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المنامة - بنا

قــام عاهــل البالد المعظــم صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أمــس، بزيــارة لبابــا الفاتيــكان 
قداســته،  إقامــة  مقــر  فــي  فرنســيس  البابــا  قداســة 
بحضور الممثل الشــخصي لجاللة الملك المعظم ســمو 
الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة وممثل جاللة الملك 
لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن 
الوطني ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، حيث 
تــم اســتعراض العالقــات الطيبــة القائمــة بيــن مملكــة 
البحرين ودولة الفاتيكان والسبل الكفيلة بتنميتها في 
المجاالت كافة، والتي تشهد على الدوام تطورا ونماء 

على مختلف المستويات.

وأشـــاد صاحـــب الجاللـــة بالنتائـــج الطيبـــة لزيارة قداســـة 
البابا فرانســـيس بابـــا الفاتيكان التاريخيـــة للمملكة، منوها 
عليهـــا  اشـــتملت  التـــي  الســـامية  اإلنســـانية  بالمضاميـــن 
الخطابات التي ألقاها قداســـته خالل الزيارة، والتي أكدت 
مبادئ الســـالم والحريات الدينية والتقارب بين الشـــعوب، 
كما أشـــاد جاللتـــه بالنجـــاح الكبير الذي حظي بـــه القداس 
الـــذي أقيـــم أمـــس وحضـــره عشـــرات اآلالف مـــن داخـــل 

البحرين ودول الخليج العربية.
من جانبه، أعرب قداســـة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن 
شـــكره وتقديره لصاحب الجاللة عاهل البالد المعظم على 
حفاوة االستقبال والترحيب الذي لقيه خالل زيارته لمملكة 
البحريـــن وعلى دعوة جاللته الكريمة لزيـــارة المملكة، كما 
أعـــرب عن تقديره للعائلة المالكة الكريمة، معربا عن رضاه 
واستحســـانه لما وجده من تعايش وتســـامح بين مختلف 
األديـــان، وأن هـــذا يؤكـــد أن مملكة البحرين هيأت الســـبل 

كافة لممارسة الحرية الدينية لجميع األديان.

أعرب عن شكره وتقديره للملك المعظم والعائلة المالكة الكريمة على حفاوة االستقبال والترحيب

بابا الفاتيكان يشيد بالتعايش والتسامح في البحرين
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البابا فرنسيس يقود قداسا تاريخيا باستاد البحرين الوطني
بحضور 28 ألف شخص يمثلون 111 جنسية

بابـــا  فرنســـيس  البابـــا  قداســـة  تـــرأس 
الفاتيـــكان القداس الكبيـــر بعنوان “من 
أجل العدل والســـالم”، الذي أقيم أمس 
في اســـتاد البحريـــن الوطني، في إطار 
الزيارة الرســـمية التاريخية التي يقوم 
بها قداســـة الحبر األعظم بابا الفاتيكان 
إلى مملكة البحرين تلبيًة لدعوة كريمة 
من ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث 
كان في اســـتقباله لدى وصول قداسته 
الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم 
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا بن 
حمد آل خليفة ووزير العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف نـــواف المعاودة 
رئيـــس بعثة الشـــرف المرافقة لقداســـة 

بابا الفاتيكان.
وقد شارك في القداس رؤساء الكنائس 
والمنطقـــة،  البحريـــن  فـــي  المســـيحية 
واآلالف مـــن األشـــخاص الذين يمثلون 
111 جنسية، وبدأ توافد الجموع التي 
وصـــل عددهـــا إلـــى أكثـــر مـــن 28 ألـــف 
شـــخص منـــذ ســـاعات الفجـــر األولـــى، 

اســـتاد  جنبـــات  بهـــم  اكتظـــت  حيـــث 
تفاعلـــوا  والذيـــن  الوطنـــي،  البحريـــن 
بحـــرارة مع وصـــول قداســـة البابا على 
متـــن ســـيارة مكشـــوفة طافـــت أرجاء 
االســـتاد، حيث حيا قداســـته الحضور، 
قبـــل أن يتوجـــه إلـــى المنصة الرئيســـة 
لقيـــادة القداس، ثم وجه قداســـة البابا 
كلمـــة أكد فيها مبادئ الســـالم والمحبة 

للجميع.
المدبـــر  رفـــع  القـــداس،  نهايـــة  وفـــي 
العربيـــة  الجزيـــرة  لشـــمال  الرســـولي 
األســـقف بـــول هينـــدر، جزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى مقـــام صاحـــب الجاللة 
الملك المعظم، على دعوة قداســـة البابا 
لزيارة مملكة البحرين، وللعائلة المالكة 
الكريمـــة، كمـــا شـــكر الحكومة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، وكل من أســـهم في 
تقديـــم الدعم إلقامة هذا القداس الذي 
مثـــل فرصة نـــادرة آلالف المســـيحيين 
للقـــاء قداســـة البابـــا علـــى أرض مملكة 

البحرين.
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قام عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة أمس، 
البابـــا  قداســـة  الفاتيـــكان  لبابـــا  بزيـــارة 
قداســـته،  إقامـــة  مقـــر  فـــي  فرنســـيس 
بحضور الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
المعظـــم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد 
آل خليفـــة وممثل جاللـــة الملك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة، حيـــث تـــم اســـتعراض 
العالقـــات الطيبـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
والســـبل  الفاتيـــكان  ودولـــة  البحريـــن 
الكفيلـــة بتنميتهـــا فـــي المجـــاالت كافة، 
والتي تشـــهد علـــى الدوام تطـــورًا ونماًء 

على مختلف المستويات.
وأشـــاد صاحـــب الجاللة بالنتائـــج الطيبة 
بابـــا  فرانســـيس  البابـــا  قداســـة  لزيـــارة 
منوهـــًا  للمملكـــة،  التاريخيـــة  الفاتيـــكان 
التـــي  الســـامية  اإلنســـانية  بالمضاميـــن 
اشـــتملت عليهـــا الخطابـــات التـــي ألقاهـــا 
أكـــدت  والتـــي  الزيـــارة،  قداســـته خـــالل 
الدينيـــة  والحريـــات  الســـالم  مبـــادئ 
والتقارب بين الشـــعوب، كما أشاد جاللته 
بالنجـــاح الكبيـــر الـــذي حظي بـــه القداس 
الذي أقيم أمس وحضره عشـــرات اآلالف 
من داخل البحرين ودول الخليج العربية.
والقواســـم  الســـمات  أن  جاللتـــه  وأكـــد 
المشـــتركة القائمـــة علـــى المبـــادئ والقيم 

اإلنسانية النبيلة، جعلت من العالقات بين 
مملكة البحريـــن ودولة الفاتيكان نموذجًا 
متميـــزًا فـــي التعـــاون مـــن أجـــل خدمـــة 
اإلنسانية عبر نشـــر التعايش السلمي بين 
األديان والثقافات ونبذ التطرف وترسيخ 

قيم الحوار باعتباره السبيل الوحيد أمام 
تحقيق تطلعات شعوب العالم في السالم 

والرخاء والتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب قداســـة البابا فرنســـيس 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الفاتيـــكان  بابـــا 

لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد المعظـــم 
على حفـــاوة االســـتقبال والترحيب الذي 
لقيـــه خالل زيارته لمملكة البحرين وعلى 
دعـــوة جاللتـــه الكريمـــة لزيـــارة المملكـــة، 
كمـــا أعـــرب عـــن تقديـــره للعائلـــة المالكـــة 

الكريمة، معربًا عن رضاه واستحسانه لما 
وجده من تعايش وتســـامح بين مختلف 
األديان، وأن هذا يؤكد أن مملكة البحرين 
الحريـــة  لممارســـة  كافـــة  الســـبل  هيـــأت 
الـــدور  مثمنـــًا  األديـــان،  لجميـــع  الدينيـــة 

الحيـــوي لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللة 
الملـــك المعظم في ترســـيخ ثقافة الحوار 
والتســـامح والتعايـــش الســـلمي والتآخي 
بين األديـــان والثقافـــات، متمنيًا للبحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

بابا الفاتيكان يشكر الملك المعظم والعائلة المالــــــــــكـة الكريمــة علـى حفـاوة االستقـبال والترحيـب
قداستــــــــه أشــــــــاد بالتعـايــــــــش والتسـامـــــــح فــــــي البحـريــــــن لـــدى زيـــــــــــــــــارة جاللة الملك لقداسته بمقر إقامته

local@albiladpress.com

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

local@albiladpress.com األحد 6 نوفمبر 2022 - 12 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5136 02local@albiladpress.com5136 03األحد 6 نوفمبر 2022 - 12 ربيع اآلخر 1444 - العدد



ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القداس 
الكبير بعنوان “من أجل العدل والسالم”، الذي أقيم 
أمس السبت، في استاد البحرين الوطني، في إطار 
الزيـــارة الرســـمية التاريخية التي يقوم بها قداســـة 
الحبـــر األعظـــم بابا الفاتيـــكان إلى مملكـــة البحرين 
تلبيًة لدعوة كريمة من عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كان 
فـــي اســـتقباله لدى وصول قداســـته ســـمو الشـــيخ 

عبدهللا بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المعظم، وســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا بن 
حمد آل خليفة، ووزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نـــواف المعـــاودة رئيـــس بعثـــة الشـــرف 

المرافقة لقداسة بابا الفاتيكان. 
وشارك في القداس رؤساء الكنائس المسيحية في 
البحريـــن والمنطقة، واآلالف من األشـــخاص الذين 
يمثلـــون 111 جنســـية، وبـــدأ توافـــد الجمـــوع التي 
وصـــل عددهـــا إلـــى أكثر مـــن 28 ألف شـــخص منذ 
ســـاعات الفجـــر األولـــى، حيث اكتظت بهـــم جنبات 

اســـتاد البحريـــن الوطنـــي، والذين تفاعلـــوا بحرارة 
مع وصول قداســـة البابا على متن سيارة مكشوفة 
طافت أرجاء االستاد، حيث حيا قداسته الحضور، 
قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسة لقيادة القداس، 
ثم وجه قداســـة البابا كلمة أكد فيها مبادئ الســـالم 
والمحبة للجميع. وفي نهاية القداس، رفع األســـقف 
الجزيـــرة  لشـــمال  الرســـولي  المدبـــر  هينـــدر،  بـــول 
العربيـــة، جزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلى مقـــام ملك 
البـــالد المعظـــم وللعائلـــة المالكة الكريمة، كما شـــكر 
الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وكل مـــن أســـهم فـــي تقديم الدعـــم إلقامة 
هـــذا القـــداس الذي مثـــل اليوم فرصة نـــادرة آلالف 
المســـيحيين للقاء قداســـة البابا علـــى أرض مملكة 

البحرين. 
يذكـــر أن مملكة البحرين تحتضن 18 كنيســـة تمثل 
جميـــع الطوائـــف، وشـــهدت مملكـــة البحريـــن بنـــاء 
أول كنيســـة مســـيحية بالعام 1906 وهي الكنيســـة 
اإلنجيليـــة الوطنيـــة، التـــي تعتبر أقدم كنيســـة في 
البحرين والخليج العربي، فيما شـــيدت أول كنيسة 

كاثوليكيـــة فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي بالعام 
1939 وهـــي كنيســـة القلـــب المقدس، وشـــهد العام 
2021 افتتـــاح أكبر كنيســـة كاثوليكية في المنطقة 
وهي كنيسة سيدة العرب التي تفضل جاللة الملك 
المعظم رعاه هللا بمنح قطعة أرض مساحتها 9000 
متـــر مربـــع لتشـــييد الكاتدرائيـــة عليها فـــي منطقة 
عوالي، وتتسع ألكثر من 2300 شخص، فيما تتسع 
الســـاحة الخارجيـــة إلـــى أكثـــر 6000 شـــخص مـــن 

الزوار والمصلين. 

المنامة - بنا | تصوير: خليل إبراهيم

البابا فرنسيس يقود قداسًا تاريخيًا باســــــــتاد البحرين الوطني
بحضور 28 ألف شخص يمثلون 111 جنسية... وقداسته دعا للعدل والسالم
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زار قداســـة البابـــا فرانســـيس بابـــا الفاتيـــكان عصـــر أمـــس 
مدرســـة القلـــب المقدس حيث التقى بمجموعـــة من الطلبة 
مـــن مختلف المدارس والجامعات والذين بلغ عددهم 643. 
وكان في اســـتقبال قداســـة البابا لدى وصوله إلى المدرسة 
يرافقـــه رئيـــس بعثـــة الشـــرف نواف المعـــاودة وزيـــر العدل 
والشؤون اإلســـامية واألوقاف، الهيئة اإلدارية والتعليمية 
بالمدرســـة وعدد من المســـتقبلين. وبدأ قداســـة البابا كلمته 
فـــي الزيارة قائاً إنه ســـعيد بما لمســـه في مملكـــة البحرين 
من التقاء وحوار بين مختلف الثقافات واألديان، معربًا عن 
ســـروره بوجود الطلبة والشـــباب الذين يمثلون هذا التنوع 

في البحرين ويجسدون صورة من صور التعايش فيها.
وفـــي اللقاء خاطب قداســـة البابا الطلبة قائـــاً إن الجميع 
يحتاج إلبداعهم وألحامهم وشجاعتهم ولروحهم المرحة 

التي تبعث روح التجديد في كيفية التعامل مع األمور.
االهتمـــام،  ثقافـــة  اعتنـــاق  علـــى  البابـــا  قداســـة  وحثهـــم 
موضحًا بأن ذلـــك يعني التعاطف مع الغير وفهم أفكارهم 

واهتماماتهم ومشاعرهم.
 وأردف قداســـته أن تعزيـــز هـــذه الثقافة ينعكـــس بالتالي 

على تعزيز روح األخوة في المجتمعات.
وفـــي معـــرض تعليقه على كلمـــات الطلبة فـــي اللقاء التي 
ألقيـــت بلغـــات متعـــددة، حث قداســـة البابا على التمســـك 
بـــروح األخـــوة التي تمكنهم مـــن أن يكونوا بناة مســـتقبل 
العالـــم. كمـــا أكد ضـــرورة أن يكون لهم نمـــاذج يقتدون بها 
ويستشـــيرونها وأن تكـــون لهـــم صحبة طيبـــة تعينهم في 

مشوار الحياة.
ودعـــا قداســـة البابـــا الحضـــور إلـــى الحـــرص علـــى بنـــاء 
العاقات مع من حولهم، والبدء ببناء عاقة قوية مع هللا. 
كما شجعهم على قبول تحديات صنع القرار واإلقبال على 
الحيـــاة دون خوف فالله معهم دومـــًا.= كما ألقت روزالين 
توماس مديرة مدرســـة القلب المقـــدس كلمة قدمت فيها 
خالص الشـــكر والتقدير لجالة الملك المعظم وقداسة بابا 
الفاتيـــكان باعتبارهمـــا رمزين للحوار والتعايش والســـام 
العالمي، مشـــيرة فـــي كلمتها إلـــى تاريخ المدرســـة الممتد 
علـــى مـــدى 74 عاما، مؤكدة أهمية هـــذه الزيارة ورمزيتها 

التاريخية للمدرسة.

المنامة - بنا

وجدت في البحرين مكاًنا رائًعا للحوار والتعايش اإلنساني
حث الطالب على التمسك بروح األخوة ليكونوا بناة مستقبل العالم... بابا الفاتيكان:



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  التقـــى 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، شـــيخ األزهر 
الشـــريف رئيس مجلس حكماء المسلمين 
اإلمـــام األكبر أحمد الطيب، وذلك بحضور 
أنجال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد، ســـمو 
الشـــيخ حمد بن ناصر بـــن حمد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ محمد بـــن ناصر بـــن حمد 
آل خليفة وســـمو الشيخ حمدان بن ناصر 
بن حمد آل خليفة، ووزير شـــؤون الشباب 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد واألميـــن العـــام 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 

مصطفى السيد.
وخـــالل اللقـــاء رحب ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة باإلمام األكبـــر أحمد 
الطيب، مشـــيدا ســـموه بما يقوم به شـــيخ 
األزهر من جهود طيبة ومقدرة في تعزيز 
مكانة اإلسالم وقيمه وتعاليمه السمحاء.

وأكد ســـموه المكانة الرفيعـــة التي تبوأها 
األزهـــر الشـــريف كمنـــارة علميـــة ودينيـــة 
تنشـــر قيم اإلســـالم واالعتدال والتسامح 

والمحبة في األوساط العالمية.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن كانـــت ومـــا زالت هي 
أرض اإلســـالم والتســـامح والتعايش بين 
جميـــع الطوائـــف، حيـــث أصبحـــت مملكة 
البحريـــن بفضل رؤية ملـــك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، واحة للسالم واألمن والتسامح.
وخالل اللقاء التقى سمو الشيخ ناصر بن 
حمدآل خليفة واإلمام األكبر أحمد الطيب 

عددا من شباب المملكة.

المنامة - بنا

دور بارز لإلمام األكبر في تعزيز مكانة اإلسالم وقيمه
ملتقيا شيخ األزهر بحضور أنجال سموه... ناصر بن حمد:
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األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  قـــال 
مجلـــس  رئيـــس  اإلســـامية  للشـــؤون 
الشـــيخ  اإلســـامية  الجمعيـــة  إدارة 

عبداللطيـــف آل محمود إن المشـــروع 
اإلصاحـــي الـــذي يقـــوده ملـــك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة منـــذ أن تولـــى 

مشـــاركة  علـــى  يقـــوم  الحكـــم  زمـــام 
المواطنين في إدارة الحكم من خال 
تمثيل الشـــعب في المجلـــس النيابي، 
ويأتـــي أهميـــة إقامة ملتقـــى البحرين 
للحـــوار بين الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني الـــذي يكمـــن في 
إظهار التعايش اإلنساني واقعًا معاشًا 
علـــى أرض مملكـــة البحريـــن ال آمـــاال 

وتمنيات.
وذكـــر آل محمود في حوار مع “الباد” 
باعتبـــار مملكـــة البحريـــن أرخبياً من 
الجـــزر الواقعـــة فـــي وســـط الخليـــج 
العربي وكانت مركزًا حضاريًا وزراعيًا 
وتجاريـــًا وبحريـــًا فقـــد أعطتهـــا هـــذه 
الخصائص مكانـــة لتاقي أبناء جميع 
الشعوب الواقعة حول الخليج العربي 
من شـــرقه وشـــماله وغربـــه وجنوبه.. 

وفيما يلي نص الحوار بالكامل.

حدثنا عن طبيعة قيم التسامح  «
والتعايش في المجتمع البحريني؟

  قيم التســـامح والتعايش في البحرين 
تنبـــع من قيـــم األمـــة اإلســـامية التي 
أرادهـــا هللا تعالـــى لتكـــون خيـــر أمـــة 
أخرجـــت للنـــاس )خيـــر النـــاس لجميع 
النـــاس( وقـــد وضـــع هللا تعالـــى عـــددًا 
مـــن القيـــم التـــي التـــزم بها المســـلمون 
فحققـــوا  تاريخهـــم  فـــي  وطبقوهـــا 
حّلـــوا،  حيثمـــا  اإلنســـاني  التعايـــش 
وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن مـــن الـــدول 
المتميزة في ســـمة التعايش اإلنســـاني 

على المستوى العالمي.
ومـــن الجديـــر ذكـــره أن قيـــم اإلســـام 
التعايـــش  حققـــت  التـــي  اإلنســـانية 
اإلنســـانية،  األخـــوة  هـــي،  اإلنســـاني 

الكرامـــة اإلنســـانية تعـــارف الشـــعوب 
وعـــدم  األرض  عمـــارة  والحضـــارات، 
الديـــن،  فـــي  إكـــراه  اإلفســـاد فيهـــا، ال 
حفظ حقوق الجميـــع، العدالة للجميع، 
إطفـــاء  واإلحســـان،  البـــر  الرحمـــة، 
العداوات والصراعات في المجتمعات.

اذكر لنا  لمحة تاريخية عن جذور  «
التسامح والتعايش السلمي في 

البحرين؟

 باعتبـــار مملكـــة البحريـــن أرخبيا من 
الخليـــج  فـــي وســـط  الواقعـــة  الجـــزر 
العربي وكانت مركزًا حضاريًا وزراعيًا 
وتجاريـــًا وبحريـــًا فقـــد أعطتهـــا هـــذه 
الخصائـــص مكانة لتاقـــي أبناء جميع 
الشعوب الواقعة حول الخليج العربي 
مـــن شـــرقه وشـــماله وغربـــه وجنوبـــه، 
واســـتفاد أبنـــاء البحريـــن مـــن لقائهـــم 
بأبنـــاء الحضـــارات التـــي كانـــت قائمة 
وعلـــى  آســـيا  وغـــرب  أفريقيـــا  شـــرق 
كانـــت  حيـــث  والســـند  الهنـــد  رأســـها 
البحريـــن ميناء بحريـــًا متميـــزًا وآمنًا، 
بيئـــة صحيـــة  االختـــاط  هـــذا  فـــكان 
متعـــددي  بيـــن  التعايـــش  لتحقيـــق 
األديان واألعـــراق والبيئات، ولما جاء 
المسلمون قننوا هذا التعايش بتطبيق 
قيم اإلســـام اإلنســـانية والتمسك بها، 
والـــذي مـــازال قائمـــا بفضـــل مـــن هللا 

تعالى.

 كيف ترى أهمية إقامة ملتقى  «
البحرين للحوار بين الشرق والغرب 

من أجل التعايش اإلنساني بحضور 
200 شخصية؟

  أهميـــة إقامة ملتقـــى البحرين للحوار 

بين الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنســـاني يكمن فـــي إظهـــار التعايش 
أرض  علـــى  معاشـــًا  واقعـــًا  اإلنســـاني 
وتمنيـــات،  آمـــاالً  ال  البحريـــن  مملكـــة 
وهـــذا التعايـــش اإلنســـاني مفقود في 
كثيـــر مـــن دول العالـــم خصوصـــا فـــي 
هذه المرحلة التي تتزايد فيه حركات 
التطـــرف واالقتتـــال العرقـــي والديني 
والقومي والسياسي، ومن حق مملكة 
البحرين أن تدعو العالم بأجمعه ليروا 
هذا التعايش اإلنساني على أرضها من 

خال هذا الملتقى.

 اليوم ما عالقة المواطنة والشراكة  «
في القرار السياسي؟

يقوم المشروع اإلصاحي الذي يقوده 
ملـــك الباد المعظم منذ أن تولى زمام 
الحكـــم علـــى مشـــاركة المواطنين في 
إدارة الحكم من خال تمثيل الشـــعب 
مـــن  والبـــد  النيابـــي،  المجلـــس  فـــي 
اإلشارة إلى أن الشراكة الحقيقية في 
إدارة الحكـــم تعتمـــد على معادلة ذات 
شـــقين، قوة الحكومـــة وقوة المجلس 
تتحقـــق  الحكومـــة  وقـــوة  النيابـــي، 
بتعييـــن الـــوزراء األكفـــاء ، أمـــا قـــوة 
المجلس النيابـــي فيعتمد على اختيار 
الناخبين للنواب األكفاء للقيام بالمهام 
“السياســـية  عاتقهـــم  علـــى  الملقـــاة 
واالقتصادية والتشـــريعية والرقابية”، 
وأرجـــو أن تكون هذه الـــدورة النيابية 
الجديـــدة خير من ســـابقتيها لمصلحة 

الوطن والمواطنين.

التعايش اإلنساني مفقود في كثير من الدول ويسطع في البحرين
المشروع اإلصالحي قائم على مشاركة المواطنين في إدارة الحكم... المحمود لـ“^”

تطوير التعاون مع البحرين في المجاالت التعليمية والثقافية
مشيداً بدور التعليم في مواجهة التطرف... شيخ األزهر:

اســـتقبل شـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيس 
مجلـــس حكماء المســـلمين اإلمام األكبر 
أحمـــد الطيـــب أمـــس، فـــي مقـــر إقامته 
بمملكة البحريـــن، وزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمي، بحضور رئيســـة جامعة 
البحريـــن جواهر المضحكـــي، وعدد من 
األكاديمييـــن بكليـــة عبـــدهللا بـــن خالـــد 
اللغـــة  وقســـم  اإلســـامية،  للدراســـات 
العربية والدراســـات اإلســـامية بجامعة 

البحرين.
وخال اللقاء، أشـــاد شيخ األزهر رئيس 
مجلس حكماء المســـلمين بمـــا تتميز به 
مملكـــة البحريـــن عبـــر تاريخهـــا العريـــق 
مـــن تحضر ورقـــي يقوم علـــى التعددية 

واحتضـــان لجميـــع الثقافـــات والتفاعل 
معهـــا واســـتيعابها بما يحقق االســـتقرار 

المجتمعي.
وأكد حرص واســـتعداد األزهر الشـــريف 
لتطويـــر التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن 
فـــي كل مـــا يتعلق بالمجـــاالت التعليمية 
والثقافية، مؤكدا أهمية دور التعليم في 
مواجهة أفكار التطرف والتشدد وتعزيز 

قيم المواطنة والتسامح والتعايش.
النعيمـــي  الوزيـــر  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
شـــيخ  األكبـــر  اإلمـــام  كلمـــة  بمضاميـــن 
األزهـــر الشـــريف رئيس مجلـــس حكماء 
المســـلمين فـــي ختـــام ملتقـــى البحريـــن 
أجـــل  مـــن  والغـــرب  “الشـــرق  للحـــوار 
التعايش اإلنســـاني”، والتي قدمت رؤية 

عميقـــة ألهميـــة الحـــوار والتعايـــش بين 
األديـــان والمجتمعـــات مـــن أجـــل تطور 

البشرية.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين بقيـــادة جالة 
ملـــك الباد المعظم تحـــرص على تعزيز 
أســـس وقيم التعددية والحرية الدينية 
التربيـــة  وزارة  وأن  اإلنســـان،  وحقـــوق 
والتعليـــم عملـــت علـــى تطويـــر المناهج 
التعليميـــة بمختلـــف المراحل الدراســـية 

وفًقا لهذه القيم.
وأشـــار إلـــى أّن مـــدارس المملكـــة يتـــم 
فيها تدريـــس مناهج التربيـــة للمواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان فـــي جميـــع مراحلهـــا 
التعليمية، مع التأكيد فيها على القواسم 
اإلنســـانية المشـــتركة والقيـــم الجامعـــة 

واحتـــرام  والتعايـــش  التســـامح  ومنهـــا 
اآلخر.

وبيـــن وزيـــر التربية والتعليـــم أن مملكة 
البحريـــن كان لها الســـبق في تبني فكرة 
رائـــدة مـــن خـــال أول تجربة مدرســـية 
حقوقية وهي مشروع المدرسة المعززة 
وهـــي  اإلنســـان،  وحقـــوق  للمواطنـــة 
التجربـــة التي نالت اإلشـــادة من منظمة 

اليونسكو.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، قـــدم وزيـــر التربية 
والتعليـــم لإلمام األكبـــر هدية عبارة عن 
مجســـم لمدرســـة الهداية الخليفية التي 
تمّثل أول مدرســـة نظامية حكومية في 
البحرين، وتعّد االنطاق الفعلي للتعليم 

الحديث في الباد.

المنامة - بنا

شيخ األزهر الشريف يستقبل وزير التربية والتعليم 

عبداللطيف المحمود
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زيارة قداسة البابا وملتقى البحرين للحوار
Û  ممــا الشــك فيــه أن البحريــن أصبحــت محــط أنظــار العالــم، وجالــة الملــك

المعظم حفظه هللا ورعاه يستقبل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس الثاني، أيام 
ال ُتنســى فــي حضــرة كبــار علماء الدنيــا يتقدمهــم فضيلة اإلمام األكبر شــيخ 
الجامــع األزهر الشــريف الدكتور أحمــد الطيب، وفي حضرة الجميع لفيف من 
كبار علماء وفقهاء المسلمين، والعديد من الشخصيات الدولية البارزة، وتلك 
التي أثرت على مدى ثاثة أيام حواًرا تعايشًيا سلمًيا الفًتا من أجل أن يرسخ 
علــى أرض الخلــود، أرض مملكــة البحريــن الغالية أســس حوار فكــري وديني 
يؤصــل لمبــدأ الســام، ويؤكــد علــى أصالــة قيــادة وشــعب البحريــن، ويترجم 
الحالــة الحضاريــة التي تعيشــها مختلف الطوائف والديانــات واألجناس على 
هــذه األرض الطيبــة، وفــي رحــاب أمــة تــدرك أن اإلنســان هــو اإلنســان، وأن 
مبادئه في التعايش والتســامح والســام ال يمكن قســمتها على أية معادالت، 

وأية اعتبارات غير إنسانية.
Û  ،إن تصنيــع اآللــة البخاريــة عندمــا تــم اكتشــافها مــع مطلــع الثــورة الصناعيــة

وتطويــر صناعة الســيارات والطائــرات في العالم، والمصانــع ومراكز البحوث 
التــي لديهــا بصماتهــا على اإلنســانية جمعاء، لم تســأل في المهــد عن ديانة أو 
عــرق أو أصــل العالــم الــذي وضــع يديــه وَضحــى بحياتــه فــي ســبيل أن تنعم 
المعمــورة بهذا التقدم، وتلك الصناعــات، المزارعون في الحقول، والحطابون 
في الجبال، والصيادون في أعالي البحار، جميعهم يعملون لخدمة بني البشر، 
وليس لخدمة فصيل محدد من العقائد أو الديانات، وليس اعتماًدا على فكرة 
“ما” داخل البوتقة اإليمانية البحتة، الناس جميعها تنتظر من هؤالء المهرة ما 
تخبــزه أياديهــم من خبز صالــح لجميع فئات وطوائف وألوان البشــر، كلنا في 

كوننا الكبير نتمتع بنفس الحقوق وعلينا بكل تأكيد نفس الواجبات.
Û  من هنا جاء ملتقى البحرين، ومن نفس المنطلق لبى بابا الفاتيكان فرانسيس

الثانــي دعــوة جالــة مليكنــا المعظــم، وعلــى نفس الخــط جاء إليــه من أرض 
الكنانــة مصرنــا العربيــة فضيلــة اإلمــام األكبر شــيخ األزهر ومعه ذلــك اللفيف 

المعتبر من علماء وفقهاء المسلمين.
Û  إنهــا لحظــة عامــرة بالخشــوع والتجلي، بصــدق الفحوى والمحتــوى، والرغبة

فــي أن يكــون عالمنــا أفضل وبادنا وأوطاننا أجمــل وأكمل، وأن تكون مملكة 
البحريــن مثلمــا هــو عهدنــا بهــا، ســباقة فــي الخيــر مــن أجــل اإلنســانية كلهــا، 

والحضارة وصناعة النهضة بأدق تفاصيلها وأبهى صورها.
Û  لقــد شــهد علينــا العالم ونحــن نتقدم الصفوف فــي هذا الكــون الرهيب لندعو

إلى الســام، لنرســخ أساســيات التعايش، لنترجم كل ذلك من أجل أن يســود 
المجتمع اإلنساني التسامح والتكاتف والتعاون من أجل حياة أفضل.

Û  مرحًبــا بــك أيهــا البابــا القديــس، مرحًبا بكــم علماء المســلمين - كل المســلمين
األجــاء، وأهــًا بكــم فــي ربوع مملكتنــا التي ال تفــرق بين لون وآخــر، أو بين 
جنس وجنس، أو بين ديانة وأخرى، مرحًبا بكل من عاش معنا تلك اللحظات 
الفارقة، بكل من وضع بصمة ال تزول بمرور السنين على حجر زاوية رصين، 
وعلى كل خطوة من خطوات البشر الساعين إلى المحبة والسام، واالستقرار 
واألمــن واالزدهــار، وإلى كل من ســاهم في إخراج هــذا العرس األممي الكبير 
بأحلى هياكله الخالدة، وأقدس لحظاته العامرة، وأروع ما يتحلى به اإلنسان 

من أجل أخيه اإلنسان.

د. عبد اهلل الحواج

حسن عبدالرسول



أكـــد نائب رئيـــس مجلس أمنـــاء مركـــز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي رجل األعمال عبدالوهاب 
الحـــواج أهمية الدور المحوري الـــذي يقوم به ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، في تحقيق الرؤية المســـتقبلية 
التعايـــش  علـــى  والمنفتحـــة  الشـــاملة  المســـتنيرة، 
والســـالم العالمي، مشـــيرا إلى أن زيارة قداســـة بابا 
الفاتيكان وشيخ األزهر الشريف بدعوة من صاحب 
الجاللة الملك المعظم هي وســـيلة من وســـائل نشر 
المحبـــة بين الناس ونشـــر التعارف بينهم، الفتا إلى 
الجهـــود التي تقوم بهـــا مملكة البحريـــن ممثلة في 

مركـــز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش الســـلمي الذي 
أنشـــئ من أجل رســـالة ســـامية وهي تأهيل أجيال 

قادرة على نشر ثقافة الحوار والتعايش.
وقال الحواج “ســـتظل مملكة البحرين بقعة الضوء 

التي تنشر السالم والمحبة في كل مكان”.
وبيـــن أن مثل هـــذا اللقاء يحتاج إليـــه العالم أجمع 
ليلتقوا على طريق المحبة والتعايش السلمي، الفتا 
إلـــى أن حـــوار الشـــرق والغرب مـــن أجـــل التعايش 
اإلنســـاني سيرســـخ مفهـــوم التضامـــن واإلنســـانية 
واإلصـــالح فـــي األرض ومكافحة الفســـاد، موضحا 
أهمية حضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 

مع الشـــيخ أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف معا 
في هذا الملتقى.

وقال إن هذا اللقاء أظهر وبشـــكل كبير ريادة ودور 
مملكـــة البحريـــن إلرســـاء الســـالم العالمـــي وتعزيز 
ثقافـــة التعايش والحوار، مشـــيرا إلى فضل وجهود 
جاللة الملك المعظم ورؤيته الحكيمة التي وضعت 
مملكـــة البحرين فـــي مكانة رفيعة يشـــار إليها بكل 
تقديـــر واحترام وتحظى بإشـــادة دوليـــة بجهودها 
فـــي ســـبيل تعزيز التعايش الســـلمي بين الشـــعوب، 
ما يســـاهم في االرتقـــاء بالمجتمعات ونشـــر ثقافة 

السالم في العالم.

وأكد الحواج “نحن نســـير على نهج ورؤية قيادتنا 
الديانـــات  بـــكل  مملكتنـــا  فـــي  الرشـــيدة مرحبيـــن 
والطوائـــف مـــن حـــول العالـــم”، مبينـــا أن التعايـــش 
لمملكـــة  الراســـخة  الثوابـــت  مـــن  يعـــد  اإلنســـاني 

البحرين.
وقـــال الحـــواج إن هـــذه الزيارة تكتســـي أهمية 

كبرى لما تمثله من تأثير لنشر السالم، وملتقى 
فقـــد  البحريـــن،  أرض  علـــى  األديـــان  أتبـــاع 
احتضنـــت البحريـــن خالل الســـنوات الماضية 

الكثير من الفعاليات الدينية لتعزيز الحوار 
اإلنساني وفتح آفاق السالم بين البشر.

البحرين تحظى بإشادة دولية بفضل جهود الملك المعظم
زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان رسالة سامية لنشر الحوار... الحواج:
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ي بـ“قانون العزل” مرة أخرى مع أعراسنا االنتخابية... وما ُسمِّ
Û  المقال الذي نشرته  األسبوع الماضي تحت عنوان

“قراءة لمشــهد االنتخابات النيابيــة... لنختر البناء 
وليــس الهــدم” حظــي باهتمــام واســع تلقيــت على 
إثــره الكثيــر من االتصــاالت من مختلــف األطياف 
التــي تضّمنت جملــة من المالحظات والتســاؤالت 

سأحاول التطرق إلى بعضها في هذه الوقفة.
Û  لم أكن مبالًغا، وال عيب أو ضير إن كنت متحمًســا

ومتفائاًل عندما أشــدت بنجــاح الجهود التي ُبذلت 
لبــث وترســيخ الوعي الوطني بأهمية الممارســات 
الديمقراطيــة واقتنــاع المجتمــع البحرينــي بتلــك 
الجهــود وتجاوبــه معهــا، فهــذه أبــرز مظاهــر هــذا 
الوعــي تتجلــى أمــام أعيننــا اآلن بــكل وضــوح في 
شكل عرس صاخب استعداًدا لالنتخابات القادمة 

بعد أيام قليلة.
Û  أســابيع قبــل  وسالســة  بنجــاح  اكتملــت  فقــد 

إجــراءات الترشــيح للــدورة القادمة التي شــهدت 
إقبااًل وتدافًعا بين المترشــحين لم يسبق له مثيل، 
إلــى  وصلــت  بينهــم  التنــازع  مــن  حــاالت  تخللتــه 
ســاحات القضــاء، وهــي ظاهــرة صحيــة تقتضيها 
مرحلــة نمــو وتطــور التجربــة البرلمانيــة، وبعدهــا 
بــدأت الســاحة االنتخابيــة تشــهد حــراًكا محموًمــا 
والحمــالت  والفعاليــات  باألنشــطة  ومزحوًمــا 
االنتخابيــة، كما أخذت شــوارع وميادين البحرين 
باليافطــات  تكتســي  وقراهــا  مدنهــا  كل  فــي 
والملصقات واللوحات اإلعالنية التي تحتوي على 
شــعارات المترشــحين وصورهــم الشــابة الواعــدة 
المشــرقة، وامتــأت الصحــف المحليــة بأخبارهــم 
وتصريحاتهــم ومشــاريعهم ووعودهــم وبرامجهم 
وســائل  ضّجــت  كمــا  وإعالناتهــم،  االنتخابيــة 
وتغريداتهــم.  برســائلهم  االجتماعــي  التواصــل 
وانشــغل المترشــحون أيًضا بالزيــارات والتنقالت 
واالتصــاالت الهاتفيــة بالناخبيــن واســتقبالهم في 
خيمهــم ومجالســهم ومراكزهــم االنتخابيــة، حيث 
توزع الحلوى والشيكوالتة وتدور أكواب العصائر 
روائــح  تنبعــث  بعضهــا  وفــي  القهــوة،  وفناجيــن 
“البخور والطيب” من “المباخر”، إنه عرس انتخابي 
زاٍه ومشــهد وطنــي رائــع يؤكــد ويعكــس بوضوح، 
كمــا قلنــا، نجاح الجهــود التي ُبذلت لبث وترســيخ 
الوعــي الوطني بأهميــة الممارســات الديمقراطية 
واقتناع المجتمع البحريني بتلك الجهود وتجاوبه 

معها.

Û  مســتوى إن  مــرض”  قلوبهــم  “فــي  الذيــن  وقــول 
حيــث  مــن  متــدٍن  القادمــة  الــدورة  مترشــحي 
العلمــي  للخبــرة والدرايــة والتحصيــل  افتقارهــم 
المناســب ليــس صحيًحــا وال منصًفــا وال مقبــواًل، 
وفيــه الكثيــر مــن مجافــاة الحقيقــة ومــن التجني 
واإلجحــاف، والصحيــح أن غالبية المرشــحين هم 
فــي ســن الشــباب مــن الجنســين، وهي فــي الواقع 
أو  َخّلــة  وليســت  وميــزة حســنة  َخصلــة حميــدة 
نقيصة، ولو كان خالف ذلك لعابوا علينا وقالوا إن 
مترشحينا كهول محنطون فاقدو الصالحية، وإن 
الشــباب عازفــون عــن الترشــح، إننا نفخر بشــبابنا 
ونعتــز برغبتهم واســتعدادهم للعطاء، ثم من قال 
إن الحكمة والرزانة ورجاحة العقل هي حكر على 
كبار السن فقط، فكم رأينا أن العكس صحيح في 

كثير من الحاالت، وفي ذلك يقول المتنبي:
ــُة مـــــن حــــلــــٍم بـــمـــانـــعـــٍة ــ ــ ــداث ــ ــ ــَح ــ ــ ــا ال ــمــ فــ

قــد يــوجــد الــِحــلــُم فــي الــشــبــان والشيب
Û  ولــو أجرينــا مقارنــة لوجدنــا أن مســتوى خبــرات

االرتفــاع  فــي  أخــذت  المترشــحين  ومؤهــالت 
مســتوى  وإن  األخــرى،  بعــد  الــدورة  واالرتقــاء 
تأهيــل المترشــحين للــدورة القادمة أفضــل بكثير 
مــن الــدورات الســابقة: فالغالبيــة العظمــى منهــم 
والتخصصيــة  العلميــة  بالكفــاءات  يتمتعــون 
والخبرات العملية والمهنية المرموقة، إضافة إلى 
أن توالي الدورات االنتخابية واستمرارها وثباتها 
المترشــحين  تراكــم خبــرات  إلــى  أدت دون شــك 
والرقابيــة،  التشــريعية  وإمكانياتهــم  وقدراتهــم 
بمــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى ترســيخ دور المؤسســة 

التشريعية في مجتمعنا.
Û  ون والمتخوفون وعلــى كل حــال، فليطمئنَّ الشــاكِّ

إلــى أن الشــارع قــد أخــذ فــي االعتبــار مثــل هــذه 
المخــاوف واالحتمــاالت، وتدارك األمــر بأن أردف 
مجلــس النــواب المنتخــب بمجلــس شــورى معيــن 
والمهــارات  والخبــرات  بالكفــاءات  تطعيمــه  يتــم 
العالية في مختلف المجاالت، مستفيًدا ومستنيًرا 
بتجارب الدول العريقة التي تتبع نظام المجلسين 

أو الغرفتين.
Û  وفــي البداية اتبع الشــارع البحريني صيغة معظم

للغرفــة  األولويــة  تعطــي  التــي  المتقدمــة  الــدول 
المعينة، ويطلق عليها مجلس الشــيوخ أو األعيان 

أو مــا شــابه، فجعلهــا العليــا أو الغرفــة األولــى، إال 
أن الشــارع البحرينــي عَكــَس هــذه الصيغــة الحًقــا 
بموجــب تعديــل دســتوري أعطــى مجلــس النواب 
الشــورى،  علــى مجلــس  يتقــدم  األولويــة وجعلــه 
رئاســة  يتولــى  النــواب  مجلــس  رئيــس  وأصبــح 
انعقــاده،  حالــة  فــي  الوطنــي  المجلــس  اجتمــاع 
والمجلس الوطني البحريني أو الهيئة التشــريعية 
كمــا يســمى فــي بعض الــدول يتكون من مجلســي 
النــواب والشــورى، ويجتمــع؛ لبحــث الموضوعــات 

المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.
Û  وفــي الحقيقة، فإن مجلس الشــورى فــي البحرين

النــواب،  لمجلــس  ــا  قويًّ وعُضــًدا  مســانًدا  أصبــح 
وهنــاك أعضــاء فــي مجلــس الشــورى علــى أعلــى 
درجــات التأهيل العلمي والعملــي ممن قضوا أكثر 
من 30 عاًما في عضويته، وهم يكتنزون ويراكمون 
الخبــرات والمهارات البرلمانية، واكتســب بعضهم 
سمعة إقليمية وعربية وعالمية، وأصبحوا المعين 
الخليجيــة  البرلمانيــة  المحافــل والمؤتمــرات  فــي 
والعربيــة والدوليــة، وكان لــي شــرف عضوية هذا 
المجلــس ألكثــر مــن دورة قبــل أن ُأعّيــن وزيًرا في 

العام 1995.
Û  أكــن “جباًنــا” وال “خائًفــا” عندمــا تجنبــت ال، ولــم 

التطــرق إلــى ما ُســمي بـ“قانــون العزل” فــي مقالي 
التعبيــر  حريــة  بــأن  ومؤمــن  أدرك  فأنــا  الســابق، 
مكفولة ومضمونة في بالدي مادامت تلك الحرية 
والمعاييــر  الوطنيــة  المســؤولية  بــروح  ملتزمــة 
المهنيــة واألخالقيــة، إال أن المســاحة المتوافــرة 
لــكل مقــال، ومــزاج القــارئ، ال يتســعان لمزيــد من 
االســتطراد وحشو الكثير من األفكار والمعلومات 
فــي ذلــك الحيــز، فاكتفيت بالقــدر المتاح ال ســهًوا 
علــى  تســمية أطلقــت  العــزل  وال خوًفــا. وقانــون 
المــادة  بتعديــل   2018 لســنة   )25( القانون رقــم 
الثالثة من المرســوم بقانون رقم )14( لســنة 2002 
ه  بشــأن مباشــرة الحقوق السياســية، والــذي أقــرَّ
مجلســا الشــورى والنــواب قبــل أن ُيصــّدق عليــه 
جاللــة الملــك المعظــم حفظــه هللا ورعــاه ويصــدر 
كقانــون. وهــذا القانــون يمنع من الترشــح لمجلس 
النــواب كل َمــن ُحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة حتــى 
وإْن صــدر بشــأنه عفــٌو خــاٌص عــن العقوبــة أو ُردَّ 
إليــه اعتبــاره، ومن ُحكم عليــه بعقوبة الحبس في 
الجرائم العْمدية لمدة تزيد على ســتة أشهر، حتى 

وإْن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات 
ة  وأعضــاء الجمعيات السياســية الفعليــون المنحلَّ
بحكــم نهائــي الرتكابهــا مخالفــة جســيمة ألحــكام 
دســتور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها، وأخيًرا 
الحيــاة  ســير  تعطيــل  أو  اإلضــرار  ــد  تعمَّ َمــن  كل 
تــْرك  أو  بإنهــاء  وذلــك  النيابيــة،  أو  الدســتورية 
العمــل النيابــي بالمجلــس، أو تم إســقاط عضويته 

لأسباب ذاتها.
Û  هذا القانون ال يختلف في هدفه أو نصه أو روحه

عــن الكثيــر مــن القوانيــن المماثلــة فــي الكثيــر من 
الدول، وقد ارتكز الشارع في صوغه لهذا القانون 
علــى الســلطة التقديريــة التــي يملكهــا والمخولــة 
األمــة  ســالمة  لحفــظ  الدســتور؛  بموجــب  لــه 
ومكتســباتها، وإعمــااًل للتفويــض الدســتوري الذي 
أحال إليه تنظيم عملية مباشرة المواطن لحقوقه 

الدستورية.
Û  وهــذا القانــون أو التعديــل ال َيهــُدر مــا نصت عليه

المادة 18 من الدستور التي تنص على أن “الناس 
ويتســاوى  اإلنســانية،  الكرامــة  فــي  سواســية 
المواطنــون لــدى القانون في الحقــوق والواجبات 
العامــة، ال تمييــز بينهــم في ذلك بســبب الجنس أو 
األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، فاالســتثناء 
الوارد في التعديل لم يأِت على أســاس أو بســبب 
الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة، 
وقد استخدم الشارع األداة القانونية التي تخوله 
تنظيــم وتحديــد الحقــوق والحريــات العامــة على 
أســاس المــادة رقــم 31 مــن الدســتور التــي تنــص 
على أن “ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة 
المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال 

بقانون”.
Û  مع ذلك، فإن المدافعين عن هذا القانون يعتبرونه 

إجــراء فرضتــه الظروف قســًرا؛ بهــدف المحافظة 
علــى مكتســباتنا النيابيــة، والكثيــرون يــرون أنــه 
مثل الفيروســات التي تحقن في الجســم الســليم؛ 
لضمــان حصانتــه ومناعته وحمايتــه من األمراض 
الخطيــرة الضــارة المعدية، وأنا واثــق بأنه قانون 
ستنتفي الحاجة إليه بعد انقضاء الدورة القادمة 
وتداعيــات  إفــرازات  وتخطــي  الثقــة  واســتقرار 

2011 إن شاء هللا.
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أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي المناعي 
أن اســـتضافة البحريـــن الجتمـــاع مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين تزامنـــا مـــع الزيـــارة الرســـمية التاريخية 
لقداســـة البابا فرانسيس بابا الكنيســـة الكاثوليكية 
تؤكـــد جهود جاللـــة الملك المعظـــم ومكانة المملكة 
ودورها المحوري في نشر ثقافة التعايش اإلنساني، 
رافعـــا ترحيب أهالي المحـــرق بهذه الزيارة الكريمة 
لإلمـــام األكبـــر أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشـــريف 

وقداسة البابا فرانسيس.
جـــاء ذلـــك خـــالل المجلـــس األســـبوعي للمحافظة 
بحضـــور العميـــد عبدهللا بـــن خليفة الجيـــران نائب 
المحافظ وعدد من أهالـــي المحافظة، حيث رفعوا 

الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، على زيـــارات ســـموه المثمرة إلى 
الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية، والتي 
أثمـــرت عـــن اإلعالن عـــن خمـــس شـــركات إقليمية 
تســـتهدف االســـتثمار في عـــدد من الـــدول بما فيها 
مملكـــة البحرين، والتي تؤكـــد على جذور العالقات 

التاريخية واألخوية بين البلدين الشقيقين.
كما أشـــادوا بجهـــود النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، مؤكديـــن دور ســـموه فـــي تطوير 

القطاع الرياضي والشـــبابي ورعاية ســـموه المؤتمر 
العربـــي الدولـــي األول الـــذي حمل عنـــوان الرياضة 
العربية بين الواقع والطموح وشهد مشاركة واسعة 

من األكاديميين والباحثين العرب.

بالحـــراك  مداخالتهـــم  خـــالل  األهالـــي  وأشـــاد 
الديمقراطـــي المتمثـــل بافتتـــاح مقار المترشـــحين 
لالنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، مشـــيرين إلـــى أن 
الحضور الجماهيري في كافة المقار يعكس الثقافة 

السياسية لدى المواطنين.
وأكـــد نائـــب المحافـــظ بـــأن الشـــراكة المجتمعيـــة 
وخدمـــة المواطنين تأتـــي ضمن مبادئ األمن العام، 
ومحافظـــة المحـــرق بكافـــة مدنهـــا وقراهـــا تحظى 
بتعـــاون وتكاتـــف رســـمي وأهلـــي يمثـــل الشـــراكة 

المجتمعية الحقة.
واختتـــم األهالـــي مداخالتهم بالتأكيـــد على أهمية 
دور وزارة السياحة في االستثمار الحقيقي لمرافق 
ومواقع المحافظة وخاصة الساحلية منها، مطالبين 
بضرورة البدء في اســـتغالل تلك الســـواحل بإقامة 

الشواطئ والمطاعم والمقاهي والمنتجعات.

إشادة بجهود الملك المعظم في نشر التعايش اإلنساني
زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان تؤكد دور البحرين في التسامح... مجلس “المحرق”:
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عقـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـامية الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشـــد آل خليفة صباح أمس )الســـبت( 
اجتمـــاع عمـــل مع شـــيخ األزهر الشـــريف 
رئيس مجلـــس حكماء المســـلمين فضيلة 
اإلمام األكبر أحمد الطيب في مقر إقامته، 
بحضور أعضاء المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسامية وعدد من علماء األزهر الشريف 
وأساتذته، وسفير جمهورية مصر العربية 

لدى مملكة البحرين.
وألقـــى رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـامية كلمة في االجتمـــاع جدد فيها 
ترحيبـــه باإلمـــام األكبـــر فـــي بلـــده الثاني 
مملكـــة البحريـــن، مثمًنا دعمه ومســـاندته 
إلقامـــة ملتقـــى البحرين للحـــوار، وتلبيته 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  لدعـــوة 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
للمشـــاركة في الملتقى، وإقامته االجتماع 
الـــدوري لمجلس حكمـــاء المســـلمين على 

أرض البحرين.
وأعـــرب عـــن ســـعادته باللقـــاء التاريخـــي 
الـــذي يجمـــع اإلمـــام األكبـــر مـــع أعضـــاء 
اإلســـامية،  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
معتبـــًرا اللقاء َدفعًة أخـــرى إلى األمام في 
مســـار تعزيز العاقـــات التاريخية الوثيقة 

مع األزهر الشريف.
تعتـــز  البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بعاقاتها التاريخية منذ عشـــرات السنين 
مـــع األزهـــر الشـــريف وشـــيوخه وعلمائه، 
وتـــرى أنَّه يمثـــل منـــارًة للعلـــم والفضيلة، 
ومركـــًزا  والتعايـــش،  للوســـطية  ورمـــًزا 
للوحـــدة والتآخـــي بيـــن المســـلمين، فقـــد 
اضطلـــع علـــى مدى أكثر من عشـــرة قرون 
بدوٍر رائٍد ورشـــيٍد في نشـــر سماحة ديننا 
والخطـــاب،  الفكـــر  وتأصيـــل  الحنيـــف، 
والحـــرص علـــى وحـــدة األمـــة واألوطـــان 

والشعوب وأمنها وسامها.
وأبـــدى تقديـــره لمبـــادرات اإلمـــام الطيب 
الحميـــدة  ومســـاعيه  الخيـــرة  وجهـــوده 
والتعايـــش،  والوســـطية  الســـماحة  لنشـــر 
العصـــر  لمتطلبـــات  الرصيـــن  والتأصيـــل 
ومســـتجداته، والدفـــاع عن ديننـــا وقيمنا 
يـــد  وثوابتنـــا ووحـــدة أمتنـــا، مؤكـــًدا أن 
اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 

بمملكة البحرين مشـــدودٌة على يد األزهر 
الشريف، وتجمعهما نفس الرؤية والرسالة 
واألهـــداف، ونفـــس الهمـــوم والتحديـــات 

واآلمال.
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  أن  وذكـــر 
اإلســـامية مـــن أهم المؤسســـات الوطنية 
التي ُتعنى بالتقريب بين المذاهب وتعزيز 
والمحافظـــة  المســـلمين،  بيـــن  الوحـــدة 
على القيم والتقاليد اإلســـامية الســـمحة 
وترســـيخها، وإبراز روح اإلسام السمحة، 
وتفرده بالوســـطية واالعتدال، وأنه يعتبر 
نموذًجـــا فريًدا في تشـــكيلته؛ بمـــا يجعله 
ا للوحدة اإلسامية، وتأكيًدا  تجسيًدا عمليًّ

لوحدة الهدف والمصير بين المسلمين.
واختتـــم كلمتـــه بالقـــول “إننـــا لعلـــى يقيٍن 
يـــا فضيلـــة اإلمام األكبـــر بـــأنَّ المضيَّ في 
مســـار تعزيز عاقاتنا مع األزهر الشـــريف 
أداء  فـــي  الجانبيـــن  توجهـــات  يدعـــم 
رسالتهما ومهمتهما، وفي تحقيق أهدافنا 
وتطلعاتنا المشـــتركة، بما يخدم الشـــريعة 
الغراء، والقيم األصيلة، والفطرة السليمة، 

واألخاق السامية”. 
بعـــد ذلـــك، ألقـــى عضـــو المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـامية الشـــيخ عبداللطيـــف 

آل محمود كلمة بهذه المناســـبة قال فيها: 
“إنـــه لشـــرف عظيـــم لمملكـــة البحريـــن أن 
تســـتقبل فضيلتكم بفضائلكم الشخصية، 
وقيامكم بقيادة مؤسســـة األزهر الشريف 
الشـــرعية والعلميـــة والعمليـــة والقياديـــة 
علـــى المســـتوى اإلســـامي - اإلســـامي، 
واإلســـامي مـــع مختلـــف األديـــان، وعلى 

الخصوص مع قيادات الدين المسيحي”.
 وأضـــاف أن انعقـــاد ملتقـــى الحـــوار بيـــن 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  الشـــرق 
برعايـــة  البحريـــن  أرض  علـــى  اإلنســـاني 
صاحب الجالـــة الملك المعظم بمشـــاركة 
فضيلـــة اإلمـــام األكبر أحمد الطيب شـــيخ 
األزهر الشـــريف والحبر األعظم فرنسيس 
بابـــا الفاتيكان هـــو ثمرة من ثمـــار مواقف 
الوســـطية لشـــيخ األزهـــر الشـــريف التـــي 
تنبـــع مـــن مصـــدري التشـــريع األساســـيين 
لهـــذا الديـــن. وحمـــل الشـــيخ آل محمـــود 
لفضيلـــة شـــيخ األزهـــر تحيـــات الكثيرين 
مـــن خريجي األزهر الشـــريف فـــي مملكة 
البحرين، وتمنياتهم له طول العمر والقوة 

في إقامة الحق وردع الباطل.
فيما أعرب عضو المجلس األعلى للشؤون 
الســـتري  ســـليمان  الشـــيخ  اإلســـامية 

باللقـــاء  المجلـــس  أعضـــاء  ســـعادة  عـــن 
التاريخي مع اإلمـــام األكبر، مؤكًدا اعتزاز 
المجلـــس بعاقاته الوثيقة مـــع المنظمات 
بالشـــأن  المعنيـــة  الدوليـــة  والمؤسســـات 
اإلســـامي، وعلى رأســـها األزهر الشـــريف 
ومجلس حكماء المسلمين، مشيًدا بالدور 
الكبيـــر الـــذي يقـــوم بـــه شـــيخ األزهـــر في 
خدمة اإلسام والمســـلمين، الفًتا في هذا 
الســـياق إلى أهمية تعزيز العمل المشـــترك 
بين المؤسســـات اإلســـامية، وتعزيز أطر 
التنســـيق في مختلف القضايـــا العامة بما 
ي جانب المســـلمين، وُيعلـــي كلمتهم،  يقـــوِّ

ويعزز موقفهم.
وأضاف الشيخ الســـتري “ال يخفى عليكم 
حجـــم التحديـــات الكبيـــرة التـــي تواجـــه 
األمة اإلســـامية وجمهور المسلمين حول 
العالـــم؛ ســـواء علـــى المســـتوى العقائـــدي 
أو  التربـــوي  أو  الثقافـــي  أو  الفكـــري  أو 
االجتماعـــي”، داعًيـــا إلـــى تضافـــر الجهود 
واتحادهـــا، وإلـــى إقامـــة دراســـاٍت جـــادة 
ل لتلك القضايا والتحديات،  وعلمية تؤصِّ
وتقتـــرح حلواًل لها، ثم تصوغها في برامج 
ومشـــروعات عملية تحفظ لألمة عقيدتها 
وهويتهـــا وقيمهـــا، وتحفـــظ للمجتمعـــات 

اســـتقرارها، ولألســـرة كيانهـــا، وللبشـــرية 
فطرتها، وللفرد إنسانيته.

الســـامية  بالمضاميـــن  الســـتري  وأشـــاد 
األكبـــر  اإلمـــام  ألقاهـــا  التـــي  الكلمـــة  فـــي 
فـــي الجلســـة الختاميـــة لملتقـــى البحرين 
للحوار، خصوًصا نداءه المخلص الجتماع 

كلمة المسلمين ووحدتهم.
ثم ألقـــى اإلمام األكبر أحمـــد الطيب كلمة 
بالمناســـبة عبـــر فيهـــا عن شـــكره وعرفانه 
لمقـــام ملـــك البـــاد المعظـــم على مـــا لقيه 
لـــدن جالتـــه مـــن حفـــاوة  فضيلتـــه مـــن 
واســـتقبال ومشاعر أخوية صادقة، مقدًرا 
للمجلـــس  والدؤوبـــة  المخلصـــة  الجهـــود 
األعلى للشـــؤون اإلسامية برئاسة الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة.

وأشـــار فضيلتـــه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
واحـــة التعدديـــة، وشـــعبها مفطـــور علـــى 
التعايـــش، ومؤهـــل بطبعـــه لذلـــك، مؤكًدا 
أن البحريـــن من أنســـب األماكن لتجســـيد 
الوحدة اإلسامية بقيادة صاحب الجالة 
الملـــك المعظـــم، بفضـــل مـــا تتمتـــع به من 
تاريـــخ أصيـــل فـــي الثقافة والفكـــر، وفي 

مسارعتها دوًما إلى نصرة الحق.
وتحدث شـــيخ األزهر مع أعضاء المجلس 

عن هموم األمة والتحديات المتربصة بها، 
الفًتا إلى أن األعداء يعملون ليل نهار على 
إعـــداد برامج تحارب هللا تعالى ورســـوله 
وآلـــه وصحبـــه وســـلم،  عليـــه  صلـــى هللا 
وتســـتهدف الديـــن واألســـرة باعتبـــار تلك 
األركان أهم ما يميز األمة، مشدًدا في هذا 
السياق على أن األمة لن تستطيع مواجهة 
تلك التحديات مادام أبناؤها متشرذمين. 
وشـــدد على ضـــرورة العمل الـــدؤوب على 
وحـــدة المســـلمين، محـــذًرا مـــن خطـــورة 
وراءهـــا  تقـــف  التـــي  المذهبيـــة  الفتـــن 
تكـــون  أن  أرادت  خبيثـــة  مشـــروعات 
منطقتنا بؤًرا للتوتـــر والصراع ُيروج فيها 

الساح وينتشر الموت.
وقال إنه ال مشـــكلة في التعـــدد المذهبي، 
وإن أمتنـــا أمة واحدة ولديها كل مقومات 
األزهـــر  أن  مؤكـــًدا  واالئتـــاف،  االتحـــاد 
الشريف جزء من هذه األمة سنًة وشيعًة، 

ا فيه. وأن التعدد مطبق عمليًّ
وحـــذر فضيلـــة اإلمـــام األكبر مـــن تخندق 
العلمـــاء ومن الحوار فـــي العقائد باعتباره 
يؤدي إلى الصراع، داعًيا أصحاب الفضيلة 
علماء المذاهب اإلســـامية إلى استشـــعار 
التحديات والهموم، وإلى تفويت الفرصة 

على من ال يريد وحدة األمة. 
بعـــد ذلـــك بحـــث أصحـــاب الفضيلـــة مـــن 
الجانبيـــن عدًدا من القضايا والموضوعات 
رأســـها  وعلـــى  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
مؤكديـــن  اإلســـامية،  الوحـــدة  قضيـــة 
تضامنهـــم التـــام مـــع دعوة فضيلـــة اإلمام 
األكبـــر علـــى قيام حوار إســـامي يرســـخ 
مـــن لغة االحترام المتبـــادل، وبحثوا عدًدا 
مـــن المقترحات واألفكار في هذا الشـــأن، 
متفقيـــن علـــى أهميـــة تعزيـــز العاقة في 
هذا الصدد بين المجلس األعلى للشـــؤون 
ومجلـــس  الشـــريف  واألزهـــر  اإلســـامية 

حكماء المسلمين.
م فضيلـــة اإلمام  وفـــي نهايـــة اللقـــاء، قـــدَّ
رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر  شـــيخ  األكبـــر 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين درع مجلـــس 
حكماء المسلمين لرئيس المجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفة تقديًرا لجهوده 
المخلصة في دعم قيم الســـام والتعايش 

واألخوة اإلنسانية.

البحرين من أنسب األماكن لتجسيد الوحدة اإلسالمية
مؤكداً أن المملكة واحة التعددية وشعبها مفطور على التعايش... شيخ األزهر:

المنامة - بنا

التقى رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة مساء الجمعة الماضي مع وزير الشؤون الدينية 
بالجمهورية التونسية الشقيقة إبراهيم بن محمد الشائبي، بحضور  القائم 
بأعمال الســـفير التونســـي لدى مملكة البحرين منى معلول.ورحب الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمد بالضيف الكريـــم في بلده الثانـــي البحرين، وأعرب 
عـــن تقديره العميق لمشـــاركته فـــي أعمال ملتقى البحرين للحوار )الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجل التعايش اإلنســـاني(، وبحث معه ســـبل تطوير العاقات 
الثنائية بين المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية ووزارة الشؤون الدينية 

بالجمهورية التونسية الشقيقة.

تطوير العالقات بمجاالت الشؤون اإلسالمية مع تونس
المنامة - بنا

التقى رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راشـــد آل خليفة مســـاء يوم الجمعة المنصرم وزير الشؤون الدينية والوئام الديني 

بجمهورية باكستان اإلسامية مفتي عبدالشكور.
وقـــد رحـــب رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية بالضيف الكريـــم في بلده 
الثانـــي البحرين، وأعرب عن تقديره العميق لمشـــاركته فـــي أعمال ملتقى البحرين 
للحـــوار )الشـــرق والغـــرب مـــن أجل التعايـــش اإلنســـاني(، وبحث معه ســـبل تطوير 
العاقات الثنائية بين المجلس األعلى للشـــئون اإلســـامية ووزارة الشؤون الدينية 
والوئام الديني بجمهورية باكســـتان اإلســـامية. من جانبه، هنأ الوزير الباكســـتاني 
بالنجـــاح الكبير الذي حققه ملتقى البحرين للحوار، مشـــيًدا بجهود مملكة البحرين 

في تعزيز قيم التعايش والسام.

وزير الشؤون الدينية الباكستاني في بلده الثاني البحرين

المنامة - بنا

التقى رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشـــد آل خليفة مســـاء يوم الجمعة الماضي، رئيس مجلس علماء باكســـتان 
الشيخ حافظ محمد طاهر األشرفي. وقد رحب رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـامية بالضيف الكريم في بلـــده الثاني البحرين، وأعرب عن تقديره العميق 
لمشـــاركته في أعمال ملتقى البحرين للحوار )الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنســـاني(، وبحـــث معـــه ســـبل تطويـــر العاقـــات الثنائيـــة بين المجلـــس األعلى 
للشـــؤون اإلســـامية ومجلـــس علمـــاء باكســـتان. من جانبـــه، هنأ الشـــيخ حافظ 
األشـــرفي بالنجـــاح الكبيـــر الـــذي حققه ملتقـــى البحريـــن للحوار، مشـــيًدا بجهود 

مملكة البحرين في تعزيز قيم التعايش والسام.

بحث تعزيز العالقات مع مجلس علماء باكستان

رئيس “األعلى اإلسالمي”: “األزهر” منارة للعلم والفضيلة ورمز للوسطية والتعايش ومركز للوحدة
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المنامة - بنا

التقى وزير العدل والشـــؤون 
واألوقـــاف  اإلســـامية 
نـــواف المعـــاودة، مـــع وزيـــر 
الشؤون الدينية بالجمهورية 
التونســـية الشـــقيقة إبراهيم 
منـــى  بحضـــور  الشـــائبي، 
بأعمـــال  القائـــم  معلـــول 
الســـفير التونسي لدى مملكة 

البحرين.
بوزيـــر  المعـــاودة  ورحـــب 
التونســـي،  الدينية  الشـــؤون 
مثمًنـــا مشـــاركته فـــي أعمال 

للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى 
)الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
الـــذي  اإلنســـاني(  التعايـــش 
ُاختتمت أعمالـــه في المنامة 

يوم أمس الجمعة.
العاقـــات  بمســـتوى  وأشـــاد 
التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
تربط بين البلدين والشعبين 
فـــي  وجـــرى  الشـــقيقين، 
التعـــاون  اســـتعراض  اللقـــاء 
فـــي مجال الشـــؤون الدينية 

وبحث سبل تعزيزها.

استعــراض التعــاون فــي 
الشــؤون الدينيــة مـع تونــس

أكـــد عدد من الحضور فـــي القداس الكبير 
البابـــا فرانســـيس،  الـــذي ترأســـه قداســـة 
بابـــا الفاتيـــكان، امس الســـبت في اســـتاد 
البحرين الوطني، ما تمثله هذه المناســـبة 
من انعكاس لقيم مملكـــة البحرين القائمة 
بيـــن  المحبـــة والســـام والتعايـــش  علـــى 
مختلـــف األديـــان والطوائـــف واألعـــراض، 
المســـتمدة مـــن فكـــر ورؤيـــة ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مشـــيدين بمـــا تقـــوم 
بـــه الحكومة الموقرة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
مـــن دعم ومســـاندة لمختلـــف دور العبادة 

في المملكة.
وعبر المشاركون في القداس، في حديث 
خـــاص لوكالـــة أبنـــاء البحريـــن )بنـــا( عـــن 
ســـعادتهم وتقديرهم للدعوة التي وجهها 
جالة الملك المعظم لقداســـة البابا، والتي 
أتاحـــت لهم فرصـــة فريدة للقاء قداســـته 
والمشـــاركة فـــي هـــذا القـــداس مـــن أجـــل 

السام واالستقرار في العالم أجمع.

حدث كبير

السياســـية  المحللـــة  وتحدثـــت 
والصحافيـــة اللبنانيـــة، راغـــدة درغـــام، 
مشـــيرة إلى أن هـــذه المناســـبة تعكس 
بوضوح مـــا تمثله البحريـــن من انفتاح 
علـــى مختلف الثقافـــات واألديان حول 
العالـــم، مرتكزة علـــى الرؤيـــة الحكيمة 
لجالـــة الملـــك المعظم، والتـــي دائمًا ما 
تدفـــع باتجاه التوافـــق والحوار وقبول 

اآلخر واحترام الرأي المقابل.
وأضافـــت درغـــام؛ نبـــارك للبحرين هذا 
الحـــدث الكبيـــر فـــوق أرضهـــا وتحـــت 
ســـماءها، وهي مناســـبة فريدة وعزيزة 
علـــى الجميـــع وتمثـــل محطـــة هامـــة ال 
يمكن ان تنســـى من الذاكـــرة، خصوصًا 
مختلـــف  مـــن  اآلالف  تواجـــد  مـــع 

الجنسيات في هذه المناسبة.
وشددت درغام على ما يمكن للقيادات 
الدينيـــة والروحيـــة أن تحققـــه باتجـــاه 
دفـــع الشـــعوب للتعاطـــي االيجابي في 
مجاالت تكريس الحوار بين كل االديان 
دعـــوات  علـــى  والقضـــاء  والطوائـــف 

الكراهية والتطرف حول العالم.

نموذج فريد

بدورهـــا، أعربـــت عضـــو مجلس الشـــورى، 
هالـــة فايـــز، عـــن ســـعادتها بهـــذا الحـــدث 
الكبير والذي قاده قداسة البابا فرانسيس 
علـــى أرض مملكـــة البحريـــن، معتبـــرة أنه 
مـــن األحـــداث الكبيـــرة والتاريخيـــة التي 
أهـــل  كل  قلـــوب  علـــى  الفرحـــة  أدخلـــت 

البحريـــن من مختلف األديـــان والطوائف، 
ألن المشـــتركات فـــي األديان تتشـــابه في 
الدعوة إلى تكريس قيم المحبة والسام، 
وهـــو ما تمثله مملكة البحرين خير تمثيل 
عبـــر نموذجهـــا الفريـــد في التعايـــش جنبًا 
إلـــى جنـــب فـــي ظـــل قيـــادة فـــذة لجالة 
الملـــك المعظـــم، ودعـــم إنســـاني كبير من 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأشـــادت هالة رمزي فايز بما يعكسه هذا 
القداس من ثقافة البحرين التاريخية في 
التعايـــش والمحبـــة بين مختلـــف األديان، 
مكـــررة الشـــكر لمملكة البحريـــن على هذه 
الفرصـــة النـــادرة للقاء قداســـة البابا وجهًا 

لوجه.

ثوابت وطنية

أمـــا عضو مجلـــس رعاية الجاليـــة العربية 
فـــي كنيســـة القلـــب المقـــدس فـــي مملكة 
البحرين، كريس تادرس، فاعتبر أن زيارة 
قداســـة البابـــا إلى مملكـــة البحرين بدعوة 
كريمة من لدن ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
زيـــارة تاريخية بـــكل المقاييس إلى أرض 
المحبـــة والســـام، الوطـــن الـــذي جمع وال 
يفـــرق ويحتضن الجميـــع بكل حب وعدل 

وإنسانية.
وأشـــار تـــادرس إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
هـــي تحتضن هذا الحـــدث العالمي، تجدد 
علـــى  وتؤكـــد  للحـــدود  العابـــرة  رســـالتها 
ثوابتهـــا الوطنيـــة المتوارثـــة من ســـنوات 
طويلة، داعيـــًا هللا أن يحفظ جالة الملك 
المعظـــم وان يديـــم نعمـــة األمـــن واألمان 

واالستقرار على أرض وشعب البحرين. 

شكًرا للبحرين

مـــن جانبهـــا عبـــرت نهـــاد إليـــاس )ســـيدة 
لبنانية( عن سعادتها بحضور هذا القداس 
بقيادة قداســـة البابا فرانسيس على أرض 
مملكـــة البحرين، مشـــيرة إلـــى أنها مددت 
البحريـــن أســـبوعًا إضافيـــا  إلـــى  زيارتهـــا 
ليتســـنى لها حضور هـــذا القداس مع البابا 

فرانسيس.
وتقدمت الياس بجزيل شكرها وتقديرها 
رأســـها جالـــة  البحريـــن، وعلـــى  لمملكـــة 
الملـــك المعظـــم، علـــى كل مـــا قدمتـــه من 
دعم ومســـاندة للشعب اللبناني على مدى 
ســـنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذا الدعم 
والمســـاندة يمثـــل أحـــد الصور اإلنســـانية 
للشـــعب البحرينـــي ولقيادة جالـــة الملك 

المعظم.
وعبـــرت نهاد إلياس فـــي ختام كامها عن 

ســـعادتها بوجـــود هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن 
المسيحيين في هذا الحدث االستثنائي.

تسامح ومحبة

فـــي  للعمليـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أمـــا 
حلبة البحريـــن الدولية، فايـــز رمزي فايز، 
فأشـــار إلـــى أن البحريـــن ورغم مســـاحتها 
تحتضـــن  أنهـــا  إال  الصغيـــرة؛  الجغرافيـــة 
ومنهـــا  العالميـــة،  الفعاليـــات  وأكبـــر  أهـــم 
هـــذا القـــداس الجميل الـــذي ترأســـه البابا 

فرانسيس بكل حب.
واعتبـــر فايز أن وجود بابـــا الفاتيكان في 
مملكـــة البحريـــن، بدعـــوة كريمـــة من لدن 
جالـــة الملـــك المعظـــم، يؤكـــد أحـــد القيم 
فـــي  والمتمثلـــة  األرض  لهـــذه  المتميـــزة 
التســـامح والمحبـــة، إلـــى جانـــب تقديرها 
لاختـــاف بيـــن البشـــر، حيـــث تحتضـــن 
أمامهـــم  وتفتـــح  حـــب  بـــكل  الجميـــع 
فرصـــًا متســـاوية في ممارســـة طقوســـهم 
وعباداتهـــم بـــكل حريـــة، بل وتعمـــل على 
مشـــيرًا  العبـــادات.  هـــذه  وتســـهيل  دعـــم 
علـــى  غريبـــًا  ليـــس  األمـــر  هـــذا  أن  إلـــى 
مملكـــة الســـام، والتي تعيش هـــذه القيم 
والثقافة منـــذ األزل، فوجود الكنائس في 
البحريـــن ليـــس باألمـــر الجديـــد بـــل يعود 
إلى عشـــرات الســـنوات، إلى جانب وجود 

األديرة التاريخية والتي تؤكد على ثقافة 
التسامح والتعدد التي تعيشها البحرين.

معاٍن إنسانية

إلـــى ذلك، عبـــر الرئيـــس التنفيذي شـــركة 
إنســـيكلوتريد، ســـعد نوفـــان عن ســـعادته 
اخوانـــه  برفقـــة  القـــداس  هـــذا  بحضـــور 
المســـيحيين، إيمانًا بـــأن كل األديان نزلت 
القيـــم  تكريـــس  أجـــل  مـــن  األرض  إلـــى 
الصالحـــة بيـــن البشـــر، والتعامـــل مـــع مـــا 
يملكونـــه مـــن معـــاٍن إنســـانية فـــي المقام 

األول.
ورفـــع نوفان جزيـــل الشـــكر والتقدير إلى 
مقـــام جالة الملـــك المعظـــم، والذي جعل 
هـــذا اللقـــاء ممكنـــًا علـــى أرض البحريـــن 
بيـــن مختلـــف أتبـــاع األديـــان والطوائـــف 
وبحضور قداســـة البابا فرانســـيس، مقدرًا 
مـــا يلقـــاه الجميع مـــن دعم ومســـاندة من 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
كمـــا تقـــدم نوفـــان بجزيـــل شـــكره علـــى 
فـــي تنظيـــم هـــذا  المبذولـــة  الجهـــود  كل 
الحـــدث الكبيـــر، وإخراجه للعالـــم بأفضل 
صـــورة، رغـــم كثافـــة الحضور والـــذي بدأ 
الثانيـــة صباحـــًا،  الســـاعة  منـــذ  بالتوافـــد 
مبـــاركًا للبحريـــن كل نجاحاتهـــا على كافة 

المستويات المحلية واالقليمية العالمية.

اختيار السالم

مـــن جانبهـــا، أشـــادت الصحافيـــة بجريدة 
“البـــاد” لبيبـــة فـــارس، بأجـــواء التعايـــش 
والمحبـــة التـــي تعـــم مملكـــة البحرين في 
ظـــل العهد الزاهـــر لجالة الملـــك المعظم، 
وقالت: “إن اللســـان يعجز عن شكر مملكة 
البحريـــن، ملـــكًا وحكومـــة وشـــعبًا، علـــى 
المجهـــودات الكبيـــر من أجـــل إنجاح هذا 

االحتفال الكنسي الرائع”.
وأوضحـــت فـــارس أنـــه، ورغـــم التواجـــد 
الخليجيـــة  الجنســـيات  لكافـــة  الكبيـــر 
والعربيـــة واألجنبية، فإن فريـــق البحرين 
علـــى  ـــن  ليطمئِّ وانســـجام  بتناغـــم  عمـــل 
وصولنـــا إلى اســـتاد البحرين بكل ســـامة 
وأمان؛ معربة عن شكرها لوزارة الداخلية 

الهتمامهم بسامة الجميع.
 ولفتـــت فـــارس إلـــى أن موعظـــة قداســـة 
البابـــا فرنســـيس تمحورت حول الســـام، 
جاعاً من الســـام خيارًا ومن التقارب مع 

المختِلف مبدأ.

رؤية منفتحة

مـــن جانبـــه أكـــد الطالـــب البحرينـــي فـــي 
محمـــد  للتكنولوجيـــا،  البحريـــن  جامعـــة 
مهـــدي محمـــد، عن ســـعادته بحضـــور هذا 
الحـــدث اإلنســـاني الكبيـــر، والـــذي يعكس 
أهـــم قيـــم المجتمـــع البحرينـــي المتمثلـــة 
بالمحبـــة والســـام والتعايـــش بيـــن جميع 
مكوناتـــه مـــن مختلف األديـــان والطوائف 

واألعراق.
وأشـــار محمد أن هذا الحـــدث اليوم يمثل 
انعكاســـًا لما يحمله جالـــة الملك المعظم، 
مـــن فكـــر ورؤيـــة منفتحـــة علـــى الجميع، 
والذي ينعكس فكرًا وســـلوكًا أيضًا في كل 
أبنـــاء البحرين، ويعيشـــونه بشـــكل يومي 

في جميع مناحي حياتهم.
واختتم بأن وجوده اليوم في هذا القداس 
بجانـــب اخوانه المســـيحيين يمثل فرصة 
مواتيـــة لتأكيـــد قيـــم المجتمـــع البحريني 
وإلعطـــاء العالـــم الصـــورة الحقيقيـــة عما 
تعيشـــه المملكة من صور المحبة والسام 

والوئام.

المنامة - بنا

المناسبة عكست ما تمثله البحرين من انفتاح وقيم إنسانية راقية
حدث كبير أدخل الفرحة لقلوبنا... مشاركون في القداس بقيادة البابا فرانسيس:

اللبنانية نهاد الياس الزميلة لبيبة فارس ملتقية الكاردينال بشارة الراعي

البحرين منارة عالمية للتسامح والتعايش
أشاد بالزيارة الرسمية التاريخية لبابا الفاتيكان وشيخ األزهر... وزير الخارجية:

بـــن  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
راشـــد الزيانـــي، تقديـــر مملكـــة البحريـــن 
صاحـــب  الُمعظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
واعتزازهـــا بالزيـــارة الرســـمية التاريخيـــة 
لقداســـة البابـــا فرنســـيس، بابـــا الفاتيكان، 
ومشـــاركته وفضيلـــة اإلمام األكبـــر أحمد 
رئيـــس  الشـــريف  األزهـــر  الطيـــب، شـــيخ 
مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، فـــي ملتقـــى 
البحرين للحوار “الشـــرق والغرب من أجل 
التعايش اإلنساني”، بدعوة كريمة ورعاية 
ـــن  وزيـــر الخارجيـــة  ملكيـــة ســـامية. وثمَّ
النتائج المثمرة للملتقى اإلنساني العالمي 
بمشـــاركة أكبـــر رمزيـــن دينييـــن، وحكماء 
الشـــرق والغـــرب، باعتبـــاره شـــاهًدا علـــى 
مكانة مملكة البحرين كواحة أمن وســـام 
ومنـــارة عالمية للتســـامح الديني والحوار 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن جميـــع األديـــان 
والحضـــارات  والثقافـــات  والمذاهـــب 
في ظـــل النهـــج اإلنســـاني والدبلوماســـي 
الحكيـــم لجالـــة الملـــك الُمعظـــم، وجهود 
وتوجهـــات الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وإنجازاتهـــا الرائـــدة فـــي احتـــرام حقـــوق 

اإلنسان وحرياته الدينية والثقافية.
ـــر عـــن تقديـــره لدعـــم جالـــة الملـــك  وعبَّ
الُمعظـــم، فـــي كلمتـــه الســـامية لمخرجات 
أجـــل  مـــن  للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى 
اإلنســـانية، وتوصياتـــه القّيمة إلعاء قيم 
الســـام والتفاهم بين جميـــع أهل األديان 
إلحـــال  أساســـي  كمدخـــل  والمعتقـــدات 
والوحـــدة محـــل الفرقـــة مـــن أجـــل عالـــم 
أكثـــر اســـتقراًرا وأمًنـــا، وتفضـــل جالتـــه 
بإنشاء “جائزة الملك حمد الدولية للحوار 
والتعايش الســـلمي” تأكيًدا ألهمية الحوار 
والتفاهـــم والتعـــاون المشـــترك بين الدول 
والشعوب في إرساء قيم الخير والسام.

وأوضح أن الزيارة الرســـمية لقداســـة بابا 
الفاتيـــكان تمثـــل دفعـــة تاريخيـــة جديدة 
لمســـيرة العاقـــات الدبلوماســـية القائمـــة 
بيـــن مملكة البحرين والكرســـي الرســـولي 
حرصهمـــا  وتؤكـــد   ،2000 فبرايـــر  منـــذ 
المحبـــة  روح  ترســـيخ  علـــى  المشـــترك 
والوئام والتسامح الديني، وتعزيز التآخي 

اإلنســـاني والســـام بين شـــعوب المنطقة 
الفاتيـــكان  بابـــا  بتقديـــر  منوًهـــا  والعالـــم، 
والعرقـــي  الثقافـــي  للتنـــوع  كلمتـــه  فـــي 
والدينـــي والتعايـــش الســـلمي فـــي مملكة 
البحرين، ولمبادئ إعـــان مملكة البحرين 
فـــي دعوته للتســـامح واحتـــرام الحريات 
الدينيـــة ونبذ الكراهيـــة والعنف، و”وثيقة 
األخوة اإلنسانية من أجل السام العالمي 

والعيش المشترك”.
المشـــرفة  التاريخيـــة  بالمواقـــف  وأشـــاد 
األزهـــر  شـــيخ  األكبـــر  اإلمـــام  لفضيلـــة 

التســـامح  قيـــم  نشـــر  فـــي  الشـــريف 
والوســـطية واالعتـــدال، وتقديـــره الدائـــم 
للتاريـــخ العريق لمملكـــة البحرين صاحبة 
ـــام  ليـــد في الجنوح إلى السَّ “الميـــراث التَّ
والتساُمح وتعاُيش الحضارات والثقافات 
وحواراتهـــا، وتحويـــل مـــا ُيائـــم منها إلى 
قـــٍة وُمْبِدعـــٍة َتُصبُّ في  مصـــدِر طاقٍة خاَّ
ر  والتطـــوُّ  ، المجتمعـــيِّ االســـتقراِر  اتِّجـــاِه 

االجتماعي الَبنَّاء”.
وأكـــد أن مملكة البحرين ســـتظل نموذًجا 
ملهًمـــا لحمايـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان 
والمذاهـــب  األديـــان  بيـــن  والتعايـــش 
واألعـــراق، فـــي ظـــل احترامهـــا للحريـــات 
الدينيـــة، وحرمـــة دور العبـــادة، في وجود 
المســـاجد إلى جانـــب الكنائـــس والمعابد، 
أحدثهـــا افتتـــاح كاتدرائيـــة ســـيدة العرب 
في ديسمبر الماضي بمنطقة عوالي، كأكبر 
كنيســـة كاثوليكية في المنطقة، ومواصلة 
مبادراتهـــا الرائدة عالمًيا لتعزيز التســـامح 
الديني، ونبذ التعصب والكراهية، وإرساء 
قيم الحوار والتفاهم والتعايش اإلنساني 
والحضـــاري بيـــن أفـــراد األســـرة البشـــرية 

على تنوعهم الفكري والديني والثقافي.

المنامة - بنا

وزير الخارجية
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أعلـــن صنـــدوق إغاثـــة المجتمـــع الهندي، 
تحت رعاية ســـفارة الهند بالبحرين، عن 
موعـــد انطـــاق المهرجـــان الفنـــي “فابـــر 
نســـخته  فـــي   ”2022 اســـبكترا  كاســـتل 
الرابعة عشـــرة، بمبنى المدرســـة الهندية 
بمدينة عيســـى يـــوم الجمعة 9 ديســـمبر 

 .2022
جـــاء ذلـــك في مؤتمر صحافـــي عقد في 
فندق كراون بازا، حيث تعتبر مســـابقة 
“فابر كاستل اسبكترا”، أكبر مسابقة فنية 
للطاب في مملكة البحرين، والتي تعود 
إلـــى أرض الواقـــع هذا العام بعـــد عقدها 
على منصة افتراضية على مدار العامين 

الماضيين بسبب الوضع الوبائي.
وقـــال رئيـــس صنـــدوق إغاثـــة المجتمع 
“يهـــدف  راماشـــاندران  بابـــو  الهنـــدي 
المهرجـــان الفنـــي إلـــى تشـــجيع وتكريم 
الشـــباب،  بيـــن  المهـــارات  الفـــن وتعزيـــز 
حيث يعد أكبر مسابقة فنية للطاب في 

مملكة البحرين”. 
وأوضـــح األميـــن العـــام بانـــكاج نالور أنه 
سيشارك أطفال من مدارس مختلفة في 

الدولة في المســـابقة بعـــد اختيارهم في 
الجوالت التمهيدية التي سيتم تنظيمها 
في مدارســـهم، قائاً “يهدف هذا الحدث 
الســـنوي إلـــى اكتشـــاف المواهـــب الفنية 
الصغيـــرة وإعـــداد جيـــل مســـتقبلي مـــن 

المحفزات للتغيير االجتماعي”.
ودعا رئيس شركة فابر كاستل اإلقليمي، 
ســـانجاي بان، المشـــاركين مـــن المدارس 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم للمشـــاركة في 

مســـابقة اســـبكترا الدولية 2022 والفوز 
بجوائـــز وشـــهادات رائعة، الفتـــا إلى أنه 
في العـــام الماضي، شـــارك أكثر من 550 
طفـــًا من نحو 80 مدرســـة في 17 دولة 
فـــي مســـابقة الفـــن التـــي أقيمـــت عبـــر 

اإلنترنت.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وذكـــر 
الوكيـــل فـــي كيـــه تومـــاس أنه مـــن أجل 
االســـتعداد لهـــذا المهرجـــان، عقـــد فريق 

صندوق إغاثة المجتمع الهندي اســـبكترا 
اجتماًعا فـــي القاعة القنصلية بالســـفارة 
مع منســـقي المدرسة، بحضور السكرتير 
رافيشـــانكار  ســـري  بالســـفارة  الثانـــي 
شـــوكا، وانضم ما يقرب 40 منســـًقا من 
نحـــو 25 مدرســـة إلـــى االجتمـــاع األول 
وكانوا جميًعا متحمسين لتنظيم فعالية 

اسبكترا لهذا العام على أرض الواقع.
تومـــاس  أرولـــداس  المستشـــار  وقـــال 

“كالعادة، يتم تقســـيم المشـــاركين إلى 4 
فئـــات عمريـــة وهي مـــن 5 إلـــى 8 أعوام 
ومـــن 8 إلـــى 11 عاًمـــا، ومـــن 11 إلى 14 
عاًمـــا، ومـــن 14 إلـــى 18 عاًمـــا، وســـيتم 
خـــال  مـــن  فقـــط  بالمشـــاركة  الســـماح 

المدارس/المؤسسات”.
وأضـــاف المستشـــار بهاجـــوان أســـاربوتا 
المشـــاركين  جميـــع  تزويـــد  “ســـيتم 
الرســـم  ومـــواد  بـــأوراق  البحريـــن  فـــي 

وســـيحصل الفائزون الثاثة األوائل في 
كل فئـــة عمريـــة علـــى جوائز وشـــهادات 
فرديـــة، وســـيحصل جميـــع المشـــاركين 

على شهادة مشاركة”.
وقـــال منســـق مســـابقة ســـبكترا أنيـــش 
ســـريدهار، إنـــه ســـيتم عـــرض األعمـــال 
الفائـــزة واإلبداعات األخرى التي قام بها 
األطفال في لوحـــة مصممة للعام 2023، 
وســـيتم إطـــاق هـــذه اللوحة فـــي حفل 
سيعقد يوم 30 ديسمبر 2022، وسيكون 
عـــدد كبيـــر مـــن كل مـــن هـــذه اللوحـــات 
متاحا لجميع الرعاة والشـــركات والبنوك 
وشركات التأمين والمؤسسات التعليمية 

والنوادي والجمعيات والمنظمات. 
مانـــي  الصنـــدوق  أميـــن  وأوضـــح 
الكشمانامورثي أنه إضافة إلى المنافسة 
عبـــر اإلنترنـــت علـــى المســـتوى الوطني، 
ســـيتم إجراء مســـابقة اســـبكترا الدولية 
الثانيـــة عبـــر اإلنترنت 2022، وســـتجرى 
منفصلـــة،  بصـــورة  المســـابقتين  كلتـــا 
وســـيتم إعان مجموعتين من الفائزين، 
وستقام مسابقة اسبكترا الدولية الثانية 
علـــى منصـــة افتراضيـــة يـــوم األحـــد 11 

ديسمبر 2022.

أكــد وزيــر شــؤون البلديــات والزراعة وائل المبارك، مواصلة توســيع الشــراكة مع 
القطاع الخاص في إنشــاء وإدارة المشــروعات الخدمية. وقال المبارك إّن مملكة 
البحريــن تســير بخطــى ثابتــة؛ لتحقيــق المزيد مــن اإلنجــازات النوعية عبــر تعزيز 
إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها ملك 
البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، وتنفيــذًا لرؤية 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، في الحرص على إشراك القطاع الخاص وزيادة الشراكة معه في مختلف 

المشروعات الخدمية.

وبيـــن الوزير المبارك فـــي تصريح له أن 
العمـــل مســـتمر لتفعيـــل هـــذه الشـــراكة، 
وصوالً لتحقيق األهداف المنشـــودة في 
تحقيـــق اقتصـــاد مســـتدام، يســـتند إلى 
المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنّوع، 
رســـم  علـــى  الحكومـــة  دور  وتركيـــز 
السياســـات واإلســـتراتيجيات ومراقبـــة 
مقدمـــي الخدمـــات وتنظيمهـــا، وتقليـــل 
المشـــروعات،  لتنفيـــذ  الزمنيـــة  المـــدد 

وخفـــض تكلفـــة الخدمـــات وتحســـينها، 
والجمـــع بين موارد وخبـــرات القطاعين 
المنفعـــة  يحقـــق  ممـــا  والخـــاص  العـــام 
لكليهما، وجذب وتنشـــيط االستثمارات 
واألجنبيـــة،  واإلقليميـــة،  الوطنيـــة، 
وتحقيـــق قيمـــة أفضـــل مقابـــل الموارد 
وكذلـــك  العـــام،  باإلنفـــاق  يتعلـــق  فيمـــا 
تشـــجيع القطاع الخاص على المشـــاركة 
االقتصـــادي  النمـــو  وتعزيـــز  واالبتـــكار، 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  الوزيـــر  وأشـــار 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة قـــد تمكنت 
المشـــروعات  مـــن  العديـــد  إنجـــاز  مـــن 
الخدمية بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
الحدائـــق  بإنشـــاء  يتعلـــق  ســـواء فيمـــا 

المجمعـــات  أو  العامـــة  والمتنزهـــات 
التجارية والواجهات البحرية إلى جانب 
مشـــروعات األســـواق المركزيـــة وكذلك 
مشـــروعات اإلنتاج الزراعي والحيواني 
الســـمكي  االســـتزراع  ومشـــروعات 
ومشـــروعات األمن الغذائي وغيرها من 

المشروعات الخدمية المهمة.
الـــوزارة  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
بصدد توسيع هذه الشراكة في المرحلة 
القادمة عبر الفرص االستثمارية المتاحة 
فـــي أمـــاك البلديـــة، حيـــث تـــم التوقيع 
أخيـــرًا على عدد من اتفاقيات الشـــراكة 
مع القطاع الخاص إلنشاء مجموعة من 
المشـــروعات الخدميـــة، كما تم تشـــكيل 
لجنة مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة 
البحرين؛ من أجل تعزيز العمل المشترك 

بين القطاعين العام والخاص.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن حكومـــة مملكة 

البحريـــن قـــد عملـــت علـــى رســـم األطر 
الازمـــة لتحقيـــق الشـــراكة مـــع القطـــاع 
الخاص من خـــال رؤية البحرين 2030 
التـــي تؤكد دفع عجلـــة النمو االقتصادي 
بالمملكة من خال زيادة إنتاجية القطاع 
البحرينـــي  المواطـــن  وجعـــل  الخـــاص، 
الخيار األمثل للعمل في الشـــركات ذات 
القيمـــة المضافة العاليـــة، منوهًا بحرص 
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص كشـــركاء؛ 
إليجاد مناخ محّفز للريادة وتعزيز قدرة 

المنشأة الصغيرة والمتوسطة.
وتابع بـــأن الحكومة وعبر برنامج 
عملهـــا عملـــت علـــى دفـــع القطـــاع 
الخـــاص ليتبـــوأ دورًا أكبر كمحّرك 
التنميـــة  عمليـــة  فـــي  رئيســـي 
لخلـــق فـــرص نوعيـــة للمواطنيـــن 
وللعمـــل واالســـتثمار، كمـــا عملـــت 
خّطـــة  وعبـــر  أيضـــًا  الحكومـــة 

التعافـــي االقتصادي علـــى تفعيل 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
لتنفيـــذ مشـــروعات بنيـــة تحتيـــة 
كبـــرى، وإطـــاق منّصـــة األراضي 
الحكومية، وتطوير نظام سجات 
التصاريـــح  إصـــدار  وتســـريع 
والموافقات الحكومية للشـــركات، 
وتحديـــث القوانين والتشـــريعات 

لمواكبة متطلبات التنمية.
وختـــم الوزيـــر تصريحـــه بالتأكيد 
على اســـتمرار العمل نحو توســـيع 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص من 
خـــال خطـــوات متتالية ســـتقوم 
بهـــا الـــوزارة في المرحلـــة المقبلة، 
مـــن  االســـتفادة  علـــى  والعمـــل 
اإلمكانات المتاحة بما يعزز نوعية 
المقدمـــة  الخدمـــات  ومســـتوى 

للمواطنين.

انطالق مسابقة “فابر كاستل اسبكترا” 9 ديسمبر 2022

مواصلة توسيع الشراكة مع “الخاص” في إنشاء المشروعات

تحت رعاية سفارة الهند بالبحرين

تعزيز قدرة “المتوسطة والصغيرة” وخفض التكلفة... وزير البلديات:

وزير شؤون البلديات والزراعة

هبة محسن

أصـــدرت هيئة التقييـــس الخليجية أكثر 
مـــن 26500 مواصفـــة قياســـية والئحـــة 
فنيـــة خليجيـــة موحـــدة لمختلف الســـلع 
قطاعـــات  عـــدة  شـــملت  والمنتجـــات 
مختلفـــة؛ بهدف تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة في منطقة الخليـــج العربي، 
وبلغ عدد اللوائح الفنية الخليجية 1231، 
وتم إطـــاق 10 مبـــادرات إســـتراتيجية 
لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
مـــن خـــال عمـــل 11 لجنـــة فنيـــة لبنـــاء 
الرقميـــة”  “القـــراءة  الخليجـــي  الكـــود 
للســـلع والمنتجات، وعمـــل 8 لجان فنية 
فرعيـــة خليجية، إضافة لعمـــل 18 لجنة 
فنية خليجيـــة متخصصـــة بالمواصفات 
والمقاييـــس في الخليـــج، و18 مجموعة 
الســـلع  بمواصفـــات  معنيـــة  فنيـــة  عمـــل 
الخليجيـــة،  األســـواق  فـــي  والمنتجـــات 
وتعمـــل 19 لجنة فنيـــة خليجية للتحقق 
مـــن المطابقـــة بمشـــاركة 454 عضوًا في 
اللجنـــة الفنيـــة الخليجيـــة للتحقـــق مـــن 

المطابقات والمواصفات والمقاييس.

مذكرات تفاهم

ووقعـــت هيئـــة التقييس لـــدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربي أكثر من 
64 مذكـــرة تفاهـــم وتعاون فنـــي لتعزيز 
عاقاتها اإلســـتراتيجية مع شركائها في 
المنظمات اإلقليمية والدولية والتكتات 
االقتصادية، بما يسهم بفاعلية في دعم 

التوجيهـــات والـــرؤى الدوليـــة لتحقيـــق 
ودعـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
التقييـــس الدولي باعتبـــار اللغة الدولية 

المشتركة عالميًا.
ويرتبـــط نشـــاط المواصفـــات القياســـية 
الخليجيـــة بشـــكل مباشـــر بــــ 10 أهداف 
للتنمية المســـتدامة من أصـــل 17 هدفًا، 

كمساهمة من دول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربي في تحقيق االســـتدامة 
والبيئيـــة،  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
حيث األهـــداف المرتبطـــة بالمواصفات 
الخليجيـــة  الفنيـــة  القياســـية واللوائـــح 
العشـــر من أصـــل 17، هـــي: القضاء على 
الفقر، القضاء التام على الجوع، التعليم 

الجيد، الصحة الجيدة والرفاهية، المياه 
النظيفة والنظافة الصحية، العمل الائق 
ونمـــو االقتصـــاد، طاقة نظيفة وبأســـعار 
خليجيـــة  ومجتمعـــات  مـــدن  جيـــدة، 
وفـــق  واالبتـــكار  الصناعـــة  مســـتدامة، 

هياكل أساسية، العمل المناخي.
ويأتـــي دور المنظومـــة الخليجيـــة؛ مـــن 

أجـــل تحقيـــق المطابقـــة والوصـــول إلى 
8 أهـــداف أممية تشـــمل االســـتدامة في 
جوانـــب “اجتماعيـــة واقتصادية وبيئة” 
فـــي منطقـــة الخليج العربـــي من منطلق 
تحقيـــق أهـــداف الخطة اإلســـتراتيجية 

الخليجية للتقييس 2021–2025.
وفـــي ســـياق ذي صلـــة وقعـــت هيئـــة 
التقييـــس الخليجية مذكـــرة تفاهم مع 
الجهـــاز المركـــزي للتقييس والســـيطرة 
التخطيـــط  لـــوزارة  التابـــع  النوعيـــة 
فـــي مقـــر األمانـــة  العـــراق  بجمهوريـــة 
بمدينـــة  التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة 
الريـــاض بالمملكـــة العربية الســـعودية؛ 
لتعزيـــز التعـــاون الفنـــي بيـــن الجانبيـــن 
فـــي مجـــاالت المواصفـــات والقياســـية 
التبـــادل  وتســـهيل  الفنيـــة  واللوائـــح 
التجاري بيـــن جمهورية العراق والدول 
الخليجيـــة األعضاء في هيئة التقييس 
مذكـــرة  تضمنـــت  حيـــث  الخليجـــي، 
التعـــاون  أوجـــه  مـــن  العديـــد  التفاهـــم 
دول  بيـــن  المشـــترك  العمـــل  وتعزيـــز 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

المنامة - وزارة الصحة

26 ألف مواصفة قياسية خليجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
64 مذكرة تفاهم وتعاون فني وقعتها “التقييس الخليجي”



وصول بعض أفواج الطائرات المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران
وصلـــت إلـــى المملكـــة بعـــض أفـــواج 
معـــرض  فـــي  المشـــاركة  الطائـــرات 
والـــذي  للطيـــران،  الدولـــي  البحريـــن 
ســـيقام برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبإشـــراف الممثل الشـــخصي لجاللة 
الملـــك المعظم ورئيـــس اللجنة العليا 
المنظمـــة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيـــران ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
حمـــد آل خليفـــة خالل الفتـــرة من 9 
الـــى 11 نوفمبـــر الجـــاري فـــي قاعدة 

الصخير الجوية.

اإلمـــارات  فرســـان  فريـــق  ووصـــل 
لالســـتعراض الجـــوي التابـــع للقـــوات 
الجويـــة اإلماراتيـــة وفريـــق الصقور 
الجويـــة  للقـــوات  التابـــع  الســـعودية 

 F16 وطائـــرات  الســـعودية  الملكيـــة 
تابعـــة للقـــوات المســـلحة االماراتيـــة 
وطائرات القوات المسلحة السعودية 
وطائرات القوات الجوية الباكستانية 

وفريـــق غلوبـــل ســـتار ضمن الســـرب 
المشـــارك في االســـتعراضات الجوية 
التـــي ســـتقام في فعاليـــات المعرض، 
التدريبـــات  ببعـــض  قامـــوا  حيـــث 

الجوية.
وســـوف يتوالـــى وصـــول الطائـــرات 
المدنية والعسكرية والفرق المشاركة 
القليلـــة  األيـــام  فـــي  المعـــرض  فـــي 

المقبلة ومن المؤمـــل اكتمال وصول 
الطائرات المشاركة قبل بدء فعاليات 
المعـــرض التـــي تبـــدأ فـــي 9 مـــن هذا 

الشهر.

المنامة - بنا

سيدعلي المحافظة

روما - مجلس التعليم العالي

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

االتحاد الدولي للمحامين

ضمـــن جهـــود مجلس التعليـــم العالي فـــي تعزيز أوجـــه التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات األكاديمية مـــع مختلف دول العالـــم وتحقيقًا 
للرؤيـــة االقتصادية، وفي إطار الزيارة الرســـمية التي قامت بها 
األميـــن العـــام لمجلس التعليم العالي نائـــب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي إلى إيطاليا، الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة، التقت الشـــيخة رنا وزيرة الجامعات والبحوث 
اإليطاليـــة آنا ماريا بيرنيني بحضور ســـفير مملكة البحرين لدى 

جمهورية إيطاليا ناصر البلوشي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الجامعات والبحوث اإليطالية 
باألميـــن العـــام لمجلس التعليـــم العالي، معربة عـــن أهمية تعزيز 
أواصـــر التعـــاون وتطوير العالقات الثنائية بيـــن مملكة البحرين 
وجمهورية إيطاليا في مجـــال التعليم العالي والبحوث العلمية، 
بمـــا يواكـــب تحقيـــق الـــرؤى االقتصاديـــة والتعليميـــة للبلديـــن 

الصديقين. 
وأكدت الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أن القيادة 
الرشـــيدة حريصـــة علـــى تحقيـــق التعـــاون مـــع دول العالـــم في 
مختلـــف المجاالت، وتعزيز العالقات المشـــتركة، والحرص على 

توفير البيئة المناسبة والجاذبة لالستثمارات في مجال التعليم 
العالـــي، تحقيقـــًا للرؤية االقتصاديـــة 2030، التـــي أطلقها عاهل 
البالد المعظم، وتنفيذًا من صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واطلعت الشـــيخة رنا على تاريخ التعليم لدى جمهورية إيطاليا، 
واالنجـــازات األكاديميـــة التي حققتها مؤسســـات التعليم العالي 
وإمكان االســـتفادة من الخبـــرات عبر إقامـــة المؤتمرات وورش 

العمل المشتركة بين البلدين.

أكد الوكيل المساعد للمشاريع اإلسكانية 
بـــوزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
المشـــاريع  أهميـــة  األدرج  محمـــد  رضـــا 
المســـتقبلية التي طرحت ضمـــن فعالية 
والتـــي  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
أقيمـــت مؤخـــرا برعايـــة من ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مشـــيرًا إلـــى أن الـــوزارة ســـتقوم بطـــرح 
مناقصة بناء 280 وحدة سكنية بمدينة 
خليفة للتطوير من قبل القطاع الخاص، 
باإلضافـــة إلى طرح مناقصـــة لبناء 131 
بمدينـــة  شـــقة  و360  ســـكنية،  وحـــدة 

سلمان ضمن الحزمة األولى للبرنامج.
وأضـــاف أن مشـــاريع اإلســـكان المقبلـــة 
تؤســـس لمرحلـــة جديـــدة من الشـــراكة 
مـــع القطاع الخاص، بما ينعكس بشـــكل 

مباشـــر على تحقيق األهداف الرئيسية 
التعافـــي  خطـــة  وأولويـــات  للـــوزارة 
االقتصـــادي، وتســـهم فـــي الوقـــت ذاته 
بوضـــع خطـــة لمعالجـــة أي تحديات قد 

تعيق إنجاز المشاريع.
وأشـــار األدرج إلى مبادرات الشراكة مع 
القطاع الخاص خالل السنوات الماضية، 

والتي انطلقت من خالل أول برنامج لها 
وهـــو “مزايـــا” والـــذي يتجـــاوز اليوم 11 
ألف مســـتفيدا منذ بدايته وحتى اليوم، 
األمـــر الـــذي يعكـــس الجـــدوى الحقيقية 
للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن 

اإلسكانية والمجمعات السكنية.
البدايـــة  هـــذه  أن  األدرج  وأضـــاف 
المحفزة شـــجعت الـــوزارة على المضي 
قدمًا نحو التوســـع في إطالق مشـــاريع 
إســـكانية جديـــدة ضمـــن برنامج حقوق 
تطويـــر األراضـــي الحكوميـــة بالتعـــاون 
والشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، والتي 
كانـــت باكـــورة أعمالهـــا بمنطقـــة اللوزي 
بعـــدد 132 وحـــدة ســـكنية تتناســـب مع 
التمويالت اإلسكانية وتلبي احتياجات 
االســـتدامة  لهـــم  وتحقـــق  المواطنيـــن، 
تحـــت مســـمى “ برنامج حقـــوق تطوير 

األراضي الحكومية” .

انعقد في الســـادس والعشرين من الشـــهر الماضي المؤتمر العام 
لالتحـــاد الدولـــي للمحاميـــن والـــذي اســـتضافته العاصمـــة داكار 

بجمهورية السنغال. 
وأثناء المؤتمر تم اختيار المحامي علي الجبل كأفضل ســـكرتير 
إقليمـــي لالتحـــاد؛ نظـــًرا للجهـــود التي بذلهـــا طوال فترة شـــغله 
المنصب.والمحامي الجبل يشـــغل منصب األميـــن العام لمنطقة 
الشرق األوسط التي تشمل دول الخليج العربي والعراق واليمن 
وإيـــران. ومـــن جانـــب آخر، تـــم تكريـــم المحامي حســـن العجوز 
كأفضـــل ممثل وطني لالتحـــاد عن مملكة البحرين؛ نظًرا للنتائج 
التـــي حققهـــا في فترة الســـنوات الخمـــس منذ تعيينـــه في ذلك 
المنصـــب. واختتـــم االتحاد مؤتمره العام أخيـــرا، ومن المقرر أن 

يعقد االتحاد مؤتمره العام المقبل بمدينة روما بإيطاليا. 
ويعتبـــر االتحـــاد الدولـــي للمحاميـــن )UIA( أقدم منظمـــة دولية 
يضـــم تحت عضويته أكثـــر من مليوني محاٍم حول العالم وأكثر 
مـــن 200 جمعيـــة ونقابـــة مهنيـــة. كمـــا يتمتـــع االتحـــاد بالصفـــة 
االستشـــارية الخاصة في األمـــم المتحدة والمجلـــس األوروبي، 

وتنضـــم تحـــت عضويـــة االتحـــاد خبـــرات قانونية فـــي مختلف 
مجـــاالت القانون مما يســـمح لها بإطالق حـــوارات قانونية على 
مســـتوى عاٍل من خالل اللجان المتخصصـــة ومجموعات العمل 
وكذلك حمايـــة مصالح المحامين وتذليـــل العقبات والصعوبات 

التي تواجه المهن القانونية حول العالم.

تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في التعليم العالي... رنا بنت عيسى:

تشييد 131 منزالً و360 شقة بمدينة سلمان بالشراكة مع “الخاص”... األدرج:

في المؤتمر العام لالتحاد بداكار 

استقطاب الجامعات اإليطالية واالستفادة من الخبرات العلمية

طرح مناقصة بناء 280 وحدة بمدينة خليفة

“الدولي للمحامين” يكرم الجبل والعجوز

رضا األدرج 

المنامة - بنا

المنامة - “بيبا”

التعليـــم  العـــام لمجلـــس  التقـــت األميـــن 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي، الشيخة رنا بنت عيسى بن 
Med- دعيج آل خليفة، رئيس مؤسســـة

Or وزيـــر الداخليـــة الســـابق بالجمهورية 
اإليطالية، ماركو مينيتي، بحضور ســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة إيطاليا 
ناصـــر البلوشـــي فـــي إطـــار سلســـلة مـــن 
اللقاءات الرســـمية التي تقوم بها مع عدد 
من الشـــخصيات فـــي جمهوريـــة إيطاليا 
وذلـــك بهـــدف تحقيـــق أقصـــى درجـــات 
التعـــاون مع جميع الجهـــات ذات العالقة.
وتباحـــث الطرفان حول ســـبل التنســـيق 
المشـــترك، وأهميـــة تعزيـــز الروابـــط بيـــن 
مؤسســـة Med-or المختصـــة فـــي مجال 
األنشـــطة الثقافية و البحث العلمي وبين 
مجلس التعليم العالي، الفتين إلى أهمية 

األكاديمـــي  للتعـــاون  ملتقـــى  تخصيـــص 
والجامعي بين البحرين وايطاليا.

وعبـــرت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالـــي، عـــن تقديرهـــا وامتنانهـــا لماركـــو 
مينيتي وذلك الستقبالها في مدينة روما، 
مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة 
فـــي  االستشـــاريين  واعضائهـــا   Med-or
دعـــم التعليم العالـــي والبحـــوث العلمية، 

مؤكـــدة أهميـــة اللقـــاءات المشـــتركة مـــع 
المشـــترك،  التعـــاون  لتعزيـــز  المؤسســـة 
لـــدى  الماضـــي  مـــارس  فـــي  أخرهـــا كان 
وأشـــاد  البحريـــن.  فـــي  لمكتبهـــا  زيارتـــه 
رئيس مؤسسة Med-Or، بعمق العالقات 
الثنائية بين البلدين واالهتمام المتواصل 
لألمين العـــام لمجلس التعليم العالي، في 

دعم أواصر العالقات واالرتقاء.

اســـتحدث القرار األخير بشأن االشـــتراطات التنظيمية للتعمير 
فـــي مختلف مناطـــق البحريـــن تنظيما لتعدد الوحدات يســـمح 
ببنـــاء أكثـــر مـــن وحـــدة ســـكنية داخـــل قطعـــة األرض وفـــق 
ضوابـــط واشـــتراطات محـــددة للتصانيـــف التـــي يســـمح فيهـــا 
بتعـــدد الوحـــدات، في ظـــل شـــكوى مجموعة من المســـتثمرين 
والمطوريـــن العقاريين من قـــرار تجميد عمليـــات فرز األراضي 
وبيع الطبقات األفقية، وما نتج عنها من خســـائر بلغت عشرات 
مالييـــن الدنانير. ويتيح الفرز وبيع الطبقات األفقية للمطورين 
بنـــاء عدة عقارات على أرض واحدة، وإصدار الرخص الخاصة 

بها، ليتم بيع هذه العقارات على حدة بوثيقة مستقلة.
وســـمح القرار الجديد بتعدد الوحدات في التصنيفات السكنية 
الزراعيـــة  والمناطـــق  الراقيـــة  والفلـــل  والحدائقيـــة  الخاصـــة 
االســـتثمارية، بشـــرط الحصـــول علـــى موافقـــة تخطيطية على 
صالحيـــة الموقـــع للتعمير مع تغيير تصنيف العقـــار إلى مناطق 

المجمعات السكنية.
وحـــدد القـــرار مســـاحات للعقار القابل للتقســـيم بمـــا ال يقل عن 
6 آالف متـــر مربـــع للمناطق الزراعية االســـتثمارية، و1500 متر 

مربع للســـكن الحدائقي، و1000 متـــر مربع للفلل الراقية، و600 
متر مربع للسكن خاص بنوعيه ألف وباء.

واشـــترط القرار بأال يقل نصيب الوحدة الواحدة بعد التقســـيم 
عـــن 300 متـــر مربع في الســـكن الخاص، و600 متـــر مربع للفلل 
الراقيـــة، و500 متـــر مربع للســـكن الحدائقـــي، و750 مترا مربعًا 

للمناطق الزراعية االستثمارية.
وألزم القرار المالك بإنشـــاء وصيانة البنيـــة التحتية للعقار، إلى 
جانب توفير ســـور وبوابة ومواقف للســـيارات بمعدل موقفين 

لكل وحدة سكنية و1.5 موقف لزوار كل وحدة سكنية.

أّكد مديـــر إدارة التعليـــم والتطوير في 
معهد اإلدارة العامة )بيبا( نجم ســـالمين 
ضرورة تأهيـــل الكوادر الوطنية لتكون 
الخيـــار األول في مجـــال التدريب، عبر 
تزويدهـــا بالمنهجيـــات العلمية الداعمة 
وُفضلى الخبرات والممارســـات الدولية 
المِمّكنـــة. جـــاء ذلـــك بمناســـبة إطـــالق 
برنامـــج  )بيبـــا(  العامـــة  اإلدارة  معهـــد 
 )TOT( المحتـــرف  المـــدرب  تدريـــب 
لمؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص 

واألفراد.
وقـــال ســـالمين إن المعهـــد يســـعى مـــن 
خـــالل مختلـــف برامجـــه ومبادراته إلى 
مواكبة التطّلعـــات والتوّجهات الوطنية 
الرامية إلى االرتقـــاء بالكوادر الوطنية، 
منظومـــة  فـــي  األول  الخيـــار  وجعلهـــا 

العمـــل، مشـــيرًا إلـــى أن المعهد ســـيعمل 
بشـــكل خاص من خالل برنامج تدريب 
المـــدرب المحتـــرف )TOT( علـــى جعـــل 
قـــادرًا علـــى صنـــع  البحرينـــي  المـــدرب 
المعرفـــة وعلـــى جعل المحتـــوى العلمي 
الـــذي يقّدم هـــو نتاج دراســـات وأبحاث 

تقـــام في البحرين، ممـــا يمّكنه للوصول 
إلى سّلم التنافســـية اإلقليمية والدولية 
مـــن خالل حرصه علـــى جعل مخرجات 
البرنامج مواكبة للمتغيرات والتطّورات 

الحالية والمستقبلية.
وأضـــاف ســـالمين أن البرنامج ســـيعمل 
على تزويد المشاركين بالمعارف والعلوم 
التخصصية والمهارات التطبيقية، التي 
ستمكنهم الحقًا من تحليل االحتياجات 
التدريبية، وتصميـــم الدورات والبرامج 
العلميـــة  المـــواد  وتطويـــر  التدريبيـــة، 
والحقائـــب التدريبيـــة، وتنفيـــذ العملية 
التدريبية وتقييمهـــا بالجودة المطلوبة. 
موضحـــًا أن هـــذا البرنامج تـــم تصميمه 
لكل من: المدربين، والعاملين في قطاع 
التدريب والموارد البشـــرية، والمعّلمين، 

والراغبين في دخول عالم التدريب.

تخصيص ملتقى للتعاون الجامعي بين البحرين وإيطاليا... رنا بنت عيسى:

ال تقل مساحة الوحدة المفرزة عن 300 متر مربع

االرتقاء بالبحريني للوصول إلى ُسّلم التنافسية الدولية... سالمين:

بحث التنسيق المشترك مع مؤسسة “Med-or” الثقافية

بعد تجميد فرز األراضي... نظام لتعدد الوحدات

”TOT“ بيبا” يطلق برنامج تدريب المدرب المحترف“

رسم تخيلي ألحد المشروعات المجمدة

نجم سالمين
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اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
طـــارق بـــن حســـن الحســـن وفـــدا مـــن 
موظفـــي مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب 
بالواليات المتحدة األميركية، بحضور 
اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب 
حمد بـــن محمـــد آل خليفة، ومســـاعد 
رئيـــس األمـــن العام لشـــؤون العمليات 
عبـــدهللا  محمـــد  العميـــد  والتدريـــب 

الحرم.
وفـــي بداية اللقاء، رحب رئيس األمن 
العـــام بالوفد الزائـــر، منوها إلى أهمية 
مثـــل هـــذه الزيـــارات في إبـــراز جهود 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ودعم ومساندة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
التمســـك  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
بالثوابت األصيلـــة للمجتمع والحفاظ 
علـــى الهويـــة الوطنيـــة، القائمـــة علـــى 
قيم الســـام والتعايـــش ونبذ التطرف 
وقبـــول اآلخر، والتي تشـــكل الســـياج 
القـــوي لحماية المجتمـــع من التطرف، 

والمحافظـــة على اإلنجـــازات الوطنية 
التي حققتها المملكة في العهد الزاهر، 
مشـــيرا إلـــى أن البحريـــن ماضيـــة في 
نهجها الحضـــاري القائم على التعايش 
والحريـــات  الســـام  ثقافـــة  وتعزيـــز 
والحريـــات  المعتقـــد  وحـــق  الدينيـــة 

الفكرية والثقافية.

إلـــى  العـــام  األمـــن  رئيـــس  وأشـــار 
توجيهات وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 

ودعمـــه المســـتمر لـــكل مـــا مـــن شـــأنه 
رفع الكفاءة وتعزيـــز القدرات األمنية 
وتطويـــر مســـتويات األداء مـــن خال 

االرتقاء ببرامج التدريب واســـتخدام 
أحدث المعدات والتقنيات، واالنفتاح 
على خبرات وتجارب الدول المتقدمة 
فـــي هـــذا الجانـــب فـــي ســـبيل حفـــظ 

األمن وتعزيز االستقرار.
وخـــال اللقاء اطلع الوفـــد الزائر على 
قانـــون  فـــي تطبيـــق  التوســـع  جهـــود 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة والبـــدء 
في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، 
والجهـــود المبذولـــة فـــي تعزيـــز منهج 
الشـــراكة المجتمعيـــة كمبـــدأ للتواصل 
وأفـــراد  األمـــن  رجـــال  بيـــن  الفعـــال 
المجتمـــع المدنـــي، كمـــا تفقـــد الوفـــد 
هامـــش  علـــى  أقيـــم  الـــذي  المعـــرض 
الزيـــارة، وتضمن نماذج من األســـلحة 
اســـتخدمتها  التـــي  والمتفجـــرات 

الجماعات اإلرهابية.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على نشر السالم
الوفد األميركي اطلع على جهود التوسع بالعقوبات البديلة... الحسن:

فـــي إطار مذكـــرة التفاهـــم الموقعة 
ومجلـــس  الداخليـــة  وزارة  بيـــن 
مجـــال  فـــي  البريطانـــي  الـــوزراء 
الطـــوارئ والكـــوارث، اجتمع رئيس 
األمـــن العام رئيس اللجنـــة الوطنية 
لمواجهـــة الكـــوارث الفريـــق طـــارق 
بن حســـن الحسن، مع مدير البرامج 
الخاصـــة بكليـــة تخطيـــط الطوارئ 
بالمملكة المتحدة ريتشارد جيمس.

وفي مســـتهل االجتماع، أكد رئيس 
األمن العام على أن الشراكة القائمة 
تخطيـــط  وكليـــة  البحريـــن  بيـــن 
الحمايـــة  مجـــاالت  فـــي  الطـــوارئ 
المدنيـــة تمتد منذ عـــام 2005، وأن 

الخاصـــة  واالســـتراتيجيات  الـــرؤى 
بوزارة الداخلية تتماشى مع السياق 
العالمي لألحـــداث والمتغيرات على 
المســـتوى الدولـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
فـــي خلـــق  االســـتعداد واالســـتثمار 

بيئـــة وطنية آمنة، يعـــدان ركيزتين 
أساســـيتين في دفع عجلـــة التنمية 
وأن  البحريـــن،  لمملكـــة  واالزدهـــار 
اســـتمرارية هذه الشـــراكة والتعاون 
يســـهم فـــي الوصـــول إلـــى تحقيـــق 

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي 
تطمح الدول على المســـتوى األمني 

لتحقيقها.
وتم خال اللقاء، مناقشة المشاريع 
الخاصـــة  المشـــتركة  والبرامـــج 
الحمايـــة  مجـــال  فـــي  بالتطويـــر 
شـــراكات  بنـــاء  وســـبل  المدنيـــة، 
فاعلـــة تســـاهم فـــي رفـــع الجاهزية 
الطـــوارئ،  لفـــرق  واالســـتعداد 
وتحديـــث االســـتراتيجية الوطنيـــة 
للحـــد مـــن المخاطـــر، باإلضافة إلى 
مناقشـــة وضع نظام موحد للتأهيل 
والتدريـــب وفـــق منظومـــة تشـــمل 
جميع المســـتويات القيادية والفرق 

الميدانية.

المنامة - وزارة الداخلية

االستثمار في خلق بيئة آمنة ركيزة أساس لالزدهار
استمرار الشراكة بين البحرين و“تخطيط الطوارئ”... الحسن:

نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل حملة 
تفتيشـــية بالمحافظة الجنوبيـــة بالتعاون 
مع شؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة 
شـــرطة  ومديريـــة  الداخليـــة،  بـــوزارة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، شـــملت عـــدًدا مـــن 
مواقع العمـــل بالمحافظة، وذلك في إطار 
اســـتمرار الجهود المبذولة للتشـــديد على 

المخالفين من أصحاب العمل والعمال.
وتهدف الحمات التفتيشية المكثفة التي 
تنفذها الهيئة مع الشـــركاء وعلى رأســـهم 

األدوات  تفعيـــل  إلـــى  الداخليـــة،  وزارة 
الرقابية التي تكفل اســـتقرار سوق العمل 
وتنظيمهـــا، والقضاء على ظاهـــرة العمالة 
غيـــر النظاميـــة بمـــا يضمـــن الحفـــاظ على 

تنافسية وعدالة بيئة العمل.
مـــن  عـــدد  عـــن رصـــد  الحملـــة  وأســـفرت 
التـــي  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة  المخالفـــات 
تتعلق بأحـــكام قانون هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل وقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحرين، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها 

جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلـــى دعـــم جهـــود 
الجهـــات الحكوميـــة للتصدي للممارســـات 
غيـــر القانونية في ســـوق العمـــل والعمالة 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة  غيـــر 
داعيـــة الجمهـــور لإلباغ عن أية شـــكاوى 
تتعلـــق بمخالفـــات ســـوق العمـــل والعمالة 
غيـــر النظاميـــة من خال ملء االســـتمارة 
علـــى  لإلبـــاغ  المخصصـــة  اإللكترونيـــة 
 ”www.lmra.bh“ الموقع الرســـمي للهيئـــة
أو االتصـــال علـــى مركـــز اتصـــال الهيئـــة: 

.17506055

هيئة تنظيم سوق العمل

ضبـط عدد من العمالـــة المخالفـــة في “الجنوبيــة”
ضمن حمالت تفتيشية لـ“سوق العمل” بالتعاون مع “الجوازات” و”شرطة المحافظة”

تزامنـــًا مع العـــرس الديمقراطي الوطني 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  المتمثـــل 
المســـتقبل  مدرســـة  قامـــت  والبلديـــة، 
انتخابـــات  بتدشـــین  للبنـــات  االبتدائیـــة 
مجلســـها الطابي للعام الدراسي الجاري 

.2022-2023
ويأتـــي ذلك ضمـــن جهـــود وزارة التربية 
التربيـــة  منهـــج  لتدعيـــم  والتعليـــم 
للمواطنة باألنشطة والتطبيقات العملية 
النوعيـــة المتصلة في بعضهـــا باألحداث 

والمناسبات الوطنية المهمة.
وقالـــت مديرة المدرســـة نعيمـــة جناحي 

إن هـــذه الخطـــوة تأتي إلتاحـــة الفرصة 
الوطنیـــة  التجربـــة  لمعایشـــة  للطالبـــات 
بمـــا  المتسلســـلة،  بمراحلھـــا  ومحاكاتھـــا 
يســـهم في تنمية قیـــم المواطنة وخدمة 

المجتمع والریادة والمبادرة والقیادة.
وجـــاء يـــوم التصويـــت بعـــد مـــا یقـــارب 
بطلبـــات  الطالبـــات  تقـــدم  مـــن  الشـــھر 

ترشيحهن إلى اللجنة المدرسیة المنِظمة 
بقیادة المنسقة عائشة إبراھیم صویلح، 
وذلك بعد ثقتھن ووعیھن بما یتسمن به 
من حس قیادي وحســـن تصرف، وقبول 
واضـــح من ِقبـــل قریناتھن فـــي الفصول 

الدراسیة.
وقبيـــل موعـــد االنتخابـــات، وضعت كل 

طالبـــة مترشـــحة برنامجھـــا االنتخابـــي 
على یافطـــات وإعانات جاذبة ألصوات 
بقيـــة الطالبـــات، متضمنًا أهدافـــًا متصلة 

بتطوير العمل المدرسي.
ثـــم حـــان يـــوم التصويـــت، حيـــث أدلت 
عامـــة  بوضـــع  بأصواتھـــن  الطالبـــات 
الموافقة )√( عند اسم وصورة المترشحة 

صغیـــرة،  بطاقـــات  فـــي  بھـــا  المرغـــوب 
وحفظھا في صندوق االقتراع المناسب، 
مـــع مراعـــاة تأمین جـــو انتخابـــي منظم 
والســـریة  الشـــخصیة  الحریـــة  وتوفیـــر 
التامـــة لكل منتِخبة عند اإلدالء بصوتھا، 
ثم جرى فرز األصوات، وتحديد أســـماء 

الفائزات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“ابتدائية المستقبل” تنتخب عضوات مجلسها الطالبي
تزامناً مع العرس الديمقراطي



أكد مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة وجـــود تواصل خليجي 
الروســـية  األزمـــة  أطـــراف  مـــع 
األوكرانية الدائـــرة منذ 24 فبراير 

الماضي.
ولفت في المؤتمر الصحافي الذي 
بفنـــدق  اإلعالمـــي  بالمركـــز  عقـــد 
زيـــارة  هامـــش  علـــى  الدبلومـــات 
البابـــا فرنســـيس وشـــيخ  قداســـة 
األزهر اإلمام أحمد الطيب للبحرين 
والســـتعراض نتائج ملتقى الحوار 
الـــذي اســـتضافته البحريـــن علـــى 
مـــدار اليوميـــن الماضييـــن إلى أن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
حريصـــة على وقف الحرب ونشـــر 
الســـالم، مشيرًا إلى وجود مواقف 
خليجية واضحة تدعو لنبذ العنف 
مـــن خـــالل التفاوض بيـــن أطراف 
النزاع إلعادة إحالل الســـالم ليس 
فقـــط فـــي أوروبـــا بـــل فـــى جميع 
أنحاء العالم، وهناك قادة من دول 
مجلـــس التعاون الخليجي أقدموا 
علـــى زيارة موســـكو، وهو تواصل 
اتجـــاه  هنـــاك  كان  مـــا  إذا  مهـــم 
خليجـــي فـــي المســـتقبل لصياغة 
األزمـــة  لوقـــف  مشـــتركة  مبـــادرة 

الروسية األوكرانية.
رؤيتـــه  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردًا 
لمستقبل عملية السالم والعالقات 
فـــوز  بعـــد  اإلســـرائيلية  العربيـــة 
حـــزب  زعيـــم  نتنياهـــو  بنياميـــن 

الليكـــود اإلســـرائيلي واقترابه من 
العـــودة لرئاســـة وزراء إســـرائيل، 
قال إن هذا تطور سياســـي متوقع 
وطبيعي داخل إســـرائيل، مشـــيرًا 
إلى االتفاقية اإلبراهيمية الموقعة 
بين تل أبيب والمنامة واإلمارات، 
معربًا عن أمله في التزام إسرائيل 

ببنود هذا االتفاق. 
للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  وعـــن 
ونتائجـــه، قـــال الشـــيخ خالـــد بـــن 
أحمـــد بـــن آل خليفـــة إن زيارة كل 
مـــن فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر أحمـــد 
وقداســـة  األزهـــر  شـــيخ  الطيـــب 
الفاتيـــكان  بابـــا  فرانســـيس  البابـــا 
إلـــى المملكة، كانـــت مثمرة وكللت 
بالنجـــاح، مشـــيرًا إلـــى أن الحفاوة 

التـــي حـــرص الملك المعظـــم على 
المملكـــة  حـــرص  تعكـــس  إبدائهـــا 
التعايـــش  قيـــم  علـــى  وتأكيدهـــا 

والحوار.
البحريـــن  ملتقـــى  أن  وأضـــاف 
انعكاســـات  لـــه  كانـــت  للحـــوار 
العالمـــي  الصعيـــد  علـــي  إيجابيـــة 
الدولـــي  للمجتمـــع  قـــدم  حيـــث 
صـــورة حقيقيـــة لمملكـــة البحرين 
ومكانتهـــا المتقدمـــة علـــى صعيـــد 
الحوار العالمي، ودورها في تعزيز 
التسامح بين األمم لتقوية مسيرة 
األمم اإلنسانية في إرساء الوحدة 

والتفاهم.
وتطـــرق الشـــيخ خالـــد فـــى كلمته 
إلـــى برنامـــج زيـــارة كل من شـــيخ 

الفاتيـــكان للمملكـــة  األزهـــر وبابـــا 
أن  إلـــى  الفتـــًا  محطاتـــه،  وأبـــرز 
الزيارة التاريخية للبابا فرنســـيس 
تعكس مكانـــة ودور ملك البحرين 
المعظـــم فـــى نشـــر وترســـيخ قيم 
التعاون والســـالم، والتي تأتي في 
صدارة اهتماماته وأولوياته، وهو 
مـــا عكســـته وثيقة رؤيـــة البحرين 
الدينـــي  التمييـــز  ترفـــض  التـــي 
علـــى  وتشـــتمل  العنـــف  وتديـــن 
مطالب تمثل نهجًا واضحًا إلرساء 

السالم العالمي.
وأشـــار إلى أن رؤية الملك تعكس 
فـــى  الســـالم  لنشـــر  دائمـــًا  تطلعـــًا 
العالم وتقوم بشـــكل رئيســـي على 
الســـالم”، وهـــو  عـــدو  “الجهـــل  أن 

مـــا يدفعنا إلـــى ضـــرورة أن نتعلم 
ونشـــارك ونحيا معًا، الفتـــًا إلى أن 
القديمـــة  العصـــور  منـــذ  البحريـــن 
وهي حاضنـــة للتعايش المشـــترك 
بين الديانـــات المختلفة واألعراق 
المتنوعة، دون أن ُيســـأل أحد عن 
دينه أو مذهبه، وهي أسس يكفلها 
الدســـتور البحرينـــي الـــذي يضمن 
الحقـــوق والحريـــات، والقادر على 
حمايـــة تـــراث البالد فـــي مختلف 
اســـتمرار  بمـــا يضمـــن  المجـــاالت، 
المملكة دومًا أرض ســـالم وملتقى 

لألعراق والثقافات.
وبشـــأن ما إذا كان هنـــاك تخطيط 
الســـتضافة الملتقى بشكل سنوي، 
قـــال إنـــه يتوقـــع أن يكـــون هنـــاك 

نســـخ أخرى من الملتقى لكن ليس 
بالضـــرورة فـــي البحريـــن ربما في 
المنطقـــة،  دول  مـــن  أخـــرى  دول 
ونرى أن ذلك هو الشيء الصحيح 
دول  تنتجـــه  أن  يجـــب  الـــذي 

المنطقة.
وعن نتائج الملتقـــى علي الصعيد 
ملـــك  مستشـــار  قـــال  الدولـــي، 
الدبلوماســـية  للشـــؤون  البحريـــن 
أعطـــت  الملتقـــى  مخرجـــات  إن 
صورة واضحة وحقيقية للبحرين 
والمجتمـــع البحريني أمام اإلعالم 
أن  إلـــى  الفتـــًا  بأكملـــه،  العالمـــي 
البحريـــن  صـــورة  يعـــزز  الملتقـــى 
أمـــام  المنطقـــة  شـــعوب  وكذلـــك 

العالم بأكمله.

تواصل خليجي إلنهـاء األزمــة الروسيــة األوكرانيــة
انعكاسات إيجابية لملتقى البحرين عالمياً... مستشار الملك الدبلوماسي:

جانب من المؤتمرالشيخ خالد بن أحمد
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شــارك ســفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشيخ 
عبــدهللا بــن راشــد آل خليفــة، فــي المؤتمــر الســنوي للمجلــس الوطني 

للعالقات العربية األميركية الحادي والثالثين.

اســـتعرض  كلمتـــه،  بدايـــة  وفـــي 
الســـفير أبرز التطـــورات اإليجابية 
التي شـــهدتها مملكة البحرين في 
إلـــى  الســـنوات الماضيـــة، مشـــيًرا 
الزيـــارة الرســـمية التاريخية التي 
يقوم بها قداســـة البابا فرانسيس، 
بابـــا الفاتيكان إلى مملكة البحرين 
ومشـــاركة قداســـته خـــالل زيارته 
التاريخيـــة فـــي فعاليـــات ملتقـــى 
البحريـــن للحوار “الشـــرق والغرب 
اإلنســـاني”،  التعايـــش  أجـــل  مـــن 
الـــذي يعقـــد برعايـــة جاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ملك 
البالد الُمعظم، والذي يعكس رؤية 
جاللتـــه، وحـــرص صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، علـــى التأكيـــد أن مملكـــة 
البحريـــن هي الحاضنـــة لكل جهد 
إنســـاني يعمـــل مـــن أجـــل صالـــح 
البشرية ومستقبلها، وأنها في ظل 
قيادة جاللته الحكيمة استطاعت 
أن تتبـــوأ مكانـــة إقليميـــة ودولية 
رائدة كنموذج للتسامح والتعايش 

السلمي.
االنتخابـــات  إلـــى  تطـــرق  كمـــا 
تشـــهدها  التـــي   2022 البرلمانيـــة 
مملكة البحرين وهـــي االنتخابات 
السادســـة منـــذ أول انتخابـــات تم 
إجراؤها بعد عودة الحياة النيابية 

في العام 2002 والمزمع عقدها في 
تاريـــخ 8 نوفمبر 2022 للمواطنين 
فـــي  الموجوديـــن  البحرينييـــن 
الخارج، حيـــث تصادف نفس يوم 

االنتخابات األميركية ألول مرة.

كما أشـــار إلى العالقات التاريخية 
الوطيـــدة التـــي تجمع بيـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة والتي بـــدأت منذ أكثر 
من قرن، والتطورات التي شهدتها 

العالقـــة فـــي كافة المجـــاالت منها 
المجـــاالت االقتصاديـــة والتـــي تم 
مـــن خاللهـــا التوقيع علـــى اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة، وإنشـــاء منطقـــة 
التجارة األمريكية في سبل تعزيز 
والتجـــاري  االقتصـــادي  التعـــاون 
والصناعـــي، ودفع عجلـــة التجارة 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن نحـــو آفاق 
أبعـــد وفًقا لمزايـــا اتفاقية التجارة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الحـــرة 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
إضافـــة إلـــى الفرص االســـتثمارية 
المنطقـــة، مشـــيًدا  المتوفـــرة فـــي 
معاليـــه بالـــدور الكبير الـــذي تلعبه 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
فـــي الحفـــاظ على األمن والســـالم 

واالستقرار في المنطقة.
كما اســـتعرض الســـفير التطورات 
اإليجابيـــة التـــي شـــهدتها المملكة 

خـــالل العاميـــن منـــذ التوقيع على 
االتفاقيـــات اإلبراهيميـــة، مســـلًطا 
معاليـــه الضوء على زيارة ســـعادة 
السيد زايد بن راشد الزياني، وزير 
مملكـــة  فـــي  والتجـــارة  الصناعـــة 
إســـرائيل  دولـــة  إلـــى  البحريـــن، 
التعـــاون  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
علـــى أرض الواقـــع، حيـــث تضمن 
الوفـــد 52 عضو مـــن رواد األعمال 
البحرينيين، وهو أكبر وفد رسمي 
منـــذ توقيع االتفاقية في ســـبتمبر 
2020، مؤكـــًدا أن نجـــاح اتفاقيات 
وازدهـــار  نمـــو  ســـيخلق  إبراهيـــم 

اقتصادي.
المؤتمـــر  فـــي  النقـــاش  ودار  هـــذا 
حول االستراتيجيات والتحليالت 
والعربيـــة  األمريكيـــة  السياســـية 
االقتصادية  التحديـــات  لمواجهـــة 

والدفاعية والسياسية.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تبوأت مكانة إقليمية ودولية رائدة كنموذج للتسامح والتعايش
في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعالقات العربية األميركية... سفير البحرين بواشنطن:

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
فـــي  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
حفـــل اســـتقبال خريجـــي جامعـــة بنتلي 
األميركيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، تحت 
رعايـــة ســـفارة المملكـــة لـــدى الواليـــات 
برنـــت  وبحضـــور  األميركيـــة،  المتحـــدة 

كرايت، رئيس جامعة بنتلي األميركية.
كلمـــة  الســـفير  ألقـــى  الحفـــل،  وخـــالل 
االلكترونـــي  االتصـــال  عبـــر  افتتاحيـــة 
المرئـــي، تقدم خاللهـــا بالشـــكر والتقدير 
لرئيس جامعة بنتلـــي األمريكية لقيادته 

ومشـــاركته شخصًيا في حفل االستقبال 
تقديـــًرا منه للمســـاهمات والجهـــود التي 
البحرينييـــن  الجامعـــة  خريجـــو  قدمهـــا 
للمســـتوى التعليمـــي في جامعـــة بنتلي، 
ومـــدى تأثيـــر الجامعـــة علـــى الخريجين 

والمجتمع البحريني ككل.
 وأعرب عن اعتزازه لما يحظى به الطلبة 
البحرينيـــون الدارســـون فـــي الجامعـــات 
األميركيـــة خصوًصـــا جامعـــة بنتلـــي من 
رعايـــة واهتمـــام كبيريـــن، متطلًعـــا إلـــى 
تعـــاون مســـتقبلي مشـــرق فـــي الجانـــب 

التعليمـــي بما يعـــود بالنفـــع والخير على 
مســـتقبل التعليم الجامعي فـــي البلدين، 
المتقـــدم  التعليمـــي  بالمســـتوى  مشـــيًدا 
الـــذي وصلت إليه جامعـــة بنتلي، متمنًيا 
لرئيـــس الجامعـــة دوام التقـــدم والرفعة 

والنماء.
إلـــى  كلمتـــه  فـــي  الســـفير  تطـــرق  كمـــا 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المشـــتركة  العوامـــل 
البلديـــن الصديقيـــن، والتـــي مـــن أهمهـــا 
والتعايـــش  واإلخـــاء  التســـامح  أســـس 
الســـلمي، مشـــيًرا إلـــى الزيـــارة الرســـمية 
التاريخيـــة التي يقوم بها قداســـة الحبر 

األعظـــم البابا فرانســـيس، بابا الفاتيكان، 
إلى مملكة البحرين ومشـــاركة قداســـته 
خـــالل زيارتـــه التاريخيـــة فـــي فعاليات 
ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب 
من أجل التعايش اإلنســـاني”، الذي يعقد 
برعايـــة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة، ملك البالد الُمعظم.
وفـــي ختـــام كلمته، ثمن الســـفير الجهود 
المخلصة والدؤوبة التي قام بها خريجو 
جامعـــة بنتلي البحرينيين، وإســـهاماتهم 
المثمـــرة فـــي العمل على تطوير مســـيرة 

البناء والتنمية في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية

التسامح واإلخاء والتعايش عوامل مشتركة بين البحرين وأميركا
الطلبة البحرينيون الدارسون في “بنتلي” يحظون بالرعاية واالهتمام... سفير البحرين بواشنطن:

حسن عبدالرسول



 الرميحــي: البرلمــان بحاجــة للكفــاءات والعقــول النيـــرة
دعم ذوي الدخل المحدود أهم األولويات

قـــال المترشـــح عـــن المقعـــد النيابـــي فـــي الدائـــرة 
األولـــى بالمحافظـــة الجنوبيـــة عبـــدهللا الرميحـــي 
“إن المنافســـة علـــى مقعـــد البرلمـــان أصبحـــت أكثر 
حدة حســـب اطالعـــي، وهذا ينطبق على المنافســـة 
بالدائـــرة األولـــى فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، ولكنني 
قـــادر علـــى إثبـــات وجـــودي”. وتشـــهد “أولـــى 
الجنوبية” التي تضم الجزء الغربي من 
مدينـــة عيســـى حـــراًكا محموًمـــا على 
صفيـــح ســـاخن بيـــن 10 مترشـــحين 
على كرســـي البرلمان من بينهم نواب 
سابقون وشباب إضافة لوجه نسائي 
وحيد، مـــن أبرزهم المترشـــح النيابي 
الـــذي  الرميحـــي  عبـــدهللا  القانونـــي 
يخـــوض المعترك االنتخابـــي المقبل 

2022 وفيما يلي نص الحوار.

ما هي دوافع الترشح؟ «

حقيقـــًة في األســـاس لـــم أكن أرغـــب بالترشـــح إال أن دعم 
األهل واألصدقاء دفعني نحو ذلك في ســـبيل تغيير نظرة 

الناس نحو أداء المجلس. 

كيف ترى المنافسة في االنتخابات المقبلة؟ «

المنافسة كما كانت سابًقا إال أنها أصبحت أكثر حدة حسب 
اطالعي وهذا ينطبق على المنافســـة بالدائرة ولكنني قادر 

على إثبات الوجود إن شاء هللا. 

وما أبرز الملفات التي يتناولها برنامجك االنتخابي؟ «

هي ذات الملفات المتداولة ما بين المترشحين والمتمثلة في 
البطالة، اإلسكان، الصحة وما شابه، إال أن دعم ذوي الدخل 
المحدود وتنوع مصادر دخل الدولة من أبرز أولوياتي، ألنه 
في حال تنوعت مصادر دخل الدولة زادت فرص دعم ذوي 

الدخل المحدود وخدمة بقية الملفات “العالقة”.

هل تعتقد أن هناك أي صعوبات قد تواجه أداءكم  «
في المجلس بعد تعديل الالئحة الداخلية؟

معتمـــدة  المجلـــس  أداء  ســـتواجه  التـــي  الصعوبـــات 
علـــى “البرلمان” المقبـــل وأعضائه، وكفـــاءة البرلمان ال 
تقتصـــر وال تعتمـــد علـــى األمـــور الموجـــودة بالالئحة، 
إنمـــا علـــى أداء النائـــب نفســـه وكفاءتـــه وما ســـيفعله 
ويضيفـــه للبرلمـــان بمعنـــى هـــل ســـيعدل الالئحـــة من 
ناحيـــة القوانين التي ســـتخدمه؟ ولكـــن الالئحة حالًيا 
ال تمنـــع أي نائب مـــن األداء، ألن النائب في حال رغب 
أن يعطي ما لديه ســـيعطي على أي حال رغم تقليص 
الصالحيـــات، فال يكون تقليص الصالحيات شـــعار أي 
نائـــب لـــن يعطي، ألنـــه حتى ولو تقلصـــت الصالحيات 
فما زالت هناك صالحيات متبقية واستخدامها معتمد 

على النائب. 

حضور الشباب في البرلمان المقبل ماذا يمثل؟  «

 أنا من األشـــخاص الذين ال يقولون إن حضور الشباب 

مهـــم أو الكبـــار مهم، ودائًمـــا أذكر فـــي تصريحاتي أنه 
ليـــس كل شـــاب كفـــاءة وال كل كبيـــر خبـــرة، فالبرلمان 
بحاجـــة لـــذوي العقول النيـــرة المطلعة على السياســـة 
والجوانـــب المتعلقـــة فيهـــا، ال شـــباب فقـــط رغـــم مـــا 
يتميـــزون به من أفكار ألن ثقافة الشـــاب ومدى وعيه 

بالبرلمان واطالعه هو الفيصل الحق. 

ما قراءتك لزيادة أعداد المترشحين القانونيين؟ «

هذه الزيادة إن دلت على شيء فإنها تدل على الوعي 
الذي يحظى به المترشحون بسبب ضعف أداء غالبية 
النـــواب لعـــدم معرفة األمور القانونيـــة، ففي حال كان 
الشـــخص قانونيـــا ومطلعا سيســـهل كثير مـــن األمور، 
خصوًصا أن الســـلطة التشـــريعية هي ســـلطة القانون، 
وســـن التشـــريعات ودور القانونيين مهـــم في البرلمان 
علـــى الرغـــم مـــن أن البرلمان بحاجة كذلك ألشـــخاص 

غير قانونيين لتكتمل أركان المجلس.
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اســـتهل النائب أحمد الســـلوم المترشـــح 
النيابـــي عن الدائرة الخامســـة بمحافظة 
العاصمـــة فعاليات مقـــره االنتخابي التي 
تستمر لمدة أسبوع مساء الجمعة بندوة 
حواريـــة تحت عنـــوان “الجهـــود النيابية 
لإلســـهام فـــي معالجـــة مشـــكلة البطالـــة 
رجـــل  بمشـــاركة  العاطليـــن”  وتوظيـــف 

األعمال عادل آل صفر.
للنائـــب  االنتخابـــي  المقـــر  ويســـتضيف 
الســـلوم اليوم األحـــد في قاعـــة مرمريز 
بالسلمانية سيدة األعمال أحالم جناحي 
فـــي حديـــث مفتـــوح تحت عنـــوان “دور 
تجـــارة  وغرفـــة  التجاريـــة  المؤسســـات 
دعـــم  وتعزيـــز  فـــي  البحريـــن  وصناعـــة 
نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وريـــادة األعمال” في تمام الســـاعة 7:30 

مساء.
وقال آل صفر في كلمته للحضور بصفته 
واحدًا من أبناء الدائرة “شـــهدت الدائرة 
في السنوات األربع المنقضية من الجهد 
والعمل ما لم تشـــهده على مدار تاريخها 
مـــع النـــواب، وهـــذه كلمـــة وجـــب قولهـــا 
فـــي مثل هـــذه الظروف... أنـــا أحد أبناء 
الدائـــرة وأشـــهد علـــى ما بذل مـــن جهود 
أو  المســـارات ســـواء توظيـــف  فـــي كل 
أو  تحتيـــة  بنيـــة  أو  صحـــة  أو  إســـكان 
غيـــره، وبمناســـبة محـــور اليـــوم الخاص 
بالتوظيـــف كانت لـــي تجربة مـــع النائب 
الســـلوم، وقال لـــي إن مكتبـــه يعد قائمة 
بالباحثين عن عمـــل من أبناء الدائرة، لو 
ترغب في أي وظيفة يمكنك التعاون مع 
المكتـــب، وبالفعل اتصلت بهـــم لوظائف 
خاصة بمدرســـة )الكابيتال سكول( التي 
أملكهـــا، ثانـــي يـــوم مباشـــرة أرســـلوا لي 
مجموعة من السَير الذاتية للراغبين في 
العمـــل )CV( واخترنـــا بالفعـــل مجموعـــة 

منهـــم وتم التوظيـــف في أقل من شـــهر 
واحد وهم مستمرون معنا”.

عمليـــة  تجربـــة  “هـــذه  صفـــر  آل  وتابـــع 
واحدة من عشـــرات التجارب التي تبين 
جهود هذا النائـــب المحترم واحترافيته 
وحرصـــه فعليًا على مصالح أبناء دائرته 
وأبنـــاء الوطـــن عمومًا فعـــالً وليس قوالً 
وال شـــعارات انتخابية، ومـــا حدث معي 
حـــدث حرفيـــًا مـــع العديـــد من شـــركات 
وتـــم  البحريـــن،  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
توظيف عدد كبير من الشباب من خالل 
مكتـــب النائب، هذا الرجل فخر للبحرين 
وليـــس لدائرتنا فقط بمـــا يحمله من فكر 
ورؤيـــة وما يبذله من جهد وعمل، فهنيئًا 
ألهل هـــذه الدائرة بالنائب أحمد ســـلوم، 
وأنـــا أتمنـــى فعالً أن ينجح ويســـتمر في 

خدمة األهالي بهذا اإلخالص والحب”.
من جانبه، رحب الســـلوم بضيفه الكبير، 
التـــي  العديـــدة  المناصـــب  إلـــى  مشـــيرًا 
توالهـــا فـــي خدمـــة البحرين ســـواء في 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين أو غرفة 
إدارة  مجلـــس  أو  األميركيـــة  التجـــارة 

التأمينات أو غيرها من شركات.
وفـــي رده على أســـئلة الحضور عن ملف 

التوظيـــف، قال الســـلوم “لدينا مشـــروع 
رائـــد جـــدًا وفكـــرة عظيمة تخـــص طلبة 
الجامعـــات بتوظيفهـــم جزئيـــًا براتب أو 
مكافـــأة، وهـــذا المشـــروع ســـيوفر لهـــم 
وألســـرهم العديـــد مـــن االمتيـــازات على 
رأسها اكتساب خبرة العمل والتعود على 
أجواء الشغل وكسب الرزق والتعامل مع 
النـــاس، وهـــذا في حد ذاته خبـــرة كبيرة 
جـــدًا وتعلمهم االلتـــزام وتنظيـــم الوقت 
واالســـتفادة منـــه في شـــيء نافـــع، ثانيًا 
سيتوافر لهؤالء الشباب راتب ولو صغير 
سيســـاعدهم على نفقة الدراســـة ويزيح 
بعـــض العـــبء عن كاهل األســـرة ويدعم 
مدخول األسرة عمومًا، ثالثًا سيكون هذا 
البرنامـــج نـــواة للتوظيف الحقـــًا ولدعم 

صندوق التقاعد والتأمنيات أيضًا”.
وتابـــع الســـلوم “البداية ســـتكون بتوفير 
3 آالف وظيفـــة فـــي قطاعـــات المطاعم 
والمقاهي والمراكـــز الصحية للخريجين 
بدوام جزئي 4 ساعات عمل بالتعاون مع 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين وبعض 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص، وإن شـــاء 
هللا ســـيزيد العدد في الفترة المقبلة بعد 

نجاح التجربة المتوقع”.

وأضاف السلوم “لنكون صريحين، توفير 
الوظائـــف في الفتـــرة المقبلة ســـينصب 
رئيـــس  بشـــكل  الخـــاص  القطـــاع  علـــى 
بسبب سياسة التقشف والتوازن المالي 
وســـتكون  الحكومـــة،  اعتمدتهـــا  التـــي 
فـــرص التوظيـــف الحكومـــي محـــدودة 
جدًا، لذا فقد تسلم القطاع الخاص راية 
التوظيف ويجب أن نســـاعده تشـــريعيًا 
بنجـــاح،  المهمـــة  هـــذه  إلتمـــام  وعمليـــًا 
 نحـــن في القطـــاع الخاص تســـلمنا زمام 
المبـــادرة ومســـتعدون لطـــرح الوظائـــف 
ومستعدون  لتدريب المواطن في العمل 
الكتســـاب الخبـــرة المهنيـــة والتوظيـــف 
الفـــوري، وقد تلمســـنا تقبل  المســـؤولين 
الحكوميين لمطالبنا واتفاقها مع المبدأ، 
ونجد فعـــالً أن هناك تغييرًا في البرامج 
وهنـــاك  برامج أخرى ألغيت من الجامعة 
اآلن  ســـتدخل  برامـــج جديـــدة  وهنـــاك 
مـــن أجـــل تحســـين  مخرجـــات التعليـــم، 
وإحـــدى األفـــكار التي تســـعى الحكومة 
توجيـــه  إعـــادة  وهـــي  لتطبيقهـــا  اآلن 
 التعليـــم للعاطلين عن العمـــل، ومحاولة 
إخضاعهم لدراســـة الماجســـير في نفس 
مجاالتهم  وســـيتم اإلعالن عن ذلك عما 

قريـــب والخطـــوات متســـارعة في ذلك 
الشأن”. 

وقال الســـلوم “إننا نســـعى أيضـــًا لتوفير 
برامـــج تدريبيـــة لخلـــق وظائـــف نوعية 
مهنيـــة متخصصة للشـــباب والخريجين 
برواتب مجزية تصل إلى 800 دينار في 
التخصصـــات الفنية والتقنيـــة المختلفة، 
صيانة األجهزة واآلالت، قطاع الصناعة، 
الكهربـــاء، الميكانيـــكا، التصميـــم الفنـــي 
وغيرها. نحن في الحقيقة ليس لدينا أي 
مشـــكلة بطالـــة طالما هناك مـــا يقرب من 
450 ألف أجنبي يعملون في البلد مقابل 
أرقام ال تتجاوز 18 ألف باحث عن عمل، 
نسبة محدودة جدًا لو قارنا بين االثنين، 
لكـــن يجـــب أن تكون مخرجـــات التعليم 
لدينـــا متوافقـــة مـــع احتياجـــات ســـوق 

العمل فعليًا وليس نظريًا”.
وبّيـــن الســـلوم أنـــه مـــن ضمـــن جهـــوده 
المبذولة خالل المرحلة الماضية، مبادرة 
العقوبـــات البديلة للمحكـــوم عليهم وفق 
مبـــدأ التدريـــب والمكافـــأة بالتعـــاون مع 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين وجمعية 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، مؤكـــدَا نجاحـــه فـــي هـــذه 

المبـــادرة بصفتـــه عضـــو مجلـــس حقوق 
اإلنســـان البحريني وكذلك عضو مجلس 
إدارة غرفـــة التجـــارة، ورئيـــس جمعيـــة 
البحريـــن لتنميـــة المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، معتبـــرًا تلـــك المبـــادرة من 
أفضـــل المبـــادرات التـــي شـــهدها الفصل 
التشـــريعي المنقضي، ألنها تضمن ألبناء 
البحريـــن مـــن المحكـــوم عليهـــم العـــودة 
الحميـــدة للمجتمع مـــرة أخرى من خالل 
التأهيل والتدريب بمكافأة ومن ثم فتح 
األبـــواب أمامهم للعمل مـــن جديد وبناء 

مستقبل أفضل لهم وألسرهم.
وشـــهدت الجلســـة العديد من مداخالت 
الحضـــور الذين أشـــادوا إشـــادة واســـعة 
بجهد النائـــب وعمله الـــدؤوب، كما ألقوا 
الضـــوء علـــى بعـــض األمـــور الممتعلقـــة 
بالتوظيف وتهيئة الشـــباب لسوق العمل 
وضمـــان حقوق الموظف البحريني، وقد 
أجـــاب ضيـــف النـــدوة آل صفـــر والنائب 
الســـلوم عن جميع األســـئلة، وفـــي نهاية 
الجلســـة تم توجيه الشـــكر لجميع أهالي 
وحضورهـــم  اهتمامهـــم  علـــى  الدائـــرة 

الكبير بفعاليات المقر االنتخابي.

المنامة - مكتب النائب أحمد السلوم

توفير 3 آالف وظيفـة لخريجـي الجامعـة بـدوام جزئـي
مفتتحاً فعاليات مقره االنتخابي بحوار مفتوح عن “التوظيف والبطالة”... السلوم:

منال الشيخ

^ أكد المترشح النيابي علي الحايكي عن الدائرة الخامسة 
بمحافظـــة العاصمـــة، أن اإلحـــالل والتوظيـــف وجعـــل المواطن 
البحرينـــي الخيـــار األول فـــي القطـــاع العـــام والقطـــاع الخاص، 
بحاجة ماسة لقرار وطني وتشريع قانوني ملزم وبشكل عاجل، 
فقوائـــم التوظيـــف والعاطليـــن والباحثين عن العمـــل في تزايد 
يوما بعد يوم، وتشـــكل تحديا اجتماعيـــا كبيرا، ينبغي معالجته 

فورا، لتجنب تراكم آثاره السلبية وتداعياته المستقبلية 
على الوطن. وأشار الحايكي إلى أن إرجاع العالوة 

الســـنوية للمتقاعدين، مطلب شعبي غير قابل 
للتأخير والتأجيـــل، كما أن إلغاء قرار وقف 
صرف ســـاعات العمل اإلضافي وتعويضها 

بأيـــام إجـــازات، أمر ال بـــد أن يكون من 
أول القـــرارات التـــي يجب أن يتخذها 
النيابـــي  المجلـــس  نحوهـــا  ويتحـــرك 
المقبـــل، نظـــرا لمـــا شـــكله هـــذا القـــرار 
من إضـــرار بالوضع المالـــي للموظفين 
والتزاماتهم، وكان من األولى معالجة 
أي مالحظات في آلية صرف ســـاعات 
العمـــل اإلضافـــي، ال أن يتـــم إلغاؤهـــا، 

وبذلـــك نكون كمن عالج مشـــكلة، من خالل اســـتحداث مشـــكلة 
أكبر وأكثر ضررا على الناس والمجتمع.

وأوضح الحايكي أن غالء األسعار وما تشهده الحياة المعيشية 
من متطلبات ومســـتلزمات لألســـرة البحرينية، تستوجب زيادة 
العالوات االجتماعية للمســـتحقين، والفئـــات التي تنطبق عليها 
المعايير واالشتراطات، خصوصا كبار السن واألرامل والمطلقات 

واأليتام، وأصحاب الهمم واالحتياجات الخاصة.
التعليـــم  تطويـــر  أن  الحايكـــي  وأردف   
والتدريب المهني، واالستفادة من الخبرات 
والكفاءات الوطنية، وفقا الحتياجات 
االقتصـــاد  ودعـــم  العمـــل،  ســـوق 
المؤسســـات  وكذلـــك  واالســـتثمار، 
والمشروعات  المتوســـطة  البحرينية 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر، وديمومة 
الشـــبابي،  القطـــاع  دعـــم  واســـتدامة 
ملفـــات حيويـــة وموضوعـــات غايـــة فـــي 
األهميـــة التـــي يجـــب أن تكون 
حاضـــرة عنـــد أصحـــاب القرار 

ومؤسسات الدولة.

الحايكي: اإلحالل والتوظيف بحاجة لقرار وتشريع 

“البـــالد” وفـــق مـــا أظهرتـــه  رصـــدت 
النهائيـــة  المترشـــحين   كشـــوفات 
النتخابـــات 2022 تنافـــس 8 زمـــالء 
جمعهـــم المجلس النيابـــي والمجلس 
البلـــدي في وقت ســـابق وجهـــًا لوجه 
باالنتخابات المقبلة، في المحافظات 
التـــي  الثـــالث باســـتثناء “العاصمـــة” 
خلت من هذا النـــوع من المواجهات، 
المحـــرق”  “أولـــى  فـــي  يتواجـــه  إذ 
علـــى كرســـي البرلمان كل مـــن غازي 
المرباطـــي ومحمد المطـــوع واللذان 
كانـــا زمـــالء بمجلس المحـــرق البلدي 
 2010-2014 بـــدورة  وتحديـــدًا 
والحال ذاته ينطبق على علي المقلة 
وخالد بوعنق اللذين يتنافســـان على 

مقعد “خامسة المحرق” النيابي.
وفيمـــا يخـــص المحافظة الشـــمالية، 

ترشـــح النائب الســـابق بـــدورة 2014 
محمـــد األحمـــد أمـــام زميلـــه النائـــب 
بـــذات  النجـــار  عبدالحميـــد  الســـابق 

الدورة برلمانيًا بـ“تاسعة الشمالية”.
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  عـــن  أمـــا 

فالمواجهـــة على المقعد النيابي تدور 
مـــا بين النائب الســـابق بـــدورة 2018 
عيســـى الدوســـري وزميلـــه بالـــدورة 
وتحديـــدًا  السيســـي  محمـــد  نفســـها 

بالدائرة العاشرة بالمحافظة ذاتها.

من زمالء إلى متنافسين على كراسي برلمان 2022

خالد بوعنقعلي المقلةغازي المرباطيمحمد المطوع

عبدالله الرميحي

علي الحايكي

محمد السيسيعيسى الدوسريعبدالحميد النجارمحمد األحمد

منال الشيخ



أشكر صحيفة البالد والقائمين 
عليها لدورها الوطني

حل بعض الجمعيات أعطى 
فرصة لظهور المستقلين
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بوصلتـي لتعزيـز العمـــل النقابـــي... 
تـوا علـى الضريبـة وبكل مرارة صوَّ

“التقدمي” يمكن أن ينسق مع جمعيات أخرى في بعض الدوائر... السيدفالح:

أعلن النائب والمترشــح النيابي الســيدفالح هاشــم بأن جمعية المنبر التقدم الديمقراطي ال تشــترك في المنافســة على الدوائر 
مــع أيــة جمعيــات أخــرى، مبينا بأن “التقدمي” يمكنها أن تتحالف مع الجمعيات األخرى في بعض الدوائر، وذكر هاشــم في لقاء 
أجرته معه صحيفة البالد أن الكتلة كان لها العديد من المواقف التي نسقت فيها مع المستقلين في المجلس النيابي المنقضي، 

وأبرزها الملفات المعيشية.

 وأشــار هاشــم خــالل اللقــاء إلــى أن هناك مجموعة مــن النواب خذلتنا في المجلــس، وقامت بالتصويت علــى الضريبة وقانون 
التقاعد، وفيما يلي نص اللقاء.

وفق المجريات الحاصلة على الساحة  «
االنتخابية ما توقعكم لشكل البرلمان المقبل 

من حيث طرح الملفات والتعامل معها؟ 
وحتى الطابع الغالب للمترشحين الجدد!

مـــن خـــال ما يتـــم التطرق إليـــه في معظـــم برامج 
المترشـــحين للفصـــل التشـــريعي القـــادم يتضـــح أن 
هـــي  بالخدمـــات  يتعلـــق  ومـــا  المعيشـــية  الملفـــات 
فـــي الصـــدارة، خصوصـــا تلـــك القضايـــا التـــي تـــّم 
تناولهـــا فـــي الفصـــل التشـــريعي الخامـــس كالبطالة 
والتقاعد واإلســـكان والخدمات التعليمية، وبالنسبة 
للمرشـــحين طبيعـــي بـــأن يكـــون هنـــاك تفـــاوت في 
مهاراتهـــم ووعيهـــم، ونأمل أن يختـــار الناخبون من 
هـــم أكفـــأ وأكثـــر إخاصـــًا والتزامـــًا بقضايـــا النـــاس 

والبلد. 

ما أبرز الملفات التي توافقت عليها  «
الجمعيات السياسية خالل اجتماعات اللجنة 

المشتركة؟ وهل وجد تنازالت قدمتها؟

بما يسبق 2018 وهناك اجتماعات وحلقات حوارية 
الجمعيـــات  معظـــم  فيهـــا  شـــاركت  عمـــل  وورش 
السياســـية تتنـــاول بدرجة أساســـية ما هو مشـــترك 
فـــي العمـــل السياســـي والمعوقـــات التـــي تواجههـــا 
هـــذه الجمعيـــات باعتبـــار أن الجمعيـــات السياســـية 
هي إحدى ركائز المشـــروع اإلصاحي وأساســـا ألي 
مســـيرة عمـــل ديمقراطـــي حقيقـــي، لكنهـــا واجهـــت 
وتواجـــه معوقات وقوانين مقيدة لعملها في العديد 
من المجاالت وصدرت عـــن هذه الجمعيات مواقف 
مشـــتركة حول بعض الملفـــات والقضايا المجتمعية 
بخصـــوص  أمـــا  والضريبـــة،  كالتقاعـــد  والوطنيـــة 
االنتخابـــات، فإن مرشـــحي “تقّدم” ال ينافســـون في 
دوائرها مرشـــحين من جمعيات أخـــرى،  والتقدمي 
يمكن أن ينســـق مع بعض هذه الجمعيات في بعض 

الدوائر .

نعلم أن “التقّدمي” تبحث عن مناصرين  «
لبعض ملفاتها في المجلس، فهل الكتلة 
ستدعم مترشحين مستقلين خفاًء؟ وسيتم 
اإلعالن عنها فيما بعد؟! أو حتى لن تعلن!

بشـــكل عام هنـــاك رأي متبلور بين أعضـــاء التقدمي 
وأنصـــاره وكذلك في كتلة تقّدم يتلخص في تقدير 
عاٍل لجميـــع النواب الذين كان لهم مواقف مشـــرفة 
فـــي العديـــد مـــن المواقـــف، خاصـــة فـــي الملفـــات 
المطلبيـــة، وكان لنا تنســـيق معهم فيهـــا، وأعتقد أن 
أعضاء التقدمي ومناصريها ســـتتجه أصواتهم إلى 
هـــؤالء النواب متـــى ما كانوا فـــي دوائرهم، وكذلك 

برامجهـــم  تتقـــارب  ممـــن  الجـــدد  المترشـــحين 
االنتخابيـــة مـــع برنامج كتلة تقـــدم، أو لهم من 
التاريـــخ والنشـــاط المجتمعـــي مـــا يصـــّب في 
ذات االتجـــاه أو قريـــب منه، وهذا ليس بســـر 
أو إخفـــاء وإنمـــا تحكمـــه متطلبـــات عمليات 
المترشـــحين  قبـــل  مـــن  خاصـــة  التنســـيق 

المستقلين.

أخبرني...  البعض يتحدث عن صعوبة  «
التوافق مع المستقلين خصوصا إذا كنت 

تنتمي لكتلة أو جمعية سياسية؟! 
هل ذلك حقيقي؟!

العمـــل  إن  صحيـــح، 
البرلماني عمل مؤسسي 
وكمـــا هـــو معـــروف في 
كل أنحـــاء العالم تتبوأ 
فيـــه   الصـــدارة  موقـــع 
المجتمـــع  مؤسســـات 
خاصـــة  السياســـية 
السياســـية  األحـــزاب 
بينهـــا  فيمـــا  وتتـــم 

الدرجـــات  مختلـــف  علـــى  والتنســـيق  التحالفـــات 
والصعـــد، إال أننا وكما تعلم في البحرين، فإن ضعف 
هـــذه الجمعيات السياســـية أعطى دورًا أو مســـاحة 
أكبـــر للمســـتقلين، إال أنـــه ومـــن خـــال خبـــرة عمـــل 
برلماني اســـتمرت 4 سنوات كان لنا تنسيق جيد مع 
العديد من المســـتقلين فـــي العديد من الملفات، كان 
له أثـــر ايجابي خاصة في مخرجات لجان التحقيق 
النيابيـــة التي اشـــتركنا فيهـــا، ومنها لجنـــة البحرنة، 
ولجنـــة التحقيـــق البرلمانية بشـــأن صناديق التقاعد 
التي تدار مـــن الهيئة العامة للتأمينـــات االجتماعية 
ولجنـــة التحقيـــق فـــي طيـــران الخليـــج، هـــذا عـــدا 
التنســـيق في المواقـــف من بعـــض القوانين األخرى 

والمناقشات العامة.

إلى أين تذهب بوصلة برنامجك االنتخابي  «
هذه المرة؟ وما الفوارق بين برنامج 2018 

وبرنامج 2022؟ 

إضافـــة إلـــى ما قـــد تضمنـــه برنامج الفصل الســـابق 
مـــن قضايا محورية أساســـية يتبناهـــا التقدمي في 
جميع نشـــاطاته السياســـية، ومنها إصـــاح حقيقي 
يتوافـــق مـــع مـــا نص عليـــه ميثـــاق العمـــل الوطني، 
والعمـــل على تجســـيد المبدأ الدســـتوري في العدالة 
االجتماعيـــة، واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان، وضمـــان 
حريـــة التعبيـــر، وحماية المال العـــام وأماك الدولة، 
وتعزيز منظومة حقـــوق المرأة، والدفاع عن حقوق 
العمـــال والكادحيـــن، وإيجاد فرص عمـــل للباحثين، 
وحمايـــة أمـــوال المتقاعدين، 
وهـــي قضايا تـــم تناولها 
ملفـــات  عـــدة  فـــي 
وكانـــت لنـــا مواقـــف 
وتتطلـــب  فيهـــا، 
مـــا  تنفيـــذ  متابعـــة 
صـــدر من المجلس 
توصيـــات  مـــن 
شـــرَعت  أو 
أو  قوانيـــن  فيهـــا 

صـــدرت فيها قرارات، فهناك ما هو مســـتجد خاصة 
مـــا سنشـــهده فـــي األيـــام المقبلة مـــن توجـــه الدولة 
لتطبيـــق الضمـــان الصحـــي، حيـــث ســـيكون للقطاع 
الخـــاص دور أكبـــر فـــي تقديم هـــذه الخدمـــات، وما 
يتطلبـــه مـــن رقابة للمجلس التشـــريعي على حســـن 
تنفيذ هـــذه الخطوة للحيلولة دون أن يحمل تبعات 
هـــذا التغييـــر المواطـــن، ســـواء كان بزيـــادة التكلفة 
عليـــه أو تردي الخدمـــات المقدمة من مستشـــفيات 
وأجهـــزة وزارة الصحة. أضف إلـــى ذلك، العمل على 
تشـــريع يســـاهم فـــي زيـــادة الدعم الحكومـــي لذوي 
الدخل المحدود، ومن ضمنهم المسجلون في قوائم 
الضمـــان االجتماعـــي؛ لتعويضهم عن آثـــار مضاعفة 
الضريبة، والعمل على اســـترجاع ما تم انتقاصه من 

حقوق  للمتقاعدين. 

بما أنك نقابي الهوى عن العمال، أطلعني  «
على الملفات أو التحركات المحتملة التي 
من الممكن أن يطرق بابها برلمان 2022 

في حال وصولكم للمجلس؟!

كما التزمنا في الفصل التشـــريعي السابق بأن يكون 
للقضايـــا العمالية مســـاحة في عملنا التشـــريعي من 
خـــال تقديم مقترحـــات القوانين المتعلقة بالشـــأن 
العمالـــي كقانون العمل فـــي القطاع األهلي وقوانين 
التقاعـــد والتعطـــل ومتابعة القضايا العمالية ســـواء 
العمـــل  فـــي وزارة  المعنيـــن  مـــع  أو  المجلـــس  فـــي 
وديـــوان الخدمـــة، فإننـــي أعتـــزم تقديـــم مقترحات 
تعـــزز حريـــة العمـــل النقابـــي وتوســـع مـــن إمكانيـــة 
انضمـــام قطاعـــات أخرى إليه، فهنـــاك عقبات تحول 
دون تنظيمهـــم، ومنهم العاملون في قطاعات العمل 
غيـــر المنظـــم كالباعـــة والحرفيين وأصحـــاب المهن 
الحرة البسيطة ممن هم في أشد الحاجة لتنظيمهم 
وحفظ حقوقهم، وهو ما ســـيكون لـــه أكبر األثر في 
تقوية وتعزيز دور المنظمات العمالية على المستوى 

الوطني، في حال نجحنا في إقرار ذلك.

أنتم من النواب القلة الذين لم يصّوتوا  «
لصالح “الضريبة” والتقاعد”، أهم ملفين، 

الناس تتحدث عنهما اآلن “بألم”، ما تقديرك 
للموقف حاليًا بعد التطبيق؟! وماذا تقول 

لمن صّوت لصالح هذين الملفين؟!

دقيـــق نعم  تعبيـــر  “بألـــم”  كلمـــة 
المواطنـــون  يتحـــدث  عندمـــا 
عـــن خـــذالن بعـــض ممـــن كان 
يفتـــرض فيهـــم أن يعملـــوا علـــى 
حفـــظ مكتســـباتهم، وخاصـــة في 
هـــذه الملفـــات المعيشـــية والتـــي 
نتيجـــة  جـــاءت  مـــرارة  وبـــكل 
تصويتات بعض النواب عليها ليس 

فقط فيما يتعارض مع آمال المواطنين ومصالحهم، 
بل تتعارض مع تصويتات سابقة لنفس النواب. 

إننا فيما يختص بالتقاعد شكلنا لجنة تحقيق نيابية 
أصدرت تقريرًا يشـــخص بوضوح مكامن الخلل في 
هيئة التأمين االجتماعي وآلية إصاحها بما يحافظ 
على مكتســـبات وحقـــوق المتقاعدين والمشـــتركين 
من دون تحميلهم تبعات ذلك، فمن خال ما كشـــفه 
التقريـــر من حقائق، فإن ســـوء اإلدارة في الجانبين 
االســـتثماري واإلداري، عـــاوة علـــى عمليـــات تنفيع 
وإهـــدار للمـــال وتخبط فـــي المشـــاريع، كل هذا كان 
لـــه تأثيـــر كبيـــر فيمـــا وصـــل إليـــه وضـــع الصناديـــق 
التقاعديـــة، وتـــم التصويـــت باإلجمـــاع علـــى ذلـــك 
التقرير وما تضمنه من توصيات، ولكن وبكل مرارة، 
وأضـــع تحت كلمة مرارة أكثر من خط، تأتي نتيجة 
التصويت على تعديات قوانين التقاعد المتعارضة 
مع ما صدر من جميع النواب من موقف حيال تقرير 
اللجنـــة. )ففـــي الوقت الـــذي صوتوا فيـــه بالموافقة 
علـــى تقريـــر لجنـــة التحقيق فـــي صناديـــق التقاعد 
بجميـــع مـــا تضمنه مـــن توصيـــات رأيناهم لألســـف، 
يصوتـــون بالموافقـــة أيضـــًا علـــى تعديـــات قانـــون 
التقاعـــد الجديد الذي طرحته الحكومة، كذلك فيما 
يخص الضريبة، فإننا سبق وأن تقّدمنا مع مجموعة 
مـــن النواب بمقتـــرح بقانون على أن ُتشـــّرع ضريبة 
على أرباح الشـــركات التي تتجاوز أرباحها 100000 
دينـــار )مائة الـــف( على األرباح فقط والتي ســـيكون 
لهـــا من التأثيـــر اإليجابي علـــى إيـــرادات الدولة من 
الضريبـــة أكثر مما تم تحميله لعموم المواطنين في 

مضاعفة الضريبة المضافة.  

أنتم من المهتمين والمتحمسين بالحملة  «
التي أطلقتها صحيفة البالد “للتبرع 

باألعضاء” لماذا؟

اســـمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لصحيفة الباد 
والقائميـــن عليهـــا علـــى دورهـــا الوطنـــي فـــي تبنـــي 
العديـــد مـــن الملفات ومـــن ضمنها هـــذا الملف المهم 
وهو ملف نقل وزراعة األعضاء البشرية، وكما تعلم، 
فـــإن البحرين كان لها الســـبق في هـــذا المجال على 
جميـــع دول الخليـــج منـــذ منتصف تســـعينات القرن 
الماضـــي. فقد تمَّ العديد مـــن العمليات الناجحة في 
هـــذا المجـــال، وخطونـــا خطـــوات ممتـــازة وبكوادر 
بحرينية ســـاهمت في إنقـــاذ عدد كبير من المرضى. 
وكنا نأمل أن يســـتمر هـــذا البرنامج ويتطور خاصة 
مـــع ما نشـــهده مـــن حاجة ماســـة مـــع ازديـــاد أعداد 
المرضـــى الذيـــن يحتاجـــون لمثـــل هـــذه العمليـــات، 
واآلالم التـــي يعانون منها والخســـائر البشـــرية التي 
وزارة  خدمـــات  شـــهدته  ومـــا  البحريـــن  تتكبدهـــا 
الصحـــة، رغـــم الجهـــود المبذولة، مـــن تراجع خاصة 
فـــي االعتمـــاد على الـــكادر غير البحرينـــي وما لذلك 

من تبعات على المواطنين. 
باختصـــار، فـــإن كل ذلـــك هـــو نتيجة لمعايشـــة آالم 
هـــؤالء المرضـــى وجهـــود تلـــك الكـــوادر البحرينيـــة 
المخلصـــة التـــي آن لنـــا أن نوظفهـــا لما فـــي ذلك من 
خيـــر للبحريـــن وأهلهـــا. فهـــم أحـــق وأحـــرص علـــى 

البحرين من الكوادر األجنبية.

 أفدني... كيف 4 سنوات قضيتها تحت قبة  «
البرلمان من ثم 4 سنوات مقبلة ستقضيها 

في نفس المكان ولكن ببرنامج مختلف؟! 
التجربة والبيانات وآلية العمل.

المؤكـــد أنه ســـيكون للخبـــرة المتراكمة مـــن الفصل 
التشـــريعي الســـابق )نتيجـــة للجهـــود التـــي بذلناهـــا 
والمقترحات بقوانين التي قدمناها ولجان التحقيق 
والمناقشـــات العامة التي شـــاركنا فيها( أثر كبير في 
عملنا القـــادم، فالعمل البرلماني يحتـــاج إلى خبرات 
متراكمـــة تســـاهم في تطويـــره ومتابعة مـــا أنجز أو 
فـــي طـــور اإلنجـــاز. أضف إلـــى ذلك ما تّم من نســـج 
عاقـــات خال هـــذه الفترة الماضية مـــع العديد من 
المعنيين في الجهات المختلفة نأمل أن تســـاهم في 
تمكيننا من العمل على حل ما يطالب به المواطنون 

من خدمات.

ما أهم المكتسبات التي تحققت ألهالي  «
دائرتك وكيف تلمسوا أثرها الطيب؟

نتشـــارك في الدائرة الخامســـة الشـــمالية مع العديد 
مـــن الدوائـــر فـــي المحافظـــة فـــي نقـــص العديد من 
الخدمات والتي كان لنا مسعى في مناقشتها والعمل 
على حل بعضها ســـواء عبر األدوات البرلمانية التي 
يتيحها لنا الدســـتور والائحـــة الداخلية خاصة في 
الجانـــب الرقابي، ومنها الســـؤال والمناقشـــة العامة 
ولجان التحقيـــق، وكذلك بالتواصل مع المعنين في 
الحكومة، مثال على ذلك ملف الطلبات االســـكانية، 
حيث قمنا في بداية عملنا في المجلس وبعد مسح 
أعـــداد الطلبـــات وبالتعـــاون مع المؤسســـات األهلية 
فـــي الدائـــرة، ومنها الجمعيـــات الخيريـــة وبتواصل 
مئـــات المواطنيـــن مباشـــرة معنـــا، تـــّم تكويـــن ملف 
لهـــذه الطلبات، وكان من ضمن هذه الطلبات طلبات 
تعـــود إلـــى عـــام 1997، وعملنـــا علـــى التواصـــل مع 
وزير اإلســـكان حينها واالجتماع به عدة اجتماعات، 
بعضها بمعية ممثلين من الجمعيات الخيرية تّم من 
خالها تلبية جميع طلبات  التسعينات في المنطقة.
كما قدمنا العديد من المقترحات بما فيها اقتراحات 
باســـتماك أراض فـــي المنطقـــة مـــن قبـــل الحكومة 
وتحويلها لمشاريع إسكانية لألهالي، وتحويل أرض 
تعـــود ملكيتهـــا إلـــى وزارة الصحة غير مســـتخدمة 
إلـــى وزارة اإلســـكان لنفـــس الغـــرض، كمـــا تقدمنـــا 
برســـالة مرفقة برسالة موقعة من رؤساء الجمعيات 
الخيرية فـــي المنطقة إلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، ضمناهـــا مطالبة األهالـــي بما وجه 
بـــه صاحب الســـمو رئيس الوزراء األميـــر خليفة بن 
ســـلمان رحمـــه هللا وتغمـــد روحـــه الجنـــة، قبل عدة 
ســـنوات بالقيـــام بدراســـة إمكانيـــة إقامـــة مشـــروع 
إســـكاني في المنطقة، وتابعناها بتواصل مع مكتب 
ســـموه، حيث تّم على إثرهـــا تلبية طلبات مجموعة 
مـــن األهالي وصـــل بعضها إلى منتصـــف 2002، هذا 
إلى جانب متابعة موضوع مستشـــفى الشـــيخ جابر 
الصحـــي والمطالبـــة بفتحـــه علـــى مدار  24 ســـاعة، 
والـــذي تـــم بأمر مـــن صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء، عدا أمور خدمية أخرى يتشارك فيها أهالي 
الدائرة مع عموم المواطنين كموضوع الباحثين عن 
العمـــل، فقـــد كانت لنـــا متابعة مســـتمرة ودورية مع 
وزارة العمل حول ما تم من إجراءات بخصوصهم.

بدر الحايكي
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المترشـــح  العمـــادي  عبدالكريـــم  أكـــد 
الثالثـــة  بالدائـــرة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
فـــي محافظة المحرق أهمية دور المرأة 
فـــي بنـــاء دولـــة المؤسســـات والقانون، 
مســـتذكرًا أبـــرز إســـهاماتها منـــذ القـــدم 
حتـــى اليـــوم، ومـــا قدمته من مســـاندة 
حقيقيـــة للرجل للنهوض معـــًا بالمجتمع 

والوطن.
بيـــن  “المـــرأة  نـــدوة  جـــاء ذلـــك خـــالل 
فريـــق  نظمهـــا  التـــي  والقـــرار”  التأثيـــر 
االنتخابـــي  بمقـــره  العمـــادي  المترشـــح 
وســـط جمع كبير من النســـاء من داخل 
الدائـــرة وخارجها، حيـــث وقف العمادي 
عنـــد إســـهامات المرأة ودورهـــا التنموي 
فـــي المجتمـــع، كمـــا بّيـــن عظـــم مكانتها 
فـــي الديـــن اإلســـالمي، متطرقـــًا لبعض 
نمـــاذج من قصـــص النجاح، مشـــيرًا إلى 
نمـــوذج أم المؤمنيـــن الســـيدة خديجـــة 
“رضـــي هللا عنهـــا”، وكيـــف كان لها األثر 
اإليجابـــي في دعوة النبي محمد “صلى 
هللا عليـــه وســـلم”، وكيـــف كانت الســـند 
والمعين، والصاحب المؤنس الذي يرفع 
من روحه المعنوية ويقدم له يد العون، 

وغيرهـــا مـــن النمـــاذج المشـــرقة التـــي 
استشـــهد بها العمـــادي في هـــذه الندوة 
والتـــي كانت لهـــا اليد العليا فـــي التأثير 

والقرار.
ولـــم يقـــف العمـــادي عنـــد تلـــك النماذج 
البراقـــة، ففـــي المقابـــل، وعلـــى صعيـــد 
التنميـــة االجتماعية والعمل المؤسســـي 
والفكـــر الريادي الوطني المســـتنير، فقد 
أشـــار مترشـــح الدائرة الثالثة بمحافظة 
المحـــرق إلى من ســـاهم في بـــروز هذه 
األفـــكار النبيلـــة واحتضن هـــذه األدوار 
الجليلة للنهـــوض بالمجتمـــع البحريني، 

حيـــث أكد العمـــادي الدور البـــارز لقرينة 
ملـــك البـــالد المعظم، ورئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
التـــي وهبـــت نفســـها مـــن أجـــل البنـــاء 
الحضـــاري والنماء الفكـــري، عبر تمكين 
المـــرأة والتـــوازن بين الجنســـين، فضالً 
عـــن تأســـيس لجـــان تكافؤ الفـــرص في 
القطـــاع العـــام بالمملكـــة، مضيفـــًا كذلك 
مشـــاركتها البارزة في ترسيخ المشروع 
اإلصالحـــي الـــذي أرســـى قواعـــده ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقـــد القـــت النـــدوة تفاعـــالً كبيـــرًا مـــن 
قبل المشـــاركات والحضـــور الالفت من 
العنصر النسائي، مثمنين جهود مترشح 
الدائـــرة، ومؤكدين على تميـــز برنامجه 
بالمتنـــوع  وصفنـــه  الـــذي  االنتخابـــي 
عبـــد  خلـــود  شـــاركت  حيـــث  والثـــري، 
العزيـــز الجناحي مدرب في إدارة المال 
وريادة األعمال بكلمة في الندوة أكدت 
أهمية مســـاهمة المرأة في نجاح عرس 
البحرين الديمقراطي، وضرورة وقوفها 
مـــع الرجـــل المناســـب واألكفـــأ للوصول 

إلى قبة البرلمـــان لتمثيل جميع أطياف 
وفئات المجتمع خير تمثيل.

الناشـــطة  ألقـــت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
“بنـــت  باســـم  المعروفـــة  االجتماعيـــة 
الحربـــي” كلمة في هذه الندوة، أشـــادت 
فيها برؤى وأفكار المترشـــح عبدالكريم 
العمادي، مستعرضة بعض إنجازاته في 
رفد المســـيرة التنموية الوطنية السيما 
فـــي مجاالت خدمـــة المجتمع من جهة، 
وتوظيـــف تخصصه فـــي إدارة األعمال 
واالقتصـــاد فـــي القطـــاع الحكومي من 

جهة أخرى.

يذكر أن المترشـــح عبدالكريـــم العمادي 
درجـــة  علـــى  حاصـــل  المحـــرق  بثالثـــة 
البكالوريوس في المحاسبة واالقتصاد 
فـــي  الماجســـتير  ودرجـــة  اإلســـالمي، 
المحاســـبة والتمويـــل، ويمتلـــك العديد 
المتنوعـــة  الشـــهادات االحترافيـــة  مـــن 
والتخطيـــط  اإلدارة  مجـــال  فـــي 
االســـتراتيجي. كمـــا أنـــه يـــرأس حاليـــًا 
قسم االستثمار بإدارة أموال القاصرين، 
وهـــو رائـــد عمـــل وشـــريك مؤســـس لـ 6 
منصـــب  ويشـــغل  تجاريـــة،  مؤسســـات 
أمين الســـر والمكلف باإلدارة التنفيذية 
لجمعيـــة التعافي من المخـــدرات، عطفًا 
عـــن كونـــه المدير والشـــريك المؤســـس 
لفريـــق نترك أثـــر التطوعي والمؤســـس 
منـــذ عـــام 2008. باإلضافة إلـــى خبراته 
االقتصاديـــة الكبيـــرة مـــن خـــالل إعداد 
ميزانيـــة الـــوزارات والهيئات الحكومية 
والخاصـــة. وكذلـــك متابعـــة مالحظات 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والمكلـــف بالرد 
وإدارة  تشـــكيل  إلـــى  إضافـــة  عليهـــا، 
والتطوعيـــة  المؤسســـية  العمـــل  فـــرق 

المجتمعية.

العمادي يؤكد دور المرأة في بناء دولة المؤسسات والقانون
مشيداً بجهود سمو قرينة الملك المعظم في البناء الحضاري

ــقـــام مـــســـاء الـــيـــوم )األحـــــد(  تـ
برنامج  في  الرابعة  المحاضرة 
المترشح  مع  األهــالــي  لــقــاءات 
الــنــيــابــي مــجــدي الــنــشــيــط، إذ 
ــرة الــبــاحــث  ــاضـ ــحـ ــمـ يـــقـــدم الـ
فــي الــمــجــال االقــتــصــادي علي 
ــنـــاول أحـــد  ــتـ ــيـ ــران، وسـ ــمــ ــعــ ــ ال
ــمــلــفــات فـــي الــبــرنــامــج  ــم ال أهــ
والمتعلق  للمترشح  االنتخابي 

بالشأن االقتصادي وتنميته.
ــنـــشـــيـــط الـــمـــتـــرشـــح  وقـــــــال الـ
السابعة  الـــدائـــرة  عــن  الــنــيــابــي 
فـــي مــحــافــظــة الــعــاصــمــة إن 
إثرائه  في  له  مشهود  العمران 
الكبير والواسع عبر التحليالت 
االقتصادية المتنوعة، وطرحه 
تحديات  عــن  المحاضرة  هــذه 
وتحقيق  ــعــام  ال ــديــن  ال ضــبــط 

ــمــالــي لــهــا أبــعــاد  الـــتـــوازن ال
كــــثــــيــــرة تــــســــاعــــد فــي 

فــهــم الـــصـــورة الــعــامــة 
لــلــوضــع االقــتــصــادي 

والــــــتــــــحــــــديــــــات 
الــمــصــاحــبــة لــهــذا 
ــــف الـــمـــهـــم  ــل ــمــ ــ ال

جدًا.
وهـــــــــــــــــــــــــــــذه 
الـــــلـــــقـــــاءات 
ــي  مـــع األهــال
مـــردود  ذات 

طــــــــــــــيــــــــــــــب، 
واســــتــــضــــافــــة 

في  كثيرًا  يساعد  الخبرة  أهل 
إيــضــاح جــوانــب عــديــدة تمس 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي والــســعــي 
ــو ما  الــحــثــيــث لــتــحــســيــنــه وهــ
المترشح  مــن  الــنــاخــب  يــأمــلــه 
ونحن نقترب من موعد افتتاح 
صــنــاديــق االقـــتـــراع األســبــوع 

المقبل.
يذكر أن مقر المترشح النيابي 
مجدي النشيط يقع على شارع 
ــرداب، وتــبــدأ جميع  77 فــي جـ
 7.30 الــســاعــة  عند  الفعاليات 

مساًء، والدعوة عامة.

بمقر النشيط... العمران يتحدث 
عن تحديات ضبط الدَّين العام االستدامة عنوان برنامجي االنتخابي الدائم ولوقف الهدر المالي

افتتحت مقرها االنتخابي بحضور جماهيري الفت... نجمة تقي:

افتتحت المرشـــحة في الدائرة العاشـــرة 
بمحافظـــة العاصمـــة نجمـــة تقـــي، مقرها 
االنتخابـــي، بحضـــور عدد كبيـــر من أبناء 
الدائرة وبعض من المترشحيين الحاليين 

للمجلس النيابي والبلدي.
وفي كلمتها، قال نجمة تقي إن المشاركة 
فـــي انتخابات مجلس النواب مســـؤولية 
وتكليـــف وأمانـــة، يحتـــم علينـــا مراعـــاة 
مصالـــح أبنـــاء الدائـــرة في المقـــام األول 
ومصلحـــة جميع أبنـــاء مملكـــة البحرين، 
اخترنـــاه  شـــعار  “اســـتدامة”،  فكانـــت 

وسنحققه معًا في مختلف محاوره.
التحديـــات  ظـــل  “فـــي  تقـــي:  وأضافـــت 
التـــي تمـــوج بالمنطقـــة والعالـــم، وضعت 
“االستدامة” عنوانا لبرنامجي االنتخابي، 
إدراكا منـــي بأهميـــة تحقيق االســـتدامة 
للمواطـــن البحريني، على جميع األصعدة 
االجتماعية واالقتصادية، عبر االستثمار 

األمثل لألدوات التشريعية والرقابية”.
وأكـــدت تقـــي أن الجديـــة فـــي الطـــرح، 
والتفكيـــر اإلبداعـــي، هي األســـاس الذي 
يجـــب أن يتحـــرك مـــن خاللـــه كل نائـــب 
خالل الســـنوات األربـــع المقبلة، وأضافت 
:”مـــن هـــذا المنطلـــق، احتـــوى برنامجـــي 
االنتخابـــي علـــى مجموعـــة مـــن المحاور 
التـــي نضع مـــن خاللهـــا تصـــورات عملية 

لخدمة المواطن”. 
وأعلنـــت المترشـــحة نيابيـــًا فـــي عاشـــرة 
العاصمة، تبني تشكيل لجنة من أصحاب 
الخبـــرات مـــن المتقاعديـــن، وأوضحـــت: 
“تهـــدف اللجنـــة لالســـتفادة مـــن خبـــرات 
العامـــة  المؤسســـات  فـــي  المتقاعديـــن 

والخاصة وفي صياغة التشـــريعات أثناء 
العمـــل البرلماني في مختلـــف المجاالت، 
حيث ســـيتم إقامة لقـــاءات دورية معهم 

للمناقشة في مختلف القضايا واألمور”.
“المحاســـبة  أن  تقـــي  نجمـــة  وأكـــدت  
أولوياتـــي؛ ألنهـــا  أحـــد  والمســـاءلة هـــي 
تشكل إحدى األدوات الفاعلة لدى النائب، 
لوقف الهـــدر المالي، ومالحقة أي تقصير 
التنفيذيـــة؛  الســـلطة  فـــي األداء، داخـــل 
للوصول إلـــى الحوكمة الرشـــيدة، والتي 
تتطلب ممارسة رقابية فعالة من مجلس 
النـــواب، علـــى أداء الـــوزارات والجهـــات 

الحكومية المختلفة”.
وبينـــت تقـــي أن الوصول إلـــى التكاملية 
النـــواب  مجلـــس  بيـــن  مـــا  والتعـــاون 
والحكومـــة، لـــن يتحقق مـــن دون وجود 

صـــوت مؤثر للنـــواب، والرقابة الحقيقية 
الخلـــل  مواطـــن  ورصـــد  األداء،  علـــى 
وعالجهـــا بصورة ســـريعة، فذلـــك يحمي 

ممتلكات الوطن”.
وقالـــت نجمة تقـــي إن “البطالـــة من أهم 
بحرينـــي،  كل  تـــؤرق  التـــي  التحديـــات 
عمـــل  برنامـــج  يبنـــي  أن  يجـــب  وعليـــه 
الحكومـــة خالل الســـنوات األربع المقبلة؛ 
لوضـــع حلـــول جذرية مدروســـة، وفق ما 
تـــم مناقشـــته فـــي برنامجـــي االنتخابي، 
بطاقـــات  البحريـــن تذخـــر  أن  خصوصـــا 
النهـــوض  علـــى  قـــادرة  واعـــدة  شـــبابية 

بالوطن”. 
كما شددت تقي على ضرورة أن يتضمن 
برنامج عمـــل الحكومـــة، خططا واضحة 
قادرة على النهوض بالمؤسسات الناشئة 

مـــن  كجـــزء  والمتوســـطة  والصغيـــرة 
خطـــة التعافي االقتصـــادي، وأن يتضمن 
الوظائـــف،  لبحرنـــة  نوعيـــة  مبـــادرات 
وتطبيـــق سياســـات اإلحـــالل الوظيفـــي 
بكفـــاءة عاليـــة، مـــع ضـــرورة بحرنة عدد 
مـــن الوظائـــف وقصرها علـــى المواطنين 

فقط”.
وأكـــدت نجمة تقي أن المواطن يجب أن 
يكـــون هو محور التنمية المســـتدامة في 
المملكـــة قوالً وفعـــالً، وهذا لن يتحقق إال 
من خالل استكمال وتطوير التشريعات، 
لتقليـــل االعتماد علـــى العمالـــة األجنبية، 
الكفـــاءات  لتأهيـــل  برامـــج  وإعـــداد 
البحرينيـــة، بـــدءًا من مؤسســـات التعليم 
العالي، لنقل المعرفة والخبرة والتجارب، 

والتوجه نحو بحرنة القطاعات. 

لديَّ خطط ومشروعات تضخ أموااًل بالصندوق البلدي المشترك
أعلن المترشـــح البلدي بـ”ثانية الشمالية” 
باسم أبو إدريس أنه يسعى إلى االرتقاء 
بمســـتوى الخدمات التـــي يقدمها العضو 
البلـــدي إذا كتـــب هللا له النجاح، مشـــيرًا 
إلـــى أنه ســـيعتمد علـــى تقوية الجســـور 
باإلضافـــة  المســـؤولين  وبيـــن  بينـــه 
الســـتخدام صالحيـــة المجلـــس البلـــدي؛ 
من أجـــل ترجمة مشـــروعات على أرض 
الثانيـــة  الدائـــرة  أهالـــي  تفيـــد  الواقـــع 
بالشمالية والمقيمين فيها. وأكد المسعى 
وتحســـين  تدعيـــم  علـــى  المتواصـــل 
الخدمات في الدائرة ابتداًء من النظافة 

العامـــة،  والمرافـــق  الحدائـــق  وتطويـــر 
منوهًا بأنه يمتلك العديد من المشروعات 
المجدولة، وهذه المشـــروعات “واقعية” 
توصـــل إلـــى جدوتها من خـــالل متابعته 
الدائمـــة مع أهالي الدائرة طوال ســـنتين 
ماضيتيـــن. وبيـــن أنـــه تابـــع العديـــد من 
تخـــص  التـــي  والقضايـــا  المشـــروعات 
دائرتـــه وهذه المشـــروعات متنوعة بين 
شـــبابية ومجتمعيـــة وليـــس آخرها ملف 
المســـاجد في مدينة سلمان، وصوالً إلى 
المواصلة الدائمة مع المســـؤولين بشـــأن 
طلـــب خـــاص بتركيـــب 14 بـــرج اتصال، 
حيـــث تـــم االنتهاء مـــن تركيـــب 7 أبراج 

وتبقـــى 7 آخريـــن، ولديَّ خطـــاب خاص 
بهذا الشـــأن من شـــركة تي آر تي وأخيرًا 
تحســـين وتطوير مواقف السيارات في 
الدائـــرة من خالل وضـــع خطة تطويرية 
تواكب التنمية المســـتدامة بإشراك أهل 
االختصاص، وقد تم االنتهاء من الطلب 
األول بإنشـــاء مواقف تتضمن 22 موقفًا 
بمجمـــع 583. وأشـــار إلـــى أن مـــن جملة 
المرئيـــات التي يحملها هي رؤى وخطط 
تســـاهم في ضخ المزيد من األموال في 
الصنـــدوق البلـــدي المشـــترك، وأن هنالك 
دراســـة متقدمة لكيفية زيـــادة مداخيل 
بلديـــة الشـــمالية مـــن األموال اســـتغالالً 

للكثيـــر مـــن المشـــروعات التـــي يعكـــف 
علـــى تنفيذها مع الجهات المعنية حينما 
يحالفـــه توفيـــق هللا في تمثيـــل األهالي 

بمجلس بلدي الشمالي.
وقـــال: أســـتمد قوتـــي بأنـــي أنطلـــق من 
معانـــاة األهالي والناس في المجتمع، إن 
اإلشـــخاص الذين ينخرطون بين الناس 
ويعيشون المشـــكلة بشكل مباشر لديهم 
رؤية لحاجاتهـــم تختلف تمامًا عن رؤية 
شـــخص ســـمع عـــن المشـــكلة فحســـب، 
أو عـــن رؤيـــة اختصاصـــي مســـاعد كان 
قـــد كتـــب مـــّرة أطروحـــة عن المشـــكلة، 
فكلمـــا شـــارك أصحـــاب الســـلطة األعلى 
فـــي استشـــعار المشـــكلة عن قـــرب كلما 
اســـتطعنا حـــل المشـــكلة بطـــرق أســـهل، 
أكثر شخص يمكن أن يفيد العمل ويؤثر 

تأثيـــرًا واضحـــًا إذا أعطـــي الفرصـــة هـــو 
الشـــخص الـــذي يمتلـــك خلفيـــة علميـــة 
جيدة. وعن طبيعة المنافسة االنتخابية 
أكـــد أن الفـــرق بيننا في مملكـــة البحرين 
أننـــا  األخـــرى  التجـــارب  بعـــض  وبيـــن 
والتعبيـــر  بالـــكالم  ونتصـــارع  نتنافـــس 
وليس بتشويه ســـمعة اآلخرين للصعود 
عليهم، فتنافسنا الحقيقي اليوم هو في 
تقديـــم برامـــج تنهـــض بمملكـــة البحرين 
والمواطنين الكـــرام وأن يكون التنافس 
علـــى أســـاس برامـــج بلديـــة مســـتقبلية 
واضحـــة وموضوعية بعيـــدًا عن الوعود 

الزائفة أو الوعود غير الواقعية.

تشكيل لجنة من أصحاب 
الخبرات من المتقاعدين 
للمساهمة في التشريع

لمالحقة أي تقصير 
للوصول إلى 

الحوكمة الرشيدة

 المواطن يجب أن 
يكون محور التنمية 

المستدامة قواًل وفعاًل

باسم أبو إدريس

يسعى إلى االرتقاء بمستوى الخدمات البلدية بـ”ثانية الشمالية”... أبو إدريس:

محرر الشؤون المحلية
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تمكنت سيدة من خلع زوجها بعد زواج استمر 5 سنوات، وكان الزوج المخلوع دائم 
المنزل،  إلى  أنها على عالقة مع رجال وتدخلهم  الشك في أخالق زوجته ويعتقد 
وكان يطلب منها فتح كاميرا الهاتف النقال لمراقبتها حتى أثناء النوم أو دخولها 
دوامــة من  المدعية في  وكانت  معها،  للتأكد من عدم وجــود رجل غريب  الحمام؛ 
المشكالت المستمرة لسنوات بسبب تعرضها إلى الضرب واإلهانة والتحقير والسب 

والشتم واأللفاظ النابية وسوء المعاملة والشك الدائم، فضالً عن عدم توفير مسكن 
الزوجية، ونقل األمراض الجنسية من خالل نقل عدوى البكتيريا للمدعية التي تعاني 

من أمراض جلدية بسبب مرض الزوج بالتهاب حاد في األعضاء التناسلية “الخصية”، 
كما أن المخلوع شديد العصبية وال يتحكم في أعصابه وكثير الصراخ والتهديد ويقوم 

بتفتيش هاتف زوجته، مما أدى ذلك إلى دخول المدعية في حالة من االكتئاب النفسي، 
مما استدعى األمر إلى مراجعتها طبيبًا نفسيًا. 

وكان المخلوع منع المدعية من مواصلة عملها وأجبرها على فسخ عقود عملها مع عدة جهات، 
إضافة إلى منعها من العمل في إحدى الوزارات، وذلك بسبب شكه في أخالق زوجته.

إال أن  الزوجية،  المحافظة على حياتها  الطرق  الزوجية بكل  العشرة  الزوجة طوال فترة  وحاولت 
المدعى عليه رغم وعده لها بااللتزام بحسن العشرة والعدل، إال أنه استمر في غّيه، مما اضطر المدعية 

التطليق للضرر، وتمكنت من خلع زوجها نظير تنازلها عن نفقة  التي وقعت عليها إلى طلب  بعد األضرار 
العدة ومتعة الطالق وحقوقها الشرعية كافة.

وسبق للمدعية قبل خلع زوجها رفع دعوى شرعية إللزام المدعى عليه “المخلوع” بالنفقة وتوفير مسكن الزوجية، 
حيث كان الزوج ال ينفق على زوجته وأبنائه، ومنشغل مع زوجته األولى التي تقيم في منزل والدها.

خلعت زوجها بعد 
اإلصابة باألمراض 

الجنسية

التاجر إن محكمة  المحامي محمد  قال 
الــتــمــيــيــز أيــــدت الــطــعــن بــقــضــيــة إلـــزام 
الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 
ألــفــًا ومــائــة وتسعة  وقـــدره تسعة عشر 
وخمسمائة  بــحــريــنــيــًا  ــارًا  ــنـ ديـ وســتــون 
وأربعون فلسًا ألن أسباب الطعن الماثل 
مسائل  فــي  المجادلة  على  انصّبت  قــد 
قاضي  سلطة  مطلق  من  تعتبر  واقعية 

الموضوع.
وذلك لتعلقها بتقدير أدلة 

الدعوى ومن ضمنها 
ــهـــود، ونــشــيــر  الـــشـ
في هذا الصدد لما 

هذا  في  التمييز  محاكم  عليه  استقرت 
الــتــزام  “عـــدم  أن:  الــشــأن، حيث قضت 
ــمــوضــوع بــتــعــقــب الــخــصــوم  مــحــكــمــة ال
التي  الحقيقة  في  دفاعهم  مناحي  في 
استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي 

المسقط لكل حجج مخالفة”.
قام  المذكور  المبلغ  ان  المحامي  وذكــر 
مستأجر  بصفة  ضده  المطعون  بسداده 

لصالة أفراح إلى المؤجر األصلي وحيث 
للصالة  مستأجرًا  بصفته  الطاعن  امتنع 
بعد  المبلغ  ذلـــك  بترتيب  الــبــاطــن  مــن 
شرائه للصالة وتعهده بسداد إيجاراتها 
امتناعه  وبسبب  األصــلــي  المؤجر  إلــى 
بــطــرده،  اإليــجــاريــة  المحكمة  حــكــمــت 
مبلغ  بــدفــع  األصــلــي  المستأجر  ــزام  ــ وإل
المبلغ  بــدفــع  قـــام  ــارات وكـــونـــه  ــجــ اإليــ
له الرجوع على  للمحكمة، فإنه يحق 
ــبــاطــن  ــمــســتــأجــر مـــن ال ال
الــمــبــلــغ، لما  ــدفــع  ل

المستقر  مـــن  ــه  ــ إن ذلــــك؛ وحــيــث  ــان  كــ
 )128( الــمــادة  لنص  وفــقــًا  قــانــونــًا  عليه 
“العقد  أن:  عــلــى  الــمــدنــي  الــقــانــون  مــن 
شريعة المتعاقدين، فال يجوز ألحدهما 
أحكامه،  تعديل  أو  بنقضه  يستقل  أن 
أو  االتــفــاق  به  إال في حــدود ما يسمح 

يقضي به القانون”.
وقـــد نــص الــبــنــد الــعــاشــر مــن عــقــد بيع 
المحل التجاري على أنه: “يلتزم الطرف 
الثاني بسداد كافة إيجار المحل وكافة 
الـــرســـوم ومــقــابــل اســتــهــالك الــكــهــربــاء 
والماء وغيرها من الرسوم والمستحقة 
على المحل إلى الغير منذ التوقيع على 
الطاعن  تخلف  إنه  وحيث  العقد”،  هذه 
عن سداد األجرة المقررة في مخالفة 
لــمــا نــص عليه  صــريــحــة 
الـــعـــقـــد، كـــمـــا تــخــلــف 
عن سداد جميع 
الـــــــــــرســـــــــــوم 
ومــــــــقــــــــابــــــــل 
اســــــــتــــــــهــــــــالك 
ــاء والــمــاء  ــكــهــرب ال
وغيرها من الرسوم 
الــمــســتــحــقــة 
عــــــــلــــــــى 

المحل إلى الغير منذ التوقيع على العقد.
التنفيذ،  فــي ملف  ثــابــت  هــو  لما  وفــقــًا   
بالرغم من انتفاع المدعى عليه بالمحل 
ــيــع الــمــحــل  ــمــوجــب عــقــد ب ــتـــجـــاري ب الـ
التجاري، األمر الذي يكون للمدعي الحق 
من  بدفعه  قاما  ما  بــرد  لهما  الحكم  في 
مبلغ أجرة للمالك الجديد للعقار بموجب 
األحكام القضائية وملف التنفيذ السالف 
ــرســوم  ــى جــمــيــع ال ــاإلضــافــة إلـ بــيــانــه، ب
منذ  والماء  الكهرباء  استهالك  ومقابل 

التوقيع على العقد.
وحيث إن الثابت من الحكم بأنه انتهى 
الخصوم  بين  التعاقد  حقيقة  أن  ــى  إل
هو اشتراط لمصلحة الغير ليكون الزمًا 
لمصدر  المنظمة  األحــكــام  إعــمــال  معها 
العقد تحت  الماثلة وهو  الدعوى  التزام 
االشتراط لمصلحة الغير، ولما كان الدفع 
بالنظام  يتعلق  ال  المستأنف  قــبــل  مــن 
بــنــوع من  التمسك  أريـــد  مــا  وإذا  الــعــام 
في  به  التمسك  فينبغي  التقادم  أنــواع 
عــبــارة واضــحــة ال تحتمل اإلبــهــام، ألن 

لكل تقام شروطه وأحكامه.
وأنه متى ما دفع أمام محكمة الموضوع 
نفسها  تلقاء  مــن  عليها  تعين  بالتقادم 
بــمــا في  الــقــانــونــيــة  أن تبحث شــروطــه 

ذلــك مــدتــه ومــا قــد يعتريها مــن وقف 
الدعوى  أوراق  طالعتها  فإذا  انقطاع  أو 
لوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه 
للفصل  الواقعية  العناصر  لها  وتوافرت 
فيها  كلمتها  تقول  أن  عليها  تعين  فيها 
شأن  من  ألن  الخصوم؛  من  طلب  بغير 
اكــتــمــال مــدة  يــحــول دون  أن  وجــــوده 
أن  المحكمة  على  يجب  التي  الــتــقــادم 
تجيب  أن  قــبــل  انــقــضــائــهــا  مــن  تتثبت 

المتمسك بالتقادم على طلبه.
ــثــابــت من  لــمــا كـــان ذلـــك وحــيــث إن ال
المبرم  للعقد  المحكمة  األوراق وتكييف 
اشتراط  أنه  على  التداعي  أطــراف  بين 
فيها  المطالبة  وكــانــت  الغير  لمصلحة 
المشترط،  الحق  بأداء  المستأنف  بإلزام 
وكان من المقرر قانونًا بنص المادة رقم 

)137( من القانون المدني.
الموانع  إيـــراد  يــَر  لــم  المشرع  كــان  ولما 
ــم الحكم  عــلــى ســبــيــل الــحــصــر بـــل عــّم
وترك  العقل  به  يقضي  ما  مع  لتماّشيه 
يعتبر سببًا  الذي  المانع  قيام  تقدير  أمر 
ــــى محكمة  إل الـــتـــقـــادم  لــوقــف ســـريـــان 
اعتمدت  متى  معقب  دون  الــمــوضــوع 

على أسباب سائغة.
ــمـــوضـــوع أن  وإنـــــه حــســب مــحــكــمــة الـ
ــتــقــادم حــتــى يتعين  ــال ب يــدفــع أمــامــهــا 
المدة  ومنها  شرائطه  تبحث  أن  عليها 
وأنه  وانقطاع،  وقف  من  يعترضها  وما 
الدعوى  في   - الصادر  الحكم  كان  ولئن 
محكمة  أمــام  الحكم  وتأييد  االبتدائية 
االستئناف حتى أصبح باّتًا أمام محكمة 
األحــكــام  النــتــهــاء  قبوله  بــعــدم  التمييز 
بغض  صحيحة  قــانــونــيــة  نتيجة  ــى  إلـ
 – عليه  بني  الــتــي  األســبــاب  عــن  النظر 
الــمــاثــلــة سيما وأن  الــدعــوى  يــؤثــر فــي 
بسداد  اتفاق  يربطهم  التداعي  أطــراف 
للمؤجر األصلي مباشرة من  المبلغ  ذلك 

المستأجر من الباطن.

مستفيـد بالباطـن من قاعـة أفراح يدفـع 
19 ألـــف دينــار للمالــك والمستأجـــر األول

حسن عبدالرسول

إبراهيم النهام

محمد التاجر
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شاهدُت لكم: فيلم “إلفيس” وقصة صعوده للمبدع باز لورمان

“العين السينمائي الدولي” يحدد الموعد النهائي الستقبال األفالم

فيلمها   )Warner Bros. Pictures( أخــيــرًا  قــّدمــت 
للمخرج   )ELVIS( “إلفيس”  الجديد  الــرائــع  الملحمي 
الخاص  العمل  هــذا  لــورمــان، ويتم عبر  بــاز  الــرؤيــوي 
الفّنان  وموسيقى  بحياة  التعريف  الكبيرة  بالشاشة 
الشهير إلفيس بريسلي الذي يلعب دوره أوستن باتلر 
بجائزة  الفائز  هانكس  توم  القدير  الممثل  جانب  إلى 

األوسكار.
)يلعب  إلفيس  الموسيقية حول  الدراما  تتمحور هذه 
مديره  مــع  دة  المعقَّ العالقة  منظور  مــن  باتلر(  دوره 
هانكس(.  دوره  )يلعب  باركر  توم  الكولونيل  الغامض 
وهو يغوص عميقًا في سبر أغوار العالقة الديناميكية 
نحو  مــدى  على  مــعــًا  االثــنــيــن  جمعت  الــتــي  الطويلة 
تمّتعه  بريسلي حتى  نجم  بــدءًا من صعود  20 سنة، 
ــك فــي ظــل المشهد  ــ بــالــشــهــرة غــيــر الــمــســبــوقــة، وذل
الكثير  وفقدان  المتغّير  الثقافي 
المشهد  ضــمــن  الـــبـــراءة  مـــن 
أبرز  ومــن  الــعــام.  األميركي 
ت  لشخصيا ا
الـــــــــتـــــــــي 

مّيزت تلك الرحلة وأّثرت بحياة إلفيس كانت بريسيال 
بريسلي )تلعب دورها أوليفيا ديجونغ(.

يتأّلق في دور البطولة إلى جانب باتلر وهانكس كل 
من الممّثلة المسرحية هيلين ثومسون الفائزة بجوائز 
 Top of the Lake: China Girl :مرموقة )مسلسالت
غالديس،  إلفيس،  والـــدة  دور  تلعب  والــتــي   )،Rake
 Moulin Rouge! :والممّثل ريتشارد روكسبورغ )أفالم
والد  دور  يلعب  الــذي   )،Breath ،Hacksaw Ridge
 The :ــالم ــ إلــفــيــس، فــيــرنــون، والــنــجــمــة ديــجــونــغ )أفـ
إلفيس،  زوجــة  دور  تلعب  التي   )Visit ،Stray Dolls
 Hacksaw )أفـــالم  برايسي  لــوك  هناك  كما  بريسيال. 
Ridge ،Point Break( الذي يلعب دور جيري شيلينغ، 
وناتاشا باسيت )فيلم Hail, Caesar!( التي تلعب دور 
 The Lord of )أفــالم:  وينهام  ودايفيد  لــوك،  ديكسي 
the Rings الثالثية، Lion ،300( الذي يلعب دور هانك 
 The Trial of :سنو، وكلفين هاريسون جونيور )أفالم
دور  يلعب  الذي   )the Chicago 7 ،The High Note
 Adore ،Love :ب.ب. كينغ، وخافيير ساميول )أفالم
الذي   )& Friendship The Twilight Saga: Eclipse

يلعب دور سكوتي مور، وكودي سميت-ماكفي )أفالم 
جيمي  دور  يلعب  الــذي   )The Power of the Dog

رودجرز سنو.
الفيلم،  في  المشاِركة  الالمعة  األســمــاء  لهذه  إضافة 
 Stranger Things، )أفــالم  مونتغومري  داكــري  هناك 
دور  يــلــعــب  ــذي  ــ ال  )The Broken Heart Gallery
المخرج التلفزيوني ستيف بايندر، إلى جانب الممّثلين 
مسلسل   ،Gallipoli )فيلم  فــورد  ليون  األستراليين 
مولفاني  وكايت  ديسكين،  تــوم  بــدور   )The Pacific
)فيلم The Great Gatsby، مسلسل Hunters( بدور 
Peter Rab-  ماريون كيسكر، وغاريث دايفيس )فيلم
وتشارلز  هـــوي،  بــونــز  بـــدور   )Hunters مسلسل   ،bit
بدور   )Crazy Rich Asians Camp )فيلم  غــراونــدز 
Fantasy Is- )فيلم ماكونفيل  وجوش  سميث،   بيلي 

 Home ( بدور سام فيليبس وآدام دان )مسلسلland
and Away( بدور بيل بالك.

الموسيقية  الشخصيات  من  المزيد  تجسيد  وبهدف 
أيضًا  لورمان  تعاون  الفيلم،  في  اإلضافية  األيقونية 
روزيتا  األخت  بدور  يوال  األغاني  وكاتبة  المغّنية  مع 

ريتشارد،  ليتل  بــدور  ماسون  ألتون  والعارض  ثــارب، 
بــدور  أوســتــن، تكساس،  مــن  كــالرك جونيور  وغـــاري 
ويلي  بدور  دوكوريه  شونكا  والفّنانة  كــرودوب،  آرثر 
ــح  مـــاي “بــيــغ مــامــا” ثــورنــتــون. وقـــام لــورمــان الــمــرشَّ
The Great Gatsby! ،Mou-  لجائزة األوسكار )أفالم:

سيناريو  على  باالرتكاز  الفيلم  بــإخــراج   )lin Rouge
مع  بالتعاون  لورمان  وباز  بروميل،  وسام  لورمان  باز 
ــر، وذلـــك مــن قــّصــة باز  كــرايــغ بــيــرس وجيريمي دونـ
كل  الفيلم  إنتاج  دور  وتوّلى  دونــر.  لورمان وجريمي 
األوسكار  بجائزة  الفائزة  مارتن  وكاثرين  لورمان  من 
 ،)The Great Gatsby! ،Moulin Rouge ــالم:  )أفــ
ويس.  وشويلر  ماكورميك  وباتريك  بيرمان  وغايل 
أما اإلنتاج التنفيذي فكان بواسطة طوبي إميريتش 

وكورتناي فالنتي وكيفين ماكورميك.
إبداعي  فريق  مع  المخرج  تعاون  الكواليس،  وخلف 
Mu-  متمّيز ضم مديرة التصوير ماندي والكر )فيلم:
األزيــاء  مة  ومصمِّ اإلنتاج  مة  ومصمِّ  ،)lan Australia
 The )أفــالم:  األوسكار  بجائزة  الفائزة  مارتن  كاثرين 
مة اإلنتاج  Great Gatsby ،Moulin Rouge!(، ومصمِّ

َرين مات  كارن مورفي )فيلم A Star is Born(، والمحرِّ
فيال )فيلم The Great Gatsby  Australia( وجوناثان 
ومــشــرف   ،)The Great Gatsby )فــيــلــم  ــد  ــونـ ردمـ
لجائزة  ــح  الــمــرشَّ ثــومــاس وود  الــبــصــريــة  ــرات  ــمــؤّث ال
ومشرف   ،)Mad Max: Fury Road )فيلم  األوسكار 
 Australia، Moulin الموسيقى أنطون مونستد )أفالم
)مسلسل  ويلر  إليوت  الموسيقي  والمؤلِّف   )!Rouge

.)The Get Down
كوينزالند  في  “إلفيس”  لفيلم  الرئيسي  التصوير  تم 
بــأســتــرالــيــا بــدعــم مــن حــكــومــة كــويــنــزالنــد، ووكــالــة 
“سكرين كوينزالند” )Screen Queensland( المملوكة 
من  اإلنتاجي   )Offset( ’أوفــســت‘  وبرنامج  حكوميًا 

الحكومة األسترالية.
يأتي فيلم “إلفيس” من شركة “وارنر براذرز بيكتشرز” 
Bazmark Pro- بروداكشن”  “بــازمــارك  مع  (بالتعاون 
 Jackal( بــروداكــشــن”  غـــروب  و”جـــاكـــال   )duction
 Baz( فــيــلــم”  لــورمــان  ــاز  ــ و”ب  )Group Production
Luhrmann Film(، وتم توزيعه حول العالم بواسطة 

“وارنر براذرز بيكتشرز”.

“العيـــن الســـينمائي الدولـــي”  وجـــه مهرجـــان 
تذكيـــرا إلى صانعي األفالم فـــي العالم، وعلى 
ضـــوء التزامـــه بدعم أفضل إبداعات الســـينما 
المحليـــة والعالميـــة، وإلى اكتشـــاف المواهب 
وتقديمهـــا إلـــى جمهـــور الســـينما العالمـــي، أن 
للـــدورة  االفـــالم  النهائـــي الســـتقبال  الموعـــد 

المقبلة ســـيكون في تاريخ 10 نوفمبر المقبل، 
لعرضهـــا علـــى الشاشـــات الكبيرة فـــي الدورة 
الدوليـــة الخامســـة القادمة للمهرجـــان، والتي 
ســـتقام فـــي 6 - 11 فبرايـــر 2023 فـــي مدينة 

.Cinema Vision Films العين وبتنظيم من
ووجهت إدارة المهرجان دعوتها للسينمائيين 
اإلماراتييـــن والخليجيـــن والمقيمين في دولة 

اإلمـــارات لتقديم أفالمهم، ليســـتمر في نهجه 
كمنصـــة الكتشـــاف وتقديـــم أفضـــل إنتاجات 

ومواهب السينما في المنطقة.
ويمكـــن للمشـــاركين الحصـــول علـــى نمـــوذج 
التفاصيـــل  كافـــة  علـــى  واالطـــالع  التقديـــم، 
والقواعـــد واللوائح الخاصـــة بتقديم الطلبات 
 للدورة الخامسة من خالل الموقع اإللكتروني: 

www.alainfilmfest.com
ويواصـــل المهرجان الســـير على النمط نفســـه 
المتبـــع خالل دوراته الماضيـــة، حيث تتضمن 
المحليـــة  األفـــالم  أبـــرز  مـــن  باقـــة  فعالياتـــه 
المتميـــزة،  والعالميـــة  والعربيـــة  والخليجيـــة 
ومنهـــا عـــروض أولى وحصرية على شاشـــات 

“العين السينمائي”.

أعربت سيينا ميلر 
عن تضامنها 

ودعمها لجميع 
النساء، مؤكدة 

أنهن أقوى 
من الرجال. 

وقالت “إن هذا 
التضامن تجلى 
في سياق حملة 

)وأنا أيًضا(”، 
مضيفة أنها 

أصبحت أكثر 
جرأة في 

التعبير عن 
رأيها.

tariq_albahhar

وســـط حضـــور نوعـــي مـــن المســـرحيين 
والمهتمين بالمسرح، أحيا اتحاد جمعيات 
المســـرحيين البحرينيين بالصالة الثقافية 
احتفاليته الثانية بيوم المسرح البحريني 
وذلـــك برعايـــة من هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.

وفي كلمة االفتتاح أكدت فرح مطر مدير 
الثقافـــة بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
على أهمية المسرح كرافد مهم من روافد 
الثقافـــة الخالقـــة، مبـــرزة الـــدور الذي من 
شـــأنه أن يرتقـــي بحراكنـــا المســـرحي إذا 
ما تظافرت الجهود ووجدت كافة الســـبل 
مـــن أجل هذا االرتقاء، مبينة هذه العالئق 
الحميمـــة التي تأخذنا نحـــو مناخات أكثر 

جماال وإبداعا في المسرح. 
الدكتـــور  الناقـــد  أشـــاد  ناحيتـــه،  مـــن 
يوســـف الحمـــدان رئيس اتحـــاد جمعيات 
الـــذي  بالـــدور  البحرينييـــن  المســـرحيين 
تضطلع به هيئة البحرين للثقافة والفنون 
في رعاية المسرح البحريني ودعمه بشتى 
الســـبل الممكنة لتطويره وفسح مساحات 
أوســـع للحضـــور والتجلـــي فـــي فضاءاته 
المسرحية المتعددة والخالقة، واقفا على 
الدعم الســـخي المحفز مـــن الهيئة العربية 
للمســـرح ممثلة في رئيسها صاحب السمو 
الدكتـــور الشـــيخ ســـلطان بـــن محمـــد بـــن 
القاسمي حاكم الشارقة والعضو االتحادي 
األعلـــى بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
وفي أمينها العام الكاتب المبدع إسماعيل 
عبـــدهللا، خصوصـــا فـــي تحقيـــق المنجـــز 

الورشـــي المهم في مجالـــي الكوروغرافيا 
والموســـيقى فـــي المســـرح اللذيـــن انبثق 
عنهما شـــعار هذه االحتفالية )جسد ووتر( 
والذي تجســـد في عمل مســـرحي شاركت 
فيـــه كل الفرق األهلية ليبرز روحا جديدة 
فـــي التعامـــل مـــع الجســـد ومـــدى عالقته 
تحقـــق  حيـــث  بالموســـيقى،  وارتباطـــه 
االنســـجام والتقاطـــع الخالقين فـــي أداء 
الجســـد علـــى أوتـــار ونغمـــات الموســـيقى 
الحية، وتشـــكلت من خاللهما نواة لكتيبة 
كوروغرافيـــة موســـيقية نحـــن فـــي أمس 
الحاجـــة إلـــى اســـتمرار فاعليتهـــا وتجذي 
فضاءاتنـــا  فـــي  اإلبداعـــي  خلقهـــا  وهـــج 

المســـرحية، وذلك بتأطير متمكن ومتميز 
من قبل حصـــان الكوروغرافيا في تونس 
الفنان مروان الروين وأســـتاذة الموسيقى 
الدكتـــورة ياســـمين فـــراج مـــن جمهوريـــة 

مصر. 
وأكـــد الحمـــدان علـــى أن المســـرح مختبر 
للفكر والجســـد والمخيلة والروح والطاقة 
والحياة..مختبـــر  واالكتشـــاف  والبحـــث 
نحتاجـــه دائما كي نكون الئقين بالمســـرح 

وبأنفسنا والحياة.. 
فهـــو تظاهرتنا الحيـــة اإلشـــكالية العنيدة 
كل خاليـــا طاقاتنـــا  فلنســـتنفر  األخيـــرة، 
مـــن أجلهـــا ونزيح كل شـــائبة وصـــدأ علقا 

بهـــا، وفـــي غيـــاب المســـرح غيـــاب للحياة 
والحضارة والمســـتقبل ووأد معلن موجع 

للمخيلة الخالقة.. 
فنحـــن اليـــوم نـــرى أنفســـنا فـــي مضمـــار 
التحـــدي حيـــث ال توقـــف وال تراجـــع وال 
تنـــازل عـــن رؤى تصنـــع الجميـــل والمغاير 

والمشاكس في الحياة والوجود..
وفـــي كلمة له أشـــاد رئيس االتحـــاد العام 
فـــوده  المخـــرج مســـعد  العـــرب  للفنانيـــن 
بالجهـــود التـــي يقدمهـــا اتحـــاد جمعيـــات 
امتـــد  والتـــي  البحرينييـــن  المســـرحيين 
صداهـــا إلى أفضيـــة عربية، كما أثنى على 
الدور الـــذي تلعبه الهيئة العربية للمســـرح 

مـــن أجل تجســـير الهوة بين المســـرحيين 
العـــرب وخلـــق طاقـــات مســـرحية خالقة 

تستحق اإلشادة واالهتمام. 
جمعـــان  الفنـــان  تقـــدم  ناحيتهمـــا،  مـــن 
الرويعـــي والفنـــان حامـــد ســـيف بخالـــص 
الشـــكر والتقديـــر واالمتنان إلـــى مؤطري 
الرويـــن  القديريـــن  األســـتاذين  الورشـــة 
وفراج على البذل الســـخي المؤسس الذي 
اســـتفاد وتعلم منه المشاركون في هاتين 
الورشـــتين الكثيـــر من الـــدروس التي من 
شـــأنها أن تشـــكل مســـرحا جديدا ومغايرا 
في حراكنا المسرحي البحريني مستقبال. 
بعدهـــا تـــم عرض نتاج الورشـــتين )جســـد 

ووتـــر( والـــذي تضافـــرت فيـــه رؤى الخلق 
فتشـــكلت  والكوروغرافـــي،  الموســـيقي 
أنظـــار  لفتـــت  مميـــزة  تعبيريـــة  لوحـــات 
الحضـــور، وأشـــادت مديـــرة الثقافة بهيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار فرح مطر بجهود 
هـــذه الطاقـــات وارتـــأت ضرورة اســـتمرار 
مثل هذه التدريبات لصقل هذه اإلمكانات 

والطاقات الشبابية الموهوبة المميزة. 
عقـــب هذا العرض تـــم تكريم كل العاملين 
والداعميـــن والمؤطريـــن والمتدربيـــن في 

هاتين الورشتين. 
اختتمـــت االحتفاليـــة بقراءة مقـــرر لجنة 
البحرينـــي  المســـرحي  العـــرض  اختيـــار 
الفائـــز للمشـــاركة فـــي مهرجـــان المســـرح 
الخليجـــي بالشـــارقة ســـالم رجـــب األمين 
تقييـــم  لجنـــة  لتقريـــر  باالتحـــاد  المالـــي 
العروض الذين تم اختيار 3 منهم بالقرعة 
وهـــم المخـــرج التونســـي وليد الدغســـني 
والمخرج المغربي محمد السباعي والناقد 
المســـرحي أحمد صـــادق والذين ترجحت 
كفتيـــن منهـــم الختيـــار عـــرض مســـرحي 
واحـــد، وكان عـــرض )يا خليـــج( من إنتاج 
فرقة مســـرح جلجامش هو العرض الفائز 
للمشاركة في هذا المهرجان؛ نظرا لتكامل 
عناصر العرض فيه وتعدد مســـتوى األداء 
البصـــري والحركي الذي رجـــح كفة تميزه 
لـــدى مـــن أجمع علـــى اختيـــاره مـــن لجنة 

اختيار العروض.

“جسد ووتر”... يتجليان بالرقص والموسيقى على خشبة الصالة الثقافية
“يا خليج” العرض الفائز للمشاركة في مهرجان المسرح الخليجي بالشارقة

طارق البحار



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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المســـاحات
مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

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

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

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
CS3008254545 :رقم الخطاب
رقم الملف: 022022157205

المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية بأن المدعي: عباس عبدالرسول 
سلمان المقهوي وغيره. محامي المدعي: عيسى حسن علي موسى

قد أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه: جهاز المساحة والتسجيل العقاري
رقم  للعقار  المشاعين  للثلثين  المدعين  ملكية  بثبوت  الحكم  فيها  طالبين 
04041904 الكائن في منطقة جدحفص. لذا فإن كل من لديه اعتراض على 
وقد  اعتراضه،  بأوجه  مشفوع  بطلب  المحكمة  لهذه  يتقدم  أن  المدعين  طلب 

حددت المحكمة جلسة 16/11/2022 لنظر الدعوى.

Vacancies Available
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER

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

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 36064644 or RKIKHIA@DEOITTE.COM

ALSANE & PARTNERS SOFT DRINKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PRODUCTION MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 39725255 or m.hameed@nadawater.com

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39552517 or SAIDERRAJI@ALFAEXPRESSBH.COM

ALBAHRI  FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33422232 or AZIZALBAHRI55@GMAIL.COM

ALTADHAMON EXCAVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 AUTOMOBILE ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17702385 or HABIBBINALIALAALI1967@GMAIL.COM

AL AMIR TRADING AND CLEARING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17694477 or BLUELINE70@HOTMAIL.COM

KHULOOD SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TRADITIONAL CONFECTIONERY SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39244144 or INFO@SHOWAITER.BH

KING OF PROTEIN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39655800 or mohd36433327@gmail.com

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

 MATERIALS HANDLER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

Keystone Electronics and electrical tools 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 17732708 or ibnclearance1@gmail.com

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

 GENARAL MANAGER(OPERATION AFFAIRS)
, suitably qualified applicants can contact
 17593978 or EBRAHIM7080@LIVE.COM

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

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

ALRIYAH TEXTILES STORES 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 34027533

VERANDA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact

 17715868 or info@verandabahrain.com

GULF PEARL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17217333 or JOHNDELMON@GMAIL.COM

Braas Workshop w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17701006 or HR@ACTBH.COM

ALJASRAH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39178917 or Aljassrah.cont@GMAIL.COM

FAMCON INTERNATIONAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17704030 or ALHASSAN@BATELCO.COM.BH

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33330082 or ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

Al fanar restuarant 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33303494 or FANARBAHRAIN@GMAIL.COM

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 38080801 or INFO@KATANATORII.COM

WINDOWS FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39418444 or MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM

ALMUHARRAQ PICKLES AND SPICES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 17333664 or almuharraq.pickle@gmail.com

KAREN JEWELLERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 17255303 or MAHESHAMRITLAL@YAHOO.COM

ABDULAZIZ ABDULLA EBRAHIM SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34088477 or AZIZABDULA764@GMAIL.COM

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

ANHAR ALJANAH CAFETERIA. 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39602040 or ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM

SATAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39409898 or FATMATHANI@HOTMAIL.COM

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

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17701202 or ADEL.ABBAS@SADAFCO.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

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

BAHRIA FACILITIES SUPPORT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39605308 or SAYEDKHALIDGILLANI@GMAIL.COM

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

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

Souq waqif bierds 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17256545 or ETIDAL@INFO.GOV.BH

AL NOOF BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33026711 or NBINEID@HOTMAIL.COM

THE FAMILY OFFICE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 17578000 or l.abdulghani@tfoco.com

JUICE LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33662622 or MAHMOODALNOOH1973@GMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39890033 or NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM

Mumbai Spices 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 36913116 or admin@UNIQUEWLL.COM

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39875848 or HAJI.QADEER@HOTMAIL.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

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

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

Anwar alkhair gate Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33115104 or JAFFARALBAR@GMAIL.COM

ABHAY INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 39468388 or KUDAY@BATELCO.COM.BH

ABEDI GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39281282 or MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM

SUFRAT ALSHAMS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM

AL ETHAD GENTS HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33203080 or AMEENJAFFER1968@GMAIL.COM

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 39922008 or CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33937884 or NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

SAFE WAY EXPRESS CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17214024 or BAH.TEAM@SAFEWAYXP.COM

City corner markets 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39860760 or cra66851@hotmail.com

Belal aljadeedah mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17131430 or ALMUGHALPK@YAHOO.COM

LANJAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 39470885 or ADELALMUDAWIB@HOTMAIL.COM

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39452896 or hr.jwf@jaberigroup.com

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact
 17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39852444 or admnfluidtech@gmail.com

ALSAFWA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 36272726 or boadol81@gmail.com

BLOOMS EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39780011 or Sami@bloomsbh.com

ALNAJJAR GATE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36099331 or NAJJAR500@HOTMAIL.COM

FOOD CITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 32229484 or SALES.FOODCITY@GMAIL.COM

AL HENNI TRANSPORATION EST. 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17456276 or alheni002@gmail.com

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

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

BLUE DIAMOND LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33998472 or abithn@gmail.com

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 34000422 or HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM

Cinqo Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 33055457 or satish@cinqo-me.com

HADIATY FOR CLOAKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33522847 or FATHY5041@GMAIL.COM

MY MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17300661 or INFO@MYMEDIA-BH.COM
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QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
 CLEANER

, suitably qualified applicants can contact
 36094012 or hrd@dreamgroup.bh

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39944412 or ABUTHAR1975@GMAIL.COM

GULF SEA SWEETS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39854228 or mkdamu62@hotmail.com

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

AL GHASSAN TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY(EXECUTIVE)
, suitably qualified applicants can contact

 17672111 or GHASSAN@ALGHASSANGROUP.COM

Al adil super market co wll 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM

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

, suitably qualified applicants can contact
 17162244 or hr@devjiaurum.com

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39921197 or FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17612926 or alboomtrading@batelco.com.bh

Jingling Wallpaper W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 17388888 or DELUXEBM@HOTMAIL.COM

DR. GHASSANA SADEK MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MEDICAL CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17273527 or dr.ghassanacenter@gmail.com

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

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

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17223527 or layla@alaujan.com.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Brazil Studio Salon 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 66366303 or BRAZILSTUDIOSALON@GMAIL.COM

Saga burger express 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

ROON PHONES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33518251 or ROONPHONES@GMAIL.COM

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 37767097 or RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

CYPRUS TAVERNA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17292393 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM

Mimas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 33807807 or MARIIAM.M@HOTMAIL.COM

TRADERS VICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.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

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

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17210389 or tomas@sspbahrain.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

SEASHELL  CLEANING SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39932361 or FASHAFEEZ.AH@GMAIL.COM

CHABA THAI BUBBLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 36555316 or SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
, suitably qualified applicants can contact

 17003999 or RUKNALWALEEMA@GMAIL.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GRAPHIC DESIGNER
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.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

AL SALAM FOR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33330469 or muhammadabdullah22551@gmail.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

SHAWARMA & BURGARLAK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39501060 or BH_1996@ICLOUD.COM

AL RASHID AL SHAABI RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33551441 or BAWAREJ.BH@GMAIL.COM

JANNAT CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35576126 or TANVEERYOUNAS33@GMAIL.COM

RAHAT CONSTRUCTION & CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66680190 or ABDULKAIUM20177@GMAIL.COM

IRSHAD GENTS SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33743756 or surmasyl16@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 65004829 or PRIMEHOMEPROJECTS.BH@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

RAJ BHOJ RESTAURANT AND CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33340786 or JAROLI1962@GMAIL.COM

HAVANA GARAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34200813 or HAVNAGARAGECO@GMAIL.COM

HOME SETTINGS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39122825 or HASANALJUMAAN5566@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38038442 or AH7951291@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

PHONE TRADER ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17253735 or NABIL.SHAIKH.5030@GMAIL.COM

ROCKLAND SAM CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 35171231 or WAQASSANAMEST@HOTMAIL.COM

AFTAB SALEEM MARKETING & PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 33634897 or AFTAB.OPPOBAHRAIN@GMAIL.COM

MARWA GHULOOM BUILDING COMPLETION AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or MARWAGHULOOMBH@GMAIL.COM

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

 AUTHORISED MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17523007 or MUNEER.AQLAN@OUTLOOK.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

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

 CARPENTER
, 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

ABDULGHANI ALHAJ MOHSIN ALZAIMOOR 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17553331

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

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@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

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 33723515 or TAIFJ@HOTMAIL.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17262256 or aldaleem@hotmail.com

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

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

MIDDLE EAST ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17555666 or MIDDLEEASTALUMINIUM@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36491411 or MURTAZAWALI100@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

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33601234 or info@skylimittransport.com

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

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

OMAR KHALED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM

ARHAMAN FOR REAL ESTATE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34006234 or JHANZAIBARAM@GMAIL.COM

LAKI MARWAT  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35954866 or NUQTAQALAM1@GMAIL.COM

VENTURE SPORTS MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 32124800 or CARL@VENTURESPORTSMEDIA.COM

M&O STAR KITCHEN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34454972 or MOHAMMEDKHULAIF456@GMAIL.COM

IDEALISTIC MAN CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact

 38889400 or IDEALLMRANMUHAMMAD@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

DAR AL - NAEEM RESTAURANT AND GRILLS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34113488 or JASSIMPALACE@YAHOO.COM

ASMARIA INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36953023 or IKRAMUAEAA@GMAIL.COM

APPLIED SCIENCE UNIVERSITY 
has a vacancy for the occupation of

 THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
, suitably qualified applicants can contact

 16036067 or ZUHOOR.HASAN@ASU.EDU.BH

ISA HASAN MADAN NASSER (FARHA HASAN / 8138 ) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17631315 or WWW.ISA@T3HOTMAIL.COM

ISA HASAN MADAN NASSER / TAREEQ ALMANAR-6932 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17631315 or WWW.ISA@T3HOTMAIL.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

RIYADH AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39472999 or GULFSANDCONST@GMAIL.COM

ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 10419) 
has a vacancy for the occupation of

 FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS
, suitably qualified applicants can contact

 38100400 or work.bh95@GMAIL.COM

EBRAHIM KHALIFA EBRAHIM MATTAR 
has a vacancy for the occupation of

 CONCIERGE IN PRIVATE RESIDENCE
, suitably qualified applicants can contact
 17212717 or lubna@mattarjewelers.com

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

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

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17253252 or MOHAMED.AMEEN@UNILEVER.COM

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR (BUDGETS & ACCOUNTS)
, suitably qualified applicants can contact

 17742000 or hr2@ramadabahrain.com

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SOUND AMPLIFYING EQUIPMENT OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17525848 or HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

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

 SHEETMETAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 SHEETMETAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH

ABUALHOLL SANDWICHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 36734343 or RANOOSH.TEN@GMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

HUGO BOSS B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

 SYSTEMS ADMINISTRATION
, suitably qualified applicants can contact

 17582424

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39904366 or hanafico@batelco.com.bh

SAEED ABDULNABI ALJISHI 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39874488 or ahmed42@hotmail.com

ALHOTY ANALYTICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17727450 or ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH

MAJDI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39804359 or kahlawialuminium@gmail.com

ABDULLA AHMED ALKHAWAJA 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17254285 or ABDULLA.ALKHAWAJA@YAHOO.COM

AFRAH MAHDI ABDULRASOOL RAJAB 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39410990 or AMR.AFR@HOTMAIL.COM
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واشنطن - وكاالت

موسكو، كييف - وكاالت

أكد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس التزام واشـــنطن بحـــل الدولتين للنزاع االســـرائيلي  - الفلســـطيني، على 
مـــا أعلنـــت وزارتـــه أمس. وجاءت هـــذه الخطوة فيما ضمـــن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
المتشدد بنيامين نتانياهو الذي ال يؤيد حل الدولتين، عودته إلى السلطة بعد انتخابات 
الثالثـــاء وبـــدأ مفاوضات بشـــأن تشـــكيل ما قد تكـــون أكثـــر حكومة يمينية فـــي تاريخ 
إســـرائيل. وفي اتصال هاتفي مع عباس “أعاد )بلينكن( تأكيد التزامنا حل الدولتين” كما 
قالت وزارة الخارجية في بيان. كما ناقش بلينكن وعباس “الجهود المشـــتركة لتحســـين 

المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته”.
وأتت نتيجة االنتخابات على خلفية تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافـــت وزارة الخارجيـــة أن بلينكـــن أعـــرب عن قلقـــه العميق إزاء الوضـــع في الضفة 
الغربيـــة، خصوصـــا بســـبب تصاعـــد التوتـــر والعنـــف والخســـائر البشـــرية فـــي صفـــوف 
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين وشـــدد على ضـــرورة قيام جميع األطـــراف بتهدئة الوضع 

بشكل عاجل.

واشنطن تؤكد التزامها بحل الدولتين 
للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

فيالدلفيا - وكاالت

يســـارع الديموقراطيـــون والجمهوريون، قبل ثالثة أيام مـــن االنتخابات األميركية 
النصفية، لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حّد دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب 
وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى الوالية الرئيسية بنسلفانيا. 
وطّل الرؤســـاء الثالثة في تجّمعات انتخابية متداخلة، قبل عملية اقتراع حاســـمة 
ســـتضع أســـس االنتخابـــات الرئاســـية عـــام 2024.كّل األضـــواء مّتجهـــة نحـــو هذه 
الواليـــة حيـــث يتنافس الجـــّراح المليونيـــر محمـــد أوز الذي يحظى بدعـــم ترامب، 
ورئيـــس البلديـــة الســـابق جـــون فيترمان األصلع ضخـــم البنية، علـــى مقعد من بين 
أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ. وخالل انتخابات منتصف الوالية 
المقـــررة 8 نوفمبـــر، ُدعي األميركيـــون لتجديد كامل مقاعد مجلـــس النواب. وهناك 
سلسلة مناصب على المحك لنواب منتخبين محلًيا يقررون سياسة واليتهم بشأن 

اإلجهاض والقوانين البيئية.
وقـــد تجنـــب جو بايدن مـــرارا اعتالء المنّصات ضمن الحملة لجمـــع تبّرعات لحزبه، 
إال أنه نزل إلى الســـاحة في مهرجان كبير في بنسلفانيا.وتشـــارك بايدن المنّصة مع 

الرئيس األسبق باراك أوباما المعروف بمهاراته البالغية أمام الحشود.

بايدن وأوباما وترامب يشاركون بتجّمعات انتخابية في بنسلفانيا
باريس - أف ب

أعلن قصر اإلليزيه أمس السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب 
فـــي وقـــت أبكر مما كان مقـــررا لحضور مؤتمـــر األمم المتحدة للمنـــاخ )كوب27( 
في مصر.  وأكد ســـفير فرنســـا بالقاهرة مارك باريتي، مشـــاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون فـــي أعمـــال الـــدورة الســـابعة والعشـــرين لمؤتمـــر األطـــراف 
التفاقيـــة األمـــم المتحدة لتغيـــر المناخ COP27 الذي ترأســـه مصر وتســـتضيفه 
بشـــرم الشـــيخ. وأوضـــح أن “Cop27” هـــي دورة “التنفيـــذ” للتعهـــدات الســـابقة 
وهـــي “دورة التضامـــن والتعاون” بين الدول المتقدمة وتلك النامية، مســـتعرضا 
التزامـــات فرنســـا الخاصة بالمناخ وهـــي واضحة، حيث إن اتفـــاق باريس أطلق 
خالل الدورة الحادية والعشـــرين لمؤتمر األطراف بالعاصمة الفرنســـية. وذكر أن 
اتفاق باريس يعد المعيار التنفيذي الملزم الوحيد بخصوص المناخ، الفتا إلى أن 
هناك أشياء كثيرة تحققت من إجراءات وتعهدات منذ إطالق االتفاق، خصوصا 
فيما يتعلق بتقليل االنبعاثات، ولكن يتبقى الكثير أيضا لتحقيقه. وأشار إلى أنه 
على المستوى األوروبي هناك طموح محدد ومتمثل في تقليل الغازات المسببة 

لالحتباس الحراري بنسبة 55 % بحلول 2030.

الرئيس الفرنسي سيتوجه اليوم إلى مصر
النكاوي - وكاالت

قـــّدم رئيـــس الوزراء الماليزي الســـابق مهاتير محمد البالـــغ 97 عاما، أوراق 
ترّشحه لالنتخابات العامة أمس آمال في العودة إلى الساحة السياسية.

وتنظـــم ماليزيـــا انتخابـــات عامة مبكرة في 19 نوفمبـــر بعدما كانت مقررة 
أســـاس فـــي ســـبتمبر 2023. وتعـــّرض رئيـــس الـــوزراء إســـماعيل صبـــري 
يعقوب لضغوط شـــديدة من حزبـــه “المنظمة الوطنيـــة الماليزية المتحدة” 
)أمنـــو( لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته 

الضئيلة جدا.
ومهاتيـــر محمد الذي دخل موســـوعة غينيس لألرقام القياســـية كونه أكبر 
رئيـــس وزراء فـــي المنصب عندمـــا انتخب فـــي العام 2018 لواليـــة ثانية، 
سيترّشح مجددا النتخابات 19 نوفمبر للدفاع عن مقعده في البرلمان في 
جزيرة النكاوي. واســـتقبل عشـــرات مـــن المناصرين، أمـــس، مهاتير محمد 
الـــذي بـــدا في صحة جيدة رغـــم مظاهر الكبـــر في الســـن، ملّوحين بأعالم 
حزبـــه لدى وصوله إلـــى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيســـة 

في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.

مهاتير في عامه الـ 97 يعتزم تولي رئاسة وزراء ماليزيا

عشرات الالجئين 
يعودون من لبنان 

لسوريا

إلى  الــســوريــيــن  الالجئين  عــشــرات  عــاد 
لبنان  من  قادمين  السبت،  أمس  بالدهم 
في ثاني قافلة خالل أقل من أسبوعين. 
اللبنانية  الوطنية  األنباء  وكالة  وقالت 
أمس  الــطــوعــيــة”  “الــعــودة  إن  الرسمية 
البقاع  سهل  غــادروا  سوريًا   330 ضمت 
سوريا.وكان  غربي  القلمون  منطقة  إلى 
نحو 500 الجئ سوري قد غــادروا لبنان 
إلى سوريا في 26 أكتوبر، ليصبحوا أول 

مجموعة تعود إلى وطنها.

وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو سيدمر منشآت طهران النووية

عدد قتلى احتجاجات إيران يرتفع لـ 304.. والتهديدات تالحق الصحافيين
حقـــوق  منظمـــة  مديـــر  أعلـــن 
اإلنســـان اإليرانية محمود أميري 
عـــدد  أن  الســـبت  أمـــس  مقـــدم 
ضحايـــا االحتجاجـــات في البالد 

تجاوز 304 أشخاص. 
وقـــال مقـــدم عبـــر حســـابه علـــى 
“تويتـــر” إن الضحايـــا بينهـــم 41 
بدايـــة  منـــذ  امـــرأة  قاصـــرا و24 
االحتجاجـــات التـــي انطلقت في 
سبتمبر الماضي. وأضاف أن يوم 
الجمعة شـــهد مقتل 16 متظاهرا 
على األقل في محافظة سيستان 

وبلوشستان.
وكانت قناة )إيران إنترناشيونال( 
أفادت في وقت سابق أمس نقال 
إمـــام  عبدالحميـــد  مولـــوي  عـــن 
أهـــل الســـنة فـــي إيـــران بمقتـــل 
احتجاجـــات  فـــي  شـــخصا   16
مدينة خاش جنوب شـــرق البالد 

الجمعة.
“إيـــران  موقـــع  وكشـــف 
الســـبت،  أمـــس  إنترنشـــيونال”، 
مدينـــة  فـــي  األوضـــاع  تدهـــور 
لمحافظـــة  التابعـــة  خـــاش، 
سيســـتان  - بلوشســـتان، جنـــوب 
أســـفرت  حيـــث  إيـــران،  شـــرقي 
االحتجاجـــات هنـــاك عـــن أعـــداد 
القتلـــى برصاص األمـــن اإليراني 
إلى أكثر من 16 قتيال وعشـــرات 

المصابين.
مـــن  الســـابع  األســـبوع  وفـــي 
االنتفاضـــة الشـــعبية لإليرانييـــن 
مـــن  العديـــد  نـــزل  النظـــام،  ضـــد 
الشـــوارع،  إلـــى  المتظاهريـــن 
ورفعوا شعارات مناهضة للنظام 

وخامنئي
وخـــرج أهالـــي مدينـــة زاهـــدان، 
بعـــد صـــالة الجمعة إلى الشـــارع 
احتجاجيـــة  تجمعـــات  ونظمـــوا 

بهذه المدينة.
وكان خطيب الجمعة ألهل السنة 

في زاهدان عبدالحميد إسماعيل 
زهي، قد طالب بإجراء اســـتفتاء 
وانتقـــد  أمميـــة  برعايـــة  شـــعبي 
واالعترافـــات  اإلعـــدام  عمليـــات 
القســـرية التـــي يتـــم انتزاعها من 

المعتقلين.
وتبّنـــت القوات األمنية إجراءات 
جديدة لوقـــف االحتجاجات في 
جامعـــات العاصمة طهران أمس، 
عبـــر تفتيش الطـــالب وإجبارهم 
علـــى إزالة أقنعة الوجه، حســـبما 
الطـــاّلب  لكـــّن  ناشـــطون.  أفـــاد 
شـــوهدوا يتظاهـــرون ويهتفـــون 
“أنا امرأة حرة، أنتم المنحرفون” 
فـــي جامعـــة آزاد اإلســـالمية في 
مشـــهد شـــمال شـــرق إيـــران، في 
مقطـــع فيديو نشـــرته هيئـــة “بي 

بي سي فارسي”.
كذلـــك، هتـــف طالب فـــي جامعة 
غيالن في مدينة رشت الشمالية 
“الطالـــب يمـــوت، لكّنـــه ال يقبـــل 
فيديـــو  أظهـــر  حســـبما  اإلذالل”، 

نشره ناشط على اإلنترنت. 
ُســـمع  قزويـــن،  مدينـــة  وفـــي 
هتافـــات  ُيطلقـــون  العشـــرات 
عـــزاء  مراســـم  فـــي  مشـــابهة 

لمناسبة مرور 40 يوما على وفاة 
المتظاهر جواد حيدري.

من جهتها، قالت منظمة “هينكاو” 
الحقوقية التي تتخذ من النروج 
عـــن  تحّدثـــوا  النـــاس  إّن  مقـــّرًا 
“إضـــراب واســـع” فـــي بلدة ســـقز 
مســـقط رأس أميني الواقعة في 
محافظة كردستان، حيث ٌأغلقت 

المحال التجارية.
وأظهـــر مقطـــع فيديو بّثتـــه قناة 
التـــي  التلفزيونيـــة  “مانوتـــو” 
تبـــّث خـــارج البـــالد والمحظـــورة 
محبوســـين  طالّبـــًا  إيـــران،  فـــي 
اإلســـالمية  آزاد  جامعـــة  داخـــل 
واعتـــرف  طهـــران.  شـــمال  فـــي 
مســـؤول فـــي محافظـــة كرمـــان 
مشـــكلة  تواجـــه  الســـلطات  أّن 
فـــي قمـــع االحتجاجـــات. ونقلت 
وكالة “إســـنا” الطالبيـــة اإليرانية 
المســـؤول  جليلـــي  رحمـــن  عـــن 
السياسي واألمني في المحافظة 
اإلنترنـــت  علـــى  “القيـــود  قولـــه 
واعتقـــال قـــادة الشـــغب ووجود 
الدولة في الشوارع، تقضي دائمًا 
علـــى الفتنـــة، لكّن هـــذا النوع من 

الفتنة وجمهورها مختلفان”.

 نتنياهو سيدمر منشآت إيران 

النووية

رجـــح وزير االســـتيطان اإلســـرائيلي 
السابق تســـاحي هنغبي، إقدام بالده 
علـــى شـــن هجوم علـــى إيـــران خالل 
تشـــكيلها  المتوقـــع  الحكومـــة  فتـــرة 
مـــن قبل بنياميـــن نتنياهـــو في فترة 
واليته المقبلة. وفي مقابلة مع “القناة 
12” العبرية، قال هنغبي: “لقد نســـينا 
المفاوضـــات التـــي جـــرت بيـــن إيران 
والقـــوى الكبرى بعدمـــا توقفت فعليا، 
وفي حـــال لم تنته هـــذه المفاوضات 
باتفاق ولم تتحرك الواليات المتحدة 
فـــإن  مســـتقل،  بشـــكل  األميركيـــة 
نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت 
النوويـــة فـــي إيـــران”، الفتـــا إلـــى أنه 
“فـــي حال لم يقـــم نتنياهو بذلك فإن 
إســـرائيل ســـتواجه تهديدا وجوديا”. 
وفاز تكتل زعيـــم المعارضة، ورئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي األسبق، بنيامين 
نتنياهـــو، بــــ64 مقعدا فـــي انتخابات 
الكنيســـت. وأعلنت لجنة االنتخابات 
المركزيـــة فـــوز زعيـــم حـــزب الليكود 
بنياميـــن نتنياهـــو وحلفائـــه بغالبيـــة 

مقاعد الكنيست.

عواصم - وكاالت

أقـــرت إيـــران وللمـــرة األولـــى أمـــس بأنها 
روســـيا،  إلـــى  مســـيرة  طائـــرات  أرســـلت 
لكنها شـــددت على أنها زودت حليفتها بها 
قبل الغزو الروســـي ألوكرانيـــا في فبراير، 
مؤكـــدة بذلـــك اتهامـــات كييـــف لموســـكو 
إيرانيـــة  مســـيرة  طائـــرات  باســـتخدام 
الصنع لشـــن هجمات ضد المدنيين والبنى 

التحتية.
ونقلـــت وكالة االنبـــاء اإليرانيـــة )ارنا( عن 
وزيـــر الخارجية حســـين أميـــر عبداللهيان 
قولـــه “زودنـــا روســـيا بعـــدد محـــدود مـــن 
المســـّيرات قبـــل أشـــهر مـــن الحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا”. وهـــذه هـــي المرة األولـــى التي 
تتحدث فيها طهران عن تســـليم موســـكو 
طائـــرات مســـيرة فـــي حيـــن كانـــت تنفي 
باســـتمرار هـــذه االتهامـــات التـــي وجهتها 
أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون في األسابيع 

األخيرة.

وردت الخارجيـــة األوكرانيـــة محذرة من 
عواقب “التواطؤ” اإليراني مع موسكو.

الخارجيـــة  وزارة  باســـم  الناطـــق  وكتـــب 
األوكرانيـــة أوليغ نكولينكو على فيســـبوك 
“على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ 
في جرائم عدوان روســـيا االتحادية على 
أوكرانيا ستتجاوز المنفعة )التي ستجنيها 

إيران( من دعمها لروسيا”.
وقالت كييف إن نحو 400 طائرة مســـّيرة 
إيرانية اســـُتخدمت بالفعـــل ضد المدنيين 
فـــي أوكرانيـــا، وأن موســـكو طلبـــت نحـــو 

2000 طائرة إضافية.
وذكرت صحيفة واشـــنطن بوســـت حديثا 
أن إيـــران تســـتعد إلرســـال صواريـــخ إلى 

روسيا.
وردا علـــى ذلك فـــرض االتحـــاد األوروبي 
 3 علـــى  عقوبـــات  المتحـــدة  والمملكـــة 
جنراالت إيرانيين وشـــركة أسلحة متهمة 

بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
ميدانيا، في شمال شرق البالد، قال القائد 
العســـكري األوكرانـــي رومان غريتشـــينكو 
إن “الوضع مســـتقر” مشـــيرا إلى “هجمات 
متقطعـــة بطائـــرات مســـيرة وبالمدفعيـــة 
وعمليات كوماندوز روســـية” في المنطقة 

التي استعادها األوكرانيون في سبتمبر.
وفي الجنوب، اعتبرت الرئاسة األوكرانية 
أن المحتليـــن الـــروس يحاولـــون التعـــرف 
يرفضـــون  الذيـــن  الســـكان  هويـــة  علـــى 
إجالءهم إلى األراضي التي تحتلها قوات 
موســـكو بعيدًا عن خـــط المواجهة وحتى 

إلى روسيا نفسها.
إلى ذلـــك، أعلنت وزارة الدفاع الروســـية، 
مـــن جانبهـــا، أمـــس “تدميـــر محطـــة رادار 
)مســـتخدمة( لصواريخ إس 300 المضادة 
للطائـــرات” واعتـــراض عـــدة صواريخ من 
طـــراز هَيمـــارس األميركيـــة فـــي منطقـــة 

خيرسون.
وشرقًا، أعلنت سلطات االحتالل الروسي 
العليـــا  بالمحكمـــة  قـــاض  إصابـــة  أمـــس 
لجمهورية دونيتســـك بعيـــار ناري الجمعة 

وهو “في حالة خطيرة”.
الكهربـــاء  شـــركة  أعلنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الحكوميـــة األوكرانيـــة أمس الســـبت، عن 
قطـــع منتظم ومجـــدول للتيـــار الكهربائي 

في كييف وســـبع مناطق أخرى في البالد 
في أعقاب الضربات الروســـية على البنية 

التحتية للطاقة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي الوقـــت الـــذي 
تواصل فيه القوات الروسية قصف المدن 
والقـــرى األوكرانية بالصواريخ والطائرات 
بمحطـــات  أضـــرارًا  ألحـــق  مـــا  المســـيرة، 
الطاقـــة وإمدادات الميـــاه وأهداف مدنية 
أخـــرى، فـــي حـــرب طاحنـــة تقتـــرب من 9 

أشهر.
وقالت شركة أوكرينيرغو، المشغل الوحيد 
لخطوط النقل عاليـــة الجهد في أوكرانيا، 
فـــي بيان عبر اإلنترنت أمـــس، إن انقطاع 
التيار الكهربائي المخطط له سيحدث في 
العاصمة ومنطقة كييف الكبرى، باإلضافة 
المحيطـــة  المناطـــق  مـــن  العديـــد  إلـــى 
وتشيركاســـي  تشـــيرنيهيف  وهـــي   - بهـــا 

وجيتومير وسومي وبولتافا وخاركيف.

كييف تحذر من عواقب تواطؤ طهران مع موسكو

إيران تقر بإرسال مسيرات لروسيا.. وانقطاع التيار الكهربائي بأنحاء أوكرانيا

بيروت - أسوشيتد برس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بقيادة سيدي جاللة الملك... البحرين جسر بين الثقافات واألديان
لقد وضع ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني” 
مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظه هللا ورعاه، في دور المركز الموجه للتفكير في حل 
مختلـــف المشـــكالت التي تعانـــي منها اإلنســـانية، باعتبارها البـــؤرة التي انطلق 
منهـــا االهتمـــام األول للتباحث بيـــن مختلف األديان وصياغـــة المفاهيم وتنفيذ 

األنشطة الرامية لتعزيز دور الحوار وتعزيز السالم واألمن الدوليين.
إن مملكة البحرين تفخر بأنها قادت مشروع عمل جماعيا مميزا على مستوى 
العالـــم، لوقـــف الحـــروب والصراعـــات والدمار، وتغليـــب لغة الحوار والتســـامح 
ولم شـــمل اإلنســـانية، فعلى مدى األيام الماضية اجتمع الغرب والشـــرق وعلماء 
وقيادات دينية ومفكرون من مختلف بقاع العالم، من أجل اإلنســـانية والســـلم 
بيـــن األمـــم والتقارب بين الثقافات واألديان وتحقيق آمال الشـــعوب والســـالم، 
وتكلـــل هـــذا التجمـــع العالمي غيـــر المســـبوق، بتوصيات قيمة ترمـــي إلى حفظ 
الســـالم العالمي وصيانة حقوق اإلنســـان ومنع تكرار الحروب، واألزمات الكبرى 
التـــي تنتـــاب المجتمعـــات، وكانـــت توصيـــات حـــول مصيـــر اإلنســـانية والعمـــل 

المشترك في سبيل ترسيخ حقوق اإلنسان والسالم والتفاهم.

يقول ســـيدي جاللـــة الملك المعظم في خطابه الســـامي فـــي الحفل الختامي 
“يطيـــب لنـــا أن نعرب للجميع عـــن حرصنا واهتمامنا الكبيـــر برعاية هذا التجمع 
العالمي المهم، إيمانًا منا بالدور المؤثر للقيادات الدينية، وأصحاب الفكر، وأهل 
االختصـــاص في معالجة مختلف التحديات واألزمات التي تواجهها مجتمعاتنا 
لمزيد من الســـالم واالســـتقرار. ويســـعدنا في ختام أعمال هذا الملتقى المبارك، 
أن نهنئكـــم بنجـــاح أعمالـــه، بحضور ومشـــاركة هذه الصفوة من حكماء الشـــرق 
والغـــرب، الذيـــن رهنـــوا أنفســـهم لخدمـــة اإلنســـانية والعمـــل مـــن أجـــل رفعتها، 
واتحدوا قوالً وعمالً إلعالء قيم السالم والتعارف المتبادل، وبالتعاون على البر 

والتقوى لتعزيز التآخي والتعايش السلمي بين شعوب األرض كافة”.
نجحـــت البحرين بامتياز في أن تكون جســـرا بين الثقافات، بالتحليل العميق 
والمعنى الشـــامل، ورســـمت لإلنســـانية طريق مثل عليا، والتاريخ مليء بأمثلة 
بليغـــة على الجهود الجبارة التي يبذلها – وال يزال يبذلها - ســـيدي جاللة الملك 

المعظم حفظه هللا ورعاه من أجل السالم وترسيخ لغة الحوار وتعميقها.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

لقـــد أصبحـــت االختناقـــات المروريـــة مـــن أكبر الهواجـــس التـــي تالحقك كلما 
خرجـــت بســـيارتك لقضـــاء حوائجـــك أو توصيـــل أبنائـــك أو ضمـــن مشـــوارك 
االعتيـــادي إلـــى دوام عملـــك، وال يـــكاد يخلـــو شـــارع مـــن شـــوارع البحرين من 
االزدحامـــات المروريـــة، خصوصا في أوقات الذروة، بـــل وحتى في غير أوقات 

الذروة وفي معظم األوقات من أيام األسبوع، من دون مبالغة.
لقـــد أصبحـــت مســـألة االختناقـــات المروريـــة ســـببًا فـــي تجاوز بعض ســـائقي 
المركبـــات القوانيـــن وتخطي اإلشـــارات – التي تكون بدون كاميرات - والســـير 
على الخطوط الصفراء والتجاوز بشكل خطر وبحركات طائشة، بغية الوصول 
لعملهـــم أو مـــدارس أبنائهـــم، فـــي الوقت الذي ال ُيقـــر أحد بهـــذه التجاوزات وال 
يبررهـــا، إال أن األمـــر أصبـــح واقعًا يفرض نفســـه، في ظل تزايد عـــدد المركبات 
في الشـــوارع بشكل يدعو للتساؤل عن مدى استعداد الجهات المعنية لمواجهة 
هـــذا التزايـــد المضطرد في عدد مســـتخدمي الطريق وعن الخطط المســـتقبلية 
الموضوعـــة الســـتيعابها، ناهيـــك عن ضيـــق الطرقـــات الموصلة للمـــدارس على 
وجه الخصوص، فكما نعلم أن معظم المدارس تتوسط األحياء السكنية، األمر 
الذي يزيد تكدس الســـيارات أمام المـــدارس والبيوت وخطورة ذلك في أوقات 
الحضور واالنصراف، من دون وجود منظمين من رجال المرور على أقل تقدير، 

واألدهـــى مـــن ذلـــك واألمر هـــو شـــروع المقاولين في الحفر وإشـــغال الشـــوارع 
وغلق بعض المســـارات مع بدء العام الدراســـي وخالل أوقات الدوام الرســـمي، 
فـــإن كانت المدارس قـــد ُفتحت دون تهيئة، فما بال أعمال الحفر والتنقيب في 

الطرقات تشاطرهم في التوقيت وتزيد “الطين بّلة”.
يا ُترى أين تكمن المشكلة؟! هل األمر أصبح واقعًا مفروضًا على الناس، وعلى 
كل فـــرد التصرف حســـب رؤيته وأخالقـــه وربما وفق قوته؟ أم أن الســـبب في 
ذلك هو إهمال هذه الملفات المهمة وعدم وجود تنســـيق بين الجهات الخدمية 
والوزارات المعنية في هذا الخصوص؟ ال شك أن هذا األمر أصبح واقعًا ال مفر 
منه، بسبب القصور في جانب التخطيط والتنسيق، من غير تسميات أو تحديد 

مسؤوليات، فأهل مكة أدرى بشعابها.
وأخيرًا، هل ُيعقل أن يتســـاوى الملتزم مع المســـتهتر في الثواب، فما الجدوى 
من التزام الملتزمين بقوانين السالمة على الطريق وإن كانوا األغلبية، طالما أن 
هناك فئة غير ملتزمة وغير عابئة وإن كانت قليلة، ألن أي رقم شاذ في العامل 

المشترك يفسد المعادلة برمتها.

* كاتب بحريني

* عصام عبداهلل

االختناقات المرورية... واقع أم إهمال

jarat8alam 
@gmail.com

إن مـــا حظـــي بـــه فضيلة اإلمام األكبـــر الدكتور أحمد الطيب شـــيخ األزهر 
الشـــريف رئيـــس مجلس حكمـــاء المســـلمين، وقداســـة البابا فرنســـيس بابا 
الفاتيكان في مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا من ترحيب كبير ونجاح 
المملكـــة الباهـــر في حشـــد صفوة متميزة مـــن القيادات الدينيـــة والمفكرين 
والمثقفيـــن في ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب مـــن أجل التعايش 
اإلنســـاني”، لهو شـــهادة دولية جديدة بريادة ورســـوخ نموذج بحريني فريد 
في التعايش واالنسجام بين متنوعي االنتماءات والثقافات واألديان، كونه 
نموذًجا يمتد في جذوره وأصالته لقرون، ويتواصل في مسيرته وحيويته 
بفضـــل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه الـــذي يثري العالم أجمـــع بمبادرات خالقة 
ومنجزات ونجاحات رائدة في مجال ترســـيخ القيم الســـامية من التسامح 
والحوار والتفاهم والعيش المشـــترك، ليضيـــف جاللته إلى إرث المملكة من 
المنجـــزات والمكتســـبات الكبيـــرة التي تمثـــل مصدر اعتـــزاز وفخر لكل من 

ينتمي ويعيش على أرض البحرين.
إن انعقـــاد هـــذا التجمع العالمي وما شـــهده مـــن نجاح كبير يؤكـــد التقدير 

الدولي الواســـع لدور ومكانة مملكة البحرين في مجال الحوار بين الشـــرق 
والغرب وسياســـتها الراســـخة باالعتمـــاد على الحوار واالنفتـــاح على العالم 
لتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة وتعزيـــز قـــوة الـــدول وقدراتها فـــي مواجهة 
التحديـــات والتهديـــدات المشـــتركة التي تواجه البشـــرية جمعـــاء وتحتاج 
لتكتـــل قوي ومتماســـك لضمان وضـــع الحلول المناســـبة والجذرية لها، وهو 
مـــا اتضح لدول العالم وشـــعوبها بشـــدة في جائحة كورونـــا كوفيد 19 التي 
ألقت بتداعياتها الكارثية على الجميع ورســـخت القناعة بأنه لن تنجو دولة 
بمفردهـــا، ويتضـــح أيًضا اآلن وبشـــدة في الحرب الروســـية األوكرانية فيما 

خلفته من أزمات اقتصادية خانقة لكثير من دول العالم.
مـــن هنـــا تأتـــي أهمية وضـــرورة ما أكد عليـــه جاللة الملـــك المعظم حفظه 
هللا ورعاه بأهمية الشـــراكة الدولية التي تعتمد الحوار الدبلوماسي والسبل 
السلمية كمدخل إلنهاء الحروب والنزاعات، وتنتهج سبل التآخي والتفاهم 
واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928
@gmail.com

* عطا الشعراوي

التقاء الشرق والغرب

زيارة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب
زيـــارة كريمـــة، من شـــيخ كريـــم، فضيلة اإلمـــام األكبر الدكتـــور أحمد 
الطيـــب الحســـاني، شـــيخ األزهـــر الشـــريف، رئيـــس مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين، ومفتي الديار المصرية األســـبق، واإلمام الخمســـون للجامع 
األزهر، والذي سعدنا بحضوره، واهتممنا بمتابعة أخباره لحظة بلحظة، 

منذ السويعات األولى لوصوله بلده الثاني البحرين.
والشـــيخ الكريم، هاشـــمي النســـب، وأســـتاذ فـــي العقيدة اإلســـالمية 
والفكـــر اإلصالحـــي المعتـــدل، والمنهـــج األزهـــري الوســـطي األصيـــل، 
واالنفتاح على اآلخر، من القادة المؤثرين )عالميًا( في تعزيز الحوار بين 
الحضـــارات واألديان المختلفـــة، واحترام االختـــالف، وأتباع الديانات، 
حيـــث وهب حياته كلها للســـير بهـــذا النهج، حيث كانـــت كلمة فضيلته 
فـــي البحرين، اســـتمرارًا لهذا النهـــج، وعلى أهمية تكريـــس كل الجهود 
لمواجهة الثقافات التي تصدرها المجتمعات المنفتحة، إلى المجتمعات 
المحافظـــة، والتي يشـــكل الدين ركيزة أساســـية لها في شـــتى جوانب 

الحياة.
أزمـــة أخـــالق، وأزمة إلحاد، العنوانان األساســـيان لكلمتـــه التي ألقاها 
فـــي اجتماع مجلس حكماء المســـلمين في البحرين، مضيفًا أن “معظم 
الشـــرور والمصائـــب التي يعانيها اإلنســـان اليوم، هـــي انبعاثات حتمية 
لهذه األزمة األم، التي دهمت اإلنســـان، وأطبقت على فكره، وســـلوكه”. 
ويضيـــف فضيلة اإلمـــام األكبر “إنها حرية الفوضـــى، والتدمير الخلقي، 
وهـــدم البنـــاء الداخلي لإلنســـان، وحقوقـــه التي هي حـــق تدمير الفرد، 
والنـــوع، وتـــدرج بنفـــس الدرب مـــا يعرف بأزمـــة البيئة، وتغيـــر المناخ، 
والكالم فيها طويل وذو شجون، إن هذه الكارثة هي من صنع اإلنسان 

المنخلع من قيود الدين، واألخالق”.
مـــا تطرق إليه اإلمـــام األكبر، هو حجر زاوية، ألهميـــة توحيد الجهود 
فـــي لـــم شـــمل األمـــة اإلســـالمية، ومواجهـــة موجـــات التغلغـــل الفكري 
المســـمومة، ومحاربتها، وضرورة توظيف المنابـــر الفكرية، وتوحيدها، 
لدعم األمة، ومساندة شبابها، ليكون اإلنسان الفائز األول واألخير بها.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

نتوق إلى “عيد العلم”
أفتقد كثيرا وبشكل شخصي عيد العلم.. نعم كنت أجلس وأنا صغيرة 
ألتابع أســـماء الناجحين والذين تم تكريمهم مـــن قبل القيادة العليا في 
البـــالد إثـــر اجتهادهم ودراســـتهم وبذلهم، وكنت دومـــا أتطلع ألن أكون 
مـــن هـــؤالء، وبعـــد حصولي على درجـــة الماجســـتير عـــام 2010 حانت 
الفرصـــة، بـــل إنهـــا كانت قـــاب قوســـين أو أدنى، خصوصا بعد تســـجيل 
اســـمي ودخولي كمترشـــحة إللقـــاء كلمة المكرمين، لكن لـــم تأت الرياح 
كما تشتهي السفن، حيث تبدلت الخطط وبدال من إلقاء كلمة المكرمين 
كنت كاألســـد المرابض على شاشـــات التلفزيون الذي ال يغمض له جفن 
إثـــر مـــا مرت به البـــالد وقتها من رياح عابرة، وها نحن اآلن وبعد عشـــر 
ســـنين أو يزيـــد نتـــوق إلـــى ذلك اليـــوم لما له مـــن وقع شـــديد األثر في 
نفوس المكرمين وغيرهم، وال يمكن لي بأي حال من األحوال أن أصف 
مشـــاعري عندمـــا كنـــت أشـــاهد المكرمين، بل إنـــي أذكر أســـماء عديدة 
حفـــرت كالنقش في ذاكرتي لشـــباب بحرينيين رفعوا اســـم البالد عاليا 

بدرجاتهم العلمية وعطائهم.
إن مـــا وصلت له األجيـــال الحالية من حب للعلم وتوق لالســـتزادة لم 
يأت من فراغ، لكن كان لمثل تلك المناســـبات شـــأن كبير في رفع ســـقف 
طمـــوح الطلبـــة والطالبـــات، وكلـــي أمـــل بتوجيهات كريمـــة من صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة رئيس الـــوزراء ولي 
العهد، أن تعود هذه المناســـبة الغالية على قلوبنا، وأن يشرفنا باحتفائه 
بنا وفرحتنا بمحبته لنا، وبتلك اللحظات نستطيع أن نمأل شغف األجيال 
الصغيـــرة الحديثـــة بأهميـــة العلـــم والتعلم ورفعـــة شـــأنه، فبالعلم يعلو 
البنيان، وبالعلم يعلو قدر اإلنســـان. إن اإللهام هو الســـبب األساسي في 
المقدرة على العطاء والبذل، وذلك اإللهام يجب أن يستمر ويغدو سببا 
رئيسا في خلق مساع جدية نحو أسس مجتمعية صادقة بل وركن مهم 
خصوصـــا أن مجتمـــع البحرين مجتمع فتي وشـــاب ومقبل على الحياة 
ومـــن حقـــه أن يرى النجاحات التي تحفزه وتغمره وتضعه على الطريق 
الصحيح الذي مهد له من األســـاس عن طريق مساع حثيثة لخلق جيل 
متعلـــم وواع وقـــادر عل التكيف الحقيقي والعبـــور بالمجتمع إلى حيث 

يراد له أن يكون.

 * كاتبة وإعالمية بحرينية

*د. سمر األبيوكي
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المنامة - بنا

بحضــور رئيــس الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، نظــم نادي راشــد للفروســية 
وســباق الخيــل بعــد ظهر أمس الســباق الثاني لهذا الموســم، الــذي أقيم على 
كأس المرحوم عبدالهادي العفو، وكأس إســطبل الصخير وكأس نادي راشــد 
للفروســية وســباق الخيــل وذلــك علــى مضمــار ســباق النــادي بمنطقــة الرفــة 

بالصخير. 

كمـــا حضر الســـباق عدد مـــن أصحاب 
السمو وممثلي الجهة الراعية للسباق 
وجمهور من محبي رياضة الفروسية 

وسباق الخيل.
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، 
حيـــث قدم المدير التنفيذي للشـــؤون 
للفروســـية  راشـــد  بنـــادي  التنظيميـــة 
وسباق الخيل الشيخ سلمان بن راشد 
آل خليفة كأس إســـطبل الصخير إلى 
البوعينيـــن،  يوســـف  الفائـــز  المضمـــر 
إلـــى  الســـابع  للشـــوط  النـــادي  وكأس 
مســـاعد المضمـــر الفائز محمـــد حيدر، 
كمـــا قـــدم المديـــر التنفيـــذي لشـــؤون 
للفروســـية  راشـــد  بنـــادي  العمليـــات 

وســـباق الخيل يوسف بوحجي كأس 
النادي للشـــوط الســـادس إلـــى المالك 
الفائـــز محمـــد خالـــد عبدالرحيم، فيما 
قـــدم المديـــر العام لشـــركة عبدالهادي 
العفو، عبدالرضا العفو كأس المرحوم 
عبدالهـــادي العفـــو إلى الفـــارس الفائز 

بول هانغان. 
وقد اشـــتمل الســـباق على 8 أشـــواط 

على النحو التالي:
الشوط األول أقيم على كأس إسطبل 
العربيـــة  البحريـــن  لخيـــل  الصخيـــر 
األصيلة “الواهو” لمســـافة 1200 متر، 
 ”1791 “الجالبـــي  الحصـــان  وحقـــق 
يوســـف  والمضمـــر  الرفـــاع  إلســـطبل 

نـــادر  إبراهـــم  والفـــارس  البوعينيـــن 
المركز األول. 

وأقيـــم الشـــوط الثانـــي لجياد ســـباق 
التوازن “إنتاج محلي” لمســـافة 1200 
متر مســـتقيم، وحقق الجـــواد “قمري” 
إلســـطبل العفو والمضمر محمد حسن 
المركـــز  سيســـتر  جيفـــري  والفـــارس 

األول.
وأقيـــم الشـــوط الثالـــث لجياد ســـباق 

التوازن “مستورد” لمسافة 1000 متر، 
وحقق الحصان “غارســـمان” إلســـطبل 
ســـميث  الـــن  والمضمـــر  العاديـــات 

والفارس بول هانغان المركز األول.
وأقيـــم الشـــوط الرابـــع لجيـــاد ســـباق 
التوازن “مستورد” لمسافة 2200 متر، 
وحقـــق الجواد “بن مالك” ملك حســـن 
مفرح العجمي والمضمر يوسف طاهر 
والفارس تشارلز ليركنز المركز األول.

وأقيم الشـــوط الخامس لجياد ســـباق 
التوازن “إنتاج محلي” لمســـافة 2000 
متـــر، وحققـــت الفـــرس “هجيـــر” ملك 
ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن 
عيســـى آل خليفـــة والمضمـــر حيـــدر 
فيصـــل  عبـــدهللا  وبقيـــادة  إبراهيـــم 

المركز األول.
وأقيم الشـــوط السادس على كأس 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 

لجيـــاد جميـــع الدرجات “مســـتورد” 
لمسافة 1400 متر، وحققت الفرس 
ريســـنغ  آر  كـــي  إم  ملـــك  “زيزنيـــا” 
والمضمـــر حيدر إبراهيـــم والفارس 

إبراهيم نادر المركز األول.
وأقيم الشـــوط الســـابع علـــى كأس 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  نـــادي 
الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد  الخيـــل 
“إنتـــاج محلي” لمســـافة 1400 متر، 
ملـــك  “صفـــوه”  الفـــرس  وحققـــت 
سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة والمضمر حيدر 
نـــادر  إبراهيـــم  إبراهيـــم والفـــارس 

المركز األول.
وأقيم الشوط الثامن واألخير على 
العفـــو  المرحـــوم عبدالهـــادي  كأس 
لجيـــاد ســـباق التـــوازن “مســـتورد” 
لمســـافة 1400 متـــر، وحقق الجواد 
العاديـــات  إلســـطبل  “جوســـتينو” 
ســـميث  الـــن  والمضمـــر  ريســـنغ 
والفارس بول هانغان المركز األول.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمدنادي راشد ينظم السباق الثاني لهذا الموسم

بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثاني لهذا الموسم

الصيني زهانغ والقبرصية دانيلوفا يحسمان لقب الفردي
وضـــع الالعـــب الصينـــي ياهـــان زهانـــغ 
حدا لسلسلة انتصارات الالعب القطري 
راشـــد نواف، وحرمه من التتويج بلقب 
فـــردي األوالد لبطولـــة االتحـــاد الدولـــي 
للتنـــس للناشـــئين تحت 18 ســـنة للمرة 
الثانية على التوالـــي، وذلك بعد التغلب 
عليـــه فـــي المبـــاراة النهائيـــة للمســـابقة 
أمـــس  التـــي جمعـــت الالعبيـــن صبـــاح 
على مالعب االتحـــاد البحريني للتنس، 
والتي حســـمها الالعب الصيني لصالحه 

بنتيجة 2/0.
ولـــم يظهر الالعب القطري راشـــد نواف 
مســـتواه الحقيقـــي، حيـــث بـــدا واضحا 
علـــى الالعـــب التأثـــر باإلرهـــاق والتعب 
الـــذي لحق بـــه بســـبب اســـتمراريته في 
العـــب لمـــدة أســـبوعين متتاليـــن، حيث 
خاض خاللهما العديد من المباريات في 

فئتي الزوجي والفردي.
وقدم الالعب الصيني زهانغ مســـتويات 
رائعة فـــي هذه البطولة، حيث تّوج تلك 
المستويات بالحصول على المركز األول 

في فئة الفردي عن جدارة واستحقاق.

من جانب آخر، تّوجت الالعبة القبرصية 
أوليغـــا دانيلوفـــا بلقـــب فـــردي الفتيـــات 
بعـــد تغلبها على الالعبة مـــي فاديدا في 

المباراة النهائية بنتيجة 2/0.
وقدمت الالعبتـــان مباراة قوية ومثيرة 
خصوصـــا فـــي المجموعـــة الثانيـــة مـــن 
الالعبـــة  تفـــوق  بـــرز  حيـــث  المبـــاراة، 
القبرصيـــة فـــي المجموعة األولـــى التي 
انهتهـــا لصالحها بنتيجة 6/1، فيما كانت 
واشـــتد  متكافئـــة  الثانيـــة  المجموعـــة 
التنافـــس فيهـــا قبـــل أن تحســـم الالعبة 

القبرصية نتيجتها بنتيجة 6/4.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

شهد وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
نائـــب رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، نهائـــي بطولة االتحـــاد الدولي 
للتنـــس للناشـــئين تحـــت ١٨ ســـنة صبـــاح 
الســـبت ٥ نوفمبـــر ٢٠٢٢، والتـــي نظمهـــا 
االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس علـــى مالعب 

جامعة بوليتكنك بمدينة عيسى.
ولـــدى وصول ســـموه كان في االســـتقبال 
رئيـــس االتحـــاد البحريني للتنس الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بـــن مبارك آل خليفـــة وأعضاء 

مجلس إدارة االتحاد.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة المباراتيـــن النهائيتيـــن 
والفتيـــات،  لـــأوالد  الفـــردي  لمســـابقتي 
والتـــي التقى فيهـــا كل من الالعب راشـــد 
نـــواف وياهـــان زهانـــغ في نهائـــي األوالد، 
ومـــي فاديـــدا وأوليغا دانيلوفـــا في نهائي 

الفتيات.
وبعـــد نهايـــة اللقـــاء قـــام ســـموه بتتويـــج 
الالعـــب ياهان زهانغ بلقب فـــردي األوالد 
وتتويـــج الالعبـــة مي فاديـــدا بلقب فردي 

الفتيات.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة بجهود االتحاد البحريني 
للتنـــس فـــي اســـتضافة البطولـــة الدوليـــة 
وهنأ بنجاح التنظيم، الذي يعكس خبرات 
االتحاد البحريني وما يتمتع به من كوادر 

تنظيمية متميزة.
مملكـــة  احتضـــان  أن  ســـموه  وأضـــاف 

البحريـــن للبطوالت الدولية يجعلها وجهة 
دولية لبطوالت التنس، التي تعتبر واحدة 
من أكثر األلعاب شـــعبية في العالم، منوها 
دور  مـــن  االســـتضافة  لتلـــك  لمـــا  ســـموه 
فـــي إبـــراز مكانـــة البحريـــن على الســـاحة 

الرياضية الدولية.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة لجميع األبطال في حفل 

الختـــام، منوهـــا بالمســـتويات التي قدمها 
الالعبون والالعبات، مؤكدا ســـموه أهمية 
بطـــوالت الفئـــات العمريـــة فـــي اكتشـــاف 
وتنميتهـــا  قدراتهـــم  وصقـــل  المواهـــب 
لتخريـــج كوكبة مـــن الالعبيـــن والالعبات 
ســـموه  متمنيـــا  عاليـــة،  فنيـــة  بإمكانـــات 
لالتحـــاد البحريني للتنـــس دوام التوفيق 

والنجاح.

توج أبطال فردي األوالد والفتيات

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد ختام بطولة االتحاد الدولي للتنس



الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أسدل الستار على طواف سموه للهواة 
للدراجات الهوائية الذي نظمه االتحاد 
البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون 
مـــع شـــركة فعاليات على مـــدار 3 أيام 
بمشـــاركة كبيرة من دراجـــي البحرين 
المملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  والخليـــج 

بإقامة المرحلة الثالثة واألخيرة.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن طواف 
الهوائيـــة  للدراجـــات  للهـــواة  ســـموه 
اكتشـــاف  فـــي  مهمـــة  بوابـــة  يعتبـــر 
المواهب الشـــابة وتطوير مستوياتهم 
نحـــو مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا في هذه 
الرياضـــة التي تشـــهد تطـــور ونمو في 
ظـــل النتائـــج اإليجابية التـــي حققتها 
المحافـــل  فـــي  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

الخارجية.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن رياضة الدراجات إحدى 
الرياضـــات المهمـــة في إلهام الشـــباب 
وتطوير قدراتهم، األمر الذي سيســـهم 
فـــي وصـــول الدراجين بشـــكل ســـليم 
نحو المنتخبات الوطنية وســـيكونون 

قادرين أن يكونوا خير سفراء للمملكة 
في المشاركات الخارجية القادمة في 
ظـــل اكتشـــاف العديـــد مـــن المواهـــب 

الشابة التي تمتلك إمكانات عالية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة بجهـــود االتحـــاد البحريني 
توســـيع  فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات 
قاعـــدة ممارســـي رياضـــة الدراجـــات 
الهـــواة عبـــر اســـتغالل  الهوائيـــة مـــن 
هـــذا الحـــدث بأفضـــل صـــورة، مبينـــا 
ســـموه أن الطواف يســـاهم في تعزيز 
ثقافة رياضـــة الدراجات الهوائية لدى 
المجتمع وتسليط الضوء على مردود 
هـــذه الرياضـــة بشـــكل إيجابـــي علـــى 

الصحة العامة.

 الفائزون بالمراكز األولى

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وتـــوج   
للدراجـــات الهوائيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
ومديـــر  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  حمـــد 
والداعمـــون  الحـــاج  أحمـــد  البطولـــة 
األولـــى  بالمراكـــز  الفائزيـــن  للطـــواف، 
بحضور ممثلين عن الشركات الراعية 
وهـــي بتلكـــو وطيران الخليـــج وبابكو 

وفعاليات.
عبدالكريـــم  محمـــد  الـــدراج  وحصـــل 
فئـــة  فـــي  األول  المركـــز  علـــى  خاتـــم 
البحرييين في الجولة الثالثة لمســـافة 
80 كـــم، فيما جـــاء في المركـــز الثاني 
الدراج جاســـم محمد حسين، والمركز 

الثالث الدراج أنور العلوي.
 وفـــي فئـــة الخليجييـــن، فـــاز بالمركز 
األول يحيى الشـــمري، والمركز الثاني 
أحمـــد ناصـــر، والمركـــز الثالـــث أحمـــد 

مدن.
 وجـــاءت األقمصـــة للبحرينييـــن على 
النحو اآلتي: القميـــص األصفر للدراج 
والقميـــص  حســـين،  محمـــد  جاســـم 
األحمـــر للـــدراج أنور العلـــوي، والدراج 
محمد عبدالكريم حصل على القميص 
األخضـــر، أمـــا القميـــص األزرق لتحت 
23 سنة للدراج جاسم محمد حسين.

 وعلـــى مســـتوى الخليجيين، القميص 
الرصاصي جاسم البلوشي، والقميص 
البرتقالـــي يحيى الشـــمري، والقميص 

الـــوردي لفـــوق 40 عاما للـــدراج أحمد 
فهيـــم، وتحت 23 ســـنة للـــدراج أحمد 

ناصر القميص البنفسجي.
 وحصل فريـــق بايك زون على المركز 
األول على مستوى الفرق للبحرينيين، 
وفريـــق جاينـــت فـــي المركـــز الثانـــي، 
ونـــادي عالـــي في المركـــز الثالث، فيما 
حقق شرطة دبي )أ( المركز األول على 
مســـتوى الخليجييـــن والمركـــز الثاني 
لفريـــق فيكتوريـــوس والمركـــز الثالث 

شرطة دبي )ب(.
 وعلى مستوى السيدات، فازت بالمركز 
البحرينيـــات  مســـتوى  علـــى  األول 
الدراجة فاطمة مـــراد، والمركز الثاني 
فاطمة حســـين، والمركـــز الثالث زكية 

الســـادة، وعلـــى مســـتوى الخليجيـــات 
والمقيمـــات فـــازت بالمركـــز األول إيما 
باكـــر والمركـــز الثانـــي أولجـــا غورفت 

والمركز الثالث فرح أحمد المري.

  تكريم الرعاة

 وتم تكريـــم الرعاة الداعمين للطواف 
وهـــم شـــركة بتلكـــو، وشـــركة طيـــران 
الخليج، وشـــركة بابكو، والمســـاهمين 
أيضا هم إدارة المرور بوزارة الداخلية 
والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  ووزارة 
واإلسعاف بوزارة الصحة، وتسهيالت 
والمستشـــفى  للســـيارات،  البحريـــن 

الملكي.

ناصر بن حمد: الطواف يسهم في تعزيز ثقافة رياضة الدراجات الهوائية
ختام طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثانية

من اجتماع الشيبه بالشيخ عبدالله بن حمد الشرقي من تتويج البناء برابع العالممن تتويج البطل البحريني خالد السعيدي رابع العالم
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األمين العام لالتحاد العربي للصحافة الرياضية يصل اليوم للبحرين
العبداهلل يؤكد جهوزية المملكة الحتضان العرس اإلعالمي العربي

يصل إلى مملكة البحرين اليوم األمين العام 
لالتحـــاد العربي للصحافـــة الرياضية عوني 
اإلداريـــة  الجوانـــب  علـــى  لالطـــالع  فريـــج 
والتنظيميـــة والتحضيـــرات األخيـــرة لعيـــد 

اإلعالميين العرب الثاني عشر.
ويقام عيد اإلعالميين العرب يوم 9 نوفمبر 
الجاري على صالة جلجامش بفندق جولدن 

توليب مقر سكن الوفود وضيوف الحفل.

ومـــن المنتظر أن يشـــرف فريـــج على جميع 
بحســـب  باالحتفاليـــة  الخاصـــة  األمـــور 
البرنامـــج الذي أعدته اللجنـــة المنظمة لعيد 
اإلعالمييـــن مـــن خـــالل وجوده علـــى أرض 
الواقـــع ووضـــع اللمســـات األخيـــرة للفعالية 
العربيـــة الكبيرة التي ستشـــهد تكريم نخبة 
مـــن القامات الرياضيـــة في مختلف األقطار 
العربية الذين خدمـــوا أوطانهم عبر اإلعالم 

الرياضي.
من جانبه، أكد مدير فعالية عيد اإلعالميين 
فـــواز العبدهللا االنتهاء من جميع الترتيبات 
الخاصة باستقبال ضيوف المملكة وتحديد 
وضيـــوف  المكرميـــن  وصـــول  مواعيـــد 
التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود  مثمنـــا  االحتفـــال، 
بذلـــت في الفترة الماضية من جميع أعضاء 
اللجنة المنظمة، وشاكرا ومقدرا أيضا جميع 

الجهات الرسمية في الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـــة على التعـــاون الكبير الذي أبدوه 
وســـهلوا مـــن خاللـــه الكثير مـــن اإلجراءات 

الخاصة بوصول الضيوف.
وأضاف العبدهللا “نقدم شكرنا أيضا لجمعية 
اإلعـــالم  ولجنـــة  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الرياضي على ما قدموه من دعم واالهتمام 

الكبير الذي أبدوه في الفترة الماضية”.

فواز العبدالله عوني فريج

  إسبانيا - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية:

  أحرز البطل البحريني خالد الســـعيدي 
المركز الرابع على مســـتوى العالم ضمن 
مشـــاركته فـــي فئـــة مســـابقة الفيزيـــك 
للفئـــة الطولية 176 ســـم ببطولة العالم 
لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية والتي 
سوســـانا  ســـانتا  مدينـــة  تحتضنهـــا 
بإســـبانيا في الفتـــرة من 2 وحتى 7 من 

شهر نوفمبر الجاري.
   كمـــا أحـــرز البطـــل البحرينـــي مســـلم 
البناء المركز الرابع على مســـتوى العالم 
فـــي مســـابقة فئة بنـــاء األجســـام للفئة 
الوزنيـــة بعد أن قدم أفضل مســـتوياته 
مـــن بيـــن عـــدد كبير مـــن الالعبيـــن من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، حيـــث أعـــرب 
بهـــذه  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  البنـــاء 

النتيجـــة العالميـــة التي حققهـــا للمملكة 
بمســـتوى جديـــد جـــاء بـــه إلى إســـبانيا 
وبعد مجهود جبار خالل فترة االعداد، 
مؤكدا أن مازال لديه الكثير كي يقدمه 
خـــالل االســـتحقاقات القادمـــة، موجهًا 
لالتحـــاد  الجزيليـــن  الشـــكر واالمتنـــان 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
الســـيد  رأســـه ســـعادة  البدنيـــة وعلـــى 
وكل  االداري  والوفـــد  الحـــداد  ســـامي 
مـــن يقـــف معـــه ويســـانده، وقـــد قـــدم 
السعيدي شكره وامتنانه هو اآلخر لكل 
مـــن وقف معه وســـانده فـــي مقدمتهم 
األجســـام،  لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد 
مؤكـــدًا أن التضحيـــة من أجـــل المملكة 
الغالية وتشريفها في مختلف المحافل 

الرياضية بجميع مستوياتها هو الهدف 
األول.

 الشيبة يجتمع مع الشيخ عبداهلل 

الشرقي 

  عقـــد رئيـــس الوفـــد البحرينـــي نائـــب 
لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
إبراهيـــم  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام 
الشـــيبة اجتمـــاع تنســـيقي صباح أمس 
أونابرافـــا  أكـــوا  بفنـــدق  الوفـــود  بمقـــر 
بســـانتا سوســـانا مع الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد بن ســـيف الشـــرقي نائـــب رئيس 
االتحاد الدولي لبناء األجســـام واللياقة 
البدنية ورئيـــس اتحاد االمارات، حيث 

نقـــل الشـــيبه تحيـــات رئيـــس االتحـــاد 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
البدنيـــة ســـعادة الســـيد ســـامي الحداد 
للشـــيخ عبدهللا بن حمد الشرقي والذي 
أشـــاد مـــن جانبه بمـــا يقوم بـــه االتحاد 
البحرينـــي برئاســـة الحـــداد مـــن جهود 
كبيرة لالرتقـــاء باللعبة وتطويرها على 

جميع المستويات.
 ثم اســـتعرض الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الشـــقيقة  الروابـــط األخويـــة  والشـــيبه 
التي تربط البلدين الشقيقين في شتى 
المجاالت السيما الرياضي منها، وبحث 
الطرفـــان البـــدء بوضـــع حجر األســـاس 
لبطولـــة دول مجلـــس التعـــاون األولـــى 
لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية والتي 

أشـــار الطرفان النطالق نسختها األولى 
مـــن مملكـــة البحريـــن، وقد تـــم االتفاق 
مبدئيـــًا بتشـــكيل فريق العمـــل واللجنة 
المنظمة للبطولة للبدء بوضع الخطوط 
العريضـــة للبطولـــة علـــى أن تقـــوم كل 
الشـــقيقة  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن 
مـــن اتحادات كمال األجســـام بترشـــيح 
ممثـــل لتمثيل االتحاد فـــي هذه اللجنة 
التي ســـتضع الخطـــوات األولى وحجر 
األساس النطالق أول بطولة خليج في 

كمال األجسام واللياقة البدنية.
من جانبه نال الحكم البحريني يوســـف 
خنجي الشـــارة الدولية يـــوم أمس بعد 
أن اجتـــاز االمتحـــان الخـــاص بالحـــكام 
للحصـــول  والمتقدميـــن  المســـتجدين 

علـــى الشـــارة الدوليـــة، حيـــث كان أول 
حكـــم مـــن بيـــن جميـــع الحـــكام الجـــدد 
تمكن مـــن اجتياز االمتحان ليتم منحه 
الشـــارة الدولية، وبذلك تكســـب مملكة 
البحريـــن متمثلـــة باالتحـــاد البحرينـــي 
لكمال األجســـام واللياقـــة البدنية حكمًا 
دوليًا جديدًا في رياضة كمال األجسام.
وتتواصل مشـــاركات العبـــي المنتخب 
الوطني لكمال األجســـام في منافسات 
بطولـــة العالم لبنـــاء األجســـام واللياقة 
البدنيـــة التي تقام الفتـــرة من 2 وحتى 
7 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة سانتا 
سوســـانا الســـاحلية بإســـبانيا بمشاركة 
وقاســـم  بوخـــالف  محمـــد  الالعبيـــن 
مرزوق في مسابقة الكالسيك فيزيك.

قدم مستوى احترافيا رائعا على خشبة المسرح في إسبانيا

البطل البحريني خالد السعيدي رابع العالم بفئة الفيزيك
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علي الفردان

أظهـــرت بيانـــات رســـمية ارتفاع 
شـــهر  فـــي  العقاريـــة  المبايعـــات 
أكتوبر الماضي فـــي الوقت الذي 
تســـتعد فيه البحرين هذا الشـــهر 
الستضافة الحدث العقاري األول 
وهـــو  البحريـــن  فـــي  نوعـــه  مـــن 
معرض “ســـيتي سكيب” العقاري. 
حجـــم  أن  األرقـــام  وأظهـــرت 
أكتوبـــر  فـــي  العقـــاري  التـــداول 
الماضـــي بلـــغ 107 ماليين و596 
ألـــف دينـــار، في حيـــن ارتفع عدد 
المبايعـــات العقارية على أســـاس 
شـــهري ليبلـــغ 1968 عمليـــة فـــي 
أكتوبـــر مقارنـــة مـــع 1597 عملية 

في شهر سبتمبر.
وبذلـــك يرتفـــع حجم التـــداوالت 
العقارية في 10 أشهر لتبلغ 906.8 
مليـــون دينـــار، فـــي حيـــن تشـــهد 
المملكـــة عودة قوية لمشـــروعات 
التطويـــر العقـــاري بالتزامـــن مـــع 
خطـــة التعافي االقتصـــادي، وهو 

ما أظهره كذلك المعرض العقاري 
لمشـــروعات الســـكن االجتماعـــي 

بمجمع السيف التجاري.
التـــي  العمليـــات  إجمالـــي  وبلـــغ 
المســـاحة  جهـــاز  أنجزهـــا 
والتســـجيل العقـــاري فـــي العـــام 
2022 وذلـــك حتى نهايـــة أكتوبر 
قرابـــة 18 عمليـــة مبايعـــة أو نقل 

ملكية. 
وكان جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري قـــد أعلـــن قبل أيـــام عن 
التســـجيل  معامـــالت  اســـتقبال 
الموقـــع  خـــالل  مـــن  العقـــاري 
لـــن  حيـــث  فقـــط،  اإللكترونـــي 
يتطلـــب عمليـــة إنجـــاز معامالت 
تســـجيل نقـــل ملكيـــة العقـــارات 
مقـــر  إلـــى  الشـــخصي  الحضـــور 
الجهـــاز، في عمليـــة تحول كبيرة 
يطبـــق  الـــذي  الجهـــاز  يشـــهدها 
أحدث األنظمة إلنجاز المعامالت 

العقارية بيسير وسهولة.

107 ماليين دينار قيمة 
التداوالت العقارية في أكتوبر

مطار البحرين سيخدم 9 ماليين مسافر بنهاية العام 2023
استكمال االستعدادات الستقبال الزائرين لحضور الفعاليات الدولية... البنفالح:

أّكــدت شــركة مطــار البحريــن علــى اســتعداد مطــار البحريــن الدولــي التــام 
لمواكبة عدد من الفعاليات الدولية البارزة التي تقام في مملكة البحرين، مما 
يعكــس تعافــي حركــة النقل الجوي عقــب التراجع الحاد الذي شــهدته نتيجة 

لجائحة كوفيد- 19.

الطيـــران  قطـــاع  فعاليـــات  جانـــب  وإلـــى 
القادمـــة مثـــل معـــرض البحريـــن الدولـــي 
للطيران 2022 في الفترة من التاســـع إلى 
الحـــادي عشـــر مـــن شـــهر نوفمبـــر ومؤتمر 
جمعية الشرق األوسط وإفريقيا لألسواق 
الحـــّرة )MEADFA( التـــي تقام فـــي نهاية 
الشـــهر ، مـــن المقـــرر أن تســـتقبل البحرين 
أيًضـــا عددًا من الزائريـــن لحضور فعاليات 
مرموقة أخرى على غرار معرض الجواهر 
العربّية ومعرض ســـيتي ســـكيب البحرين 

وحوار المنامة.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة مطـــار البحريـــن، محمـــد يوســـف 

البنفـــالح إنـــه بفضـــل مـــا تتمتع بـــه مملكة 
البحريـــن مـــن تاريـــخ ثري وثقافـــة عريقة 
تنظيـــم  فـــي  رائـــدة  ومكانـــة  ومتنوعـــة 
الفعاليات الدولّية البارزة، فإنها تستقطب 
ســـنوًيا حشـــوًدا من الســـائحين والزائرين 
مـــن شـــّتى أرجـــاء العالـــم، مشـــيًرا إلى أن 
معـــدالت حركـــة الســـفر العالمّيـــة لم تصل 
بعـــد إلى مســـتويات ما قبـــل الجائحة، إال 

أنها تواصل النمو باطراد.
وصّرح البنفـــالح أنه من المتوقع أن يصل 
حجـــم المســـافرين عبـــر مطـــار البحريـــن 
الدولـــي فـــي 2022 إلى ما يقـــرب من 6.5 
ماليين مســـافر بنهاية العام، آماًل أن يعود 

المطـــار إلى ســـابق عهده فـــي خدمة نحو 
 ،2023 العـــام  بنهايـــة  مســـافر  مالييـــن   9
مضيًفـــا أن ظـــروف الجائحـــة قـــد أّكـــدت 
الدور الحيوي لقطاع الطيران المدني في 
دعـــم الشـــعوب والحكومات ومســـاعدتها 
علـــى التعافـــي مـــن األزمـــات، موضًحا أنه 

بعـــد انتهـــاء هذه األزمـــة، بـــدأ القطاع في 
االنتعـــاش مجـــدًدا والعودة إلـــى أوضاعه 
الطبيعّيـــة ومواصلـــة دوره المحـــوري في 
والتجـــارة ودفـــع عجلـــة  الســـياحة  دعـــم 

التنمية الوطنّية.
ويتمّيـــز مطـــار البحريـــن الدولي بمنشـــآت 
متطـــورة وخدمـــات فائقة الجـــودة تؤهله 

المســـافرين  احتياجـــات  جميـــع  لتلبيـــة 
بمنتهـــى الكفـــاءة. كمـــا توفـــر شـــركة هـــال 
بحريـــن، مـــزود خدمـــات الضيافـــة رفيعة 
المستوى في المطار، مجموعة واسعة من 
خدمـــات الترحيـــب واالســـتقبال وقاعات 
الضيافة الفاخـــرة وخدمات حمل األمتعة 
وتغليفها بإحكام وصف السّيارات وغيرها 

الكثيـــر؛ وذلك لضمان تقديم تجربة ســـفر 
غايـــة فـــي األمـــان والرفاهيـــة والسالســـة 

لجميع مرتادي المطار.
وكان قـــد تـــم نقـــل العمليـــات التشـــغيلّية 
إلـــى مبنـــى المســـافرين الجديد فـــي العام 
أربعـــة  مســـاحته  تبلـــغ  والـــذي   ،2021
أضعـــاف المبنـــى القديم. ويســـاهم المبنى 
الجديد فـــي تعزيز ربط البحريـــن بالعالم، 
كمـــا يدعـــم أهـــداف النمـــو طويلـــة األجل 
والتجـــارة  والســـياحة  الســـفر  لقطاعـــات 
والخدمـــات اللوجســـتّية، وهـــو مـــا يحّفـــز 

النمو االقتصادي الكلي في البالد.
وتصل السعة االستيعابّية لمطار البحرين 
الدولـــي إلـــى أكثر مـــن 14 مليون مســـافر 
و130 ألف حركة جوّية للطائرات ســـنوًيا، 
وهو ما يضمن مواكبة المملكة للمتطلبات 

الحالية والمستقبلّية للنقل الجوي.

محمد يوسف البنفالح

على وقع رفع “االحتياطي الفيدرالي” لسعر الفائدة حديثاً... اقتصاديون:

ارتباط الدينار البحريني بالدوالر يخفف وطأة التضخم المستورد
أفـــاد مصرف البحريـــن المركزي 
يوم األربعـــاء الماضي 2 نوفمبر 
2022، بـــأن رفـــع ســـعر الفائـــدة 
الرئيســـي علـــى ودائع األســـبوع 
الواحد بمقدار 75 نقطة أســـاس 
إلى 4.75 %، ليحذو حذو البنك 
المركزي األميركي نظرًا الرتباط 
الدينار البحريني بالدوالر. ورفع 
مصـــرف البحرين المركزي أيضًا 
سعر فائدة اإليداع لليلة واحدة 
75 نقطـــة أســـاس إلـــى 4.5 % 
ألربعـــة  اإليـــداع  فائـــدة  ســـعر 
أسابيع إلى 5.5 % وسعر فائدة 

اإلقراض إلى 6 %.
وخبـــراء  محللـــون  واتفـــق 
اقتصـــاد فـــي البحريـــن على أن 
هذا االرتفاع ســـيؤثر بالضرورة 
علـــى معـــدل اإلقـــراض والقـــوة 
ودول  بالبحريـــن  الشـــرائية 
الخليج، وبالفعل أعلنت قرارات 
مهمة من البنوك المركزية لدول 
الخليـــج، ومـــن بينهـــا البحرين. 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى رفـــع ســـعر 
الفائـــدة الـــذي يفرضـــه مصرف 
البحرين المركزي على مصارف 
قطاع التجزئة مقابل تسهيالت 
اإلقراض من 5.25 % إلى 6.00 

.%
قـــال  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
االقتصادييـــن  جمعيـــة  رئيـــس 
البحرينية عمـــر العبيدلي “تأتي 
االنطباعـــات األوليـــة بـــأن هناك 
تأثيـــرًا كبيرًا فـــي البحرين على 
القوة الشرائية وضعف معدالت 
اإلقـــراض، ولكـــن علـــى الجانب 
مـــردود  هنـــاك  ســـيكون  اآلخـــر 
إيجابـــي وهـــو ارتبـــاط الدينـــار 
البحرينـــي وعـــدد مـــن العمالت 
الخليجيـــة بالدوالر، ما ســـيرفع 
ســـعر صرف الدينـــار البحريني، 
وهـــو مـــا ســـيؤثر إيجابـــًا علـــى 

أســـعار الواردات، ما ســـيخفض 
أسعار السلع بالسوق”.

اســـتمرار  أن  العبيدلـــي  وبّيـــن 
البحرينـــي  الدينـــار  ارتبـــاط 
بالـــدوالر يخفف قليالً من وطأة 
التضخم التي تشهدها األسواق 

العالمية والخليج بالطبع.
وأوضـــح أن األســـر التـــي يمثل 
قســـط القرض نســـبة كبيرة من 
مدخولها الشهري سيكون تأثير 
رفـــع الفائـــدة عليهـــا أكثـــر وهذا 
سبب في ضعف القوة الشرائية 

بالبحرين.
االقتصـــادي  المحلـــل  واتفـــق 
العبيدلـــي  مـــع  خليفـــة  عـــارف 
علـــى  الفائـــدة  ارتفـــاع  أن  فـــي 
الـــدوالر سيســـبب ضعـــف للقوة 
ودول  بالبحريـــن  الشـــرائية 
الخليـــج، متوقعـــًا انخفاضًا في 
القروض الممنوحة للمستهلكين 
نتيجـــة لرفـــع معـــدالت الفائـــدة 
على القـــروض لمواجهـــة تكلفة 
الســـيولة فـــي البنـــوك، مبينًا أن 
هناك استمرارًا في رفع معدالت 

التـــي  اإلقـــراض  علـــى  الفائـــدة 
وصلـــت حاليًا إلى 6 % مشـــيرًا 
إلـــى أنها ســـتصل إلـــى 7 % مع 

نهاية العام الجاري.
البحريـــن  أن  خليفـــة  وأكـــد 
ستشـــهد صعوبـــة فـــي حصـــول 
األفراد والشركات على القروض 
وسيكون هناك مزيد من سياسة 
التشـــديد النقدية التي ستجعل 
هناك صعوبة في الحصول على 
قـــرض منخفـــض التكلفـــة لذلك 
ســـتتأثر قطاعات عدة وأكثرها 

المشروعات الكبيرة.
وقـــال خليفـــة “نتوقـــع أن يرفع 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
أسعار الفائدة إلى مستوى 4.75 
% وإلـــى 5 % بحلـــول الربيـــع”. 
ويرى خليفة أن قرار رفع أسعار 
الفائـــدة يزيـــد عـــبء القـــروض 
يعنـــي  مـــا  والقائمـــة،  الجديـــدة 
ســـيفكرون  البنـــوك  عمـــالء  أن 
أكثـــر من مرة قبـــل اإلقدام على 
عمـــالء  يدفـــع  مـــا  االقتـــراض، 
بتأجيـــل  قـــرار  التخـــاذ  البنـــوك 

االقتـــراض لحين هبوط أســـعار 
الفائدة.

وأكـــد أنـــه مـــع ضعـــف اإلقراض 
حيـــز  فـــي  األســـواق  ســـتدخل 
ضعف القوة الشرائية خصوصًا 
العمالقـــة،  المشـــروعات  فـــي 
وســـيكون هناك شـــعرة ضعيفة 
ومعالجـــة  الركـــود  شـــبه  بيـــن 

التضخم. 
ولفت خليفـــة إلى أنه لربما تبدأ 
معدالت التضخم في االنخفاض 
فـــي النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 
2023 ونشـــهد ثباتـــًا فـــي معدل 
الفائـــدة. يشـــار إلـــى أن الهـــدف 
من قرار رفع أســـعار الفائدة هو 
تخفيف الســـيولة النقدية داخل 
السوق إلبطاء االستهالك، وهي 
أولـــى الطـــرق لخفـــض التضخم 
فـــي أي اقتصاد. وســـيدفع رفع 
الفائـــدة كذلـــك، باتجـــاه انتقـــال 
الســـيولة إلى البنوك على شـــكل 
ودائع، يحصل أصحابها مقابلها 
علـــى فوائد مرتفعة مـــن البنوك 

كأداة استثمار.

هبة محسن

طيران اإلمارات تشارك بمعرض البحرين الدولي للطيران 2022
تعرض أحدث طائراتها “A380” بأربع درجات وطائرة التدريب “فينوم”

يعـــرض طيـــران اإلمـــارات طائرتـــه األيربـــاص 
الـــدورة  فـــي  درجـــات  أربـــع  بتقســـيم   A380
السادسة من معرض البحرين الدولي للطيران 
(BIAS) 2022، الـــذي يقام في المدة من 9 إلى 
11 نوفمبـــر الجـــاري بقاعدة الصخيـــر الجوية. 
وفـــي حيـــن ســـيحقق ظهـــور “A380” نجاحـــًا 
مؤكـــدًا، فإن حظوظ شـــقيقتها الصغرى طائرة 
التدريـــب إمبرايـــر “Phenom 100EV” التابعة 
ألكاديميـــة اإلمارات لتدريـــب على الطيران لن 
تقل عنها، إذ يتوقع أن تلقى اهتمامًا كبيرًا من 

زوار المعرض.
وهـــذه هـــي المـــرة الثالثـــة التـــي تشـــارك فيها 
طيـــران اإلمـــارات بأكبـــر طائـــرة تجاريـــة فـــي 
العالـــم في معرض البحرين للطيران. وســـوف 
يتـــاح لـــزوار المعرض االطـــالع علـــى المرافق 
والتجهيـــزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها 
طائـــرة اإلمـــارات A380 للركاب، بمـــا في ذلك 
مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة.

ومـــن المتوقع أن تســـتقطب طائـــرة اإلمارات 
األيربـــاص “A380” ذات األربـــع درجات أعدادًا 
كبيـــرة من الزوار في معـــرض البحرين الدولي 
للطيـــران. وتتميز مقصورة الدرجة الســـياحية 
مشـــابهة  أنيقـــة  خشـــبية  بلمســـات  الممتـــازة 

لدرجـــة األعمـــال. وُصّممـــت المقاعـــد لتوفيـــر 
الراحة والدعم المثاليين مع مساند رأس قابلة 
للتعديل في 6 أوضاع. ويتميز المقعد الجلدي 
ذو اللون الكريمي بامتداد واسع يصل إلى 40 
بوصة، وعـــرض 19.5 بوصـــة، وقابلية انحناء 

8 بوصات في وضع المهد المريح مع مســـاحة 
مســـندًا  ويتضّمـــن  الســـاقين.  لتمديـــد  رحبـــة 
للســـاقين ومســـندًا للقدميـــن، مـــا يوفـــر مزيدًا 
من الراحة، باإلضافة إلى العديد من اللمســـات 
األخـــرى المدروســـة، مثـــل نقاط الشـــحن التي 

يمكـــن الوصول إليها بســـهولة وطاولة جانبية 
للمشروبات.

لطائـــرات  مشـــغل  أكبـــر  اإلمـــارات  وطيـــران 
األيربـــاص “A380” فـــي العالم. وتشـــغل حاليًا 
نحـــو 80 طائـــرة مـــن هـــذا الطـــراز تخـــدم 37 
وجهة في 26 دولة انطالقًا من دبي، مع خطط 
لتشـــغيل المزيد مـــن خدمـــات “A380” بحلول 
نهايـــة عـــام 2022. وبـــدأت طيـــران اإلمـــارات 
للتـــو برنامجًا ضخمًا يســـتغرق تنفيذه عامين، 
لتحديـــث 120 طائـــرة، حيـــث ســـيجري تغيير 
المقصـــورات الداخليـــة، بمـــا في ذلـــك تركيب 

أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.
وتخدم طيـــران اإلمارات البحرين منذ hgعام 
2000، وتشـــغل حاليـــًا 3 رحـــالت يوميـــة بين 
دبي ومطـــار البحرين الدولي. وســـبق لطيران 
 ”A380“ اإلمـــارات أن شـــّغلت طائرتها الرائـــدة
إلى البحرين عدة مرات في الماضي لالحتفال 

بفعاليات وطنية.

عمر العبيدليعارف خليفة

خليفة: توقعات بانخفاض 
معدالت التضخم في 
النصف الثاني 2023 

العبيدلي: تأثير رفع الفائدة 
على القروض يسبب ضعف 

بالقوة الشرائية
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المرتجعة ألسباب 
مالية

علي الفردان

أكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين باسم الساعي وجود شراكة ناجحة وفاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، 
لمــا لهــا أهميــة فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصادية بالبحريــن، مؤكدًا أهميــة إبراز شــراكة القطاعين فــي المشــروعات التنمويــة للمملكة وفرص 
االســتثمار فيها. وأثنى الســاعي على ما تم تحقيقه من نجاح على صعيد خطة التعافي االقتصادي، وذلك بالشــراكة مع القطاع الخاص، بعد أن 
تم االنتهاء من 21 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا ضمن الخطة، مبينًا أن أولويات خطة التعافي االقتصادي المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة 
جعلت المواطن الخيار األول في سوق العمل، وأن هذا النجاح جاء بسبب الدعم والتجاوب من قبل القطاع الخاص وكذلك بفضل الدعم الكبير 

الذي لقيه من أعلى المستويات من أجل إنجاحه باعتبار أن نجاحه سيشكل صمام أمان بالنسبة لمستقبل مملكة البحرين.

العـــام  القطاعيـــن  أن  وأردف 
ذات  لتنفيـــذ  يتطلعـــان  والخـــاص 
المرتبطـــة  والتطلعـــات  األهـــداف 
االقتصاديـــة  التنميـــة  بتحقيـــق 
المســـتدامة، وحفظ اســـتقرار بيئة 

العمل فـــي منظومة تضمن العدالة 
والمرونة وتستجيب  والتنافســـية 
لمتطلبـــات الســـوق، الســـيما مع ما 
يشـــهده مـــن نمو متســـارع يتطلب 
تلبيـــة  فـــي  اســـتثنائية  اســـتجابة 

جهـــود  تعـــزز  التـــي  احتياجاتـــه 
المملكة لتطوير بيئة العمل وزيادة 
جاذبيـــة البـــالد لالســـتثمار وجلب 

رؤوس األموال الخارجية.
التـــي  الفعاليـــة  أن  إلـــى  ولفـــت   

جاءت ثمرًة من ثمار زيارة ســـموه 
لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي، يؤســـس 
للتعـــاون  جديـــدة  لمرحلـــة  ذلـــك 
بيـــن القطـــاع العـــام والخـــاص بمـــا 

ينعكس بشكل مباشر على تحقيق 
األهداف الرئيســـة وأولويات خطة 
التعافـــي االقتصادي، وتســـهم في 
وضـــع خطة معالجـــة ألي تحديات 
في ســـوق العمل، مبينـــًا أن تفعيل 
الشراكة مع القطاع الخاص أولوية 
المشـــروعات  تنفيـــذ  عنـــد  دائمـــة 
والمبـــادرات بمـــا يعزز مـــن تحقيق 
أهداف مســـارات التنمية المختلفة 
الوطـــن  علـــى  أثرهـــا  يعـــود  التـــي 

والمواطن.

الساعي: شراكة “الخاص” أحد أسباب استكمال “خطة التعافي”
بعد إنجاز 21 برنامجاً من أصل 27

باسم الساعي

تتجــه البحريــن إللغــاء عقوبة الحبس على إصدار الشــيكات مــن دون رصيد، 
وهــي واحــدة مــن القضايــا المؤرقــة لمجتمــع األعمال ولشــريحة واســعة من 
المتعامليــن فــي الســوق، والتــي زجــت ببعــض رجــال أعمــال خلــف القضبــان 

نتيجة التعثر التجاري.

وأظهـــرت مســـودة تعديـــالت عرضت 
علـــى البنوك والمؤسســـات المالية في 
البحريـــن، تعديـــالت مقترحـــة طالـــت 
عـــدد مـــن النقـــاط التي تتعلق بســـداد 
الشـــيكات ومـــن بينها تســـهيالت أكبر 
لســـداد قيمـــة الشـــيكات، كمـــا تنظـــم 
الشـــيكات  التعديـــالت عمليـــة ســـداد 
بطريقـــة جزئيـــة مـــع المحافظـــة على 

حقوق جميع األطراف.
ومـــن بين أهـــم البنود إلغـــاء المادتين 
قانـــون  مـــن   394 ورقـــم   393 رقـــم 
العقوبـــات الصـــادر بالمرســـوم بقانون 
تنـــص  التـــي   ،1976 لســـنة   15 رقـــم 
علـــى الحبـــس فـــي قضايـــا الشـــيكات 
المرتجعـــة. وتنتهي فترة االستشـــارة 
للبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة إلبـــداء 

مالحظتها على القانون اليوم األحد.
يشـــار إلـــى أن البنـــوك رصـــدت نحـــو 
44 ألف شـــيك مصرفـــي مرتجع العام 
وصلـــت  إجماليـــة  بقيمـــة  الماضـــي 
لنحـــو 149 مليون دينـــار، حيث تعتبر 
الشـــيكات المصرفية وســـيلة واســـعة 
االنتشـــار بين رجال األعمال كوســـيلة 

لالئتمان.
قانـــون  مـــن   393 المـــادة  وتنـــص 
العقوبـــات على أنه يعقاب بالحبس أو 
بالغرامة من أعطى بســـوء نية شـــيكا 

ليـــس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل 
للتصـــرف فيه، أو اســـترد بعد إعطائه 
كل المقابـــل أو بعضـــه بحيـــث ال يفي 
الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه 
بعدم صرفـــه أو كان قد تعمد تحريره 
أو توقيعـــه بصـــورة تمنع مـــن صرفه. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره 
أو ســـلمه شـــيكا وهو يعلم أنه ليس له 
مقابـــل يفـــي بقيمته أو أنـــه غير قابل 

للصرف.
كمـــا يعاقب بالعقوبـــة ذاتها من يحمل 
غيـــره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو 
يســـلمه شـــيكا وهو يعلم أنـــه ليس له 
مقابـــل يفـــي بقيمته أو أنـــه غير قابل 
للصـــرف. وإذا كان فعـــل الجانـــي في 
الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو 
الســـتيفاء دين غير مشـــروع عد ذلك 

ظرفا مشددا.
فـــي حين تنص المـــادة 394 من نفس 
القانـــون والتـــي اقترحـــت إزالتها في 
يعاقـــب  أنـــه  الجديـــدة،  التعديـــالت 
بالحبـــس وبالغرامـــة أو بإحدى هاتين 
العقوبتين المسحوب عليه في الشيك 
إذا قـــرر عمـــدا بوجود مقابـــل أقل من 
للســـاحب  لديـــه  الموجـــود  الرصيـــد 

والقابل للصرف.
وجـــاء فـــي المـــادة )491( المقترحـــة 

للتعديل أنه يحظر اســـتصدار شيكات 
كأدوات  الســـتخدامها  بيـــاض  علـــى 
ائتمـــان أو ضمان، وأنـــه تتخذ الوزارة 
المعنيـــة بشـــؤون حمايـــة المســـتهلك 
اإلجـــراءات الالزمـــة لتنفيـــذ الحظـــر، 
المركـــزي  البحريـــن  ويتخـــذ مصـــرف 
التعليمـــات  ويصـــدر  اإلجـــراءات 
الالزمـــة لضمـــان التـــزام المرخص لهم 
البحريـــن  مصـــرف  قانـــون  بموجـــب 
المركزي والمؤسســـات المالية الصادر 
بالقانون رقم )64( لســـنة 2006 لتنفيذ 
الحظر المشـــار إليـــه وفق الصالحيات 
لهـــم  المرخـــص  لـــه تجـــاه  الممنوحـــة 

بموجب القانون. 
ويعاقـــب بالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 
مئتي دينار وال تتجاوز ألفي دينار كل 
مـــن يخالف أحـــكام الحظـــر، وإذا قام 
الحامل بملء بيانات الشيك وتقديمه 
للوفـــاء بالمخالفـــة لألحـــكام الـــواردة، 
فإنـــه يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
10 % من القيمة التي تم تدوينها في 
الشـــيك وبحد أدنـــى خمســـمئة دينار، 
وال تزيد عن ضعفي تلك القيمة وبحد 

أقصى عشرة آالف دينار.
وبينت التعديـــالت أنه تضاف مادتان 
جديدتان برقمي )465( مكرًرا و)465( 

مكـــرًرا 1، إلى قانون التجـــارة الصادر 
لســـنة   )7( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 

1987، نصهما اآلتي: 
المادة )45( مكررا :

فـــي  المتوفـــر  الرصيـــد  كان  إذا   .1
الحســـاب أقل من قيمة الشيك، فعلى 
المســـحوب عليـــه أن يوفـــي بـــه وفاًء 
جزئيا بالقدر المتوفر في الحساب من 

قيمة الشيك. 
2. لحامل الشـــيك عند تقديم الشـــيك 
رفـــض  يطلـــب  أن  عليـــه  للمســـحوب 
الوفاء الجزئي، كما له أن يعيد تقديم 

الشيك الذي تم الوفاء به جزئًيا.
 3. علـــى المســـحوب عليـــه أن يؤشـــر 
على الشـــيك بما يفيـــد الوفاء الجزئي 
أن  وعليـــه  جزئـــي،  وفـــاء  كل  عنـــد 
يعيد إلى حامل الشـــيك أصل الشـــيك 
الجزئـــي،  بالوفـــاء  شـــهادة  ويســـلمه 

ولمصرف البحرين المركزي أن يصدر 
آليـــة أخـــرى إلثبـــات  قـــراًرا بتحديـــد 
الوفـــاء الجزئـــي خالف التأشـــير على 

الشيك.
 4. لحامـــل الشـــيك الحق فـــي التنفيذ 
بباقـــي قيمـــة الشـــيك المؤشـــر عليـــه 
بالوفـــاء الجزئـــي وفق أحـــكام المادة 

)465 مكرًرا 1( من القانون. 
5. يصـــدر مصـــرف البحريـــن المركزي 
قراًرا بتنظيم كافة المســـائل المتعلقة 
بتطبيق أحكام الوفاء الجزئي للشيك 
ســـواء كان الوفـــاء نقـــًدا أو بتســـوية 
القيـــود  طريـــق  عـــن  الشـــيك  قيمـــة 
الكتابية كالقيد في الحســـاب أو النقل 

المصرفي أو المقاصة.
 6. اســـتثناء من أحكام المادة الرابعة 
مصـــرف  يصـــدر  القانـــون،  هـــذا  مـــن 
البحريـــن المركزي - بعد التنســـيق مع 

الجهـــات المعنية - قراًرا بشـــأن تاريخ 
العمل بأحكام هذه المادة.

وجاء في المادة )465( مكرًرا 1
يعـــد الشـــيك المؤشـــر عليـــه مـــن قبل 
المســـحوب عليـــه بعدم وجـــود مقابل 
وفـــاء له أو الذي تم الوفـــاء به جزئًيا 
ســـنًدا تنفيذًيـــا يجـــوز تنفيـــذه وفـــق 
المـــواد  فـــي  التنفيـــذ  قانـــون  أحـــكام 
المدنية والتجارية الصادر بالمرســـوم 

بقانون رقم )22( لسنة 2021.
وللوزيـــر المعنـــي بشـــؤون العـــدل بعد 
موافقـــة المجلـــس األعلـــى للقضاء أن 
يصدر قراًرا بتنظيم قواعد وإجراءات 
تكميلية بشـــأن تنفيذ الشـــيك المؤشر 
عليه مـــن قبل المســـحوب عليه بعدم 
وجـــود مقابـــل وفـــاء لـــه أو الـــذي تـــم 

الوفاء به جزئيا.

البحرين تتجه إللغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات المرتجعة
غرامة إلصدارها على بياض... وتسهيالت للسداد الجزئي
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أعلنـــت زيـــن البحريـــن عـــن إطالق 
ZainTech، المركز الشامل للحلول 
الرقميـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت لمجموعة زين، بهدف 
تسريع التحول الرقمي للمؤسسات 

والهيئات الحكومية في المملكة.
وتوحـــد ZainTech أصـــول البنيـــة 
المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  التحتيـــة 
واالتصاالت لمجموعـــة زين لتقدم 
للحلـــول  وفريـــدًة  قيمـــًة  عروضـــًا 
والخدمـــات الرقميـــة تحت ســـقف 
ستســـتفيد  خاللهـــا،  ومـــن  واحـــد. 
مـــن  البحريـــن  فـــي  المؤسســـات 
مركـــز التميـــز للحلول المـــدارة عبر 
العديـــد مـــن قطاعـــات تكنولوجيـــا 
المعلومـــات واالتصـــاالت بمـــا فـــي 
ذلـــك الخدمات الســـحابية، واألمن 
الضخمـــة،  والبيانـــات  الســـيبراني، 
و خدمـــات الـــدرون. فهـــذا يجعـــل 
الشركة في موقع مميز لدفع عملية 
التحول الرقمي لعمالء المؤسسات 
والهيئـــات الحكومية فـــي البحرين 
مـــن دون الحاجـــة إلـــى التعامل مع 

مزودي خدمات متعددين. 
وقـــال المديـــر المنتـــدب فـــي زيـــن 
البحريـــن محمد زيـــن العابدين “إن 
البحريـــن  فـــي   ZainTech وجـــود 
سيســـرع مـــن قدرتنـــا علـــى تزويد 
عمالئنا في المؤسســـات بالخدمات 

يحتاجونهـــا.  الـــذي  المتطـــورة 
حيـــث يعـــد التحـــول الرقمـــي أمرًا 
بالـــغ األهميـــة للتنميـــة االجتماعية 
المملكـــة،  فـــي  واإلقتصاديـــة 
 ،ZainTech طـــرح  وســـيؤدي 
التـــي تمتلـــك الحلـــول والتقنيـــات 
والشراكات الرائدة في هذا المجال 

إلى تحفيز هذا التقدم”. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
“مهمتنـــا  حنـــا  أنـــدرو   ZainTech
توفيـــر أحدث الحلول للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 
أو  زيـــن  عمليـــات  عبـــر  الكبيـــرة 
غيرها. وتتمتـــع ZainTech بمكانة 

فريـــدة تمكنهـــا من االســـتفادة من 
حيـــث  التنافســـية،  المزايـــا  عديـــد 
نتطلـــع لتقديـــم الدعـــم والخدمات 
لألعـــداد المتزايدة مـــن عمالئنا في 

البحرين”.
و توفر ZainTech للعمالء إمكانات 
عالية الجودة ونماذج تسعير مرنة 
تســـاعد على ضبط وتقليل التكلفة 
اإلجمالية للملكية. وتمتد مجموعة 
 ZainTech شـــركاء التكنولوجيا لــــ
 Amazon Web Services إلـــى 
 Microsoftو  VMwareو  ))AWS
Tun-و  Atosو  Oracleو  Azureو

stall وObrela والمزيد.

لتقديم عروض قيمة وفريدة للحلول والخدمات تحت سقف واحد

إطالق “ZainTech” لتسريع التحول الرقمي للمؤسسات والهيئات الحكومية

أطلق بنك الســـالم حملته الترويجية 
تعتبـــر  التـــي  “األهـــداف”،  الجديـــدة 
أحـــدث الخدمـــات المبتكـــرة الهادفة 
لتقديـــم تجربـــة ادخـــار فريـــدة مـــن 
نوعهـــا للزبائـــن، كونهـــا نظامـــا رقميـــا 
للتوفيـــر واالدخـــار يمكـــن تخصيصه 
لتحقيق هدف محدد بحسب اختيار 
الزبـــون، وذلك بخطـــوات وإجراءات 
ميسرة عبر التطبيق الرقمي الخاص 

ببنك السالم.
خيـــارات  “األهـــداف”  خدمـــة  تقـــدم 
عـــدة يتمكـــن الزبـــون مـــن تفعيلها أو 
يمكـــن  حيـــث  تغييرهـــا،  أو  إيقافهـــا 
وتحديـــد  الهـــدف  اختيـــار  للزبـــون 
المبلغ المطلوب وتاريخ االنتهاء. كما 
تتميز الخدمة بخاصيـــة المدفوعات 
إجـــراء  تتيـــح  التـــي  المتكـــررة، 
خصومـــات أســـبوعية أو شـــهرية من 
حســـاب الزبـــون بشـــكل تلقائي حتى 
اكتمـــال مبلـــغ الهـــدف الُمحـــدد. كمـــا 
تشـــمل خيـــارات الزبون للدفـــع ميزة 
“الخردة”، حيث يتم استقطاع المبلغ 

المتبقي فـــي الرصيد يومًيا بحســـب 
الفئـــة التي يختارهـــا )أقرب مبلغ إلى 
10 دنانير بحرينية، أو دينار بحريني 
واحد، أو 100 فلس(. وتمنح الخدمة 
الجديـــدة أيًضـــا خيـــار زيـــادة تعبئـــة 
الرصيد، الذي ُيمّكن الزبون من تعبئة 
حســـاب األهداف بـــأي مبلـــغ إضافي 

في أي وقت.
الترويجيـــة  الحملـــة  هـــذه  وتهـــدف 
الجديـــدة إلثـــراء تجربـــة الزبائن عبر 
مكافئتهم بجوائز نقدية قيمة، حيث 
سيتم إجراء السحب خالل األسبوع 
الثاني من شـــهر ينايـــر 2023 الختيار 
5 فائزين بجوائز الحملة، التي تتمثل 
يحـــدده  الـــذي  الهـــدف  قيمـــة  بدفـــع 
الزبون بشرط أال يتجاوز مبلغه الحد 
األقصى المحدد لقيمة الجائزة، وكل 
مـــا عليهـــم فعله لدخول الســـحب هو 
تحديـــد هـــدف مالي شـــخصي وبدء 
االدخـــار لـــه في حســـاب “األهـــداف” 
عبـــر التطبيـــق الرقمي الخـــاص ببنك 

السالم.

وقـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
محمـــد  الســـالم  بنـــك  فـــي  لألفـــراد 
بوحجي “يســـرنا إطـــالق هذه الحملة 
الفريـــدة مـــن نوعهـــا، والتـــي تهـــدف 
للترويج عن أحدث خدماتنا الرقمية 
خاللهـــا  مـــن  ونطمـــح  )األهـــداف(، 
لتمكيـــن زبائننا من االدخار والتوفير، 
ودعـــم أهدافهـــم الماليـــة الشـــخصية 
التـــي يحددونها بكل ســـهولة وُيســـر. 
مـــع  تزامًنـــا  الحملـــة  هـــذه  وتأتـــي 
طرحنـــا لهذه الخدمـــة الجديدة التي 
تتميـــز بإمـــكان زيـــادة رصيـــد الهدف 
مـــع  وقـــت،  أّي  فـــي  االنســـحاب  أو 
إعـــادة المبلغ اإلجمالـــي المّدخر دون 
إلـــى  احتســـاب أّي رســـوم إضافيـــة، 
جانب كونها خدمـــة مجانية بالكامل 

ال تتطلب وجود حد أدنى للرصيد”.

إلثراء تجربة زبائنه المصرفية بجوائز قيمة

“السالم” يطرح أحدث خدماته المبتكرة “األهداف”

محمد بوحجي



زاوية أسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد الجناح الخيري لشركة  «
يوسف خليل المؤيد وأوالده، حيث تنطلق رؤية المؤسسة من 

رعاية الرفاهية البيئية واالجتماعية واالقتصادية في مملكة 
البحرين، وبناء مستقبل قائم على االحترام والكرامة واألمان 

لألجيال القادمة.

تلتزم المؤسسة بدعم االحتياجات االجتماعية لموظفيها، عبر  «
منح القروض الحسنة للموظفين، إلى جانب االستفادة من 

المنح الطبية، وتقديم المنح التعليمية للراغبين بنيل الدراسات 
العليا من الموظفين.

تحرص المؤسسة على المساهمة في الحفاظ  «
على البيئة عبر أنشطة ومبادرات متنوعة من قبيل 

توزيع الزهور، وإقامة الفعاليات التوعوية نحو بيئة نظيفة 
خضراء، وتقديم الدعم لبنك الطعام، إضافة إلى مبادرات 

إعادة تدوير النفايات الورقية، وتشجيع هذا السلوك داخل 
المؤسسة.

تدعم المؤسسة المبادرات التي تحقق التماسك االجتماعي  «
والثقافي وتترجم ذلك عبر مشروعات حماية العمالة الوافدة، 

ورعاية األيتام وتوجيههم مهنيًا، والتعليم والتمكين االقتصادي 
لذوي الهمم، ورعاية المسنين والدعم االجتماعي، إلى جانب 

تنفيذ المشروعات الفنية والثقافية المعززة 
للتماسك االجتماعي واالندماج، فضاًل عن تقديم 

التمويالت الالزمة إلنشاء دور رعاية المسنين ودعم دور 
األيتام.

تترجم المؤسسة دعمها لتمكين المرأة والشباب من خالل  «
دعم الجمعيات النسائية، والتوعية بسرطان الثدي للموظفين، 

واالحتفال بالمناسبات المحلية والعالمية للمرأة، واالهتمام 
بصحتها ولياقتها البدنية، كما يتم العمل على توفير فرص 

العمل للكفاءات البحرينية، وإتاحة فرص الترقي الوظيفي 
للشباب.

مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد

business@albiladpress.com
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“إنفستكورب” وحلم رجل المليار دوالر
من مجـــّرد أربع غـــرف مســـتأجرة في فندق 
)هوليداي إن( يشـــغلها 4 أشـــخاص فقط في 
عـــام 1982، إلـــى 13 مكتبـــا منتشـــرا فـــي 3 
قـــارات حـــول العالـــم تضـــم 480 موظفا من 
50 جنســـية في عام 2022، ثّمة قصة مبهرة 
تحكيهـــا “إنفســـتكورب” على مـــدى أكثر من 
40 عامًا.. مؤسسة سبقت عصرها في ريادة 
االستثمار الخاص في منطقة الخليج العربي 
لتتحـــول خـــال 4 عقـــود إلى شـــركة عالمية 
رائـــدة فـــي إدارة االســـتثمارات البديلـــة في 
الشـــركات الخاصة والعقـــارات وإدارة الدين 
واســـتراتيجيات العوائد المطلقة والحصص 

في الشراكات العامة.
إدارة إجمالي أصول بحجم 42.7 مليار دوالر 
أمريكـــي يجعلهـــا اآلن ثانـــي أكبـــر مؤسســـة 
ماليـــة تديـــر أصـــوالً متنوعـــة على مســـتوى 
منطقة الشـــرق األوســـط، أي أكثر من ضعف 
ما تديره شـــركة ممتلـــكات البحرين القابضة 
)الصنـــدوق الســـيادي لمملكـــة البحريـــن( من 
أصول إجماليها 18.3 مليار دوالر أمريكي.  

ال يمـــّر يـــوم فـــي عالـــم اإلعـــام االقتصـــادي 
إال ونـــرى نشـــرة صحفيـــة إلنفســـتكورب عن 
اســـتحواذ فـــي أمريـــكا الشـــمالية، وآخر في 
أوروبا، وتخارج في آســـيا، وإنشـــاء محفظة 
في الشـــرق األوســـط. أمر يعكس مدى زخم 
نشاط رائدة االستثمارات البديلة التي اتخذ 
عّرابهـــا الراحل نمير قيـــردار مملكة البحرين 
مقرا رئيســـا لانطـــاق نحـــو العالمية لتكون 
بمثابة وســـيط بيـــن تدفقـــات رؤوس أموال 
يربـــط  والغـــرب، وجســـرا بحرينـــي  الشـــرق 
مســـتثمري الخليج العربي والشرق األوسط 

باألصول الدولية الجذابة.  
عشـــرات المـــاركات العالميـــة أضحـــت تحت 
البحرينيـــون  وبـــات  إنفســـتكورب  مظلـــة 
يتغنـــون بها لفتـــرة طويلة على غرار الصفقة 

األشـــهر على اإلطاق “غوتشـــي” فـــي أوائل 
تســـعينات القـــرن الماضـــي والتـــي نجحـــت 
دوالر  مليـــار  تحقيـــق  مـــن  “انفســـتكورب” 
أرباحـــا مـــن تطويرهـــا بفضل انتـــزاع قيردار 
لحصـــص مالكهـــا موريزيو غوتشـــي. إضافة 
إلـــى مجوهـــرات “Tiffany & Co”  وســـاعات 
“Ebel” السويســـرية ودار األزيـــاء اإليطاليـــة 
آيـــس  و”كارفـــل   Daineseو “كورنيليانـــي” 
كريم” ومتاجر “بيبلز” ومتاجر “ســـيركل كي” 

و”ساكس فيفث افنيو” وغيرها الكثير. 
الحصيـــف  التنـــوع  فـــي  االســـتمرار  بفضـــل 
باالســـتثمارات لتقديـــم مجموعـــة أكبـــر مـــن 
الخيـــارات االســـتثمارية أكثـــر مـــن اي وقت 
مضـــى، تمكنـــت إنفســـتكورب مـــن تســـجيل 
عام قوي آخر مـــن النمو وذلك رغم االرتفاع 
المطرد لمعدالت التضخم والرياح المعاكسة 

نمـــو للظـــروف االقتصاديـــة العالميـــة،  مـــع 
 14 بنســـبة  المـــدارة  أصولهـــا 

% لتصل إلى رقم قياســـي 
مدعومـــة  الســـنة،  هـــذه 

عاليـــة  بمســـتويات 
فـــي  النشـــاط  مـــن 
الرئيســـية  أعمالها 
األســـهم  فـــي 
الخاصـــة والعقـــار 
االئتمـــان  وإدارة 
ت  ا ر ســـتثما ال ا و
العوائـــد  ذات 
ممـــا  المطلقـــة؛ 
فـــي  ســـاهم 
صافـــي  تســـجيل 
أرباح 135 مليون 
دوالر مقابـــل 124 
مليـــون دوالر فـــي 

عام 2021. 

وضعت إنفســـتكورب ثقلها االســـتثماري في 
العقـــار إيمانـــا منهـــا بأنـــه قطـــاع يمـــرض وال 
يمـــوت مهمـــا تعقـــدت األزمـــات االقتصادية 
وطـــال رحالهـــا، وآتـــت هـــذه االســـتراتيجية 
أكلها في المجالين السكني والصناعي، فمنذ 
العـــام 1996، اســـتحوذت إنفســـتكورب على 
أكثر مـــن 1100 عقار بقيمـــة إجمالية تقارب 
23 مليار دوالر. وتعتبر إنفستكورب بحسب 
“ريـــل كابيتـــال أناليتيكس” مـــن بين أكبر 10 
مشـــترين وبائعيـــن غير أميركييـــن للعقارات 
األميركية على مـــدار األعوام 2019 و2020 
12 محفظـــة  فـــي  اســـتثمرت  كمـــا  و2021. 
عقاريـــة جديـــدة بإجمالـــي 1.2 مليـــار دوالر 
خـــال ســـنتها الماليـــة المنتهيـــة فـــي يونيـــو 

 .2022
تنوعـــت  إنفســـتكورب  اســـتثمار  محافـــظ 
مؤخرا لتشمل 22 شركة في آسيا تغطي كل 
من الهند والصين وســـنغافورة وهونغ كونغ، 

وتشمل قطاعات الرعاية الصحية واألغذية 
والزراعة والسلع االستهاكية والتكنولوجيا 
التجزئـــة  وتجـــارة  اإللكترونيـــة  والتجـــارة 
وخدمـــات المســـتهلكين والخدمـــات المالية. 
وكذلك الحال بالنســـبة للقارة العجوز أوروبا 
لتغطي المملكة المتحدة وإيطاليا والنرويج 
األمريكيـــة  الســـوق  إلـــى  إضافـــة  وغيرهـــا. 
المتخمة بالفرص االســـتثمارية في األســـهم 

الخاصة وإدارة الدين والعوائد المطلقة. 
قبل أكثر من عشـــر ســـنوات، كان لي شـــرف 
لقـــاء “رجـــل المليـــار دوالر” نمير قيـــردار في 
لـــم  مكتبـــه بالمنطقـــة الدبلوماســـية، حـــوار 
يخل من حرص الراحـــل على تأكيده أهمية 
تنويـــع محافـــظ االســـتثمار والتفكيـــر خارج 
الصندوق؛ حتى تبقى إنفستكورب محافظة 
البديلـــة  االســـتثمارات  فـــي  ريادتهـــا  علـــى 
واقتنـــاص أبـــرز الشـــركات الخاصة 
الواعـــدة علـــى مســـتوى العالـــم 
وتحويلهـــا إلى عوائد مجزية 
للمساهمين والمستثمرين. 
قصـــة  ســـرده  خـــال 
االســـتثماري  كفاحـــه 
وجوالته  وصوالتـــه 
طوال عقـــود مضت 
مرورا بأزمـــة المناخ 
في الكويت وحربي 
األولـــى  الخليـــج 
وانتهـــاًء  والثانيـــة 
“ليمـــان  بفقاعـــة 
برذرز”، طرحت عليه 
ســـؤاالً حـــول ماهية 
محل إعراب الشباب 
البحرينـــي من قصة 
نجـــاح إنفســـتكورب 
نمـــوذج  وديمومـــة 

عملها الريادي، أجاب عن الســـؤال باستدعاء 
“كفـــاءة بحرينية صاعدة لها مســـتقبل” على 
حـــد تعبيـــره هـــو خالـــد الرميحـــي، الرئيـــس 
التنفيذي الحالي لصندوق البحرين السيادي 
لاســـتثمار  التنفيـــذي  والمديـــر  “ممتلـــكات” 
المؤسســـاتي فـــي ذلك الوقت، الـــذي عرفني 
عليـــه كإحـــدى األصـــول القّيمـــة وكان يفخر 
بكونـــه أحـــد تامذتـــه المجّديـــن، وهـــذا مـــا 
تحقق فعـــاً بأن يصبح “بو عمرو” من صناع 

القرار االقتصادي الرئيسيين في المملكة.
أي  عاميـــن،  قبـــل  قيـــردار  المـــوت  غّيـــب 
فـــي عـــام كورونـــا األســـوأ فـــي تاريـــخ المال 
ال  االســـتثمارية  ســـفينته  ولكـــن  واألعمـــال، 
تـــزال تبحـــر بثبات نحـــو تحقيـــق المزيد من 
المنجـــزات. وال يـــزال برجـــا النوافـــذ الزرقاء 
في المنطقة الدبلوماسية يتصدران الساحة 
االســـتثمارية إقليميا وعالميا، عاكســـة أنوار 
االبتـــكار والمرونة في عوالـــم إدارة األصول 

واالستثمارات البديلة. 
لن أخـــوض فـــي تفاصيل خروجهـــا الحزين 
أســـهمها  وشـــطب  البحريـــن  بورصـــة  مـــن 
منـــذ 12 يوليـــو 2021 نتيجـــة عـــدم تحقيق 
مكاســـب للمســـاهمين مـــع غيـــاب فعلي ألي 
تـــداول علـــى األســـهم )بنســـبة 0.2 % مـــن 
إجمالـــي تـــداوالت الســـوق الماليـــة(، ولكـــن 
إنفستكورب تحولت إلى نموذج عالمي رائد 
في االستثمار بالشركات الخاصة والعقارات 
وإدارة الدين، وتســـير على المسار الصحيح 
لتتسّيد شركات إدارة األصول على مستوى 
المنطقـــة في المســـتقبل المنظـــور بمبادرات 
مبتكـــرة آخرهـــا االســـتثمار فـــي تكنولوجيا 
البلـــوك تشـــين وبنيتهـــا التحتيـــة لمـــدة 10 
ســـنوات عبر صندوق eLydian Lion بحجم 
 %  30 ســـنوي  وبعائـــد  دوالر  مليـــون   50

للمستثمرين.

محمد الجيوسي

تشـــارك وزارة الســـياحة فـــي “ســـوق 
العاصمـــة  فـــي  العالمـــي”  الســـفر 
البريطانيـــة لنـــدن، والمزمـــع إقامتـــه 
فـــي الفتـــرة مـــن 7 وحتـــى 9 نوفمبر 
الدولـــي  الحـــدث  ويعتبـــر  الجـــاري، 
األكبر من نوعه في مجال الســـياحة 
الملتقيـــات  أكبـــر  وأحـــد  والســـفر، 
فـــي صناعـــة  المتخصصـــة  الدوليـــة 

السياحة العالمية.
ويمتد الجناح البحريني في “ســـوق 
الســـفر العالمـــي” علـــى مســـاحة 266 
وزارة  جـــوار  وإلـــى  مربًعـــا،  متـــًرا 
الســـياحة وهيئة البحرين للســـياحة 
الناقلـــة  الجنـــاح  هـــذا  فـــي  يشـــارك 
الخليـــج” والتـــي  الوطنيـــة “طيـــران 
تقـــدم أحـــدث عروضهـــا فـــي مجـــال 
والنقـــل  والســـفر  الســـياحة  باقـــات 
الجـــوي، إضافة إلى مجلـــس التنمية 

االقتصاديـــة الـــذي يقدم شـــرحا عن 
فـــرص االســـتثمار فـــي الكثيـــر مـــن 

القطاعات البحرين.
ويشـــارك فـــي الجناح أيضا منشـــآت 
قطـــاع ســـياحي خـــاص ممثلـــة فـــي 
فندق ريتز كارلتون البحرين، وفندق 
ويســـتن ولو ميريديان ســـيتي سنتر 
البحريـــن، وفرحـــات تـــورز، ومنتجع 
وســـبا قصـــر العريـــن، وبســـيت أوف 
بحريـــن، وفيـــزت بحريـــن، ومنتجـــع 

وسبا جميرا خليج البحرين.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة السياحة 
فاطمة بنـــت جعفـــر الصيرفي خال 
هـــذه المشـــاركة عـــدة لقـــاءات علـــى 
هامـــش المعرض مـــع عدد مـــن قادة 
القطاعيـــن  فـــي  الســـياحة  صناعـــة 
وزراء  مـــن  والخـــاص  الحكومـــي 
ومســـؤولين، إضافة إلـــى اجتماعات 

مســـؤولي  مـــع  المســـتوى  رفيعـــة 
كمـــا  العالميـــة،  الســـياحة  منظمـــة 
تقـــدم الصيرفي خال اليـــوم الثاني 
عرضـــا خاصا أمام المشـــاركين حول 
الســـياحية  البحرينيـــة  التجربـــة 
المملكـــة  اســـتراتيجية  ضـــوء  فـــي 
باعتبارهـــا   2022-2026 الســـياحية 
إحدى اســـتراتيجيات خطة التعافي 

االقتصادي.
قالـــت الوزيـــرة الصيرفـــي إن فريـــق 
البحريـــن  وهيئـــة  الســـياحة  وزارة 
المعـــرض  فـــي  المشـــارك  للســـياحة 
لتنميـــة  الترويـــج  علـــى  ســـيعمل 
وازدهار القطاع السياحي في مملكة 
البحريـــن، وتعريـــف العالـــم بالقفزات 
مؤكـــدة  يحققهـــا،  التـــي  النوعيـــة 
الجاهزية الكاملة للمشـــاركة في هذا 
الحدث الذي يجمع بين أبرز األسماء 

والســـياحة  الضيافـــة  مجـــال  فـــي 
الســـياحية  والمعالـــم  والوجهـــات 
التكنولوجيـــا  ومقدمـــي  المعروفـــة 
المبتكرة وشركات الطيران ومقدمي 

تكنولوجيا السفر اآلخرين.

وكشـــفت أن وزارة السياحة ستعمل 
أيضـــا من خال هذه المشـــاركة على 
الدخـــول فـــي مزيـــد مـــن االتفاقيات 
ومذكـــرات  المباشـــرة  التجاريـــة 
والمشـــتركة،  الثنائيـــة  التفاهـــم 
إضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى أحـــدث 
الســـفر  صناعـــة  فـــي  المســـتجدات 
والسياحة واالستثمار والنقل الجوي 
وتقنيات الســـفر الحديثة، وتوطينها 

في مملكة البحرين.
وأشـــارت الصيرفـــي إلـــى أن الوزارة 
فـــي  المشـــاركة  فرصـــة  ستســـتثمر 
سوق الســـفر العالمي بلندن من أجل 
العالمـــي  البحريـــن  لمركـــز  الترويـــج 
مراكـــز  أحـــدث  أحـــد  للمعـــارض، 
المعارض في الشرق األوسط، إضافة 
إلى فعاليات الموســـم الســـياحي في 
مملكة البحرين، وعلى رأســـها سباق 

جائزة البحرين الكبرى، الفورموال 1، 
الذي سينطلق في الفترة من 3 حتى 
5 مـــارس 2023، والبناء على النجاح 
الـــذي حققه الموســـم الماضي عندما 
تمكـــن من اســـتقطاب قرابة مئة ألف 
زائـــر نصفهم مـــن الســـياح الدوليين، 
وذلـــك بزيـــادة فاقـــت الــــ 50 % عما 

كانت عليه في العام 2019.
كمـــا لفتـــت إلـــى أن مملكـــة البحرين 
المشـــاركة  هـــذه  خـــال  مـــن  تؤكـــد 
أيضا التزامهـــا بدعم الجهود الدولية 
المتعلقـــة بتطويـــر صناعة الســـياحة 
على مســـتوى العالم، وســـتعمل على 
تنمية الروابط مع الدول والمنظمات 
الســـياحية فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
وتحـــرص علـــى تعزيـــز التعـــاون في 
علـــى  والســـفر  الســـياحة  مجـــاالت 

المستويين اإلقليمي والدولي.

ج الزدهار القطاع السياحي البحريني بـ“سوق السفر العالمي” “السياحة” ُترِوّ
الحدث الدولي يقام في الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري

فاطمة الصيرفي
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تصوير: حسن بوحسن

وقعت مؤسســـة “البالد” اإلعالمية مذكرة 
تفاهم مع جمعية االقتصاديين البحرينية 
بهـــدف توعيـــة المجتمع البحريني بشـــأن 
القضايـــا االقتصادية التـــي تمس المواطن 
البحرينـــي والمقيـــم في مملكـــة البحرين، 
تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، والمشاركة 

في مبادرات ومشروعات “البالد”.
ووقع مذكـــرة التفاهم في مقـــر الصحيفة 
رئيـــس التحريـــر مؤنس المـــردي، ورئيس 
العبيدلـــي، وبحضـــور كلٌّ  الجمعيـــة عمـــر 
عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن: 
الشـــعلة، ســـكرتير التحريـــر رئيـــس قســـم 
الشـــؤون المحلية والسياســـية والمحتوى 
اإللكترونـــي راشـــد الغائب، رئيس القســـم 
االقتصـــادي محمـــد الجيوســـي، محـــرري 
القســـم االقتصادي، ونائـــب رئيس جمعية 

االقتصاديين علي علي.
وقال رئيس مجلس إدارة صحيفة “البالد” 
عبدالنبـــي الشـــعلة إنـــه فـــي إطـــار تطوير 
المســـتجدات  مـــع  والتجـــاوب  الصحيفـــة 
والمتغيرات في قطاع اإلعالن وصناعته، 
فقـــد وســـعت الصحيفـــة نشـــاطاتها علـــى 
المنصـــات الرقمية، كما طرحت الكثير من 
األفكار ومن أهمها قائمة أقوى 50 شـــركة 

العبيدلـــي  وكان   ،2022 للعـــام  بحرينيـــة 
رئيًســـا للجنة المشـــرفة على اختيار قائمة 

الشركات.
وأكد الشعلة تركيز الصحيفة على الجانب 
االقتصـــادي، والتعـــاون مـــع الجهـــات غير 
الحكوميـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدني 
المعنيـــة باالقتصاد والتجارة، خصوًصا أن 
“البالد” لديها تعاون وثيق مع غرفة تجارة 
وصناعة البحرين وجمعية رجال األعمال 
البحرينية والمؤسســـات المشابهة، مشيًرا 
إلـــى أن الصحيفـــة تولـــي أهميـــة إلقامـــة 
عالقات متميزة مـــع جمعية االقتصاديين 

آرائهـــم  مـــن  لالســـتفادة  البحرينيـــة 
وتوجهاتهم وكذلك دعـــم قضايا الجمعية 
ورســـائلها وأهدافها وتسليط الضوء على 

فعالياتها.
وأضـــاف الشـــعلة أن الصحيفة تركز كذلك 
على الشخصيات االقتصادية في المملكة 
وكذلـــك  ومســـاهماتها،  وآرائهـــا  ودورهـــا 
فـــي  الشـــبابية  القيـــادات  علـــى  التركيـــز 

الشركات العائلية.
وأكد اهتمـــام “البالد” بالجانب االقتصادي 
ودعمه بكل اإلمكانات، إذ تســـتثمر الكثير 
من الجهد والمال لهذا الغرض ما ســـيكون 

له مردوده مستقبالً.
مؤنـــس  التحريـــر  رئيـــس  أشـــاد  بـــدروه، 
المـــردي بالتعـــاون والشـــراكة مـــع جمعيـــة 
االقتصادييـــن البحرينيـــة، التـــي ســـتخلق 
آفاقـــًا جديـــدة لقـــراء الصحيفـــة الورقيـــة 
والموقـــع اإللكترونـــي ومنصـــات التواصل 
االجتماعـــي، كما ستســـاهم هذه الشـــراكة 
فـــي إضافـــة أبعـــاد جديـــدة فـــي تغطيات 

الصحافة االقتصادية.
بدوره، أشـــاد رئيس جمعية االقتصاديين 
بصحيفـــة  العبيدلـــي  عمـــر  البحرينيـــة 
“البالد”، وقـــال إنها” تعتبـــر صحيفة رائدة 

وتغطياتهـــا للقضايـــا االقتصاديـــة مميزة، 
للمجتمـــع  كبيـــرة  مضافـــة  قيمـــة  وتقـــدم 
البحريني، كما أشـــاد بالمشروعات الكبرى 
للصحيفة ومنها مشـــروع أقوى 50 شركة 

بحرينية”.
وأعرب العبيدلي عن سعادتهم في جمعية 
االقتصادييـــن بعقـــد شـــراكة مـــع صحيفة 
مرموقة مثـــل “البالد”، والتي تعد مكســـبًا 
كبيرًا للجمعية، وتســـمح لهم بالتفكير في 
مشـــروعات مشـــتركة قـــد تكـــون فعاليات 
مشتركة أو قد تكون إصدارات أو كتابات 
مشتركة تسمح للجمعية بتحقيق أهدافها 

البحرينـــي  المجتمـــع  توعيـــة  وهـــي  أال 
بشـــأن القضايـــا االقتصاديـــة التـــي تمـــس 
المواطـــن البحريني والمقيـــم في المملكة، 
وكذلـــك لمناقشـــة قضايا وكيفيـــة معالجة 
التحديـــات التـــي نواجههـــا فـــي المجتمـــع 
اليـــوم، مبينـــًا “نعتـــز بالمهـــارات والســـمعة 
الموجـــودة لصحيفـــة مثل البـــالد، وأمامنا 

شراكة حميمة وفّعالة”.
وفي نهاية مراسم توقيع االتفاقية كرمت 
االقتصادييـــن  “البـــالد” جمعيـــة  صحيفـــة 
البحرينيـــة تقديـــًرا لجهودهـــا فـــي إثـــراء 

التقارير االقتصادية.

“^” توقع مذكرة تفاهم مع جمعية االقتصاديين البحرينية
بهدف توعية المجتمع بالقضايا االقتصادية الملحة في المملكة
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شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  التقـــى 
ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )ألبا( الشيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بن دعيـــج آل خليفة 
عـــددًا مـــن كبار المســـؤولين من شـــركة 
بكتـــل العالميـــة، وهـــم رئيســـة وحـــدة 
أعمال التعدين والمعادن العالمية آيلي 
مكآدم ورئيس منطقة أوروبا وإفريقيا 
ســـيبيريل  جســـتن  األوســـط  والشـــرق 
والمديـــر اإلقليمي مارك أشـــوين، وذلك 
بحضـــور الرئيس التنفيذي لشـــركة ألبا 
علـــي البقالـــي؛ لمناقشـــة ســـبل التعاون 
المشترك بما يشمل مشروع خط الصهر 

السابع المقترح. 
وتـــم هذا اللقـــاء على هامـــش فعاليات 
للمجلـــس  الســـنوي  العشـــاء  حفـــل 

الخليجـــي لأللمنيـــوم في فنـــدق الريتز 
كارلتون – البحرين.

وفـــي معـــرض حديثـــه عن أهميـــة هذا 
البحريـــن  لمملكـــة  المقتـــرح  المشـــروع 
وألبـــا، صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة ألبا 
الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن دعيج آل 

خليفة قائالً: 
المســـتقبل،  معـــدن  هـــو  “األلمنيـــوم 
ونهـــدف لمواصلـــة إنتاجـــه مـــن خـــالل 
اســـتثمارنا المرتقـــب في مشـــروع خط 
الصهـــر الســـابع. وبالمضـــي قدًمـــا فـــي 
إســـتراتيجية النمـــو التـــي ننتهجها في 

المقتـــرح  الخـــط  هـــذا  ســـيضيف  ألبـــا، 
المزيـــد مـــن اإلنتـــاج “الصديـــق للبيئـــة” 
إلـــى الطاقة اإلنتاجية الحالية للشـــركة 

والبالغة 1.561 مليون طن متري.
ومـــن خـــالل الدعـــم المتواصـــل الـــذي 
تقدمـــه قيادة مملكـــة البحريـــن ورؤية 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء، ومـــع االنتهاء الناجح 
من دراســـة الجدوى األولية للمشـــروع، 
فإننـــا حريصـــون علـــى االســـتفادة مـــن 
الصهـــر  خـــط  مشـــروع  فـــي  خبراتنـــا 
السادس للتوسعة لتسطير قصة نجاح 
أخـــرى لمملكة البحريـــن وألبا من خالل 

خط الصهر السابع المرتقب”.

الشيخ دعيج بن سلمان يؤكد أهمية المشروع المقترح

مناقشة التعاون بين “ألبا” و”بكتل العالمية” بما يشمل “خط الصهر السابع”
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التضخـــم ألســـعار  بلغـــت نســـبة معـــدل 
المستهلك لدول مجلس التعاون 4.1 %، 
و نشـــر المركز اإلحصائـــي لدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية معدالت 
التضخم مـــن يوليو 2022 مقارنة بنفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق 2021، وجاء 
معـــدل التضخـــم فـــي البحريـــن 3.9 %، 
وفي الســـعودية بنسبة 2.7 %، وسلطنة 
ُعمـــان 2.6 %، وفـــي قطـــر 5.0 %، فيما 
كانـــت نســـبة التضخم فـــي الكويت 4.2 
نســـب  المركـــز  إحصـــاءات  وبينـــت   .%
التضخـــم للمجموعـــات الرئيســـة، ومنها 
والترفيـــة،  الثقافـــة  لمجـــال   %  12.8
والمواصـــالت،  النقـــل  لقطـــاع   %  10.7
6.0 % لقطـــاع الفنـــادق والمطاعم، فيما 
لقطـــاع   % 5.2 التضخـــم  بســـبة  بلغـــت 

األغذيـــة والمشـــروبات، ونســـبة 4.4 % 
لقطـــاع التعليـــم، و2.4 % لقطاع الســـلع 
للســـكن،   %  1.7 ونســـبة  والخدمـــات، 
ونســـبة 1.6 % لقطـــاع األثاث واألدوات 
المنزلية، ونسبة 1.2 % للقطاع الصحي، 
ونســـبة 1.1 % لقطـــاع االتصاالت، و0.7 
% نسبة التضخم للتبغ، و0.4 % ألسعار 

المالبس واألحذية. 
واســـتعرض تقرير المركز نسب التضخم 
في االتحاد األوروبي بنسبة 9.8 %، فيما 
كانت نسبة التضخم في الصين 2.7 %، 
وفي الهند 5.8 %، وفي كوريا الجنوبية 
6.3 %، وفـــي البرازيـــل 10.1 %، وفـــي 
الواليات المتحدة األمريكية بلغت نسبة 
التضخـــم 8.5 %، وفـــي إيطاليا 7.9 %، 
وألمانيـــا 7.5 %، والمملكة المتحدة 8.8 

%، وفرنسا 6.1 %.

4.1 % معدل التضخم الخليجي 
في 12 قطاعًا استهالكيًا

حسن عبدالرسول
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للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس  أعـــرب 
االصطناعـــي، جاســـم حاجـــي، خالل مشـــاركته في 
الملتقى الخليجي السادس للمحاسبين والمدققين، 
أن هنـــاك العديـــد من الفوائـــد من تطبيقـــات الذكاء 
االصطناعـــي في عمل المدققيـــن وازدياد اإلنتاجية 
كإنشـــاء تقاريـــر مفيـــدة وملخصـــة لنتائـــج التدقيق 
لتسهيل عملية التدقيق على المدققين وإعداد خطة 
التدقيـــق، حيـــث يقـــوم النظـــام بتوزيع المهـــام على 

الموظفين في الفترة الزمنية المحددة أوتوماتيكيًا 
وتوفير معلومات للمدقق في المؤسسات عن صحة 
العمليـــات التجارية وإرشـــاده للتركيز على التدقيق 
فـــي الحســـابات التي اجتـــازت بعـــض المعايير التي 
تهـــم المدقـــق. وقد تم خالل الملتقى تكريم جاســـم 
حاجـــي من قبل الوكيل المســـاعد للتجـــارة المحلية 
والخارجيـــة بوزارة الصناعة والتجارة الشـــيخ حمد 

بن سلمان آل خليفة.

حاجي: تطبيقات الذكاء االصطناعي تعزز عمليات التدقيق

الفجر: 04:30 - الظهر: 11:22 - العصر: 02:30  

المغرب: 04:53 - العشاء: 06:11

أكـــد القائـــم بأعمـــال الوكيـــل المســـاعد للنقـــل البـــري 
بوزارة المواصالت واالتصاالت حســـين علي يعقوب، 
أن الـــوزارة تعمل وفقـــًا لخططها اإلســـتراتيجية نحو 
توفير شـــبكات نقل متكاملة ومستدامة وبنى تحتية 
متطـــورة ومواكبـــة للتكنولوجيا الحديثـــة في مملكة 
البحريـــن، إذ تم تحديد مشـــروع مترو البحرين كأحد 
مشروعات مملكة البحرين اإلستراتيجية التي سيتم 
تنفيذها بالشـــراكة مع القطاع الخاص وأحد مبادرات 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي للعـــام 2021 وذلـــك لمـــا 
يحملـــه من أهمية في توفير شـــبكات النقل الجماعي 

في المملكة.
وتحقيقـــًا لذلك، قامت وزارة المواصالت واالتصاالت 
بطـــرح مناقصة التأهيل المســـبق للمطورين المنفذين 
للمرحلـــة األولـــى من المشـــروع، حيث عملـــت الوزارة 
علـــى تقييم العطاءات المقدمة والبالغة 11 عطاء من 

تحالفات تتضمن شركات عالمية ومحلية متخصصة 
فـــي مجـــال القطـــارات واإلنشـــاءات، ومازالـــت هـــذه 
المســـتندات  بعـــض  توفيـــر  علـــى  تعمـــل  التحالفـــات 
والمتطلبـــات اإلضافيـــة المكملة للعطـــاء المقدم حتى 
نهايـــة العام الجاري. وبالتزامن مع ذلك، تعمل الوزارة 
على إعـــداد وثائق المناقصة الرئيســـة المزمع طرحها 
خـــالل الربـــع األول من العـــام 2023 بعـــد اإلعالن عن 

قائمة التحالفات المؤهلة للتنفيذ.
وأضـــاف القائم بأعمـــال الوكيل المســـاعد للنقل البري 
على هامش فعالية الشـــراكة مع القطاع الخاص التي 
تـــم إعدادهـــا بتاريـــخ 2 نوفمبـــر 2022: “إن مشـــروع 
مترو البحرين هو أحد أهم مشروعات حكومة مملكة 
البحرين اإلســـتراتيجية الهادفة إلى توفير شبكة نقل 
جماعـــي متطـــورة ومســـتدامة بالشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص. ولذلـــك عملـــت الـــوزارة جاهدًة علـــى تهيئة 

مســـار المترو للمرحلة األولى، حيث تم حجز المســـار 
بالكامل ودراســـة الخدمـــات المتعارضة واالنتهاء من 
التصاميـــم التفصيليـــة الخاصـــة بتحويـــل 20 % مـــن 
الخدمـــات المتعارضة مع مشـــروع المترو. كما انتهت 
الـــوزارة مـــن تخصيـــص الميزانيات المطلوبـــة لجميع 
األجـــزاء المتأثرة من األراضـــي الخاصة وصدور قرار 
االستمالك بشأنها، وجاٍر العمل في الوقت الحالي على 
إنهـــاء هذه اإلجـــراءات بعـــد انقضاء المـــدد القانونية 

بحسب قوانين مملكة البحرين بهذا الشأن”.
وثمـــن يعقـــوب توجـــه حكومـــة مملكـــة البحريـــن في 
توفيـــر الدعم الحكومي المطلوب للمشـــروع بما يقدم 
ضمانـــات أكبـــر للقطـــاع الخـــاص لالســـتثمار في هذه 
المشـــروعات وتحقيق جدوى تنفيذها بالشـــراكة بين 
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص، حيـــث ســـيتم توضيح 

تفاصيل هذا الدعم في وثائق المناقصة الرئيسة.

11 عطاء من تحالفات 
تتضمن شركات عالمية 

ومحلية

تحويل 20 % من 
الخدمات المتعارضة مع 

مشروع المترو

السنة الخامسة عشرة - العدد 5136

األحد
6 نوفمبر 2022 - 12 ربيع اآلخر 1444

أمس  العاصمة  أمانة  طرحت 
)السبت( في الموقع اإللكتروني 
ــات  ــ ــصـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لــــمــــجــــلــــس الـ
لتنظيف  مناقصة  والمزايدات 
المجاري  مياه  خطوط  جميع 
)الــصــرف الــصــحــي( واألمــطــار 
وتــصــريــف الــمــيــاه فــي أســواق 
المنامة المركزية وسوق سترة 
وســــوق جــدحــفــص الــمــركــزي، 
ومجمع اللؤلؤ لمدة عام واحد.
واشــتــرطــت أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
ــوال مــدة  ــ ــاول، طـ ــقـ ــمـ عــلــى الـ
ــال  ــمـ ــة، تــنــفــيــذ أعـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــ االت
مياه  خــطــوط  جميع  تنظيف 
الــمــجــاري واألمــطــار والــصــرف 
الصحي في األسواق المركزية 
ــؤ، وتــشــمــل 48  ــؤل ــل ومــجــمــع ال
محالً، دورات مياه، والمناطق 
لمواقف  المفتوحة  الخارجية 
السيارات، باستخدام المعدات 
ألداء  المخصصة  والشاحنات 
المهمة، مع توفير العدد الكافي 

من العمال.
ودعــــــا الـــمـــجـــلـــس الـــراغـــبـــيـــن 
بالمشاركة في هذه المناقصة، 
مــمــن تــتــوافــر فــيــهــم الــكــفــاءة 
ــراء وثــائــق  ــ ــى شـ ــ ــة، إل ــالزمــ ــ ال

إلكترونيًا من خالل  المناقصة 
اإللكتروني  المناقصات  نظام 
ــتــابــع لــمــجــلــس الــمــنــاقــصــات  ال
من  اعتبارًا  وذلك  والمزايدات 
يــوم أمــس )الــســبــت(، على أن 
يتم استالم مظاريف عطاءات 
يوم  إلــى  المتقدمة  الشركات 

الخميس 24 نوفمبر الجاري.
وتـــخـــضـــع هــــــذه الــمــنــاقــصــة 
رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام 
)36( لسنة 2002 بشأن تنظيم 
ــاقـــصـــات والــــمــــزايــــدات  ــنـ ــمـ الـ
ــعــات  ــي ــب ــم ــات وال ــريـ ــتـ ــشـ ــمـ والـ
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــعـــديـــالتـــه، 
الــصــادرة  التنفيذية  والئحته 
لسنة   )37( ــم  رقــ بــالــمــرســوم 

.2002
متناهية  المؤسسات  وتعطى 
والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 
في   %  10 بــنــســبــة  أفــضــلــيــه 
مرحلة التقييم المالي، على أن 
ضمن  المؤسسات  هــذه  تقدم 
للمناقصة  المقدمة  عطاءاتها 
المؤسسات  تصنيف  )شــهــادة 
ــرة والـــمـــتـــوســـطـــة(  ــ ــي ــغــ ــصــ ــ ال
الصناعة  وزارة  مــن  الــصــادرة 

والتجارة.

مناقصة تنظيف مياه الصرف الصحي 
باألسواق المركزية بالعاصمة

المحرر االقتصادي

“المواصالت”: تنفيذ مشروع 
مترو البحرين بالشراكة مع “الخاص”
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