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وزير الخارجيــة: خطوة تعكس الحرص على تعزيــز العالقات مع الدول

البحرين تنضم لمعاهدة الصداقة مع “آسيان”

المنامة - وزارة الخارجية

وقـــع وزيـــر الخارجية الشـــيخ خالد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة،  بـــن أحمـــد 
أمس على وثيقة االنضمام لمعاهدة 
جنـــوب  فـــي  والتعـــاون  الصداقـــة 
شـــرق آســـيا، في بانكوك، وبحضور 
وزيـــر خارجيـــة مملكـــة تايلند دون 
خارجيـــة  ووزراء  برامودوينـــاي، 
رابطـــة  بـــدول  المســـؤولين  وكبـــار 
)آســـيان(، واألميـــن العـــام لآلســـيان 
داتو ليم جـــوك هوي، ونائب األمين 

العام لآلسيان.
وزيـــر  ألقـــى  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخارجيـــة كلمـــة أعـــرب فيهـــا عـــن 
خالـــص شـــكره لمملكـــة تايلنـــد على 
دعوتهـــا الكريمـــة لمملكـــة البحريـــن 
الصداقـــة  لمعاهـــدة  لالنضمـــام 

والتعاون في جنوب شرق آسيا. 
وأكد اعتزاز البحرين باالنضمام إلى 

المعاهـــدة في خطـــوة مهمة تعكس 
حرص المملكة على تعزيز العالقات 
دورهـــا  ودعـــم  اآلســـيان  دول  مـــع 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمي والدولي 
وتطويـــر آليـــات التعـــاون المشـــترك 

بين دول مجلس التعاون الخليجي 
التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  واآلســـيان 
المشـــتركة لدولها وشـــعوبها ويسهم 
في ترســـيخ سبل األمن والسلم في 

المنطقة والعالم.

أثناء توقيع الوثيقة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أوضح مديـــر إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم فواز 
الشـــروقي أن مـــن بين شـــروط التقـــدم للتنافـــس على شـــغل وظيفة مدير 
مســـاعد أن يكـــون المتقدم الئقـــا صحيا. وقال في بيـــان رد فيه أمس على 
خبـــر صحيفـــة “البالد” المنشـــور تحت عنوان “حرمان معلمين من الترشـــح 
لوظيفـــة مديـــر مســـاعد” إن الشـــروط ال تتعـــارض مـــع مـــا ورد فـــي قانون 
الخدمة المدنية. وأشار إلى أن اإلخالل بالشرط يعني أال يكون المتقدم من 
المعفين صحيا خالل سنة التقدم والسنتين التي قبلها، وليس أن يكون قد 

تعرض لوعكة صحية عرضية أليام عدة أو لفترة مؤقتة.

“التربية”: اشتراط اللياقة 
الصحية بوظيفة مدير مساعد
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إيطاليا تحظر رحالت “ماهان” اإليرانية

شركة طيران 
ماهان تنقل 
قتلى الحرس 

الثوري من 
سوريا إلى 

إيران 

دبي - العربية.نت

اإليطاليـــة،  “الســـتامبا”  صحيفـــة  أفـــادت 
الجمعـــة، بتوقيـــف رحـــالت شـــركة طيـــران 
قائمـــة  علـــى  المصنفـــة  اإليرانيـــة  “ماهـــان” 
العقوبات األميركية بســـبب تورطها في دعم 
اإلرهـــاب. ووفًقا لتقرير الصحيفة، ســـيتعين 
علـــى “ماهـــان” إنهـــاء رحالتهـــا إلـــى إيطاليـــا 
خـــالل مهلـــة 45 يومـــا، وذلك بنـــاء على قرار 
حكومـــي أعلنـــه وزيـــر الخارجيـــة اإليطالـــي 

)١٩(لويجي ديمايو قبل حوالي شهر.

)04(

)06(

”QS“ البحرين الثاني دوليا واألول آسيويا برياضة الشرطة“العلوم التطبيقية” تتقدم بـ
حققت جامعة العلوم التطبيقية  «

تقدما كبيرا على مستوى الجامعات 
العربية بحسب التقرير السنوي 

لمركز تصنيف الجامعات العالمي 
)كواكواريلي سيموندس – QS( في 

2019، إذ حصدت المركز الـ37، متقدمة 
8 مراكز عن تصنيف العام الماضي.

أعرب رئيس االتحاد الرياضي لألمن  «
العام العقيد خالد الخياط عن شكره 

وتقديره لوزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبدالله آل خليفة على توجيهاته ودعمه 
المستمر لخطط التطوير باالتحاد، مما 

ساهم في حصول الفرق الرياضية على المركز الثاني دوليا واألول 
عربيا وآسيويا في دورة األلعاب الرياضية للشرطة بميالنو.

اقرأ في 
االقتصاديالملحق

“المولد النبوي” 
ترفع الطلب على 

حجوزات السفر 
% 40

البيئة التشريعية 
بالبحرين مهيأة 

النطالق 
“الفنتك” )18()14(

9.6 مليار دينار 
القيمة السوقية 
لـ “لبورصة” في 

)15(أكتوبر

التجارة + “سوق 
العمل”.. منشار 

“نازل واكل طالع 
)13(واكل”
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المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
“ملتقـــى  إطالقـــه  عـــن  السياســـة 
التنميـــة السياســـية”، برعايـــة نائـــب 
الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، يـــوم 
27 نوفمبـــر الجاري بفنـــدق الخليج، 
بمشـــاركة نخبة من الكوادر الفكرية 
الوطنيـــة والخليجيـــة، والـــذي يأتي 
هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “البحرين.. 

انتماء ومواطنة”.

ملتقى التنمية السياسية ...  
“البحرين.. انتماء ومواطنة”

)02(
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المنامة - وزارة العدل

البحرين تحتفل 
بالمولد النبوي

اإلسالمية  ــشــؤون  وال الــعــدل  وزارة  رفــعــت 
المولد  بــذكــرى  الــعــطــرة  التهنئة  واألوقــــاف 
الــنــبــوي الــشــريــف إلــى عــاهــل الــبــالد صاحب 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
البحرين  شــعــب  ــى  وإلـ خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
جمعاء.   واإلسالمية  العربية  واألمــة  الكريم 
اإلسالمية  للشؤون  المساعد  الوكيل  وقــال 
محمد القطان: تحتفي مملكة البحرين مساء 
الجمعة بجامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي 

بذكرى المولد النبوي الشريف.

يقــام 27 نوفمبــر برعايــة خالد بــن عبداهلل تحت شــعار “البحريــن.. انتمــاء ومواطنة”

إطالق “ملتقى التنمية السياسية” 

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  برعايـــة 
عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
البحريـــن  معهـــد  أعلـــن  خليفـــة،  آل 
للتنمية السياســـة عـــن إطالقه “ملتقى 
التنميـــة السياســـية”، الـــذي يأتـــي هذا 
العـــام تحت شـــعار “البحريـــن.. انتماء 
ومواطنـــة”، يـــوم 27 نوفمبـــر الجـــاري 
بفنـــدق الخليـــج، بمشـــاركة نخبـــة مـــن 
الكوادر الفكريـــة الوطنية والخليجية، 
تعزيـــز  إلـــى  الملتقـــى  يســـعى  حيـــث 
ثقافة التنمية السياســـية في المجتمع 
وتمكينه للمســـاهمة في عملية صناعة 
القرار بشـــكل فاعل، وتطويـــر معرفته 

السياسية. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال وزيـــر شـــؤون 
اإلعـــالم رئيس مجلـــس أمنـــاء المعهد 
علـــي الرميحـــي إن ملتقـــى “البحرين.. 
انتمـــاء ومواطنة”، يأتـــي بهدف تأكيد 
قيـــم االنتماء الوطنـــي والوالء للقيادة 
فـــي نفوس أبناء الوطـــن، والعمل على 
تطوير رؤيـــة سياســـية وطنية تراعي 
قيم وعادات وتقاليد المجتمع، إضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى المجتمـــع 
قيمتـــي  تعزيـــز  فـــي  ودوره  المدنـــي 
االنتمـــاء والمواطنـــة، بمـــا يســـهم فـــي 
الحفـــاظ علـــى مـــا تتســـم بـــه البحرين 

مـــن مجتمع منفتح يســـوده التســـامح 
والتعدديـــة وتربطـــه قيـــم أصيلـــة في 
التكاتف والتعاون بين جميع مكوناته.
وأكـــد الرميحـــي حـــرص المعهـــد فـــي 
جميع برامجـــه وفعالياته التي يقدمها 
الســـامية  التوجيهـــات  ترجمـــة  علـــى 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، في ترسيخ 
واالنتمـــاء  المواطنـــة  قيـــم  وتعزيـــز 
الـــذي  الســـياج  باعتبارهـــا  الوطنـــي، 
يحمي وحدة الوطن وتماســـكه، ويعزز 
من أســـس دولة القانون والمؤسسات، 
وما حققتـــه من مكتســـبات ومنجزات 
تنمويـــة وديمقراطية فـــي ظل القيادة 

الحكيمة لجاللته.
وعظيـــم  بالشـــكر  الرميحـــي  وتوجـــه 

التقدير إلى الشيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفـــة على رعايته الكريمـــة للملتقى، 
مشـــيدا بما تجســـده هـــذه الرعاية من 
بمســـاندة  واهتمـــام حكومـــي  حـــرص 
الفعاليات الوطنية الهادفة إلى إرســـاء 
وترســـيخ قيـــم االنتمـــاء والمواطنـــة؛ 
للنهـــوض  قـــوة  مصـــدر  باعتبارهـــا 
بالوطـــن وتنميتـــه وتعزيـــز مـــا حققـــه 
مـــن مكتســـبات تنمويـــة علـــى مختلف 

األصعدة.
ســـيتضمن  الملتقـــى  أن  وأوضـــح 
تتنـــاول  الجلســـات  مـــن  مجموعـــة 
موضـــوع االنتمـــاء الوطني مـــن زوايا 
مختلفـــة مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة 
للحوار والنقاش العلمي المتحضر بين 
الجمهـــور ونخبـــة ثقافية تمثـــل كوادر 

فكرية وطنية وخليجية، يشكلون مًعا 
منبـــًرا للنقـــاش الخالق حول الشـــؤون 
إدراك  لزيـــادة  السياســـية،  والقضايـــا 

المواطنين على أهمية هذه القضايا. 
وشدد الرميحي على أهمية تعزيز قيم 
المواطنـــة واالنتماء كدعامة أساســـية 
للمجتمـــع  الداخليـــة  الجبهـــة  لتقويـــة 
وحفظ االســـتقرار والســـلم المجتمعي 
والوحدة الوطنية، منوًها إلى أن غرس 
هذه القيم في المجتمع تعد مســـؤولية 
مشتركة تضطلع بها جميع المؤسسات 
الوطنيـــة، اســـتناًدا إلى الثوابـــت التي 
أكدهـــا المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة 
الملك وميثاق العمل الوطني ودستور 
مملكة البحرين، التي تشـــكل األســـس 

المرجعية لالنتماء والوالء الوطني.
وأشـــار إلى أن الملتقى ســـيتناول أربع 
جلســـات، األولى موضوع “المواطنة.. 
الجلســـة  أمـــا  والتعليـــم”،  األســـرة 
الثانيـــة فســـتناقش موضوع “الشـــباب 
اجتماعيـــة”،  مســـؤولية  والمواطنـــة.. 
وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان “اإلعالم 
ودوره فـــي تعزيـــز االنتمـــاء الوطني”، 
والجلســـة الرابعة فهي بعنـــوان “الفن.. 

رسالة وطنية مؤثرة”.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

علي الرميحيالشيخ خالد بن عبدالله

المحافظــة تبنــت 12 قنــاة ذكيــة ومبتكــرة اجتماعيــا وتقنيا

“الجنوبية” تعزز تواصلها مع المواطنين

محافـــظ  ســـمو  توجيهـــات  ضمـــن 
علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الجنوبيـــة 
ضـــوء  وفـــي  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
تفعيـــل  فـــي  المحافظـــة  إســـتراتيجية 
واإللكترونـــي  المجتمعـــي  التواصـــل 
مـــع األهالـــي، أكـــدت مديـــر المعلومات 
المحافظـــة  فـــي  باإلنابـــة  والمتابعـــة 
منيرة الســـبيعي أن خدمـــات التواصل 
مـــن  باقـــة  فـــي  تنوعـــت  المجتمعـــي 
القنـــوات االجتماعيـــة والذكيـــة، والتي 
يبلـــغ عددها 12 قنـــاة، منوهة إلى تبني 
فـــي  متعـــددة  مبـــادرات  المحافظـــة، 
إطـــار التواصل مـــع األهالـــي من خالل 
اللقاءات المباشـــرة التي تجســـدت في 
التواصل الميداني والزيارات التفقدية 
التـــي يقـــوم بهـــا ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن علـــي لمختلـــف مناطـــق المحافظة 
لتلقـــي احتياجـــات وآراء المواطنيـــن، 
إضافـــة إلـــى دور المتابعـــة التـــي تقوم 
بـــه لجنة الرصد الخدمـــي واالجتماعي 

بالمحافظة.
المجلـــس  أن  الســـبيعي  وأضافـــت 
األســـبوعي يعتبـــر قناة هامة الســـتالم 
الشـــكاوى وآراء األهالي ودراســـتها بما 
يحقق الـــرؤى والتطلعـــات االجتماعية 
عـــدد  وبلغـــت  والخدميـــة  واألمنيـــة 
المجلـــس  مـــن  الـــواردة  المالحظـــات 
األســـبوعي 274 طلبـــا من بدايـــة العام 

إلى شهر أكتوبر الماضي.
الذكيـــة  الخدمـــات  أن  وأوضحـــت 
لتلقـــي طلبات المواطنيـــن من مختلف 

الفئـــات تبلغ 10 قنـــوات ذكية ومبتكرة 
اجتماعًيـــا وتقنًيا، تتمثـــل عبر التطبيق 
تـــم  الـــذي   “ “الجنوبيـــة  اإللكترونـــي 
إطالقـــه فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي؛ 
للمواطنيـــن  المنوعـــة  ليقـــدم خدماتـــه 
من خـــالل المحادثـــة الفوريـــة وتقديم 
المالحظـــات واالطـــالع على المشـــاريع 
التنمويـــة لمختلف مناطـــق “الجنوبية”، 
“إحنـــا  قنـــاة  المحافظـــة  تبنـــت  كمـــا 
نوصلك” خالل رمز “الباركود” الستقبال 
الخدميـــة  االستفســـارات  مـــن  عـــدد 
واالجتماعية من قبل األهالي، إذ أهلت 
المحافظة بالفـــوز بالمركز الثالث ضمن 
الخدمـــات الحكوميـــة المميـــزة، إضافة 
لمواقـــع التواصل االجتماعـــي المنوعة 

الســـتعراض أهـــم األخبـــار والمبـــادرات 
والمشـــاريع التـــي تقـــوم بهـــا بالشـــراكة 

والتعاون مع مختلف القطاعات.
مختلـــف  أن  الســـبيعي  وأوضحـــت 
تفعيلهـــا  يتـــم  والمالحظـــات  اآلراء 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام  مـــع 
والشكاوى “تواصل” واستقبال مختلف 
االســـتعالمات  بوحـــدة  المالحظـــات 
والشـــكاوى بمقـــر المحافظـــة، إذ بلغـــت 
الطلبات التي تم اســـتالمها عبر تطبيق 
909 طلبـــات موزعـــة  نحـــو  “تواصـــل” 
بيـــن طلبات خدميـــة بلغـــت 647 طلبا، 
وطلبـــات اجتماعيـــة بلغـــت 200 طلب 

وطلبات أمنية بلغت 62 طلبا.
وأشارت إلى أن الخدمات الذكية باتت 

معيـــاًرا لمـــدى تطـــور بيئـــة العمـــل فـــي 
المحافظة ومالءمتهـــا لمتطلبات النمو 
التـــي تتطلـــع إليهـــا مختلـــف القطاعات 
نحـــو الشـــراكة المجتمعيـــة، إذ جعلـــت 
المحافظـــة قنواتهـــا لتعزيـــز التواصـــل 
بمســـتوى  للتعريـــف  فعالـــة”  “منصـــة 
الخدمات الذكية التي تقدمها للمجتمع 
مـــع  والتواصـــل  الفئـــات،  ولمختلـــف 
المتعامليـــن مـــن األهالـــي بشـــأن كيفية 
المحافظـــة  خدمـــات  مـــن  اســـتفادتهم 
الذكية عبر تطبيق “الجنوبية” واستالم 
المقترحـــات والمالحظـــات عبـــر البريد 
complaints@south� (اإللكترونـــي 
ern.gov.bh(؛ لالرتقـــاء بأداء التواصل 

االجتماعي بأسلوب حديث ومبتكر.

عوالي - المحافظة الجنوبية

عرض تفاصيل الخطة التنفيذية إلنجاز المهام المنوطة بأعضاء اللجنة
“حظر األسلحة الكيميائية” تعقد اجتماعها التاسع

عقدت اللجنة الوطنية لحظر اســـتحداث 
األســـلحة  وتخزيـــن  واســـتعمال  وإنتـــاج 
األســـلحة  تلـــك  وتدميـــر  الكيميائيـــة 
اجتماعها التاســـع، بالديـــوان العام لوزارة 
الخارجيـــة، وذلـــك برئاســـة وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة رئيس اللجنـــة الوطنية لحظر 
اســـتحداث وإنتـــاج واســـتعمال وتخزين 
األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين 
عـــن الـــوزارات والجهـــات الحكومية ذات 
الموضوعـــات  اللجنـــة  الصلة.وبحثـــت 
المدرجـــة على جدول األعمـــال، واطلعت 
علـــى نتائج المشـــاركة فـــي المؤتمر العام 

للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في دورته 
الثانيـــة والســـتين والـــذي عقد فـــي فيينا 
في الفترة من ١٦�٢٠ ســـبتمبر ٢٠١٩، كما 
اســـتعرضت نتائج ورشـــة العمل التي تم 
تنظيمهـــا فـــي مملكة البحريـــن في الفترة 
مـــن ٨� ١٠ أكتوبـــر ٢٠١٩، بالتعـــاون مـــع 

منظمة حظر األســـلحة الكيميائية، والتي 
أشادت بدعوة البحرين لعقد هذه الورشة 
التـــي تهدف للتعرف علـــى مجاالت األمن 
والســـالمة الكيميائيـــة وكيفيـــة التعامـــل 
األمثـــل مـــع هـــذه المـــواد فـــي الحـــاالت 
الطارئـــة. واســـتعرضت اللجنـــة مشـــروع 

لعملهـــا،  الجديـــدة  التنفيذيـــة  الخطـــة 
التنفيـــذي  المكتـــب  رئيـــس  قـــام  حيـــث 
للجنـــة الوطنيـــة بعرض تفاصيـــل الخطة 
التنفيذيـــة ألعضـــاء اللجنـــة والمتضمنـــة 
المهـــام والمســـؤوليات الموكلـــة للجهـــات 

الممثلة في اللجنة.
كما أشـــارت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة إلـــى أن هـــذه الخطـــة 
التنفيذية ستســـهم بشكل كبير بالوصول 
ألفضـــل الممارســـات العمليـــة في ســـبيل 
تنفيـــذ المهـــام واالختصاصـــات، وهـــو ما 
سيســـاهم بجعـــل البحرين نموذًجـــا دولًيا 
يحتـــذى بـــه فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــة حظـــر 

األسلحة الكيميائية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفة في مكتبها ســـفيرة 
الديمقراطيـــة  ســـريالنكا  جمهوريـــة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  االشـــتراكية 
براديبا بريانغاني ســـارام. وجاء هذا 
اللقـــاء في إطـــار االهتمام المشـــترك 
الثقافـــي  التعـــاون  روابـــط  لتعزيـــز 

والحضاري ما بين البلدين.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 

آل خليفـــة أهميـــة الثقافـــة كوســـيلة 
لبنـــاء جســـور التواصل اإلنســـاني ما 
بين الشـــعوب حول العالـــم، قائلة إن 
مملكـــة البحريـــن تعمـــل علـــى تفعيل 
أدوات التبـــادل الثقافـــي والحضاري 

عبر العديد من القنوات والوسائل. 
البحريـــن  هيئـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للثقافـــة واآلثار تتعـــاون مع مختلف 
الحـــراك  إثـــراء  أجـــل  مـــن  الجهـــات 

الثقافي المحلي.

تعزيز التعاون الثقافي مع سريالنكا

 بنية تحتية للهوية الوطنية
قــد تكــون تلــك هــي المــرة األولــى التي يصبــح النمــاء فيها مرادًفــا أساســًيا للهوية 
الوطنيــة، مرجعــا علميــا للشــخصية البحرينية، ومشــروعا خارجا عــن المألوف في 

حافظة االزدهار المستدام لمملكتنا الحبيبة.
جــاء ذلــك فــي رســالة ســامية مــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمدن، وتألق 
المحتــوى الــذي يركــز عليــه األب الرئيــس فــي أكثــر مــن تموضــع بالفحــوى العميق 
المطلــوب أن يســتوعبه العالــم أجمــع، وبالفعــل خرجــت رســالة القائــد فــي يومهــا، 
فــي أوانهــا وزمانهــا المنضبط على ســاعة الدنيا المهتمة بيوم المــدن، الذي هو يوم 
للحضارة والتقدم للبشرية، ويوم للسالم والقدرة على ربط البناء الحديث بالهوية 

الوطنية.
يتحدث رئيس الوزراء في رســالته عن بنية تحتية تصلح كأســاس يمكن التعاطي 
معــه عنــد إقامــة مشــروع ســكني، أو صياغة خطــة عمرانية، هوية البــد وأن تكون 
مســتمدة من التراث، من الحضارة العربية واإلســالمية األصيلة، شــروطها ليســت 
بالمستحيلة، لكنها تحتاج لفكر وطني خالص، لثقافة مجتمعية حاضرة وبناءة، ثم 

لعمل دءوب على منصات اإلنتاج المتألقة، وفوق األرض الثابتة المرنة.
نحــن نحتــاج لبنــة تحتيــة عصريــة ومتطــورة ونعمــل على إنتــاج مبــادرات خالقة 
للتمســك بالشــخصية الوطنيــة المتفاعلــة مــع الجوانــب البيئيــة والمعالــم التراثيــة 

والمالمح التاريخية.
البناء واالنتماء وجهان لعملة واحدة، وزورقان مترافقان في عين الوطن المتحاب 
بــكل مفاصلــه وأطرافه، وأعيانه وأواصره، هو االرتباط العميق بين شــكل المدينة، 
ومهمــة علمــاء األنثروبولوجيــا الحيويــة، حكمــة العمــران، ودور المفكــر والمثقــف 
واألكاديمي في المساعدة على بناء فكر تنموي جديد ونحن نحتفل باليوم العالمي 
للمدن، بل ونحن نقرأ رسالة خليفة بن سلمان للعالم أجمع، نحن نتطلع إًذا لترجمة 
الرســالة بعد قراءتها بتأٍن، ونســعى من دون شــك لتحويل أفكارها لمشروع وطني 

يربط شكل الدولة بثقافتها المتوارثة، علومها المعصرنة، بآدابها العميقة.
مــن هنــا يأتــي دور الجامعات، وهــي تتبنى برامج تعليمية البــد وأن تحاكي الواقع 
المتقــدم، تلــك الفكــرة الســامية الجديــرة بالتتبــع والبحــث والتقصــي والدراســات 

المستفيضة.
مــن هنــا يمكــن أن نبني بالدنــا وال نهدم تراثنا، نلبي حاجــات مواطنيها من دون أن 

نزيح هويتهم الوطنية من فوق البناء الذي يعيشون فيه.
ومن هنا يصبح االتجاه المعاكس هو المطلوب إثباته في تلك المرحلة من تاريخنا 
المعاصر، حلول عاجلة لمشــاكلنا اإلســكانية، ومحافظة مؤمنة بالتراث البد لها وأن 

تتجلى في مشاريعنا اإلسكانية القادمة.
المدينــة البحرينيــة ينبغي أن تكون رمًزا دااًل على حضارة وطن، والمســكن المالئم 
لــكل مواطــن مــن الواجــب عليــه أن يترجــم عــادات وتقاليــد وثقافــة العائلــة التــي 
تقنطــه. هكــذا يمكــن أن نكــون عنــد ُحســن ظــن الرئيــس، الــذي هــو ُحســٌن في ظن 

ووجدان الجغرافيا واألنثروبولوجيا والتاريخ.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج
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الشيعة العرب والنظام الحاكم في إيران
Û  الشــك فــي أن العــرب الشــيعة قــد تعــزز إدراكهــم اآلن

وترســخت قناعتهــم بأن النظام الحاكــم في إيران ليس 
مؤهًل أو مخواًل أو قادًرا أو راغًبا في حمايتهم والدفاع 
عنهــم أو جاًدا فــي إدعائه بذلك، هذا إذا افترضنا جزاًفا 
أن العــرب الشــيعة فــي حاجــة إلــى حمايــة أو دفــاع. بل 
إن الدول العربية التي تدخلت فيها إيران بحجة نصرة 
وحمايــة الشــيعة فيها أصبح هؤالء الشــيعة يعانون من 
أمــّر وأصعــب الظــروف، ويكفينا أن ننظــر اآلن إلى حال 
الشيعة العرب في العراق كمثال واحد فقط، ناهيك عن 
األحــوال المترديــة للملييــن مــن العــرب الشــيعة الذيــن 
الجمهوريــة  كنــف  فــي  إيرانييــن  كمواطنيــن  يعيشــون 

اإلسلمية وتحت رعايتها.
Û  وبعيًدا عن ادعاء هذا النظام بالقدســية الدينية، وبغض

النظــر عــن حســن نوايــاه أو ســوئها، فــإن نظــام الحكــم 
فــي إيران يبقى، في أحســن األحوال، نظاما سياســيا ال 
يختلف عن غيره في وضع مصالحه الوطنية والقومية 
قبل أي شيء وفوق أي اعتبار، ومن يعتقد خلف ذلك، 
فإنــه يحتــاج إلــى مراجعــة نفســه، وعلــى هذا األســاس، 
فــإن النظــام الحاكــم فــي إيــران لــن يكتــرث أو يلتفــت 
إلــى العــرب الشــيعة في البــلد العربية إال فــي حدود ما 
يصب في وعاء خططه ومشــاريعه ومصالحه وأهدافه 
الوطنيــة المشــروعة منها وغير المشــروعة، ولذلك فإننا 
ال نــرى أي اهتمــام منــه بشــيعة أذربيجــان، علــى ســبيل 
المثــال، الذيــن تتجــاوز نســبتهم 70 % مــن الســكان، أو 
بشــيعة الباكســتان أو غيرهم مقارنة بانشغاله واهتمامه 
المنصــب علــى الشــيعة العــرب وحمــل ألويــة وعناويــن 
حمايتهــم والدفــاع عنهــم دون تفويــض أو دعــوة منهــم 
إليه للقيام بهذا الدور؛ وذلك لغرض واضح وهو محاولة 
استقطابهم واستدراجهم واستخدامهم كأدوات وأذرع 
لــه لتحقيق أهدافه ومآربه التوســعية في المنطقة التي 
ال يخفيهــا وال ينكرهــا، والتــي تضــع منطقتنــا العربيــة، 
بحسب مفرداته، ضمن دائرة “مناطق نفوذه”، وهو يكرر 
ذلك بكل صراحة ووضوح، مستخدًما مزاعم وشعارات 
وتحريــر  اإلســلمي،  الديــن  عــن  الدفــاع  مثــل  براقــة 
القدس، ونصرة المستضعفين والمظلومين، وغيرها من 
األراجيز، إال أن النظر إلى “ســواد عيون الشــيعة العرب” 
ليــس بالتأكيد أحــد أهداف النظام اإليراني في المنطقة 

العربية.
Û  ،اســمعوا مــاذا يقول أحــد أبرز أعمدة نظــام الحكم فيها

وهو آية هللا أحمد علم الهدى إمام جامع مدينة مشــهد 
المقدســة وعضــو مجلــس خبــراء القيــادة، الــذي يعتبــر 
الهيئة األساســية فــي النظام اإليراني، والــذي عهد إليه 
الدســتور مهمــة تعييــن وعــزل قائــد الثورة اإلســلمية، 
حيــث قــال مؤخًرا في إحدى خطبه المســجلة بالصوت 
والصــورة مــا يلــي: “إيــران اليــوم ليســت فقــط إيــران، 
ليســت محــدودة بالحــدود الجغرافيــة، اليــوم الحشــد 
الشــعبي فــي العراق هــو إيران، حزب هللا فــي لبنان هو 
إيــران، أنصــار هللا في اليمن هم إيران، الجبهة الوطنية 
فــي ســوريا هــي إيران، الجهــاد اإلســلمي وحماس في 
فلسطين هما إيران، جميعهم باتوا إيران، لم تعد إيران 
فقط نحن، ســيد المقاومة )نصر هللا( أعلن أن المقاومة 
فــي المنطقــة لهــا إمــام واحــد وهــذا اإلمــام هو المرشــد 
تعرفــوا  أن  تريــدون  هــل  اإلســلمية،  للثــورة  األعلــى 
أيــن هــي؟ أليــس جنــوب لبنان هــو إيــران؟ أليس حزب 
هللا هــو إيــران؟ طائــرات الــدرون اليمنية التي تســببت 
بأضرار كهذه للسعودية أليست إيران هناك؟ تقولون إن 

طائــرات الــدرون أتت من الشــمال وليس مــن الجنوب، 
شــمال أو جنوب ما الفرق؟ إيران هي االثنان، شــمالكم 

وجنوبكم”.
Û  وال يخفــى علــى الشــيعة العــرب أن النظــام الحاكــم في

إيــران لن يتــردد في أي لحظة عن اســتخدامهم كورقة 
للمزايــدة والمقايضــة، ولــن يتــردد عــن التخلــي عنهــم 
عندمــا تقتضــي مصلحته ذلك، كما فعــل ترامب مؤخًرا 

مع أكراد سوريا.
Û  والشــيعة العــرب، والشــك، يدركون أيًضــا بأنه في حالة

تضارب أي قضية خاصة بهم مع أي جانب من جوانب 
مصالــح النظــام اإليرانــي ومشــاريعه، فــإن هــذا النظــام 
علــى أتــم االســتعداد للنقــلب عليهــم والتضحيــة بهم 
وبقضيتهــم، وهــو أمــر طبيعــي وبديهــي ومتوقــع فــي 
عالــم السياســة، وهــذا مــا حصــل بالفعــل مؤخــًرا عندما 
تنكــر النظــام الحاكــم فــي إيــران ولــم ينتصــر لحقــوق 
الشيعة وغيرهم في العراق ولبنان ومطالبتهم السلمية 
الفقــر  لمشــكلة  والتصــدي  الكريمــة  والحيــاة  بالعدالــة 
والبطالــة المتفاقمــة ومحاربــة االســتبداد والفســاد، بــل 
إن النظام اإليراني اصطف إلى جانب األنظمة الحاكمة 
الفاســدة فــي بغداد وبيــروت في مواجهــة المتظاهرين 
من الشــيعة وغيرهم في المناطق والمدن الشــيعية في 
بغــداد والبصــرة وكربــلء المقدســة وَقْمعهــم والبطــش 
بهم والتعامل معهم في العراق خصوًصا بلغة الرصاص 
الحــي والغــاز المســيل للدموع وخراطيــم المياه الحارة 
مــا أدى إلــى إزهــاق أرواح المئــات وجــرح اآلالف منهم، 
عنــد كتابــة هذا المقال، كلهــم أو غالبيتهم العظمى على 

األقل من العراقيين العرب الشيعة.
Û  إن هذه السياسة التي يتبناها النظام الحاكم في إيران

ليست وليدة الساعة، فقد اتضحت معالمها منذ اللحظة 
التي اشــتعلت فيها شــرارة ثــورة الخميني في الخامس 
عشــر من شــهر خرداد ) 5 يونيو 1963( وتجلت وتألقت 
هــذه السياســة فــور نجــاح الثــورة اإليرانيــة فــي شــهر 
فبرايــر مــن العــام 1979 عندمــا تبنــى قــادة الثــورة فيها 
وبشــكل واضح وصريح إســتراتيجية “تصديــر الثورة”، 
وهــي نســخة من ذات اإلســتراتيجية التــي تبناها لينين 
لتصدير الشيوعية إلى مختلف دول العالم ومعها النفوذ 
والهيمنــة الســوفيتية ضمــن شــعارات “يــا عمــال العالــم 
اتحــدوا” و”ليــس للعمــال وطــن”. وإذا كانــت “العبرة في 
النهايــة” كمــا قال شكســبير، فإن الشــيوعية انهارت بكل 
شعاراتها وبيارقها بعد نحو 70 عاًما من انتصارها فقط.

Û  إن كل الذين يطمحون في تصدير إســتراتيجياتهم هم
يســعون فــي الواقــع إلى بســط نفوذهــم وهيمنتهم على 
الدول المستهدفة، لقد أدرك هذه الحقيقة ومنذ البداية 
اإلمام موسى الصدر رئيس المجلس اإلسلمي الشيعي 

األعلى بلبنان ورئيس حركة أمل.
Û  ومنــذ البدايــة كان ثمــة تعــارض واســع بيــن فكــر اإلمام

موسى الصدر وفكر اإلمام الخميني، فمرجعيات الصدر 
تختلــف عــن مرجعيــات الخمينــي، وقــد حافــظ الصــدر 
علــى تقليــده للســيد محســن الحكيــم وبعــده اإلمــام أبو 
والســيد  الخمينــي،  رافضــا مرجعيــة  الخوئــي،  القاســم 
الصــدر ال يؤمــن بنظرية “والية الفقيــه”، وأعطى أولوية 
للخصوصيــة وللنتمــاء الوطنــي والقومــي، وخصوصــا 
بالنســبة إلــى لبنــان فــي مقابــل فكــر الثــورة اإليرانيــة 
تمهيــًدا  وتفتيتهــا  الوطنيــة  الهويــات  تجــاوز  بضــرورة 
ثــم تطبيــق نظريــة واليــة  الختراقهــا ولعبورهــا، ومــن 
الفقيــه وإســتراتجية تصديــر الثــورة، وقــد ظــل اإلمــام 

موســى الصدر على خلف أتبــاع “خط اإلمام الخميني” 
مؤمًنــا ومقتنًعــا بــأن مصلحــة شــيعة لبنــان تكمــن فــي 

بقائهم جزًءا من الوطنية اللبنانية العربية.
Û  وقــد ســعى اإلمــام الصــدر جاهــًدا إلــى ترســيخ الــروح

الشــيعية  الهويــة  فــي  وتفعيلهــا  الوطنيــة  والفلســفة 
اللبنانية، وبرز للكثيرين في لبنان وخارجها كبارقة أمل 
في وحدة المســلمين وفي تعايش التشيع مع المعاصرة 
وتفاعلــه مــع واقع الحياة، وبذلــك أصبح عائًقا في وجه 
مشــاريع التطرف والهيمنة وبــات اختفاؤه أمًرا ضرورًيا 

وملًحا.
Û  وفــي شــهر فبرايــر مــن العــام الماضي صــرح إلــى وكالة

أنبــاء “فــارس” رجــل الديــن اإليرانــي المعــروف جــلل 
للمرشــد  مستشــاًرا  يعمــل  كان  الــذي  فارســي  الديــن 
اإليرانــي الســابق اإلمــام الخمينــي بــأن اإلمــام موســى 
الصــدر كان “يجب أن ُيقتل” بســبب تصريحات له حول 
توحــد األديــان والمذاهــب، وألنــه قال يجــب أن نتوحد 
مع المســيحيين ويجب أن يذهب الشــيخ إلى الكنيســة 
والقس يجب أن يحضر إلى المســجد، وأضاف فارســي: 

“صدر هذا الكلم منه وكان يستوجب الوقوف ضده”.
Û  وقبــل تصريح فارســي وإضافة إليــه، فقد ظهرت رواية

جديــدة حــول هذا الموضوع في العــام 2016 في كتاب 
ُنشر في نيويورك بعنوان:

Û  The Fall of Heaven: The Pahlavis and the Final
”Days of Imperial Iran

Û  األخيــرة واأليــام  البهلويــون  الســماء..  “ســقوط  أو 
لألمبراطوريــة” للكاتــب أندرو ســكوت كوبر، الذي ادعى 
فــي الكتــاب ضلــوع رجــال الثــورة اإليرانيــة فــي إخفاء 
الصــدر، حيــث كانــوا يــرون فيــه التهديد األكبــر لوصول 
المللــي إلــى الحكــم وتأســيس نظــام واليــة الفقيــه في 

إيران”، والعهدة على الراوي.
Û  ليــس ثمة شــيء مســتغرب في هذا الشــأن، فقــد أوردنا

بعــض هذه الحقائق اليســيرة والموثقة بإيجاز لنؤكد أن 
النظــام اإليرانــي، علــى اســتعداد تــام إلزاحــة أي فرد أو 
طــرف أو فئــة أو طائفــة يجــد فيها عقبــة تقف في وجه 

مصالحه وطموحاته وتطلعاته وأطماعه.
Û  وهكــذا، وفــي نهاية شــهر أغســطس من العــام 1978 أي

قبــل بضعــة أشــهر مــن نجــاح الثــورة اإليرانية وتســلمها 

زمــام الســلطة فــي إيــران اختفــى اإلمــام الصــدر خــلل 
زيــارة كان يقــوم بهــا إلــى ليبيــا، وتولــى نظــام القذافــي 
مهمــة تصفيتــه وإخفــاء أثره إلــى األبــد، والمللي حماة 
الشيعة والمدافعون عنهم لم يحاولوا إنقاذ اإلمام الصدر 

وتركوه يلقى حتفه األليم على يد الرئيس القذافي.
Û  لم تضغط حكومة الجمهورية اإلسلمية في إيران على

ليبيا لمعرفة مصير اإلمام الصدر المفقود، ولم تساند أو 
تتعــاون مــع حركة أمــل والحكومة اللبنانيــة في البحث 
عنــه، فقــد بــاع النظام اإليراني دم اإلمــام الصدر والثمن 
كان دعم الحكومة الليبية وتمويل قيمة شراء األسلحة 
التــي كانــت إيران في أمس الحاجــة إليها في حربها مع 

العراق التي استمرت لثماني سنوات.
Û  وبعد اختفاء اإلمام الصدر ظلت حركة أمل وفية وأمينة

ومتمســكة بمبادئــه ومواقفــه، وحريصــة علــى الحفــاظ 
على هويتها العربية واســتقللها، منحازة لوحدة الوطن 
وســلمته، رافضــة التبعيــة وخطــط التفتيت ومشــروع 

“دولة داخل الدولة”.
Û  عندهــا ســارع النظام اإليرانــي إلى إيجــاد البديل، فكان

تأسيس “حزب هللا” في العام 1982، وتتردد حتى اآلن 
كلمــات أمينــه العــام الســيد حســن نصــر هللا فــي خطبــة 
لــه فــي بدايــة األمــر مســجلة بالصــوت والصــورة قــال 
فيهــا: “مشــروعنا الــذي ال خيار لنــا أن نتبنى غيره، كوننا 
مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة اإلسلمية وحكم 
إســلمية  ليــس جمهوريــة  لبنــان  يكــون  وأن  اإلســلم، 
واحــدة، وإنمــا جــزء مــن الجمهوريــة اإلســلمية الكبرى 
التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه 

اإلمام الخميني”.
Û  وقبــل بضعــة أشــهر قــال الســيد حســن نصــر هللا فــي

خطبة له أيًضا، “أقول للعالم كله نحنا يا خّي على راس 
الســطح؛ موازنة حزب هللا ومعاشــاته ومصاريفه وأكله 
وشــربه وســلحه وصواريخه من الجمهورية اإلسلمية 

في إيران”.
Û  بأنهــم أيًضــا  اإلدراك  كل  يدركــون  العــرب  الشــيعة  إن 

وأوطانهــم العربيــة ليســوا المتضرريــن الوحيديــن مــن 
سياســات ومغامــرات النظــام الحاكــم في إيــران، بل إن 
أكبــر المتضرريــن وأكبر الخاســرين هو الشــعب اإليراني 

الجار العزيز، كان هللا في عونه.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

تفقـــد وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبارك مركز المحرق لخدمات المشتركين 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بحضـــور الرئيس 
التنفيذي للهيئة الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، وعدد من المسؤولين؛ للطلع 
على ســـير العمل في المركز ومدى ســـرعة 
المواطنيـــن فيمـــا  لمتطلبـــات  االســـتجابة 
يتعلـــق بخدمات الكهربـــاء والماء وجودة 
الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين، 
إذ التقـــى الوزير بالمراجعين واســـتمع إلى 
المركـــز  عـــن  وملحظاتهـــم  احتياجاتهـــم 
ونوعية المعاملت التي يرغبون أن تكون 
متوفـــرة بـــه، وأكـــد أن الهيئـــة ماضية في 
تحسين األداء وتقديم الخدمات األفضل 

للمشتركين.
وقـــال المبـــارك إننـــا ننطلـــق فـــي الزيارات 
الميدانيـــة من التوجيهات الكريمة لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة للمســـؤولين بالنزول إلى 
مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن 
مـــن  لهـــم  يقـــدم  مـــا  ومســـتوى  والمقيـــم 

خدمات.

لرضـــا  المســـتمر  القيـــاس  ضـــرورة  وأكـــد 
العملء من خـــلل تنويع أدوات التواصل 
مـــع العميـــل وتوفيـــر األجهـــزة المناســـبة 
للقيـــاس فـــي مختلـــف المراكـــز الخدميـــة 
للوقـــوف علـــى مســـتوى وجـــودة الخدمة 
حيـــث يعتبـــر رضا العمـــلء أحـــد العوامل 
الرئيســـة التـــي ســـوف تســـاهم فـــي فهـــم 
التحســـين،  فـــرص  وتحديـــد  المشـــترك 
وتطوير اإلستراتيجيات الخاصة بالهيئة.

إدارة  فـــي  المســـؤولين  المبـــارك  ووجـــه 
خدمات المشـــتركين لتدشـــين خط مرئي 

مباشـــر للتواصـــل مـــع فئـــة الصـــم والبكم 
يتم من خلله إنجـــاز المعاملت الخاصة؛ 
تسهيل للخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه 
الفئـــة، وستســـهم هذه الخدمـــة في تذليل 
الصعوبـــات التـــي يواجهونهـــا فـــي ســـبيل 

إنجاز معاملتهم.
وأكـــد فـــي ختـــام زيارتـــه حـــرص الهيئـــة 
ورفـــع  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  علـــى 
جودتها بصورة مســـتدامة وفقا لمعطيات 
برنامـــج عمل الحكومـــة والخطة الوطنية 
اإلستراتيجية والرؤية االقتصادية 2030.

وزير الكهرباء والماء يتفقد مركز “المحرق” لخدمات المشتركين

وزير”الكهربــاء” يوجــه لتدشــين خط مرئي للصــم والبكم
تنويـع أدوات التواصـل مـع المشتركيـن



البحرين تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
وقـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمد آل خليفـــة، أمس على 
الصداقـــة  لمعاهـــدة  االنضمـــام  وثيقـــة 
والتعـــاون فـــي جنوب شـــرق آســـيا، في 
مدينـــة بانكوك، وبحضور وزير خارجية 
برامودوينـــاي،  دون  تايلنـــد  مملكـــة 
المســـؤولين  وكبـــار  خارجيـــة  ووزراء 
بـــدول رابطـــة )آســـيان(، واألميـــن العام 
لآلســـيان داتـــو ليـــم جوك هـــوي، ونائب 

األمين العام لآلسيان.
وبهذه المناســـبة، ألقى وزيـــر الخارجية 
كلمـــة أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص شـــكره 
لمملكـــة تايلنـــد علـــى دعوتهـــا الكريمـــة 
لمعاهـــدة  لالنضمـــام  البحريـــن  لمملكـــة 
الصداقـــة والتعـــاون فـــي جنوب شـــرق 
آســـيا. وأكد اعتزاز البحريـــن باالنضمام 
إلـــى هـــذه المعاهـــدة فـــي خطـــوة مهمة 
تعزيـــز  علـــى  المملكـــة  حـــرص  تعكـــس 
العالقات مع دول اآلسيان ودعم دورها 
والدولـــي  اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى 
المشـــترك  التعـــاون  آليـــات  وتطويـــر 
بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
واآلسيان بما يلبي التطلعات المشتركة 
لدولهـــا وشـــعوبها ويســـهم في ترســـيخ 
سبل األمن والسلم في المنطقة والعالم.

من جانبـــه، هنأ برامودوينـــاي، البحرين 
الصداقـــة  معاهـــدة  إلـــى  بانضمامهـــا 
والتعاون في جنوب شـــرق آسيا، معرًبا 
بالعمـــل مـــع  عـــن تطلـــع دول اآلســـيان 
المملكـــة في شـــتى المجاالت بمـــا يعود 
بالخيـــر والمنفعـــة على الجميـــع، متمنًيا 

لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية
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تجســيًدا لرؤيــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، في ترســيخ أواصــر التعاون مــع الجميع 
وتشــجيع الحــوار بيــن الحضــارات والثقافــات واألديــان، ودعــم كل الجهــود الســاعية لتعزيــز األمــن والســلم اإلقليمييــن 
والدولييــن، واالهتمــام بتطويــر العالقــات والتعاون المشــترك مع القارة اآلســيوية عموما، ومع رابطة اآلســيان خصوصا، 
قــام وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بن محمــد آل خليفة، أمس، بالتوقيع علــى وثيقة انضمام مملكــة البحرين إلى 
معاهــدة الصداقــة والتعــاون فــي جنــوب شــرق آســيا )Treaty of Amity & Cooperation in Southeast Asia(؛ تنفيــًذا 
للمرســوم الملكــي رقــم )89( لســنة 2019 بانضمــام مملكــة البحريــن إلــى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شــرق آســيا 

وبروتوكوالتها المعدلة حتى 2010.

علـــى  التوقيـــع  مراســـم  وأجريـــت 
وزراء  اجتمـــاع  خـــالل  الوثيقـــة 
خارجيـــة رابطة دول جنوب شـــرق 
آسيا )اآلســـيان(، الذي يسبق أعمال 
القمة الــــ35 للرابطـــة المزمع عقدها 
خـــالل الفتـــرة 2 - 4 نوفمبر الجاري 

بمدينة بانكوك.
البحريـــن  مملكـــة  انضمـــام  وجـــاء 
إلـــى المعاهـــدة بعد موافقـــة الدول 
العشـــر أعضاء الرابطـــة وباإلجماع 
دولـــة  ثالـــث  لتكـــون  ذلـــك،  علـــى 
عربيـــة تنضم للمعاهـــدة إلى جانب 
جمهوريـــة مصر العربيـــة، والمملكة 

المغربية.
وتحمـــل هـــذه الخطـــوة العديد من 
تعـــد  إذ  االســـتراتيجية،  الـــدالالت 
لمنطقـــة  بوابـــة  بمثابـــة  المعاهـــدة 
جنـــوب شـــرق آســـيا تســـهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي تنميـــة عالقـــات مملكـــة 

بـــدول رابطـــة اآلســـيان،  البحريـــن 
وهـــي العالقات التـــي تحرص على 
تعزيزهـــا وتوثيقها حكومـــة مملكة 
الـــوزراء  رئيـــس  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ودعم ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وال أدل علـــى 
ذلك من اســـتضافة مملكة البحرين 
األول  الوزارييـــن  لالجتماعيـــن 
لـــدول  التعـــاون  والثالـــث لمجلـــس 
الخليـــج العربية ورابطة )اآلســـيان( 
 2013 ونوفمبـــر   2009 مايـــو  فـــي 
على الترتيب، إضافة إلى تأســـيس 
“مجلـــس دول اآلســـيان والبحرين” 
العام 2017؛ بهدف  تطوير  العالقات 
والسياحية  واالقتصادية   التجارية 

والثقافيـــة، بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى 
ودول  اآلســـيان  البحريـــن  مملكـــة 
التبـــادل  لزيـــادة  حجـــم  ويـــؤدي 
 التجاري، وزيادة فرص  االســـتثمار، 
و خلـــق شـــراكات اقتصاديـــة مثمرة 

بين الجانبين.
البحريـــن  ويؤكـــد انضمـــام مملكـــة 
لمعاهـــدة الصداقـــة والتعـــاون فـــي 
وزارة  دور  آســـيا  شـــرق  جنـــوب 
بيـــن  للتعـــاون  الخارجيـــة كمنســـق 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية واآلســـيان، وهو الدور الذي 
الثالـــث  الـــوزاري  االجتمـــاع  أقـــره 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربيـــة ورابطة أمم جنوب شـــرق 
آســـيا )اآلســـيان( الـــذي اســـتضافته 
26 نوفمبـــر  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
2013، بهـــدف تعميق أواصر العمل 
المشـــترك بيـــن تجمعيـــن ينتميـــان 

إلى منطقتين اســـتراتيجيتين لهما 
أهميـــة حيوية للتجـــارة واالقتصاد 

العالمي.
إن رابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا 
المعروفة اختصاًرا باســـم “آسيان”، 
والتـــي تأسســـت فـــي 8 أغســـطس 
1967 فـــي بانكـــوك بمملكـــة تايلنـــد 
وتضـــم عشـــر دول، وهـــي “برونـــاي 
كمبوديـــا،  مملكـــة  الســـالم،  دار 
جمهوريـــة  إندونيســـيا،  جمهوريـــة 
الو الديمقراطية الشـــعبية، ماليزيا، 
جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية 
ســـنغافورة،  جمهوريـــة  الفلبيـــن، 
مملكـــة تايلنـــد، جمهوريـــة فيتنـــام 
أهـــم  مـــن  تعتبـــر  االشـــتراكية”، 
النمـــاذج الناجحة دولًيا، وتكتســـب 
أهميـــة اقتصادية كبيـــرة ولها وزن 
اقتصـــادي مؤثـــر، فهـــي أحـــد أكبـــر 
منتجـــي المـــواد الخـــام فـــي العالم، 
وتمتلـــك ثالـــث أكبر قـــوة عمل في 
العالـــم، الســـيما فـــي ظـــل التعـــداد 
لهـــا  يجعـــل  مـــا  الكبيـــر،  الســـكاني 
القـــدرة علـــى جلـــب االســـتثمارات 
الخارجيـــة، حيـــث تحتـــل منطقـــة 
اآلســـيان المرتبة الثانية عالمًيا من 
لالســـتثمارات  اســـتقطابها  حيـــث 

األجنبية.
التـــي  والمزايـــا  المقومـــات  ومـــن 
تتوافـــر لآلســـيان أيًضـــا مـــا تتمتـــع 
آســـيا  شـــرق  جنـــوب  منطقـــة  بـــه 
مهمـــة،  طبيعيـــة  مؤهـــالت  مـــن 
حيـــث تتوافـــر األراضـــي الخصبـــة 
واحتياطـــي  للزراعـــة،  والصالحـــة 
هام من مصـــادر الطاقة متمثل في 

البترول والغاز الطبيعي.
والتعـــاون  الصداقـــة  معاهـــدة  أمـــا 
التـــي انضمت إليها مملكة البحرين، 
فقد أبرمـــت في فبراير العام 1976 
مـــن قبل الُدول المؤسســـة للرابطة، 
بجمهوريـــة  لهـــا  قمـــة  أول  خـــالل 
إندونيســـيا، إذ وقـــع قادة اآلســـيان 
علـــى معاهـــدة الصداقـــة والتعاون 
فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا وإعـــالن 

التوافق في اآلسيان.
وتطبيًقا لهذه االتفاقات عملت دول 
اآلســـيان علـــى تدعيـــم تعاونها في 
واالقتصادية  السياســـية  المجاالت 
والعســـكرية وتبنت اســـتراتيجيات 
عمليـــة لتحقيـــق التنميـــة الســـريعة 
فـــي اقتصاداتها. وفـــي العام 1987 
تـــم تعديـــل المعاهـــدة، بمـــا يســـمح 
للـــدول مـــن خـــارج رابطة اآلســـيان 

باالنضمام إلى هذه المعاهدة بشرط 
موافقة الدول األعضاء في الرابطة 
باإلجماع علـــى االنضمام، إذ أصبح 
عـــدد الدول المنظمـــة إلى المعاهدة 
 30 اآلســـيان  رابطـــة  خـــارج  مـــن 
دولة بعـــد انضمام مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة لهـــا 
اليوم، ومن هذه الـــدول: جمهورية 
مصـــر العربيـــة، المملكـــة المغربيـــة، 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
الجمهوريـــة  المتحـــدة،  المملكـــة 
االتحاديـــة،  روســـيا  الفرنســـية، 
جمهورية الصين الشـــعبية، االتحاد 
األوروبـــي. وتهـــدف المعاهـــدة إلى 
والصداقـــة  الدائـــم  الســـالم  تعزيـــز 
طويلة المدى، والتعاون بين شعوب 
الـــدول األطـــراف بمـــا يســـهم فـــي 
قوتها وتضامنها وعالقاتها الوثيقة؛ 
األساســـية  بالمبـــادئ  استرشـــاًدا 
مثل االحترام المتبادل لالســـتقالل 
والســـالمة  والمســـاواة  والســـيادة 
اإلقليمية والهويـــة الوطنية لجميع 
الدول، وعدم التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة، وتســـوية الخالفـــات أو 
النزاعـــات بالطـــرق الســـلمية، ونبـــذ 

استخدام القوة أو التهديد بها.

المنامة - بنا

معاهدة الصداقة مع “آسيان” بوابة لتنمية عالقات المنامة بدول الرابطة
البحرين منسق بين دول التعاون والرابطة وثالث دولة عربية تنضم للمعاهدة إلى جانب مصر والمغرب

حرص بحرين تايلندي على االرتقاء بالتعاون واستمرار التنسيق
الثنائية للعالقات  ــب  أرح ــاق  آف وفتح  الفرص  من  االستفادة 

التقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمد بن محمــد آل خليفة أمس، وزير خارجية مملكة تايلنــد دون برامودويناي، وذلك 
على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شــرق آســيا )اآلســيان(، التحضيري ألعمال القمة الـ 35 للرابطة المزمع 

عقدها في الفترة من 2 - 4 نوفمبر الجاري بمدينة بانكوك.

وزيـــر  أعـــرب  اللقـــاء،  وخـــالل 
لوزيـــر  شـــكره  عـــن  الخارجيـــة 
علـــى  تايلنـــد  مملكـــة  خارجيـــة 
دعوتـــه لمراســـم توقيـــع انضمام 
معاهـــدة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الصداقـــة والتعـــاون فـــي جنوب 

شرق آســـيا، مؤكدا عمق عالقات 
الصداقـــة التي تربـــط بين مملكة 
ومـــا  تايلنـــد،  ومملكـــة  البحريـــن 
تشـــهده من تطـــور على األصعدة 
كافة مما يعكس حـــرص البلدين 
علـــى االرتقـــاء بالتعـــاون الثنائي 

واســـتمرار التواصـــل والتنســـيق 
المشـــترك إزاء القضايا اإلقليمية 
المصالـــح  يدعـــم  بمـــا  والدوليـــة 
المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر علـــى 

البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أكد دون برامودويناي 

أن مملكـــة تايلنـــد تولـــي اهتماًما 
خاًصـــا بتعزيز العالقـــات الثنائية 
مـــع مملكة البحرين على مختلف 
المستويات واالستفادة من كافة 
المقومـــات والفـــرص لفتـــح آفاق 
أرحـــب للعالقـــات بيـــن البلديـــن، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  مهنًئـــا 
الصداقـــة  لمعاهـــدة  االنضمـــام 
والتعاون في جنوب شرق آسيا.

المنامة - وزارة الخارجية
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تفاهم “الحكومة اإللكترونية” و “تمكين” لتطوير “منصة مهارات التوظيف”
تسهم في رسم سياسات التوظيف وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والسوق

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
المجلـــس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة 
وأعضـــاء المجلس، تم توقيع مذكرة تفاهم 
بين هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
تطويـــر  بهـــدف  تمكيـــن  العمـــل  وصنـــدوق 
“منصة مهارات التوظيف”، التي تعّد األولى 
مـــن نوعها علـــى مســـتوى المملكـــة، وتعمل 
علـــى تقديم بيانات شـــاملة ومتكاملة ألهم 
المهـــارات والوظائـــف التـــي يتطلبها ســـوق 
العمل، ولتســـاعد صناع القرار بشكل رئيس 
في رســـم السياســـات المســـتقبلية في هذا 
المجال، مشـــكلًة رافًدا مهًما من المعلومات 
للمؤسســـات الحكومية وأصحـــاب األعمال 

والباحثين عن العمل. 
وتعتبـــر مذكـــرة التفاهـــم إحـــدى مبـــادرات 
المجلس ضمن إســـتراتيجية التعليم ما بعد 
المدرســـي الهادفـــة إلـــى تطويـــر مخرجات 
التعليم بما يخدم احتياجات ســـوق العمل، 
مـــن خالل دعم دور مجلـــس التعليم العالي 
والتركيـــز على تطويـــر البرامـــج التمهيدية 
وتنويع التخصصات في برامج مؤسســـات 

التعليم العالي.
وبهذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيذي لـ 
“تمكيـــن” إبراهيم جناحـــي إن المنصة تأتي 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة فـــي 
تشجيع التحول الرقمي وتحقيق التوظيف 
األمثـــل للتكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي توفير 
قواعد بيانات ذات أســـس ومعايير ســـليمة 
تســـاهم في رســـم التوجهـــات المســـتقبلية 
لســـوق العمل، بالتوازي مع عملية التحديث 
المســـتمرة للعمليات والبرامج الداخلية في 
تمكين خصوصا فيما يتعلق بإدراج البرامج 
بمـــا  وتحديثهـــا  المتخصصـــة  االحترافيـــة 
يتـــالءم مع الطبيعة المتســـارعة للمتغيرات 
في ســـوق العمل. مـــن جانبه، قـــال الرئيس 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة  التنفيـــذي 
المبـــادرة  إن  القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة 

جـــاءت تزامًنـــا مـــع التوجـــه الحالـــي للهيئة 
نحو تطويـــر تطبيقات الـــذكاء االصطناعي 
بالقطـــاع الحكومـــي؛ تنفيـــًذا لرؤيـــة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
الســـامية  وتوجيهاتـــه  خليفـــة  آل  عيســـى 
هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيًرا  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
المشروع الضخم يحمل أبعاًدا إستراتيجية 
وتنفيذية لها انعكاسات مباشرة على عملية 
التوظيف ومخرجات قطاع التعليم وسوق 
العمـــل. وذكـــر أن تطوير المنصـــة عبر نظام 
الحوســـبة السحابية، سيســـاعد في تسريع 
المـــدة الزمنيـــة المتوقعـــة لإلنجـــاز بحيـــث 
ال تتجـــاوز عاًمـــا واحـــًدا، لتقـــدم منظومـــة 
حكوميـــة تجمـــع البيانات األولية من ســـبع 
مؤسســـات حكوميـــة وتعمل علـــى تنقيحها 
وإعـــداد تقاريـــر تحليلية مبنيـــة على تقنية 

الـــذكاء االصطناعي، ومن ثـــم ُترفع لصناع 
سياســـات  رســـم  فـــي  لمســـاعدتهم  القـــرار 
التوظيـــف مســـتقباًل بالقطاعيـــن الحكومي 

والخاص.
التوظيـــف”  مهـــارات  “منصـــة  وســـتعمل 
علـــى تقديـــم البيانـــات الالزمة لمؤسســـات 
التعليـــم والتدريـــب لمســـاعدتها في تطوير 
برامـــج تتناســـب مع متطلبات ســـوق العمل 
األعمـــال  أصحـــاب  وتوجيـــه  المســـتقبلية، 
عبـــر التعريـــف مـــن خـــالل المنصـــة بالوضع 
الحالي والمســـتقبلي للعرض والطلب بشأن 
مهـــارات ســـوق العمـــل، مســـاهمة بذلك في 
الحـــد مـــن معـــدل البطالـــة، وتوفيـــر برامج 
التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير 

التنافسية العالمية في القوى العاملة.
يذكر أن المؤسسات الرئيسية التي ستقوم 
بتوفيـــر البيانات األولية ليتـــم تنقيحها من 
قبل هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
هي: وزارة الصناعة والتجارة، هيئة تنظيم 
ســـوق العمل، هيئة التأمينـــات االجتماعية، 
وزارة العمـــل والشـــؤون االجتماعيـــة، هيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريب، ديـــوان الخدمة 

المدنية، ومجلس التعليم العالي.

“الحكومة اإللكترونية” و “تمكين” توقعان مذكرة تفاهم

بحث مستجدات الضمان الصحي والخطوات المقبلة
وفـــد بحرينـــي يـــزور الســـعودية لاطـــاع علـــى تجربـــة إدارة مخـــزون األدويـــة

عقـــد مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمـــان 
الصحـــي )شـــفاء( اجتماعـــه االعتيادي 
بمقـــر المجلس األعلى للصحة برئاســـة 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
رئيـــس مجلس إدارة صنـــدوق الضمان 
الصحـــي الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، بحضـــور وزير 
المالية واالقتصاد الوطني نائب رئيس 
المجلس الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة، ووزير الصحة فائقـــة الصالح، 
االجتماعيـــة    والتنميـــة  العمـــل  ووزيـــر 
جميـــل حميـــدان ، ومحافـــظ مصـــرف 
البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعـــراج، و 
محمد الشروقي والمحامي فريد غازي 
وجاسم عبدالعال، كما حضر االجتماع  
وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

حمد المالكي وإبراهيم النواخذة وعدد 
من مسؤولي المجلس.

مقتـــرح  مناقشـــة  المجلـــس  وواصـــل 
الســـعودية  التجربـــة  مـــن  االســـتفادة 
األدويـــة،  مخـــازن  مشـــروع  بشـــأن 
تـــم  أنـــه  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــاع  عقـــد 
التحـــول وقائـــد مكتـــب  للتخطيـــط و 

الصحـــة  بـــوزارة  الرؤيـــة  تحقيـــق 
الســـعودية خالد الشـــيباني لدى زيارته 
البحريـــن. وســـيقوم وفد مـــن المجلس 
األعلـــى للصحـــة بزيـــارة إلـــى المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة لالتفـــاق 
علـــى وضـــع خطـــة متكاملـــة للتنســـيق 
المباشـــر بين المجلـــس ووزارة الصحة 
الســـعودية للوقوف على أفضل الطرق 

إلدارة المخـــازن المركزيـــة والمخـــزون 
االستراتيجي لألدوية.

مســـتجدات  علـــى  المجلـــس  ووقـــف 
بمحـــاوره  الصحـــي  الضمـــان  مشـــروع 
التســـيير  محـــور  ومنهـــا:  المختلفـــة 
الضمـــان  صنـــدوق  محـــور  الذاتـــي، 
الصحي، محور “حكمة”، محور الرعاية 
الصحية األولية ومحـــور التأمين على 

األجانب ومحور لجنة اإلعالم.
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
حـــرص المجلـــس علـــى تشـــكيل لجنـــة 
مـــع  ســـتعمل  متخصصـــة  إعالميـــة 
الشـــركة المعنية بإدارة برنامج الضمان 
الصحي )صحتي(، فيمـــا تطرق األمين 
العـــام للمجلس إبراهيـــم النواخذة إلى 
مســـتجدات التعاقد مع شـــركة التامين 

على األجانب والجهات االستشارية.

اجتماع صندوق الضمان الصحي )شفاء( برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله

المنامة - المجلس األعلى للصحة

نجاح منقطع النظير لمعرض ومؤتمر “بايدك 2019”

حققــت النســخة الثانيــة مــن معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفاع “بايــدك 2019”، التــي أقيمت تحــت رعاية 
كريمة من لدن عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نجاًحا منقطع النظير، 
وبرئاســة تنفيذيــة مــن قبــل ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني قائد 

الحرس الملكي رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وحقق معـــرض ومؤتمر البحرين الدولي 
للدفاع “بايدك 2019”، الذي يعد المناسبة 
األشمل واألبرز في مجال الدفاع، شهرة 
واســـعة علـــى مختلـــف المســـتويات، من 
حيث اســـتعراض أحدث أنظمـــة الدفاع 
مجـــال  فـــي  العســـكرية  والتكنولوجيـــا 
الدفاع البـــري والجوي والبحري وعرض 
أحـــدث التطورات في المعدات، واآلالت 
فـــي  والمراقبـــة  المعلومـــات  وأنظمـــة 

المجال العسكري.
وتعليًقـــا على هذا الحـــدث، قالت العضو 
المنتـــدب وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة 
فعاليـــات للتنظيـــم أمـــل المرباطي “نحن 
ســـعداء للغايـــة بنجـــاح النســـخة الثانية 
من )بايـــدك 2019(، والذي حقق بالتأكيد 
األولـــى،  النســـخة  مـــن  أوســـع  انتشـــارا 
بلـــوغ  الحـــدث  هـــذا  نجـــاح  وسيســـتمر 
مســـتويات أعلـــى، فقد قمنا فـــي الوقت 
العارضيـــن  مـــن   % 65 بحجـــز  الحالـــي 
الحالييـــن للمشـــاركة في )بايـــدك 2021( 

ونتوقـــع مشـــاركة المزيـــد من الشـــركات 
كمـــا  المقبلـــة،  النســـخة  فـــي  العارضـــة 
نـــود أن نشـــكر اإلســـناد والدعـــم الكامل 
والشـــامل مـــن قـــوة دفـــاع البحريـــن في 
إطار دورها الوطني المشـــهود في تعزيز 
األمـــن واالســـتقرار ممثلـــة في عـــدد من 
األســـلحة والوحـــدات والمديريات ومن 
ضمنهـــا الحـــرس الملكـــي وســـالح الجـــو 
الملكي وســـالح البحريـــة الملكي إضافة 
إلـــى الحـــرس الوطنـــي ووزارة الداخلية 
ووزارة الخارجية ووزارة شؤون اإلعالم 
ومركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
لكونهـــا  )دراســـات(؛  والدوليـــة والطاقـــة 
شـــريك المعرفة لمؤتمر الشـــرق األوسط 
للتكنولوجيا العســـكرية “ِممتـــك” وهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، ومركـــز 
االتصال الوطني والعديـــد من الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة األخـــرى لدعمهـــم 
الكبيـــر في جعل هذا الحدث اســـتثنائًيا، 
كمـــا نشـــكر شـــركة “كالريـــون إيفنتـــس” 

نهـــم  كو
المنظم المشارك للحدث إضافة إلى دور 
شـــركائنا الرعاة مـــن الشـــركات العارضة 

على جعل نجاح هذا الحدث ممكًنا”.
وفي هذه النسخة 2019 جاءت النتائج 
بحضور 11,000 زائـــر، أي بزيادة 19 % 
عـــن العام 2017، مـــن 53 دولة، وحضور 
أكثر من 800 زائر لألنشطة التي أقيمت 
خارج موقع المعرض، كما كان هناك أكثر 
من 1000 مشارك في مؤتمر التكنولوجيا 
العسكرية في الشرق األوسط على مدار 
يوميـــن ضمن جلســـات المؤتمـــر، إضافة 
إلـــى مشـــاركة 171 شـــركة عارضـــة مـــن 
33 دولة، بمســـاحة عـــرض إجمالية تبلغ 
13,200 متـــر مربـــع، ومســـاحة صافيـــة 
6,900 متر مربع بنســـبة استخدام بلغت 
11 % أكثـــر مـــن العـــام 2017. وحجزت 
أجنحة الدول المملكة المتحدة وفرنســـا 
والواليات المتحدة األميركية واإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة وباكســـتان والمملكـــة 

العربيـــة  والمملكـــة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
السعودية والهند وكوريا.

أمـــا بالنســـبة لوفـــود كبـــار الشـــخصيات، 
فقد شـــارك 63 وفًدا دولًيا رسمًيا من 25 
دولـــة حضروا 805 اجتماًعـــا لوفود كبار 

الشخصيات. 
كمـــا ارتفـــع عدد المشـــاركين من وســـائل 
اإلعـــالم إلـــى 32 % من العـــام 2017، إذ 
جمـــع الحـــدث 154 مشـــارًكا من وســـائل 
 57 هنـــاك  كان  كمـــا  المســـجلة،  اإلعـــالم 

شـــريًكا رسمًيا من وســـائل إعالم الدفاع 
واألمن وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % 

عن العام 2017.
وســـتواصل مملكة البحرين، التي تتمتع 
مهـــم،  جغرافـــي  اســـتراتيجي  بموقـــع 
أداء دورهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى الســـالم 
وســـتكون  المنطقـــة،  فـــي  واالســـتقرار 
اإلقليمـــي  واالســـتقرار  األمـــن  أهـــداف 
والعســـكري إضافـــة للتكنولوجيـــا، دائًما 
هـــي الغايـــة من الحدث وصلـــب تركيزه، 
وقـــد ســـلط الحدث الـــذي اســـتمر 3 أيام 
الضـــوء علـــى قضايـــا األمـــن والســـالمة 

البرية والجوية والبحرية.

المنامة - بنا

إستراتيجية “خليفة بن سلمان” 
لمستقبل الخدمات اإلسكانية

Û  يولــي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا، مشــروعات التنميــة وبرامــج تعزيــز البنيــة 
التحتية وتوســعة المشــاريع الخدمية للمواطنين، وعلى رأســها الخدمات 
اإلســكانية، يوليهــا اهتماًمــا كبيــًرا مــن ناحية توجيهات ســموه المســتمرة 
لمتابعــة متطلبــات المواطنيــن فــي مختلف المناطق، وكذلك متابعة ســير 
العمــل الميدانــي فــي المشــاريع الجــاري تنفيذهــا، وإســتراتيجية ســموه 
على هذا الصعيد تتمحور على ضمان العيش الكريم واالســتقرار األســري 

واالجتماعي، وهو من أهم محاور التنمية وركائزها.
Û  ”وإلــى جانــب متابعــة المشــاريع قيــد التنفيــذ، اهتــم “خليفــة بــن ســلمان

بزيــارة المواقــع ميدانًيــا بين حين وآخر، ويحرص ســموه على االســتماع 
للمواطنيــن فــي تلــك الزيــارات وكذلــك فــي مجلــس ســموه العامــر، وال 
يقتصــر األمــر على هذه المتابعة، بل لدى ســموه رؤية بتســخير إمكانيات 
الدولــة إليجــاد المواقــع المناســبة للمشــاريع اإلســكانية الجديــدة؛ بهــدف 
تحقيق االســتجابة الســريعة وتقليــص مدة انتظــار المواطنين المدرجين 
علــى قوائم االســتفادة مــن الخدمات اإلســكانية في مختلــف مدن وقرى 
ومناطــق البحريــن، وقــد جاءت توجيهات ســموه دائًما تؤكــد على أحقية 

أصحاب الطلبات القديمة والتسريع في استفادتهم من تلك الخدمات.
Û  وخــالل العاميــن الماضين، جاءت توجيهات ســموه لدراســة 11 مشــروًعا

والبنــى  والمرافــق  واالجتماعيــة  والصحيــة  اإلســكانية  المجــاالت  فــي 
التحتيــة، ولعلنــا نتحــدث فــي هــذ اإلطــار لنشــير إلــى رســالة ســموه قبــل 
أيــام بمناســبة اليــوم العالمي للمدن والذي يصادف الحــادي والثالثين من 
شــهر أكتوبــر من كل عــام، والتي ضمنها إســتراتيجية مملكة البحرين في 
إقامــة المــدن الجديدة ضمن رؤية شــاملة للتطوير الحضري تتماشــى مع 
تحديات التنمية المســتقبلية ومعدالت النمو الســكاني، باإلضافة إلى رفع 
القدرة االســتيعابية لتغطيات الطلبات المتزايدة على الخدمة اإلســكانية، 
وفــق خطــة تضــع فــي بنودها دراســة االحتياجــات المســتقبلية وإدراجها 

ضمن برنامج عمل الحكومة.
Û  وفــي هــذا اإلطــار، كانــت توجيهــات ســموه وال تــزال توائــم بيــن تنفيــذ

المشــاريع اإلســكانية بــكل مرافقهــا ومنشــآتها الخدمية، وإيجــاد تصاميم 
حديثة للوحدات السكنية تتمتع بسعة أكبر وهندسة ذكية، باإلضافة إلى 
توافــر كافــة الخدمــات باعتبــار أن تكامل هذه األجزاء يســهم في تحقيق 

راحة األسرة البحرينية في سكنها.
Û  وفــق هــذه اإلســتراتيجية التــي تضع فــي اعتبارهــا االحتياجــات الحالية

والمســتقبلية من المشــروعات اإلســكانية، تتكامل جهود اللجنة الوزارية 
لإلعمــار والبنيــة التحتيــة ووزارة اإلســكان مــن ناحيــة تســريع المشــاريع 
القائمة حالًيا تحت التنفيذ وكذلك البحث عن مواقع جديدة تلبي رغبات 

المواطنين في مختلف المناطق.
Û  كل ما تقدم نوجزه في فقرة من رسالة سموه :”إن الهدف األسمى للتنمية

الــذي تعمــل جميــع جهــات الدولــة مــن أجلــه هــو المواطــن وتهيئــة واقــع 
معيشــي مالئــم للعيــش الكريــم يوفر لــه األمــان واالســتقرار، وذلك ضمن 
رؤية شاملة للتطوير الحضري والعمراني توازن بين االحتياجات الحالية 

والمستقبلية، وتوفير ركائز حياة معيشية أفضل لألجيال القادمة”.

عادل المرزوق

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

2017 نــســخــة  عــن   %  19 بـــزيـــادة  ــة  ــ دول  53 مــن  ــر  ــ زائ ــف  ألـ  11 اســتــقــطــب 



أشــار أوليــاء أمــور لـ”البــاد” إلى أن فصول أبنائهم أصحبت وكرا لتراكم المهمات بســات القمامــة؛ لعدم وجود عدد كاف من عمال 
التنظيف في المدارس. وبينوا أن بعض الحصص الدراســية االحتياط تتحول إلى حصص لتنظيف المدرســة والفصول الدراســية، 

خصوصا بالمدارس االبتدائية.

وقالوا:” ال شك بان األمراض الجلدية 
الفصـــول  نظافـــة  لعـــدم  ستنتشـــر 
الدراسية، إذ يوجد في الفصل الواحد 
حوالـــي30 طالـــب، وال يتـــم تنظيـــف 

الفصول بشكل يومي”.
وأردفـــوا: أن صفوف أبنائهـــم يتراكم 
فيهـــا الكثير من الغبـــار، خصوصا في 
تراكـــم  إلـــى  باإلضافـــة  األيـــام،  هـــذه 
الحشـــرات داخل الفصول الدراســـية، 
إذ ينتظـــر الطالب يومًا كامالً لتنظيف 

سالل القمامة المتراكمة.

وبيـــن والـــد الطالـــب إبراهيـــم خليـــل 
أن ابنـــه يعانـــي من حساســـية جلدية 
والحساســـية تتراكم فور وجود كمية 

كبيرة من الغبار. 
ومـــن جهته، أشـــار ولـــي أمـــر الطالب 
يوســـف أحمد إلـــى أن حصـــة التربية 
حصـــة  أصبحـــت  البنـــه  الرياضيـــة 
لتنظيف ســـاحة المدرســـة، وألكثر من 
مـــرة يعـــد المعلمـــون الطـــالب منحهم 
بمســـابقة  وفـــوزا  عاليـــة  درجـــات 
التنظيـــف الـــذي يعملهـــا المعلـــم علـــى 

مستوى الطالب في الصف نفسه.
وطالب أولياء األمور عبر “البالد” بأن 
تكون هنـــاك آلية مســـتحدثة لمعالجة 
تدهور مستوى النظافة في المدارس، 
خصوصـــا فـــي الفصـــول والســـاحات 

المدرسية، ودورات المياه.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أن  يذكـــر 
قلصـــت عـــدد عمـــال النظافـــة من 10 
إلى 3 عمال بالمدرســـة الواحدة العام 

الماضي.
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ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــاركت 
التعليـــم والتدريـــب جواهـــر  جـــودة 
المضحكي في المؤتمر الرابع لرابطة 
العالـــم  دول  فـــي  الجـــودة  ضمـــان 
اإلسالمي بشـــأن “ضمان الجودة في 
التعليـــم العالـــي اإلســـالمي”، مـــن 27 
إلـــى 30 أكتوبر الجاري، في العاصمة 

اإلندونيسية جاكرتا. 
التنفيـــذي ورقـــة  الرئيـــس  وقدمـــت 
عمـــل بعنـــوان “ضمـــان الجـــودة فـــي 
التعليـــم العالـــي فـــي حقبـــة الثـــورة 
الصناعية الرابعة”، شددت فيها على 
أن التطـــورات الحديثة في مجاالت 
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي مع 
بزوغ الثورة الرابعة البد أن تسايرها 
فـــي  شـــاملة  وتطـــورات  تغيـــرات 

التعليم والجامعات المختلفة وصواًل 
بهـــا نحو الجودة وتعزيز المخرجات؛ 
ليتوافـــق هذا التغيير مـــع التطورات 
الســـوق اإلقليميـــة  فـــي  المتســـارعة 
“إن  المضحكـــي  وقالـــت  والدوليـــة. 
تشـــكل  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة 
مســـتقبل التعليم، والجنس البشري، 
تكاملـــي،  بشـــكل  العمـــل  ومنظومـــة 
ولذلك فإنها تتطلب اإلســـراع بإعادة 
العاملـــة،  القـــوى  مهـــارات  تشـــكيل 
والتحول االقتصـــادي، واالجتماعي، 
والرقمي”، مبينة أن الثورة الصناعية 
الرابعـــة التـــي بـــدأت تظهـــر نتائجهـــا 
فـــي العـــام 2014، تقوم علـــى أنظمة 
اإلنتـــاج اإللكتروني التـــي تربط بين 
عالمي اإلنتاج المادي واالفتراضي. 

الثورة الصناعية الرابعة تشكل مستقبل التعليم

المدارس في  النظافة  عمال  تقليص  بسبب 

أولياء أمور لـ “^”: تدهور نظافة صفوف أبنائنا يؤدي ألمراض جلدية

التعلـــم” “مصـــادر  قائمـــة  علـــى  جديـــدة  عناويـــن 
حــدَّث مركــز مصــادر التعلــم في معهد البحريــن للتدريب مجموعته المرجعيــة بثاثين )30( كتابا وعنوانــا مرجعيا جديدا تخدم 
مختلــف التخصصــات والبرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا المعهــد، كما قام موظفــو المركز بتطبيــق كافة اإلجــراءات والعمليات 

الفنية من فهرسة وتصنيف وإسناد أرقام استدعاء؛ لجعل هذه المراجع متاحة لمستخدمي وزوار المركز. 

وفـــي هذا اإلطار، أشـــارت المدير 
العجـــاوي  ســـماح  للمعهـــد  العـــام 
إلـــى أن عمليـــة اختيـــار العناوين 
الجديدة والكتـــب المرجعية في 
مركـــز مصادر التعلـــم تأتي ضمن 
مـــع  مســـتمرة  تنســـيق  عمليـــات 
األقســـام المختلفـــة بالمعهـــد؛ من 
أجل رصد احتياجاتها التدريبية 
المتعلقـــة  األولويـــات  وتحديـــد 
بتوفيـــر المصـــادر األكثـــر أهميـــة 
لخدمة العملية التدريبية، مضيفًة 
بـــأن ذلك يأتـــي في ضوء ســـعي 
إدارة المعهـــد إلـــى توفيـــر أحدث 

مصادر التعلم والبرمجيات، دعما 
للعملية التدريبية في المعهد من 
خـــالل مركز مصـــادر التعلم الذي 
توليه إدارة المعهد رعاية خاصة، 
لمـــا لـــه مـــن دور مهم فـــي خدمة 
العملية التدريبية واالرتقاء بها. 

يشـــار إلى أن مركز مصادر التعلم 
في معهد البحرين للتدريب يوفر 
مجموعة مرجعية تضم ما يفوق 
باللغتيـــن  كتـــاب  آالف  العشـــرة 
تغطـــي  واإلنجليزيـــة،  العربيـــة 
نطاقـــا واســـعا مـــن التخصصـــات 
والموضوعـــات، وقد تـــم بدايات 
العـــام التدريبـــي الجـــاري -2019 
حديـــث  نظـــام  تطبيـــق   2020
ومتكامـــل إلدارة عمليات المركز، 
 KOHA “كوهـــا”  نظـــام   وهـــو 
خصيصـــا  المصمـــم  اإللكترونـــي 

إلدارة أعمال المكتبات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تضاف إلى 
10 آالف مرجع 

متخصص

“التربية”: شروط التقدم لوظيفة مدير مساعد ال تتعارض مع لوائح “الخدمة”
ــتمرا” ــا “مسـ ــا صحيـ ــن يعيـــش وضعـ ــان مـ ــة وحرمـ ــة عاليـ ــب لياقـ تتطلـ

أوضــح مديــر إدارة العاقــات العامة واإلعام بوزارة التربيــة والتعليم فواز 
الشروقي أن من بين شروط التقدم للتنافس على شغل وظيفة مدير مساعد 

أن يكون المتقدم الئقا صحيا.

ونفـــى فـــي بيـــان رد فيه أمـــس على خبر 
صحيفـــة “البـــالد” المنشـــور تحـــت عنوان 
)قالـــوا لــــ “البالد”: إعـــالن “التربية” يخالف 
قانون الخدمة المدنية والئحته.. حرمان 
مديـــر  لوظيفـــة  الترشـــح  مـــن  معلميـــن 
مســـاعد( إن الشـــروط ال تتعـــارض مـــع ما 
ورد فـــي قانـــون الخدمة المدنية، مشـــيرا 
إلـــى أن اإلخالل بالشـــرط يعنـــي أال يكون 
المتقـــدم من المعفيين صحيا خالل ســـنة 
التقـــدم والســـنتين التي قبلهـــا، وليس أن 
يكـــون قد تعرض لوعكـــة صحية عرضية 
أليام عدة أو لفترة مؤقتة وفيما يلي نص 

البيان: 
تعقيًبا على التقرير المنشـــور في صحيفة 
“البـــالد” البحرينيـــة علـــى صـــدر الصفحـــة 
األولـــى يـــوم الجمعـــة الموافـــق 1 نوفمبـــر 
2019 بشـــأن حرمان معلمين من الترشـــح 

لشـــغل وظيفة مدير مدرسة مساعد للعام 
الدراســـي المقبل 2020 - 2021م، بســـبب 
عـــدم اللياقـــة الصحيـــة، أكـــد مديـــر إدارة 
العالقـــات العامة واإلعالم بـــوزارة التربية 
والتعليم فواز الشـــروقي أنه قد تبين بعد 

مراجعة اإلدارة المختصة اآلتي:
“البـــالد”  فـــي  المنشـــورة  الشـــكوى  إن 
والمنســـوبة إلى عدد من اإلخوة المعلمين 
بشـــأن شـــروط التقدم للتنافس على شغل 
وظيفة مدير مســـاعد مبنيـــة على التباس 
فـــي فهم الشـــرط الصحي فقـــط، فالتقدم 
اإلعالنـــات  خـــالل  مـــن  يتـــم  للوظائـــف 
التـــي تصدرهـــا الـــوزارة، ووفقا للشـــروط 
والمعاييـــر الـــواردة فـــي قانـــون الخدمـــة 
المدنيـــة بالضبـــط، وتشـــمل 8 شـــروط من 

بينها أن يكون المتقدم الئقا صحيا.
وقـــد تم إصدار اإلعالن رقـــم )1129/م ب 

- م و/ 2019( بتاريـــخ 28 أكتوبـــر 2019م، 
على ضـــوء احتياجـــات الـــوزارة المبدئية 
لشـــغل وظيفة مدير مدرسة مساعد للعام 

الدراسي المقبل 2020 - 2021م.
وتنص المادة رقم )11( من قانون الخدمة 
المدنيـــة “شـــروط التعييـــن” أنـــه يجب أن 
تثبـــت اللياقـــة الصحية للموظـــف بمعرفة 

الجهة الطيبة المختصة.
كمـــا تضمـــن اإلعـــالن شـــرطا مهمـــا وهـــو 
ضرورة أن يتمتع المتقدم باللياقة الصحية 
وال يكـــون نصابـــه مخففا ألســـباب صحية 
العـــام الجـــاري أي عـــام الترشـــح،  خـــالل 
وذلـــك  الســـابقين،  الدراســـين  والعاميـــن 
بناء على القرار الـــوزاري رقم )2144/م ع 
ن/2018( الصـــادر فـــي 23 أكتوبر 2018م، 
والمتوافق تماما مع أنظمة ديوان الخدمة 

المدنية والئحته التنفيذية.
وال يتعلـــق األمـــر هنا بـــأن يكـــون المتقدم 
قـــد تعـــرض إلـــى وعكـــة صحيـــة عرضية 
لعـــدة أيـــام أو لفتـــرة مؤقتـــة كمـــا توحـــي 
بـــه الشـــكوى، والدليل على ذلـــك أن القرار 
نص على أال يكـــون المتقدم من المعفيين 

صحيا خالل ســـنة التقدم والسنتين التي 
قبلهـــا بمـــا يعنـــي أن اإلعفاء ممتـــد وليس 
عرضيـــا، فـــإذا كان المتقـــدم معفيـــا إعفاء 
كليا أو جزئيا ولسنوات ممتدة فبالضرورة 
أن عنصـــر اللياقـــة الصحيـــة المشـــار إليـــه 

ضمن الشروط غير متوافر فيه.
ولم يســـتثِن النظام من ذلك أحدا أو جانبا 
معينا، فإذا كان المعفي إعفاء صحيا لمدة 
تزيـــد عن ســـنتين بمـــا فيها ســـنة التقديم 
فإنـــه يخل بشـــكل واضـــح بشـــرط اللياقة 
الصحيـــة الضـــروري لتحمـــل المســـؤولية، 
خاصـــة وأن اإلعفاء الكلـــي أو الجزئي قد 
يتقـــرر من قبـــل اللجان الطبيـــة المختصة 
نتيجة وضع صحي مســـتمر للفترة المنوه 
عنها مما ينتفي معه شرط اللياقة الصحية 
وهـــو أمر تتحقق منـــه ذات اللجان الطبية 
التـــي منحتـــه اإلعفـــاء، خاصة وأنـــه بناء 
على الوصـــف الوظيفي المعتمـــد لوظيفة 
مدير مدرســـة مســـاعد فإن المهام تتطلب 
مستوى لياقة صحية عاليا، حيث إن هذه 
الوظيفة تصنف ضمـــن الوظائف القيادية 

الهامة في المدارس الحكومية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“العلوم التطبيقية” ترتفع 8 مراكز بمؤشر “QS” العالمي

حققـــت جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة تقدًمـــا كبيـــًرا علـــى مســـتوى الجامعـــات العربية 
بحســـب التقرير الســـنوي الذي أصدره مركز تصنيف الجامعات العالمي )كواكواريلي 
ســـيموندس – QS(، المختـــص دولًيـــا بمجـــال تصنيف الجامعات للعـــام 2019، حيث 
حصدت الجامعة المركز الســـابع والثالثين، متقدمة بذلك 8 مراكز عن تصنيف العام 
الماضي.  وكان التقرير السنوي الذي أصدره مركز تصنيف الجامعات العالمي 
)كواكواريلـــي ســـيموندس - QS(، قـــد أظهـــر تقـــدم الجامعـــة بحصولها على 
المركز األول كأفضل جامعة خاصة في البحرين للسنة الثانية على التوالي، 
والمركز الـ 37 على مســـتوى الجامعات العربية في التقييم الذي ُأجري على 
130 جامعـــة عربيـــة هـــذا العـــام خضعـــت جميعهـــا لمعايير فحـــص موحدة. 
وهنـــأ رئيـــس مجلس األمنـــاء وهيب الخاجـــة رئيس الجامعة غســـان عـــواد وجميع 
منتسبي الجامعة بهذا اإلنجاز، مشيًرا إلى أن الجامعة عازمة على تطوير المنظومة 
األكاديميـــة فيهـــا، وتحســـين األداء، واالرتقـــاء بالمخرجـــات التـــي تمـــد القطاعـــات 
الحكوميـــة والخاصة بالكوادر المؤهلة، كما قدم شـــكره ألعضاء الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية في الجامعة على الجهود المبذولة للنهوض باســـم الجامعة محلًيا وعربًيا. 
ويعتبـــر تصنيـــف )QS( واحًدا من أهـــم 3 تصنيفات للجامعات حـــول العالم، ويصدر 
ســـنوًيا عن مؤسســـة “كواكواريلي ســـيموندس” المختصة بالتعليم العالي، وتشـــتمل 
معاييـــر التصنيف المعتمدة للجامعات العربية على مجموعة من الجوانب التعليمية 
والبحثيـــة وتأثيـــر الجامعـــة فـــي الحيـــز المحلـــي والعالمـــي. مـــن جانبه، نـــوه رئيس 
الجامعـــة غســـان عواد إلى أن تصنيـــف الجامعة بهذا المســـتوى المتميز يأتي نتيجة 
العمل المشترك مع شركائها على المستوى العربي والعالمي، ومواءمة مخرجاتها مع 

احتياجات سوق العمل.

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

مروة خميس



المنامة - وزارة الصحة

افتتحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
أمـــس النـــدوة العلميـــة الثانية لعـــاج فقر 
شـــعار  تحـــت  “الســـكلر”  المنحلـــي  الـــدم 
خطـــوة أقرب لألمـــل، التي نظمتهـــا وزارة 
الصحـــة بالتعـــاون مـــع جمعيـــة البحريـــن 
إلـــى  وهدفـــت  الســـكلر،  مرضـــى  لرعايـــة 
الصحيـــة  الخدمـــات  وتطويـــر  تحســـين 
المقدمة لمرض السكلر والعمل نحو إنجاح 
المبادرات الموجهة لتحســـين جودة حياة 
المرضـــى والتأقلـــم مـــع المرضـــى والتغلب 

على التحديات ومضاعفات السكلر.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت رئيـــس مجلـــس إدارة 
مركز أمراض الدم الوراثية جميلة السلمان 
أن العمليات التطويرية مســـتمرة، مشـــيرة 
إلـــى مســـتوى اإلنجـــازات التـــي تحققـــت 
المتكاملـــة  الخدمـــات  توفيـــر  خـــال  مـــن 
والشـــاملة، بمركـــز أمـــراض الـــدم الوراثية 

والـــذي يعتبر صرًحا طبًيـــا وعلمًيا متكامًا 
مـــن  بالعديـــد  للخـــروج  مؤهـــًا  ومركـــًزا 
التجارب البحثية الناجحة على المســـتوى 

العالمي.
البحريـــن  لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وعبـــر 
الكاظـــم  زكريـــا  الســـكلر  مرضـــى  لرعايـــة 
عـــن شـــكره لـــوزارة الصحة علـــى جهودها 
الممتـــدة، التـــي عملـــت على خفض نســـبة 
المصابين بفقر الدم المنجلي بين المواليد، 

وبرامـــج التوعية المســـتمرة من الفعاليات 
لتطويـــر خطـــط  التوعويـــة بشـــكل دوري 
العاج والوقاية للمرضى وحتى الفعاليات 
مســـتوى  لرفـــع  والترفيهيـــة،  المجتمعيـــة 

الوعي والتثقيف لدى المرضى.
وحظيـــت النـــدوة العلمية بمشـــاركة فاعلة 
مـــن المختصين بعاج مرضى الســـكلر من 
أطبـــاء ومختصيـــن وممرضين، إلى جانب 
إلـــى  إضافـــة  وذويهـــم،  الســـكلر  مرضـــى 

أعضاء الجمعية البحرينية لرعاية مرضى 
الســـكلر، إلى جانب بعض الشخصيات من 
المؤثريـــن بوســـائل التواصـــل االجتماعي، 
وقـــد تمـــت اإلشـــادة بـــدور وزارة الصحـــة 
فـــي تنظيـــم مثـــل هـــذه النـــدوات العلميـــة 
والمتخصصة، والتـــي كان لها األثر الطيب 
فـــي زيادة معرفة ووعي المرضى، وإتاحة 
الفرصة للتشـــاور وعـــرض المواضيع التي 

تختص بحالتهم الصحية.
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وزيرة الصحة افتتحت الندوة العلمية الثانية لعالج فقر الدم المنحلي )السكلر(

مساع إلعادة تفعيل لجنة “الدعم الحكومي”
الســـلوم: إدراج الموضـــوع بمناقشـــات “ماليـــة النـــواب” األربعـــاء المقبـــل

أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون المالية 
واالقتصادية بمجلس النواب النائب 
أحمد السلوم لـ “الباد” وجود مساٍع 
إلعادة تشـــكيل لجنـــة إعادة توجيه 
الدعم لمستحقيه وحسم موضوعه 

خال الدور الحالي.
وأشـــار إلى أنه تـــم إدراج الموضوع 
علـــى جدول أعمـــال اللجنـــة المالية 
الـــدوري والـــذي ســـينعقد األربعـــاء 
المقبـــل، إذ مـــن المتوقـــع أن يخـــرج 
االجتماع بتوصية ترفع إلى رئيسة 
طلـــب  تتضمـــن  النـــواب  مجلـــس 
صياغة رســـالة للجهـــات المختصة، 
تمهيًدا إلصدار أوامر إعادة تشكيل 
اللجنة الثاثية المشـــتركة لمناقشة 

إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
الماليـــة  اللجنـــة  أمـــام  أن  وذكـــر 
مجموعـــة مـــن المقترحـــات النيابية 
المتعلقة بتحســـين الواقع المعيشي 
للمواطنين، إذ ســـتعمل اللجنة على 
دراســـة هذه المقترحات لاستفادة 

منهـــا فـــي توجيـــه ميزانيـــة الدعـــم 
الحكومـــي، واالســـتفادة مـــن المبلغ 
اإلضافـــي والبالـــغ 55 مليـــون دينار 

عن كل سنة مالية بالشكل األمثل.
ولفـــت إلـــى أن مناقشـــة الموضـــوع 
خـــال هذه الفتـــرة ينبغي أن يؤخذ 
فيه بعين االعتبار بحجم التحديات 
االقتصادية التـــي تواجهها المملكة، 
يوجـــه  أن  ضمـــان  علـــى  والتركيـــز 
الدعم للفئات األكثر اســـتحقاًقا، بما 
يحفـــظ للدولة قدرتها علـــى الوفاء 

بهذا االلتزام على المدى البعيد.

وأضـــاف أنه ومـــن موقعـــه كرئيس 
للجنة الشؤون المالية واالقتصادية، 
يدعو زماءه النواب إلى العمل بهذه 
الطريقة، واالبتعاد عن العواطف بما 
يحقق للمواطنين االستفادة المثلى 

من هذه المكتسبات.
يشـــار إلـــى أن عاهل البـــاد صاحب 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
آل خليفـــة أصـــدر فـــي ينايـــر 2018 
للســـلطتين  الســـامية  توجيهاتـــه 
للخـــروج  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
هيكلـــة  إلعـــادة  توافقيـــة  بصيغـــة 

الدعم الحكومي لمستحقيه.
علـــى  أشـــهر   6 نحـــو  مـــرور  وبعـــد 
تشـــكيل اللجنـــة توقف عملهـــا الذي 
بلـــغ مراحـــل متقدمة عرضـــت فيها 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  مـــن  كل 
والتشريعية مرئياتها بشأن اآلليات 
المقترحة إلعادة توجيه الدعم، كان 
أبرزهـــا في إقـــرار زيـــادة بمقدار 50 
% لدعـــم الغاء لكل فئـــة من فئاته 

الثاث.
وأقـــرت الميزانيـــة العامة للســـنتين 
الماليتيـــن 2019 و2020 زيادة مبلغ 
الدعـــم الحكومـــي وإدراجـــه تحـــت 
بنـــد الحماية االجتماعية بمقدار 55 
مليـــون دينار عن كل عـــام، إذ جرى 
االتفاق بين النواب والحكومة على 
بحـــث كيفيـــة إعـــادة توزيـــع مبالـــغ 

الدعم بعد إقرار الميزانية العامة.
ومنذ إقـــرار الميزانية حتى اللحظة 
ال يـــزال هـــذا الملـــف يـــراوح مكانه، 
مـــع عدم طـــرح أي مبـــادرات إلعادة 

تفعيله.

أحد اجتماعات اللجنة المشتركة )أرشيفية(

ظاهرة “الباستيلية” واإلمعان في تجريح الباحثين عن الخبز
Û  الحياة غير دائمة مهما تزينت وتوشحت بثوب جميل، ففي لحظة من اللحظات

يتهاوى كل شي، وتجد ذاتك في العراء، ال تحميك نرجسيتك المنتفخة، حتى الـ 
“أنا” الداخلية تبدو ميتة ســريرًيا، ماُلك يتحول إلى جاد يضربك بســوط الندم، 
منصبــك المغــري والــذي كان يقــودك إلى الرقــص على جراح اآلخــر واإلمعان في 
غرز المخرز بأوجاع كل من يختلف معك يذوب وينتهي بلحظة مكر تاريخي كما 
هــو تعبيرهيجــل، ثــم يبدأ االكتئاب يفتــك بك من الداخل. جبران باســيل، الوزير 
اللبنانــي الحالــي وصاحــب أكبر فقاعــات إعامية مذببة على مســتوى لبنان، كان 
ال يفــوت تجريًحــا صغيًرا أو كبيًرا إال أقدم عليه الســتفزاز اللبنانيين وحتى دول 
الخليــج. كان يتكــئ علــى وســادة تحالــف عمــه الرئيــس اللبناني مشــيل عون مع 
حزب هللا. هذا االستقواء يعكس اهتزازا في الثقافة، وضعفا في قراءة التاريخ، 
وغياب الحذر من انقاب الزمن وغدر بحر المناصب الذي يفهمه من يقرأ التاريخ 
بعيــن الناقــد ال الغــارق في ُســكر اللحظة. هــذا الجنوح المتعالي في أذية مشــاعر 
اللبنانيين وثورتهم يخفي خلفه )أنا( متشظية وشتات مراحلي من العمر وضمور 
السم مهمل يبحث عن كثافة ضوء لسنوات طوال من عزلة االسم لعدم خصوبة 
لحظــة الظهــور، وتكلــس فــي مناقــب معزولة تحيا عند ســادية الكلمــات، تتخفى 

باألذى والعنف اللفظي. 
Û  الباســيلية” ظاهرة ليســت بالجديدة، فهي حالة تعتاش في المناخات التي تنمو“

فيهــا الطائفيــة، والعنصريــة ، واختــال تــوازن القــوى أو اســتقواء الســاح علــى 
حمامة الديمقراطية كما هي لبنان، وتكثر مثل هذه الظواهر في بيئات االحتضان 
غير السوية وغياب هيبة الدولة أو انتفاخ عنصريتها كما هي بعض بلدان أوروبا 
الاتينية وبعض دول العالم الثالث. ســيكولوجًيا، كثافة الشــتم لمن يمتلك القرار 
تعكــس كثافــة المرض، وتنذر بوجع متهيج، وهي عبارة عن التفاف داخلي يقوم 
به المريض للتحايل على نفس مهملة أو )أنا( تم شتمها ولو بالتهميش أو متقرحة 
من ذكريات مؤلمة أو نتيجة اهتزاز العمدة القيم، وتعملق قيم عادة ما تنمو مع 
مغريات وهج الرأســمالية التي عادة ما تغذي اللحظة على التفاف المســتقبل أو 
تعظــم الماديــة علــى الماورائيات، وتعملق المــال على الغيبيــات، فيضعف قداس 
اإلله، ويقوى ضغينة اآلدمية. ذاك ما حذر منه فاديم زياند، الفيلسوف الروسي 
مــن نتــاج فائــض احتماالت، والتي من شــأنها أن تعذب ذات المعِذب. الشــخصية 
الشــتامة بأي موقع ولو شــتما عملًيا ال لفظيا بســلوك إداري تهميشــي أو بتجريح 
لفظــي تعكــس عــدم ثقــة بالذات، ونقصــا داخليا. المتطــرف في أذيــة الناس تارة 
يكــون جاد ســجن وأحيانا شــرطي أيديولوجيــا وكثيرا ما يكــون كاتًبا أو محلا 

سياسيا أو وزيرا. 
Û  الشخصية المتطرفة في العدائية غير سوية من ناحية الصحة النفسية والعقلية

والثقافية، وكلما وجدت تطرفا في أي موقع وأي وظيفة يعني أن وراءها إنسانا 
يعانــي عطبــا نفســيا، واختــاال عقليــا مهمــا كان جمــال المنظر والســكون المكثث 
بمكيــاج االطمئنــان الظاهــر علــى الصــورة، أو تنــوع االبتســامات فــي اللقــاءات 
التلفزيونيــة، فاكثــر المبتســمين علــى الشاشــات يعانــون مــن وجــع داخلــي يتــم 
التعويــض أو التحايــل عليــه بالمظاهر الخارجيــة الممكيجة. يفتقد باســيل حتى 
اللغــة البرغماتيــة والدوبلوماســية، فوزيــر يعانــي بــاده مــن اقتصــاد هــش مثقل 
بديــون تفــوق الـــ 85 مليــار دوالر، ال يقوم باســتفزاز دول كالخليج سياســيا، وهو 
المحتــاج لهــا. إن الدالل السياســي هو ما يقود إلى ســقوط القلعــة لذلك جزء من 
الشــروخ التــي أصابت القلعــة )العونية( في لبنان جاءت نتيجة للدالل السياســي 
والمناصبي المورث الذي أعطاه عون لباسيل، فإذا كان “ما هو أغلى من الولد ولد 
الولد”، فإن الرئيس المتكئ على الحليف األوحد، قلب المعادلة ليصبح ما هو أعز 

من الولد والوطن زوج البنت.
Û  وألن اللبنانيين ليسوا من المغرمين بخزعبات األيديولوجيين، ويعشقون الحياة

ال يمكن التفرد بحصارهم في زنزانات سياسية أو أيديولوجية، فالكائن اللبناني 
معروف بنزعة التمرد، وحب الحياة وأكبر من أن يرفض الحرية ويقبل بتحسين 
شــروط العبوديــة. ولعــل مــن مظاهــر ســقوط الشــعار الديماغوجــي وانكشــاف 
الخطــاب االنتقائــي هــي الدعــوات االنتقائية التــي بدأت تظهر مــن دعوات إيران 
للعراق ولبنان باالمتناع عن الدعوة إلى إســقاط الدولة وااللتجاء إلى االحتجاج 
عبــر القنــوات الدســتورية والقانونيــة. فجأة تحولــت إيران والمعروفــة بدعواتها 
لانقــاب والثــورة علــى كل الــدول، تدعــو إلــى تغيير الشــعار في الــدول كالعراق 
ولبنــان، والتــي أصبحــت تحــت نفوذها تدعــو المتظاهرين إلى الحنــان مع دولهم 
والرجــوع إلــى حضن القنوات الدســتورية، وفي ذلك دليل على أن السياســة هي 
لعبــة األغنيــاء لمــوت الفقــراء، ُتســتبدل الجلود والمســالخ والمصالــح، ويبقى دم 

الفقير واحًدا.
Û  أقول: )الباســتيلية( ظاهرة تاريخية تتكرر كثيرا، لكنها تنتهي ســريعا؛ ألنها عادة 

مــا تقــوم علــى تــوازن لحظــي يكون فيه دمع الشــعب أو حــزن المهمشــين كلبنان 
مثــااًل، أكثــر توازنــا مع الكــون واإلله ليبقى األخير وتتاشــى الظاهرة في غياهب 
النســيان والعدميــة، فمحدوديــة )األنــا( تنهــار فــي أول اختبــار أمام أبديــة توازن 
الكون وســرمديته. ال شــيء ثابت إال المتحول في الثقافة والسياســة واالقتصاد 
واإلعــام وكذلــك فــي الحــب. ســتنتهي )الباســتيلية(، وســينعم لبنــان ذات يــوم 

بالحرية.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

سيدعلي المحافظة

“الجمارك” و “اإليرادات” يبحثان آلية تطبيق “المضافة”

الصالح تفتتح الندوة العلمية الثانية لعالج “السكلر”

ــرب ــهـ ــتـ ــن حــــــــاالت الـ ــ ــد مـ ــحـ ــلـ ــادل الـــمـــعـــلـــومـــات لـ ــ ــبـ ــ تـ

ــة لــلــمــرضــى ــدم ــق ــم ــة ال ــي ــح ــص تــحــســيــن وتــطــويــر الـــخـــدمـــات ال

عقـــد رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بن 
والرئيـــس  اجتماعـــا  خليفـــة  آل  حمـــد 
التنفيـــذي للجهـــاز الوطني لإليـــرادات رنا 
فقيهي، بحضور عدد من المســـؤولين من 

الجانبين.
واتفق الطرفان على متابعة جميع األمور 
المعنية بتحصيل القيمة المضافة، وتبادل 
المعلومـــات للحـــد من حـــاالت التهرب، إذ 
تعتبر هذه الخطوة نقلة مهمة في ســـبيل 

تيسير العمل بين الجهتين.
كمـــا بحـــث الجانبـــان تعزيـــز آليـــة تطبيق 

القيمـــة المضافـــة وســـبل تطويـــر العمـــل 
بما يســـاهم في تســـهيل اإلجـــراءات على 
الشـــركات، وطـــرح الحلـــول المناســـبة لها 

مـــن خـــال تعزيـــز التنســـيق بيـــن شـــئون 
الجمارك والجهـــاز الوطني لإليرادات عبر 
االجتماعات الدورية الهادفة إلى االطاع 

على الماحظات ونتائج العمل وتطوراته 
بيـــن الجهتيـــن، واتخـــاذ التدابيـــر الازمة 
فـــي المســـتقبل، بمـــا يحقق تأميـــن البيئة 

الداعمة للتنمية المستدامة.
إطـــار  فـــي  يأتـــي  االجتمـــاع  أن  يذكـــر 
شـــؤون  بيـــن  المســـتمرة  االجتماعـــات 
لإليـــرادات  الوطنـــي  والجهـــاز  الجمـــارك 
لتعزيـــز الشـــراكة بيـــن مختلـــف الجهـــات 
أســـاس  بشـــكل  تهـــدف  التـــي  المعنيـــة 
إلـــى تطويـــر آليـــات العمـــل وتتوافـــق مع 

مخرجات الملتقى الحكومي.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل األمين العام للمؤسسة الخيرية 
المستشـــار  الســـيد،  مصطفـــى  الملكيـــة 
الســـابق لشـــيخ األزهـــر الشـــريف أحمـــد 
الطيب، محمـــد عبدالســـام، في مكتبه 

بمبنى المؤسسة الخيرية الملكية.
وفي بداية اللقاء، هنأ الســـيد المستشار 
عبدالسام؛ بمناسبة تقليده وسام “قائد 
مـــع نجمة” من قبل البابا فرنســـيس بابا 
كنيســـة الكاثوليكيـــة، الـــذي يعـــد أرفـــع 
تكريم ُيمنح من بابا الفاتيكان، كما هنأه 

باختياره أميًنا عاًما للجنة العليا لتحقيق 
أهداف وثيقة األخوة اإلنســـانية مشيًدا 
بما تحمله هذه الوثيقة من أهداف ُتعزز 
العاقـــات بين األديـــان، وأهميتها للعمل 
اإلنساني ونشر السلم األهلي بين جميع 

الشعوب واألديان. 
كما أشـــاد بمواقف المستشـــار المشـــرفة 
تجـــاه البحريـــن والمحبة التـــي يحرص 
على تأكيدها وكل موقف تجاه المملكة 

وقيادتها الرشيدة.

السيد يشيد بمواقف عبدالسالم المشرفة 65 % اإلنجاز بمشروع المختبرات الزراعية
ــو لـــإســـراع بــتــنــفــيــذه... وكــلــفــتــه مــلــيــونــا ديــنــار ــدع أبــوالــفــتــح ي

وجـــه وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح، 
مشـــروع  إلنجـــاز  العمـــل  تســـريع  إلـــى 
المختبـــرات الزراعيـــة في هـــورة عالي؛ 
ليقـــوم هذا الصرح بتأديـــة دوره المناط 
بـــه فـــي رفـــد جهـــود االهتمـــام باإلنتاج 
الزراعـــي في مملكة البحريـــن، الفًتا إلى 
أن نســـبة اإلنجاز في المشـــروع وصلت 
إلـــى 65 %، وتصـــل كلفة المشـــروع إلى 

ما يقارب مليوني دينار.
إلـــى موقـــع  زيارتـــه  ذلـــك خـــال  جـــاء 
المشروع برفقة الوكيل المساعد لشؤون 
الزراعة عبدالعزيز محمـــد، ومدير إدارة 

الثـــروة النباتيـــة جـــواد الليـــث، واجتمع 
أبوالفتح مع فريق العمل في المشروع.

عـــرض  إلـــى  الزراعـــة  وكيـــل  واســـتمع 
عـــن مســـتجدات العمـــل في المشـــروع، 
والمراحـــل التي وصل لها، وقدم الوكيل 
ماحظـــات عـــدة علـــى عمليـــة تجهيـــز 
المبنـــى؛ لضمـــان أن تكـــون التجهيـــزات 

داعمة إلنجاح الهدف الذي ُشـــيد المبنى 
من أجلـــه، كما قام أبوالفتـــح بجولة في 
أرجـــاء المبنـــى الـــذي يعـــد فـــي مراحله 

النهائية.
وفي تصريح لـــه، قال أبوالفتح “إن هذا 
المشـــروع يأتي متســـًقا مع إستراتيجية 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة 

للنهوض بالقطاع الزراعي، إذ ســـيتضمن 
تتمثـــل  نوعيـــة  تخصصيـــة  مختبـــرات 
في مختبرات وقاية النبات “الحشـــرات 
وأمـــراض النباتـــات”، مختبـــرات التربة، 
الزراعـــة النســـيجية، المبيـــدات، مختبـــر 
الميـــاه،  مختبـــرات  الغذائيـــة،  الســـامة 
التقنيات الجزيئية، الطفيليات، ومختبر 

األحياء الدقيقة”.
المختبـــرات  “مشـــروع  أن  وأوضـــح 
الزراعية بهورة عالي جاء بغرض توفير 
أفضل الخدمات لألطراف ذات العاقة، 
وتوفيـــر الحلـــول المناســـبة بمـــا يضمـــن 
ســـامة منتجاتهـــم، وتحســـين نوعيتها، 
إضافة إلى تحســـين مســـتوى الخدمات 
المقدمـــة إلى الموردين للســـلع المختلفة 

من النباتات والحيوانات واللحوم”.

وكيل الزراعة أثناء زيارته موقع المشروع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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أتابـــع باســـتمرار الرســـائل الموجهـــة من ســـمو األميـــر خليفة بن ســـلمان رئيس 
الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه للعالـــم بالمناســـبات المختلفة ذات الشـــأن بالتنمية 
واإلعمـــار والمـــدن والســـام وغيرها من الفعاليـــات الدولية المتعلقة بمســـتقبل 
البشـــرية، ومـــن خالهـــا يبرز نهج ســـموه في العمـــل الوطني عبـــر التركيز على 
أســـلوب األداء لدى ســـموه فـــي مختلف القطاعـــات وتدخله فـــي كل مرة لحل 
اإلشكاالت الرسمية واألهلية التي تقع هنا وهناك وتجسد روح الحركة الحيوية 
التـــي تتميز بها سياســـة حكومته بحمـــاس وديناميكية وهـــي تواكب المراحل 
التـــي تمـــر بهـــا البـــاد بالصعيد السياســـي واالقتصـــادي، المحلـــي والدولي، من 
أجل معالجة األخطاء والســـلبيات التي تقع بين وقت وآخر بســـبب اإلهمال أو 
التكاسل أو عدم المسؤولية في بعض الوزارات والهيئات فيكون تدخل سموه 
منـــذ اللحظات األولى وإجراء التحقيقات والبحث عن األســـباب كعادة ســـموه 
حينمـــا يريـــد أن يـــرى األمور من كل الزوايـــا قبل أن يتخذ القـــرار، هو ما يجب 
أن يسترشـــد به المســـؤولون كنبـــراس لكيفية معالجة األمـــور واألخطاء حينما 
تقـــع وهو األســـلوب الذي يســـتقيم مع بنـــاء الدولة الحديثة ويتطلـــب المتابعة 

واالهتمام الميداني ليدرك المسؤول ما الذي يجري بوزارته أو مؤسسته.
لو تابعنا األسلوب الذي يقود به سمو رئيس الوزراء عمل المؤسسات والدوائر 
والوزارات فإن ذلك يفتح الباب أمام المســـؤولين كافة لقراءة وفهم واقتباس 

هذا األسلوب الحكيم القائم على البحث والتقصي والمحاسبة، فلنكن واقعيين، 
أحيانًا تقع بعض األخطاء غير المقصودة أو حتى المقصودة التي تؤثر بشـــكل 
ســـلبي على ســـمعة البلد، وهذه األخطاء واردة في كل مكان وزمان، مثل هذه 
األخطـــاء تتطلب المحاســـبة الكاملة وكل ذلك يجري بأســـلوب علمي مدروس 
وبالبحث والتقصي عن األسباب والخلفيات ومن ثم تجري معالجتها بالوسائل 
المطلوبـــة لمنـــع تكرارها في المســـتقبل، وقد ظهر ذلك بالعديد من المناســـبات 
التـــي قـــام خالهـــا ســـمو رئيس الـــوزراء بمعالجـــة هـــذه المواقـــف بالحكمة. ما 
أقصده هنا ونحن نتحدث عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي كثرت الفتاوى 
فيه، أن يتجه المســـؤولون في الدولة إلى اتخاذ هذا األســـلوب وهذه الوســـيلة 
لمعالجـــة األخطـــاء التـــي تقع فـــي وزاراتهـــم ودوائرهـــم وفي نفـــس الوقت أال 
يســـتهتر المسؤول مهما عا منصبه بالكرســـي الذي يجلس عليه وأن يدرك أنه 
جـــاء ليخـــدم هذا الوطن وهذا الشـــعب ال أن يتخذه مجـــرد واجهة، وعلى هذا 
األساس يجب أن يكون اإلخاص والكفاءة، وتحمل مسؤولية المنصب أساس 

العمل ال الخطب والشعارات اإلعامية التي تذر الرماد في العيون. 
لنتعلم من ســـمو رئيـــس الوزراء نهج العمل المؤسســـاتي الصحيـــح الذي جعل 

البحرين رائدة في كل المجاالت، بفضل سياسته الحكيمة. 
تنويرة: ال تصاحب الظالم ألنك ستصبح غطاًء لظلمه. «

مديرات أم معذبات! )1(
أتّصـــور أنه البد من االتفاق علـــى تعريف واضح ومحدد لمفهوم اإلدارة 
في المدارس الحكومية لتجنب المزيد من الكوارث والمآسي مستقبا، 
ولعـــل الحادثـــة التي جرت فـــي إحدى المـــدارس الثانويـــة للبنات بعدم 
اإلذن بدخول سيارة اإلسعاف إلنقاذ إحدى الطالبات التي أصيبت بحالة 

إغماء إال بعد مضي ساعات تعد شاهدا على سوء اإلدارة بالمدرسة.
هنـــاك مـــن يلقي بالائمـــة علـــى وزارة التربيـــة والتعليـــم بتركيزها على 
الجانـــب التعليمـــي وإهمالها التربيـــة وهذا بالطبع خطأ فـــادح نجم عنه 
ما تشـــهده الســـاحة التربوية من شـــبه غياب للقيم التربوية. إّن السؤال 
الذي يرد إلى أذهاننا هو لماذا تتعامل اإلدارات المدرســـية بهذه القســـوة 
مع أبنائنا وبناتنا الطالبات؟ ولماذا تمارس بحقهن هذه األساليب التي ال 

تمت للتربية وال لإلنسانية بأدنى صلة؟
ال نود هنا أن نجري مقارنة بين التعليم قبل عقود وبين ما هو سائد في 
مدارســـنا اليـــوم، فالذين عاصـــروا التعليم قديما ال شـــك أنهم يتذكرون 
القيـــم الســـائدة آنـــذاك كاالحترام والتقديـــر. البعض يذهـــب تعليقا على 
حادثة الطالبة بأّن بعض الطاب ينتهجون سلوكا سيئا تجاه أساتذتهم 
بافتعال مواقف تسيئ للمربين وتقلل مكانتهم ويتساءلون هل تريدون 

من الهيئات اإلدارية السكوت وعدم تطبيق الجزاءات؟
إّن مثـــل هـــذه التصرفات لو حدثت فإنه يجـــب التعامل إزاءها بوصفها 
حـــاالت فردية ومـــن الظلم تعميمهـــا على الجميع. والـــذي يجب التأكيد 
عليـــه هنـــا أنه تقع علـــى عاتق اإلدارات المدرســـية توفير بيئـــة تعليمية 
مناســـبة وفي ذات الوقـــت فإّن أولياء األمور يتطلعـــون إلى توافر بيئة 
تسودها اإليجابية بين طرفي العملية التعليمية المعلم والطالب، ال تلك 
القائمة على سوء الظن وانعدام الثقة في المتعلم، وال نشك أن المربين 
يدركون أّن العاقة اإليجابية تدفع الطاب إلى تحقيق مستويات عليا 

من النجاح.
يؤكد أحد الباحثين في الحقل التربوي أّن شعور الطالب باألمان يرسخ 
فيه الصدق، وأّن التســـامح يعلمه العفو، وأّن الصداقة تقوده إلى محبة 
اآلخريـــن وأّن المحبـــة تدفعه إلى قبـــول النصح والتوجيه. أما القســـوة 
التـــي تلجأ إليها اإلدارات المدرســـية فإنها تهـــدم الكيان التربوي وتخلق 
أجيـــاال مـــن عديمي الثقة في أنفســـهم ناهيك عن أّن األســـلوب العدائي 

يزرع األحقاد والكراهيات.
وما فعلته مديرة المدرسة بحق إحدى طالباتها بمنع سيارة اإلسعاف تصرف  «

غير إنسانّي ال يجب أن يمر دون حساب. كما نتمنى من المسؤولين في 
وزارة التربية إجراء تحقيق عاجل في الحادثة ونشر اإلجراءات المتخذة 

ونتائج التحقيقات.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

رسائل أمل وعمل للعالم

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

للتواصل: 17111483

الموظف والمدير المرتشي... سوس ينخر في جسد المجتمع
نأسف وبشكل مؤلم عندما نقرأ خبرا مثل “صرح مدير عام اإلدارة العامة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي واإللكتروني بأنـــه تم القبض على 
موظـــف مدني بـــاإلدارة العامة للدفاع المدني، متلبســـا باســـتامه مبالغ 

مالية كرشوة مقابل قيامه بتقديم خدمات تخل بواجبات وظيفته”.
فبدل أن يكون هذا الموظف مملوءا بالحماس والنشاط والثقة بالنفس 
مهما كانت بساطة العمل الذي يقدمه للناس، إال أنه اختار طريق خيانة 
األمانـــة والثقة التي أودعت فيه، ومن يخون وظيفته ويرتشـــي يكون 
أشبه بالغارق في المياه اآلسنة وما أقذرها من لذة، تركيب غريب لهذا 
الموظف الذي ينســـى نفســـه والمســـؤولية التـــي أوكلت إليـــه ويمارس 
الخطيئة في الخفاء مع شـــياطين التفاهة، علما أن الرشـــوة من أبشـــع 
أنواع الفســـاد والرسول صلى هللا عليه وســـلم لعن الراشي والمرتشي، 

وهي من أخطر األمراض فتكا بالمجتمع. 
الحاجـــة للمـــال ال يمكـــن أن تجعـــل اإلنســـان يبيـــع نفســـه ويغوص في 
مناكـــب الفســـاد ويدنـــس عروقه ويســـممها بكحول اللصوصيـــة، إال إذا 
كانت عروقه مسممة باإلجرام وانعدام األخاق، يمارس جرائمه وعدم 

أخاقيتـــه كمـــا يمـــارس الراهب تعبـــده وتأماته أو كما يمـــارس البطل 
بطوالتـــه بـــكل فخر واعتـــزاز، فهنـــاك من يقـــول للمراجعيـــن “إذا أردت 
لمعاملتـــك أن تنجز بســـرعة فما عليـــك إال بتطييب خاطـــري”، وكما أن 
هناك موظفين مرتشـــين، البد أيضا أن يكون هناك مدراء ومســـؤولون 
تلفهـــم عـــورة الرشـــوة وقلوبهم أشـــبه باألســـمنت والحديـــد، ال ذمة وال 
ضمير وال أخاق والخســـة والنذالة تاحقهم ليا ونهارا، فهم كالسوس 
المتوحـــش الذي ينخر في جســـد المجتمع، وكلما ارتقـــوا في مناصبهم 
أكثر، كلما أمطرت سماؤهم فسادا وارتسمت على جباههم دوائر الغدر 

وخيانة األمانة.

الموظف والمدير المرتشي ملوثان بسموم السقوط وحبال اللعنة تلتف  «
حول عنقيهما، وهما أقرب إلى األسطورة اإلغريقية “ميداس والذهب”، 

فميداس كان يتمنى من اآللهة أن تمنحه قدرة على أن يتحول كل شيء 
يلمسه إلى ذهب، وبالفعل كان له ما أراد، فكل شيء يلمسه يتحول إلى 
ذهب، وحينما شعر بالعطش اقترب من النهر وغرف بيديه ولكن الماء 

تحول إلى ذهب... ومات!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خطوة إلى األمام
هـــي بالفعـــل خطـــوة إلـــى األمام فـــي ترســـيخ التقـــدم الحافـــل لجامعة 
البحرين التي حصدت المركز الثالث والعشـــرين في تصنيف الجامعات 
العربيـــة، متقدمـــة بذلك علـــى تصنيفها في العام الماضـــي الذي حصلت 

فيه على المركز الخامس والعشرين من أصل 1200 جامعة عربية.
التقـــدم الحاصـــل بالجامعة الـــذي أهلها للوصول إلى ما هـــي عليه حاليا 
جعلهـــا فـــي موقع منافســـة واضح حيث اســـتطاعت الجامعـــة الوطنية 
األم أن تتقدم على جميع الجامعات المتواجدة بالبحرين وهو ما حدث 
منـــذ العام الماضي، لكن التصنيف الجديد أكد اســـتمراريتها في النجاح 

وحفاظها على تألقها وبذل الجهد في رفع مستواها إلى ما هو أفضل.
ووسط الظروف التي تعيشها الجامعة كأية مؤسسة حكومية من حيث 
خفـــض الميزانية والتوفير في أقصى أشـــكاله، تجاهد الجامعة بكادرها 
األكاديمي وموظفيها للوصول إلى أفضل النتائج، حيث أصبح للشـــباب 
نصيـــب األســـد في طرح األفـــكار واالهتمام بها، ناهيك عـــن المرأة التي 
حصدت خال العامين األخيرين نصيب األســـد في التعيينات الحديثة 
وتولـــي المناصـــب بالجامعـــة، تأكيدا علـــى منهجية تكافـــؤ الفرص التي 
تعمـــل بهـــا الجامعـــة وتحاول دومـــا الحفـــاظ عليها مقتديـــة بذلك بنهج 
مملكـــة البحرين فـــي كونها بيت خبـــرة في تمكين المرأة على مســـتوى 

المنطقة بأسرها.
ومضة: يعتقد البعض أن الجامعة مكان تعليمي بحت، لكن الحقيقة  «

أن الجامعة مجتمع بحريني متكامل مصغر يمثل المجتمع البحريني 
الحقيقي خارجها، فباإلضافة إلى تدريس الطلبة، تولي الجامعة اهتماما 

كبيرا بأن يعمل الطاقم األكاديمي على خدمة المجتمع البحريني في 
المقام األول وتقديم البحوث العلمية المنشورة وخدمة الجامعة وطابها 

الذين يندمجون في األعمال الطابية دون انتقاص من حقهم المشروع 
في اإلبداع واالبتكار تحت ضوابط قانونية وعرفية معمول بها تكفل 

لهم االحترام المتبادل ونشر روح العمل الجماعي والمحبة واأللفة، هنيئا 
للجامعة ما وصلت إليه مؤخرا.

سمر األبيوكي

المشـــهد األول: الخطـــة ثـــم الخريطـــة: يقـــوُل العالم والمؤلـــف في علوم 
اإلدارة ريتشـــارد تمبلر “إذا لم تكن لديك خطة فلن تكون لديك خريطة، 
وبـــدون الخريطـــة لن تصـــَل إلى الكنز المفقـــود أبدًا”، هي قاعـــدة إدارية 
أساســـية في العمل المؤسســـاتي، مـــن الضروري على المســـؤول إدراكها 
جيدًا عند تولي مهام قيادة الفريق، بعُض المسؤولين لدينا لم يفهموا هذ 
المبدأ جيدًا والنتيجة فشل المؤسسة التي يرأسونها لسنوات والخسائر 

مستمرة، السؤال متى تتم إقالتهم؟
المشـــهد الثاني: كشـــف تقرير ديوان الرقابة الماليـــة واإلدارية مخالفات 
إداريـــة وماليـــة كثيـــرة، تفاعـــَل معهـــا الشـــارع البحريني بشـــكٍل واســـع، 
صدمـــات متتاليـــة ُتصيبك وأنت تقـــرأ هذا الحجم مـــن المخالفات وفي 
مؤسســـات ذاَت ثقـــٍل ومكانـــة. مخالفـــات إداريـــة رصدهـــا التقريـــر فـــي 
“بيـــت الشـــعب البحريني”، وتمثلـــت في تعيينات لموظفيـــن دون إجراء 

امتحانات تحريرية لهم.. ال تعليق.
المشـــهد الثالث: الفنان القدير خالد الشـــيخ قامة وطنيـــة كبيرة، التقيتُه 
مـــرات قليلـــة، وكان آخر لقاء بمجلس المغفور له بإذن هللا تعالى فضيلة 
الشـــيخ إبراهيم بن عبداللطيف الســـعد رئيس محكمة االســـتئناف العليا 
الشـــرعية، كان حينها جالســـًا بجانبي، وتبادلنا الحديث الذي ال يمكُن أن 
أنساه، وفي كل مرة ألتقي بهذه القامة الوطنية أتيقن أكثر أنُه ُشعلٌة من 
العطـــاء وبحٌر من اإلبداع، وإنســـانيٌة متجذرة في الشـــخصية ال تنفصل 

عنها في كل األوقات.
نحُن على موعد جديد مع “بحر اإلبداع” كما يحلو لمحبيِه أن يلقبوه، وذلك  «

من خالل احتفال المملكة بالعيد الوطني المجيد والذكرى العشرين لتولي 
جاللة الملك المفدى أطال الله في عمره وأعزه الحكم في البالد. عنوان 
العمل الغنائي الذي يتولى قيادته الفنان خالد الشيخ سيكون “الرسالة 

العشرون: قلوٌب تصافت وشعب حمد”.

عباس ناصر

مشاهدات )4(
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حققت مجموعة “إنوفســت” صافي ربح لصالح مســاهمي الشــركة األم وقدره 5.01 
مليون دوالر لألشهر التسعة األولى من العام 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 12.31 

مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاض بواقع 59 %.

الشركة  مساهمي  ربح  صافي  بلغ  وعليه 
األم للسهم الواحد للفترة المذكورة، 1.77 
ربـــح مساهمي  بــصــافــي  مــقــارنــة  ســنــت، 
 4.35 بــلــغ  الـــواحـــد  للسهم  األم  الــشــركــة 
 .2018 العام  من  نفسها  الفترة  عن  سنت 
أما صافي الربح التشغيلي، فقد انخفض 
مليون   4.10 إلـــى  ليصل   %  66 بنسبة 
دوالر  مــلــيــون   11.92 بــــ  مــقــارنــة  دوالر 
لألشهر التسعة األولى من العام 2018، إذ 
الجوهري  الربح  إلى  يعزا هذا االنخفاض 
التي  الــتــخــارجــات  إحـــدى  على  المسجل 
تــمــت فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، عــــاوة على 
تقلص صافي إيراد المجموعة من نشاط 

طبيعي  انعكاس  وهــو  الــمــقــاوالت،  عقود 
على  بنجاح  األعمال  واختتام  الستكمال 

عقد بناء حكومي رئيس. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه انــخــفــض مــجــمــوع 
 % 30 بنسبة  الموحدة  التشغيلي  الدخل 
بـ  مقارنة  مليون دوالر   13.67 إلى  ليصل 
19.52 مليون دوالر لفترة األشهر التسعة 

األولى من العام 2018. 
المصاريف  ارتفعت  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
 9.57 بلغت  إذ   ،%  26 بنسبة  التشغيلية 
األولــى  التسعة  األشهر  في  دوالر  مليون 
دوالر  مليون   7.60 بمبلغ  مقارنة   2019
وترجع   .2018 الــعــام  مــن  نفسها  للفترة 

الزيادة، كما شهدنا في النصف األول من 
مصاريف  مــن  جـــزء  تحميل  إلـــى  الــعــام، 
المقاوالت على المصاريف  مشاريع عقود 
العمل في مشاريع  يبدأ  أن  إلــى  اإلداريـــة 

إنشائية جديدة. 
فانخفض  المالي،  المركز  صعيد  على  أما 
األم  الــشــركــة  مساهمي  حــقــوق  إجــمــالــي 
مليون   135.83 بلغت  إذ   ،%  1 بنسبة 

دوالر بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 
136.53 مليون دوالر بنهاية العام 2018. 
وشكلت السيولة النقدية ما نسبته 16 % 
لتصل إلى 40.10 مليون دوالر من 36.38 
 .%  10 وقدرها  بزيادة  إي  دوالر،  مليون 
السيولة  فــي  اإليــجــابــي  التحسن  ــاء  وجـ
اســتــام  نتيجة  رئــيــس  بــشــكــل  الــنــقــديــة 
المقاوالت والتخارج  إيرادات من أنشطة 

من بعض االستثمارات العقارية.

67 % انخفاض الربح بالربع الثالث

لصالح  أربـــاح  صافي  المجموعة  حققت 
0.71 مليون  األم قدره  الشركة  مساهمي 
مقارنة   2019 للعام  الثالث  للربع  دوالر 
مــلــيــون دوالر   2.14 ــدره  قـ ربـــح  بــصــافــي 
مسجا  الــســابــق،  للعام  الثالث  الــربــع  فــي 
انخفاضا وقدره 67 %، وعليه بلغ صافي 
ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد 
لفترة الربع الثاني من السنة الحالية 0.25 
الفترة  عــن  سنت   0.76 بـــ  مــقــارنــة  سنت 
اإليــرادات  انخفضت  بينما   ،2018 نفسها 
 3.80 بلغت  إذ   ،%  18 بنسبة  التشغيلية 
مليون دوالر مقارنة بـ 4.60 مليون دوالر 

لفترة الربع الثالث 2018. 
إنــوفــســت  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وقــــال 
الفترة  لــهــذه  نتائجنا  “إن  الــمــطــوع  عــمــر 
التي تم  المتحفظة  يتماشى مع توقعاتنا 

 ،2019 للعام  العمل  خطة  فــي  اعتمادها 
لــظــروف  انــعــكــاس طبيعي  كــذلــك  وهـــي 
االقــتــصــاديــة والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
األنشطة االستثمارية عموما في المنطقة، 
التسعة  األشهر  لفترة  المجموعة  أداء  إن 
الــمــاضــيــة مــــازال يــؤكــد قــــدرة إنــوفــســت 
تواجهها  الــتــي  المتغيرات  التعامل  فــي 
وتركيزها على تنفيذ اإلستراتيجية التي 
تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة”. من 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي ياسر الجار 
على  المحافظة  في  إنوفست  “استمرت 
المواصلة في  المالية من  المؤشرات  أهم 
جيد  مستوى  على  والمحافظة  الربحية 
مــن الــســيــولــة والــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات 
ــبــات األســــــواق بــحــكــمــة ومــثــابــرة،  وتــقــل
وباشرت المجموعة في تحقيق األهداف 
أهمها  مــن  والــتــي  لنفسها،  وضعتها  التي 
االستثمار في القطاع الصناعي والتعليمي 
والصحي، إذ من المتوقع اإلعان عن ذلك 

خال األشهر القليلة المقبلة”.
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علي الفردان

5 ماليين دوالر أرباح “إنوفست” في 9 أشهر

5.3 % انخفاض القروض المتعثرة لدى البنوك

الـــمـــتـــغـــيـــرات مــــع  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ ــا  ــ ــه ــ ــدرت ــ ق ــد  ــ ــؤك ــ ي ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ أداء  ــوع:  ــ ــط ــ ــم ــ ال

أظهــرت بيانــات رســمية نشــرت أمــس األول انخفــاض فــي نســبة القــروض 
المتعثــرة لــدى البنوك بنهاية النصف األول في العام الجاري، في مؤشــر على 

استقرار سوق التمويل في المملكة.

وبــلــغــت نــســبــة الـــقـــروض الــمــتــعــثــرة من 
إجمالي القروض المقدمة نحو 5.3 % في 
بـ  مقارنة  الجاري،  العام  من  الثاني  الربع 
%5.6 في الفترة ذاتها من العام السابق. 
وارتفع إجمالي المخصصات التي رصدها 
من  الثاني  الــربــع  فــي  المصرفي  القطاع 

دينار  مليون   64.7 لتبلغ  الــجــاري  الــعــام 
الفترة  في  دينار  مليون   58.2 بـ  مقارنة 

ذاتها من العام الماضي.
ــام الـــقـــروض الــمــتــعــثــرة إحــدى  ــ وتــعــد أرق
المعايير المهمة التي تؤكد سامة القطاع 
أداءه  يقيس  والذي  البحرين،  في  المالي 

ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي بـــعـــدد من  مـــصـــرف ال
المصرفي  الــقــطــاع  الــمــؤشــرات. وحــافــظ 
مالية  مــاءة  مستويات  على  البحريني 
البحرين  تواصل  الذي  الوقت  في  عالية، 
المصرفي  القطاع  مواءمة  نحو  جهودها 
مع معايير “بازل 3”، التي تشدد متطلبات 
الماضية  الفترة  شــهــدت  إذ  الــمــال،  رأس 
ــى شــركــات  ــ ــن الـــبـــنـــوك إل ــدد مـ تـــحـــول عــ
المتطلبات.  هــذه  تأكيد  مــع  استثمارية 
وأوضــــحــــت بـــيـــانـــات مـــصـــرف الــبــحــريــن 

في  حققت  المحلية  البنوك  أن  المركزي، 
المال  رأس  فــي  كفاية  معدل  المتوسط 
من  الــثــانــي  ــربــع  ال بنهاية   %  19.2 يبلغ 
العام الجاري، دون تغيير يذكر عن الفترة 

المقابلة من العام السابق.
وبلغت نسبة الماءة في الشريحة األولى 
من رأس المال نحو 17.9 % بنهاية الربع 
بصورة  مرتفعة  الجاري  العام  من  الثاني 

طفيفة على أساس سنوي.
رفع  قد  المركزي  البحرين  مصرف  وكــان 

أو كفاية  المالية  الماءة  متطلبات معدل 
رأس المال للبنوك “ذات األهمية النظامية 
1.5 %، عّما كان معمول  المحلية” بنسبة 
المتطلبات  تواكب  خطوة  في  سابًقا،  به 

البنوك ضد  الدولية وزيادة تحصين هذه 
تقلبات األسواق، إذ تم رفع الحدود الدنيا 
لمعدل كفاية رأس المال من نحو 12.5 % 

إلى 14 %.

المنامة - إنوفست

المنامة - سيكو

“سيكو” تدير 
“األصول” بالسعودية

السعودية  شركتها  أن  ســيــكــو،  أعــلــنــت 
التابعة والتي تحمل اسم “شركة سيكو 
الــســعــوديــة الــمــالــيــة” )قــيــد الــتــأســيــس(، 
السوق  هيئة  من  ترخيص  على  حصلت 
لــمــمــارســة نشاطي  الــســعــوديــة  الــمــالــيــة 
غير  الخاصة  االستثمار  صناديق  إدارة 
ذوي  المستثمرين  ومــحــافــظ  العقارية 
في  المالية  األوراق  أعمال  في  الخبرة 
إقليمي  وجــود  أول  ذلك  ويعد  المملكة. 
لسيكو  الــتــابــع  األصــــول  إدارة  لــنــشــاط 

خارج البحرين.

”Apple Watch Series 5 Cellular“ بتلكو” األولى في طرح“
ــن كــونــهــا  ــكــو” عـ ــل ــت ــنــت شـــركـــة “ب أعــل
والوحيدة  األولـــى  االتــصــاالت  شــركــة 
ٔاحدث  بطرح  تقوم  التي  المملكة  في 
 Apple( الــرقــمــيــة  الــســاعــة  طـــــرازات 
خال   ،)Watch Series 5 Cellular
حفل تدشين خاص في فرعها بمجمع 
الحفل  ــذب  الــبــحــريــن. وجــ ــيــوز  األڤــن
عددا كبيرا من الحضور في مقدمتهم 
ساعاتهم  استلموا  الذين  بتلكو  زبائن 
الجديدة في أجواء احتفالية تميزت 
مؤثري  بحضور  وتفاعلي  مــرح  بجو 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي من  قـــنـــوات ال

وعلي  رحيمي  شيماء  ضمنهم 
ــريــاضــيــة  ســبــيــل وال

شيخة الشيبة.
ــت  ــ ــ ــرحـ ــ ــ وطـ

ــذه الـــســـاعـــة بــالــحــجــمــيــن  ــكــو” هــ ــتــل “ب
وبـــألـــوانـــهـــا   44mmو  40mm
ــمــتــنــوعــة. تــعــتــبــر ســاعــة  ال
 Apple Watch Series
األمــثــل  الـــخـــيـــار   5
يتبعون  للذين 

تأتي  إذ  وريــاضــي،  نشط  حــيــاة  نمط 
ــســاعــة بــخــاصــيــة االســتــمــتــاع  هـــذه ال
بـــعـــد. فيمكن  ــن  عـ الــمــوبــايــل  ــأداء  ــ ــ ب
على  اإلجــابــة  أو  ــراء  إجــ للمستخدم 
ــدام تــطــبــيــقــات  ــخـ ــتـ ــمــات واسـ ــمــكــال ال
إلى  الحاجة  دون  المختلفة  الموبايل 
تفعيل  للزبائن  يمكن  الموبايل.  وجود 
 ،Cellular خــدمــة  مــع  الخاصية  هــذه 
يتم  خاصة  إلكترونية  شريحة  وهــي 
نفس  وتحمل  الــســاعــة  على  تفعيلها 

رقم شريحة الموبايل األصلية.
وقالت المدير العام لقطاع المستهلكين 
شركة  بكوننا  “نفخر  عبدالرحمن  مها 
ــاالت األولـــــى والـــوحـــيـــدة في  االتــــصــ
الساعة  هــذه  طــرحــت  الــتــي  البحرين 
لما  الجميع  التي كان يترقبها  الرقمية 
وعملية  فريدة  مميزات  من  تحتويه 
المستخدمين  تتناسب مع احتياجات 

ــاضــة. حرصنا  الــري خــصــوصــا مــحــبــي 
كــذلــك عــلــى تــقــديــم هـــذه الــســاعــة مع 
لزبائن  الباقات  من  متنوعة  خــيــارات 
موبايل الدفع الشهري وموبايل مسبق 
أكبر  لتغطية  ــك  وذلـ )ســمــســم(  الــدفــع 
 8.200 مــن  ابــتــداًء  زبائننا  مــن  نسبة 

دينار شهرًيا”.

 Cellular خــدمــة  “ســنــقــدم  وأضــافــت 
مجاًنا لألشهر الستة األولى من تاريخ 
التفعيل، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم 
احــتــســاب ديــنــار واحـــد على اإليــجــار 
الشهري لباقة الموبايل للدفع الشهري. 
مسبق  موبايل  زبائن  سيتمكن  كذلك 
 Cellular خدمة  من  االستفادة  الدفع 

عن طريق إضافة حزمة جديدة لهذه 
الخدمة”.

Apple Watch Se�  وستتوافر أجهزة
“بتلكو”،  فــروع  لــدى   ries 5 Cellular
عبر  عليها  الــحــصــول  كــذلــك  ويــمــكــن 
shop.batelco.( اإللكتروني  الموقع 

.)com

الهملة - بتلكو

للجنة  الـــســـادس  االجــتــمــاع  ُعــقــد 
ــامــة  ــمــن ــر مــــوقــــع ســـــوق ال تـــطـــويـ
السياحي برئاسة الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
ــمـــؤيـــد بـــحـــضـــور أعـــضـــاء  ــادر الـ ــ ــ ن
2019 في  31 أكتوبر  اللجنة، يوم 
للمعارض  الــدولــي  البحرين  مركز 
ــم الــتــصــديــق  ــ ــرات. وتـ ــمــ ــ ــؤت ــمــ ــ وال
الــســابــق،  االجــتــمــاع  عــلــى محضر 

واســـتـــعـــراض الـــتـــقـــدم الــحــاصــل 
ألعمال المخطط الرئيس لمشروع 
من  الحالي،  المنامة  سوق  تطوير 
عملية تغيير الواجهات والافتات 
ــتــجــاريــة،  ــمــحــات ال ــال الــخــاصــة ب
تم  كما  التراثية.  المباني  وترميم 
طريق  إنشاء  مشروع  استعراض 
انترنت  شبكة  وتــركــيــب  للمشي، 

“واي فاي” في السوق.

وثيق  بشكل  “نعمل  المؤيد  وقــال 
لـــلـــغـــايـــة مــــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات 
ــة؛ لــضــمــان  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة والـ
ــروع تــطــويــر ســوق  ــشـ اكـــتـــمـــال مـ
من  المعايير؛  ألعلى  وفًقا  المنامة 
أجل تزويد كل من التجار والزوار 
الكتمال  ونتطلع  تجربة.  بأفضل 
هـــذا الــمــشــروع عــلــى أكــمــل وجــه، 
الضوء  ُيسلط  أن  شأنه  مــن  الــذي 
العريق  المنامة  سوق  تاريخ  على 

مع إضافة لمسات عصرية إليه”.

ــعــقــد االجــتــمــاع بــشــكــل دوري  وُي

من  المعنية؛  األطـــراف  جميع  بين 

هذا  تــطــورات  آخــر  مناقشة  أجــل 

إلى  يهدف  الــذي  الرائد،  المشروع 

بالبحرين  السياحة  قطاع  تنشيط 

االقتصاد  فــي  مساهمته  ــادة  ــ وزي

الوطني.

المنامة - السياحة والمعارض

استعراض تطوير سوق المنامة

مها عبد الرحمن
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المنامة - المواصالت واالتصاالت

أطلقت وزارة المواصالت واالتصاالت ٦ خطوط جديدة على شــبكة حافالت النقل العام والتي يتم تشــغيلها عبر شــركة البحرين للنقل العام، وتشــمل 
الخطــوط الجديــدة خليــج البحريــن وســترة والنبيــه صالــح وجنــة دلمــون المفقــودة المائية ومتنــزه ومحميــة العرين ضمــن قائمة الوجهــات التي تصل 
إليهــا شــبكة حافــالت النقــل العــام. وتأتــي هــذه الخطــوات التطويرية مــن منطلق حرص الــوزارة على تلبيــة طلبات األهالــي والمجالــس البلدية إضافة 
إلــى مســتخدمي شــبكة حافــالت النقــل الجماعــي، كما يقوم قطــاع النقل البري بدراســة تلك الطلبات قبل البدء بعملية التشــغيل؛ مــن أجل ضمان أعلى 

مستويات الجودة والكفاءة.

الوكيـــل  صرحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
بـــوزارة  البـــري  للنقـــل  المســـاعد 
نـــدى  واالتصـــاالت  المواصـــات 

عبداللطيـــف بـــأن شـــبكة حافـــات 
النقـــل العام هي أحد المشـــروعات 
االســـتراتيجية التـــي تعمـــل عليهـــا 

للتنقـــل  بدائـــل  لتوفيـــر  الـــوزارة 
وللتخفيف من مشاكل االختناقات 
“تطويـــر  أن  مضيفـــًة  المروريـــة، 

شـــبكة حافات النقل العام ليســـت 
إال خطـــوة نحـــو توفيـــر نظـــام نقل 
مستدام ومتكامل بمختلف أنماطه 

البنـــى  مـــع مشـــاريع  يتكامـــل  بمـــا 
التحتية الداعمة لاقتصاد، كما أن 
قطاع النقل البري بالوزارة يســـعى 
من خال المشـــروعات المستقبلية 
المقبلـــة إلـــى رفـــع مســـتوى جودة 
تجربـــة المســـتخدم لشـــبكة النقـــل 

الجماعي في البحرين”. 
يذكـــر أن عدد مســـتخدمي شـــبكة 
حافـــات النقـــل العـــام والتـــي تـــم 

البـــدء بتشـــغيلها فـــي العـــام 2015 
شهدت زيادة نسبتها 10 % مقارنة 
بالعـــام لماضـــي، كما يعكـــف قطاع 
النقـــل البري بالـــوزارة علـــى حزمة 
مـــن المشـــاريع التطويريـــة لشـــبكة 
حافات النقل الجماعي والتي من 
شأنها رفع كفاءة وجودة الخدمات 
المقدمـــة أســـوة بالـــدول المتطورة 

في مجال النقل الجماعي.

إطالق 6 خطوط جديدة على شبكة “النقل العام”

ترميم مبنى “الطيران المدني” وتحويله إلى “الطيران الخاص”
وقــع وزيــر المواصــالت واالتصــاالت رئيس مجلس إدارة شــركة مطــار البحرين كمال أحمد، اتفاقية مع شــركة “حفيرة 
للمقاوالت”، المقاول الرئيس ألعمال ترميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني الواقعة غرب مطار البحرين الدولي؛ 
بهدف إعادة الوضوح إلى المبنى القديم الذي تم بناؤه في القرن الماضي عندما تم االعتراف به مطارا رئيسا للبحرين 
ومنطقــة الخليــج العربــي، كمــا يهــدف أيًضــا إلى تحويــل المبنى إلى مبنى للمســافرين للطيــران الخاص وســيخدم كبار 

الشخصيات ورجال األعمال.

وّقع االتفاقية من جانب الشركة رئيس 
عبدالرحيـــم  عيســـى  اإلدارة  مجلـــس 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن  بحضـــور كل 
لشركة مطار البحرين محمد البنفاح، 
الخليـــج  “دار  لشـــركة  العـــام  والمديـــر 
للهندسة” الشركة المسؤولة عن أعمال 
التصميـــم الهندســـي للمشـــروع أحمـــد 

بوجيري وعدد من المسؤولين.
وصرح وزيـــر المواصات واالتصاالت 
بـــأن مبنـــى شـــؤون الطيـــران المدنـــي 
الحالي يمثل شاهًدا على حقبة زمنية 

مهمـــة فـــي تاريـــخ صناعـــة الطيـــران 
فـــي البحريـــن عندما تـــم االعتراف به 
دولًيـــا كأول مطـــار للبحريـــن، مضيًفـــا 
أن شـــركة مطـــار البحرين حرصت من 
خال هذه االتفاقيـــة على أن يحتفظ 
المبنى الجديـــد بطابعه التقليدي الذي 
عـــرف به من ســـتينات القـــرن الماضي 
وتحويلـــه إلى مبنى للطيـــران الخاص 
وفًقا ألحدث المعايير العالمية، وهو ما 
من شأنه أن يسهم في االرتقاء بقطاع 

الطيران الخاص.

الـــوزارة لضـــرورة  إلـــى رؤيـــة  وأشـــار 
إيجاد مبنـــى متخصص يقدم خدمات 
لمالكـــي الطيـــارات الخاصـــة من خال 
مطـــار البحرين الدولـــي، خصوصا في 
ظـــل معـــدالت النمـــو اإليجابيـــة التـــي 
يحققهـــا هـــذا القطـــاع علـــى مســـتوى 

الشرق األوسط. 
من جانبـــه قال عبد الرحيـــم “بموجب 
حفيـــرة  ســـتكون  االتفاقيـــة  هـــذه 
للمقاوالت مسؤولة عن أعمال اإلنشاء 
ومعرفتهـــا  خبرتهـــا  بذلـــك  مســـتغلة 

الواســـعة في هذا المجـــال، إذ يتضمن 
نطاق العمل تنفيذ أعمال ترميم المبنى 
وعمليات الهدم والتعديات، واألعمال 
الخرســـانية،  واألعمـــال  الترابيـــة، 
وأعمـــال البنـــاء، واألعمـــال الفوالذية، 

وأعمال التسقيف، واألعمال الخشبية، 
واألشغال المعدنية، وأعمال التشطيب 
مـــع  الكهروميكانيكيـــة  والخدمـــات 
جميـــع األعمال والخدمـــات الخارجية 

المرتبطة بها”.

يذكر أن شـــركة مطـــار البحرين وقعت 
وتجديـــد  تصميـــم  ألعمـــال  اتفاقيـــة 
مبانـــي شـــؤون الطيـــران المدنـــي مـــع 
شـــركة “دار الخليـــج للهندســـة” العـــام 
الـــذي  الماضـــي، ويشـــتمل المشـــروع، 
يمتـــد على مســـاحة 4 آالف متر مربع، 
علـــى مبنى مخصص لمالكي الطائرات 
الخاصـــة وكبـــار الشـــخصيات ورجـــال 
األعمـــال، إضافـــة إلى بوابـــات وصول 
لاســـتراحة،  وصـــاالت  ومغـــادرة 
ومتاجـــر  األمتعـــة  مناولـــة  وخدمـــات 
للســـوق الحرة مصممة خصيصا لتلبية 
احتياجـــات كبـــار الشـــخصيات الذيـــن 
يســـافرون عبر مبنى الطيران الخاص، 
إلى جانب خدمـــات مراقبة الجوازات 
والجمارك فضا عن مواقف مخصصة 

للزوار.

المحرق - المواصالت واالتصاالت

أثناء توقيع االتفاقية

المهندس: تهيئة بيئة محفزة لجذب الشباب لريادة األعمال

األمين: مصانع األغذية تدعم األمن الغذائي بـ 30 %

ــاري بـــالـــمـــحـــافـــظـــة الــجــنــوبــيــة ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــدى الـــتـــنـــمـــيـــة االس ــتـ ــنـ ــاح مـ ــ ــج ــ ــــا مــــن ن ــاًق ــــطــ ان

ــل ــبـ ــقـ ــمـ ــر الـ ــ ــب ــ ــم ــ ــس ــ ــو لــــلــــحــــبــــوب” فــــــي دي ــ ــكـ ــ ــافـ ــ ــي لـــــــ “بـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ االفـــــتـــــتـــــاح الـ

دعـــت مدير شـــركة “تعابيـــر” لاتصاالت 
أســـيل  األعمـــال  رائـــدة  التســـويقية 
المهندس، شـــباب البحرين من الجنسين 
إلى االســـتفادة من التســـهيات والفرص 
التي توفرها الدولة للبدء في مشاريعهم 
الخاصـــة والدخـــول فـــي مجـــال ريـــادة 
األعمال كل حســـب المجـــال الذي يمتلك 
فيه الخبرة والقدرة على اإلنتاج المتميز.

مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المقومـــات التي تجعل من بيئة البحرين 
“محفـــزة” للعمل الخاص، الســـيما بوجود 
األعمـــال  ريـــادة  تدعـــم  التـــي  الجهـــات 
واالبتـــكار ســـواء فـــي وزارات وأجهـــزة 

المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  أو  الدولـــة 
يقدمهـــا  التـــي  البرامـــج  إلـــى  باإلضافـــة 
“تمكيـــن”، مؤكـــدًة أن تجربتهـــا فـــي هذا 
الشـــباب  لتشـــجيع  تدعوهـــا  المجـــال 
لدراســـة الفرص والخيـــارات والبدء في 
مشـــاريعهم، موضحًة في هذا الشـــأن أن 
المحافظـــات،  تقدمهـــا  التـــي  المبـــادرات 
تجربـــة  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا 
منتدى التنمية االســـتثمارية بالمحافظة 
الجنوبيـــة الثانـــي الذي أقيم مطلع شـــهر 
أكتوبر 2019، يمثل منطلًقا مهًما لدراسة 
القطاعـــات  إمكانـــات  وبحـــث  الســـوق 

النشطة التي يمكن النجاح فيها.

التعثر ملهم للنهوض

مـــن  الدعـــم  بتقديـــم  يتعلـــق  وفيمـــا 
الشـــركات  فـــي  المســـتثمرين  جانـــب 
مـــن  األعمـــال  لـــرواد  والمؤسســـات 
الشـــباب، قالـــت المهنـــدس إنـــه وفـــق 
تجربتها فإنهـــا واجهت تحديات عدة 
منذ دخولها مجال ريادة األعمال، غير 
أن تعثـــر أي مشـــروع أو تجربـــة يلزم 
أن يكـــون خاضًعا للنهـــوض من جديد 
مـــن خـــال إعـــادة الدراســـة والتقييم 
التـــي  ســـواء  العوامـــل  كل  وتحديـــد 
تســـهم في نجاح المشـــروع أو تعثره، 
موضحـــًة أنـــه مـــن الضـــرورة بمـــكان 
تبادل المعرفة والخبرات واالســـتفادة 

مـــن توجيهـــات ذوي الخبـــرة واختيار 
األدوات الفاعلـــة من جانـــب أصحاب 

المشاريع.

محافظ الجنوبية: إبراز المشاريع 

الريادية

اســـتعدادها  عـــن  المهنـــدس  وعبـــرت 
كرائـــدة أعمـــال بحرينيـــة لهـــا خبرتهـــا 
للشـــباب  الـــازم  الدعـــم  كل  لتقديـــم 
بـــدء  فـــي  الراغبيـــن  البحرينييـــن 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  الفتـــًة  مشـــاريعهم، 
إلـــى مـــا أكده محافـــظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي آل خليفة، في 
منتـــدى المحافظـــة الجنوبيـــة للتنميـــة 
االســـتثمارية الثاني 2019، بتعزيز دور 
رواد األعمال الشباب والشركات الكبرى 
بصـــورة  الرياديـــة  المشـــاريع  وإبـــراز 

حضارية مشـــرقة، واحتضان مشـــاريع 
رواد األعمال الشباب والمؤسسات في 

بيئة استثمارية خصبة وآمنة.
واختتمـــت رائـــدة األعمـــال تصريحهـــا 
تنظيـــم  اســـتمرار  أهميـــة  بتأكيـــد 
الملتقيـــات والفعاليات وإتاحة الفرصة 
لمشـــاركة أكبـــر شـــريحة مـــن الشـــباب 
ورواد األعمـــال لتبادل الخبرات بحيث 
جديـــدة  قنـــوات  فتـــح  مـــن  “نتمكـــن 
وناجحـــة لتوســـعة المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة التـــي تعتبـــر ركًنـــا مهًمـــا 
وإيجـــاد  االقتصـــاد  تنميـــة  أركان  مـــن 
فـــرص العمـــل والتحول إلى المشـــاريع 

اإلنتاجية”.

قـــال رجـــل األعمـــال رئيـــس لجنـــة 
تجـــارة  بغرفـــة  الغذائيـــة  الثـــروة 
وصناعـــة البحريـــن خالـــد األمين إن 
بالبحريـــن  أغذيـــة  مصانـــع  وجـــود 
يســـاعد على تحقيق األمن الغذائي 
ويدعم توجيهـــات جالة الملك في 
زيادة مصانع األغذية لألمن الغذائي 

أوال والتصدير ثانيا.
وأضاف، خـــال افتتاح مصنع “أرال” 
لألغذيـــة، أن نســـبة األمـــن الغذائـــي 
ســـتزداد خـــال الســـنوات الخمـــس 

المقبلة بوجـــود مصانع األغذية في 
البحرين وســـتزيد النســـبة إلى نحو 
أن  مبيًنـــا  أكثـــر،  30 % ال   -  % 25
شـــركة “أرال” عالميـــة وتقـــوم بانتاج 
أجبـــان “بـــوك” و ”كرافـــت” وتذهـــب 
90 % منهـــا لـــدول الخليـــج والدول 
تشـــغيل  بـــدء  أن  مؤكـــدا  العربيـــة، 
مصانـــع الحبـــوب التـــي يتـــم العمـــل 
علـــى إنشـــائها حاليـــا ســـيكون قريبا 
ممـــا يســـاعد علـــى دعـــم توجهـــات 
جالة الملك لتحقيق األمن الغذائي.
وعن مصنعي الحبوب في الحد، أكد 
أن االفتتاح الرســـمي لمصنع “بافكو 

للحبوب” ســـيكون في ديســـمبر بعد 
أن تأجـــل عـــن موعـــده المحـــدد في 
أغسطس الماضي وجار العمل على 
تركيب الصوامع، مشـــيًرا إلى أهمية 
إنشـــاء المصانـــع الوطنيـــة لتحقيـــق 
األمـــن الغذائي فـــي البحريـــن، فيما 
تم البدء بعمليات اإلنتاج في مصنع 
“بحرينيـــكا” وتـــم تصديـــر منتجاته 
إلـــى أميـــركا وباكســـتان وأســـتراليا 

وموزمبيق.
يشار إلى أن مصنع “بافكو للحبوب” 
يضـــم شـــركاء هنـــود، بينمـــا يضـــم 
مســـتثمرين  “بحرينيـــكا”  مصنـــع 

مـــن مصـــر وسويســـرا وســـريانكا، 
بإجمالـــي اســـتثمار للمصنعيـــن يبلغ 

12 مليون دوالر.

إنتاج 200 طن من الحبوب 

الطبيعية

وكان األميـــن أوضح فـــي تصريحات 
للحبـــوب”  “بافكـــو  ســـابقة أن مصنـــع 
الحبـــوب  مـــن  طـــن   200 ســـينتج 
الطبيعيـــة مثل األرز والعدس ســـنويا، 
وسيكون نصيب الســـوق المحلية 20 
% بينمـــا ســـيتم تصديـــر 80 % مـــن 

اإلنتاج إلى دول الخليج.
الصناعـــة  وزيـــر  صـــرح  جهتـــه،  مـــن 
والتجارة والســـياحة زايد الزياني بأن 
تحقيـــق األمـــن الغذائي مـــن أولويات 

الحكومـــة خـــال الســـنوات الخمـــس 
المقبلة، مبيًنا أن هذا القطاع متشعب 
وكبيـــر وفيـــه العديـــد مـــن المجـــاالت 
مثـــل التصنيع واالســـتصاح الزراعي 
أو زراعـــة األســـماك وجميعها متوازية 
لتحقيـــق أكبر قدر ممكن مـــن الغداء. 
وأضـــاف الوزيـــر أن البحريـــن وضعت 
خطـــة إلنشـــاء مشـــاريع صناعية عدة 
ضمـــن برنامـــج عمل الحكومـــة 2015 
- 2018 فيمـــا يتعلـــق بمحـــور األمـــن 
الغذائي، بتطوير إســـتراتيجية شاملة 
تلبيـــة االحتياجـــات  اســـتمرار  تكفـــل 

الغذائية للبحرين.

رائدة األعمال أسيل المهندس

خالد األمين

زينب العكري
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يختصــر عنــوان هذا التقرير حــال صغار التجار، وأصحاب األعمــال الصغيرة ومتناهية 
الصغر في البحرين، الذين تكالبت عليهم الظروف وأخرجت الكثيرين منهم من السوق. 
والمتهم هنا ارتفاع كلفة التشغيل بشكل كبير؛ بسبب زيادة الرسوم، وفواتير الكهرباء، 

وثمن التأشيرة وجلب العمال، إضافة إلى الهدوء الذي أصاب األسواق.

لخـــص أحدهم حالـــه مع الســـجل التجاري 
التابـــع لـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة وهيئـــة 
ســـوق العمـــل بالمثل الشـــعبي القائل “موت 
وخـــراب بيـــوت”، مضيفـــا أن كلفـــة تجديد 
ســـريان  بعـــد  مرتفعـــة  أصبحـــت  ســـجله 
التعليمـــات الجديـــدة والقاضيـــة بدفـــع 50 
دينارا يضاف لها 100 دينار عن كل نشاط.

وتابـــع “وددت تجديد ســـجلي، ولكن المبلغ 
دينـــارا،   450 إلـــى  إذ وصـــل  كبيـــرا،  جـــاء 
لـــم  ذلـــك  لكـــن  نشـــاطين،  إلغـــاء  فقـــررت 
يحدث بســـهولة، إذ عليك بالبداية دفع كل 
المتراكمات بما فيها الرسوم التي تتقاضها 
غرفة الصناعة والتجـــارة البالغة 10 دنانير 
عن كل ســـجل”. وأضاف “دفعت كل شيء، 
وفوجئـــت عند إلغاء الســـجل بضرورة دفع 
تـــود إلغـــاءه”.  20 دينـــارا عـــن كل نشـــاط 
وتســـاءل “لمـــاذا يجـــب الدفـــع وأنـــا أريـــد 
اإللغـــاء، أال يكفي الخســـارة التـــي دفعتني 

إلى إلغاء األنشطة؟”. 
التعـــب  كلـــه  ذلـــك  علـــى  “أضـــف  وزاد 
و)التحّجـــج( عنـــد تجديـــد الســـجل، الصور 
غيـــر واضحـــة، نريـــد اتفاقية مـــع البلديات 
تؤكـــد أن صحـــاب العقـــار ســـيتكفل بدفـــع 
فاتورة الكهرباء وغيرها من الطلبات، رغم 
أن المحـــل عمـــره 4 ســـنوات وكنـــت أجـــدد 
ســـنويا بنفـــس العقـــد واألوراق، ماذا حدث 

هذا العام ال أعلم”.
وأكـــد “بعد مـــد وجزر مع الســـجل التجاري 
الـــذي وضـــع علـــى المحـــل مخالفة بســـبب 

صاحـــب  باســـم  مســـجلة  الكهربـــاء  أن 
العقـــار، أنهيـــت التســـجيل بشـــق األنفـــس 
وألغيت نشـــاطين ودفعـــت الكثير، )...( هللا 
المستعان”. وتســـاءل “أال يعلم المسؤولون 
وهذه الجهات بظروف األســـواق وكيف أن 
الركـــود أصاب كل شـــيء؟ أال يبحثون في 
أســـباب إغـــاق المحال التجاريـــة والورش 

الصغيرة ؟”.
وأيـــد عبدهللا حســـين، وهـــو صاحب كراج 
إلصـــاح الســـيارات، كل مـــا ُذكـــر، مشـــيرا 

إلـــى تجربـــة مريـــرة مـــع الســـجل التجاري 
عند تجديد تســـجيل كراجـــه، إذ وجد أنهم 
وضعوا عليـــه مخالفة تقول إن المحل غير 
نشـــط، أدخلته فـــي دهاليـــز وزارة التجارة 
أســـبوعين  لمـــدة  اإللكترونـــي  والتســـجيل 
لحيـــن إعـــادة التســـجيل، فضـــا عـــن دفـــع 

غرامات ومتأخرات ورسوم إضافة.
لكـــن عبدهللا لديه مشـــكلة أخـــرى مع هيئة 
تنظيم ســـوق العمل، إذ قـــرر بعد إلغاء أحد 
األنشـــطة فـــي ســـجله نقل أحـــد العمال من 
فـــرع إلى آخـــر، ولكنه دفـــع الكثير؛ كون أي 

حركـــة )معاملـــة( في الهيئـــة تلزمك بدفع 5 
دنانيـــر، واصفا األمر بالمنشـــار، “نازل واكل 

طالع واكل”، على حد تعبيره.
إلـــى ذلـــك، أكـــد صاحـــب محـــل لتفصيـــل 
الثيـــاب الرجاليـــة، ويدعـــى أبـــو فيصل، أن 
األمر برمته لم يعد يسوى، فكلفة التشغيل 
مرتفعـــة والمـــردود ضعيـــف والحالة شـــبه 
واقفـــة، مؤكدا أن تعدد الرســـوم وارتفاعها 

يفضي إلى بيئة طاردة لاستثمار.
وأبـــدى أبـــو فيصـــل اســـتغرابه مـــن الـــذي 
يحدث، مضيفا “دائما ما نســـمع تصريحات 
من المسؤولين تؤكد أن المؤسسة الفانية 
والـــوزارة العانيـــة تعمل وتجتهـــد وتطلق 
وتشـــجيع  االســـتثمار  لتحفيـــز  البرامـــج 
صغـــار التجـــار ودعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة ومتناهية الصغر، إال أننا نجد 
األمر معاكسا على أرض الواقع، فلم نر منذ 

عامين تقريبا ســـوى زيادة الرســـوم والدفع 
ثم الدفع ثم الدفع”.

وقال “كأن المســـؤولين يعيشون في مكان 
خارج البحرين، أال يـــرون وياحظون ماذا 
يحـــدث في الســـوق؟ لمـــاذا ال ينزلـــون من 
مكاتبهـــم ويعملـــون جولـــة فـــي األســـواق؟ 
ســـيجدون الكثير من المحال مكتوبا عليها 

للبيع أو لإليجار بسبب تردي األحوال”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
عبدالحســـن الديري إنـــه يتفهم كل قرارات 
وإجراءات الـــوزارات والهيئات الحكومية، 
لكن على مسؤوليها بالمقابل تفهم األوضاع 

وظروف األسواق.
ووصـــف الظـــروف االقتصاديـــة بالصعبـــة، 
وهـــو أمر أكد أنه ال ينســـحب على الســـوق 
البحرينيـــة فحســـب وإنمـــا علـــى مســـتوى 

المنطقـــة والعالـــم أجمـــع، )...( هنـــاك ركـــود 
عالمي ونحن لسنا بمعزل عنه.

وأوضـــح الديـــري أن األمور يجـــب أن تدار 
بنـــاء علـــى ذلـــك، مؤكـــدا أنـــه علـــى قناعـــة 
بـــأن المســـؤولين وأصحاب القـــرار يراعون 
المصلحة العامة للبحرين، لكن عليهم النظر 

إلى المسألة بشكل شمولي أكثر.
وتابع “قد تحقق بعض اإلجراءات والرسوم 
القريـــب  المـــدى  علـــى  جيـــدة  إيـــرادات 
المســـتقبل،  عـــن  مـــاذا  لكـــن  والمتوســـط، 
عندمـــا تزيد األعباء على أصحاب األعمال، 
فإنهم ســـيتضررون ومن ثم تتضرر السوق 

واالقتصاد عموما”.
ودلـــل الديري بإجـــراءات وتدابير مناســـبة 
العربيـــة  بالمملكـــة  األشـــقاء  اتخذهـــا 
المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية 

لحماية األسواق المحلية وصغار التجار.
العمـــل  إلـــى  ودعـــا الجهـــات ذات العاقـــة 
بمرونـــة وتطبيق روح القوانين بما يتوافق 
مع احتياجات الســـوق والتجار والمصلحة 
الوطنيـــة؛ حتـــى نعبـــر هـــذه المرحلـــة التي 

اعتبرها صعبة.

ــارا ــن دي  20 بــــ  “الــســجــل”  ــاء  ــغـ وإلـ دنـــانـــيـــر..   5 بــــ   ”LMRA“ فـــي  ــة  ــرك ح كـــل 

“التجارة” + “سوق العمل”... منشار “نازل واكل طالع واكل”

زاد العــبء علــى كاهــل صغار التجار وأصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر، حيث 
بــات تعــدد الرســوم وارتفاعهــا إضافــة إلــى فاتورة الكهربــاء وصعود كلفة التشــغيل تهددهــم بالخروج من 

األسواق.

وأكــد كثيــر منهم أن الســوق تشــهد حالة من الهــدوء إلى حد الركود في جميع القطاعــات، وهو أمر يحدث 
على المستوى العالمي وال ينسحب على البحرين وحدها، في حين مازالت تعيش وزارة الصناعة والتجارة 
وهيئــة ســوق العمــل فــي جزيــرة مســتقلة وبعيــدة عــن الواقــع. وطالــب هــؤالء بضــرورة موازنــة القوانين 
والتعليمــات والرســوم والضرائــب مع حالة األســواق؛ حتــى ال يتضرر االقتصاد الوطنــي خصوصا أن هذه 

المؤسسات تشكل نحو 90 % من السجالت العاملة في المملكة، وبالتالي هي عصب االقتصاد.
إعداد: مازن النسور

تجار: “موت وخراب 
بيوت” وكلفة 

التشغيل تضاعفت 

تجديد السجالت 
ورسوم “الغرفة” 

تثقل كاهل 
أصحاب األعمال 

الديري: على الجهات 
المعنية التعامل مع 

المسألة بمرونة

50 ديناًرا لتجديد السجل و100 دينار ألول 3 أنشطة
التطبيـــق علـــى  كامـــل  عـــام 

مضــى عــام كامل تقريبا على بدء تطبيق الرســوم الجديدة المتعلقة بأنشــطة مزاولة 
األنشطة التجارية، التي انطلقت مع مطلع شهر ديسمبر 2018.

وتبلـــغ الرســـوم التـــي اتفقت عليهـــا وزارة 
الصناعة والتجارة وغرفة صناعة وتجارة 
البحرين 100 دينار ألول 3 أنشطة، و100 
ا،  دينار إضافية لكل نشـــاط إضافي ســـنويًّ
مـــع إبقاء رســـوم قيد وتجديد الســـجات 

عند 50 ديناًرا.
عـــدد  فـــإن  الرســـوم،  هـــذه  وبموجـــب 
الســـجات التـــي ســـتطبق عليها الرســـوم 
وســـيدفع  ألـــف،   44.872 يبلـــغ  الجديـــدة 
البالـــغ  الســـجات  مـــن   %  83.24 قرابـــة 
عددهـــم 37.243 ألـــف ســـجل مبلغ وقدره 
150 دينـــاًرا رســـوًما للســـجات المتاكهم 

من نشاط إلى 3 أنشطة.
وقالت الوزارة وقتها إنه لن يتم احتساب 
رســـوم النشـــاط التجاري على الفروع في 

الســـجات التجاريـــة، وهـــي المحـــات أو 
المؤسسات التي ترتبط بالسجل األساسي 
كأن يقـــوم صاحـــب عمـــل بتأســـيس فرع 
جديـــد فـــي منطقـــة أخـــرى، لكن ســـيكون 
هنـــاك رســـوم قدرهـــا 50 ديناًرا لتســـجيل 

الفروع وتجديد قيدها.
وقال وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
الرســـوم  إن  حينهـــا  فـــي  الزيانـــي  زايـــد 
الجديـــدة ســـتقلص العائد المالـــي المتوقع 

للوزارة بواقع 33 مليون دينار.
ويوجـــد في المملكة، بحســـب الزياني، 82 

ألف سجل تجاري.
التجـــاري  القطـــاع  مـــع  الـــوزارة  ودخلـــت 
ممثـــا بغرفـــة صناعـــة وتجـــارة البحريـــن 
بسجال استمر شـــهور طوال للتوصل إلى 

حل يرضـــي الطرفين، إذ اقترحت الوزارة 
بالبدايـــة رســـوما تتراوح بيـــن 25 و1000 
دينار بحســـب نوع القطاع، وهي أرقام لم 

تقبلها الغرفة.
وأكـــد رئيـــس الغرفـــة ســـمير نـــاس عقـــب 
االتفـــاق واإلعـــان عـــن الرســـوم الجديدة 
أن الغرفـــة ســـاهمت فـــي خفض الرســـوم 
اإلنشـــائي،  القطـــاع  علـــى   %  92 بنســـبة 
إذ كانـــت الرســـوم المقترحـــة مـــن الوزارة 

تقـــدر بــــ 4250 دينـــاًرا، فـــي حيـــن بلغـــت 
الرســـوم المتفق عليها 350 ديناًرا، مضيًفا 
أن الغرفـــة ســـاهمت فـــي خفـــض رســـوم 
“المشتل” للقطاع الزراعي من 1000 دينار 
ســـنوًيا إلى 250 ديناًرا، أي بنسبة تبلغ 75 

.%
كما تم توفير 57 % على أصحاب السجل 
التجـــاري لبيـــع األجهزة المنزليـــة/   التجارة 

العامة من 350 إلى 150 ديناًرا.

سمير ناسوزير الصناعة والتجارة

أعلنـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل في شـــهر أغســـطس مـــن العام 2017 
احتســـاب رسم خدمة قدره 5 دنانير، على الطلبات المقدمة لدى الهيئة 

المرتبطة بالحصول على التصاريح والخدمات التالية:
1. تسجيل صاحب العمل لمنشآته.

2. إصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل بجميع فئات التصاريح.
3. تسجيل إخطار ترك العمل.

4. رفع عدد تصاريح العمل.
5. تأشيرات دخول وإقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل األجنبي.
وأكـــدت الهيئـــة وقتها أن ذلك يأتي إعماالً ألحكام القرار رقم )1( لســـنة 

.2017
لكـــن العديـــد من أصحاب األعمال يؤكدون أن الـ 5 دنانير تدفع على أي 

معاملة حتى وإن كانت خارج النقاط الخمس سابقة الذكر.
ومن المعلوم أن صاحب العمل يدفع ثمنا للتأشـــيرة عن كل عامل مبلغ 
يفـــوق الـ 400 دينار، لمدة ســـنتين، منها 144 دينـــارا بدل نفقات العاج 
واألدويـــة، ومـــع ذلك، فإن أي عامل يذهب للعـــاج في أي مركز صحي 

حكومي يدفع عن كل كشفية 3 دنانير فضا كلفة الدواء.
وقـــد يقـــول قائـــل إن هذه الرســـوم قديمـــة، ولمـــاذا إعادة فتـــح الملف 
مجددا، واإلجابة بحســـب أصحاب عمل أن كلفة التشـــغيل ارتفعت من 
كل جهـــة وصـــوب، كما تزامـــن ذلك مع الهدوء الذي لحق باألســـواق، ما 

جعل المسألة برمتها غير مجدية.

5 دنانير مع كل حركة
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عملية الترميز هي اســتبدال الرقم الرئيس للحســاب )PAN(، أي الرقم ذا الســت عشــرة خانة الموجود على البطاقة البالســتيكية، برقم بديل مميز أو “رمز”. يمكن اســتخدام هذه الرموز في 
عمليات الشراء المباشر عبر الهاتف الجوال أو عمليات الشراء التي تجري عبر التطبيقات أو على اإلنترنت. 

وتقلـــل عمليـــة الترميـــز مـــن حـــاالت االحتيال 
المرتبطة بالدفع اإللكتروني، بجعلها أكثر أمانا 
باســـتخدام مكـــون متواصـــل التغييـــر مـــع كل 
عمليـــة. تضفي هذه العملية األمان الذي تجده 
فـــي رقاقـــات )EMV( علـــى جميـــع التبـــادالت 
التجاريـــة فـــي البيئـــات التـــي ال تحتـــوي على 
بطاقـــات فعليـــة كعمليات الســـداد التي تجري 
الجـــوال أو االنترنـــت، بحســـب  الهاتـــف  عبـــر 

“ماستر كارد”.
مفيـــد  التعامـــات  وســـرعة  أمـــان  زيـــادة  إن 
بالنسبة للعماء، إضافة إلى تسهيات جديدة 

لقبول التسديد ومزيد من طرق البيع. 
إن الخوادم الاتامســـية المتواجـــدة تتوافق 
مـــع عمليات التبادل المرمـــزة، وليس هناك من 
داع التخاذ أية إجراءات. فمثا “ماســـتركارد” 
تقـــدم لعمائها خدمة مجانية اختيارية تجعل 
مـــن عملياتهـــم الجارية عبـــر التطبيقـــات أكثر 
 Digital Secure“ أمانـــا، تدعى هـــذه الخدمـــة

الرقمـــي  التســـديد  أي   ،”Remote Payment
.)DSRP( اآلمن عن بعد

ويســـتفيد عماء البنوك والشركات المالية من 
الترميز، فســـواء كان زبونـــا أو عميا، فإن كل 
عملية شـــراء مرمزة تجرى باســـتخدام بطاقة 

للخصم المباشر أو االئتمان أو البطاقة مسبقة 
عبـــر  الصغيـــرة  باألعمـــال  الخاصـــة  أو  الدفـــع 
آندرويد باي )Google Pay( أو سامسونج باي 
 )Apple Pay( بـــاي  آبـــل  )Samsung Pay( أو 

تمنحك مزيدا من األمان.

 ،)Google Pay( ويتيـــح نظـــام آندرويـــد بـــاي
إضافـــة واســـتخدام برنامج وخدمـــات الوالء 

التابعة للعميل عند الدفع. الترميز

أطلق بنك الرياض برنامج “الشـــراكات 
الرقمية وارتباطها بصندوق استثماري 
لـــرأس  المـــال الجـــريء”، بحجـــم 100 
مليـــون ريـــال، ويعـــد بذلـــك أول بنـــك 
فـــي المملكـــة يمتلك رأس مـــال جريئا 
لاستثمار في التقنية المالية “الفنتك”. 
جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحافي 
منتـــدى  هامـــش  علـــى  عقـــد  الـــذي 

“مستقبل االستثمار”.

ويهـــدف البرنامج إلى عقد الشـــراكات 
األعمـــال  رواد  مـــع  اإلســـتراتيجية 
والشـــركات التقنيـــة،  وتقديـــم الحلول 
والدعـــم فـــي مجـــال التقنيـــة الماليـــة، 
ونمـــاذج  جديـــدة  صناعـــات   وتوفيـــر 
الرئيـــس  وصـــرح  مبتكـــرة.  أعمـــال 
طـــارق  الريـــاض  لبنـــك  التنفيـــذي 
الســـدحان في المؤتمـــر الصحافي بأن 
جهـــود البنك تتركز في االســـتثمار في 

مســـتقبل الصناعة المصرفية الرقمية، 
للتغيـــرات  وفقـــا  المبتكـــرة،  وأدواتهـــا 

مســـارات  تشـــهدها  التـــي  النوعيـــة 
التحول الرقمي وتقنيات “الفنتك”.

الرياض - االقتصادية

المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه إطالق الصندوق

“الرياض” يطلق صندوقا بـ 100 مليون ريال لـ “الفنتك”

قــال خبــراء مصرفيــون وقانونيــون إن البحريــن هيــأت األرضيــة خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة لالنطــالق نحو تبنــي قطاع 
تكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية )الفنتك( في المملكة، ولتكون منطلقا إقليميا لشــركات وبنوك المنطقة. جاء ذلك خالل 
ندوة أقامتها شــركة التميمي للمحاماة في المنامة أخيرا، وشــارك فيها 4 شــخصيات قانونية ومصرفية اســتعرضت من خاللها 
تجربة البحرين في مجال تهيئة األرضية التشريعية والقانونية؛ لتبني حلول تقنيات الخدمات المالية “الفنتك”، ضمن خططها 

للحاق بركب التحول الرقمي الذي يشهدها العالم في القطاع المصرفي.

وتأتـــي الفعاليـــة ضمن احتفاالت شـــركة 
التميمي وشـــركائه بمرور 5 سنوات على 
انطـــاق مكتبهـــا فـــي البحريـــن، والـــذي 
القانونيـــة  الخدمـــات  مـــن  العديـــد  قـــدم 
للمؤسســـات العامـــة والخاصـــة والبنـــوك 
الشـــركات  جانـــب  إلـــى  والمســـتثمرين، 

المعنية بـ “الفنتك”.

ثمار التحول

التنفيـــذي  رئيـــس  يشـــير  البدايـــة  وفـــي 
لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد 
ســـعد إلى أن السنوات الماضية خصوصا 
بعـــد انـــدالع األزمـــة الماليـــة العالمية في 
2008، إذ أصبـــح التعامـــل مـــع الخدمات 
المصرفيـــة مختلفـــا تمامـــا وأصبـــح جيل 
مـــع  التعامـــل  فـــي  رغبـــة  أكثـــر  األلفيـــة 
بشـــكل مختلف للحصـــول على الخدمات 

المصرفية.
وبّيـــن خالد ســـعد أن دول الخليج لطالما 
اعتمـــدت علـــى أنابيـــب النفـــط فـــي رفد 
باتـــت  المعلوماتيـــة  أن  إال  اقتصاداتهـــا، 
اليـــوم مـــن أبـــرز القطاعـــات التـــي يمكـــن 
للقطـــاع المصرفـــي التعويـــل عليهـــا؛ مـــن 
أجـــل المســـتقبل، فاألنابيـــب اليـــوم، كمـــا 
يقول ســـعد، هي أنابيب المعلومات التي 
باتت ذات قيمة كبيرة لمختلف الشركات، 

ومنها قطاع البنوك بالتأكيد.
وأشار سعد إلى أن البحرين بدأت مشوار 

التحول قبل قرابة السنوات الثاث، وأنه 
يتم اآلن البدء بجني ثمار هذا التحول.

أول محفظة إلكترونية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“Fenzo” شـــيراز علـــي إن شـــركته عملت 
علـــى تطوير تطبيق “بي ولـــت” بالتعاون 
الخدمـــات  “بتلكـــو” وشـــركة  مـــع شـــركة 
المصرفيـــة العربيـــة لتكون أول مشـــروع 
مـــن نوعه في القطـــاع المصرفي والمالي 

البحريني.
وأشار شيراز أنه خال العامين الماضيين 
شـــهدت البحرين تحوال كبيرا فيما يتعلق 
بتبني تقنية المعلومات المالية )الفنتك(.

وقـــال “قبـــل ســـنتين أطلقنـــا البـــي والت 
تفعيـــل  فـــي  اب  الواتـــس  واســـتخدمنا 
هنـــاك  واآلن  الفيديـــو،  عيـــر  الحســـابات 
جديـــدة  حســـابات  بفتـــح  تقـــوم  بنـــوك 
للزبائن في بضع دقائق من خال إرســـال 
صـــورة من البطاقـــة الشـــخصية وصورة 
مـــن المســـتندات الثبوتيـــة وأخـــذ صورة 
ســـيلفي مـــن المحمـــول، ثم يقـــوم النظام 
الذكـــي بمطابقـــة جميع هـــذه المعلومات؛ 
من أجل فتح الحساب )...( أعتقد أن هذا 

تطور كبير”.
وأضاف شـــيراز “البحرين وضعت قدمها 
على التحول الرقمـــي، وهناك تقبل لذلك 
فـــي الســـوق، لدينا باقات بيانات بأســـعار 

االتصـــاالت،  شـــركات  توفرهـــا  رخيصـــة 
ونســـبة النفاذ إلـــى المحمول تقـــدر بنحو 
 )..( مشـــجعة  عوامـــل  جميعهـــا   %  200
أعتقـــد أن التكنولوجيـــا ســـتصبح شـــيئا 
فشـــيئا أمـــرا روتينيـــا ومعتادا فـــي حياة 

الناس اليومية”.

مصرف البحرين المركزي منفتح

 ”Fenzo“ ورأى الرئيس التنفيذي لشـــركة
أن مصرف البحرين المركزي محفز جدا؛ 
لخلق بيئة االبتكار في القطاع المالي في 
البحريـــن، إذ رأى أنه في دول أخرى ربما 
تصـــدم الشـــركات بكلمة “ال” عنـــد رغبتها 
في طـــرح منتج أو خدمة، إال أن مصرف 
يتعامـــل  مـــا  دائمـــا  المركـــزي  البحريـــن 
بإيجابية ومنفتـــح على أي تطبيقات من 
شـــأنها الرقـــي بالقطـــاع المصرفـــي، وهو 
متقبـــل لألفـــكار مـــع تقديـــم المســـاعدة؛ 
لوضع هذه األفكار في إطارها الصحيح.

نظام تشريعي قوي

أمـــا الرئيس التنفيذي للشـــؤون القانونية 
قابـــي  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
الحكيـــم فيـــري أن البحريـــن بـــات لديهـــا 
نظـــام تشـــريعي قـــوي يســـاعد علـــى نمو 

تكنولوجيا الخدمات المالية )الفنتك(.
الســـنتين  خـــال  إنـــه  الحكيـــم  ويقـــول 
الماضيين ظهرت الكثير من التشـــريعات 

القانونيـــة التـــي تظهـــر التطـــور فـــي هذا 
و  الجماعـــي”  “التمويـــل  مثـــل  الســـياق، 
”حمايـــة البيانات الشـــخصية” و ”منصات 
األصول المشفرة” و ”الخدمات المصرفية 

المفتوحة”.
المصرفيـــة  الصناعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
ينتظرهـــا الكثيـــر مـــن العمل فيمـــا يتعلق 
ومعالجتهـــا  البيانـــات  مـــن  باالســـتفادة 
وإطـــاق التطبيقـــات الذكيـــة؛ مـــن أجـــل 

تجويد الخدمات.
وجـــود  رغـــم  إنـــه  الحكيـــم  ويقـــول 
لتكنولوجيـــا  المنظمـــة  التشـــريعات 
الخدمـــات الماليـــة إال أن هنـــاك عددا من 
التحديـــات، فنصـــف الطريـــق يكـــون قـــد 
تحقق بإصدار التشـــريع، لكـــن هناك جهد 
آخر يتعلق بتطبيق هذه التشريعات على 

أرض الواقـــع، إلـــى جانـــب التوعيـــة لفهم 
وشرح هذه التشريعات.

وبالحديث عن التشريعات، يشير مساعد 
اإلعـــام واالتصـــاالت  للتكنولوجيـــا  أول 
فـــي شـــركة التميمـــي ومشـــاركوه هارون 
خواجة، إلـــى أن بعض الـــدول األوروبية 
بـــدأت تنظـــر إلـــى وضـــع أطـــر أخاقيـــة 
فـــي  الحديثـــة  التطـــورات  مـــع  للتعامـــل 
معالجة البيانات والتكنولوجيا، فمثا أن 
يكـــون هناك “ميثاق أخاقي” للتعامل مع 

تطبيقات الذكاء الصناعي.

نحتاج قصص نجاح

وفي استشـــرافه المســـتقبل والتحديات، 
يقول الرئيـــس التنفيذي لخليج البحرين 
فـــي  ســـعد،  خالـــد  الماليـــة  للتكنولوجيـــا 

مسألة االســـتثمارات وتمويل االبتكارات 
فـــي “الفنتك” إن وجود عـــدد من قصص 
النجاح فـــي قطاع الفنتك قد يدفع لضخ 
إلـــى  مشـــيرا  االســـتثمارات،  مـــن  مزيـــد 
تجربـــة “طلبـــات” و”كريـــم” التي ســـلطت 
الضوء علـــى إمكانات قطـــاع تكنولوجيا 

الخدمات.
كما نوه الســـعد إلى ضـــرورة خلق تعاون 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مختلـــف  بيـــن 
والعمـــل كمـــكان واحـــد للعمـــل بالنســـبة 
للشـــركات التي تعمل على تطوير حلول 
“الفنتك”، مشـــيرا إلى أن هنـــاك تحركات 
بيـــن  التنســـيق  صعيـــد  علـــى  مســـتمرة 
الجهـــات الفاعلة فـــي قطـــاع تكنولوجيا 
مجلـــس  دول  بيـــن  الماليـــة  الخدمـــات 

التعاون الخليجي.

خالل ندوة أقامتها شركة التميمي للمحاماة في المنامة

الــمــالــيــة ــارات  ــكـ ــتـ ــى االبـ ــل الـــمـــركـــزي مــنــفــتــح ع ــن  ــري ــح ــب ال أكـــــدوا أن مــصــرف 

خبراء: بيئة البحرين التشريعية مهيأة النطالق “الفنتك”

إعداد: علي الفردان
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اليوم بدء االكتتاب في سندات تنمية حكومية
يفتــح اليــوم بــاب االكتتــاب فــي الســوق األوليــة للســندات والصكــوك 
فــي بورصــة البحريــن على ســندات تنميــة حكومية )اإلصــدار 19( التي 
يصدرهــا مصــرف البحرين المركــزي نيابة عن الحكومــة والبالغ قيمتها 
185 مليون دينار لفترة اســتحقاق مدتها 5 ســنوات بمعدل فائدة 4 % 

سنوًيا.

اليـــوم  مـــن  االكتتـــاب  وسيســـتمر 
وحتـــى يـــوم األربعـــاء )6 نوفمبر(، 
وســـيكون بـــاب االكتتـــاب مفتوًحا 
من اليوم إلى الثالثاء من الســـاعة 
9:30 صباًحـــا لغايـــة 1 ظهـــرا وفي 
يـــوم األربعـــاء مـــن الســـاعة 9:30 

صباحا وحتى 10:30 صباحا.
ويبلـــغ حجم اإلصـــدار 185 مليون 
ســـند، بقيمـــة اســـمية دينـــار واحد 
للســـند، وبقيمـــة إجماليـــة لإلصدار 
185 مليـــون دينـــار. ووفقا لبيانات 
منشورة على موقع البورصة، فإنه 

10 آالف ســـند  ســـيتم تخصيـــص 
لـــكل مكتتـــب، وســـیتم تخصیـــص 
النســـبة  بآلیـــة  المتبقيـــة  الطلبـــات 
والتناســـب. وتم تحديد 500 سند 

كحد أدنى لالكتتاب.
الجـــاري  10 نوفمبـــر  يـــوم  وحـــدد 
إلصدار سندات التنمية الحكومية، 
 10 فـــي  تنتهـــي  5 ســـنوات  لمـــدة 
نوفمبـــر 2024، ومـــن المتوقـــع أن 
 24 تاريـــخ  الســـندات  إدراج  يتـــم 

نوفمبر الجاري.
وســـيتم دفـــع الفائـــدة علـــى هـــذه 

الســـندات كل 6 أشـــهر فـــي كل من 
10 نوفمبـــر و10 مايـــو من كل عام 
خالل مـــدة هذا اإلصـــدار، وتصدر 
هذه الســـندات بســـعر فائـــدة ثابت 
4 %، وفـــي حال وقوع تاريخ دفع 
الفائدة في يوم إجازة رسمية، فإن 
هذه الفائدة ستدفع في يوم العمل 

التالي. 
وسيتم دفع الفوائد نصف السنوية 
عـــن طريـــق التحويل المباشـــر في 

حســـاب حاملي الســـندات بالدينار 

و10  نوفمبـــر   10 مـــن  كل  فـــي 

مايـــو مـــن كل عـــام وذلـــك خـــالل 

فتـــرة اإلصـــدار، علًما أنـــه في يوم 

االســـتحقاق ســـوف يقوم مصرف 

عـــن  بالنيابـــة  المركـــزي  البحريـــن 

الســـندات  قيمـــة  بدفـــع  الحكومـــة 
االســـمية(  )القيمـــة  األساســـية 
إضافة إلى آخر فائدة للســـتة أشهر 

األخيرة.
وجميـــع  إلصـــدار  هـــذا  ويخضـــع 
لقوانيـــن  لـــه  التابعـــة  المســـتندات 
الحكومـــة  وســـتضمن  البحريـــن. 
ضمانـــا  التنميـــة  ســـندات  إصـــدار 

مباشرا.
التنميـــة  ســـندات  أن  إلـــى  يشـــار 
الحكومية هي أداة مالية يصدرها 
مصرف البحريـــن المركزي بالنيابة 
إيجـــاد  بغـــرض  الحكومـــة؛  عـــن 
مجـــاالت جديدة الســـتثمار فائض 
المجتمـــع  فـــي  الماليـــة  المـــوارد 
مالـــي  الـــرأس  اإلنفـــاق  ولتمويـــل 

لمشروعات التنمية المختلفة.

قيمتها 185 
مليون دينار... 

والحد األدنى 500 
سند

 16 البحريـــن  بورصـــة  أدرجـــت 
إصدارا في ســـوق أذونـــات خزينة 
وصكوك التأجير اإلســـالمية بقيمة 
عـــن  صـــادرة  دينـــار  مليـــون   943
مصرف البحرين المركزي نيابة عن 
الحكومة ابتداء من يوم األحد 13 
أكتوبر الماضي، ولفترات تراوحت 

ما بين 3 و12 شهًرا.
وتراوحـــت قيمة أذونـــات الخزينة 
البالغة 13 ما بين 35 و100 مليون 

دينـــار، فيمـــا بلغـــت قيمـــة صكـــوك 
التأجيـــر اإلســـالمية قصيرة األجل 
26 مليـــون دينـــار لـــكل إصـــدار من 

إجمالي اإلصدارات الثالثة.
ووصـــل عـــدد إصـــدارات أذونـــات 
التأجيـــر  وصكـــوك  الخزينـــة 
اإلسالمية قصيرة األجل المدرجة 
في البورصة بهـــذه اإلدراجات إلى 
29 إصـــدارا تبلـــغ قيمتها اإلجمالية 

نحو 1.83 مليار دينار.

إدراج أذونات وصكوك بقيمة 943 مليون دينار 

األكثر ربًحا
ZAINBH0.107

NBB0.705

GFH0.236  دوالر

BATELCO0.389

BMMI0.792

األكثر انخفاًضا 
SALAM0.096

NASS0.096

األعلى قيمة سوقية
AUB2,944,089,290

NBB1,088,021,271

BBK719,774,918

BATELCO646,984,800

ALBH604,920,000

9.6 مليار دينار القيمة السوقية لـ “البورصة” في أكتوبر
بشهر  ــار  ــن دي مــلــيــون   49 وزادت  ــام...  ــ عـ ــي  ف  %  18.9 ــزت  ــف ق

ارتفعــت القيمة الســوقية للشــركات العامة المدرجة فــي بورصة البحرين 
في شــهر أكتوبر الماضي 1.5 مليار دينار تقريًبا على أســاس ســنوي، و49 

مليون دينار قياًسا بشهر سبتمبر الماضي.

جمعتهـــا  التـــي  للبيانـــات  ووفًقـــا 
الســـوقية  القيمـــة  فـــإن  “البـــالد”، 
للشركات المساهمة العامة المدرجة 
في البورصة بشـــهر أكتوبر الماضي، 
دينـــار،  مليـــار   9.59 إلـــى  وصلـــت 
قياًســـا   %  0.51 طفيفـــة  بزيـــادة 
بنحـــو 9.54 مليـــار دينـــار فـــي شـــهر 
سبتمبر الماضي. كما شهدت القيمة 
الســـوقية قفـــزة كبيرة فـــي حجمها 
بنســـبة 18.9 % قياًســـا بنحـــو 8.1 
مليـــار دينار في الفتـــرة المماثلة من 

العام الماضي.
وشهدت قيمة األسهم المتداولة في 
شهر أكتوبر ارتفاًعا بنسبة 0.76 %، 
من 16.56 مليون دينار في سبتمبر، 
لتصـــل إلى 16.69 مليـــون دينار في 

أكتوبر.
وأقفل مؤشـــر البحرين العام بنهاية 
 1523.27 مســـتوى  عنـــد  أكتوبـــر 
نقطة، مســـجال ارتفاًعـــا 6.74 نقطة، 
أي ما نسبته 0.44 % مقارنة بالشهر 
الســـابق، إذ بلغ 1516.53 نقطة، كما 
ارتفـــع مؤشـــر البحريـــن اإلســـالمي 
بمقـــدار 11.13 نقطـــة، أي ما نســـبته 
ســـبتمبر  فـــي  ســـجل  إذ   ،%  1.48
750.12 نقطـــة، ثـــم ارتفـــع ليســـجل 

في أكتوبر 761.25 نقطة. 
وارتفعـــت كميـــة األســـهم ووحدات 
العقاريـــة  االســـتثمارية  الصناديـــق 
المتداولـــة والمدرجة فـــي البورصة 
في الشـــهر الماضي بنســـبة 18.5 % 
لتصل إلى 77.4 مليون ســـهم قياًسا 

بــــ 65.4 مليـــون ســـهم في ســـبتمبر. 
كمـــا ارتفع عدد الصفقات من 1,533 
1,535 صفقـــة  إلـــى  صفقـــة ليصـــل 

بزيادة 0.13 %. 
محليـــة  شـــركة   44 أن  إلـــى  يشـــار 

مدرجة بالبورصة تحت 6 قطاعات، 
كالتالـــي: قطـــاع البنـــوك التجاريـــة، 
قطـــاع االســـتثمار، قطـــاع التأميـــن، 
الفنـــادق  قطـــاع  الخدمـــات،  قطـــاع 

والسياحة، وقطاع الصناعة.

رفــع مصــرف الســام - البحريــن، المدرجــة أســهمه فــي بورصــة البحرين 
وســوق دبي المالية، النســبة التي يمتلكها في أســهم الخزينة لتصل إلى 

2.847 % من إجمالي األسهم الصادرة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتعـــود تفاصيـــل ذلـــك إلـــى شـــراء 
المصرف 350 ألف سهم من أسهمه 
)أســـهم الخزينـــة( فـــي ســـوق دبـــي 
الماليـــة وبورصـــة البحريـــن لترتفع 
أســـهم الخزينـــة مـــن 62.73 مليون 
تمثـــل  ســـهم  مليـــون   63.08 إلـــى 
الصـــادرة  األســـهم  مـــن   %  2.847

وذلك يوم 30 أكتوبر الماضي.
وعلـــى صعيـــد متصل، شـــهد شـــهر 
“الســـالم”  شـــراء  الماضـــي  أكتوبـــر 
3.878 مليـــون ســـهم مـــن أســـهمه 
)أسهم الخزينة( بنحو 363.43 ألف 
دينار، وفًقا لإلفصاحات المنشـــورة 

على موقع بورصة البحرين.
يذكـــر أن نســـبة كبـــار المســـاهمين 

في المصرف، هـــي كالتالي: 14.74 
% لبنك مســـقط، 6.28 % لمصرف 
)عبـــر  لــــ   %  6.01 األول،  الطاقـــة 
البحـــار لالســـتثمار(، و7.86 لرئيس 
مجلـــس اإلدارة خليفـــة بطـــي بـــن 

عمير.
وتقـــدر القيمـــة الســـوقية للمصرف 
دينـــار،  مليـــون   212.72 بنحـــو 
موزعـــة علـــى 2.216 مليـــار ســـهم 
صادر ومدفـــوع. فيما بلغت ربحية 
الســـهم 0.009 دينار، وبلغت القيمة 
الدفتريـــة في نهاية العـــام الماضي 
الســـهم  0.145 دينـــار، وبلـــغ عائـــد 

.% 3.65

“السالم” يمتلك 2.8 % من أسهم الخزينة 

إعداد: أمل الحامد



business@albiladpress.com 16
األحد 3 نوفمبر 2019 - 6 ربيع األول 1441 - العدد 4037

تطـــّورت األجهـــزة والهواتـــف الذكيـــة بشـــكل كبير 
إلـــى ارتفـــاع  خـــال الفتـــرة األخيـــرة، وأدى ذلـــك 
األســـعار، لذلك قد يكلفـــك أحدث الهواتـــف الذكية 
الرائـــدة مـــن 700 دوالر إلى أكثر مـــن 1000 دوالر، 
اللوحيـــة،  للحواســـيب  بالنســـبة  الحـــال  وكذلـــك 
وبالنســـبة للحواســـيب المحمولـــة ســـتجد األســـعار 

أعلى، ومن الممكن أن تصل إلى 2000 دوالر.
فـــي الوقت الحاضر، أنت ال تشـــتري جهـــاًزا جديًدا 
فقط، بل تقوم باســـتثمار، وبناء عليه يتعّين عليك 
حمايتـــه، واالهتمـــام بـــه حتى يســـتمر معـــك لفترة 
أطـــول. وهنـــاك 5 أخطـــاء يمكن أن تقلـــل من العمر 

االفتراضي ألجهزتك هي: 
البدائل الرخيصة عند شراء الملحقات كالشاحن أو 
كابل USB مثًا، والحصول على نســـبة شحن 100 
% طـــوال الوقت، ترك الشـــاحن فـــي الجهاز طوال 
الوقـــت، عـــدم االهتمـــام بدرجـــات الحـــرارة، إذ من 
المعـــروف أن درجات الحرارة المرتفعة أســـوأ عدو 
ألجهزتك، أما الخطأ الخامس فهو تنظيف األجهزة، 
إذ إن هنـــاك بعـــض العناصـــر المهمة التـــي يجب أن 
التنظيـــف،  عنـــد  جهـــازك  تلـــف  لتجنـــب  تراعيهـــا 
وأهمهـــا  المســـتخدمة،  المـــواد  نوعيـــة  خصوًصـــا 

االبتعاد عن منتجات التنظيف المنزلية.

5 أخطاء تقلل من عمر أجهزتك الذكية

يعــد تطبيــق 1.1.1.1، أفضــل تطبيــق في 
2019، إذ يمّكــن مســتخدمه من الحصول 
علــى إنترنــت ســريع وقــوي، وهــو تطبيق 
مميز يجب أن يكون في هاتفك، ويمكنك 

تحميله من المتجر مباشرة.

Faster & Safer Internet

من التطبيقات القوية التي تسمح لك بفحص 
ملفــات  إلــى  تحويلهــا  ثــم  والصــور  األوراق 
بصيغة PDF، ويقوم التطبيق بعملية المســح 
وببعــض  والوثائــق  الملفــات  لصــور   )Scan(
الســحر فــي التطبيــق تتحــول الصــور بشــكل 

ا باألوراق. متقن إلى صيغة شبيهة جدًّ

Microsoft Office Lens

التطبيقــات  أجــدد  لــك  يوفــر  مميــز  تطبيــق 
المدفوعة التي صارت متاحة بشــكل مجاني، 
ال يوفــر لــك خصومــات وعــروض علــى هــذه 
التطبيقــات، بــل فقــط المجانية منهــا وهذا ما 

يميزه.

Appsfree

17 تطبيًقا على “آيفون” تسحب أموالك دون علمك
أصدرت شـــركة بريطانية متخصصة 
فـــي أمـــن الهواتف الذكيـــة، قائمة من 
“التطبيقـــات الخبيثة” التي تســـتنزف 
جيوب المستخدمين من دون علمهم.

وأضافـــت شـــركة “وانديـــرا” أن هـــذه 
تعـــد  لـــم   ،17 وعددهـــا  التطبيقـــات، 
لكـــن  “أبـــل”،  متجـــر  فـــي  موجـــودة 
المشـــكلة عنـــد أولئـــك الذيـــن مازالوا 

يحتفظون بها على هواتفهم.
والتطبيقات المشـــمولة فـــي التحذير 

هي:
 RTO Vehicle Information, EMI
 Calculator and Loan Planner,
 File Manager - Documents,
 Smart GPS Speedometer,
 CrickOne - Live Cricket Scores,
 Daily Fitness - Yoga Poses, FM
 Radio - Internet Radio, My Train
 Info - IRCTC and PNR, Around
 Me Place Finder, Easy Contacts
 Backup Manager, Ramadan
 Times 2019, Restaurant Finder
 - Find Food, BMI Calculator -
BMR Calc, Dual Accounts, Vid-

 eo Editor - Mute Video, Islamic

 World - Qibla and Smart Video
.Compressor

وأوضحـــت الشـــركة، التـــي تأسســـت 
ا  العـــام 2012 وتتخـــذ مـــن لنـــدن مقرًّ
تســـتخدم  الوســـائل  هـــذه  أن  لهـــا، 
تقنيـــة “كليكلـــر تروجـــان” للتجســـس 
واالختـــراق، التـــي تعمـــل علـــى النفاذ 

إلـــى حســـابات مســـتخدمي “آيفـــون” 
وخلـــق إقبال وهمي علـــى اإلعانات، 
وكاالت  بهـــا  تحتـــال  وســـيلة  وهـــي 
اإلعانات على الناشـــرين، وتحســـب 

عادة بالنقرة الواحدة.
وتعمل هذه التطبيقات على التاعب 
بإعـــدادات الهواتـــف، وإجبارهـــا على 

الثمـــن،  باهظـــة  بخدمـــات  االشـــتراك 
وفتـــح مواقـــع إنترنـــت فـــي خلفيـــة 
الهواتـــف الذكيـــة وتحميـــل إعانـــات 

عليها، دون علم المستخدم.
البرمجيـــات  هـــذه  ســـوق  ويصـــل 
الخبيثة إلى ما يقرب من 800 مليون 

ا. دوالر سنويًّ

شركة  أعــلــنــت 
Air- عـــن ــل  ــ  أب
 Pods Pro
الجديد  الجيل 
سماعتها  مـــن 
الـــــــــذكـــــــــيـــــــــة 
ــرة.  ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــشــ ــ ــ ال

 249 بـــ  الــمــاضــي،  أكتوبر   30 منذ  للبيع  وأتيحت 
وأطـــراف  أكــبــر،  بحجم  السماعة  وتتميز  دوالًرا. 
سيليكون مرنة لعزل الضوضاء، إضافة إلى خاصية 
للموسيقى وما  اختيار ما إذا كنت تريد االستماع 

يحيط بك بوقت واحد.

سماعات أبل
استعرضت شركة اتصاالت رقاقة ذكية قد تغير مجريات 
الحياة، ضمـــن فعاليات جايتكس 2019 الذي أقيم بإمارة 
دبـــي. والرقاقـــة جـــزء مـــن التقنيـــات الثوريـــة المبتكـــرة 
لتكنولوجيـــا الـــذكاء االصطناعي عبر الجيـــل الخامس، إذ 
يمكـــن زرعها داخل اليد، لتمكـــن حاملها إجراء العديد من 

المعامات مثل الدفع للمشتريات أو تشغيل السيارة.

رقاقة بالجسم للدفع 
تجميـــع  المســـتخدمين  مســـاعدة  “إنســـتغرام”  تبحـــث 
الحســـابات التي يتابعها لتســـهيل إدارتهـــا. وتتيح الميزة 
فرز الحســـابات إلى فئات، على ســـبيل المثال، الحسابات 
التـــي تفاعلـــت معهـــا آخـــر 90 يوًمـــا من حيـــث اإلعجاب 
بمشـــاركاتهم أو الـــرد علـــى قصصهـــم، والحســـابات التي 
لديهـــا أكبر عدد من المشـــاركات. كما ســـيتم تجميع وفرز 

تلك الحسابات وفًقا لنوع المحتوى.

جديد “إنستغرام”

قـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تويتر جاك دورســـي، إن 
الشـــركة ســـتمنع اإلعانـــات السياســـية اعتبـــاًرا مـــن 22 
نوفمبـــر الجـــاري. وكتـــب بتغريـــدة “اتخذنا قـــراًرا بوقف 
كل اإلعانـــات السياســـية. نعتقـــد أن الوصـــول للرســـالة 

السياسية يجب أن يكون بالجهد ال بالشراء”.
السياســـية  اإلعانـــات  دور  حـــول  كبيـــر  جـــدل  وهنـــاك 

المدفوعة على “فيسبوك” في التأثير على الرأي العام.

“تويتر” تحظر اإلعالنات السياسية 

خطوة بسيطة بهاتفك تمنع “أبل” من التجسس عليك
قالــت تقاريــر إعالميــة إن التحديــث األخيــر ألجهزة أبل يســمح بتســجيل 
محادثات المســتخدمين مع “ســيري”؛ من أجل االستماع إليها ومراجعتها، 

وهو ما يعد نوًعا غير مباشر من “التجسس”.

“ديلـــي ميـــل”  وأوضحـــت صحيفـــة 
البريطانيـــة أن “أبـــل” اســـتأنفت مرة 
لمراجعـــة  البشـــر  اســـتخدام  أخـــرى 
خدمـــات ”Siri”، بعـــد إطـــاق أحدث 
 ،”iPhone iOS 13.2“ تحديثاتهـــا 

الذي بات متوفًرا اآلن.
اســـتخدام  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
ومراجعـــة  لاســـتماع  البشـــر 

التســـجيات “أمـــر مقلـــق ويزيد من 
بتســـريب  الموظـــف  قيـــام  فـــرص 

تفاصيل المحادثات”.
ألغـــت  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الشـــركة األميركيـــة هـــذه الخطـــوة، 
بعـــد  لمســـتخدميها،  واعتـــذرت 
بســـبب  قويـــة  النتقـــادات  تعرضهـــا 

“انتهاك الخصوصية”.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة تيم 
كـــوك، مراًرا أن مؤسســـته تؤمن بأن 
“الخصوصية حق أساسي من حقوق 
اإلنســـان”، إال أن التحديـــث الجديـــد 
يتناقـــض مع هـــذه التصريحـــات، إذ 
إن تســـجيل المحادثات واالســـتماع 
إليها من طرف البشر “ينتهك قواعد 

الخصوصية”.
ولتـــدارك األمـــر، قدمـــت “أبلـــط فـــي 
النســـخة الجديدة من “iOS”، خطوة 
بســـيطة تجعـــل المســـتخدم يتحكم 

فـــي الخاصيـــة، مـــن خـــال اختيـــار 
لرفـــض  اآلن،  ليـــس   ”Not Now“

تخزين المحادثة ومراجعتها.
إيقـــاف  إن  ميـــل”  “ديلـــي  وقالـــت 
تشـــغيل الخاصيـــة يتم فـــي صفحة 

“اإلعدادات”.
وتشـــير شـــركات التكنولوجيـــا إلـــى 
يهـــدف  ال  المحادثـــات  تســـجيل  أن 
إلـــى التجســـس على المســـتخدمين، 
بل يساعد ويحســـن خدمات الذكاء 

االصطناعي.

إعداد: المحرر االقتصادي
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تراجعـــت مبيعات المنـــازل الجديدة 
في الواليـــات المتحدة في ســـبتمبر 
انخفـــاض  ضغـــط  اســـتمرار  مـــع 
المعـــروض علـــى المبيعات حتى في 
ظل تراجع شهري لألسعار هو األكبر 

منذ ٥ سنوات.
وقالـــت وزارة التجارة األميركية إن 

مبيعـــات المنـــازل الجديدة تراجعت 
0.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في 
ضوء العوامل الموسمية بلغت 701 
ألـــف وحدة الشـــهر الماضي، وهو ما 
يتفق مـــع التوقعات، وجـــرى تعديل 
وتيـــرة مبيعات أغســـطس بالخفض 
إلـــى 706 آالف وحـــدة من 713 ألف 

وحدة.
المنـــازل  ســـعر  متوســـط  وهبـــط 
الجديـــدة 8.8 % عنه قبـــل عام إلى 
ســـبتمبر.  فـــي  دوالر  ألـــف   299.4
عـــن   %  7.9 األســـعار  وانخفضـــت 
الشـــهر الســـابق في أكبـــر هبوط منذ 

سبتمبر 2014.

الماضـــي  األســـبوع  تقريـــر  وأظهـــر 
زيـــادة تشـــييد المنازل للشـــهر الرابع 
علـــى التوالـــي، كمـــا زادت تراخيص 
البناء. لكن ســـوق اإلســـكان مازالت 
المعروضـــة  العقـــارات  شـــح  تعانـــي 
للبيع وتجـــاوز الزيادة الســـنوية في 
األسعار معدالت الزيادة في األجور.

دبي - العربية.نت

تراجــع مبيعــات المنــازل الجـديــدة بأميركا

أكــد رئيــس جمعيــة التطويــر العقاريــة البحرينيــة عــارف هجرس أن هنــاك فرصا كثيــرة للبحرينيين للدخول فــي الصناعة 
الجديدة بالقطاع، وهي “إدارة المرافق”، مبيًنا أن هذه الصناعة هي الجهة التي تخدم جميع المشاريع العقارية.

وقـــال إنه بعد االنتهاء من أي مشـــروع 
تقـــوم شـــركات “إدارة المرافـــق” بتولي 
مـــن  األعمـــال  جميـــع  وتنفـــذ  المهـــام 
الصيانـــة واألمن والتصليحـــات وإدارة 
المبنـــى والتكنولوجيـــا، وبالتعاون بين 
وجمعيـــة  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة 
الشـــرق األوســـط إلدارة المرافـــق أقيم 
البحريـــن”   - “ميفمـــا  تواصـــل  ملتقـــى 
األســـبوع الماضـــي للتعريـــف بالجمعية 
وما تقوم به، ومناقشة توحيد وتوجيه 
واســـتدامة  كفـــاءة  لتعزيـــز  الجهـــود؛ 
المرافـــق  إدارة  قطـــاع  وتنافســـية 

المحلـــي واإلقليمي بما يتفق مع أفضل 
الممارسات العالمية.

لــــ  تصريـــح  فـــي  هجـــرس  وأوضـــح 
“البـــالد” خـــالل الملتقـــى أنـــه مـــع غالء 
كلفـــة الكهربـــاء والمـــاء اتجهـــت كثيـــر 
مـــن الشـــركات الســـتخدام التكنولوجيا 
لتوفير الطاقة وبذلك أصبحت لصناعة 
إدارة المرافـــق  أهميـــة كبيـــرة “تأخرنـــا 
فـــي تطبيقهـــا محليا، وبذلـــك يجب أن 
نســـتعجل فـــي التوجـــه إلدارة المرافق، 
مشـــيًرا إلى ضرورة التركيز على إدماج 
المتقدمـــة؛  التكنولوجيـــة  االبتـــكارات 

باعتبارهـــا ركيزة أساســـا لتوجيه تعزيز 
نمـــو القطـــاع الحيـــوي الذي بـــات اليوم 
أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة األســـرع 
نموا في منطقة الخليج، وسط توقعات 
بأن تصل قيمته اإلجمالية إلى نحو 40 

مليار دوالر بحلول العام 2020”.
وأشار إلى أن جمعية “ميفما” التي تتخذ 
مـــن دبي مقًرا لها من أنشـــط الجمعيات 
ودورهـــا كبير في دول الخليج والوطن 
العربي بإعطائهم الدورات والشـــهادات 
االحترافيـــة فـــي مجـــال إدارة المرافق، 
التـــي هـــي صناعـــة جديـــدة أرى فيهـــا 

الكثير من الفرص للشباب البحريني، إذ 
إن غالبية الموجودين في القطاع حاليا 
أجانب وهذه فرصة سواء للشركات أو 

الشـــباب للبدء في هذا المجال بطريقة 
احترافية.

جمعيـــة  هـــي  “ميفمـــا”  أن  وأوضـــح 
تمثـــل إدارة المرافـــق، ولدينا شـــهادات 
لتخصصـــات إدارة المرافـــق، مبيًنـــا أن 
الكثير مـــن العاملين فـــي المجال حاليا 
بالخبرة فقط دون الشهادة االحترافية 
وهذه فرصة للشباب ليكون لهم شهادة 
احترافيـــة للمجـــال إذ إن جميع المباني 
والعقـــارات والمطوريـــن اليـــوم بحاجة 

لمثل هذا التخصص.
ولفـــت إلـــى أن المنطقـــة خصوصا دول 
الخليج تشـــهد طفرة عمرانية بالتزامن 
مع الخطط التنموية الطموحة والقائمة 
علـــى التنويـــع االقتصـــادي، فيمـــا تبـــرز 

إدارة المرافـــق حاليـــا باعتبارهـــا مطلبا 
التشـــغيلية  بالكفـــاءة  لالرتقـــاء  ملحـــا 
االبتـــكارات  أحـــدث  باســـتخدام 
الوقـــت  فـــي  الحـــد  مـــع  التكنولوجيـــة 
ذاتـــه من البصمة الكربونية تماشـــيا مع 
التوجه المتزايد نحو جعل االســـتدامة 

دعامة أساسية للتنمية الشاملة.
وأشـــار إلـــى أن ملتقى تواصـــل “ميفما” 
هـــو منصـــة مثاليـــة لرفد مجتمـــع إدارة 
المرافـــق البحريني بأفضل الممارســـات 
بكفـــاءة  االرتقـــاء  شـــأنها  مـــن  التـــي 
فـــي ظـــل تســـارع  المبانـــي،  واســـتدام 
وتيرة تنفيذ مشاريع عقارية وعمرانية 
متوائمة مع مسار التنمية الشاملة الذي 

تنتهجه البحرين وفق “رؤية 2030”.

عارف هجرس

القــيــمـــــــة اإلجمـــالـيــــة للـقـطــــــاع سـتــصـــــل 40 مـلـيــــــار دوالر بحلــــول 2020

هجرس: “إدارة المرافق” تخدم العقارات وتوفر فرصا للبحرينيين

إعداد: زينب العكري

ــت وبـــنـــســـب مــعــقــولــة  ــ ــل الفـ ــك ــش ــوط األســــعــــار ب ــبـ ــم هـ ــ رغـ

اإلصالحات الكبرى بالسياحة تدعم السوق العقارية السعودية
بحســـب تقريـــر صـــادر عـــن  “جيـــه إل إل” لالستشـــارات واالســـتثمارات

أشــار تقريــر “أداء الســوق العقاريــة الســعودية” 
خــالل الربــع الثالث من العــام 2019 الصادر عن 
“جيه إل إل”، شركة االستشارات واالستثمارات 
المملكــة  إطــالق  أن  عالميــا،  الرائــدة  العقاريــة 
تعــد  التــي  اإللكترونيــة  الســياحة  لتأشــيرات 
إحــدى مبــادرات “رؤيــة 2030” وزيــادة القــدرة 
الســوق  بدعــم  سيســهم  للمملكــة،  التنافســية 

العقارية السعودية على المدى الطويل.
وفـــي إطـــار جهودهـــا لتنويـــع االقتصـــاد 
والحـــد مـــن االعتماد علـــى النفط، أطلقت 
ضخمـــة  ســـياحية  مشـــاريع  الحكومـــة 
فـــي مختلـــف أنحـــاء الســـعودية، والتـــي 
كان آخرهـــا إصـــدار تأشـــيرات الســـياحة 
اإللكترونيـــة الجديـــدة لــــ 49 دولة؛ بهدف 
ومـــن  الدولييـــن.  الـــزوار  أعـــداد  زيـــادة 
المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الرئيسة 
واإلصالحات المستمرة إلى زيادة التنوع 
فـــي قطـــاع الضيافـــة، مـــا يحفـــز بـــدوره 
مشـــاريع التطويـــر العقـــاري ويعـــزز فرص 

المستثمرين الجدد. 
وقالـــت رئيس قســـم البحوث في شـــركة 
“جيـــه إل إل” الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا دانـــا ســـلباق “مـــع زيـــادة انفتـــاح 
المملكـــة علـــى الســـياحة الدوليـــة، تتزايد 
المـــدى  طويلـــة  اإليجابيـــة  التوقعـــات 
لقطـــاع الفنـــادق خصوصا، فمـــن المتوقع 
زيـــادة المعـــروض المنتظـــر خـــالل فتـــرة 
االثنـــي عشـــر شـــهرا المقبلـــة علـــى خلفية 
البنيـــة  فـــي  المســـتمرة  االســـتثمارات 
التحتية والتطورات التي يشـــهدها قطاع 
الترفيه والســـياحة”. ومـــن المنتظر أيضا 
أن يكـــون للتطـــور والتنوع فـــي التركيبة 
الديموغرافية للسياح والزائرين الدوليين 
تأثيـــر إيجابـــي علـــى قطاع الفنـــادق على 
المدى الطويـــل، إذ يتطور قطاع الضيافة 
الذي لطالما هيمنت عليه السياحة الدينية 
والداخليـــة الســـتقطاب قاعـــدة ســـياحية 

أكبـــر وأكثر تنوعـــا، وهو ما انعكس بدوره 
على المعروض المستقبلي من الفنادق، إذ 
زاد نصيب الفنـــادق والمنتجعات الفاخرة 

من المشاريع المستقبلية المتوقعة. 
وأضافـــت “مـــن المتوقع أن يـــؤدي الطلب 
المتزايـــد علـــى معـــروض مســـتقبلي أكثر 
تنوعـــا مـــن العقـــارات الفندقيـــة إلـــى دفع 
االستثمارات المستقبلية وتحفيز مشاريع 
التطويـــر العقاري واســـعة النطاق من قبل 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص. ويحتمل أن 
يـــؤدي التدفق المتوقع للســـياح الدوليين 
إلـــى زيادة اإلنفـــاق في قطاعـــي التجزئة 

والترفيه وتحفيز خلق فرص العمل”.

تحسن معدالت اإلشغال بالفنادق

خـــالل  الريـــاض  فـــي  الفنـــادق  وشـــهدت 
هـــذا الربـــع تحســـنا في معدالت اإلشـــغال 
لتصـــل إلـــى 54 % فـــي الفترة مـــن بداية 
العام 2019 حتى شـــهر أغســـطس مقارنًة 
بنســـبة 52 % في الفترة نفســـها من العام 
الماضـــي، بينما انخفض متوســـط أســـعار 
الغرف اليومية بنســـبة 9 % ليسجل 155 
دوالرا )581 رياال ســـعوديا( في الفترة من 
بداية العام 2019 حتى شـــهر أغســـطس. 
ومـــن المتوقـــع أن تحفز فعاليات موســـم 
الريـــاض المزيـــد مـــن النشـــاط فـــي هـــذا 
القطـــاع. وفيمـــا يخـــص جـــدة، انخفضت 
معدالت إشـــغال الفنـــادق انخفاضا طفيفا 
لتصـــل إلـــى 60 % فـــي الفترة مـــن بداية 
العام 2019 حتى شـــهر أغســـطس مقارنًة 
فـــي الفترة نفســـها من العـــام 2018. وفي 
الوقـــت نفســـه، اســـتمر متوســـط أســـعار 
الغـــرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة 
فـــي التراجع. ومن المتوقـــع إنجاز العديد 

من الفنادق بحلول نهاية العام. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشـــركة 

تيـــري ديلفـــو “نشـــهد تحوال كبيـــرا لقطاع 
السياحة في المملكة في ظل اإلصالحات 
االقتصاديـــة الجديدة التي تفتح األبواب 
أمـــام رجال األعمـــال والســـياح من جميع 
أنحـــاء العالم. ويحفز هذا المناخ المتطور 
موجـــة مـــن فـــرص االســـتثمار والتطويـــر 
المســـتقبلية، ويخلـــق حالـــة مـــن الزخـــم 
فـــي قطـــاع الضيافـــة خصوصـــا، وســـوق 

العقارات عموما”. 
وعلـــى صعيد آخـــر، واصلت أســـعار البيع 

ومعـــدالت اإليجـــار فـــي قطـــاع الوحدات 
الســـكنية تراجعهـــا خالل هـــذا الربع، وإن 
كان التراجـــع طفيفا للغاية، إال أنها تشـــير 
إلـــى مزيد من المؤشـــرات بأن الســـوق قد 
اقتربـــت من أدنـــى نقطة لها فـــي دورتها. 
وعلـــى الرغـــم مـــن التراجع فـــي األداء، ال 
تزال نظرتنا على المدى الطويل إيجابية، 
إذ مـــن المتوقع أن تســـاهم الديناميكيات 
الحاليـــة مبـــادرات اإلســـكان التـــي تعالج 

النقص في القدرة على تحمل التكاليف.

دبي - جيه إل إل
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أكد وزير اإلســـكان السعودي 
قـــرار  أن  الحقيـــل  ماجـــد 
القاضـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
بتعديـــل الالئحـــة التنفيذيـــة 
األراضـــي  رســـوم  لنظـــام 
إطـــار  فـــي  يأتـــي  البيضـــاء، 
مـــالك  بتحفيـــز  االهتمـــام 
تطويـــر  نحـــو  األراضـــي 
المعروض  وزيـــادة  أراضيهم 
العقـــاري وفقـــا لمســـتهدفات 
برنامـــج األراضـــي البيضـــاء؛  
لمـــا في ذلك مـــن أثر إيجابي 
علـــى المواطنيـــن والقطـــاع. 
التعديـــل  قـــرار  أن  وأوضـــح 
علـــى الئحة رســـوم األراضي 

البيضـــاء ســـيؤدي إلى زيادة 
األراضـــي  تطويـــر  تحفيـــز 
البيضـــاء مـــن خـــالل إمـــكان 
التطويـــر  مهلـــة  تمديـــد 
لـــدى  يثبـــت  لمـــن  والســـداد 
بتطويـــر  التزامـــه  الـــوزارة 
علـــى  حصولـــه  عبـــر  أرضـــه 
مـــن  المطلوبـــة  االعتمـــادات 
الجهات ذات العالقة وقيامه 
بســـداد الرســـوم المفروضـــة 
عليه، وفي حـــال عدم إنجاز 
تطوير األرض أو بنائها خالل 
للمكّلـــف،  الممنوحـــة  المـــدة 
ســـيتم تحصيل الرســـوم عن 

تلك المدة الممنوحة.

توقعــت شــبكة “ســي إن بي ســي” اإلخبارية األميركيــة انتهاء موجــة التصحيح 
السعرية في عقارات دبي في المرحلة المقبلة، موضحة أن السوق اآلن أصبحت 
أكثــر نضجــا بمــا يقتضــي االنتهــاء الوشــيك مــن موجــة التصحيح وبــدء مرحلة 
جديدة من التعافي.ونشــرت الشــبكة تقريرا خاصا عن أســعار العقارات في دبي 
وآفاقها المســتقبلية واســتند التقريــر إلى آراء مجموعة مــن المحللين وأصحاب 

كبريات الشركات العقارية النشطة في المنطقة بحسب صحيفة البيان.

وتضمـــن التقريـــر مقابلـــة مـــع الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة شـــركات “شـــوبا” 
العقارية، بي إن سي مينون، الذي أكد 
أن شـــركات التطوير العقاري المتمتعة 
بمصداقيـــة فـــي دبي خفضـــت بالفعل 
أســـعار الوحـــدات ضمـــن مشـــروعاتها 
وبالتالـــي، لـــم يعـــد هنـــاك مجـــال أمام 
مزيد من الخفض، إذ أصبحت األسعار 

مغرية ومشجعة على الشراء.
التجاريـــة  العالمـــات  أن  وأضـــاف 

العقاريـــة الكبرى في دبي مثل “إعمار” 
على ســـبيل المثال، دشنت مشروعات 
بقيمـــة نحـــو 9 مليـــارات درهـــم خالل 
النصـــف األول مـــن العـــام، ويعني ذلك 
أن الســـوق العقارية في دبي تتحســـن 
وسيحســـم المشـــترون قراراتهـــم فـــي 
األســـماء  بيـــن  والمفاضلـــة  االختيـــار 
واألســـماء  المصداقيـــة  ذات  الكبيـــرة 

األخرى.

السعودية: تعديل رسوم األراضي البيضاء لتحفيز التطوير 

عقارات دبي تقترب من إنهاء مرحلة التصحيح 
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أكـــد المدير العام للهيئـــة العامة للطيران المدني 
فـــي اإلمـــارات ســـيف الســـويدي، أن ترخيـــص 
شـــركة “العربية للطيران أبوظبـــي” من المتوقع 
أن يصـــدر مطلع العام المقبل 2020، إذ لن تأخذ 
اإلجـــراءات وقًتـــا طويـــًا، الســـيما أن الشـــركة 
الجديـــدة تأتـــي نتيجـــة لشـــراكة بيـــن ناقلتيـــن 
وطنيتيـــن مرخصتيـــن. وأضـــاف الســـويدي أن 

قـــرار موعد بدء التشـــغيل والخطة التشـــغيلية 
للشـــركة أمـــر يعـــود لشـــركتي االتحـــاد للطيران 
والعربيـــة للطيـــران، وفًقـــا لمـــا نقلتـــه صحيفـــة 

“االتحاد”.
وكانت “مجموعة االتحاد للطيران” و ”مجموعة 
العربيـــة للطيـــران”، أعلنتـــا األســـبوع الماضـــي، 
عـــن إبـــرام اتفاقيـــة إلطـــاق “العربيـــة للطيران 
أبوظبي”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض 

الكلفـــة، مقرهـــا العاصمـــة أبوظبـــي، وســـتكون 
“العربيـــة للطيـــران أبوظبي” مشـــروًعا مشـــترًكا 
ا  مســـتقًا، تتخذ من مطار أبوظبـــي الدولي مقرًّ
الشـــركة  وســـتقوم  لعملياتهـــا،  رئيســـا  ومركـــًزا 
الجديـــدة بدعـــم شـــبكة الوجهـــات والخدمـــات 
التي تقدمها االتحاد للطيران، وســـتلبي بدورها 
الكلفـــة  منخفـــض  الســـفر  قطـــاع  احتياجـــات 

والمتنامي في المنطقة.

أبوظبي - العربية.نت

ترخيص “العربية للطيران أبوظبي” مطلع 2020

أكــد عاملــون فــي القطــاع وأصحاب مكاتب ســفر وســياحة فــي البحرين، زيــادة الطلب علــى حجوزات 
السفر لألسبوع المقبل؛ بالتزامن مع إجازة المولد النبوي الشريف، مبينين أن تركيا ودبي قد استحوذتا 

على النصيب األكبر من اهتمامات المسافرين خالل هذه الفترة.

وقـــال صاحـــب مكتـــب المبتكـــر للســـفر والســـياحة 
حســـين المعلـــم، إن إجـــازة المولـــد النبوي، نشـــطت 
مكاتب السفر العاملة في المملكة وزادت من حركة 
الطلـــب علـــى الســـفر بنســـبة 40 % تقريبـــا مقارنـــة 

باأليام العادية.
وأوضح أن حجوزات تركيا تستحوذ على النصيب 
األكبر من اإلجمالي بســـبب رخص األســـعار وبرودة 
الجـــو فـــي إســـطنبول واألجـــواء المشـــابهة للـــدول 
الغربية وأوروبا في بلد إســـامي وأجواء مشـــابهة 

للدول العربية خصوصا في المأكوالت.

طرحـــت  الســـفر  مكاتـــب  أن  إلـــى  المعلـــم  وأشـــار 
عروضـــا خاصة لهـــذه اإلجازة القصيـــرة التي تعتبر 
فرصـــة لمكاتـــب الســـفر والســـياحة لتحقيـــق مزيد 
مـــن المبيعات وأيضا فرصـــة للمواطنين للتمكن من 
الســـفر، خصوصـــا الذيـــن لم يســـتطيعوا الســـفر في 

اإلجازة الصيفية التي انتهت أخيرا.
ولفـــت إلـــى أن هناك رحات إلى كل من اســـطنبول 
وأنطاليـــا في تركيـــا وهي الحجـــوزات األكثر إقباال 
مـــن قبل المســـافرين وبأســـعار مناســـبة من شـــركة 
طيـــران الخليـــج، الناقلة الوطنيـــة للبحرين، إذ يبلغ 

ســـعر التذكرة نحو 125 دينارا فيما يبلغ سعر الباقة 
مع الســـكن 185 دينارا لمدة 5 أيام إلى إســـطنبول، 

بينما رحات أنطاليا بـ175 دينارا.

مـــن جانبـــه، قـــال صاحـــب مكتـــب اليعقوب للســـفر 
والســـياحة عبدالمنعم اليعقوب، إن اإلجازات دائما 
تزيـــد مـــن الطلـــب علـــى الســـفر ومـــن الطبيعـــي أن 

يســـتغلها المواطنين لسياحتهم في الخارج، مؤكدا 
أن نســـبة زيـــادة الطلـــب تصـــل إلـــى 40 % مقارنـــة 

باأليام العادية.
وأوضـــح اليعقـــوب أن أماكـــن الســـفر تختلـــف مـــن 
مكتب آلخر، حســـب الدول والمعالم التي تتميز بها 
وتركـــز االهتمامات عليها، مبيًنا أن مكتب اليعقوب 
يركز على تركيا مـــع وكالة خطوط طيران “أطلس” 
التركي، إذ تسير رحات مباشرة من البحرين إلى 3 
وجهات في تركيا وهي: اسطنبول، أزمير، وانطاليا، 
فيما سيتم طرح وجهات جديدة في الفترة المقبلة 

ستضاف خال اإلجازات األخرى.
وأشـــار اليعقوب إلى أن متوســـط أسعار الرحلة إلى 
تركيـــا تبلغ 250 دينارا لمدة أســـبوع كامل وتختلف 
األســـعار أقـــل أو أكثر بحســـب الفنـــادق المحجوزة 

وتصنيف النجوم.

ــة ــل ــض ــف ــم ــات ال ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــث الـ ــ ــي ــ ــا بـــالـــمـــرتـــبـــة األولــــــــــى مـــــن ح ــ ــي ــ ــرك ــ ت

إجازة “المولد النبوي” ترفع الطلب على حجوزات السفر 40 %

إعداد: زينب العكري
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ترليون دوالر االستثمارات األجنبية بـ “الطيران” في اإلمارات
تســتضيف مدينــة دبــي الــدورة الثانية للقمــة العالمية لالســتثمار في قطــاع الطيران 
التــي تنطلــق يــوم 27 يناير من العام المقبل المقبل وتســتمر على مــدى 3 أيام، وتضم 
أكثر من 1400 مشــارك من المســتثمرين في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم، 
إلــى جانب عدد من القادة والمســؤولين الحكومييــن، والممولين من القطاع الخاص، 
والشــركات العاملــة فــي القطــاع، ونخبــة من مشــغلي الطائــرات، ومقدمــي الخدمات 

اللوجستية.
وتأتـــي القمة التـــي تنظمها الهيئـــة العامة 
للطيران المدني، تحت شـــعار” تقوية نمو 

الطيران العالمي من خال ادخار األموال 
لاســـتثمار“؛ بهـــدف تســـليط الضوء على 

الفرص االستثمارية الواعدة التي توفرها 
صناعـــة الطيـــران، كمـــا تركـــز علـــى أهـــم 
المشاريع المتعلقة بهذه الصناعة لكبريات 
الشركات المشـــاركة من مختلف األسواق 
المحليـــة، واإلقليميـــة، والعالمية، الســـيما 
أســـواق قارتـــي إفريقيا وآســـيا، ومنطقة 
الشـــرق األوسط واألســـواق الناشئة التي 
تعتبر من األســـواق الجديدة المســـتهدفة 

في مجاالت صناعة الطيران. 
وقال المدير العـــام للهيئة العامة للطيران 

المدنـــي ســـيف الســـويدي “تحظـــى دولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة بمكانة كبيرة 
وثقـــة عاليـــة فـــي قطـــاع الطيـــران، علـــى 
وتعـــد  والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 
صناعـــة الطيـــران فيهـــا واحـــدة مـــن أكبر 
صناعات الطيران حول العالم، إذ استطاع 
قطـــاع الطيران اليوم أن يســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي في 
الدولـــة بنســـبة تصل إلى 15 %، ويســـعى 
القطاع إلى اســـتكمال مســـيرة اإلنجازات 

لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
إلـــى 20 % خـــال األعـــوام المقبلـــة، مـــن 
خال تنفيذ مشـــاريع ومبـــادرات مختلفة 
تســـهم بتطوير البنية التحتيـــة للمطارات 
لزيـــادة قدرتهـــا االســـتيعابية، بمـــا يلبـــي 
توقعات اإلمارات لخدمة ملياري مســـافر 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  مطاراتهـــا  عبـــر 
المقبلـــة، إلـــى جانـــب التطـــور فـــي مجال 
تصنيع قطع الطائرات، والعمل على جذب 
المســـتثمرين مـــن خـــارج الدولـــة إلنشـــاء 

أعمالهم في شـــركاتنا ومطاراتنا الوطنية، 
إذ تقـــدر قيمـــة المشـــاريع األجنبيـــة التي 
يجـــري تنفيذها حاليا بأكثـــر من تريليون 
دوالر”. ويشـــهد القطـــاع نمـــوا متســـارعا 
ومتزايـــدا فـــي جميـــع األنشـــطة المتعلقة 
به ويعد االســـتثمار فيها مربحا للغاية، إذ 
تنمو صناعة الطيران حول العالم بنســـبة 
5 % ســـنويا، ومن المتوقع أن تصل نسبة 
النمـــو إلـــى 50 % خال 5 أو 10 ســـنوات 

مقبلة.

دبي - شركة اإلستراتيجي إنفينيتي

زار وفــد إعالمــي متحــف اللوفــر أبوظبــي فــي مدينــة الســعديات، ضمــن فعاليــات “ســنة 
لننطلــق” الخــاص بمعــرض “إكســبو دبــي 2020”، التــي نظمتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة يوم 20 أكتوبر 2019 الماضي. وتضمنت الجولة الكشــف عن معلومات تاريخية 
عــن مدينــة أبوظبــي وكيف أصبحت في ســنوات معــدودة من صحراء قاحلــة إلى مدينة 
خضراء تحتضن على أرضها حضارات ومعالم هندسة معمارية ومساحات خضراء تسر 

عين الزائرين. 

يقبـــع  المعماريـــة  اإلبداعـــات  ضمـــن  ومـــن 
متحـــف “اللوفر أبوظبي” الـــذي تم افتتاحه 
فـــي نوفمبـــر 2017، إذ تصـــدر وقتهـــا وســـم 
#افتتاح_اللوفـــر فـــي أبوظبـــي، “ترينـــدات” 
أكثـــر من دولـــة عربية على موقـــع التواصل 
االجتماعـــي “تويتـــر”، وانطلـــق “الهاشـــتاج” 
للســـياحة  أبوظبـــي  هيئـــة  إعـــان  عقـــب 
والثقافـــة عن موعـــد افتتاح متحـــف اللوفر 

بأبوظبي في الـ11 من نوفمبر 2017.
تعـــود فكـــرة إنشـــاء متحف اللوفـــر أبوطبي 
إلـــى العـــام 2006، حينمـــا قـــّرر رئيـــس دولة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــيخ زايد آل 
نهيـــان )رحمة هللا(، إنشـــاء متحف لإلمارات 
العربيـــة. وفي العـــام 2007 أبرمـــت اتفاقية 
فريدة مـــن نوعها مع دولة فرنســـا باقتباس 
اسم اللوفر ليصبح متحف “اللوفر أبوظبي” 
علـــى أن تكـــون مـــدة االتفاقيـــة 30 عاًما و6 
أشـــهر. وتتيح االتفاقية اســـتعارة مجموعة 
من مقتنيـــات “اللوفر باريـــس” وعرضها في 
“اللوفـــر أبوظبـــي” وبالفعـــل افتتـــح متحف 
اللوفـــر أبوظبـــي في 11 نوفمبـــر 2017 أمام 
إطـــاق  علـــى  ســـنوات   10 بعـــد  الجمهـــور 

المشـــروع الضخـــم، وفاقـــت كلفتـــه الــــ650 
إطـــاره فرنســـا  فـــي  مليـــون دوالر، وتوفـــر 
حســـب االتفاقية خبرتها وتعير أعمااًل فنية 
وتنظـــم معـــارض مؤقتـــة، فـــي مقابـــل نحو 

مليار دوالر نصفها السم اللوفر وحده.
ا علـــى مـــدى  كمـــا يقـــوم 13 متحًفـــا فرنســـيًّ
السنوات العشر األولى بإعارة قطع تاريخية 
وفنية إلى المتحف في دولة اإلمارات، لمدة 

سنتين كحد أقصى لكل قطعة.
الثقافيـــة  المؤسســـات  إحـــدى  وباعتبـــاره 

الواقعـــة فـــي قلـــب المنطقـــة الثقافيـــة فـــي 
الســـعديات، يجد عّشـــاق الفـــّن ماذهم بين 
التاريخيـــة  األهميـــة  ذات  الفنيـــة  األعمـــال 

والثقافية واالجتماعية الباقية منذ القدم.

 االنفتاح على الحضارات

وقـــال مســـؤول االتصـــاالت الحكومية حمد 
الحوســـني “يجّســـد متحف اللوفـــر أبوظبي 
االنفتـــاح علـــى الحضارات حيـــث يضم بين 

جوانبـــه المصممة بدقـــة متناهية قطع فنية 
وآثـــار لحضـــارات كثيـــرة تـــم تجميعهـــا من 
مختلـــف بلدان العالـــم؛، مؤكًدا أن 50 % من 
المعروضات في المتحف تم استعاراتها والـ 
50 % األخـــرى تم شـــراؤها ومن المقرر بعد 
انتهـــاء مهلة االتفاقيـــة أن يتحول المتحف 

إلى “متحف زايد التاريخي”.
وأضاف الحوسني “يعد اللوفر أبوظبي أول 
متحـــف من نوعه فـــي العالـــم العربي برؤية 
عالميـــة، يســـلط الضـــوء علـــى المشـــتركات 

اإلنســـانية عبـــر اســـتعراض أوجـــه التشـــابه 
والقواســـم المشتركة للتجربة اإلنسانية عبر 

مختلف الحضارات”.
بالحوســـني  الخاصـــة  التغريـــدة  وكانـــت 
بمناســـبة االفتتاح “شـــعاع النـــور واإلضاءة 
فـــي متحـــف #لوفر_أبوظبـــي مســـتمدة من 
واحـــات العيـــن”، مســـتعرًضا أحـــد األعمـــال 
الفنية المســـتوحاة مـــن البيئـــة المحلية في 

اإلمارات.

ــة ــ ــاري ــ ــم ــ ــع ــ ــة وم ــ ــ ــاري ــ ــ ــض ــ ــ ــة وح ــ ــي ــ ــاف ــ ــق ــ ــح عــــــن مــــعــــالــــم ومـــــشـــــاهـــــد ث ــ ــص ــ ــف ــ ي

“اللوفر أبوظبي”... قصة نجاح جديدة لإلمارات

هبة محسن من أبوظبي

زينب العكري
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“العفــو الدوليــة”: قنابــل اخترقــت جماجــم المتظاهريــن

العراق... مواجهات بين المحتجين وقوات األمن

قــالــت مــصــادر أمــنــيــة فــي الــعــراق 
جميع  أغلقوا  المحتجين  آالف  إن 
الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر 

الرئيس المطل على الخليج.
الميناء  من  الــواردة  األنباء  وتفيد 
ــبــصــرة  الــــواقــــع فــــي مــحــافــظــة ال
متظاهرا   122 بإصابة  الجنوبية، 
اختناق خالل  بحاالت  األقل  على 
مواجهات مع قــوات األمــن، وذلك 
بعدما أطلق األمن الذخيرة الحية 
ــلـــدمـــوع نــحــو  ــمــســيــل لـ ــاز ال ــ ــغ ــ وال

المتظاهرين.
وتأتي تلك األنباء في الوقت الذي 
يــدعــو فــيــه نــاشــطــون عــبــر مــواقــع 
المتظاهرين  االجتماعي  التواصل 
ــاد أمـــــــــام مــبــنــى  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى االحـ
المحافظة بدال من ميناء أم قصر 
حيث تسبب قطع الطرق المؤدية 
ــقـــدرة عــلــى تفريغ  الـ ــدم  ــيــه وعــ إل
مــغــادرة  إلــى  البضائع  مــن  السفن 
بحمولتها  عــائــدة  سفينة   12 نحو 

إلى ميناء أبوظبي في اإلمارات.
ــان الــعــمــل فــي مــيــنــاء أم قصر  وكـ
الماضي  متوقفا منذ يوم األربعاء 
مدخله  المحتجون  أغلق  أن  بعد 
بضائع  تحمل  شــاحــنــات  ومــنــعــوا 
يوم  منذ  الخروج  أو  الدخول  من 

الثالثاء.
البالد  واردات  الميناء   ويستقبل 
النباتية  ــزيـــوت  والـ الــحــبــوب  مــن 

والسكر.
إعـــالم محلية،  وبــحــســب وســائــل 
أصدر المتحدث باسم القائد العام 
اللواء  العراقية  المسلحة  للقوات 
فيه  ينفى  بيانا  خلف  الكريم  عبد 
استخدام  إلــى  تشير  التي  األنباء 
الرصاص الحي و قنابل الغاز ضد 

المتظاهرين في البالد.
مؤدية  طرقا  محتجون  أغلق  كما 
إلى حقل “مجنون” النفطي ومنعوا 

الموظفين من الوصول إلى هناك. 
في  العمل  أن  أكــدت  مــصــادر  لكن 

الحقل لم يتأثر.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة وطــبــيــة 
قتلت  ــن  األمــ ــوات  قــ إن  ــعــراق  ــال ب
آخـــريـــن   91 وأصــــابــــت  مــحــتــجــا 
فــي بــغــداد أمــس السبت فــي ظل 
العراقيين  آالف  احتشاد  استمرار 
ــات ضــخــمــة ضــد  ــاجـ ــجـ ــتـ ــي احـ فــ

الحكومة.

ولقي أكثر من 250 شخصا حتفهم 
قــوات  إطــالق  نتيجة  أكتوبر  فــي 
للدموع  المسيل  الغاز  األمن قنابل 
والرصاص المطاطي على الحشود 
ــن إصــابــة  مـــبـــاشـــرة مــمــا أســـفـــر عـ

بعضهم في الرأس والصدر.
الــدولــيــة  الــعــفــو  منظمة  واتــهــمــت 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة “بــاالســتــهــداف 
ــلــمــتــظــاهــريــن بــقــنــابــل  الــمــبــاشــر ل

اخترقت جماجمهم”.

بغداد - وكاالت

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير في بغداد )أ ف ب(

بيروت - أ ف ب

ُقتل 6 مدنيين على األقل، غالبيتهم من 
عائلة واحــدة بينهم امــرأة وطفل، أمس 
نّفذتها طائرات حربية  بضربات  السبت، 
روسية في محافظة إدلب شمال غربي 

سوريا.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وذكــر 
استهدفت  روسية  حربية  “طــائــرات  أن 
قــريــة جــبــاال فــي ريــف إدلـــب الجنوبي”، 
ــدد الــقــتــلــى مــرشــح  ــى أن عــ ــ مــشــيــرا إل
بعضهم  جرحى  “لــوجــود  نظرًا  لالرتفاع 
فـــي حــــاالت خــطــرة بــاإلضــافــة لــوجــود 

عالقين تحت األنقاض”.
الـــشـــام )جبهة  وتــســيــطــر هــيــئــة تــحــريــر 

الــنــصــرة ســابــقــًا( على الــجــزء األكــبــر من 
ــــب ومــحــيــطــهــا، كــمــا تــتــواجــد فيها  إدلـ
نفوذا.  أقــل  ومعارضة  متشددة  فصائل 
ــحــو ثــالثــة  وتـــضـــم إدلـــــب ومــحــيــطــهــا ن
مــاليــيــن نــســمــة، نــصــفــهــم نـــازحـــون من 
مناطق أخرى وبينهم عشرات اآلالف من 
المقاتلين المعارضين الذين تم إجالؤهم 
من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها 

قوات النظام على معاقلهم.
عبدالرحمن  رامــي  المرصد  مدير  وقــال 
فيها  ُيقتل  شهرين  منذ  مــّرة  أول  “هــذه 
هذا العدد من المدنيين في عملية جوية 

روسية واحدة”.

مقتل 6 من عائلة واحدة بغارة روسية بإدلب
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ــا”  ــ ــب ــامــ ــ ــت أفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة “الســ
اإليطالية، الجمعة، بتوقيف رحالت 
شــركــة طــيــران “مـــاهـــان” اإليــرانــيــة 
الــمــصــنــفــة عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
دعم  في  تورطها  بسبب  األميركية 

اإلرهاب.
سيتعين  الصحيفة،  لتقرير  ووفًقا 
إنــهــاء رحــالتــهــا إلى  على “مــاهــان” 
إيطاليا خالل مهلة 45 يوما، وذلك 
بناء على قرار حكومي أعلنه وزير 
الخارجية اإليطالي لويجي ديمايو 

قبل حوالي شهر.
وألمانيا  فــرنــســا  مــن  كــال  أن  يــذكــر 
“ماهان”  رحالت  بإلغاء  أيًضا  قامتا 
قائمة  فـــي  تصنيفها  تـــم  أن  مــنــذ 

العقوبات العام الماضي.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
ــاد بـــقـــرار  ــ ــد أشــ ــيــو قــ ــومــب ــك ب ــايـ مـ

إيــطــالــيــا، فــي تــصــريــحــات لــه يــوم 
“أوروبــا  إن  قائالً  الماضي،  األربعاء 
بدأت تدرك تدريجيًا طبيعة السلوك 

اإليراني”.
ــي فــيــلــق الـــقـــدس  وكــــــان قـــائـــد فــ
ــرف األســـبـــوع  ــتـ ــد اعـ اإليــــرانــــي، قـ
ــاســتــخــدام الــطــائــرات  الـــمـــاضـــي، ب
“مــاهــان”  لخطوط  التابعة  المدنية 
في نقل الجنود والعتاد إلى سوريا.

الرسمية  شبه  “مهر”  وكالة  ونقلت 
ــن نـــصـــرت هللا بـــور  ــة عــ ــ ــي ــ ــران ــ اإلي
حــســيــنــي، أحـــد قـــادة قـــوات فيلق 
ــلــحــرس الـــثـــوري  ــقـــدس الــتــابــع ل الـ
ــا، قـــولـــه إن  ــ ــوري اإليــــرانــــي فـــي ســ
العمالقة  “مــاهــان”  “طــائــرات شركة 
كــانــت تــســاعــدنــا فــي نــقــل الــقــوات 
إلى سوريا على الرغم من أن مطار 

دمشق كان تحت القصف”.

شركة طيران ماهان تنقل قتلى الحرس الثوري من سوريا إلى إيران 

ســيتعين على الشــركة إنهاء رحاتهــا إلى إيطاليا خــال 45 يوما
روما تحظر رحالت “ماهان” اإليرانية

بيروت - وكاالت

اللبنانيين مساء أمس  المحتجين  استمر توافد عدد من 
إلى ساحة النور في طرابلس شمال البالد.

أنحاء  جميع  فــي  الــطــرق  بقطع  المتظاهرون  حــذر  وقــد 
ــتــداء مــن الــثــالثــاء فــي حـــال لــم يــحــدد موعد  ــبــالد، اب ال
تشكيل  تتولى  شخصية  لتكليف  النيابية  االســتــشــارات 

الحكومة الجديدة.
وكان قد صدر عن مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية 
ــالم المرئي  ــي: “يــتــنــاقــل بــعــض وســائــل اإلعــ ــ الــبــيــان اآلت
والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، 
النيابية  االســتــشــارات  موعد  تحديد  عــدم  أسباب  حــول 

الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة”.
كما أشار إلى أنه يهم المكتب اإلعالمي إيضاح اآلتي:

يجري  عــون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  “إن  أوالً: 
االتصاالت  استقالته،  الحريري  سعد  الرئيس  تقديم  منذ 
الضرورية التي تسبق تحديد موعد االستشارات النيابية 
البالد  في  الراهن  الظرف  أن  من  انطالقًا  وذلك  الملزمة، 
يتطلب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي إلى حل 
ما  طبيعيًا،  التكليف  يأتي  حتى  المطروحة  العقد  بعض 

يسّهل الحقًا عملية التأليف”.
سوف  التي  الكبيرة  التحديات  أن  الرئيس  “يــرى  ثانيًا: 
تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير 
التكليف، ألن االستعجال في مثل هذه  لعملية  متسرعة 

الحاالت يمكن أن تكون له تداعيات مضرة”.

ساحة النور في طرابلس شمالي لبنان أمس )أ ف ب(

اســتمرار توافد المتظاهرين إلى ســاحة النور في طرابلس
لبنان... المحتجون يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”
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كــشــف وزيــــر اإلعـــــالم الــيــمــنــي، معمر 
التوقيع  أن مراسيم  الجمعة،  اإلرياني، 
ــاق الـــريـــاض بين  ــفـ الــرســمــي عــلــى اتـ
الحكومة والمجلس االنتقالي الجنوبي، 
الموافق  ــقــادم  ال الــثــالثــاء  يــوم  ستتم 
ــادم الــحــرمــيــن  5 نــوفــمــبــر، بــرعــايــة خــ

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
على  تغريدات  في  اإلريــانــي  وأوضــح 
ذلــك سيتم  أن  “تــويــتــر”،  فــي  صفحته 
بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي 
الدولة والحكومة واألحزاب  وقيادات 
واالجتماعية  السياسية  والشخصيات 

بحسب  ــاء،  ــ ــدقـ ــ واألصـ ــاء  ــقــ واألشــ
ــــى أن  تــعــبــيــره. كــمــا أشــــار إل

السياسي  الــحــضــور  هـــذا 
السعودية  حــرص  يــؤكــد 
والـــرئـــيـــس هــــــادي عــلــى 

المكونات  مختلف  حضور 
السياسية  والنخب  الجنوبية 

كافة  جــهــود  تــوحــيــد  بــهــدف  اليمنية 
ــة الــشــرعــيــة  ــيــمــنــيــيــن تـــحـــت مــظــل ال
الدستورية في معركة استعادة الدولة 
الحوثية  الميليشيا  انــقــالب  وإســقــاط 

المدعومة من إيران.
الجهود  عاليًا  “نثّمن  اإلريــانــي:  وقــال 
المتواصلة من األشقاء في السعودية 
توحيد  على  والعمل  االتــفــاق  إلنــجــاز 
كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات 
اإليراني وأداته  الخطر  وفي مقدمتها 
في  الحكومة  جهود  ودعــم  الحوثية 
والحفاظ  واالســتــقــرار  األمـــن  تثبيت 
ــمــــن وســــالمــــة  ــيــ ــ ــــى وحــــــــدة ال ــل عــ
المواقف  هذه  واصفًا  أراضــيــه”. 
ــا “تـــاريـــخـــيـــة مــشــهــودة  ــه ــأن ب

للمملكة”.
يـــــذكـــــر أنــــــــه كــــــــان مــن 
االتفاق  توقيع  المرتقب 

الخميس، إال أنه تم تأجيله.

اإلرياني: توقيع “اتفاق الرياض” الثالثاء المقبل
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المدني  ــدفــاع  ال منظمة  رئــيــس  أعــلــن 
اإليراني غالم رضا جاللي أن الواليات 
ضد  سيبرانية  حــربــًا  شنت  المتحدة 

منشآت إيران وبنيتها التحتية.
ــو عــمــيــد بــالــحــرس  ــال جــاللــي، وهـ وقــ
الثوري، في كلمة له قبيل خطبة صالة 
ــهـــران، إن “الـــواليـــات  الــجــمــعــة فـــي طـ
ــًا الـــحـــرب  ــيـ ــمـ الـــمـــتـــحـــدة أعـــلـــنـــت رسـ
التحتية  البنية  اإللكترونية ضد طبقة 

السيبرانية اإليرانية”.
ألول  األميركيون  “أعــلــن  أضـــاف:  كما 
ــقــات الــبــنــيــة  ــرة أنـــهـــم هـــاجـــمـــوا طــب مــ
الطبيعي  والـــغـــاز  الــبــحــريــة  التحتية 

قيام  ردًا على  والكهرباء، وذلك 
ــيــة بــإســقــاط  ــران الـــقـــوات اإلي
طيار  بدون  أميركية  طائرة 

في 20 يونيو الماضي”.
ــك، نـــقـــلـــت كــــل مــن  ــ ــ إلـــــى ذلـ

ــن بــوســت”  ــطـ ــنـ صــحــيــفــة “واشـ

ــد بــــــــرس” عــن  ــ ــت ــ ــي ــوشــ ــة “أســ ــ ــ ــال ــ ــ ووك
تلك  أن  حينها،  أميركيين  مسؤولين 
دونــالــد  الرئيس  بــأوامــر  تمت  العملية 
الكمبيوتر  أنظمة  واستهدفت  ترامب، 
وجه  على  الثوري  الحرس  قواعد  في 
التحكم  أجـــهـــزة  وعــطــلــت  ــتــحــديــد،  ال

بالصواريخ اإليرانية.
ومــع ذلــك، نفى رضــا جاللي أن تكون 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة قـــد نــجــحــت في 
في  الــخــوض  ودون  أهــدافــهــا.  تحقيق 
“قــد تمكنت  إيــران  إن  قــال  التفاصيل، 
في  مسبوقة  غير  بــصــورة  الـــردع  مــن 
ــمـــدنـــي”، وفــق  قـــطـــاع الـــدفـــاع الـ
إعالم  وسائل  وكانت  تعبيره. 
أمــيــركــيــة قـــد كــشــفــت أن 
شن  خيار  درس  تــرامــب 
هـــجـــمـــات ســيــبــرانــيــة 
على  ردا  ــران  ـــ إيـ عــلــى 
اعتداءاتها على دول المنطقة.

إيران: أميركا أعلنت رسميا الحرب اإللكترونية ضدنا

“تويتر” تغلق حساب 
قناة “حزب اهلل”

دبي - العربية.نت

أمس،  “تويتر”،  شركة  إدارة  أغلقت 
التابعة  الرسمي  المنار  قناة  حساب 

لميليشيا حزب هللا اللبناني.
وقالت الشركة إن اإلغالق تم بسبب 
ارتــكــاب الــقــنــاة مــحــظــورات وعــدم 

االلتزام بقواعد النشر.
كـــمـــا حـــظـــرت مــعــظــم الــصــفــحــات 
الخاصة بها التي تنشط على شبكة 

تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية.
اإليــقــاف حسابات  ذلـــك، شمل  ــى  إل

األخبار والبرامج.

دعا العراق جميع األطراف  «
الخارجية إلى احترام سيادته، 

وعدم التدخل في شؤونه 
الداخلية، في وقت تشهد البالد 

موجة ثانية من االحتجاجات التي 
انطلقت قبل أكثر من أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان،  «
أمس، بحسب ما أفادت وكالة 

األنباء العراقية، إنه “مع استمرار 
االحتجاجات الشعبية المطالبة 

باإلصالح، وصدور بيانات من دول 
أجنبية ومنظمات دولية تؤكد 
الحكومة العراقية على احترام 
إرادة العراقيين في المطالبة 

بحقوقهم التي ضمنها لهم 
الدستور العراقي في المواد 

38 و39 و40 التي تثبت حق 
العراقيين باختيار حكومتهم 

وفقًا للسياقات المعمول بها 
في النظام الديمقراطي العراقي 
وعلى حقوقهم التي كفلها لهم 

الدستور في حرية التعبير عن 
الرأي “وبما ال يخّل بالنظام العام 

واآلداب”.

إلى ذلك، أضافت “تعليقًا على  «
ردود األفعال التي صدرت عن 

الجهات األجنبية بخصوص 
الوضع الراهن في العراق فإن 
الحكومة العراقية تدعو جميع 

األطراف إلى ضرورة االلتزام بمبدأ 
احترام السيادة، وعدم التدخل في 

الشأن الداخلي العراقي”.

الخارجية العراقية: ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي الــســابــق،  ــ قـــال وزي
إنه ينصح رئيس  أشرف ريفي، أمس، 
الحريري،  سعد  المستقيل،  الحكومة 
بأال يشكل الحكومة تحت ضغط “حزب 
ــر ريــفــي، فــي تــغــريــدة على  هللا”. وذكـ
موقع “تويتر”، أنه يجب على الحريري 
أال يشكل الحكومة إذا استطاع فرض 
إلى  خرجت  التي  “االنتفاضة”  شــروط 

الشارع.
ويوم الثالثاء الماضي، استقال رئيس 
وقع  على  الــحــريــري،  سعد  الــحــكــومــة، 
االحتجاجات  موجة غير مسبوقة من 

ــطــبــقــة  ــي تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل ال ــ ــت ــ ال
السياسية في البالد وتحسين 

األوضاع االجتماعية.
وفي وقت سابق الخميس 
ــيــس  ــرئ ــا ال ــ الـــمـــاضـــي، دعـ

إلى  عــون  ميشال  اللبناني، 
من  جــديــدة  حــكــومــة  تشكيل 

“كفاءة وخبرة” مع دخول  وزراء ذات 
الـــحـــراك الــشــعــبــي غــيــر الــمــســبــوق في 

البالد أسبوعه الثالث.
وعلى الرغم من استقالة الحريري، ظل 
متمسكين  الشوارع،  في  المتظاهرون 
تشكيل  في  المتمثلة  مطالبهم،  بقائمة 
ومحاسبة  مصغرة  تكنوقراط  حكومة 
الــفــســاد فــي السلطة ورفــع  ــوز  كــل رمـ
الــســريــة الــمــصــرفــيــة عــن الــمــســؤولــيــن 

السياسيين وسقوط حكم المصرف.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
اللبنانيين  الزعماء  دعــا  بومبيو  مايك 
بــتــشــكــيــل حكومة  الــتــعــجــيــل  إلـــى 
جــديــدة، قــائــال فــي بــيــان “يجب 
أن تتوقف أي أعمال عنف أو 
ونناشد  استفزازية  أعمال 
الجيش واألجهزة األمنية 
ضمان  مواصلة  اللبنانية 

حقوق وسالمة المحتجين”.

ريفي للحريري: ال تخضع لضغط “حزب اهلل”



تغطية - المكتب اإلعالمي

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب 
الخيرية وشئون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة عن اعتزازه بحصول المهرة داهية 
على المركز الثاني في ســـباق بريدرز كب 
جوبليـــن للخيـــل الذي أقيم علـــى مضمار 

سانت انيتا بلوس أنجلوس األمريكية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن حصـــول المهـــرة داهيـــة علـــى 
المركـــز الثانـــي يؤكـــد المكانـــة المتميـــزة 
لـــدى المملكـــة فـــي الســـباقات العالميـــة، 
التـــي حققت العديـــد من اإلنجـــازات في 
الفتـــرة الســـابقة وســـيكون دافـــع للجهـــاز 
الفنـــي لمواصلـــة تحقيـــق اإلنجـــازات في 

السباقات القادمة.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفة إلى أن ســـباق بريدرز كب جوبلين 

يعتبر من أقوى الســـباقات على مســـتوى 
العالم ودائًما ما يشـــهد منافسة قوية بين 
الفرســـان المشـــاركين ويحظـــى باهتمـــام 
وأن  واإلســـطبالت،  المـــالك  مـــن  كبيـــر 
حصول المهـــرة داهية على المركز الثاني 
يعتبـــر إنجـــاز مميـــز فـــي ظـــل المشـــاركة 

كمـــا  العالـــم،  مـــن مختلـــف دول  القويـــة 
أن المهـــرة داهيـــة كانت قريبـــة من الفوز 
بالمركـــز األول بعـــد المنافســـة القوية في 

األمتار األخيرة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
بيـــوك  ويليـــام  الفـــارس  بجهـــود  خليفـــة 
والمـــدرب روجـــر فيرنـــز وحرصهـــم على 
لتحقيـــق  المســـتويات  أفضـــل  تقديـــم 

المراكز المتقدمة.
وجاء حصول المهـــرة داهية على المركز 
الثانـــي فـــي الفئـــة األولى لمســـافة 1600 
متر وسط منافســـة قوية مع المشاركين، 
للمهـــرات  المخصـــص  الســـباق  شـــهد  إذ 
عمـــر الســـنتين مشـــاركة 14 فارًســـا علـــى 

األراضي العشبية.
 وتعد هذه المشاركة هي السادسة للمهرة 
داهية حيث حققت 3 انتصارات سابقة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بأقوى سباقات العالم للخيل في لوس أنجلوس األميركية
المهرة داهية تحقق المركز الثاني وناصر بن حمد يشيد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفه، يقام اليوم )األحد( سباق خالد بن حمد الخيري الثالث للجري 
لذوي العزيمة، والذي ينظمه االتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة 
بالتعــاون مــع االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى، وبدعــم مــن اللجنــة 
البارالمبية البحرينية، في الســاحة الخلفية الســتاد البحرين الوطني 

بمدينة عيسى الرياضية.

وســـوف تنطلق فعاليات السباق 
في الســـاعة 3.30 عصـــًرا برفقة 
الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة 
تبـــدأ فعاليـــة  الداخليـــة، بعدهـــا 
المشي لمسافة 500 متر بصحبة 
ذوي العزيمة البصرية ومتالزمة 
داون وذوي العزيمـــة الحركيـــة. 
وتهـــدف الفعاليـــة لدمـــج هاتين 
الفئتيـــن فـــي المجتمـــع ومنحهم 

فرصة إلثبات قدراتهم.

الســـباقات  ســـتنطلق  بعدهـــا،   
التي تشـــتمل علـــى مراحل عدة 
حســـب المراحـــل العمريـــة ونوع 
اإلعاقة على النحو التالي: سباق 
العموم لألســـوياء 3 كيلومترات، 
وسباق الدراجات لذوي العزيمة 
3 كيلومترات، وســـباق الناشئين 
من 11 - 15 سنة كيلومتر واحد.

وســـوف يتخلـــل الســـباق برامج 
ترفيهية لألطفال وعروض حية 

لفريق Alkaabi Fighter وغيرها 
من الشـــركات المساهمة، وسيتم 
توزيع قمصـــان خاصة وميدالية 
لكل مشـــارك إضافة إلى كؤوس 
للمراكـــز الثالثـــة األولـــى في كل 

سباق.

سمو الشيخ خالد بن حمد

بالســاحة الخلفية الســتاد البحرين الوطني بمدينة عيســى الرياضية
ـــة ـــذوي العزيم ـــري ل ـــد الخي ـــن حم ـــد ب ـــباق خال ـــق س ـــوم ينطل الي
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المكتب اإلعالمي

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، أقيم في قرية القدرة البحرينية تأهيلي القدرة للموسم الجديد 2019 -  2020 بمشاركة واسعة من االسطبالت والفرسان 

لمسافة 80 كيلومترا دوليا و80 و40 كم محليا.

وشـــهد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة مراحل تأهيلي القدرة برفقة نائب 
رئيـــس  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 

خليفة.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن الســـباق التأهيلي 
للموســـم جاء قوًيا في جميـــع مراحله مع 
مشاركة نخبة من فرســـان المملكة، الذين 
ســـاهموا في إعطـــاء الســـباق طابًعـــا فنًيا 
قوًيـــا، خصوصـــا بعد أن شـــهدت منافســـة 
عالية، مشـــيرا ســـموه إلى أن السباق جاء 
قوًيـــا مـــع انطالقتـــه فـــي المرحلـــة األولى 
التـــي شـــهدت اندفاًعا وســـرعة من غالبية 
الفرسان الذين ساهموا في اإلثارة، وتهيئة 

األجواء ليكون سريًعا مع انطالقته.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
ظهـــر  الـــذي  الجيـــد  بالمســـتوى  خليفـــة 
عليـــه تأهيلـــي القـــدرة في جميـــع مراحله 
خصوًصـــا في الســـباق الدولي الـــذي قدم 
مســـتويات  واإلســـطبالت  الفرســـان  فيـــه 
جيـــدة تؤكد اســـتعدادهم المميز للموســـم 
الجديد وللســـباق المقبل، مبيًنا سموه إلى 
أن اإلســـطبالت والفرســـان تعرفوا بشـــكل 
كامل على إمكانات الجياد وأتاح الســـباق 
علـــى  لالطـــالع  لهـــم  الفرصـــة  التأهيلـــي 

إمكاناتهم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة أن الموســـم الجديد 2019 -  2020 
ســـيكون أكثر إثارة عن المواســـم السابقة 
في ظل االستعدادات الجيدة لإلسطبالت 
والفرســـان، إذ إن اإلثارة ســـتكون العنوان 

التـــي  األبـــرز لجميـــع الســـباقات المقبلـــة، 
مـــن دون شـــك سيســـعى االتحـــاد الملكي 
بإخراجهـــا  القـــدرة  للفروســـية وســـباقات 
أن  الســـيما  تنظيميـــة،  صـــورة  بأفضـــل 
فـــي  مميـــزة  كانـــت  المحليـــة  النجاحـــات 
الســـنوات الماضية وساهمت بشكل الفت 
دافـــع  والفرســـان  اإلســـطبالت  بإعطـــاء 

معنوي كبير لتقديم أفضل المستويات.

كسب الوجوه الشابة

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن ســـعادته بدخـــول العديد من 
الوجوه الشابة من الفرسان في السباقات، 
وهـــو األمر الـــذي يؤكد أن المملكـــة قادرة 
على إنتاج فرسان لمواصلة مسيرة التقدم 
لرياضـــة القـــدرة التـــي حققـــت العديد من 
اإلنجازات في الســـنوات الماضية، مشيرا 
ســـموه إلـــى أن االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة أعد ومنذ سنوات طويلة 
خطة إلدخال الوجوه الشـــابة في سباقات 
القـــدرة، وهـــو يجنـــي ثمـــار هـــذه الخطـــة 

الطموحة.

مشاركة واسعة

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
مـــن  الواســـعة  المشـــاركة  أن  خليفـــة  آل 
قبـــل الفرســـان ســـاهمت في خلـــق أجواء 
مـــن المنافســـة القويـــة والمثيـــرة، وجميع 
الفرســـان أكـــدوا النوايـــا التنافســـية لهـــذا 
الموســـم من خالل هذا الســـباق التأهيلي، 
إلـــى جانب قـــوة الجياد التي شـــاركت بها 
فـــي منافســـات الســـباق التأهيلي، مشـــيرا 

ســـموه إلى أن الفريق الملكي قام بإشـــراك 
الســـباق؛  هـــذا  فـــي  الجيـــاد  مـــن  العديـــد 
والهـــدف تأهيـــل الجيـــاد للمشـــاركة فـــي 
السباقات المقبل خاصة في سباق افتتاح 

الموسم مساء 23 نوفمبر الجاري.

سموه يلتقي الفرسان

حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  حـــرص 
فريـــق  فرســـان  لقـــاء  علـــى  خليفـــة  آل 
فيكتوريوس، إذ أعطى ســـموه التعليمات 
لفرســـان الفريق وحرص على تشـــجيعهم 
الســـباق والتعـــرف علـــى  طـــوال مراحـــل 

إمكانات الجياد.

الرويعي يتصدر تأهيلي الدولي

الرويعـــي  خالـــد  راشـــد  الفـــارس  تصـــدر 
تأهيلي 80 كيلومترا دوليا من اســـطبالت 
الزعيـــم، إذ أنهـــى الســـباق بزمـــن وقدره 3 
 22.857 وبســـرعة  دقيقـــة  و30  ســـاعات 

كيلومتر.
مـــن  البلوشـــي  نايـــف  الفـــارس  حـــل  ثـــم 
اســـطبالت الزعيم بزمن وقدره 3 ساعات 
الثانيـــة  مـــن  أجـــزاء  و10  دقيقـــة  و30 
وبســـرعة 22.839 كيلومتـــر، ثـــم الفـــارس 
ناصـــر حمد من اســـطبالت الشـــيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة وبزمـــن 3 ســـاعات 
و40 دقيقـــة و59 ثانية وبســـرعة 21.721 
كيلومتـــر، ثـــم الفـــارس حســـن فـــردان من 
اســـطبالت الزعيم وبزمن 3 ســـاعات و41 
الشـــيخ  الفـــارس  ثـــم  ثـــوان،  و9  دقيقـــة 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة مـــن فريـــق 
و41  ســـاعات   3 وبزمـــن  فيكتوريـــوس 

دقيقـــة و17 ثانيـــة، ثـــم الفـــارس عثمـــان 
العوضـــي من فريـــق فيكتوريوس بزمن 3 
ســـاعات و41 دقيقـــة و17 ثانية وبســـرعة 

21.692 كيلومتر.

تأهيلي 80 كيلومترا محلي

تصدر الفارس سلمان حميد من اسطبالت 
أحمد الفاتح تأهيلـــي 80 كيلومترا محلي 
بزمـــن 5 ســـاعات و16 دقيقـــة و13 ثانيـــة 
وبســـرعة 15.179 كـــم، ثـــم محمـــد خليفة 
من اســـطبالت الشـــوامخ بزمن 5 ســـاعات 
و19 دقيقـــة و16 ثانية وبســـرعة 15.034 

كيلومتر.

محمد وائل يتصدر محلي 40 

كيلومترا

تصـــدر الفـــارس محمـــد وائـــل الماجد من 
اســـطبالت العاديات تأهيلي 40 كيلومترا 
محلي بزمن ساعتين و37 دقيقة وبسرعة 
15.283 كيلومتـــر، ثـــم الفارس عمر ســـالم 
من اسطبالت النصر وبزمن ساعتين و37 
دقيقـــة و52 ثانية، ثم الفـــارس حمد علي 
من اسطبالت النصر وبزمن ساعتين و42 
دقيقـــة و10 ثـــوان، ثـــم إبراهيـــم عبـــدهللا 
مـــن اســـطبالت العيد بزمن ســـاعتين و54 

دقيقة و52 ثانية.

الرويعي: سعيد بالصدارة

أعـــرب الفـــارس راشـــد خالـــد الرويعي عن 
ســـعادته بصدارته تأهيلي القدرة لمسافة 
80 كيلومترا دولي، مشيًرا إلى أن السباق 
كان مثيًرا وشهد منافسة قوية على الرغم 
مـــن أنـــه تأهيلـــي لكنـــه كشـــف العديد من 
األمور للفرســـان واالســـطبالت المشـــاركة 

في السباق.
مـــن  المميـــز  بالتنظيـــم  الرويعـــي  وأشـــاد 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة وحرصهم على تقديم كامل الدعم 
أيًضـــا  الســـباق، مشـــيًدا  فـــي  للمشـــاركين 
باإلجراءات التنظيمية والفحص البيطري 

وسالسة إنهاء اإلجراءات.

العوضي: استفادة كبيرة

قـــال الفـــارس عثمـــان العوضي مـــن فريق 
فيكتوريـــوس أن الفريـــق حقـــق اســـتفادة 
كبيـــرة مـــن الســـباق التأهيلي الذي كشـــف 
لهم العديد من األمور، واطلع الفريق على 

إمكانيات الجياد المشاركة.
مـــن  العديـــد  “حققنـــا  العوضـــي  وقـــال 
المكاسب في الســـباق، سنسعى لتصحيح 
الســـباقات  فـــي  األمـــور وتفاديهـــا  بعـــض 
المقبلـــة، أمامنـــا ســـباقات مهمـــة ونتطلـــع 
للصعود لمنصة التتويج وهو الهدف الذي 

دائًما ندخل من أجله”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ملتقيا الفرسان

محلًيا و40  و80  ــا  ــًيـ دولـ كــيــلــومــتــرا   80 لــمــســافــة  ــدرة  ــقـ الـ تــأهــيــلــي  ــد  ــه ش

ناصر بن حمد: كسبنا الوجوه الشابة... واإلثارة مقبلة
سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ فيصل بن راشد يتابعان السباق

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

مشاركة بحرينية 
باآلسيوي

الحكام  لجنة  مستشار  يشارك 
القدم  لكرة  البحريني  باالتحاد 
رئيس  عبدالخالق  عبدالرحمن 
باالتحاد  الحكام  شــؤون  قسم 
جــاســم مــحــمــود وعــضــو لجنة 
العالن،  خالد  باالتحاد  الحكام 
اآلسيوي،  التحكيم  مؤتمر  في 
الذي سيقام نوفمبر الجاري في 
العاصمة الماليزية )كوااللمبور(.



افتتــح وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد أكاديميــة إليمنتس 
للجوجتســو وذلــك بحضور علي منفــردي مالك النادي والمدرب األساســي 

باألكاديمية وعدد من كوادر األكاديمية. 

والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وقـــص 
الرســـمي  باالفتتـــاح  إيذانـــا  الشـــريط 
لألكاديميـــة كمـــا قـــام بجولـــة فـــي أقســـام 
األكاديميـــة المختلفـــة واســـتمع إلـــى شـــرح 
مفصـــل مـــن مالـــك األكاديميـــة عـــن خطـــط 
وبرامـــج االكاديميـــة الراميـــة إلـــى توســـيع 
قاعدة الممارســـين لرياضة الجوجتســـو في 
المملكـــة، مبديـــا إعجابـــه بمرافـــق وأجهـــزة 
األكاديميـــة ومتمنيـــا لهـــا التقـــدم والتوفيق 

في تحقيق األهداف التي وجد من أجلها.
وأكد أيمن المؤيد، لدى افتتاحه األكاديمية، 
بنـــاء  فـــي  الجوجتســـو  رياضـــة  أهميـــة 
ومنحهـــم  للشـــباب  المتكاملـــة  الشـــخصية 

جرعات إضافية من الثقة بالنفس وااللتزام 
واالنضباطيـــة  العاليـــة  الرياضيـــة  بالـــروح 
للحركـــة  النبيلـــة  الفلســـفة  مـــن  انطالقـــة 
الرياضيـــة التـــي ال تركـــز فقط علـــى عوامل 
التنافـــس وإحـــراز األلقـــاب بـــل علـــى قيـــم 
وأهـــداف أبعـــد، مشـــيرا إلـــى أن أكاديميـــة 
إليمنتس ستشـــكل إضافة نوعية في مجال 
رياضـــة الجوجتســـو وســـتمنح محبـــي هذه 
الرياضة فرصة إضافية لممارســـتها والعمل 

على تنمية مهاراتهم في هذه الرياضة. 
وبّيـــن وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أن 
افتتـــاح األكاديميـــات الرياضيـــة المختلفـــة 
وأكاديميـــات الجوجتســـو يؤكـــد توجيهات 

ترفيـــه  مـــن  الرياضيـــة  لتحويـــل  المملكـــة 
إلـــى صناعـــة واســـتغالل المـــوارد مـــن أجل 
االرتقاء بها لتكون البحرين عاصمة الشباب 
والرياضـــة والتركيز على احتضان مزيد من 
األكاديميـــات والبطـــوالت الرياضيـــة، مبديا 
ثقتـــه الكبيرة في القائميـــن على األكاديمية 
بأنـــه لن يدخرون وســـعا في ســـبيل تحقيق 
أهدافهـــا الســـامية في خلق أجيـــال متميزة 
رياضـــة  مســـيرة  وإثـــراء  الالعبيـــن  مـــن 

الجوجتسو في المملكة. 

مـــن جانبـــه، أشـــار مالـــك األكاديميـــة علـــي 
منفـــردي إن تفضـــل وزيـــر شـــؤون الشـــباب 
والرياضة بافتتاح األكاديمية يدل على مدى 
حرصه الشـــديد لتطوير رياضة الجوجتسو 
والرقي بها إلى أعلى المســـتويات ولتنافس 
دول العالـــم وتحقـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
باســـم المملكـــة وتضمن زيـــادة رصيدها من 
الميداليـــات فـــي العصر الذهبي مشـــيرا إلى 

أن دعـــم وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
لرياضـــة الجوجتســـو أثمر عـــن نتائج طيبة 
وهـــا نحـــن نجني ثمار هـــذا الدعم من خالل 
التقـــدم والتطـــور فـــي مجال هـــذه الرياضة 
التـــي  األكاديميـــات  مـــن  مزيـــد  وافتتـــاح 
ســـتكون داعمة للمنتخبـــات الوطنية ورافد 
مهما لها؛ من أجـــل اختيار الالعبين األفضل 
لتمثيـــل المملكة في مختلف المحافل. وأكد 

منفـــردي أن اإلدارة فـــي صـــدد إعـــداد خطة 
لتســـويق البرامـــج واألنشـــطة التـــي تقدمها 
التـــي  المســـابقات  والـــدورات  األكاديميـــة 
ســـتقيمها؛ الســـتقطاب أكبر عدد من محبي 
وممارســـي رياضـــة الجوجتســـو، متمنيا أن 
تكـــون األكاديميـــة مكانـــا مناســـبا الحتضان 
الشباب وتطوير مهاراتهم في هذه الرياضة 

وتكون رافدا أساسا للمنتخبات الوطنية.

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

المؤيد يفتتح أكاديمية إليمنتس للجوجتسو

جانب من االفتتاح
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يحــل ممثــل الكــرة البحرينيــة فريــق المحرق ضيفا على نظيــره االتحاد الســكندري المصري اليوم األحد وذلك ضمن منافســات 
ذهاب دور الـ 16 لبطولة محمد السادس لألندية العربية األبطال لكرة القدم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت البحرين.

وكان المحـــرق قـــد وصـــل لهـــذه المرحلـــة 
عقـــب تجـــاوزه لفريـــق النـــادي الرياضـــي 
ذهابـــا  خســـر  إذ  الجزائـــري،  القســـنطيني 
1-3، ولكنـــه حقق األهـــم إيابا بالفوز -2 0. 
ويأمل المحرق أن يخرج من موقعة اليوم 
بأفضـــل نتيجـــة ممكنـــة ســـواء بالفـــوز أو 
التعادل على أقل تقدير لكي تكون مباراة 

اإليـــاب التـــي ســـتقام في البحريـــن أواخر 
الشـــهر الجاري فرصة إضافية لكي يحسم 
األمـــور لصالحـــه بالتأهل للمرحلـــة المقبلة 

من البطولة ذاتها. 
مبـــاراة اليـــوم لن تكـــون ســـهلة العتبارات 
عـــدة، أولهـــا أن الفريـــق المصـــري يتمتـــع 
بعناصـــر وإمكانـــات فنية جيدة وســـيلعب 

فـــي أرضه وبين جمهـــوره، كمـــا أن ممثلنا 
قـــد يكـــون مجهـــدا بدنيا؛ ألنه خـــاض يوم 
الثالثـــاء الماضي مباراة قويـــة في ذهاب 
دور الــــ 16 لـــكأس الملـــك أمـــام البحريـــن 
وخـــرج بنتيجة التعادل الســـلبي، وســـافر 
في اليوم التالي لجمهورية مصر للتحضير 
واالســـتعداد لهذه المبـــاراة المهمة. ويقود 

فريـــق المحرق المـــدرب البرازيلـــي باكيتا 
ولديـــه قائمة العبين تضم الحارس ســـيد 
محمـــد جعفـــر، وليـــد الحيـــام، إســـماعيل 
جمـــال  علـــي،  عبدالوهـــاب  عبداللطيـــف، 

راشـــد، فيصـــل إبراهيـــم، تياغو اوغســـتو، 
أميـــن بنعدي، أحمد الشـــروقي، وويســـلي 
كوريا، عمر ســـالم، حســـن الكرانـــي، حمزة 

أحمد، علي حسن، محمد سليمان، عبدهللا 
عبـــدو، تياغو بـــرادو، أحمـــد جمعة، محمد 

البناء ويوسف مراد.

المحرق يحل ضيفا على االتحاد السكندري اليوم
علي مجيد

فريق المحرق لكرة القدم 

ذهاب دور الـ 16 
لبطولة محمد السادس 

لألندية العربية

قمبر: االستعدادات متواصلة ألسبوع بريف الدولي للقتال
المقبــل الخميــس  يــوم  الصحافــي  والمؤتمــر  الحــدث  انطــاق  عــن  تفصلنــا  أيــام   8

8 أيام تفصلنا عن انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين، الذي سينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
)BMMAF( بالتعــاون مــع منظمــة بريــف )BRAVE( واالتحــاد الدولي لفنون القتال المختلطة )IMMAF - WMMAA( في الفترة من 10 - 16 نوفمبر 
المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. وتتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، الذي يقام للمرة الثالثة على أرض المملكة، إقامة بطولة 
العالم السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف للمحترفين في نسختها التاسعة والعشرين 
للمحترفين لفنون القتال المختلطة. كما أن منظمة بريف قد استحدثت بطولة جديدة، هي: بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح للمحترفين، التي 

ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات بطولة بريف.

وتواصـــل اللجنـــة التنفيذيـــة تحضيراتهـــا 
المكثفـــة النطـــالق فعاليات أســـبوع بريف 

الدولي للقتال. 

نسير وفق الخطة

مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 
ألســـبوع بريـــف الدولي للقتـــال 2019 رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لفنون القتـــال المختلطة 
محمـــد قمبر أن اللجنة نجحت في أن تســـير 
علـــى الخطـــة التـــي وضعتهـــا اللجنـــة العليـــا 
ألســـبوع بريف الدولي للقتال برئاسة النائب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
والرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
وبالتنســـيق مع منظمة بريف برئاســـة محمد 
شـــاهد؛ بهـــدف الوصول للجاهزيـــة المطلوبة 

قبل انطالق الحدث.

التجهيزات نسبتها 80 %

وأضـــاف أن جميـــع اللجـــان تعمـــل وفـــق 
اختصاصاتهـــا وتســـعى لتنفيـــذ تعليمـــات 
اللجنة التنفيذية على الشكل الذي يضمن 
ســـالمة ســـير العمل بالصـــورة التي تخدم 
إبـــراز هذا الحـــدث في أبهى حلة، مشـــيرا 
إلـــى أن العمـــل فـــي صالـــة مدينـــة خليفة 
الرياضيـــة وصـــل إلـــى مـــا نســـبته 80 % 

مـــن التجهيـــزات، وأن العمل جار للوصول 
للمرحلة النهائية التي تسبق االنطالقة.

معرض مصاحب

وأوضـــح قمبـــر أن أســـبوع بريـــف الدولي 
للقتـــال ســـيصاحبه معـــرض للترويـــج عن 
منتجـــات رياضة فنـــون القتال المختلطة، 
وســـاحات  ومطاعـــم  تجاريـــة  ومحـــالت 
المعـــرض  فكـــرة  أن  مؤكـــدا  ترفيهيـــة، 
المصاحب لها أهدافها في جذب الجماهير 
لحضـــور ومتابعة الفعاليات والمنافســـات 

من قلب الحدث.

المؤتمر الصحافي يوم الخميس

وقـــال “سيشـــهد يـــوم الخميـــس الموافـــق 
7 نوفمبـــر عقد المؤتمـــر الصحافي الثاني 
لإلعـــالن عن الجهوزية التـــي وصلت إليها 
اللجنـــة التنفيذيـــة إلقامـــة أســـبوع بريف 
مشـــاركة  عـــن  وكذلـــك  للقتـــال،  الدولـــي 
الهـــواة  عالميـــة  فـــي  الوطنـــي  المنتخـــب 
هـــذا  فـــي  وســـيتحدث  كمـــا  السادســـة، 
المؤتمـــر أعضـــاء االتحـــاد الدولـــي لفنون 
القتال المختلطة يتقدمهم رئيس االتحاد 
كاريث براون والرئيـــس التنفيذي دانزين 
وايـــت، عن البطولة وعـــن مدى ما وصلت 
اســـتعدادات  مـــن  البحريـــن  إليـــه مملكـــة 

إلقامـــة هذا الحـــدث في موعـــده المحدد 
على صالة مدينة خليفة الرياضية”.

اإلعالنات تزيين شوارع المملكة 

مـــن  بالعديـــد  المملكـــة  شـــوارع  تزينـــت 
الالفتات الترحيبيـــة بضيوف المملكة من 
الوفـــود المشـــاركة، إلى جانـــب اإلعالنات 
شـــوارع  بهـــا  تزينـــت  التـــي  الترويجيـــة 
إقامـــة  موعـــد  تضمنـــت  التـــي  الرئيســـة، 
 ،2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف  أســـبوع 
والمنافســـات التي سيشهدها هذا الحدث، 
السادســـة،  للهـــواة  العالـــم  بطولـــة  وهـــي 
وبطولة بريـــف 29 وبطولة KHK العالمية 
للـــوزن المفتوح على حـــزام البطولة الذي 
6.2 كيلوجـــرام مـــن الذهـــب  يبلـــغ وزنـــه 

الخالص.

مواجهات بريف 29

اعتمدت منظمة بريف المواجهات النهائية 
للنســـخة التاســـعة والعشـــرين مـــن بطولة 
بريـــف للمحترفين، والبالغ عددها 12 نزاال 
سيشـــارك فيها 24 العبا مـــن 17 دولة، من 
بينهم الالعبان حمزة الكوهجي وحســـين 
عياد اللذان ســـيمثالن مملكة البحرين في 

هذه النسخة من البطولة.

الدور قبل النهائي للبطولة العالمية

كمـــا اعتمـــدت منظمـــة بريـــف مواجهتـــي 
 KHK بطولـــة  مـــن  النهائـــي  قبـــل  الـــدور 
العالميـــة للـــوزن المفتـــوح للمحترفين، إذ 
التـــي  المواجهـــة  األول  النـــزال  سيشـــهد 
تجمـــع الالعب اللبنانـــي محمد فخر الدين 
بالالعـــب الفرنســـي مويـــز ريمبـــون، فيمـــا 
سيجمع النزال الثاني بين الروسي عزمات 
ميرزاكوف وجوتو إنوســـينتي. وسيتأهل 
الفائـــزان للنـــزال النهائـــي، إذ سيتنافســـان 
مـــن خاللـــه علـــى الجائـــزة الكبـــرى، وهي 
عبارة عـــن حزام البطولة الـــذي يبلغ وزنه 
6.2 كيلوجرام من الذهب الخالص، والذي 
يعتبـــر األغلى حول العالم مـــن بين جميع 
المســـابقات الرياضيـــة، من وجائـــزة مالية 

قدرها 100 ألف دوالر.

الكوهجي يواجه األرجنتيني جاندولفي 

حمـــزة  البحرينـــي  الالعـــب  وســـيواجه 
نهويـــل  األرجنتينـــي  الالعـــب  الكوهجـــي 
جاندولفـــي في النزال الذي يســـبق النزال 
الرئيس في النسخة 29 من بطولة بريف. 
ويتطلع الالعـــب الكوهجي لتحقيق الفوز 
فـــي هذا النـــزال، والذي يقربـــه أكثر فأكثر 

للعـــب علـــى حـــزام البطولـــة فـــي النســـخ 
التـــي  اإليجابيـــة  النتائـــج  بعـــد  القادمـــة، 
حققهـــا الالعب منذ مشـــاركته األولى في 

هذه البطولة.

عياد يواجه العبا نمساويا

ويلتقـــي الالعـــب البحريني حســـين عياد 
الالعب النمســـاوي ماتيـــس زاهاروفز في 
نـــزاالت “بريليمز” ضمن منافســـات بطولة 
بريـــف 29. ويتطلـــع الالعب عيـــاد إلحراز 
الفـــوز الـــذي يزيـــد مـــن نتائجـــه اإليجابية 
التـــي حققهـــا الالعـــب منذ انضمامـــه لهذه 
البطولـــة كالعـــب محترف لرياضـــة فنون 

القتال المختلطة.

للدفاع عن صدارة للتصنيف الدولي

يواصـــل المنتخـــب الوطني لفنـــون القتال 
المختلطة تحضيراته؛ استعدادا للمشاركة 
فـــي النســـخة السادســـة من بطولـــة العالم 
منافســـات  ضمـــن  ســـتقام  التـــي  للهـــواة، 

أسبوع بريف الدولي للقتال.
ويتطلـــع المنتخـــب فـــي هـــذه المشـــاركة 

أفضـــل  وتقديـــم  المشـــرف  للظهـــور 
خاللهـــا  مـــن  يحقـــق  التـــي  المســـتويات 
النتائج اإليجابية، التي تسهم في حصوله 
علـــى المركـــز األول فـــي الترتيـــب العـــام 
للمنتخبـــات المشـــاركة، والتـــي يعـــزز مـــن 

خاللها صدارته للتصنيف الدولي.

22 العبا في فئة الكبار 

وسيشارك المنتخب في هذه البطولة بـ 22 العبا 
فـــي فئـــة الكبـــار، وهـــم: محمـــد عبـــاس، عبدهللا 
يعقوب، عبـــدهللا الزايد، عبدالمناف، عبدالرحمن 
الحسن، إيزا، باتريز، برينا، إلين، عيسى العميري، 
محمـــد غازي، محمد إدريـــس، محمد محمدوف، 
محمـــد شـــيكوف، منصـــور محمـــدوف، مرتضى 
علي، رمضان جيتينوف، صبرينا، شـــاميل غازي، 
سلطان عمر، ساجد جاديروف. وسيقود الالعب 
باشا خرخاشيف المنخب الوطني في منافسات 
الـــوزن الثقيـــل، إذ يســـعى الالعـــب الـــذي نجـــح 
فـــي تحقيـــق لقب هـــذا هـــذا الوزن في النســـخة 
الخامســـة، لمضاعفـــة تحقيق المنتخـــب للنتائج 
المميزة في هذه النسخة، ليثبت قدرة المنتخب 
علـــى إحراز مزيد مـــن الذهب، ممـــا يعزز موقعه 
في هذه البطولة كأفضل رياضي لفئة الهواة في 

هذا الوزن. 

6 العبين في فئة الشباب

كمـــا سيشـــارك المنتخـــب بــــ 6 العبين في 
بطولة الشـــباب ضمن بطولة العالم، وهم: 
مـــراد  إبراهيـــم درويـــش،  علـــي يعقـــوب، 
غازينوف، مراد إبراجيموف، شاميل علي 

ويوسف سيار.

اللجنة اإلعالمية

محمد شاهد

الالعب حسين عياد مع سمو الشيخ خالد بن حمد

محمد قمبر

أشاد بالبرامج 
ويؤكد تحول 

الرياضة من الترفيه 
للصناعة



 

القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  حـــدد 
الفتـــرة مـــن 26 إلـــى 30 نوفمبـــر 2019 
موعـــدا النطالقـــة النســـخة األولـــى مـــن 
للســـيدات  اآلســـيوية  األنديـــة  بطولـــة 
الجنوبيـــة  كوريـــا  فـــي  إقامتهـــا  المقـــرر 
لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون 
القدم، وبمشـــاركة 4 أنديـــة هي: ملبورن 
فيكتـــوري األســـترالي،ونيبون تـــي فـــي 
ســـونينغ  جيانغســـو  اليابانـــي،  بيليلـــزا 
الصينـــي، واينشـــيون هيونـــداي ســـتيل 
الكـــوري الجنوبـــي. وبهذه المناســـبة أكد 

رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
لكـــرة القدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
األنديـــة  بطولـــة  إطـــالق  أن  خليفـــة  آل 
اآلســـيوية للســـيدات يعبـــر عـــن التـــزام 
بمســـيرة  باالرتقـــاء  اآلســـيوي  االتحـــاد 
الكـــرة النســـائية فـــي القـــارة اآلســـيوية.  
وقال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم “كرة 
القدم النســـائية كانت دائًما من الجوانب 
الرئيســـة للتطوير في االتحاد اآلســـيوي 
لفرقنـــا  الكبيـــر  والنجـــاح  القـــدم،  لكـــرة 

علـــى الصعيد العالمـــي يعكس الخطوات 
الكبيـــرة التـــي قطعتهـــا قـــارة آســـيا على 
“بطوالتنـــا  العالمـــي”. وأضـــاف  الصعيـــد 
تعتبـــر مـــن أهـــم عوامـــل التطويـــر، ومن 
خـــالل إطـــالق بطولة األندية اآلســـيوية 

للســـيدات فإننـــا نؤكـــد التزامنـــا بتعزيـــز 
أساســـات كرة القدم النســـائية في آسيا؛ 

كـــي تحقـــق المزيد مـــن النجاحـــات التي 
تثري قطاع الكرة النسائية في القارة”. 

اآلســـيوي  االتحـــاد  “باســـم  وأوضـــح 
االتحـــاد  أشـــكر  أن  أود  القـــدم  لكـــرة 
الجنوبـــي  الكـــوري  واالتحـــاد  الدولـــي 
علـــى مشـــاركتنا في رؤيتنـــا لتطوير كرة 
القـــدم النســـائية في آســـيا، إذ إننا نطمح 
فـــي مشـــاهدة نجـــاح المزيـــد مـــن الفرق 
نجـــاح  لضمـــان  الوطنيـــة؛  واالتحـــادات 
الفرق والالعبين اآلسيويين في تحقيق 
النجاح العالمي”. وســـوف تجمع المباراة 
االفتتاحيـــة بين ملبـــورن فيكتوري بطل 
الدوري األســـترالي، واينشيون هيونداي 

الكـــوري  الـــدوري  بلقـــب  الفائـــز  ســـتيل 
الجنوبي للســـيدات في الســـنوات الست 
األخيـــرة. من جهته، فـــإن نيبون تي في 
بيليـــزا يعتبـــر من أكثر الفـــرق نجاًحا في 
قارة آسيا، من خالل فوزه بلقب الدوري 
اليابانـــي للســـيدات 15 مرة، في حين أن 
جيانغســـو سونينغ توج الموسم الماضي 
الصينـــي  الـــدوري  فـــي  الثانـــي  باللقـــب 
للســـيدات بفـــارق نقطة فقط عـــن أقرب 

مافسيه.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من 
مرحلـــة واحـــدة، إذ تقـــام المباريات أيام 

26 و28 و30 نوفمبر.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم: التزامنا بتطوير الكرة النسائية

سلمان بن إبراهيم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

حظي منتخبنا الوطني لكرة الصاالت للسيدات باستقبال رسمي لدى عودته 
من دولة الكويت متوجا بالميدالية الذهبية لمنافســات كرة الصاالت للدورة 
الخليجية السادسة لرياضة المرأة، التي أقيمت في الكويت خالل الفترة 20 

وحتى 30 أكتوبر الماضي.

وكان في اســـتقبال بطالت الخليج رئيسة 
اللجنة النســـائية باالتحاد الشـــيخة حصة 
بنت خالد آل خليفة واألمين العام لالتحاد 
البحريني لكـــرة القدم إبراهيم البوعينين، 
تـــم تقليـــد أفـــراد المنتخـــب بالـــورود؛  إذ 

بمناسبة اإلنجاز الخليجي الذهبي.
العـــام  األميـــن  نقـــل  االســـتقبال،  وخـــالل 
لالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم إبراهيم 
البوعينيـــن، تحيـــات رئيـــس مجلس إدارة 
االتحـــاد الشـــيخ علي بن خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة إلـــى وفـــد منتخـــب الصـــاالت 
للســـيدات، معربـــا عـــن تهانيـــه للمنتخـــب 
بمناســـبة إحـــرازه الميداليـــة الذهبية بكل 
جدارة واســـتحقاق في الـــدورة الخليجية 

السادسة لرياضة المرأة.
الخليجـــي  اإلنجـــاز  أن  البوعينيـــن  وأكـــد 

يعكس تطـــور الكـــرة النســـائية البحرينية 
وريادتها، مشـــيدا في هذا الصدد بالجهود 
النســـائية  اللجنـــة  رئيســـة  تبذلهـــا  التـــي 
باالتحـــاد الشـــيخة حصـــة بنـــت خالـــد آل 

خليفة.
لكـــرة  للســـيدات  منتخبنـــا  وفـــد  ومثـــل 
مـــدرب  مـــن:  كل  الـــدورة  فـــي  الصـــاالت 
مـــدرب  المرزوقـــي،  عـــادل  المنتخـــب 
الحـــراس عبـــدهللا بـــالل، مديـــر المنتخب 
رائـــد بابـــا، إداري المنتخـــب خالـــد عباس، 
والالعبات: الشـــيخة ضوى بنـــت خالد آل 
خليفة، الشـــيخة العنـــود آل خليفة، علياء 
جمعة، منار إبراهيـــم، حصة رياض، خلود 
صالـــح، دالل عبـــدهللا، أميرة بـــدر، فاطمة 
حمـــد، فاطمـــة عبدالحميد، ياســـمين فايز، 

دينا عبدالرحمن.

ــج ــي ــل ــخ ــال ال ــ ــطـ ــ ــن يـــســـتـــقـــبـــان أبـ ــيـ ــنـ ــيـ ــوعـ ــبـ ــد والـ ــ ــال ــ حـــصـــة بـــنـــت خ

استقبال رسمي لمنتخب سيدات كرة الصاالت
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الخياط يشيد بدعم وزير الداخلية لخطط التطوير
متميز ــي  ــن وط ــاز  ــج إن لــلــشــرطــة  ــاً  ــوي ــي آس واألول  دولـــيـــاً  ــثــانــي  ال بــالــمــركــز  ــوز  ــف ال

أعــرب رئيــس االتحــاد الرياضــي لألمن العــام العقيد خالــد عبدالعزيــز الخياط عن 
بالغ شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية 
على توجيهاته الســديدة ودعمه المســتمر لخطط التطوير باالتحاد، ما ساهم في 
حصول الفرق الرياضية على المركز الثاني دوليا واألول عربيا وآسيويا في دورة 
األلعــاب الرياضيــة للشــرطة التــي أقيمــت بمدينــة ميالنو فــي إيطاليــا، منوها في 
الوقــت ذاتــه إلــى متابعة رئيس األمن العام اللواء طارق الحســن للفرق الرياضية 

خالل مشاركاتها في البطوالت والمسابقات اإلقليمية والدولية.

وأشـــار العقيـــد خالـــد الخيـــاط إلـــى النقلة 
النوعيـــة التي يشـــهدها االتحـــاد، التي لها 
بالـــغ األثـــر فـــي تطويـــر المســـار الرياضي 
الشـــرطي، مبينـــا أن االتحاد حقـــق العديد 
مـــن اإلنجـــازات مـــن بينهـــا رفـــع مســـتوى 
اللياقة والكفاءة البدنية لعناصر الشـــرطة 
الرياضيـــة  البطـــوالت  بتنظيـــم  وذلـــك 
الدوليـــة  البطـــوالت  فـــي  والمشـــاركة 

واآلسيوية والعربية.
وأوضح أن المحافظة على هذه اإلنجازات 
الوطنية المتميزة، تتطلب تضافر الجهود 
لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة، الفتـــا إلـــى 
المســـتويات الرفيعة التـــي قدمها أعضاء 
الوفـــود المشـــاركة وإصرارهـــم على الفوز 

وتحقيق الذهب.
وأكـــد الخيـــاط أن مـــا وصلـــت لـــه الفـــرق 
الرياضية في الوزارة من مراحل متقدمة 
فـــي مختلـــف الرياضات وتحقيـــق العديد 
مـــن اإلنجازات، يؤكد تميـــز ضباط وأفراد 

الشـــرطة في جميع المشـــاركات الرياضية 
اإلقليمية والدولية.

وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــار مديـــر الوفـــد 
الرياضيـــة  األلعـــاب  دورة  فـــي  المشـــارك 
للشـــرطة النقيـــب محمـــد الســـيد، إلـــى أن 
هذا اإلنجاز الدولي مكســـب كبير للرياضة 
البحرينيـــة  والرياضـــة  الداخليـــة  بـــوزارة 
عموما، وجاء بفضل الدعم المتواصل من 
قبـــل وزيـــر الداخلية والمتابعة المســـتمرة 
مـــن رئيـــس األمـــن العـــام وحرصـــه علـــى 
تقديم كامل الدعم للفرق في المشـــاركات 
وزارة  العبـــي  بـــأداء  مشـــيدا  الرياضيـــة، 
الداخليـــة فـــي البطولـــة الدولية للشـــرطة 
علـــى  ســـواء  النتائـــج  أفضـــل  وتحقيـــق 

المستوى الفردي أو المجموع العام.
وأوضـــح أن جميـــع الفـــرق فـــي مختلـــف 
األلعاب بالوزارة تســـير وفـــق الخطة التي 
وضعهـــا االتحـــاد الرياضي ضمـــن خططه 
التطويريـــة التـــي تهـــدف إلى رفـــع كفاءة 

وأداء الالعبين وبالتالي تحقيق مزيد من 
اإلنجـــازات الرياضيـــة، مؤكـــدا االســـتمرار 
فـــي بـــذل الجهـــود لتنفيذ خطـــط وبرامج 

االتحاد.
وحققت الفرق الرياضية بوزارة الداخلية 
األلعـــاب  دورة  فـــي  مشـــاركتها  خـــالل 
الدوليـــة للشـــرطة، الترتيب الثانـــي دوليا 
و3  ذهبيـــات   6 الملونـــة:  بالميداليـــات 
الوفـــد  ضـــم  إذ  برونزيـــات،  و5  فضيـــات 
المشـــارك 32 العبـــا في األلعـــاب الرياضية 
التكتيكيـــة،  والرمايـــة  الشـــوزن،  كرمايـــة 
والجـــودو، وألعـــاب القوى، الجيوجســـتو. 
أللعـــاب  الداخليـــة  وزارة  فريـــق  وتمكـــن 
القـــوى من تحقيق الفوز فـــي اليوم األول 
بحصـــد ذهبيتيـــن وفضيـــة وبرونزية، في 
بعدمـــا  متـــر،  آالف   10 ســـباق  منافســـات 
أحـــرز الالعـــب أويكـــي ايلو المركـــز األول 
فيما احتل المركز الثالث الالعب ديجيني 

متونا. وفي فئة الســـيدات حققت الالعبة 
بنتيـــو ربتتـــف المركـــز األول فيمـــا حققت 
الالعبـــة مارتـــا يوتـــا المركـــز الثانـــي. كمـــا 
أحـــرز العبـــو الجـــودو ذهبيـــة وفضية و4 
برونزيات، إذ كان المركز األول من نصيب 
الالعـــب جربيكوف فـــي وزن 73، والمركز 
الثانـــي لالعبـــة ألفـــة الســـعودي فـــي وزن 
57، والمركـــز الثالث لالعب موفاروف في 
وزن 90، والمركز الثالث لالعب جامشـــيد 
كوبيـــالي فـــي وزن 100، والمركـــز الثالث 
لالعبـــة ســـندة المنصـــوري فـــي وزن 63، 
والمركز الثالث لالعبة ريم الســـلطاني في 

وزن 78.
للســـيدات  للشـــوزن  الرمايـــة  فريـــق  أمـــا 
فقـــد شـــهدت البطولة تميز فريـــق الرماية 
وحصولـــه على ذهبيـــة وفضية، إذ حققت 
الالعبـــة لطيفة النجم المركـــز األول، فيما 
كان فضيـــة المركـــز الثانـــي للراميـــة مريم 

السالم، وكان الختام قويا والسيطرة تامة 
من العبي الجيوجستو، ففي اليوم األخير 
مـــن البطولـــة صعـــد فريـــق الجيوجســـتو 
منصـــات التتويـــج الذهبيـــة حيـــث حقـــق 
الالعـــب علـــي منفـــردي المركـــز األول في 
وزن 77، فيما حقق الالعب أحمد شـــبيب 

المركز األول في وزن 85.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الالعب علـــي منفردي 
عن بالغ سعادته بهذا اإلنجاز الذي يضاف 
لعبـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  إلنجـــازات 
الجوجيتســـو، منوها إلى أن طموحه كان 
المنافسة على الميدالية الذهبية قبل بدء 
البطولة “أنا سعيد بالحصول على الذهبية، 
والتي تعـــد إنجازا كبيـــرا وأعطتني دافعا 
لتقديم األفضل في البطوالت المقبلة، أود 
أن أقـــدم تحيـــة كبيرة للدعـــم الالمحدود 
مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الداخليـــة الداعم 
األول للرياضيـــة بـــوزارة الداخلية لجميع 
الالعبين، وأيًضا لالتحـــاد الرياضي لألمن 

العام الذي عمل على تسهيل جميع األمور 
المتعلقـــة بالتمارين والحصـــص التدريبية 

لفريق الجوجيتسو”.
وبدورهـــا، أهـــدت الالعبـــة لطيفـــة النجـــم 
الميداليـــة الذهبيـــة إلـــى وزيـــر الداخليـــة 
والشـــعب  الـــوزارة  منتســـبي  وجميـــع 
البحرينـــي، معربـــًة عـــن ســـعادتها الكبيرة 
بتسجيل اســـمها في لوحة شرف األبطال 
بالـــدورة الدوليـــة للشـــرطة الثالثـــة بعدما 
حـــازت علـــى الذهبية في رماية الشـــوزن، 
موضحًة أن المنافســـة لم تكن ســـهلة على 
اإلطالق، مؤكدًة أن هذا اإلنجاز كان ثمرة 
للتدريبـــات والتحضيـــرات التـــي خاضتها 
طـــوال الفتـــرة الماضيـــة، ودعـــم الطاقـــم 
الفنـــي واإلداري باالتحـــاد الرياضي لألمن 
الذهبيـــة  الميداليـــة  تحقيـــق  وأن  العـــام 
الجهـــد  مواصلـــة  أجـــل  مـــن  ســـيدفعها؛ 
المقبلـــة؛  االســـتحقاقات  فـــي  والعطـــاء 

لتمثيل المملكة خير تمثيل.

اللجنة اإلعالمية

النقيب محمد السيدالعقيد خالد الخياط

االتحاد اآلسيوي 
يحدد أواخر نوفمبر 

إلقامة النسخة 
األولى



تأهـــل داركليـــب )حامل اللقـــب( والمحرق إلى 
نهائـــي كأس اتحاد الكـــرة الطائرة بعد فوزهما 
علـــى األهلـــي و النصـــر فـــي منافســـات الـــدور 
نصف النهائي التي أقيمت مساء أمس السبت 
علـــى صالة االتحـــاد بمدينة عيســـى الرياضية 
ليلتقـــي “العنيـــد” أمـــام “طائـــرة األحـــام” في 
المبـــاراة النهائيـــة التي ســـتقام يـــوم الخميس 

المقبل.
داركليـــب قلـــب تخلفه بشـــوطين إلـــى انتصار 
ثمين بثاثة أشـــواط مقابل شـــوطين )23/25، 
22/25، 25/20، 25/19، 15/12( لينعـــش آماله 
في المحافظة على لقبه والفوز بأولى بطوالت 
الموسم الحالي لفئة الرجال، فيما قدم األهلي 
)بطـــل كأس ولـــي العهـــد( أداءا مخيبـــا لآلمال 

نظـــرا لعدم قـــدرة الفريق فـــي المحافظة على 
الكنـــدي  بالمحتـــرف  اســـتعانته  رغـــم  تقدمـــه 

“رايموند”.
فـــرض األهلـــي هيمنته على مجريات الشـــوط 
التـــي  المركـــزة  باإلرســـاالت  والثانـــي  األول 
اثـــرت علـــى الكـــرة األولى لـــدى المنافـــس، مع 
بـــروز حوائـــط الصـــد التـــي شـــكلها الصيرفـــي 
والخباز بالشوط األول تحديدًا، وكان لضاربي 
األطـــراف ناصر عنان والكندي رايموند وأمين 
محمـــد دور كبيـــر فـــي ترجيـــح كفـــة الفريـــق، 
وسط أخطاء هجومية متعددة لدى داركليب 
علـــى مســـتوى االســـتقبال والهجـــوم وتضييع 
االرســـاالت وهـــو مـــا رجح كفـــة األهلـــي للفوز 

25/23 بالشوط األول و25/22 في الثاني.

التوهـــج الهجومي القـــوي لمحمود عبدالواحد 
وعبـــاس ســـلطان بمركـــز 4 مـــع دخـــول علـــي 
إبراهيـــم منح داركليب األفضلية في الشـــوط 
الثالـــث ليتقـــدم 18/11 وســـط تراجـــع واضح 

لألهلي وارتـــكاب العبوه للكثيـــر من األخطاء 
التي اسقطتهم بالشوط الثالث 25/20.

ووقـــع األهلـــي فريســـة ســـهلة لداركليـــب فـــي 
الشـــوط الرابع بتكرار نفس األخطاء مع تفوق 

األول في الهجوم واالستماتة الدفاعية ليفوز 
.25/19

القويـــة  حوائـــط الصـــد والتغطيـــة الدفاعيـــة 
والـــروح القتاليـــة منحت داركليـــب الفوز على 

األهلـــي فـــي الشـــوط الفاصـــل 15/12 وســـط 
أداء مســـتغرب مـــن األهلي الـــذي كان متقدما 

بالشوطين األول والثاني.
المحـــرق  اســـتطاع  الثانيـــة  المواجهـــة  وفـــي 
أن يفـــوز علـــى النصـــر بثاثـــة أشـــواط نظيفة 
)25/13، 25/16، 25/12( بعدمـــا بســـط الفريق 
ســـيطرته علـــى مجريـــات المبـــاراة ونجح في 
اإلطاحـــة بمنافســـه بـــكل ســـهولة علـــى مـــدار 
األشـــواط الثاثـــة ليعلـــن عن نوايـــاه البطولية 

في كسب أولى األلقاب.
وبخســـارة األهلـــي والنصـــر فإنهما ســـيلتقيان 
يـــوم الخميـــس المقبـــل فـــي مواجهـــة تحديد 
يتنافـــس  حيـــث  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 

الفريقان على كسب الميدالية البرونزية.

ــي ــائـ ــهـ ــنـ ــر بـــنـــصـــف الـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ ــي والـ ــ ــ ــل ــ ــ ــى األه ــ ــل ــ ــا ع ــ ــمـ ــ ــوزهـ ــ ــد فـ ــ ــع ــ ب

داركليب والمحرق إلى نهائي كأس اتحاد الطائرة
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فوز سهل للمحرق على النصر داركليب فاز على األهلي وبلغ النهائي

حقـــق فريقـــا النجمة واالتحـــاد نتيجتا 
الجولـــة  منافســـات  فـــي  األول  الفـــوز 
األولـــى من دوري الدرجـــة األولى لكرة 

اليد والتي أقيمت أمس.
فـــي المبـــاراة األولـــى فـــاز النجمة على 
التضامـــن بنتيجـــة )30/39( فيمـــا فـــاز 

االتحـــاد علـــى الديـــر )28/30(، وبذلـــك 
حصـــد النجمـــة واالتحـــاد 3 نقـــاط لكل 
منهما والتضامن والدير نقطة لكاهما. 
وتختتم اليوم الجولة بلقاء قوي يجمع 
األهلي والشباب في تمام الساعة 6.30 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

انتصاران ليد النجمة واالتحاد

وفد توأمة التنس األرضي يغادر إلى مصر
ــري ــص ــم ــات مـــع نــظــيــره ال ــاعـ ــمـ ــتـ ــعــقــد عـــــددا مـــن االجـ ســي

للشـــباب  الملـــك  جالـــة  مستشـــار  تـــرأس 
والرياضـــة صالـــح بـــن عيســـى بـــن هنـــدي 
المناعـــي وفـــد توأمة التنـــس األرضي الذي 
غـــادر إلـــى جمهورية مصـــر العربية، إذ ضم 

الوفد عددا من أعضاء التوأمة.
وسيعقد وفد التوأمة عددا من االجتماعات 
مع نظيـــره المصـــري، كما ســـيقوم بزيارات 
إلـــى الماعـــب المصرية في ظـــل العاقات 
التـــي تربـــط بيـــن الجانبيـــن فـــي المجـــال 

الرياضي.
وأكـــد صالـــح عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي 
أهمية توأمـــة التنس األرضي مع جمهورية 
مصر العربية، التي باتت تشـــكل نوعا مهما 
من أنـــواع التواصل البحريني المصري في 
المجـــال الرياضـــي، مشـــيًرا إلـــى أن مملكة 

البحرين وجمهورية مصر العربية تجمعهما 
العديد من العاقـــات الوطيدة في مختلف 
الشـــبابي  الجانـــب  وخاصـــة  المجـــاالت 
والرياضـــي إضافـــة إلـــى أن فريـــق التوأمة 

البحريني سيقوم بالعديد من الزيارات إلى 
األندية المصرية ضمن الجدول المعد.

وأوضـــح صالـــح بن هندي أن هـــذه التوأمة 
المشـــتركة  البرامـــج  مـــن  العديـــد  انتجـــت 

بيـــن الجانبيـــن، التـــي ســـاهمت فـــي تقوية 
العاقات الرياضية بين البلدين الشـــقيقين 
وتبـــادل الوفـــود للتعـــرف علـــى التجـــارب 

الرياضية.

لقطة لوفد التوأمة التنس األرضي

اللجنة اإلعالمية

أشاد رئيس االتحاد الدولي لرياضة السيارات 
“فيـــا” جان تـــود، بجهـــود الكويت فـــي تطوير 
رياضة المحركات وحرصها الدائم على التقدم 

بهذه الرياضة.
جـــاء ذلـــك خـــال لقائـــه مـــع رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة الكويتية الشـــيخ فهد ناصر الصباح 
ورئيـــس النـــادي الدولـــي الكويتـــي للســـيارات 
)KT( عمـــاد بوخمســـين، ونائـــب مديـــر الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة صقـــر المـــا، وعضـــو اللجنة 
والمديـــر  المـــري  علـــي  الكويتيـــة  األولمبيـــة 
الكويتـــي عيســـى  الدولـــي  للنـــادي  التنفيـــذي 
حمـــزة، علـــى هامـــش الـــدورة األولـــى لاتحاد 
الدولـــي للســـيارات أللعاب رياضـــة المحركات 

التي تختتم اليوم في روما.
وشـــهد االجتمـــاع نقاشـــات عـــدة عـــن رياضة 
الســـيارات فـــي الكويـــت وكيفيـــة العمـــل على 
تطويرهـــا من خال النـــادي الدولـــي الكويتي 
للســـيارات والهيئـــة العامـــة للرياضـــة واللجنة 

األولمبية الكويتية.
وقـــدم تـــود التهنئـــة إلـــى الشـــيخ فهـــد ناصـــر 
الصبـــاح؛ علـــى توليـــه منصـــب رئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة الكويتيـــة وتمنـــى لـــه التوفيق؛ من 
أجـــل قيادة الرياضـــة الكويتية إلـــى مزيد من 

النجاحات.
برياضـــة  االهتمـــام  مـــن  تـــود مزيـــدا  وطلـــب 
المحـــركات فـــي الكويـــت مـــن خـــال إقامـــة 
برنامج متكامل على مدار العام يضم سباقات 
عدة، في ظل وجود مدينة الكويت للمحركات 
التـــي زارها تـــود أكثر من مرة وأبـــدى إعجابه 

الشديد بها.
وقال إن الكويت مهيأة تماًما لتحقيق النجاح 
والتطـــور فـــي رياضـــة المحـــركات، مثلها مثل 
اإلمارات وقطر والبحرين، الســـيما أن الكويت 
كانـــت الســـباقة في إقامـــة البطـــوالت وأهمها 
رالي الكويت الدولي الذي انطلق قبل أكثر من 
30 عاًمـــا، منوًها بدورها الكبير في اســـتضافة 
آخرهـــا  كان  التـــي  واالجتماعـــات  البطـــوالت 
المؤتمر اإلقليمي الخامس لرياضة الســـيارات 
بدول الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا “مينا” 

في فبراير الماضي.
وشـــدد تـــود علـــى العاقـــة القوية التـــي تربط 
االتحـــاد الدولـــي للســـيارات بالنـــادي الدولـــي 
الكويتـــي )KT(، مشـــيًرا إلى أن النـــادي الدولي 
الكويتي من األندية المؤسسة لاتحاد الدولي 
وله نشـــاط في هـــذا المجال منـــذ أكثر من 60 
عاًما. وتمنى رئيس االتحاد الدولي للســـيارات 
من اللجنة األولمبيـــة الكويتية والهيئة العامة 
للرياضـــة والنـــادي الدولي الكويتي التماســـك 
والتعـــاون والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد؛ من 
أجـــل تطور رياضـــة المحركات التـــي تهم فئة 

كبيرة من المجتمع.
مـــن جانب آخـــر، أعلن رئيـــس النـــادي الدولي 
أن  بوخمســـين  عمـــاد  للســـيارات  الكويتـــي 
الـــدورة  الكويـــت تقدمـــت بطلـــب اســـتضافة 
الثانيـــة ألولمبياد ســـباقات الســـيارات، مؤكدا 
جـــدارة الكويت وقدرتها علـــى تنظيم الحدث 

الدولي. 
وقـــال بوخمســـين، الـــذي يرأس وفـــد منتخب 
لســـباقات  دولـــي  أولمبيـــاد  بـــأول  الكويـــت 
الســـيارات فـــي رومـــا، إن الكويـــت التي كانت 
ســـباقة في تنظيم مسابقات رياضة السيارات 
والمحـــركات ترغـــب مـــن واقـــع تجربتهـــا فـــي 
المشـــاركة أيضا فـــي تنظيم واســـتضافة مثل 

هذه البطوالت العالمية.
وشـــدد على قدرة واستعداد الكويت بما لديها 

من تجهيزات تشـــمل ســـبع حلبات إضافة إلى 
مدينـــة الكويت للمحركات، إحدى أفضل مدن 
الســـيارات فـــي العالـــم، والتـــي نالت إشـــادات 
دوليـــة الســـتضافة هـــذا الحـــدث العالمي على 

أفضل نحو.
وأعرب بوخمســـين عـــن تفاؤله وثقتـــه بقبول 
ترشـــح الكويـــت لتكـــون ثانـــي محطـــات هذه 
البطولـــة الدوليـــة بعـــد رومـــا تأكيـــدا لحضـــور 
الكويـــت فـــي المحافـــل الدوليـــة علـــى ضـــوء 
توجيهات ســـمو أمير البـــاد بضرورة االهتمام 
بالنـــشء والشـــباب وجعـــل الرياضـــة واجهـــة 

الكويت المشرقة نحو العالم. 
وأشـــار إلـــى أن مشـــاركة الكويـــت باعتبارهـــا 
الدولـــة العربيـــة الوحيـــدة التي تدخـــل بطولة 
التابعـــة التحـــاد  العالميـــة األولـــى  األولمبيـــاد 
“فيـــا” تعـــد دليا علـــى المكانـــة المتقدمة التي 
اكتسبتها في المنطقة. كما شدد على أن حجم 
فـــي بطولـــة األولمبيـــاد  الكويتيـــة  المشـــاركة 
األولى الذي ال تضاهيه ســـوى روسيا، يعد في 
حـــد ذاته إنجـــازا كبيرا لرياضة الســـيارات في 
الكويـــت بغـــض النظر عـــن النتائـــج، معربا عن 
تفاؤله بأن يكون متسابقو الكويت رقما صعبا 
في هـــذا المحفل العالمي. وقـــال إن المنتخب 
الكويتـــي يشـــارك في جميـــع فئات الســـباقات 
الست عبر 8 متســـابقين من خيرة الرياضيين 
المشـــهود لهم بالكفاءة والجدارة للتنافس مع 

192 متسابقا يمثلون 49 دولة.
وأعرب بوخمســـين عن اعتـــزاز النادي الدولي 
الكويتي لرياضة الســـيارات والدراجات اآللية 
بتمثيـــل الكويـــت فـــي هـــذا الحـــدث العالمـــي 
الكبيـــر لألولمبيـــاد األول لرياضـــة الســـيارات. 
وقـــال إن “فيا” أراد بهـــذا األولمبياد إلى جانب 
السباقات الدولية األخرى أن يجمع في بطولة 
واحدة ســـتة أنواع مـــن الســـباقات المختلفة، 
إذ يتنافـــس فيهـــا المتســـابقون تحـــت أعـــام 

بادهم. 
وأوضـــح أن النـــادي الدولـــي الكويتـــي تمكـــن 
في وقت قياســـي بالتنســـيق مع الهيئة العامة 
مـــن  الكويتيـــة  األولمبيـــة  واللجنـــة  للرياضـــة 
تشـــكيل وفـــد وطنـــي بفضـــل الدعـــم الكامـــل 
الـــذي قدمه رئيـــس اللجنـــة األولمبية الشـــيخ 
فهد ناصر الصباح للوصول إلى مشـــاركة الئقة 
ومشـــرفة. وأثنى بوخمسين كذلك على الدعم 
المـــادي والمعنوي الـــذي قدمته الهيئـــة العامة 
للرياضـــة لتغطيـــة مشـــاركة الوفـــد فـــي هـــذا 

المحفل الرياضي العالمي.
وتعتبر هذه االســـتضافة إذا تمت إنجاًزا كبيًرا 
للنادي الدولي الكويتي للســـيارات والدراجات 
اآلليـــة الذي أشـــهر قبـــل فترة قصيـــرة، ودليًا 
علـــى الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها مســـؤولو 

النادي الذي لم يستكمل بعد عامه األول.
وسيكون هذا النادي استكمااًل لنادي السيارات 

إلعطاء الكويت الصبغة الشرعية في المحافل 
الدولية، واالســـتحقاقات المقبلة على الصعيد 
العالمي ويعود بالنفع على متسابقي الكويت.

وكان ســـفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام 
الصبـــاح أقام مأدبـــة غداء على شـــرف رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة الكويتية الشـــيخ فهد ناصر 
الكويتـــي  الدولـــي  النـــادي  ورئيـــس  الصبـــاح 
للســـيارات والدراجات اآللية عماد بوخمســـين 
ونائـــب مدير الهيئة العامة للرياضة صقر الما 
وأميـــن الســـر العـــام للنـــادي الدولـــي الكويتي 

عيسى حمزة.
الكويتـــي  الدولـــي  النـــادي  رئيـــس  وأثنـــى 
للســـيارات والدراجات اآللية عماد بوخمســـين 
على الجهود الكبيرة التي يبذلها الشـــيخ عزام 
الصبـــاح وكل أركان الســـفارة؛ مـــن أجل تذليل 
جميـــع الصعوبات التـــي تواجه الوفد الكويتي 

المشارك في الدورة.
فيمـــا أكـــد الشـــيخ عـــزام الصباح أن مشـــاركة 
الكويـــت البارزة فـــي البطولـــة العالمية األولى 
علـــى مســـتوى األمـــم لســـباق الســـيارات تعزز 

مكانتها على خريطة الرياضة الدولية.
العربيـــة  الدولـــة  تعـــد  الكويـــت  أن  وأضـــاف 
هـــذه  انطـــاق  فـــي  تشـــارك  التـــي  الوحيـــدة 
البطولة العالمية؛ نتيجة للرعاية الدؤوبة التي 
توليهـــا للرياضـــة والشـــباب وجهـــود األجهـــزة 
الرياضييـــن  ومثابـــرة  الوطنيـــة  واالتحـــادات 

بالجهـــد  الســـياق  هـــذا  فـــي  وأشـــاد  الجـــادة. 
الملحـــوظ الـــذي بذلـــه رئيـــس مجلـــس إدارة 
النـــادي الدولـــي الكويتـــي لرياضـــة الســـيارات 
والدراجـــات اآلليـــة عمـــاد بوخمســـين ودعمـــه 

الكبير لتحقيق هذه المشاركة الناجحة.
وكان المتســـابق الكويتـــي علي مخصيد تأهل 
على متن ســـيارته “بـــي ام دبليو - آي 46” إلى 
الدور ثمن النهائي في سباقات فئة “الدرفتنغ” 
فـــي التصفيـــات التـــي أقيمـــت أول مـــن أمس 
ضمـــن الـــدورة األولـــى أللعاب الســـيارات التي 

تختتم اليوم في روما.
وانطلقت المنافسات أمس بمشاركة منتخبات 
49 دولة بينها الكويت التي تســـعى لتســـجيل 
دولتيـــن  إحـــدى  باعتبارهـــا  قـــوي؛  حضـــور 
ســـباقات  جميـــع  فـــي  تتنافســـان  وحيدتيـــن 

البطولة. 
وتشارك الكويت وهي الدولة العربية الوحيدة 
التـــي تدخل البطولة العالميـــة التابعة لاتحاد 
الدولي للسيارات )فيا( بـ 8 سائقين يتنافسون 
فـــي الســـباقات الســـتة بهـــا؛ لتكون مع روســـيا 
الدولتيـــن الوحيدتين اللتيـــن تخوضان جميع 
ســـباقات المنافســـات التـــي تجرى علـــى حلبة 

“فاللى لونغا” شمال روما.

عماد بوخمسين مع جان تود

اللجنة اإلعالمية

رئيس “فيا” جان تود: تربطنا بـ “KT” عالقة قوية
ــاد الــســيــارات” ــي ــب ــم ــت لــــ “أول ــوي ــك بــوخــمــســيــن: تــقــدمــنــا بــطــلــب اســتــضــافــة ال

علي مجيد

حسن علي
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

ضابط جمارك.. إذن “ابتسم”!
ربمــا تجــد أمامــك معانــاة أو شــكوى مــن تاجــر أو مســتثمر أو حتــى 
مــن مواطــن عادي تتعلق بمشــكلة ما مع شــؤون الجمارك، ســواء في 
المنافذ أو في نطاق إجراءات إنهاء المعامالت والمراجعات باإلدارة، 
واألمــر هنــا يصبــح مســتحًقا للشــكر والتقديــر حين تجد المســؤولين 
بالجمــارك يضعــون “الشــكوى” موضع االهتمــام والمتابعــة والتواصل 

مع صاحب الشأن إلنهائها وفق اإلجراءات المتبعة.
ويمكن القول إن الميزة األكبر هي األفكار المبتكرة للكوادر البحرينية 
التــي أســهمت فــي تطوير قطاع شــؤون الجمارك، وقــد وصف رئيس 
الجمــارك معالــي الشــيخ أحمد بــن حمد آل خليفة، وبمناســبة حصول 
شــؤون الجمــارك على جائــزة أفضل الممارســات الحكومية لمشــروع 
حوكمــة المعلومــات االقتصادية والجمركية لتســهيل التجــارة )أفق(، 
بــأن هــذا اإلنجــاز يتوج جهــود الكــوادر الوطنية، بفريق وطني شــاب 

يحب التحدي ويعشق اإلنجاز. 
شــخصًيا، تجربتــي طويلــة - إن جــاز لــي التعبير - مع شــكاوى الناس 
وإيصالها إلى المسؤولين بشؤون الجمارك منذ التسعينات، سواء من 
خالل النشــر الصحافي أو التواصل المباشــر مع المسؤولين، وفي كل 
مرة، تحظى الشــكوى باالهتمام، ولعلني أشــير هنا إلى شــكوى وردت 
مــن أحــد المواطنيــن الذيــن شــاركوا فــي مــزادات شــؤون الجمــارك، 
وواجهوا مشــكلة تتعلق بدفع رســوم إلحدى الشركات نظير “أرضية” 
البضائــع التي اشــتروها، تمثــل لهم عبًئا مالًيا، وحال إيصال الشــكوى 
إلــى المــالزم أول علــي البنعلــي، تم اتخــاذ ما يلزم من إجــراءات لكي 
يســتلم المواطنيــن بضائعهــم التي اشــتروها من المــزاد دون دفع أية 

رسوم إضافية، وهو ما أثار االرتياح في نفوسهم.
على صعيد آخر، وضمن التعامل اليومي مع المســافرين في المنافذ، 
الســيما فــي المطــار وجســر الملــك فهــد، فــإن المفتشــين الجمركييــن 
البحرينييــن، ورغــم الجهــد الكبيــر الذيــن يبذلونه في عملهــم الدقيق 
والحساس والمضني، إال أن أسلوب المعاملة الراقي في كل الحاالت، 
حتــى مــع المهربيــن، يفرض على الجميــع احترامهم وشــكرهم، وربما 
شاهد كثيرون حلقة “عمر ضابط جمارك” ضمن سلسلة “عمر يجرب” 
لمنشــئ المحتــوى المبدع عمر فــاروق، التي قدم فيها صورة واضحة 
لمهام الجمارك ومسؤوليتها عن أي شيء يدخل إلى البلد، فالجمارك 
جهاز “تنفيذي” ينفذ قرارات وأنظمة نحو 44 جهة رسمية، وتقع بين 
أيديهم يومًيا ما بين 10 و11 ألف حقيبة، يلزم أن يتم تفتيشها بدقة 
ووفق قيم األمانة والنزاهة والشــفافة والمســاءلة واالحترافية، وأن 
يكــون ضابــط الجمــارك مبتســًما فــي تعامله مــع الجميع، عــالوة على 
كشــف أســاليب التهريب وضبط الممنوعات التي تعرض أمن الوطن 

للخطر، وهي مسؤولية جسيمة دون شك.
أمــام شــؤون الجمــارك حســب علمــي مســار تطويــر متجــدد لتطبيــق 
استراتيجيتها 2017 - 2020، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية من 
مشــروع “أفــق”، بجهــود أبناء البلد، لذلك، يســتحقون مــن الجميع كل 

الشكر والتقدير والدعوات بالتوفيق.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

محرقية مسّنة تناشد “اإلسكان” توفير سكن لها
المتهالك منزلهم  هــدم  يــنــوون  “ضرتها”  وأبــنــاء  زوجــهــا  عنها  رحــل 

ناشدت عائلة مواطنة محرقية في عقدها 
الســـابع وزارة اإلســـكان تخصيـــص ســـكن 
مالئم لها، بعد أن تهالك منزل األسرة التي 
رحل عنها ربها، مخلفا زوجتين وأبناء من 

الزوجة الثانية.
وقـــال أخـــو المواطنـــة لـ”البـــالد” إن أختـــه 
زوجهـــا  منـــزل  فـــي  لوحدهـــا  تعيـــش 
وســـوء  المنـــزل  لقـــدم  ونظـــًرا  المتوفـــى، 
حالته اإلنشائية، إذ لم يعد صالًحا للسكن، 
ويشـــكل خطًرا على ســـالمة ساكنيه، عزم 
أبنـــاء ضرتهـــا علـــى هـــدم المنـــزل وإعادة 

بنائه.
وأضاف أنه ونظًرا لعدم وجود مسكن آخر 
متاح يمكن أن تلجأ له زوجة أبيهم، شكل 
مانًعا أمام أبناء ضرتها التخاذ قرار الهدم، 
فـــي الوقـــت الذي يشـــكل فيـــه بقاؤها في 

المسكن خطًرا على سالمتها.
مـــع  للتواصـــل  مســـاعيه  أن  إلـــى  ولفـــت 
بعض المؤسســـات األهلية للمســـاعدة في 
إيجـــاد مســـكن ألخته لم تثمـــر عن أي حل 
للمشـــكلة، داعيـــا الـــوزارة إلـــى أخـــذ هـــذه 
الحالة بعين االعتبار واإلســـراع في توفير 
السكن المالئم ألخته قبل وقوع أي كارثة 

محتملة.
يشـــار إلى أن المادة 3 من قانون اإلسكان 

صنفـــت المطلقـــة أو المهجـــورة أو األرملة 
وليـــس لديها إبن أو أكثر أو العزباء يتيمة 
األبوين ضمن األسر التي تستحق االنتفاع 

من خدمة السكن المؤقت.
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فـــور تخرجـــه مـــن جامعـــة األزهر فـــي مصر 
العامـــرة، التحـــق أخي وصديـــق الجميع عمر 
محمـــد فـــكاك بالعمـــل فـــي جمعيـــة البحرين 
الخيريـــة حتى أصبـــح مديرها العـــام إلى أن 
توفـــاه هللا بعـــد معاناة من مرض الســـرطان، 
الـــذي تعايـــش معه بصبـــر وإيمـــان قلما تجد 
مثيله في النـــاس. حتى آخر أيام حياته كان 
عمر شـــعلة من النشاط والحيوية واإليجابية 
والصبـــر الجميل. لم يتبرم مـــن المرض الذي 
الزمـــه منذ العـــام 2015 ولم يجـــزع أبدا ولم 

يشتك ألحد.
ظـــل مبتســـما آلخـــر أيـــام حياتـــه، إذ كنـــت 
أزروه يوميـــا في ســـريره األبيض في مجمع 

السلمانية.
عائليـــة  عالقـــة  فـــكاك  عمـــر  مـــع  جمعتنـــي 
وطيـــدة امتـــدت لــــ 3 عقـــود كـــرس فيهـــا كل 
جهـــده وطاقاته وخبراتـــه في خدمة الفقراء 

والمســـاكين واألرامل واأليتام الذين ترعاهم 
جميعـــة البحريـــن الخيريـــة. كان يحـــب كل 
يبادلونـــه  النـــاس  وكان  تمييـــز  النـــاس دون 

الحب. 
قـــال عنه األســـتاذ حســـن كمال فـــي مجلس 
العـــزاء إنه لم ُيغِضب أحـــدا  ولم َيغَضب من 
أحد طوال 35 سنة من الخدمة في الجمعية. 
كان عمـــر كمـــا عرفتـــه عن كثب عفيـــف اليد، 
كريم يحب إسعاد الناس بالهدايا واالبتسامة 
العريضة التي لم تفارقه حتى بعد موته. لقد 
رأيت جســـده بعد الوفاة وكانـــت في محياه 
ابتســـامة، أســـأل هللا أن يكون قـــد ُأِري قبلها 

مقعده من الجنة وهو يحتضر.
أحب عمر فـــكاك البحرين وأهلها وعاشـــرهم 
فـــي مجالســـهم وفـــي أفراحهـــم وأتراحهـــم. 
وتميز عنا نحن رفقائه الذين زاملناه لسنوات 
طويلـــة باســـتيعاب الثقافـــة البحرينيـــة فـــي 

الملبس والمأكل والمشـــرب وكان ال يميز أبدا 
عـــن اآلخرين بثوبه وغترته ونـــادرا ما رأيته 
يرتـــدي البنطـــال بـــل وأكاد أقـــول لـــم أره إال 

بالزي البحريني.
عمـــر فـــكاك هـــو واحـــد مـــن أولئـــك األبطـــال 
هللا  لوجـــه  المـــرض  هـــذا  احتســـبوا  الذيـــن 
وقابلـــوه بالصبـــر واالبتســـامة وعمـــل الخيـــر 
والتفكيـــر اإليجابي وعدم الجزع والشـــكوى 
زوجتـــه  محمـــد  أم  روت  تعالـــى.  هللا  لغيـــر 
الكريمة بأنه لم يكن يحب الشـــكوى أو حتى 
الحديـــث المســـهب عن هذا المـــرض مع أحد 
أبـــدا، ورفـــض أن يبلغ أخويـــه الوحيدين في 
الســـودان بمرضـــه إال في اللحظـــات األخيرة 

لتي أحس فيها بدنو الموت. 
خلـــف عمر من األبنـــاء محمد )طالب بجامعة 
المرحلـــة  فـــي  )طالـــب  وأحمـــد  البحريـــن( 
التوجيهيـــة ويحفـــظ 15 جـــزءا مـــن القرآن( 

ومروة وعبدهللا في المرحلة االبتدائية.
في عزائـــه جاء محبوه ومعظمهـــم كانوا من 
أهـــل البحريـــن من عامـــة النـــاس وخاصتهم. 
كثيرون تفاجأوا بموته؛ ألنه واجه الســـرطان 
واقفـــا بثبـــات وإيمان ولـــم ينل منـــه المرض 
إال فـــي األســـابيع األخيـــرة عندمـــا رقـــد فـــي 
الســـلمانية وتدهورت صحته تدريجيا حتى 

فاضت روحه إلى بارئها.
سيظل عمر فكاك في ذاكرة محبيه وإخوانه 
الصابـــر  لإلنســـان  نموذجـــا حيـــا  وأصدقائـــه 

والقنوع والمتفائل دائما والمبتسم دائما. 
اللهـــم اغفـــر له وارحمـــه وأكرم نزله واغســـله 
بالمـــاء والبـــرد والثلـــج وبـــارك له فـــي ذريته 
التـــي تركها في رعايـــة رب العالمين ورحمته 

وجوده وكرمه.

بقلم: رمضان محمد علي

وداعا أخي عمر فكاك.. رجل الخير الذي كافح 
السرطان بثبات وإيمان وأحب البحرين بال حدود

أرملة وأم ألربعة تنتظر بيت العمر منذ 18 عاما
2002 طلبات  بلغت  التي  “الــرمــلــي”  بتوزيعات  شمولها  عــدم  شكت 

شـــكت مواطنـــة أرملـــة وأم ألربعـــة أوالد 
تأخـــر تلبية طلب أســـرتها اإلســـكاني في 
مشـــروع إســـكان الرملـــي الـــذي تجاوزت 
التوزيعات فيه حســـب قولها طلب تاريخ 
المواطنـــة  وذكـــرت  اإلســـكاني.  طلبهـــم 
أنهـــا مـــن ســـكان مدينـــة عيســـى وتقطـــن 
حاليـــا في منزل أســـرة زوجها، وأن طلبها 

اإلســـكاني يعـــود للعـــام 2001، ولـــم يتـــم 
حتـــى اآلن تلبية طلبها، فـــي الوقت الذي 
تـــم فيـــه تلبية طلبـــات تعود للعـــام 2002 
في ذلك المشروع. ولفتت إلى أنها عمدت 
الخصـــوص  بهـــذا  رســـالتين  كتابـــة  إلـــى 
الشـــكاوى  صنـــدوق  فـــي  ووضعتهمـــا 
بالوزارة المعروف باســـم “تحت أمرك”، إال 

أنها لم تتلق أي رد على رسالتيها.
وأضافـــت: راجعـــت وزارة اإلســـكان بعـــد 

تأخر حصولي على رد منها لالستعالم عن 
أســـباب تأخر تلبية طلبنا اإلسكاني، فكان 
الـــرد أن الطلـــب ال يشـــكو من خلـــل، وأنه 
تحـــت الدراســـة. وتابعت: فـــي مراجعتي 
األخيـــرة للـــوزارة أكدت لهـــم علمي بمنح 
بعض معارفي وحدات سكنية في إسكان 
العـــام  إلـــى  الرملـــي ممـــن يعـــود طلبهـــم 
2002، فـــي حيـــن أننـــي لم أحصـــل حتى 
علـــى وثيقـــة المنـــزل، فأبدوا اســـتغرابهم 

األمـــر.  فـــي  اشـــتباه  وجـــود  واحتمالهـــم 
وناشـــدت المواطنة وزير اإلســـكان باسم 
الحمر النظر في طلبها القائم، وتلبيته في 
مشروع إسكان الرملي أسوة ببقية األسر 
التي استفادت من المشروع ممن تتزامن 

معها في تاريخ الطلب.
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سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

المواطن العصفور: في َحيرة من أمري 
ونشاطي التجاري عالق

بعـــد أن ضاقـــت الســـبل بالمواطن ســـلمان العصفـــور، وبلغت مســـاعيه الحثيثة 
طريقـــا مســـدودا، وتـــاه بيـــن أروقـــة بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية وممـــرات هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء بعـــد زيـــارات مكوكية عـــدة، اضطره األمـــر اللجـــوء إلى منبر 
صحيفة “البالد”؛ أمال في إيصال صوته إلى من بيده القرار واألمر، وإنهاء طلبه 
العالق منذ قرابة األشـــهر الستة. بدأت حكاية المواطن العصفور حين همَّ ببدء 
نشاطه التجاري، الذي تتطلب منه في بداية األمر إصدار إجازة الهدم، وأتبعها 
بإصـــدار إجـــازة البنـــاء بتاريخ 5 مـــارس 2019.  وبعد أن أنهـــى صاحب الطلب 
جميـــع الخطوات المطلوبة منه، تفاجأ حيـــن راجع للحصول على خدمة الكابل 
الكهربائي لتغذية نشاطه التجاري بأنه وقع بين سندان بلدية المنطقة الشمالية 
ومطرقة هيئة الكهرباء والماء.  وأضاف المواطن العصفور أن “تضاربا واضحا 
وال يدع مجاال للشـــك في تطبيق القانون بين الجهتين المعنيتين بالمشـــكلة، إذ 
إن بلدية الشمالية تعفيني من رسوم البنية التحتية وفق نظامهم المعمول به، 
في حين أن هيئة الكهرباء والماء تشـــترط دفع رســـوم البنية التحتية”، معتبرا 
ازدواجية المعايير عقبة يحسمها المواطن صاحب الطلب نفسه بعدم ممانعته 
مـــن دفـــع رســـوم البنية التحتيـــة إْن تطلـــب األمر علـــى أن ينجز طلبه ســـريعا، 

وتنتفي حينئٍذ جميع المبررات.
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بدأ عامل بدالة بـ 
“كيبل آند وايرلس” 

البريطانية في 
السبعينات

درس أسواق 
المنطقة من أجل 

توسع شركة “بتلكو”

الدقيــق  بالتخصــص  يتســم  قطــاع  وفــي  بخطــوة”  “خطــوة  طريقــة  علــى 
والحساســية المفرطــة، شــّق الرئيــس التنفيــذي لشــركة “اتصالكــوم”، راشــد 
عبــدهللا آل ســنان طريقــه دون توقــف بــكل ثقــة وثبــات؛ ليبرهــن للجميــع أن 

البحريني قادر على اقتحام أي قطاع وإثبات جدارته باقتدار.

فمــن فنــي اتصــاالت بســيط فــي شــركة االتصــاالت البريطانيــة “ كيبــل 
آنــد وايرلــس” في ســبعينات القــرن الماضي، تدرج آل ســنان ليصبح 

دول  خــارج  للتوســع  “بتلكــو”  قــاد  الــذي  االتصــاالت  مهنــدس 
المنطقــة، قبــل أن يكلــل مســيرته بقيــادة شــركة االتصاالت 
“اتصالكوم” في محطات عديدة اتسمت بالتغيير والتطوير 

الكامل في القطاع.

علي الفردان من المنامة  | تصوير خليل إبراهيم

راشد آل سنان

ــو” ورقـــــمـــــنـــــة “اتـــــصـــــالـــــكـــــوم” ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــدس تــــــوســــــع “بـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
“البالد”عـــن  إلـــى  حديثـــه  بدايـــة  فـــي 
مســـيرته المهنيـــة، يســـتعيد آل ســـنان 
ذكرياته في مسقط رأسه بمدينة الحد، 
الدراســـة  ومرحلـــة  المحـــرق،  بجزيـــرة 
في مدرســـة عمر بن الخطاب، مدرســـة 
طـــارق بن زيـــاد ثـــم الهدايـــة الخليفية. 
ويذكـــر زمالءه فـــي المرحلة التعليمية، 
ومنهم المرحـــوم محمد العامـــر، والذي 
شـــغل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
االتصاالت، والشـــيخ راشد بن عبدهللا، 
ومحمود ســـيار، وغيرهم مـــن أصدقاء 
الشـــباب. كما يســـتحضر نظـــام التعليم 
يتســـم  كان  والـــذي  الســـبعينات،  فـــي 
بالقوة. ففـــي تلك الحقبـــة وحينما كان 
بالمرحلة الثانوية كان يتم فصل الطلبة 
بين صف “الشـــطار” وصف “الكســـالى”، 
تكتنفهـــا  التعليـــم  بيئـــة  كانـــت  حيـــث 

المنافسة المحمومة بين الطالب.
وقد ســـاهم التدريـــب والتحفيز في أن 
يعشـــق آل ســـنان، قطـــاع االتصـــاالت، 
ليبقى في هذا القطاع كفني متخصص 
حتـــى وصـــل إلـــى مهنـــدس اتصـــاالت 
ومديـــر للتطويـــر، ليرفـــض الكثيـــر مـــن 
عـــروض العمل فـــي قطاعات أخرى في 

مسيرته المهنية.

 االلتحاق بشركة “كيبل آند 
وايرلس”

بعد استكماله دراســـة المرحلة الثانوية 
التحـــق آل ســـنان بشـــركة “كيبـــل آنـــد 
وايرلس” البريطانيـــة الدولية في العام 
1973، حينهـــا كانت الشـــركة مســـؤولة 
إلـــى جانـــب  االتصـــاالت  تقنيـــات  عـــن 
شـــركة “هاتف البحرين” عندما لم تظهر 
اندمـــاج  نتيجـــة  “بتلكـــو”  شـــركة  بعـــد 
بيـــن الشـــركتين فـــي وقـــت الحـــق في 

الثمانينات.
البريطانيـــة،  للشـــركة  انضمامـــه  وفـــور 
تدريبيـــة  دورة  إلـــى  ســـنان  آل  انضـــم 
أقامتها الشركة، وهي عبارة عن دراسة 
كاملة تعادل دراســـة المرحلـــة الثانوية 
فـــي بريطانيـــا، إذ درس مختلف المواد 
بمـــا فيها العلـــوم والرياضيـــات وغيرها 
باللغـــة اإلنجليزيـــة وذلـــك لمـــدة ثـــالث 
البحريـــن  فـــي  ســـنتان  منهـــا  ســـنوات، 
وسنة واحدة تقريبا في بريطانيا، ويتم 
بعدهـــا الحصول على شـــهادة الدبلوما، 
حيث كانت شـــركة “كايبل آند وايرلس” 
لديهـــا  كلية إقليمية في مدينة عيســـى 
تـــدرب فيها مختلـــف الموظفيـــن لديها 
فـــي المنطقة ثم ترســـلهم إلـــى المملكة 
المتحـــدة؛ لمواصلة دراســـتهم للدبلوما، 
والتدريـــب في مختلـــف االختصاصات 

الدقيقة في االتصاالت.
وخـــالل تواجده في بريطانيا، لم يدخر 
آل ســـنان جهـــدا فـــي تحصيـــل العلـــم 
والحصـــول علـــى الخبـــرات، مـــن خالل 
التســـجيل والحصـــول على الشـــهادات 
االحترافيـــة فـــي هندســـة االتصـــاالت، 
علـــى  تعتمـــد  حينهـــا  كان  والتـــي 

اإللكترونيات بشكل كبير.
وبعد إنجاز مرحلة الدراســـة هذه، عمل 
في قســـم البـــداالت، إذ تلقـــى التدريب 
وقتئذ على بداالت “هيتشاي” اليابانية، 
وكانـــت عمليـــة االتصـــاالت تتم بشـــكل 

رئيـــس فـــي ذلـــك الوقـــت عـــن طريـــق 
البـــداالت التـــي تتـــوزع فـــي البحريـــن، 
والتي يتم من خاللها ربط الهواتف عند 
محاولـــة االتصـــال بطريقـــة آلية، حيث 
كانـــت البداالت تصدر أصـــوات التغيير 

بين المفاتيح بصورة ميكانيكية.
جميـــع  أن  “أتذكـــر  ســـنان  آل  يقـــول 
غيـــر  مـــن جنســـيات  تقريبـــا  العامليـــن 
بحرينيـــة وبالتحديد مـــن الهند، وكنت 
البحرينـــي الوحيـــد بينهـــم الـــذي يعمل 
على مثل هـــذه البداالت، وفـــي البداية 
خدمـــت فـــي المناطـــق البعيـــدة نســـبيا 
مثل صـــدد، حيث كنـــت أداوم إلصالح 

أي خلل في البداالت”.

أول بدالة إلكترونية بمهارات 

بحرينية

ومـــع العمـــل المكثف والتدريـــب، صقل 
آل ســـنان مهاراته في قطاع االتصاالت 
والبـــداالت خصوصـــا التـــي كانت تمثل 
عصـــب التواصـــل في حينهـــا، وقد كان 
وصـــول أول بدالة إلكترونيـــة للبحرين 
من شـــركة إنجليزية تســـمى “بليســـي”، 
وهي عبـــارة عن مكونات مفككة، وكان 
ذلك في العام 1978. أشـــرف آل ســـنان 
على تركيب أجزاء تلك البدالة بالكامل، 
مســـتفيدا مـــن التدريـــب الـــذي حصـــل 
عليـــه فـــي بريطانيا، ليقـــوم بعد عودته 
إلـــى أرض الوطن بتدريـــب فريق كامل 
)من 5 أشـــخاص( على تركيب البداالت 
وكانـــت أول مـــرة يقوم فريـــق بحريني 
بتركيب بدالة من األلف إلى الياء. وقد 
ســـاهمت هذه البدالة فـــي زيادة القدرة 
االســـتيعابية لخطـــوط االتصاالت، وتم 
تركيبهـــا في مختلف مواقع البحرين ما 

طور قطاع االتصاالت.
وقد عمل الفريق البحريني على تركيب 
معظـــم البـــداالت بعدهـــا مـــن “كاتيـــل” 
و”إريكســـون” وغيرهـــا مـــن الشـــركات، 
واستطاع هذا الفريق توفير الكثير من 

النفقات بفضل الخبرة.
وعندمـــا وصلـــت أول بدالـــة رقمية إلى 

منطقة الشـــرق األوســـط من “ألكاتيل”، 
زار آل ســـنان مقـــر الشـــركة في فرنســـا 
وتدرب عليها، وعمل مع فريق فرنســـي 
لتركيـــب البدالـــة فـــي مقر “بتلكـــو” في 
الماحـــوز، والتي كانت أول بدالة رقمية 
في المنطقة ككل وذلك في العام 1980، 
وكان البحرينـــي الوحيـــد الـــذي تـــدرب 
على هذه البدالة، ثم قام بتدريب فريق 
بحريني الســـتبدال جميع البداالت في 

البحرين.
ومـــع ترقيه لمنصب مهنـــدس اتصاالت 
فـــي الثمانينـــات، ســـافر آل ســـنان إلـــى 
شـــهادة  علـــى  للحصـــول  بريطانيـــا 
متخصصة، حيث نال شـــهادة الهندسة 
الكهربائيـــة من إحـــدى الجامعات هناك 
تخلـــل هـــذه الفتـــرة العمـــل في شـــركة 
اتصـــاالت “اس تـــي ســـي” البريطانيـــة 
أنظمـــة االتصـــاالت،  فـــي  المتخصصـــة 
والتـــي عملـــت علـــى أنظمـــة اتصـــاالت 
مثـــل القطـــار اإلنجليزي، قبـــل أن يعود 
للبحرين في 1989 بعد غربة اســـتمرت 

نحو 5 سنوات.

 تولى مسؤولية بداالت “بتلكو”

وبعـــد العـــودة مـــن بريطانيـــا، تولـــى آل 
ســـنان مســـؤولية البداالت في “بتلكو”، 
فقـــد كانت الهواتف الثابتة هي العصب 

الرئيـــس فـــي قطـــاع االتصـــاالت، قبـــل 
نهايـــة  للموبايـــل  الخجـــول  الظهـــور 
الثمانينات وبداية التسعينات، فأشرف 
الشـــبكة  تطويـــر  مشـــروعات  علـــى 
أنحـــاء  جميـــع  وتغطيـــة  واالنتشـــار 
البحريـــن علـــى يـــد ســـواعد بحرينيـــة، 
لتصل الخطوط  في بداية التســـعينات 
إلـــى 250 ألـــف خـــط وهـــو رقـــم كبيـــر، 
فالكثير من المناطق خصوصا القرى، ال 

تصلها خطوط الهاتف وقتئذ.
الموبايـــل  انطـــالق  بدايـــات  وقبـــل 
الحقيقيـــة في العـــام 1995 بنظام “جي 
مهمـــات  ســـنان  إلـــى  أســـندت  أم”  أس 
تطوير الشـــبكة، ومن بينها نظام أجهزة 
أو  “البيجـــر”  بــــ  المعـــروف  أو  المنـــاداة 
“البليـــب”، إذ عمـــل مـــع فريـــق بحريني 
علـــى تركيب نظـــام “موتـــورال” ألجهزة 
المناداة في العـــام 1993 تقريبا، والذي 
حينهـــا  االتصـــاالت  فـــي  ثـــورة  شـــكل 
وكان وســـيلة اتصاالت أساســـية تشابه 

“الموبايل” حاليا.

قيادة شركة “أثير” في السعودية

ومع بدء “بتلكو” في البحث عن التوسع 
الخارجي، أســـندت إلى آل ســـنان مهمة 
تطوير األعمال وطرق أســـواق جديدة، 
إذ ســـاهم في دخول السوق السعودية، 

بعـــد أن رشـــحه مجلـــس إدارة “بتلكـــو” 
حينها برئاسة رشيد المعراج وذلك في 
العـــام 1998، حيـــث أعـــد دراســـة عمل 
عـــن الســـوق فـــي الســـعودية والكويت 
واألردن وحتى فلســـطين وأفغانســـتان 

والمغرب وسوريا.
وعمل آل ســـنان مدير تنفيذي للشـــركة 
المشـــتركة بين “بتلكو” وأحد الشـــركاء 
الســـعوديين تحـــت اســـم “أثيـــر” التـــي 
والتـــي   ،1998 العـــام  فـــي  أطلقـــت 
دشـــنت في الســـعودية لتقديم خدمات 
أوائـــل  مـــن  كانـــت  حيـــث  االنترنـــت، 
الشـــركات التي عملت في هـــذا القطاع 
وتقديم اإلنترنت وحصلت على جوائز 
الشـــرق  فـــي  للخدمـــة  مقـــدم  كأفضـــل 
األجـــواء  أن  رغـــم  حينهـــا،  األوســـط 
كانت تتســـم في تلك الفترة بالمنافسة 

الشديدة.
ويذكـــر في العـــام 2002 حين أعلن عن 
فتح قطاع االتصاالت، وكان آل ســـنان 
مديـــرا تنفيذيا لـ “أثير” في الســـعودية، 
ما دفع هذا “بتلكـــو” للبحث عن مصادر 
إضافيـــة في أســـواق خارجية،  فبدأ آل 
ســـنان دراسة الســـوق العراقية وحصل 
علـــى الموافقـــات لدخـــول تلك الســـوق 
بعـــد انتهاء الحرب في 2004، إذ قامت 
“بتلكو العراق” بتركيب أجهزة اتصاالت 
فـــي ذلـــك الوقـــت بالتعاون مع شـــريك 
عراقي، وكانت أول شركة اتصال نقال 
فـــي بـــالد الرافدين بعد إعـــالن الرئيس 
األميركـــي جـــورج بـــوش االبـــن انتهاء 

الحرب.

 قيادة شركة “اتصالكوم”

وفي جـــو انفتاح ســـوق االتصاالت في 
العـــام 2005، غـــادر آل ســـنان “بتلكـــو”، 
ليتولى قيادة شركة “اتصالكوم”، حيث 
كانـــت هناك طفـــرة كبيرة في شـــركات 
خدمـــات االتصاالت، ليفـــوق عددها 40 
شـــركة حينها، وغالبيتهـــا تقدم خدمات 
عملـــت  والتـــي  االتصـــال،  بطاقـــات 
عليهـــا شـــركة “اتصالكـــوم” فـــي البداية 
واســـتطاعت الشـــركة الحصـــول علـــى 
الريادة في هذا السياق، وحققت أرباحا 
“خياليـــة” في الســـنة األولى من عمرها. 
كمـــا أطلقـــت الشـــركة خدمـــة الصـــوت 
عبر بروتوكـــول “اآلي بي”، والذي حقق 
نجاحا واسعا خصوصا للذين يسافرون 
خارج البحرين، إذ اســـتطاعوا االتصال 

الخـــارج  مـــن  االتصـــاالت  واســـتقبال 
بأســـعار محلية، حيث طرحت الشـــركة 
أرقـــام الهواتـــف الخاصـــة، والتـــي تبدأ 

برقم 13.
واستطاع آل سنان المرور بالشركة إلى 
بـــر األمان مـــن خـــالل تنويع األنشـــطة، 
فمـــع انتهـــاء ســـوق بطاقـــات االتصال، 
كان آل ســـنان فتـــح نشـــاطا آخـــر عـــن 
طريـــق خدمـــات الشـــركات، إذ حصلت 
“اتصالكـــوم” علـــى عقد لتشـــغيل جميع 
بـــرج مركـــز  فـــي  خدمـــات االتصـــاالت 
البحرين التجـــاري العالمي بالمنامة في 
العام 2007، إذ كان لدى الشـــركة اتفاق 
شراكة مع شـــركة االتصاالت الماليزية، 
وعملـــت معهـــا فـــي أســـواق اإلمـــارات 

والسعودية لتقديم خدمة االتصاالت.
تقديـــم  الشـــركة  بـــدأت   2009 وفـــي 
خدمـــات اإلنترنـــت وتوفيـــر الخطـــوط 
للمنـــازل بالتعـــاون مـــع شـــركة “بتلكـــو” 
حينها، كما عملت على إطالق االنترنت 
الالسلكي بالشراكة مع “فيفا” وذلك في 

العام 2011.

 “اتصالكوم” والحوسبة السحابية

فـــي العـــام 2012 بـــدأ آل ســـنان بقيادة 
“اتصالكـــوم” لتكـــون شـــركة تكنولوجيا 
وذلـــك    ICT واتصـــاالت  معلومـــات 
الحوســـبة  خدمـــات  تقديـــم  عبـــر 
الســـحابية والبرمجيـــات والتعـــاون مع 
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  “هـــواوي”  شـــركة 
التطبيقات وتصميـــم المواقع والمتاجر 
اإللكترونيـــة؛ مـــن أجـــل دعـــم عمليـــات 
الشـــركة وتنويع أنشطتها، وعملت على 
المشـــروعات مثـــل تركيـــب  مـــن  عـــدد 
أنظمة “أوراكل” لمستشـــفى الملك حمد 
الجامعـــي، إلـــى جانب تصميم شـــبكات 
“أليـــاف بصريـــة” جنـــوب البحريـــن، كما 
تقـــدم الربط لخدمـــات شـــبكة بطاقات 
النصيـــة  الرســـائل  وتوفيـــر  االئتمـــان، 
القصيـــرة للبنـــوك والشـــركات وغيرهـــا 
مـــن خـــالل خدمـــات الجملـــة بالتعـــاون 
آخـــر  وفـــي  االتصـــاالت.  شـــركات  مـــع 
خدمـــات  الشـــركة  تقـــدم  مســـتجداتها 
الحوســـبة  تقنيـــة  وفـــق  البـــداالت 
للشـــركات  الســـحابية بتكلفـــة بســـيطة 
والمؤسسات باستخدام شبكة األنترنت 
دون الحاجة إلى خطوط هاتف وشبكة 

معقدة.

راشد آل سنان متحدثا لـ” البالد”

مــن عـامــل “بّدالــة” إلــى رئـيــس تنفـيــذي

نفذ تركيب أول 
بدالة رقمية 

بالبحرين على 
مستوى المنطقة

تركيب نظام 
“بليب موتورال” 

شكل ثورة قبيل 
انتشار النقال

ترأس أول شركة 
لـ “بتلكو” في 

السعودية وساهم 
بدخول العراق

عــاصــفــة ــوق  ــ ــ س فــــي  األمــــــــان  ــر  ــبـ لـ  2005 مــــن  ــوم”  ــ ــك ــ ــال ــ ــص ــ “ات ــاد  ــ ــ ق

مراحله الدراسية 
شهدت تصنيف 

الطلبة بين “شطار” 
و”كسالى”

نال شهادة الهندسة 
الكهربائية من إحدى 
الجامعات البريطانية



يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل.

كّن شجاًعا وانظر إلى هذه االنتكاسات. 

على أّنها فرص للتغيير إلى األفضل.

يبدو أن شكوك األمس قد تبّخرت. 

مشروعات جديدة واتّخاذ قرارات مهمة.

تشعر بقّوة بدنية وذهنية غير طبيعية.

حان الوقت التخاذ القرارات الصعبة. 

ُيرافقك الحّظ الجّيد اليوم وأمورك إيجابية.

بعد معاكسات دامت أليام تتلقى الفوائد 
المتعددة.

تشعر ببعض الضياع وتختلط عليك األمور.

قد تسمع كالما مزعجا من المدير، فحافظ على 
هدوئك.

تشعر بتعب نفسي ُيحّفز شعورك بالقلق 
والشكوك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 نوفمبر

 1956
اإلســـرائيلي  االحتـــال  قـــوات 
مئـــات  بحـــق  مجـــزرة  تنفـــذ 
الفلســـطينيين من سكان مدينة 
حملتهـــا  خـــال  يونـــس  خـــان 

الحتال قطاع غزة.

تخوض الفنانة التونســية درة تجربة ســينمائية جديدة من 
خالل تصديها لبطولة فيلــم الرعب “جدران”، الذي يقدمها 
بشــكل مختلــف ومغاير عمــا قدمته من قبل ســواء في 

التلفزيون أو السينما.
وأكــدت درة خالل المؤتمر الصحافي، الذي عقدته في زيارتها 

األولى للكويت، لمناســبة إطالق عدساتها الجديدة، أنها تحرص 
علــى عدم التقيد فــي قالب تمثيلي واحد، بل تســعى من أجــل التجديد والتنويع 

وتقديم نماذج مختلفة للفتاة العربية بشخصياتها السلبية واإليجابية.

أثــارت الفنانــة الســورية جيني إســبر جدال واســعا حين 
كشــفت عــن ســبب طالقها خــالل حلولهــا ضيفة في 
برنامج “أكلناها” من تقديم الفنان السورى باسم ياخور.

وأوضحت جيني أن ســبب إخفاء نبأ طالقها من المنتج 
عماد ضحيــة، لم يكــن الخيانة فقط، بل هــي مجموعة 

مشكالت مرت بها عالقتهما،
وقالت: هناك عدة أشــياء أسوأ من الخيانة، وهي أن تعيش مع إنسان يعاملك 

من دون اهتمام في المنزل.

تعرضت الفنانة الســورية أصالة وابنتها شام، النتقادات 
الذعــة من جمهورهــا بعد نشــرها لمقطــع فيديو في 
إنســتاغرام مــن داخــل العيــادة التجميليــة لألخيرة، 
حيــث نشــرت أصالة مقطعــًا ظهرت فيه ابنتها شــام 

في عيادتها وهي تكشــف عــن إحدى الطــرق العالجية، 
التي تســتخدمها في عيادة التجميل الخاصة بها، متحدثًة 

باللغــة اإلنجليزية دون العربية ما أثار غضــب متابعي الفيديو. وأخذ جمهور 
أصالة ينتقدها وينتقد ابنتها لتحدثها باإلنجليزية.

انتقاد أصالةسبب الطالقجدران
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دعــا فنــان العرب محمــد عبده جمهــوره لحضور حفل تكريم ســتقيمه 
لــه الهيئــة العامــة للترفيــه نهايــة شــهر ديســمبر المقبــل، وُوصفــه بأنه 

سيكون حفاًل أسطورًيا.

واســـع  عبـــده،  الفنـــان  وقـــال 
الســـعودية  فـــي  الجماهيريـــة 
والعالم العربي، إن الحفل سيقدم 
على مســـرح يحمل اســـمه ويتسع 
لنحـــو 22 ألـــف متفـــرج، وســـيقام 
فـــي قلب الريـــاض النابـــض، على 

حد وصفه.
وشـــكر الفنان األشـــهر فـــي تاريخ 
الغنـــاء الســـعودي، قـــادة المملكـــة 
والمســـؤولين عـــن هيئـــة الترفيه 
الحكومية علـــى ما تقوم به لدعم 

الثقافة والفنون، خصوصا رئيس 
الهيئة تركي آل الشيخ.

مـــن جهته، رد آل الشـــيخ ســـريعا 
علـــى إطالـــة الفنان عبـــده، وقال 
عبـــر تويتـــر: أوعـــدك بتكـــون ليلة 

للتاريخ عن 1000 ليلة.
وقوبلـــت خطـــوة هيئـــة الترفيـــه 
بتكريم محمد عبده بصدى واسع 
في الســـعودية وتأييد من جمهور 
الفنـــان الكبير، الـــذي يحفظ كثير 

منهم أغانيه عن ظهر قلب.

تكريم أسطوري لفنان العرب محمد عبده

 1957
 إطاق الكلبة اليكا إلى الفضاء بواسطة السفينة سبوتنك - 2 السوفيتية.

 1992
 انتخاب بيل كلينتون رئيًسا للواليات المتحدة بعد تغلبه على جورج بوش.

 1995
 تبرئة العب كرة القدم األميركية سيمبسون من تهمة قتل زوجته وعشيقها.

2013
  إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام يؤدي إلى مقتل نحو 6100 شخص.

 2015
 إعصار تشاباال يضرب المحافظات الساحلية اليمنية حضرموت.

طرح الفنان اللبناني رامي 
عياش نشيدا من وحي 

الثورة اللبنانية التي دخلت 
يومها الرابع عشر. النشيد 

حمل عنوان “أنا لبناني”، 
ونشره عياش في حساباته 

الرسمية بمواقع التواصل 
االجتماعي.

توقيــع كتابــه الجديــد وعــرض فيلــم وثائقي عن ســيرته

“العويس الثقافية” تحتفي بالشاعر الكبير قاسم حداد

احتفت مؤسســة ســلطان بن علي العويس الثقافية يوم الخميس الماضي بالشــاعر البحريني القدير قاســم حداد وســط حضور جماهيري نوعي 
بمناســبة صدور كتابه “عزلة الملكات وعالج المســافة”، حيث قرأ قاســم حداد الفائز بجائزة الشــعر في الدورة السابعة -2000 2001 مجموعة من 
القصائــد الموحيــة التــي تلقاهــا الحضور بمزيد من التقدير واإلعجاب، فقد عكســت النصوص التي قرأها خصوصيته وتفرده في رؤيته الشــعرية 

وانتصاره للنزعة اإلنسانية التي تتصدى لكل أنواع القهر والظلم. 

العـــام  األميـــن  االحتفاليـــة  حضـــر 
لمؤسســـة سلطان بن علي العويس 
الثقافية عبدالحميد أحمد، وعضو 
عبـــدهللا  محمـــد  األمنـــاء  مجلـــس 
المطـــوع، وجمهور كبير من األدباء 
والمهتميـــن  والمثقفيـــن  والكتـــاب 
قاســـم  حـــول  تحلقـــوا  الذيـــن 
حـــداد، وهـــو يوقـــع لهم نســـخا من 
كتابـــة الجديـــد الذي صـــدر حديثا 
 “ سلســـلة  ضمـــن  المؤسســـة  عـــن 
الفائزون”، والذي يأتي مؤكدا تفرد 
تجربتـــه التي تشـــكلت في منطقة 
الخليـــج العربـــي في الربـــع األخير 
من القرن العشـــرين، حيث دعا من 
خال قصيدته إلـــى تكريس رؤية 
جديدة تتعامـــل مع الحياة بصورة 
إنســـانية عصرية. كمـــا عرض فيلم 
للمخـــرج  األخيـــر”  البـــاب  “هزيـــع 
خالـــد الرويعي الذي تـــدور أحداثه 
تجربـــة  فـــي  اإلبـــداع  ســـيرة  عـــن 
قاســـم حداد، حيث تحـــدث الفيلم 
عـــن تجربتـــه ونظرتـــه للكثيـــر من 
المحطـــات اإلبداعيـــة واإلنســـانية 
والحياتية، بمشاركة الروائي أمين 
صالح والفنان خالد الشيخ والفنان 
عبـــاس  والفنـــان  الغضبـــان  جبـــار 

يوسف والفنانة نسرين شريف. 
وأخـــذ الفيلـــم ومدتـــه 64 دقيقـــة 
الجمهـــور إلـــى عوالـــم مختلفة في 
الشـــعرية،  حـــداد  قاســـم  مســـيرة 
وقـــد فـــاز الفيلـــم مؤخـــرا بالعديـــد 

مـــن الجوائـــز، كان آخرهـــا جائـــزة 
“اورينـــوس” لألفـــام فـــي إيطاليـــا 
كمـــا  وثائقـــي،  فيلـــم  أفضـــل  عـــن 
ســـبق له الفـــوز بجائـــزة التميز في 
مهرجان كلكتا الســـينمائي الدولي، 

وأيضا فاز بالجائـــزة البرونزية في 
مهرجان جوائز سبوت اليت للفيلم 
الوثائقـــي الـــذي أقيـــم فـــي أتانتا 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  بالواليـــات 
وفـــاز أيضـــا بالجائـــزة الذهبية في 
جوائـــز االفـــام الدولية المســـتقلة 
مجمـــوع  وصـــل  اذ   . بكاليفورنيـــا 
الجوائز الى 11 جائزة من مختلف 

دول العالم. 
وتأتـــي هـــذه االحتفاليـــة بالشـــاعر 
قاسم حداد تأكيدا لدور الشعر في 
الحيـــاة كقيمـــة وجدانيـــة تحرص 
مؤسســـة العويـــس الثقافيـــة علـــى 
منحها المساحة عبر تكريم األدباء 

والمفكرين.



أمــل خالــد أميــن ولــدت وحــب العلــم واألدب والفــن معهــا، فهي وعلى الرغــم من صغر ســنها قد كتبت روايــة في أدب الخيــال العلمي، 
وخاضــت بهــا فــي مســابقة لمؤسســة عبدالحميد شــومان، وعشــقت الرســم لترســم لوحــات ذات معنى كبيــر، وقد حصلــت مؤخرا على 
تكريم لفوزها بالمركز األول من قبل مدرستها جراء رسمتها األخيرة )صانع المهن( في يوم المعلم، حيث تعمل ساعية على المشاركة 
فــي كافــة األنشــطة التي تســتهويها، لتحصد بذلــك مراكز متميزة، وحصلت أمل علــى المركز الثالث على مســتوى المدارس اإلبتدائية 
ليوم المعلم العالمي العام 2017، وأيضا حازت المركز الثالث لمســابقة ألواني وكان شــعارها الرؤية االقتصادية للبحرين العام 2030، 
وبالمركز الثاني لمعرض ركن األســرة المبدعة بملتقى الطفل اإلبداعي، وفازت بمســابقة فنية لعمل بطاقة ليوم المعلم وقد كرمت من 

قبل وزير التربية والتعليم على ذلك، وتعمل حاليا على إصدار رواية جديد.

من أين أستوحيت قصة كتابك األول؟ «

فـــي الحقيقـــة فكـــرة روايتـــي )إيمـــي 
والمعطـــف الســـحري( كانـــت تراودنـــي 
منـــذ طفولتـــي، حيـــث كنـــت أحكيهـــا 
ألختـــي أســـيل بشـــكل مســـتمر بحكـــم 
أنني كنت أمتلك خياال واســـعا وحينما 
بمســـابقة  المشـــاركة  فرصـــة  أتتنـــي 
ألدب  شـــومان  عبدالحميـــد  مؤسســـة 

األطفال كتبت روايتي وشاركت بها. 
ما شعورك خلف كل هذه النجاحات  «

وأنِت بهذا العمر؟!

شعور بالسعادة الغامرة والفخر بنفسي 
لألفضـــل  الوصـــول  إلـــى  والطمـــوح 
ألشـــرف بلـــدي البحريـــن وأرفـــع رأس 

عائلتي ومدرستي ومعلماتي عاليا.
من الدافع خلف ما وصلِت إليه ؟ «

أوال هي أمي، فلقد اكتشفت موهبتي 

فـــي مرحلـــة  كنـــت  أن  منـــذ  بالرســـم 
الروضـــة، حيـــث إنهـــا شـــجعتني على 
الفـــن  تحـــب  أنهـــا  بحكـــم  االســـتمرار 
أيضـــا، وكانـــت تنتهز الفـــرص لتطوير 
قدراتي بالفن، حيث قامت بتسجيلي 
فـــي مركز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين، 
إلـــى مشـــاركتي فـــي دورات  إضافـــة 

مركز مدينة حمد الشبابي، كانت أمي 
توفـــر لـــي الـــورق واأللـــوان وحفزتني 
الرســـم  مســـابقات  لخـــوض  كثيـــرا 
سواء على مســـتوى المدرسة أو على 
مســـتوى المـــدارس المتعاونة أو على 

مستوى الوزارة.
كما يعـــود الفضل أيضا إلى ما وصلت 
إليـــه مـــن نجاحـــات ومراكـــز معلمتي 
فـــي مدرســـة ســـبأ اإلبتدائيـــة للبنـــات 
فاطمة صالح، والتي شـــجعتني دائما 
وســـاعدتني  موهبتـــي  واحتضنـــت 
كثيرا في تنميتها، وأوجه رسالة حب 
وشـــكر وامتنـــان لهـــا، حيـــث إننـــي لن 

أنسى فضلها عليَّ أبدا.
أمـــا عـــن موهبتي فـــي الكتابـــة، فلقد 
الحاليـــة  مدرســـتي  إدارة  اكتشـــفت 
القيـــروان اإلعداديـــة للبنـــات قدرتـــي 
علـــى التعبير، وتم ترشـــيحي لخوض 

مســـابقة على مســـتوى العالـــم العربي 
في أدب االطفال ألدب الخيال العلمي 
من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان 
من المملكة األردنية الهاشـــمية، حيث 

)إيمـــي  األولـــى  بروايتـــي  شـــاركت 
والمعطـــف الســـحري(، ويعـــود الفضل 
أيضـــا ألمـــي، والتـــي شـــجعتني علـــى 
أنهـــا  بحكـــم  والقـــراءة  الكتابـــة  درب 

تحب هذه الهوايات.
ما قصة الرواية القادمة؟ «

الظـــروف  بهـــا  عصفـــت  فتـــاة  قصـــة 
وخاضـــت مغامرات عديـــدة لتثبت لنا 
شـــجاعتها وذكاءهـــا فـــي تحـــدي هذه 

الصعوبات.
ما الذي تحبين أن ترسميه؟ «

أحب رســـم الكارتون - رسم الفتيات - 
وأحب أيضا رسم المناظر الطبيعية.

ماذا يعني الرسم بالنسبة لك؟ «

هـــو قضـــاء وقت فـــراغ ممتـــع - تعبير 
عن النفس - إطالق العنان لخيالي في 
اإلبداع. باختصار أعتبر الرســـم إضافة 

جرعة سعادة لحياتي.
لمن تقرئين؟ «

أحـــب قصص وروايـــات الدكتور أحمد 
خالد توفيق، إضافة إلى روايات أجاثا 

كريستي.
كلمة أخيرة  «

أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى جريـــدة 
البالد المتألقـــة؛ إلعطائي هذه الفرصة 

الجميلة.

أمل خالد أمين

أمل تخوض عالم كتابة الرواية وتحصد مراكز في الفن
ــادم ــق ــهــا.. عــمــلــهــا ال ــي ــشــجــاعــة تــتــغــلــب عــل ــال ــاة وب ــي ــح ــاة تــعــصــف بــهــا ال ــت ف
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استمرار معرض متحف البحرين الوطني “الذكرى الثالثون... نظرة استعادية”
الثالثـــون...  “الذكـــرى  معـــرض  يـــزال  ال 
نظرة اســـتعادية” مفتوحا أمـــام الزّوار في 
متحـــف البحريـــن الوطني حتـــى 4 نوفمبر 
الجاري، حيث يمكن زيارة المعرض يوميا، 
ماعـــدا يوم الثالثاء، مـــن 8:00 صباحا إلى 
8:00 مســـاء. وكان المعـــرض قـــد افتتـــح 
في ديســـمبر الماضـــي، برعايـــة كريمة من 
سمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء وقـــف عيســـى بـــن 
ســـلمان التعليمـــي الخيـــري وبتنظيـــم مـــن 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار بمناســـبة 
الذكرى الثالثين لتأسيس المتحف وضمن 

احتفاالت هيئة الثقافة باألعياد الوطنية،
ويتتبـــع المعـــرض رحلـــة متحـــف البحرين 
الوطنـــي منـــذ افتتاحـــه العـــام 1988م من 
قبـــل األمير الراحل ســـمو الشـــيخ عيســـى 
ثـــراه،  بـــن ســـلمان آل خليفـــة طّيـــب هللا 
ويلقـــي  كمـــا  الرئيســـة.  محطاتهـــا  ويبـــرز 
الضوء على التاريخ الحافل للمتحف الذي 
واصل تطوير المشـــهد الثقافـــي البحريني 
باســـتخدام كافة الســـبل؛ مـــن أجل إيصال 
رسالته والتواصل مع الجمهور في المملكة 

وخارجهـــا والحفـــاظ علـــى الكنـــوز األثرية 
التـــي تحكـــي قصـــة المملكة منـــذ حضارة 

دلمون وحتى اليوم. 
ويعتبـــر متحـــف البحريـــن الوطنـــي، الذي 
صممه المعماريـــان الدنماركيان المرموقان 
كـــرون وهارتفيـــغ راسميوســـن، واحدا من 
أبـــرز المتاحف في المنطقـــة. ومنذ بداياته 
كمعـــرض متواضـــع فـــي مدينـــة المحـــّرق، 

تطـــور المتحـــف ليصبـــح مؤسســـة ثقافية 
معنية بصون وعرض تراث البحرين الغني 

والمتنوع، والذي يعود آلالف السنين. 
وفـــي أروقـــة المعرض، الذي يقـــام في بهو 
متحف البحريـــن الوطني، ســـيكون الزّوار 
علـــى موعـــد مـــع الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
متحـــف  بدايـــات  توّضـــح  التـــي  والصـــور 
البحريـــن الوطنـــي منـــذ ســـبعينات القـــرن 

فـــي  اإلنشـــاء  مرحلـــة  وحتـــى  الماضـــي 
ثمانينـــات القـــرن ذاته. كما يمكـــن التعرف 
المقومـــات  علـــى  واحـــدة  مســـاحة  فـــي 
برامجـــه  مرافقـــه،  للمتحـــف،  المعماريـــة 
التعليميـــة وعمله كجســـر تواصل حضاري 

ما بين البحرين وشعوب العالم.
وال يقتصر المعرض على التعريف بمتحف 
البحريـــن الوطنـــي، بـــل يعطـــي للجمهـــور 
فكرة حول إستراتيجية قطاع الثقافة في 
اســـتثمار المؤسســـات المتحفيـــة؛ من أجل 
االرتقـــاء بالمجتمع المحلـــي وتعزيز مكانة 
البحريـــن كمركز حضـــاري وثقافي. ولذلك 
يرّكـــز معـــرض الذكـــرى الثالثيـــن للمتحف 
علـــى التعريف بجهـــود قطـــاع الثقافة في 
تأســـيس متاحـــف تابعـــة للمواقـــع األثرية 
كالمعرض التفاعلي الدائم في قلعة الشيخ 
ســـلمان بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي الرفاع، 
والـــذي يعمـــل علـــى إبـــراز تاريـــخ العائلـــة 
المالكة الكريمة وإنشـــاء مركز زّوار مسجد 
الخميس، ومركز زّوار قلعة بوماهر، ومركز 
زّوار موقـــع طريـــق اللؤلـــؤ ومتحـــف موقع 

قلعة البحرين.

حوراء جعفر 

حضرت النجمة العالمية إميليا كالرك العرض األول لفيلمها الجديد  «
في منهاتن. النجمة البالغة من العمر 30 عاما كانت برفقة زميلها في 

بطولة العمل هنري غولدينغ البالغ من العمر 32 عاما.

كما حضر المخرج بول فيغ والممثلة ميشيل يوه، وزوجة غولدينغ  «
ليف لو وغيرهم، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 15 نوفمبر في دور 

السينما العالمية.
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اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي بفضل كاميرا
اكتشــفت ســائحة أنها مصابة بســرطان الثدي وهي تزور معلما في إدنبره 
باستكلندا، بعد اطالعها على صور التقطتها لها كاميرا حرارية. كانت “بال 
جيــل” مــع عائلتهــا، فــي مايو، فــي زيارة للمعلم الســياحي المعروف باســم 

كاميرا أوبسكيورا، الذي يستمتع فيه السياح بعالم الحيل البصرية.

وعندمــا دخلت غرفة الكاميرا الحرارية 
الحظــت أن لــون ثديها األيســر مختلف 
عن لون األيمن. وبعد عودتها إلى بيتها 
زارت الطبيــب، فأخبرهــا بأنهــا مصابــة 
بســرطان الثدي. وعلمــت أن الكاميرات 
الحرارية يمكن استعمالها في تشخيص 
الحــراري  التصويــر  ويعمــل  الســرطان. 
علــى قيــاس درجة حرارة ســطح الجلد 
وتنمــو  إشــعاعات.  دون  الثــدي،  فــي 
بســرعة  وتتكاثــر  الســرطانية  الخاليــا 
ألن تدفــق الــدم فيهــا أســرع، وهــو مــا 
يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجلد. 
تقــول جيل: “ونحن نصعــد عرجنا على 
غرفــة التصويــر الحــراري مثلمــا تفعــل 
جميــع العائــالت. ورحنــا نلــوح بأيدينــا 

عندهــا  صورهــا.  إلــى  وننظــر  وأذرعنــا 
لمحــت بقعة حرارة على ثديي األيســر، 
فوجدت أنها غريبة وال أحد لديه مثلها، 
فأخذت صــورة لها وواصلنا جولتنا في 
أيــام شــاهدت جيــل،  المتحــف”. وبعــد 
وهــي أم لطفليــن، الصــورة مــرة أخــرى، 
فــي  وبحثــت  أغراضهــا.  تقلــب  وهــي 
“غوغــل” عــن معلومــات بشــأن ســرطان 
الثــدي والكاميــرات الحراريــة. وبعدهــا 
بســرطان  إصابتهــا  الطبيــب  شــخص 
وأجــرت  األولــى.  مراحلــه  فــي  الثــدي 
عمليتين جراحيتين، واحدة إلستئصال 
الثــدي. وســتخضع لعمليــة أخــرى فــي 
نوفمبــر. وقيــل لهــا إنهــا لن تحتــاج إلى 

العالج الكيميائي أو باإلشعاع الحقا.

وقالت: أود أن أعبر عن امتناني.  «
فلوال الكاميرا لم أكن ألكتشف 
إصابتي بالمرض. أعرف أن هذه 

ليست وظيفة الكاميرا، لكنها كانت 
مصيرية بالنسبة لي”. وتقول 

الطبيبة الجراحة تريسي جيليز، من 
هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، 

إن التصوير الحراري “تم اختباره 
في الماضي للكشف عن السرطان، 
ولكنه لم يعتمد كأداة للتشخيص”.

أصــدرت الشــرطة اإلســبانية تحذيــرا 
جديدا توعويا على حسابها في موقع 
تويتر، وهذه المرة يســتهدف سائقين 
األكمــام،  قصيــرة  قمصانــا  يرتــدون 
عبــارة عن تي شــيرت أبيــض يحتوي 
على رســم باللون األســود على شــكل 
حزام أمان، يرتديه السائقون الذين ال 
يريدون االلتــزام بوضع حزام األمان. 
تحذيرهــا  فــي  الشــرطة  وقالــت 
لمــن يرتدون هذا القميص لخداع 
الشــرطة إن ارتــداؤه قــد يجنبهــم 
المخالفة، ولكنه لن ينقذ حياتهم.

في إسبانيا... 
قميص “مضاد 

للغرامة”
قالــت إدارة األغذيــة والعقاقيــر األميركيــة يــوم الجمعــة إن تجــارب أجرتها على 
عقار زنتاك الشهير في عالج حرقة المعدة تشير إلى أن من المستبعد أن يتسبب 

في تكون مواد مسرطنة داخل المعدة.

وبينت أن مســتويات التلوث المكتشفة 
الفعالــة  المــادة  وهــي  رانيتيديــن  فــي 
فــي زانتــاك واحتمــال تكــون مــادة )إن.

”تشــبه  للســرطان  المســببة  دي.إم.إيــه( 
المســتويات التــي تتوقعهــا عنــد تنــاول 
أطعمــة شــائعة مثــل اللحــوم المشــوية 

إن  أيضــا  اإلدارة  وقالــت  والمدخنــة“. 
مــا  لمحــاكاة  أجرتهــا  التــي  الفحــوص 
يحــدث فــي المعــدة واألمعــاء الدقيقــة 
تكــون  فــي  يتســبب  أنــه ال  إلــى  تشــير 
مواد مســرطنة. وأوضحــت أنها ال تزال 
تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر.

عثر على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، وفق ما 
أعلن النيابة العامة أمس.

وقالــت النيابــة العامــة إن الســائق وهــو 
أيضا من باكستان، تم توقيفه.

وتأتــي األنبــاء بعــد العثــور علــى جثــث 
فيتناميــون،  أنهــم  يعتقــد  شــخصا   39
داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر 
الماضــي. وكشــف ذلــك مخاطــر طــرق 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
المهاجريــن  مجموعــة  علــى  وعثــر 
تفتيــش  عمليــة  خــالل  الباكســتانيين 
قــرب  ســريع  طريــق  علــى  روتينيــة 
وفــق  الجمعــة،  اإليطاليــة  الحــدود 

المدعين الفرنسيين.

هيئة أميركية تستبعد احتواء زنتاك على مواد مسرطنة

العثور على 31 مهاجرا باكستانيا في شاحنة بفرنسا

حمم بركان “بيتون دي ال فورنيس” تتدفق على 
الجانب الشرقي من جزيرة ريونيون بالمحيط 

الهندي، وقد ثار البركان في 25 أكتوبر 2019 للمرة 
الخامسة خالل العام )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يواجه رجل روسي حكما بالسجن 
خمــس ســنوات، بعدمــا اســتخدم 
قطــا فــي الشــارع بمثابــة “ســالح” 
ضــد عناصر الشــرطة، خالل العام 
إقناعــه  محاولــة  أثنــاء  الماضــي، 

باحترام القانون.
“أوديتــي  موقــع  وبحســب 
فيــه،  المشــتبه  فــإن  ســنترال”، 
جينــادي شــيرباكوف، كان جالســا 
قرب شقته في موسكو، لكنه أخذ 
يزعج الجيران بسبب إفراطه في 

شرب الكحول. 

وحينما حضر عناصر الشرطة  «
إلى المكان، إثر تلقي اتصال من 
الجيران، طلبوا من الرجل البالغ 

من العمر 59 عاما، أن يدخل 
إلى بيته، لكنه رفض، ثم سحب 

قطا وأشهره في وجه أحد رجال 
الشرطة. وحاول القط أن يقفز 

إلى وجه أحد رجال الشرطة، 
مصيبا إياه بجروح خطيرة؟

الثــالث  الصينيــة  الشــركات  أطلقــت 
االتصــاالت  لخدمــات  المشــغلة 
المحمولــة الجمعة، خدماتها الجديدة 
المعتمــدة على تقنية الجيل الخامس 

عبر شبكة هي األكبر في العالم.
“شــاينا  الثــالث،  الشــركات  ويــدأت 
موبايــل” و”شــاينا يونيكــوم” و”شــاينا 
نوفمبــر  مــن  األول  فــي  تيليكــوم” 
مــن  تبــدأ  بأســعار  الخدمــات  تقديــم 
دوالرا(   18 يعــادل  )مــا  يــوان   128
وحتى 599 يوان شــهريا، وفقا لوكالة 
األنباء الصينية شــينخوا. وســتتوافر 
الجديــدة  التجاريــة  الخدمــات 
للمســتهلكين الصينيين في 50 مدينة 

من بينها بكين وشانغهاي وغوانزو.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل أكثر  «
من 130 ألف محطة اتصال للجيل 
الخامس في الصين بنهاية العام 

الحالي لتقديم تغطية أوسع ودعم 
أفضل لشبكة الجيل الخامس، وفقا 

لبيان حكومي.

روسي استخدم 
قطا كسالح

الصين تطلق أكبر شبكة 
جيل خامس بالعالم

بــدأت لنــدن فــي عرض قطــع أثرية من مقبــرة الملك توت عنخ آمــون اعتبارا 
من أمس السبت في إطار ما يقول المنظمون إنها ستكون آخر جولة عالمية 

لتلك اآلثار قبل عودتها إلى مصر بشكل نهائي.

وتشــارك أكثــر مــن 150 قطعــة منهــا 
فضــي  وبــوق  ومنحوتــات  تماثيــل 
”تــوت  معــرض  فــي  وســرير جنائــزي 
عنــخ آمــون: كنــوز الفرعــون الذهبــي“ 
بصالــة عــرض ساتشــي فــي العاصمــة 
المعروضــات  بيــن  ومــن  البريطانيــة. 
درع خشبية وقفاز من الكتان وتمثال 

بالحجــم الطبيعــي للملك يقــف متأهبا 
عند مدخل مقبرته.

ويضم المعرض أكثر من 60 قطعة  «
أثرية خرجت من مصر للمرة األولى. 

ويستمر معرض ”توت عنخ آمون: 
كنوز الفرعون الذهبي“ في لندن حتى 

الثالث من مايو 2020.

بدء عرض كنوز توت عنخ آمون في لندن

نجمة اإلنستغرام “Anmaykaa” تجري جلسة تصوير في مدينة كولونيا 
 Supercandy Pop-Up Museum“ غربي ألمانيا أمس األول بمتحف

Vol. 2”، وهو متحف تفاعلي يقدم خلفيات صور الستخدامها في منصات 
التواصل االجتماعي عبر 25 محطة )أ ف ب(

إحدى القطع األثرية المعروضة بمعرض كنوز توت عنخ آمون في لندن )رويترز(

الــذي يمــس  “ال نريــد هــذا المنهــاج 
بعقيدتنــا، نريــد منهجــا يســتند إلــى 
مجموعــة  تصــرخ  الكريــم”  القــرآن 
يلوحــن  وهــن  صغيــرات  فتيــات 

بكتاب يحاولن تمزيقه.
علــى  تداولــه  جــرى  المشــهد  هــذا 
القليلــة  األيــام  فــي  واســع  نطــاق 
الماضيــة فــي األردن، حيث شــهدت 
إحــدى المــدارس الحكوميــة وقفــة 
احتجاجية نظمتها تلميذات بالصف 
المدرســة  بفنــاء  االبتدائــي  الرابــع 
تنديــدا بمــادة العلوم لما احتوته من 
نصــوص “تتنافى مــع القيــم والبيئة 

األردنية”، على حد قولهن.
اســتحوذ هذا المقطع على نقاشــات 
مرتــادي موقــع فيســبوك وتطبيقات 

الدردشة في البالد.
فقــد انقســم األردنيــون بيــن مؤيــد 
لمطالب التلميذات يدعو إلى تنقيح 
المناهــج وآخر يســتنكر احتجاجهن 
ويصفــه بأنــه بـــ “تحريض مــن التيار 
المتشــدد”. ويتناقل مغــردون صورا 
لكتــب مدرســية قالــوا إنهــا تتضمــن 
أخــرى  وصــورا  جنســية  إيحــاءات 
كانــت  قرآنيــة  آيــات  “حــذف  تبيــن 

موجودة في المنهج القديم”.
تنتقــد  التــي  اآلراء  مواجهــة  وفــي 
المناهج، تتعالى أصوات أخرى تنبه 
للتعليــم”  “أســلمة  يســمونه  مــا  إلــى 
المعلمــات  بمحاســبة  وتطالــب 
الالتــي ســمحن للتلميــذات بتنظيــم 

االحتجاج.

تلميذات أردنيات: منهج العلوم يمس ديننا

رصد السعوديون، مساء الخميس 
كوكــب  اقتــران  أكتوبــر،   31
المشــتري بالقمــر، وتناقلــوا صــور 
بجــوار  ظهــور جــرم صغيــر المــع 
الهــالل. وعــن تلــك الظاهــرة، أكــد 
هنــدي،  ملهــم  الســعودي  الفلكــي 
عضــو االتحاد العربي لعلوم الفلك 
والفضــاء لـ”العربية.نــت”، أن هــذا 

الجرم هو كوكب المشــتري في حالة اقتران فلكي مع القمر، وكانت المســافة الظاهرية 
بينهمــا تقــدر بحوالــي نصــف درجــة قوســية. وأكمــل: “رغــم أن المســافة الحقيقية بين 
الجرمين شاسعة جدا حيث يقدر بعد القمر عن األرض بـ400 ألف كيلومتر، فإن كوكب 
المشــتري يبعــد نحــو 885 مليــون كيلومتر، وفارق المســافة جعلنا نشــاهد القمر بحجم 
ظاهــري أكبــر مــن المشــتري”. وأوضــح أنــه حيــن يتســاوى خط الطــول الســماوي للقمر 

والكوكب تحدث ظاهرة فلكية يطلق عليها االقتران الفلكي”.

رصد اقتران القمر بالمشتري في السعودية

الحظت جيل في الصورة أن لون ثديها 
األيسر مختلف عن لون األيمن.
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