دعم مـــن اإليرانيين المقيمين بالخارج وكذلـــك الدعم الدولي من رجال 
الدولـــة والسياســـيين والبرلمانيين والمحامين والصحافيين ونشـــطاء حقوق 
اإلنسان حول العالم النتفاضة الشعب اإليراني، وإدانة القمع الوحشي من قبل 

الحكومة، والذي یساعد في استمرار انتفاضة الشعب اإليراني.
وتجـــدر اإلشـــارة إلی راديكالية شـــعارات الثـــوار في جميع أنحـــاء إيران كبعد 
آخر مهم أيًضا، شـــعارات مثل “الموت لخامنئي”، “الموت للديكتاتور”، “ســـأقتل 
كل من قتل أختي”، “ســـأقتل كل من قتل أخي”، “ســـيد علي خامنئي الضحاك، 
ســـندفنك تحـــت التراب” إلخ.. تـــدّل على الكراهيـــة العميقة للشـــعب اإليراني 
لمظاهـــر الجرائـــم والقمـــع الوحشـــي، وتحديـــدًا خامنئـــي، وكامل نظـــام والية 
الفقيه. إن الحضور الموّحد لجميع اإلثنيات والقوميات اإليرانية، بما في ذلك 
العرب واألكراد واألتراك والبلوش، وكذلك الديانات غير الحكومية مثل السنة 

والزرادشتيين والمسيحيين واليهود، سمة أخرى النتفاضة الشعب اإليراني.

كاتب حقوقي وخبير في الشأن اإليراني

* نظام مير محمدي
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انطالق منافسات الدوري البحريني للسباحة بمشاركة 132 العًبا
البحرينـــي  الـــدوري  منافســـات  انطلقـــت 
للســـباحة يـــوم الســـبت الماضـــي الموافـــق 
29 مـــن شـــهر أكتوبر 2022 بمشـــاركة 132 
العًبا من مختلف األعمار الســـنية، بحضور 
أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
للســـباحة وأهالي الالعبيـــن وجمهور غفير 

أشعل بها جو التنافس بمسابح االتحاد.
وبدأت المرحلة األولى من الدوري البحرين 
للسباحة للعام 2022/ 2023، وتميز السباق 
بقـــوة التنافـــس والحماس بين الســـباحين 

المشاركين بالدوري بسباقات بدأت من 50 
متًرا إلى 200 متر. 

الـــدوري  مـــن  األولـــى  بالمرحلـــة  وشـــارك 
منتســـبي  يمثلـــون  العًبـــا   50 مـــن  أكثـــر 
االتحـــاد البحرينـــي للســـباحة والعديـــد من 
األكاديميـــات المحلية ومن المملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة من الجنســـين وجميع 
الفئات العمرية، وأســـفرت نتائج مسابقات 
المرحلـــة األولـــى مـــن الـــدوري علـــى النحو 

التالي:
عمـــر الرويلة ســـباق خمســـين متر في زمن 

fly 25.91، اســـماء لفلير 100 متر في زمن 
free 1.00.00، اســـماء لفليـــر 200 متر في 
زمـــن free 2.08.37، اســـماء لفليـــر 50 متر 
فـــي زمـــن fly 29.68، ســـناء لفلير 200 متر 
فـــي زمـــن I’m 2.33.79، أحمـــد عبدالنبـــي 
100 متر في زمن fly 58.04، اســـماء لفلير 

.fly 1.04.94 100 متر في زمن
جـــوالت  تســـتمر  ســـوف  بالذكـــر  الجديـــر 
البحرينـــي  اإلتحـــاد  دوري  منافســـات 
للســـباحة إلـــى شـــهر يوليو من عـــام 2023 

بجوالت مستمرة ودورية.

اللجنة اإلعالمية

جانب من منافسات السباحة

Sports@albiladpress.com 22
السبت 5 نوفمبر 2022 - 11 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5135

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

أبدى رئيس االتحاد البحريني للبليارد 
والســـنوكر والدارتـــس منـــذر البصـــري 
اعتـــزازه بفوز مملكـــة البحرين بالمركز 
األول فـــي بطولـــة غرب آســـيا للبليارد 

والسنوكر التي استضافها االتحاد.
وأهدى البصري لقب بطولة غرب آسيا 
للبليـــارد والســـنوكر إلى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وإلى ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيس 
عرفاًنـــا  للرياضـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بشـــكل  ولالتحـــاد  للرياضـــة  بدعمـــه 
خاص، مؤكًدا أن شباب البحرين دائًما 
مـــا يشـــرفون المملكـــة فـــي المحافـــل 
الخارجية ويعكســـون صورة رائعة عن 

البحرين.
مـــا  اإلنجـــازات  أن  البصـــري  وأوضـــح 
ورعايـــة  دعـــم  لـــوال  لتتحقـــق  كانـــت 
القيـــادة الرشـــيدة ألبنائهـــا الرياضيين 
العليـــا  الرياضيـــة  الجهـــات  وتهيئـــة 
األجـــواء للمنتخبات واألندية الوطنية 
من أجل اعتـــالء منصات التتويج في 

جميع األلعاب.
البصـــري أن العبـــي منتخبـــات  وبّيـــن 

آســـيا  غـــرب  بطولـــة  فـــي  البحريـــن 
االســـتعداد  نتيجـــة  الفـــرق  تصـــدروا 
الجيـــد بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة التـــي 
بذلتهـــا الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ممثلة 
عبدالرحمـــن  التنفيـــذي  الرئيـــس  فـــي 
عســـكر ومختلـــف اإلدارات فـــي إنهاء 
إجـــراءات تفريـــغ الالعبيـــن والحـــكام 
والمنظمين، إلى جانب دعم ومســـاندة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة وأمينها 
مـــا  وهـــو  الكوهجـــي،  فـــارس  العـــام 
ســـاهم في إنجـــاح اســـتضافة المملكة 
للبطولتين العربية وغرب آسيا بكوادر 
ومقدرتهـــا  تميزهـــا  أثبتـــت  بحرينيـــة 

على اســـتضافة البطوالت الكبرى على 
أرض المملكـــة وبنســـبة نجـــاح عاليـــة 
ا شـــّرفت البحرين وتركت انطباًعا  جدًّ
فـــي  المشـــاركة  الوفـــود  لـــدى  جميـــاًل 
البطولتين العربية وغرب آسيا، مشيًدا 
بدور رؤســـاء وأعضاء اللجـــان العاملة 

وإداريي االتحاد.
البصـــري: ســـيطرت منتخبـــات  وقـــال 
المســـابقات  جميـــع  علـــى  الســـنوكر 
بفضـــل جديـــة الالعبين وتألـــق البطل 
حبيـــب صبـــاح فـــي الفـــوز بذهبيتي الـ 
6 كـــرات والـ 15 كرة ثم المســـاهمة مع 
زميليه خليل بوســـيف وهشـــام الصقر 

فـــي اعتالء القمـــة في مســـابقة الفرق 
بنيـــل الميداليـــة الذهبيـــة، إلـــى جانب 
منتخب البحريـــن )B( الفائز بالميدالية 
منتخـــب  ببراعـــة  منّوًهـــا  البرونزيـــة، 
الميداليـــة  كســـب  فـــي   )A( البحريـــن 
الذهبيـــة ببطولـــة غـــرب آســـيا بجدراة 
أمام منتخب العـــراق، وذلك رغم تألق 
األخيـــر في البطولتيـــن العربية وغرب 
آسيا وتقديمه مستويات راقية، مؤكًدا 
أن منتخبنا نال الذهب بعد مســـتويات 
رفيعـــة وأداء جميـــل توجـــه باحتـــالل 

المركز األول على الفرق.
وأضـــاف البصـــري أن العـــب منتخـــب 

الناشـــئ حيـــدر علـــي شـــارك  البليـــارد 
فـــي رفـــع أســـهم منتخباتنا في ســـباق 
الصـــدارة بنيـــل الميداليـــة الفضية في 
فردي التسع كرات أمام العب منتخب 
الســـعودية الشـــهير خالد الغامدي، بعد 
مباراة حامية وقوية من بطلنا الناشئ 
والتي انتهت للغامدي بتســـعة أشواط 
مقابـــل ثمانيـــة، لتصعد أســـهم المملكة 
في جـــدول الترتيب العـــام للمنتخبات 

المشاركة بجدارة.
وأثنـــى البصـــري على اســـتعداد العبي 
منتخـــب ناشـــئي الســـنوكر وتمثيلهـــم 
المملكـــة فـــي أول بطولـــة رســـمية لهم 

رغم صغر ســـنهم، فهم أصغر الالعبين 
عمـــًرا فـــي البطولتيـــن العربيـــة وغرب 
آســـيا وبفـــارق كبيـــر فـــي األعمـــار عن 
باقـــي المنتخبـــات، مؤكـــًدا أنهـــم أبلـــوا 
بـــالء حســـًنا، وينتظـــر منهـــم االتحـــاد 
الكثيـــر فـــي ظـــل موهبتهـــم وحرصهم 
علـــى الدخول فـــي تشـــكيلة المنتخب 
ومواظبتهـــم علـــى التدريبـــات بشـــكل 
يومـــي، مبيًنا أن إشـــراكهم هي خطوة 
لألمـــام من قبل مجلـــس إدارة االتحاد 
علـــى  وتعويدهـــم  عزيمتهـــم  لتقويـــة 
بشـــكل  الرســـمية  المنافســـات  أجـــواء 

مبكر للمساهمة في صقل مواهبهم.

ضمن مباريات بطولة المراكز الشـــبابية 
لكـــرة القـــدم والتـــي تقام تحـــت رعاية 
الوجيه ناصر بن محمد جميل العريض 
الرئيـــس الفخري لمركـــز تمكين الحجر، 
والتـــي  للبطولـــة  الرســـمي  والراعـــي 
ينظمهـــا مركـــز تمكيـــن شـــباب الحجـــر، 
وبالتعـــاون مـــع وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضـــة، تأهل نادي ســـماهيج للدور 
نـــادي  فـــوزه علـــى  بعـــد  النهائـــي  قبـــل 
نويدرات 3/4، في مباراه كانت بدايتها 
حذرة وبعد أن تقدم سماهيج بتسجيل 
هدفيـــن فانفتـــح اللعـــب مـــن الفريقين، 
وبدأت سلســـلة األهداف حتى حســـمها 
دقيقـــة  آخـــر  بفـــوز  ســـماهيج  نجـــوم 
مـــن عمـــر المبـــاراة بنتيجـــة 3/4، حيث 
ســـجل لســـماهيج علي جعفـــر الحايكي 
وفـــواز عبدالكريم المال وأحمد الكواري 
وعبـــدهللا علـــوي الســـيد، فيمـــا ســـجل 
أهـــداف النويـــدرات خليفه الشـــاووس 

عكســـية ومحمـــود علي أحمـــد ومحمد 
باقر إبراهيم.

 وبعد اللقاء تم اختيار العب ســـماهيج 
حســـن عبدهللا الســـكران نجم المباراة، 
وقـــام بتكريمـــه الحكم الدولي الســـابق 
جعفـــر الخباز والمـــدرب الوطني صالح 
حبيـــب وبحضور المعلـــق الوطني خالد 
المنشـــد ورئيس نادي ســـماهيج محمد 
إبراهيم وأعضـــاء اللجنة المنظمة، أدار 
الحكـــم عقيـــل حســـن  باقتـــدار  اللقـــاء 
ويوسف الوزير ومبارك الكواري ومقيم 
الحـــكام الحكـــم الدولـــي الســـابق أحمد 
حبيـــب، وأقيمـــت المبـــاراة علـــى ملعب 
نادي المعامير الرياضي تحت األضواء 

الكاشفة.
وفـــي اللقـــاء الثاني تأهـــل مركز تمكين 
شـــباب الحجر للدور قبـــل النهائي على 
حســـاب مركز تمكين شـــباب الســـنابس 
تعـــادل  بعـــد  الترجيحيـــة  بالـــركالت 

الفريقان 0/0. وتم اختيار حارس مركز 
تمكيـــن شـــباب الحجر وايد عيـــاد نجًما 
للمبـــاراة ألدائه المميـــز وتصديه ببراعة 
لركالت الترجيح، وقام بتكريمه عمران 

النجـــداوي رئيس اللجنة العليا المنظمة 
وبحضور الرياضي عبدالعزيز الشـــمالن 
عبـــدهللا  المنظمـــة  اللجنـــة  وأعضـــاء 
وراقـــب  عيســـى.  وعبـــدهللا  الشـــمالن 

اللقـــاءات عادل عياد وعبدهللا عيســـى 
الشـــمالن،  وعبـــدهللا  عبـــدهللا  وعـــادل 
عبـــدهللا  عبـــاس  الحكـــم  اللقـــاء  أدار 
وأحمـــد مهدي وحســـين شمســـان وكان 
للمصوريـــن الشـــابين زهير عيـــاد وعلي 
ـــا مميًزا بالتقاط الصور  التاجر دوًرا فنيًّ
طوال اللقـــاءات، ومن خلفهم األســـتاذ 
الكبيـــر جعفـــر صالـــح بعدســـة كاميرته 
من خالل إجراء اللقاءات للشـــخصيات 
الرياضيـــة والمدربيـــن والجماهيـــر كان 
إضافة إلعالم البطولة )بقناة المعرفة(.

ومـــن جانبه، قـــدم عبدالهادي الشـــمالن 
الحجـــر  شـــباب  تمكيـــن  مركـــز  رئيـــس 
شـــكره للطاقـــم الطبـــي المتواجـــد الذي 
بحرفنـــة  مميـــًزا  ـــا  طبيًّ جهـــًدا  يبـــذل 
إلســـعاف الالعبين مـــن اإلصابـــات، كما 
قـــدم عمـــران النجـــداوي رئيـــس اللجنة 
العليـــا المنظمـــة خالص شـــكره للكوكبة 
مـــن الرياضييـــن الذيـــن يتواجدون في 

تكريم نجوم المباريات، مشـــيًدا بالفرق 
الحـــظ  يحالفهـــا  لـــم  التـــي  المشـــاركة 
بالتأهـــل وتعاونهـــا مع اللجنـــة المنظمة 
مشـــاركتهم  معتبـــًرا  البطولـــة  وحـــكام 
بالفعالـــة لدعم البطولة وكانوا من أروع 
ا والعبين  ـــا وفنيًّ الفـــرق المتعاونة إداريًّ
وجمهـــور، وعلـــى أمل أن يلتقـــي معهم 
في بطـــوالت قادمة تجمعنا على الخير 

والمحبة. 
ويلتقـــي اليوم فـــي الدور ربـــع النهائي: 
مركز تمكين شباب القرية ونادي مقابة 
فـــي الســـاعة 6.30، فيمـــا يلتقـــي نـــادي 
المعامير ومركز تمكين شباب القادسية 
وذلك عند الساعة 8.30 مساًء، وتتوقع 
ا كبيًرا  اللجنة المنظمة حضوًرا جماهيريًّ

لما للفرق األربعة قاعدة جماهيرية.
نـــادي  ملعـــب  علـــى  المباريـــات  وتقـــام 
المعاميـــر الرياضـــي العشـــب الصناعـــي 

وتحت األضواء الكاشفة.

البصري يحتفل مع العبي السنوكر بصدارة فرق غرب آسيا  البصري مع منتخب السنوكر وذهبية الفرق بحضور رئيس االتحاد السابق الشيخ عبدالله 

أثنى على دور الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية... البصري:

دعم القيادة للرياضيين أسهم في صدارة بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

سماهيج والحجر يتأهالن للدور قبل النهائي ببطولة المراكز الشبابية

رفـــرف علم مملكـــة البحريـــن عالًيا في 
سماء مدينة ســـبارتا اليونان، وتحديًدا 
في الميدان الرئيسي بالقرية الرياضية 
إلى جانب باقي أعالم الدول المشاركة 
العقبـــات  لســـباقات  العالـــم  ببطولـــة 
ســـبارتان ترايفيكتـــا لعـــام 2022 والتي 

ستنطلق السبت واألحد 6-5 نوفمبر.
وُرفعـــت أعـــالم الـــدول المشـــاركة فـــي 
القريـــة الرياضيـــة بمراســـم رفـــع العلـــم 
الســـالم  وعـــزف  المعتـــادة  الرســـمية 
الوطني لكل دولة مشـــاركة بالبطولة و 

هي 65 دولة و2500 مشارك.
حســـن  بالعبيـــن  البحريـــن  وتشـــارك 
المشـــخص وإبراهيم خليل بمنافســـات 
ســـبارتا ووصلت جاهزيتهما الفنية إلى 
مرحلة متقدمة تؤهلهما للظهور وصوالً 

إلى تمثيل المملكة على أكمل وجه. 
 أكد رئيس نادي البحرين لسباق تحدي 
العقبـــات الشـــيخ خالـــد بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أهمية المشـــاركة في البطوالت 
مصلحـــة  مـــن  تمثلـــه  لمـــا  العالميـــة 
اســـتراتيجية تتمثل في تكريس وجود 
المملكة على خريطة الرياضة العالمية.

علم  البحرين يرفرف ببطولة العالم لسباق “الترايفيكتا”
اللجنة اإلعالمية

الالعبان حسن المشخص وإبراهيم خليل يرفعان علم البحرين

تكريم أفضل العب في المباراة



هو الالعب محمد ســـلطان مبارك المذكور العب 
نادي المحـــرق والمنتخب الوطني لكرة القدم .. 
الملقـــب “بحرين” هو من عائلة رياضية شـــهيرة 
علـــى مســـتوى البحرين ومدينـــة المحرق، وهي 
عائلـــة المذكور التي أنجبت ثالثـــة العبين على 
المســـتوى المحلـــي والدولـــي أولهـــم المرحـــوم 
ماجـــد ســـلطان الالعـــب والدولي على مســـتوى 
كرة السلة والصحفي المعروف، ويأتي من بعده 
محمـــد ســـلطان الملقـــب ) بحرين ( خـــط الدفاع 
المحرقيـــة والمنتخبات الوطنية ثم يأتي حمود 
ســـلطان أســـطورة الخشـــبات وواحـــد مـــن أبرز 
مـــا أنجبتهـــم البحريـــن علـــى المســـتوى المحلي 
لقيادتهـــم  قدمـــوا  الثالثـــة  وهـــؤالء  والدولـــي. 

وبالدهم كل تضحية ونالوا إعجاب الجمهور. 
كيف كانت بداياتك؟  «

بدايتـــي مـــع الكـــرة كبداية أي العـــب، بدأت في 
المحـــرق  شـــرق مدينـــة  العمـــال  بيـــوت  فريـــج 
العريقـــة مع أبناء الفريـــج، وكان ذلك في بداية 
النهضـــة  فريـــق  إلـــى  انتقلـــت  ثـــم  الســـتينات، 
)البحرين حاليا( في عام 1968 لعبت في الفريق 
األول، وكان عمـــري فـــي ذلـــك الوقـــت ١٦ ســـنة 
أحـــرز مـــع فريـــق النهضـــة بطولـــة كأس االتحاد 
للموســـمين علـــى التوالـــي هذه المســـابقة يطلق 
عليهـــا اآلن )كأس جاللة الملـــك(، ثم انتقلت إلى 
نـــادي المحرق موســـم ٧١-٧٢ أحـــرز مع المحرق 
الكثيـــر من البطوالت والكـــؤوس مثل المنتخب 
الوطنـــي ومنتخب الشـــباب والفريق العســـكري 
وفريق الشـــرطة )الداخلية( وأنا الالعب الوحيد 
الـــذي حظيت بتمثيل أربعة منتخبات والظريف 
فـــي حياتـــي الرياضية أنـــي لم أحصـــل على أي 
كارت ســـواء أصفر أو أحمر مـــع العلم أني ألعب 

في خط الدفاع. 
ومـــن أحب البطـــوالت التي شـــاركت فيها دورة 
الشـــباب عـــام 1976 فـــي طهـــران، وفيهـــا أحرز 
المنتخـــب المركـــز الثالث على دول آســـيا وكرم 

الفريق من قبل الدولة. 
أديـــن بالفضـــل ومـــا وصلـــت إليـــه من مســـتوى 
فـــي كـــرة القـــدم إلـــى محمـــود جمـــال وشـــناف 
فيصـــل عندمـــا كان يلعـــب فـــي فريـــق النهضـــة 
وإلـــى المـــدرب أحمـــد ســـالمين رحمـــة هللا عليه 
وإلـــى المدرب خليفة الزياني هذا على مســـتوى 
األندية. وأما على مستوى المنتخبات، فالمدرب 

جاك مانسل. 
من هم الالعبون الذين تأثرت بهم في بداية  «

حياتك الكروية؟ 

نـــادي  العـــب  بوجمـــال  عبدالرحمـــن  الالعـــب 
المحـــرق، الالعـــب محمد نـــور األنصـــاري العب 
نادي العربي البحريني، الالعبون أحمد ســـالمين 
وخليفة ســـلمان وحسن زليخ مهاجمو المنتخب 

الوطني في تلك الفترة.
ومن الالعبون الذين ترتاح باللعب معهم؟  «

جميـــع العبـــي المحـــرق مـــن دون اســـتثناء من 
بدايتـــي معهـــم إلـــى آخـــر موســـم ٨٤ - ١٩٨٥، 
وأخي حمود سلطان أرتاح له كثيرا، إذ كان في 
حـــراس المرمى لما يوجـــد بيننا من تفاهم كبير، 
وفـــي البيت عندما كانـــت تجمعنا غرفة واحدة، 

ثم أرضية الملعب والفريق. 
من هو أفضل العب في العالم باعتقادك؟  «

أعتقـــد فـــي نظري الشـــخصي أن الالعـــب بيليه 
العب منتخـــب البرازيل أفضل العب في العالم 

في تلك الفترة. 
أبرز األلقاب التي أطلقت عليك عندما كنت  «

تعلب في المحرق؟ 

- بحرين 
- ابن المحرق المخلص  

- محمد بحرين من جيل العمالقة   
- بحرين رمز الوفاء 

- المدافع الصلب 
ما قصة لقب محمد سلطان باسم “بحرين”؟  «

فـــي طفولتنـــا كنـــا نلعـــب بالقـــرب مـــن مدرســـة 
الهداية الخليفية، وقد كنا نشجع نادي المحرق، 
وبناء على ذلك كنا نقسم الفريق، وكل منا يأخذ 
اسما من أسماء العبي المحرق، وفي ذلك اليوم 
وصلت متأخرا عن أصدقائي، وقد أخذوا جميع 
أســـماء أعضـــاء فريق المحـــرق، وكانـــت هنالك 
مبـــارات بيـــن فريـــق المحـــرق وفريـــق الجزيرة، 
وكان لدى فريق الجزيرة العب اســـمه “عيســـى 
بحريـــن”، فأخـــذت اســـمه وظـــل اســـمي بحرين 

حتى هذا اليوم. 
وما قصة انتقالك من فريق النهضة ) البحرين  «

حاليا ( إلى المحرق؟ 

ترجع إلى أيام الدراســـة عندمـــا كنت مع زميلي 
نـــادي  دفـــاع  قلـــب  الســـيد  عبـــدهللا  المرحـــوم 

المحـــرق فـــي ذلـــك الوقـــت، وطلـــب منـــي تـــرك 
النهضـــة واالنضمام إلى نادي المحرق علما بأني 
كنـــت من مؤيـــدي المحـــرق، لكن فريـــق النضهة 
كانـــوا أصدقـــاء لي في تلك الفترة وال أســـتطيع 

التخلي عنهم. 
في موســـم ٧٠-١٩٧١ فاتحني الالعب المرحوم 
المحـــرق  بنـــادي  بااللتحـــاق  ســـلمان  خليفـــة 
واخبرته بأني مازلت موقعا في كشـــوفات نادي 
النهضـــة وأخبر أهلي عني بأن محمد الزم يلعب 
معنا في هذا الموســـم وعلى طول أخذت بكالم 
الوالد وكالم الشيخ خليفة بعد محاوالت صعبة 
والتحقـــت بنادي المحرق منذ موســـم ٧١-١٩٧٢ 

إلى نهاية اعتزالي الكرة عام ١٩٨٥. 
ما أبرز ذكرياتك مع المرحوم بو معاذ؟   «

بالنســـبة ألخـــي المرحوم بو معـــاذ كنت متالزما 
لـــه، صحيـــح كنت فـــي نـــادي النهضـــة وهو في 
نـــادي المحـــرق حـــارس مرمـــى، وكان يتمنى أن 
أكون معه في نادي المحرق، وشـــاءت الظروف 
والتقينـــا في نادي واحد وهذا طبعا ســـر العائلة 
وســـر اخي ماجد على أساس أنه كان يتمنى أن 
نكـــون فـــي فريق واحـــد وأمامه؛ كونـــي مدافعا 
وهو حـــارس مرمـــى وذكرياتي معـــه أن زاولته 
فـــي جميـــع ســـفراته للعـــالج وزرنـــا دوال عـــدة 
ليتلقـــي العـــالج المناســـب، عالقتنـــا كانـــت مثل 
عالقة األصدقاء، ولكن الحمدلله على كل حال. 

وماذا عن إصابتك وإصابة خليل شويعر في  «
مباراة المحرق والبحرين؟ 

زصابتـــي مـــع الالعـــب خليـــل شـــويعر فـــي ذلك 
الوقـــت كانـــت خطيـــرة جـــدا حتى أننـــي فقدت 
الوعـــي لمدة يـــوم. ولكن الحمدهللا وللشـــكر لله 
رجعت بفضل من هللا سبحانه وتعالى معافى. 

هل اتخذ في حقك قرار إداري سيئ؟  «

نعم، وهو في إحدى مباريات الدوري ضد فريق 
الرفاع الشـــرقي بعـــد هزيمتنا في هـــذه المباراة 
تـــم توقيف محمد وحمـــود ثـــالث مباريات بعد 

أن فقد الفريق البطولة، وهذه المباريات ال تؤثر 
عليه، بل كانت في صالح نادي الرفاع الشـــرقي 
والســـبب أن اإلدارة فـــي ذلـــك ظنـــوا أن محمـــد 
ســـلطان وحمود سلطان لم يكونا في مستواهم 
المطلوب بخالف بقية الالعبين لم يتخذ عليهم 

أي قرار. 
وفـــي حينها اتخذت قرار بأن ابتعد عن المحرق 
لوال تدخل المرحوم الالعب خليفة سلمان الذي 

أرجعني للمحرق. 
لو أتيحت لك الفرصه كالعمل في الجهاز  «

الفني، أي نادي سوف تختار من أندية 
البحرين ولماذا ؟ 

طبعـــا فرصـــة العمـــل فـــي الجهـــاز الفنـــي أراهـــا 
صعبة؛ ألن الوقـــت الحالي غير الوقت الماضي، 
وأنـــا أحد الالعبين الذين اليســـتطيعون أن يروا 
فريقهـــم مهزومـــا، ومســـتحيل أختـــار ناديا غير 

المحرق؛ ألنه الروح ويمثل لنا كل شيء. 
هل تتوقع الفوز ببطولة دورة الخليج العربي  «

الخامسة والعشرين التي سوف تقام في 
البصرة ) العراق ( في يناير المقبل؟ 

بالنســـبة للتوقيع، فهذا صعـــب نوعًا ما. أنا أملي 
كبيـــر فـــي تكـــرار الفوز وإســـعاد جميـــع طوائف 
الدولة من قادة ورؤســـاء ومسؤولين وجماهير، 
وهذه أمنيـــة كل بحريني يعيش على هذه البلد 
الطيـــب، لكن الكـــرة ليس لها أمـــان، وهي فرص 
وأهـــداف ال تقـــاس بالمســـتويات إنمـــا فرصـــة 
المنافســـة علـــى المراكـــز الثالثة واردة وحســـب 
رأيـــي الشـــخصي ســـوف تكـــون المنافســـة بين 
البحرين وقطر والســـعودية والعراق كبلد منظم 

مع أمنياتي للبحرين نريد الفرصة مرة ثانية. 
ما السبب األول الذي جعل نادي المحرق  «

رقم واحد في البطوالت المحلية والتي وصل 
إليها دون  غيره من التفوق؟ 

الســـبب األول هـــو الـــروح الجماعيـــة والقتاليـــة 
وحـــب الفانيلـــة التـــي يســـتمع بهـــا أفـــراد فريق 
المحرق منذ عهد الخمسينات إلى يومنا هذا مع 
موجود المنافســـه من بعض الفرق المحلية مثل 
الرفاع واألهلي والبحرين قياســـا لبطوالتهم من 

بعد المحرق. 
ما نظرتك المستقبلية لنادي المحرق؟  «

نظرتي المســـتقبلية لنادي المحرق كأمنية طبعا 
أتمنى أن يكون المحرق دائما في القمة. 

إنما أرى في الوقت الحالي أن المحرق ال يعتمد 
على الناشـــيئين وال الشـــباب عكس ذلك الوقت 
كان معظم الالعبين إنتاج مدينة المحرق وكان 

الوالء للنادي شيء كبير.

إعداد وحوار: نعيمة محمد علي  
طالبة إعالم بجامعة البحرين

وســـيث  براســـيفيي  ديفيـــد  الثنائـــي  تـــّوج 
صادقوف بالمركز األول في مســـابقة زوجي 
للتنـــس  الدولـــي  االتحـــاد  لبطولـــة  األوالد 
 ،”J5“ للناشئين تحت 18 سنة للفئة الخامسة
والتـــي تقـــام في ضيافـــة االتحـــاد البحريني 
للتنـــس، وذلـــك بعـــد فوزهمـــا علـــى الثنائـــي 
القطري راشـــد نواف ومشاري نواف بنتيجة 
مجموعتيـــن مقابل مجموعـــة واحدة، حيث 

جاءت نتائجها 6/ 2، 7/ 6)6( و10/ 8.
إيرماكوفـــا  تمـــارا  الالعبتـــان  توجـــت  كمـــا 
األول  بالمركـــز  غريـــالك  مـــوري  وزميلتهـــا 
فـــي مســـابقة زوجـــي الفتيـــات بتغلبهما على 
كاتارينـــا  وزميلتهـــا  مايـــزر  الورا  الالعبتيـــن 
مجموعـــة  مقابـــل  بمجوعتيـــن  كوريكيتـــش 

واحدة جاءت نتائجها 6/ 3، 1/ 6 و10/ 5.

فردي األوالد

مـــن جانـــب آخر، تأهـــل القطري راشـــد نواف 
والصينـــي ياهان زهانغ إلى المبـــاراة النهائية 
لمســـابقة فـــردي األوالد البطولة بعـــد تغلبهما 
يـــوم أمس علـــى الجورجي ســـيث صادقوف 
والقطـــري مشـــاري نـــواف علـــى التوالـــي في 

مباراتي الدور نصف النهائي. 
وبهـــذا التأهل يقترب الالعب القطري راشـــد 
نـــواف خطـــوة أخـــرى نحـــو االحتفـــاظ بلقب 
المســـابقة الذي أحرزه في النســـخة الماضية 
البحريـــن  فـــي  منافســـاتها  اختتمـــت  التـــي 

األسبوع الماضي.
وتمكـــن الالعـــب القطـــري راشـــد نـــواف مـــن 

إزاحـــة الالعـــب الجورجـــي ســـيث صادقوف 
بالفوز عليـــه بنتيجة مجموعتين دون مقابل 
جاءت نتيجتهما على 6/ 4 و6/ 3، وفي اللقاء 
اآلخـــر تفـــوق الالعـــب الصيني ياهـــان زهانغ 
على القطري مشاري نواف بمجموعتين دون 

مقابل كانت نتيجتهما 6/ 2 و6/ 0.

دانيلوفا وفاديدا في نهائي الفتيات

وفـــي نصـــف نهائي مســـابقة فـــردي الفتيات، 
تأهلت الالعبتان أوليغا دانيلوفا ومي فاديدا 
إلـــى المباراة النهائية للمســـابقة بتغلبهما على 
الالعبتيـــن الورا مايزر وتمـــارا إيرماكوفا في 

الدور نصف النهائي.
وتفوقـــت الالعبـــة القبرصية أوليغـــا دانيلوفا 
على األلمانية الورا مايزر بعد مباراة متكافئة 

وصعبـــة اســـتمرت لثالث مجموعـــات، حيث 
فـــازت األلمانيـــة بالمجموعة األولـــى بنتيجة 
7/ 5، فيمـــا عـــادت الالعبـــة القبرصيـــة بقـــوة 
في المجموعتين الثانية والثالثة لتحســـمهما 

لصالحها بنتيجة 6/ 2 و6/ 2.
وفـــي مبـــاراة نصـــف النهائي الثانيـــة، أقصت 
الالعبة مي فاديدا منافستها المصنفة األولى 
في البطولة الروســـية تمارا إيرماكوفا، حيث 
تغلبـــت عليهـــا بنتيجـــة 6/ 4 و6/ 0، لتضـــرب 
موعـــدا مـــع القبرصيـــة دانيلوفـــا فـــي نهائـــي 

البطولة.
ويســـدل الســـتار صبـــاح اليـــوم الســـبت على 
البطولـــة  مـــن  الثانيـــة  النســـخة  منافســـات 
التي يســـتضيفها االتحـــاد البحرينـــي للتنس 

لألسبوع الثاني على التوالي.

مدينة عيسى - االتحد البحريني للتنس

المحرق ليس في أفضل حاالته وهذه هي األسباب!

نهائي قطري صيني في فردي األوالد في ختام البطولة اليوم

الكابتن محمد سلطان الملقب “بحرين “ يخرج عن صمته:

براسيفي وصادقوف يتّوجان بلقب زوجي بطولة االتحاد الدولي للتنس للناشئين

من منافسات البطولة
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حبيب صباح وخليل بوسيف يتسلمان كأس المركز األول للفرق

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر الدارتس

غـــادر رئيـــس االتحـــاد منـــذر البصـــري 
البحريـــن  منتخـــب  بالعبـــي  مصحوًبـــا 
للســـنوكر الســـوبر حبيب صباح وزميله 
المتألـــق خليـــل بوســـيف إلـــى أنطاليـــا 
بتركيـــا للمشـــاركة فـــي بطولـــة العالـــم 
اجتمـــاع  ولحضـــور  للوفـــد  كرئيـــس 
أللعـــاب  الدولـــي  لالتحـــاد  العموميـــة 
البليارد والذي سيقام في مدينة أنطاليا 

في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وأكـــد البصـــري أن مشـــاركة المنتخـــب 
هـــذه المـــرة بـــإذن هللا ســـتكون ناجحة 
وعيننـــا علـــى ذهبيـــة العالـــم لتشـــريف 
المملكـــة فـــي المحفـــل العالمـــي بتركيا، 
ومـــن المتوقـــع مشـــاركة أكثـــر من 120 

العًبا يمثلون أكثر من 40 دولة.
وقال البصري إن تألق السوبر وبوسيف 
فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا أعطـــى دفعة 
معنويـــة لهمـــا لتســـجيل حضـــور قـــوي 

فـــي البطولـــة العالميـــة ومواصلة وضع 
البحريـــن علـــى خارطـــة  اســـم مملكـــة 
العالم وعكس اهتمام القيادة بالرياضة 
والرياضييـــن مـــن خالل تحقيـــق نتائج 
بـــارزة في منافســـات فردي الــــ 15 كرة 
والتـــي تنطلق اليوم الخامس من شـــهر 

نوفمبر.
وأشـــار البصري إلى أن صباح وبوسيف 
خيـــر  المملكـــة  تمثيـــل  علـــى  اعتـــادا 

تمثيـــل مـــن خـــالل البطـــوالت العالمية 
واآلســـيوية، مضيًفا أن هذه المشـــاركة 
تأتي بعد تألقهما في بطولة غرب آســـيا 
التـــي اختتمت في التاســـع والعشـــرين 
من شـــهر أكتوبر الماضي في البحرين، 
وقـــال إن بطولـــة غـــرب آســـيا هي خير 
اســـتعداد للبطولـــة العالميـــة علـــى أمل 
إبراز اســـم المملكـــة بين دول العالم في 

تركيا.

حبيب صباح ومي الخطيب يشاركان في بطولة العالم
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قدمت الفنانة المغربية 
جنات أغنية جديدة تحمل 

عنوان “يا بختي بيه”، 
بعد أن طرحت أخيرًا 
أغنية بعنوان “عارف 

مين يحبك” عبر 
“اليوتيوب”، من 

كلمات الشاعر الغنائي 
محمد رفاعي 

وألحان أحمد 
زعيم.

tariq_albahhar

“الثقافة” تطلق النسخة الثانية من “اآلثاري الصغير”
أطلقـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار يـــوم الثالثاء 
الماضي النســـخة الثانية من برنامج “اآلثاري الصغير” 
بمنطقة “جري الشـــيخ” بمدينة الرفـــاع بتعاون ثالثي 
مشـــترك بيـــن هيئة الثقافـــة ووزارة التربيـــة والتعليم 

والجمعيات األهلية المحلية.
 وتشـــارك في هذا الموســـم 20 مدرســـة من المدارس 
الحكوميـــة والخاصة بمجموع ما يقارب 1000 طالب 
وطالبـــة، وتندرج الورش التدريبيـــة لبرنامج “اآلثاري 
الصغيـــر” ضمـــن مبادرة “أصدقـــاء اآلثار” التـــي تبنتها 
هيئة الثقافة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية تجاه 

حفظ وصون التراث األثري في مملكة البحرين. 
وتســـتمر الـــورش لمدة 3 أشـــهر متواصلـــة حتى يناير 

2023م.
وتتمحور الفكرة الرئيســـة لبرنامـــج “اآلثاري الصغير” 
فـــي مملكـــة  األثريـــة  المواقـــع  أهميـــة  تعزيـــز  حـــول 
البحريـــن لـــدى األطفـــال واليافعيـــن ولتكويـــن ثقافة 
متعلقة بالقيمة التاريخية للمكتشفات األثرية، ويعمل 
األطفـــال خالل الورش تحت إشـــراف متخصص في 
مجـــال التنقيـــب على إيجـــاد القطع األثريـــة، التي تم 
تجهيز الموقع بها مســـبقًا، ومن ثـــم معالجتها بأدوات 
مشـــابهة لتلـــك التي تســـتخدم فـــي عمليـــات الترميم 
الحقيقيـــة، إلـــى جانـــب ذلـــك سيســـتمع األطفـــال إلى 

شرح مبسط عن القطع األثرية المكتشفة.
ويســـاعد هـــذا البرنامـــج األطفـــال على التعـــرف على 
المواقـــع األثريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ومـــا تحتويه 
مـــن قطع تاريخية تعود لحقـــب زمنية مختلفة وذلك 
بطرق عملية وأنشـــطة شـــيقة فـــي الهـــواء الطلق بما 

يعاكس الطريقة التقليدية في الحفظ والتلقين.
ومن المؤمل أن تشـــمل سلســـلة ورش عمـــل “اآلثاري 

الصغيـــر” مناطـــق عديدة مـــن مملكة البحريـــن والتي 
تضم مواقع أثرية غنية وعريقة، وبذلك تتاح لمختلف 

فئات األطفال فرصة التعرف على أهمية تلك المواقع 
األثرية المجاورة لهم.

بعد نجاح كبير في الدورة األولى االفتتاحية من جدة السعودية، قدم مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي والذي استطاع بحفر اسمه بقوة في جدول المهرجانات العالمية، بل وصل إلى أنه بالرغم من 
عمره أن يتنافس أكبر المهرجانات في العالم بفضل عمل فريق كامل يحب الســينما، والذي من ضمنه، 
شيفاني بانديا مالهوترا المديرة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي التي جلسنا معها 

وكان هذا الحوار معها:

من أين أتيتم بفكرة فيلم االفتتاح المبهج؟ «

نعـــم، القصـــة جميلـــة، ونراها تتناســـب مـــع افتتاح 
الـــدورة الثانية مـــن البحر األحمر الســـينمائي، وهو 
مـــن بطولـــة ليلـــي جيمس، وشـــزاد لطيف، وشـــبانة 
عزمي، سجال علي، عاصم شودري وبالطبع الرائعة 
إيمـــا طومســـون الحائـــزة علـــى جائـــزة األوســـكار، 
الحـــب  فـــي  والهـــور  لنـــدن  بيـــن  جميلـــة  وقصـــة 
والصداقـــة، والتقاليد والعادات، ونعم يتناســـب مع 
االفتتـــاح فهـــو فيلم كوميـــدي رومانســـي بريطاني 
متعـــدد الثقافـــات يتبـــع صانـــع أفـــالم يقـــرر توثيق 
رحلة صديقته المقربة نحو 
زواج مرتب بصورة مليئة 
بالرومانسية والموسيقى 
واالحتفـــال وهذا ما نريد 
أن نحـــس بـــه فـــي أجـــواء 

االفتتاح.

وبالنظرة األولى للفيلـــم متعدد الثقافات، فهو يتبع 
رحلـــة إلى الحـــب والـــزواج من شـــخص غريب مع 
التشكيك في األفكار الخاصة عن الحب، وشخصيا 
فخـــورة حقـــا بهـــذا الفيلـــم واالختيـــار مـــن فريـــق 
المهرجـــان، وأظـــن أن الفيلم يقدم تشـــابك العادات 
والتقاليـــد مثـــل مـــا نقدمـــه فـــي المهرجـــان، وأيضا 

السينما تقدم هذا التجمع اإلنساني الجميل.
ما أهم التغييرات في النسخة الثانية من  «

البحر األحمر السينمائي؟

ســـيقدم المهرجان في مدينة جدة الســـاحلية على 
البحـــر األحمر 131 فيلما روائيا طويال وقصيرا من 
61 دولـــة في المجموع، منهـــا 34 فيلما عالميا ألول 
مرة، و17 عرضا إقليميا ألول مرة، و47 عرضا ألول 
مرة في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال إفريقيا 
في السعودية التي اليوم هي أصبحت بسرعة 
فـــي مكانة عالية كمركز عالمي إلنتاج األفالم 

وتشجيع الشباب على صناعة األفالم.
ويقـــع مهرجان البحـــر األحمـــر الدولي في 
قلـــب هذا التحول إلى حـــد كبير، حيث 
يوفر منصة لعـــرض جيل جديد مليء 
بالطاقـــة واإلبداع، ومن خالل ســـوق 
البحـــر األحمـــر واألفـــالم، نحـــن في 
وضع يسمح لنا بدعم صناع األفالم 
في جميـــع مراحل حياتهم المهنية، 
وتتبـــع برامجنـــا علـــى مـــدار العـــام 

دورة كاملة من صناعة األفالم.
اخترتم في ختام المهرجان  «

عرض فيلم سعودي مهم جدا؟

لقـــد اســـتلمنا الكثيـــر مـــن األفالم 

حـــول العالـــم، وهـــذا العـــام األرقام كانـــت ضعف ما 
تم تقديمه مع النســـخة األولـــى من كل مكان، وهذا 
دليـــل على نجاحنا مع العديد مـــن العروض األولية 

في المهرجان والخاصة.
التـــي  الشـــباب  أفـــالم  المهرجـــان  ســـيعرض  كمـــا 
تشـــكل ثقافـــة صناعة األفـــالم في المملكـــة العربية 
الســـعودية، وسيتم تقديم 7 أفالم سعودية جديدة 
و18 فيلما سعوديا قصيرا لصناعة السينما العالمية 

والجماهير المحلية.
الـــوادي” للكاتـــب  أمـــا عـــن فيلـــم الختـــام “طريـــق 
والمخـــرج الســـعودي الحائز على جوائـــز خالد فهد، 
وبطولـــة حمد فرحان ونايف خلف وأســـيل عمران، 
فهـــو يتبـــع طريق الـــوادي علي الذي تعتبـــره عائلته 
وســـكان القريـــة الجبليـــة الســـعودية الجميلـــة التي 
يعيش فيها الوادي، بالرغم من إعاقته ويستكشـــف 
الفيلم بشكل جميل القيم اإلنسانية واللقاءات التي 
يمكن أن تشـــكل شخصية ويدعونا إلى إلقاء نظرة 
أفضـــل على األشـــخاص الضعفاء مـــن حولنا وأظن 
أنه يتناسب بصورة كبيرة مع ختام الدورة الثانية.

بالطبع أنتم على علم أن توقيت المهرجان  «
ربما يتعارض مع كأس العالم؟

 نعم نحن نسأل ذلك تقريبا يوميا، أعتقد أن جمهور 
الســـينما هو جمهور متخصص يعشـــق السينما ولن 
تؤثر عليه أي مناســـبة، في العام الماضي كان هناك 
فـــي نفس التوقيت مســـابقة ”فورمـــوال جدة“ ولكن 
كما رأينا جميعا الجمهور كان عندنا كامل العدد في 
جميـــع العروض والندوات، نعم إنه امر مهم وعندنا 
فيلـــم رياضـــي ”بند ايـــت اليك بيكهـــام“ ربما يدخل 

المزاج العام.

وبالطبـــع هنـــام ترتيبـــات خاصـــة فـــي جدولـــة كل 
شيء بالمهرجان، حيث لن يكون تعارض كبير بين 
المباريـــات وما نقدمه، نحن ســـعداء جدا بالتنظيم 
الـــذي هو متـــاح لمشـــاهدة المباريـــات واألفالم في 

أوقات مدروسة من دون اي تعارض.
يا ترى ما سر المكانة الكبيرة لمهرجان البحر  «

األحمر في رأيك؟

فـــي اعتقـــادي أن هنـــاك شـــغفا كبيـــرا وراء هـــذا 
المهرجـــان فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن 
الجميـــع، وهنـــاك بالطبع أساســـيات عديـــدة تقوي 
األرضيـــة التي تقدم فيهـــا المهرجان، من الجهات 
التي ترعى هذا المهرجان الرســـمية وغيرها؛ لكي 
تصبـــح المحطة التي ينظر إليهـــا الجميع في كل 
مـــكان، وهذا ما لمســـناه من الخـــالل التعاقدات 
مـــع كبريات شـــركات اإلنتـــاج والمنصـــات التي 
تريـــد عرض إنتاجاتها عندنـــا، ومن المؤكد أن 

مهرجـــان البحـــر األحمر الســـينمائي الدولي 
هو الجـــزء الرئيس في هـــذا التحول 

والتغيير والمكانة التي تســـعى لها 
للدعـــم واإلنتـــاج بصورة شـــاملة 

فـــي الســـينما بتقديـــم العديـــد 
مـــدار  علـــى  المبـــادرات  مـــن 

أثنـــاء  فقـــط  وليـــس  العـــام 
المهرجان.

المهرجان  في  ونعرض 
ــالم مــــن كــــل بــقــاع  ــ ــ أف
الـــــــعـــــــالـــــــم، وهـــــنـــــاك 

تعاونات كبيرة بيننا 
المعاهد  وبين 

تـــدرس السينما، ومــع وجــود  الــتــي  والــجــامــعــات 
بالغ األهمية  الذي حولنا يصبح دورنا  الدعم  كل 
الدائرة،  هذه  واستكمال  المسيرة،  استكمال  في 
اللملكة  في  للسينما  يقدم  ما  كل  وأن  خصوصا 
يتحرك بــصــورة سريعة جــدا، وأيــضــا مــع وجــود 
منصات كثيرة للعرض حولنا، وألننا نعيش وسط 
مجموعة من االختيارات التي تتنوع بين اختيار 
الــمــنــصــات لــلــمــشــاهــدة ديــجــتــال، وبــيــن شــاشــات 
الــعــروض،  فــي  تتنافس  الــتــي  الكبيرة  السينما 
فكما  ذلــك،  بكل  يرتقي  مــا  تقديم  دورنـــا  يصبح 
تعرفون أن عدد صاالت العرض السينمائية التي 
سيبلغ   ،2030 عام  وحتى  قريبا  افتتاحها  سيتم 
شاشة،   2500 من  بأكثر  عــرض  دار   250 عددها 
وهذا رقم كبير جدا في المنطقة وهو في تصاعد، 
السينمائي مجاراة كل  األحمر  البحر  ودورنا في 

ذلك بتقديم األفضل كل يوم وهذا ما نفعله.
الطريق الصحيح في تقديم  أننا في  ونعم نحن 
خطوة  مع  تزهر  السعودية  من  متقدمة  صناعة 
من  أكــثــر  نــقــدم  فنحن  معنا،  ومــن  نحن  نقدمها 
مــجــرد مــهــرجــان ســنــوي، بــل يــتــعــدى عملنا في 
ــجــمــيــع عن  تــثــقــيــف ال
السينما من خالل 
بــرامــجــنــا في 
الـــمـــهـــرجـــان 
ومــــــــــــــــــــــــا 

نقدمه.

ما نقدمه يتواكب مع وضع اسم السعودية كمركز عالمي إلنتاج األفالم
المديرة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي شيفاني بانديا:

طارق البحار

يقدم مسرح البيادر المسرحية العائلية “شموس”، 
مـــن تأليـــف الكاتب جمـــال الصقر وإخـــراج أحمد 
جاســـم. المســـرحية مـــن تمثيـــل الفنانيـــن: عادل 
الجوهر، أحمد جاســـم، محمد صقر، محمد حسن، 
يارا حســـن، احمد رشـــيد، إيمان الجيب وعائشـــة 
المـــرادي. العمل عبارة عن حكاية بحرينية ممتعة 
ممزوجة بالكوميديا والخيال والعرائس الظريفة.

سيكون عرض المسرحية من الخميس 17  «
نوفمبر إلى السبت 19 نوفمبر في الصالة 

الثقافية، وهذه التجربة بمسرح الطفل 
ستكون مختلفة حتما، إذ سيصاحب التمثيل 

على خشبة المسرح وجود الدمى وتعاطيها 
مباشرة مع األطفال والحضور.

“شموس” عمل مسرحي 
جديد لـ“البيادر”
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جانب من الفعالية

“باسرك” تشارك في معرض “أديبك 2022” في أبوظبي

فعالية توعوية بمجلس المناقصات بالتزامن مع “أكتوبر الوردي”

للتعريف بخبرات الشركة في تصليح السفن

بالتعاون مع مستشفى البحرين التخصصي

شـــاركت شـــركة البحرين لتصليح السفن 
والهندســـة “باســـرك” في فعاليات معرض 
ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 
2022” في الفترة من 31 أكتوبر الماضي 
إلى 3 نوفمبر الجـــاري، برعاية كريمة من 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
فـــي مركـــز أبوظبـــي الدولـــي للمعـــارض. 
وقد شمل المعرض العديد من القطاعات 
والصناعات مثل الطاقة والبترول والغاز 

والبحرية.
وتأتي مشـــاركة شـــركة باســـرك في إطار 
التزام الشركة بتعزيز حضورها اإلقليمي 
والدولـــي فـــي شـــتى المحافـــل العالميـــة 
من أجل تعزيز صورة الشـــركة وترســـيخ 
المؤسســـات  بيـــن  المرموقـــة  مكانتهـــا 
الصناعيـــة فـــي المنطقـــة، حيث شـــاركت 

المشـــاريع  اســـتعرض  بجنـــاح  الشـــركة 
واألنشـــطة التي تقام في الشـــركة بهدف 
بأهـــم  الجنـــاح  وضيـــوف  زوار  تعريـــف 
المســـتجدات وإمكانـــات الشـــركة الفنيـــة 

فـــي مجـــال تصليـــح  العريقـــة  وخبرتهـــا 
السفن والهندسة الصناعية.

وأوضح الرئيـــس التنفيذي للشـــركة، نور 
الدين سعدي أن الشركة تفخر بالمشاركة 

في فعاليـــات هذا الحدث العالمي، مؤكًدا 
أن وجودهـــا فـــي هـــذا المعـــرض يشـــكل 
للشـــركة منصـــة للتواصل وبنـــاء عالقات 
جديـــدة مـــع العمـــالء المحتمليـــن، عالوة 
على تعزيز العالقات مع عمالئنا الحاليين 
الســـفن،  وإصـــالح  الصيانـــة  قطـــاع  مـــن 
الســـيما تلك التي تعزز اســـتدامة القطاع 

البحري وتسهم في حماية البيئة.
وتندرج هذه المشـــاركة فـــي إطار حرص 
الشـــركة المتواصـــل على تعزيـــز وجودها 
على الســـاحة اإلقليمية والعالمية بغرض 
ومشـــاركتها  الفعـــال  حضورهـــا  تأكيـــد 
اإليجابية في شتى المحافل الدولية، بما 
يســـهم في تعزيـــز مكانة الشـــركة وتأكيد 
دورهـــا الريـــادي والتاريخـــي فـــي مجـــال 

تصليح السفن والهندسة الصناعية.

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الصحي لدى منتسبي مجلس المناقصات والمزايدات، نظم المجلس فعالية 
“Think Pink” بالتعاون مع مستشفى البحرين التخصصي، وذلك تزامًنا مع “أكتوبر الوردي”. 

فعاليـــة  البرنامـــج  وتضمـــن 
توعويـــة شـــملت علـــى إجـــراء 
فحوصات طبية مجانية لقياس 
معـــدل نبـــض القلب ومســـتوى 
ضغـــط الـــدم والســـكر لموظفي 
المجلس، كما اشـــتمل البرنامج 
االستشـــارات  تقديـــم  علـــى 
الطبيـــة من المتخصصين حول 
الطبيـــة،  لفحوصاتهـــم  قـــراءة 
حياتهـــم،  ألســـاليب  ونصائـــح 
اتباعهـــا  الواجـــب  والطـــرق 
لتحســـين صحتهـــم، مـــع تقديم 
النصائـــح المهمـــة حـــول النظام 
باإلضافـــة  الصحـــي،  الغذائـــي 

إلـــى تشـــجيع الموظفيـــن علـــى 
ســـرطان  عـــن  المبكـــر  الكشـــف 
الفحوصـــات  وإجـــراء  الثـــدي 
بمـــا  والدوريـــة  الروتينيـــة 
يســـاهم فـــي االكتشـــاف المبكر 
والسيطرة على المرض وتقليل 

مضاعفاته.
المناقصـــات  مجلـــس  وأكـــد 
والمزايـــدات، أن هـــذه الفعاليـــة 
تأتي ضمـــن حرصـــه واهتمامه 
مختلـــف  فـــي  للمشـــاركة 
مـــن  العالميـــة  المناســـبات 
خـــالل سلســـلة مـــن المبـــادرات 
الصحية  والبرامج  والفعاليـــات 

التـــي  المتميـــزة  والتثقيفيـــة 
تعزيـــز  إلـــى  جميعهـــا  تهـــدف 

الوعي الصحي والمجتمعي.
وتأتـــي هـــذه األنشـــطة تواصالً 
للجهود التوعوية التي يقوم بها 
مجلس المناقصات والمزايدات 
للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 
الحالـــة  أن  موظفيـــه، ال ســـيما 
والمجتمـــع  للفـــرد  الصحيـــة 
مباشـــرًا  ارتباطـــًا  ترتبـــط 
بالتنميـــة االجتماعيـــة والتنمية 
المســـتدامة بمفهومها الشـــامل، 
وتلعب دورًا أساســـيًا في تقدم 

االقتصاد وحركة المجتمع.

سهم بنك البحرين والكويت ثانياً بنسبة 20.3 %

“ألبا” تعود لتتصدر التداوالت األسبوعية للبورصة
واصلـــت بورصـــة البحرين تســـجيل انخفاض طفيف 
فـــي التـــداوالت األســـبوعية بلغـــت نســـبته 0.09 % 
خالل األســـبوع الماضي، ليغلق مؤشر البحرين العام 

عند مستوى 1,862.07 نقطة. 
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خـــالل األســـبوع الماضي 6 مالييـــن و784 ألفا و136 
ســـهما بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا مليونيـــن و204 آالف 
و487 دينـــارا، نفذهـــا الوســـطاء لصالح المســـتثمرين 
من خـــالل 225 صفقة.  وتداول المســـتثمرون خالل 
األســـبوع الماضي أســـهم 19 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 7 شـــركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 
شـــركات، واحتفظت باقي الشـــركات بأســـعار إقفالها 

السابق. 

واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 
الماضـــي قطـــاع المـــال، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولة 955 ألفا و731 دينارا أو ما نســـبته  43.35 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة وبكميـــة 
قدرها 5 ماليين و177 ألفا و711 ســـهما، تم تنفيذها 
مـــن خالل 127 صفقة. أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت 
من نصيب قطاع المواد األساسية، حيث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 582 ألفا و712 دينارا بنسبة 26.43 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة في البورصة 
وبكميـــة قدرهـــا 578 ألفـــا و723 ســـهما، تـــم تنفيذها 
مـــن خـــالل 35 صفقـــة. أما على مســـتوى الشـــركات، 
فقد جاءت شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبا( في المركز 

األول مـــن حيث القيمـــة، إذ بلغت قيمة أســـهمه 582 
ألفا و712 دينارا وبنسبة 26.43 % من قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكمية قدرهـــا 578 ألفا و723 ســـهما، تم 
تنفيذها من خالل 35 صفقة. وجاء في المركز الثاني 
بنك البحريـــن والكويت بقيمة قدرها 448 ألفا و826 
دينارا وبنســـبة 20.36 % من قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 931 ألفا و335 ســـهما، تم تنفيذها من 

خالل 31 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األسهم المتداولة 440 
ألفـــا و897 دينـــارا، في حيـــن كان المتوســـط اليومي 
لكميـــة األســـهم المتداولـــة مليـــون و356 ألفـــا و827 
ســـهما، أمـــا متوســـط عـــدد الصفقات خالل األســـبوع 

الماضي فبلغ 45 صفقة.
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ريادة األعمال والمشاريع االجتماعية.. 
أرباح تتحقق ومجتمع ينمو

عـــادًة ما تطالعنـــا الصحف والمجـــالت المحلية والدولية بمعظـــم دول العالم 
بموضوعـــات عن ريادة األعمال، ومـــدى أهميتها للتنميـــة االقتصادية للدول 
ومســـاهمتها في خفض نســـب البطالـــة والحد من ظاهرة االحتـــكار التجاري 
لمؤسســـات األعمال الكبيرة عن طريق تحفيز المنافســـة، وغيرها من المزايا 
والفوائـــد التـــي ال يختلـــف عليها أحد في عصرنا الحديـــث. ولكن يوجد على 
الجانب اآلخر نوع معين من مشروعات ريادة األعمال باتت ُتعرف بالمشاريع 
االجتماعيـــة، أو ريادة األعمال االجتماعية. وقد يتصور القارئ أننا بالحديث 
عن هذا النوع من المشروعات نقصد فقط المشروعات الخيرية غير الهادفة 
للربـــح، والتـــي تصبو فقط إلى خدمـــة المجتمع وتنميته. وهـــذا التصور كان 
صحيحـــًا، بـــل ودقيقـــًا أيضًا حتى وقـــت قريب من القرن الحالـــي. ومع ذلك، 
فهذا المقال يســـلط الضوء على نوعية المشـــاريع االجتماعيـــة الهادفة أيضًا 
للربح، حتى وإن كان هامش الربحية المستهدف عادًة ما يقل عنه في حالة 

المشروعات االقتصادية الربحية الصريحة.
فريادة األعمال االجتماعية عبارة عن عدد من المشروعات االجتماعية، والتي 
تهـــدف دائمًا لحل المشـــكالت االجتماعية والحياة والمتطلبـــات االجتماعية 
ويتم هذا باســـتخدام مبادئ وأساسيات ريادة األعمال، وهذا يكون من أجل 
أن يتـــم إنشـــاء وتنظيـــم وإدارة اجتماعية صحيحة وتحقـــق معايير التغيير 
االجتماعي والتقدم المطلوب، ففي حين أن رائد األعمال التقليدي قد ُينشئ 
صناعـــات جديـــدة تماًمـــا؛ لالســـتفادة المادية منهـــا، وتحقيق نجـــاح وتفوق 
اقتصـــادي، يأتي رائد األعمال االجتماعي بحلول جديدة ومبتكرة للمشـــاكل 
االجتماعية، ثم يقوم بتنفيذها على نطاق واسع، وبالتالي، فإن رواد األعمال 
االجتماعييـــن حول العالم هم أحد عوامل التغيير في مجتمعاتهم، يغتنمون 
بعض الفرص التي يفوتها اآلخرون، ويحســـنون األنظمة، ويبتكرون أساليب 
جديـــدة، ويخلقون حلواًل لتغييـــر المجتمع إلى األفضل. هناك كثير من أنواع 
ريـــادة األعمـــال، ولكنهـــا تختلف عـــن ريادة األعمـــال االجتماعيـــة، من حيث 
األهداف والقيم والمردود االجتماعي، والهدف منها تحقيق الربح المالي من 
المشـــاريع االجتماعية التـــي يقيمها رواد األعمال مثل المؤسســـات الخيرية. 
يعتقـــد العالـــم االقتصادي الشـــهير آدم ســـميث أنه عندما يســـعى األفراد إلى 
تحقيق مصالحهم الخاصة، سيدفعهم هذا إلى اتخاذ قرارات تفيد اآلخرين. 
فعلى سبيل المثال، يريد الخباز تحقيق مكسب كاٍف إلعالة أسرته، ونتيجة 

لذلك، ينتج منتجًا “الخبز” يغذي وُيطعم مئات األشخاص.
أحد األمثلة على ريادة األعمال االجتماعية هو “مؤسســـات التمويل متناهي 
الصغـــر”، وهـــي مؤسســـات تقدم خدمـــات مصرفيـــة لألفـــراد أو المجموعات 
العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض الذين لن يتمكنوا من الحصول 
على الخدمات المالية بأي طريقة أخرى في مقابل الحصول على نســـبة من 
ربحية هذه المشـــروعات؛ لضمان اســـتدامة هذه الخدمة. كما تشـــمل األمثلة 
األخـــرى على ريـــادة األعمال االجتماعية كل من البرامـــج التعليمية، وتقديم 
الخدمـــات المصرفيـــة في المناطق المحرومة، حيـــث تهدف كل هذه الجهود 
إلـــى تلبية االحتياجات غير المتوفرة داخل المجتمعات التي تم تجاهلها، أو 
التي ال تســـتطيع الوصول إلى الخدمات أو المنتجات أو األساسيات األخرى 
المتاحـــة فـــي المجتمعات األكثر تطوًرا، والذي ال يتعـــارض مع تحقيق أرباح 
مـــن خـــالل تقديـــم هذه الخدمات، بشـــرط أالّ تكـــون هذه األربـــاح مبالغ فيها 
والـــذي قد يـــؤدي إلى التحول من مســـاعدة المجتمع في حل مشـــكالته إلى 

استغالل هذه المشكالت؛ لتحقيق مكاسب مالية مجحفة.
مـــا أحوج مجتمعاتنا العربيـــة إلى هذا النوع من المشـــاريع االجتماعية التي 
توفـــر خدمـــات للنـــاس وحلول لمشـــاكل المجتمـــع، بجانب الســـماح بتحقيق 
مكاســـب مادية )معقولـــة( لرواد هذا النوع من األعمال لضمان االســـتمرارية. 
ففي مملكة البحرين على ســـبيل المثال، ال تدخر الحكومة جهدًا في العناية 
بجميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات الالزمة لهم، ومع ذلك، فشأنها شأن 
جميع دول العالم الذي يمر حاليًا بأزمة اقتصادية طاحنة تطال الجميع، فإن 
الدولة تحتاج إلى تضافر الجهود، وتعاون القطاع الخاص كشـــريك أساســـي 
في التنمية، ليســـت االقتصادية فحسب، بل واالجتماعية أيضًا، مما يحافظ 

على رفاهية المجتمع، ويضمن الحياة اآلمنة لألجيال القادمة.

د. وليد عبدالعزيز محسن

أستاذ مشارك بكلية إدارة األعمال - جامعة البحرين



نظمـــت الجمعيـــة البحرينيـــة الهندية 
بالتعـــاون مع ســـفارة جمهوريـــة الهند 
فـــي المملكة لقاًء مـــع وفد تجاري من 
المســـتثمرين الهنـــود ونظرائهـــم مـــن 
التجار البحرينيين، حيث اســـتعرضوا 
والفـــرص  وبضائعهـــم  منتجاتهـــم 
الجانبيـــن،  بيـــن  لالســـتثمار  المتاحـــة 
خصوًصـــا فيما يتعلق باألمن الغذائي، 
وتكنولوجيـــا  والتعليـــم،  والصحـــة، 

المعلومات واالتصاالت.
ويهـــدف اللقـــاء إلى تعزيز الشـــراكات 
المحلييـــن  األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن 
ونظرائهـــم مـــن الهنـــد، والبنـــاء علـــى 
بيـــن  القائمـــة  القويـــة  العمـــل  عالقـــة 
الجانبيـــن والتي تنم عن عمق العالقة 
بيـــن البحرين والهنـــد، والتعاون رفيع 

المســـتوى في جميع المجاالت، والذي 
يعكس العالقات الدبلوماســـية القوية 
والتفاهـــم  الصداقـــة  علـــى  القائمـــة 

المتبادل، واالقتصاد القوي.
وضـــم الوفـــد عـــدًدا مـــن التجـــار فـــي 
قطـــاع األغذيـــة والزراعـــة مـــن الهند، 
ونظرائهم المحليين بالبحرين، لتوفير 
فـــرص األعمـــال وتســـهيل الشـــراكات 

التي تدعم مســـاعي التجار المحليين 
في توسيع أعمالهم وربطهم بأصحاب 
الـــدول  مـــن  والمســـتثمرين  األعمـــال 
الصديقة لما تتمتع به البحرين والهند 
بعمـــق تاريخي خـــاص يعـــود تاريخه 
البحريـــن  فـــي  دلمـــون  إلـــى حضـــارة 
وحضـــارة وادي الســـند فـــي الهند منذ 

حوالي 5000 عام.

أظهـــر اســـتطالع عام لنخبة مـــن جامعات 
البحرينـــي هـــو  الشـــاب  الخليـــج أن  دول 
األفضـــل فـــي قيـــادة المجالـــس الطالبيـــة 
وغطـــى   ،2021-2022 لعـــام  الجامعيـــة 
فـــي كل  5 جامعـــات  إلـــى   3 االســـتطالع 
دولة مـــن دول مجلس التعاون الخليجي، 
مـــن بينهـــا جامعة الملـــك ســـعود وجامعة 
الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن وجامعـــة 
فـــي  والتقنيـــة  للعلـــوم  عبـــدهللا  الملـــك 
مـــن  وكل  الســـعودية.  العربيـــة  المملكـــة 
جامعة الكويت وجامعة الشـــرق األوســـط 
األميركية والجامعة األســـترالية وجامعة 
الخليـــج للعلـــوم والتكنولوجيـــا والجامعة 
األميركيـــة والجامعـــة العربيـــة المفتوحة 
جامعـــة  مـــن  وكل  الكويـــت.  دولـــة  فـــي 
والجامعـــة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
والجامعـــة  خليفـــة  وجامعـــة  األميركيـــة 
األميركيـــة بالشـــارقة والجامعة األميركية 
العربيـــة  فـــي دولـــة اإلمـــارات  فـــي دبـــي 
الســـلطان  جامعـــة  مـــن  وكّل  المتحـــدة. 
قابـــوس والجامعة األلمانيـــة للتكنولوجيا 
وكلية الشرق األوســـط في سلطنة عمان. 
وكل مـــن جامعـــة قطـــر وجامعـــة جـــورج 

تاون وجامعة لويس وجامعة تكساس إي 
أند أم في دولة قطر.

وبحث االســـتطالع عن التفاعـــل الطالبي 
فـــي  كاالنخـــراط  عـــدة:  جوانـــب  مـــن 
الفعاليـــات الطالبيـــة وتنظيمهـــا والظهـــور 
اإلعالمـــي واإلنجـــازات المحققـــة وتفعيل 
الـــدور الطالبي في الجامعة، علًما بأن هذا 
العام الدراســـي كان من أســـوأ األعوام لما 
مـــّر به مـــن معاناة بســـبب انتشـــار جائحة 

كورونا واللجوء للدراسة عن بعد.
رغم هـــذه الظـــروف الصعبة، كان للشـــاب 
معـــه  متبّنًيـــا  مختلفـــة  نظـــرة  البحرينـــي 
وتحديـــًدا  البحريـــن  مملكـــة  طموحـــات 
مجلس طلبة جامعة البحرين للتكنولوجيا 
بقيـــادة الطالـــب عبـــدهللا الغضايـــر الـــذي 
أحدث نقلة نوعية لمجالس الطلبة، إذ كان 
هذا العام من أكثر األعوام نشاًطا بالنسبة 
للجامعـــة منذ تأسيســـها قبـــل أكثر من 20 

عاًمـــا، وتخلل هذا العـــام إنجازات جديدة 
على مســـتوى المملكة كان أولها تأســـيس 
رابطـــة مجالس طلبـــة جامعـــات البحرين 
مروًرا بالتفاعل مع الســـلطات التشـــريعية 

والتنفيذية والسلطة الرابعة )اإلعالم(.
أمـــا على المســـتوى الجامعي، فـــكان رضا 
الطالـــب هـــو العالمـــة البـــارزة علـــى هـــذا 
النجـــاح، حيث قام الطالب بتكريم رئيس 
المجلس، ولـــم تتوقف الفعاليات الطالبية 

طـــوال العام، منهـــا إقامة سلســـلة لقاءات 
طالبية مع اإلدارة وسلســـلة من الجلسات 
الحواريـــة مع رؤســـاء األقســـام وفعاليات 
المناســـبات  عـــن  ناهيـــك  نموذجيـــة، 
التقليديـــة التي كان المجلس حاضًرا فيها 
جميًعا. وعلى صعيد القرارات واإلنتاجية، 
فقـــد كانت هنـــاك تغييـــرات مصيرية منها 
اســـتبدال اســـم الشـــهادة الســـم الجامعـــة 
الجديـــد للطلبـــة القدامـــى وخفـــض عـــدد 

الواجبـــات الدراســـية وخلـــق بيئـــة أفضل 
بيـــن الطـــالب والطاقـــم الجامعـــي وتغيير 

نمط التفكير العام عن مجالس الطلبة.
مـــن  “حاولنـــا  الغضايـــر  عبـــدهللا  وقـــال 
البحريـــن  طلبـــة جامعـــة  مجلـــس  خـــالل 
للتكنولوجيـــا أن نطبـــق تطلعـــات مملكـــة 
البحريـــن بأبهى صورها ونكون مثااًل طيًبا 
للشـــاب البحريني في المنطقـــة بأن نخلق 
نكـــون  وأن  للطالـــب،  األفضـــل  التجربـــة 
قادريـــن علـــى إبراز الـــروح القياديـــة التي 
يملكها الشباب البحريني، في الوقت الذي 
كان أغلب جامعات دول الخليج يرون أنه 
ليـــس باإلمكان العمل في وســـط الجائحة 

والدراسة عن بعد”.
وأعـــرب الغضاير عن شـــكره لـــكل من كان 
له بصمـــة في نجاح هذه المســـيرة ابتداًء 
مـــن رئيس الجامعة حســـن المال الذي كان 
من أكبر الداعمين، ورئيس قسم االقتصاد 
فـــي صحيفـــة البـــالد محمـــد الجيوســـي، 
وبيـــان الحبيلي، ومجلـــس التعليم العالي 
وجمعيـــة ريادة الشـــبابية وكل من ســـاهم 
فـــي جعل هـــذا العمـــل إنجـــاًزا الفًتـــا على 

مستوى المنطقة.

حققت »فنتك جالكســي« شــركة االبتكار المالي الرائدة في القطاع، ســبًقا جديًدا بعد 
أن أصبحت أول منصة مالية مفتوحة معتمدة من قبل بنك مركزي في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا بحصولها على ترخيص من مصــرف البحرين المركزي، مما 
يتيح للشركة العمل كمزود خارجي معتمد، ويحدث نقلة نوعية في طريقة استقطاب 

البنوك والمؤسسات المالية والتجار للعمالء الجدد.

خدمـــات  »مقدمـــي  رخصـــة  وســـتتيح 
معلومات الحســـاب »للشـــركة دمج منصة 
واجهة برمجة تطبيقات الخدمات المالية 
الخاصـــة بهـــا »فينكـــس- FINX« مـــع عـــدة 
واجهـــات برمجـــة تطبيقـــات مصرفية من 
خـــالل واجهة موحـــدة، مما يوفـــر وصواًل 
آمًنا وقائًما على الموافقة إلثراء معلومات 

حساب العمالء.
الـــذي  الترخيـــص،  هـــذا  سيســـهم  كذلـــك 
لمعاييـــر  التـــام  االمتثـــال  وفـــق  ســـيعمل 
الخدمات المصرفية المفتوحة البحرينية، 
ممارســـات  أفضـــل  مـــع  يتماشـــى  وبمـــا 
لوائـــح “توجيه خدمات الدفـــع 2” لالتحاد 
األوروبي والمملكة المتحدة، في مساعدة 
البنوك والمؤسســـات المالية والتجار على 

توســـيع قاعدة عمالئهـــم، وتقديم عروض 
لمنتجـــات مبتكـــرة، بما في ذلـــك االطالع 
للعميـــل،  الماليـــة  البصمـــة  علـــى  الكامـــل 
الميزانيـــة  وإعـــداد  المالـــي،  والتخطيـــط 
خصيًصـــا  المصممـــة  االدخـــار  وأهـــداف 
للســـلوك المالـــي للمســـتخدم النهائـــي. كما 
ســـتعود بالفائدة على المستهلك أيًضا من 
خالل حصوله على وصول أســـرع وسلس 
للمنصـــات والمنتجات األخـــرى التي تلبي 

احتياجاته وتناسب ظروفه.

وقالت ميرنا ســـليمان، المؤسس والرئيس 
جاالكســـي:  فنتـــك  لشـــركة  التنفيـــذي 
“اآلن وبعـــد حصـــول منصـــة فينكس على 
الترخيص الـــالزم كمزود خدمات خارجي 
معتمد  في مملكة البحرين، فإننا ســـنعمل 
على تحريك البوصلة نحو الشمول المالي، 
وهذه خطوة مهمة ضمن جهودنا الحثيثة 
لدفـــع االبتكار قدًما، وفتـــح أبواب القطاع 
المالي وتعزيزه في جميع أنحاء المنطقة. 

ونحن على أهبة االســـتعداد اآلن لتســـريع 
النـــاس،  مـــن  للمالييـــن  المالـــي  الشـــمول 
واســـتثمار مكانتنـــا الرائدة في ســـوق من 
المتوقع أن تنمو بأكثر من ســـبعة أضعاف 
حتى تصل إلى 11.74 مليار دوالر بحلول 

عام 2027”. 
وتشق فنتك جاالكســـي طريقها بقوة في 
4 مـــن أســـواق الشـــرق األوســـط وشـــمال 
ا وهـــي اإلمـــارات والبحرين  إفريقيـــا حاليًّ
الســـعودية ومصر، في مهمـــة لبناء منصة 
الخدمـــات الماليـــة المفتوحة األكثـــر أماًنا 
وموثوقيـــة للمطوريـــن في العالـــم. ويأتي 
الحصـــول على هذا الترخيص من مصرف 
البحريـــن المركـــزي ليعزز حضور الشـــركة 
فـــي البحريـــن، ويمهـــد الطريـــق لمزيد من 
التوســـع فـــي المنطقـــة وخارجهـــا، بكل ما 
تقدمـــه مـــن خدمـــات واســـعة ومتميـــزة، 
مما يضيف قيمة أكبر للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة والتجار والمؤسسات وحتى 

الجهات التنظيمية.
وأضافت ســـليمان: “عملنا من خالل فريق 

لديـــه أكثـــر مـــن 100 عـــام مـــن الخبـــرات 
المجمعـــة في عالـــم الخدمـــات المصرفية 
المفتوحـــة، فكانـــت جهودنا محفـــزة على 
االبتكار والشـــمول في قطاع التكنولوجيا 
المالية لسنوات عديدة في منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. وأســـهم عملنا 
بشـــكل كبيـــر، مـــن خـــالل جمـــع منظومـــة 
عمل المنطقـــة بأكملها، في إطـــالق العنان 
الخدمـــات  لســـوق  الهائلـــة  لإلمكانـــات 
المصرفيـــة في الشـــرق األوســـط وشـــمال 
ـــا بتأثيـــر جائحـــة  إفريقيـــا، مدفوًعـــا جزئيًّ
كوفيـــد19-، وشـــريحة مجتمعية واســـعة 
من الشـــباب الرقمي. وبـــات بإمكاننا اآلن، 
بعد أن أصبحنا أول منصة مالية مفتوحة 
معتمـــدة من قبل بنك مركـــزي في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، إطالق 
مزيـــد مـــن الفـــرص لالرتقـــاء بالعمليـــات، 
وتحقيق قيمة جديدة للشـــركات، بما فيها 
الشـــركات الماليـــة وغيـــر الماليـــة، والتـــي 
بـــات بإمكانهـــا أخيًرا التركيـــز على تطوير 
منتجاتهـــا وخدماتهـــا دون الحاجـــة إلـــى 

القلق بشـــأن مشـــكالت االمتثـــال، والبنية 
التحتية للتكنولوجيا”.

ومـــن المتوقع أن تشـــهد ســـوق الخدمات 
ا ملحوًظـــا في  المصرفيـــة المفتوحـــة نمـــوًّ
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا بمعدل 
ســـنوي مركب يصـــل إلى 25 %، ليســـجل 
 ،2027 عـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   1.17
بالمقارنـــة مـــع 0.42-03.5 مليار دوالر في 
عام 2022. وســـيفتح الترخيـــص الجديد 
مجـــااًل كبيـــًرا لمنصـــة »فينكـــس« لتطويـــر 
العديـــد مـــن حـــاالت اســـتخدام الخدمات 
اإلمكانـــات  ذات  المفتوحـــة  المصرفيـــة 
المفتوحـــة  الماليـــة  والخدمـــات  العاليـــة 
للشركات الصغيرة، والمتوسطة، والتجار، 
الهيئـــات  وحتـــى  الكبيـــرة،  والشـــركات 
الحكومية، وتشمل حاالت االستخدام في 
الخدمـــات المصرفية لألفـــراد، واإلقراض، 
واإلدارة الماليـــة )الشـــخصية والتجارية(، 
وإدارة الخزانـــة، والمحاســـبة، وتخطيـــط 
واالســـتثمارات،  المؤسســـات،  مـــوارد 

وإجراء المدفوعات بسالسة.

وفد هندي يبحث فرص االستثمار بالصحة والتعليم والغذاء في البحرين

ا في قيادة المجالس الطالبية الشاب البحريني األفضل خليجيًّ

“فنتــك جــاالكسـي” تحصـل ترخيًصا مـن “المـركـزي”

بتنظيم الجمعية البحرينية الهندية

ضمن استطالع لجامعات خليجية

كأول منصة خدمات مالية مفتوحة

عبد الرحمن محمد جمعة السفير الهندي محمد الكوهجي 
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التحقق من 
كفاءة أعضاء 
مجلس اإلدارة

وجود قنوات 
تواصل مهنية 

بين أفراد العائلة

هبة محسن | تصوير: خليل إبراهيم

ــاإلدارة ــ ب الــمــشــاركــة  ــن  ــال م ــي ــدم تمكين األج ــرار وعـ ــق ال الــصــعــوبــات مــركــزيــة  ــن  م
مـــع  حـــواًرا  االقتصـــادي”  “البـــاد  أجـــرى 
رائـــد األعمـــال والخبير االقتصـــادي حازم 
جناحـــي، اســـتعرض فيـــه أهميـــة وجـــود 
أنظمـــة لحوكمـــة الشـــركات العائليـــة، وما 
الذي يمكن أن تقدمه شـــركة “شانســـيلرز” 
لمساعدة الشركات العائلية في هذا األمر، 
مستشـــهدا بالمقولـــة “الوقايـــة خيـــر مـــن 
العـــاج”، ومشـــيًرا إلى أن منهجيـــة العمل 
في “شانســـيلرز”، هي مســـاعدة الشـــركات 
تتفـــادى  لكـــي  ومبتكـــر  جديـــد  بشـــكل 
المخاطـــر المحتملة قبـــل وقوعها، وبذلك 

تكون بمثابة الوقاية السابقة للداء. 
يشـــار إلى أن شانســـيلرز شـــركة بحرينية 
تبتكـــر منهجيـــة تشـــخيص فـــي حوكمـــة 

الشركات العائلية.
وجاء الحوار كالتالي: 

ما الصراعات الداخلية التي تعوق  «
نمو الشركات العائلية؟ 

مركزيـــة القـــرار وعـــدم تمكيـــن األجيـــال 
المتعاقبة من المشاركة في اإلدارة بشكل 
منهجـــي بســـبب عـــدم تهيئـــة األبنـــاء في 
ســـن مبكـــرة لالتحـــاق بالشـــركة العائلية، 
كذلك وفاة المؤسس مع عدم وجود نظام 
حوكمـــة محكـــم ينظـــم العمل المؤسســـي 
للشـــركة بيـــن األبنـــاء، كل ذلك يـــؤدي إلى 
ضعف السلوك المؤسسي وتأثر الموظفين 
بالتجاذبات بين أقطاب العائلة، ثم شيوع 
العائلـــة  أفـــراد  بيـــن  االســـتحقاق  ثقافـــة 
وغيـــاب لغـــة االتصال وتجنـــب المواجهة، 
وعـــدم وجود سياســـة تعاقـــب وظيفي أو 
مســـار مهنـــي واضـــح، وعدم وجـــود نظام 

موارد بشرية مخصص ألبناء العائلة.

ما أهمية وجود أنظمة حوكمة  «
للشركات العائلية؟ وكيف ستغير 

الحوكمة نظام إدارة الشركات 
العائلية وديمومتها؟

تســـاهم حوكمة الشـــركات العائلية بشكل 
كبيـــر فـــي ديمومـــة الشـــركة، فناحظ أن 
نســـبة 15 % من الشـــركات العائلية تدوم 
للجيـــل الثالث فقط، ومعظم الشـــركات ال 
تدوم حتى الجيل الثاني بســـبب افتقارها 
للحوكمة، إذ تعمل الحوكمة على تحســـين 
اإلنتاجية من جهة، ومن جهة أخرى زيادة 
مستوى الشـــفافية والعدالة في الشركات 
ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالي 
مراعاة مصالـــح العمل والعمال والحد من 
استغال السلطة في غير المصلحة العامة 
بما يؤدي إلى تنمية االســـتثمار وتشـــجيع 
وتســـاهم  الربحيـــة.  وتعظيـــم  تدفقـــه 

الحوكمة أيضا في:
تحـــت  والقـــرارات  األفعـــال  وضـــع  أوال: 
الرقابـــة الفعالـــة للحفـــاظ علـــى المصالـــح 

العامة.
ثانيا: فتح اآلفاق أمام الشـــركات األخرى 

للمساهمة واالستثمار في الشركة.
تأكيد عدم اســـتغال الســـلطات  ثالثا: 
بطريقـــة خاطئة وظالمة مـــن قبل أعضاء 

مجلس اإلدارة.
اتخـــاذ  فـــي  الحوكمـــة  تســـاهم  رابعـــا: 
القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة 
اإلدارة  العامـــة ومجلـــس  الجمعيـــة  بيـــن 
واإلدارة التنفيذيـــة وتقليل التعارض بين 

مصالح هذه األطراف الثاثة.
خامســـا: التصدي للفســـاد المالـــي وتفعيل 

الرقابة الداخلية واألنظمة المحاسبية.

ما الخدمات المبتكرة التي تقدمها  «
شركة شانسيلرز للمساعدة على 

حوكمة الشركات العائلية؟

شانســـيلرز  شـــركة  تقـــدم 
منظومة تشـــخيصية كاملة 
مبنيـــة علـــى فهمنـــا العميق 
التحديـــات  ُمجمـــل  إلـــى 
الشـــركات  تواجـــه  التـــي 

تنفـــرد  مـــا  وأبـــرز  العائليـــة، 
بـــه دار الخبـــرة عـــن نظرائهـــا 

التشـــخيصي  التقريـــر  هـــو 
ومؤشـــرات القيـــاس، إذ تعتبر 
الوحيـــدة  الشـــركة  شانســـيلرز 
األوســـط  الشـــرق  نطـــاق  علـــى 

التـــي تقـــدم تقريرا تشـــخيصاي 

منهجيا يعد األول من نوعه، حيث يساعد 
الشـــركات على تفـــادي المخاطر المحتملة 
قبل وقوعها، فهو بمثابة الوقاية الســـابقة 
للداء أو كما نقول محلًيا “الوقاية خير من 
العاج”، وقد تمكنا من تســـجيل نجاحات 
عديدة تمثلت في تخطي الشـــركات لعدد 
من المنعطفات التي تم تفاديها من خال 
التشـــخيص الـــذي تـــم تقديمـــه مـــن قبـــل 

الشركة.

كم شركة عائلية تم تشخيصها  «
وحوكمتها من قبلكم حتى اآلن؟

شـــرعت الشـــركة في نشـــاط اإلرشاد 
وحوكمـــة  الريـــادي 

الشركات ذات الطبيعة العائلية في مطلع 
العـــام 2009، واتســـع نطـــاق العمـــل فيها 
ليشـــمل كل مملكـــة البحريـــن، والمملكـــة 

العربية الســـعودية، إذ تم تقديم خدمات 
عائليـــة،  شـــركة   12 لصالـــح  الحوكمـــة 
وبعـــض تلك الشـــركات يقـــارب عمرها الــ 

70 عاما.

ما أهم النقاط واألساسات  «
المعتمدة من قبل شركة شانسيلرز 

والتي يتم بها تشخيص وحوكمة 
الشركات العائلية؟

تعتمد شـــركة شانســـيلرز علـــى عديد من 
النقـــاط األساســـية التي تســـاهم في فهم 

طبيعة الشركة وتشخيصها مثل: 
- وجـــود خطـــة متكاملـــة وميثـــاق منظم 
واألســـس  االســـتراتيجيات  يتضمـــن 
والمبـــادئ والقيم الواجب تطبيقها داخل 
أي  حـــدوث  لتفـــادي  وذلـــك  الشـــركات، 
مشكلة على الصعيد الداخلي والخارجي.
- فصـــل ما بين اإلدارة والملكية وتوجيه 
تقســـيم  ضـــرورة  إلـــى  العليـــا  اإلدارة 
مـــع  والمســـؤوليات  األدوار  وتخصيـــص 

التأكد من اإللتزام بها دون أي خرق.
- التحقـــق مـــن كفـــاءة أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة ووجود قنوات تواصل مهنية بين 
أفـــراد العائلة، بحيث يكون جميع األفراد 
علـــى دراية كاملة بأدوارهـــم وما لهم من 

حقوق وما يترتب عليهم من واجبات.
لالتحـــاق  المتعاقبـــة  األجيـــال  تهيئـــة   -
بالشـــركة العائلية والمشـــاركة في اإلدارة 
بشـــكل منهجي ومشـــاركة الجيل األصغر 

للجيل األكبر.
- وجـــود اســـتراتيجية واضحـــة ألنظمـــة 

التخارج لحوكمة الشركات العائلية.

من وجهة نظرك، لماذا يتم تعيين  «
طرف ثالث لعملية التشخيص وبناء 
أنظمة حوكمة للشركات العائلية؟ 
وهل تتم األفضلية لذلك باللجوء 

إلى شركات خليجية بدًل من 
الستعانة بخبراء أجانب؟

فـــي دول الخليـــج لدينا خصوصية 
في العاقـــة األســـرية تحديًدا، 
ما يجعل الحوكمة حالة 
فريدة، بحيث ال يمكن 
األجانـــب  للخبـــراء 
ديناميكيـــة  فهـــم 
الشـــركات العائلية من 
المتعلقة  النظـــم  حيث 
الخاصـــة  والقوانيـــن 
بهـــا، ومـــن ناحية أخرى 
اســـتيعاب دراسة حالة 
الشـــركة فـــي موضوع 
تعدد الزوجات وزواج 
الشركات  في  األقارب 

العائلية.

حازم جناحي متحدثا لـ “البالد االقتصادي”

ــيـــة ــلـ ــائـ عـ شـــــركـــــة   12 لــــصــــالــــح  الــــحــــوكــــمــــة  خــــــدمــــــات  تــــقــــديــــم 

حوكمة الشركات العائلية تجنبها المخاطر المحتملة قبل وقوعها
15 % منها فقط تدوم للجيل الثالث ومعظمها ال تتجاوز “الثاني”... حازم جناحي:

عــــامــــا  70 الـ  عمــــرهــــا  يقــــارب  الشــركــــات  بعـــــض 

 فريق ملحق القتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

السنة الخامسة عشرة - العدد 5135

السبت
5 نوفمبر 2022 - 11 ربيع اآلخر 1444

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

توقعـــت شـــركة عقاريـــة كبرى أن تتلقى الســـوق العقاريـــة في بريطانيا ضربة قاســـية 
خالل العام المقبل، مشيرة إلى أن أسعار العقارات في العاصمة لندن ستواجه الهبوط 

األكبر مقارنة بغيرها من المدن والمناطق.
وتعتبر لندن وجهة مفضلة لالســـتثمارات العقارية التي تأتي من دول الخليج العربية 
وروســـيا والصين، حيث إن نســـبة كبيرة من العقارات الكبرى في وســـط المدينة تعود 
ملكيتها لمحافظ استثمار خليجية، ومستثمرين كبار من مختلف دول الخليج. وقالت 
شـــركة “سافيلز”، وهي وســـيط عقاري ضخم في بريطانيا، إن األسعار في وسط لندن 

ستنخفض بنسبة 12.5 % العام المقبل مع انخفاض آخر بنسبة 1 % خالل عام 2024، 
قبل أن يبدأ االنتعاش في عام 2025.

وبحســـب التقرير الذي أصدرته الشـــركة، فإنه بحلول عام 2027 لن تكون األســـعار قد 
استردت ما فقدته بالكامل وستظل أقل بنسبة 1.7 % من المستويات الحالية. وقالت 
“ســـافيلز”، إن المالك في لندن والجنوب الشـــرقي ســـيكونون األكثر تضررا ألنهم زادوا 
من إرهاق أنفسهم بأعلى مستويات من الديون. ومن المتوقع أن تنخفض األسعار في 

جميع أنحاء بريطانيا ككل بنسبة 10 % فقط، وفقا للشركة.

توقعات بهبوط حاد في أسعار عقارات لندن العام المقبل

الفجر: 04:30 - الظهر: 11:22 - العصر: 02:30  

المغرب: 04:54 - العشاء: 06:11

السعودية تدرس إنشاء مؤشر جديد لشركات التعدين بالبورصة
والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــال 
المعدنية الســـعودي، بندر الخريف، 
أمـــس الجمعـــة، إن المملكة تدرس 
للمعـــادن  جديـــد  مؤشـــر  إطـــالق 
والتعديـــن فـــي البورصـــة، في إطار 
تطلعها لتوسيع موارد االقتصاد 

بعيًدا عن الهيدروكربونات.
وأبلـــغ الوزير “رويترز” في 

مقابلة بســـيدني أن فريقه يلتقي بنظرائه 
األســـتراليين لمعرفة المزيد بشـــأن إطالق 
مؤشـــر للمعادن يكون مماثالً لمؤشـــر إيه.
إس.إكس 300 األسترالي الفرعي للمعادن 
والتعديـــن، الـــذي يضـــم شـــركات المعادن 
الذهـــب  بينهـــم منتجـــو  والتعديـــن ومـــن 

والصلب والمعادن النفيسة.
شـــيء  “إنـــه  لرويتـــرز:  الخريـــف  وقـــال 

ندرســـه.. لكننا لم نحســـم أمرنا بعد بشـــأن 
ما إذا كان سينجح”.

وأضـــاف: “لدينـــا ســـوق أســـهم ثانوية في 
الســـعودية.. ومـــا زالـــت تتطـــور. نريـــد أن 
نرى ما إذا كان من األفضل أن يكون لدينا 

شيء للتعدين”.
ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل 

إدراجها على المؤشر.
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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

سيقام بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت وزير اإلسكان آمنة الرميحي لـ “البالد”، عن توجه 
الوزارة لتشييد مشروع إسكاني جديد في منطقة الديه 
ضمن جهود الوزارة؛ لتوفير خيارات متنوعة للسكن في 

مختلف مناطق البحرين.
وأشـــارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت مشـــروع الديه 
ضمـــن قائمـــة المشـــروعات التي ســـتعمل عليهـــا الوزارة 
ضمـــن حزمـــة مـــن المشـــروعات اإلســـكانية، وذلـــك بعد 
أن أصـــدرت قرارات رســـمية لعملية اســـتمالكات طالت 
أراضـــي فـــي تلـــك المناطق التي سيشـــهد عليها تشـــييد 

المشروع.
وبينـــت الوزيرة أنـــه يجري وضع التصـــورات بخصوص 
حجـــم المشـــروع وعـــدد الوحـــدات اإلســـكانية، مؤكـــدة 
اإلســـكانية  الطلبـــات  أصحـــاب  ســـيخدم  المشـــروع  أن 

المسجلين لدى الوزارة.
وأكدت الوزيرة أن النية ترتكز على التنســـيق والشراكة 
مـــع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشـــروع منطقة الديه، 
وذلـــك فـــي ظـــل مســـاعي الـــوزارة لتعزيـــز الشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص فـــي قطـــاع اإلســـكان ضمـــن التوجـــه 

الحكومي لجعل القطاع محّركًا للنمو االقتصادي.
وحازت الوزيرة الشـــابة التي اســـتلمت حقيبة اإلســـكان 
مؤخـــرًا علـــى تقديـــر مجموعـــة كبيـــرة مـــن العقارييـــن 
والمطوريـــن والمصرفييـــن خـــالل معـــرض افتتـــح فـــي 
مجمع “ســـيتي ســـنتر البحرين”، مثنين علـــى دورها في 
تســـريع عجلة المشروعات وتجاوبها وتواصلها المستمر 
مـــع القطـــاع الخـــاص والمواطنيـــن، واصفيـــن الوزيـــرة 
بأنهـــا “شـــعلة نشـــاط”، متفائلين بتحقيق ملف اإلســـكان 
المزيـــد من النجاح خصوصًا مع طرح البرامج التمويلية 

األخيرة واالهتمام الكبير من المطورين والبنوك.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات، فـــي الوقـــت الـــذي أعلنت فيه 
الوزيـــر فـــي منتـــدى حكومـــي عقـــد مؤخـــرًا فـــي فنـــدق 
الفورســـيزونز، اســـتعرض فيـــه وزراء ومســـؤولون أطر 
التعاون والجهود لتفعيل الشـــراكة مـــع القطاع الخاص، 
حيث طرحت الوزارات بما فيها وزارة اإلسكان برامجها 
وخططهـــا للتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي مختلـــف 
المبـــادرات خصوصا تلك التي تأتي ضمن اســـتراتيجية 

الحكومة للتعافي االقتصادي.
وكشـــفت الوزيرة عن 3 مناقصات ستطرح قريبًا إلنشاء 
عشـــرات الوحدات اإلسكانية في مدينة سلمان ومدينة 
خليفـــة إلـــى جانب قســـائم ســـكنية بمســـاحات مناســـبة 
للمواطنين بالتعاون مع بنك اإلســـكان، وذلك في مدينة 

ديار المحرق.

علي الفردان

عقاريون: آمنة الرميحي “شعلة نشاط” 
ومتفائلون بمزيد من النجاحات اإلسكانية

توجه حكومي جاد لجعل قطاع اإلسكان 
محّركًا للنمو االقتصادي

آمنة 
الرميحي

وزيرة اإلسكان لـ “^”: مشروع إسكاني جديد في الديه

بندر الخريف


