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أعــرب ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، عــن ســعادته واعتــزازه بالزيــارة الرســمية 
التاريخيــة التــي قام بها قداســة البابا فرنســيس بابــا الفاتيكان 
وزيارة اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف لمملكة 
البحريــن ولقــاء جاللته المثمــر معهما، مشــيدًا بالخطابات التي 
ألقياهــا والتــي عكســت اهتمامهما وحرصهما على ترســيخ قيم 
األخوة اإلنســانية والســالم والتعايش الســلمي والتســامح بين 
بيــن األديــان والثقافــات  الشــعوب وتعزيــز الحــوار والتفاهــم 

والحضارات.

وأعـــرب جاللتـــه عـــن شـــكره لشـــعب البحريـــن الوفـــي علـــى مواقفه 
الحضارية المشـــرفة وترحيبه بقداسة البابا وشيخ األزهر، وبضيوف 

المملكة خالل انعقاد ملتقى البحرين للحوار.
وكان جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي وداع قداســـة البابا فرنســـيس بابا 
الفاتيـــكان والوفـــد المرافق لدى مغادرته البالد أمـــس، مختتًما زيارة 
رســـمية تاريخية لمملكة البحرين اســـتغرقت أربعة أيام تلبية لدعوة 

كريمة من جاللة الملك المعظم، التقى خاللها صاحب الجاللة.
كما ودع جاللته اإلمام األكبر أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشـــريف 
رئيس مجلس حكماء المسلمين لدى مغادرته البالد أمس مختتًما 
زيـــارة للمملكة تلبيـــة لدعوة كريمة من ملك البالد المعظم شـــارك 
خاللهـــا فـــي فعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب من 

أجل التعايش اإلنساني”.

مشيدا جاللته بالخطابات الداعية للسالم... وشاكرا البحرينيين على ترحيبهم بضيوف المملكة

الملك المعظم يعرب عن سعادته واعتزازه بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ األزهر
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لالنتخابـــات  التنفيذيـــة  اإلدارة  أكـــدت 
النيابيـــة والبلديـــة 2022 أن الناخبيـــن 
الذيـــن لـــن يكـــون جـــواز ســـفرهم فـــي 
حوزتهـــم يـــوم االقتـــراع بســـبب الفقـــد 
فإنـــه  آخـــر،  ســـبب  ألي  أو  اإللغـــاء  أو 
شـــؤون  مراجعـــة  عليهـــم  يســـتوجب 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة بوزارة 
الداخلية لطلب إصدار بطاقة التصويت 
التي ســـيتم التعامل معها كسند رسمي 

بديل عن جواز السفر .

بطاقة لتمكين 
الناخبين الفاقدين 

لجوازاتهم من االقتراع
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مستوى عالي من الخبرة في

العظام  جراحة  مشكالت  جميع 
تقييم  مثل   ، الرياضية  والصدمات 
، خاصة بعد  اللياقة البدنية للرياضة 
الهيكلي  العضلي  الجهاز  إصابات 

بأكمله ، أو بعد استبدال المفصل

استشاري جراحة العظام
وجراحة ا	صابات الرياضية

د. هولجر شميت
البروفيسور

استشاري جراحة العظام

في زيارة مستشفى السالم
التخصصي من ألــمـــانيــا

متواجد في البحرين بتاريخ
26  – 28  November 2022 th

أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

توســعة مركــز البــالد القديم الصحي بكلفــة مليون دينار  
بالتنســيق يين مؤسســة ووســف وعائشــة المؤيد الخيةةة 

وواارة الصحــة البحةةنية 

#معا_نستمر 
#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022

مساع مشتركة إلحالل السالم والعيش المشترك وقبول اآلخر
تأكيد أهمية تضامن قادة األديان لخير البشرية وإنهاء الحروب... البابا وشيخ األزهر:
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فــي إطــار زيارتهمــا لمملكــة البحريــن والمشــاركة فــي ملتقــى البحريــن للحوار “الشــرق 
والغــرب مــن أجــل التعايــش اإلنســاني”، والــذي أقيــم برعايــة ســامية مــن ملــك البــالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عقد قداســة البابا فرنسيس 
بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة واإلمــام األكبــر أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر رئيــس مجلس 

حكماء المسلمين لقاًء ثنائًيا.

وخالل اللقاء، أعرب اإلمام األكبر شيخ األزهر 
رئيس مجلس حكماء المســـلمين عن تقديره 
ألخيـــه قداســـة البابا فرنســـيس وجهوده من 
أجـــل تعزيـــز قيم الســـالم والتعايـــش، مؤكًدا 
أن اللقـــاءات التـــي تجمعهما ســـوًيا تأتي في 
إطار عالقاتهما األخوية، وســـعيهما المشترك 
والعيـــش  الســـالم  قيـــم  وإرســـاء  إلحـــالل 

المشترك وقبول اآلخر.
ـــب قداســـة البابا فرنســـيس،  مـــن جانبـــه، رحَّ
اإلمـــام األكبـــر، معرًبـــا عـــن تقديـــره لجهـــود 
األزهر الشـــريف ومجلس حكماء المســـلمين 

في دعم وتشـــجيع الحوار بين أتباع األديان 
ونشر ثقافة األخوة اإلنسانية وتعزيز السالم 

العالمي.
وقال قداســـته: “إن عالقتنا مع  اإلمام األكبر 
شيخ األزهر ومجلس حكماء المسلمين تمثل 
مرحلة مهمة للعالقات بين الشـــرق والغرب”، 
مؤكـــًدا أهمية تضامن قـــادة وزعماء األديان 
من أجل خير البشـــرية وإعـــالء صوت الدين 
لخدمة اإلنسانية، مشدًدا على أهمية الحوار 
في إنهـــاء الحـــروب والصراعـــات والحد من 

انتشار العنصرية والكراهية.



كان ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة في وداع قداســـة البابا فرنســـيس بابا 
الفاتيـــكان والوفـــد المرافـــق لـــدى مغادرتـــه البـــالد أمس، 
مختتًما زيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين استغرقت 
أربعـــة أيـــام تلبية لدعوة كريمة من جاللـــة الملك المعظم، 

التقى خاللها صاحب الجاللة.
 كمـــا شـــارك قداســـة البابـــا خـــالل زيارتـــه التاريخيـــة في 
فعاليـــات ملتقـــى البحريـــن للحـــوار “الشـــرق والغـــرب من 
أجـــل التعايش اإلنســـاني” فـــي دورته األولـــى والذي عقد 
برعايـــة ملك البالد المعظم.  كما ودع جاللته اإلمام األكبر 
أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء 
المسلمين لدى مغادرته البالد أمس مختتًما زيارة للمملكة 
تلبيـــة لدعـــوة كريمة من ملك البالد المعظم شـــارك خاللها 
فـــي فعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشـــرق والغرب من 
أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”.  كما كان في الـــوداع أصحاب 
الســـمو والمعالـــي والســـعادة وكبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع 

البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com 02

الملك المعظم يودع بابا الفاتيــــــــكان وشيـــخ األزهــر الشريـــف
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بــقـلــوب مـؤمـنــة بقـضــاء اهلل وقــدره
تـنــعـــــى

عــائــلـــة نــــا�س
وفــاة فقـيدهـم الــغـالــي الـمـغـفــور لـــه بــإذن اهلل تـعـالـــى

خــلـيـل �أحـمــد نـــا�س
و�لـد كـل مـن: هـ�سـام، �أحـمـد، محـمـد، ريـم و�سـارة

و�أخ كـل من: �لمـرحـوم عبـد�هلل �أحمـد نـا�س، �لمرحـوم عبـد�لرحـمـن �أحمـد نـا�س،

�لمـرحـوم محمـد �أحمـد نـا�س، يو�سـف �أحمـد نـا�س وحـ�سـن �أحمـد نـا�س

وعـم �سمـيـر عـبـد�هلل نـا�س رئي�س غرفـة تجـارة و�سـناعـة �لبحـريـن 

الـذي وافـتـه المـنيـه يـوم أمـس األحـد المـوافـق ٦ نوفمـبر ٢٠٢٢م
 وسـيـورى جثمـانـه الثـرى اليـوم بـمقبـرة المحـرق بعـد صـالة الظـهر

 تـقبـل التـعـازي مـن الـيـوم اإلثنـيـن واليـومـييـن التـاليـيـن
 للرجال في مجلـس المرحوم عبداهلل أحمد ناس بمنطقة الرفاع خلف األستاد الوطني

 وللـنـساء عـبر التـواصـل اإلجـتمـاعـي.

سـائلـين الـمولى عز وجـل أن يـتغـمد الـفـقـيد بـواسـع  رحـمـتـه ويسـكـنه فســيح جـنـاته ويلـهـم أهله وذويه الصـبر والسـلـوان.

الملك المعظم يعرب عن سعادته واعتزازه 
بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ األزهر

مشيداً جاللته بالخطابات الداعية للسالم... وشاكراً البحرينيين على ترحيبهم بضيوف المملكة

أعـــرب ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، عـــن ســـعادته واعتزازه 
بالزيارة الرســـمية التاريخية التي قام بها قداسة البابا 
فرنســـيس بابـــا الفاتيكان وزيـــارة اإلمـــام األكبر أحمد 

الطيب شـــيخ األزهر الشـــريف لمملكـــة البحرين ولقاء 
جاللته المثمر معهما، مشـــيدًا بالخطابات التي ألقياها 
والتـــي عكســـت اهتمامهمـــا وحرصهمـــا على ترســـيخ  
قيـــم األخـــوة اإلنســـانية والســـالم والتعايش الســـلمي 
والتسامح بين  الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم بين 

األديان والثقافات والحضارات.

وأعرب جاللته عن شكره لشعب البحرين الوفي على 
مواقفـــه الحضارية المشـــرفة وترحيبه بقداســـة البابا 
وشـــيخ األزهر، وبضيوف المملكة خالل انعقاد ملتقى 
البحريـــن للحـــوار، وما يتميز بـــه عبر تاريخـــه العريق 
من وعي وإيمانه وتمســـكه بالمبادئ اإلنسانية النبيلة 

القائمة على احترام جميع الشعوب والديانات.
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تلقـــى ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، رسالة صوتية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 
مـــن على متن الطائرة الُمقلَّة له أثناء مغادرته أرض الوطن متجهًا 

إلى روما، هذا نصها: 
“بمناسبة مغادرتي إلى روما وختام رحلتي الرسولية، أود أن أعبر 
مـــرة أخرى عن امتنانـــي لكرم الضيافة التـــي لقيتها خالل إقامتي 

في بلدكم وأؤكد دعائي لكم ولجميع شعب مملكة البحرين”.

جاللة الملك المعظم يتلقى 
رسالة صوتية من بابا الفاتيكان
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يشـــكل اإلعالن عن إنشـــاء “جائـــزة الملك 
حمد الدولية للحوار والتعايش الســـلمي”، 
خـــالل افتتـــاح فعاليـــات ملتقـــى البحرين 
للحوار “الشـــرق والغرب من أجل التعايش 
اإلنســـاني”، مبادرة جديدة تضاف لسلسة 
مضيئـــة من المبـــادرات التـــي أطلقها ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، لتحفيـــز المجتمع 
الدولي أفراًدا ومؤسسات على قطع مزيد 
مـــن الخطـــوات التـــي تعـــزز وترســـخ قيم 
التعايـــش والتســـامح والحـــوار، باعتبارها 
قيًمـــا إنســـانية عالمية يحتـــاج إليها العالم 
لكـــي يســـود الســـالم واالســـتقرار ربوعـــه، 
ووســـيلة لتعزيز كل جهد يهدف إلى وقف 
لـــكل  والتصـــدي  والنزاعـــات  الصراعـــات 
مظاهـــر التطـــرف والتعصـــب والعنصريـــة 
والكراهية، التي تعيق الشعوب عن السير 
قدًمـــا فـــي طريقهـــا نحـــو التطـــور والنماء 

واالزدهار.
وتجســـد الجائزة مدى إيمان جاللة الملك 
المواقـــف  المعظـــم، بضـــرورة أن تتوحـــد 
والـــرؤى العالمية تجاه هدف أســـمى، وهو 
التعايـــش اإلنســـاني الـــذي حضـــت عليـــه 
جميع األديان والمواثيق الدولية، وتعكس 
لجاللـــة  الثاقبـــة  الرؤيـــة  أيًضـــا  الجائـــزة 
الملـــك المعظـــم، ومـــا يحملـــه مـــن رســـالة 
خير وســـالم للمجتمع الدولي واإلنسانية، 
فهـــي مبادرة من قائد فريد يحمل رســـالة 
مملكـــة البحريـــن لإلنســـانية جمعـــاء، بأن 
التعدديـــة والتعايش واالحتـــرام المتبادل 
هو الطريـــق األمثل للبنـــاء والعمران، وأن 

مملكة البحرين بتاريخها وإرثها الحضاري 
العريـــق القائم علـــى التعددية والتســـامح 
لقـــادرة على أن تقـــدم للعالم كلـــه نموذًجا 
فريـــًدا في هـــذا المضمـــار، وأن قائدها هو 
رجـــل الســـالم والتســـامح، والـــذي ال يألـــو 
جهـــًدا من أجل أن تســـتقر هـــذه القيم في 
وجـــدان األمـــم والشـــعوب وتتحـــول إلـــى 

ممارسات على أرض الواقع.
وتضاف الجائـــزة إلى مجموعة المبادرات 
السامية التي أطلقها جاللة الملك المعظم 
فـــي هـــذا الســـياق، وفـــي مقدمتها إنشـــاء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، 
للحـــوار  حمـــد  الملـــك  كرســـي  وتدشـــين 
بيـــن األديـــان والتعايش الســـلمي بجامعة 
ســـابينزا اإليطالية، وتوقيـــع إعالن مملكة 
البحرين في الواليات المتحدة األميركية، 
وإطالق مركـــز الملك حمد العالمي للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي في مدينة 
لوس أنجلوس األميركية وتدشـــين “مركز 
الملـــك حمـــد للســـالم الســـيبراني لتعزيـــز 
التسامح والتعايش بين الشباب”، و”وسام 
الســـلمي”، وكلهـــا  للتعايـــش  الملـــك حمـــد 
مبـــادرات نالـــت إشـــادة عالميـــة وتقديـــًرا 
دولًيـــا كبيـــًرا لما لهـــا من أهمية فـــي تعزيز 
الجهود الرامية إلى نشـــر السالم والمحبة 

والتعاون بين الشعوب.
وقـــد تجلت رؤيـــة جاللـــة الملـــك المعظم 
الســـلمي  والتعايـــش  للتســـامح  الداعمـــة 
واإلخاء في العديد من خطاباته السامية، 
ومنها تأكيد جاللته لدى استقباله لقداسة 
البابا فرنســـيس بابـــا الفاتيكان: “أن مملكة 
اإلســـهام  فـــي  لدورهـــا  تفعيـــالً  البحريـــن 
الفاعـــل نحـــو هـــذه األهـــداف النبيلة لخير 

البشـــرية واإلخـــاء اإلنســـاني، تؤكـــد دوما 
على أهمية الشـــراكة الدوليـــة التي تعتمد 
الســـلمية  والســـبل  الدبلوماســـي  الحـــوار 
والنزاعـــات،  الحـــروب  إلنهـــاء  كمدخـــل 

وتنتهج ســـبل التآخـــي والتفاهم واحترام 
وعـــدم  الجـــوار  وحســـن  الـــدول  ســـيادة 
التدخل في شـــئونها الداخليـــة. وفي هذا 
الســـياق ندعـــو الـــدول الكبرى إلـــى العمل 

على حفظ األمن والسلم الدوليين”.
وكذلك شـــدد جاللته، على أن “الشـــراكات 
الدوليـــة الفاعلة ستســـهم، دون شـــك، في 
قيـــام الـــدول العظمـــى بمراجعـــة وتجديد 

والســـلم  األمـــن  حفـــظ  تجـــاه  التزاماتهـــا 
وتجنـــب  التصعيـــد  وتفـــادي  الدولييـــن 
الجهـــود  توجيـــه  وبإعـــادة  المواجهـــات، 
العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف، 
وبالعمل المشترك والمنسجم على معالجة 
أي مشـــكالت سياســـية أو اقتصاديـــة أو 
جامـــع  إنســـاني  منظـــور  مـــن  اجتماعيـــة 
يضع في اعتبـــاره حفظ المصالح العالمية 
وخير اإلنسان واستقرار البشرية، وهو ما 
يتطلب تحديـــث وتطوير النظـــام الدولي 
ليكـــون أكثـــر عدالـــة ومســـاواة وإنصافـــا 

لجميع األمم والشعوب”.
وتمثـــل هذه الرؤى الســـامية لجاللة الملك 
المعظـــم، منهاج عمل يرســـم لـــدول العالم 
طريقهـــا الذي يجب أن تســـير فيـــه، إذا ما 
أرادت للبشـــرية أن تنهض وتنمو، كما أنها 
تتضمن قراءة عميقـــة من جاللته ألهمية 
علـــى  القائـــم  الدولـــي  الجماعـــي  العمـــل 
المســـاواة والتفاهـــم واالحتـــرام المتبادل 
من أجـــل صياغة واقع دولـــي جديد تنعم 
فيه الدول والشـــعوب باألمن واالســـتقرار 

والرخاء.
حمـــد  الملـــك  “جائـــزة  عـــن  اإلعـــالن  إن 
الدولية للحوار والتعايش الســـلمي” يتيح 
التنافـــس فـــي كل مـــا  للمجتمـــع الدولـــي 
يدعم التعايش واإلخاء والسالم والمحبة 
الرفيعـــة  اإلنســـانية  القيـــم  مـــن  وغيرهـــا 
والنبيلة، باإلضافة إلى أنها مبادرة جديدة 
تعـــزز من مكانـــة مملكـــة البحريـــن بقيادة 
جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
على المستوى الدولي كبلد يمتلك األفكار 
الملهمـــة والبنـــاءة من أجل خير البشـــرية 

وتقدمها.

تلتقي األديان والشـــرائع الســـماوية المرســـلة في جوهرها، نحو 
التوجـــه المخلـــص إلـــى هللا، والدعـــوة للعيش بســـالم، والقبول 
باالختـــالف الـــذي خلقـــه هللا عز وجل فـــي هذا الكون الفســـيح 
وجعلـــه متســـًعا لجميع خلقـــه باختـــالف دياناتهـــم ومعتقداتهم 

وألوانهم ونسبهم وثقافاتهم وأعراقهم.
ومن هذا األســـاس الثابت نبعت الحاجة البشرية لتوظيف هذه 
المســـّلمات في بذل الجهـــود الدولية لتكريس مبـــدأ الحوار بين 
األديـــان وتغذيـــة ملتقيـــات قادة ورمـــوز وعلماء ورجـــال الدين 
بتنوع مذاهبهم ومشـــاربهم الدينية والفقهية خدمة لإلنســـانية 
وعوًنا للبشـــرية لنشـــر مبادئ الســـالم والتعريف بقيـــم التعايش، 
والتسامح، والمحبة واالحترام وكيف لهذه المفاهيم أن تساهم 
فـــي التصـــدي للحـــروب والنزاعـــات والصراعـــات بين الشـــعوب 

والدول. 
وفي هذا اإلطار، قدمت المؤسسات الدينية اإلسالمية وعلمائها 
األجالء في العالم اإلســـالمي على مر العصور جهودا ومبادرات 
ضخمـــة لمـــد جســـور الحـــوار الدينـــي والفكـــري والثقافـــي مـــع 
نظرائهـــم من الدين المســـيحي على وجـــه الخصوص، ومختلف 
العقائد واألديان األخرى بشـــكل عام، في محاوالت لسد الفجوة 
بيـــن الشـــرق والغرب، وتقريـــب وجهات النظر والـــرؤى واألفكار 
بيـــن الشـــعوب وتصحيـــح األفـــكار والمفاهيـــم المغلوطـــة عـــن 
األديـــان بغية الخروج بثقافة إنســـانية جامعـــة توحد وال تفرق، 
وال تتوقـــف عنـــد عتبـــات العنصريـــة والتطـــرف بـــل تتجاوزهـــا 
بكثير من الرقي والتفهم واالســـتيعاب الحقيقي لجوهر األديان 
والتمعـــن فيمـــا تحمله من رســـائل تحـــث على التعـــاون والتقبل 

بوجود اآلخر، واإليمان باالختالف.
ويأتـــي الـــدور المؤثر لرجال وعلمـــاء وقادة األديـــان إلى جانب 
دورهـــم الدعـــوي لعبـــادة هللا وتعليـــم أصـــول الديـــن وممارســـة 
العبـــادات ليتجـــاوزه في تبني ودعم جهود اإلســـهام الفاعل في 
معالجة آليات التصدي لتحديات العصر التي تمر بها المجتمعات 
اإلنســـانية كافة عبر تبني خطاب دينـــي عاقل، معتدل، متجدد، 
خطـــاب يجنح للســـلم ويؤمن بدور حـــوارات وملتقيات األديان 

في تحقيق السلم العالمي وإنهاء النزاعات والحروب.
ولعل الحاجة لمثل هذه الحوارات المحفزة واإليجابية أصبحت 
أكثـــر إلحاحـــا من أي وقـــت مضى بســـبب ما يشـــهده العالم من 
نهضـــة ثقافية وفكرية وعلمية متســـارعة، وطفـــرة تكنولوجية 
وإعالمية هائلة في ظل عصر العولمة واتســـاع سقف الحريات، 
وهو ما بات يشـــكل هاجسا للحكومات وقادة األديان في العالم 
لضرورة األخذ بمبادرات إقليمية ودولية لرأب الصدع وتضييق 
الهوة بين الشعوب المتنازعة على أساس عرقي وديني، والنظر 
في مســـتقبل السالم والتعايش بين البشرية جمعاء بشكل أكثر 

عمقا وجدية وموضوعية.
وفـــي هـــذا الخصـــوص، بذلـــت مملكـــة البحريـــن جهـــودا كبيـــرة 
علـــى مـــدار عقـــود وعبـــر عضويتها فـــي منظمة األمـــم المتحدة 
ومعظم الهيئات والمنظمـــات اإلقليمية والدولية، وبالتعاون مع 
المؤسســـات الدينيـــة الكبيرة في العالم في نشـــر ثقافة الســـالم 
وتكريس أســـس التعايش والتســـامح واالحترام بين الشـــعوب 
عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات 
بين األديان، واســـتضافة العديد من تلك الحوارات والملتقيات 
والحـــرص على مشـــاركة الدول األخرى في تنفيـــذ تلك الجهود 

التي تستهدف سالم المجتمع البشري ككل.
وانطالقـــا مـــن السياســـة الخارجيـــة والدبلوماســـية المتوازنـــة 
والحكيمـــة التـــي تنتهجهـــا مملكـــة البحريـــن برســـوخ وثبـــات، 

والتزاما منها بالمواثيق والقوانين الدولية، فقد نجحت المملكة 
في أن تتبوأ مكانة دولية متميزة ومرموقة في مجال التعايش 
والحوار بين األديان والحضارات نســـبة إلى جهودها الملموسة 
فـــي تعزيـــز األمـــن والســـلم واالســـتقرار العالمي، والـــذي يعكس 
اإلرث اإلنســـاني والتاريخـــي العريـــق لمملكـــة البحريـــن ويتميز 
باألصالة والتسامح والقدرة على التعايش باحترام مع الجميع.

واتخذت مملكـــة البحرين تنفيذا لرؤيـــة وتوجيهات ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
دعمـــا  اإلنســـاني  التضامـــن  لتقديـــم  رائـــدة  عالميـــة  مبـــادرات 
للســـالم تمثلت في تنظيم سلســـلة مؤتمرات للحوار اإلســـالمي 
المذاهـــب  بيـــن  التقريـــب  2002، ومؤتمـــر  العـــام  المســـيحي   -
اإلســـالمية العام 2003، واستضافة حوار الحضارات والثقافات 
عـــام 2014، وتدشـــين وثيقـــة “إعالن مملكـــة البحريـــن” للحوار 
بين األديان والتعايش الســـلمي في مدينة لوس انجلوس العام 
2017، وإنشـــاء    ”مركـــز الملـــك حمد العالمي للحـــوار بين األديان 
والتعايش السلمي” العام 2018، وتخصيص “كرسي الملك حمد 
للحـــوار بيـــن األديان والتعايش الســـلمي” في   جامعة الســـابينزا 
اإليطاليـــة في روما، وإطالق برنامج: )الملك حمد لإليمان - في 
القيادة( بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ببريطانيا، 
الســـيبراني  للســـالم  حمـــد  الملـــك  مركـــز   “ برنامـــج  وتأســـيس 
لتعزيـــز التســـامح والتعايش بين الشـــباب” فـــي مدينة نيويورك 
الحـــوار  لتعزيـــز  إبراهيـــم”  مبـــادئ  “إعـــالن  األمريكية،وتوقيـــع 
والتعايـــش بيـــن الديانـــات اإلبراهيميـــة الثـــالث فـــي واشـــنطن 
بتاريخ 15 ســـبتمبر 2020، وإطالق “وسام الملك حمد للتعايش 
الســـلمي” العام 2021، والذي ســـيكون بمثابة وســـام اســـتثنائي 
لتكريـــم خيرة الشـــخصيات والمنظمات العالميـــة الداعمة للقيم 
اإلنســـانية، إلى جانب مشاركة شعوب األرض إحياء المناسبات 
األمميـــة واأليـــام الدوليـــة التـــي تحتفـــي بالســـالم والتعايـــش 
والتســـامح والضميـــر واألخـــوة اإلنســـانية، فضـــال عـــن مواصلة 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية دورها في مساعدة ودعم 

الشعوب الفقيرة والمنكوبة.
وتأتـــي أحـــدث الجهـــود والمبـــادرات والتـــي دأبـــت علـــى تبنيها 
مملكـــة البحريـــن، وليـــس آخرهـــا، اســـتضافة “ملتقـــى البحرين 
للحوار” الشرق والعرب من أجل التعايش في الفترة من الثالث 
إلى الســـادس مـــن نوفمبـــر 2022، تحت الرعاية الســـامية لملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
تزامنـــا مع الزيارة الرســـمية التاريخية لقداســـة البابا فرنســـيس 
بابـــا الفاتيـــكان، إلى مملكة البحريـــن تلبية لدعـــوة جاللة الملك 
المعظـــم وبمشـــاركة فضيلة األمـــام األكبر، أحمد الطيب، شـــيخ 

األزهر الشريف،رئيس مجلس حكماء المسلمين.
إن مملكـــة البحريـــن باعتبارهـــا جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن محيطهـــا 
اإلقليمـــي والدولي، تؤمـــن بأهمية ودور الحوار بين األديان وما 
تحققـــه من فرص تســـاهم في إيجاد حلـــول وصياغة توصيات 
من شأنها أن تخفف من معاناة الشعوب التي تعاني من الحروب 
والصراعـــات وتنشـــر الســـالم، ولذلـــك فقـــد اســـتحقت المملكـــة 
كســـب احترام وتقدير العالـــم، بانتخابها عضوا للمجلس الدولي 
لحقوق اإلنســـان، وتصنيفها ضمن “قائمة الدول األكثر ســـالما”، 
واســـتحقاق جاللة الملـــك المعظم لجائزة منظمـــة التعايش بين 
األديان والحضارات في سبتمبر 2014، ومنح جاللته الدكتوراه 
الفخريـــة من جامعة موســـكو الحكومية للعالقـــات الدولية في 
يوليـــو 2021 تقديـــرا لـــدور جاللته في تعزيز التعايش الســـلمي 

والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي.. رسالة سالم لإلنسانية

دور حوارات وملتقيات األديان في نشر السالم والتعايش

إضافة جديدة لسلسلة مضيئة من المبادرات الملكية
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فـــي إطـــار زيارتهمـــا لمملكـــة البحرين 
البحريـــن  ملتقـــى  فـــي  والمشـــاركة 
للحـــوار “الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
أقيـــم  والـــذي  اإلنســـاني”،  التعايـــش 
برعاية سامية من ملك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عقد قداسة البابا فرنسيس 
واإلمـــام  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  بابـــا 
األكبـــر أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر 
رئيس مجلس حكماء المســـلمين لقاًء 

ثنائًيا.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب اإلمـــام األكبر 
شـــيخ األزهـــر رئيس مجلـــس حكماء 
المســـلمين عن تقديره ألخيه قداســـة 
البابـــا فرنســـيس وجهـــوده مـــن أجـــل 
تعزيـــز قيم الســـالم والتعايش، مؤكًدا 
ســـوًيا  تجمعهمـــا  التـــي  اللقـــاءات  أن 
تأتـــي فـــي إطـــار عالقاتهمـــا األخوية، 
وســـعيهما المشـــترك إلحالل وإرســـاء 
قيم السالم والعيش المشترك وقبول 

اآلخر.
وأشـــار  إلـــى توافق الـــرؤى بينه وبين 
قداســـة البابـــا حـــول أهمية التنســـيق 
إلنقـــاذ  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــترك 
الصراعـــات  ويـــالت  مـــن  اإلنســـانية 
والحـــروب، مـــن خـــالل التركيـــز على 
القواســـم المشـــتركة والتصـــدي لـــكل 
تغـــذي  التـــي  والممارســـات  األفـــكار 

وتنشر الكراهية والتعصب.
وأضـــاف  اإلمـــام األكبـــر شـــيخ األزهر 
أن وثيقة األخوة اإلنســـانية أصبحت 
نموذًجـــا ونهًجـــا يمثـــل أساًســـا للبناء 
من أجـــل الســـالم والوئـــام واالحترام 

المتبادل والتسامح بين الناس.
البابـــا  قداســـة  ـــب  رحَّ جانبـــه،  مـــن 
فرنســـيس، اإلمـــام األكبـــر، معرًبـــا عن 
الشـــريف  األزهـــر  لجهـــود  تقديـــره 
ومجلـــس حكماء المســـلمين في دعم 
وتشـــجيع الحـــوار بين أتبـــاع األديان 
ونشر ثقافة األخوة اإلنسانية وتعزيز 

السالم العالمي.
مـــع   عالقتنـــا  “إن  قداســـته:  وقـــال 
اإلمـــام األكبر شـــيخ األزهـــر ومجلس 
حكماء المســـلمين تمثل مرحلة مهمة 
للعالقات بين الشرق والغرب”، مؤكًدا 
أهميـــة تضامن قادة وزعمـــاء األديان 
من أجل خير البشـــرية وإعالء صوت 
الدين لخدمة اإلنســـانية، مشدًدا على 
أهميـــة الحـــوار فـــي إنهـــاء الحـــروب 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  والصراعـــات 

العنصرية والكراهية.

المنامة - بنا

مساع مشتركة إلحالل السالم والعيش المشترك وقبول اآلخر
تأكيد أهمية تضامن قادة األديان لخير البشرية وإنهاء الحروب... البابا وشيخ األزهر:

توافـــق فـــي الـــرؤى بشـــأن التنســـيق المشـــترك إلنقـــاذ اإلنســـانية مـــن ويـــات الحـــروب

ــرق والـــغـــرب ــ ــش ــ ــيـــن ال ــلـــعـــاقـــات بـ ــلـــة مــهــمــة لـ عـــاقـــتـــنـــا تــمــثــل مـــرحـ

ــســام ــا لــلــبــنــاء مـــن أجـــل ال ــاًسـ ــة نـــمـــوذج يــمــثــل أسـ ــي ــان ــس ــوة اإلن ــ ــقــة األخـ وثــي

ــام والتعايـــش ــم السـ ــز قيـ ــي تعزيـ ــيس فـ ــا فرنسـ ــود البابـ ــيد بجهـ ــر يشـ ــيخ األزهـ شـ

ــان ــوار األديـ ــم حـ ــي دعـ ــلمين” فـ ــاء المسـ ــريف و“حكمـ ــر الشـ ــود األزهـ ــد جهـ ــا يؤكـ البابـ
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لدى زيارة قداســـته إلى كنيسة القلب 
المقـــدس، أول كنيســـة كاثوليكية في 
العربـــي،  والخليـــج  البحريـــن  مملكـــة 
أعـــرب قداســـة البابـــا فرنســـيس بابـــا 
البـــاد  لملـــك  شـــكره  عـــن  الفاتيـــكان 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى حكومة 
مملكة البحرين على الضيافة الكريمة 

واالستقبال المميز. 
 وقال قداســـته خال لقائه باألساقفة 
والكهنـــة والمكرســـين واإلكليريكييـــن 
كنيســـة  فـــي  الراعوييـــن  والعامليـــن 
القلـــب المقدس فـــي العاصمة المنامة، 
إنـــه ممتـــن للغاية لـــكل من أســـهم في 
التحضير لهذه الزيارة، شـــاكرا الجميع 
علـــى األيـــام التـــي قضاها فـــي مملكة 

البحرين.
 وأضـــاف قداســـته، فـــي كلمتـــه التـــي 
خاطـــب بها الحضور مـــن رجال الدين 
المســـيحيين، أن التنوع الذي يراه في 
جنســـياتهم يشـــكل امتـــدادا للكنيســـة 
الجامعـــة للكل، كما أنـــه يعكس صورة 
مـــن صـــور التنـــوع الغنـــي الذي لمســـه 
عـــن قـــرب خـــال زيارتـــه إلـــى مملكة 

البحرين.
 وتناولت كلمة قداســـة بابـــا الفاتيكان 
عـــددا مـــن المفاهيـــم والقيـــم الدينيـــة 
إلـــى  الحضـــور  داعيـــا  واإلنســـانية، 
للوحـــدة  وبنـــاة  رعـــاة  يكونـــوا  أن 
واألخـــوة اإلنســـانية، األمر الـــذي يعزز 
مـــن مصداقيـــة مســـاعي الحـــوار مـــع 

اآلخرين.
 وكان في اســـتقبال قداســـة البابا لدى 
وصولـــه إلـــى كنيســـة القلـــب المقدس 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر 
واألوقـــاف نواف المعـــاودة وعددا من 

القائمين على الكنيسة.
 وألقـــى المطـــران بـــول هينـــدر المدبر 
الرســـولي فـــي شـــمال شـــبه الجزيـــرة 
العربيـــة كلمة رحب فيها بقداســـة بابا 
الفاتيكان في كنيســـة القلب المقدس، 
هـــذه  تاريـــخ  كلمتـــه  فـــي  واســـتذكر 

العـــام  تشـــييدها  تـــم  التـــي  الكنيســـة 
1939 علـــى أرض وهبت مـــن المغفور 
لـــه صاحـــب العظمـــة الشـــيخ حمد بن 

عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب 
هللا ثراه لتكون أول كنيسة كاثوليكية 

على شواطئ الخليج العربي.

 وتحدثـــت األخـــت روز ســـيلين مـــن 
راهبات الكرمل المرسات عن الرسالة 
التي تقـــوم بها مع أخواتهـــا الراهبات، 

كما تحدثت كريس نورونا عن والدتها 
ونشـــأتها وتعميدها في كنيســـة القلب 
أننـــي كنـــت  “أعلـــم  المقـــدس وقالـــت 

محظوظة ألنني نشأت هنا في مملكة 
البحريـــن، بلد حيث التســـامح الديني 

والحرية هما أسلوب الحياة”.

المنامة - بنا

البـابـا فـرنسيـس يشيـد بالتنـوع الغنـي فـي البحـريـن
لدى زيارته ألقدم كنيسة كاثوليكية في الخليج العربي



المنامة  ديوان الرقابة المالية واإلدارية:

الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  اســـتقبل 
المالية واإلدارية، الشـــيخ أحمد بن 
محمد آل خليفة، في مكتبه صباح 
أمـــس رئيـــس الجامعـــة الخليجية، 

مهند الفراس، والوفد المرافق له.
 وأشـــار الشـــيخ أحمد خـــال اللقاء 
إلـــى أهميـــة تطويـــر القـــدرات فـــي 

مجال التدقيق والمحاسبة.

 من جهته، أشاد الفراس بإمكانيات 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، 
وبمهنيـــة وقـــدرات العامليـــن لديه، 
التقاريـــر  علـــى  تنعكـــس  والتـــي 
التـــي يصدرهـــا.  حضر اللقـــاء كبار 
الرقابـــة  ديـــوان  فـــي  المســـؤولين 
الماليـــة واإلداريـــة وأعضـــاء الوفد 

الزائر من الجامعة الخليجية.

أحمد بن محمد يؤكد أهمية 
تطوير القدرات بمجال التدقيق

خالد بن عبداهلل يشيد بعطاء ميرزا في خدمة البحرين
متسلًما نسخة من كتابه “مسيرتي في سبيل الوطن”

أشـــاد نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير البنية التحتية، 
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، باإلسهامات الوطنية 
والعطـــاءات المقدرة التـــي بذلها عبد الحســـين ميرزا في 
مختلـــف مواقـــع العمل التـــي تبوأها، والتـــي تركت بصمة 
واضحـــة وأثـــرًا بالغًا على صعيد تنفيـــذ البرامج والخطط 

الحكومية، السيما في قطاع الطاقة.
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه بمكتبه فـــي قصـــر القضيبية صباح 
أمـــس مستشـــار مجلـــس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفـــط 
والغاز، عبد الحســـين ميرزا، الذي أهداه نســـخة من كتابه 

بعنوان “مسيرتي في سبيل الوطن”.
وخـــال اللقـــاء، أثنى الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة 
علـــى مـــا تضمنـــه الكتـــاب الـــذي ألفه ميـــرزا، ومـــا احتوى 
عليـــه من توثيق يؤرخ للمحطات والحقب المختلفة التي 
عاصرهـــا على مدى ســـتة عقود مـــن الزمـــن، والتي كانت 
حصيلتها مســـيرة مهنية حافلـــة بالعطاء وزاخرة باإلنجاز 

والخبرات.
وأعرب الشـــيخ خالـــد بن عبد هللا آل خليفـــة، عن تقديره 
لميـــرزا علـــى الجهـــود المخلصـــة التـــي بذلها طـــوال فترة 
خدمتـــه الســـابقة فـــي القطـــاع العـــام، راجيـــًا لـــه التوفيق 

والنجـــاح فـــي المهـــام الحاليـــة المســـندة إليـــه كمستشـــار 
لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

مـــن جهته، تقـــدم ميرزا بخالص الشـــكر واالمتنـــان لنائب 
رئيـــس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما كان 
وال يـــزال يضطلـــع بـــه مـــن دور حيوي في ســـبيل تحقيق 

الرؤى والتطلعات الحكومية لتوفير بنية تحتية مستدامة 
فـــي كافة أوجهها وقطاعاتهـــا بما يعود بالنفع على الوطن 
والمواطنيـــن، معربـــًا في الوقت ذاته عن اعتـــزازه بالعمل 
طـــوال الســـنوات الماضية إلى جانـــب معاليه في مختلف 

المواقع والمسؤوليات.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

المنامة - بنا

اســـتقبل شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس 
مجلس حكماء المسلمين اإلمام األكبر، 
أحمـــد الطيـــب، أمـــس، في مقـــر إقامته 
بمملكة البحريـــن، نائب رئيس المجلس 
األعلـــى للقضاء رئيـــس محكمة التمييز 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وأكـــد اإلمـــام األكبـــر خـــال اللقـــاء دور 
الســـلطة القضائيـــة فـــي ترســـيخ مبـــدأ 
الرئيســـية  المرتكـــزات  كأحـــد  العدالـــة 
لصـــون الحقـــوق ودعـــم جهـــود الـــدول 
النهضـــة  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 
والتنمية المستدامة من خال استقرار 
منظومـــة العدالة، وأهمية ما يضطلع به 
المجلـــس األعلى للقضاء مـــن دوٍر مهم 
فـــي تعزيـــز ثقـــة المجتمع فـــي الحفاظ 

علـــى الحقـــوق والحريـــات والممتلكات 
العامـــة والخاصـــة بمقتضـــى الدســـتور 

والقانون.
مـــن جانبه؛ أعرب الشـــيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره لجهـــود األزهر 
الشـــريف ومجلـــس حكمـــاء المســـلمين 
بقيادة فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر 

فـــي نشـــر صحيـــح اإلســـام الوســـطي 
وقيـــم  الســـام  وتعزيـــز  المســـتنير، 
المواطنـــة التـــي ترســـخ االســـتقرار في 
المجتمعات، مشـــيًدا بكلمة اإلمام األكبر 
للحـــوار،  البحريـــن  فـــي ختـــام ملتقـــى 
للحـــوار  ـــاءة  البنَّ فضيلتـــه  ودعـــوات 

والسام ودرء الفتن ونبذ الصراعات.

خالد بن علي يؤكد أهمية نشر اإلسالم الوسطي المستنير... شيخ األزهر:

ترسيخ مبدأ العدالة والحفاظ على الحريات العامة
المنامة - بنا

اســـتقبل شـــيخ األزهـــر الشـــريف، رئيـــس 
مجلس حكماء المســـلمين، اإلمـــام األكبر 
أحمـــد الطيب، أمس األحـــد، بمقر إقامته 
وزيـــر المتابعـــة بالديـــوان الملكي الشـــيخ 

أحمد بن عطية هللا آل خليفة.
اعتـــزازه  عـــن  األزهـــر  شـــيخ  وأعـــرب   
بالعاقـــات بيـــن األزهر الشـــريف ومملكة 
البحريـــن، مشـــيًدا بجهـــود المملكـــة فـــي 
نشـــر قيم األخـــوة والتســـامح، وتنظيمها 
الراقـــي لملتقى البحرين للحوار “الشـــرق 
والغـــرب مـــن أجـــل التعايش اإلنســـاني”، 
المشـــاركة،  للوفـــود  اســـتضافتها  وكـــرم 
مؤكًدا أن الجهود المخلصة في نشـــر قيم 
التسامح والعيش المشترك بين الشعوب 
تلقـــى قبوال وتأييـــدا عالميا.  مـــن جانبه، 

أعرب الشـــيخ أحمـــد، عن تقديـــره الكبير 
لجهود شـــيخ األزهـــر في إبـــراز المفاهيم 
الحنيـــف  اإلســـامي  لديننـــا  الصحيحـــة 
حكمـــاء  مجلـــس  يبذلـــه  لمـــا  وتقديـــره 
المســـلمين تحت قيادته من جهود كبيرة 
ومؤثـــرة فـــي تعزيـــز األخـــوة اإلنســـانية 
ونشر ســـماحة اإلسام ومكافحة خطاب 

ملتقـــى  بمخرجـــات  مشـــيدا  الكراهيـــة، 
البحريـــن للحـــوار، مثمنـــا جهـــود األزهـــر 
الشـــريف بقيادتـــه في تبنـــى قضايا األمة 
العربيـــة واإلســـامية وعقـــد العديـــد مـــن 
يعكـــس  مـــا  العالميـــة، وهـــو  المؤتمـــرات 
عالمية األزهر ورســـالته اإلنســـانية لجمع 
الناس على القواعد اإلنسانية المشتركة.

مشيًدا بجهودها في نشر قيم األخوة والتسامح

شيخ األزهر يعرب عن اعتزازه بالعالقات مع البحرين

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير وجميع العاملين في دار »                   «

بخالص التعازي والمواساة إلى

عائلـــــــــة نـــــــاس الكــــــرام
في وفاة المغفور له بإذن اهلل

خليـــــل أحمــــد نـــــاس
والد كل من هشام، أحمد، محمد، ريم وسارة

وأخ كل من: المرحوم عبداهلل أحمد ناس، المرحوم عبدالرحمن أحمد ناس، 
المرحوم محمد أحمد ناس، المرحوم يوسف أحمد ناس وحسن أحمد ناس

وعم سمير عبداهلل ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األولية انضمامهـــا للنظام الوطني 
)تواصل(،  والشـــكاوى  للمقترحات 
نوفمبـــر  مـــن  األول  مـــن  اعتبـــاًرا 
جهودهـــا  ضمـــن  وذلـــك  الجـــاري، 
تواصـــل  قنـــوات  توفيـــر  لتعزيـــز 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع  متنوعـــة 
إطـــار  فـــي  وذلـــك  والمقيميـــن، 
تأميـــن  علـــى  المســـتمر  الحـــرص 
قنـــوات تواصـــل دائمة ومباشـــرة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  بيـــن  مـــا 
لتلبيـــة  الحكوميـــة،  والجهـــات 
كافـــة  تطويـــر  فـــي  تطلعاتهـــم 
الموجهـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 

إليهم بمختلف قطاعاتها.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت القائـــم 
بأعمـــال الرئيس التنفيـــذي لمراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة لولـــوة 
شويطر، أن مراكز الرعاية الصحية 
األولية حريصة على تقديم أفضل 
الخدمـــات وأجودهـــا، عبـــر توفيـــر 
ُتعـــّزز  التـــي  المنصـــات  مختلـــف 
التواصـــل المباشـــر مـــع المواطنين 
والمقيميـــن، ومـــن خـــال توطيـــد 
التعاون البّناء والملموس مع كافة 
الجهات العامة بما يرفد المنظومة 

الصحية بمملكة البحرين.
مراكـــز  بانضمـــام  “إّنـــه  وقالـــت: 
لهـــذا  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
النظام المتاح عبر البوابة الوطنية 
الهواتـــف  وتطبيـــق   ،Bahrain.bh
ســـيتمّكن  “تواصـــل”،  الذكيـــة 
المواطنـــون والمقيمون على مدار 
الســـاعة وطـــوال أيـــام األســـبوع، 
مـــن تقديـــم مقترحاتهـــم وإبـــداء 
شـــأنها  مـــن  التـــي  ماحظاتهـــم 
تطويـــر العمل والخدمات المقدمة 
وهـــي ) قســـم الســـجات – قســـم 

المختبر – قســـم الصيدلة – قســـم 
األشـــعة – قســـم العـــاج الطبيعي 
 – االجتماعـــي  البحـــث  قســـم   –
قســـم الخدمـــات الوقائية – قســـم 
خدمـــات   – العاجيـــة  الخدمـــات 
 – واألســـنان  الفـــم  صحـــة  قســـم 
خدمـــات التحويـــل إلـــى الرعايـــة 
المراكـــز  جميـــع  فـــي   ) الثانويـــة 

الصحية”.
فاعليـــة  إلـــى  شـــويطر  ونوهـــت 
نظـــام )تواصل(، والذي يهدف إلى 
تحسين الخدمة الحكومية، الفتة 
إلـــى أنه بإمكان جميـــع المواطنين 
المقترحـــات  تقديـــم  والمقيميـــن 
الخدمـــات  حـــول  والماحظـــات 
الطبيـــة والتمريضية فـــي المراكز 
الصحيـــة باإلضافـــة إلـــى خدمات 
الصيدليـــة وغيرها مـــن الخدمات 
المراكـــز  فـــي  باألقســـام  المعنيـــة 
الصحيـــة والتي تصـــب في صالح 
المجتمـــع، وذلك في خطـــوة أكثر 

يسر وسهولة.
كمـــا أشـــارت إلـــى حـــرص مراكـــز 
علـــى  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
علـــى  مؤكـــدة  خدماتهـــا،  تطويـــر 
تطويـــر  فـــي  االســـتمرار  أهمّيـــة 
العمل الحكومي بما يجعل القطاع 
الخدمـــي قـــادرًا علـــى االســـتجابة 
ســـرعة  فـــي  المرحلـــة  لمتطلبـــات 
اإلنجـــاز وجـــودة الخدمـــة، وبذلك 
يأتـــي االنضمـــام لنظـــام “تواصل” 
في إطار الحرص على تعزيز مبدأ 
الشـــفافية وتفعيل ثقافة التفاعل 
المباشـــر مع المراكز الصحية، وبما 
يرفـــد منظومـــة العمـــل المتطورة 
التكنولوجـــي  التطـــور  ويواكـــب 
واالســـتخدام المتســـارع لوســـائل 

التواصل اإللكترونية.

مراكز الرعاية الصحية األولية تنضم لـ “تواصل”

في إطار تدعيم أطر الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الخاصة 
فــي نطــاق المحافظــة، شــهد محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، حفل الذكــرى الســنوية الثالثة عشــرة 
لتأسيس مجمع الواحة بمنطقة الرفاع، وذلك بحضور نائب المحافظ 
العميد عيســى الدوســري، وبحضور عضو مجلس إدارة شركة الراشد 
لالســتثمار الشــيخ ســلمان بــن راشــد آل خليفــة، والرئيــس اإلقليمــي 

لمجموعة الراشد سانديب نارين.

المحافظـــة  وقـــام ســـمو محافـــظ 
الفعاليـــة  بدايـــة  فـــي  الجنوبيـــة 
بقـــص شـــريط االحتفـــال، بعدهـــا 
عـــن  مفّصـــل  شـــرح  إلـــى  اســـتمع 
أركان االحتفـــال ومـــا يحتويه من 
مرافـــق شـــملت عـــدد من مشـــاريع 
األســـر المنتجـــة البحرينية، حيث 
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد 
الجنوبية دعم المحافظة لمختلف 
األنشـــطة والفعاليـــات االجتماعية 
والتنمويـــة التـــي تعـــزز مـــن نهـــج 
المجتمعيـــة  والشـــراكة  التواصـــل 
مـــع مختلـــف القطاعـــات، كمـــا بين 
بالتعـــاون  المحافظـــة  ســـموه دور 
مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي توفيـــر 
كافة مقومات االرتقاء باألنشـــطة 
واألعمـــال االســـتثمارية التجاريـــة 
في محافظة الجنوبية بما ينعكس 
إيجاًبا على نموها األمر الذي يعود 

بالنفع على األهالي والمواطنين.
مـــن جانبه، أشـــاد الشـــيخ ســـلمان 

بـــن راشـــد آل خليفة عضو مجلس 
لاســـتثمار،  الراشـــد  شـــركة  إدارة 
االحتفـــال  لهـــذا  ســـموه  بحضـــور 
الشـــراكة  مفهـــوم  يخـــدم  الـــذي 
تحقيـــق  خـــال  مـــن  المجتمعيـــة 
التحســـن المستمر عبر التعاون مع 
المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة 
إقامـــه  فـــي  التوســـع  أجـــل  مـــن 
مناطـــق  بمختلـــف  مشـــروعاتها 
المحافظـــةـ مـــا يســـهم فـــي تلبيـــة 
تطلعـــات المواطنين وتوفير أجود 

الخدمات لهم.
وفـــي ســـياق آخـــر، أعـــرب ناريـــن، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  دور  عـــن 
البارز في دعم المشـــاريع الخاصة، 
الشـــاملة  التنميـــة  والتـــي تعكـــس 
التي تشهدها المحافظة والتعاون 
المشـــهود مـــع مختلـــف القطاعات، 
إحـــدى  يعـــد  المجمـــع  أن  مبيًنـــا 
تقـــدم  التـــي  التجاريـــة  الوجهـــات 
المختلفـــة  الخدمـــات  مـــن  عـــدًدا 

ألهالي المنطقة.
مـــن جهتهم، أعـــرب الحضـــور عن 
خالص شـــكرهم وتقديرهم لســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المحافظـــة  محافـــظ  خليفـــة  آل 
مـــن  يوليـــه  مـــا  علـــى  الجنوبيـــة، 
المحافظـــة  نمـــاء  فـــي  اهتمـــام 
خـــال  مـــن  وذلـــك  وتطورهـــا، 
التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف 
والقطاعـــات  الحكوميـــة  الجهـــات 
الخاصـــة واألهليـــة، مثمنين جهود 
سموه في تحقيق التنمية الشاملة 
فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة 

الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

االرتقاء باألنشطة االستثمارية التجارية في “الجنوبية”
شهد حفل الذكرى السنوية الـ 13 لتأسيس مجمع الواحة... سمو الشيخ خليفة بن علي:

“ثانوية العهد الزاهر” تتأهل للمنافسة على لقب “المدرسة المتميزة”
من بين 3 مدارس وصلت إلى نهائيات تحدي القراءة العربي

تأهلت مدرسة العهد الزاهر البحرينية لنهائيات تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية األكبر من نوعها باللغة العربية، لتنافس بقوة على لقب “المدرسة المتميزة” في 
الموسم السادس من التحدي الذي يرّسخ القراءة ثقافة وممارسة يومية ويمكن النشء واألجيال الصاعدة بالمعرفة ويعزز مكانة اللغة العربية.

وكان “تحدي القراءة العربي” قد أعلن مؤخًرا فتح 
بـــاب التصويت اإللكترونـــي للجمهور من المنطقة 
العربيـــة والعالم على اختيار “المدرســـة المتميزة” 
في دورته السادسة من بين ثاث مدارس وصلت 
إلـــى التصفيـــات النهائية من بين 92 ألف مدرســـة 

من مختلف أرجاء الوطن العربي.
وســـتحظى المدرسة الفائزة باللقب بجائزة بقيمة 
مليون درهم إماراتي )272،294 دوالر(، تمّكنها من 
االســـتثمار أكثر في جهود ترســـيخ ثقافة القراءة 
والتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلبة. ويمكن 
للجمهور من مختلـــف أنحاء العالم التصويت عبر 

الموقع اإللكتروني لتحدي القراءة العربي.

ثالثة متنافسين نهائيين

ومـــن بيـــن 92,583 مدرســـة شـــاركت فـــي الدورة 
السادســـة من “تحدي القراءة العربـــي”، تأهل إلى 
المنافسات النهائية على لقب “المدرسة المتميزة” 
ثاث مدارس هي مدرســـة العهـــد الزاهر الثانوية 
من مملكة البحرين، ومتوســـطة وثانوية مدارس 
التربيـــة األهليـــة من المملكـــة العربية الســـعودية، 
ومدرسة المختار جازوليت من المملكة المغربية، 
وذلك بعد التصفيات التأهيلية التي تمت في هذه 

الدورة رقميًا من قبل لجان تحكيم التحدي.

مدرسة العهد الزاهر 

مـــن  الثانويـــة  الزاهـــر  العهـــد  مدرســـة  وحصلـــت 
المحافظة الشـــمالية بالبحرين علـــى المركز األول 
على مستوى المملكة، وتشارك في المنافسة على 
لقب “المدرسة المتميزة” في الدورة السادسة من 

تحدي القراءة العربي. 
وبلغت نســـبة مشـــاركة طابها في التحدي 100 %. 

كما شـــاركت كل أقســـام المدرســـة في دعم المبادرة 
بأســـاليب تربويـــة وتحفيزيـــة للطـــاب. وســـاهمت 
المدرســـة في نشر فكرة التحدي من خال مبادرات 
تحفـــز علـــى القـــراءة مثـــل “وهـــج القـــراءة” و”نادي 
القـــراءة” و”إبـــداع ذو حكايـــة”و  الضـــاد” و”مقهـــى 
“معرض الكتـــاب” ومبادرة “أوليـــاء األمور يقرؤون” 
ومســـابقة “إنتاج كتاب” ونشـــاط “قراءة عبر األثير” 
ومســـابقة “المكتبة البيتية”. كما نشـــرت تسجيات 
اإلذاعـــة  عبـــر  طابهـــا  لمشـــاركات  وفيديوهـــات 
المدرســـية والبوابـــة التعليميـــة ومواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.
وقالـــت نور الســـبيعي مـــن مدرســـة العهـــد الزاهر 
الثانويـــة: “مشـــاركتنا فـــي تحدي القـــراءة العربي 
هذا العام كانت ملهمة، وحفزت مشاركات الطاب 
لتجاربهـــم القرائية بصيغ مرئية ومســـموعة وعبر 
المدرســـية  لإلذاعـــة  وفيديوهـــات  تســـجيات 
والبوابة التعليميـــة ومواقع التواصل االجتماعي. 
وبعد أن تصدرنا في موقع المدرســـة األكثر تميًزا 
في تحدي القراءة العربي على مســـتوى البحرين، 
نتطلـــع إلى دعـــم الجمهور في التصويـــت النهائي 
للفوز بلقب “المدرســـة المتميزة” للدورة السادســـة 
من تحدي القراءة العربي”، معبرة في ذات الوقت 
عن شـــكرها وتقديرهـــا لجميع منظمي المســـابقة، 
وللدعـــم الـــذي تلقته المدرســـة من قطاع شـــؤون 

المدارس بمملكة البحرين.

المشاركة في االختيار

وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد 
بن راشـــد آل مكتوم العالمية، أن المشاركة الواسعة 
والمتواصلـــة والمتنامية للمـــدارس في كافة دورات 
تحـــدي القـــراءة العربـــي كانـــت أساســـية لتحقيـــق 
أهدافه االســـتراتيجية، نظًرا لدورهـــا المحوري في 

دعـــم الطـــاب والتحفيز على القـــراءة وتعزيز اللغة 
العربية وابتكار وســـائل وأســـاليب لتحبيب الطاب 

بها، وتشجيعهم على استخدامها.
وقالـــت النعيمـــي: “يعكـــس إشـــراك الجمهـــور فـــي 
التصويت للمدرسة المتميزة التزامنا التام بتعزيز 
التفاعل البناء والتمكين المستمر لتحقيق أهداف 
المتميزيـــن والتشـــجيع علـــى  التحـــدي، وتكريـــم 
المشاركة. المدرسة المتميزة تستحق كل التقدير 
ونؤمـــن أن فتح باب التصويت للجمهور ســـيوفي 
للمـــدارس حقهـــا ويعكس مكانتها التي تســـتحقها 

كمحفز ومحرك لتحدي القراءة العربي”. 
ودعت النعيمي الجمهور للتصويت بكثافة تمهيدًا 
لإلعـــان عن النتائج في الحفـــل الختامي لتحدي 
القـــراءة العربي الذي ســـيقام فـــي 10 نوفمبر في 
أوبـــرا دبـــي، معتبـــرًة أن التحدي نجـــح على كافة 
المســـتويات فـــي إحـــداث تغيير جـــذري في حب 
اللغـــة العربيـــة، وتفعيل دور المـــدراس في تحفيز 

القراءة.

تحدي القراءة العربي

وشـــارك فـــي الدورة السادســـة مـــن تحـــدي القراءة 
العربـــي 22.27 مليـــون طالب وطالبـــة من 44 دولة. 
ويهـــدف التحدي، الـــذي تنظمه مبـــادرات محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم العالميـــة، إلى إنتاج حـــراك قرائي 
ومعرفي شـــامل، يرســـخ قيـــم التواصـــل والتعارف 
المختلفـــة،  الثقافـــات  علـــى  واالنفتـــاح  والحـــوار 
ويكـــّرس القـــراءة والمطالعـــة والتحصيـــل العلمـــي 
والمعرفـــي ثقافة يومية فـــي حياة الطلبة، ويحّصن 
اللغـــة العربيـــة، ويعـــزز دورهـــا كوعاء لنقـــل وإنتاج 
ونشـــر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري 
مســـاهمة  واســـتئناف  اإلنســـانية  الحضـــارة  ورفـــد 

المنطقة فيها.
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للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
األول  البحريـــن  مؤتمـــر  أن  خليفـــة،  آل 
لـــأورام والرعايـــة التلطيفيـــة، يعد واحدا 
من أهم المؤتمرات على مستوى المنطقة، 
خصوصـــا وأنه يســـهم فـــي إثـــراء القطاع 
الطبـــي عبر محـــاوره وأهدافـــه الطموحة، 
منّوهًا بأن هذا القطاع في مملكة البحرين 
يشـــهد تطورا ونموا مستمرا بفضل الدعم 
والرعايـــة الـــذي يحظـــى به من لـــدن ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، واالهتمـــام 
والمســـاندة الدائمة مـــن  ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
فعاليـــات  حضـــوره  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
مؤتمـــر البحريـــن األول لـــأورام والرعاية 
التلطيفيـــة، والـــذي نّظمته المستشـــفيات 
الحكومية بالتعاون مع شركة “أديوكيشن 
الجـــاري،  نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  بـــالس”، 
بحضـــور الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية، أحمـــد محمد األنصاري، وعدد 
من كبار المســـؤولين، وبمشـــاركة واســـعة 

من داخل وخارج مملكة البحرين.
وخـــالل المؤتمـــر؛ ألقـــى الشـــيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفة كلمة قال فيها إن مملكة 
البحرين اتخـــذت خطوات رائدة من أجل 
تعزيـــز تقـــّدم القطـــاع الطبـــي، ممـــا جعلها 
محـــط األنظار بفضـــل المعرفـــة والحرص 
علـــى االطـــالع وتحقيـــق االســـتفادة فـــي 
مختلـــف مجـــاالت الطـــب، خصوصـــًا فـــي 
األورام والرعايـــة التلطيفية، الذي يشـــهد 
نموًا متســـارعًا فـــي العالج المميـــز المقدم 

للمواطنين والمقيمين.
وتابع أّن هذا المؤتمر يعّد فرصة للتباحث 
لمواصلة التعّمق في أحدث المســـتجدات 

الطبيـــة العالمية بمجـــال األورام والرعاية 
التلطيفيـــة، خصوصـــًا وأنـــه يضـــم كوكبة 
مـــن الخبـــراء واالستشـــاريين من مختلف 
الدول الذي يســـعون للوصول إلى تحقيق 

كامل األهداف المرجوة من المؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس األعلى للصحة أن 
العديد من المكاسب التي حصدتها مملكة 
البحريـــن مـــن تنظيـــم المؤتمـــرات الطبية 
ســـاهمت في مواصلة تطويـــر هذا القطاع 
المهـــم، مشـــيدا بجهـــود اللجنـــة المنظمـــة 
المستشـــفيات  رأســـها  وعلـــى  للمؤتمـــر 

الحكوميـــة فـــي وضع التصـــورات الهادفة 
إلى تطوير هذا القطاع.

مـــن جانبـــه؛ ألقـــى  أحمـــد األنصـــاري كلمة 
محطـــة  يعتبـــر  المؤتمـــر  “إن  فيهـــا  قـــال 
مهمـــة لتأكيد ما تتمتع بـــه مملكة البحرين 
مـــن قـــدرات وإمكانـــات الســـتضافة أبـــرز 
الفعاليات الطبية العالمية، وما تسعى إلى 
تحقيقـــه من أهـــداف عديدة تعـــود بالنفع 
علـــى القطـــاع الطبـــي وتمتـــد مـــن مملكـــة 
البحريـــن لتشـــمل جميع الدول المشـــاركة 
في ظـــل حرص المشـــاركين مـــن الخبراء 

والمحاضريـــن علـــى عكـــس تجاربهم على 
القطـــاع الطبـــي فـــي دولهـــم وبالتحديـــد 

بمجال األورام والرعاية التلطيفية”.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  أن  وأضـــاف 
تواصـــل جهودهـــا لتطوير القطـــاع الطبي 
اتخـــذت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
خطـــوات متقدمـــة ورائـــدة فـــي التعامـــل 
مـــع مختلف الموضوعـــات الطبية وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطـــن والمقيم على 
أرض مملكة البحرين، وال شـــك أن األورام 
األركان  أحـــد  تعـــّد  التلطيفيـــة  والرعايـــة 

مميـــزة  ســـجلت محطـــات  التـــي  المهمـــة 
فـــي الفتـــرة الماضية من حيـــث الخدمات 

الطبية المقدمة للمرضى.
وفـــي ختام أعمـــال المؤتمر، تســـّلم رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحة هديـــة تذكارية 
قدمهـــا الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات 

الحكومية.
كما كـــّرم الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة المتحدثين في المؤتمر، 
إضافـــة إلـــى اللجنـــة المنظمـــة والجهـــات 

الداعمة والراعية للمؤتمر.

المنامة - بنا

خطوات رائدة مــن أجــل تعزيــز تقـّدم القطــاع الطبـي
مؤتمر “األورام والرعاية التلطيفية” إثراء حقيقي للقطاع... رئيس”األعلى للصحة”:
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عقـــد مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل اجتماعـــه الســـادس لـــدور االنعقاد 
الرابع عن ُبعد برئاســـة وزير العمل، رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
جميل حميدان، وبحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة نوف 
جمشير، إذ أكد مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل الحـــرص علـــى خلـــق بيئـــة 
عمل تنافســـية تتمتع بالعدالة واالستقرار 
علـــى  العمـــل  أطـــراف  حقـــوق  وتضمـــن 
حـــد ســـواء بما يعـــزز من إســـهاماتهم في 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
كما أشـــاد مجلـــس إدارة الهيئـــة بأمر ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة بإلغـــاء تصريـــح العمـــل المرن، 

وتســـجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص وتكثيـــف الحمالت 
مـــع  التعامـــل  وتشـــديد  التفتيشـــية 
المخالفيـــن مـــن أصحاب العمـــل والعمال، 
والعمـــل على ربـــط رخص العمـــل المهنية 
بالمعاييـــر والمؤهالت، إلـــى جانب توفير 

يراعـــي  بمـــا  للعمـــال  المناســـبة  البيئـــة 
حقوقهـــم ويزيد مـــن فاعليـــة دورهم في 
التنمية االقتصادية، مرحًبا بالنتائج التي 
تحققت في إطار تشديد الرقابة وتكثيف 
الحمالت التفتيشية، بما يسهم في تعزيز 
الجهـــود الحكوميـــة للتصدي للممارســـات 

غير القانونية في ســـوق العمل، وتشـــديد 
التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل 

والعمال والتصدي للعمالة غير النظامية.
مـــن جانبهـــا، قدمـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئـــة، تقريـــًرا مفصاًل أبـــرزت فيه جهود 
وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها.

وأشـــارت جمشـــير إلـــى أن إطـــالق نظام 
تدشـــين  مـــع  يتزامـــن  العمالـــة  تســـجيل 
بيـــن  الشـــراكة  مـــن  جديـــدة  مرحلـــة 
القطاعيـــن العام والخاص لتطوير ســـوق 
العمـــل ومعالجـــة أي عقبـــات فـــي بيئـــة 
العمل، السيما وأن القطاعين “الحكومي” 

األهـــداف  بـــذات  يؤمنـــان  “الخـــاص”  و 
المرتبطـــة بتحقيـــق التنميـــة االقتصادية 
المســـتدامة، وحفظ اســـتقرار بيئة العمل 
فـــي منظومة تضمن العدالة والتنافســـية 
لمتطلبـــات  تســـتجيب  التـــي  والمرونـــة 

السوق. 
واســـتعرضت الرئيـــس التنفيـــذي خطـــة 
لتكثيـــف  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
الحمـــالت التفتيشـــية وتشـــديد التعامـــل 
مـــع المخالفيـــن مـــن العمالـــة وأصحـــاب 
الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالشـــراكة  العمـــل، 
مؤكـــدة  العالقـــة،  ذات  الجهـــات  وكافـــة 
حـــرص الهيئة علـــى التعامل بحزم مع أي 

مخالفات في السوق. 
وتطرقـــت إلـــى جهـــود الهيئة فـــي تنفيذ 
عدد مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية التي 
مـــن شـــأنها ستســـاهم فـــي تطويـــر بيئـــة 
)العامـــل  العمـــل  أطـــراف  لكافـــة  العمـــل 

وصاحب العمل(.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

“LMRA”: التعامـل بحــزم مــع أي مخالفــات في السوق
تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية

أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة 
العمـــل، أحمد الحايكـــي أن أصحاب العمل 
بالقطاع الخاص شـــركاء أساســـيين لخلق 
فرص العمل وتدريـــب وتأهيل البحرينين 

وصوالً إلى توظيفهم.
وأضـــاف “جميـــع أصحـــاب األعمـــال فـــي 
القطـــاع الخـــاص مشـــمولين فـــي خدمات 
وزارة العمـــل عـــن طريـــق تقييم الشـــواغر 
التدريـــب  عبـــر  العمـــل  باحثـــي  وتأهيـــل 
والتوظيف وكذلك عن الشـــكاوى العمالية 

التي تخص عقود العمل”.
جـــاء ذلـــك خالل حـــواره مـــع الصحافيين 
صباح أمـــس األحد بمقر الـــوزارة بحضور 
الشـــامي  التوظيـــف حســـين  إدارة  مديـــر 
وذلـــك فـــي إطـــار الحـــرص علـــى إطـــالع 
وســـائل اإلعـــالم المحليـــة علـــى البرامـــج 
والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين 
في مجاالت التأهيـــل  والتوظيف، ونظام 
التأمين ضـــد التعطل إضافـــة إلى الجهود 
الحثيثة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي إطار خطـــة التعافي 
االقتصـــادي والـــذي أعقبـــه لقـــاء بعدد من 
المسؤولين بالوزارة، والذين قدموا شرحا 
مفصالً حـــول  اإلجراءات واالشـــتراطات 
والمراحـــل التي يمر بهـــا الباحث عن عمل 
منـــذ مرحلـــة التســـجيل، مـــرورا بمرحلـــة 
التقييـــم واإلرشـــاد الوظيفي وصـــوالً  إلى 

التأهيـــل والتدريـــب بمســـتوياته  مرحلـــة 
الثالثة، التدريب في البرامج التخصصية، 
التدريـــب مـــع ضمـــان التوظيـــف “ضمـــان” 
،  والتدريـــب علـــى رأس العمـــل “فـــرص” 
إلـــى جانـــب مرحلـــة التوظيـــف ومـــا يليها 
من متابعة الســـتقرار المواطنين العاملين 
في منشـــآت القطاع الخاص وذلك لضمان 
وجـــود بيئـــة عمـــل مثاليـــة تعينهـــم علـــى 
مواكبة التطور واإلنتاج وفي الوقت ذاته 
تضمن حقوقهم العمالية بجانب ما يوفره 
نظـــام التأميـــن ضـــد التعطـــل مـــن حماية 
اجتماعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن كون أن  
الوزارة تقدم كافـــة الخدمات عبر موقعها 
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العاطليـــن  أن  إلـــى  الحايكـــي  ولفـــت 
والتأهيـــل  التدريـــب  مـــن  يســـتفيدون 
وتســـجيلهم كباحثين عن عمل والشواغر 
إعانـــة  جانـــب  إلـــى  بالنظـــام  الموجـــودة 
التعطـــل لمـــن لم يســـبق له العمـــل أو عمل 
ألقـــل مـــن 12 شـــهرًا ألن إعانـــة التعطـــل 
تصرف لمدة 9 أشهر وفي حال لم يستطع 
الباحث عن عمل  االلتحاق بوظيفة أخرى 

يتم تجديد صرفها له. 
وقـــال: نحـــرص علـــى إقامـــة ورش العمل 
بالمدارس والمشـــاركة فـــي جميع معارض 
التوظيـــف بالجامعـــات وعـــرض الشـــواغر 
المتاحـــة لدينـــا عن طريق “بنك الشـــواغر” 

للخريجيـــن الجدد والعاطلين المســـجلين 
بالوزارة.

وفيمـــا يتعلق باإلرشـــاد والتوجيه المهني، 
أوضح أن المرشد يجلس مع الباحثين عن 
عمل ســـواء كانوا أشـــخاصا أو مجموعات 
فـــي ســـبيل تهيئتهم وتدريبهـــم لالنخراط 

بسوق العمل.   
وأوضح الحايكـــي أن التوظيف الجماعي 
يتلخـــص فـــي اســـتدعاء الـــوزارة لشـــركة 
مـــن الشـــركات وعـــدد مـــن الباحثيـــن عـــن 
عمـــل ممن تنطبق عليهم الشـــروط بحيث 
يتم توفير لصاحب العمل مكتب ومرشـــد 
إلـــى أن بفضـــل  تكاتـــف  توظيـــف الفتـــًا 
أصحـــاب العمـــل والجمعيـــات الخيرية تم 

توظيف عدد من الباحثين عن عمل.
بـــدوره، أكد مديـــر إدارة التوظيف بوزارة 
العمـــل، حســـين الشـــامي أن دور الـــوزارة 
وتأهيـــل  توظيـــف  فـــي  يتـــم  االساســـي 

البحرينيين ودمجهم في سوق العمل.
وأشـــار إلى أن تم تدشـــين  نظام تســـجيل 
الكتروني جديد للباحثين عن عمل بحيث 
يتمكـــن الباحث عن عمل انهـــاء اجراءاته 
خالل يوم عمل وبمجرد اكمال المستندات 
واالجـــراءات يتم تســـجيله فعليًا كباحث 
عن عمل وأن هذا النظام مرتبط بالجهات 
األخـــرى وهي هيئة المعلومات والحكومة 
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  االلكترونيـــة، 
االجتماعـــي و وزارة الصناعـــة والتجـــارة 

لســـحب البيانات الالزمة من أجل التحقق 
مـــن البيانـــات إلى جانـــب امكانية صاحب 
العمـــل من قراءة الســـيرة الذاتيـــة المعدة 
مـــن قبل الباحث عن عمل ومن قبل وزارة 
العمل وإيداع الشـــواغر واختيار االنســـب 

من المترشحين.
وأضـــاف الشـــامي “في حـــال اكتمل طلب 
تسجيل الباحث عن عمل، 3 خيارات تتاح 
أمامـــه وتتلخـــص في ترشـــيح نفســـه إلى 
الوظائـــف المتاحة عبر معـــرض التوظيف 
االلكترونـــي حســـب المؤهـــل والتخصص 
أن  كـــون  العمـــل  صاحـــب  يطلبـــه  الـــذي 
الشـــواغر محـــددة مـــن قبلهم وبنـــاء عليه 
النظـــام يطابق مؤهـــالت الباحث عن عمل 
مـــع الشـــاغل المعـــروض من قبـــل صاحب 
العمـــل ويســـمح له بالترشـــح إضافـــة إلى 
امكانيـــة الباحـــث عن عمل االطـــالع على 
نتائج الترشـــيح واختيار الشاغر المناسب 

له”.
وتابع” كما يســـتفيد من البرامج التدريبية 
ولعل من أبزرها برنامج “فرص” المختص 
بالتدريب على رأس العمل من 6 أشهر إلى 
12 شهرا والذي يحصل المتدرب فيه على 
مكافأة من صنـــدوق العمل تمكين تقدر بــ 
150 دينـــارًا شـــهريًا باإلضافـــة إلـــى مبلـــغ 

إعانة التعطل”.
فبمجـــرد  الثالثـــة،  الخدمـــة  “أمـــا  وذكـــر 
التســـجيل يتـــم صـــرف لـــه باليـــوم الثاني 
دينـــارا   150 وهـــي  التعطـــل  مســـتحقات 
لخريـــج الثانوية العامـــة الباحث عن عمل 
و 200 دينـــار للباحث عـــن عمل والحاصل 
على درجة البكالوريوس لمدة 9 أشهر في 

السنة”. 
ولفت إلى أن يوجد حوالي 14 ألف عاطل 
عـــن العمـــل ودعـــم أجـــور المتوظفين عن 
طريق الوزارة يكون على مدى 3 ســـنوات 

وعلى النحو اآلتي: 70 % بالســـنة األولى، 
بالســـنة   %  30 و  الثانيـــة  الســـنة   %  50

الثالثة.
واوضـــح أن عمليـــة التوظيـــف مســـتمرة 
وهـــي نتيجـــة للنشـــاط االقتصـــادي وآثار 
مقارنـــة  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 

بالسنوات الماضية.
وأوضـــح أن المبـــادرات المقدمـــة، تتعلـــق 
وخدمـــات  االلكترونـــي  النظـــام  بتطويـــر 
العمـــل  وأصحـــاب  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
وتوفيـــر بنيـــة تحتيـــة موائمـــة لمخرجات 
التعليـــم وســـوق العمـــل، تفعيـــل التدريب 
مـــع ضمـــان التوظيـــف إلى جانـــب برنامج 
“فـــرص” التدريبي الـــذي يعد بوابة مالئمة 
للباحثين عن عمـــل لالنخراط ببيئة العمل 

بعد الحصول على التدريبات الالزمة.
تـــم  أن  الشـــامي حديثـــه مؤكـــدا  وانهـــى 
دمـــج عـــدد كبيـــر مـــن الباحثين عـــن عمل 
فـــي  جـــاري  وتدريبهـــم  المعاهـــد  فـــي 
االتفـــاق  إلـــى  إضافـــة  توظيفهـــم  ســـبيل 
مـــع صنـــدوق العمـــل تمكيـــن لتوفيـــر دعم 
خـــاص للمهندســـين بحيـــث يمتـــد إلـــى 5 
سنوات بنســـبة 40 % في سبيل تمكينهم 
من الحصـــول على رخصـــة مزاولة المهنة 
والتواصـــل مـــع وزارة الســـياحة للحصول 
علـــى مزيد من الشـــواغر لدمج البحرينين 

فيه بعد التعافي من الجائحة وانتعاشه.

أصحاب العمل بــ “الخاص” شركاء في خلق الوظائف للبحرينيين
“فرص” التدريبي بوابة مالئمة لالنخراط ببيئة العمل.. الحايكي:

منال الشيخ من وزارة العمل
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المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور، الكاتـــب إبراهيـــم 
الدوسري، الذي أهداه عدًدا من الكتب الوطنية والتاريخية والفنية.

 من جانبه، أشاد الوزير بما بذله الكاتب الدوسري من جهود كبيرة ومميزة 
فـــي إعـــداد وتأليف هذه الكتـــب، وما احتوتـــه من مضامين ُتجّســـد القيم 
اإلنســـانية الراســـخة في المجتمع البحريني، وتطورات الحركة الفنية في 

مملكة البحرين، متمّنًيا له دوام التوفيق والنجاح.
من جهته، عّبر الكاتب عن شـــكره وتقديره لوزير التنمية االجتماعية على 
دعمه وتشـــجيعه لمختلف إصدارات الكتاب على نحو يســـاهم في تقديم 
المزيد من اإلبداعات الفكرية في إطار ما توليه مملكة البحرين من اهتمام 

بالثقافة واآلداب والفنون.

تكريس القيم اإلنسانية في المجتمع

ينطلــق معــرض البحريــن الدولــي للطيــران فــي نســخته السادســة، خــال الفترة من التاســع إلــى 11 نوفمبر الجــاري، برعايــة ملكية 
ســامية مــن لــدن عاهــل البــاد المعظــم صاحب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبإشــراف الممثل الشــخصي لجالة الملك 
المعظم ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وبتنظيم من وزارة 

المواصات واالتصاالت وساح الجو الملكي البحرين.

ويعود المعرض هذا العام مع استراتيجية 
موســـعة تتضمـــن برنامًجـــا مكثًفـــا مدتـــه 
األعمـــال،  وتطويـــر  للتواصـــل  أيـــام   3
إلـــى جانـــب  الريـــادي،  للفكـــر  ومنتديـــات 
معـــرض فريـــد مـــن نوعـــه يعـــرض أحدث 
الطائـــرات والتقنيـــات وابتـــكارات صناعة 
الطيران من جميـــع أنحاء العالم، وميزات 
إضافية لتعزيز استمرارية قطاع الطيران 
واســـتدامته علـــى المدى البعيـــد، إذ يعتبر 
المعـــرض منصـــة فريـــدة لبنـــاء العالقـــات 
التجاريـــة وتطوير األعمـــال وتعزيز الفكر 
الريـــادي فـــي القطـــاع، مـــع التركيـــز علـــى 
الترويج للمهن فـــي مجال الطيران ودعم 

القدرات الوطنية وريادة األعمال.
ويحتفي معرض البحرين الدولي للطيران 
2022 بمرور 10 ســـنوات من التميز، حيث 
سيستضيف نخبة من كبار الوفود المدنية 
والعســـكرية من جميع أنحاء العالم، لربط 
الرئيســـين  القـــرار  صنـــاع  مـــع  الشـــركات 

والمديرين التنفيذيين في القطاع.
ومـــن المتوقـــع حضور أكثر مـــن 100 وفد 
إلـــى جانـــب مشـــاركة  مدنـــي وعســـكري، 
120 شـــركة فـــي صالـــة العرض التـــي تبلغ 
مساحتها 14 ألف متر مربع، وتضم 5 دول 
مشـــاركة بأجنحـــة خاصـــة بها إلـــى جانب 

جناح مملكة البحرين.
مـــن  لالســـتفادة  المعـــرض  تصميـــم  وتـــم 
الحضـــور الدولي القـــوي للترويـــج لقطاع 
المواصـــالت والنقـــل في مملكـــة البحرين 
وشـــبكة المواصـــالت المتكاملـــة، وعـــرض 
فـــرص االســـتثمار في مجـــاالت الخدمات 

اللوجستية والطيران والفضاء.
وتفخـــر مملكـــة البحريـــن بإقامـــة معرض 
العـــام،  هـــذا  للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
والذي يتضمن االحتفال بالذكرى السنوية 
العاشـــرة لتأسيســـه مع قـــادة الصناعة من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، الذين ســـيجتمعون 
مًعـــا لصناعـــة ومضاعفـــة فـــرص تطويـــر 
األعمال ونموها، وأيضا لمشاهدة التحول 
الهائـــل فـــي قطـــاع الطيران فـــي البحرين 
منـــذ آخر معرض أقيم العـــام 2018، إذ تم 
التخطيـــط لمعرض هذا العـــام بهدف دعم 
اســـتراتيجية صناعة النقل فـــي البحرين، 
والعمل علـــى تعزيز مكانة مملكة البحرين 
كمركـــز إقليمـــي رائـــد للنقـــل والخدمـــات 
اللوجســـتية، إذ ثمـــة ثقـــة كبيـــرة بقـــدرة 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 
على جذب العديد من الشـــركات التجارية 
العالميـــة التي تحظـــى بالتقدير في مجال 
فئـــات  وإشـــراك  المملكـــة،  إلـــى  الطيـــران 

والطـــالب  المحليـــة  كالشـــركات  متعـــددة 
ورواد األعمال.

ومـــن المتوقـــع أن تحضر المعـــرض جميع 
الرائـــدة  والشـــركات  المعنيـــة  الجهـــات 
المحلية في مجال الطيران من القطاعين 
العـــام والخـــاص، حيـــث ســـيوفر المعرض 
منصـــة أساســـية للشـــركات الدوليـــة التي 
تتطلع إلنشاء مقر وفروع لها في المنطقة، 
وفرصـــة اســـتثنائية للتعـــرف علـــى البنية 
التحتيـــة المتكاملـــة للنقـــل فـــي المملكـــة، 
وكيف يمكن أن تعزز من كفاءة عملياتها.

يشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر حاضنا 
اللوجســـتيات  متطلبـــات  لتلبيـــة  مثاليـــا 
الدوليـــة وشـــركات النقـــل، ويدعـــم ذلـــك 
ميناء خليفة بن سلمان الذي يقع على بعد 
15 دقيقة من مطار البحرين الدولي، و45 
دقيقـــة بالســـيارة، عبر جســـر الملـــك فهد، 
للوصول إلى الســـوق الخليجية التي تقدر 
قيمتهـــا بــــ1.67 تريليـــون دوالر، كما تقدم 
مبادرات البحرين االســـتراتيجية في هذا 
القطاع قيمة مضافة للشركات التي لديها 
عمليات متعددة الوسائط في قطاع النقل، 
وترغب في مباشـــرة عملياتها في المملكة 
والخليـــج العربي، فمملكـــة البحرين تتميز 
بمقومات عديدة الستقطاب االستثمارات 

األجنبية في قطـــاع المواصالت خصوصا 
بعد أن ســـجلت البحرين نمًوا سنوًيا يزيد 
عـــن 15 % في قطاع النقـــل واالتصاالت، 
حسب أحدث إحصاءات األداء للقطاعات 

االقتصادية للربع الثاني من 2022.
ويعد معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
فـــي  الرئيســـين  الصنـــاع  للقـــاء  منصـــة 
المنطقة، حيث يوفر فرص االتصال وبناء 
عالقـــات ذات قيمة مضافـــة، كما يعزز من 
مكانـــة البحريـــن الرائـــدة كبوابـــة للســـوق 

اإلقليمية األكبر.

ومـــن المتوقع أن يشـــهد المعرض حضورا 
كبيـــًرا للشـــركات الســـعودية واإلماراتيـــة 

العاملة في المجال.
واستكمااًل لتطور معرض البحرين الدولي 
العشـــر  الســـنوات  مـــدى  علـــى  للطيـــران 
الماضيـــة، تمت إضافة مزايـــا جديدة إلى 
معرض هذا العام لتعكس اتجاهات السوق 
الحالية، إذ سيســـتضيف المعرض برنامًجا 
تبـــادل  لتمكيـــن  الريـــادي  للفكـــر  موســـًعا 
المعرفـــة عبر مجموعة من الندوات والتي 
تغطي المطارات وقطاع الطيران، والمرأة 

فـــي مجـــال الطيـــران، والشـــحن الجـــوي 
والخدمـــات اللوجســـتية، وعلـــوم الفضاء، 
وذلـــك بمشـــاركة نخبـــة مـــن المتحدثيـــن 
المحلييـــن واإلقليمييـــن والدولييـــن، كمـــا 
تم أخيـــرا اإلعالن عن مشـــاركة مجموعة 
مختارة من الطلبة الجامعيين البحرينيين 
فـــي معرض البحرين الدولي للطيران، من 
خـــالل منصة خاصة للتعليم والتي تهدف 
لتوفيـــر نقطـــة التقـــاء للطـــالب مـــع كبرى 
الشـــركات المشـــاركة في المعـــرض، حيث 
ســـيحظون بمســـاحة مخصصة في صالة 
لترويـــج مهاراتهـــم ومؤهالتهـــم  العـــرض 
مباشـــرة أمـــام أصحـــاب القرار فـــي قطاع 
الطيـــران الدولـــي، والتعـــرف علـــى طبيعة 
القطـــاع  فـــي  المتوافـــرة  العمـــل  فـــرص 

ومناقشتها.
ويحرص معرض البحرين الدولي للطيران 
على تشـــجيع رواد األعمال والمشـــروعات 
الناشـــئة البحرينيـــة حيث ســـتتاح لبعض 
المشـــروعات فـــي مجـــال التمويـــن فرصة 
المســـاحة  فـــي  المعـــرض  فـــي  المشـــاركة 
منطقـــة  وهـــي  للعائـــالت  المخصصـــة 
ترفيهيـــة مفتوحـــة للجمهـــور العـــام تقـــع 
بالقرب من المعرض التجاري، كما سيدعم 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 
برامـــج العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 
والرياضيـــات، من خـــالل فعاليات موازية 
للمعـــرض تضم أنشـــطة تعليمية لتشـــجيع 
الشـــباب البحريني على ممارســـة مهن في 

قطاع الطيران.

المنامة - بنا

معرض الطيران 2022 يحتفـي بمـرور عقـد من التميـز
توقعات بحضور مكثف للشركات السعودية واإلماراتية العاملة في المجال

منّصة استثمار األراضي الحكومية نموذج ناجح  للشراكة مع “الخاص”
إدراج 20 أرضا حكومية خاللها... العسم:

الماليــة واالقتصــاد  بــوزارة  للمــوارد والمعلومــات  المســاعد  الوكيــل  أكــدت 
الوطني نورة العســم أهمية مواصلة تعزيز الدور البارز الذي يشــكله القطاع 
الخــاص فــي مملكــة البحريــن، وتهيئــة كافــة الســبل والمقومــات الداعمــة لــه 
باعتباره محركا أساسيا وشريكا فاعا في عملية النمو االقتصادي بما يسهم 

إيجابا في تحقيق التطلعات واألهداف المنشودة.

وأشـــارت العســـم أنـــه بنـــاَء علـــى مـــا 
تســـهيل  أولويـــة  ضمـــن  إعالنـــه  تـــم 
اإلجـــراءات التجارية وزيادة فعاليتها 
التعافـــي  خّطـــة  تحـــت  المندرجـــة 
فقـــد  البحريـــن،  لمملكـــة  االقتصـــادي 
قامت حكومة مملكة البحرين بإطالق 
منّصـــة اســـتثمار األراضـــي الحكومية 
في 6 أبريل المنصرم كوسيلة مبتكرة 
لتســـهيل إجـــراءات االســـتثمار، حيث 

آليـــة  تطويـــر  إلـــى  المنصـــة  تهـــدف 
حوكمة اإلجـــراءات المتعلقة باألمالك 
الحكومية، وتعزيز الشفافية، وإشراك 
القطاع الخاص فـــي تقديم الخدمات 
االســـتثمارات  وجـــذب  الحكوميـــة، 

النوعية.
ونوهت بأن منصة اســـتثمار األراضي 
منصـــة  بدورهـــا  تشـــكل  الحكوميـــة 
موحـــدة تســـتهدف حصـــر األراضـــي 

الحكوميـــة المتاحـــة لالســـتثمار فـــي 
مـــكان واحد، وإتاحة بيانات األراضي 
الحكوميـــة للراغبيـــن فـــي االســـتثمار 

فيهـــا، وتســـريع تنفيذ المشـــاريع التي 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  تخـــدم 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة، باإلضافـــة 
لألراضـــي  األمثـــل  االســـتغالل  إلـــى 
الحكومية، وتنشيط حركة االستثمار 
والقطـــاع العقـــار، إضافـــًة إلـــى تعزيز 
الشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص وجعله 

المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي.
أرض   20 إدراج  تـــم  أنـــه  وأضافـــت 
حكومية عبر منّصة استثمار األراضي 
تبلـــغ  الحكوميـــة، بمســـاحة إجماليـــة 
أكثـــر مـــن 238 ألـــف متر مربـــع، وذلك 
على النحو التالي: 3 أراٍض لالستثمار 
العـــام، 10 أراٍض لالســـتثمار التجاري، 
3 أراٍض لالستثمار التعليمي، 4 أراٍض 

لالستثمار في الترفيه.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

نورة العسم

االثنين 7 نوفمبر 2022 - 13 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5137

الرفاع - مركز “دراسات”

علــى هامش النســخة السادســة لمعرض البحريــن الدولي للطيــران التي ُتقام في 
قاعدة الصخير الجوية، يعقد مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية 
والطاقــة “دراســات” ندوًة بعنوان “البحرين في الطيــران: التاريخ واآلفاق”، يوم 
الثاثاء 8 نوفمبر 2022م، في المركز اإلعامي التابع للقاعدة الجوية، التي تهدف 
لتقديــم لمحــة عامــة عن تاريــخ مملكة البحرين فــي مجال الطيران واســتعراض 
أدوار المؤسســات والهيئــات المختلفــة، بُمشــاركة وزير المواصــات واالتصاالت 
محمد الكعبي، وعدد من الشخصيات الرسمية وأصحاب الخبرة واالختصاص. 

ورحـــب وزير المواصـــالت واالتصاالت 
النـــدوة  هـــذه  بعقـــد  الكعبـــي،  محمـــد 
التي ُتســـلط الضوء علـــى تاريخ قطاع 
الطيـــران العريـــق في مملكـــة البحرين، 
أحرزتهـــا  التـــي  العديـــدة  واإلنجـــازات 
المحلـــي  المســـتوين  علـــى  المملكـــة 
والدولـــي في هذا المجـــال. كما ذكر أن 
هـــذه الندوة الهامة تأتـــي قبل يوم من 
انطالق النســـخة السادســـة من معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، وذلك بعد 
مرور عشـــر ســـنوات من التميز والنمو، 
حيث أصبح هذا المعرض ضمن تقويم 
كبرى الفعاليـــات العالمية باعتباره أحد 

أهم معارض الطيران الدولية. 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وذكـــر 

“دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، أن مملكـــة البحريـــن تتطلع 
صناعـــة  فـــي  تؤديهـــا  أوســـع  ألدوار 
الطيـــران، برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
عاهـــل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، في 
ظـــل الخطـــط الطموحـــة التـــي يقودها 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة. 
وتهـــدف هـــذه النـــدوة إللقـــاء الضـــوء 
علـــى تاريـــخ وتطـــور آفـــاق المســـتقبل 
لقطـــاع الطيـــران، وإبراز موقـــع مملكة 
اإلقليميـــة  الخارطـــة  علـــى  البحريـــن 
والدوليـــة كرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال، 

لتتكامل مع فعاليـــات المعرض الدولي 
للطيـــران الذي القى نجاًحـــا باهًرا على 
المســـتويين اإلقليمـــي والعالمي بفضل 
الشـــخصي  الممثـــل  وإشـــراف  جهـــود 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم رئيـــس اللجنة 
الُعليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي 

للطيران ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة. 

وتســـتعرض النـــدوة نجاحـــات مملكـــة 
محطـــة  إلـــى  التحـــول  فـــي  البحريـــن 
مركزيـــة للطيـــران في منطقـــة الخليج 
العربي، ومثابرتها على تحفيز التطوير 

في قطـــاع الطيران تماشـــًيا مع الرؤية 
االقتصاديـــة 2030، التي رعتها القيادة 
الرشـــيدة للمملكة نحو النمو واالزدهار، 
وتوجت أعمالها بإطالق القمر الصناعي 

“ضوء 1” في ديسمبر عام 2021م.
وتتطلـــع هـــذه النـــدوة لتقديـــم لمحـــًة 

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لتاريـــخ  عامـــًة 
أدوار  واســـتعراض  الطيـــران،  مجـــال 
المؤسســـات والهيئات فـــي هذا القطاع 
التطويـــر  عمليـــة  لمواصلـــة  الحيـــوي، 

والتحليق نحو آفاق أرحب. 
وتنقســـم النـــدوة إلى جلســـة افتتاحية 
وثالثة محاور رئيســـة، يتطرق المحور 
األول إلـــى “تاريخ الطيـــران في مملكة 
البحرين”، فيما يتنـــاول المحور الثاني 
“مراحـــل التطور فـــي قطـــاع الطيران: 
تحديات وإنجازات”، أما المحور الثالث 
واألخير فيستشـــرف الجهـــود الوطنية 
المتعلقـــة بــــ “اآلفاق مـــن الطيـــران إلى 

الفضاء”.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الندوة تأتي 
بمشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل مجموعـــة 
من المؤسســـات الوطنية في البحرين، 
حيـــث سيشـــارك فيهـــا كٌل مـــن وزارة 
والهيئـــة  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 
الوطنية لعلوم الفضاء، وشركة طيران 
البحريـــن،  مطـــار  وشـــركة  الخليـــج، 
وشـــركة خدمات مطار البحرين، وعدد 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  الشـــخصيات  مـــن 

والدراية في هذا المجال.

المملكة تحولت لمحطة مركزية للقطاع على مستوى الخليج

عبداهلل بن أحمد: البحرين تتطلع ألدوار أوسع في الطيران



نظم مجلس المترشح النيابي عن عاشرة 
العاصمة نواف الجشـــي لقـــاء مفتوحا مع 
أهالـــي الدائـــرة والمواطنين في مجلســـه 
األســـبوعي بســـند، متطرقـــا خاللـــه ألهـــم 
االنتخابي.وقـــال  برنامجـــه  مرتكـــزات 
الجشـــي بحديثـــه للحضـــور إن البرنامـــج 
يتكون من خمسة عشر محورا تصب كلها 
في الصالح العام، وفي خدمة المواطنين، 
وتالمس أولوياتهـــم، وفق تواصله الدائم 
معهم، والذي يمتد ألكثر من سبع سنوات. 
وتابـــع الجشـــي “أهـــم محـــاور برنامجـــي 
االنتخابـــي هـــو إعـــادة النظر فـــي قوانين 
وقرارات الدعم االجتماعي، خصوصا في 
ضـــوء المتغيرات االقتصاديـــة والتضخم 
العالمـــي، الـــذي ألقى بظالله علـــى ارتفاع 

األسعار، وأثر على معيشة المواطن”. 
لـــذوي  بـــأن “تقنيـــن الدعـــم المالـــي  وزاد 
الدخـــل المحدود “عـــالوة الغـــالء” ليكون 
تشـــريعا متكامال، وتطوير قانون الضمان 
الخدمـــات  فـــي  والتوســـع  االجتماعـــي، 

والشـــرائح  للمواطنيـــن،  يقدمهـــا  التـــي 
المستفيدة”. 

بمحـــور  يتعلـــق  “فيمـــا  الجشـــي  وتابـــع 
البطالـــة، الدفـــع نحو خطـــوات جدية من 
أجـــل معالجـــة قضيـــة البطالـــة، وتقديـــم 
حلول واقعية، قابلة للتطبيق، ومن جملة 
هذه الحلول االحـــالل اإللزامي المنهجي، 
االكاديمـــي  التعليـــم  مســـارات  تعديـــل 
العمـــل،  ســـوق  مـــع متطلبـــات  لتتناســـب 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  اقســـام  توطيـــن 
مختلف الشـــركات والمؤسســـات، وحصر 
مجموعة من الوظائف على البحرينيين”.
ويقـــول “فيمـــا يتعلـــق بالملف اإلســـكاني، 
تقديـــم المقترحـــات التـــي مـــن شـــأنها أن 

تثري التشـــريعات االســـكانية التـــي تلبي 
تســـهم  التـــي  والمبـــادرات  تطلعاتهـــم، 
بتسريع وتيرة الطلبات االسكانية، وزيادة 
لبنـــاء الوحـــدات  الموازنـــات المخصصـــة 
الســـكنية، واالســـتفادة من الفائض المالي 
للدولة بذلك، وأيضا إعادة النظر في جملة 
مـــن االشـــتراطات والقـــرارات التنظيمية 

بهـــدف توســـيع الشـــرائح المســـتفيدة من 
الخدمات اإلسكانية”.

محـــور  الـــى  ايضـــا  الجشـــي  وأشـــار 
احتياجـــات الدائرة بقوله “سأســـعى بإذن 
لتشـــكيل  باالنتخابـــات  فـــوزي  هللا حـــال 
مجلس شـــورى للدائرة، للتشاور بمختلف 
المواضيـــع التـــي تهـــم أبنـــاء الدائـــرة، أو 

علـــى مســـتوى المملكة”. ويقـــول “وكذلك 
فـــي  المواطنيـــن  كافـــة مطالـــب  متابعـــة 
الدائـــرة، ســـواء علـــى الصعيد اإلســـكاني، 
أو التوظيـــف، أو غيرهـــا، ومتابعة طلبات 
تنفيـــذ العقوبات البديلة على المحكومين 
كافـــة  ومتابعـــة  القضايـــا،  مختلـــف  فـــي 
االحتياجـــات الخدميـــة للدائـــرة، والعمـــل 

علـــى تطويـــر البنية التحتيـــة، وحل كافة 
المشاكل على صعيد الخدمات الحكومية 
الجشـــي  واردف  العامـــة”.  والمرافـــق 
احتياجـــات  بمتابعـــة  أيضـــًا  “وســـأهتم 
المراكز الشبابية واألندية والجمعيات في 
الدائـــرة، والتحـــرك لتخصيـــص موازنـــات 

مجزية لها”.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

لالنتخابـــات  التنفيذيـــة  اإلدارة  أكـــدت 
اآلليـــة  أن   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
المنظمة لعملية التصويت يوم االقتراع 
المقـــرر فـــي 12 نوفمبـــر الجـــاري، وفي 
جولة اإلعادة المقررة السبت الذي يليه 
الموافـــق 19 نوفمبر، تســـتدعي وجوب 
إحضـــار الناخبين جواز ســـفرهم إلتمام 

عملية التصويت.
وبحســـب اإلجراءات المعمول بها، فإن 
الناخبين الذين لن يكون جواز ســـفرهم 
بســـبب  االقتـــراع  يـــوم  حوزتهـــم  فـــي 
آخـــر،  ســـبب  ألي  أو  اإللغـــاء  أو  الفقـــد 
فإنـــه يســـتوجب منهم مراجعة شـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة بوزارة 
الداخلية لطلب إصدار بطاقة التصويت 
التي ســـيتم التعامل معها كسند رسمي 
بديـــل عن جواز الســـفر لتمكين الناخب 
غيـــر المتوفر جـــوازه في ذلك اليوم من 
حقـــه فـــي المشـــاركة واالقتـــراع فقط، 
مـــع مراعـــاة وجـــوب اصطحـــاب بطاقة 
الهوية. أمـــا إذا صادف انتهاء صالحية 
جـــواز الســـفر خـــالل الفتـــرة التـــي تقـــع 
بيـــن يومـــي االقتـــراع واإلعـــادة، فإنـــه 

باإلمكان استخدام الجواز إلتمام عملية 
التصويت.

ومن المقرر أن تباشـــر شؤون الجنسية 
والجـــوازات واإلقامة بـــوزارة الداخلية 
اعتبارا من يوم يوم أمس األحد ولغاية 
يوم الســـبت المقبل الموافق 12 نوفمبر 
حيـــث مـــن المقـــرر أن تســـتأنف إصدار 
الرســـمية  العطلـــة  يـــوم  فـــي  البطاقـــة 
المصـــادف يـــوم الجمعـــة وكذلـــك يـــوم 
التصويـــت،  ليـــوم  المصـــادف  الســـبت 
علمًا بأن شـــؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامة ستباشـــر عملها يوم التصويت 
من الســـاعة من الســـاعة الثامنة صباحا 
إلـــى  يشـــار  مســـاء.  الســـابعة  وحتـــى 
إن بإمـــكان الناخبيـــن مراجعـــة المركـــز 
الرئيسي لشـــؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة بـــوزارة الداخليـــة الكائن في 
المنامـــة وبإمكانكم أيضـــًا مراجعة فرع 

مدينة المحرق أو مدينة عيسى.

بطاقة لتمكين الناخبين الفاقدين 
لجوازاتهم من المشاركة في االقتراع أكثــــر مــن 18 ألــف إعـــــالن و225 مقــــــرا 

انتخابيــــا فـــي مختلـــف المحــافظـــــات

تعديل أوضاع 616 إعالنا... منسق “البلديات”:

عاصــم  والبلديــة  النيابيــة  لالنتخابــات  البلديــات  منســق  صــرح 
عبــدهللا أن عــدد المقــار االنتخابيــة التــي تــم الترخيــص لهــا فــي 
جميــع محافظــات البحريــن، بلــغ عددهــا 225 مقــرا انتخابيــا، فيما 
بلــغ عــدد اإلعالنات التي رخصــت 18.096 ألف إعالن للمترشــحين 

لالنتخابات البلدية والنيابية.

وذكـــر أن هناك حاالت تم رصدها 
مـــن قبـــل فريـــق االنتخابـــات في 
البلديات إلعالنات تم وضعها في 
خـــارج حـــدود الدوائـــر أو بصورة 
انتخابيـــة  دوائـــر  مـــع  متداخلـــة 
إعالنـــات،   107 وعددهـــا  أخـــرى 
تعديـــل  تـــم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرًا 
وضعيـــة 616 إعالنـــا في مختلف 

المحافظات.
ولفـــت عاصـــم عبداللطيـــف إلـــى 
مـــن  وتجاوبـــا  تعاونـــا  هنـــاك  أن 

قبل أغلب المترشـــحين مع فريق 
االنتخابـــات، والذيـــن التزموا من 
جانبهـــم بالتعليمات والمالحظات 
وقامـــوا بتصحيـــح أوضاعهم بما 
يتوافق مـــع اشـــتراطات الدعاية 
االنتخابيـــة، منوهـــًا إلـــى أن هناك 
تنســـيقا متواصـــال ومســـتمرا مـــع 
العالقـــة  ذات  المعنيـــة  الجهـــات 
لضمان نجاح العملية االنتخابية.

توجـــه  تصريحـــه  ختـــام  وفـــي 
لالنتخابـــات  البلديـــات  منســـق 

النيابية والبلدية بالشـــكر الجزيل 
لإلشـــراف  العليـــا  اللجنـــة  إلـــى 
على ســـالمة االنتخابـــات ووزارة 
التنفيذيـــة  واإلدارة  الداخليـــة 

والبلديـــة  النيابيـــة  لالنتخابـــات 
المدنـــي  الدفـــاع  وإدارة   2022
وإلـــى  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 
جميع فرق العمل في االنتخابات.

المنامة - بنا

 عاصم عبداللطيف
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برنامجي االنتخابي يقوم على أولويات المواطنين المعيشية واإلسكانية

جانب من الحضور بالفعالية 

إبراهيم النهام | تصوير: بدر الحايكي

سأعمل على تثبيت 
المكتسبات وضمان 

عدم المساس بها

افتتح المترشـــح محمـــد المعرفي مقره 
االنتخابي بالدائرة الرابعة في المحافظة 
الجنوبية وســـط حضور جماهيري كبير، 
األهالـــي  مـــن  جمـــوع  توافـــدت  حيـــث 
لحضور االفتتاح واالطالع على برنامج 

عمل النائب ورؤيته للمجلس القادم.
وقد اســـتهل البرنامج بآيـــات من القرآن 
الكريـــم تالهـــا أحـــد طـــالب دورة محمد 
المعرفـــي المكثفة، حيـــث كان طالًبا في 
أول دورة عام ٢٠١٣ واصبح مدرًسا في 
نفس الدورة عام ٢٠١٨، وقد تال ما تيسر 
مـــن القرآن الكريم بطريقـــة )التلقين( مع 

ثالثة من طالبه في الحلقة.
وبعـــد ذلك ألقـــى المعرفـــي كلمتـــه التي 
أهميـــة  بالحضـــور مؤكـــًدا  فيهـــا  رحـــب 
وايصـــال  االفضـــل  الختيـــار  المشـــاركة 

األجدر تحت قبة البرلمان.
هـــي  المقبلـــة  المرحلـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مرحلـــة اقتصاديـــة تتطلب مـــن الجميع 
التعـــاون للخـــروج بحلول عمليـــة بعيًدا 
عـــن تحميل المواطـــن أي أعباء اضافية 

او االنتقاص من مكتسباته المعيشية.

وأضـــاف: ال يتســـع المقـــام للحديث عن 
بالتفصيـــل، وهـــو  البرنامـــج االنتخابـــي 
أود  ولكنـــي  ايديكـــم،  بيـــن  موضـــوع 
التركيز على نقطة مهمة جًدا، وهي أني 
سأســـعى الدراج االقتراحـــات برغبة في 
برنامـــج عمل الحكومـــة، حتى ترصد لها 
الميزانيات منـــذ البداية، وتصبح ممكنة 
التحقيـــق، بـــداًل مـــن ردها مـــرة بعد مرة 

بحجة عدم توفر الميزانية.

وختـــم المعرفـــي حديثه بثالثـــة وعود: 
األول أن يبقـــى علـــى العهـــد فـــي صـــف 
أو  اختيـــار  أي  فـــي  دائًمـــا  المواطـــن 
مكتًبـــا  يفتتـــح  ان  والثانـــي:  تصويـــت، 
لخدمـــة أهالـــي الدائـــرة كمـــا كان ســـابًقا 
فـــي فترة وجوده مـــن ٢٠١٤ الى ٢٠١٨، 
مفتوًحـــا  مجلســـه  يبقـــى  أن  والثالـــث: 
كمـــا كان منذ ٢٠٠٨ ورقـــم هاتفه متاًحا 

وكذلك وسائل التواصل االجتماعي.

ومـــن الفقـــرات المبدعـــة التـــي تميـــز بها 
الحفـــل مشـــهد تمثيلي كوميـــدي هادف 
مـــراد،  اســـماعيل  المبـــدع  اخـــراج  مـــن 
وقصيـــدة فـــي حـــب البحريـــن للشـــاعر 

فيصل المريسي.
وفـــي ختـــام البرنامـــج قـــدم عـــدد مـــن 
الحضـــور مداخالت قيمـــة أثرت النقاش 
المقترحـــات  مـــن  مجموعـــة  وحملـــت 

واآلراء.

باٍق على العهد في صف المواطن دائما

المترشح نواف الجشي بحديث مفتوح مع المواطنين بمجلسه األسبوعي

المعرفــي يفتتــح مقــره االنتخــابــي وســط حضــور كبيــر

محمد المعرفي

البدء في تلقي الطلبات 
ولغاية يوم التصويت

نواف الجشي
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المنامة - النيابة العامة

صرحـــت رئيـــس نيابـــة االســـتئناف بأن 
محكمـــة التمييـــز أرســـت مبـــدأ قضائيـــًا 
مهمـــا يتعلق برد الشـــيء المختلس في 
جرائـــم االختـــاس في القطـــاع األهلي، 
وقررت بأن عقوبة رد الشيء المختلس 
عقوبـــة تكميليـــة مراعـــى فيهـــا طبيعـــة 
الجريمـــة حيـــث إنهـــا محـــددة بقـــدر ما 
اختلســـه المتهم أو مـــا حصل عليه دون 
حـــق. وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت 
العامـــات  إحـــدى  قيـــام  مفـــاده  باغـــًا 
باختـــاس إســـوارة ذهبيـــة مـــن محـــل 
عملهـــا. وعليـــه باشـــرت النيابـــة العامـــة 
التحقيـــق فـــور ورود الباغ واســـتمعت 
إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمة 
فأقرت بالواقعة وقيامها ببيع اإلسوارة 

الذهبية وتحصلت على قيمتها لنفسها.
بإدانتهـــا  فقضـــت محكمـــة أول درجـــة 
دون أن تقضـــي بـــرد الشـــيء المختلس 
أو قيمتـــه للمجني عليه؛ فطعنت النيابة 
المحكمـــة  أن  إال  باالســـتئناف  العامـــة 
االستئنافية سايرت محكمة أول درجة 
فيما انتهت إليه. فطعنت النيابة العامة 
بالتمييز لألسباب القانونية التي ساقتها 
المطعـــون  الحكـــم  تصحيـــح  وطلبـــت 
فيـــه، فأصدرت محكمـــة التمييز حكمها 
المتقـــدم بقبـــول طعـــن النيابـــة العامـــة 
وبنقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه نقضـــا 
المطعـــون  بإلـــزام  وتصحيحـــه  جزئيـــا 
بـــرد مبلـــغ اإلســـوارة الذهبيـــة،  ضدهـــا 

إضافة إلى عقوبتي الحبس واإلبعاد. 

أرست مبدأ قضائيا جديدا ... محكمة التمييز تقبل 
طعن النيابة العامة بشأن رد قيمة إسوارة ذهبية

طلبات المساعدة المستلمة ال ترتبط بمزاعم انتهاكات من منسوبي “الداخلية”
أكـــدت األمين العـــام للتظلمـــات غادة 
حميد حبيـــب، أن الحديث عن جهود 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات في خدمة 
جمهورهـــا يعتبر من صميـــم واجباتها 
الوظيفيـــة واإلدارية، وهـــذا الحديث 
يكتســـب أهمية خاصة اآلن بمناســـبة 
قرب مرور عشر سنوات على تدشين 
األمانـــة فـــي يوليـــو 2013م، مضيفـــة 
أن اســـتذكار مـــا حصـــل طـــوال تلـــك 
المـــدة ليـــس فقط مـــن بـــاب التوثيق 
التاريخـــي وإنمـــا أيًضا مـــن متطلبات 
التطويـــر المهنـــي والـــذي يحـــدث في 
دارســـة  خـــال  مـــن  صـــوره  إحـــدى 
بـــدروس  والخـــروج  العمـــل  تجـــارب 

مســـتفادة منهـــا للوقـــوف علـــى أوجه 
التحديـــات والنقاط التـــي تحتاج إلى 
مزيد من التحســـين وتنمية المهارات 
مـــن  ُيعتبـــر  الـــذي  األمـــر  والقـــدرات، 
متطلبـــات االرتقـــاء بمســـتوى العمـــل 
وآلياته وهو ما تحتاجه أي مؤسســـة 
تسعى الستمرار نجاحها والبناء عليه 
لمواكـــب التحديـــات والتغييرات في 

بيئتها المحيطة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة إصـــدار األمانـــة 
العامـــة للتظلمـــات لتقريرها الســـنوي 

التاسع )2022-2021م(. 
وأشـــارت األمين العـــام للتظلمات إلى 
أن مدلـــوالت اإلحصائيـــات والبيانات 
الـــواردة في التقرير الســـنوي التاســـع 

فـــي  البيانـــات تأخـــذ  وتحليـــل هـــذه 
االعتبـــار الصـــورة الكليـــة التي تحكم 
عمل األمانـــة والظـــروف والتغييرات 
التي تؤثر فيه، ومنها منظومة العدالة 
الـــوزارات  وجهـــود  ككل،  الجنائيـــة 
والجهـــات والمؤسســـات ذات الصلـــة 
بمجاالت عملها، وفي هذا السياق بلغ 
إجمالي التظلمات التي تلقتها األمانة 
في الفترة التي يغطيها التقرير )631( 
تظلًمـــا منها )135( شـــكوى بنســـبة 21 
مســـاعدة  طلـــب  و)496(  تقريًبـــا،   %
بنســـبة حوالـــي 79 %، وأضافـــت أنه 
وبشـــكل عام فـــإن إجمالـــي التظلمات 
منـــذ  العامـــة  األمانـــة  تلقتهـــا  التـــي 
تدشـــينها فـــي يوليـــو 2013م، وحتى 

 )7,880( بلـــغ  2022م،  أبريـــل  نهايـــة 
تظلًما ما بين شكوى وطلب مساعدة، 
وذلك خال تسعة أعوام أي بمتوسط 
بلـــغ )875( تظلًمـــا، وهـــو عـــدد ال بأس 
فـــي معظمـــه بطلبـــات  بـــه، ويرتبـــط 
المســـاعدة )حوالي 70 % من إجمالي 
التظلمـــات( وهـــي طلبـــات ليســـت لها 
عاقـــة بأي أفعال مخالفـــة للقانون أو 
بمزاعم انتهاكات من جانب منســـوبي 

وزارة الداخلية وإنما تتعلق باألساس 
بطلبات مساعدة متنوعة، أكثرها من 
جانـــب فئـــات النـــزالء والمحبوســـين 
ا، األمر الذي يشير إلى الدور  احتياطيًّ
“اإلنســـاني” الـــذي تقـــوم بـــه األمانـــة 
بالتعـــاون مـــع اإلدارات المعنيـــة فـــي 

وزارة الداخلية.
كمـــا أعلنـــت حبيـــب أنـــه تـــم فـــي هذا 
العـــام وألول مـــرة نشـــر التصريحـــات 
والبيانـــات التي أصدرتهـــا األمانة في 
الفتـــرة التـــي غطاهـــا التقريـــر والتـــي 
مست قضايا أو ادعاءات القت تفاعًا 
مـــن الجمهـــور ومـــن بعـــض المنظمات 
المهتمـــة بقضايا حقوق اإلنســـان على 
المستوى اإلعامي ووسائل التواصل 

للحقائـــق  تبياًنـــا  وذلـــك  االجتماعـــي 
وترســـيًخا للمصداقيـــة فـــي التعامـــل 
مـــع مثـــل هـــذه القضايـــا بشـــكل يقيم 
االدعـــاءات القائمة عليهـــا من منطلق 
لمبـــدأ  أيضـــا  تعزيـــزا  محايـــد  مهنـــي 
“الحيادية” وهو من المبادئ الخمســـة 

الرئيسية في عمل أمانة التظلمات.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن 
كافة منتسبي األمانة العامة للتظلمات 
يدركون أهمية بذل قصارى جهودهم 
مـــن أجـــل الحفاظ علـــى المكتســـبات 
التـــي حققتهـــا األمانة طـــوال األعوام 
الماضيـــة والتي تهدف باألســـاس إلى 
خدمـــة الجمهور، مع البنـــاء على هذه 

المكتسبات وتطويرها.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

“أمن المنافذ” بالمركز األول... واللواء ماهر: اإلنجاز إحدى ثمار إستراتيجية التحديث
وفق تقرير جودة خدمة المطارات الدولي للعام 2022

مطـــار  شـــرطة  مديريـــة  حصلـــت 
البحريـــن الدولي باإلدارة العامة ألمن 
المنافـــذ علـــى المركـــز األول بحســـب 
تقرير جودة خدمة المطارات الصادر 
عـــن مجلـــس المطارات الدولـــي للعام 

.2022
وحصـــدت المديرية المركز األول في 
فئـــة المســـاعدة والتعـــاون في خدمة 
فـــي  الثانـــي  والمركـــز  المســـافرين، 
فئـــة انتظـــار المســـافرين فـــي مرحلة 
التفتيـــش، والمركـــز الثانـــي فـــي فئة 
سهولة إجراءات تفتيش المسافرين.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام اإلدارة 
اللـــواء ماهـــر  المنافـــذ  العامـــة ألمـــن 
أحمـــد بوعلي أن هـــذا اإلنجـــاز يعتبر 
إحـــدى ثمـــار إســـتراتيجية التطويـــر 
وزيـــر  يتبناهـــا  التـــي  والتحديـــث 

الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، والتي تحظى 
بمتابعة مستمرة من قبل رئيس األمن 

العام الفريق طارق بن حســـن الحسن  
منســـوبي  بـــأداء  االرتقـــاء  بهـــدف 
الـــوزارة، معربـــًا عـــن شـــكره وتقديره 

لـــكل منتســـبي مديرية شـــرطة مطار 
البحريـــن الدولـــي من ضبـــاط وأفراد، 
مشـــيدًا بجهودهـــم وعملهـــم الدؤوب 
مما ســـاهم فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز 
الدولـــي الـــذي يضاف إلـــى اإلنجازات 

التي حققتها وزارة الداخلية.
مـــن جانبه، أكد مدير مديرية شـــرطة 
مطـــار البحرين الدولـــي العقيد دعيج 
عيســـى الكـــواري، أن المديرية عملت 
الوظيفـــي  بـــاألداء  االرتقـــاء  علـــى 
وتطوير العمل األمني في هذا المنفذ 
الجوي الحيوي، من خال االســـتمرار 
فـــي بـــذل الجهـــود والقيـــام بالتدقيق 
اإلجـــراءات  جميـــع  علـــى  الداخلـــي 
المتبعة من قبل المديرية بشـــكل عام 
وإجراءات التفتيش ومراحله بشكل 

خاص.

المنامة - وزارة الداخلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقـــد مكتـــب مجلس مفّوضي المؤسســـة 
اجتماعـــه  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
العاشـــر، برئاســـة علـــي الـــدرازي، بحضور 
نائـــب الرئيس ورؤســـاء اللجـــان النوعية 
الدائمـــة، واألميـــن العام، حيـــث افتتحت 
أعمال االجتماع باإلشادة بنجاح فعاليات 
العقوبـــات  “قانـــون  الدولـــي  المؤتمـــر 
والتدابيـــر البديلـــة: تجربـــة نوعيـــة فـــي 
التـــي  وبمخرجاتـــه  الجنائـــي”،  التشـــريع 
ســـيكون لهـــا أثـــر بالـــغ فـــي اإلســـهام في 
إصـــاح المحكـــوم عليـــه وإدماجـــه فـــي 
المجتمـــع من حيـــث تمكينه فـــي المجال 

األكاديمي.
أن  الـــدرازي  بيـــن  الســـياق،  ذات  وفـــي 
ســـيتم  للمؤتمـــر  الختاميـــة  التوصيـــات 
إرســـالها إلـــى عدد مـــن الجهات الرســـمية 
في مملكة البحريـــن، إضافة إلى الجهات 
ذات العاقـــة للبـــدء في تفعيلهـــا والعمل 

على تضمينها في القوانين والتشـــريعات 
خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة  الوطنيـــة، 
وتجارب الـــدول األخـــرى والوقوف على 
أفضـــل الممارســـات في مجـــال العقوبات 

والتدابير البديلة.
 مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد المكتـــب أهميـــة 
الــــ41  الـــدورة  فـــي  المؤسســـة  مشـــاركة 
 ،)UPR( الشـــامل  الـــدوري  لاســـتعراض 
والتي ســـتنطلق في نوفمبر 2022، حيث 
ســـتكون مملكة البحرين أول دولة سيتم 

استعراضها في هذه الدورة.
الوطنيـــة  المؤسســـة  بالذكـــر أن  الجديـــر 
لحقوق اإلنســـان قدمت تقريرها الموازي 
إلـــى الفريق العامل المعني باالســـتعراض 
الـــدوري الشـــامل، حيـــث يمكـــن االطاع 
عليه عبر زيارة موقع المفوضية السامية 
االســـتعراض  )قســـم  االنســـان  لحقـــوق 
الـــدوري الشـــامل( أو مـــن خـــال الموقـــع 
www.nihr.org. للمؤسســـة  اإللكترونـــي 

bh في قسم التقارير.

البحرين أول دولة سيتم استعراض تقريرها في “الدوري الشامل”

تضمين توصيات مؤتمر “العقوبات البديلة” في التشريعات الوطنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفع رئيـــس األوقاف الجعفرية يوســـف 
أعضـــاء  كافـــة  عـــن  ونيابـــة  الصالـــح 
المجلـــس خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى ملك الباد الُمعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة بمناســـبة نجـــاح الزيارة 
البابـــا  لقداســـة  التاريخيـــة  الرســـمية 
فرنســـيس، بابـــا الفاتيـــكان، ومشـــاركته 
وشـــيخ األزهر الشـــريف رئيـــس مجلس 
حكمـــاء المســـلمين اإلمـــام األكبـــر أحمد 
الطيـــب، فـــي ملتقـــى البحريـــن للحـــوار 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  “الشـــرق والغـــرب 
اإلنساني”، بدعوة كريمة ورعاية ملكية 

سامية.
وثَمن رئيس األوقاف الجعفرية النتائج 
المثمرة لهذا الملتقى اإلنســـاني العالمي 

بمشـــاركة أكبر رمزين دينيين، وحكماء 
شـــاهًدا  باعتبـــاره  والغـــرب،  الشـــرق 
علـــى مكانـــة مملكـــة البحريـــن كواحـــة 
أمـــن وســـام ومنـــارة عالمية للتســـامح 
الديني والحوار والتعايش الســـلمي بين 
جميـــع األديـــان والمذاهـــب والثقافـــات 

والحضارات.
وقـــال الصالح “إننا فـــي مملكة البحرين 

إرٍث عريـــٍق  علـــى  نســـتند  األزل  ومنـــذ 
واالنســـجام  والتعايـــش  التســـامح  مـــن 
والمذاهـــب  األديـــان  مختلـــف  بيـــن 
والحضـــارات، ولقـــد شـــهدنا العديـــد من 
المبـــادرات المهمـــة التـــي انطلقـــت مـــن 
مملكة البحرين على صعيد تجسيد قيم 
الحوار والتســـامح والتعددية في العهد 
الزاهـــر لجالة الملك المعظـــم وبمؤازرة 
من صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 

رئيس مجلس الوزراء”.
وقـــال إن مملكـــة البحرين ســـتظل على 
الـــدوام بإذن هللا تعالى وطـــن التعايش 
واألمـــان والســـام، لجميع أبناء شـــعبها 
ومـــن يعيـــش فـــوق أرضهـــا، وســـتبقى 
موطن الوســـطية والتسامح واالعتدال 
المنفتـــح علـــى العالـــم، والفخـــور دوًمـــا 
بإرثـــه الحضـــاري العريـــق والممتـــد عبر 
التاريخ، وســـتبقى المملكـــة على الدوام 

منبرًا للتعايش والحوار.

ملتقى الحوار حقق نجاحا مثمرا بمشاركة أكبر رمزين دينيين... “الجعفرية”:

البحرين ستبقى موطن الوسطية واالعتدال المنفتح على العالم

يوسف الصالح

الصخير - جامعة البحرين

اســـتقبلت رئيسة جامعة البحرين جواهر 
المضاحكة، وكيل األزهر الشـــريف محمد 
الضوينـــي، الـــذي يـــزور مملكـــة البحريـــن 
للمشـــاركة فـــي ملتقـــى البحريـــن للحوار 
التعايـــش  أجـــل  مـــن  والغـــرب  “الشـــرق 
اإلنســـاني” فـــي دورتـــه األولـــى، برعايـــة 
لـــدن ملـــك البـــاد المعظـــم  ســـامية مـــن 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة. ورحبـــت المضاحكـــة بضيـــف 
الكريـــم ورئيـــس جامعـــة األزهـــر  البـــاد 
ســـامة داود، وأمين عام مجمع البحوث 
اإلســـامية نظير عياد، والرئيس الســـابق 

لجامعة األزهر محمد المحرصاوي.
البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وأشـــادت 
بجهـــود األزهر الشـــريف في نشـــر العلوم 
اإلســـامية علـــى مدى القـــرون الســـالفة، 
وتأليـــف  والوســـطية،  االعتـــدال  ونشـــر 
القلوب، وتوحيد المســـلمين، مشـــيرة إلى 

األدوار المهمـــة لخريجـــي جامعـــة األزهر 
العلـــوم اإلســـامية، وبيـــان  فـــي إحيـــاء 

معالم الدين الحنيف.
وقالـــت “لقـــد تشـــرفت جامعـــة البحريـــن 
باحتضـــان العديـــد مـــن خريجـــي األزهـــر 
الحركـــة  فـــي  أســـهموا  الذيـــن  الشـــريف، 
العلمية واألكاديمية فـــي الجامعة، خال 
عمرهـــا الذي يزيد على 3 عقـــود”، منوهًة 
بالمســـتويات العلميـــة الرفيعـــة لخريجي 

هذا الصرح الكبير.
من ناحيته، أشـــاد وكيل األزهر الشـــريف، 

بالجهـــود العلميـــة واألكاديميـــة لجامعـــة 
البحريـــن، منوهـــًا بدورهـــا فـــي تخريـــج 
المثقفيـــن والباحثيـــن والمفكريـــن، الذين 
يســـهمون فـــي ترســـيخ الوعـــي بقضايـــا 
األمـــة، والنهوض بها فـــي مختلف األبعاد 

المعرفية، والثقافية والفكرية.
وأشـــاد باحتضان مملكة البحرين للحوار 
بين الشـــرق والغرب، مشـــيرًا إلى أنها من 
أهـــم الخطوات التـــي تمهـــد للتفاهم بين 
أتباع الديانات المختلفـــة، وتقليل التوتر 

على مستوى العالم.

جامعة البحرين احتضنت العديد من خريجي الصرح الكبير

المضاحكة تشيد بدور األزهر في نشر اإلسالم المعتدل

رئيسة جامعة البحرين مستقبلة وفد األزهر الشريف

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار:

أشـــاد رئيس المؤسســـة البحرينية للحوار 
ملتقـــى  بمخرجـــات  القصيبـــي  ســـهيل 
)الشـــرق والغـــرب مـــن  للحـــوار  البحريـــن 
أجل التعايش اإلنســـاني( ونتائجه المهمة 
بيـــن  الحـــوار  أكـــدت علـــى أهميـــة  التـــي 
األديـــان، والتعايش الســـلمي، ودور رجال 
وعلمـــاء األديـــان فـــي معالجـــة تحديـــات 
العصـــر كالتغيـــر المناخـــي وأزمـــة الغـــذاء 
العالمـــي، إلـــى جانب تبـــادل التجارب في 
مجـــال تعزيـــز التعايش العالمـــي واألخوة 
اإلنســـانية.  وهنـــأ القصيبـــي ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة علـــى النجـــاح الباهـــر 
لهـــذا الملتقـــى العالمـــي الـــذي شـــارك فيه 
بابـــا الفاتيـــكان قداســـة البابـــا فرانســـيس 
و شـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيـــس مجلس 
حكمـــاء المســـلمين اإلمـــام األكبـــر أحمـــد 
الطيب، إلى جانب عشـــرات الشـــخصيات 

البـــارزة وممثلـــي األديـــان مـــن  القياديـــة 
مختلـــف دول العالـــم. مشـــيًدا فـــي هـــذا 
الســـياق باإلعان عن إنشـــاء جائزة الملك 
حمـــد الدولية للحوار والتعايش الســـلمي، 
التـــي تترجـــم حـــرص جالته علـــى تعزيز 
التآخي اإلنســـاني والحوار بين الشـــعوب 
الامحـــدود  جالتـــه  ودعـــم  والثقافـــات، 
لدعم التقارب بين البشـــر مـــن دون تمييز 

من أجل رفعة األمم والشعوب.
وأعرب القصيبي عن تقديره للجهود التي 
بذلها المجلس األعلى للشـــئون اإلسامية 
فـــي تنظيـــم هـــذا الحـــدث العالمـــي المهم 
بالتعـــاون والتنســـيق مع مجلـــس حكماء 
المســـلمين ومركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
للتعايـــش الســـلمي.  وأكـــد أن إقامـــة هذا 
الملتقى علـــى أرض مملكة البحرين يؤكد 
ريادية المملكة في حمل رســـالة التعايش 
بقيـــم  والتزامهـــا  اإلنســـانية  واألخـــوة 
التســـامح والســـام واالحتـــرام المتبـــادل 
بيـــن الجميـــع فـــي وقـــت يمـــر فيـــه العالم 
بتحديـــات صعبـــة مـــن خـــال العديد من 
ن دعوة شـــيخ  المبادرات المبتكرة.  كما ثمَّ
األزهـــر الشـــريف إلى حوار إســـامي يعزز 
الوحدة اإلسامية بين طوائف المسلمين 
ومذاهبهـــم المختلفة، معرًبـــا عن أمله في 
ترجمـــة هـــذه الدعـــوة الكريمة إلـــى واقع 

عملي يخدم األمة اإلسامية جمعاء. 

دعم ملكي ال محدود لدعم التقارب بين البشر ... “البحرينية للحوار”:

البحرين رائدة في حمل رسالة التعايش واألخوة اإلنسانية

سهيل القصيبي
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7880 إجمالي التظلمات منذ تدشين األمانة في 2013... األمين العام لـ “التظلمات”:
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Vacancies Available
HAIMA TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of
 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contac
36738888 or BUYASER123@HOTMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

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

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

 GLAZIER
 suitably qualified applicants can contac

39813203 or acityglass@yahoo.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39813203 or cityyaser@yahoo.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17220000 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING CLERK
 suitably qualified applicants can contac

17790090 or AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM 

DELMON PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST
 suitably qualified applicants can contac

17740900 or h.aljad@nasserpharmacy.com 

ALAFRAH CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33328444 or AL-AFRA7@HOTMAIL.COM 

KATANA BEACH JAPANESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac
38080801 or INFO@KATANATORII.COM 

YOUSIF QASSIM ARTISTIC CENTER WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

39440343 or accounts@yqart.com 

ALKAHAF CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
17722281 or ALKAHAF1@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17564715 or ali.hussain@mbpetroleum.com 

BEENU WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39622367 or HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17720304 or EBSHARIF@GMAIL.COM 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39802060 or FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

ALSEEF JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17226040 or SEEFJEWELLERS@GMAIL.COM 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (DEPARTMENT)
 suitably qualified applicants can contac

17750750 or hrad@alzayani-investments.com 

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

 PROJECTS COORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac
17456180 or ARJUMA@UNEECO.COM 

ALABJAR RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

39420606 or mgtbah9@gmail.com 

MUBARAK EBRAHIM MUBARAK ALBURSHAID 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39155229 or KARBOOTA_81108@HOTMAIL.COM 

SATAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

39409898 or FATMATHANI@HOTMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)
 suitably qualified applicants can contac
17537742 or Recruitment.bh@heston.net 

BOX MAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contac

33229021 or layla@haridasp.com 

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17461033 or shabib@agility.com 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

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

 OFFICER
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or RASHEED@SECURICORE.BH 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

SMART ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38385157 or ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM 

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac
33003044 or gulfcapitals.bh@gmail.com 

INNER STYLE CARPENTRY WORKSHOP WLL 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
 suitably qualified applicants can contac

39964163 or INNERSTYLE1@GMAIL.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contac

17252929 

Delta Pharmacy 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contac

38997089 or info@deltapharmacy.org

Saga burger express 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39448689

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن بيع محل تجاري انترناشونال كوميرشال ستاندرد للتجارة العامة والتحويل القيد إلى
 ) شركة ذات مسئولية محدودة (

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسماة انترناشونال كوميرشال ستاندرد للتجارة العامة والمملوكة للسيدة بتول عقيل عيسى عبدالرسول 
ميالد والمسجلة بموجب القيد رقم 109106 ، بطلب بيع المحل التجاري المذكور وتحويلها إلى شركة 
ذات شركة ذات مسئولية محدودة عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء 

التالية أسماؤهم :
محمود عبدالرسول حسن مرهون احمد علي 

محمد بن علي بن سعد الشهراني 
محمد بن مبارك بن أحمد الخالدي

ناصر بن حمد بن عامر العرق

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 159237( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد اسامه علي محمد الشيخ عبدهللا العباسي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة ضحيه حوران محمد عواد فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2-114564 

االسم التجاري : كوت برغر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

)CR2022- 160472( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن سلمان محمد سلمان محمد المخرق بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي 145539: إلى السيدة تقيه سلمان محمد مكي المخرق فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 145539-1

االسم التجاري : دار الهيبة للمسابيح

وزارة الصناعة والتجارة 
إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

) كوسترا للدعاية واالعالن ذ م م (
سجل تجاري رقم ) 67997 (

 ( شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،) 67997  ( القيد رقم  المسجلة بموجب   ) للدعاية واالعالن ذ م م  كوسترا 
بطلب تصفية الشركة تصفية ) اختيارية ( وتعيين السادة ) عبدهللا عبدالرسول 

عبدهللا العوامي ( مصفيا للشركة . عنوان المصفي :
) عبدهللا عبدالرسول عبدهللا العوامي (

) 39616164 (
) Bringg.bh@gmail.com (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لألطعمة  لوسيتانيا  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالكة  إليها  تقدمت 
سلمان  عبدالشهيد  محمود  علياء  السيدة  للسيد/  والمملوكة  الشهية 
بن جمال  والمسجلة بموجب القيد رقم 139820، بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله إلى قيد شركة قائمة 
المسماة شركة مطعم هما ذ.م.م والمسجلة بقيد رقم  142151 وهي 
التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك   ، محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة 
التجاري ليصبح مملوكا للسيد ابراهيم أحمد ابراهيم علي وتغيير اإلسم 

التجاري من:
لوسيتانيا لألطعمة الشهية 

LUSITANIA GOURMET FOOD
إلى: 

فيفل البحرين ذ.م.م
VIVEL BAHRAIN  W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض على تغيير االسم التجاري المذكور أعاله 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

تاريخ :06-11-2022
) CR2022- 156405( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

التجاري  المحل  بتحويل  حسن  علي  حسن  فاطمه  السيدة   / السيد  إلينا  تقدم 
من  كل  فعلى  كريمي  جمعه  عبدهللا  تيمور  مجتبى  السيدة  السيد/  إلى  التالي: 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 1-118109 

االسم التجاري : دار الخليج لخدمات الترجمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

) بنك إم يو إف جي المحدود - فرع شركة اجنبية (
سجل تجاري رقم ) 35342 - 1 (

شركه  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية)بموجب التخويل من الساده 
بنك إم يو إف جي المحدود - فرع شركة اجنبية  المسجلة بموجب القيد رقم 
السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)1  -  35342(

)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي :

)جرانت ثورنتون - عبدالعال - شركة تضامن بحرينية(
jassim.abdulaal@bh.gt.com   -   ) ) +973 (17500188 (

وزارة الصناعة    -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم ت إليها 
للسيد/ والمملوكة  صالون  ستوديو  برازيل  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
السيدة علي ابراهيم محمد علي ايراهيم البصري والمسجلة بموجب القيد رقم 
106338 - 3  ، بطلب بيع المحل التجاري برازيل ستوديو صالون  المذكور 
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره  500  دينار 
بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري برازيل ستوديو صالون عن جزء 
للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  من 

التالية أسماؤهم:
علي ابراهيم محمد علي ايراهيم البصري) بنسبة ( 50 % 

 ISABELA FAKRI GRACA ) بنسبة ( 50%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مركز ليف هيلثي بالس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مركز ليف 
هيلثي بالس ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 132178 ، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم 4 من:
مركز ليف هيلثي بالس ذ.م.م 

 LIVE HEALTHY PLUS CENTRE W.L.L
الى: 

مركز لوكال ميل بالن ذ.م.م 
LOWCAL MEAL PLAN CENTER W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
1 ، طالبين   - 96983 القيد رقم   للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب  ابل  شركة 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم  1 
من: ابل للتجارة ذ.م.م

 ABUL TRADING CO W.L.L 
الى: نجمة خلود للحلويات والتجارة ذ.م.م

) NAJMA KHOLOUD SWEETS &TRADING W.L.L (
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم فرع في شركة الجديان للتجاره العامه ذ.م.م

عثمان  هشام  السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالغفار عثمان نيابة عن السادة شركة الجديان للتجاره العامه ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 128237 ، طالبين تغيير اسم الشركة للفرع رقم 2 من:
الجديان للحوم الطازجه ذ.م.م

ALGDYAN FRESH MEAT CO W.L.L
الى: شركة التيسير للمواد الغذائية ذ.م.م

AL TISEER FOOD PRODUCTS CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إعالن بحل و تصفية
شركة صيدلية التمني  ذ.م.م

سجل تجاري رقم  112400    
 بناء على قرار الشركاء في شركة صيدلية التمني  ذ.م.مالمسجلة بموجب القيد 
رقم   112400   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة  محمود 

محمد حسن تميم  مصفيا للشركة.
325 من  المادة  انتهت وفقا لنص  المديرين قد  بهذا يعلن المصفي أن سلطة 
لعام   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
عنوان المصفي: محمود محمد حسن تميم  

MAHMOODTAMIM@GMAIL.COM    -  39475757

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 161100( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر: ابراهيم خليل ابراهيم خيري

االسم التجاري الحالي: نور االيمان لقطع غيار السيارات
االسم التجاري الجديد: ستار الين السالمة

رقم القيد: 48343-6

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022 161902-( إعالن رقم
معاملة مشتركة - تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر: سكينه خليل ابراهيم الخالص
االسم التجاري الحالي: مٔوسسة ناريس للمقاوالت والتنظيفات

االسم التجاري الجديد: ناريس اكسبرس ديليفري
رقم القيد: 76010-9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل

إعالن بشأن تحول شركة )تضامن(
إلى شركة )ذات مسؤولية محدودة(

قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدمت شركة )احمد العبري للتجارة شركة تضامن بحرينية( المسجلة 
القانوني  الشكل  تحويل  بطلب   ،)151374-1( رقم  القيد  بموجب 
للشركة المذكورة من )تضامن( إلى شركة )ذات مسؤولية محدودة( 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
 )CR2022-159702( إعالن رقم

معاملة مشتركة – تغيير االسم التجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 20-82701

اسم التاجر: حسن عبدالرضا كاظم فردان
االسم التجاري الحالي: مطعم اولد شيف لألكالت الشعبية والفالفل

االسم التجاري الجديد: زنون كافتيريا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة الشجرة الخضراء لألستشارات ذ.م.م سجل تجاري رقم 1-136508

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
الشجرة الخضراء لألستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 1-136508، 
 DHANANJAY السادة بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين 

NAVNATH SHINDE مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

DHANANJAY NAVNATH SHINDE
+ 973 35138110

info@phronesis.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل قيد وادي كرانة لمقاوالت التنظيفات إلى شركة ذات 
مسٔوولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
وادي   + التنظيفات  لمقاوالت  كرانة  وادي  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك 
كرانة للعقارات+ وادي كرانة لمناولة البضأيع+ وادي كرانة النشطة البرمجة 
الحاسوبية والمملوكة للسيد عرفات احمد مكي علي حسن والمسجلة بموجب 
المٔوسسة  قيد  بتحويل  المالك  بطلب من  فروعها،  بكامل   154662 رقم  القيد 
الفردية المذكور إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 1000دينار

بحريني، وذلك بكافة ٔاصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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15 االثنين 7 نوفمبر 2022 - 13 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5137 Vacancies Available
AL SAYLYA OASIS BATRYS AND TYRES REPAIA 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

 suitably qualified applicants can contac
36900440 or ABDULLABH6666@GMAIL.COM 

BLACK FOX GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC(MOTOR-VEHICLE)
 suitably qualified applicants can contac
39166611 or JEHAD3916@GMAIL.COM 

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

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

La ville coldstore 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39409901 or AJAFFAR42@GMAIL.COM 

KHALIDA IQBAL AHMED KHAN KHALIL KHAN ISMAIL 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac
33144424 or kahlida2015@hotmail.com 

BLUEBIRD PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33334142 or SALESBLUEBIRDMEDICAL@GMAIL.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17813535 or hrd@shaheengroup.com 

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

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Iacovou Construction (Bahrain) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contac

17593367 or infobahrain@iacovougroup.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

FUL FLOWERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac
39617788 or Z.alhaddad27@gmail.com 

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

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

WORLD THREAD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39000081 or CC5551@HOTMAIL.COM 

AYESHA STAR FLOWER 
has a vacancy for the occupation of

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

BAIT ALSANDWICHES CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39447534 or ALNJDAI@HOTMAIL.COM 

SEVENS VENTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33540020 or hrm@sevensholding.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34111999 or sharef.works@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

66600200 or M.I.75@HOTMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contac

39980260 or ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17710271 or hrvp@alghalia.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

17210389 or tomas@sspbahrain.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38957110 or WASHEEMBAHRAIN@GMAIL.COM 

Diyar Bit Land Construction 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39543523 or ayadshahidlatif@gmail.com 

SAFFRON VILLAGE TRADING. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39453805 or SADIQA.ALSAEQ@HOTMAIL.COM 

ZENITH PROPERTIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MESSENGER
 suitably qualified applicants can contac
39133826 or VIVMATS@YAHOO.CO.UK 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

NATURAL BEAUTY MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contac

17773037 or MUNA.DENTALCARE@GMAIL.COM 

GLORIOUS CONTRACTING AND LANDSCAPING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

35122916 or GLORIOUSCONTRACTING2000@GMAIL.COM 

LEGEND STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

38872221 or ENG.MOHAMEDELDIHAIBAN@GMAIL.COM 

HOOKAHOLIC RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (COFFEE SHOP)
 suitably qualified applicants can contac

66619921 or AH_RAZZAQUE@HOTMAIL.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

RIFFA MART CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39233478 or RIFFAMART@GMAIL.COM 

MUHAMMAD KHALID JEWELLER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contac
33331978 or KHALIDSILVERS@GMAIL.COM 

AREZOU chocolates & flowers 
has a vacancy for the occupation of

 FLORIST/FLOWER SETTER
 suitably qualified applicants can contac
39966932 or DAEE_10@HOTMAIL.COM 

POSWAL CARGO SERVICE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
33886097 or POSWAL.SPC@GMAIL.COM 

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

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contac

36067003 or rafathglwvn@yahoo.com 

BOMBO SHAWARMA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BRASS STAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66708118 or info@awtadi.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33511718 or RASHADALI669@GMAIL.COM 

BULLET PROOF REPAIR OF BOATS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39919902 or ggsbahrain@gmail.com 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

66747761 or dmico.wll@gmail.com 

ONE STOP ELECTRONICS REPAIR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33753607 or OSE7931@GMAIL.COM 

ARAIB FACTORY FOR INDUSTRY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ENGINEER-ELECTRICAL-(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

39985455 or Whaidarah1990@GMAIL.COM 

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

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

17000342 or info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

JABAL AL RAYAN CONTRACTINJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

36817259 or SOQRATALBRIHE82@GMAIL.COM 

TRENDY PIZZA PASTA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17213234 or JAFFAR@GENETECHBH.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contac

39442002 or HR@KAZEROONIGROUP.COM 

SANSIRO REAL ESTATE &CLEARENCE SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MESSENGER
 suitably qualified applicants can contac

33373383 or S.HUSAIN@PUREGROUP.BH 

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

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

MIDDLE EAST ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

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

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

OMAR KHALED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35306735 or UMERKHALIDBH@GMAIL.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contac

66370888 

MUHAMMAD SAGHIR CARGO HANDLING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39598539 or MSG.SPCBH@GMAIL.COM

Spicy Palace W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contac

39328934 or DEEPAMKRISHNAK@GMAIL.COM 

ABU MINHAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33348055 or SKYSHAHEEN.TRADING2020@GMAIL.COM 

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

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

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

LITE WORLD MOBILES & ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33984439 or MANGA29051987@GMAIL.COM 

D J AZEM RECORDING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39266333 or BASHEERVP98@GMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36003001 or zainab@gbl-group.co 

SALEEM PUNJAB FASHION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
34024569 or TAKISHAH55@GMAIL.COM 

HASAN AKHTAR ARBAB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

HASAN AKHTAR ARBAB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33237198 or RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

WADI MARIB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36411159 or I.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

TWO BROTHERS AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66969961 or dxb.alrais@gmail.com 

ORIGINAL COAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

34116757 or LAMIAEREGUIGUI1987@ICLOUD.COM 

ADVANCE DELHI ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

33114015 or SINGHPARAMJIT17@YAHOO.COM 

GOAL MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

33978833 or GOALMARTBHARAIN@GMAIL.COM 

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION, FINISHING AND DECOR  
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contac

33305789 or ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION, FINISHING AND DECOR  
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33305789 or ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM 

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

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contac

17601643 or PATRICK.JOHNSON@EXCELLARSERVICES.COM 

SARWAR ELECTRONIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39294828 or WAQAS-SARWAR@HOTMAIL.COM 

DURRAT AL BUHAIR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

38340191 or DURRATALBUHAIR22@GMAIL.COM 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

39470985 or yousif@aanass.net 

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

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MAJDI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39804359 or kahlawialuminium@gmail.com 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33335558 or bucheeri5@gmail.com 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17268111 or HRD1@MACBH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17701900 or hrd@arcal.biz 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

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

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac
17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Arabian Building Support and Rehabilitation Co. LTD - Foreign Br 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contac

36500443 or SABIR@ABSAR.COM 

PETROJANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34688884 or LOAI@PETROJANA.COM 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

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

 SECURITY MAN
 suitably qualified applicants can contac

36003001 or zainab@gbl-group.co 

AMNA CLOSET FASHION DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contac

36336538 or INFO@CYROSBH.COM 

SUNSHINE BUILDING COMPLETION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35306735 or AHMEDSALEMBH8@GMAIL.COM 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

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

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

HARI PUR MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

35954866 or ZAIBWAZIRBH@GMAIL.COM 

BUDGET CARGO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39531396 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

KUNHAR INTERIOR DESIGN AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33241299 or KUNHAR.INTERIOR@GMAIL.COM 

APEXPOWER TECHNICAL SERVICES. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

35044057 or ASLAMIDDALAGI@GMAIL.COM 

NEW FILE CONSTRUCTION. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39053163 or RIZSAR@YAHOO.COM 

ALMATADOR BIRDS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39808085 or ALANOOD719@ICLOUD.COM 

TAGO FOR COMPUTER AND MOBILE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac
35586138 or TAJOBEN60@GMAIL.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

34067232 or AHTSHAMDANISH45@GMAIL.COM 

UMAIR TABASSUM FOR ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

33029528 or UZ203060@GMAIL.COM 

ITS ME APP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
 suitably qualified applicants can contac

33600501 or ASH4LOL@GMIL.COM 

MODERN HOUSING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 CO-ORDINATOR
 suitably qualified applicants can contac
17776157 or ARJCONST70@GMAIL.COM 

BAHRAIN LABOUR UNION FREE FEDERATION 
has a vacancy for the occupation of
 EMPLOYEE(INFORMATION DESK)

 suitably qualified applicants can contac
17226522 or YAQOOBM55@GMAIL.COM 

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

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contac

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

SORA CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

INTERCOL CONTRACTING COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contac

17727662 or Personnel@intercol.com 

ABDULKARIM DARWISH AL TATTAN CO  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE CLERK
 suitably qualified applicants can contac

39629291 or AKDTATAN@BATELCO.COM.BH 

AL JAZIRA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

17720700 or najatalghazal55@GMAIL.COM 

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

 WAITER
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac

17713000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
 suitably qualified applicants can contac

17700663 or info@gcts-bahrain.com 

GENERAL CONTRACTING & TRADING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17700663 or info@gcts-bahrain.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contac
17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

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

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contac

36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

RED MACK INDUSTRIAL SERVICES (BAHRAIN) W 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

39697800 or F-D-MANNAI@HOTMAIL.COM 

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

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 OFFICE BOY / FARRASH
 suitably qualified applicants can contac

33499995 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac
39411229 or DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

REFACS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contac

17552563 or REFACS@BATELCO.COM.BH 

LABAIK BUILDING MAINTENANCE CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contac

39474786 or MOHAMMED76_MK@HOTMAIL.COM 

BASMA MARBLE AND GRANITE B.S.C- CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contac
39468574 or AQEEL444@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM HABIB ALI HASAN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

33108446 or KHULOODALBANNAA@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contac

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

 ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17877277 or zohalcc@batelco.com.bh 

Mantech Commercial services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contac

17731717 or hr@bakgroup.net 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

NATIONAL EST. OF TECHNICAL & TRADE SERVIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contac

17251566 or NETTS@ENGINEER.BH 

AL OMANA DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contac

39611219 or TAREQALSEESI@YAHOO.COM 

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

 WORKER
 suitably qualified applicants can contac

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM 
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شرم الشيخ ـ وكاالت

فـــي  المشـــاركون  المندوبـــون  وافـــق 
مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة المعني بتغير 
)األحـــد(،  أمـــس  “كـــوب27”،  المنـــاخ 
على مناقشـــة مـــا إذا كان يتعين على 
الدول الغنية تعويـــض الدول الفقيرة 
األكثـــر عرضة للتضرر من تغير المناخ 
خالل القمة المنعقدة في شرم الشيخ 

بمصر.
وانطلقت أمس قمة المناخ “كوب 27” 
بعـــد عام قاٍس شـــهد كـــوارث مرتبطة 
بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماّسة 

إلى إجراءات ملموسة.
ويأتـــي انعقـــاد القمـــة بعـــد عام شـــهد 
وقوع عدد من مثل هذه الكوارث، من 

فيضانات أودت بحياة أكثر من 1700 
شخص في باكســـتان إلى جفاف أدى 
إلـــى تدميـــر المحاصيـــل فـــي الصيـــن 

وإفريقيا وغرب الواليات المتحدة.
تزايـــد  إلـــى  “الكـــوارث”  تلـــك  وأدت 
بصنـــدوق  الناميـــة  الـــدول  مطالبـــات 

خاص “للخسائر واألضرار”.
أكـــد رئيـــس مؤتمـــر قمة المنـــاخ وزير 
الخارجية المصري ســـامح شكري، أن 
مصـــر لن تدخر جهدًا في قيادة العمل 

الدولي لمواجهة تغير المناخ.
ســـتوفر   )27 )كـــوب  “قمـــة  وأضـــاف: 
تغيـــر  لمواجهـــة  الظـــروف  أفضـــل 

المناخ”.

“كوب 27” يحسم جدل صندوق التعويضات

الخرطوم ـ وكاالت

خالل زيارة تفقدية لقاعدة حطاب 
العســـكرية شمال شـــرقي العاصمة 
الخرطـــوم، شـــدد رئيـــس مجلـــس 
الســـيادة، وقائد القوات المســـلحة 
الســـودانية، عبـــد الفتـــاح البرهـــان 
كافـــة  بيـــن  الحـــوار  أهميـــة  علـــى 
األفرقـــاء فـــي البـــالد، إال أنه أشـــار 
إلـــى أن الجيـــش لن يقـــف متفرًجا 
علـــى انهيـــار البـــالد بينمـــا تســـتمر 
القـــوى السياســـية فـــي حواراتهـــا، 
وأكـــد أن الجيـــش لـــن يتخلـــى عن 

سالحه ودوره في ضمان األمن.
األحــد،  أمــس  كلمته  أعلن في  كما 

شهدت  المسلحة  الــقــوى  أن 
التغييرات  من  العديد 

والحقيقية  المهمة 
ــي تــنــظــيــمــهــا  ــ فـ

وسلوك عملها.
وشدد على أن 

القوات المســـلحة قـــوات قومية 
وطنية، تحمـــي البلد ومواطنيه، 
حـــزب  أو  جهـــة  ألي  تتبـــع  وال 
أو فئـــة، ال الحـــزب الوطنـــي وال 
حـــزب  أو  اإلســـالمية،  الحركـــة 
شـــيوعي أو غيـــره. ولمـــن اتهـــم 
الجيش بأنه ميـــال لجهة معينة، 
ال  المســـلحة  القـــوات  أن  أكـــد 

تنتمي إال للوطن.
وتوجـــه للحركة اإلســـالمية قائال: 

“ارفعوا أيديكم عن الجيش”.
الــعــســكــريــيــن  إلــــى أن  لــفــت  كــمــا 
وقادتهم تعرضوا لهجوم من قبل 
ــذر تلك  فــئــات مــعــيــنــة، لــكــنــه حـ
وفق  التحريض،  من  الفئات 
أن  اعتبر  كــذلــك،  تعبيره. 
خط  النظامية  ــقــوات  ال
ــر، “لـــــن ُيــســمــح  ــمــ أحــ

بالتالعب بها”.

البرهان: لن نقبل بانهيار السودان
دودوما ـ وكاالت

التنزانيـــة  اإلذاعـــة  هيئـــة  أعلنـــت 
الرســـمية أن طائـــرة تابعـــة لشـــركة 
“بريســـيجن إيـــر” التنزانية ســـقطت 
في بحيـــرة فيكتوريا لـــدى اقترابها 

من مطار بوكوبا.
وأضافـــت فـــي بيان، أمـــس )األحد(، 
أن الطائـــرة تحّطمت بعدما فشـــلت 
بالهبـــوط فـــي مطـــار تنزانيـــا، حيـــن 
كانـــت الرحلة قادمة مـــن مدينة دار 

السالم.
كما ذكرت أن 54 شـــخصًا كانوا على 
متنها، معلنة مقتل 3، فيما انتشـــرت 
صور للطائرة المحطمة شـــبه غارقة 

في البحيرة.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد قــائــد 

ــة مــقــاطــعــة  ــرطــ شــ
ويليام  كــاجــيــرا، 
مــــوامــــبــــاغــــال 
لــلــصــحــافــيــيــن، 

إنقاذ  مــن  تمكنت  السلطات  أن 
معظم الركاب.

أرســـلت  الســـلطات  أن  وكشـــف 
قوارب إنقاذ ونشـــرت عمال طوارئ 
لمواصلـــة البحـــث وإنقـــاذ الناجيـــن 

العالقين.
كمـــا أضاف أن الطائـــرة كانت تحلق 
على ارتفاع 100 متر، حين واجهت 
مشـــكالت وســـوء األحوال الجوية. 
ولفـــت إلـــى أن الطقـــس كان ماطرًا، 

ما دفع الطائرة للسقوط في الماء.
إلـــى ذلـــك، أكـــد أن كل شـــيء بـــات 
تحت الســـيطرة، وأن جهـــود اإلنقاذ 

مازالت مستمرة.
يذكـــر أن الرئيســـة التنزانيـــة 
كانـــت  حســـن،  ســـامية 
دعت إلـــى الهدوء بينما 
عمليـــات  تتواصـــل 

اإلنقاذ.

تحطم طائرة تنزانية في منبع نهر النيل
إسالم آباد ـ وكاالت

علـــى الرغم مـــن ترحيبـــه بالتحقيق 
الـــذي ســـتجريه الحكومـــة بمحاولة 
الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  اغتيالـــه، 
الباكســـتاني الســـابق عمـــران خـــان 
المســـيرة  اســـتئناف  األحـــد  أمـــس 
االحتجاجيـــة نحو العاصمة إســـالم 
آباد يوم الثالثـــاء المقبل، من حيث 
توقفت فـــي مدينة وزير آباد عندما 

تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
ســـيخاطب  أنـــه  خـــان  وأضـــاف 
الجماهيـــر بشـــكل يومـــي، علـــى أن 
يلتحـــق بالمســـيرة فـــي وقت الحق 
راولبنـــدي  مدينـــة  وصولهـــا  عنـــد 

المجـــاورة للعاصمـــة بعـــد 10 – 
15 يومـــًا حيث ســـيتولى 

قيادتها شخصيًا.
ــك، أعـــرب  ــ ــى ذلـ ــ إل
كلمة مصورة  في 
ــه  ــ ــب ــ ــي ــرحــ ــ عــــــــن ت

تــشــكــيــل لجنة  الــحــكــومــة  بـــعـــرض 
قضائية للتحقيق في الهجوم الذي 
إنه  وقال  الخميس.  يوم  له  تعرض 
ونزيه،  شفاف  تحقيق  إلــى  يتطلع 
مــتــســائــالً عــن ســبــب عـــدم تسجيل 
محضر أولي في الشرطة رغم مرور 
البنجاب  أن حكومة  ورغــم  أيــام   3
لحزب  ائــتــالفــيــة  لحكومة  تخضع 
اقتراح  إلى  إشــارة  وفي  اإلنصاف. 
رئيس الوزراء شهباز شريف تشكيل 
المحكمة العليا لجنة قضائية شاملة 
مــحــاولــة  فـــي  للتحقيق  ــاء  ــضـ األعـ
االغتيال الفاشلة، قال إنه ال يوجد 
أفضل من تشكيل لجنة قضائية 
ــي الــمــحــاولــة  لــلــتــحــقــيــق فــ
أن  أضــاف  لكنه  الفاشلة. 
يسبقه  أن  يــجــب  ذلـــك 
في  جــنــائــي  تحقيق 

القضية.

خان لمناصريه: سألقاكم في احتجاجات جديدة

مقتل 6 مدنيين بقصف 
لقوات النظام في إدلب

كفرجالس ـ أ ف ب

ُقتل ستة مدنيين بينهم طفالن، جراء قصف 
لــقــوات الــنــظــام بــالــصــواريــخ طــال مخيمات 
سوريا،  غرب  شمال  في  للنازحين  عشوائية 
ــوري لــحــقــوق  ــســ ــ وفــــق مـــا أفـــــاد الـــمـــرصـــد ال
برس  فرانس  وكالة  مراسل  وقــال  اإلنــســان. 
في المكان إن الصواريخ طالت في ساعات 
للنازحين  وتجمعات  مخيًما  األولــى  الصباح 
إدلــب،  مدينة  غــرب  جالس  كفر  منطقة  فــي 
كما  ومحترقة،  مدمرة  لخيم  مشاهدته  ناقالً 
انتشرت بقع من الدماء في المكان فضالً عن 

بقايا الصواريخ.

عدد قتلى االحتجاجات يرتفع إلى 314

محتجو إيران: باقون حتى “إسقاط النظام”

شـرطــي يقتـل 4 مـن زمـالئـه جنـوب إيـران

التـــي  التظاهـــرات  اقتـــراب  مـــع 
انطلقت في إيران منتصف سبتمير 
الشـــابة  بمقتـــل  تنديـــدًا  الماضـــي 
الكرديـــة مهســـا أمينـــي، مـــن طـــي 
شـــهرها الثانـــي، تجـــددت الدعوات 
أمـــس  جديـــدة،  احتجاجـــات  إلـــى 

)األحد(.
محافظـــات  أحيـــاء  شـــباب  ودعـــا 
إلـــى  وتبريـــز  ولرســـتان  طهـــران 
تظاهرات جديدة مســـاء في جميع 

أنحاء البالد.
فـــي  المجموعـــات  تلـــك  وأكـــدت 
بيانات نشرت على مواقع التواصل 
أنها “لن تتوقف حتى النصر الكامل” 

وفق تعبيرها.
“ســـتبقى  أنهـــا  علـــى  شـــددت  كمـــا 
فـــي الشـــوارع حتـــى إســـقاط نظام 

الجمهورية اإلسالمية”.
جـــاء ذلك فيمـــا اليـــزال العديد من 
ليـــالً  تشـــهد  البـــالد  فـــي  المناطـــق 
احتجاجـــات، وحرق صور لعدد من 
المســـؤولين، على رأســـهم المرشـــد 
اإليراني علي خامنئي، وقائد فيلق 
القدس السابق في الحرس الثوري، 

قاسم سليماني.
كمـــا يســـتمر الحـــراك الطالبـــي في 
الجامعـــات، من إضرابـــات ووقفات 
احتجاجية، تنديدًا باعتقال العديد 
فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  الشـــبان  مـــن 
التظاهرات من قبل القوات األمنية.

يذكـــر أنه منذ مقتـــل أميني في 16 
ســـبتمبر )2022( بعد ثالثة أيام من 
اعتقالهـــا من قبل شـــرطة األخالق، 

لم تهدأ التظاهرات في البالد.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين 

عـــدة قضايـــا،  حـــول  الغضـــب  نـــار 
مـــن بينهـــا القيـــود المفروضـــة على 
والقواعـــد  الشـــخصية  الحريـــات 
الصارمـــة المتعلقة بمالبـــس المرأة، 
المعيشـــية  األزمـــة  عـــن  فضـــالً 
منهـــا  يعانـــي  التـــي  واالقتصاديـــة 
اإليرانيـــون، ناهيـــك عـــن القوانيـــن 
نظـــام  يفرضهـــا  التـــي  المتشـــددة 
السياســـية  وتركيبتـــه  الحكـــم 

والدينية بشكل عام.
فيما تصدت القوات األمنية بشـــكل 

عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل 
العشرات منهم، واعتقال المئات.

وأعلنت وكالة أنباء نشـــطاء حقوق 
اإلنســـان )هرانـــا( أن 314 متظاهـــرًا 
حتـــى  االضطرابـــات  فـــي  قتلـــوا 
47 قاصـــرًا.  بينهـــم  الجمعـــة،  يـــوم 
كمـــا اعتقـــل مـــا ال يقل عـــن 14170 
شـــخصًا بينهـــم 392 طالبًا، في تلك 
التـــي خرجـــت فـــي  االحتجاجـــات 

136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

فـــي محافظـــة سيســـتان بلوشســـتان جنـــوب 
أســـابيع  منـــذ  تشـــهد  التـــي  إيـــران،  شـــرقي 
أقـــدم  متفرقـــة،  عنـــف  وأعمـــال  احتجاجـــات 
جندي على قتل زميله و3 من عناصر الشرطة. 
فقـــد أعلـــن قائـــد الشـــرطة فـــي مدينـــة بمبـــور 
بالمحافظة، علي رضا صياد، أن “حادثًا بدوافع 
شـــخصية” وقـــع في مركز شـــرطة المـــرور عند 
طريق إيرانشـــهر -بمبور الســـريع، وأدى “لمقتل 
4 أفـــراد مـــن الشـــرطة”، وفـــق مـــا نقلـــت وكالة 
“إرنا” الرســـمية. كما أوضح أن أحد المنتســـبين 

للشـــرطة “أطلـــق النار في المركـــز جراء خالف 
شـــخصي بينه وبين عنصر آخـــر”، الفتًا إلى أنه 

تم توقيف مطلق النار وتسليمه للقضاء.
يشـــار إلى أن بمبور تقع في محافظة سيستان 
بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان، 
والتي شـــهدت سلســـلة مـــن أعمـــال العنف في 

اآلونة األخيرة، راح ضحيتها العشرات.
وشـــهدت زاهـــدان، مركـــز المحافظـــة، أحداثـــًا 
داميـــة فـــي 30 ســـبتمبر الفائـــت، راح ضحيتها 
العشرات، بعدما أطلقت قوات األمن النار على 
متجمعيـــن قـــرب مســـجد فـــي المدينـــة. وأفاد 
مسؤولون في حينه أن األحداث سببها هجوم 

مســـلحين علـــى مراكز لقـــوات األمن، بحســـب 
فرانس برس.

فيما أكدت شـــخصيات محليـــة أن التوتر جاء 
بعـــد أنباء عن تعـــرض فتاة لــــ “االغتصاب” من 
قبـــل مســـؤول في شـــرطة المحافظـــة، ما دفع 
مجلـــس األمـــن فـــي المحافظـــة أواخـــر أكتوبر 
الفائـــت إلـــى اإلقـــرار بمســـؤولية رجـــال األمن، 
وأقال مســـؤولين في الشـــرطة، بينهـــم قائدها 

في زاهدان.
ومنـــذ ذلك الحيـــن، غالبـــًا ما تشـــهد المحافظة 
مســـيرات احتجاجية وتوترات أســـبوعية في 

أعقاب صالة الجمعة.

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

بعد أن شـــكل ســـد نوفاكاخوفكا الشـــهير في خيرسون، جنوب 
أوكرانيـــا، الـــذي تســـيطر عليـــه القـــوات الروســـية، ســـابقًا مادة 
دســـمة لتبادل االتهامات بين موسكو وكييف، أعلنت السلطات 
المحلية الموالية للروس أمس )األحد( أن الســـد الضخم تعرض 

لقصف أوكراني.
فقـــد أكـــدت خدمـــات الطـــوارئ فـــي المنطقـــة أن الســـد أصيب 
بأضرار جراء قصف القوات األوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة 

تاس.
كمـــا أوضحـــت أن 6 صواريـــخ أطلقـــت مـــن نظـــام هيمـــارس 

األميركي الصنع، أصابت السد وألحقت أضرارًا به.
في حين أشارت وسائل إعالم روسية إلى انقطاع الكهرباء في 

خيرسون بشكل كامل.
وكانت كييف اتهمت ســـابقًا موســـكو بالتحضير لتفخيخ الســـد 
ووحـــدات توليـــد الطاقـــة الكهرومائية الضخمـــة، للتغطية على 
خســـاراتها وانســـحاباتها مـــن خيرســـون وغيرهـــا مـــن المناطق 
جنوبـــًا، محذرة من كارثة طوفان قد تحل في حال نفذ الروس 

هذا السيناريو.
كما نبهت حينها إلى أن انفجار الســـد، ســـيغرق “أكثر من ثمانين 

بلدة بما فيها خيرسون في قلب الفيضانات”.
إال أن موســـكو أكـــدت أكثـــر من مـــرة أن تلك االتهامـــات كاذبة، 
وتمهـــد لتغطية “تحرك أو خطة أوكرانية ما” تهدف إلى تحميل 
القوات الروسية مسؤولية حصول أي كارثة. يأتي هذا القصف 
اليوم بالتزامن مع استمرار عمليات إجالء السكان من خيرسون 
التـــي تعتبـــر أول مدينة أوكرانية رئيســـية ســـقطت بيد القوات 
الروسية منذ اندالع النزاع في 24 فبراير الماضي، ووسط أنباء 

عن انسحابات للجيش الروسي.

انفجاره قد يغرق “أكثر من 80 بلدة في قلب الفيضانات”

قصف أوكراني خطير على سد في خيرسون

من آثار القصف المتبادل في خيرسون

بغداد - وكاالت

أجـــل البرلمـــان العراقـــي، أمـــس األحـــد، القـــراءة األولـــى 
لمشـــروع قانـــون إعـــادة التجنيـــد اإللزامـــي الـــذي توقف 
العمل به عقب الغزو األميركي للعراق واإلطاحة بالرئيس 

الراحل صدام حسين، ويثير احتمال إعادته جدال.
وأرجـــأ البرلمان القـــراءة األولى لمشـــروع القانون، والذي 
طـــرح ألول مـــرة في العـــام 2021 خالل واليـــة الحكومة 
الســـابقة. حتى الثالثاء المقبل، موعد جلســـته الجديدة، 

وفق بيان صادر عن الدائرة اإلعالمية لمجلس النواب. 
وبدأت الخدمة العسكرية االلزامية في العراق عام 1935 
في الحقبة الملكية، ثّم توقف العمل بها في العام 2003. 
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الســـوداني أنه ســـيتولى اإلشـــراف على جهاز المخابرات 
بنفســـه في خطوة تأتي بينما كان هذا المنصب ســـببا في 
الصراعات والتوترات بين فصيلين من الحشـــد الشـــعبي 
الموالـــي إليـــران هما عصائـــب أهل الحـــق وكتائب حزب 
هللا العراقـــي في الفترة التي كان يجري فيها الســـوداني 

مشاورات تشكيل حكومته.
وزار الســـوداني أمـــس األحـــد مقـــر جهـــاز االســـتخبارات 

واجتمع بمديري وضباط في الجهاز، مؤكدا على ضرورة 
دعـــم دور الجهـــاز باعتبـــاره مؤسســـة أمنية علـــى عاتقها 
مهـــام كبيـــرة لحماية البـــالد، وفق بيان صـــادر عن مكتب 

رئيس الوزراء.
وأعلـــن في األثنـــاء أنه ســـيتولى إدارة جهـــاز المخابرات 
إلـــى حين تعييـــن رئيس له بديال لرائد جوحي الذي عينه 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق مصطفـــى الكاظمـــي علـــى رأس 

الجهاز.

السوداني يحسم النزاع ويتولى إدارة جهاز المخابرات

مشروع قانون “خدمة العلم” يثير جدال في العراق

ُطرح نّص القانون أول مرة في العام 2021
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

وا هذا الباب اقتراح لمجلس النواب القادم... ِسدُّ
بعـــد محـــاوالت مبذولة حضرت قبل أيام افتتـــاح المقر االنتخابي ألحد 
مرشـــحي دائرتنـــا، والمعروف عنه االجتهـــاد والخبرة والعلـــم والتجربة 
واالختصاص، فهو نائب دائرتنا الحالي ويعتزم ترشيح نفسه مرة ثانية.

استعرض النائب أمام الحضور مجمل اإلنجازات التي حققها، والملفات 
التي ساهم في حلحلتها، منها االقتصادية واالجتماعية، وترك الحديث 
عـــن القيمـــة المضافـــة وزيـــادة المتقاعديـــن للنهايـــة بعد االســـتماع إلى 
اآلراء والمقترحات، واكتشـــفت شخصيا أن الكثير من الحضور بالتعدد 
والتنـــوع ال يعـــرف اإلجـــراءات والقوانيـــن وبرامج الحكومـــة وما يدور 
تحـــت قبة البرلمان من مشـــروعات واقتراحات ومناقشـــات، فما إن بدأ 
النائب توضيح مسألة القيمة المضافة بكل تفاصيلها والسلع والخدمات 
المعفاة، والدور الكبير الذي قامت به الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فـــي إبعـــاد المواطن عـــن أي ضرر 
نتيجـــة التقلبات االقتصاديـــة العالمية، ومختلـــف التدابير األخرى التي 
تضمـــن نمو وتحفيز االقتصـــاد الوطني، حتى تفهم الجميع أن المعلومة 

وصلـــت إليهـــم من صاحـــب االختصاص وبالتفصيل والشـــرح، وليســـت 
مـــن وســـائل التواصـــل االجتماعي التي تفتقـــد دائمـــا المصداقية وترى 

الحقيقة بعين واحدة.
مـــا أريد قوله، ومن واقع التجارب، هو ان بعض المواطنين يتحمســـون 
للغايـــة لمـــا تطرحه وســـائل التواصـــل االجتماعي، وهي حســـابات تهب 
عليها رياح من هنا وهناك والطرح الالعقالني مغروز في طبائعها كألوان 
جلدهـــا، لهـــذا نتمنى فـــي المرحلـــة القادمة أن يخصـــص مجلس النواب 
حيـــزا كبيرا وحســـب القوانين واللوائح للتحدث مع المواطنين وشـــرح 
وجهـــة نظر المجلس في أي موضوع يود المواطن االستفســـار عنه، وال 

يترك المجال للرأي المنفرد أو التعليقات التقليدية أو أنصاف األفكار. 
يجـــب على المجلـــس إعطاء البيانـــات الصحيحة للمواطـــن وأن يطلعه 
علـــى حقيقـــة الواقع على كل المســـتويات، بل وســـد الباب على وســـائل 

التواصل االجتماعي وسهامها المغلفة باإلثارة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

شـــعر أهـــل البحرين بالصدمـــة جراء حـــادث اعتداء عدد مـــن األجانب 
بالضرب على سائق سيارة األجرة، واستيالئهم على أمواله وممتلكاته، 
حيـــث لم يشـــفع له كبر ســـنه، وال منعهم وقار شـــيبته، الـــكل اعتبره في 
مقام والده، وظل الترقب ســـيد الموقـــف إلى أن أثلجت صدورنا وزارة 
الداخليـــة بخبر القبـــض على من قام بهذا العمل المســـتنكر المســـتقبح، 

وتقديمه للعدالة.
هذه القضية تمثل جرس إنذار لنا، فعلينا أن نستشعر من خالله فداحة 
األمـــر وخطـــورة الموقـــف، فلطالمـــا كانـــت البحريـــن واحة أمـــن وأمان، 
تســـتقطب بســـمعتها الماليين من الســـياح والـــزوار كل عام، ســـواء من 
جيراننا في الخليج العربي أو من العالم أجمع، وقد احتوى بيان وزارة 
الداخلية دالالت بالغة األهمية، حيث تبين أن من ارتكب هذه الجريمة 
من مخالفي شـــروط اإلقامة في البحرين من الجنســـيات حديثة العهد 

بزيارتها، والتي استغلت ثغرات في التأشيرات السياحية.
وقـــد تبـــع ذلـــك بيـــان وزارة الداخليـــة بالقبض علـــى ما يزيـــد على 160 
شـــخصا مـــن مخالفـــي شـــروط اإلقامـــة من هـــذه الجنســـيات، مـــا يعبر 
عـــن يقظـــة األجهـــزة األمنية فـــي مملكة البحرين، وســـرعة اســـتجابتها 
للمتغيـــرات، وديناميكيـــة أدائها، ونشـــاطها وكفاءتها فـــي الحفاظ على 
المكتســـبات األمنيـــة لكل المواطنيـــن والمقيمين والـــزوار، وال يمكن أن 

ة نظـــرٌة فاحصٌة على شـــروط منح  يمـــر هـــذا الحـــدث دون أن تكون َثمَّ
التأشيرات للجنسيات التي يظهر على حامليها العنف واإلخالل باألمن.

إن مـــن الواجـــب علينـــا جميًعـــا دعـــم الجهـــود األمنيـــة، خصوصـــا مـــن 
المترشـــحين مـــن نواب المســـتقبل - ونحن نعيش أجـــواء االنتخابات - 
فعلـــى كثـــرة برامجهم المعروضة إال أنها تفتقر إلـــى جعل الملف األمني 
ضمـــن أولوياتهـــا للفترة القادمـــة، بل البد أن يتعهد هؤالء المترشـــحون 
– ضـــرورًة - بالعمـــل علـــى توفيـــر كل الموازنـــات الالزمـــة لدعـــم أعمال 
وزارة الداخليـــة والجهـــود األمنية في هذا الســـياق، في ظل المتغيرات 
المتســـارعة، وتوفيـــر التجهيـــزات الالزمـــة لتجويد عملها، والســـير نحو 
المزيـــد مـــن النهضة والتقدم فيها، الســـتمرار حفظ األمـــن واالرتقاء به، 
خصوًصـــا تقنيـــات المراقبـــة عبر شـــبكات الكاميرات المقفلـــة، وتقنيات 
التعـــرف علـــى الوجـــه، واقتنـــاء األحـــدث مـــن ذلـــك، لتســـريع عمليـــات 
الرصـــد والقبض على كل مخالف للقوانيـــن، حتى ال يكون أمثال هؤالء 
المخالفيـــن حجـــر عثـــرة أمـــام طموحـــات كبيرة تقـــوم اليـــوم على قدم 
وســـاق في التنمية والتطوير. “رب اجعل هـــذا بلدا آمنا وارزق أهله من 

الثمرات”.

كاتب بحريني

*  علي جالل

صدمة أمنية وجرس إنذار

التســـامح بيـــن البشـــر واألديـــان هو “اتخـــاذ موقـــف إيجابي تجـــاه اآلخـــر المختلف 
دينًيـــا وِعرقًيـــا”، وُيمثـــل إقرارا بحق اآلخرين فـــي التمتع بحقوق اإلنســـان وحرياته 
األساسية، فالتسامح بين البشر هو الطريق األمثل للتعايش المجتمعي والديني مع 

الحفاظ على ثوابت المجتمع ودينه وأفراده.
ولهـــذه العالقة “التعايش بين األديان والتســـامح الديني” فوائد وأهمية، فقد أرســـل 
هللا “عـــز وجـــل” هذه األديان لتكون هداية للبشـــر وعلى مراحـــل مختلفة، وهي غير 
مختلفة في األهداف والِقيم، بل متفقة على إرشـــاد البشـــر لخير األعمال وصالحها، 
والتســـامح بيـــن البشـــر مـــن الفضائـــل اإلنســـانية والرحمة التـــي يجـــب أن يلتزم بها 
اإلنسان في جميع المجتمعات، ومن مميزاتها االعتراف باآلخر والتعايش معه ونبذ 
التعصـــب الدينـــي ورفـــض الكراهية، والدعوة إلـــى التكافل بينهم مع عدم المســـاس 

بالمعتقدات الدينية لكل فرد ومجتمع.
ومثلمـــا لألديان ضوابـــط ومبادئ كذلك فلعالقة الناس مـــع بعضهم ضوابط ومبادئ 
تحكمهـــا مثل “احترام اإلنســـان اآلخـــر، احترام األديـــان األخرى المنزلة من الســـماء 
ومبادئهـــا، دور العبـــادة، وعـــدم اإلســـاءة ألي ديـــن وكتبـــه ومعتقداتـــه”، فالتعامـــل 

اإلنســـاني والدينـــي بيـــن البشـــر قائم علـــى الِبـــر والتقوى واألخـــالق الطيبـــة، وعدم 
رد اإلســـاءة ســـواء بالقـــول أو الفعـــل بمثلها بل بالقول الحســـن والفعـــل األفضل. إن 
التعددية الدينية هي سنة كونية وإرادة ربانية، وأساس التعايش بينها هو التسامح 
بيـــن أفرادهـــا، وأن تمـــارس معتقداتها دون التعدي على حقـــوق غيرها، فقد أمَر هللا 
باإليمان بجميع األديان واألنبياء الذين ال تفاضل بينهم من حيث الرسائل السماوية 
والدعوة إلى عبادة هللا، وذلك في قوله تعالى “َفآِمُنوا ِباللَِّه َوُرُســـِلِه” )النســـاء، 171(. 
فالتســـامح بيـــن األديـــان يؤلف بيـــن القلوب وُيوطد العالقات ويســـمو بهـــا، وَيغرس 
دعائم المجتمع السليم القائم على المودة واالحترام، وُيطهر القلب من الحقد والِغل، 
وٌيقوي العالقات بين أفراد المجتمع وُيحافظ عليها، ويتم من خاللها تبادل المعارف 

والعلوم والثقافات بين أتباعها.
لقـــد أمرت جميع الديانات بالتســـامح، ذلك التســـامح الذي َيبني ويؤســـس المجتمع 

الراشد القوي المتين.

كاتب وتربوي بحريني

*  عبدعلي الغسرة

التسامح والمجتمع الراشد

التعايش بين األديان... مبدأ ثابت
الشـــك أن هذا الموضوع يســـتحق أن يكتب عنه بإسهاب وشمولية أكثر، فالكل 
يشهد أن هذه األرض الطيبة وبفضل قيادتها الرشيدة كانت منذ القدم وال تزال 
تتبع وتطبق مبدأ نشـــر التســـامح والتأكيد على أن مملكـــة البحرين وطن جامع 

وشامل يؤمن بالتعايش اإلنساني بين جميع األديان والمذاهب. 
إن انعقـــاد ملتقـــى البحريـــن للحـــوار حـــول الشـــرق والغـــرب من أجـــل التعايش 
اإلنســـاني برعايـــة كريمـــة مـــن جاللـــة الملـــك المعظـــم وبمشـــاركة قداســـة بابـــا 
الفاتيكان وفضيلة شـــيخ األزهر الشـــريف ما هو إال تأكيد وامتداد لتاريخ عريق 
ومســـيرة تعايش وتسامح زاخرة عرفت عن مملكة البحرين منذ مئات السنين، 
كما أن تواجد علماء الدين والمفكرين على أرض الوطن يجســـد أســـمى وأبهى 
صور التعايش بين مختلف األديان والمذاهب. إن مملكة البحرين بقيادة جاللة 
الملـــك المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه أعطت دروســـا لشـــعوب العالم فـــي التعايش 
والتســـامح والتآخي واالندماج بين مختلف األديان والمذاهب والطوائف، وقد 
عرفـــت مملكتنا الغالية بالتنوع الثقافـــي والديني واالجتماعي على مر العصور، 
حيـــث تزخر المملكة بالمســـاجد والحســـينيات والكنائـــس والمعابد وهي تعيش 
في حالة نموذجية من التجانس والتعايش والتآلف الذي يعكس الوعي المتميز 

والمتحضر لدى المجتمع البحريني. 
معالي وزير التسامح والتعايش اإلماراتي المشارك في الملتقى أشار في كلمته 
إلـــى نقطة في غاية األهمية، وهي إيجاد حلول للتعامل الفعال مع أية فروقات 
واختالفات بين الشرق والغرب بناء على المبادئ والقيم المشتركة، مشدًدا على 
أن هذه الحلول يجب أن تشـــمل تطوير برامج التعليم وتطوير وســـائل اإلعالم 

واالتصال، وأنا أتفق تماًما مع هذا الطرح الحكيم.
وعـــن تجربتـــي الشـــخصية في التعايـــش مع األديـــان األخرى، كنا فـــي طفولتنا 
نرافـــق والدنـــا رحمه هللا لحضـــور مختلف مناســـبات تلك األديـــان والتي كانت 
متبادلـــة بيـــن الطرفين، وإلى يومنا هذا نحرص على االســـتمرار على هذا النهج 
الحكيم، فالعالقات اإلنســـانية واالحترام المتبادل من الثوابت، وشخصيا أملك 
أعز األصدقاء من الديانات المسيحية والبوذية والهندوسية واليهودية وغيرها 
داخـــل البحريـــن وخارجهـــا. والجدير ذكره هنا أنه وعلى الرغـــم من هذا التناغم 
والحب واالحترام والتعايش مع األديان األخرى، إال أن هناك أصواتا نشازا دائًما 
مـــا تنادي بالمقاطعة وعدم جواز ذلك شـــرًعا، ولهؤالء نقول تذكروا قوله تعالى 
ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ “َيا َأيُّ

َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم”.

كاتب بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

*  زهير توفيقي

نعم مطلوب المشاركة في االنتخابات
بعـــد أيام ســـتعيش مملكتنـــا الغاليـــة البحرين وشـــعبها الوفـــي المخلص 
مظاهر المشـــهد االنتخابي والعرس الديمقراطـــي الوطني الذي يصادف 
12 من الشـــهر الجاري، حيث سيقول المواطن كلمته باختياره من يمثله 
فـــي انتخابـــات 2022، وهو يوم يشـــارك فيـــه البحريني فـــي أجواء يوم 
االقتراع للمجلســـين النيابي والبلدي، ويرســـم من خالله نهجًا للممارســـة 

العملية والتشريعية بمشاركة وطنية.
وســـيترجم الناخبـــون فـــي هـــذا اليـــوم االنتخابـــي حقهم في المشـــاركة 
السياســـية وصنـــع القرار فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة، تجســـيدًا لمفاهيم 
ومعانـــي المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي عكســـت رؤى ونظرة حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، تلـــك المســـيرة الوطنيـــة التـــي جعلت مـــن المواطن 
البحرينـــي المحور األساســـي لها، كـــي تعزز في مفاهيمهـــا قيم المواطنة 
والمشاركة والتطور والنماء واألمن واالستقرار على كامل تراب المملكة.

وحيـــث إن إنشـــاء البرلمـــان يعـــد خطـــوة مهمـــة باتجـــاه تحـــول منظور 
المشروع اإلصالحي إلى برامج تنفيذية لمتضمنات مشروع ميثاق العمل 
الوطني، وهذا المشـــروع يجعل مملكة البحرين ذات مكانة متقدمة في 
المجـــال الديمقراطـــي الذي تســـعى له الكثير من الـــدول لتحقيق أهداف 
إيجابيـــة تخـــدم الوطـــن والمواطن، فإن المشـــاركة من الجميـــع في هذا 
اليـــوم االنتخابـــي تعني أن هنـــاك وعيا مجتمعيا وواجبـــا وطنيا يقتضي 
منا االلتزام بأدائه كحق دســـتوري، وذلك من أجل أن نشـــارك هذا الوطن 
العزيز مسيرته التنموية واإلصالحية، وأن نكون جزءًا في بناء وتطوير 
مملكتنـــا الغاليـــة فـــي كل قطاعاتهـــا لتحقيـــق اإلنجاز الوطني بمشـــاركة 

الجميع.
نعم مطلوب منا تعظيم مشـــاركتنا في هذا العرس الديمقراطي الوطني 
لنصـــل إلـــى نتائج مشـــرفة تخـــدم الجميع، وتعكـــس مكانـــة المملكة في 
التجربـــة الديمقراطيـــة علـــى المســـتوى المحلـــي والخارجـــي، وترســـم 

مسارات إيجابية وجديدة هدفها مصلحة الوطن والمواطن.

كاتب بحريني

*  د. خالد زايد



وصـول رئيـس االتحـاد العربـي للصحافـة الرياضية اليـوم
للصحافــة  العربــي  االتحــاد  رئيــس  اليــوم  البحريــن  لمملكــة  يصــل 
الرياضيــة األردنــي محمــد جميــل عبدالقــادر لحضــور فعاليــة عيــد 
اإلعالمييــن العــرب الثاني عشــر الــذي تحتضنه المملكة في التاســع 

من نوفمبر الجاري.

 وســـيصل للبحرين تباعا ضيوف 
االحتفاليـــة العربيـــة والمكرميـــن 
مـــن الـــرواد واإلعالمييـــن العرب 

خالل اليومين المقبلين.
 وبذلـــت اللجنـــة المنظمـــة علـــى 
االحتفاليـــة العربيـــة الكثيـــر مـــن 
الجهد للوصول للجاهزية الكاملة 
اإلعالمـــي  الحـــدث  الســـتقبال 
خصوصـــا مـــع حجـــم المشـــاركة 
الكبير ســـواء من داخـــل المملكة 

أو خارجها.
 وقال رئيس اللجنة المنظمة علي 

الباشـــا إن الجميع يبـــذل الجهود 
من أجل الخروج بصورة مشرفة 
لتنظيـــم عيد اإلعالمييـــن العرب 
من خـــالل تكثيف االســـتعدادات 
لضمـــان النجـــاح المطلق ووســـط 
تعاون مختلف الجهات الرســـمية 
مملكـــة  أن  مؤكـــدا  واألهليـــة، 
باســـتضافة  تفتخـــر  البحريـــن 
رواد العمـــل اإلعالمي في الدول 

العربية.
االتحـــاد  أن  الباشـــا  وأوضـــح   
العربي للصحافـــة الرياضية درج 

طوال مسيرته وفي تقليد سنوي 
إقامة هذا االحتفال الذي يتم من 
خاللـــه تكريـــم كوكبة مـــن خيرة 
العـــرب  الرياضييـــن  اإلعالمييـــن 
ممن قدمـــوا للرياضة العربية من 
خالل وســـائل اإلعـــالم المختلفة 
فـــي  وســـاهموا  كبيـــرة  خدمـــات 
وضع الرياضة العربية في مكانة 
رواد  تكريـــم  يتـــم  إذ  مميـــزة، 
اإلعـــالم الرياضي العربي في كل 

دولـــة من الذين كانت مســـيرتهم 
مســـتوى  علـــى  بالعطـــاء  غنيـــة 
دولهـــم أو علـــى مســـتوى الوطن 
العربـــي بعـــد أن يتـــم ترشـــيحهم 
مـــن قبـــل مؤسســـاتهم اإلعالمية 
الرياضيـــة المســـؤولة فـــي الدول 

الشقيقة.
 وقـــال رئيـــس المنظمـــة للحفـــل 
علـــي الباشـــا إن االتحـــاد العربـــي 
الـــذي يدرج هـــذا العيد في قائمة 
بمنـــح  يقـــوم  ســـوف  أولوياتـــه 
المكرمين وسام اإلعالم الرياضي 

إلـــى  إضافـــة  المذهـــب،  العربـــي 
شهادة براءة الوسام الرفيع الذي 
يعد رمزا لتقدير عطاء المبدعين 

من زمالء المهنة. 
االحتفاليـــة  أن  الباشـــا  وأكـــد   
مـــن  الكثيـــر  تحمـــل  اإلعالميـــة 
طريـــق  عـــن  البليغـــة  الرســـائل 
اإلعالمييـــن الرياضييـــن العـــرب، 
مشـــددا علـــى أهميـــة أن تلعـــب 
الرياضـــة دورا مهمـــا فـــي تعزيـــز 
اإلعالميـــة  العالقـــات  وتعميـــق 
مســـتوى  علـــى  الرياضيـــة 
عصـــر  فـــي  العربيـــة  الـــدول 
االتصـــال  وتكنولوجيـــا  اإلعـــالم 
غيـــرت  التـــي  والمعلومـــات 
الكثيـــر من مفاهيم هـــذا اإلعالم 

وأهدافه.

اللجنة اإلعالمية

رئيس اللجنة 
المنظمة يؤكد 

الجاهزية الكاملة 
الستضافة الحفل

محمد جميل عبدالقادرعلي الباشا
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طموح - اللجنة اإلعالمية

نــادي ســترة وكافــة منتســبيه مــن جهــاز فنــي وإداري  أشــاد مجلــس إدارة 
والعبيــن وجماهيــر بدعــم ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وتوجيــه ســموه الكريــم باالحتفــاء بالفريق الكــروي األول بالنادي 
بعــد صعــوده إلــى الــدور ربــع النهائي من مســابقة كأس جاللة الملــك المعظم، 
مؤكديــن اعتزازهــم التــام بتوجيهــات ســموه وحرصــه علــى دعــم الفريــق في 

مختلف المنافسات سواء بالدوري أو مسابقة الكأس.

لـــإدارة  طمـــوح  شـــركة  واحتفـــت 
الرياضية بالفريق الكروي األول بنادي 
سترة وذلك في أمسية كروية شهدت 
حضوًرا بـــارًزا ومميزا يتقدمهم محمد 
عبداللطيـــف بن جـــالل رئيس مجلس 
الرئيـــس  اإلدارة ويوســـف عبدالقـــادر 
التنفيـــذي للشـــركة وبـــدر ناصر رئيس 
اإلعـــالم والعالقـــات العامـــة، ورئيـــس 

وأعضاء مجلس إدارة نادي سترة.
وجاءت المبادرة الســـامية من طموح 
بتوجيـــه مـــن لدن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة في تكريم أعضاء 
الجهازيـــن الفنـــي واإلداري والالعبين 

فـــي فريـــق الكـــرة األول بنادي ســـترة 
بعد الصعود إلى الدور ربع النهائي من 

مسابقة كأس جاللة الملك المعظم.
محمـــد  حـــرص  المناســـبة،  وبهـــذه 
عبداللطيـــف بن جـــالل رئيس مجلس 
إدارة طموح على نقل تحيات وتقدير 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والفريق 
بطاقميـــه الفنـــي واإلداري والالعبين، 
وقـــال: إن مـــا قدمـــه فريق ســـترة من 
مستويات فنية مشـــرفه في مبارياته 
يترجـــم العمل الكبيـــر للجهازين الفني 
الالعبيـــن  عمـــل  وكذلـــك  واإلداري، 

فـــي  نجاحهـــم  علـــى  برهنـــوا  الذيـــن 
تلـــك المواجهـــة، وأثبتوا أن المشـــروع 
الـــذي تـــم وضعه يســـير علـــى الطريق 
الصحيح ووفقا لما تم العمل عليه في 

الفترة الماضية.
وأشـــار محمد بن جالل إلى أن طموح 
لـــن تدخـــر جهـــدا فـــي ســـبيل إيصـــال 
فريق ســـترة إلى سلم النجاح المنشود 
وتحقيق رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد علـــى أرض الواقـــع، مؤكـــدا أن 

طمـــوح ســـتواصل دعمهـــا للفريق في 
مشـــواره القـــادم ســـواء فـــي مســـابقة 
أو  الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  دوري 

مسابقة كأس جاللة الملك المعظم.
وأعـــرب بن جالل عن خالـــص أمنياته 
النـــادي برئاســـة علـــي  لمجلـــس إدارة 
أحمد حبيب وكافة األعضاء التوفيق 
والنجـــاح فـــي عملهم القـــادم وترجمة 
الســـتراوية  الجماهيـــر  تطلعـــات 
فريقهـــا  مـــؤازرة  علـــى  الحريصـــة 

الكبيـــرة  ثقتـــه  مجـــدًدا  باســـتمرار، 
والكاملـــة فـــي فريق ســـترة مـــن أجل 

بلوغ األهداف المرجوة.
مـــن جانبـــه أعـــرب علي أحمـــد حبيب 
رئيـــس مجلـــس إدارة نادي ســـترة عن 
تقديـــره التـــام للمبـــادرات المهمة التي 
يقدمها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وتوجيهات سموه الدائمة بدعم 
دور  وتعزيـــز  والرياضييـــن،  الشـــباب 
المنظومـــة الكرويـــة فـــي البحرين من 

خالل مشـــروع طموح الرائـــد والفريد 
مـــن نوعـــه، مشـــيدا بالجهود الســـامية 
الجّمـــة  وإســـهاماته  طمـــوح  لرئيـــس 
خدمة للقطـــاع الرياضي فـــي المملكة 
عموما، ودعمه المباشـــر واالســـتثنائي 
لنـــادي ســـترة خصوصا، ومثمًنـــا الدور 
المهـــم للشـــركة وتواصل المســـؤولين 
الســـتراوي  الفريـــق  إدارة  مـــع  فيهـــا 

بصورة مباشرة وعلى الدوام.
واختتـــم علي أحمد حبيـــب تصريحه 
بالقـــول: نحن ســـعداء بما وصـــل إليه 
الفريق من مســـتوى فني مشـــرف كان 
مثـــار إعجـــاب الكثيريـــن فـــي منطقـــة 
ســـترة وخارجهـــا، وهـــذا إن دل فإنمـــا 
يدل على الرؤية المستقبلية السديدة 
لطمـــوح، ودعمهـــا الضخـــم والمباشـــر 
للنادي، مشـــيًدا بما تحقق من مكاسب 
األثـــر  لهـــا  ســـيكون  ومتعـــددة  مهمـــة 
الطيـــب على عطـــاء الالعبين والجهاز 
الفنـــي واإلداري علـــى حـــد ســـواء في 

المستقبل المقبل.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةبن جالل أثناء حديثه مع الالعبين 

المقلة يهدي الكتاب للجميري

“طموح” تحتفي بالفريق بعد التأهل لدور الثمانية في مسابقة كأس الملك المعظم

نادي سترة وجميع منتسبيه يشيدون بدعم ناصر بن حمد للفريق األول

“المقلة” يهدي الجميري كتاب “نادي البحرين للتنس”
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  رئيـــس  أهـــدى 
خميـــس محمد المقلة نســـخة مـــن كتاب 
“نـــادي البحرين للتنس أربعـــون عاما من 
اإلنجازات والمسيرة مستمرة” إلى الفنان 
البحرينـــي أحمـــد الجميـــري، الذي أشـــاد 
أثنـــاء زيارته لنـــادي البحريـــن للتنس بما 
يشـــهده النادي من تطوير دائم ومســـتمر 

حتى أصبح من األندية المتميزة.
وقدم الشـــكر إلـــى نـــادي البحرين للتنس 
علـــى هـــذا الكتـــاب الرائـــع الـــذي يـــؤرخ 
لرياضـــة التنـــس علـــى مدى 4 عقـــود من 
الزمـــن فـــي نـــادي البحرين للتنـــس وفي 

الخليجيـــة  والـــدول  البحريـــن  مملكـــة 
والعربيـــة، مشـــيدا بما يضمـــه الكتاب من 

معلومات قيمة وتاريخية هامة.
وبدوره رحب المقلـــة بالمطرب والملحن 
الكبير الفنان أحمد الجميري صاحب الفن 
األصيـــل، وقدم له التهنئة بمناســـبة فوزه 
بأوســـكار مهرجـــان ومؤتمـــر الموســـيقى 
مصـــر  بجمهوريـــة  عقـــد  الـــذي  العربيـــة 
العربيـــة في الفترة مـــن 20 أكتوبر إلى 3 
نوفمبـــر، نظيـــر تاريخه الطويـــل والمميز 
في عالم الغناء والموســـيقى، ودوره في 
نقل األغنية البحرينية إلى العالم العربي.

 الصخير - حلبة البحرين الدولية

مـــع بقاء أيـــام قليلـــة تفصلنا عن اســـتضافة 
رياضـــة  “موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
الســـيارات في الشرق األوسط” لسباق بابكو 
البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الختامية 
لالتحـــاد  التابعـــة  للتحمـــل  العالـــم  لبطولـــة 
الدولي للســـيارات وذلك نهاية هذا األسبوع 
وتحديـــدًا يومـــي الجمعة والســـبت الموافق 

11 و12 نوفمبر الجاري.
تدعوكـــم الحلبـــة لحضـــور الســـباق العالمـــي 
واالستمتاع بالسباقات المساندة والفعاليات 
الترفيهية ومعرض الســـيارات الكالســـيكية، 
دينـــار   5 يبلـــغ  حيـــث  رمـــزي  بمبلـــغ  وذلـــك 
بحرينـــي للكبـــار، و2.5 لألطفـــال من 3 حتى 
12 عامًا، وذلك من خالل موقعنا اإللكتروني 
www.bahraingp.com أو االتصـــال علـــى 

الخط الساخن +450000-17-973.

وســـتمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة واإلثارة 
للحضـــور مـــن خـــالل الفعاليـــات العديدة 
منافســـات  هامـــش  علـــى  ســـتقام  التـــي 
الســـباق حيـــث اإلثـــارة علـــى المضمـــار ال 
تقتصـــر علـــى الســـباق العالمـــي بـــل مـــن 
خـــالل العديـــد مـــن الســـباقات المســـاندة 
والفعاليات الترفيهية. وستمتلئ المنطقة 
الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي 
بالعديد من الفرق االســـتعراضية العالمية 
التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها 

االستعراضية المثيرة.
وأبـــرز الفعاليـــات فـــي المنطقـــة الترفيهيـــة 
وأبرزها: عـــروض الدراجات النارية المثيرة، 
عروض تيري غرانت ولي بويرز، الموسيقى 

والكثير غيرها من الفعاليات الترفيهية.
ويتميـــز ســـباق بابكـــو البحريـــن للتحمـــل 8 

ســـاعات بكونـــه ســـباقًا مفتوحـــًا للجماهيـــر 
حيـــث ســـيتمكن حاملـــو تذاكـــر الســـباق من 
متابعـــة الســـباق على المدرجـــات إلى جانب 
المفتوحـــة  البـــادوك  منطقـــة  فـــي  تجولهـــم 
وتجهيـــز  اســـتعدادات  بإثـــارة  واالســـتمتاع 
الفـــرق وااللتقاء بســـائقيهم والتقـــاط الصور 

التذكارية معهم.
وإلـــى جانـــب إثـــارة ســـباق التحمـــل، تنطلق 
أيضـــًا الســـباقات المســـاندة التي ســـتقام مع 
الســـباق العالمي وهي بطولة تحدي البورش 
 ،WTCR ســـبرنت الشـــرق األوســـط، وبطولة
حتمًا ســـيكون جدول السباقات مزدحمًا من 

الصباح وحتى المساء.
باإلضافـــة إلـــى انطـــالق معـــرض الســـيارات 
البحريـــن  نـــادي  مـــن  بتنظيـــم  الكالســـيكية 
للســـيارات، ويعتبر نادي البحرين للســـيارات 

من نخبة النـــوادي في المنطقة حيث انطلق 
منذ ما يقارب 70 عامًا، وله سمعة دولية في 
عرض بعض أكثر السيارات الكالسيكية إثارة 
لإعجاب والتي تعتبر من السيارات النادرة، 
لذا ال تفوتوا حضور الســـباق ومشاهدة هذه 

السيارات الكالسيكية النادرة.
وأخيرًا أطلقـــت حلبة البحرين مبادرة تعتبر 
األولـــى مـــن نوعهـــا لســـباق بابكـــو البحريـــن 
للتحمـــل 8 ســـاعات، وذلـــك بإطـــالق تذاكـــر 
صديقـــة للبيئـــة ألول مرة علـــى اإلطالق في 
البحريـــن، وذلك بــــ 5 دنانيـــر بحرينية للكبار 
و2.5 دينار بحريني لألطفال. لشراء التذاكر 
وللمزيـــد مـــن المعلومـــات عن هـــذه الفعالية 
www. الرســـمي  الموقـــع  زيـــارة  يمكنكـــم 
bahraingp.com أو االتصـــال علـــى الخـــط 

الساخن: +450000-17-973.

نهاية هذا األسبوع في حلبة البحرين الدولية...

سارعوا لشراء تذاكركم لحضور سباق بابكو البحرين للتحمل



منتخب البحرين لكرة القدم يبدأ 
معسكر نوفمبر التدريبي بقيادة سوزا

المنامة - بنا

أعلنــت حلبــة البحريــن الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” اليوم لحاملي تذاكر ســباق بابكــو البحرين للتحمل 8 
ســاعات الجولــة الختاميــة لبطولــة العالم للتحمــل التابعة لالتحاد الدولي للســيارات، عن فرصة ربح دخــول حصري لخط االنطالق 

قبل انطالق السباق العالمي يوم السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري.

تذاكـــر  حاملـــي  جميـــع  وســـيتمكن 
الســـحب ومـــن  مـــن دخـــول  الســـباق 
فرصة ربـــح تذكرتين لخط االنطالق، 
لذا سارع لشـــراء تذاكرك لفرصة ربح 
هـــذه الجائـــزة القيمـــة، حيـــث يعتبـــر 
التواجـــد على خط انطالق أي ســـباق 
للمســـؤولين  فقـــط  مســـموح  دولـــي 
وفـــرق الســـباق. وســـيتمكن الفائزون 
ســـيارات  رؤيـــة  مـــن  المحظوظـــون 
البطولة العالمية وسائقيها وطواقمها 
عـــن قرب قبل لحظات فقط من هدير 

محركاتهم وانطالق السباق الختامي.
جميـــع حاملـــي التذاكـــر الذيـــن قاموا 
 12 الســـاعة  قبـــل  تذاكرهـــم  بشـــراء 
مســـاء يوم األربعاء 9 نوفمبر، ســـيتم 
إدخالهم تلقائًيا في الســـحب، وبعدها 
وســـيفوز  إلكترونـــي  ســـحب  إجـــراء 
اثنان من الفائزيـــن بتذكرتين لدخول 
االنطـــالق. فســـارعوا  لخـــط  حصـــري 
لشـــراء تذاكركـــم لربـــح هـــذه الفرصة 

القيمة.
مبـــادرة  البحريـــن  حلبـــة  وأطلقـــت 

تعتبـــر األولى من نوعها لســـباق بابكو 
البحريـــن للتحمـــل 8 ســـاعات، وذلـــك 
بإطـــالق تذاكـــر صديقـــة للبيئـــة ألول 
البحريـــن،  فـــي  اإلطـــالق  علـــى  مـــرة 
للكبـــار  5 دنانيـــر بحرينيـــة  بــــ  وذلـــك 
و2.5 دينار بحريني لألطفال. لشـــراء 
التذاكـــر وللمزيـــد مـــن المعلومات عن 
هـــذه الفعاليـــة يمكنكم زيـــارة الموقع 
 www.bahraingp.com الرســـمي 
الســـاخن  الخـــط  علـــى  االتصـــال  أو 

.450000-17-973+

انطلقت يوم امس )األحد( منافسات 
كأس العالم للبوتشيا البحرين 2022 
والتـــي تقـــام فـــي مملكـــة البحريـــن 
بتاريخ 6 إلى 11 من الشـــهر الجاري 
 )D( على صـــاالت عيســـى بن راشـــد
بحضـــور رئيـــس اللجنـــة البارالمبية 
البحرينية الشـــيخ محمـــد بن دعيج 
آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس 
البحرينـــي  واالتحـــاد  اللجنـــة  إدارة 

لرياضة ذوي اإلعاقة. 
افتتـــاح  حفـــل  مراســـم  وأقيمـــت 
البطولة في صالة المنافســـات حيث 
اشـــتمل الحفـــل ترحيبـــا بالحضـــور 
الـــدول  عـــرض  طابـــور  ودخـــول 

المشاركة. 
ويشارك في البطولة أكثر من “240” 
العـــب والعبـــة مـــن “25” دولـــة مـــن 

جميع أنحاء العالم.

ا لخط االنطالق لسباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات اربح اآلن دخواًل حصريًّ

انطالق منافسات كأس العالم للبوتشيا البحرين 2022
بحضور رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية

من تدريبات منتخبنا الوطني

األحمر السالوي يهزم السعودية واإلمارات وديًا

الســـلة  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  خـــاض 
مباراتيـــن وديتيـــن فـــي معســـكره القصير 
الـــذي أقامـــه فـــي جـــدة بالمملكـــة العربية 
الســـعودية تحضيـــرًا لمالقـــاة اليابـــان يوم 
الحادي عشـــر من نوفمبـــر الجاري والصين 
في الرابع عشر منه ضمن النافذة الخامسة 

لتصفيـــات آســـيا المؤِهلـــة لمونديال كأس 
البحريـــن،  فـــي  وســـتقامان   2023 العالـــم 
وكانـــت الوديتان أمام منتخب الســـعودية 
حيث فاز منتخبنا الوطني بنتيجة المباراة 
70 - 63 وأمـــام منتخب اإلمارات، إذ حقق 

منتخبنا فوزا بنتيجة 72 - 71.

تدريباتـــه  الســـالوي  األحمـــر  وســـيواصل 
المحليـــة لحيـــن خـــوض مباراتـــي اليابـــان 
خليفـــة  مدينـــة  صالـــة  علـــى  والصيـــن 
كأس  تصفيـــات  ضمـــن  وذلـــك  الرياضيـــة 
العالـــم والتـــي يشـــارك فيهـــا منتخبنا ألول 

مرة في تاريخه.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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يقـــود المـــدرب البرتغالـــي لمنتخـــب البحريـــن الوطني 
األول لكرة القدم، هيليو ســـوزا، ابتداء من امس األحد 

تدريبات الفريق في تجمعه المحلي لشهر نوفمبر.
وأعلن البرتغالي سوزا القائمة الخاصة بتجمعه الحالي، 
وتضـــم 24 العًبا هم؛ عبد الوهاب المالود، وليد الحيام، 
راشـــد الحوطـــي، ســـيد محمـــد جعفـــر، أمين بـــن عدي 
)المحرق(، علي حرم، جاسم الشيخ، حمد شمسان، سيد 
رضا عيســـى، محمد مرهون، كميل األسود، سيد هاشم 
عيســـى )الرفـــاع(، احمـــد بوغمـــار، محمد عـــادل، مهدي 
حميدان، ســـيد ضياء ســـعيد )الخالدية(، عمـــار محمد، 

مهـــدي عبد اللطيـــف، إبراهيم الختـــال )المنامة(، طالل 
الشـــروقي )الحد(، علـــي العنيزي )ام الحصـــم(، إبراهيم 
لطف هللا )األهلي(، علي مدن )عجمان اإلماراتي(، وعبد 

هللا يوسف )بريسيا جاكرتا االندونيسي(.
ومـــن المنتظـــر أن يواصـــل األحمر البحرينـــي تدريباته 
في معســـكره الحالي، والذي يســـتمر حتى 18 نوفمبر، 
إذ يخـــوض خـــالل هذه الفتـــرة مباراتيـــن وديتين أمام 
منتخبـــي كندا )11 نوفمبر( وصربيا )18 نوفمبر(، وذلك 
وأهمهـــا كأس  القادمـــة  الدوليـــة  للبطـــوالت  تحضيـــًرا 

الخليج وكأس غرب آسيا العام المقبل.

 الصخير- حلبة البحرين الدولية:

الدوري األوروبي والمونديال
*ربمــا ســتكون المــرة األولــى منــذ ســنوات طويلة التــي يتم فيهــا التحدث عن بطولــة الدوري 
األوروبــي بهــذه األهميــة المبالغــة بعــد انتقــال فــرق أوروبيــة كبيرة للعــب بها مثــل يوفنتوس 
وبرشــلونة واياكس بعد إقصائهم من دوري األبطال لينضموا لفرق كبيرة أخرى لم تعتد على 
اللعب في هذه البطولة تحديدًا مثل مانشستر يونايتد واألرسنال حيث من المنتظر أن تكون 
إثــارة بطولــة )اليوروبــا ليــغ( لهذا العام مقاربة إلثارة بطولة )الشــامبينز ليغ( خصوصًا في حال 

مواجهة هذه الفرق الكبيرة لبعضها البعض!!
 في حقيقة األمر أن لعب فرق مثل يوفنتوس  برشلونة ومانشستر يونايتد في هذه البطولة 
التــي تصنــف للفــرق أصحاب المســتوى الثاني في أوروبــا ال يبدو أمرًا معتادًا  بل ويشــير إلى 
وجــود خلــل كبيــر فــي طــرق إدارات هــذه األنديــة ممــا أدى ألن تصل لهــذه المرحلــة المتدنية 
بالنســبه لهــا... وبالتالــي يجب أن تعمل هذه األندية على تصحيــح كل األخطاء الموجودة إذا 

ما أرادت العودة للمسار الصحيح ومقارعة كبار أوروبا!!
* مــع االقتــراب مــن موعــد انطالقــة بطولــة كأس العالــم 2022 فــي قطــر  يبــدو أن الالعبيــن 
الدوليين المشــاركين في البطولة قد بدأوا الدخول في مرحلة الحذر والتخوف من التعرض 
إلصابــات فــي مثــل هذا التوقيت الحســاس قد تبعدهم عن المشــاركة فــي البطولة كما حدث 

لبوغبا وكانتي وغيرهم.
 هذا الحذر من الالعبين لن يصب في صالح الجماهير بشــكل عام ألن هذا ســيعني انخفاض 
نســبي في مســتوى اللعب وبالتالي ســتقل اإلثارة والنّدية في المباريات األخيرة قبل انطالق 

كأس العالم!!
 * قــال مــدرب المنتخــب اإلنجليــزي ســاوثغيت إن عدم وصــول منتخب إنجلترا إلــى المباراة 

النهائية لكأس العالم سيكون إخفاقًا للكرة اإلنجليزية!!
 ونقولها صراحًة إن إنجلترا إذا فشــلت في الوصول للنهائي أو فشــلت بالفوز باللقب العالمي 
بهــذا الجيــل المميــز من الالعبين الممتازين فإنها حتمًا ســتحتاج لقرون أخرى حتى تعيد هذا 

اإلنجاز مجددًا!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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كشفت النجمة 
كيرا نايتلي، 

أن ابنتها إيدي، 
ال تبدي أي 

اهتمام بمشاهدة 
أدوارها 

في أفالمها، 
مضيفة أن 

ابنتها لم تشاهد 
أيًا من أدوارها 

السينمائية، وقالت 
خالل مقابلة مع 

“People”، عن 
الرجل الذي ُتحبه، 

إنها تفعل كل ما 
بوسعها من أجله.

tariq_albahhar

األفـالم المقبلـة فـي شـاشـات ”سينيكـو”

تستعد شركة البحرين للسينما ”سينيكو“ لعرض أحدث األفالم 
الجديرة بالمشاهدة في شاشاتها المتنوعة:

”WakandaForever“
ســـيصدر بتاريـــخ 11 نوفمبـــر بصـــاالت الســـينما، وفيه يســـتكمل 
العمل مغامرات واكاندا، فبعد رحيل الملك تشاال، تكافح راموندا 
من أجل الحفاظ على ما تبقى من شـــعبها ومملكتها، بينما تشـــهد 

واكاندا ميالد بطل جديد لخالفة تشاال.

”Spirited“
  سيصدر بتاريخ 11 نوفمبر بصاالت السينما، ويدور في إطار 
كوميدي، موســـيقي، ويتناول قصة رجل أناني يجد نفسه في 
مغامـــرة خيالية بين الماضي والحاضر والمســـتقبل، ويبدأ في 

اكتشاف األسباب التي أدت به إلى الوحدة والبؤس.

”The Friendship Game“

ســـيصدر بتاريـــخ 11 نوفمبر بصاالت الســـينما، وهـــو في إطار 
من الخيال العلمي، يكتشف مجموعة من األصدقاء المراهقين 

في بلدة صغيرة شيئًا غامضًا يضع صداقتهم تحت االختبار.

”Poker Face“

ســـيصدر بتاريـــخ 16 نوفمبـــر بصاالت الســـينما، ويتناول قصة 
المليارديـــر جيك والذي يســـتضيف أصدقاء طفولته في منزله 
بميامي من أجل مارســـة لعبة البوكر، ولكن سرعان ما يتعرض 

منزله لهجوم كبير من مجموعة من المجرمين.

”The Menu“

ســـيصدر بتاريـــخ 18 نوفمبـــر بصـــاالت الســـينما، فـــي إطار من 
الرعب والكوميديا، وفيه يسافر زوجان معًا إلى جزيرة بعيدة 
للحصـــول على تجربة طعام مميزة في أحد المطاعم الفاخرة، 
ولكن ســـرعان ما يتضح أن الطباخ الذي أعد لهما قائمة فريدة 

من الطعام يحمل لهما الكثير من المفاجآت.

”She Said“

ســـيصدر بتاريـــخ 18 نوفمبر بصاالت الســـينما، ويتناول العمل 

قصـــة ميجـــان توهي وجـــودي كانتـــور، المراســـلتان بنيويورك 
تايمز، وقصة تأســـيس حركة )أنا أيضـــًا(، والتي حطمت عقودًا 

من الصمت نحو االعتداءات الجنسية في هوليوود.

”Bones And All“

ســـيصدر بتاريـــخ 23 نوفمبر بصاالت الســـينما، ويتناول العمل 
قصة مارين، والتي تجد نفسها في المنفى والعار بسبب رغبتها 
فـــي الحصول على االحتـــرام والحب، وتبحث عن مكانتها في 

العالم وكيف يراها الناس وسط اللوم لما تسببته ألسرتها.

”The Fabelmans“

ســـيصدر بتاريخ 23 نوفمبر بصاالت الســـينما، وتدور األحداث 
إلـــى طفولة ونشـــأة )ســـتيفن ســـبيلبرج( بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة في والية أريزونا، حيث يكتشـــف شـــاب ســـّرًا محطمًا 
عن عائلته، ويستكشـــف كيف تتمكن األفالم من إدراك حقيقة 

اآلخر وحقيقة أنفسنا.

”Devotion“

ســـيصدر بتاريـــخ 23 نوفمبر بصـــاالت الســـينما،  وفيه يخاطر 
اثنـــان مـــن الطيارين الحربييـــن بالبحرية األميركيـــة بحياتهما 
خـــالل الحـــرب الكوريـــة، ويصبحـــان بمـــرور الوقت من أشـــهر 

الطيارين في السالح.

”Stranger World“

إطــار  فــي  السينما  بــصــاالت  نوفمبر   23 بتاريخ  سيصدر 
وهي  كليد،  عائلة  قصة  العمل  ويتناول  المغامرات،  من 

عــائــلــة أســطــوريــة من 
الــمــســتــكــشــفــيــن 
ــددت  ــ ــن هـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــات  ــ ــ ــالف ــ ــ ــت ــ االخــ
بـــــيـــــنـــــهـــــم فــــي 
مهمتهم  إفشال 
واألكثر  األخيرة 

أهمية.

دشـــنت “ دار ورق “ وبدعـــم مـــن “ نوران بيكتشـــرز” 
مســـاء يوم  الجمعة الماضي كتـــاب “فريد رمضان..
حكايتنـــا البحرينيـــة” فـــي بيـــت جمشـــير بالمحـــرق 
بحضـــور عدد كبير من الفنانين واألدباء والمهتمين، 
وصاحـــب تدشـــين الكتاب عرض فنـــي حمل عنوان 
“عطـــر األصدقـــاء” عـــن نـــص “نـــوران” مـــن إعـــداد 
وإخـــراج خالـــد الرويعـــي، وإلقـــاء فاطمـــة محســـن، 
وخالـــد الرويعـــي، ولحـــن وتوزيـــع وغنـــاء، محمـــد 
المرباطـــي، وسوســـن الصايـــغ، ولحن وغناء حســـن 
حـــداد، وإشـــراف موســـيقي محمد حداد، وإشـــراف 

عام عالء غواص.
كمـــا تم خالل الحفل إعالن أســـماء الفائزين بجائزة 
فريـــد رمضـــان للروايـــة العربيـــة في دورتهـــا األولى 
2022، حيث فازت تســـنيم طه من السودان بالمركز 
األول عـــن روايتهـــا “ســـهام ارتميـــس”، بينما حققت 
ياســـمين مجدي من مصر المركز الثاني عن روايتها 

الجائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  وتكونـــت  اللؤلـــؤ”،  “عـــرق 
مـــن حســـين المحـــروس، وسوســـن دهنيـــم وزهران 

القاسمي. 
علما بأن جائزة فريد رمضان للرواية العربية جاءت 
كمبـــادرة مـــن دار مســـعى للنشـــر والتوزيـــع، ونوران 
بكتشـــر، إيمانا منهما بمشروع فريد رمضان السردي 
واشـــتغاله علـــى إثـــراء الحركـــة الثقافيـــة عبـــر دعم 
الجيـــل الجديـــد من المواهـــب المتميـــزة، وقد تقدم 

للجائزة في دورتها األولى 35 متســـابقا من مختلف 
الدول العربية.

أمـــا كتاب “فريـــد رمضان..حكايتنـــا البحرينية” فقد 
اســـتغرق 7 أشـــهر ليرى النور حســـب فريـــق اإلعداد 
والمكون مـــن أمل عبدالوهاب، وفضيلة الموســـوي، 
وأميرة عيســـى، وجاءت فكرة هـــذا الكتاب إلعطاء 
فرصـــة ألصدقـــاء الراحل ممن لم يشـــارك في كتاب 
“مصل الحكاية” الصادر عن دار الفراشـــة؛ للمساهمة 

بالشـــهادات واالنطباعات عـــن الراحل، وضم الكتاب 
و10  شـــهادة،  و33  نصـــوص،  ثمانيـــة  دفتيـــه  بيـــن 

دراسات، وأخيرا السيرة اإلبداعية.
افتتاحية الكتاب جاءت بعنوان “ســـيرتي الناقصة” 

بقلم الراحل فريد رمضان ونقرأ منها:
لقـــد علمتني الكتابة أن أكون مخلصا لها، وبقدر هذا 
اإلخـــالص كانـــت تمنحني أفق تجارب ذات أشـــكال 
مختلفة، أترك شأن تقييمها ألهل االختصاص. والن 

اللغـــة كائن حـــي، حيث تولـــد وتنمو وتكبـــر وتضمر 
وتمـــوت أيضـــا، فـــإن اللغـــة التـــي تحصنـــت بهـــا في 
أشكال كتاباتي المختلفة، كان القص فيها ينمو مثل 
العشـــب، ويواجـــه مصيـــره مثلي، حيث أنمـــو وأكبر 
وأضمـــر وبالتأكيد ســـأموت، عبـــر مســـايرة الطبيعة 
والحيـــاة فـــي تغيرهـــا وتبدلهـــا، ولكن ماذا ســـيبقى 
في النهاية.. ســـتبقى القصة فقط، باختالف قوالبها 

الفنية التي اشتغلت عليها.

تدشين كتـاب “فريـد رمضـان... حكايتنـا البحرينيــة”
رواية من السودان تحصد جائزة فريد رمضان للرواية العربية
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ســـيتم تكريـــم الفنانة القديـــرة نجمة 
عبدهللا تقديرًا إلسهاماتها ومشوارها 
الفني الكبير، وسوف تقدم مجموعة 
متنوعـــة من أغاني كوكب الشـــرق أم 
كلثوم فـــي افتتاح حفل تكريم نخبة 
من رمـــوز الفن المصـــري الذين أثروا 
الحيـــاة الفنيـــة بإبداعاتهـــم المتميزة 

الفنيـــة وذلـــك فـــي دار أوبـــرا  طـــوال مســـيرتهم 
دبى بالتعاون مع شـــركتي إكستاســـي إنترتينمت 
والكســـري إيفنـــت فـــي احتفاليـــة الملـــك فـــاروق 

ديسمبر المقبل.
وســـتقدم نجمة في التظاهرة الموسيقية والفنية 
الكبيـــرة مجموعـــة متنوعـــة مـــن أغانـــي كوكـــب 
الحفـــل  افتتـــاح  جانـــب  إلـــى  كلثـــوم  أم  الشـــرق 
الرقـــص  لنجمـــات  مجمـــع  راقـــص  باســـتعراض 
الشـــرقي الراحالت: سامية جمال وتحية كاريوكا 
ونعيمـــة عاكـــف بقيـــادة محمد فرمـــاوي من فرقة 
رضا للفنون الشـــعبية في احتفالية خاصة لتكريم 
نجمـــات الزمن الجميل برعاية دار أوبرا دبي التي 
تستقبل هذا الحدث على مدار ثالثة أيام وسوف 
يتم تكريم كلٍّ من: الفنانة القديرة سيدة المسرح 
العربـــي ســـميحة أيـــوب وإلهـــام شـــاهين وصفية 
العمري وسوســـن بدر وبوســـي واإلعالمية بوسي 

شلبي في ظل أجواء تاريخية تحمل 
عبـــق التاريـــخ المصـــري مـــن خـــالل 
بنـــاء ديكـــورات خاصة لقصـــر ملكي 
يتخلـــل أركانـــه كل ما يعيـــد ذكريات 
وتحضيـــرات  بإمكانيـــات  الماضـــي 
معاصرة وتقنيـــات تكنولوجية عالية 
وســـوف تقوم بإحياء الحفل وتقديم 
مجموعـــة متميـــزة مـــن أغانيهـــا وأغانـــي الفنانـــة 
الراحلـــة شـــادية ونجاة الصغيرة وســـعاد حســـني 
الفنانة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو أحمد 
طه على مدار ثالثة أيام في الفترة من 11 وحتى 
14 مـــن شـــهر ديســـمبر المقبـــل في إطـــار التعاون 
المثمـــر وتبـــادل العالقـــات بيـــن مصـــر واإلمارات 
ومـــرور أكثر من 50 عامًا على هذه النجاحات في 

شتى المجاالت.
وفـــي تصريح خاص لــــ “البالد” مـــن الفنانة نجمة 
عبـــدهللا عـــن الحفل قالـــت إنه حلم تحقـــق للغناء 
بـــكل هـــذه اإلمكانـــات التـــي توفرهـــا أوبـــرا دبـــي 
بالطبـــع، وأضافت: “هذا تشـــريف كبير لـــي للغناء 

أمـــام أســـماء كبيـــرة فـــي عالم 
حفـــل  فـــي  والفـــن  المســـرح 

كبير مـــن خالل التجهيزات 
الكبيـــرة فـــي مـــكان غّنـــى 

فيه أكبر األسماء“.

دخلـــت المغنيـــة تايلـــور ســـويفت، التاريـــخ الموســـيقي األميركـــي، من خالل 
احتـــالل عشـــر أغنيات من ألبومهـــا الجديـــد “ميدنايتس” كامل المراتب العشـــر 

األولـــى، ضمـــن تصنيـــف “بيلبـــورد هـــوت 100”، فـــي ســـابقة مـــن نوعها. وبحســـب 
“بيلبورد”، هذه أول مرة، منذ 64 عامًا، يحقق فيها أي فنان مثل هذا اإلنجاز.

وقـــد تفوقت تايلور ســـويفت بذلك علـــى مغني الراب درايك، الـــذي نجح في احتالل 
تسعة من المراكز العشرة بالتصنيف في سبتمبر 2021.

وكان إطـــالق تايلـــور ســـويفت، فـــي 21 أكتوبر الماضـــي، ألبومها العاشـــر “ميدنايتس”، 
المنتظـــر بقـــوة مـــن محبيها، والـــذي عادت فيـــه المغنيـــة األميركية إلى نمط موســـيقى 
البـــوب، قـــد تســـبب بأعطال علـــى خدمة “ســـبوتيفاي”، قبـــل أن يحصد الرقم القياســـي 
“ألكثـــر األلبومات اســـتماعًا في يوم واحد”، وفق ما أعلنـــت المنصة العمالقة في مجال 

المحتويات الصوتية بالبث التدفقي. 

تكريم كبير للفنانة القديرة نجمة عبداهلل في أوبرا دبي

تايلور سويفت تدخل التاريخ 
الموسيقي األميركي

متابعة: طارق البحار
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األساســـي  النظـــام  ملخـــص  وبحســـب 
للجمعيـــة، فـــإن شـــروط العضويـــة فـــي 
الجمعية، هـــي على النحو اآلتي: أال يقل 
عمـــر العضـــو عـــن 18 عاًمـــا، وأن يكـــون 
حســـن الســـمعة والســـلوك وأال يكـــون قد 
حكم عليه في جريمة مخلة بالشـــرف أو 

األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.
ويتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن 9 أعضـــاء 
تنتخبهـــم الجمعيـــة العموميـــة مـــن بيـــن 
أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة 
أو مدًدا أخرى، ويتم انتخابهم باالقتراع 

السري المباشر.
مجلـــس  أن  األساســـي  النظـــام  واعتبـــر 
اإلدارة هـــو الســـلطة التنفيذيـــة للجمعية 

ويقوم بتنفيذ
السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية 
تحقيًقـــا  تصدرهـــا  التـــي  والقـــرارات 

لألغراض المشـــروعة للجمعيـــة. كما بين 
النظام األساســـي اختصاصـــات المجلس 
وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل 
اللجـــان المختلفـــة، وأن اجتماعاته ُتعقد 
مـــرة كل شـــهر، وحـــدد النظام األساســـي 
طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وعن مالية الجمعية بين النظام األساسي 
أن مـــوارد الجمعيـــة تتكـــون مـــن: رســـم 
االنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده 
أو إعـــادة قيـــده بعضويتهـــا، اشـــتراكات 
األعضاء، الهبات والتبرعات التي تصرح 
االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة  بقبولهـــا 
إيرادات الحفالت والمعارض واألســـواق 
الخيريـــة التـــي تقيمهـــا أو تشـــترك فيهـــا 
الجهـــات  موافقـــة  أخـــذ  بعـــد  الجمعيـــة 
المختصة، أي موارد أخرى يقبلها مجلس 
اإلدارة وفًقـــا للقانون وبعـــد أخذ موافقة 

واألربـــاح  االجتماعيـــة،  التنميـــة  وزارة 
الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في 
حـــدود القوانين المعمـــول بها في مملكة 

البحرين.
ضـــرورة  األساســـي  النظـــام  بيـــن  كمـــا 
احتفـــاظ الجمعيـــة بالســـجالت والدفاتر 
الالزمـــة لتســـيير أعمالهـــا وأوجـــه صرف 
األمـــوال وطـــرق إيداعهـــا، علـــى أن تبدأ 
الســـنة الماليـــة للجمعيـــة مـــن أول ينايـــر 
وتنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر مـــن كل عـــام، 
وتســـتثنى الســـنة األولـــى بالنســـبة لبدء 
الســـنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر 
تســـجيلها فـــي الجريـــدة الرســـمية إن لم 
يكـــن في شـــهر ينايـــر، شـــريطة أن يكون 
الصـــرف طبقـــا لالئحـــة الماليـــة للجمعية 
وعلى ضـــرورة أن يقوم مجلـــس اإلدارة 
بعرض الحســـاب الختامي على الجمعية 

العمومية إلقراره.
كما حدد النظام األساسي طرق المراقبة 
الماليـــة وتدقيـــق الحســـابات الختاميـــة 

إليرادات ومصروفات الجمعية.
وأوضـــح النظـــام األساســـي أنـــه ال يجوز 
للجمعية االشتغال بالسياسة أو الدخول 
فـــي مضاربات ماليـــة، كما ال يجوز لها أن 
تنتســـب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية، 
أو هيئـــة، أو نـــاد أو اتحـــاد مقـــره خـــارج 
مملكة البحرين من دون إذن مســـبق من 

وزارة التنمية االجتماعية بذلك.
كمـــا تقـــوم الجمعية في حـــدود القوانين 
المعمـــول بها فـــي مملكـــة البحرين وبعد 
الجهـــات  مـــن  المســـبقة  الموافقـــة  أخـــذ 
بالعمـــل  معهـــا  وبالتنســـيق  المختصـــة 
علـــى تحقيـــق األهـــداف اآلتيـــة: تقويـــة 
عالقـــات الصداقة والتفاهم بين شـــعبي 

الجنوبيـــة،  وكوريـــا  البحريـــن  مملكـــة 
تشـــجيع عالقـــات التعـــاون بيـــن البلدين 
فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة 
والســـياحية  والرياضيـــة  والثقافيـــة 
وأخـــذ  وبالتنســـيق  والبيئيـــة  والعلميـــة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  الموافقـــة 
المختصـــة، وتطويـــر عالقـــات الصداقـــة 
رعايـــا  مـــن  المقيميـــن  بيـــن  والتعـــاون 

البحرينـــي  والشـــعب  الجنوبيـــة  كوريـــا 
فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة 
والســـياحية  والرياضيـــة  والثقافيـــة 
وأخـــذ  وبالتنســـيق  والبيئيـــة  والعلميـــة 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  الموافقـــة 

المختصة.
وتســـعى الجمعيـــة لتحقيـــق أهدافها في 
حـــدود القوانيـــن المعمـــول بهـــا بمملكـــة 
البحريـــن وبعـــد أخـــذ الموافقة المســـبقة 
مـــن الجهات المختصة بالوســـائل اآلتية: 
تنظيم اللقاءات والمؤتمرات وسواها من 
الفعاليـــات فـــي البلدين، تبـــادل الخبرات 
والمعلومـــات في المجـــاالت االجتماعية 
والســـياحية  والرياضيـــة  والثقافيـــة 
والعلمية والبيئية، تنظيم وتبادل زيارات 
التعـــاون والتفاهـــم بين شـــعبي البلدين، 
بيـــن  التآخـــي  إقامـــة عالقـــات  تشـــجيع 
مـــدن كوريا الجنوبيـــة ومملكة البحرين، 
وتشـــجيع إقامة المعارض والمهرجانات 
الثقافية والرياضية والسياحية والعلمية 

وتبادل الوفود بين البلدين.

business@albiladpress.com21
االثنين 7 نوفمبر 2022 - 13 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5137

سوسن أبوالحسن

ماجد النعيمي

أسامة العصفور

أصدر وزيـــر التربية والتعليم رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
ماجد النعيمـــي قرارا يلغي ترخيص 
كليـــة طـــالل أبـــو غزالـــة الجامعيـــة 
إلدارة األعمـــال الممنـــوح لطالل أبو 
غزالة، الصادر بالقرار رقم )4( لســـنة 
2012 بترخيـــص بإنشـــاء مؤسســـة 

تعليم عال خاصة بمملكة البحرين.
وجـــاء فـــي نـــص القـــرار الـــذي صدر 
القـــرار  أن  الرســـمية  الجريـــدة  فـــي 
جـــاء بعـــد االطـــالع علـــى توصيات 
اللجنـــة االستشـــارية المنبثقـــة عـــن 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
العالـــي المتخـــذة فـــي جلســـتها رقم 
)13/ل أ/2022( المنعقدة بتاريخ 11 
ســـبتمبر 2022، وعلى قـــرار مجلس 
أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي رقم 
فـــي  بالتمريـــر  الصـــادر   )2022/98(
وبعـــد   ،2022 أكتوبـــر   24 تاريـــخ 
مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس  موافقـــة 
التعليـــم العالـــي، وبنـــاء علـــى عرض 

األمين العام لمجلس التعليم العالي، 
نائب رئيـــس مجلس أمنـــاء مجلس 

التعليم العالي. 
كمـــا جـــاء القـــرار بعد االطـــالع على 
إجـــراءات  الئحـــة  بشـــأن  القـــرار 
الترخيـــص  وشـــروط  ومعاييـــر 

لمؤسسات التعليم العالي.

“التربية” تلغي ترخيص كلية طالل 
أبوغزالة الجامعية

مستقبًل رئيس مجلس إدارة “باس”.. وزير الصناعة:

أكدت دعم الغرفة لكافة البرامج الرامية للستدامة المالية

دور كبير لنبيل كانو في تنشيط قطاع الطيران

أبوالحسن: الشراكة بين القطاعين تعزز النمو االقتصادي

الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
راشـــد  بـــن  زايـــد  والتجـــارة، 
الزيانـــي، بمكتبـــه صبـــاح أمس 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
“بـــاس، نبيل خالد كانـــو، وبهذه 
زايـــد  الوزيـــر  أشـــاد  المناســـبة 
الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور  الزيانـــي 
يقوم به نبيل كانو في تنشـــيط 
مجـــددًا  الطيـــران،  قطـــاع  دور 
في هـــذا الســـياق دعـــم القيادة 
والحكومة لكل الجهود الهادفة 
االقتصاديـــة  البنيـــة  رفـــد  إلـــى 
مـــن  التـــي  بالمبـــادرات  للبـــالد 
شـــأنها تحقيق التقـــدم والرفعة 
وخـــالل  والمواطنيـــن.  للوطـــن 
اللقـــاء أعرب الوزير عن تمنياته 
بـــدوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

مهـــام عمل نبيل كانو في قطاع 
الطيـــران الـــذي ُيؤمـــن بقـــدرات 

وعطـــاءات الكـــوادر البحرينيـــة 
دائًمـــا  األفضـــل  تقديـــم  فـــي 

للوصـــول إلى الغايـــات والنتائج 
المنشودة.

أكـــدت عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
صناعـــة وتجـــارة البحرين، سوســـن 
شـــراكة  أن  محمـــد،  أبوالحســـن 
القطاع العام والخاص يجســـد رؤية 
حكومة مملكـــة البحرين في تطوير 
المحـــركات الحيوية والمحلية للنمو 
كونه يركز على الشـــراكة بين هذين 
القطاعيـــن فـــي مركـــز مـــوارد البنية 
األساسية الذي يربط بين السياسات 
والقوانين والشروط التعاقدية التي 
تعزز نهجًا أكثر اســـتيعابًا للشـــركات 
بيـــن  الشـــراكات  والمؤسســـات فـــي 

القطاعين العام والخاص.

 وأشـــارت إلى أنـــه توجد العديد من 
الطـــرق لضـــم المزيـــد من الشـــركات 
بيـــن  الشـــراكات  والمؤسســـات فـــي 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص، حيـــث 
يشـــجع ذلك على دفع عجلة التنمية 
األقتصادية وانتعاش السوق، مبينة 
بأن غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
التعـــاون  مواصلـــة  علـــى  حريصـــة 
مـــع القطـــاع الحكومي فـــي مراجعة 
واألنظمـــة  التشـــريعات  وتقييـــم 
والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي توفيـــر 

البيئة المناسبة ألصحاب األعمال.
 كمـــا ذكرت أبو الحســـن بأن اإلعالن 

عـــن الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 
يأتـــي تعزيـــزًا للجســـور الممتدة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص للتعاون 
والعمـــل المشـــترك لتحقيـــق أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، داعية 
مضاعفـــة  إلـــى  الخـــاص  القطـــاع 
المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي  المشـــاركة 
الكبـــرى، منوهة أن تفعيل الشـــراكة 
مع القطاع الخـــاص له أولوية دائمة 
عنـــد تنفيـــذ المشـــاريع والمبـــادرات 
بمـــا يعزز تحقيـــق أهداف مســـارات 
التنميـــة المختلفة التي يعـــود أثرها 

على الوطن والمواطن.

إشهـار جمعيـة الصداقـة البحـرينيــة لكـوريـا الجـنـوبيــة

استقرار المؤشر القياسي ألسعار السلع الغذائية العالمية في أكتوبر 2022

10 مؤسسين للجمعية... و“العمومية” تنتخب 9 أعضاء لمجلس اإلدارة

خالل مؤتمر صحافي عبر “الفيديو” من جنيف... “فاو”: 

ذكــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمم المتحدة “فاو”، أن المؤشــر القياســي ألســعار الســلع الغذائية العالمية اســتقر على نطاق 
واســع في أكتوبر الماضي، وذلك مع ارتفاع أســعار الحبوب أكثر مما قابله انخفاض في أســعار الســلع األساســية األخرى. وأشــار أوبالى 
أرتشــاج مســؤول المنظمة الدولية “فاو” كبير االقتصاديين بقســم األســواق والتجارة - في مؤتمر صحافي عبر “الفيديو” في جنيف - إلى 
أن المؤشــر الذي يتتبع التغيرات الشــهرية في األســعار الدولية لســلة من الســلع الغذائية المتداولة بلغ في المتوســط 135.9 نقطة خالل 
شــهر أكتوبر وهو أقل من مســتواه في ســبتمبر، وحيث تراجع المؤشــر بنســبة 14.9 % عن أعلى مســتوى ســجله على اإلطالق في مارس 

2022، بينما ظل 2.0 % فوق مستواه في أكتوبر 2021.

وأوضح أرتشاج - وفًقا لتقرير المنظمة 
الصادر أمس- أن مؤشـــر “الفاو” ألسعار 
الحبوب قد ارتفع بنســـبة 3.0 % خالل 
القمـــح  أســـعار  ارتفعـــت  كمـــا  الشـــهر، 
العالميـــة بنســـبة 3.2 %؛ ممـــا يعكـــس 
في معظمه الشـــكوك المتعلقـــة بمبادرة 
حبوب البحر األســـود، وأيًضا المراجعة 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  لإلمـــدادات 

األميركية.
ولفت، إلى أن األسعار الدولية للحبوب 

الخشـــنة قد ارتفعت بنسبة 3.5 % منذ 
ســـبتمبر، وذلك مع ارتفاع أســـعار الذرة 
بشـــكل أكبر بســـبب انخفـــاض توقعات 
اإلنتاج في الواليات المتحدة األميركية 
واالتحـــاد األوروبي إلـــى جانب ظروف 
الزراعـــة الجافـــة فـــي األرجنتين وعدم 
اليقيـــن بشـــأن الصادرات مـــن أوكرانيا، 
قـــد  الدوليـــة  األرز  أســـعار  بـــأن  ونـــوه 

ارتفعت بنسبة 1.0 %.
وفي الســـياق ذاته، أشـــارت “فـــاو”، إلى 

أن مؤشـــرها ألســـعار الزيـــوت النباتيـــة 
قد انخفـــض بنســـبة 1.6 % في أكتوبر 
مســـتواه  عـــن   %  20 بنحـــو  واســـتقر 
قبـــل عام وحيـــث تم تعويض األســـعار 
الدوليـــة المتزايـــدة لزيـــت بـــذور عبـــاد 
الشـــمس بانخفـــاض األســـعار العالميـــة 

لزيوت النخيل وفول الصويا واللفت.
منتجـــات  أســـعار  مؤشـــر  أن  وبينـــت، 
األلبان قد انخفض بنسبة 1.7 % وذلك 
مـــع انخفـــاض أســـعار جميـــع منتجـــات 

األلبـــان منـــذ ســـبتمبر، ولفتـــت إلـــى أن 
مشـــتريات الصيـــن األقـــل مـــن المتوقع 
والطلـــب الضعيف على الـــوارد وضعف 

اليـــورو مقابـــل الـــدوالر، قـــد أدت إلـــى 
زيادة االنخفاض في أكتوبر.

وألمحت، إلى أن مؤشـــر أســـعار اللحوم 

فـــي   %  1.4 بنســـبة  انخفـــض  قـــد 
أكتوبـــر مقارنـــة بشـــهر ســـبتمبر، وذلـــك 
مـــع انخفـــاض األســـعار الدوليـــة للحوم 
نتيجـــة  والدواجـــن  واألبقـــار  األغنـــام 
تراجـــع الطلـــب العالمي علـــى الواردات 

وزيادة اإلمدادات القابلة للتصدير.
وبالنســـبة ألسعار الســـكر، أوضح تقرير 
“الفـــاو” أن المؤشـــر قد انخفض بنســـبة 
0.6 % مدعوًما بتحســـن آفـــاق اإلنتاج 
فـــي الهند، مشـــيًرا إلـــى أن عوامل مثل 
األمطـــار التي أعاقت تقدم الحصاد في 
البرازيل والطلـــب القوي على الواردات 
مـــن إندونيســـيا والصيـــن، إضافـــة إلى 
ارتفـــاع أســـعار اإليثانول فـــي البرازيل 
قـــد أدت إلى الحد من انخفاض أســـعار 

السكر على أساس شهري.



البنفالح: استقطاب 3 شركات جديدة إلى مطار البحرين
التركيز العام المقبل على مشروعات الطاقة المتجددة

أكـــد نائـــب األميـــن المالـــي لغرفـــة البحريـــن، رئيس 
المجموعـــة التنســـيقية للجـــان الدائمة، وليـــد كانو، 
علـــى أهمية االســـتثمار فـــي التعليم كونه اســـتثمار 
فـــي رأس المـــال البشـــري وتطويره، ومـــا ينتج عنه 
من مســـاهمة كبيرة في االقتصاد الوطني وتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المملكة، وهو مـــا ينعكس 
على دعم مســـارات التطور المهني لألجيال القادمة 
وتعزيز اإلبداع واالبتـــكار بما يعود بالنفع االقتصاد 

بشكل عام.
وأوضح نائب األمين المالي لغرفة البحرين، رئيس 
المجموعـــة التنســـيقية للّجـــان الدائمة، وليـــد كانو، 
خالل ورشـــة عمل زيادة فاعلية مؤسســـات التعليم 
المبكـــر “رياض األطفال”، أن مثل هذه الورش يأتي 
بهـــدف رفـــع الكفـــاءة واألداء فـــي إطـــار توجهـــات 
بيئـــة  وتنافســـية  اســـتدامة  تعزيـــز  نحـــو  الغرفـــة 
األعمـــال، وترســـيخ دور القطـــاع الخـــاص في دعم 

االقتصاد الوطني.
العمـــل  ورش  عقـــد  مواصلـــة  أهميـــة  كانـــو  وبيـــن 
المتخصصـــة للقطاعات التجارية والصناعية بهدف 
زيـــادة الوعي بكافة التطورات االقتصادية الراهنة، 
إلى جانب تنميـــة دورها الفّعال في توحيد الجهود 
نحو تحقيق استراتيجيات وخطط المجلس للفترة 

المقبلـــة، متطلعًا إلى العمل على العديد من الملفات 
المهمـــة لتطويـــر العمل االســـتثماري وتنميته، داعيا 
المجتمـــع التجـــاري كافـــة بالمشـــاركة فـــي فعاليات 
حاضـــر  أجـــل  مـــن  مًعـــا  والعمـــل  البحريـــن  غرفـــة 

ومستقبل االقتصاد الوطني.
مـــن جانبها، قدمـــت المدربة في مؤسســـة بالتينيم 

للتدريـــب البريطانيـــا، إيفـــا كارترايت، ورشـــة عمل 
بعنـــوان: زيـــادة فاعليـــة مؤسســـات التعليـــم المبكر 
“رياض األطفال”، حيـــث ركزت على كيفية تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة لألطفـــال مـــن خـــالل زيـــادة تأثير 
فريـــق العمل لدى مؤسســـات التعليم المبكر “رياض 
األطفـــال”، فمنـــذ انتشـــار كوفيـــد 19، أصبـــح مـــن 

المهـــم أكثر مـــن أي وقت مضـــى التفكير في صحة 
األطفال والثغـــرات في نموهم الناتجة عن اإلغالق 
وأبرزهـــا  المنـــزل،  خـــارج  المحـــدودة  والتفاعـــالت 

إغالق المدارس والمؤسسات التعليمية.
وتطرقـــت كارترايت إلى عدد من االســـتراتيجيات 
التـــي يمكـــن أن يســـتخدمها فريق ريـــاض األطفال 
لبنـــاء تنميـــة األطفـــال ودعمهـــم في الوصـــول إلى 
التعلـــم  احتياجـــات  إلـــى  باإلضافـــة  إمكانياتهـــم، 
المهنيـــة لهـــذا الفريـــق للتأكـــد مـــن أنهـــم األفضـــل، 
وكان مـــن أبرز تلـــك االســـتراتيجيات: “التحدث مع 
األطفـــال بعناويـــن تجـــذب انتباههـــم خـــالل اليوم، 
وإظهار المشـــاعر الحقيقة واســـتخدام لغة الجســـد 
اإليجابية، والتواصل والتفاعل مع األطفال بحدود 
مستواهم البصري، وتحفيز األطفال للعب المتوازن 
والمتكافئ، والتعلم النشط من خالل اللعب، إضافة 

إلى تعزيز التنظيم الذاتي وتعزيز النمو العقلي”.

االستثمار بالتعليم وتطوير رأس المال البشري يحقق التنمية المستدامة
أثناء ورشة عمل زيادة فاعلية مؤسسات التعليم المبكر.. كانو:

قال الرئيس التنفيذي لشـــركة مطـــار البحرين الدولي، محمد 
البنفالح، إن شـــركة مطـــار البحرين الدولي اســـتقطبت ثالث 
شـــركات جديدة للتشـــغيل في المطار في الوقت الذي يشهد 
فيه هذا المرفق تعافيًا تدريجيًا من تداعيات جائحة كورونا 
“كوفيـــد 19-”.وأبلـــغ البنفـــالح “البـــالد” أن الخطـــوط الجوية 
األثيوبية أعادت تشـــغيل رحالتها عبر مطار البحرين الدولي 

كمـــا تـــم اســـتقطاب شـــركة “أنديجـــو” الهندية وشـــركة “ســـن 
اكســـبريس” التركيـــة. وبخصـــوص عمليات اســـتعادة نشـــاط 
الحركـــة الجوية في مطـــار البحرين الدولي، لمـــا قبل جائحة 
“كوفيد 19-”، اشار البنفالح “ نأمل أن ينتهي هذا العام بحركة 
مســـافرين تقـــدر بنحـــو 6.5 مليون مســـافر مقارنـــة مع 2019 
والتـــي كانـــت نحـــو 9 ماليين و700 ألف مســـافر، كما شـــهدنا 
تحســـن في عـــدد الرحـــالت الجوية”. وبلـــغ عدد المســـافرين 

منـــذ بداية العام الجـــاري وحتى نهاية ســـبتمبر الماضي نحو 
4.84 مليون مســـافر في حين بلغ عدد الرحالت الجوية نحو 
59.5 الـــف رحلـــة جوية، أما نشـــاط الشـــحن الجـــوي فقد بلغ 
قرابـــة 283 ألف طن. وبخصوص خطط الشـــركة بعد اكتمال 
مبنى المســـافرين في مرحلتيه األولـــى والثانية والتقدم في 
قريـــة الشـــحن، أشـــار البنفالح الى أن شـــركة مطـــار البحرين 
الدولي ســـتركز جهودها العام المقبل على مشـــروعات تتعلق 

باســـتخدام الطاقة المتجددة في تشـــغيل العمليات 
قريـــة  تغطيـــة  ســـيتم  أنـــه  البنفـــالح  بالمطار.وتابـــع 
الشـــحن في مطار البحرين الدولي بألواح شمســـية 

لكـــن الطمـــوح ال يتوقف عند هـــذه الخطوة، 
والهدف الموضـــوع خالل العام المقبل هو 
تغطية مســـاحات أكبر واســـتخدام الطاقة 

المتجدد بشكل أوسع في المطار. 

أصدر ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة قرارا رقم 1 لسنة 2022 بشأن الئحة 
نظام العمل لصندوق األمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية. 

وجــاء فــي القــرار أنــه يكــون للصنــدوق رئيــس يعين بقــرار من ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب. ويكــون الرئيس 
مســؤوال عــن رســم السياســة العامة للصندوق وتنفيذها، ويتخذ ما يراه مناســًبا مــن قرارات وإجراءات لتحقيــق أهدافه، ويمارس على 

وجه الخصوص المهام اآلتية: 

ناصر بن حمد يصدر قرارا بشأن الالئحة التنظيمية لصندوق األمل
تشكيل مجلس استشاري من 10 أعضاء
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ريادة األعمال وبناء حضارة المستقبل: التعليم )2(
 تناولنـــا فـــي الجـــزء األول أهميـــة التعليـــم فـــي تعزيـــز ريـــادة 
األعمال ورفع مســـتوى جودة ومهارة القوى العاملة وإنتاجيتها 
بمـــا في ذلـــك تأثيره في خفض مســـتوى البطالـــة وتعزيز النمو 
االقتصادي، وسنتطرق في هذا الجزء إلى العوامل التي جعلت 
مـــن نظام التعليـــم في ســـنغافورة ناجحًا علـــى الرغم من صغر 
مســـاحتها ومواردها الطبيعية، ومن هنا نتناول خمســـة عوامل 

مهمة:
أوالً، الدوافـــع االجتماعيـــة واالقتصاديـــة: كانـــت هنـــاك رغبـــة 
ملّحـــة من قبل لي كوان يو الذي شـــغل منصب رئاســـة الوزراء 
بين 1959 - 1990 في تنمية رأس المال البشـــري الســـنغافوري، 
َظـــلَّ التعليم أولوية قصوى بالنســـبة للحكومـــات المتعاقبة في 
ســـنغافورة منذ تأسيســـها في العـــام 1965. وقد أدركت األســـر 
الســـنغافورية الـــدور األساســـي الذي يلعبـــه التعليـــم في نجاح 
أبنائهـــم، وتعاونوا مع قـــادة األمة في تنمية قوة عاملة متعلمة. 
نتيجـــة لذلـــك، عززت ســـنغافورة مـــن جودة التعليـــم من خالل 
التطوير المســـتمر في تعزيز التعليم والمناهج وطرق التدريس 

التي تمكنهم من تحسين العنصر البشري باستمرار.
ثانيـــًا، اتخاذ السياســـات التعليمية الفعالة: كيـــف يمكن تطبيق 
السياســـات الفعالـــة؟ على عكـــس العديد من البلـــدان في العالم 
المتقـــدم والنامـــي، اعتمـــدت ســـنغافورة نهجـــًا مرنـــًا نحـــو بناء 
سياســـاتها التعليميـــة، حيـــث ال تطبـــق أي سياســـة دون إجراء 
دراســـة وبحـــث واختبار شـــامل )نرجع هنـــا إلى أهميـــة البحث 
والتطوير في صنع القرار السياســـي في ســـنغافورة(، للتأكد من 
أن أي تغييـــرات حاصلـــة ســـوف تكـــون مضمونـــة بالنجاح قبل 

وضعهـــا موضـــع التنفيذ. باإلضافـــة إلى تضافـــر جميع أصحاب 
المصلحـــة فيما يطلبـــه أولياء األمـــور، وما يحتاجـــه المعلمون، 
ومـــا يمكـــن أن يعـــزز به قـــدرات الطـــالب. لذلك، فإن الســـلطات 
والمـــدارس وأوليـــاء األمور والطالب ككل يتشـــاركون في فهم 
مشـــترك حـــول معنـــى التعليـــم. نتيجة لذلـــك، يصبـــح التحدي 
المتمثل في صياغة وتنفيذ السياســـات الفّعالة أوضح وأسهل. 
واألهم من ذلك، فســـنغافورة ال تقوم بتقليد سياســـات التعليم 
فـــي البلـــدان المتقدمـــة، بل كما ذكرنـــا فإنها تعتمـــد على عنصر 
البحـــث والتطوير فـــي انتهاج أفضل السياســـات التعليمية مما 
جعلها الدولة الرائدة ليس فقط في مجال التعليم، بل في صنع 
قـــوى عاملة متعلمة ومتخصصة يمكـــن االعتماد عليها من قبل 

الشركات التي تقوم بتوظيفهم في مختلف قطاعات الدولة.
ثالثًا، جودة المناهج العلمية: تميل المناهج الدراســـية الوطنية 
في ســـنغافورة إلـــى تخصيص المزيد من الوقـــت إلتقان المواد 
األساســـية مثـــل الرياضيـــات والعلـــوم والتكنولوجيـــا. ال يوجد 
انحراف كبير فيما يتم تدريسه في سنغافورة وما يتم تطبيقه 
في الحياة العملية وما يحتاجه أصحاب العمل عما هو موجود 
فـــي الكتـــب المدرســـية وأوراق العمـــل واالمتحانـــات النهائيـــة. 
الفصول الدراســـية موجهة نحو مســـاعدة الطالب على اجتياز 
االختبـــارات فـــي هذه المـــواد األساســـية، ألنها عمليـــة ويطلبها 
أصحـــاب العمـــل فـــي األســـاس. نتيجـــة لذلـــك، يفضـــل مطورو 
المناهج في ســـنغافورة تعميق الفائدة وجودة المادة التي يتم 
تدريسها، بدالً من مجرد حقن كميات كبيرة من المعلومات غير 
المتصلـــة بالحيـــاة الواقعية كما يحصل في العديـــد من البلدان 

الناميـــة. كذلـــك، للطالب الذين يقـــل تحصيلهـــم األكاديمي عن 
المســـتوى المطلوب، يتم إعطاؤهم دروسًا إضافية لمساعدتهم 
على اللحاق بأقرانهم، ويتم تقديم كل أوجه المساعدة بدالً من 

تجاهلهم كليًا.
ســـنغافورة  فـــي  المعلـــم  يتمتـــع  المعلـــم:  اســـتقاللية  رابعـــًا، 
باســـتقاللية فـــي اختيـــار األســـاليب التـــي يختارهـــا فـــي تعليم 
طالبـــه، مما يجعله مبدعـــًا ومبتكرًا في تطبيق أفضل أســـاليب 
التعليـــم وتطويـــر إســـتراتيجيته وتقنيـــات التدريـــس الخاصة 
به. ويرجع الســـبب هنا أن صناع القرار في ســـنغافورة يهتمون 
بمواهـــب المعلميـــن ويثقون فـــي قدراتهم ممـــا أدى إلى امتالك 
ســـنغافورة كادرًا متميـــزًا من المعلمين. وقـــد أثبتت العديد من 
الدراســـات لمنظمـــة التعـــاون االقتصادي والتنميـــة )OECD( أن 
التطويـــر المهنـــي الفعال يتطلب إعطاء المعلمين اســـتقالليتهم 
الكافيـــة وتوفيـــر الفـــرص والمـــوارد الالزمة لتنميـــة ذاتهم وأن 
تطـــرح أنشـــطة التطوير المهني ضمن واجبـــات المعلم اليومية، 
األمـــر الـــذي يمكـــن أن يوفر له بيئة عمل جاذبـــة وأمان وظيفي 

لتطوير نفسه باستمرار.
واســـتكماالً لما ســـبق، ربمـــا يكون من أحـــد أكبـــر العوامل وراء 
قصة النجاح التعليمي في ســـنغافورة هو جودة التدريب الذي 
يتلقـــاه المعلمـــون. فقـــط أعلـــى 5 % مـــن الطـــالب المتخرجين 
مؤهلـــون لدخـــول التدريس ويتـــم تقديم التدريـــب مركزيًا من 
قبـــل المعهـــد الوطني للتعليم. في المتوســـط، يتلقـــى المعلمون 
أكثر من 100 ساعة من التعليم كل عام ويخضعون لتقييم أداء 
صـــارم لمراقبـــة تقدمهم. كمـــا يحصل المعلمون في ســـنغافورة 

علـــى رواتب ممتـــازة، يتجاوز بكثير متوســـط رواتب المعلمين 
في دول منظمة التعـــاون االقتصادي والتنمية. يمكن للمعلمين 
المتميزين المطالبة بمكافآت أكبر لتميزهم في التدريس. وهذا 
يجعـــل التدريـــس خيـــارًا وظيفيًا جذابـــًا ألكثـــر الموهوبين في 
البـــالد علـــى عكس العديد مـــن البلدان المتقدمـــة والنامية التي 
يقـــل فيهـــا جاذبيـــة األشـــخاص لمهنـــة التعليم. كما أن ســـاعات 
التدريب الســـنوية والمكافـــآت تجعل المعلمين الســـنغافوريين 

ينقلون مواهبهم إلى أجيالهم المتعاقبة.
يمكن االستنتاج مما سبق أن التعليم وريادة األعمال جزءان ال 
ينفصالن عن بعضهما البعض، كما أن نوعية التعليم التي تتمتع 
بالجودة يمكن أن تسهم في تسهيل توظيف المتخرجين الجدد 
وارتفاع معدل إنشـــاء الشركات التجارية، وأن انخفاض جودة 
التعليم يمكن أن يســـبب البطالة االقتصادية ولجوء العديد من 
الشـــركات فـــي الدولة إلى اســـتقطاب القوى العاملـــة الخارجية 
بســـبب انخفاض جـــودة تعليم ومهارات القـــوى المحلية، كذلك 
لجـــوء الوكاالت الحكومية لتقديم التدريب للمتخرجين الجدد 
ألن التعليـــم لـــم يوفر لهم ما يحتاجه ســـوق العمـــل. لذلك، فإن 
التعليـــم يعتبر من المقومات األساســـية لريـــادة األعمال، ويعزز 
عنصـــر البحـــث والتطويـــر جـــودة المناهـــج وحصـــص التدريب 
وتطبيـــق سياســـات التعليـــم الفعالة التـــي تنعكـــس إيجابًا على 

اقتصادات الدول. 
فـــي الجـــزء القادم من هـــذا المقال، سنســـتذكر أهميـــة “البحث 
والتطويـــر” فـــي تعزيـــز ريـــادة األعمـــال فـــي مختلـــف قطاعات 

الدولة، كذلك الدروس التي تقدمها سنغافورة في هذا الشأن.

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(
علي فقيه

علي الفردان

محمد البنفالح

1. اإلشـــراف على ســـير العمل فـــي الصندوق وعلى 
العاملين فيه.

والخدمـــات  للمشـــاريع  ســـنوية  خطـــة  وضـــع   .2
والبرامـــج وأوجـــه الدعم التي يســـتهدف الصندوق 

تنفيذها سنويا والميزانية المقررة لكل منها. 
التنظيمـــي  الهيـــكل  بشـــأن  المقترحـــات  رفـــع   .3

للصندوق. 
4. الموافقـــة علـــى تلقـــي الدعـــم من داخـــل وخارج 
المملكـــة وفـــق القوانيـــن والتشـــريعات المعمول بها 
وبمـــا ال يتعارض مـــع أهداف الصندوق، والتنســـيق 
مـــع الجهات المعنية لتوفير مصادر التمويل الالزمة 

لتحقيق أهدافه.
5. الموافقة على تأســـيس الشركات والمساهمة في 

تأسيسها والتخارج منها، والتوقيع على جميع
األدوات القانونيـــة الالزمـــة لذلـــك كعقـــود وأنظمـــة 
أمـــوال  اســـتثمار  علـــى  والموافقـــة  التأســـيس، 

الصندوق.
6. تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة 
للصنـــدوق بالكامل، وترشـــيح ممثلي الصندوق في 
مجالـــس إدارات الشـــركات األخـــرى التـــي يســـاهم 

بنسبة في رأس مالها.
7. الموافقـــة على إبرام االتفاقيـــات والتعاقدات مع 
المســـتثمرين والشـــركات الخاصـــة، وعقود الشـــراء 
والبيع وتملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة 

الصندوق لنشاطه.
8. الموافقـــة علـــى تملك الصندوق لحقـــوق الملكية 

الفكرية من براءات االختـــراع والعالمات التجارية 
والصناعيـــة وحقـــوق االمتياز وغيرهـــا من الحقوق 

المعنوية واستغاللها.
9. الموافقـــة علـــى المســـاهمة ودعم إنشـــاء وتنمية 
والتنســـيق  الربحيـــة،  غيـــر  الشـــبابية  المشـــاريع 
مـــع األجهـــزة الحكوميـــة المكلفـــة بتنفيـــذ البرامـــج 

والمشاريع في هذا المجال.
القوانيـــن  بالصنـــدوق وفـــق  العامليـــن  10. تعييـــن 

والتشريعات المعمول بها.
11. اعتماد كافة األمور المالية الخاصة بالصندوق، 
وفتح الحســـابات البنكية، وذلك كله بما ال يتعارض 

مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وجـــاء فـــي المـــادة الثالثـــة مـــن الالئحـــة أنـــه يجوز 

للرئيـــس أن يشـــكل لجاًنـــا أو فـــرق عمـــل مـــن ذوي 
لتنفيـــذ  أو  أكثـــر  أو  موضـــوع  لدراســـة  الخبـــرة، 
المشـــاريع والمهـــام التـــي يكلفون بها مـــن قبله. كما 
يجوز للرئيس تفويض من يراه مناسًبا من العاملين 
في الصندوق للقيام ببعض االختصاصات المعهودة 

له في سبيل تحقيق أهداف الصندوق.
كمـــا جاء في المادة الرابعة أنـــه يجوز لممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب أن يشكل 
االقتراحـــات  تقديـــم  يتولـــى  استشـــارًيا،  مجلًســـا 
والمشـــورة للصندوق بما يسهم في تحقيق أهدافه. 
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس االستشاري 

مدة المجلس.
أما المادة الخامســـة فقد ورد فيها أنه على الرئيس 

رفـــع تقريـــر ســـنوي لممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب عن نشـــاط وإنجازات 

الصندوق. 
كما أصدر سموه قرارا بتشكيل المجلس االستشاري 
والمبـــادرات  المشـــاريع  لدعـــم  األمـــل  بصنـــدوق 

الشبابية، على النحو
اآلتـــي: الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، عبدهللا جهـــاد الزين، أحمد يوســـف طالب، 
عبدالرحمـــن عبدهللا الشـــافعي، ســـمير زهير أنطون 
أوجـــي، علي حبيب أحمد قاســـم، فـــؤاد داود نونو، 
صبـــاح خليل المؤيـــد، أحمد إبراهيـــم المعتز، وهالة 

علي يتيم.
وتكون مدة المجلس سنة واحد قابلة للتجديد.

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة
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ا،  يقـــوم مصـــرف البحريـــن المركـــزي حاليًّ
كجزء مـــن أهدافه للحفاظ على شـــفافية 
حوكمـــة  معاييـــر  وأعلـــى  اإلفصـــاح 
الشركات، باإلضافة إلى التزامه باألهداف 
االجتماعيـــة واألهداف المتصلـــة بالمناخ، 
بوضع إرشـــادات اإلفصاح عن الممارسات 
 )ESG( البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة
بهـــدف اعتمادهـــا مـــن قبل الشـــركات عند 
بالعوامـــل  المتعلقـــة  للتقاريـــر  إعدادهـــا 

البيئية واالجتماعية والحوكمة.
يعتبـــر المصـــرف تقاريـــر العوامـــل البيئية 
األدوات  مـــن  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
الفعالة لفحص كفاءة الشركة واستدامتها 
ومـــدى تعرضها للمخاطر لمـــا لها من تأثير 
على قدرة الشركة لتنفيذ خططها واالنتاج 
على المدى الطويل. وعليه يولي المصرف 
مبـــادئ  تضميـــن  نحـــو  كبيـــًرا  اهتماًمـــا 
إرشـــادية تتعلق باإلفصاح عن الممارسات 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة ضمـــن 
اإلطـــار التنظيمـــي للمصـــرف، والتـــي مـــن 
خاللهـــا ســـيتم االعتمـــاد التدريجـــي لهذه 
وواضحـــة  شـــاملة  لتكـــون  اإلفصاحـــات 

وقابلة للتحقق. 
إعـــداد  علـــى  حاليـــًا  المصـــرف  يعكـــف 
الممارســـات  ألفضـــل  وفقـــًا  اإلرشـــادات 
واألطر والمبـــادرات الدولية مع األخذ في 
االعتبـــار الـــردود علـــى االســـتبيان الصادر 
عـــن المصـــرف حـــول الممارســـات البيئية 

واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات والذي 
تـــم إصـــداره فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا 
العام لجميع الشـــركات المدرجة وشركات 
التأمين والبنوك وشـــركات االســـتثمار من 

الفئة االولى. 

النتائج الرئيسية 

تم إعداد االستبيان لمعرفة مدى جاهزية 
الشـــركات إلفصاحات الممارســـات البيئية 
واالجتماعيـــة والحوكمـــة حيـــث تضمنت 

النتائج الرئيسية ما يلي:
مـــن   %  70 المدرجـــة:  الشـــركات  أوالً:   
الشركات المســـتجيبة اعتبرت أن القضايا 
المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة لها صلـــة وثيقة بنموذج أعمال 
واســـتراتيجية الشـــركة، كما تقـــوم 85 % 
من الشـــركات المستجيبة والتي ال تفصح 
حاليـــًا عن أي عوامل متعلقة بالممارســـات 
البيئيـــة واالجتماعية وحوكمة الشـــركات 
بتقييـــم اعتمـــاد اإلفصاح عن الممارســـات 
فـــي  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
 %  54 أجمـــع  كمـــا  القريـــب.  المســـتقبل 
مـــن المســـتجيبين علـــى أهميـــة اإلفصاح 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الممارســـات  عـــن 
مهمـــة  وســـيلة  باعتبارهـــا  والحوكمـــة 

للتواصل مع أصحاب المصلحة.
البنـــوك  البنـــوك: أجمعـــت غالبيـــة   ثانيـــًا: 

بـــأن القضايـــا  المشـــاركة فـــي االســـتبيان 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة لها صلة 
واســـتراتيجية  أعمـــال  بنمـــوذج  وثيقـــة 
الشـــركة حيـــث إن هـــذه البنـــوك صرحـــت 
عـــن وجـــود لجنـــة علـــى مســـتوى إدارتها 
مختصة باإلشراف على األهداف المتعلقة 
باالســـتدامة، وأن إفصاحـــات الممارســـات 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة وســـيلة 

مهمة للتواصل مع أصحاب المصلحة.
 ثالثًا: أظهرت شـــركات التأمين وشـــركات 
االســـتثمار من الفئة األولـــى نتائج مماثلة 

الممارســـات  عـــن  اإلفصـــاح  أهميـــة  عـــن 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة وما لها 
مـــن صلـــة وثيقة بنمـــوذج واســـتراتيجية 
األعمـــال الخاصـــة بهم بنســـبة 63 % و56 

% على التوالي.

تعميم التوعية

وتجـــدر اإلشـــارة، الى أن المصـــرف أصدر 
في نوفمبر 2021، تعميمًا لجميع المرخص 
بالمخاطـــر  الوعـــي  زيـــادة  بهـــدف  لهـــم 
المتعلقـــة بالمنـــاخ، تلتها مذكرة إرشـــادية 

مفصلـــة فـــي مـــارس 2022، تهـــدف إلـــى 
ضمـــان إطالع الشـــركات علـــى التطورات 
والممارســـات فـــي مجـــال إدارة المخاطـــر 
المصـــرف  ويســـعى  بالمنـــاخ.  المتعلقـــة 
لتلقـــي تعليقات دورية مـــن قبل المرخص 
لهم بشـــأن اســـتعدادهم لتنفيذ إطار عمل 
لتحديـــد وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ 
واالســـتفادة أيًضـــا مـــن الفـــرص المتعلقـــة 
بهذا المجال. الجدير بالذكر أن اإلرشادات 
المتعلقة باإلفصاح عن الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة التي يتم إعدادها 

حالًيـــا مـــن قبل المصـــرف موائمة ألهداف 
هذه المذكرة اإلرشـــادية بل وأنها سُتعتبر 
المتعلقـــة  لالفصاحـــات  شـــامالً  مرجًعـــا 
بالعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة.

البحريـــن  بورصـــة  أن  بالذكـــر،  والجديـــر 
المرخصة من قبل المصرف كسوق أوراق 
ماليـــة ذات التنظيـــم الذاتـــي، قد أصدرت 
في يونيو 2020 إرشـــادات متعلقة بإعداد 
تقاريـــر الممارســـات البيئيـــة واالجتماعية 
والحوكمة للشركات المدرجة وذلك بهدف 
تشـــيجعها إلعـــداد هـــذه التقاريـــر وبذلـــك 

دعم أسواق رأس المال المستدامة.
يواصل المصرف جهوده لتســـليط الضوء 
علـــى المخاطر المتعلقة بالمســـائل البيئية 
وتشـــجيع  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
اإلفصاحـــات ذات الصلـــة بما يتماشـــى مع 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وأهداف 
المســـتدامة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
مملكـــة  حكومـــة  اللتـــزام  وفًقـــا   )SDGs(
العالميـــة  األهـــداف  بتحقيـــق  البحريـــن 

المتعلقة بالمناخ.
ومن المتوقع إصدار اإلرشـــادات المتعلقة 
البيئيـــة  الممارســـات  عـــن  باإلفصـــاح 
 )ESG( واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات
فـــي النصف األول من العـــام 2023 والتي 
ســـيتم توجيههـــا إلـــى الشـــركات المدرجة 

والشركات المرخصة ذات الصلة.

“المركزي” يواصل التقدم لتطبيق أعلى المعايير بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
ضمن اإلطار التنظيمي للمصرف

الصغيـــرة  المؤسســـات  جمعيـــة  أطلقـــت 
والمتوســـطة البحرينيـــة وشـــركة “هوميـــز”، 
المنصة البحرينية المتخصصة في التســـوق 
عنـــوان  تحـــت  مشـــترًكا  برنامًجـــا  الرقمـــي، 
“البائـــع الرقمـــي”، يعمل الجانبـــان في إطاره 
علـــى التعاون في تنفيذ جملة من المبادرات 
والمشـــروعات والـــدورات التدريبيـــة، بهدف 
االرتقاء باألفراد والمؤسســـات بالبحرين في 

مجال التجارة الرقمية والتحول الرقمي.
وقـــال رئيس الجمعيـــة، عبدالحســـن الديري 
إن برنامـــج “البائـــع الرقمـــي” ســـيعمل علـــى 
بنـــاء مهارات وقدرات عشـــرات المؤسســـات 

واألفـــراد البحرينييـــن فـــي مجـــال التجـــارة 
الالزمـــة  بالمعرفـــة  وتزويدهـــم  الرقميـــة، 
للتحول نحو استخدام القنوات الرقمية في 
عملياتهم، بما يســـهم في تعزيز تنافســـيتهم 
وزيـــادة ربحيتهـــم وبالتالي رفع مســـاهمتهم 
لمملكـــة  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي 

البحرين.
وفـــي تصريح له على هامش توقيع اتفاقية 
الشـــراكة فـــي مقـــر شـــركة هوميـــز بضاحية 
الســـيف، أوضح الديري أن الجمعية ستعمل 
على بناء شـــراكات مع الشـــركاء في الجهات 
الحكومية وشـــبه الحكوميـــة تحديًدا لتنفيذ 

مفـــردات هـــذا البرنامـــج، وبمـــا يســـهم فـــي 
تحقيـــق الـــرؤى والتطلعـــات المشـــتركة فـــي 
دعم جهود التحول الرقمي بمملكة البحرين 

وبناء اقتصاد المعرفة.
مـــن جانبه، كشـــف المدير الرقمـــي لـ”هوميز” 
صادق عبدالرسول، أنه سيتم اإلعالن خالل 
الفتـــرة المقبلة على مبـــادرة أو اثنتين ضمن 
هـــذا البرنامج، تشـــمل أيًضا مســـاندة األســـر 
المنتجة، وتنظيم معارض توظيف وفعاليات 
العمـــل،  رأس  علـــى  وتدريـــب  صلـــة،  ذات 
وغيرهـــا الكثير، مشـــيرا إلـــى أن “هوميز” بما 
تملكـــه مـــن خبرات وكـــوادر ســـتكون الذراع 

الصغيـــرة  المؤسســـات  لجمعيـــة  التنفيـــذي 
والمتوســـطة البحرينيـــة في تنفيـــذ مفردات 

هذا البرنامج.
وأوضـــح عبدالرســـول أن البرنامج ســـيعمل 
على مســـاندة جهـــود بناء ما يمكن تســـميته 
بالجيـــل الرقمي في مملكـــة البحرين، أفراًدا 
ومؤسســـات، وزيادة عدد البحرينيين الذين 
ينتقلـــون من مرحلة مجرد اســـتهالك أدوات 
ونظـــم التطـــور الرقمي إلى مرحلـــة يكونون 
فيها قادرين على اإلسهام الفاعل في تطوير 
تلـــك األدوات والنظـــم، وتوطيـــن المعـــارف 

والصناعات الرقمية في البحرين.

“الصغيرة والمتوسطة” و“هوميز” يطلقان برنامج “البائع الرقمي”
لتنفيذ مبادرات ودورات تدريبية ترتقي باألفراد والمؤسسات

 

.  

 

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
عن حصوله على شـــهادة آيزو/ آي 
إي ســـي )ISO 27001/2013( في 
إدارة أمـــن المعلومـــات والصادرة 
عـــن المنظمـــة العالميـــة للمعاييـــر 
  “International Or� سوالمقاييـــ
ganization for Standard�
بعـــد  وذلـــك   ،)ization“ )ISO
اســـتيفائه جميع متطلبات المعيار 
الدولـــي وتحقيقـــه أعلـــى درجات 

الكفـــاءة فـــي تطبيـــق السياســـات 
بأمـــن  الخاصـــة  واإلجـــراءات 

المعلومات.
اســـتقبل  المناســـبة،  وبهـــذه 
المحافـــظ رشـــيد المعـــراج فريـــق 
أمن المعلومات بالمصرف بحضور 
كل مـــن نائـــب المحافـــظ الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  ســـلمان 
للخدمـــات  التنفيـــذي  والمديـــر 
اإلداريـــة يوســـف راشـــد الفاضل، 

ومديـــر إدارة تقنيـــة المعلومـــات، 
طـــارق محمـــد العلـــوي، حيث عبر 
المحافظ عن اعتزازه بهذا اإلنجاز، 
مشيًدا بالكفاءات البحرينية التي 
أشـــرفت على اإلعداد لهـــذا العمل 
ومؤكـــًدا حـــرص المصـــرف علـــى 
تبنـــي أفضـــل المعايير فـــي مجال 
أمن المعلومـــات بما يدعم جهوده 
علـــى  والرقابـــة  اإلشـــراف  فـــي 

القطاع المصرفي والمالي.

“البحرين المركزي” ينال شهادة آيزو ألمن المعلومات المجددة

أصدر وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف نـــواف المعاودة قرارا بتعيين 
14 كاتـــب عـــدل خاصـــا باللغـــة العربيـــة 
وهم: علياء خليفة محمد صقر إبراهيم 
علـــي محمـــد  الحـــادي، حســـین محمـــد 
إبراهيم، حســـين عقيل أحمد عبدالرضا 
محمـــد  حمـــود  ناصـــر  نيلـــة  مرهـــون، 
الدوخي، جعفر يوسف يعقوب الجمري، 
فاطمـــة عبـــد الهادي علي يوســـف، عمیر 
علـــي  دانـــة  عمـــر خليـــل،  علـــي  صـــالح 
عبدهللا البســـتكي، عبدهللا وليد يعقوب 
علـــي بنـــي حمـــاد، ســـلمان علـــي عبدهللا 
جاســـم  عبدالرحمـــن  غســـان  الشـــرقي، 
العبيدلي، علي ســـامي عبـــدهللا إبراهيم 
الوطني، الســـيد هـــادي جعفر علي أحمد 
العلـــوي، وعلياء عبداإلله أحمد عيســـى 

المرزوقي.

وزير العدل يصدر 
قرارا بتعيين 14 

كاتب عدل خاصين “تسوية المتعثرة” تسجل 13 شقة بمشروع “دار العز” باسم “البحرين والكويت”
اللجنة دعت مشتري وحدات “السيف بريز” للحضور خالل 45 يوما

أصــدرت لجنــة تســوية مشــاريع التطويــر العقاريــة المتعثــرة قراريــن بشــأن 
مشروعين متعثرين هما مشروع السيف بريز ومشروع دار العز 2 و3.

وقررت اللجنة بالنســـبة لمشـــروع )دار 
العـــز 2 و3(، التالـــي: اســـتبعاد المطالبة 
عن الشـــقة رقـــم 92، تســـجيل الوحدة 
رقم 91 في مبنى دار العز 3، اســـترداد 
الوحدتين رقمي 121 و122 المباعتين 
واعتبـــار المبلـــغ المســـدد عنهمـــا ضمن 
المبالـــغ  توزيـــع  المشـــروع،  ديـــون 
المتحصلـــة من مشـــتري الوحدات في 
الدائنيـــن  علـــى  وتوزيعهـــا  المشـــروع 

قسمة غرماء كل حسب دينه.
كما قررت اللجنة تسجيل 9 شقق )31، 
 )122 ،121 ،112 ،111 ،71 ،51 ،41 ،32

من مبنى دار العز )2(، وتسجيل 4 شقق 
)31، 93، 94، 92( من مبنى دار العز )3( 
باســـم بنـــك البحريـــن والكويـــت، على 
أن يقـــوم جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري بتســـجيل الوحـــدات باســـمه 
خالية مـــن أي قيود أو رهون، وألزمت 
الشـــركة المطورة مالكة العقار بتسليم 
الوحـــدات إلى بنك البحرين والكويت، 
وذلـــك ضمـــن قســـمة الغرمـــاء لدائنـــي 
المشروع. وكذلك قررت اللجنة خصم 
نســـبة 3 % من المبالـــغ المتحصلة من 
حصيلة تســـليم المشروع كمصروفات 

وأتعاب.

السيف بريز

وقـــررت اللجنـــة بـــأن علـــى المشـــترين 
في مشـــروع السيف بريز، الذين قاموا 

بســـداد كامـــل ثمن الوحدات الســـكنية 
إلـــى  التقـــدم  بشـــرائها،  قامـــوا  الذيـــن 
اللجنة الســـتالم وحداتهم، واستكمال 
غيـــر  إليهـــم  الملكيـــة  نقـــل  إجـــراءات 

محملة بأي أعباء أو التزامات. 

بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  اللجنـــة  وأشـــارت 
للمشـــترين الذيـــن فـــي ذمتهـــم مبالـــغ 
متبقيـــة مـــن ثمـــن الوحدات الســـكنية 
اللجنـــة لســـداد  إلـــى  عليهـــم الرجـــوع 
تلـــك المبالـــغ حتـــى يحق لهم اســـتالم 
وحداتهـــم واســـتكمال إجـــراءات نقل 
الملكية إليهم غير محملة بأي أعباء أو 
التزامات. أما بالنسبة للمشترين الذين 
حصلـــوا على أحـــكام بشـــأن وحداتهم 
الخاصـــة في المشـــروع عليهـــم التقدم 
إلـــى اللجنـــة لعمـــل التســـوية الالزمـــة 

بشأنها. 
وأكـــدت علـــى المشـــترين الحضور إلى 
اللجنـــة خـــالل مـــدة أقصاهـــا 45 يوًما 
من تاريخ نشـــر هـــذا القـــرار بالجريدة 

الرسمية لتسوية أوضاعهم.

أمل الحامد
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رئيس مجلس إدارة “العريض القابضة”
يهنئ “^” بالذكرى الـ 15 لتأسيسها

ناصر العريض

تواصلت برقيات التهاني على صحيفة 
الذكـــرى  بمناســـبة  أمـــس،  “البـــاد”، 
الخامسة عشرة لتأسيسها. فقد تسلمت 
الصحيفة برقية تهنئة بهذه المناســـبة، 

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــن 
العريـــض القابضـــة ناصـــر محمد جميل 
بـــن منصـــور العريـــض، جـــاء فيهـــا إلى 
“األفاضل بصحيفـــة الباد المحترمين، 

يسرني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني 
والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 15 على 
إصـــدار صحيفتكم الغـــراء متمنين لكم 

المزيد من االنتصارات والتوفيق”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.006

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.21

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.9

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.638

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.335

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.094

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.43

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.485

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.240

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.74

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.473

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.155

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.620

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

 ذكر تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate أن القطاع العقاري في مملكة 
البحرين حقق نمًوا ملحوًظا خالل العام الجاري مقارنة مع 2021 بسبب تحسن 
الوضــع االقتصــادي فــي المملكــة نتيجــة المبــادرات التــي اتخذتهــا الحكومــة 

لتنشيط مختلف القطاعات.

وذكر التقرير أن حجم التداول العقاري 
نهاية  الــجــاري حتى  الــعــام  بــدايــة  منذ 
شهر سبتمبر بلغ أكثر من 799.2 مليون 
بــزيــادة 10.1 % مقارنة  ديــنــار، وذلــك 
الماضي 2021  العام  الفترة من  بنفس 
حيث بلغ 728.1 مليون دينار. كما أظهر 
التقرير أن إجمالي عدد المعامات منذ 
شهر  نهاية  وحتى  الحالي  العام  مطلع 

سبتمبر سجل 15,943 معاملة.
 ASK Real Estate شــركــة  وقـــالـــت 
مملكة  إن  حديثا  الصادر  تقريرها  في 
في  واســعــا  تــســارعــا  شــهــدت  البحرين 
المشروعات التنموية في مجاالت عدة 
مثل البنية التحتية، السياحة، الصناعة، 
ــقــطــاع  ــاءات، وال ــ ــشـ ــ االتــــصــــاالت، اإلنـ
نمو  على  إيجاًبا  انعكس  مــا  السكني، 
القطاع العقاري. كما أن المبادرات التي 
التعافي  خطة  مثل  الحكومة  اتخذتها 
الوطنية التي أطلقتها في العام 2021 

أثمرت في تعزيز نمو هذا القطاع.
 ASK ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــدى وقــ
“شــهــد  يـــازجـــي  كــريــم   Real Estate
تــطــورات ملحوظة  الــعــقــاري  الــقــطــاع 
االستراتيجيات  نتيجة  العام،  هذا  في 
المملكة  جعل  إلــى  الرامية  الحكومية 
مركًزا اقتصادًيا بارًزا في المنطقة ومن 

أجل استقطاب االستثمارات واألموال 
من المنطقة والعالم”.

وأضاف “لقد شهدنا في اآلونة األخيرة 
في  الحكومة  قبل  من  متزايد  اهتمام 
تشريعات  وســن  عــدة  مــبــادرات  تبني 
ــذا الــقــطــاع  ــي تــنــشــيــط هــ ســاهــمــت فـ
الــحــيــوي، وذلـــك بــدعــم مــن قــبــل ولــي 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
المبادرات  هــذه  وساهمت  خليفة.  آل 
ــة وتــنــافــســيــة  ــدامـ ــتـ فــــي تــحــقــيــق اسـ
أهــداف  مع  ليتماشى  العقاري  القطاع 
التنمية المستدامة التي تسعى المملكة 

لتحقيقها”.
ــر األرقـــــــــام  ــ ــي ــشــ ــ وتـــــابـــــع يـــــازجـــــي “ت
تسير  البحرين  أن  إلــى  واإلحــصــاءات 
فــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح نــحــو تحقيق 
ــي الــقــطــاع  ــي الــمــنــطــقــة فـ ــادة فـ ــ ــري ــ ال
النتائج  برؤية  سعداء  ونحن  العقاري، 
شهدناه  ما  خــال  من  لذلك  اإليجابية 

من نمو وتحسن في أداء القطاعات”.
المملكة  اســتــضــافــة  “تــشــكــل  ــاف  وأضــ
ــبــحــريــن  ــتــي ســكــيــب ال لـــمـــعـــرض ســي
الــعــقــاري، إحــدى أهــم الــمــبــادرات التي 
والـــتـــي ستضع  ــكــة،  ــمــمــل ال اتــخــذتــهــا 
ــمــار  ــث ــة االســت ــارطــ ــكــة عـــلـــى خــ ــمــمــل ال

سيحتضن  حيث  العالم.  في  العقاري 
المحلية  الــعــقــاريــة  الــمــشــروعــات  ــرز  أبـ

واإلقليمية والعالمية”.
يذكر أن معرض سيتي سكيب البحرين 
 22 مــن  الفترة  خــال  الــعــقــاري سيقام 
البحرين  بمركز  الــجــاري  نوفمبر   24  -
الجديد  للمعارض والمؤتمرات  العالمي 

في منطقة الصخير.
باحتضانها  الــبــحــريــن  “تــفــخــر  وتـــابـــع 
ــمــشــروعــات  تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن ال
مختلف  تلبي  التي  المتنوعة  العقارية 
ــيــهــا  ــع إل ــتــطــل ــتــــي ي ــ ــاجــــات ال ــيــ ــتــ االحــ

المستثمرون”.
شركة   ،ASK Real Estate وتــعــتــبــر 
بـــحـــريـــنـــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
ــعــقــاريــة وتـــقـــدم الــعــديــد  الــخــدمــات ال
الــعــقــارات،  الــخــدمــات مــثــل إدارة  مــن 
ــات  ــدمـ ــخـ ــر، الـ ــ ــي ــأجــ ــ ــت ــ ــة وال ــاطــ ــوســ ــ ال
االستشارية، البيع والشراء، إضافة إلى 
التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، 
والــتــأمــيــن،  األســهــم  إدراج  الــتــدقــيــق، 
ذات  العقارية  الــخــدمــات  مــن  وغيرها 
الصلة. وقد حصلت الشركة أخيرا على 
“أ”  الفئة  من  العقاري  التثمين  رخصة 
التنظيم  مؤسسة  قبل  مــن  الممنوحة 
وتعتبر  ــبــحــريــن.  ال بمملكة  الــعــقــاري 
الممنوحة  الــرخــص  ــواع  أنـ أعــلــى  هــذه 
مختلف  تقديم  للشركة  تتيح  والــتــي 
لمختلف  ــعــقــاري  ال الــتــثــمــيــن  خــدمــات 
أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك 

المشروعات الضخمة.

تقرير من “ASK Real Estate” يؤكد 
تحسن القطاع العقاري خالل 2022

نمو التداوالت بنسبة 10 % لتصل إلى 800 مليون دينار

البحرين شهدت تسارعا 
واسعا في المشروعات 

التنموية

استضافة “سيتي سكيب” 
العقاري من أهم المبادرات 

بالقطاع

كريم يازجي 


