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اإلعداد للقاء العراقالعطر المحبب ألميرةاطالق النار على المتظاهرينارتفاع إيرادات “البورصة”نصف طن روبيان
صرح قائد خفر السواحل  «

بأن دوريات قيادة خفر 
السواحل تمكنت من ضبط 

ما يزيد عن نصف طن من 
الروبيان، تم صيدها بشباك 

الجر القاعية )الكراف( بما 
يخالف القانون.

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة  «
البحرين الشيخ خليفة بن 

إبراهيم آل خليفة أن البورصة 
تعمل على برنامج تحفيزي 

يستهدف حث الشركات على 
تعيين صانع سوق لها، في وقت 

استطاعت فيه زيادة اإليرادات.

قال محمد محمود عبادي،  «
المسؤول في وزارة الداخلية اإليرانية 

في مقاطعة سيرجان، الجمعة، 
إن الشرطة اضطرت إلى استخدام 

األعيرة التحذيرية ضد المتظاهرين 
ألنهم هاجموا مستودعًا للنفط 

باستخدام فروع األشجار.

تظهر الممثلة البحرينية أميرة  «
محمد دائما بإطالالت الفتة تواكب 

فيها عالم الموضة واألزياء المتنوعة،  
وفي مقابلة لها مع مجلة سيدتي 

كشفت عن بعض أسرار أناقتها 
والمالبس المفضلة لديها، والعطر 

األقرب إلى قلبها.

دّشن منتخبنا الوطني األول لكرة  «
القدم سلسلة تدريباته في العاصمة 

األردنية )عّمان(؛ استعداًدا لمالقاة 
منتخب العراق، ضمن الجولة 

السادسة للمجموعة الثالثة من 
التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 

كأس العالم وكأس آسيا .

عبداهلل بن أحمد: النظام اإلقليمي بحاجة إلى ترميم

رئيس 
مجلس أمناء 

“دراسات” 
لدى مشاركته 

في مائدة 
مستديرة

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك رئيس مجلـــس أمناء مركز “دراســـات” 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، فـــي 
مائدة مســـتديرة خالل ورشـــة العمـــل المعنية 
األميركيـــة،  الخليجيـــة  العالقـــات  بمســـتقبل 
والتي عقدت في مركـــز دول الخليج العربية، 
بواشـــنطن، بحضور دبلوماسيين وأكاديميين، 
وكبار المســـؤولين والباحثين بالمركز، واعتبر 
رئيس “دراســـات”، أن النظام اإلقليمي بحاجة 

)04(إلى عملية ترميم كبيرة وسريعة.

أكد األمين العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد اهتمام المؤسســة بتحسين 
جــودة المعيشــة والخدمــات الصحية والتعليــم والترفيه لأليتام واألرامــل والمحتاجين، 
عبــر إنشــاء محفظــة اســتثمارية رأس مالهــا 20 مليــون دينــار مــن العقــارات ومثلهــا مــن 

األسهم في الشركات الناجحة و20 مليون دينار نقدا.

وأوضح السيد في لقاء أجرته معه “البالد” 
متطلبـــات  بمواكبـــة  المؤسســـة  اهتمـــام 
النـــاس والمجتمع، بنظرة شـــمولية تتلمس 
المناســـبة  والرعايـــة  الخدمـــات  تقديـــم 
لهـــم قبـــل أن يطلبوهـــا، منها بناء مشـــاريع 
تنموية تســـاهم في خلـــق وظائف لألرامل 
واأليتـــام، ومنحهـــم فرصـــا للمشـــاركة في 
هذه الشـــركات والمصانـــع، وتملكهم جزًءا 
من أســـهمها مقابل خدمتهـــم وتفانيهم في 
العمل. وقال الســـيد “نحن اآلن على وشك 
الدخول بموسم الشـــتاء وهطول األمطار، 
حيث وجه ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلى تشـــكيل فريق من المتطوعين؛ 

حـــال  فـــي  واأليتـــام  األرامـــل  لمســـاعدة 
تعرضهـــم ألمطار شـــديدة ســـواء الصيانة 
ودخولهـــا  الميـــاه  تســـرب  لمنـــع  المؤقتـــة 
للمنازل أو جـــراء التصليحات الضرورية”. 
وأضـــاف “اســـتطعنا بتوفيـــق مـــن هللا أن 
نوحـــد الجهـــود والعمل فـــي البحرين على 
جميع المســـتويات من الجمعيات الخيرية 
واإلســـالمية والمهنيـــة وتمكنـــا بحمـــد هللا 
من جمـــع 8 ماليين دوالر مـــن المواطنين، 
وقمنـــا بتوقيع عقـــود مع األنـــروا واإلغاثة 
اإلســـالمية لبناء مدرســـة ومكتبـــة ومركز 
صحي ومصنع لألطراف الصناعية لخدمة 

أشقائنا في غزة”.

محفظة استثمارية بـ 20 مليون دينار 
الســيد لـــ“^”: المشــروع يســتهدف مســاعدة األرامــل والمطلقــات 

مصطفى السيد متحدثا لـ”البالد”

صرح رئيس الجمارك الشيخ أحمد 
بـــن حمد آل خليفة بأنـــه تزامنا مع 
للعـــام  العربيـــة  الجواهـــر  معـــرض 
2019 والـــذي يقـــام تحـــت رعايـــة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفة، دشـــنت شؤون الجمارك 
خدمـــة نظـــام الدانـــة اإللكترونـــي، 
وهـــو عبـــارة عـــن نظـــام إلكتروني 
يخـــدم المشـــاركين فـــي المعرض، 
حيث تم تصميمه وإعداده داخلًيا 
وطنيـــة  جمركيـــة  كـــوادر  بجهـــود 
متخصصـــة فـــي العمـــل الجمركي، 
األنظمـــة  أوائـــل  مـــن  ويعتبـــر 
المســـتخدمة عالميا فـــي مثل هذه 

المعارض.

نظـــام  أن  الجمـــارك  رئيـــس  وأكـــد 
الدانة، يهدف لتطويـــر اإلجراءات 
المشـــاركين  علـــى  وتبســـيطها 
وإنهائهـــا فـــي زمن قياســـي، حيث 
تـــم تطويـــر اإلجـــراءات بنـــاًء على 
والتـــي  الماضيـــة،  الســـنوات  أداء 
مـــن  وإشـــادة  رضـــا  محـــل  كانـــت 
الجمـــارك  شـــؤون  أن  إال  الجميـــع، 
ارتـــأت ضرورة تيســـير اإلجراءات 
وخفـــض الوقت المســـتغرق إلنهاء 
إجراءاتهـــم مـــن خـــالل احتســـاب 
الرســـوم وضريبة القيمـــة المضافة 
والبحـــث عـــن طريقـــة االحتســـاب 
المبيعـــات  ومراجعـــة  الصحيحـــة، 
لتســـوية الرســـوم الجمركيـــة عبـــر 

نظام إلكتروني.

من جهته، أفاد رئيس فرع التحليل والتطوير بإدارة نظم المعلومات  «
علي الذوادي بأن نظام الدانة يوفر خدمة التسجيل اإللكتروني من خالل 3 

خطوات أساسية، وهي التسجيل اإللكتروني واستخدام تطبيق الدانة ثم 
الخطوة األخيرة، وهي تسوية المدفوعات، وبذلك يستطيع المشارك بعد 

تسجيله إلكترونيا ضمان االنتهاء من التحضير لكافة اإلجراءات والترتيبات 
الخاصة به.

“الجمارك” تدشن خدمة “الدانة”
المنامة - وزارة الداخلية
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المانــع: باعتبــاره حالة خاصــة والحكومة ســتوفر لــه الميزانية

“الطب النفسي” مستبعد من “التسيير الذاتي”

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانع، 
أن مستشـــفى الطب النفســـي سيكون في 
وضـــع خاص عن المستشـــفيات الحكومية 
الحكومـــة  ســـتتكفل  حيـــث  األخـــرى، 
بالميزانية الكاملة للمستشـــفى عند تطبيق 
الصحـــي  الضمـــان  لمشـــروع  البحريـــن 

للمنظومة الصحية أوائل العام 2020.

وتأتـــي هـــذه المبـــادرة الكريمـــة بدعم من 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة لحرصه الكبير 
علـــى اســـتمرار مستشـــفى الطب النفســـي 
والرعايـــة  الطبيـــة  خدماتـــه  تقديـــم  فـــي 
الصحيـــة للمواطنيـــن، وتواصـــل الخدمـــة 
الصحيـــة في كل أقســـام المستشـــفى لكل 

المرضـــى والمتردديـــن ألهميـــة الخدمـــات 
النفســـية وأهميـــة تواصلها لمـــن يحصلون 
عليها. وأوضح المانع أن مستشـــفى الطب 
النفسي ســـيكون خارج منظومة “التسيير 
الذاتي”، التي ســـتطبق على المستشـــفيات 
والمراكز الصحية الحكومية عند الشـــروع 

بتطبيق مشروع الضمان الصحي.

“مهرجان البحر” يستقطب 30 ألف زائر

)10(
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عيسى فقيه
 وصفة السياحة 

البحرينية

)21(

إبراهيم النهام | تصوير  خليل إبراهيم

جانب من برامج “مهرجان البحر”

بدور المالكي



الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  أنـــاب 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
مستشـــار ســـمو رئيس الوزراء ســـمو الشيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة؛ لحضور حفل 
تخريـــج الفـــوج الخامـــس عشـــر مـــن طلبـــة 
 AMA البكالوريـــوس والماجســـتير بجامعـــة
الدوليـــة، الـــذي أقيـــم أمس برعايـــة صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء بفندق الخليج 
بحضـــور مبعوث رئيســـة جمهوريـــة الفلبين 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الرئيـــس الفخري لمنظومـــة AMA التعليمية 
أمبيـــل  العالميـــة   AMA جامعـــة  رئيـــس 
أغيلـــوس، وعـــدد مـــن المســـؤولين وأولياء 

أمور الخريجين.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفة تهاني صاحب الســـمو الملكي رئيس 
بمناســـبة  وذويهـــم  للخريجيـــن  الـــوزراء 
التخرج، وتمنيات ســـموه لهـــم دوام النجاح 
والتوفيـــق فـــي حياتهـــم العلميـــة والعمليـــة 
مســـتقبال. وأكد ســـموه أن اهتمام الحكومة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
الـــوزراء بقطـــاع التعليـــم يأتـــي انطالقا من 
أن التعليم يشـــكل مرتكزا أساســـا ومحورًيا 
فـــي جميع خطـــط وبرامـــج الحكومـــة على 
صعيـــد التنمية؛ لما يشـــكله هـــذا القطاع من 
قيمـــة مضافـــة وأثر كبيـــر في بنـــاء الكوادر 
البشـــرية المؤهلة لإلسهام في نهضة الوطن 
علـــى أســـس علميـــة متميزة تواكـــب أحدث 

المستجدات والنظم العالمية
وأشار ســـموه إلى أن قطاع التعليم الخاص 
يشكل عنصًرا مسانًدا للجهود المستمرة في 

تطويـــر المنظومـــة التعليميـــة واالرتقاء بها 
فـــي ظل ما يمتلكه هـــذا القطاع من خبرات 
وطاقـــات بشـــرية ذات كفاءة عاليـــة، وبنية 
تعليمية متطورة توفر المناخ المالئم للطلبة 
والطالبـــات للتميـــز فـــي المجاليـــن التعليمي 

والتدريبي.
وأعرب سموه عن إعجابه بالمستوى المتميز 
الـــذي تقدمه جامعة AMA العالمية في بناء 
وترسيخ روح اإلبداع لدى طالبها من خالل 
ارتكازهـــا على نخبة مـــن الكوادر األكاديمية 

والتدريســـية والمناهـــج العلمية التي تهدف 
إلـــى تخريـــج أفواج مـــن الطلبـــة والطالبات 
العمـــل وتحقيـــق  ســـوق  لدخـــول  مؤهليـــن 
المزيـــد من النجـــاح واإلنجاز. وتوجه ســـمو 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة بخالص 

التهنئة والتبريكات إلـــى الخريجين على ما 
حققـــوه من تفوق، متمنيا ســـموه لهم مزيدا 
مـــن التقـــدم ومواصلـــة مشـــوارهم العلمـــي 
والتعليمـــي وتطويعه في كل ما يســـهم في 
خدمـــة الوطـــن وتقدمـــه. من جانبـــه، أعرب 

أمبيـــل أغيلوس عن جزيل شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء على 
اهتمام سموه ورعايته لحفل تخرج الجامعة 
ســـنويا، مؤكدا أن ذلك يشـــكل عنصرا دافعا 
للجامعـــة ومنتســـبيها؛ مـــن أجـــل مزيـــد من 
النجـــاح، مشـــيدا بما يتميز به منـــاخ التعليم 
فـــي البحرين مـــن نهضة وتطـــور بما يعكس 
مـــدى إيمـــان البحريـــن بأهميـــة التعليـــم في 
بناء نهضة األمم وتطورها. وأشادت الطالبة 
مها نبيل في كلمة باســـم الخريجين بالمناخ 
الدراســـي المتميز الذي وفرته الجامعة، وما 
أتاحتـــه لطالبها من بيئة صحية للتعليم عبر 
احتضانهـــا التنـــوع، وتوفيرهـــا المنـــاخ الذي 
مكنهـــا وزمالءهـــا الخريجيـــن من اكتســـاب 
الكثيـــر مـــن المهـــارات واللغـــات والثقافـــات 
والقيـــم والجوانـــب اإليجابية التي ســـتعود 

بالفائدة عليهم في المستقبل.

التعليمية ــظــومــة  ــمــن ال ــر  ــوي ــط ت ــود  ــه ــج ل ــد  ــان ــس م عــنــصــر  ــاص  ــخـ الـ الــتــعــلــيــم 

”AMA“ سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ سلمان بن خليفة لحضور حفل تخريج طلبة
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برعاية كريمة من 

معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء

bipd.org :للتسجيل

يـسـر 

دعوة الجمهور الكريم 
للتسجيل في

فندق الخليج - قاعة المؤتمرات

  األربعاء 27 نوفمبر 2019م

#ملتقى_التنمية_السياسية 
لالستفسار: 17821401

خالل أوقات العمل الرسمي

انتـمـاء ومـــواطــنــة“ . ”البحــــريـــن .

راعي إعالمي

العــــــــــــراق الجريــــــــــــح
Û  اآلن مــا يحصــل  مــن شــأن وأهميــة  التقليــل  يمكــن  ال 

مــن حــراك سياســي فــي الســاحة العربيــة عموًمــا وفــي 
الشــارعين العراقي واللبناني بشــكل خاص، وســنتوقف 
هنــا عنــد الحالــة العراقيــة، علــى أن تكون لنــا وقفة عند 

الحالة اللبنانية في لقاء آخر إن شاء هللا.
Û  فالشــعب العراقــي، ومنــذ الغــزو األميركــي لبــاده، ظــل

فــي صمــت  يتألــم ويعانــي ويتذمــر،  لســنوات طويلــة 
وإبــاء، مــن حالة الفقر والبطالة وتفشــي الفســاد وتدني 
كيــف  يتســاءل:  وصــار  وترديهــا،  الخدمــات  مســتوى 
وصلــت األوضــاع إلــى هــذا المســتوى المــزري فــي بلــد 
يزخــر باإلمكانات والخيرات والموارد الطبيعية الهائلة؟ 
وكيــف تنقطــع الكهربــاء فــي ربــوع ثاني أكبــر عضو في 
منظمة األوبك للدول المنتجة للطاقة في العالم؟ وكيف 
يفتقر العراقيون إلى المياه الصالحة للشرب في باد ما 

بين النهرين؟ 
Û  ،وانتفضــوا العراقيــون  انفجــر  الصبــر  نفــد  أن  وبعــد 

الشــوارع منــذ بدايــة شــهر  إلــى  وتدفــق اآلالف منهــم 
أكتوبــر الماضــي، منطلقيــن مــن أزقــة حــواري الفقــراء 
جنوبــه  ومــن  العــراق  وســط  مــدن  مــن  والمحتاجيــن 
علــى وجــه الخصــوص، فــكان معظــم المشــاركين فــي 
فقيــرة  مناطــق  مــن  شــباب  والتجمعــات  المظاهــرات 
مهمشــة ذات غالبيــة شــيعية نافيــن بذلــك أي صبغــة أو 
شــبهة طائفيــة لحراكهــم ومطالبيــن بتحقيــق تقــدم في 

معالجة الوضع االقتصادي المتردي.
Û  القــوة واســتعمالها  الحكومــة،  تجــاوب  لعــدم  ونظــًرا 

المفرطــة فــي محاولــة تفريق المتظاهريــن ومواجهتهم 

والتصــدي لهــم، ما أدى إلــى وفاة المئــات وجرح اآلالف 
منهــم، فقد اتســعت دائــرة االحتجاجــات وأخذت أعداد 
المشــاركين فيها باالرتفاع، وارتفع معها سقف مطالبات 
المتظاهريــن ليصــل إلــى المطالبــة بتغييــر كامــل للنظام 
السياســي ووضــع نهايــة للوجــود والنفــوذ اإليرانــي في 

الباد رافعين شعار “نريد الوطن”.
Û  وحتــى اآلن فــا يبدو أن حكام بغداد لديهم االســتعداد

أو الجديــة للتراجــع عــن مواقفهم واالســتجابة لمطالب 
المتظاهريــن بنيــة صادقة، كمــا أن إزاحة النظام الحاكم 
وهزيمتــه  على أيــدي المحتجين والمتظاهرين لن تكون 
ممكنة أو ســهلة، فهذا النظام ليس نظاًما فردًيا مســتبًدا 
يمكــن اإلطاحــة بــه بســهولة مثــل نظــام حكــم الرئيــس 
بــن  العابديــن  زيــن  أو  القذافــي وأوالده،  الليبــي معمــر 
علي وزوجته في تونس أو حســني مبارك وحاشــيته أو 
دائرته الضيقة في القاهرة، تلك األنظمة تهاوت بسرعة 
ملحوظــة بعد فتــرات، متفاوتة في ِقَصِرهــا، من اندالع 
التظاهرات واالحتجاجات وهبوب رياح ما سمي بالربيع 
العربــي فــي وجهها، الوضع في العــراق من هذه الناحية 
يختلــف تماًمــا عنــه فــي ليبيــا وتونــس ومصــر؛ فالنظام 
الحاكــم فــي العراق يتمتع بتمدد واســع لفئــات متجذرة 
من المجتمع العراقي ويشــارك فيه أقطاب لها قطاعاتها 
وفصائلها وحتى مجموعاتها المسلحة، ويحظى النظام 
كذلــك برعايــة ومباركة من المؤسســة الدينية، وبوجود 

ودعم ثابت وصلب من إيران الجار القوي. 
Û  وعليــه فــإن ثمــة أطرافــا عديــدة، إلــى جانــب الحكومة

العراقية، تربطها منظومة عاقات متشــابكة ومتداخلة 

ومنافــع  أجنــدات  وتجمعهــا  العراقيــة،  الســاحة  فــي 
ومصالح مشــتركة ومباشــرة، يهمها بإلحاح شديد إنهاء 
أو حتــى قمع وتصفية هــذه المظاهرات واالحتجاجات، 
وهــي علــى أتم االســتعداد للتعــاون فيما بينهــا لتحقيق 

ذلك في أسرع وقت وبكل الوسائل المتاحة.
Û  إننا نعتقد بأن التظاهرات والمطالبات سيتم في النهاية

وقريًبــا لجمهــا وخنقهــا وربمــا ســحقها بشــدة وبقســوة 
وبشــكل وحشــي، وستســفك مزيدا من الدماء وسيفقد 
المئات أرواحهم، وقد يصل عدد المصابين إلى عشرات 
اآلالف، ومــع ذلــك؛ فإنــه لن يتم القضاء التــام على هذه 

الحركة بل ستتحول إلى جمر ملتهب تحت الرماد.
Û  وقــد أصبحــت هــذه الحركــة فــي كل األحــوال عامــة

فارقة غيرت وســتغير مجرى األحداث في العراق وفي 
المنطقة إلى األبد، فالعراق في العقود الطويلة الماضية 
لــم يعرف الثورات علــى حقيقتها، كل ما عرفه انقابات 
عسكرية وأخرى مضادة كان أبرزها انقاب 1958 الذي 
قــادة الزعيــم الركــن عبدالكريــم قاســم، والــذي أزهقــت 
فيــه األرواح بمــا فــي ذلــك أرواح أفــراد األســرة المالكــة 
وأقطــاب السياســة والحكــم فيهــا وتــم ســحل أجســام 
بعضهم في شوارع بغداد، ليدشن هذا التصرف المشين 
بذلــك مرحلــة التصفيــات وأنهــار الدمــاء التــي ال تــزال 

تجري في العراق الجريح.
Û  وإذا كان مــا يحصــل فــي العــراق اآلن يمكــن تســميته بـ

“الثــورة” فإن هذه الثورة ليســت مرشــحة للنجاح! وفي 
أحسن األحوال فإنها ستؤدي إلى استبدال الحكم القائم 
اآلن بآخــر مثلــه أو ربما أســوأ منــه، إذ إن نجاح الثورات 

يتطلب التمهيد لها فكرًيا بثورة فكرية أو تنويرية يجب 
أن تســبق الثورة السياسية أو االجتماعية، وكمثال فقد 
نجحــت الثــورة الفرنســية واســتقرت بعد فتــرة مخاض 
طويلة عســيرة، وبعــد أن مهد لها المفكــرون والمثقفون 

الفرنسيون بأفكارهم ونظرياتهم وأطروحاتهم.
Û  واســتطاعت كوكبــة مــن مفكريهــم التــي ضمــت موليير

وكثيريــن  ودريــدور  ومونتيســكو  وروســو  وفولتيــر 
غيرهــم تهيئــة وإنــارة عقــول الفرنســيين، وحقنهــا بقيم 
جديــدة مــن شــأنها أن ترتقــي بقيمة اإلنســان وتؤســس 
منظومــة مــن القواعد التي التي تصون وتحمي حقوقه 
وكرامتــه؛ ولــذا فــإن مــا يحصــل فــي العراق ليــس ثورة 
بالمعنــى الصحيــح للكلمــة، إنه حــراك يعاني فــي الواقع 

من الفراغ البنيوي ويفتقد القاعدة الفكرية.
Û  وســواء نجــح المتظاهــرون والمحتجــون والمعتصمون

العراقيــون فــي هــذه المرحلــة أم فشــلوا فــي تحقيــق 
أهدافهم ومطالبهم المشروعة، فإنهم قد نجحوا بالفعل 
وبالتأكيــد في تكســير جدار الرعــب والخوف، الذي كان 
ُيحيــط بالنظــام الحاكم ويحميه، وهــذا بحد ذاته إنجاز 
يشبه إلى حد كبير ما حصل في هذا الشهر قبل ثاثين 
عاًمــا عندمــا تــم تكســير وتدميــر “جــدار برليــن” الــذي 
كان يفصــل وقتهــا بيــن األلمانيتيــن الغربية والشــرقية، 
فأصبــح ذلــك الحــدث مــن أخطــر وأبــرز التطــورات في 
النصف الثاني من القرن الماضي؛ إذ كان البداية ونقطة 
االنطــاق لتكويــن وتأســيس االتحاد األوروبــي وانتهاء 
الحــرب البــاردة وانهيار حكــم األيديولوجية الشــيوعية 

في أوروبا الشرقية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بحث وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل جميل حميدان، أمس، مع مبعوث 
رئيـــس جمهوريـــة الفلبين لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي أمابيل أجيلوس، سبل 
تعزيـــز التعـــاون فـــي المجـــاالت العمالية 
بيـــن مملكـــة  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 

البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة.
جاء ذلك خـــال لقاء الوزيـــر بأجيلوس؛ 
بمناســـبة زيارتـــه للبـــاد، إذ تـــم فـــي هذا 
الســـياق اســـتعراض التجـــارب الناجحـــة 
ومشـــاريع  برامـــج  فـــي  البلديـــن  لـــكا 
التوظيـــف والتأهيـــل والتدريـــب الفنـــي 

المتخصص. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان أهميـــة 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  العمـــل  تعزيـــز 
المجـــال  فـــي  خصوصـــا  الصديقيـــن، 
العمالي ومجاالت تطوير وإعداد الموارد 
البشـــرية، مؤكـــًدا حـــرص البحريـــن على 

الخاصـــة  التدريـــب  مؤسســـات  تطويـــر 
المملكـــة  موقـــع  لتعزيـــز  بهـــا  واالرتقـــاء 
البشـــرية  المـــوارد  تنميـــة  فـــي  الريـــادي 
والتدريـــب االحترافـــي، منوًهـــا فـــي هذا 
الخبـــرات  اســـتقطاب  بأهميـــة  اإلطـــار 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الدوليـــة 

والتدريب. 
بحـــرص  أجيلـــوس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 

البحريـــن علـــى ضمـــان وحفـــظ حقـــوق 
العمالـــة الوافدة، منوًها بالســـمعة الطيبة 
التـــي تحظى بها المملكة بين دول العالم 
والمحافل الدولية لتطبيقها التشـــريعات 
لقوانينهـــا  وفًقـــا  المتطـــورة  العماليـــة 
الوطنيـــة التي تتواءم مـــع معايير العمل 
الدولية، فضًا عن موقعها مركزا متقدما 

للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

من اللقاء

حميدان يبحث مع المبعوث الفلبيني تعزيز التعاون في مجاالت التنمية البشرية
أجيلوس يشيد بموقع البحرين مركًزا إقليمًيا للتدريب

المنامة - مكتب عضو مجلس الشورى علي العرادي

أكد عضو مجلس الشـــورى علي العرادي 
أن مملكـــة البحريـــن تعـــد مثـــااًل رفيًعـــا 
وأنموذًجـــا مميـــًزا علـــى مســـتوى العالـــم 
والتعايـــش  والتقـــارب  التســـامح  فـــي 
الســـلمي بين مختلف األديان والطوائف 
منـــارة  وتشـــكل  واألعـــراق،  والمذاهـــب 
شـــامخة فـــي رســـوخ القيـــم اإلنســـانية 

السامية.
والتعايـــش  التســـامح  قيمـــة  أن  وبيـــن 
اكتســـبت أهمية أرفع في ظـــل االهتمام 
البالغ والمبادرات الكريمة من لدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ومـــا تركه جالته من 
بصمـــات واضحـــة في هـــذا المجال على 
حتـــى  والخارجـــي،  المحلـــي  المســـتوى 
أصبحـــت البحريـــن اســـما المًعـــا ومثـــاال 
والمحبـــة  التســـامح  صـــور  ألرفـــع  حيـــا 

والتعايش.

وبمناســـبة احتفاء العالـــم باليوم الدولي 
للتســـامح، الذي يصـــادف 16 نوفمبر من 
كل عـــام، أكـــد العـــرادي أن مـــا اتصفـــت 
للســـياح،  مقصـــًدا  البحريـــن جعلهـــا  بـــه 
ومنطقـــة الجتـــذاب األجانـــب؛ نظـــًرا لما 
والحفـــاوة  اإلنســـاني  التعامـــل  يتركـــه 
البالغـــة والطيبة الراســـخة لدى الشـــعب 
البحرينـــي من أثـــر في نفـــوس الزائرين 

للدولة، مؤكًدا الحاجة ألن توثق مظاهر 
التسامح والتعايش في البحرين، ويقدم 

كأنموذج حي لكل العالم.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــن مع مـــا تمتلكه 
من قيم مجتمعية اتصف بها شعبها منذ 
القدم بتســـامحه وطيبتِه وتعايشـــِه بناء 
علـــى روح األخوة اإلنســـانية والوطنية، 
فـــإن ذلـــك انعكـــس بشـــكل واضـــح فـــي 
دســـتور وقوانين مملكـــة البحرين، التي 
جـــاءت تؤكـــد في عـــدد مـــن موادها أن 
“الناس سواســـية في الكرامة اإلنسانية، 
ويتســـاوى المواطنون لـــدى القانون في 
الحقـــوق والواجبـــات العامـــة، وال تمييز 
بينهم في ذلك بســـبب الجنس أو األصل 
أو الدين أو العقيـــدة”، وتأكيد أن “حرية 
الضميـــر مطلقـــة، وتكفـــل الدولـــة حرمة 
بشـــعائر  القيـــام  وحريـــة  العبـــادة،  دور 
األديان والمواكب واالجتماعات الدينية 

طبقا للعادات المرعية في البلد”.

علي العرادي

بصمات جاللته واضحة بهذا المجال على المستويين المحلي والخارجي
العرادي: مبادرات العاهل أبرزت البحرين أنموذجا للتعايش
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النظام اإلقليمي بحاجة إلى عملية ترميم كبيرة بدعم دولي
عبـــداهلل بن أحمد يشـــارك في ورشـــة مســـتقبل العالقـــات الخليجيـــة األميركية

مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  شـــارك 
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  “دراســـات” 
آل خليفـــة، فـــي مائـــدة مســـتديرة خـــال 
ورشـــة العمل المعنية بمســـتقبل العاقات 
الخليجيـــة األميركيـــة، والتـــي عقدت في 
مركـــز دول الخليـــج العربيـــة، بواشـــنطن، 
بحضـــور دبلوماســـيين وأكاديميين، وكبار 

المسؤولين والباحثين بالمركز.
وحذر عبدهللا بن أحمد، في كلمته بورشة 
العمـــل، من خطـــورة أن تؤدي السياســـات 
والتفاعـــات الجاريـــة، والتـــي تفتقـــر إلى 
النظـــام  تداعـــي  إلـــى  والثبـــات،  العدالـــة 
الدولـــي بأكمله، بصـــورة دراماتيكية، وأن 
النزاعـــات والحـــروب هـــي ســـمة  تصبـــح 
العصر الجديد، معتبًرا أن التاريخ قد يعيد 
نفســـه، لكن بصورة أكثر دموية وبخســـائر 

فادحة، ال يمكن أن تتحملها البشرية.
وأشار إلى تزايد معدالت التسلح بمختلف 
واإلرهـــاب  الصاروخـــي  الســـيما  أنواعـــه، 
الســـيبراني، ورعاية بعض الدول لإلرهاب 
لتنفيـــذ أجندتهـــا الخارجيـــة، إلـــى جانـــب 
بصـــورة  المعاييـــر  ازدواجيـــة  اســـتمرار 
فجة، وعـــدم التوصل إلـــى حلول مرضية 
لألزمـــات القائمـــة والناشـــئة، ناهيـــك عـــن 
األزمات االقتصادية العالمية، ومشـــكات 
التكنولوجـــي  التطـــور  أن  كمـــا  المنـــاخ. 
بـــات عاما رئيســـيا في تشـــكيل أوضاعنا 
ومصير مستقبلنا، متسائا “إلى أي جانب 
ســـوف تنحـــاز التقنيـــات الحديثـــة... إلـــى 
خير ورفاهيـــة الناس أم إلى تدمير وفناء 

العالم؟”.

وأوضـــح أن النظـــام اإلقليمي في الشـــرق 
األوســـط هـــو صـــورة مصغـــرة وانعـــكاس 
في نفـــس الوقت، للنظـــام العالمي بكل ما 
يحمله مـــن ســـلبيات وتناقضات، مشـــدًدا 
علـــى أنه لوال تحرك دول االعتدال العربي 
لتحولـــت العديـــد مـــن دول المنطقـــة إلـــى 
ومصـــدًرا  وعرقيـــة،  طائفيـــة  كانتونـــات 

لإلرهاب والمهاجرين.
النظـــام  أن  “دراســـات”،  رئيـــس  واعتبـــر 
ترميـــم  عمليـــة  إلـــى  بحاجـــة  اإلقليمـــي 
كبيرة وســـريعة، من خال تضافر الجهود 
الدولية، وتعزيز القيم اإلنسانية والتعايش 
المشترك، ونشر التسامح، وصيانة احترام 

الدوليـــة،  والقوانيـــن  المواثيـــق  وفاعليـــة 
بالتزامـــن مـــع ردع كل مـــن يدعـــم ويمول 
اإلرهاب، باعتبارها إجـــراءات ضرورية ال 
غني عنها، والـــدرب الصحيح للخروج من 

هذا النفق المظلم.
وأكد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد، أن مملكة 
البحريـــن، بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفـــة، تقدم نموذًجا إصاحًيا مســـتداًما 
ينطلـــق من اإلطـــار المحلي ليعـــم بمبادئه 
وقيمـــه، خيـــر ومنفعـــة البشـــرية جمعـــاء، 
موضحا أن السياســـة الخارجيـــة للمملكة، 
تســـتند إلـــى المبـــادئ الدولية واإلنســـانية 

األصيلـــة. كمـــا أن أحـــد مرتكـــزات النهـــج 
اإلصاحـــي هـــو التعايـــش المتحضـــر بين 
الجميع دون اســـتثناء، مستعرضا في هذا 
الصـــدد المبـــادرات الملكيـــة الســـامية في 
مختلـــف المجاالت الحضارية واإلنســـانية 
والتنموية. وأشار إلى نجاح رؤية البحرين 
مصـــادر  تنويـــع  فـــي   2030 االقتصاديـــة 
الدخـــل الوطنـــي، واســـتقطاب الخدمـــات 
القائمـــة على التكنولوجيا التقنية والمالية 
والرقميـــة الحديثـــة، مضيفـــا أن اقتصـــاد 
المملكـــة يعـــد األكثـــر نمـــًوا على مســـتوى 
منطقـــة الخليـــج، لتكتمـــل بذلـــك منظومة 
اإلصـــاح والتنميـــة والتعايش فـــي بوتقة 

واحدة متميزة.
وأفاد بأن البحرين هي من تصنع مستقبلها 
واســـتقرارها،  أمنهـــا  فـــي  تتهـــاون  وال 
وتواجه بمســـؤولية التحديـــات المتربصة 
بمنطقتنـــا والعالـــم، وفي مقدمتهـــا عولمة 
التطـــرف واإلرهاب، مبينا أنها تنخرط في 
العديد من التحالفات الدولية واإلقليمية، 
والشـــراكات االســـتراتيجية، كونها شريكا 

دوليا فاعاً ومؤثًرا.
وأدان التدخـــات فـــي الشـــؤون الداخلية 
لـــدول المنطقـــة، بمـــا يتعارض مـــع مبادئ 
حســـن الجوار والمواثيـــق الدولية، منوها 
إلـــى أن اإلجـــراءات العمليـــة علـــى أرض 
الواقع هي المقيـــاس والبرهان لكل طرف 
يدعو للسام واالســـتقرار اإلقليمي. ودعا 
إلـــى ضـــرورة التوصـــل لحلـــول سياســـية 
توافقية ألزمات المنطقة، بما يضمن حياة 
آمنة ومســـتقرة لشـــعوبها مع الحفاظ على 

المؤسسات الوطنية.

خالل المشاركة

المنامة - وزارة الخارجية

ولي عهد أبوظبي يستعرض العالقات والتطورات مع وزير الخارجية
على هامش مشاركة الشيخ خالد في الدورة العاشرة لمنتدى “صير بنى ياس” السنوي

نقـــل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، تحيـــات 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، إلـــى ولي عهـــد أبوظبـــي، نائب 
القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وتمنياتهم لسموه موفور الصحة 
والعافيـــة، وللشـــعب اإلماراتي الشـــقيق 

دوام الرقي واالزدهار.
صاحـــب  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أمس للشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 

الخارجيـــة  آل خليفـــة، بحضـــور وزيـــر 
اإلمـــارات  بدولـــة  الدولـــي  والتعـــاون 
العربيـــة المتحدة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بن زايد آل نهيان، على هامش مشـــاركة 
وزيـــر الخارجيـــة فـــي الـــدورة العاشـــرة 
الســـنوي،  يـــاس”  بنـــى  “صيـــر  لمنتـــدى 
الذي تنظمـــه وزارة الخارجية والتعاون 

العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الدولـــي 
المتحدة. وخال اللقاء، تم اســـتعراض 
العاقات األخوية والتاريخية الراسخة 
والوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة وما 
تتســـم به مـــن ازدهار على المســـتويات 
كافة في ظل حرص البلدين الدائم على 
تعزيزها وتنميتهـــا بما يدعم مصالحهما 
المشـــتركة ويعود بالنفع على شـــعبيهما 

الشقيقين.
كمـــا تم خـــال اللقـــاء التطـــرق إلى أهم 
القضايـــا والمســـتجدات فـــي المنطقـــة، 
وتبـــادل وجهـــات النظر حيـــال عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

17th18-th November 2019
The Diplomat Radisson Blu Hotel
Kingdom of Bahrain

Under the Patronage of

H.E. Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa
Minister of Oil

Media Sponcor

لبيك يا بحرين

Û  ”لبيــك يــا وطــن .. لبيك يــا بحرين ، شــعارنا الدائم فــي “األهلية
ونحــن نحتفــي بتخريج ذلــك اللفيف المؤمن من شــبابنا الطالع 
للحيــاة، هــي ليلــة الحادي عشــر من نوفمبــر التــي قضيناها في 
رحاب الرعاية الكريمة من قائد نهضة، ورائد مســيرة، وعاشــق 
لوطنــه وشــعبه، قضينــا الليلــة ونحــن “نحاتــي” ســمو الرئيــس، 
نتطلــع إلــى االطمئنان علــى صحته، إلى مجلســه وهو يحاورنا، 
إلــى طلتــه وهو يناجينــا، وإلى كلماته عندما يقــرر أن األمة في 

خطر وعلينا الذود عنها بالوحدة ونبذ الفرقة.
Û  مــن هنــا كان االحتفــاء بتخريــج الفــوج الرابــع عشــر مــن طلبــة

األهليــة بمثابــة ملحمــة وفاء للوطــن، متوالية هندســية تتجمع 
حولهــا الهمــم، وتتعدد بجوارهــا االصطفافات الوطنيــة الرائعة، 
قيادتنــا الحكيمــة كانــت حاضــرة ونائــب راعي الحفــل محافظ 
المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي كان في مقدمة 
الحضــور ليشــهد بنفســه كيــف أن أبنــاء جــده العظيــم يتندرون 
بإقدامــه وإبائــه، بشــجاعته وصرامتــه، وكيــف يقــف كالنخيــل 
العريق صامدا أمام التحدي، وكيف يوجهنا من مجلسه المهيب 
إلى المحافظة على أمن الوطن واستقراره، ثم كيف يحنو علينا 

رابتا على أكتافنا، مؤكدا على وقوفه معنا ودعمه لنا.
Û  إنها مشاعر اللحظة وكل لحظة عندما تتقابل المشاعر وتلتقي 

النفــوس وتتســاوى فــي الشــدائد إرادات األحبــة لتهيمــن علــى 
المشهد العظيم وكل الحضور يلبي النداء، لبيك يا وطن .. لبيك 

يا بحرين ...
Û  ان الرعايــة الكريمــة التــي اعتدنــا فــي “األهليــة” علــى الفوز بها 

كل عــام، والتــي توكــد حــرص رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان حفظــه هللا ورعاه على التيقن 
الدائم بأن أبناءه وبناته قد بلغوا من النضج والكياسة ما يلبي 
طموحــات الوطــن فيهــم، وما يحقــق أحامهم في هــذا الوطن، 
هــي ســنة حميــدة نقدرها بكل فخر وفخــار، وعز ما بعده عز أن 
يتحقــق لنــا ما نصبو اليه ونحن نصطف خلف ســموه معاهدينه 
علــى الصــب والصاة، علــى العلم والوفاء واحتــرام ثوابتنا في 
الحيــاة، علــى اإلنجــاز وتحقيــق المســتحيل؛ لكــي يرضــى عنــا 

الوطن واإلله. 
Û  فــي ليلــة ال تنســى مــن ليالينــا “األهليــة” وعدناكــم يــا صاحــب

الســمو أن نضع وطننا وقادتنا في صميم قلوبنا ونصب أعيننا، 
مدافعيــن أشــاوس عن مبادئنــا التي ارســيتموها وخصالنا التي 
باركتموها وطموحنا العلمي الكبير الذي تساعدونا عليه. الشكر 
كل الشــكر لســموكم والشــكر كل الشــكر لحفيدكــم، والشــكر كل 
الشــكر لقادتنــا ومســئولينا الذيــن دعموا وســاهموا وحرصوا أن 

يكون في بادنا تعليم مستنير لشعب قدير.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج



أعلنــت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة أن وفــدا مــن مجلــس إدارة هيئــة الصحفييــن 
الســعوديين ســيزور البحريــن يــوم 20 نوفمبــر الجــاري، برئاســة رئيــس المجلس خالد 
المالك و6 رؤســاء تحرير صحف يومية لتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الصحفيين 

البحرينية واإلعالن عن برامج مشتركة لتدريب الصحافيين في البلدين الشقيقين.

وقالت رئيس جمعية الصحفيين البحرينية 
عهديـــة أحمـــد “إن االتفاقيـــة التـــي ســـيتم 
الصحفييـــن  هيئـــة  مـــع  عليهـــا  التوقيـــع 
الســـعوديين تأتـــي في ســـياق التعـــاون مع 
األشـــقاء؛ بهدف تدريـــب صحافيي البلدين 
علـــى أحـــدث األســـاليب الصحافيـــة التـــي 
تمكنهم مـــن تعزيز قدراتهـــم، مع األخذ في 
الحســـبان التطـــورات في مجـــاالت التقنية 
األدوات  مـــن  أصبحـــت  التـــي  الحديثـــة 

المساعدة في العمل الصحافي”.
وأشـــارت إلـــى “أن التطـــورات االقتصاديـــة 
والتنمويـــة فـــي البلديـــن ومـــا تحقـــق مـــن 
إنجازات في مختلف المجاالت، وما يحدث 
مـــن تطـــورات أمنية فـــي المنطقـــة يتطلب 

وجـــود الصحافي المســـلح بالعلم والتجربة 
حتـــى  الرصينـــة  والممارســـة  واالحتـــكاك 
يـــؤدي واجبـــه الوطني علـــى الوجه األكمل، 
خصوصـــا في ظل ترســـيخ القيـــم الوطنية 
الحضاريـــة،  المكتســـبات  علـــى  والحفـــاظ 
أن  وأكـــدت  واالســـتقرار”.  األمـــن  وحفـــظ 
االتفاقية بين جمعية الصحفيين البحرينية 
تمثـــل  الســـعوديين  الصحفييـــن  وهيئـــة 
بدايـــة لمرحلة جديدة مـــن التعاون وتبادل 
الخبرات والمشاركة في كل ما من شأنه أن 
يرتقي بالصحافة والصحافيين في البلدين 
الشـــقيقين، ويســـهم فـــي تقويـــة العالقـــات 
بيـــن الجانبيـــن فـــي المجـــاالت اإلعالميـــة 
كافة”، مشـــيدة بالـــروح الجميلة واألريحية 

فـــي التعامـــل التي بـــدرت من األشـــقاء في 
ويتكـــون  الســـعوديين.  الصحفييـــن  هيئـــة 
الوفد السعودي من رئيس المجلس، رئيس 
تحريـــر صحيفـــة “الجزيـــرة” خالـــد المالـــك، 
رئيـــس اتحـــاد الصحافة الخليجيـــة فهد آل 
عقـــران، نائب رئيس المجلس رئيس تحرير 
صحيفـــة “المدينـــة” عثمان الصينـــي، عضو 
المجلـــس رئيـــس تحرير صحيفـــة “الوطن” 

محمـــد الحارثـــي، عضـــو المجلـــس رئيـــس 
تحريـــر مجلة “ســـيدتي” و “الرجـــل” رئيس 
منتدى اإلعالم السعودي خالد بوعلي، عضو 
المجلـــس رئيـــس تحريـــر صحيفة “لشـــرق” 
عبدالوهـــاب الفايـــز، عضـــو المجلس األمين 
المالـــي ناصـــر الحقبانـــي، عضـــو المجلـــس 
مديـــر تحريـــر صحيفـــة “الشـــرق األوســـط” 
جميـــل الذيابي، مستشـــار المجلـــس رئيس 
تحرير صحيفة “عـــكاظ” عبدهللا الجحالن، 
أمين عام الهيئـــة نائب رئيس االتحاد العام 
للصحفييـــن العـــرب محمد الوعيـــل، رئيس 
تحرير جريـــدة “اليوم” ســـابقا وعضو هيئة 
الصحفييـــن الخليجييـــن عـــادل الذكـــر هللا، 

مدير فرع الهيئة بمنطقة األحساء.
الصحفييـــن  هيئـــة  وفـــد  زيـــارة  أن  يذكـــر 
الســـعوديين لمملكة البحريـــن تعتبر األولى 
مـــن نوعهـــا، كمـــا أن االتفاقيـــة التي ســـيتم 
توقيعهـــا بين الطرفين أيضا هي األولى في 
تاريخ عالقات البلدين التي تجمع األجسام 

التي تمثل الصحافيين في البلدين.
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح قائد خفر الســـواحل بأن دوريات 
قيادة خفر الســـواحل تمكنت من ضبط 
ما يزيد عن نصف طن من الروبيان، تم 
صيدهـــا بشـــباك الجر القاعيـــة )الكراف( 

بما يخالف القانون.
وأشـــار قائد خفر الســـواحل إلـــى أنه تم 
تحريز المضبوطات واتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة في هذا الشأن.

ضبط أكثر من نصف طن روبيان صيد بالكراف

جاللة الملك أرسى دعائم التسامح والتعايش المحلي والعالمي
ـــة ـــانية الرفيع ـــم اإلنس ـــز القي ـــانحة لتعزي ـــة س ـــي فرص ـــوم الدول ـــل: الي زين

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزية بنت عبــدهللا زينل أن مملكــة البحرين وفي ظل 
العهــد الزاهر والمســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، جعلت من التسامح ثقافة مجتمعية راسخة، وقانون دولة 
مدنيــة عصريــة حديثة، تمســكت بــه منذ األزل، حتى غــدت أنموذجا متميــزا لمجتمع 
التسامح والتعايش، والتفاهم واالنسجام، والمحبة والسالم، للشعوب والحضارات، 

وضمان الحريات الدينية، والممارسات المذهبية والفكرية، بشكل منفتح وقانوني.

فـــي  للتســـامح  أن  زينـــل  وأوضحـــت 
شـــمولي،  مفهـــوم  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي  والشـــعوب،  الفـــرد  حـــق  يدعـــم 
أدائهـــا وممارســـتها، ويعـــزز مـــن قبول 
المجتمعـــات والعالم لمفهـــوم التعددية 
وقبـــول اآلخـــر، دون حواجز فكرية، أو 
معتقـــدات دينية، أو انتمـــاءات عرقية 
قامـــت  مـــا  بالتمـــام  وهـــو  وجنســـية، 
عليـــه مملكـــة البحرين منـــذ القدم، وما 
ســـارت عليه حتـــى نهضتهـــا الحديثة، 

بقيـــادة جاللـــة الملـــك، الـــذي أعلى من 
بمبـــادرات  التســـامح والتعايـــش  قيـــم 
عالمية حضارية، نالت إعجاب وتقدير 
المجتمـــع الدولـــي، مـــن خـــالل إنشـــاء 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
الســـلمي وتدشين “كرســـي الملك حمد 
للحوار بين األديان والتعايش السلمي” 
فـــي جامعـــة ســـابينزا برومـــا، بجانـــب 
إنشـــاء العديد من المؤسســـات العاملة 
فـــي مجال حقوق اإلنســـان، وجمعيات 

المجتمع المدني في ذات المجال.
وأشارت إلى أن اليوم الدولي للتسامح 
فرصة ســـانحة لتعزيز القيم اإلنســـانية 
أشـــكال  جميـــع  ومواجهـــة  الرفيعـــة، 
الثقافـــة  ودعـــم  والعـــداء،  التطـــرف 
والتفاهـــم  التعدديـــة  فـــي  اإلنســـانية 

وحقـــه  اآلخـــر،  واحتـــرام  والتعايـــش 
أمـــان  بـــكل  معتقداتـــه  ممارســـة  فـــي 

واطمئنان.
مـــن  للبحريـــن  تحقـــق  بمـــا  وأشـــادت 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  بـــارزة  إنجـــازات 
التنمويـــة الشـــاملة، والتـــي جعلـــت من 
المملكـــة بيئـــة خصبـــة ومنصـــة رفيعة 
الحـــوارات  لنجـــاح  مهمـــة  ومحطـــة 
الخاصـــة  والمؤتمـــرات  واللقـــاءات 
بحوار األديان والثقافات والحضارات؛ 
مـــن أجـــل رفعـــة اإلنســـان، مؤكـــدة أن 
مملكـــة البحريـــن تنعم بقيم التســـامح 
بيـــن  واإلخـــاء،  والمـــودة  والتعايـــش، 
مختلف مكونـــات المجتمـــع؛ باعتبارها 
قيمـــا أصيلـــة ومتأصلـــة فـــي المجتمع 
والســـالم  المحبـــة  وأن  البحرينـــي، 
مبـــادئ ثابتـــة، ورســـالة بحرينية دائمة 

ومستمرة، للعالم أجمع.

فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب

“الجمـــــــــــارك” تـدشـــــــن خـدمــــــــــة “الـدانـــــــــــــة”
صــرح رئيــس الجمــارك الشــيخ أحمــد بن حمــد آل خليفة بأنه تزامنا مــع معرض الجواهــر العربية للعام 2019 والــذي يقام تحت 
رعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، دشــنت شــؤون الجمارك خدمة نظــام الدانة 
اإللكترونــي، وهــو عبــارة عــن نظام إلكتروني يخدم المشــاركين في المعرض، حيــث تم تصميمه وإعداده داخلًيــا بجهود كوادر 

جمركية وطنية متخصصة في العمل الجمركي، ويعتبر من أوائل األنظمة المستخدمة عالميا في مثل هذه المعارض.

وأكـــد رئيس الجمـــارك أن نظـــام الدانة، 
يهـــدف لتطويـــر اإلجراءات وتبســـيطها 
زمـــن  فـــي  وإنهائهـــا  المشـــاركين  علـــى 
قياســـي، حيـــث تـــم تطوير اإلجـــراءات 
الماضيـــة،  الســـنوات  أداء  علـــى  بنـــاًء 
والتـــي كانـــت محـــل رضـــا وإشـــادة من 
الجميـــع، إال أن شـــؤون الجمـــارك ارتأت 
وخفـــض  اإلجـــراءات  تيســـير  ضـــرورة 
الوقت المستغرق إلنهاء إجراءاتهم من 
خالل احتساب الرسوم وضريبة القيمة 
المضافة والبحث عن طريقة االحتساب 
الصحيحة، ومراجعة المبيعات لتســـوية 

الرسوم الجمركية عبر نظام إلكتروني.
مـــن جهتـــه، أفـــاد رئيـــس فـــرع التحليل 
والتطوير بـــإدارة نظـــم المعلومات علي 

الـــذوادي بأن نظـــام الدانـــة يوفر خدمة 
التســـجيل اإللكترونـــي من خـــالل ثالث 
التســـجيل  وهـــي  أساســـية،  خطـــوات 
اإللكترونـــي واســـتخدام تطبيـــق الدانة 
تســـوية  وهـــي  األخيـــرة،  الخطـــوة  ثـــم 
المدفوعات، وبذلك يســـتطيع المشـــارك 
بعد تســـجيله إلكترونيا ضمـــان االنتهاء 
اإلجـــراءات  لكافـــة  التحضيـــر  مـــن 
والترتيبات الخاصـــة به، وتكون جاهزة 
البحريـــن،  مملكـــة  إلـــى  الوصـــول  عنـــد 
وبذلـــك يتمكـــن مـــن المـــرور عـــن طريق 
مســـار اإلجـــراءات الجمركيـــة الســـريع، 

كمـــا باإلمكان متابعـــة المبيعات والقيمة 
اإلجماليـــة المســـتحقة للدفـــع، وتســـوية 
مدفوعـــات الضريبـــة الجمركية والقيمة 
المضافة عبـــر النظام من خالل الدخول 

على الموقع اإللكتروني لشؤون الجمارك 
.www.bahraincustoms.gov.bh

وفي سياق متصل، أكد رئيس المعارض 
واإلدخـــال المؤقـــت والضمانـــات حســـن 

بونوظة بأن شـــؤون الجمارك تعمل على 
تخليص بضائع المشـــاركين في معرض 
الجواهر بشـــكل مهني وسريع من خالل 
مكتب الجمـــارك المتواجد في المعرض 
ويعمـــل على مـــدار الســـاعة وبمشـــاركة 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  جمـــارك  ضابـــط   25
فـــي العمـــل الجمركـــي والتخصـــص في 
هـــذا المجال، حيث تم تقســـيمهم إلى 4 

نوبات عمل.
وأضاف أن شؤون الجمارك حريصة كل 
الحـــرص علـــى مواكبـــة آخـــر المعطيات 
العالميـــة الحديثة في العمـــل الجمركي، 
والسعي الدائم نحو التطوير واالرتقاء، 
عمـــل  محـــددات  مـــع  يتماشـــى  وبمـــا 
االقتصـــادي  المجـــال  فـــي  الحكومـــة 
الشـــركاء  جميـــع  مـــع  وبالتعـــاون 

والمتعاونين.

المنامة - وزارة الداخلية

تبسيط اإلجراءات 
على المشاركين 
بمعرض الجواهر 

2019

خواطر العرفان.. في مكانة “خليفة بن سلمان”
Û  حينمــا يحضــر صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعــاه، حتى في 
غيابــه لظــرف ما، فهــو يحضر في هالة الحب التي يكنها شــعبه 
له، أكان غائًبا في سفر أم لعارض صحي أم لسبب من األسباب، 
ولهذا الحضور الدائم أثره في النفوس وربيع في القلوب، وكلما 
كان المشهد في حالة انتظار لوجوده في إدارة الدولة وشئونها 
وملفاتها ومواطنيها، كلما تحول الشــوق إلى تعابير من الدعاء 
بالصحــة والعافيــة  ينعــم عليــه  إلــى هللا ســبحانه وتعالــى أن 

والسالمة.
Û  األســرة البحرينيــة.. ذلــك الحضــن الكريم: بين رحاب األســرة *

البحرينيــة بــكل أفرادها، يحضر ســموه رعــاه هللا وأدام خيراته 
علــى هــذا البلــد، وفــي كل لحظــة هــو نورهــا، تقــع فــي القلــب 
والمــكان والمســافات والرحــاب واألجــواء والمشــاعر مذكــرات 
وذكريــات وأقــوال وتوجيهات ســمعناها من ســمو هنــا أو هناك، 
أو لربمــا جــاء بها إلينا في زيارة من زيارات ســموه إلى مختلف 
مناطــق البحريــن تفقــدا ألحــوال النــاس.. هنــا وهنــاك، تتعالــى 
فــي األفئــدة تلــك األحاســيس المخفــورة بالدعــوات واألبصــار 
ترتفع إلى الســماء، فهذا “خليفة بن ســلمان”، باني نهضة مملكة 
البحرين الحديثة، هو القائد القائد، الكريم الكريم، النبيل النبيل 
والعضيــد العضيــد، وهــذا هــو الوطــن الــذي قدم له مــن عصارة 
الحب في عهد سمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفــة، طيــب هللا ثــراه، وإلى هذا الوطن يتواصــل العطاء في 
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
Û  ترتفــع ســلمان”،  بــن  “خليفــة  محيــا  علــى  فيكــم:  هللا  بــارك   *

االبتســامة وعلــى لســانه تتوالــى أجمل مفــردات الكلمــات حين 
يلتقــي مواطنيــه الذين يراهــم ألول مرة، يشــعرون وكأنهم في 
ضيافــة مــن يعرفهــم ويعرفونه منذ زمن، ومع ذلك نجد ســموه 
يســأل عن الناس وعن مناطقهم وأماكن عملهم، ويتبادل معهم 
األحاديــث واألســئلة ويطمئن علــى أحوال العوائــل، وحتى في 
أوج انشغاله وارتباطاته، فإنه يتوقف أطول مدة ليحتفي بمن 
يحادثهــم ويتجــاذب معهــم ألطــف األحاديث، ويرحــب بهم في 
مجلســه بأجمــل الكلمــات، ويودعهــم أيًضا بأبرك العبــارات التي 
اعتــاد الجميــع أن يســمعوها من “أبــي علي” :”بــارك هللا فيكم”.. 
ولربمــا يبقــى صــدى كلمتــه وتقديــره للنــاس :”مشــكورين.. مــا 

قصرتوا”.
Û  ال تخافون.. البحرين بخير: من “خليفة بن سلمان” ندرك معنى *

التفــاؤل الدائــم وســعة األفق لدى قائد حكيــم بخبرته وحنكته، 
ودقــة قراءتــه لألوضــاع واألحداث والظروف، وحتى في أشــد 
الوطــن  مســتوى  علــى  وتعقيــًدا،  حساســية  وأكثرهــا  األضــاع 
أو المنطقــة أو اإلقليــم، يتحــدث ســموه بثقــة العــارف باألمــور، 
وتتــردد هــذه العبارة التي تمأل القلــوب باألمان :”ال تخافون.. ال 
تخافون.. البحرين بخير”، لتقع أصداء هذه العبارة موقع أعلى 
مراتب الثقة في قائد فذ تمرس في التعامل مع شتى األحداث، 

وفي كل مرحلة له بصمات البحث والتخطيط والحل.
Û  كــن بخيــر أيهــا القائــد الوالــد الحنــون: فــال غرابــة أن يجتمــع *

الناس على الدعاء المخلص لسموه بالصحة والعافية والسالمة 
ليواصــل قيــادة ســفينة الوطــن بأمــان، فنجــد أبناء الشــعب من 
النخبة والمثقفين والمســئولين والشــخصيات والعلماء األجالء 
فــي تواصــل دائــم لالطمئنــان علــى صحــة ســموه بقلــوب تلهج 
بالدعــوات مــن الصغيــر والكبيــر، نســاًء ورجــااًل، فقــد زرع فــي 
والتقديــر،  والعرفــان  بالمحبــة  تزهــو  مكانــة  وقلوبنــا  أرواحنــا 
ســائلين المولــى العلــي القدير أن يطيل عمر ســموه وينعم عليه 

بموفور الصحة والعافية والسالمة.

عادل المرزوق

مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يزور المنامة األربعاء
لتوقيع أول اتفاقية تعاون مشترك لتدريب الصحافيين في البلدين الشقيقين

خالد المالك

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

عالـــي بماراثـــون  تشـــارك  “الشـــمالية” 
ــري ــ ــك ــ ــس ــ ــل ــ بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــــيــــــــوم الـــــعـــــالـــــمـــــي ل

العصفـــور،  علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  رعـــى 
ماراثـــون المشـــي بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
للســـكري فـــي ممشـــى عالـــي تحـــت شـــعار 
“الســـكري يهـــم العائلـــة”، بدعـــم مـــن شـــركة 
“بابكـــو”، وبمشـــاركة النائـــب الثانـــي لرئيس 
مجلـــس النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان والعضو 
المحافـــظ  العالـــي. وأشـــار  البلـــدي حســـين 
إلـــى أن اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لمنطقـــة عالـــي كنموذج للمـــدن الصحية في 
المحافظـــة الشـــمالية يتطلب تنفيذ عدد من 
البرامـــج واألنشـــطة الصحيـــة واالجتماعية 
والثقافية وغيرها، مبينًا أن المارثون يحمل 
رســـالة بأهمية تعزيز أنماط الحياة والسلوك 
الصحي، معتبرا أن النظام الغذائي المتوازن 

لـــه األثـــر األكبـــر فـــي الســـيطرة علـــى مرض 
السكري. وأشار العصفور إلى أهمية التوعية 
والوقاية من اإلصابة بمرض السكري، شاكرا 

“بابكـــو” لدعمهـــا للمارثـــون، الـــذي يأتـــي في 
إطار تعزيز التوعية بأنماط وســـلوك الحياة 
الصحيـــة، ويعـــزز مفهـــوم الوقايـــة، مشـــيدا 

بمشـــاركة النائـــب والعضـــو البلـــدي وجميـــع 
المشـــاركين، داعيـــا إلـــى االهتمـــام بالصحة 

والنشاط البدني.

 المحافظة الشمالية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وّقع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مع مساعد المديرة العامة لالتصال والمعلومات في منظمة اليونسكو معز 
شقشــوق، مذكــرة تجديــد عمل المركز اإلقليمــي لتكنولوجيا االتصال والمعلومات من الفئــة الثانية، الذي يعمل تحت 
إشــراف اليونســكو، إذ جرى التوقيع على التجديد في مقر اليونســكو بباريس، وعلى هامش اجتماعات المؤتمر العام 

األربعين، بحضور وفد المملكة المشارك في المؤتمر وعدد من المسؤولين والمختصين بالمنظمة.

وجـــاء هـــذا التجديـــد لـــدورة ثانية بعد 
نجـــاح المركز في البحريـــن في تحقيق 
األهـــداف المتفـــق عليهـــا وفًقـــا للمذكرة 
التـــي وقعهـــا الطرفـــان قبل 6 ســـنوات، 
إذ اســـتطاع المركز خدمـــة دول اإلقليم 
المعلومـــات  فـــي مجـــال تكنولوجيـــات 
واالتصـــال، واســـتفاد منـــه أكثـــر من 30 
ألف مشـــارك من مختلـــف البلدان، وقام 
بتنفيـــذ أكثـــر مـــن 700 برنامج وورشـــة 
عمـــل، كما عقد المركـــز اتفاًقا مع مكتب 
التربية العربي لـــدول الخليج ليحتضن 
والـــورش  البرامـــج  مـــن  عـــدًدا  المركـــز 
التطبيقيـــة في المجال التربوي، واعتبر 
كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلـــوم )ألكســـو( والمنظمة اإلســـامية 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )إسيســـكو( 

العربيـــة  المنصـــات  أهـــم  أحـــد  المركـــز 
لتنفيذ البرامج والورش العملية.

إن  النعيمـــي  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
موافقـــة المنظمة على تجديد االتفاقية 
خبـــراء  تقييـــم  فتـــرة  بعـــد  جـــاء  قـــد 
المنظمـــة واالطـــاع عـــن كثـــب على ما 
يحققـــه المركـــز من نتائـــج إيجابية، كما 
يعتبـــر هـــذا التجديد تأكيـــًدا جديًدا بأن 
البحرين جديرة باحتضـــان هذا المركز، 
بما توليه من اهتمام كبير لتكنولوجيات 
جميـــع  فـــي  واالتصـــال  المعلومـــات 
المجـــاالت خصوصا المجـــال التعليمي؛ 
إيماًنا بأهميتهـــا المتعاظمة ودورها في 
التنميـــة واإلنتـــاج والتواصل مـــع العالم 

من حولنا.
وأشـــار إلى أن وزارة التربيـــة والتعليم 

ســـبق لهـــا أن ســـعت لـــدى “اليونســـكو” 
إلنشـــاء المركـــز اإلقليمـــي لتكنولوجيـــا 
المملكـــة؛  فـــي  واالتصـــال  المعلومـــات 
ليكـــون مختبـــًرا لألفكار فـــي المنطقة، 
عمليـــة  حلـــول  وضـــع  فـــي  ومســـاهًما 
تدريبيـــة  برامـــج  وتنفيـــذ  وتصميـــم 
وفنية، اســـتجابًة الحتياجات المنطقة 
العربيـــة عمومـــا، والحتياجـــات الـــدول 
المنضويـــة تحت مظلة مكتـــب التربية 
خصوصـــا،  الخليـــج  لـــدول  العربـــي 
وهـــذه االحتياجـــات تشـــمل القطاعين 
هـــذه  تشـــكله  لمـــا  والخـــاص؛  العـــام 
التكنولوجيـــات مـــن أهميـــة في حقول 
الصناعـــة والتجـــارة والمـــال واألعمـــال 
والمعرفـــة، مـــا أعطى لمملكـــة البحرين 
إشـــعاًعا كبيـــًرا على الصعيـــد اإلقليمي 

في هذا المجال.
ومن جانبه، عّبر شقشـــوق عن ســـعادته 
وبشـــراكة  االتفاقيـــة،  هـــذه  بتجديـــد 
“اليونســـكو” مـــع البحريـــن فـــي مجـــال 
واالتصـــال،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
خصوصـــا أن العالـــم يتجـــه حثيًثـــا نحو 
هـــذا النوع مـــن التكنولوجيات، مشـــيًدا 

بمـــا تحققـــه المملكة مـــن إنجـــازات في 
هـــذا المجـــال، ومنوًهـــا بالتعـــاون الـــذي 
أبدته وزارة التربية والتعليم بما ســـمح 

بتجديد هذه االتفاقية المهمة.
وأكدت الخبيرة في برامج التكنولوجيا 
فارغلـــو،  زينـــب  المعرفـــة  ومجتمعـــات 
أن التجديـــد لهـــذا المركـــز فـــي البحرين 

يعـــد مكســـًبا للمنطقـــة؛ لمـــا يقدمـــه من 
ومرتبطـــة  نوعهـــا  مـــن  فريـــدة  برامـــج 
بتكنولوجيـــات االتصـــال والمعلومـــات، 
مشيدًة بالجهود التي يقوم بها العاملون 
في هـــذا المركز، وهـــذا ما بّينـــه التقرير 
الخـــاص بتقييـــم أداء المركـــز، والنتائج 
اإليجابيـــة التـــي حققهـــا خـــال الفتـــرة 

السابقة.
يذكـــر أن المركـــز يعمـــل علـــى تحقيـــق 
العديـــد من األهداف المهمة، من أبرزها: 
األمثـــل  للتوظيـــف  القـــدرات  تطويـــر 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال في 
مختلف المجاالت، واستحداث المعارف 
واكتســـابها وتبادلهـــا علـــى المســـتويين 
االســـتخدام  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
االستراتيجي والفّعال لوسائل االتصال 
كأدوات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــات 
رئيسة لتوسيع نطاق االنتفاع بالمعرفة 
وتبســـيط  ونشـــر  والعلميـــة،  التقنيـــة 

اإلبداعات العلمية.

النعيمي يوقع تجديد االتفاقية مع “اليونسكو”

بـعــد نـجـاحــه في تـحـقـيــق األهــــداف الـمـتـفــــق عـلـيـهــــا خــــالل الــــدورة األولـــى

النعيمي يوقع تجديد اتفاقية المركز اإلقليمي مع “اليونسكو”

تحويل المؤسسات التعليمية ما بعد الثانوية إلى تعلم مدى الحياة

جواهــر  والتدريــب  التعليــم  جــودة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  شــاركت 
المضحكي - بوصفها متحدًثا رئيًســا - في المؤتمر اإلقليمي الرابع للشــبكة 
العربيــة لضمــان الجودة في التعليم العالــي 2019، بعنوان “ضمان الجودة 
في التعليم العالي في عصر الرقمنة”، الذي عقد في الرباط 12 - 14 نوفمبر. 

كمـــا شـــارك فيـــه أيًضـــا المديـــر العام 
الوطنـــي  لإلطـــار  العامـــة  لـــإلدارة 
للمؤهـــات طـــارق الســـندي بورشـــة 
المراجعـــة  بآليـــات  تتعلـــق  عمـــل 
بعنـــوان  عمـــل  وورقـــة  الخارجيـــة، 

“ضمان الجودة في التعليم العالي”.
وفي إطـــار مشـــاركتها، اســـتعرضت 
الرئيـــس التنفيـــذي خـــال الجلســـة 
بعنـــوان  ورقـــة  األولـــى،  الرئيســـة 
“النظـــرة المســـتقبلية للتعليـــم: ســـد 
الثغـــرات وبنـــاء التواصـــل”، وقالـــت 
فيهـــا “إن الهـــدف الرابع مـــن أهداف 
األمـــم المتحـــدة للتنمية المســـتدامة 
2030 تنـــص علـــى تحقيـــق “التعليم 
بمـــا  والمنصـــف  والشـــامل  الجيـــد 
يعـــزز فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة”، 
ولذلـــك فإنه مـــن الضروري تشـــجيع 
تحويـــل المؤسســـات التعليميـــة مـــا 
بعد المرحلة الثانوية إلى مؤسســـات 
تعلـــم مـــدى الحيـــاة، وإعـــادة رســـم 
الدور المســـتقبلي للجامعات، كما أنه 
يجب أن يبدأ إعداد األجيال القادمة 

للمســـتقبل من مرحلة التأسيس في 
ريـــاض األطفال والتعليم األساســـي 
والعمـــل علـــى اســـتحداث المدارس 
ســـوف  ذلـــك  أن  مبينـــًة  الذكيـــة”، 
يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق 
والتعليـــم  التعليـــم  بيـــن مؤسســـات 
العالـــي، وهيئات ضمان الجودة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأشـــارت المضحكـــي إلـــى أن قطاع 
غيـــر  طلًبـــا  يشـــهد  العالـــي  التعليـــم 
مســـبوق على االلتحاق بمؤسســـاته، 
كمـــا أصبـــح يتميـــز بتنـــوع كبير في 
مجاالتـــه، مـــا يتطلب تعزيـــز التعليم 
وجودتـــه مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل 
هـــذه  أن  علـــى  مشـــددًة  أفضـــل، 
الزيـــادة تســـهم في إحـــداث تضخم 
كبيـــر فـــي الخريجين على مســـتوى 
العالـــم، والذي له تأثيـــره وتحدياته، 
ويســـهم فـــي ظهور ثغـــرات واضحة 
في التعليم العالـــي والتعليم عموًما، 
وفي حال عدم مواجهة هذه الزيادة 
تشغيلية وتطويرية  بإستراتيجيات 

تتواكـــب والتغيـــرات المتاحقة في 
هذا القطاع، فســـوف يسفر األمر عن 
تفاقـــم مشـــكات توظيفيـــة جمة ال 
تســـتطيع السوق اإلقليمية والدولية 

استيعابها. 
وشددت على أنه لكي يتحقق التغير 
المنشود في قطاع التعليم واالرتقاء 
بعمليتي التعليم والتعلم، والوصول 
إلى انطـــاق المدارس الذكية، فابد 
مـــن التركيز علـــى التغيير في تأهيل 
التكنولوجيـــا  وتوفيـــر  المعلميـــن، 
علـــى مســـتوى المـــدارس، واالرتقاء 
بالمنهج ومحتواه، وطرائق التقويم، 
وطرائـــق التعليـــم والتعلـــم، إضافـــة 
إلـــى التركيـــز علـــى المتعلـــم نفســـه، 
وتمكينه بصورة أكبر للتعلم، وتوفير 
فرص للتطويـــر الشـــامل للمتعلمين، 
وإمكاناتهـــم،  قدراتهـــم  علـــى  بنـــاء 
وتوفيـــر أفـــراد مثقفيـــن تكنولوجًيا 

العصـــر،  ومتطلبـــات  يتـــاءم  بمـــا 
باإلضافـــة إلـــى تقليـــص الفجوة بين 
المخرجـــات وســـوق العمـــل، وتعزيز 
قيم الديمقراطيـــة وثقافة المواطنة 
وااللتـــزام  والعالميـــة،  المحليـــة 

بالحقوق والمعايير الدولية.
خـــال  بورقـــة  الســـندي  وشـــارك 
اليـــوم الثانـــي ناقشـــت “الممارســـات 
فـــي  الجـــودة  فـــي ضمـــان  الجيـــدة 
أن  علـــى  وشـــدد  العالـــي”،  التعليـــم 
ومـــن  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات 

خال الممارســـات الجيدة، تستطيع 
أن تحقق األهداف التي أنشـــئت من 
أجلهـــا، دون الحاجـــة إلـــى المراجعة 

الخارجية.
المراجعـــة  حـــول  أيًضـــا  وتحـــدث 
المؤسســـية، وما تحققـــه من أهداف 
على المســـتوى المؤسسي والوطني، 
والمستوى اإلقليمي والدولي، والتي 
تســـهم في التعـــرف على المؤسســـة 
التعليمية بطريقة شـــاملة، والتعرف 
على نقـــاط قوتها، والمجـــاالت التي 

وتعزيـــز  التحســـين،  إلـــى  تحتـــاج 
الممارســـات الجيـــدة، والعمل كفريق 
واحد، إضافة إلى النهوض بمستوى 
جودة التعليم العالي، وتحقيق مبدأ 
المجتمـــع  أمـــام  العامـــة  المســـئولية 
تســـهم  كمـــا  التنفيذيـــة،  والجهـــات 
المراجعـــة المؤسســـية إلـــى تحقيـــق 
والدولـــي  اإلقليمـــي  االعتـــراف 
والمواكبـــة  الجيـــدة  بممارســـاتها 
الدوليـــة  والمقاييـــس  للمعاييـــر 

المنظمة.

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

البحرين تشارك في 
المؤتمر اإلقليمي 

للشبكة العربية 
لضمان الجودة في 

التعليم العالي

أسئلة تعجيزية في امتحان “الكيمياء” للثاني الثانوي
شــكا عــدد مــن طــالب الصــف الثانــي ثانــوي مــن صعوبــة امتحــان مــادة 
الكيميــاء 211، الــذي احتوى على كم من األســئلة التعجيزية في امتحان 
يــوم  2019 و2020،  الدراســي  للعــام  األول  الدراســي  الفصــل  منتصــف 

الخميس الماضي، علما أنه يحتسب للمادة معدل درجات 4 ساعات.

وقالـــت إحـــدى الطالبـــات إن بعـــض 
مـــن  المتفوقـــات خرجـــن  الطالبـــات 
االمتحـــان يبكيـــن مـــن صعوبتـــه، ما 
ســـيحمل الطالبات خسارة الدرجات 

بمعدلهم التراكمي. 
إلـــى  عبر”البـــاد”  الطـــاب  وأشـــار 
أن االمتحـــان لـــم يكـــن ســـهًا وجاء 
مخالفـــا لتوقعات الطلبـــة، وكثيرون 
لـــم يســـتطيعون حلـــه، علـــى الرغـــم 

مـــن مذاكرتهـــم جميـــع مـــا جـــاء في 
االمتحـــان  أن  وأردفـــوا  الـــدروس. 
جاء فوق مســـتواهم وصعـــب جًدا، 
للمعلمـــات  أيًضـــا  صدمـــة  “شـــكل  و 

والمعلمين في صفوفنا”.
وفـــي اإلطـــار ذاتـــه، غـــرد كثيـــر من 
الطلبة في “#كيـــم_211” عبر منصة 
“تويتـــر”  االجتماعـــي  التواصـــل 
لصعوبـــة  غضبهـــم  عـــن  معبريـــن 

االمتحـــان. وقـــال أحـــد الطلبـــة في 
واقعييـــن  نكـــون  “خلنـــا  تغريدتـــه 
أول ســـؤال الدوائـــر فيـــه قانون وال 
علمونا نطبق عليه، األســـئلة بشـــكل 
مـــو تحللهـــا  عـــام تتحـــداك تفهمهـــا 

يعنـــي أتوقع إذا مو امتحان كيم، ده 
امتحان حلل السؤال”.

وقالـــت طالبـــة أخـــرى “لحـــد يقـــول 
االمتحـــان صعـــب بـــس كان يحتاج 
إلى تركيز والخلل إلي فيه أن طويل 
مـــا يمـــدي في ســـاعة”، فيمـــا غردت 
الطالبة كوثر “أســـئلة االمتحان كأنها 
من المريخ وأنه عطيتهم أجوبة من 

عطارد وشكرا”.
لجهـــاز  المســـؤولية  الطلبـــة  وحمـــل 
االمتحانات بوزارة التربية والتعليم 
بشأن ما اختير في أسئلة االمتحان، 
مراعـــاة  دون  صعوبتـــه،  ومـــدى 

مستوى الطلبة.

طلبة “العلمي” 
يغردون في 

“تويتر” معبرين 
عن غضبهم



أكد األمين العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد اهتمام المؤسســة بتحســين جودة المعيشة والخدمات 
الصحيــة والتعليــم والترفيــه لأليتــام واألرامــل والمحتاجيــن، عبــر إنشــاء محفظة اســتثمارية رأس مالهــا 20 مليون 
دينار من العقارات ومثلها من األســهم في الشــركات الناجحة و20 مليون دينار نقدا. وأوضح الســيد في لقاء أجرته 
معه “البالد” اهتمام المؤسسة بمواكبة متطلبات الناس والمجتمع، بنظرة شمولية تتلمس تقديم الخدمات والرعاية 
المناســبة لهم قبل أن يطلبوها، منها بناء مشــاريع تنموية تســاهم في خلق وظائف لألرامل واأليتام، ومنحهم فرصا 
للمشــاركة فــي هــذه الشــركات والمصانــع، وتملكهم جزًءا من أســهمها مقابل خدمتهم وتفانيهم فــي العمل. وفيما يلي 

نص اللقاء:

استذكرت وأنا أتطلع ألخبار  «
األراضي الفلسطينية هذه 

األيام، وما يشوبها من 
انتهاكات وحشية لجيش 

االحتالل اإلسرائيلي، واقع 
زيارتكم إلى )غزة( والتي 

كانت أثناء العدوان اإلسرائيلي 
الغاشم حينها، هل لكم 

أن تصفوا لنا بعضا من 
مشاهداتكم حينها؟

الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى يعود 
إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، حيث إنه 
ــى لــلــحــرب كــان  ــ مــنــذ الــلــحــظــات األول
مهتما جدا بتقديم العون لألشقاء في 
عزة، وعين جاللته نجله سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة رئيسا للجنة 
الشعب  لمناصرة  الوطنية  البحرينية 
الفلسطيني في غزة، وكان لي شرف 

رئاسة اللجنة التنفيذية.
أن نوحد  بتوفيق من هللا  واستطعنا 
الــجــهــود والــعــمــل فــي الــبــحــريــن على 
الجمعيات  مــن  الــمــســتــويــات  جــمــيــع 
الخيرية واإلسالمية والمهنية وتمكنا 
دوالر  ماليين   8 جمع  من  هللا  بحمد 
عقود  بتوقيع  وقمنا  المواطنين،  من 
لبناء  اإلسالمية  واإلغاثة  األنــروا  مع 
ــز صــحــي  ــركــ ــة ومــكــتــبــة ومــ ــدرســ مــ
لخدمة  الصناعية  لــألطــراف  ومصنع 

أشقائنا في غزة.
ولقد كان لي شرف زيارة غزة أواخر 
أيام الحرب العام 2009 وفي زيارات 
أخــــرى الحـــقـــة، بــتــوجــيــه مـــن جــاللــة 
والكارثة  الدمار  ورأيت حجم  الملك، 
الكبيرة التي تعرضت لها بما ال يمكن 
وصفه، بل ويفوق ما كنا نشاهده على 

شاشات التلفزيون.

ما الجديد في عمل المؤسسة  «
الخيرية الملكية، وهل هناك 
مساحات جديدة ستقدمون 
خاللها الخدمات نحو الفئات 

المتعففة والمحتاجة في 
المجتمع؟

مواكبة  بــضــرورة  بالمؤسسة  نــؤمــن 
الناس والمجتمع، ونحرص  متطلبات 
أحــداث  من  يستجد  ما  متابعة  على 
ــأن، وتــنــظــر  ــشــ ــ ــذا ال ــهـ ومـــتـــغـــيـــرات بـ
األرامل  من  منتسبيها  إلى  المؤسسة 
واأليتام نظرة شمولية تتلمس تقديم 
الخدمات والرعاية المناسبة لهم قبل 

أن يطلبوها.
ــال نــتــائــج  ــثـ ــمـ ــيــل الـ ــهــا عـــلـــى ســب مــن

األمــنــاء،  لمجلس  األخــيــر  االجــتــمــاع 
الـــدخـــول  عــلــى وشــــك  اآلن  ونـــحـــن 
بــمــوســم الــشــتــاء وهــطــول األمــطــار، 
ــه ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن  حــيــث وجـ
فريق  تشكيل  إلـــى  خليفة  آل  حــمــد 
األرامـــل  لمساعدة  المتطوعين؛  مــن 
ألمطار  تعرضهم  حــال  فــي  واأليــتــام 
لمنع  المؤقتة  الصيانة  سواء  شديدة 

ودخولها  المياه  تسرب 
جـــراء  أو  لــلــمــنــازل 

ــات  ــحــ ــ ــي ــ ــل ــصــ ــ ــت ــ ال
الضرورية. 

مــن جــانــب آخــر، 
المؤسسة  تعمل 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــات 
والمهنية؛  الخيرية 
ــة  ــراكـ لـــتـــكـــويـــن شـ

لـــــتـــــقـــــديـــــم 

بــاســم مملكة  مــشــاريــع ومــســاعــدات 
الشقيقة  والشعوب  للدول  البحرين 
ــررة بــأســلــوب  ــضـ ــتـ ــمـ ــة الـ ــقـ ــديـ ــصـ والـ
مـــشـــتـــرك، حـــتـــى نـــخـــرج بــمــشــروع 
وشعبها  المملكة  اســـم  مــع  يتناسب 
الكريم، تماما كما حدث في مساعدات 
لقاحات  نوفر  كــأن  والــصــومــال،  غــزة 
اآلبار  التطعيم ضد األمراض، ونحفر 
وغيرها من المشاريع اإلغاثية األخرى 

التي تحتاجها تلك الدول والمناطق.

ما المسؤوليات التي تدعو  «
إليها الشباب البحريني 

ومؤسسات المجتمع المدني 
لخدمة فئات األرامل واأليتام 

والمطلقات واألسر المتعففة؟

المؤسسة  الملك  جاللة  أسس  عندما 
الــخــيــريــة الــمــلــكــيــة، لــم يــكــن الــهــدف 
مــنــهــا تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات لــلــفــئــات 
التكاتف  تحقيق  بل  فقط،  المحتاجة 
إطــالق  تــم  فــقــد  وعــلــيــه  المجتمعي، 
لتفعيل  المجتمعية  الشراكة  برنامج 
ــســانــي الــجــمــيــل في  ــذا الــمــبــدأ اإلن هـ
قدراته  حسب  كل  المحتاجين  دعــم 
المساهم  ذلك  أكــان  ســواء  وإمكاناته 

شخصا أو مؤسسة أو شركة.
وأشير هنا، إلى أن هناك الكثير 
ــن الـــمـــجـــاالت الـــتـــي من  مـ
فيها  الــتــطــوع  الممكن 
كانت بجهود  سواء 
خالل  من  أو  ذاتية 
المادي  الدعم  تقديم 
أو  الــلــوجــســتــي  أو 

ــهــا تـــقـــديـــم الـــبـــرامـــج  ــنـــوي، مــن ــعـ ــمـ الـ
الترفيهية والعلمية.

المتطوعين  فــريــق  ــى  إل وبــاإلضــافــة   
ــار، والـــــذي ذكــرتــه  ــطــ ــمــواجــهــة األمــ ل
بدعوة  المؤسسة  قامت  فلقد  مسبقا، 
المتطوعين  بفريق  لالنضمام  الجميع 
لتقديم المساعدة للمحتاجين، ويمكن 
خالل  من  الفريق  هذا  في  التسجيل 
تقديم  في  للمساهمة  معها  التواصل 
واألرامـــل  لأليتام  الــالزمــة  الخدمات 

والمحتاجين.

ما األهداف التي تطمحون  «
لتحقيقها في المستقبل 

القريب؟

والخدمات  المعيشة  جــودة  تحسين 
لأليتام  والترفيه  والتعليم  الصحية 
نعمل  وعليه  والمحتاجين،  واألرامــل 
حاليا على إنشاء محفظة استثمارية 
من  ــار  ــنـ ديـ ــيــون  مــل  20 ــهــا  مــال رأس 
الـــعـــقـــارات، ومــثــلــهــا مــن األســهــم في 
دينار  مليون  و20  الناجحة  الشركات 

نقدا.
تساهم  تنموية  مشاريع  بناء  وكذلك 
فــي خلق وظــائــف لــألرامــل وااليــتــام، 
هذه  فــي  للمشاركة  فــرصــا  ومنحهم 
جــزءا  وتملكهم  والمصانع  الشركات 
من أسمهما مقابل خدمتهم وتفانيهم 
للمؤسسة  يــكــون  الــعــمــل، حــتــى  فــي 
خاللها  مــن  تضمن  ذاتــيــا  تــمــويــال 
تــوفــيــر الـــهـــدف األســـاســـي الـــذي 

تعمل عليه.

هل هناك رقم  «
إيرادات )تبرعات( معين 

تطمحون للوصول 
إليه سنويا؟ كيف؟

ــيــا هو  طــمــوحــنــا حــال
إنجاح هذه المحفظة 
ومعها  االستثمارية، 
إنشاء  بالتوازي-   -
تنموية  مشاريع 

تــســاهــم فــي خــلــق وظــائــف لــألرامــل 
المشاركة  فرصة  ومنحهم  واأليــتــام 
ــانـــع  ــمـــصـ ــي هــــــذه الــــشــــركــــات والـ ــ فـ
وتــمــلــيــكــهــم جـــــزءا مـــن أســـهـــم هــذه 
خدمتهم  مقابل  والمصانع  الشركات 

وتفانيهم في العمل. 
ال يــمــكــن تــحــقــيــق هــــذه األهــــــداف، 
بــمــعــزل عـــن الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
التي  الخيرية  والــبــرامــج  والمشاريع 
تنظمها المؤسسة، مثل مشروع دينار 
الطائرة  التبرع على  اليتيم ومشروع 
وغيرها  الحياة  يغير  فلس  ومشروع 
مــن الــمــشــاريــع اإلنــســانــيــة الــخــيــريــة، 
ــتـــي تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي خــدمــة  والـ

األيتام واألرامل والمحتاجين.

كيف تنظرون إلى جائزة عيسى  «
لخدمة اإلنسانية؟ وما الرساالت 

النبيلة التي تحملها؟

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية تمثل 
من  تحمله  لما  نــظــرا  الــحــيــاة؛  منهاج 
الــمــعــانــي والــقــيــم االســتــثــنــائــيــة التي 
لخدمة  عيسى  جــائــزة  عليها  تــقــوم 
تعزيز  فــي  نجحت  حيث  اإلنسانية، 
واللحمة،  التآخي  مفاهيم  من  المزيد 
أبناء الوطن  والتسامح والعطف بين 

الواحد.
كما أن الجائزة وجوهرها تمثل قصة 
ــة عــمــل، يـــورث ويــوثــق  نــجــاح ورحــل
الرفيعة  اإلنسانية  القيم  خاللها  من 
القيادة  ولهذه  العظيم،  الشعب  لهذا 
حكمها  فــي  تتكامل  الــتــي  الحكيمة 
في  المنجز  الشعب  هــذا  مــع  الرشيد 
اليوم  لــه  يشهد  زاهـــر،  مستقبل  بناء 
الداني والقاصي بكل إعجاب وإكبار، 
وأبلغ  أرفــع  في  اإلنسانية  تمثل  فهي 
الراحل  صورها تخليدا لذكرى األمير 
طيب هللا ثــراه، ومــا قــام به من دور 
الــدولــة  تأسيس  فــي  ومــشــهــود  كبير 
يعرفها  التي  اإلنسانية  أعماله  وفــي 

الجميع.
وكما أن جاللة الملك بروحه اإلنسانية 
المؤسسة  بها  أســس  الــتــي  الشفافة 

الــخــيــريــة الــمــلــكــيــة مـــن أجـــل رعــايــة 
المحتاجين  وكفالة األيتام ومساعدة 
نفسها  فــهــي  ــمــتــضــرريــن،  ال ــة  ــاثـ وإغـ
الفقيد  جائزة  بها  أطلق  التي  الــروح 
جاللة  إن  االنسانية،  لخدمة  الراحل 
الملك استمد من والده األمير الراحل 

كل القيم والمعاني النبيلة.
هي  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جائزة 
رافد جديد من الروافد التي تؤكد دور 
المحيط  في  الكبير  البحرين  مملكة 
من  ترسيخه  ومــا  العالمي،  االنساني 
تحتاجها  نيرة  وأعمال  خيرة  مبادئ 
اإلنــســانــيــة بــالــفــعــل فــي وقـــت زادت 
ــنــزاعــات الــدمــويــة،  ــحــروب وال فيه ال
لجاللته  الثاقبة  الــنــظــرة  تــؤكــد  فهي 
في رؤيته لما تصير إليه األحوال من 
إن  االنسانية،  صالح  في  ليس  تطور 
أصبحت  الثانية  دورتها  في  الجائزة 
ينظر  للبحرين  الــبــارزة  العالمات  من 

إليها اآلخرون بالفخر واالعتزاز.

أخيرا، ما الرسالة التي ترغبون  «
في توجيهها للمجتمع والجيل 

الناشئ؟

أهم ما يجب على اإلنسان أن يتسلح 
الثقافة  بالعلم  وأقــصــد  العلم  هــو  بــه 
االطــالع  أو  الجامعية  ســواء  العامة 
أو حضور الدورات العلمية والعملية، 
ــعــلــم ضــــــروري لــنــجــاح اإلنـــســـان  فــال
والـــثـــقـــافـــة ال تــنــتــهــي طـــــوال حــيــاة 

اإلنسان.
العمل  في  الجدية  أهمية  هنا  وأؤكــد 
مهما  األمــل  نفقد  وأال  الجهد،  وبــذل 
واجـــهـــنـــا الــمــصــاعــب والـــتـــحـــديـــات، 
واألهم اإلخالص في العمل في جميع 
اإلنسان  يكون  وأن  الحياة،  مــراحــل 
عمله  يــرون  مسؤوليه  بــأن  ثقة  على 
وسيترقى ويحصل على حقه وأن لم 
يحصل ذلك، فإن هللا سبحانه وتعالى 
واآلخـــرة،  الدنيا  فــي  عمله  يضيع  لــن 
وسوف يجد نتيجة عمله في مواقع 

أخرى لم يكن يتوقعها.

مصطفى السيد متحدثا لـ”البالد”

محفظة استثمارية بـ 20 مليون دينار لمساعدة األيتام واألرامل
فيها أسهم  وتملك  الكبيرة  الشركات  في  للعمل  فــرص  “^”:منحهم  لــ  السيد   

نستمد القوة 
لنجاحاتنا من 

رؤية جاللة الملك 
واهتمامات سمو 

الشيخ ناصر 

نهتم ألن ننوع 
المشاريع الخيرية 

والتنموية 
لمساعدة األسر 
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المنامة- محافظة العاصمة

أقيمت تحت رعاية محافظ العاصمة 
الــشــيــخ هــشــام بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
في  الناجح  التاجر  مسابقة  خليفة 
تنظمها  ــتــي  وال الــخــامــســة  نسختها 
لتنظيم  الــصــغــيــر  ــتــاجــر  ال مــؤســســة 
في   ”Young Trader“ الــمــعــارض 
ــــك  مــجــمــع الـــســـيـــف بـــالـــمـــنـــامـــة، وذل
الزياني  خالد  األعمال  رجل  بحضور 
المشرفة  الــدولــيــة  التحكيم  ولجنة 
ــلـــى الـــمـــســـابـــقـــة وأولـــــيـــــاء أمــــور  عـ

المشاركين.
عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  وأكــد 
الناشئة  آل خليفة أهمية دعم فئتي 
األعمال  ريـــادة  قطاع  فــي  والشباب 
وذلــــك مـــن خــــالل تــعــزيــز قــدراتــهــم 
ــهــم وتــأهــيــلــهــم؛ لــيــكــونــوا  ــات وإمــكــان
ــالق مــشــاريــعــهــم  ــ قــــادريــــن عــلــى إطـ
ــة الــســبــل  ــافـ ــر كـ ــيـ ــوفـ الـــخـــاصـــة، وتـ

إلى  أفكارهم  لترجمة  لهم  المالئمة 
واقع ملموس.

ــار إلـــى أن مــا أظــهــره األطــفــال  وأشــ
المشاركين في مسابقة التاجر الناجح 
يبشر بمستقبل واعد في المملكة من 
اإلبــداع  ما قدموه في مجال  خــالل 
واالبتكار يعكس ما تزخر به البحرين 

ريادة  قطاع  في  مميزة  مواهب  من 
االعمال، معربا عن تمنياته لهم بدوام 
رواد  يتلقى  وأن  والنجاح،  التوفيق 
األعــمــال الــصــغــار الــمــزيــد مــن الدعم 
واالهتمام لهم؛ لمنحهم فرصة إظهار 
المفيدة وعرضها  أفكارهم اإلبداعية 

في السوق المحلية.

رعــى مســابقة التاجــر الناجــح فــي نســخته الخامســة

محافظ العاصمة: دعم الشباب بقطاع ريادة األعمال

المنامة - وزارة الخارجية

لدى  البحرين  مملكة  سفير  شـــارك 
ــمــقــيــم في  ــا ال ــيـ ــانـ جــمــهــوريــة رومـ
عبدهللا  عبداللطيف  عبدهللا  برلين 
وارســو  عملية  عمل  مجموعة  فــي 
المعنية بانتشار الصواريخ بالشراكة 
األميركية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  مــع 
وجــمــهــوريــة بــولــنــدا فــي الــفــتــرة من 
قصر  فــي  الــجــاري  نوفمبر   ١٤-١٥
الــبــرلــمــان فــي مــديــنــة بــوخــاريــســت 

بجمهورية رومانيا.
بــوزارة  الدولة  وزيــر  الورشة  افتتح 
ــيــا دان  خــارجــيــة جــمــهــوريــة رومــان
وزير خارجية  نيكوليسكو ومساعد 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
فــــورد، ووكــيــل وزارة  كــريــســتــوفــر 
بولندانانسي  جــمــهــوريــة  خــارجــيــة 

النغ.
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــبــــدهللا فــي 

ــن شـــكـــره لــجــمــهــوريــة  ــتــه عـ مــداخــل
الورشة  هــذه  الستضافتها  رومانيا 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليـ بــالــشــراكــة مـــع الـ
النتائج  مــن  تــعــد  والــتــي  وبــولــنــدا، 
الــذي عقد  الــوزاري  لالجتماع  مهمة 
وارسو،  بمدينة  الماضي  فبراير  في 
البحرين  مملكة  الستضافة  مشيرا 

المالحة  أمــن  حــول  عمل  مجموعة 
البحرية والجوية، والتي عقدت في 

تاريخ٢١ و٢٢ أكتوبر الماضي.
ــد أهــمــيــة الــحــد مــن تهريب  كــمــا أكـ
الـــصـــواريـــخ إلـــى الــمــلــيــشــيــات مثل 
من  وغيرها  هللا  وحــزب  الحوثيين 

المليشيات التابعة إليران.

مشارًكا بمجموعة العمل المعنية بانتشار الصواريخ برومانيا

السفير البحريني: تكاتف المجتمع الدولي لوقف االنتهاكات



برعايــة كريمــة مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، نظم مركــز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي 
وجمعية هذه هي البحرين بمركز عيسى الثقافي يوم أمس، مؤتمر دور التعليم في تعزيز التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ 

)لنتعلم.. لنعمل .. لنكون(، بحضور جمع غفير من ممثلي األديان، والجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني، واإلعالميين.

وجـــاء تنظيم هذا الحدث بمناســـبة 
الســـلمي،  للتعايـــش  العالمـــي  اليـــوم 
حيـــث اســـتعرض فيه فيلـــم وثائقي 
عن ثقافة التســـامح في المؤسسات 
وأثرهـــا  البحرينيـــة  التعليميـــة 
اإليجابـــي علـــى مكونـــات المجتمـــع، 
الوطنيـــة  اللحمـــة  تعزيـــز  وعلـــى 
والنســـيج االجتماعـــي بيـــن مختلف 

ممثلي األديان والعقائد الدينية.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  ورحـــب 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفة بالحضـــور قائا 
“إن الرعاية الملكية لهذا الملتقى هي 
تأكيـــد للرؤيـــة الملكية الســـامية في 
تعزيـــز قيـــم التعايش الســـلمي على 
أساس من المواطنة والتي يحظاها 
الجميع، والقيم التي تعكس ما عرف 

بـــه شـــعب البحرين عبـــر تاريخه من 
وسطية واعتدال”.

مـــدى  البحريـــن علـــى  “إن  وأضـــاف 
تاريخهـــا الطويـــل نمـــوذج حـــّي في 
الثقافـــي،  التنـــوع  علـــى  االنفتـــاح 
مـــع الحفـــاظ علـــى الهويـــة األصيلة 
الجامعـــة، حيث بقيت البحرين على 
حضاريـــا  ملتقـــى  التاريـــخ  مراحـــل 
لألديـــان ولتعـــدد الثقافـــة، وهـــو مـــا 
يعكـــس درجـــة التآخي واالنســـجام 
النابع من تجذر التسامح في الهوية 
العربية واإلســـامية، باعتباره قيمة 

إنسانية وحضارية عالمية”.
المؤتمـــر  هـــذا  “يأتـــي  قائـــا  وتابـــع 
ليســـلط الضوء علـــى جانب محوري 
في إرســـاء قيم التســـامح من خال 
الترابـــط المعرفـــي، ودور األساســـي 

فـــي نشـــر ثقافـــة التســـامح، وإبـــراز 
أهمية التضامـــن بين األفراد، ودوره 
الشـــعوب،  بيـــن  الصداقـــات  تنميـــة 
العنـــف،  ومكافحـــة  الســـام،  وبنـــاء 
واألفكار المتعصبة، وأن مركز الملك 
حمد للتعايش السلمي يشكل بدوره 
البحريـــن  مملكـــة  لجهـــود  ترجمـــة 
بتعزيـــز  المفـــدى  الملـــك  بقيـــادة 
قيمـــة االعتـــدال، بروح مـــن التآخي 
والمحبة، بما يصون حقوق لإلنسان، 

ويؤكد حريات الفرد الخاصة”.
من جهته، أكـــد رئيس مجلس أمناء 
مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفة 
بكلمة له على أهمية إرساء التعايش 

السلمي بين البشر.
وأضاف “لقد جاءت مساعي القيادة 

الحكيمة وعلى رأســـها جالة الملك، 
والتعايـــش  التســـامح  قيـــم  لدفـــع 
الســـلمي، مـــن منطلق األســـس التي 
بنـــي عليهـــا المجتمـــع البحريني منذ 
الحـــكام  ورعاهـــا  الســـنين،  مئـــات 
المتعاقبون من آل خليفة، وحرصهم 
علـــى تعزيـــز التعايـــش الســـلمي في 
البحريـــن والذي يعود بجذوره ألكثر 

من 300 سنة”.  
خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وتابـــع 
“وجميل أن يتزامن االحتفال باليوم 
العالمـــي للتعايـــش هـــذا العـــام، مـــع 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بمـــرور 
100 عـــام علـــى التعليـــم النظامـــي، 

ولقد كان القطاع التعليمي بالبحرين 
نبـــراس النجـــاح في تهميـــد الطريق 
والتنـــوع  االنفتـــاح  أمـــام  واســـعا 
الثقافـــي والرقي واحترام الثقافات، 
ســـمات رئيســـة لتآلف مختلف فئات 
المجتمـــع، مع تحويلهـــا لمنهاج عمل 
لارتقـــاء بعوامـــل التنميـــة واألمـــن 

واالستقرار في شتى المجاالت”.
وأردف “الهدايـــة الخليفيـــة والقلـــب 
المقدس ال تمثل أســـماء مؤسســـات 
تعليمية فحســـب، بل تشـــكل تاريخا 
فـــي  الريـــادة  مـــن  ناصعـــا  بحرينيـــا 
التربيـــة والتعليم، بنيت على أســـس 
والتعايـــش  التســـامح  مـــن  قويـــة 

الســـلمي بين مختلف أطياف البشر، 
فترى المســـلم والمسيحي واليهودي 
والهندوســـي وآخرون يجلسون في 
صـــف واحـــد، ينهلـــون العلـــم تحـــت 
ســـقف واحد، متآخيـــن، متحابين، ال 
تمييـــز بينهم، كلهم إخوة في ســـبيل 

كسب العلم والمعرفة”.
الســـابق  الرئيـــس  ألقـــى  بـــدوره، 
لجمهورية البوسنة والهرسك حارث 
فيهـــا  تحـــدث  كلمـــة  ســـيايديتش 
الظـــروف المأســـاوية التـــي مرت بها 
باده في السابق، والتي قتل بسببها 
كثير من المسلمين األبرياء؛ ألسباب 
ترتبط بمفاهيـــم الكراهية والتطهير 

العرقي والديني.
وأوضح ســـيايديتش بكلمة مؤثرة 
بـــأن التعايش هـــو الطريقـــة للحياة، 
البوســـنة  فـــي  أثبتنـــا  “لقـــد  مضيفـــا 
النـــاس  كان  حيـــن  ذلـــك  والهرســـك 
يلجـــأون إلينـــا قبـــل تأســـيس األمـــم 
الُمظلمـــة  العصـــور  وفـــي  المتحـــدة 

نفسها”.

البحرين تحتفي باليوم العالمي للتسامح بحضور الرئيس البوسني السابق
ــوع الــثــقــافــي ــن ــت ــى ال ــل ــدل: الــمــمــلــكــة نـــمـــوذج حـــي فـــي االنــفــتــاح ع ــعـ وزيــــر الـ
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 إبراهيم النهام

البحرين بقيادة جاللة الملك صوت التسامح
روحانـــي يشـــيد بالرعايـــة الســـامية لمؤتمـــر “دور التعليـــم فـــي ترســـيخ قيـــم التســـامح”

أشاد رئيس جمعية شعلة المحبة والسام 
الناشـــط الحقوقـــي عطيـــة هللا روحانـــي 
بالرعايـــة الســـامية لعاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لفعاليات مؤتمر “دور التعليم في ترسيخ 
قيـــم التســـامح فـــي مملكـــة البحرين عبر 
التاريخ” تحت شعار “نتســـامح.. لنتعلم.. 
لنعمل.. لنكـــون”، والذي نظمه مركز الملك 
حمـــد العالمي للتعايش الســـلمي بالتعاون 
مع جمعية “هذه البحرين”؛ احتفاًء باليوم 
العالمـــي للتســـامح، بحضـــور واســـع ضـــم 
ممثلين عن مختلـــف القطاعات والجهات 
الرســـمية واألهليـــة ومنظمـــات المجتمـــع 
المدني والباحثين والتربويين والمهتمين 
وعمـــوم الجمهور، بمركز عيســـى الثقافي 

في منطقة الجفير أمس.
وأشـــار روحاني إلـــى أن البحريـــن بقيادة 

جالة الملك أضحت اليوم صوت التسامح 
المســـتوى  علـــى  االجتماعـــي  والتماســـك 
العالمي، وأن توجيهات وتوجهات جالته 
الطابـــع  المؤتمـــرات ذات  لرعايـــة ودعـــم 
األممي تشكل حافًزا قوًيا ودافًعا إضافًيا 
لنا في منظمات المجتمع المدني لمواصلة 

الجهـــود الرامية لاهتمام بالتعليم ودوره 
بثقافـــة  الوعـــي  وتنميـــة  ترســـيخ  فـــي 

التسامح.
وأوضح أن شعار المؤتمر وهو ”نتسامح.. 
لنكـــون”، يمثـــل رؤيـــة  لنعمـــل..  لنتعلـــم.. 
واضحـــة  طريـــق  وخارطـــة  مســـتقبلية 

المعالـــم، الفًتـــا بـــأن إقامـــة هـــذا المؤتمـــر 
يؤكـــد ما تتمتع به المملكة من دور ريادي 
وسباق على مســـتوى المنطقة في مجال 
التعليـــم ونشـــر وتمثـــل ثقافـــة التســـامح 
باآلخـــر،  والقبـــول  الثقافـــي  والتنـــوع 
المؤتمـــر  إقامـــة  توقيـــت  أن  خصوًصـــا 
يتزامن مع احتفـــاالت الباد بذكرى مرور 
مئة عـــام على التعليـــم النظامي، هذا إلى 
جانب ما يمتاز به المجتمع البحريني عبر 
التاريخ باألريحية والتســـامح والتعايش 
الســـلمي بيـــن مختلـــف األديـــان واألعراق 

والمذاهب.
وختـــم روحاني تصريحه بتقديم الشـــكر 
إلـــى المتحدثين الرئيســـين فـــي المؤتمر، 
وهما الرئيس الســـابق لجمهورية البوسنة 
حارث ســـيايديتش، والباحث األكاديمي 

البحريني نادر كاظم.

مؤتمر التعليم والتسامح

المنامة - جمعية شعلة المحبة والسالم

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 
والديمقراطـــي  اإلصاحـــي  النهـــج  أن 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، جعل من 
وواحـــة  للتســـامح،  مملكـــة  البحريـــن 
للسام والتعايش بين مختلف مكونات 
المجتمـــع، معتبًرا أن إنشـــاء مركز الملك 
األديـــان  بيـــن  للحـــوار  العالمـــي  حمـــد 
والتعايش الســـلمي خطـــوة متقدمة من 
جالـــة الملـــك تعـــزز دور ونهـــج جالته 
في دعم قيم ومبادئ السام والتسامح 

والتعايش.
وفـــي تصريـــح بمناســـبة اليـــوم الدولي 
البحريـــن  إن  الصالـــح  قـــال  للتســـامح، 
اإلنســـانية  معانـــي  أســـمى  جســـدت 
والتسامح والتعايش وقبول اآلخر، إلى 
جانـــب الحوار بيـــن األديـــان، من خال 
احتضانها ورعايتها مختلف المؤسسات 
والمنظمات األهلية، التي تمثل مختلف 
شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى 
انتمـــاء منســـوبيها الدينـــي أو المذهبي، 

إذ تعكس هـــذه المنظمـــات والجمعيات 
الصـــورة الحقيقيـــة للمجتمـــع، وأصبـــح 
لهـــا دور فاعل فـــي االرتقـــاء بالمجتمع، 
من خـــال حرصها علـــى تنظيم وإقامة 
الفعاليـــات واألنشـــطة التـــي تعـــزز قيـــم 

ومبادئ التسامح والتعايش.
ولفـــت إلـــى أن المملكة كانـــت وما زالت 
شـــريًكا أساســـا في تنفيذ خطط إحال 
الســـام فـــي مختلـــف دول العالـــم، ولها 
إســـهامات كبيـــرة في مجال نبـــذ العنف 
والتطرف، ودعم التقارب بين المذاهب 

واألديان.

الصالح: البحرين مملكة للتسامح والسالم

البحريــن تحتفــل باليــوم الدولــي للتسامــح
تشــارك مملكة البحرين اليوم )أمس( األمم المتحدة والعالم االحتفال باليوم الدولي للتســامح، الذي يصادف الســادس عشــر من شــهر نوفمبر 
في كل عام. وكانت األمم المتحدة قد أطلقت هذا اليوم في العام 1996؛ من أجل توعية وتثقيف المجتمع اإلنساني بأهمية التسامح كواحدة 
من أســمى القيم التي تضمن اســتمرار التعايش بين البشــر على اختالف االنتماءات العرقية والدينية والثقافية، ولتأكيد التزامها في تدعيم 
التسامح من خالل تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب التي يتضمنها ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وتمتلـــك البحريـــن تجربـــة رائـــدة فـــي 
التســـامح إلـــى العالم، إذ تمثـــل نموذًجا 
ا في التســـامح والتعايش وكذلك  عالميًّ
احتـــرام الكرامـــة اإلنســـانية لـــكل مـــن 
إلـــى  اســـتناًدا  أرضهـــا،  علـــى  يعيـــش 
تاريخهـــا العريق ومشـــروعها الحضاري 
الرائـــد خال العهد الزاهـــر لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وجـــاءت هـــذه المكانـــة المرموقـــة في 
وصلـــت  التـــي  والتعايـــش  التســـامح 
الكبيـــرة  العنايـــة  بفضـــل  المملكـــة  لهـــا 

التـــي يوفرها جالـــة الملك في ســـبيل 
نشـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش محلًيا 
إشـــادة  محـــل  بـــات  بشـــكل  وعالمًيـــا، 
عالميـــة مســـتمرة، من خـــال مجموعة 
مـــن المبـــادرات والمشـــاريع الطموحـــة 
والرائدة، ســـواء على المستوى المحلي 
مـــن  إيمانـــا  الدولـــي،  أو  اإلقليمـــي  أو 
هـــو  والتســـامح  الســـام  بـــأن  جالتـــه 
السبيل للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق 
التنمية والتطور الذي تســـعى له جميع 
الدول، فضا عن إن رؤية جالة الملك 
المفدى الثاقبة في التسامح والتعايش 

تعتبر أداة قوية لنشـــر القيـــم والمبادئ 
التـــي يرتكـــز عليهـــا بنـــاء المجتمعـــات 
المســـتقرة، التي تنبـــذ التطرف والعنف 
بكافـــة أشـــكاله والقبـــول بالجميع على 

اختاف ثقافاتهم.
وتتجسد هذه الرؤية الملكية في إعاء 
قيـــم التســـامح والتعايـــش عبـــر مقالـــة 
جالـــة الملـــك فـــي صحيفة “واشـــنطن 
بوســـت” األمريكيـــة بتاريـــخ 10 أكتوبر 
مـــن العام 2017، وقـــال فيها جالته إن 
“التنـــوع الدينـــي فـــي مملكـــة البحرين 
نعمـــة”، وأن “العالـــم ســـيكون أكثـــر أمنا 

يســـتوعب  كيـــف  تعلـــم  إذا  وازدهـــارا 
التمايزات بين األفراد؛ باعتبارها عنصر 
دعم وقوة وتكاما بين الناس وبعضهم 
البعـــض”، وأن “مـــن المهـــم أن يتعـــرف 
العالم كمـــا تعرفت البحرين على جمال 
هذه االختافات بين البشـــر”، وبالتالي، 
فإن مملكة البحرين تعلي شأن التاقي 
بيـــن الحضـــارات المختلفـــة والثقافات 
المتنوعـــة لتعزيـــز المنجـــزات العالميـــة 

وتحقيق السام العالمي.
وقـــد تبنـــت البحريـــن برعايـــة ومبادرة 
وتوجيـــه من جالـــة الملـــك العديد من 
المبـــادرات لنشـــر ثقافـــة التســـامح لعل 
مـــن أهمهـــا إنشـــاء “مركـــز الملـــك حمد 
العالمي للتعايش السلمي”، والذي عمل 
منذ إنشـــائه على أن يكون منارة لنشـــر 
رؤيـــة جالته التي تدعو إلـــى االنفتاح 

علـــى اآلخـــر واحتـــرام كافـــة الديانـــات 
والثقافات.

ويعـــد إعـــان البحرين حول التســـامح 
مرجعـــا   2017 العـــام  فـــي  والتعايـــش 
التســـامح  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  عالميـــا 
والتعايـــش الســـلمي مـــن أجـــل تحقيق 
الســـام ومكافحـــة اإلرهـــاب والتطرف 
والعنف والتعصـــب والكراهية، ويحمل 
أيضـــا أرقـــى ســـمات اإلنســـانية ويعتبر 
شـــاهدا علـــى ماضـــي وحاضـــر مملكـــة 
البحريـــن، إلـــى جانب أنـــه يعكس روح 
التعايش الحقيقي الذي كانت ومازالت 

تتوارثه األجيال في المملكة.
وأكد اإلعان في افتتاحيته أن “الجهل 
أن  واجبنـــا  “مـــن  وأن  الســـام”،  عـــدو 
نتعلم ونتشـــارك ونعيش معا، من خال 
مبادئ اإليمان بروح االحترام المتبادل 

والمحبة”، وقدم اإلعان خمسة مبادئ 
رئيسية لنشر التسامح في العالم وبين 

مختلف الحضارات والشعوب.
ومن المبـــادرات البحرينيـــة المهمة في 
هـــذا الســـياق تدشـــين “كرســـي جالـــة 
الملـــك للحـــوار بيـــن األديان ودراســـات 
التعايش الســـلمي” في جامعة ســـابينزا 
العريقـــة بإيطاليا فـــي نوفمبر من العام 
وإطـــاق  تدشـــين  عـــن  فضـــا   ،2018
لمركـــز  الســـيبراني  الســـام  “برنامـــج 
فـــي  الســـلمي”  للتعايـــش  الملـــك حمـــد 
مدينـــة نيويـــورك بالواليـــات المتحـــدة 
على هامش أعمـــال الجمعية العمومية 
لألمـــم المتحـــدة بنســـختها 74، إذ يعـــد 
هذا المشـــروع منصة محـــاكاة تفاعلية 
عبر الشـــبكة المعلوماتيـــة، حيث يعمل 

المشاركون في عالم افتراضي.

المنامة - بنا

علي الصالح
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بدور المالكي من الجفير

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تعزيز مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة والتواصل الفعـــال مع مختلف 
فئـــات المجتمع، وتزامنا مـــع االحتفال باليوم العالمـــي للطفل، نظمت إدارة 
شـــرطة خدمـــة المجتمع احتفااًل بالتعـــاون مع مركز إعالم األمـــم المتحدة، 
والهيئـــة اإلداريـــة بمدرســـة آمنـــة بنت وهـــب االبتدائيـــة للبنات، ومدرســـة 

حسان بن ثابت االبتدائية للبنين.
وألقـــى مديـــر إدارة شـــرطة خدمـــة المجتمع العقيـــد عبد هللا العنـــزي كلمًة 
رحب فيها بالحضور واألطفال من طلبة المرحلة االبتدائية، مشيًرا إلى أن 
تنظيـــم االحتفـــال يأتي في إطار حرص إدارة شـــرطة خدمة المجتمع على 
تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع جميع فئات المجتمع تحقيقا 
ألهـــداف األمن الشـــامل، إضافـــة إلى إحياء اليـــوم العالمي للطفـــل، وإلبراز 
أهميتـــه فـــي تعزيـــز االهتمـــام والوعـــي باألطفـــال وحقوقهم لـــدى مختلف 

الجهات المعنية في المجتمع.
وتضمـــن برنامج االحتفـــال، عرضا لفيلم يبين دور شـــرطة خدمة المجتمع 
فـــي التعامـــل مـــع فئـــة األطفـــال، ومحاضـــرة توعويـــة لتعزيز الوعـــي لدى 
األطفال حول تجنب األشـــخاص الغرباء وعدم التعامل معهم أو االنجراف 

اليهم مهما كانت.

شرطة المجتمع تحتفل بيوم الطفل

المرض منتشر في البحرين ومواجهته بزيادة الوعي
للسكري العالمي  باليوم  االحتفال  يرعى  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 

تحت شعار “السكري والعائلة”، وبرعاية 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة وبحضـــور وزيرة الصحـــة فائقة 
وجمعيـــة  الـــوزارة  نظمـــت  الصالـــح، 
بابكـــو  وشـــركة  البحرينيـــة  الســـكري 
والمحافظة الجنوبية احتفاال بمناســـبة 
اليوم العالمي للســـكري بمتنـــزه األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم بمنطقـــة عوالي 
أمـــس. وفي بداية الحفـــل، ألقى الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا كلمة 
أكـــد خاللهـــا أن اختيار شـــعار االحتفال 
هذا العام يأتي بهدف زيادة الوعي بأثر 
مرض السكري على العائلة ولتعزيز دور 
العائلـــة في إدارة الرعايـــة والوقاية من 
المـــرض، مشـــيرا إلى دور األســـرة المهم 
في التعامل مع عوامل الخطورة القابلة 
للتعديـــل بالنســـبة لمريض الســـكري من 
النـــوع الثاني، مبينا أنـــه تبين وجود أثر 
إيجابـــي للدعـــم العائلـــي علـــى المرضى 
الصحيـــة  النتائـــج  مـــن خـــالل تحســـن 
الخاصة بهـــم من حيـــث الوقاية والحد 

من المضاعفات.
الســـكري  مـــرض  انتشـــار  أن  وأوضـــح 
وهـــو  تزايـــد،  فـــي  البحريـــن  بمملكـــة 
مـــا يشـــكل خطـــرا كبيـــرا وعبئـــا صحيا 
واجتماعيـــا واقتصاديـــا علـــى المجتمع؛ 

بســـبب مضاعفاته خصوصا على القلب 
والكلـــى والعيـــن والقدميـــن كما يشـــكل 
تهديـــدا للتنميـــة المســـتدامة، ودعا إلى 
ضـــرورة مواجهـــة هـــذه التحديـــات من 
خالل زيادة الوعـــي والتثقيف للمرضى 
وأســـرهم من خالل الكشـــف المبكر عن 
لإلصابـــة  المؤديـــة  االختطـــار  عوامـــل 
الصحيـــة  التغذيـــة  وتعزيـــز  بالســـكري 
وممارســـة النشـــاط البدنـــي إلـــى جانب 
تضافر كل الجهـــود الممكنة للوقاية من 

السكري ومضاعفاته.
وألقـــت الصالـــح وزيـــرة الصحـــة كلمـــة 
بينـــت جهود اللجنة الخليجية لمكافحة 
األمـــراض المزمنـــة، ودورهـــا في رســـم 
الخطـــط  وإطـــالق  وتبنـــي  السياســـات 
واالســـتراتيجيات الموحدة مثل إطالق 

الخطـــة الخليجيـــة لمكافحـــة األمراض 
التـــي   2020  -  2011 المعديـــة  غيـــر 
ارتكـــزت علـــى مجموعـــة مـــن األهداف 
مـــن  األوليـــة والثانويـــة  الوقايـــة  منهـــا 
والكشـــف  المعديـــة،  غيـــر  األمـــراض 
المبكر عـــن األمراض المعديـــة وعوامل 
االختطـــار بيـــن الفئـــات األكثـــر عرضـــة 

لإلصابة باألمراض المزمنة.
أبـــرز  الوزيـــرة  اســـتعرضت  ذلـــك  إلـــى 
الجهـــود الحكومية فـــي مجال مكافحة 
مرض السكري من خالل تشكيل اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة 
غيـــر الســـارية، التـــي تعمل مـــع مختلف 
المؤسسات الرسمية واألهلية على رسم 
السياسات والتصدي للمرض، إلى جانب 
سعي الحكومة والممثلة بوزارة الصحة 

إلـــى بث الوعي وتعزيـــز صحة المجتمع 
من خالل تنظيم سلســـلة من الفعاليات 
واألنشـــطة التثقيفيـــة، وتقديم سلســـلة 
من الخدمات الصحيـــة والعالجية مثل 
توفير المواعيد الدورية لمتابعة حاالت 
المرضـــى، وتعزيـــز قـــدرة المرضى على 
العنايـــة بأنفســـهم والتنســـيق والتعاون 
مـــع أقســـام التغذية والتثقيـــف الصحي 
للمشـــاركة فـــي عمليـــة تعزيـــز الثقافـــة 

العلمية لدى مرضى السكري.
المجلـــس  رئيـــس  تفضـــل  ذلـــك  بعـــد 
األعلى للصحـــة وبمعية وزيـــرة الصحة 
والمشـــاركين بافتتاح ماراثون المشـــي. 
بافتتـــاح  الحفـــل  فعاليـــات  واختتمـــت 
رئيس المعرض الصحي والتقاط الصور 

التذكارية.

المنامة - وزارة الصحة

جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة تنظم ورشة عمل
فــي ورشــة عمــل شــيقة عــن “دور اإلعــام فــي صناعــة الســمعة التجاريــة 
ســلبا وإيجابــا”، ضمــن فعاليــات النســخة الثانيــة مــن برنامج صنــاع القرار 
االقتصــادي الــذي تنظمــه جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، قــدم المحاضــر جاســم التميمــي عرضــا وتحليــا لمضمــون 
العديــد مــن األخطــاء التــي تقــع فيهــا الشــركات والبنــوك فــي البحرين من 
خال دعاية تنعكس على سمعة المؤسسة سلبا، كما قدم شرحا مستفيضا 
باألمثلة عن الدعاية اإليجابية التي تمارســها المؤسسات وتنعكس إيجابا 

على سمعتها التجارية.

تعـــد  التـــي  الورشـــة  وشـــملت 
الثانـــي  “القســـم  الثانيـــة ضمـــن 
 10 بـــدأ  الـــذي  البرنامـــج  مـــن 
نوفمبـــر الجـــاري” مجموعـــة من 
أبرزهـــا:  كان  المهمـــة  المحـــاور 
وماهيتهـــا  الســـمعة  مفهـــوم 
وكيفيـــة تشـــكيلها، دور وســـائل 
الســـمعة  فـــي تشـــكيل  اإلعـــالم 

المحظـــورات  التجاريـــة، 
اإلعالميـــة لحماية ســـمعتك في 
الســـوق، تأثيـــر اإلعالنـــات على 
الســـمعة التجارية، دور وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي وتأثيرها 
السلبي واإليجابي على السمعة 
فـــي  للمؤسســـات  التجاريـــة 

البحرين.

وأكد التميمـــي أن كثرة الدعاية 
غيـــر  أو  المضمـــون  ذات  غيـــر 
المجدية قد تؤدي بأثر عكســـي 
على ســـمعة المؤسسات، مشيرا 
إلـــى أن “القارئ أو المتلقي الذي 
يتنظر دائما من الشركات الكبرى 
أخبـــارا ذات جـــدوى وقيمة، قد 
يحبـــط أو يكون انطباعا ســـلبيا 
إذا فوجـــئ بأنهم يركـــزون على 

أخبـــار من عينـــة افتتاح صراف 
آلـــي جديـــد أو توزيـــع الحلـــوى 
واآليس كريم على الموظفين!”.

وأشـــاد النائـــب الســـلوم بـــردود 
األفعـــال اإليجابية التـــي تلقتها 

المحاضـــرات  مـــن  الجمعيـــة 
وورش العمل التـــي تم تقديمها 
حتـــى اآلن وبلغـــت 16 فعاليـــة، 
مشـــيرا إلـــى أن نســـبة الحضور 
في الجـــزء األول مـــن البرنامج 

أكتوبـــر   31 فـــي  انتهـــى  الـــذي 
لـــم تقـــل عـــن 90 % من الســـعة 
المحددة للقاعة الخاصة بورش 
العمـــل على مـــدار هـــذه الورش 

المميزة.
الخـــاص  التقييـــم  أن  وأكـــد 
مـــن  والمحضريـــن  بالمدربيـــن 
الحضـــور كان “ممتـــازا” وهـــو ما 
يعكـــس المســـتوى المتميـــز مـــن 
الخدمة الـــذي يقدمـــه البرنامج 
فـــي نســـخته الثانيـــة، وحـــرص 
الجمعيـــة على تقديـــم “محتوى 
خدمـــة  فـــي  متميـــز”  حقيقـــي 
منتســـبي  وجميـــع  أعضائهـــا 
الصغيـــرة  المؤسســـات  قطـــاع 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر 

في البحرين.

جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حذرت من أثر 
االستخدام السلبي 

لألخبار والدعاية 
على سمعة 

البنوك والشركات

أبطال اإلسعاف الوطني
قبل أيام، تعرضت زوجة أحد األصدقاء لوعكة صحية خطيرة، هبط 
بها مؤشــر الضغط إلى 19 فقط، بعد تناولها عن طريق الخطأ مضاًدا 
حيوًيا سبب لها حساسية مفرطة كادت أن تؤدي بحياتها، لوال رحمة 

هللا.
ويقــول “أجريت اتصااًل فورًيا لإلســعاف الوطنــي، فتفاجأت بوصول 
وهــم  منهــم  تواصــل  ســبقه  بالضبــط،  دقائــق   10 المســعفين خــالل 
بالطريــق، إذ وجهــوا لــي أســئلة عديــدة عــن حالتهــا، وعــن طبيعــة ما 
تناولتــه، وماهية األعراض، وفور وصولهم، باشــروا تقديم العالجات 
الطارئة لها، والمذياع مفتوح مع المسؤولين في المستشفى نفسه، إذ 

كانوا يطلعونهم على تطورات الحالة أول بأول”.
ويزيد “لحظات قصيرة قبل أن يباشروا نقلها لسيارة اإلسعاف ومنها 
للمستشــفى، وخــالل دقائــق معــدودة، كانــت علــى الســرير األبيــض 
بغرفة الطوارئ، وحواليها قرابة 15 ممرضا وطبيبا ومعالجا، بمشــهد 
ال ينســى، توج بإنقاذ حياتها وبإعادة الضغط لمؤشــرة الطبيعي وهو 

.”)80(
صديق آخر، ذكر لي واقعة أخرى عن قيام عدد من المسعفين بزيارة 
شــقيقه فــي المنزل بعد تماثله للشــفاء بالمستشــفى، ويقــول إن أخاه 
تعــرض لحــادث ســيارة، وإن هــؤالء المســعفين هــم من انتشــلوه من 

سيارته المحطمة يومها.
ويضيــف “كانــت لمســة إنســانية رائعة منهــم بأن يقومــوا بزيارته في 
المنــزل وبالســؤال عنــه، إنــه واجــب رحيــم يتخطى أبجديــات المهنة 

الطبية ويصل بها إلى أعالي السحاب”.
وما بين قصص النجاح هذه، وقصص أخرى ال نعرفها، لكنها موجودة 
ومتكــررة، تمثــل بجوهرهــا الجميــل تتويجــا لجهــود معالــي الفريــق 
الركن أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية وأركانه 
الكرام باإلعالن الرســمي عن اإلســعاف الوطني، الذي يؤمل أن يوزع 
علــى مســتوى 13 مركزا بنهايــة العام الحالي علــى المحافظات كافة، 
مــزوًدا بكفــاءات طبيــة عاليــة، وتقنيــات متطــورة، ومميــزة، هدفهــا 

خدمة الناس وإنقاذ أرواحهم.
نوصــل بدورنــا لهــم وألبطــال اإلســعاف الوطنــي فــرًدا فــرًدا، تحياتنا 
وتحيــات شــعب البحريــن لكل هــذه المســاعي الخيرة والنبيلــة، التي 
تظهر الســمات الفريدة للشــعب البحريني، عنوانها االختالف والتميز 

واالهتمام باآلخر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مستشفى الطب النفسي “حالة خاصة” والحكومة ستوفر ميزانيته
المانع لـ “^”: سيستبعد من منظومة “التسيير الذاتي” عند تطبيق الضمان الصحي

وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  كشـــف 
المانـــع، أن مستشـــفى الطب النفســـي 
عـــن  خـــاص  وضـــع  فـــي  ســـيكون 
األخـــرى،  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
حيـــث ســـتتكفل الحكومـــة بالميزانية 
تطبيـــق  عنـــد  للمستشـــفى  الكاملـــة 
البحريـــن لمشـــروع الضمـــان الصحـــي 
للمنظومة الصحية أوائل العام 2020.

وتأتي هـــذه المبـــادرة الكريمـــة بدعم 
مـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة لحرصـــه الكبير على اســـتمرار 
مستشـــفى الطب النفســـي في تقديم 
والرعايـــة  الطبيـــة  خدماتـــه  كافـــة 
الصحية للمواطنين، وتواصل الخدمة 
الصحيـــة في كل أقســـام المستشـــفى 
ألهميـــة  والمتردديـــن  المرضـــى  لـــكل 
الخدمات النفســـية وأهميـــة تواصلها 

لمن يحصلون عليها.
وأوضـــح المانـــع أن مستشـــفى الطب 
منظومـــة  خـــارج  ســـيكون  النفســـي 
“التســـيير الذاتي”، التي ستطبق على 
كافة المستشـــفيات والمراكز الصحية 
بتطبيـــق  الشـــروع  عنـــد  الحكوميـــة 
مشـــددا  الصحـــي،  الضمـــان  مشـــروع 
علـــى  واضـــح  تأكيـــد  ذلـــك  أن  علـــى 
دعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء لدعم أهـــداف منظمة الصحة 
العالميـــة والتي رفعت مبادرة الصحة 
النفسية ضمن شعارها هذا العام، وأن 
الصحة النفسية هي حالة من العافية 

يســـتطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته 
الخاصـــة والتكّيـــف مع حـــاالت التوتر 
العاديـــة والعمل بشـــكل منتـــج ومفيد 

واإلسهام في مجتمعه المحلي.
وقـــال المانع في تصريحـــات خاصة لـ 
“البـــالد” أن ميزانية مستشـــفى الطب 
النفســـي، والذي يعد مـــن أعرق وأكبر 
المتخصصـــة  الطـــب  مستشـــفيات 
بالبحرين ودول الخليج العري، تشكل 
ربـــع الميزانية التـــي توفرها الحكومة 
والتـــي  الطبـــي  الســـلمانية  لمجمـــع 
تبلـــغ 110 مليـــون دينـــار بحرينـــي، إذ 
تستهلك ميزانيته أكثر من 20 مليون 
ليقـــدم  منفصلـــة”،  “كميزانيـــة  دينـــار 
تخصصاتـــه  بمختلـــف  المستشـــفى 
وطبيـــة  صحيـــة  تغطيـــة  وكـــوادره 
واستنشـــارية لكافـــة خدمـــات الطـــب 
النفســـي للمرضى والمتردديـــن، معلنا 
الرشـــيدة،  والقيـــادة  الحكومـــة  أن 
حرصا وأيمانا منها على اســـتمرار آلية 
تقديم الخدمات للمرضى، فقد جعلت 
من مستشـــفى الطـــب النفســـي “حالة 
خاصـــة” وله وضع خـــاص غير مرتبط 
بالضمـــان الصحـــي عنـــد تطبيقـــه في 
البحرين، وهـــذا يطبق من خالل عدم 
ارتبـــاط المستشـــفى بمجلـــس أمنـــاء 
مثـــل بقيـــة المستشـــفيات الحكومية 
والتي ســـيكون لهـــا مجلس أمناء عند 
انطـــالق مشـــروع الضمـــان الصحـــي، 
وذلـــك لخصوصيـــة مستشـــفى الطب 
النفسي، واستمرار الخدمات المقدمة 

مـــن خاللـــه وخصوصـــا فـــي مرحلـــة 
الضمان الصحي األولى.

وأكـــد المانـــع لــــ “البـــالد”، ان الحكومة 
ســـتتكفل بكافة الموازنـــات المطلوبة 
الحكومـــة  أن  مردفـــا  للمستشـــفى، 
قدمت أيضا موازنات لبرامج وخطط 
تطويرية خاصة بالعديد من الخدمات 
المقدمـــة للمواطنيـــن مـــن خـــالل هذا 
المستشفى، والتي تقدم في العيادات 
الخارجيـــة والداخليـــة ومركـــز عـــالج 
االدمان والخدمات النفسية لألطفال، 
وذلـــك لعـــدم وجـــود خدمـــات طبيـــة 
وعالجية ونفســـية تماثـــل أو تضاهي 
الخدمـــات التـــي يقدمهـــا المستشـــفى 
للمترديـــن عليـــه من المرضـــى وحتى 

في المستشفيات الخاصة.
تحملـــت  الحكومـــة  أن  موضحـــا 
العـــبء األكبـــر أيضـــا في تعزيـــز هذه 
الخدمـــات، وفي توفير أفضل الكوادر 
المتخصصة في هذا الجانب، وتوفير 
أفضـــل وأحدث األدوية المعروفة في 

مجال الصحة النفســـية على مســـتوى 
العالـــم للمستشـــفى، مثمنـــا جهود كل 
العاملين في المستشـــفى مـــن االدارة 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  ومـــن 

والفنية والتخصصية.
وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن 
مستشفى الطب النفسي يعد من أكبر 
المستشـــفيات فـــي البحريـــن، وطاقة 
األســـرة االجماليـــة للمستشـــفى تصل 
أن مستشـــفى  إذا  ســـريرا،   280 إلـــى 
 320 يضـــم  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
دفـــاع  قـــوة  ومستشـــفى  ســـريرا، 
البحرين “العســـكري العســـكري” يضم 
360 ســـريرا، بينمـــا يضـــم مستشـــفى 

السلمانية حوالي 1200 سرير.
ونـــوه المانـــع، إلـــى نســـبة البحرنة في 
الكـــوادر العاملة في مستشـــفى الطب 
النفسي، ووصلت إلى أكثر من 96 %، 
موضحا أن كل االطباء االستشاريين 
مـــن  المستشـــفى هـــم  فـــي  العامليـــن 
البحرينيـــن حاليا، بينما بلغت البحرنة 
فـــي الكـــوادر التمريضيـــة العاملة في 
مشـــيرا   ،%  100 إلـــى  المستشـــفى 
العديـــد  أبتعثـــت  الحكومـــة  أن  أالـــى 
مـــن االطبـــاء البحرينين إلـــى الخارج 
للتخصصـــات العليا وفـــي تخصصات 
حديثة من تخصصات الطب النفسي 
تطويـــر  لتعزيـــز  النفســـية،  والصحـــة 
خدمـــات الرعايـــة والعـــالج فـــي هـــذا 
الجانـــب لتضاهـــي أفضـــل الخدمـــات 

المقدمة حول العالم.

وليد المانع
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تتجـــه أنظـــار المســـتثمرين اليـــوم 
األحد إلى الســـعودية ترقًبا إلعالن 
فـــي  لالكتتـــاب  الســـعري  النطـــاق 
الطرح العام األولي لســـهم “أرامكو 
الســـعودية” العمالقة للنفط، والذي 
ســـيكون موعـــًدا النطـــالق اكتتاب 
اإلعـــالن  ســـيكون  فيمـــا  األفـــراد، 
الرســـمي عن ســـعر الطرح لألســـهم 
المكتتـــب بهـــا فـــي الخامـــس مـــن 

ديسمبر المقبل.
وكانـــت نشـــرة إرشـــادات مقتضبة 
بالمملكـــة،  فـــي  البنـــوك  أصدرتهـــا 
ذكـــرت أنـــه مـــن المقـــرر بـــدء فترة 
بناء ســـجل األوامر لطـــرح “أرامكو 
اليـــوم  مـــن  اعتبـــارا  الســـعودية” 
األحد، وسيســـتمر حتى 4 ديسمبر 
المقبـــل، وعليـــه ســـيكون اكتتـــاب 
األفـــراد بنـــاًء على ســـعر محدد هو 
النطاق السعري األعلى الذي سيتم 
اإلعالن عنه حينها، فيما ســـينتهي 
الشـــهر  مـــن  الــــ28  فـــي  االكتتـــاب 

الجاري.
وأشـــارت تقديرات لســـيناريوهات 

سعرية غير رسمية، إلى احتماالت 
عـــدة، منهـــا بلـــوغ ســـعر االكتتـــاب 
ريـــال،   37.5 “أرامكـــو”  فـــي ســـهم 
أو 10 دوالرات، فـــي حـــال إذا مـــا 
تـــم احتســـاب القيمـــة الســـوقية لــــ 
“أرامكـــو” بنحـــو تريليونـــي دوالر، 
االحتمـــال  توقعـــات  تشـــير  فيمـــا 
الثاني إلى ســـعر طرح بقيمة 32.8 
ريـــال أو 8.7 دوالر، إذا تـــم تقييـــم 
القيمة الســـوقية عند 1.7 تريليون 

دوالر.
فيمـــا يذهب االحتمـــال الثالث إلى 
أن يبلغ سعر السهم 28 ريااًل أو 7.5 
دوالر، فـــي حالـــة ما إذا تـــم تقييم 
القيمة الســـوقية عند 1.5 تريليون 
دوالر، بينما االحتمال الرابع يتوقع 
أن يكـــون الســـعر عنـــد 23.4 ريـــال 
القيمـــة  كانـــت  إذا  دوالر،   6.2 أو 
الســـوقية للشـــركة 1.25 تريليـــون 
دوالر. وأخيـــًرا االحتمال الخامس 
لوصول السعر إلى 18.7 ريال أو 5 
دوالرات، إذا كانت القيمة السوقية 

للشركة تريليون دوالر واحد.

انطالق اكتتاب أرامكو لألفرد اليوم

أبوظبي - رويترز

االقتصـــادي  التـــوازن  مجلـــس  أعلـــن 
فـــي  المتخصـــص  )تـــوازن(  اإلماراتـــي 
الصناعـــات الدفاعيـــة واألمنيـــة أمـــس 
الســـبت أن شـــركتي “إم.بي.دي.إيـــه” و 
“داسو للطيران” الفرنســـيتين تعتزمان 
فتـــح مركز لهندســـة الصواريـــخ ومركز 

الختبارات الطيران في اإلمارات.
يـــوم مـــن  ويأتـــي هـــذا اإلعـــالن قبـــل 
انطـــالق معـــرض دبـــي للطيـــران اليوم 

األحد.
وأعلـــن تـــوازن فـــي بيـــان أنـــه ســـيوقع 
اتفاقـــا مع “إم.بي.دي.إيه” إلنشـــاء أول 
مراكز الشـــركة لهندســـة الصواريخ في 
المنطقة. وأضاف أن المركز سيؤســـس 
المعرفـــة في مراحـــل ما قبـــل التطوير 

والتطوير وهندسة نظم األسلحة.
أيضـــا  ســـيوقع  أنـــه  المجلـــس  وتابـــع 
اتفاقا مع داســـو للطيران إلنشـــاء مركز 

الختبارات الطيران في أبوظبي.
وقال المجلس إن هذه المنشأة ستلعب 
دورا حيويـــا في وضع أســـاس البرامج 

المســـتقبلية الختبـــارات الطيـــران فـــي 
التكامـــل  دعـــم  أجـــل  مـــن  المنطقـــة؛ 

والتطوير في قطاع الدفاع.

ــر فـــي قــطــاع الــدفــاع ــوي ــط ــت ــل وال ــام ــك ــت لــدعــم ال
“الفرنسية” تدشن مركز لهندسة الصواريخ

السنابس - الغرفة

دعـــت غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
األعمـــال  وأصحـــاب  التجـــار  جميـــع 
لحضـــور  والمهتميـــن  البحرينييـــن 
المنتدى االقتصادي األول الذي تنظمه 
بعنوان “استدامة التاجر البحريني في 
ظـــل المتغيـــرات االقتصاديـــة”، والـــذي 
نوفمبـــر   21 الخميـــس  يـــوم  ســـيعقد 
صباحـــا   10:00 الســـاعة  مـــن   2019
حتـــى 12:00 ظهرا فـــي قاعة المجلس 
ببيـــت التجار. وســـيتطرق المنتدى إلى 
االقتصاديـــة  والمتغيـــرات  الظـــروف 
التـــي يمر بهـــا التاجـــر البحريني، حيث 
لهـــا  التعـــرض  الضـــرورة  مـــن  أصبـــح 
ومناقشـــتها مع نخبة من االقتصاديين 
خالل المنتـــدى، والتعرف على اآلليات 
المناســـبة لتحقيق االبتكار واالستدامة 
الجديـــدة،  االقتصاديـــة  الظـــروف  مـــع 

عـــددا  المتحدثيـــن  ســـيخصص  كمـــا 
مـــن النصائـــح لـــرواد األعمـــال لتخطي 
العقبـــات وضمـــان اســـتمرارية أعمالهم 
التجارية في ظل األوضاع الراهنة، كما 
ستتم مناقشة سبل معالجة التحديات 
واســـتطالع  األعضـــاء  تواجـــه  التـــي 
مبادراتهـــم التي يقترحونهـــا لحل هذه 

التحديات.
وتتطلع “الغرفة” ممثلة بمركز الدراسات 
والمبـــادرات مـــن خـــالل هـــذا المنتـــدى 
ومعالجـــة  مناقشـــة  إلـــى  االقتصـــادي 
هـــذه التأثيرات والتحديـــات مع خبراء 
اقتصادييـــن، مشـــيدًة باهتمـــام ودعـــم 
الحكومة الرشـــيدة لقطاع المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة بصفته أحد ركائز 
ودعائم الدخل القومي، وما يؤديه من 
دوٍر جوهـــري في الدفع بعجلة التنمية، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق تبّنـــت الحكومـــة 
عدة مبادرات في ســـبيل االرتقاء بهذا 

القطـــاع الحيوي والنامـــي، ومن أبرزها 
المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس  تشـــكيل 
الصغيرة والمتوســـطة الذي يهدف إلى 
تعزيـــز القـــدرات التنافســـية للشـــركات 
الناشـــئة والصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية، 
إضافة إلـــى زيادة إســـهامها في الناتج 

المحلي اإلجمالي.
ويســـاهم قطـــاع المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي البحريـــن فـــي دعـــم 
هـــذه  أن  خاصـــة  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
أركان  مـــن  مهمـــًا  ركنـــًا  تشـــكل  الفئـــة 
تنميـــة االقتصـــاد، وتمثـــل نحـــو 90% 
مـــن المؤسســـات العاملة فـــي البحرين، 
جـــذب  فـــي  القطـــاع  دور  عـــن  فضـــالً 
االســـتثمارات، خاصة في ظـــل الموقع 
بـــه  تتمتـــع  الـــذي  المتميـــز  الجغرافـــي 
المملكـــة، لكونها بوابة رئيســـة للدخول 

إلى أسواق المنطقة.

المقبل الــخــمــيــس  ــغــرفــة  ال تنظمه  مــنــتــدى  ــال  خـ
استعراض المتغيرات االقتصادية واستدامة التاجر البحريني

خال ورشة عمل بمشــاركة 70 مختصا من الشركات المعنية

مناقشة مساهمة الحوسبة السحابية بأنظمة “النفط”

“دار القرار” يطلق “تأهيل المحكمين 2020”

افتتـــح وزير النفط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفة آل خليفة ورشـــة العمل 
حـــول تقنية الحوســـبة الســـحابية 
يـــوم  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  فـــي 
فـــي   2019 14 نوفمبـــر  الخميـــس 
الكابيتـــل كلوب فـــي المرفأ المالي، 
حيث نظمت الهيئة الوطنية للنفط 
والغـــاز هذه الورشـــة بالتعـــاون مع 
شـــركة أمازون لخدمـــات اإلنترنت 
 70 مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة  وذلـــك 
النفطيـــة  الشـــركات  مـــن  مشـــاركا 
للنفـــط  الوطنيـــة  للهيئـــة  التابعـــة 
فـــي  الخاصـــة  والشـــركات  والغـــاز 

مجال تقنية المعلومات. 
ورحـــب الوزيـــر بالحضـــور مشـــيدًا 
بالدور التي تقوم بها  شركة أمازون 
فـــي تقديـــم  لخدمـــات اإلنترنـــت  
خدمات الحوسبة السحابية والتي 
اتخـــذت البحرين مقـــرا إقليميا لها 
في الشـــرق األوسط مشيرا معاليه 
إلى أن خدمات األمازون السحابية 
تعتبـــر مـــن اكبر الشـــركات المزودة 
لهـــذه الخدمـــة فـــي العالـــم، متمنيا 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  للشـــركة 
فـــي تحقيـــق مـــا يســـعون إليه من 
تطلعات مستقبلية تخدم البحرين 

ودول الشرق األوسط.

هـــي  الورشـــة  إن  الوزيـــر  وقـــال 
مواصلـــة للجهـــود الحثيثـــة التـــي 
الوطنيـــة  الهيئـــة  عليهـــا  تعكـــف 
للنفط والغـــاز والشـــركات النفطية 
التابعـــة لهـــا لالســـتفادة مـــن تقنية 
يخـــدم  بمـــا  الســـحابية  الحوســـبة 
القطـــاع النفطـــي فـــي البحرين لما 
لهذا القطاع مـــن أهمية كبرى على 
االقتصـــاد الوطني، منوهـــا إلى أن 
أمـــازون  مـــع شـــركة  االجتماعـــات 
أفضـــل  إلـــى  للوصـــول  مســـتمرة 
الممارسات في هذا المجال والعمل 
علـــى انتقـــال األنظمـــة بشـــكل آمن 
وبكلفـــة تشـــغيلية أقل تماشـــيا مع 
توجهات الحكومة لتحقيق الرؤية 

االقتصادية للبحرين 2030.
و تقدم وزير النفط بجزيل الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى كل مـــن ســـاهم في 
إنجاح الورشـــة من حيث الحضور 

والجلســـات  المتميـــز  والتنظيـــم 
الفنيـــة والمتحدثيـــن الذين أثروها 
بمواضيـــع ذات أهميـــة فـــي مجال 
متمنيـــا  الســـحابية،  الحوســـبة 
فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق  للجميـــع 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تطويـــر 
لمواكبة التطور العالمي في مجال 

الرقمنة.
عـــدة  إلـــى  الورشـــة  وتطرقـــت 
أهمهـــا  مـــن  والتـــي  مواضيـــع 
مســـاهمة الحوسبة الســـحابية في 
تطويـــر األنظمة الخاصـــة بعمليات 
ومجـــال  واإلنتـــاج  االستكشـــاف 
الثـــورة الصناعية الرابعة والتحول 
الـــي  التطـــرق  الرقمـــي، كمـــا وتـــم 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي 
وذلـــك  المعلومـــات  أمـــن  مجـــال 
المتوفـــرة  الخدمـــات  باســـتخدام 
والتـــي  األمـــازون،  ســـحابة  فـــي 

تعمل علـــى تأمين البنيـــة التحتية 
الخاصـــة بتقنية المعلومات إضافة 
إلـــى آلية تدفق المعلومـــات الهائلة 
فـــي مجـــال مراقبة أعمـــال اإلنتاج 

وعمل التحليالت الخاصة بها.
واطلعت الورشة الحضور عن كثب 
على الفوائد التي تقدمها الحوسبة 
الســـحابية وأثرهـــا المترتب جراء 
تطبيقها في الشركات النفطية من 
خـــالل اســـتخدامها البرامـــج التي 
توفرها شـــركة أمـــازون بمـــا يتيح 
إمـــكان نقل األنظمـــة الحاليـــة إلى 
حلـــول ذكيـــة وموحدة. كما ســـلط 
المتحدثـــون الضوء على مجموعة 
واســـعة مـــن الحلـــول التـــي يمكـــن 
لهـــا أن تدعـــم الشـــركات النفطيـــة 
لتبني برنامج الحوســـبة السحابية 
ومعالجة التحديات لتقديم أفضل 

الخدمات للشركات.

التجـــاري  التحكيـــم  مركـــز  كشـــف 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
القـــرار”  “دار  العربيـــة  الخليـــج 
التدريبيـــة  الخطـــة  انطـــالق  عـــن 
الجديـــدة للعـــام 2020، وذلـــك عبر 
برنامجه االحترافي تأهيل وإعداد 
مـــن  كل  فـــي   2020 المحكميـــن 

البحرين وُعمان واإلمارات.
وقـــال عضو مجلـــس اإلدارة ممثل 
“يســـهم  زينـــل  ســـامي  البحريـــن 
الكـــوادر  تأهيـــل  فـــي  البرنامـــج 
معرفتهـــا  وزيـــادة  وإعدادهـــا 
وإعطائهـــا جرعة علميـــة وتدريبية 
التحكيـــم  وجوهـــر  مفهـــوم  عـــن 
وطبيعتـــه وأنواعـــه والتطـــور فـــي 
الفكـــر القانوني التحكيمي، ويمكن 

دور  ممارســـة  البرنامـــج  لخريـــج 
المحكم، بـــل وإعتماده فـــي قوائم 
المركـــز، ويتـــم تعميـــم اســـمه إلـــى 
التجاريـــة  والغرفـــة  العـــدل  وزارة 
إلمكان االســـتعانة به فـــي أي نزاع 

تجاري”. 
وتابع “يحتوي البرنامج على ســـت 
بالتعـــاون  تنفـــذ  رئيســـة  مراحـــل 
العدليـــة  الجهـــات  مختلـــف  مـــع 

والحكومية بدول مجلس التعاون، 
حيث تنفـــذ في البحرين بدعم من 
)تمكيـــن(،  العمـــل  صنـــدوق  هيئـــة 
دولـــة اإلمارات في إمـــارة أبوظبي 
أبوظبـــي  مركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي 
ســـلطنة عمـــان بالتعاون مـــع وزارة 

العدل العمانية.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - دار القرار

الشيخ محمد بن خليفة بمعية المشاركين وزير النفط متحدثا في ورشة العمل

بروكسل - بنا

“األوروبي”: ال اتفاق 
على موازنة 2020

فــشــلــت الــــدول األعـــضـــاء بــاالتــحــاد 
البرلمان األوروبي  األوروبي ونواب 
في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 

االتحاد للعام 2020.
ــة الــــــخــــــاف فــي  ــقــــطــ ــ ــز ن ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وتـ
المفاوضات على اتفاق دول االتحاد 
مليار   153.1 بقيمة  مـــوازنـــة  عــلــى 
للعام  دوالر(  مــلــيــار   168.7( ــورو  يــ
البرلمان  القادم، بينما يضغط نواب 
واإلنفاق  الموازنة  لزيادة  األوروبــي 

إلى 159.1 مليار يورو.

استقطاب 30 ألف  زائر  بـ“مهرجان البحر”  في البحرين
اختتمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، أمــس،  فعاليــات النســخة 
الرابعــة مــن “مهرجــان البحر” الذي اســتمر على مدار 10 أيــام خال الفترة 
ما بين 7 و 16 نوفمبر 2019 على شاطئ مراسي، وقد تمكنت الفعالية من 
استقطاب أكثر من 30,000 شخص من المواطنين والمقيمين والزوار من 

دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وتضمـــن المهرجـــان عـــدًدا كبيـــًرا مـــن 
األنشـــطة واألقســـام المتنوعـــة التـــي 
تناســـب الزوار على اختالف أعمارهم 
واهتماماتهم، مثل األنشـــطة البحرية 

والترفيهية والتسوقية والتثقيفية. 
حيث استمتع محبي البحر والرياضات 
باألنشـــطة  حافلـــة  بتجربـــة  البحريـــة 
الشـــيقة مثل ركوب القـــوارب وغيرها 
للعائـــالت  المناســـبة  الفعاليـــات  مـــن 
كعروض الفرق التقليدية والحرفيين، 
باإلضافة إلى الســـوق التي شارك فيها 

تجار اللؤلؤ لعرض تشـــكيلة من القطع 
المميـــزة إلـــى جانب عدٍد مـــن مزودي 
واســـتضاف  والمشـــروبات.  األطعمـــة 
المهرجـــان العـــرض البحـــري العالمـــي 
لفنون األكروبـــات “Del Mare”، وذلك 
ارتبـــاط  يوثـــق  متحًفـــا  جانـــب  إلـــى 

المملكة بالبحر على مدى العصور. 
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض، نادر المؤيد “نحن 
ســـعداء باإلعالن عـــن ختام النســـخة 
الرابعة من مهرجـــان البحر بهذا القدر 

من النجـــاح، حيث اســـتقطب الحدث 
الســـنوي البارز عدًدا قياسًيا من الزوار 
بلـــغ أكثر مـــن 30,000 زائـــر من داخل 
خـــالل  المجـــاورة  والـــدول  البحريـــن 

فترة إقامته.” 
اســـتضافة  إلـــى  “نتطلـــع  وأضـــاف 
النســـخة القادمة من مهرجـــان البحر، 
والتـــي تأتـــي ضمـــن جهودنـــا إلحيـــاء 
إرث المملكـــة البحـــري وتثقيف الزوار 

والسائحين بتاريخها العريق”.

الخطـــة  إطـــالق  أن  الهيئـــة  وأكـــدت 
الوطنيـــة )بحريننـــا( لتعزيـــز االنتمـــاء 
الوطني وترســـيخ قيم المواطنة التي 
تأتـــي للحفاظ على الهويـــة البحرينية 
والقيم الراســـخة في المجتمع وتعزيز 

وتجســـيدًا  واالنتمـــاء  الـــوالء  قيـــم 
صاحـــب  لحضـــرة  الثاقبـــة  للرؤيـــة 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، مشـــيدة 
بمســـاهمة  الجهـــات الحكوميـــة فـــي 

تبنـــي هذه المبادرات الوطنية الهادفة 
التي ترســـخ قيم المواطنـــة لدى أبناء 
مكانـــة  وتعزيـــز  البحرينـــي  المجتمـــع 
المملكـــة الســـيما لـــدى الموظفيـــن في 
تلك الجهات انطالقًا من مســـئوليتهم 

الوطنية.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وتحـــرص 
الرؤيـــة  تنفيـــذ  علـــى  والمعـــارض 
الســـامية لجاللة الملك والدعم الكامل 
لمبـــادرات وأهـــداف الخطـــة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 

المواطنة. 
فـــي تحقيـــق  المهرجـــان  كمـــا يصـــب 
“بلدنـــا. بلدكـــم”  الهيئـــة  اســـتراتيجية 
باالقتصـــاد  االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة 
الرؤيـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  الوطنـــي 

االقتصادية 2030.

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

جانب من برامج “مهرجان البحر”

احتفاء بالهوية 
الوطنية..وتضمن 
أنشطة ترفيهية 

وتسوقية وتثقيفية
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“رجال األعمال” تبحث الفرص االستثمارية بتركيا
األجــنــبــي الـــمـــال  رأس  ــاب  ــط ــق ــت الس الـــضـــرائـــب  خــفــضــت  أنـــقـــرة 

أقامــت جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة منتــدى بعنــوان “الفــرص االســتثمارية في 
تركيــا” حاضــر فيــه رئيس مكتب االســتثمار فــي الرئاســة التركيــة، أردا أرموت وذلك 

مساء األربعاء الماضي في كابيتال كلوب بالمرفأ المالي.

ــرص  ــفـ وبــــّيــــن أرمــــــــوت فــــي ورقــــتــــه الـ
التسهيالت  وأهم  تركيا  في  االستثمارية 
التركي  االســتــثــمــار  مكتب  يقدمها  الــتــي 
التابع لمكتب الرئاسة التركية، واستعرض 
عدًدا من المؤشرات واألرقام االقتصادية 
واالســتــثــمــاريــة، والــتــي تــؤكــد عــلــى نمو 
الــســوق الــتــركــيــة فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ملحوظ  بشكل  الشرائية  الــقــدرة  وزيـــادة 
في اآلونة األخيرة بالرغم من تراجع سعر 
إلى وجود  مشيًرا  التركية،  لليرة  الصرف 
للمستثمرين  كبيرة  ضريبية  تسهيالت 
األجانب خصوصا في مجاالت وقطاعات 
التركية  الحكومة  أقدمت  حيث  معينة، 

ــوات  ــســن ــى خــفــض الـــضـــرائـــب فـــي ال عــل
األجــنــبــي،  االســتــثــمــار  لتشجيع  األخــيــرة 
إضافة إلى تقديم استشارات مجانية لمن 
يرغب االستثمار أو التوسع في األسواق 
التركية التي تعد ثالث أسرع االقتصادات 
في  الــعــشــريــن  مجموعة  دول  بــيــن  نــمــًوا 

العام الماضي. 
االستفادة  على  التركي  المحاضر  وأكــد 
حيث  تركيا،  في  االستثماري  المناخ  من 
وتتم  األجنبي  االستثمار  بحرية  يتميز 
بــالــمــســاواة  األجــنــبــي  المستثمر  مــعــامــلــة 
الحكومة  وتــقــدم  المحلي  المستثمر  مــع 
التركية تسهيالت متعددة لألجانب لتملك 

والمدن  المناطق  مختلف  فــي  الــعــقــارات 
ــنــدوة أعــضــاء مجلس  الــتــركــيــة. حــضــر ال
إدارة الجمعية وهم أحمد بن هندي، نبيل 
أجور، جمال الكوهجي، ناصر األهلي كما 
حضرها أيًضا السفير التركي لدى البحرين 
وعدد كبير من رجال األعمال في البحرين 
والــســعــوديــة إلـــى جــانــب أعــضــاء الــوفــد 

التركي التابع لمكتب االستثمار.
يأتي  المنتدى  أن هذا  وأوضــح بن هندي 

في ظل تنامي وتطور العالقات والروابط 
االقــتــصــاديــة بــيــن الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
التواصل  جسور  مــّد  إلــى  ويهدف  تركيا، 
المباشر بين رجال األعمال والمستثمرين 
ــار الــمــســؤولــيــن عن  الــبــحــريــنــيــيــن مـــع كــب
ــي الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي؛ من  االســتــثــمــار فـ
بين  التجاري  التبادل  حجم  زيـــادة  أجــل 
المتوافرة  الفرص  البلدين والوقوف أمام 

لالستثمار في السوق التركية.

تكريم المحاضر من قبل الجمعية

المنامة - رجال األعمال البحرينية

نيويورك - ستاندرد آند بورز

بورز  آنــد  “ستاندرد  وكالة  قالت 
االئتمانية  للتصنيفات  جلوبال” 
إنـــهـــا خــفــضــت تــصــنــيــف لــبــنــان 
يتعلق  فيما  السيادي  االئتماني 
بالعمالت األجنبية والمحلية على 
 B-/( من  والقريب  البعيد  المدى 

تنامي  بفعل   ) C/CCC ( ــى  إل  )B 
مع  والــنــقــديــة،  المالية  المخاطر 

نظرة مستقبلية سلبية.
بالنسبة  التوقعات  إن  وأضــافــت 
ذلك  أن  موضحة  سلبية،  لبنان 
بالجدارة  المتعلق  الخطر  يعكس 
االئــتــمــانــيــة لــلــبــنــان جــــراء تــزايــد 
ــوط الـــمـــالـــيـــة والــنــقــديــة  ــغـ ــضـ الـ
المرتبطة باالحتجاجات الواسعة 
البلد  هــذا  شهدها  الــتــي  الــنــطــاق 
فــي اآلونــــة األخـــيـــرة واســتــقــالــة 

الحكومة.
إغــالق  إلــى  االحتجاجات  وأدت 

بالشلل  لــبــنــان  ــابـــة  وإصـ ــبــنــوك  ال
ــدرة مــســتــورديــن  ــ والـــحـــد مـــن قـ
من  بــضــائــع  ــراء  شـ عــلــى  كثيرين 

الخارج.
ــورز”  ــد بـ وأشـــــارت “ســـتـــانـــدرد آنـ
الحوكمة  فــي  الثقة  تــراجــع  ــى  إل
إلى  أدى  مــا  بلبنان،  واالقــتــصــاد 

وقف تدفق الودائع المصرفية. 
اللبنانية  الــحــكــومــة  إن  وقــالــت 
ــم خـــارجـــي  ــ ــى دعـ ــ ســتــحــتــاج إلـ
إصــالح  حــزمــة  أو  المانحين  مــن 
ديونها  لمواصلة  كبيرة  داخــلــي 
الحكومية العامة.ويوم الخميس 
ــة بــشــكــل أكــبــر  ــالـ ــوكـ خــفــضــت الـ
بنوك  لثالثة  االئتماني  تصنيفها 
لبنانية، هي بنك عوده وبنك بلوم 
بجدارتها  يتعلق  فيما  ميد  وبنك 
بــاالســتــثــمــار، مــشــيــرة إلـــى تــزايــد 

ضغوط السيولة.

“ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف لبنان

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن البورصة تعمل على برنامج تحفيزي يستهدف 
حث الشركات على تعيين صانع سوق لها، في الوقت الذي تواصل فيه شركة بورصة البحرين في تحقيق نتائج إيجابية في 
عملياتها، حيث استطاعت زيادة اإليرادات 30 %، األمر الذي يدعم استقالليتها المالية عن الحكومة، وهي المالكة للشركة.

الصحافيين  إبراهيم  الشيخ  وأبلغ 
ــامـــش مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي  عـــلـــى هـ
بالمنامة، أن الخطوة تستهدف دعم 
الــســوق، بحيث  حركة األســهــم فــي 
يكون هناك طلب مقابل العرض أو 
العكس، وهو ما ينعكس إيجابا على 
السوق  حــركــة  وعــلــى  المستثمرين 

عموما.
المدرجة  الشركات  وكانت عدد من 
يزيد  والتي  البحرين،  بورصة  في 
عددها عن أربعين شركة، قد بدأت 
بالفعل بتعيين صناع سوق ألسهمها 
فــي بــورصــة الــبــحــريــن، ومـــن بينها 

بنوك وشركات اتصاالت.

السوق  صــانــع  دور  كــان  إذا  وفيما 
سيكون بديال لشراء أسهم الخزينة 
المدرجة  الشركات  بها  تقوم  التي 
عند هبوط أســعــار األســهــم، أوضــح 
الشيخ إبراهيم أنه ليس من مهمات 
صــانــع الــســوق أن يــؤثــر عــلــى سعر 
ــهـــدف مــنــه إيــجــاد  الــســهــم، لــكــن الـ
ــوازن فــي مــســألــة إيــجــاد الــعــرض  ــ ت
والطلب، بحيث ال يكون هناك أسهم 
مــن دون وجـــود طلبات  مــعــروضــة 
يريدون  أشخاص  وجــود  أو  شــراء 
شراء أسهم وال يكون هناك عرض، 
وبالتالي يظل السهم خامل من دون 

حركة لفترة من الزمن.

 10 % نمو النفقات التشغيلية 

الــتــشــغــيــلــي  األداء  وبـــخـــصـــوص 
ــحــريــن، أفـــاد  ــب لــشــركــة بـــورصـــة ال
الشيخ خليفة أن البورصة نجحت 
على  الحفاظ  في  العام  هذا  خالل 
نسبة نمو النفقات التشغيلية بنحو 
اإليــرادات  10 %، في حين زادت 
أنها  مــؤكــدا  تقريبا،   %  30 بنسبة 

نتائج مالية إيجابية للسوق.
قيادة  إبراهيم  الشيخ  تسلم  ومــع 
قــامــت اإلدارة  الــبــحــريــن،  بــورصــة 
ــتـــي من  ــوات الـ ــطـ ــخـ بـــعـــدد مـــن الـ
والخدمات  المنتجات  زيــادة  بينها 

للشركات واألفــراد، حيث  المقدمة 
تم إتاحة تداول الصكوك والسندات 
الحكومية في السوق األولية ومن 
طرح  تم  كما  للتداول،  طرحها  ثم 
والــذي  للسيولة،  صــنــدوق  مــبــادرة 
ــتــداوالت فــي الــســوق لعدة  دعــم ال
أضعاف، في حين أطلقت مشروع 
البنوك  مع  بالتعاون  تريد”  “بحرين 
تـــداول  ــذي مــن شــأنــه تسهيل  ــ وال
األسهم لألفراد العاديين من خالل 
كما  اإللكترونية،  البنوك  منصات 
تستعد خالل الشهر المقبل إلطالق 
ســـــوق الـــبـــحـــريـــن االســـتـــثـــمـــاريـــة 
كسوق استثمارية جديدة بشروط 
الشركات  تستهدف  مخففة  إدراج 

الصغيرة والمتوسطة.
الــتــداوالت خــالل هذا  وبخصوص 
ــداوالت  ــتـ ــام، أشــــار إلـــى أن الـ ــعـ الـ
كمية  تصل  أن  يتوقع  إذ  ارتفعت، 

وقــيــمــة الـــتـــداوالت لــلــذروة 
ــع  ــتـــوسـ خـــصـــوصـــا مـــــع الـ
ــداول  ــ ــتـ ــ ــي مـــنـــصـــات الـ ــ فـ
تريد”  “بحرين  اإللكتروني 
حيث  المحلية،  البنوك  مع 

ــذه  ــون هـ ــيـ ــرفـ ــصـ ــق مـ ــ ــل أطــ
الـــخـــدمـــة لـــزبـــائـــن الــبــنــوك، 

المزيد  وسينضم 
مــــن الـــبـــنـــوك 

في الفترة 
المقبلة.

الشيخ خليفة بن 
إبراهيم

الرئيس التنفيذي للبورصة: ارتفاع اإليرادات 30 %
ــوق ــع سـ ــ ــان ــ ــى تــعــيــيــن ص ــلـ ــات عـ ــ ــرك ــ ــش ــ ــث ال ــحـ ــيـــزي لـ ــفـ ــج تـــحـ ــ ــام ــ ــرن ــ ب
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المنامة - إنفستكورب

الخميس  ــوم  يـ إنــفــســتــكــورب  اخــتــتــمــت 
14 نــوفــمــبــر أعـــمـــال مــؤتــمــرهــا الــســنــوي 
على  أقــيــم  والـــذي   ،2019 للمستثمرين 
مجموعة  المؤتمر  وتناول  يومين.  مــدار 
العالمي،  متنوعة من مواضيع االستثمار 
بــمــا فــي ذلـــك الــــدور الــمــهــم والــمــتــنــامــي 
ــول الــبــديــلــة مثل  ــ لــالســتــثــمــار فـــي األصـ
والبنى  ــعــقــارات  وال الــخــاصــة  الــشــركــات 
التحتية، والتي تساهم بمجملها في رسم 
الحديثة.  الحضرية  المجتمعات  مالمح 

المحوري  ــدور  ال المشاركون  أوضــح  كما 
ــي شــركــات  الـــــذي تــلــعــبــه لــالســتــثــمــار فـ
ــي تــعــمــل بـــدورهـــا  ــتـ ــتــكــنــولــوجــيــا، والـ ال
السكان  معيشة  بمستوى  االرتــقــاء  على 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، والســيــمــا في 
على  المشاركون  وركــز  النامية.  البلدان 
وتهيئة  الــكــفــاءات  تسخير  إلــى  الحاجة 
على  قــادريــن  ليكونوا  المستقبل؛  قـــادة 
المتغيرة  الــســوق  ديــنــامــيــات  مــواجــهــة 
لمختلف  القيمة  وتحقيق  وانعكاساتها، 

النقاش حول  دار  المعنية. كما  األطــراف 
بالنسبة  المستقبلية  النمو  فرص  أهمية  
السوق  ظــروف  ضــوء  فــي  للمستثمرين 
أو  الجغرافيا  مــن حيث  ســواء  الــراهــنــة، 
المتحدة،  الواليات  وكانت  األصول.  فئة 
الصين، الهند والسعودية من الدول التي 
بينما  رئيسة،  نمو  كفرص  تحديدها  تم 
اعتبرت التكنولوجيا والبنية التحتية من 
فئات األصول التي من المتوقع أن تقدم 
عوائد جذابة وتساهم على المدى البعيد 

في تنويع المحافظ االستثمارية.

التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
“فيما  العارضي  محمد  إنفستكورب  لدى 
تسعى إنفستكورب لتسريع وتيرة نموها 
فـــي آســيــا وتــوســيــع مــحــفــظــة عــروضــهــا 
دور  ثمة  للعمالء؛  المقدمة  االستثمارية 
لفهم  نلعبه  أن  يــجــب  األهــمــيــة  مــتــزايــد 
احــتــيــاجــات الــمــســتــثــمــريــن الــعــالــمــيــيــن 
وعليه  الــمــخــاطــرة،  فــي  رغبتهم  ومـــدى 
نــحــدد الــفــرص االســتــثــمــاريــة الــجــذابــة. 
المناقشات  بجميع  كثيرا  استمتعت  لقد 
والكلمات الرئيسة التي شهدها المؤتمر”.

نتائج  المؤتمر  نــاقــش  أخـــرى،  جهة  مــن 
السنوية،  إنفستكورب  استبانات  أحدث 
والذي حمل عنوان: “ماذا بعد؟ اتجاهات 
ويستكشف  الــمــســتــقــبــلــيــة”.  االســتــثــمــار 
ــار الــمــســتــثــمــريــن من  ــكـ االســـتـــبـــيـــان، أفـ

المتوقعة  وإستراتيجياتهم  المؤسسات 
لتخصيص األصول في سياق االتجاهات 
االقــتــصــاديــة األكــثــر إلــحــاحــا، والــتــي من 
الــمــتــوقــع أن تــرســم مــالمــح االقــتــصــاد 
العالمي على مدار العقود الثالثة القادمة.

“إنفستكورب السنوي” يناقش اتجاهات االستثمار العالمية

علي الفردان من المنامة

اتفاقية لتشغيل 17 منفًذا للطعام والشراب بمبنى المسافرين
”SSP بـــــــي  إس  “إس  مـــــــع  “الـــــــــمـــــــــواصـــــــــات”  وزيــــــــــــر  وقـــــعـــــهـــــا 

وقع وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة شــركة مطار البحرين كمال أحمد اتفاقية رئيســية 
مع شــركة إس إس بي )SSP(؛ بهدف االســتثمار في منافذ الطعام والشــراب في مبنى المســافرين الجديد 
بمطار البحرين الدولي وتشغيلها بحضور المدير التنفيذي لمكتب إس إس بي في أوروبا الشرقية والشرق 
األوســط، جــورج انطونيــو، والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة طيــران الخليــج القابضــة بــول كيهــو والرئيــس 

التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفالح وعدد من المسؤولين.

ــدة الــعــقــد 10 ســـنـــوات، ويــشــمــل تــطــويــر  وتــبــلــغ مــ
مرافق  ضمن  والــشــراب  للطعام  منفًذا   17 وتشغيل 
مبنى المسافرين الجديد. هذا وتنضوي تحت مظلة 
مجموعة إس إس بي أكثر من 450 عالمة تجارية، 
وتتمتع بحضور واسع في أكثر من 140 مطاًرا و280 
من  أكثر  بتشغيل  تقوم  كما  حديدية،  سكك  محطة 

2500 وحدة في أكثر من 30 دولة حول العالم.
الوزير كمال أحمد عن ســروره بتوقيع هذه  وأعــرب 
مطار  شركة  جهود  إطــار  فــي  تأتي  التي  االتفاقية 
للمسافرين  البحرين الحثيثة لتقديم تجربة متميزة 

وتلبية احتياجاتهم على اختالف أنواعها عبر مبنى 
التقاليد العريقة  المسافرين الجديد، وهو ما يعكس 
وكرم الضيافة األصيل اللذين اشتهرت بهما البحرين.

الخدمات  ومـــزودي  المستأجرين  اختيار  أن  وأكــد 
لتلبية  األساسية  الركائز  إحــدى  يشكل  المناسبين 
أهداف برنامج تحديث المطار والوفاء باالحتياجات 
المتزايدة لمرتادي مطار البحرين الدولي، مضيًفا أن 
والشراب،  الطعام  منافذ  من  المدروس  المزيج  هذا 
في  مــربــًعــا  مــتــًرا   3150 مساحة  على  يمتد  والـــذي 
في  األهمية  بالغ  دور  له  المغادرين، سيكون  منطقة 

تجاري  مــركــز  ــى  إل الــدولــي  البحرين  مــطــار  تحويل 
بما  الوطني  االقتصاد  لنمو  كبرى  دافعة  وقــوة  بــارز 
 ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  أهداف  مع  يتفق 
مؤكًدا أنه بفضل إطالق عدد من العالمات التجارية 
العالمية الرائدة للمرة األولى في المنطقة، فإن مطار 

أبرز  إحــدى  ذاتــه  في حد  الدولي سيصبح  البحرين 
الوجهات الفاخرة لتناول الطعام.

ومــن جــانــبــه، أعـــرب أنطونيو عــن فــخــره واعــتــزازه 
تجربة  خلق  في  البحرين  مطار  شركة  مع  بالتعاون 
سفر متميزة في أحد أبرز مطارات المنطقة، مشيًرا 

إلى حرص الشركة على وضع تصاميم فريدة للسبع 
تدخل  تجارية  لعالمات  المخصصة  وحـــدة  عــشــرة 

السوق البحرينية للمرة األولى.
األخـــرى  بــي  إس  إس  مجموعة  ــروض  عـ وتتضمن 
داخــــل مــبــنــى الــمــســافــريــن الــجــديــد مــطــعــم “لــومــي” 
العالمية  الــتــجــاريــة  والــعــالمــة  الــشــهــيــر،  الــبــحــريــنــي 
ــقــهــوة “إيـــلـــي كــافــيــه”، والــمــطــعــم  ــارزة إلنـــتـــاج ال ــبـ الـ
)للمرة  كوكيز”  “ميليز  المتحدة  المملكة  من  الشهير 
“يا  المفضل  المحلي  والمطعم  البحرين(،  في  األولى 
األولــى  )للمرة  “ليفيتو”  اإليطالي  والمطعم  ســالم!”، 
“دجاج  ومطعم  كينغ”،  “برغر  ومطعم  البحرين(،  في 
)للمرة  كافيه”  “جايبور  الهندي  والمقهى  كنتاكي”، 
األولى في البحرين(، ومطعم “ابر كرست” و”كامدن 
في  األولــى  )للمرة  السريعة  للوجبات  كومباني”  فود 
األولى  )للمرة  “ريتازا”  اإليطالي  والمقهى  البحرين(، 

في البحرين(.

المحرق - شركة المطار

أثناء توقيع االتفاقية
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ــع أســــعــــار الــبــنــزيــن ــ ــ ــرات ضــــد رف ــ ــاه ــ ــظ ــ فــــي ت

12 قتيال في إيران.. والسلطات تهدد وتقطع اإلنترنت

ارتفـــع عدد قتلـــى احتجاجـــات إيران 
التـــي اندلعت على خلفية رفع أســـعار 
البنزيـــن، إلـــى 12 شـــخصا بعـــد مقتـــل 
البارحـــة،  ســـيرجان  فـــي  متظاهـــر 
مدينـــة  فـــي  متظاهريـــن   4 وســـقوط 
المحمرة جنوب إقليـــم األهواز، بينهم 
شـــيراز،  فـــي  ســـادس  وقتيـــل  طفـــل 
وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان 
وقتيـــل تاســـع فـــي كـــرج، وقتيـــل في 
األهـــواز، كمـــا ســـقط أول قتيـــل فـــي 
العاصمـــة طهـــران برصـــاص األمن في 
 13 إلـــى  باإلضافـــة  منطقـــة شـــهريار، 
جريحـــا، فجـــر أمس، برصـــاص قوات 

األمن.
وشـــهدت العاصمة طهران اشـــتباكات 
عنيفـــة بيـــن األمـــن والمتظاهرين في 
أوتوســـتراد باســـداران، كمـــا أن هنـــاك 
اشـــتباكات بيـــن األمـــن والمتظاهرين 
فـــي ميـــدان شـــوش، جنـــوب طهـــران 

وقطع الشوارع بحرق اإلطارات.
بحـــرق  محتجـــون  قـــام  بينمـــا  هـــذا 
صور المرشـــد في إســـام شهر جنوب 
طهـــران، باالضافة إلـــى قيامهم بحرق 

مركز لألمن ومحطة للوقود.
فيمـــا أطلقـــت قـــوات األمن النـــار على 
المتظاهريـــن، مـــا أســـفر عـــن ســـقوط 
شـــيراز  فـــي  جرحـــى  وعـــدة  قتيـــل 
بمنطقة معالي أبـــاد، ودفع المحتجين 

إلحراق مركز األمن.
هربـــت  شـــيراز،  مدينـــة  مركـــز  وفـــي 
فـــي  األمـــن  قـــوات  مـــن  مجموعـــة 
هجوم مضـــاد مـــن المتظاهرين الذين 
كانـــوا يهتفـــون “ال نريـــد الديكتاتـــور.. 

فليرحل”.

األمـــن  قـــوات  تقـــوم  جهتهـــا،  مـــن 
واالستخبارات بإرســـال رسائل نصية 
للمواطنيـــن في مختلـــف المحافظات 
إلـــى  االنضمـــام  مـــن  تحذرهـــم 

االحتجاجات.
إلى ذلك، خرج المواطنون اإليرانيون 
فـــي مظاهـــرات ومســـيرات ووقفـــات 
احتجاجيـــة فـــي معظـــم المحافظـــات 
إلـــى  تحولـــت  حيـــث  اإليرانيـــة، 
بينمـــا  للنظـــام  احتجاجـــات مناهضـــة 
اشـــتبك متظاهـــرون مع قـــوات األمن 
التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات 
واستخدمت العنف، بحسب النشطاء 
وكمـــا تظهـــر المقاطـــع التي ينشـــرونها 

عبر مواقع التواصل.
العـــام  المدعـــي  وصـــف  جهتـــه،  مـــن 
منظـــري  جعفـــر  محمـــد  اإليرانـــي 
االحتجاجـــات بأنهـــا “أعمـــال شـــغب”، 

مهددا بمواجهة المحتجين.
االقتصـــادي  المجلـــس  اجتمـــاع  أمـــا 
األعلـــى الـــذي عقـــد بحضـــور الرئيـــس 
ورؤســـاء  روحانـــي  حســـن  اإليرانـــي 
الســـلطات الثـــاث لـــم يخـــرج بنتيجة 
حـــول مآالت رفع أســـعار البنزين وركز 
فقط على أن عائدات رفع أسعار النفط 
ســـيتم توزيعها على الفقراء بأسرع ما 
يمكن، فـــي محاولة المتصاص غضب 

المتظاهرين.
ووفقـــا لقنـــاة “در” الناطقة بالفارســـية 
مدينـــة   53 تشـــهد  اإلنترنـــت،  عبـــر 
مظاهـــرات وتجمعـــات أدت في بعض 
منها إلى مواجهات مع القوات األمنية 

التي هاجمت الحشود.
وفـــي العاصمة طهران، تعالت أصوات 
بهتـــاف  الثلـــج،  تحـــت  المتظاهريـــن 
“المـــوت للدكتاتـــور”، مطالبين برحيل 

المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي.
اإلنترنـــت  بـــأن  ناشـــطون  وأفـــاد 
انخفضت ســـرعته في معظم المناطق 
المناطـــق  فـــي  بالكامـــل  أو مقطوعـــة 
إقليـــم  مـــدن  فـــي  خاصـــة  الملتهبـــة 

األهواز.
وتفيـــد أنبـــاء أخـــرى بـــأن متظاهريـــن 
فـــي ميناء ديلـــم المطل علـــى الخليج 
بيـــن  الطريـــق  بقطـــع  قامـــوا  العربـــي 

محافظتي األهواز وبوشهر.
بدورهـــا كتبت النائبـــة اإلصاحية في 
البرلمان اإليراني عن العاصمة طهران، 
تـــم  “القـــرار  أن  سلحشـــوري،  براونـــه 
اتخـــاذه من قبـــل المجلس االقتصادي 
الثـــاث  الســـلطات  ورؤســـاء  األعلـــى 
فـــي تجاهـــل تـــام للبرلمـــان”، وطالبت 
الناخبيـــن بإلقـــاء اللـــوم علـــى البرلمان 

ألنه ال يمتلك قراره، حسب تعبيرها.
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طهران شهدت اشتباكات عنيفة بين األمن والمتظاهرين 

عواصم - وكاالت

كشــفت شــبكة “فوكــس نيــوز” األميركيــة، أمــس الســبت، أن قطــر 
كانت على علم مســبق بأربع هجمات إيرانية تم شــنها على ناقالت 
تجارية في خليج ُعمان، خالل مايو الماضي، لكن الدوحة لم تبادر 

إلى إخبار فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة.

وأوضحـــت “فوكس نيـــوز”، أنها 
اســـتندت فـــي معلوماتهـــا علـــى 
تقرير اســـتخباراتي وصفته بأنه 
يتمتع بـ “المصداقية”، وأشار إلى 
أن الدوحـــة تصرفـــت علـــى هذا 
النحـــو “المتخاذل” رغم “تحالفها 
المفترض” مع باريس وواشنطن 

ولندن.
كانـــت  قطـــر  أن  التقريـــر  وأورد 
على دراية مسبقة بهجوم الثاني 
عشـــر من مايو ضد ناقلتي نفط 
ســـعوديتين، وناقلـــة نرويجيـــة، 
فضـــا عـــن ســـفن أخـــرى علـــى 
مقربـــة من مينـــاء الفجيـــرة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ووفـــق التقريـــر االســـتخباراتي، 
التابـــع  القـــدس  فيلـــق  فـــإن 
للحـــرس الثـــوري اإليرانـــي، هـــو 

المســـؤول عـــن مهاجمـــة مينـــاء 
الفجيـــرة، الذي يعـــد معبرا مائيا 
حيويـــا يربط بيـــن مضيق هرمز 

والمحيط الهندي.
قطـــر  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
وعـــددا مـــن مســـؤولي الحكومة 
درايـــة  علـــى  كانـــوا  اإليرانيـــة، 
باألنشـــطة العدائيـــة التـــي يقوم 
بهـــا الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي، 
ألجـــل إرباك حركـــة الماحة في 

منطقة الشرق األوسط.
علـــى  نيـــوز”،  “فوكـــس  وعّلقـــت 
محتـــوى التقريـــر الـــذي وصفته 
فـــي  يأتـــي  بأنـــه  بـ”الخطيـــر”، 
وقـــت تواجه فيـــه قطر اتهامات 
واحتضـــان  اإلرهـــاب،  بتمويـــل 
الكثيـــر من األصـــوات المتطرفة 

على أراضيها.

قطر علمت مسبقا باعتداءات إيران البحرية
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اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  جـــدد 
أمـــس  الســـنيورة،  فـــؤاد  الســـابق، 
الســـبت، تمســـكه بترشـــيح رئيـــس 
الحكومة المستقيل، سعد الحريري، 
لرئاســـة الحكومة الجديـــدة. وقال: 
نؤيـــد تولـــي الحريـــري المســـؤولية 

بهذا الظرف االستثنائي.
كما حـــذر من أن لبنان لم يعد يملك 
تـــرف الوقـــت، بحســـب مـــا أفـــادت 
الوكالـــة الوطنيـــة لإلعـــام )وكالـــة 

رسمية(
إلـــى ذلـــك، رأى أن االلتفـــاف علـــى 
مخالـــف  النيابيـــة  االستشـــارات 
للدســـتور، في إشـــارة إلى ما يجري 
خلـــف الكواليس مـــن مباحثات بين 
عـــدة أحـــزاب سياســـية )حركة أمل 
التي يتزعمهـــا رئيس البرلمان، نبيه 
بري، وحـــزب هللا، والتيـــار الوطني 
الخارجيـــة  وزيـــر  برئاســـة  الحـــر 

بحكومـــة تصريف األعمـــال جبران 
الجمهوريـــة  ورئيـــس  باســـيل( 
مـــن أجـــل التوافـــق علـــى تشـــكيلة 
تكليـــف  قبـــل  الجديـــدة  الحكومـــة 

شخصية سياسية بتولي تأليفها.
كما قال: “يجب أن ندرك أنه لم يعد 
لـــدى لبنان ما يســـمى تـــرف الوقت 
واالنتظـــار وال حتى ترف االختيار. 
وأضـــاف أنـــه مـــن غيـــر الممكـــن أن 
يتولى مســـؤولية رئاســـة الحكومة 
شخص ليس له تجربة في العملين 

السياسي والحكومي.

السنيورة: نتمسك بالحريري

قتل 19 شخصًا على األقل غالبيتهم مدنيون، 
أمس الســـبت، جـــراء تفجير ســـيارة مفخخة 
في مدينة الباب بشـــمال سوريا، التي تسيطر 
عليهـــا فصائـــل ســـورية مواليـــة ألنقـــرة، وفق 
حصيلـــة جديـــدة أوردهـــا المرصـــد الســـوري 

لحقوق االنسان.
وقـــال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة 
 13 بينهـــم  شـــخصًا   19“ إن  بـــرس  فرانـــس 
مدنيًا على األقل قتلوا جراء تفجير الســـيارة 
المفخخـــة عند نقطة تجمع لســـيارات األجرة 

وحافات نقل الركاب في مدينة الباب”.
ونقل المرصد عن ناشطيه في المدينة وجود 
التفجيـــر”، مرجحـــًا  جـــراء  تفحمـــت  “جثـــث 
ارتفـــاع حصيلـــة القتلى، مع وجـــود “أكثر من 

33 جريحًا، بعضهم في حاالت خطرة”.
ولـــم تتبـــن أي جهـــة تنفيـــذ التفجيـــر أمـــس 

السبت.

مقتل 19 بتفجير 
سيارة مفخخة 
شمالي سوريا

بيروت - أ ف ببغداد - وكاالت

اســتعاد المتظاهــرون العراقيــون، أمــس الســبت، الســيطرة بالكامــل علــى ســاحة الخالني وجســر الســنك المؤدي إلــى الســفارة اإليرانية في 
العاصمة بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البالد.

وجاءت اســـتعادة الســـيطرة على هذين 
بغـــداد،  وســـط  الحيوييـــن  الموقعيـــن 
بعـــد انســـحاب قـــوات مكافحة الشـــغب 
العراقيـــة منهمـــا، وذلك بعد أســـبوع من 
ســـيطرتها عليهمـــا وطـــرد المتظاهريـــن 
منهمـــا وإغـــاق ســـاحة الخانـــي بالكتل 

الخرسانية.
 وتأتـــي هـــذه التطـــورات في بغـــداد بعد 
مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في 

انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير 
وســـط بغـــداد، بحســـب مـــا أكـــد المرصد 

العراقي لحقوق اإلنسان، أمس.
وقالـــت خليـــة اإلعـــام األمنـــي العراقية 
في بيان، إن التفجير كان نتيجة لـ”عبوة 
أســـفل عجلـــة”، مشـــيرة إلـــى أن القوات 
األمنية تجري تحقيقا لمعرفة مابســـات 

الحادث.
وذكرت مصادر أمنية عراقية في ســـاعة 

متأخـــرة أمـــس، أن عبوة ناســـفة بدائية 
الصنـــع انفجـــرت فـــي ســـاحة الطيـــران 
فـــي بغـــداد، ممـــا أدى إلى ســـقوط قتلى 

وجرحى.
وتوافـــد آالف المتظاهريـــن إلـــى ســـاحة 
التحريـــر وســـط العاصمـــة العراقية ليلة 
أمـــس، بعد يوم شـــهد مقتل 3 أشـــخاص 
وإصابـــة 40 آخريـــن خـــال احتجاجات 

“جمعة الصمود”.

ســـقوط  اســـتمرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى   
ضحايا جـــراء االحتجاجات في العراق، 
ال تـــزال مطالـــب المحتجيـــن بـ”إســـقاط 

النظام” مستمرة.

 وفـــي وقت الحق أمـــس، أفادت مصادر 
فـــي محافظة البصـــرة، جنوبـــي العراق، 
بأن المتظاهرين يمنعون الشـــاحنات من 
الدخول إلى ميناء أم قصر في البصرة.

متظاهرون يسقطون الحواجز الخرسانية التي أقامتها قوات األمن في ساحة الخالني أمس )أ ف ب(

مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 بانفجار سيارة وسط بغداد

الخرطوم - أ ف ب

حّددت محكمة في الخرطوم، أمس 
الســـبت، يـــوم 14 ديســـمبر المقبـــل 
موعـــدًا للنطـــق بالحكـــم فـــي قضية 
الفســـاد المالـــي التـــي يحاكـــم فيهـــا 
الرئيـــس المعـــزول عمر البشـــير، في 
حين احتشـــد عشـــرات مـــن أنصاره 
خارج مقر المحكمة رفضًا لتســـليمه 
للقضاء الدولي الذي ياحقه بجرائم 

حرب وإبادة وضّد اإلنسانية.
القاضـــي  المحكمـــة  رئيـــس  وقـــال 
ختـــام  فـــي  عبدالرحمـــن  الصـــادق 
جلســـة خّصصت لاســـتماع لشهود 
الرئيـــس  بحضـــور  وجـــرت  الدفـــاع 
الســـابق اليوم إنه “تم تحديد الرابع 
عشـــر مـــن ديســـمبر القـــادم موعـــدًا 

لجلسة النطق بالحكم”.
وأفـــاد مراســـل وكالـــة فرانس برس 
الـــذي حضـــر الجلســـة أّن مرافعـــات 
طرفي االتهام والدفاع ســـتقّدم إلى 

المحكمـــة كتابـــة ولـــن تعقـــد بالتالي 
أي جلســـة بعد اآلن إال جلسة النطق 

بالحكم.
أطـــاح  الـــذي  عامـــًا(   75( والبشـــير 
بـــه الجيـــش فـــي أبريل عقب أشـــهر 
غيـــر  الشـــعبية  االحتجاجـــات  مـــن 
المســـبوقة ضّد حكمه الذي استمر 3 
عقود، موقوف مذاك ويحاكم حاليًا 
أمـــوال  واســـتخدام  بتهمـــة حيـــازة 
أجنبيـــة بشـــكل غيـــر قانونـــي، وهي 
جريمة تصـــل عقوبتها إلى الســـجن 

لمدة 10 سنوات.

النطق بالحكم في قضية البشير 14 ديسمبر
دبي - العربية.نت

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية 
إن  أمـــس،  عبـــدي،  مظلـــوم  )قســـد( 
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 
أردوغان يبتز العالم ببضعة ســـجناء 
فـــي  عبـــدي  وكشـــف  داعـــش،  مـــن 
تغريدة بحســـابه في “تويتر” أن لدى 
ســـوريا الديمقراطية وثائق تؤكد أن 
تركيـــا تســـتخدم العديد مـــن عناصر 

داعش في غزوها لشمال سوريا.
ودعا عبـــدي لعقد محكمة دولية في 
شـــمال ســـوريا، الـــذي ارتكبـــت فيـــه 

داعش أفظع جرائمها.
وجـــه  قـــد  التركـــي  الرئيـــس  وكان 
تحذيرًا مبطنـــًا للدول األوروبية بأن 
باده قد تطلق سراح سجناء تنظيم 
داعش وتعيدهم إلـــى أوروبا، وذلك 
ردا علـــى العقوبـــات األوروبيـــة على 
أنقرة بســـبب التنقيب عـــن الغاز في 

البحر المتوسط قبالة قبرص.

وقال أردوغان للصحافيين، الثاثاء 
الماضـــي، إن تركيا ســـتواصل إعادة 
مسلحي داعش األجانب إلى بادهم 
حتى لو رفضت سلطات هذه الدول.
االتحـــاد  كشـــف  مـــن  يـــوم  وبعـــد 
األوروبـــي عن نظـــام لفرض عقوبات 
علـــى تركيـــا، حـــذر أردوغـــان الدول 
عليكـــم  “يتعيـــن  قائـــا  األوروبيـــة 
مراجعـــة موقفكـــم مـــن تركيـــا، التي 
تمســـك بالكثير مـــن أعضـــاء تنظيم 
الدولة في الســـجن، وتسيطر عليهم 

في سوريا”.

“قسد”: لدينا وثائق تؤكد استخدام تركيا لدواعش

وزير الدفاع الكويتي يكشف 
سبب استقالة الحكومة

سكاي نيوز عربية - الكويت

قال وزير الدفاع الكويتي النائب األول لرئيس 
األحمد  صباح  ناصر  الشيخ  ــوزراء  الـ مجلس 
الصباح، أمس، إن سبب استقالة الحكومة هو 
توجيهه  تم  ما  بشأن  إجابات  تقديم  “تجنبها 
من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول 
الجيش  فــي صــنــدوق  تمت  التي  الــتــجــاوزات 
الشيخ  وأضـــاف  بـــه”.  المرتبطة  والــحــســابــات 
النائب  أبلغ  أنــه  الصباح  األحمد  صباح  ناصر 
ــهــذه الـــتـــجـــاوزات والــمــتــســبــبــيــن بــهــا،  الـــعـــام ب
وحتى  بدايتها  منذ  األزمــة  تفاصيل  موضحا 

استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

قال محمد محمود عبادي، المسؤول في وزارة الداخلية اإليرانية في مقاطعة سيرجان، الجمعة، إن الشرطة اضطرت إلى استخدام األعيرة التحذيرية ضد  «
المتظاهرين ألنهم هاجموا مستودعًا للنفط باستخدام فروع األشجار. وأضاف “هاجموا بإلقاء فروع األشجار وكان معهم أسلحة بيضاء وكذلك أسلحة نارية، 

ودخلوا فناء مستودع النفط. كنت هناك بنفسي، ولم يكن لدينا خيار سوى إطالق أعيرة تحذيرية. تمكنا من طردهم خارج المستودع مرتين، لكنهم أصروا 
على الوصول إلى الصهاريج. لقد تسببوا في خلق أزمة. مع ذلك، وفي ظل هذه الصراعات حدثت بعض األشياء وأصيب عدد من األشخاص”.

رفع أهالي محافظة ذي قار جنوب العراق، أمس، شعارات ضد ما أسموه االحتالل اإليراني، منددين بقاسم سليماني. وتسعى طهران إلخماد التظاهرات في العراق، ومنع اإلطاحة بعبد المهدي، وذلك عبر  «
مساعي قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي كثف مؤخراً زياراته إلى العراق، بحسب ما أفادت وكالة رويترز في وقت سابق. كما كشفت االحتجاجات عن استياء العديد من العراقيين من بسط النفوذ 

اإليراني على بالدهم. وكان قاسم سليماني قد توجه إلى العاصمة بغداد بعد يوم من اندالع االحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، 
حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي األمن برئاسة االجتماع بداًل من رئيس الوزراء.

مسؤول إيراني: اضطررنا إلطالق النار على المتظاهرين

العراق... هتافات ضد إيران وسليماني في ذي قار

المحتجون بالعراق يستعيدون ساحة الخالني ويغلقون “أم قصر”
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ملـــل، ســـأم، الوجوه نفـــس الوجوه، والتصريحـــات ذاتها، والعناوين نفـــس العناوين، 
واألخبار والمقاالت ذاتها، كل يوم وكل أســـبوع وكل شـــهر وكل سنة، على ماذا يدل 
ذلـــك؟ يبرهـــن علـــى أن هـــذا المجتمع جامـــد وال يتحـــرك، وإن كانت ثمـــة حركة هنا 
أو هنـــاك، فهـــي بأقصـــى درجة حركـــة رتيبة، روتينيـــة، مثل أغنية مكررة! ال تجســـد 
وال تعبـــر عـــن ديناميكيـــة المجتمع الذي يبرهن أنه مجتمع حيوي متغير، يشـــعر فيه 
اإلنسان الذي يعيشه بأنه حي، كل يوم أمام الجديد والمثير والمتغير، كما هو الحال 
بالمجتمعـــات الحيويـــة المتغيـــرة، وأقرب صـــورة لمثل هـــذه المجتمعـــات الحيوية، 
الغربية، وجزء من المجتمعات اآلسيوية، كالصين وسنغافورة، وكوريا. طبعًا ليست 

الشمالية.
مـــاذا أعني بالمجتمعات الحيوية المتغيرة؟ هي تلك التي تســـجل باســـتمرار إنجازًا 
على كل األصعدة، فعندما تقرأ صحفهم وتشـــاهد قنواتهم وتتابع وســـائل التواصل 
االجتماعي لديهم ترى اإلبداعات واإلنجازات، والمواطن، ال يشـــكو ليال ونهارا حالة 
الجمـــود في وضعه المعيشـــي الذي شـــهد عندنـــا تراجعا عما كان عليـــه، وهنا تقاس 
الحيوية المجتمعية، باســـتمرار اإلنفاق والمســـتوى المعيشي الذي يعيشه المواطن، 
والـــكل يعلـــم وال يجـــب أن نخجـــل من االعتـــراف بأن مســـتوى اإلنفاق لـــدى غالبية 
المواطنين البحرينيين قد انخفضت، وأتمنى لو أجريت دراســـة في هذا الشأن بدل 
الدراســـات السياسية الفارغة، والتاجر، ال يتبرم من القوانين واإلجراءات، والمثقف 
ال يضجـــر مـــن القوالـــب الجامـــدة للثقافة، وقـــس على ذلـــك بقية الشـــرائح والفئات 

والطبقات التي تشعر بالتبرم من الجمود.
نحـــن إذا أمـــام حالـــة متكـــررة مجتـــرة، حـــان الوقـــت للشـــعور، بالتغيير فـــي المزاج 
والتفـــاؤل، واألمـــان المعيشـــي، فبعـــد أن تحقـــق االســـتقرار األمنـــي وهذا أمـــر غاية 
فـــي األهمية وتشـــكر عليه الحكومة برعاية ســـمو رئيـــس الوزراء األميـــر خليفة بن 
ســـلمان حفظه هللا ورعاه، التي حققت أمن واســـتقرار البالد بعد ســـنوات الجمر. كل 
ذلـــك جيـــد، بل ممتاز، لكن يبقى تحريك المياه الراكدة في شـــرايين المجتمع وأولها 
الحالـــة الماديـــة للمواطن، ثـــم تحريك المياه األخرى الراكدة فـــي قطاعات االقتصاد 
والتجـــارة والســـياحة والثقافة، ويفضل لو تم إلغاء اإلعالم، وكل شـــرايين المجتمع 
حتـــى إذا ما فتحنـــا الصحف والقنوات المحلية تطالعنا باألخبـــار الجديدة والمفعمة 
بالحيويـــة، بـــدل العناويـــن الحالية التـــي ترفع ضغط الدم وتســـبب الكآبـــة، التغيير، 
جربنـــاه في الســـنوات األولى قبل ثالثين ســـنة عندما كانت البحريـــن مركز المنطقة 
النابض بالحيوية والنشـــاط، وكان المواطن بمســـتوى معيشي وإنفاقي ُيحسد عليه 
فـــي العالم العربي كله، واليـــوم حان الوقت لعودة البحريـــن لمركزها الطبيعي ولكن 
متى؟ وكيف؟ القواعد موجودة وقد وضعها سمو رئيس الوزراء منذ البداية، وحان 

الوقت للعودة إليها وتفعيلها، بدل التجارب العشوائية هنا وهناك.

تنويرة: السير باالتجاه المعاكس ُيجدي عندما يصبح اتجاه السير، مختلفًا. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

أغنية مكررة!

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

للتواصل: 17111483

آفة كبرى تعمل على تشويه الشوارع
تحدثـــت فـــي زاوية يوم الجمعـــة الماضي عـــن “الملصقات التي تشـــوه 
جدران ومحالت ســـوق المنامة بجميع اللغات”، وتفاعل عدد من القراء 
مع الموضوع، واليوم سأتحدث عن آفة كبرى تعمل على تشويه الشوارع 
وترتبـــط بمقتضيـــات الفـــن والجمال، والبد مـــن وقفة للمناقشـــة إذا كنا 
نتحدث عن شـــوارع ومدن بمعاييـــر جمالية ونظريات تخطيط حديثة، 
واآلفة الكبرى هي “بعض إعالنات الشـــوارع” وإضرارها بمظهر الشوارع 
ورونقهـــا، فمعظم اإلعالنات الكبيرة التي نشـــاهدها تشـــعر أنها مصممة 
بطريقة بدائية، ال يراعى فيها التنســـيق والجمال واإلخراج، فيزيد ذلك 
من تشويه الشوارع واالعتداء عليها، وفيما يخص اإلعالنات الصغيرة، 
وأكثرها تخص الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، فألوانها متنافرة 
علـــى حوائـــط المباني الخاصـــة والعامة، وحتـــى دور العبادة وإشـــارات 
المـــرور، وهنـــاك إعالنات تتســـلق األعمدة والجدران وتصل في تســـلقها 
إلى األسطح وتستقر فوقها، تركيبات كئيبة يمجها الذوق نهارا، وتفشي 

األبصار ليال بأضوائها المتحركة.
بعض إعالنات الشـــوارع تضفي صورة كئيبة وظالال حزينة وتدعو إلى 

اإلشفاق بدال من اإلعجاب، وهذا الجو القاتم من القبح والتنافر ينطوي 
علـــى خطر داهم أكبـــر يرتبط بترقية أذواق النـــاس وغرس مبادئ حب 
الجمـــال وتقديـــس الفـــن، فعالم اإلعالنات نـــوع من أنـــواع الثقافة، وقد 
يحســـب مـــن الفنون الجميلة بوجه عام، وهنـــاك صلة وثيقة بين الفنون 
التشـــكيلية وكل ما يتصل بحياة اإلنســـان اليومية، من مسكن، وأدوات 
زينـــة أو عمـــل، ومـــن هنا البد للشـــخص الذي تـــوكل إليه مهمـــة تصميم 
اإلعالنـــات أن تكـــون لديه أحاســـيس القيـــم الجمالية المتصلـــة بالفنون 
وليـــس مجرد ضليع في برنامج “الفوتوشـــوب” لنفســـح المجـــال أمامه، 
ويتفـــق معـــي الكثير في “بالوي” اللغة العربيـــة التي نقرأها في عدد من 
اإلعالنات مثل “مكســـراة بدال من مكسرات”، “نضارات بدال من نظارات” 

وغيرها.

ما أريد الوصول إليه هو أن تصميم اإلعالنات من األعمال الفنية المحضة،  «
كاللوحة المنحوتة، والجدارية والتصاميم وبقية منتجات الفن التشكيلي، 

وليس مجرد عمل عادي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

آفاق عمل “البحرينية” في المجال الدبلوماسي
نتذكـــر دائًمـــا إعجـــاب صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، قرينـــة جاللـــة العاهل المفـــدى، رئيســـة المجلس األعلـــى للمـــرأة، وتقدير 
ســـموها وتشـــجيعها المرأة البحرينية في كل المجاالت، وهذا ما يثير في نفوس 
كل البحرينيـــات الفخـــر واالعتزاز، وحين تأتي مناســـبة وطنيـــة كبيرة ومهمة في 
روزنامة األيام البحرينية كمناسبة يوم المرأة الذي يصادف األول من ديسمبر من 

كل عام، يتعاظم التقدير لدور نساء البحرين في كل المجاالت.
وســـيكون االحتفـــال هـــذا العام فـــي الشـــهر المقبل بـــإذن هللا مميًزا، كمـــا كان في 
احتفـــاالت يـــوم المـــرأة البحرينية في الســـنوات الماضية، وســـيخصص لالحتفاء 
بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، وهذا قطاع ينضوي 
تحـــت إطـــار ما أشـــارت إليه ســـمو األميرة ســـبيكة حفظها هللا من ناحيـــة النتائج 
المتقدمـــة التـــي أســـهمت فـــي تحقيقها مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة وقدرتها على 
تعظيـــم مكتســـبات الوطـــن ومنجزاته، بحســـها ووعيها الوطنـــي العالي في وطن 

يزخر بالكفاءات النسوية المؤهلة بالعلم والمعرفة والخبرة والتخصص.
وتكتمل الصورة بكل مالمحها ضمن المشـــروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، في منـــح المرأة البحرينية مقومات 
النجـــاح فـــي كل تخصـــص ومجـــال تدخله، واألمـــر أيًضـــا يجعلنا علـــى موعد مع 
احتفـــال يوم المرأة في العام المقبل 2020 وذلك باالحتفاء بالمرأة البحرينية في 
مجال “العمل الدبلوماســـي”، ولو تحدثنا عن هذا المجال لرأينا أنه بدأ بدعم كبير 
مـــن لـــدن رائد الدبلوماســـية البحرينية ســـمو الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة، 
وهـــو مســـتمر في تجـــدد األفـــكار والمبادرات ضمـــن رؤية معالي الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد آل خليفـــة، وزيـــر الخارجيـــة حيث شـــهدت الـــوزارة في عهده نقلـــة نوعية 
فـــي هـــذا المجـــال. ولعـــل اختصار هذا المســـار، نقـــرأه فـــي الحـــوارات واللقاءات 
الصحافيـــة مـــع وكيل وزارة الخارجية الشـــيخة رنا بنت عيســـى آل خليفة، كأول 
امـــرأة بحرينيـــة تتبوأ هذا المنصب، حيث يتأكد دور الوزارة في االهتمام بتمكين 
المرأة في المجال الدبلوماسي والسياسي، نظًرا لما تتمتع به المرأة البحرينية من 
قـــدرات ومهارات تؤهلها لتبّوؤ المناصب القيادية، ســـواء على المســـتوى المحلي 
أو اإلقليمي، وقد وضعت الوزارة هدًفا أساســـًيا، هو جعل المرأة البحرينية عامالً 
أساسًيا لتحقيق تطلعات الوزارة، وال شك في أن بلوغ نسبة 32 بالمئة من إجمالي 
العاملين في وزارة الخارجية من الكوادر النسوية في السلك الدبلوماسي مدعاة 

للفخر واالعتزاز، واستشراف رائع لمستقبل أكثر إشراًقا للمرأة البحرينية.

زهراء عادل عيسى المرزوق

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
قبل أيام قليلة شهد جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
حفظـــه هللا، حفـــل تقديـــم جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية في دورتهـــا الرابعة 
بمركـــز عيســـى الثقافي، والتي فـــازت بها مؤسســـة إدهي الباكســـتانية لألعمال 
الخيرية، هذه الجائزة الرفيعة التي تقام برعاية سامية من جاللة الملك المفدى 
خيـــر تخليـــد ووفاء لـــروح الراحـــل العظيم ســـمو األمير عيســـى بن ســـلمان آل 

خليفة، صاحب العطاء اإلنساني الكبير.
وال شـــك أن الرعاية الملكية الســـامية لهذه الجائزة تعطيها مكانة واحتراما لدى 
دول العالم ولدى الطامحين للفوز بها وتؤدي إلى التعامل معها بمهنية وشفافية 
تامـــة. وهـــذه الجائزة ال تقوم فقط على قيمتها الماديـــة والمعنوية، لكنها بمثابة 
رســـالة تحمـــل الكثيـــر من المعانـــي للعالم كله، رســـالة تبعث صورة مشـــرقة عن 
البحرين إلى شعوب العالم، رسالة تقول إن البحرين دائما حاضرة وتشارك بسهم 
كبير في كل ما هو إنساني في هذا العالم. هذه الجائزة الرفيعة يتم تقرير الفائز 
بهـــا عن طريق لجنـــة تحكيم على مســـتوى رفيع من المهنيـــة والحيادية التامة 
البعيدة عن أية أهواء، وبتوجيه مباشـــر من جاللة الملك المفدى، وهذا هو ســـر 
نجاحها وذيوعها، إلى جانب بعدها التام عن األهواء السياسية وتركيزها بشكل 
محض على العمل اإلنساني، والعمل اإلنساني ال يعرف الجنسية وال المذهب وال 
الطائفة. لذلك فإن فوز مؤسسة إدهي الباكستانية لألعمال الخيرية واإلنسانية 
لم يأت من فراغ، لكنه جاء بعد دراسات متأنية وبعد عامين كاملين من البحث 
واالستفسار والشفافية والمهنية في االختيار من قبل لجان على مستوى رفيع 

من التخصص.
نبارك لمؤسسة إدهي الباكستانية لألعمال الخيرية واإلنسانية هذا الفوز  «

الكبير، ونتمنى لها دوام االجتهاد والتفوق في عالم العمل اإلنساني، ونقدم 
الشكر للقائمين على مركز عيسى الثقافي على جهدهم المشرف في كل 

مراحل العمل الخاصة بتقديم هذه الجائزة المشرفة ونشكر قائد فريق 
العمل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على جهده الوافر في صنع هذه 
الصورة المشرقة وتقديم رسالة نبيلة عن البحرين إلى أنحاء العالم، تلك 

الرسالة التي تقول إننا بلد سالم ومحبة وعطاء.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

من منا ال يســـتذكر مآثر الراحل ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه، وحبه لشعبه الذي كان جليا وواضحا واألجمل أنه حب متبادل من الطرفين.

لم يســـعدن الحظ بالســـالم على ســـموه لكن نشـــرات األخبار تناقلت مرارا اســـتقباله 
والدي وتشـــريفه له باســـتالم نسخ خاصة لبعض إصداراته القانونية واهتمام سموه 
به وبكل فرد معطاء يساهم في نهضة البالد وسماحته وبشاشته وترحيبه وسؤاله 
عـــن أحـــوال أفراد العائلة، وهكـــذا كان رحمة هللا عليه أبا محبا لـــكل فرد في عائلته 
الكبيرة التي تجمعها البحرين قاطبة. الحب الذي خلفه سمو الشيخ عيسى أكبر من 
أن أصفـــه فـــي مقالي هذا، فموعد رحيلـــه كان صعبا علينا جميعـــا، بكينا األب الوالد 
الكبيـــر رغـــم أن هللا لـــم يضيعنا وجعـــل لنا خير خلـــف لخير ســـلف وزرع فينا محبة 

القائد جاللة الملك المفدى كما أحببنا والده الكريم.

وال أجمـــل مـــن تخصيص جاللته حفظه هللا ورعاه جائزة تحمل اســـم الراحل ســـمو 
الشيخ عيسى بن سلمان تعنى بالعمل اإلنساني واإلغاثي والتطوعي وتنتشر ليكون 

صداها واسعا ويشمل جميع الدول ويحصدها دوما من يستحقها وبجدارة.
ومضة: إن ذكرى الراحل الكبير ومآثره التي ال تعد وال تحصى وقربه من كل فرد  «

في البحرين نستذكرها بكل فخر، وندعوا له دوما بالرحمة والغفران، كما نتمنى أن 
تكون جائزة المغفور له بإذن الله تعالى دليال واضحا وإرشاديا لتنمية العمل اإلغاثي 

واإلنساني والتطوعي بأشكاله المختلفة، وأدعو هنا جميع المختصين في هذا الشأن 
إلى االلتفات لتدريس الجائزة باسمها الكريم وأهدافها وتنمية تطلعات النشء نحو 
مضمون العمل اإلنساني واإلغاثي والتطوعي في الكتب المدرسية بجميع مناهجها 

حتى نعمل على بناء جيل حقيقي واع لتاريخه العريق ودولته الحديثة وأهمية مشاركة 
تجاربه الخاصة مع جميع من حوله من أقطار مختلفة.

سمر األبيوكي

“عيسى اإلنسانية”
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، أن مملكة البحرين أثبتت مرة أخــرى نجاحها الكبير في احتضانها لرياضة فنون القتال المختلطة 
العالميــة، مــن خــالل التميــز والنجاح الذي حققته عبر فعاليات أســبوع بريف الدولي للقتال الذي أقيــم على أرض المملكة للعام، إلى 

جانب بطولتي بريف وبطولة KHK العالمية للوزن المفتوح لالعبين المحترفين التي انطلقت في هذا العام.

وقـــال ســـموه: “ حققـــت مملكـــة البحرين 
نجاحات كبيرة فـــي رياضة فنون القتال 
المختلطـــة، بفضل الرعايـــة والدعم الذي 
تحظـــى به الرياضـــة البحرينية عامة من 
لـــدن حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، والذي دفـــع الرياضة 
علـــى  رفيعـــة  مكانـــة  لتبـــوء  البحرينيـــة 
خريطـــة الرياضـــة الدولية”.وتابـــع ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة: »وكان 
للجهود المتميزة لســـمو الشـــيخ خالد بن 
لرئيـــس  النائـــب األول  حمـــد آل خليفـــة 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، الدور 
البارز في تحقيق مملكة البحرين للعديد 
مـــن االنجازات بســـواعد أبطـــال البحرين 
فـــي مختلـــف األوزان، وتحليهـــم بالروح 
الرياضيـــة، مـــا وضع مملكـــة البحرين في 
مصـــاف الـــدول المتقدمـــة على مســـتوى 

هذه الرياضة”.
بالجهـــود  عـــن ســـعادته  وأعـــرب ســـموه 
الحثيثة الذي يبذلهـــا المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة، ومساهمتهم 
الفاعلـــة فـــي نجـــاح مملكـــة البحرين في 
الحـــدث  مـــن  النســـخة  هـــذه  اســـتضافة 
العالمـــي، وذلـــك تنفيـــذًا لخطـــة النهوض 
بالرياضـــات القتاليـــة وتهيئـــة المنتخبات 
المشـــاركات. وختـــم  الوطنيـــة لمختلـــف 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
حديثه، قائال: “المنتخـــب الوطني لفنون 
القتـــال المختلطـــة حقـــق نتائـــج ايجابية 
وكسب احترام وتقدير الجميع من خالل 
منافســـته الشـــريفة وتحقيقه للميداليات 
والمراكـــز المتقدمة في هذه النســـخة من 
البطولة، وهذا ليـــس بغريب على العبينا 
الذيـــن اعتادوا علـــى تحقيـــق االنجازات 

في مختلف المسابقات الدولية”.
وبحضور ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب االول لرئيـــس المجلـــس 
االعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، أســـدل الســـتار يوم 
أمس الســـبت على فعاليات أسبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019 الـــذي أقيـــم أرض 
مملكـــة البحريـــن، والذي ينظمـــه االتحاد 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي 
BMMAF بالتعـــاون مـــع منظمـــة بريـــف 
BRAVE واالتحـــاد الدولـــي لفنون القتال 
فـــي    IMMAF-WMMAA المختلطـــة 
الفتـــرة من -10 16 نوفمبـــر الجاري  على 
صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة. حيـــث 
تتضمـــن فعاليات أســـبوع بريـــف الدولي 
للقتـــال، إقامـــة بطولـــة العالـــم السادســـة 

للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار 
والشـــباب في نســـختها الثانيـــة، وبطولة 
بريف للمحترفين في نســـختها التاســـعة 
القتـــال  لفنـــون  للمحترفيـــن  والعشـــرين 
المختلطـــة، وبطولة KHK العاليمة للوزن 

المفتوح في نسختها األولى.
ميداليـــة   14 علـــى  البحريـــن  وحصـــدت 
موزعـــة بين على 5 ذهبيـــات و3 فضيات 

و6 برونزية.
وبهذه المناســـبة، رفع ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة أســـمى آيـــات التهاني 
البـــالد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، وإلـــى ولي العهـــد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، والى  ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
تحقيـــق المنتخـــب البحريني 14 ميدالية 
واحتاللـــه المركز الثاني والمحافظة على 

صدارة التصنيف العالمي.
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة 
“إن االنجـــاز العالمـــي الكبير الـــذي تحقق 
علـــى أرض البحرين يعد انجـــازا تاريخيا 
بـــكل معنـــى الكلمـــة بعـــد مســـيرة حافلة 

لهـــذه الرياضة التي اســـتطاعت ان تثبت 
قدرتهـــا وقوتها علـــى المســـتوى الدولي، 
بفضـــل ما تحظى به الرياضـــة البحرينية 
مـــن رعاية ودعـــم من قبل ســـيدي الوالد 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، والتي منحت الرياضة 
البيئـــة المناســـبة التـــي يمكن مـــن خاللها 
هـــذه  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  تعزيـــز 

الرياضة في فترة وجيزة”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “لقـــد كان لوقـــوف ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
دورا مهمـــا فـــي تحقيق مملكـــة البحرين 
تمكـــن  أن  بعـــد  العالمـــي  اإلنجـــاز  لهـــذا 
ســـموه وبفضـــل رؤيتـــه الشـــاملة لتطوير 
الرياضـــة البحرينيـــة مـــن وضـــع اللبنـــات 
األساســـية النطالقة الرياضـــة البحرينية 
العالميـــة وقـــد اســـتفادت رياضـــة  نحـــو 
فنون القتال المختلطة من إســـتراتيجية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
وترجمتهـــا علـــى ارض الواقـــع لتصل الى 
أهدافهـــا فـــي رفـــع اســـم وعلـــم البحرين 
عاليـــا في المحفل العالمي وإبراز الصورة 
الناصعـــة عن الرياضة البحرينية وخاصة 

فنون القتال المختلطة”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “عملنا بجد منذ فتـــرة طويلة من 
أجـــل بناء فريـــق بحريني قـــوي في لعبة 
فنـــون القتـــال المختلطة وقـــد وضعنا له 
إســـتراتيجية واضحة المعالـــم وبطريقة 
االنجـــازات  الـــى  للوصـــول  احترافيـــة 
العالميـــة وبالفعـــل اســـتطعنا ان نترجـــم 
تلـــك الجهود لنتائج مشـــرفة في مختلف 
المشـــاركات والتي وضعـــت البحرين في 
خانة الدول المتقدمة في هذه الرياضة”

 نبارك للمنتخب هذا اإلنجاز

  هذا، وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة لالعبـــي منتخبنا الوطني الحائزين 
على الميداليات فـــي بطولة فنون القتال، 
متمنيـــًا لهـــم دوام التوفيـــق فـــي الفتـــرة 

القادمة.

 البحرين تحصد 14 ميدالية

 ونجـــح أبطـــال البحرين فـــي رفع حصلية 
المملكـــة مـــن الميداليـــات الملونـــة إلى 14 
ميدالية فـــي اليوم الختامي للمنافســـات، 
بعد أن كانت حصيلة المملكة 8 ميداليات 
قبـــل انطالقـــة منافســـات اليـــوم األخيـــر، 
ونجحـــت البطلـــة ســـابرينا لورينتينـــا دي 
ســـوزا مـــن تحقيق الميداليـــة الذهبية بعد 
فوزهـــا علـــى االيطاليـــة ياســـمين فافيرو، 
نهائـــي  علـــى  البحريـــن  أبطـــال  وســـيطر 
وزن 77.1 كليوجـــرام، بعـــد أن دار النـــزال 
النهائـــي بين الالعبين البحرينيين رمضان 
وزميلـــه  بالذهبيـــة،  المتـــوج  جيتينـــوف 
زاجيـــد جيـــداروف، وفـــي ســـيناريو مكرر 
ســـيطرة نجـــوم البحرين علـــى نهائي وزن 
فـــاز فيـــه مرتضـــى  الـــذي  93 كيلوجـــرام 
علـــى  الذهبيـــة  بالميداليـــة  علـــي  طلحـــة 
النـــزال  وفـــي  موجميـــد،  زميلـــه  حســـاب 
باشـــا  البطـــل  أبـــدع  للبطولـــة  الختامـــي 
خرخاشـــيف وألهب حماس الجماهير بعد 
أن فـــاز فـــي النزال الختامي على حســـاب 
الكازخســـتاني رســـول خطاييـــف محـــرزًا 

الميدالية الذهبية.

نتائج النزاالت

وجـــاءت نتائـــج بقيـــة النـــزاالت كالتالـــي: 
فـــوز الكازخســـتاني باجـــدات جوبانيـــش 
على مواطنه ســـاجين كازبيـــك والتتويج 
بالميداليـــة الذهبيـــة، وانتصـــار األوكراني 
عطـــا عطاييـــف علـــى األمريكـــي جالفـــان 
الروســـي  تمكـــن  فيمـــا  الذهـــب،  وحصـــد 
زافيـــف مـــن الفـــوز علـــى مواطنـــه آليـــف 
الالعـــب  وتـــوج  بالذهـــب،  والتتويـــج 

الروســـي أحمد غازي غمـــدوف بالميدالية 
الذهبية بفوزه على الكازخســـتاني االمان 
شـــالكيمبكوف، فيما فاز الالعب الروســـي 
مراد اومشـــيف على مواطنه عمراســـكاب 
يوســـوبوف، وتـــوج الروســـي جاســـموراد 
ماجوميـــدوف بالميداليـــة الذهبيـــة بفـــوز 
علـــى مواطنـــه إيوســـوب ماجوميـــدوف، 
وحصـــد الالعـــب الروســـي جـــاد زيمـــوراد 
باودينـــوف الميداليـــة الذهبية بفوزه على 

مواطنه شامل كوراغوميدوف.

وفـــي نزاالت الفتيـــات تمكنت الســـويدية 
علـــى  الفـــوز  مـــن  محمـــودي  بيزهـــان 
الكازخســـتانية آيـــان تورســـين والتتويـــج 
حصـــدت  فيمـــا  الذهبيـــة،  بالميداليـــة 
سفيتكيفســـكا  أناســـتازيا  األوكرانيـــة 
الميدالية الذهبية بفوزها على االسترالية 
أوليفيا أكمـــار، وتمكنت الســـويدية بيانكا 
أنتمـــان مـــن الفـــوز علـــى االســـترالية هانا 
داوســـون والتتويـــج بالميداليـــة الذهبية، 
وفـــي نهائي اســـترالي خالص اســـتطاعت 
الالعبـــة ميشـــيل مونتـــاج من الفـــوز على 
مواطنتها ميل ويبستر والتتويج بالذهب.

فيلم قصير عن البطولة

 عرضـــت اللجنـــة للبطولـــة فيلمـــًا قصيـــرًا 
قبل التتويـــج األخير يحتوي على لقطات 
لبطولـــة العالـــم لفنـــون القتـــال المختلطـــة 
ولقطـــات أخـــرى لبعـــض مباريـــات بطولـــة 
المحترفيـــن التـــي أقيمـــت يـــوم الجمعـــة 
جماهيريـــًا  حضـــورًا  وشـــهدت  الماضـــي 
كبيـــرًا هـــو األول مـــن نوعـــه فـــي بطوالت 
العالـــم الثالث التي أقيمت في والية الس 

فيغاس في الواليات المتحدة األمريكية.
واحتـــوى الفيلم أيضًا علـــى لقطات لحفل 
االفتتـــاح ومنطقة اإلكســـبو التي شـــهدت 
معرضـــًا لبيـــع األدوات القديمـــة والتراثية 
وبعض الصناعات التي اشتهرت بها بعض 

قرى ومدن المملكة.

 عمل جبار

  بذلـــت اللجنـــة الطبيـــة بالبطولة برئاســـة 
كبيـــرة  جهـــودا  يوســـف صليبيـــخ  عـــادل 
وجبـــارة من خالل ما وفرتـــه من خدمات 
مشـــاركة  دول  مـــن  المشـــاركين  لجميـــع 
والعبيـــن، ولـــم يقتصـــر العمل فقـــط على 
المنافسات الرياضية بل امتد ليشمل مقار 
الســـكن وكل جوانب البطولـــة وعلى مدار 
أيامهـــا لتوفير كافة المســـتلزمات الطبية، 
وحـــرص جميـــع طواقـــم اللجنـــة الطبيـــة 
على التواجد وعن قرب ســـواء في فنادق 
ومقـــار الســـكن أو فـــي صالـــة المنافســـات 

بمدينة خليفة الرياضية.

القناة الرياضية تواكب الحدث

بتلفزيـــون  الرياضيـــة  القنـــاة  واكبـــت    
البحرين الحدث العالمي التي اســـتضافته 
المملكـــة لمـــدة أســـبوع على صالـــة مدينة 
القنـــاة  الرياضيـــة، حيـــث عملـــت  خليفـــة 
الرياضية على نقل فعاليات أسبوع بريف 
الدولـــي لفنـــون القتال المختلطـــة، بتوفير 
طاقم القنـــاة للعمل على إبراز هذا الحدث 
الدولـــي الـــذي يقـــام علـــى أرض المملكـــة. 
ونجحت القنـــاة الرياضية فـــي التميز من 
خـــالل النقـــل المباشـــر للمنافســـات طيلـــة 

البطولة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: البحرين أثبتت نجاحها في احتضان رياضة فنون القتال
العالــم بطولــة  فــي  المملكــة  بإنجــاز  الرشــيدة  القيــادة  نهنــئ  حمــد:  بــن  خالــد 

سموه: وقوف ناصر بن حمد أتى بثماره 
والبحرين تنجح في حصد 14 ميدالية 

وتحافظ على صدارة التصنيف العالمي
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دّشـــن منتخبنا الوطنـــي األول لكرة القدم 
سلســـلة تدريباتـــه فـــي العاصمـــة األردنية 
)عّمان(؛ اســـتعداًدا لمالقاة منتخب العراق 
يـــوم الثالثـــاء المقبل الموافـــق 19 نوفمبر 
الجاري، ضمن الجولة السادسة للمجموعة 
الثالثـــة من التصفيـــات المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخـــاض منتخبنـــا الوطنـــي مرانـــه مســـاء 
أمـــس فـــي عّمـــان علـــى ملعـــب التدريـــب 
بمدينة األمير حسين الرياضية الذي يبعد 
عـــن مقـــر الســـكن نحـــو 45 دقيقـــة، تحت 
قيـــادة المـــدرب البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا 

والطاقم المعاون.
وتضـــم قائمـــة المنتخـــب 23 العبـــا هـــم: 
ســـيد محمـــد جعفـــر، ســـيد شـــبر علـــوي، 
حمـــد الدوســـري، جاســـم الشـــيخ، مهـــدي 
حميدان، أحمـــد بوغمار، راشـــد الحوطي، 
محمـــد عبدالوهـــاب، عبدالوهـــاب المالود، 
وليـــد الحيـــام، محمد الحردان، إســـماعيل 
عبداللطيـــف، علـــي مدن، عبـــدهللا الهزاع، 
محمد الرميحي، ســـيد رضا عيســـى، سيد 
مهـــدي باقـــر، علـــي حـــرم، كميـــل األســـود، 
أحمـــد نبيـــل، محمـــد عـــادل، ســـيد ضيـــاء 

سعيد، وعبدهللا يوسف.

18 ساعة

جـــاء ذلك، بعد وصـــول المنتخب الوطني 
إلـــى األردن عبـــر رحلـــة طويلـــة اســـتمرت 
نحـــو 18 ســـاعة من هونغ كونـــغ، إثر فراغ 
المنتخـــب من مبـــاراة هونعـــغ كونغ ضمن 
الجولة الخامســـة، والتـــي انتهت بالتعادل 

السلبي بال أهداف.
ومرت رحلـــة مغادرة المنتخـــب من هونغ 
كونغ إلـــى األردن بمحطتي عبـــور: األولى 
إذ  البحريـــن،  فـــي  والثانيـــة  الهنـــد  فـــي 
غـــادرت يوم الجمعـــة 15 نوفمبـــر الجاري 
عنـــد 8.30 صباحا بتوقيـــت البحرين، قبل 
أن يصـــل الوفـــد إلـــى مقـــر الســـكن بفندق 
“فـــور ســـيزون” فـــي األردن عنـــد 1 فجـــرا 
يـــوم الســـبت 16 نوفمبر الجـــاري )2 فجرا 

بتوقيت البحرين(.
واكتفـــى الجهـــاز الفنـــي للمنتخب بخوض 
مران وحيد أمس خالل الفترة المســـائية، 
إذ مكـــث الالعبـــون للراحـــة صباحـــا، على 
أن يتـــدرب المنتخـــب اليـــوم فـــي الفتـــرة 
الصباحيـــة بصالـــة التقويـــة إضافـــة إلـــى 

التدريب المسائي.

التحليل الفني

الفنـــي  المحلـــل  حضـــر  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى 
للمنتخـــب أحمـــد كمـــال ومصـــور الفيديو 
جليـــل كوهجـــي مبكرا فـــي األردن؛ لرصد 
مبـــاراة منتخبي العـــراق وإيران، إذ حضرا 
المواجهـــة التـــي أقيمـــت يـــوم الخميـــس 
وانتهت بفوز العراق بهدفين مقابل واحد.

وجاء حضور المحلل الفني لمباراة العراق 
وإيـــران ضمـــن تحضيـــرات الجهـــاز الفني 
لمنتخبنـــا الوطنـــي للمبـــاراة المهمـــة أمـــام 
المنتخب العراقـــي الذي صعد إلى صدارة 
المجموعة برصيـــد 10 نقاط من 3 حاالت 
فـــوز وتعادل، ثم منتخبنـــا برصيد 8 نقاط 
مـــن فوزيـــن وتعادلين، إيـــران 6 نقاط من 
فوزيـــن وخســـارتين، هونغ كونـــغ نقطتين 
مـــن تعادلين وخســـارتين، كمبوديا بنقطة 

وحيدة من تعادل و3 خسائر.

متابعة متواصلة

يحظى وفـــد منتخبنـــا الوطني األول 
لكرة القدم بمتابعة مســـتمرة من قبل 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، الـــذي كان على 
ا بالوفد فور وصوله إلى  تواصل هاتفيًّ
هونغ كونغ، واألردن يوم أمس كذلك، 
إضافـــة إلـــى متابعـــة نائـــب الرئيـــس 
للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان 
آل خليفـــة ونائـــب الرئيـــس للشـــؤون 
البوعينيـــن،  اإلداريـــة والماليـــة علـــي 
واألمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
القدم إبراهيـــم البوعينين؛ لالطمئنان 

على أمور الوفد.

التحاق مدير المنتخبات

مـــن جهة أخرى، فإن مدير المنتخبات 
لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد  الوطنيـــة 
القـــدم راشـــد البوعينيـــن التحق بوفد 
منتخبنا الوطني بدءا من الجمعة 15 

نوفمبر الجاري.
برفقـــة  البوعينيـــن  راشـــد  ويحضـــر 
منتخبنا الوطني في األردن حاليا قبل 

مباراة العراق يوم الثالثاء المقبل.
وحـــرص مديـــر المنتخبـــات الوطنيـــة 
الفنـــي  بالجهازيـــن  االلتقـــاء  علـــى 
واإلداري للمنتخـــب الوطنـــي، إضافـــة 

إلى الالعبين.

نقطة التعادل

مباراة هونغ كونغ الســـابقة التي خرج 
بهـــا منتخبنـــا الوطني بنقطـــة التعادل 
الســـلبي بـــال أهـــداف منعـــت “األحمر” 
من االســـتمرار في صدارة المجموعة 

الثالثة.
مهمـــا  فـــوزا  يترقـــب  الجميـــع  وكان 
لألحمر في مشـــواره بالمجموعة نحو 
المنافســـة علـــى بطاقـــة مؤهلـــة إلـــى 
العبـــي  أن  إال  النهائيـــة،  التصفيـــات 
المنتخب لم يتمكنوا من زيارة شـــباك 
حارس هونغ كونغ الذي اختير أفضل 

العب في المباراة.
وعانـــى المنتخب من التكتل الدفاعي 

الكبير لدى تشـــكيلة المدرب الفنلندي 
فالنتايـــن، إذ ســـيطر األداء الدفاعـــي 
والتكتـــل فـــي المنطقـــة الخلفية على 
الـــذي  كونـــغ  هونـــغ  منتخـــب  شـــكل 
اعتمـــد أيضـــا علـــى الكـــرات المرتـــدة 
والثابتة، وكان قريبا من خطف هدف 
فـــي الشـــوط الثانـــي لربمـــا غيـــر مـــن 

المجريات كثيرا.
المحـــاوالت المتكـــررة لمنتخبنـــا مـــن 
خـــالل األطـــراف أو العمـــق والتـــي لم 
تتســـم بالفاعليـــة المطلوبـــة لـــم تكـــن 
مـــع  مـــا، خصوصـــا  إلـــى حـــد  كافيـــة 
األهميـــة التي كانت تكتســـيها النقاط 
خـــالل  مـــن  التنويـــع  ولعـــل  الثـــالث، 
اللجوء إلى خيار التســـديد من خارج 
المنطقـــة كان ســـيكون أحـــد الحلول، 
لكنـــه هـــو اآلخـــر لـــم يفعـــل بالشـــكل 
المطلـــوب، في حين لم يتم اســـتثمار 
الكرات الثابتة كالركالت الركنية التي 
وصـــل عددها إلى حوالي 6 على مدار 

الشوطين.

طي الصفحة

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم رئيـــس لجنة 
باالتحـــاد  والتســـويق  االســـتثمار 

رئيـــس وفـــد منتخبنـــا لمباراتي هونغ 
كونـــغ والعـــراق محمـــد الحمـــادي، إن 
المنتخـــب طوى صفحـــة مباراة هونغ 
كونغ التي انتهت في الجولة السابقة 

بالتعادل السلبي.
األحمـــر  العبـــي  أن  الحمـــادي  وأكـــد 
المقبلـــة  المواجهـــة  أهميـــة  يدركـــون 
أمـــام المنتخـــب العراقـــي، خصوصـــا 
مـــع أهميـــة تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
مـــن  الثـــالث؛  الفـــوز  بنقـــاط  والظفـــر 
أجـــل تعزيز رصيـــد المنتخب النقطي 
واالقتـــراب مـــن حصد بطاقـــة مؤهلة 
إلـــى التصفيات النهائيـــة المؤهلة إلى 

مونديال 2022.
بالمتابعـــة  الوفـــد  رئيـــس  وأشـــاد 
واالهتمام المســـتمرين الـــذي يحصل 
الوطنـــي مـــن قبـــل  المنتخـــب  عليـــه 
مختلف المســـؤولين وفـــي مقدمتهم 
ممثل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
المنتخـــب يحصـــل علـــى  وقـــال إن 
متابعـــة متواصلـــة من قبـــل مجلس 
إدارة اتحـــاد الكـــرة برئاســـة رئيـــس 
االتحـــاد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أن  إلـــى  مشـــيرا  خليفـــة،  آل  أحمـــد 
رئيـــس االتحـــاد علـــى تواصـــل دائم 

لالطمئنان على جميع أمور الوفد.
على صعيد متصل، فقد أثنى محمد 
الحمادي على حضور ومتابعة ودعم 
وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد، الذي شـــهد مبـــاراة منتخبنا 
الوطنـــي وهونـــغ كونـــغ فـــي هونـــغ 

كونغ.
ولفـــت الحمـــادي إلـــى أن الوزير تابع 
مجريـــات المباراة وســـاند المنتخب، 
غرفـــة  فـــي  بالالعبيـــن  التقـــى  كمـــا 
المالبـــس بعـــد صافـــرة النهاية وحيا 
الالعبيـــن علـــى أدائهم، حاثـــا إياهم 
بتقديـــم األفضـــل خالل المنافســـات 

المقبلة.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم أن حضـــور 
الكبيـــر  الدعـــم  يعكـــس  الوزيـــر 
ومســـاندة الوزيـــر للمنتخب الوطني 

في مشواره بالتصفيات المزدوجة.

دراسة العراق

بـــدوره، فإن مســـاعد مـــدرب منتخبنا 
الوطني أحمد عيســـى أكـــد أن الجهاز 
درس  الوطنـــي  لمنتخبنـــا  الفنـــي 
المنتخـــب العراقـــي جيـــدا مـــن خالل 
متابعـــة مبارياتـــه األخيـــرة، خصوصا 

لقاء إيران.
وأوضـــح أحمـــد عيســـى أن المنتخب 
العراقـــي لديـــه أســـلوب واضـــح فـــي 
اللعـــب، ويمتلـــك العبيـــن محترفيـــن 
وعلى مســـتوى عـــال، مشـــيرا إلى أنه 
يملـــك أفضلية الجمهـــور؛ نظرا لوجود 

عدد كبير من الجالية العراقية.
وأكد عيسى أن العبي منتخبنا بحالة 

فنية وبدنية ممتاز لمباراة العراق.
وقال “نســـعى إلنهاء فتـــرة أيام الفيفا 
فـــي العـــام 2019 عبـــر حصـــد صدارة 
المجموعـــة بالوصول إلـــى النقطة 11 
مع فوزنا على العراق إن شاء هللا في 

بداية مرحلة اإلياب”.
أن  بّيـــن  كونـــغ،  هونـــغ  مبـــاراة  وعـــن 
“األحمـــر” واجـــه منتخبـــا متكتـــال في 
المناطقـــة الدفاعيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
المنتخـــب الوطنـــي لم يكـــن متحفظا 
وتســـجيل  الفـــرص  لخلـــق  وســـعى 

األهداف، إال أنه لم ينجح في ذلك.

“األحمر” يبدأ اإلعداد للقاء العراق
ــة ــ ــاع ــ س  18 اســـــتـــــغـــــرقـــــت  رحــــــلــــــة  بـــــعـــــد  األردن  وصــــــــــل 

أحمد مهدي

أحمد كمال جليل كوهجي أحمد عيسىمحمد الحماديراشد البوعينين

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

منتخبنا الوطني قبل مغادرته من هونغ كونغ

من تدريبات المنتخب أمس )تصوير سيد علي شبر(

من لقاء منتخبنا وهونغ كونغ

الحمادي يؤكد 
العزم على 

التعويض وطي 
صفحة هونغ كونغ
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اللجنة اإلعالمية

هنــأ ســمو رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفــة الفرســان والفارســات الفائزيــن بألقاب 
المسابقات المختلفة للبطولة االفتتاحية لموسم قفز الحواجز، والذي شهد منافسات عالية الندية واإلثارة بين الجميع.

وأبـــدى ســـموه إعجابـــه الكبير بالمســـتوى 
الذي قدمه جميع المشـــاركين في البطولة 
االفتتاحية مشـــجعا الجميع على مواصلة 
الجهود الحثيثة المبذولة؛ من أجل إنجاح 
موســـم مســـابقات قفـــز الحواجـــز، والذي 
يوليه مجلـــس ادارة االتحاد اهتمام كبير؛ 

من أجل االرتقاء بهذه الرياضة محليا.
وحرص ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمتابعة جانب من المســـابقات 
وااللتقـــاء بعـــدد من الفرســـان ومســـؤولي 
اللجنـــة المنظمة والقائمين علـــى البطولة، 
معربا عن شـــكره وامتنانه للجهود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا القائمـــون علـــى إقامـــة هذه 
لتحقيـــق  الدائـــم  والســـعي  المســـابقات 
أعلـــى الدرجات على المســـتوى التنظيمي 

والتنافسي.
مستمرون في دعمنا لرياضة قفز الحواجز

رئيـــس لجنـــة قفـــز الحواجز الشـــيخ خالد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة أكـــد أن بطـــوالت 
ومســـابقات قفـــز الحواجـــز تشـــهد طفـــرة 
كبيـــرة من خـــال التطور الكبير للفرســـان 
ومـــا يقدمونه من مســـتويات عالية، وأكد 
أن المشـــاركة الواســـعة والجهـــود الكبيرة 
الســـبب  كانـــت  الفرســـان  يبذلهـــا  التـــي 
الرئيـــس وراء تطور المســـتوى التنافســـي 

التصاعدي.
وأكد الشـــيخ خالـــد بن محمـــد أن االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
وبرئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة يســـعى دائما لخلق أفضل األجواء 
التنافســـية للفرســـان، والمميـــز أيضـــا هذا 
الموسم هو المشاركة النسائية الافتة من 
قبل الفارســـات البحرينيات، وهو ما يؤكد 
نجاح الخطة اإلستراتيجية التي وضعتها 
لجنـــة قفز الحواجـــز بالتنســـيق والمتابعة 

من جانب مجلس إدارة االتحاد الملكي.
وتوج الشـــيخ خالـــد بن محمـــد آل خليفة 
رئيس لجنـــة قفز الحواجـــز الفارس صابر 
ســـلمان فرج بلقب المســـابقة الكبرى التي 
أقيمـــت ضمن بطولـــة افتتاح موســـم قفز 
للفروســـية  الملكـــي  باالتحـــاد  الحواجـــز 

وسباقات القدرة.

صابر سلمان يتفوق على نفسه

وتمكن الفارس المتميز صابر ســـلمان فرج 
مـــن تحقيق لقب المســـابقة الكبرى بعد أن 
تعـــدى جميـــع الحواجـــز على متـــن جواده 
ألتيـــكا دو فـــوت بـــي دي إف دون أخطاء 
وبأفضـــل زمن بلغ 33.67 ثانية متأهاً من 
الـــدور األول مـــن دون أي أخطـــاء أيضـــا، 
حيث تأهل للدور الثاني الفرســـان الثاثة 
وأحمـــد  غـــزوان  ســـامي  ســـلمان،  صابـــر 
منصـــور، وتمكن ســـلمان مـــن تحقيق لقب 
هذه المسابقة متعديا جميع الحواجز دون 
أي خطأ وبأفضل زمن ليكســـب المســـابقة 
لصالحـــه، وفـــي الوقت نفســـه تغلب صابر 
على نفســـه في هذه المســـابقة عندما حل 

فـــي المركز الثاني مـــع الجواد إليكارو فان 
بابينغلو محققا زمنا بلغ 37.09 ثانية دون 
إسقاط أي من الحواجز، في المركز الثالث 
حـــل الفارس المخضرم ســـامي غزوان مع 
فرسه مس هبه الذي حقق زمنا بلغ 29.28 
جعلتـــه  األربعـــة  األخطـــاء  أن  إال  ثانيـــة، 
يحتل هذا المركز رغم زمنه السريع، وفي 
المركـــز الرابع جاء الفـــارس أحمد منصور 
مع الجواد هيفينلي ستار بزمن بلغ 29.87 
ثانيـــة وثمانيـــة أخطـــاء، المركـــز الخامس 
الفـــارس فهـــد تقـــي مـــع الجـــواد فيـــر ترو 
بانديـــت، والمركز الســـادس أحمـــد العلوي 

مع جواده إيفيلين.

الرميحي يتألق في مسابقة على مرحلتين

حقـــق الفـــارس المتألـــق والصاعـــد معيوف 
فئـــة  الثالثـــة  المســـابقة  لقـــب  الرميحـــي 
األول،  المســـتوى  العمـــوم  مـــن  المبتدئيـــن 

وهـــي )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفـــاع 
حواجزهـــا: 105-95 ســـم ســـرعة المســـلك 
جـــواده  مـــع  المســـابقة  متر/ دقيقـــة،   350
هوليوود، مسجا أفضل زمن ودون أخطاء 
وبلـــغ 37.63 ثانيـــة، ولم يتوقـــف الرميحي 
عند هذا الحد ليخطـــف المركز الثاني أيضا 
مـــع جواده اآلخـــر آيريش بزمـــن بلغ 38.22 
ثانيـــة، تـــاركا المركـــز الثالث للفـــارس أحمد 
العلـــوي مـــع الجـــواد وونتـــد منهيا المســـلك 
بزمـــن بلـــغ 36.46 ثانيـــة وأربعـــة أخطـــاء، 
المركـــز الرابـــع الفـــارس علـــي الكعبـــي مـــع 
الجـــواد تـــرو فيري بزمـــن بلـــغ 39.22 ثانية 
وأربعة أخطاء، المركز الخامس سيد محمد 
خلـــف مـــع الجواد كانـــدي بزمن بلـــغ 41.26 
ثانية وأربعة أخطاء، والمركز الســـادس من 
نصيـــب فارس فريق قوة الدفاع مع الجواد 
داشـــا بـــي دي إف بزمـــن بلـــغ 43.65 ثانيـــة 

وأربعة أخطاء.

سلمان فرج بطال للسرعة ضد الزمن

في المسابقة الرابعة للمتقدمين المستوى 
وارتفـــاع  الزمـــن(  ضـــد  )الســـرعة  الثانـــي 
حواجزها: -110 115 سم وسرعة المسلك 
350 متر/ دقيقة تمكـــن الفارس المخضرم 
ســـلمان فرج من إحراز لقب هذه المسابقة 
محققـــا أفضل زمـــن فيها مع جـــواده ماي 
بريشـــيز وبلـــغ 57.78 ثانيـــة تـــاركا المركز 
الثاني للفارســـة المتميز دانه األنصاري مع 
الجواد بيغي من إسطبل حوار وبزمن بلغ 
62.70 ثانيـــة، فـــي المركـــز الثالث الفارس 
المخضـــرم باســـل الدوســـري مـــع جـــواده 
بحريـــن بدي دي إف، منيها المســـلك بزمن 
بلـــغ 50.96 ثانيـــة وأربعة أخطـــاء، المركز 
الرابع الفارســـة غريس رودنـــي مع الجواد 
إيـــر فـــورس ون بزمـــن بلـــغ 52.99 ثانيـــة 
و4 أخطـــاء، المركز الخامـــس الفارس إياد 
أحمـــد مع الجـــواد ســـيدورا ســـينت بزمن 

بلـــغ 53.26 ثانية وأربعة أخطـــاء والمركز 
الســـادس للفارس أحمد العلوي مع الجواد 
وونتـــد وبزمـــن بلـــغ 55.26 ثانيـــة وأربعة 

أخطاء.

غزوان يتعدى حاجز الجوكر 

بالمركز األول

وفي المسابقة الخامسة )جمع النقاط 
مع حاجز الجوكر( وارتفاع حواجزها: 
120-115 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 
متر/ دقيقة، تمكـــن الفارس المخضرم 
ســـامي غـــزوان مـــع فرســـه مـــس هبه 
منـــازع  دون  األول  المركـــز  بتحقيـــق 
بعدما ســـجل أفضل زمن في المسلك 
وبلغ 45.70 ثانية وجامعا الـ 44 نقطة 
كاملة ودون أخطاء ليصعب الوصول 
إليه، وجاء في المركز الثاني معيوف 
الرميحـــي مـــع الجـــواد ألفيـــرا بزمـــن 

بلـــغ 46.40 ثانيـــة و44 نقطـــة، المركز 
الجـــواد  مـــع  رضـــي  محمـــد  الثالـــث 
كونتنـــدور بزمن بلغ 54.71 ثانية و44 
نقطة، المركز الرابع معيوف الرميحي 
مـــرة أخرى مع الجواد كاثانوس بزمن 
المركـــز  نقطـــة،  و44  ثانيـــة   54.75
الخامـــس للفـــارس محمـــد جاســـم مع 
الجـــواد أوب بزمـــن 55.80 ثانية و44 
نقطة والمركز الســـادس لصابر سلمان 
فرج مـــع الجواد ألتيـــكا دو فورت بي 
دي إف بزمن 56.01 ثانية و44 نقطة.

صابر سلمان: افتتاحية قوية ورائعة

وبعـــد نهاية يوم مثير وشـــيق في 
بطولة افتتاح موسم قفز الحواجز 
ســـلمان  صابـــر  الفـــارس  أعـــرب 
فـــرج بطـــل المســـابقة الكبـــرى عن 
ســـعادته بتحقيق هذا الفوز، وقال 
“بدايـــة رائعـــة وطيبـــة وقوية في 
الوقت نفســـه بالنســـبة لي لموسم 
بطـــوالت قفـــز الحواجـــز الجديـــد، 
لعل الســـبب األبرز فـــي التألق منذ 
مطلع الموســـم هو التدريب الجيد 
والمكثـــف في الفترة الســـابقة في 
فرنســـا والمشـــاركة اإليجابية في 
دورة األلعـــاب العســـكرية العالمية 

بالصين”.
وأضاف صابر سلمان أنه سيسعى 
لمواصلة االنطاقـــة القوية، حيث 
بدايتـــه  فـــي  مـــازال  الموســـم  إن 
الجهـــد  مـــن  المزيـــد  ويتطلـــب 

والمثابرة والعمل.

األنصاري: سعيدة باإلنجاز 

والمنافسات قوية

الفارســـة دانـــة األنصـــاري أعربـــت عن 
ســـعادتها بالمســـتوى التنافســـي فـــي 
بطولة افتتاح الموســـم، وقالت “ألول 
مرة هذا الموسم أشارك في مسابقتين 
في مســـابقات العمـــوم، وضعت خطة 
مـــن  ألطـــور  الماضـــي  الموســـم  منـــذ 
مســـتواي أكثـــر، وتمكنت مـــن تحقيق 
المركـــز الثانـــي فـــي المســـابقة الرابعة 
رغـــم قـــوة المنافســـات، حرصت على 
تقليل األخطاء قدر اإلمكان كي أصل 
للمراكـــز المتقدمـــة، كما أن المشـــاركة 

النسائية مميزة هذا الموسم”.

منافسات قوية شهدتها مسابقات العموم لبطولة افتتاح موسم قفز الحواجز
ــارســـات ــفـ ــان والـ ــفـــرسـ ــاء الـ ــط ــع ــد ب ــي ــش ــداهلل ي ــبـ ــن عـ ــى بـ ــس ــي ــخ ع ــي ــش ــو ال ــم س

خالد بن محمد 
يتوج صابر سلمان 

بطال للمسابقة 
الكبرى

خالد بن محمد: مستوى 
رائع قدمه الجميع في 
بداية الموسم والشكر 

لجميع الفرسان

عيسى بن عبدهللا: 
حريصون على دعم 

مسابقات القفز وتحقيق 
أعلى درجات النجاح فيها

األنصاري: 
المسابقات قوية 

وأتمنى مشاركات 
أكبر للعنصر النسائي



ســيكون نجــم وقائــد منتخبنــا لكــرة اليــد ومحتــرف فريــق الوحدة الســعودي حســين 
الصيــاد علــى بعــد 60 دقيقــة مــن تحقيــق إنجــاز فريــد ُيحســب لــه علــى صعيــد القارة 
اآلســيوية، ويعتبــر األول مــن نوعــه لاعــب بحرينــي خــال تاريــخ مشــاركة األنديــة 

البحرينية في هذه البطولة. 

وســـيخوض الصيـــاد برفقـــة النجـــم اآلخـــر 
لمنتخبنـــا وفريـــق الوحـــدة محمـــد حبيـــب 
للبطولـــة  النهائيـــة  المبـــاراة  األحـــد  اليـــوم 
اآلســـيوية لألندية 22 بمالقاة فريق العربي 
القطـــري وذلك في تمام الســـاعة 10 صباًحا 
بتوقيـــت مملكة البحريـــن والمباراة منقولة 

على قنوات الكاس الرياضية.
ويكمـــن اإلنجاز الفريد فيما إذا توج الصياد 
الوحـــدة،  مـــع  لألنديـــة  اآلســـيوي  بالـــكاس 
ســـيكون اللقـــب الثالث فـــي النهائـــي الرابع 
الـــذي يصطاده بعدما فرض نفســـه في هذه 
المســـابقة مـــع ثالثـــة أنديـــة مختلفة خالل 
الســـنوات الماضيـــة، إذ إنـــه وصـــل النهائـــي 
األول مع فريق السد اللبناني وخسر الكاس 
الســـعودي  النـــور  مـــع  االول  باللقـــب  وفـــاز 
قبـــل أعـــوام بســـيطة، ليتـــوج مـــع “الرهيب 
النجمـــاوي” قبـــل موســـمين باللقـــب الثانـــي  

فيإنجـــاز هـــو األول لألنديـــة البحرينية في 
هذه البطولة.

وال يختلف اثنان على بروز حســـين الصياد 
فـــي القارة اآلســـيوية من حيث تواجده مع 
األندية التي يمثـــل صفوفها أو مع منتخبنا 
الوطنـــي؛ كونـــه مـــن العناصـــر المؤثـــرة وله 
أدوار كبيـــرة فنيـــا وقياديـــا، اكتســـبهما من 
خـــالل الســـنوات االحترافيـــة التـــي قضاها 
محنـــكا  خبيـــرا  وجعلتـــه  البحريـــن  خـــارج 

بأرضية الميدان.
حبيـــب  محمـــد  يبحـــث  المقابـــل،  وفـــي 
مشـــواره  فـــي  آســـيويا  األول  اللقـــب  عـــن 
االحترافـــي مـــع األنديـــة التي مثلها ســـابقا، 
وهذا دون شـــك سيعزز في رفع أسهمه في 
بورصة الالعبين؛ كونه من العناصر المميزة 
بإمكاناتـــه العاليـــة مـــع فريقـــه “األم” باربـــار 
واألندية التي مثلها ســـابقا بجانب منتخبنا 

الوطني، وهذا سيجعله تحت رصد األندية 
الطموحـــة والمنافســـة، وســـيفتح لـــه بـــاب 
االحتراف الخارجي بشكل كبير، والذي من 
شأنه أن يساهم في صقل قدراته ويطورها 

ليصبح من الالعبين المؤثرين والمميزين.
كأس اليـــوم إذا مـــا تحقق ســـيكون له طعم 
آخـــر للصياد وحبيب خصوصا، بعدما تمكنا 
قبـــل فترة وجيـــزة من التتويـــج بالميدالية 
الذهبية مع منتخبنا الوطني في التصفيات 
طوكيـــو  ألولمبيـــاد  المؤهلـــة  اآلســـيوية 
ليبقـــى  فـــي قطـــر،  أقيمـــت  والتـــي   ،2020
الســـؤال حاضرا، هل يصطاد الصياد الكأس 
للمـــرة الرابعـــة، وهـــل يدخل حبيـــب تاريخ 
البطولة اآلســـيوية بتحقيقه اللقب األول له 

شخصًيا؟

هل يصطاد الصياد الكأس للمرة الثالثة؟

نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي 
الذي تأسس في العام 1968، بات أول 
نـــاد في البحرين يطبـــق نظام البصمة 
لتســـجيل الحضور واالنصـــراف ليس 
لموظفيه فقـــط وإنما لجميع الالعبين 
واألطقـــم الفنيـــة واإلداريـــة وكل مـــن 
يبـــرم النادي معه عقدا رســـميا؛ بهدف 
حفـــظ حقـــوق النـــادي وتطبيـــق مبدأ 
الثـــواب والعقـــاب فـــي آن واحد وهي 
خطوة نظامية سبق فيها نادي مدينة 
عيســـى جميع األندية األخرى الكبيرة 
والصغيـــرة منها بقيادة رئيس مجلس 
اإلدارة أحمـــد العكبـــري والـــذي أصبح 
يقـــود النـــادي إلى تحقيـــق العديد من 
اإلداريـــة  والمكتســـبات  النجاحـــات 
وتعزيـــز االســـتثمار وصـــوال لتحقيـــق 
اإلنجازات الرياضية مســـتقبال في كل 
من لعبة كرة القدم والســـلة والبولينج 
ومن هنا كانت وقفة “البالد ســـبورت” 
مع العكبري لنسلط الضوء عن الجهود 
التـــي يقوم بهـــا مجلـــس إدارة النادي 

لتعزيز مسيرته.

البصمة.. خطوة متطورة

قال رئيس نادي مدينة عيســـى أحمد 
العكبري إن تطبيق البصمة تعد واحدة 
مـــن الخطـــوات المتقدمـــة فـــي العمل 
فـــي  ليســـت بجديـــدة  اإلداري وهـــي 
عمل الشـــركات والمؤسسات الخاصة 
والعامـــة ولكنها خطـــوة جديدة وغير 
مســـبوقة فـــي األندية، واســـتفاد منها 
النـــادي كثيرا فـــي تطبيـــق الجزاءات 
ومحاســـبة الالعبيـــن واألطقـــم الفنية 
واإلداريـــة، إذ إن كل شـــخص مرتبـــط 
مع النادي بعقد رسمي ويتقاضى راتبا 
بنظـــام  وانصرافـــه  يســـجل حضـــوره 

البصمة ويتسلم مستحقاته بناء على 
ذلك وفي حال تخلفه عن الحضور أو 
تأخر من دون عذر يخصم من راتبه.

شـــهرية  كشـــوفات  “لدينـــا  وأضـــاف 
عـــن الحضـــور واالنصـــراف، كمـــا أننـــا 
نتواصل مع رؤساء األجهزة الرياضية 
ومشـــرفي الفـــرق للحصـــول علـــى أي 
أعـــذار مســـبقة مثـــل الغيـــاب بســـبب 
المرض أو وفاة أحد األقارب ال ســـمح 
قبـــل  آخـــر  طـــارئ  ســـبب  أي  أو  هللا 

الخصم من الرواتب...”.
وأشـــار إلى أن البصمـــة خدمت النادي 
كثيرا في العديد من النواحي اإلدارية 
فـــي  وســـهلت مهـــام مجلـــس اإلدارة 
تطبيق النظام على الجميع بسواسية 

وعدالة.

االستثمار

وأكد العكبري أن نادي مدينة عيســـى 
ماض في تعزيـــز إيراداته الذاتية من 
خالل مشاريع االستثمار التي ينفذها 
بالتعاون والتنســـيق مع وزارة شؤون 
الشباب والرياضة وبدعم من الرئيس 
الفخري للنادي الوجيه فاروق المؤيد، 
إذ أوضـــح أن المشـــروع االســـتثماري 
المؤيـــد  مـــن  بدعـــم  مـــول  الســـابق 
وكان عبـــارة عـــن المحـــالت التجارية 

ومجموعة من الشقق.
وأما بالنســـبة للمشـــروع االســـتثماري 
الجديـــد فهـــو عبـــارة عـــن ٣٤ محـــال 
الســـيدة عائشـــة  مـــن  تجاريـــا بدعـــم 
الفخـــري  الرئيـــس  زوجـــة  المؤيـــد 
مـــن  االنتهـــاء  وتـــم  المؤيـــد،  فـــاروق 
عمليـــة البنـــاء بانتظـــار تأجيرهـــا بعد 
تقـــدم مجموعـــة كبيـــرة مـــن التجـــار 
لالســـتفادة مـــن المحـــالت كما ســـيتم 

بنـــاء ١٤ شـــقة إضافـــة إلـــى مكاتـــب 
خدمـــات لرجال األعمـــال، موضحا أن 
النادي يسعى دائما إلى االستفادة من 
إيـــرادات االســـتثمار وليـــس الحصول 
علـــى الفتـــات من خـــالل التأجير على 

مستثمر واحد.
المشـــروع  أن  العكبـــري  وأوضـــح 
االستثماري الجديد سيدر دخال بقيمة 
٩ إلـــى ١١ ألـــف دينـــار شـــهريا تقريبـــا 
علـــى خزينـــة النـــادي، مضيفـــا “المبلـــغ 
الجديـــد ســـيخدم النـــادي كثيـــرا فـــي 
إبـــرام تعاقـــدات نوعيـــة لفريقـــي كرة 

القدم والسلة سواء الصفقات المحلية 
أو المحترفيـــن وســـيخدمنا في توفير 
الكثيـــر من التجهيـــزات األخرى للفرق 
الرياضية والتي نعترف بتقصيرنا فيها 
والســـعي لتطويـــر خدمـــة المواصالت 
وتحسين األجور والرواتب وسيخفف 

علينا مزيدا من األعباء..”.

نفكر بلعبة الكرة الطائرة

يفكـــر  النـــادي  إن  العكبـــري  وقـــال 

مســـتقبال في إضافة نشـــاط رياضي 
جديـــد إلى جانـــب كرة القـــدم وكرة 
الســـلة والبولينـــج، ويتطلـــع النـــادي 
إلدراج لعبـــة الكـــرة الطائـــرة بحـــال 
الحصـــول علـــى الموافقـــات الالزمة 
من وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
واالتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة 
واألهم مـــن ذلك توافـــر االعتمادات 

المالية الالزمة لتسيير النشاط.
ولدى ســـؤالنا إياه عن ســـبب اختيار 
لعبـــة الكـــرة الطائرة تحديـــدا أجاب 

“تعتبـــر الكـــرة الطائـــرة مـــن األلعاب 
المملكـــة  مســـتوى  علـــى  الشـــعبية 
ولدينـــا العديـــد مـــن المواهـــب فـــي 
منطقة مدينة عيســـى في اللعبة كما 
يستخدم صالتنا العديد من الالعبين 
ولذلـــك فـــإن الكـــرة الطائـــرة تتصدر 

اهتمامنا في المرحلة المقبلة”.
إلـــى  إضافـــة  أنـــه  العكبـــري  وذكـــر 
النـــادي  فـــإن  الرياضيـــة  األنشـــطة 
ينظـــم العديـــد مـــن األنشـــطة الفنية 
والمسرحية والثقافية واالجتماعية، 
التـــي تحظـــى باهتمـــام إدارة النادي 
انطالقـــا مـــن األدوار التـــي يجب أن 
يقوم بها النادي تجاه المجتمع وأبناء 
الرياضـــي  دوره  ليواصـــل  المنطقـــة 
والثقافي الرائد في المملكة في هذا 
المجال، متمنيا أن يتمكن النادي من 
تعزيز إيراداته بصورة أكبر مستقبال 
علـــى  وأدواره  بمســـؤولياته  للقيـــام 

أكمل وجه.

شهريا ديـــنـــار  ألـــف   11 بــــ  ــدر  ــق ت عــائــداتــه  ــد  ــدي ــج ال ــار  ــم ــث ــت االس ــري:  ــب ــك ــع ال

مدينة عيسى... أول ناد يطبق نظام البصمة

فريق مدينة عيسى لكرة القدم 

Sports@albiladpress.com

األحد 17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع األول 1441 - العدد 4051
19

حبيب يبحث عن 
اللقب األول 
على صعيد 

أندية آسيا

رشـــح االتحاد الدولي أللعاب القوى 
ياســـين  علـــي  الدولـــي  المحاضـــر 
محاضـــًرا للدورة الدراســـية الدولية 
للمســـتوى األول لإلدارييـــن الفنيين 
ألعـــاب  لحـــكام   )NTO( المحلييـــن 
القوى بسلطنة عمان الشقيقة وذلك 
في الفترة من 22-17 نوفمبر 2019 

في مدينة مسقط.
هـــذا  ياســـين  علـــي  اســـتلم  وقـــد 
التكليـــف مـــن مديـــر مركـــز التنميـــة 
االقليمـــي أللعـــاب القـــوى بالقاهرة، 
حيث توجه الى مســـقط في ســـاعة 

مبكرة من صباح اليوم.
يشـــارك في هـــذه الدراســـة الدولية 
عـــدد 20 حكمـــا وحكمـــة يخضعون 
الـــى محاضـــرات يوميـــة صباحيـــة 

لمـــدة  وعمليـــة  نظريـــة  ومســـائية 
لهـــم  تجـــرى  وثـــم  أيـــام  خمســـة 
اختبارات تحريرية وشـــفهية يمنح 
فيها الدارسون بعد اجتياز الدراسة 
بنجاح شـــهادات دوليـــة من االتحاد 
الدولـــي أللعـــاب القـــوى ويمنحـــون 

.)NTO( لقب

ياسين محاضرا لدورة حكام ألعاب القوى

المحرق يتفوق على األهلي بكأس اتحاد السلة
ــاع ــرف ــرب مــوعــدا مــع ال ــ حــســم صــــدارة الــمــجــمــوعــة األولــــى وض

حســم فريــق المحــرق صــدارة المجموعــة األولــى لــكأس االتحــاد البحرينــي لكرة 
السلة، إثر تفوقه على حساب األهلي ، بنتيجة )٨٢/٩٤(، في المباراة التي جمعت 
بينهما مساء أمس )الجمعة(، على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، ضمن منافسات 
مســابقة كأس االتحــاد التــي تقــام فــي فتــرة توقــف الــدوري؛ مــن أجــل الســماح 
لمنتخب الرجال باإلعداد المناســب للمشــاركة في البطولة الخليجية المقبلة التي 

تقام في دولة الكويت خال الفترة 23 - 30 نوفمبر المقبل.

وهـــذا هـــو االنتصـــار الرابـــع للمحـــرق 
مقابل خســـارة واحـــدة رافعا رصيده 
إلـــى 9 نقـــاط فـــي صـــدارة المجموعة 
األولـــى، فيمـــا تلقى األهلي الخســـارة 
وبـــات  التوالـــي  علـــى  الخامســـة 
رصيـــده إلى 5 نقاط فـــي آخر ترتيب 

المجموعة.

أفضليتـــه  المحـــرق  فريـــق  وفـــرض 
المطلقـــة علـــى مجريـــات اللقـــاء منـــذ 
البدايـــة وحتـــى النهايـــة، إذ تقدم أوال 
بفوزه في الربع األول 23/15، ثم عزز 
تفوقـــه بفوزه فـــي الربـــع الثاني أيضا 
ســـيطرته  يواصـــل  أن  قبـــل   ،23/21
ويتفوق في الربع الثالث 33/16، فيما 

فاز األهلي في الربع األخير بـ١٥/٢٧.
وســـيلتقي المحـــرق في الـــدور نصف 
النهائـــي الـــذي ســـيقام يـــوم الخميس 
المقبـــل بفريق الرفـــاع صاحب المركز 

فيمـــا  الثانيـــة،  للمجموعـــة  الثانـــي 
ســـيلتقي النويدرات ثانـــي المجموعة 
االولـــى بمتصـــدر المجموعـــة الثانيـــة 

فريق المنامة.

جانب من اللقاء

علي ياسين

سبورت

حسن علي

نفكر بإدراج لعبة 
الكرة الطائرة 

بالنادي

شعار نادي مدينة عيسىأحمد العكبري

علي مجيد

محمد الدرازي



أنهــى فريــق باربــار مشــاركته في البطولة اآلســيوية 22 لألنديــة أبطال الدوري 
لكرة اليد، والتي تختتم منافساتها اليوم بكوريا الجنوبية، محتال المركز السابع.

وجـــاء ذلـــك، بعدمـــا تغلـــب علـــى عمـــان 
العمانـــي صباح أمس الســـبت فـــي مباراة 
تحديـــد المركزيـــن “8-7” بنتيجة )23/25( 
بتقـــدم  األول  الشـــوط  انتهـــى  بعدمـــا 
البنفســـج )10/13(. ودون شك، أن المركز 
الـــذي خرج عليه ســـفير الكـــرة البحرينية 
ليـــس بالطمـــوح ولكـــن قـــد يكـــون جيـــدا 
إذا مـــا ذكرنـــا أن الفريق تعـــرض للغيابات 
واإلصابات في صفوفه، وقدم مستويات 
بطوليـــة في الدور التمهيـــدي، ولم يتأهل 
فـــارق  بســـبب  اال  النهائـــي  قبـــل  للـــدور 

األهـــداف عن الوحدة الســـعودي والوكرة 
القطري.

ويمثـــل باربـــار فـــي البطولـــة قائمـــة تضم 
16 العًبـــا، وهـــم: األخوان محمـــود وعلي 
عبدالقـــادر، أحمد المقابي، حســـن الناصر، 
عبـــاس عبدالكريـــم، علي محمد، عيســـى 
مشـــاخيل، قاســـم جعفـــر، الســـيد حســـن 
جعفـــر، مؤيد شـــعيب، علي أحمـــد، خليل 
إبراهيم والحارسان عيسى خلف وقاسم 
الشـــويخ، والمحترفان علـــي عيد ومحمد 

لقاء باربار وعمان ميرزا.
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تــوج فريــق نــادي بــوري بطــاًل لــكأس ســوبر المراكــز الشــبابية واألنديــة 
الوطنيــة بعــد فــوزه علــى نظيره فريق مركز شــباب أبوقــوة بهدف دون رد 
ســجله الســيد مهــدي محمــد في الدقيقة 86 مــن عمر المبــاراة التي أقيمت 
مســاء أمــس األول الجمعــة علــى اســتاد النــادي األهلي؛ ليضم بــوري لقب 
كأس الســوبر إلــى خزائنــه مــع كأس دورينــا الــذي تــوج بــه فــي الموســم 
الماضــي، وتقلــد العبــو بوري كأس البطولــة والميداليــة الذهبية، في حين 

حصل العبو أبوقوة على الميدالية الفضية. 

االتصـــال  إدارة  مديـــر  وتـــةج 
والتســـويق رئيس اللجنـــة المنظمة لـ 
“دورينـــا” نوار المطـــوع طرفي كأس 
الســـوبر بتســـليم الـــكأس إلـــى فريق 
بوري بعـــد تحقيقهم لكأس الســـوبر، 
وميداليـــات الوصافـــة لالعبي فريق 
أبوقـــوة بحضـــور النائـــب غـــازي آل 
رحمـــة ورئيـــس نـــادي بـــوري محمد 
حســـين ورئيس مركز شباب أبوقوة 

محمود عباس.
وشـــهدت المباراة حضـــوًرا جماهيًرا 
جيـــد العـــدد مـــن جانـــب الفريقيـــن، 
الحاضـــرة  الجماهيـــر  آزرت  حيـــث 
هنـــأت  بـــكل روح رياضيـــة  فريقهـــا 
الفريقين على المستوى الذي ظهروا 
بـــه فـــي مبـــاراة الســـوبر، واحتفلـــت 
جماهيـــر فريـــق بـــوري مـــع الالعبين 

بعد التتويج بالكأس.

المطوع: تعظيم دور الشباب

اللجنـــة  رئيـــس  هنـــأ  المناســـبة،  وبهـــذه 
المنظمـــة لـ “دورينـــا” نوار المطـــوع نادي 
بوري بتحقيقه للقب السوبر بعد أن قدم 
الفريق مســـتويات بارزة طيلـــة المباراة، 

مشـــيرا إلـــى أن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة حرصت على تنظيم الســـوبر 
بصـــورة متميـــزة مـــن مختلـــف النواحي 
التي تتوافق مع سياســـات وزارة شؤون 
الشـــباب والرياضة في تنظيم الفعاليات 
الوطنيـــة  واألنديـــة  الشـــبابية  للمراكـــز 

وتعظيـــم دورهـــا فـــي احتضان الشـــباب 
وتوجيه طاقاتهم.

وبيـــن المطـــوع “دائما ما تحـــرص وزارة 
خـــالل  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
المســـابقات التنافســـية التي تنظمها بين 
الشباب البحريني على تأكيد أنه ال يوجد 

خاســـر فـــي المنافســـات الرياضيـــة بيـــن 
الشـــباب، واألهم من مبدأ الفوز بالمراكز 
األولـــى هو الوصول إلى األهداف النبيلة 
التـــي وضعت للـــدوري، التـــي تعظم دور 
الشـــباب وتنمي مواهبهـــم وتحقيق قدر 

كبير من التعارف فيما بينهم”.

وزارة الشباب

بوري بطاًل لكأس السوبر للمراكز الشبابية واألندية

جانب من التتويج

مجلس الشورى

الشـــباب  شـــؤون  لجنـــة  عضـــو  أكـــد 
بمجلـــس الشـــورى رضـــا منفـــردي أن 
التمّيـــز والنجاح الذي حصدته مملكة 
فعاليـــات  اســـتضافة  فـــي  البحريـــن 
وأنشطة أسبوع بريف الدولي للقتال 
الـــذي  الرائـــد  دورهـــا  يعـــزز  2019م، 
تضطلـــع بـــه فـــي تطويـــر الرياضـــات 
واأللعـــاب القتاليـــة محلًيـــا وإقليمًيـــا 
الحكيمـــة  القيـــادة  مهنًئـــا  وعالمًيـــا، 
لعاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، بما حققته 
المملكـــة من إنجاز رياضي جديد في 
بريـــف  أســـبوع  اســـتضافة فعاليـــات 
الدولي، وحصد عـــدد من الميداليات 

الملونة.
وأعـــرب منفـــردي عن خالص الشـــكر 
المجلـــس  رئيـــس  إلـــى  والتقديـــر 
األعلـــى للشـــباب والرياضة مستشـــار 

األمـــن الوطنـــي ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بن حمـــد آل خليفة؛ لدعمه المســـتمر 
والمتواصـــل للحركـــة الرياضيـــة في 
مملكـــة البحريـــن، وبمـــا يمكنهـــا مـــن 
حصد مزيد من المراكز المتقدمة في 
مختلف الرياضات، مشيًدا في الوقت 
ذاته بمـــا يبذله النائـــب األول لرئيس 

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
من جهـــود مخلصة للنهوض باأللعاب 
القتالية، وتعزيز اسم مملكة البحرين 

على خارطة العالم الرياضية.
ونـــّوه منفـــردي بالمتابعـــة واالهتمام 
الدائـــم مـــن لـــدن ســـمو الشـــيخ خالد 
للمســـابقات  ورعايتـــه  حمـــد،  بـــن 
بالرياضـــات  الخاصـــة  والبطـــوالت 
القتاليـــة، ومـــن بينهـــا فنـــون القتـــال 
جعـــل  علـــى  وحرصـــه  المختلطـــة، 
مملكـــة البحريـــن رائدة فـــي مختلف 
الرياضـــات، مؤكـــًدا أن ســـمّوه أســـهم 
بشكل كبير في جذب الفرق واألندية 
العالمية للمشـــاركة في أسبوع بريف 

الدولي للقتال 2019.

رضا منفردي

هنأ القيادة بنجاح االســتضافة وحصد الميداليات الملونة
منفردي: “بريف” تعزز تطوير األلعاب القتالية

نادي التنس

تحت رعاية رئيس شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويـــات عبدالرحمـــن جواهـــري، 
تفتتـــح مســـاء اليوم بطولـــة “جيبك” في 
التنـــس، إذ يعلـــن رئيـــس نـــادي البحريـــن 
للتنـــس خميـــس المقلـــة رســـميا تدشـــين 
النســـخة الثالثـــة والثالثين مـــن البطولة، 
التـــي ينظمهـــا نـــادي البحريـــن للتنس من 
17 إلى 28 نوفمبر الجاري بمشـــاركة 245 
العبا مـــن أبطـــال التنـــس المحليين ومن 

دول الخليج.
عـــن  المقلـــة  أعـــرب  المناســـبة  وبهـــذه 
تقديـــره للـــدور الرائـــد الذي تقوم به شـــركة 
ومســـاندة  دعـــم  فـــي  البتروكيماويـــات 
الرياضـــة البحرينية، وخص بالشـــكر رئيس 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
البتروكيماويـــات أحمـــد الشـــريان ورئيـــس 
الشـــركة عبدالرحمـــن جواهـــري، منوها بأن 
هذه الرعاية الكبيرة والمستمرة كان لها دور 

كبير في كل ما حققته البطولة من نجاحات 
على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن.

ويشـــهد يـــوم االفتتـــاح 17 مبـــاراة ضمن 
لقـــاء  أهمهـــا  الرجـــال  فـــردي  منافســـات 
محمـــد أبو الفتح مع كريم منصور، ولقاء 
حســـن المطـــوع مع فهـــد الحســـن، ولقاء 
علي العالي مع محمد ناجي، ولقاء ســـعد 
الخـــان مـــع عبـــد الرحمـــن الجـــودر، ويبدأ 

ناصر خنجي مشـــواره فـــي البطولة بلقاء 
الالعب جاسم عيد آدم، وتقام المباريات 
للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  مالعـــب  علـــى 

والدعوة عامة لمحبي لعبة التنس.
 9 العـــام  هـــذا  تضـــم  البطولـــة  أن  يذكـــر 
مســـابقات فـــي الفـــردي والزوجـــي وعلى 
رأســـها مسابقة فردي الســـوبر التي تلعب 

على كأس شركة البتروكيماويات.

عبد الرحمن جواهريأحمد الشريان

المنافســات تضــم 9 مســابقات فــي الفــردي والزوجــي
اليوم افتتاح بطولة “جيبك” الـ 33 للتنس

فهد خلف يفوز بتصنيفية البليارد الثالثة
فاز على القائد في المواجهة النهائية... وعبدالكريم يحظى بالمركز الثالث

فاز الالعب فهد خلف ببطولة االتحاد 
التصنيفيـــة الثالثـــة للبليـــارد والتـــي 
نظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي للبليـــارد 
والســـنوكر والدارتس، وأقيمت على 

صالة رونيز بقاللي.
علـــى  فهـــد  فـــوز  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
إبراهيـــم القائد في المبـــاراة النهائية 
التي أقيمت مساء الخميس بنتيجة 
)8/13(، فـــي مبـــاراة قويـــة حظيـــت 
بمتابعة جماهيريـــة كبيرة. إذ تعملق 
أن  واســـتطاع  البدايـــة،  منـــذ  فهـــد 
راق  أداء  وســـط  قبضتـــه  يفـــرض 
وتركيـــز كبير منـــه ليتقـــدم بالنتيجة 
حتى )2/6(، ليبدأ بعدها القائد بشكل 
تدريجي من كسب األشواط ويقلص 
فـــارق النتيجـــة بينـــه وبيـــن فهد إلى 
4 أشـــواط )12/8( إال أن فهـــد تمكـــن 

مـــن حســـم األمـــور لصالحـــه بجدارة 
واستحقاق.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع، فـــاز الالعب علي عبدالكريم 
بالمركـــز الثالـــث إثـــر تخطيـــه عقبـــة 
بنتيجـــة  عيســـى  عبـــدهللا  الالعـــب 

.)5/9(

نتائج دور الـ 8 والـ 4

وكانـــت نتائـــج دور الــــ 8 قد شـــهدت 
فـــوز إبراهيم القائد على علي حســـن 
)7/11(، علـــي عبدالكريم على وســـام 

راتـــب )8/11(، فهـــد خلـــف على وائل 
عيســـى  عبـــدهللا   ،)8/11( القاســـمي 
وفـــي   .)4/11( فيصـــل  أحمـــد  علـــى 
دور الــــ 4 فـــاز فهـــد خلف علـــى علي 
عبدالكريـــم )6/11( وإبراهيـــم القائـــد 

على عبدهللا عيسى )5/11(.

فهد خلف  إبراهيم القائد

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اتحاد التنس

تنطلق اليوم األحد منافسات بطولة مجلس التعاون للشباب والناشئين 
تحــت 14، 18 ســنة التــي يســتضيفها االتحــاد البحرينــي للتنــس خــالل 
الفترة من 16 - 21 نوفمبر الجاري، إذ تقام جميع المباريات على مالعب 

االتحاد بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى.

وأكدت جميع دول المجلس مشاركتها 
فـــي البطولـــة، إذ ستشـــارك اإلمـــارات 
بالعـــب واحد بعد أن كانت قد قدمت 
اعتذارهـــا عن المشـــاركة إلـــى اللجنة 
التنظيمية للتنس، كما ستشارك جميع 
الدول ســـوف تشـــارك بفئتي 14 و18 
ســـنة عـــدا دولة قطـــر التي ستشـــارك 

بفئة تحت 14 سنة فقط. 
وتقـــام البطولـــة تحـــت مظلـــة اللجنة 
مجلـــس  لـــدول  للتنـــس  التنظيميـــة 
التعاون في مسابقتي الفرق والفردي 
ويضـــم كل لقـــاء فـــي مســـابقة الفرق 

مباراتين فرديتين وواحدة زوجية.
وخصص يوم أمس الســـبت لتسجيل 

الالعبين المشاركين في البطولة، كما 
جـــرت مســـاء أمـــس الســـبت مراســـم 
قرعـــة البطولة في مقـــر إقامة الوفود 
في فندق داون تاون روتانا بالمنامة، 
تحت إشراف اللجنة الفنية المرشحة 
مـــن اللجنـــة التنظيميـــة، التـــي تضـــم 
رئيـــس اللجنة التنظيمية للتنس خالد 
بـــن علـــي بـــن ســـيف العـــادي، ورئيس 
اللجنة الفنية ســـلمان بـــن عبدالرحيم 
البلوشـــي، والحكم الدولـــي البحريني 
أحمـــد محمـــد الحواج، وكانـــت جميع 
وفود المنتخبات الخليجية المشاركة 
قد اكتمل وصولها إلى البحرين صباح 

أمس السبت.

بطولة الخليج للتنس تنطلق اليوم

علي مجيد

باربار يحتل المركز السابع آسيويا
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فاز ببعثة من 
فندق الخليج 
للدراسة في 

بريطانيا 

أوصل عالمات 
لمطاعم ومقاٍه 

محلية إلى 
العالمية

يثق الخبير الســياحي، الرئيس التنفيذي لمنتجع العرين الدكتور عيســى فقيه بالعنصر 
البحرينــي، ويعتبــره “العمود الفقري” للقطاع الســياحي والفندقــي بالمملكة، فأهل مكة 
أدرى بشــعابها، والتجــارب والنجاحــات التــي حققهــا مواطنــون فــي الســوق المحليــة 
وأســواق الخليــج دليــل ماثــل للعيــان. يحمــل فقيــه خبــرة تفــوق الـــ 30 عامــا، ممزوجة 
بتجارب إقليمية ودولية، ومدعومة بشهادات أكاديمية حصل عليها من أفضل كليات 
وجامعــات العالــم، خبرة تلقاها على مقاعد “الفنادق” والقطاعات الســياحية المختلفة. 
خبير تكنولوجي طّوع الـ “IT” لخدمة أفكاره ورؤيته للسياحة بمفهومها الحديث. أنشأ 
شــركات ناجحــة وأعــاد إحياء مشــروعات ميتة، وســاعد هيئات ومؤسســات حكومية 
محليــا وخارجيــا علــى إدارة وتطويــر أعمالهــا، وضبــط إيقــاع أســواقها، فيمــا أوصــل 
مطاعــم ومقاهــي إلــى العالميــة، بوصفــة بحرينيــة. يعتبــر القطــاع الســياحي أحد أهم 
بدائــل النفــط فــي البحريــن، حيــث يعــول عليه المشــاركة بفعاليــة في تنميــة االقتصاد 

الوطني، وتوفير فرص العمل المجزية ألبناء هذه األرض. وفيما يلي نص الحوار:

مازن النسور وزينب العكري | تصوير رسول الحجيري

عيسى فقيـه

ــتــكــنــولــوجــيــا ــة بـــــــاإلدارة وال ــدق ــن ــف ال ــزج  ــ ــا.. م ــ ــاًم ــ ـــ 30 ع ــ ال ــه تـــفـــوق  ــرت ــب خ
حدثنا عن نفسك؟ «

عيســـى فقيه، بحرينـــي من مواليـــد العام 
الهدايـــة  مدرســـة  مـــن  تخرجـــت   ،1963
الخليفية، ومنذ التخـــرج حتى اآلن أعمل 

في قطاع السياحة.
بعـــد التخـــرج مباشـــرة عملـــت في شـــركة 
طيران الخليج فـــي العام 1983، ولمدة 5 
سنوات تقريبا، وبحكم تواجدي في مطار 
البحرين الدولي، كنت أرى الســـياح كثيرا؛ 
األمر الذي حّفز داخلي شـــغفي بالسياحة، 
علـــوم  درســـت  الوقـــت  ذلـــك  فـــي   )...(
الكمبيوتـــر في جامعة البحرين األمر الذي 
أفادنـــي كثيرا فـــي حياتـــي العملية الحقا 
تماشـــيا مع التطـــور التكنولوجي الذي بدأ 

ينتشر تدريجيا في معظم المجاالت.
وفـــي أحد األيام قـــرأت إعالنا حول رغبة 
فنـــدق الخليج بابتعاث شـــباب بحرينيين 
لدراســـة الفندقـــة في الخـــارج، وتقدم 70 
االمتحانـــات  مـــن  جولـــة  وبعـــد  شـــخصا، 
تـــم اختيـــار شـــخصين كنـــت  والتصفيـــة 
أحدهـــم، )...( لـــم يكن  لـــدي أي خلفية عن 

الفنادق، ولكنها كانت بداية جيدة.
انطلقـــت إلـــى بريطانيـــا حامـــال أحالمـــي 
وطموحي وشـــيئا مـــن التحـــدي؛ إلحداث 
التغيير عقب عودتي، اســـتثمرت الفرصة 
التي أتيحت لي على أكمل وجه، فدرست 
إدارة الفنـــادق، والتكنولوجيـــا في الوقت 
ذاتـــه بكليـــة برايتـــون للتكنولوجيـــا لمـــدة 
عاميـــن، ثـــم ذهبـــت لجامعـــة أخـــرى فـــي 
برايتـــون أيضا واســـتكملت دراســـة علوم 
الكمبيوتـــر لســـنة إضافيـــة وحصلت على 
شـــهادة أخرى، األمر الذي أهلني بأن أكون 
أكاديميا في مجال الفنادق والتكنولوجيا 

في آن واحد.
عـــدت إلى البحرين، وبـــدأت عملي بفندق 
الخليـــج، ثـــم أبديـــت رغبتـــي التـــي قادها 
ميولـــي إلـــى العمل فـــي إدارة الفندق بدال 
مـــن إدارة المعلومـــات )IT( وتم ذلـــك، )...( 
تنقلـــت في جميـــع المواقـــع وتدرجت في 
المناصب إلى أن وصلت نائبا للمدير العام 

قبيل خروجي من الفندق في 2008.
فـــي هـــذه األثنـــاء وأنـــا علـــى رأس عملي، 
أخذت شهادة في الموارد البشرية وأخرى 
فـــي إدارة مراكز االتصال، ثم الماجســـتير 
فـــي إدارة األعمـــال بتخصـــص الضيافـــة، 

وبعدها حصلت على الدكتوراه.
يقول فقيه إن فترة الثمانينات كانت نسبة 
البحرينييـــن فـــي الفنادق مرتفعة نســـبيا، 
يعملون فـــي جميع األقســـام، لكن األعداد 
بـــدأت تتراجـــع عقـــب ذلـــك حيـــث أصبح 
النـــاس أكثـــر “تزمتـــا” بدعـــوى أن الفنادق 
تقـــدم الخمـــور، فتراجعـــت النســـبة، رغـــم 
أن القطـــاع يضم العديـــد من التخصصات 

واألقسام كالمالية والهندسة، وغيرها.
وتابع “لم يؤثر ذلك على القطاع السياحي 
والفندقـــي فـــي المملكـــة عمومـــا، لكنه أثر 
ســـلبا على نســـبة البحرينيين في المجال، 
فمثال كان البحرينيون يشكلون 50 % من 
العاملين في الفنادق في فترة الثمانينات 
وحتـــى مطلـــع األلفيـــة الجديـــدة، إال أنهـــا 

تراجعت عقب ذلك إلى نحو 25 %”.

كم تبلغ نسبة البحرنة في القطاع  «
حاليا؟ وهل تراها جيدة؟

نســـبة جيـــدة،  وهـــي   ،% 22 نحـــو  تبلـــغ 

مثـــل  لبلـــد  بالنســـبة  قليلـــة  تعتبـــر  لكنهـــا 
البحريـــن، فنحن أول دولة ســـياحية على 
مســـتوى المنطقة، ونتميـــز بانفتاحنا على 
المجتمعـــات والثقافـــات األخرى، وهو أمر 
كان يجـــب أن يؤثـــر فـــي ذلـــك، )...( هناك 
أكثـــر مـــن 180 فندقـــا فـــي البحريـــن مـــا 
يعنـــي أن نســـبة األجانـــب كبيـــرة، فلو تم 
اســـتقطاب البحرينيين للعمل في القطاع 

ألشتغل عدد كبير من العاطلين.

ماذا تقول للشاب البحريني بخبرتك  «
وعملك في السياحة؟

ألعلـــى  الوصـــول  يســـتطيع  شـــخص  كل 
المناصب وبسرعة، وهو أمر مرتبط بحب 
العمـــل والمثابرة والثقة بفي النفس، وهذا 

ينطبق على كل القطاعات.
عندما بدأت العمل في قطاع الفنادق كان 
هناك أشـــخاص سبقوني بـ 20 عاما، لكنني 
تجاوزتهـــم ووصلـــت لمناصـــب عليا وهم 
بقوا مكانهم، بالجهد والمعرفة، واليوم كل 
الفـــرص متاحـــة أمام الشـــباب، فالحصول 
علـــى المعرفة أســـهل بفضـــل التكنولوجيا 

واإلنترنت.

أين ذهبت بعد فندق الخليج؟ «

بقيت 20 ســـنة مع فنـــدق الخليج وبعدها 
عملـــت فـــي شـــركة متخصصـــة باالمتيـــاز 
المطاعـــم والمقاهـــي،  التجـــاري وتطويـــر 
بقيـــت فـــي هـــذا المجـــال قرابـــة العاميـــن 
ونصف العـــام، حيث كنت رئيســـا تنفيذيا 
للشـــركة، وهي تجربة تعلمـــت منها الكثير 
االمتيـــاز  بإنشـــاء  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 
التجـــاري، وهـــو تخصـــص طورتـــه الحقـــا 
ودعمتـــه بـــدورات أخذتهـــا فـــي أمريـــكا، 
حيـــث أســـتطيع جعل أي مطعـــم أو مقهى 
عالميـــا. ثـــم فتحت شـــركة صغيرة خاصة 
الضيافـــة  فـــي مجـــال  بـــي لالستشـــارات 
بعمـــل  وبـــدأت  والمشـــروبات،  واألغذيـــة 
المحليـــة  والمقاهـــي  للمطاعـــم  عالمـــات 
لتصبح عالمية، وهنـــاك الكثير من األمثلة 
المحليـــة  بالســـوق  ذلـــك،  علـــى  الناجحـــة 
عملنـــا  أبهـــر  العربـــي.  الخليـــج  وأســـواق 
كبحرينيين أشـــقاءنا في الخليـــج، ودائما 
مـــا كانـــوا يســـألون عـــن “وصفـــة النجاح”، 
فتكـــون اإلجابـــة “نحن بحرينيـــون”، لدينا 

الكفاءة والمعرفة والقدرة.

كمـــا قّدمت استشـــارات لهيئات الســـياحة 
فـــي دول الخليـــج، وقمنـــا بعمـــل معاييـــر 
لتصنيـــف الفنـــادق المدرجـــة لـــدى هيئات 

السياحة في كل الدول.
 2010 العـــام  لـــي كان فـــي  أول مشـــروع 
فـــي أبوظبي بعد أن تم ترســـية المناقصة 
علينـــا، حيـــث دخلنا بفكرة جديـــدة، وهي 
ربـــط جـــودة الفنادق بآراء النـــاس، إذ كان 
في الســـابق يتم إرســـال شـــخص كل عدة 
أشـــهر لتصنيف الفندق، إال أن اليوم يمكن 
عـــن طريـــق شـــبكات  النـــاس  آراء  رصـــد 
)...(  أصبـــح اآلن  التواصـــل االجتماعـــي، 
االلتزام بنســـبة معينـــة من آراء الناس في 
التصنيـــف ضـــرورة، علـــى أال تقـــل عن 85 
%، وإذا كان التصنيف ممتاز وآراء الناس 
غير جيـــدة، فهذا يعنـــي أن الفندق يعاني 
مشـــكلة، إذ يجـــب أن يتـــوازى التصنيـــف 
واآلراء. تميزنا أيضا بأننا أول شـــركة قمنا 
بتصنيـــف )شـــقق الخدمات( لتكون شـــققا 

فندقية في أبوظبي كذلك.
بعد االنتهاء من مشـــروع أبوظبي، اتفقت 
مـــع هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
لتطبيـــق الفكرة نفســـها، إضافـــة إلى جعل 
التصنيـــف “أون اليـــن”، فضـــال عـــن وضـــع 
الفنـــادق  بجميـــع  الهيئـــة  يربـــط  برنامـــج 
نســـبة  معرفـــة  مـــن  يمكّنهـــا  إلكترونيـــا 
اإلشـــغال، فضـــال عـــن عـــدد الذيـــن دخلوا 

البحرين وجنسياتهم.
واســـتطاعت هيئـــة الســـياحة مـــن خـــالل 
عليهـــا  تحصـــل  التـــي  البيانـــات  قاعـــدة 

بعـــدد  الـــذروة  فتـــرات  تحديـــد  مباشـــرة 
السياح، وبالتالي وضع خططها وبرامجها 
بنـــاء علـــى ذلك، مثـــل إقامـــة المهرجانات 

والمعارض واالحتفاالت .. إلخ.
صعدت نســـبة مســـاهمة القطاع السياحي 
باالقتصـــاد الوطنـــي مـــن 4.7 % في العام 
2017 إلـــى أكثر من 6 % حاليا، فضال عن 
زيـــادة عدد الفنـــادق، حيث كانت 8 فنادق 
من فئة 5 نجوم بالمملكة قبل 10 سنوات، 
صعـــدت إلـــى 24 حاليـــا، وجميعها تشـــهد 
نسب إشـــغال ممتازة، األمر الذي يؤكد أن 
كثيرا من األمور تطورت في القطاع، وهو 
يسير بخطى ثابتة ويبشر بمستقبل جيد.

العرين.. بداية متجددة «

وبدأت بعد ذلك مرحلة جديدة في حياتي 
منتجـــع  إدارة  اســـتلمت  عندمـــا  العمليـــة 

العرين، وكان ذلك في فبراير 2013.
بـــدا األمر تحديـــا بالنســـبة لـــي، فالمنتجع 
يعانـــي الخســـائر والتعثـــر، وتناوبت عليه 
شركات عالمية عدة إلدارته، لكنها فشلت، 
حتى أن الشـــركة المالكة “جـــي إف إتش” 
كانت ترغـــب في إغالقـــه نهائيا لتضاعف 
خسائره وتجاوزها بمليوني دوالر سنويا.

درســـت وضع المنتجع بعنايـــة، ورأيت أن 
اســـتثمار  تســـتطع  لـــم  الســـابقة  اإلدارات 
مواصفاته جيدا، رغم أنه يمتلك إمكانات 
كبيرة، ومواصفات نجاح عالية. فالمشكلة 
الرئيســـة مـــن وجهـــة نظـــري كانـــت بأنـــه 
يحتاج أفكارا جديدة لن يستطيع طرحها 
إال بحرينـــي “فأهـــل مكـــة أدرى بشـــعابها”، 

بحرينـــي  والجـــو  بحرينـــي  المـــكان   )...(
والمـــزاج بحريني، فـــإذن نحن بحاجة إلى 

أفكار تناسب البحرينيين. 
وبالفعل استملت المشروع، وكان شرطي 
فـــي اإلدارة،  المالـــك  عـــدم تدخـــل  األول 
إلجـــراء  كاملـــة  طلبـــت صالحيـــة  حيـــث 
العمليـــة الجراحيـــة، فـــي المقابل اشـــترط 
كان  مهمـــا  مبالـــغ  أي  دفـــع  عـــدم  المالـــك 
الســـبب. أعـــدت هيكلة المـــكان واإلدارات 
أردت  الموجـــودة.  المـــوارد  واســـتثمرت 
التركيـــز على الســـياحة العائلية من داخل 
الكحـــول  فمنعـــت  وخارجهـــا،  البحريـــن 
فـــي المنتجـــع نهائيا، حتى تشـــعر العوائل 
باألمان والهـــدوء. كما ركزنا على الترويج 
من خالل اســـتقطاب حســـابات ومشاهير 
“السوشـــيال ميديـــا” خصوصـــا مـــن خارج 
البحريـــن. بـــدأت العجلـــة تـــدور، وكل مـــا 
حصلنـــا على دخـــل أعدنا اســـتثمار المبالغ 
لصيانـــة المبانـــي. وحقـــق المشـــروع فـــي 
الســـنة األولـــى )2014( أرباحـــا بواقع 600 
ألف دوالر، ارتفعت في الســـنة الثانية إلى 
المشـــروع  وســـملتهم  دوالر،  مليـــون   1.1

وانسحبت.
وفي ديســـمبر 2016 أخبرتني إدارة “جي 
إف إتـــش” رغبتهـــا فـــي رجوعـــي كرئيس 
تنفيذي لشـــركة العرين لالستثمار، وافقت 

ومازالت أشغل هذا المنصب.
وعندمـــا رأى مالك “جنة دلمـــون المفقود” 
مـــا عملتـــه في منتجـــع العريـــن طلب مني 
واســـتطعت  المائيـــة،  الحديقـــة  اســـتالم 

النجاح وتحقيق األرباح لها أيضا.

كم تبلغ نسبة إشغال منتجع  «
العرين؟

تصل نســـبة اإلشـــغال في منتجـــع العرين 
نحو 57 %، وهي أعلى من نسبة اإلشغال 
فـــي الفنـــادق بالبحرين بشـــكل عـــام التي 
زبائننـــا  معظـــم   )...(  ،%  50 إلـــى  تصـــل 
مـــن الخليجييـــن فيمـــا يأتي الســـعوديون 
بالمرتبـــة األولـــى، فضـــال عـــن الكويتييـــن 
الذين ارتفعت نسبتهم من 5 % سابقا إلى 

نحو 36 % حاليا.
ويضـــم “العرين” 78 فيـــال، بأحجام كبيرة، 
منهـــا 56 واحـــدة تبلـــغ مســـاحة أصغرهـــا 
نحـــو 400 متر مربع، فيما مســـاحة البقية 
)22 فيال( قرابـــة الـ 740 مترا مربعا، ويبلغ 

متوسط اإليجار اليومي 260 دينارا.
ويوفـــر المنتجـــع العديـــد مـــن الخدمـــات 
التـــي  الجديـــدة  واألفـــكار  والمميـــزات 
تناســـب جميع األذواق خصوصـــا العوائل 
الخليجيـــة، وقـــد أطلقنـــا برنامجا يســـمى 

“العريـــن هوليدي” يتضمن رحـــالت للزوار 
البحريـــن  كحلبـــة  قريبـــة  مناطـــق  إلـــى 
ونـــادي  اليخـــوت  ونـــادي  و”جرافيتـــي” 

الغولف وغيرها.

هل تختلف نسبة األشغال في  «
الصيف والشتاء؟

نعـــم، نحـــن نعمـــل فـــي الصيـــف أكثـــر من 
الفنـــادق األخـــرى رغـــم أن طبيعـــة المكان 
صحراوي، إال أن اإلشـــغال في شهر يونيو 
 % 90 عـــن  يقـــل  ويوليـــو وأغســـطس ال 
بســـبب المرافق المتوافرة كبرك الســـباحة 
الخاصة. وفي الشـــتاء نركز على األجانب 
المتواجدين في دول الخليج، حيث نصل 
لهـــم عن طريق “السوشـــيال ميديـــا”، رغم 
أن نســـبتهم قليلة إال أنهـــم يمألون الفراغ 
في فصل الشـــتاء، حيث يقل عدد الزوار، 
)...( يحـــب األجانب األجـــواء الصحراوية 

بالشتاء.

السياحة أحد القطاعات البديلة  «
عن النفط

مـــع تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، 
أصبـــح القطـــاع الســـياحي مـــن القطاعات 
الرئيســـة فـــي االقتصـــاد المحلـــي، ويعول 
عليـــه دعـــم التنميـــة وتوفير فـــرص عمل، 
)...( تـــم افتتـــاح مكاتـــب تمثيليـــة خـــارج 
المملكة للترويج للســـياحة، في دول عدة، 
فيمـــا أصبحـــت البحرين واجهة لســـياحة 
األعـــراس وبالـــذات الهندية، ففـــي نوفمبر 
يســـتعد منتجع العرين الســـتضافة عرس 
هنـــدي لمـــدة 3 أيـــام، ومثلـــه كذلـــك فـــي 

ديسمبر.
البحرين بحاجة لمشـــروع أرض المعارض 
التي يتم العمل عليه حاليا، لدعم ســـياحة 
المعـــارض والمؤتمـــرات، فهـــو قطاع واعد 
ومهم جـــدا لالقتصاد، خصوصـــا أنه يوفر 

وظائف مجزية.
كمـــا أن هنـــاك نقصـــا فـــي قطاع الســـياحة 
العالجية بالبحرين، هناك دول نجحوا في 

هذا القطاع ونريد اللحاق بها وتجاوزها.

هل ترى أن السعودية تنافس  «
البحرين حاليا بعد أن فتحت 

اقتصادها؟

االقتصـــاد  فـــي  كبيـــر  دور  لهـــا  الســـياحة 
البحرينـــي ونتوقع أن تزداد النســـب أكثر، 
أي  لـــه  ليـــس  بالســـعودية  حـــدث  والـــذي 
تأثيـــر على البحرين، ونســـبة الســـعوديين 
الزوار للبحرين زادت حسب اإلحصاءات، 
وبذلك فإن الســـعودية ال تنافس البحرين، 
بل بالعكس فهما يكمالن بعضهما البعض.

عيسى فقيه متحدثا لـ” البالد”

ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ وصـــــفـــــة الــــســــيــــاحــــة الـ

قطاع الفنادق 
يوفر فرص عمل 

مجزية على 
البحرينيين دخولها 

وصلت نسبة 
البحرينيين العاملين 

بالفنادق 50 % 
في الثمانينات 

يستعد منتجع 
العرين الستضافة 

أعراس هندية 
خالل أيام

ــنـــي ــرط وطـ ــشــ ــ ــم ــ ــة جــــراحــــيــــة ب ــيـ ــلـ ــمـ إنـــــجـــــاح “الـــــعـــــريـــــن” احـــــتـــــاج عـ

أول من أدخل فكرة 
ربط جودة الفنادق 

بآراء الناس

وضع برنامج 
يربط “السياحة” 

بالفنادق لمعرفة 
نسبة اإلشغال
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توفر سيارة لينكولن أفياتور الجديدة للعام 2020 قوة وقدرة رائعة 
إلى جانب التصميم األنيق ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

لينكولـــن  رؤيـــة  أفياتـــور  تمثـــل 
ســـيارة  أول  وهـــي  المســـتقبلية، 
رياضيـــة متعددة االســـتخدامات 
ثالثـــة  مـــن  الحجـــم  متوســـطة 
صفوف تطلقها لتوسع محفظتها 
Cor� “التي ستشهد أيضا إطالق 

sair” الجديـــدة كليـــا فـــي خريف 
العام 2019.

تســـتند بنيـــة القيـــادة إلـــى نظام 
أفياتـــور  أن  إال  الخلفـــي  الدفـــع 

األداء  مـــن  رائعـــا  مزيجـــا  توفـــر 
والقـــدرة وإمـــكان التحـــول إلـــى 
لجميـــع  الذكـــي  الدفـــع  نظـــام 
محـــرك  إلـــى  إضافـــة  العجـــالت، 
القياســـي ســـعة 3.0 ليتر مزدوج 
الشـــاحن التوربينـــي الذي يتصل 
بناقل حركـــة أوتوماتيكي جديد 
“SelectShift” بعشر سرعات، مع 
مجموعـــة ناقل الحركـــة الهجينة 

.“Grand Touring“ من

قدمــت مؤخــرا رولز-رويــس بالك بادج، وهي عائلة دائمة من ســيارات بيســبوك المصممة 
حسب الطلب، والتي تعّبر عن أذواق جيل ناشئ من عمالء المنتجات الفارهة. 

بالغمـــوض  المّتســـمة  المنتجـــات  هـــذه 
لألشـــخاص  تســـتجيب  والديناميكيـــة 
الذين يرفضـــون أن تعّرف عنهم الرموز 
التقليديـــة للفخامة، وقـــد تبّدلت كثيرا؛ 
جـــدد  عمـــالء  تجتـــذب  أن  أجـــل  مـــن 
إلـــى العالمـــة، مع الحفـــاظ علـــى براعة 
الجريئـــة  جماليتهـــا  فـــي  رولز-رويـــس 
ومتطّلبات أســـلوب الحياة التي ال تقبل 

أّي مساومة.
هذا الوجـــه اآلخـــر لروز-رويس الناجح 
جـــدا ُيشـــار إليـــه بالرمز الرياضـــي الذي 
يمّثـــل الالنهايـــة المحتملـــة، والموضوع 
بشـــكل ناعم داخل الســـيارة. تّم تطبيق 
هذه العالمة أيضـــا على الطائرة المائية 
Blue Bird K3 الخاصة بالســـير مالكوم 

كامبـــل التي حّطمت األرقام القياســـية، 
بمحـــّرك رولـــز- كانـــت مجّهـــزة  والتـــي 
رويس، في إشـــارة إلى أّنهـــا تنتمي إلى 
فئة تأمين مخصصة للقوارب ذات قّوة 
محّرك غير محدودة، وبالتالي هي قّوة 
ال نهايـــة لها. وقد اختـــارت رولز-رويس 
موتـــور كارز هـــذه الدمغـــة لبـــالك بـــادج 

لتعكس سعيها الدءوب للقّوة.
طرحـــت رولز-رويـــس بالك بـــادج للمّرة 
األولى مع طرازي رايث وجوست العام 
2016 تلتهـــا داون العام 2017. واليوم، 
اكتملـــت العائلـــة مع طـــرح كالينان بالك 
بادج، وهو الطراز األكثر ظلمة والتعبير 
األكثـــر مالءمـــة للمـــدن مـــن بـــالك بادج 

حتى اليوم.

لينكولن أفياتور الجديدة 2020

رولز - رويس بالك بادج

 G-Class قالــت مديــرة قســم التحــول الرقمــي فــي دايملــر إن مرســيدس
ســتحصل علــى محــركات كهربائيــة بحســب مــا قــرر أوال كالينيــوس المديــر 

التنفيذي للمجموعة.

سيتم العمل على G�Class الكهربائية 
الكهربائيـــة   EQ عالمـــة  خـــالل  مـــن 
الفرعيـــة، وصـــرح كالينيوس “بحلول 
2022 ســـنطرح أكثر من 10 ســـيارات 

كهربائية مختلفة في األسواق”.
وقـــد حـــدث بالفعل أن قامت شـــركة 
 Kriesel Electric تدعـــى  نمســـاوية 

بتحويل G�Class لســـيارة كهربائية، 
وتصـــل قوة هـــذه النســـخة إلى 490 
حصانـــا، وتتســـارع إلـــى 100 كم/س 
فـــي غضون 5.6 ثانيـــة، وتعتمد على 
ومـــدى  كيلـــوواط/س   80 بطاريـــات 
للشـــحنة  كيلومتـــر   300 يتخطـــى 

الواحدة.

شهدت أسواق المنطقة طرح طراز العام 2020 من MG HS، في طراز 
ســعت مــن خاللــه MG البريطانيــة إلى إعــادة تعريف مفهوم الســيارة 
الرياضيــة فــي فئــة المركبــات المتعــددة االســتخدامات “SUV”، عبــر 

توفير مزيج من قوة األداء، المقترنة بسعر اقتصادي للغاية.

وينضم طـــراز “HS” إلى مجموعة 
المركبـــات  صعيـــد  علـــى   ”MG“
الرياضية المتعددة االستخدامات 
 ،”MG 5“ التـــي تضم أيضـــا كالً من

.”MG RS8”و
 MG” ويجمـــع المظهر الخارجـــي لـ
الناعمـــة،  المنحنيـــات  بيـــن   ”HS

تمتـــد  التـــي  األنيقـــة  والخطـــوط 
والمســـتوى  المحـــرك  غطـــاء  مـــن 
الســـفلي مـــن جانب الســـيارة، قبل 
أن ترتفع خطوط االنســـيابية عند 
االقتـــراب مـــن األجـــزاء الخلفيـــة 
للمركبـــة، لتتكامل هـــذه المكونات 

مع مصابيح خلفية عصرية.
قدمت “جيب” خالل السنوات الماضية عدة أجيال من سيارتها األكثر شهرة عند 
عشــاق القيــادة خارج الطريــق، “صحارى” ذات الدفع الرباعــي، إال أن الموديالت 
األحــدث منهــا، وخاصــة فئــة “ســكاي ســيتي” أصبحــت تجمــع بيــن الفخامــة فــي 

المقصورة، وديناميكيات القيادة الفائقة.

جيـــب طرحـــت جيال جديـــدا من جيب 
“رانجلـــر صحارى ســـكاي ســـيتي”، وهو 
مـــا دفـــع رواد هذا النوع مـــن المركبات، 
المجهزة بالكامل للقيادة خارج الطريق، 
للســـؤال حول ماهيـــة التطوير في هذا 

الجيل األحدث من السيارة.

مـــع محـــرك 3.6 ليتـــرات الـــذي يعطـــي 
تنطلـــق  حصانـــا،   285 قـــوة  الســـيارة 
هـــذه الســـيارة علـــى الطرقـــات الوعـــرة 
الـــدوران  عـــزم  بقـــوة  والصحراويـــة 
األماميـــة  العجـــالت  إلـــى  المرســـل 

والخلفية في آن واحد.

G-Class بفئة كهربائية بالكامل

MG HS الجديدة بالكامل

رانجلر صحارى سكاي سيتي

تجربة قيادة من الصين: شيري Tiggo 8 الجديدة

تيجـــو٨ أكبـــر ســـيارات مجموعة تيجو 
التي تبـــدأ من تيجو٢، وتأتي الســـيارة 
بأبعـــاد 4700 مـــم طـــول x 1860 مـــم 
عـــرض x 1746 مـــم ارتفاع بمـــا يضعها 
فـــي مقدمـــة الســـيارات الكـــروس أوفر 
الرياضية المتوسطة الحجم مع ارتفاع 
جيد يصل يبلغ 200 مم. واستفادة من 
حجمهـــا، توفـــر “شـــيري” ســـيارتها هذه 
بســـبعة مقاعد، مســـاحة تخزيـــن رحبة 
تقـــدر بــــ 892 لتـــرا ومع الســـبعة مقاعد 
توفـــر مســـاحة تخزين تقدر بــــ 193 مم 

ومع طي المقاعد الخلفية بكال النسختين يمكن 
الحصـــول على مســـاحة تخزيـــن 1930 مم. كما 
أنهـــا توفر تحكـــم بظهر المقاعـــد بالصف الثاني 
وتحريكهـــا للمزيد مـــن الراحة لجميـــع من على 

متنها.
 Tiggo“ مـــن خالل التجربة الخاصة للبالد تقدم
8” العديد من األنظمة اإللكترونية لضبط األداء 
مـــن االصطـــدام، ووســـائد وســـتائر  والحمايـــة 
هوائيـــة، وحساســـات ركـــن أماميـــة وخلفية مع 
كاميرا رؤية بزواية 360، فضال عن إمكان فتح 
البـــاب الخلفـــي بحركة القـــدم، تحكـــم كهربائي 
بمقعد القائد، فتحة ســـقف كهربائية بانورامية، 
شاشة تحكم باللمس مقاس 9 بوصات، ومقاعد 
مكســـوة بالجلـــد، وهـــي تجهيـــزات قـــد تختلف 
حســـب الفئة المختارة بمحرك قـــوي توربو ٢،٠ 
مـــع ناقـــل حركة ســـي في تـــي ٩ ســـرعات مرن 
جـــدا. من ناحية التصميـــم الحظت أواًل تصميم 
الواجهة الذي يوحي بالقوة، حيث توجد عالمة 

شـــيري الكبيـــرة وتصميم اإلضـــاءة األمامية 
مـــن  الســـيارة  وتصميـــم  المميـــز 

الجانـــب ومن الخلف الجميلة 
مـــع اإلضـــاءة المترابطـــة مع 
والجلـــوس  الفاخـــر،  الكـــروم 

فيها مريح جدا خصوصا، وأنا 

طولـــي نحـــو ١٨٩ ســـم، وهناك مســـاحة ممتازة 
لألرجـــل والســـقف البانورامـــي، والكراســـي من 
الجلـــد الفاخر مع تخريم ممتاز مما يجعلها أكثر 
راحـــة وأنســـب لألجـــواء الحـــارة، وهـــي تدعم 
الظهر والساقين بشكل ممتاز، وبالطبع التكييف 
مـــن أهم العناصر التي نســـأل عنهـــا في تجارب 
السيارات ومن خالل التجربة أستطيع أن أقيم 
التكييف عموما بالســـيارة العائلية بأنها ممتازة، 
ولم يؤثر بتاتا على أداء السيارة، فهو قوي جدا 

في أجواء حارة هناك بالصين أثناء تواجدنا!
بالرغـــم من حجـــم Tiggo 8 الجديدة وارتفاعها 
قدمـــت ثبـــات ممتـــاز فـــي المنـــاورات والتوقف 
المفاجـــئ فـــي حلبـــة التجـــارب بمركـــز شـــيري 
الخـــاص بالتجـــارب، فهي تحافظ علـــى توازنها 
في المنحنيات بصورة دقيقة، تستطيع منافسة 
ســـيارات هذه الفئة من حيث األداء والســـالمة 

بصورة كبيرة.
من مواصفات السيارة أيًضا شاشة كبيرة في 

المنتصـــف بهـــا التوصيـــل الذكـــي 
مـــع أجهـــزة الهاتـــف ســـواء اإلبـــل 
أو األندرويـــد، إلـــى جانب شاشـــًة 
معلومـــات واضحـــة أمام الســـائق 
تعمـــل باللمس وكاميـــرا محيطية 
وفتـــح كهربائي للحقيبة الخلفية. 
تأتي الســـيارة بترتيب مقاعد في 

النسخة بسبعة مقاعد بواقع 2+3+2.
 تتوفـــر الســـيارة بجميـــع الكماليـــات التي تضم 
مثبت ســـرعة ومرايـــا جانبية كهربائيـــة مزودة 
بخاصية التســـخين مع خاصية تشغيل السيارة 
مـــن دون مفتـــاح وفتحـــات تكييـــف خلفية مع 
القفـــل المركـــزي بتحكـــم عن بعـــد، إضافـــة إلى 
ســـقف  وفتحـــة  أوتوماتيكـــي  هـــواء  مكيـــف 
كهربائية بانورامية، كما تتمتع الســـيارة بالعديد 
من وســـائل األمان، والتي تشمل وسائد هوائية 
للســـائق والراكـــب األمامـــي مـــع المكابـــح مانعة 
االنغـــالق ABS مـــع التوزيـــع اإللكترونـــي لقـــوة 
الكبـــح EBD ونظام ESP للتـــوازن اإللكتروني. 
توجـــد كذلك حساســـات ركـــن خلفيـــة وكاميرا 
رؤيـــة خلفيـــة ونظام منع االنـــزالق أثناء صعود 
المرتفعـــات وأثناء نـــزول المنحـــدرات والمزيد، 
مـــزود  Tiggo8 ســـيكون عالمـــة فارقـــة، فهـــو 
المتطـــورة  الســـالمة واألمـــان  بأحـــدث أنظمـــة 
إلى جـــان تكنولوجيا الـــذكاء االصطناعي التي 
تضمـــن ســـالمة الـــركاب، إضافـــة إلـــى التصميم 
األنيـــق واالنســـيابي، إلى جانب األداء النشـــط، 
كل مـــا ســـبق مـــن تجهيـــزات ســـيعزز مـــن 
 Tiggo8 سمعة شـــيري الطيبة وستجعل
المركبـــة المفضلـــة فـــي البحريـــن مـــن 
قبـــل المســـتهلكين، وهذه صور 
التجربة الخاصة في الصين.

أطلقت بي إم دبليو سيارتها 
 M2 CS الرياضية الصغيرة

الجديدة لتجسد األداء النقي 
 M2 والقيادة الممتعة. حصلت

CS على تصميم خارجي مألوف 
يتميز بالرفارف العريضة والمظهر 
الجريء مع جنوط ذهبية ومكابح 

كربون سيراميك عالية األداء، 
مع بعض لمسات الكربون فايبر 

الخارجية لمظهر رياضي أكثر.

قريًبــا البحريــن  فــي  الصينيــة  العالمــة  ســيارات  أكبــر 

من الصين: طارق البحار

ســـتدخل قريبـــا معـــارض موتور ســـيتي البحرين موديل تيجـــو 8 الجديدة بالكامـــل، والتي حظيت 
“البـــالد” بتجربتهـــا الحصريـــة في الصيـــن وفي مركز تجـــارب العالمـــة الصينية في مدينـــة “وهوو” 
بالتحديد، ومنذ اللمحة األولى الحظت فلســـفة “شـــيري” في ســـياراتها الجديدة التي تسمى “عيون 
النمـــر” بتصميـــم الكشـــافات، مراعاة نحت خطـــوط تعطي شـــعورا بالثقة والجرأة بلمســـات فاخرة 

رياضية مع مراعاة استخدام تقنيات اإلضاءة الحديثة والتكنولوجيا المطلوبة للسائق والركاب.
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Terminator: Dark Fate نجاح قياسي لفيلم األكشن
 Terminator: فيلـــم  إيـــرادات  تخطـــت 
Dark Fate تكلفـــة ميزانيته التي وصلت 
إلـــى 185 مليـــون دوالر أميركـــي، حيـــث 
حقـــق الفيلـــم الجديد فـــي شـــباك التذاكر 
 199 إلـــى  وصلـــت  إيـــرادات  العالميـــة 
مليونـــا و365 ألـــف دوالر أميركـــي، وهـــو 
يعـــرض حاليا بنجاح في شـــركة البحرين 
للســـينما ســـينكو. الفيلم تم طرحه يوم 1 
نوفمبرالماضي، وانقســـممت إيراداته بين 
48 مليونـــا و465 ألف دوالر في الواليات 
المتحدة، و150 مليوني و900 ألف دوالر 
حـــول العالـــم، وتـــم تصويـــره فـــي الفترة 
مـــن يونيو إلـــى نوفمبر 2018 فـــي المجر 
وإســـبانيا والواليـــات المتحـــدة. وكان قد 
حقـــق الفيلـــم إيـــرادات وصلـــت إلـــى 29 
مليون دوالر في االفتتاحية، والتي كانت 
تعـــد ضعيفـــة جـــدا، مقارنة بتكلفـــة إنتاج 
الفيلم التي وصلت إلى 185 مليون دوالر. 
 Paramount شـــركة  إنتـــاج  مـــن  الفيلـــم 
Pictures التـــي أنتجـــت سلســـلة األفـــام 
الشـــهيرةTerminator، وهـــذا الجـــزء هـــو 

الثالث منها، ويعود الممثل العالمي أرنولد 
شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذي 
ســـيخرجه تيم ميلـــر، ويســـتكمل أحداث 
فيلـــم Terminator 2 الـــذي عـــرض العـــام 
1991 للمخرج العالمي جيمس كاميرون.

 Terminator: Dark ببطولـــة  ويقـــوم 
Fate جنبـــا إلى مـــع شـــوارزنجر الممثلين 
لينـــدا هاميلتون، ماكنـــزي ديفيس، ناتاليا 
رييـــس، دييجـــو بونيتا، فيـــران فرنانديز، 
تريســـتان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، 

مانويل باســـيفيك، فريـــزر جيمس، بيدرو 
رودولف، كيفن مدينا، ســـتيفن كري، مات 

ديفير.
لينـــدا  القديـــرة  الممثلـــة  أن  إلـــى  ُيشـــار 
هاميلتون، قد شاركت في بطولة الجزأين 
األول والثانـــي عامـــي 84 و91. وتمّكنـــت 
السلســـلة علـــى مـــدى تاريخها مـــن حصد 
مليار و900 مليـــون دوالر تقريًبا بصاالت 
Ter�  السينما العالمية.  ودارت قصة فيلم
minator 2 حول إرسال شركة سكاي نت 

التـــى تســـيطر علـــى العالم في المســـتقبل 
ر تـــي 1000 والـــذى يملك  للمدمـــر الُمطـــوَّ
القـــدرة على تغيير مظهـــره بصور مذهلة، 
وذلـــك من أجل قتل الطفـــل جون كونور، 
قبـــل أن يكبر ويصير قائـــدا للمقاومة في 
المســـتقبل، فـــي الوقـــت الذي تكـــون فيه 
والدة الطفل هي الوحيدة التي تعرف سر 
هذا الصراع المســـتقبلي، لكنها توضع في 
مصحة عقلية بســـبب اعتقاد الجميع أنها 

تعاني مرضا نفسيا.

تظهــر الممثلــة البحرينيــة أميــرة محمــد دائمــا بإطــاالت الفتــة تواكــب 
فيهــا عالــم الموضــة واألزيــاء المتنوعــة، كمــا تراعــي انتقــاء ما يتناســب 
مــع جســدها. وفــي مقابلة لها مع مجلة ســيدتي كشــفت عن بعض أســرار 

أناقتها والمابس المفضلة لديها، والعطر األقرب إلى قلبها.

ظهـــرت مؤخـــرا في مســـرحية أشـــباح 
هونولولو ضمن فعاليات هيئة الترفيه 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة ســـدن لإلنتاج 
الفني الســـعودي تزامًنا مـــع عيد الفطر 
مـــع نجـــوم الخليـــج ســـعاد علـــي، ليلى 
السلمان، علي السبع، عبدالناصر الزاير، 
والنجـــم الكويتـــي محمـــد صفـــر، ومن 

إخراج مالك. 
“أشباح هونولولو” مسرحية اجتماعية 
قصـــة  وتحكـــي  كوميـــدي  إطـــار  فـــي 
عائلتيـــن تســـافران لقضاء إجـــازة في 
لبعـــض  وتتعرضـــان  الجـــزر،  إحـــدى 

المواقف بإطار كوميدي خفيف.
عـــن غيابها عـــن الظهـــور اإلعامي في 
الفتـــرة الماضيـــة، أكـــدت أميـــرة أنها ال 
تحبـــذ الظهـــور مـــن دون أن يكون في 
حوزتهـــا مـــادة مســـتحقة تقدمهـــا إلى 
جمهورهـــا الذي ينتظر منهـــا كل ما هو 
جديـــد، وقالـــت: “اعتاد جمهـــوري على 
ظهـــوري المقنن والمدروس، ما الفائدة 
التي ستعود عليه من إطالتي دون أي 

عمـــل أو معلومة جديدة، “السوشـــيال 
تحقـــق  فاعلـــة  وصـــل  حلقـــة  ميديـــا” 
لنـــا هـــذا التواصـــل الروحـــي، وأحاول 
جاهدة قدر المستطاع أن أكون فاعلة 
لـــدى مسلســـل  يوجـــد  اليـــوم  عبرهـــا، 
ومســـرحية؛ لـــذا تجدني ألبـــي الدعوة 
وأقوم بالتصريح اإلعامي، والجمهور 
يؤيدنـــي في هـــذه اإلســـتراتيجية منذ 
كثـــرة  وعـــن  التمثيـــل.  احترفـــت  أن 
فـــي  فيهـــا  المبالـــغ  تصويـــر  جلســـات 
اآلونـــة األخيـــرة، وهـــل قـــررت اللحاق 
بركـــب الفاشينيســـتا، تؤكـــد اميرة بأن 
النـــاس يعرفونها كممثلـــة، وال يعرفون 
الجانـــب اآلخر من حياتها الشـــخصية، 
لذلـــك نتواصل مع جمهورهـــا دائًما من 
خال مواقع ”السوشيال ميديا”: “أطلَّ 
عليهـــم بعفويـــة مفرطـــة، ونســـتعرض 
ا كل ما يتعلق بالموضة واألزياء،  ســـويًّ
علًما بأنني لســـت مهووســـة بجلســـات 
التصويـــر، بل إّن األمر ال يتعّدى حدود 

المعقول”.

وتؤكـــد بأنها تقدم بعض من مابســـها 
وبعـــض  الخيريـــة  الجمعيـــات  إلـــى 
لصديقاتاتهـــا  القديمـــة  بأزيائهـــا  مـــن 
وأخواتهـــا، وتقـــول بأن كل شـــيء في 
خزانتهـــا هـــو عزيـــز علّيهـــا، خصوصـــا 
شـــنط اليـــد التي لها نصيب األســـد من 
الشـــغف وال يمكنهـــا االســـتغناء عنهـــا 

ا. كليًّ
وعـــن عمليـــات التجميـــل قالـــت: “لـــن 
أخضع لعملية التجميـــل، إال إذا دخلت 
العقـــد الخامس أو الســـادس من العمر، 
أو  الوجـــه  شـــّد  لعمليـــة  واضطـــررت 
الرقبة. لكّن هذا ال يعني أنني لن أخضع 
لبعض عمليات الرتوش الخفيفة، مثل 
البوتكـــس والفيلر، التي ال تندرج أصًا 

ضمن عمليات التجميل”.
على السريع

 ما القطع التي اشتريِتها في آخر  «
جولة تسوق؟

بشـــراء  قمـــت  الماضـــي  الشـــهر  فـــي 
ســـاعتين، األمر الذي أدى إلى خلل في 

الميزانية.
كم شنطة يد تملكين؟ «

لديَّ قرابة 70 شنطة يد.
 كم حذاء في خزانِتك؟ «

أكثر من مئة حذاء.
 أغلى قطعة مجوهرات عندِك؟ «

كل قطـــع المجوهـــرات التـــي أمتلكهـــا 
ثمينـــة، ويصعـــب علّي تحديـــد تحديد 

قيمتها المادية.
 ماركة تفضلينها ومصمم أزياء؟ «

، لكن  ال توجد ماركة بعينها مفضلة لديَّ
بالنســـبة للمابـــس، فأنا أفضـــل ماركة 

“دولتشي أند غابانا”.
 كيف تصفين الستايل  «

الخاص بِك؟

أنا لســـت من الناس الذي 
“الهّبـــات”  وراء  يلهثـــون 

أحـــب  ولكننـــي  والموضـــة، 
ارتـــداء ما يناســـب جســـمي ويناســـب 

مجتمعي في الوقت نفسه.
أّي نجمة تلفتِك بإطالالتها؟ «

مـــن الفنانـــات: تلفتنـــي كل مـــن أمـــل 
ومـــن  الرئيســـي.  وبثينـــة  العوضـــي 
الفاشينيســـتات: أحـــب إطـــاالت فوز 

الفهد وعهود العنزي.
 ألوانِك المفضلة في األزياء؟ «

ملـــك  األســـود،  اللـــون  أنـــه  الشـــك 
األلوان.

أميـرة محمـد: لـن أخضـع لعمليـة التجميل

تدشين “بوابة الدرعية” 19 نوفمبر الجاري
الرســـمي  بالتدشـــين  الدرعيـــة  تحتفـــل 
لمشـــروع “بوابـــة الدرعيـــة” فـــي التاســـع 
عشـــر من شـــهر نوفمبـــر الجـــاري، والذي 
وجهـــة  إلـــى  الدرعيـــة  بتحويـــل  يهتـــم 
الثقافـــة  علـــى  ترّكـــز  عالميـــة  ســـياحية 
والتـــراث. وتقـــع الدرعيـــة شـــمال غربي 
ويعـــود  الريـــاض  الســـعودية  العاصمـــة 
تاريخها إلى القرن الثامن عشـــر للمياد، 
بـــارزة كونهـــا  وتمّثـــل أهميـــة تاريخيـــة 
مهـــد انطـــاق الدولـــة الســـعودية األولى 
وموطن ألســـرة آل ســـعود ورمـــٌز لجمال 
وكرم المملكة العربية السعودية وشعبها 

األصيـــل. في الدرعية يقع حي الطريف، 
والـــذي يعد أحد أهم المواقع األثرية في 
المملكـــة والمـــدرج علـــى قائمـــة التـــراث 
العالمي في منظمة اليونســـكو منذ العام 
2010، وحي البجيـــري التاريخي، حيث 
يواجـــه المعلمـــان بعضهمـــا البعـــض على 
الجانبيـــن المقابليـــن لـــوادي حنيفة، مما 
يخلـــق وجهًة ال مثيل لها لمن يبحث عن 
استكشـــاف التـــراث والتاريخ الســـعودي 
الحيـــاة  أســـلوب  وتجربـــة  كثـــب  عـــن 

التراثية في المملكة.
ويأتي وضع حجر األســـاس في الوقت 

بزّوارهـــا  المملكـــة  فيـــه  ترّحـــب  الـــذي 
مـــن جميع أنحـــاء العالـــم، وتأكيدا على 
أهمية الدرعية كأيقونة ثقافية عالمية، 
وواحدة مـــن أعظم أماكـــن التجمع في 
تدشـــينا  االحتفـــال  العالـــم. وسيشـــّكل 
رسميا لمشروع “بوابة الدرعية”، والتي 
تعتبر وجهة ومقصدا ســـياحيا وثقافيا 
واجتماعيا للمملكة العربية السعودية. 

وســـيصبح المشـــروع الضخـــم، والـــذي 
يمتـــد على مســـاحة ســـبعة كيلومترات 
مربعـــة، واحدا مـــن الوجهـــات الثقافية 
وثقافـــي  تراثـــي  بطابـــٍع  واالجتماعيـــة 

فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، حيث 
يضـــم مجموعـــة متنوعة مـــن المتاحف 
مـــن  لتشـــكيلة  إضافـــة  والمعـــارض، 
التجارب الثقافية والتعليمية، ومضمار 
سباق للفورموال-أي، ومساحات تتسع لـ 
15000 مقعـــد كما ســـتضم أكثر من 20 
عامة تجاريـــة فاخرة رائدة عالميا في 
عالـــم الضيافة، بما في ذلـــك منتجعات 
“أمان” التي ســـتحظى بإطاالت خاّبة 

على المناطق التاريخية. 

محرر مسافات

كشفت النجمة ديمي لوفاتو عن حبيبها الجديد العارض أوستين ويلسون،  «
من خالل صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 

اإلجتماعي. وعّلقت ديمي على الصورة، قائلة: “حبي”. وكانت ديمي قد 
انفصلت منذ بضعة أشهر عن حبيبها مصمم األزياء هنري ليفي، بعد عالقة 

دامت 4 أشهر.

٢٣

tariq_albahhar
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عالج السرطان المستخلص من بعض النباتات “يضر أكثر مما ينفع”
ناقــش مؤتمــر حــول عــاج الســرطان دراســة تقول إن 
مرضى السرطان يتعين عليهم إخبار أطبائهم إن كانوا 
يتناولون مكمات غذائية مستخلصة من النباتات، ألن 
بعض مكونات هذه المنتجات قد توقف فعالية العاج 
التقليدي.فأقــراص الثــوم والزنجبيــل والجنكــة، علــى 
ســبيل المثــال، يمكن أن تؤخر التئام جــروح الجلد في 

حالة انتشار سرطان الثدي.
وقالــت ماريــا جــواو كاردوســو، طبيبــة جراحــة، إنــه ال 
يوجــد دليــل علــى أن مثــل هــذه العاجــات النباتية، أو 

الكريمات المستخلصة من النباتات، ذات فعالية.
وقالــت كاردوســو، رئيســة جراحــي الثــدي فــي مركــز 
تشــامباليود للســرطان في لشــبونة بالبرتغال: “يلزم أن 
يحــرص األطبــاء علــى ســؤال مرضاهــم عمــا إن كانــوا 

يتناولون شيئا آخر أثناء العاج من السرطان”.
وأضافــت إنــه مــن المهــم جــدا إجــراء فحــص للمرضى 
دائمــا مــع أطبائهــم أوال قبــل تجربــة عاجــات تكميلية 
لســرطان الجلد.وســلطت كاردوســو الضوء على بعض 
منتجــات المســتخلصات النباتيــة التــي لهــا تأثيــر على 
تباطــؤ عمليــة تخثــر الــدم: األقحــوان، الثــوم، الجنكــة 
الصينية، الجينســنغ، الزعرور البري، كســتناء الحصان، 

الكركــم. وقالــت كاردوســو إنــه ليــس مــن الغريــب أن 
يبحــث المرضى والقائمــون على رعايتهم عن عاجات 

تكميلية أو بديلة قد تحدث لهم فرقا.
بيد أنها قالت إن األشخاص ينبغي أن يعرفوا أن األمر 

قد “ينتهي بهم إلى إلحاق ضرر أكبر من تحقيق نفع”.
فــي  الخيريــة  الســرطان  بحــوث  مؤسســة  وتقــول 
بريطانيا، على موقعها اإللكتروني، إن بعض العاجات 

التكميلية قد توقف فعالية العاجات التقليدية.
وأضافــت أنــه مــن المهم تجنــب تناول بعــض األطعمة 
والمشــروبات مثــل الجريــب فــروت والبرتقــال أثنــاء 
عاج الســرطان، ألنها قد تؤثر على قدرة تفكك أدوية 

السرطان في الجسم.

قالــت شــركة مايكروســوفت يوم 
الجمعــة إنهــا كلفــت وزيــر العــدل 
هولــدر  إريــك  الســابق  األميركــي 
بالتحقيق فيما إذا كان اســتخدام 
تكنولوجيــا التعــرف علــى الوجــه 
إســرائيلية  شــركة  التــي طورتهــا 
مايكروســوفت  مولتهــا  ناشــئة 
يتماشــى مــع أخاقيــات الشــركة 

التكنولوجية العماقة.
فيجــن(  )إنــي  شــركة  وخضعــت 
التــي يقــع مقرهــا خارج تــل أبيب 
نشــرتها  تقاريــر  بعــد  للتدقيــق 
)ذا ماركــر( االقتصاديــة  صحيفــة 
التابعــة لصحيفــة هاآرتــس وقناة 
وأفــادت  نيــوز(  )إن.بي.ســي 
طورتهــا  التــي  التكنولوجيــا  بــأن 
مراقبــة  فــي  ُتســتخدم  الشــركة 
الفلســطينيين الذين يعيشون في 

الضفة الغربية المحتلة.

“مايكروسوفت” 
تحقق في عمل 

شركة إسرائيلية
أنقذت طبيبة وممرضة سعوديتان، حياة 3 شبان سعوديين تعرضوا لحادث مروري 
أول يــوم الخميــس، حيــن انقلبــت ســيارة يســتقلها 4 شــباب على طريــق الخفجي – 

الدمام “أبو حدرية”، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين.
وروت الممرضة قصة الموقف بقولها: “كنت ذاهبة من الدمام إلى عملي بمستشــفى 
الخفجي برفقة زميلتي الطبيبة )تخصص عام(، التي كانت تقود سيارتها، لنصادف 
حادثــا مروريــا لـــ4 شــبان، وعلــى الفور توقفنــا لنقوم بإســعافهم نظير مــا يملي عليه 
واجبنــا الوطنــي والمهنــي”. وأوضحــت “أن إصابة أحدهم شــديدة، وحاولنا إنعاشــه 
لكنه فارق الحياة، في حين قمنا بإسعاف الـ3 اآلخرين حتى وصول فرقة من الهال 

األحمر والتي نقلتهم إلى المستشفى”.

يبــدو أن مقولــة “الجــوع قاتــل” لــم تــأت من فراغ، بعــد أن ترجمها رجــل غاضب في 
السنغال بحق زوجته، مما أدى إلى وفاتها.

وقالت الشرطة السنغالية، الجمعة، إن رجا في الثاثينات من عمره، ضرب زوجته 
الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، ألنها لم تعد له وجبة العشاء.

وأوضحت تقارير تداولتها وســائل إعام في الســنغال أن الزوجة أميناتا كا، البالغة 
مــن العمــر 22 عامــا، عــادت إلى منزلها في ضواحي العاصمــة داكار ليلة األربعاء بعد 
سلســلة مــن الفحــوص الطبيــة، وكانــت متعبة ومرهقة ولــم يكــن بمقدورها تحضير 
العشــاء لزوجها. ويبدو أن الزوج “الجائع” تذرع بهذه الحجة لضربها لمدة ســاعتين 

حتى فارقت الحياة.

طبيبة وممرضة سعوديتان تسعفان 3 شبان على الطريق

ضرب زوجته الحامل حتى الموت بسبب “العشاء”

تايلنديون يضعون السال العائمة في بركة احتفاال 
بمهرجان “لوي كراثونغ” السنوي في بانكوك األسبوع 

الماضي، وذلك عشية يوم اكتمال القمر في الشهر 
الثاني عشر من التقويم التايلندي التقليدي، والذي 
عادة ما يكون في شهر نوفمبر من كل عام )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعتــزم شــركة طيــران فــي كاليدونيــا 
“إيربــاص”  طائــرة  إعــادة  الجديــدة، 
جديــدة من طــراز “إيــه 330 نيو” إلى 
مصنــع المجموعــة فــي مدينــة تولــوز 
الفرنســية، بسبب روائح غريبة داخل 
“الجــوارب  رائحــة  تشــبه  المقصــورة 

المبللة”.
ودخلــت هــذه الطائــرة الخدمــة فــي 
الرابــع مــن أكتوبــر الماضــي، في إطار 
تجديــد كامــل أســطول الشــركة التي 
أولــى  طائــرة  أغســطس،  فــي  تلقــت 
مــن هــذا الطــراز. وقــال المديــر العــام 
للشــركة، ديدييــه تابيــرو، إن “رائحــة 
جــوارب مبللــة أثــارت انزعــاج أفــراد 
الطاقــم، مــرات عــدة، خــال مرحلتي 
أن  إلــى  وأشــار  والهبــوط”.  اإلقــاع 
فحوصــا علميــة ســمحت بربــط هــذه 
الرائحة بتسرب للزيت، وفق ما نقلت 

فرانس برس.

شــوارع  الثلــوج  مــن  طبقــة  غطــت 
شــمال طهران أمس السبت ما تسبب 
بأزمــات مرورية وأجبر المعنيين على 
مناطــق  بعــض  فــي  مــدارس  إغــاق 

العاصمة، وفق ما أعلنت السلطات.
وســعت طواقــم عمــال البلديــة لفتــح 
مــن  أجــزاء  فــي  واألرصفــة  الطــرق 
العاصمــة حيــث بــدأ الثلــج يتســاقط 
في ساعة الذروة الصباحية وتواصل 

خال النهار.
ونقلــت وكالة إســنا عــن رئيس إحدى 
بلديــات طهــران حميد موســوي قوله 
إّن االزدحامــات المرورية حالت دون 
التمكــن من اســتخدام جرافات الثلج 
مــا اضطــر البلديــة لنشــر عمــال إلزالة 

الثلوج باليد.
المحافــظ محمــد  نائــب  عــن  ونقلــت 
لبــرودة  “نظــرا  إنــه  قولــه  تاغيــزاده 
األرصــاد  والثلــج وتوقعــات  الطقــس 
بتواصــل تســاقط الثلوج، فــإن جميع 

المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر”.

“رائحة جوارب” 
تعيد طائرة إلى 
مصنع إيرباص

الثلوج الكثيفة في 
طهران تتسبب بأزمات

اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي ألستراليا أمس السبت 
فيمــا يكافــح رجــال اإلطفــاء لتعزيز التصدي لها قبيــل طقس من المتوقــع أن يكون أكثر 
حــرارة هــذا األســبوع. وأســفر انــدالع حرائــق الغابــات الشرســة قبــل موعدها فــي فصل 
الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشــخاص وتدمير قرابة 300 منزل األســبوع 
الماضي. وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في والية نيو ســاوث ويلز إن 59 من حرائق 
الغابات والحشائش تشتعل في الوالية حتى صباح أمس ولم يتم احتواء 13 منها بعد. 
ومن المتوقع أن تتدهور األوضاع هذا األســبوع مع ارتفاع درجات الحرارة. وفي والية 

كوينزالند، اشتعلت 6 حرائق صباح أمس.

حرائق الغابات تستعر بالساحل الشرقي ألستراليا

المغنية اإلسبانية روزاليا تعرض في الغرفة الصحافية جوائز “أفضل 
ألبوم صوتي معاصر ألغاني البوب” و”ألبوم العام” و”أفضل أغنية حضرية” 

خال حفل توزيع جوائز غرامي الاتينية السنوية العشرين في الس 
فيجاس بوالية نيفادا األميركية يوم 14 نوفمبر الجاري )أ ف ب( أم تحمل طفلتها وسط دخان كثيف يتصاعد من الغابات المشتعلة في والية نيو ساوث ويلز 

األسترالية أمس )رويترز(

شــهد دخــل نجــوم شــبكات التواصــل االجتماعــي قفــزة ضخمة فــي األعوام 
األخيرة، بحسب تقرير جديد.

وخلصت شــركة “ازيا” للتســويق إلى أن معدل ســعر صورة ذات شركة راعية 
على انستغرام قفز من 134 دوالرا العام 2004 إلى 1642 دوالرا العام 2019.

وقــال موقــع “بيزينيــس إنســايدر” إن الشــركات التجاريــة المختلفــة تبــدو 
مســتعدة لدفــع مبالــغ كبيرة كي تحصــل على حق رعاية منشــورات ومقاطع 

فيديو ومدونات نجوم شبكات التواصل االجتماعي.
لكــن أحــد الخبــراء يؤكــد أن ذلــك لــن يمثــل نهايــة لطــرق اإلعــان والدعايــة 

التقليدية.
ويتوقــع التقريــر أن الشــركات والعامــات التجاريــة المختلقــة ســتزيد مــن 
إنفاقها على التســويق المدعوم من قبل نجوم شــبكات التواصل االجتماعي 

في العام 2020، مما يجعل منه صناعة تبلغ قيمتها 10 مليارات دوالر.
وخلــص إلــى أن المؤثريــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، فــي مختلف 
الفئات مثل من لديهم نحو 100 ألف متابع إلى كبار مشاهير وسائل التواصل 

االجتماعي، يحققون دخا كبيرا.

قفزة ضخمة في دخل نجوم التواصل االجتماعي

خـــفـــض مـــســـتـــوى اإلنـــــــذار 
ــجــويــة  بــســبــب األحــــــــوال ال
ــس فــي  ــ ــشــكــل طــفــيــف أمـ ب
مدينة البندقية التي ال تزال 
أرغم  ما  المياه  غارقة تحت 
حالة  إعــان  على  السلطات 
الطوارئ غداة ارتفاع جديد 

لمستوى المياه ولرياح عنيفة. وخفض مستوى اإلنذار من “أحمر” إلى “برتقالي” 
حتى وإن لم يستبعد خطر ارتفاع مستوى المياه وهبوب رياح عنيفة. والجمعة 
ماركو  ســان  اغــاق ساحة  إلــى  أدى  مــا  متر   1.54 إلــى  المياه  مستوى  ارتــفــع 
الشهيرة لساعات. وشهدت البندقية مساء الثاثاء أسوأ ارتفاع لمنسوب المياه 
خال 53 عاما )1.87 متر( هو ثاني ارتفاع تاريخي بعدما وصل مستوى المياه 
عام 1966 إلى 1.94 متر. وغمرت المياه الكنائس والمحال التجارية والمتاحف 

والفنادق في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
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