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منتخبنا يخسر من األخضر السعودي بهدفينالسينما تحارب الفكر المتطرفشرطة النجف للمتظاهرين: عودوا للساحات“بايبكس” و“العقاري” تناقشان قضايا القطاع“بابكو” تنظم فعالية لتنظيف الشواطئ
نظمت شركة نفط البحرين )بابكو( للعام  «

الخامس على التوالي فعالية تنظيف 
الشواطئ البحرية أمس بالتعاون 

مع المنظمة اإلقليمية للمحافظة 
على نظافة البحار )RECSO(. وشارك 

في الفعالية التي أقيمت على ساحل 
المعامير قرابة 300 شخص.

تستضيف النسخة الثانية عشرة من  «
معرض البحرين الدولي للعقارات 

“بايبكس” مؤتمًرا يقام لمدة يومين 
بالتعاون مع مؤسسة التنظيم 

العقاري، لتسليط الضؤ على قضايا 
القطاع العقاري في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

ناشدت مديرية شرطة محافظة  «
النجف في العراق، أمس، 

المتظاهرين بضبط النفس والرجوع 
إلى ساحة التظاهرات. وأوضحت 

المديرية في بيان أن “مديرية شرطة 
المحافظة تعزي أهالي النجف 

بسقوط كوكبة من قتلى العراق”.

قال رئيس الدورة الـ 41 لمهرجان  «
القاهرة السينمائي الدولي محمد 
حفظي إن المهرجان باع 40 ألف 
تذكرة، “ما يعد نجاحا للجمهور”، 

منوها إلى أن “السينما هي القوة 
التي تحارب أي فكر متطرف 

حولنا”.

خسر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم  «
أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد، 
في المباراة التي أقيمت بين الطرفين، 

أمس، على استاد عبدالله بن خليفة، 
بمنافسات الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية لبطولة كأس الخليج العربي 
“خليجي 24” في الدوحة.

أعربـــت قرينـــة عاهـــل البـــاد، رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة، صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، عـــن خالص 
اعتزازهـــا وتقديرها لما تقدمه المرأة البحرينية 
مـــن جهـــود متواصلـــة وانجـــازات متتاليـــة في 
خدمـــة وطنهـــا وحماية مكتســـباته وفـــي الذود 
عن مصالحه، كشـــريك مؤهـــل وجدير، في بناء 
الحاضر ورسم المستقبل المشرق لنهضة ونماء 
بادنـــا وأجيالها القادمـــة، وكما هو العهد بها في 

كافة الظروف وعلى مر العهود. 
ونوهت ســـموها بأهمية هذه المناسبة الوطنية 
التـــي تفضـــل قائـــد المســـيرة الوطنيـــة صاحب 
الجالـــة عاهل البـــاد، قبـــل 11 عامـــًا، بإقرارها 
ضمـــن  رســـمية  وطنيـــة  كمبـــادرة  واعتمادهـــا 
االحتفاالت باألعياد الوطنية المجيدة، وكتذكار 
وطنـــي لتقدير وتكريم العطـــاء المخلص للمرأة 

البحرينية والباعث على الفخر واالعتزاز. 
جـــاء ذلـــك فـــي تصريح خـــاص لســـموها، أدلت 
بـــه بمناســـبة المـــرأة البحرينية الـــذي تحتفل به 

البحرين في األول من ديسمبر من كل عام. 
الخالـــص  بشـــكري  “أتوجـــه  ســـموها:  وقالـــت 
وتقديـــري العميـــق لكل امـــرأة بحرينية وضعت 
شأن االرتقاء ببادها ومجتمعها وأسرتها نصب 

عينيها، ولن تفي كلمات الشكر حقها في ظل ما 
تبذله من جهود مضنية في سبيل رفعة وتقدم 

وطنها”.
ونجاحـــات  إنجـــازات  أن  ســـموها  وأوضحـــت 
المرأة البحرينية باتت نموذجًا حضاريًا مشرفًا، 
وأصبحـــت عنوانـــًا راســـخًا للعطـــاء واإلنجـــاز، 
وهـــي تمثـــل وطنها خير تمثيل جنبـــًا إلى جنب 
الرجل البحريني الذي يسجل له الوطن مواقفه 
المشـــرفة فـــي دعـــم مســـيرة المـــرأة البحرينية 

وحماية وتعزيز مكتسباتها.
وأنابـــت قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، نائب رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة الشـــيخة مريـــم بنـــت حســـن آل خليفـــة 
لحضـــور االحتفال بيوم المـــرأة البحرينية الذي 
جـــرى تخصيصه هذا العام لـ “المـــرأة البحرينية 
فـــي مجـــال التعليم العالـــي وعلوم المســـتقبل”، 
حيث جـــرى االحتفال بقاعة الشـــيخ عبدالعزيز 

بن محمد آل خليفة في جامعة البحرين.

نجاحات البحرينية نموذج حضاري مشرف
األميرة ســبيكة: يوم المــرأة تذكار وطنــي لتكريم عطاء نســاء الوطن

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أبــدى ســفير جمهوريــة الهنــد لدى مملكــة البحرين ألوك كومار ســينها 
إعجابه الشــديد بقوة أداء االقتصاد البحريني رغم تباطؤ االقتصاد 
العالمــي، مشــيرا إلــى أن المملكة تعــد من االقتصــادات الصاعدة في 
المنطقــة، إذ تحقــق معدالت نمــو جديرة بالتأمــل واالحترام في ظل 

السياسات الموضوعة وفق الرؤية االقتصادية 2030.

وأوضـــح الســـفير الهنـــدي، فـــي حـــوار 
الســـفارة  بمقـــر  “البـــاد”  معـــه  أجرتـــه 
الهندية بمنطقة السيف بحضور رئيس 
عبدالنبـــي  الصحيفـــة  إدارة  مجلـــس 
مؤنـــس  التحريـــر  ورئيـــس  الشـــعلة 
المردي، أنه على مـــدار األعوام الثاثة 
الماضيـــة نمـــت التجـــارة بيـــن البلدين 
على أســـاس معدل ســـنوي يقدر بنحو 

20 %، أي بما يعادل من 600 إلى 700 
مليـــون دوالر ســـنويا، وتجـــاوز حجـــم 
التجارة بيـــن البلديـــن 1.2 مليار دوالر 

حتى مارس الماضي.

التبادل التجاري مع الهند

)28(
)05 - 04(

السواد يقود المساءلة لبحث مسوغات تخصيصهما للنائبين األول والثاني

لجنة تحقيق في “النيابي” بشأن استئجار السيارتين

تقدم النائب فاضل السواد بطلب تشكيل 
لجنـــة تحقيـــق داخليـــة بمجلـــس النـــواب 
مـــن  لـــكل  ســـيارتين  تخصيـــص  بشـــأن 
النائبيـــن األول والثانـــي لرئيـــس مجلـــس 
النواب والتي بلغت كلفتهما 23 ألف دينار 
لمدة 3 ســـنوات، بواقع إيجار شهري 658 

دينارا.

وأشـــار الســـواد إلـــى أن اللجنـــة ســـتكون 
مختصـــة للبحـــث عـــن توافر المســـوغات 
علـــى  للموافقـــة  عدمـــه  مـــن  القانونيـــة 

التخصيص.
واشـــار الى ان اللجنة ستقوم بالبحث عن 
صحة الجمع لعاوة السيارة في المكافأة 
الشـــهرية الخاصـــة بالنائبيـــن وحصولهمـــا 
في الوقت ذاته على مخصص ســـيارتين 

بسائقيها من ميزانية المجلس.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح قائد خفر الســـواحل بأن دوريات قيادة 
خفـــر الســـواحل، تمكنـــت مـــن ضبط مـــا يزيد 
عـــن ربع طـــن من الروبيـــان، والتي تم صيدها 
بشـــباك الجـــر القاعيـــة )الكـــراف( بمـــا يخالـــف 
القانـــون. وأشـــار قائد خفر الســـواحل إلى أنه 
تم تحريـــز المضبوطـــات واتخـــاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة في هذا الشأن.

ضبط ما يزيد عن ربع طن 
روبيان صيدت بالكراف

حديثـــة  رســـمية  بيانـــات  أظهـــرت 
نشـــرها مصـــرف البحريـــن المركزي 
أن حجـــم اإلنفاق لبطاقات االئتمان 
البحرينيـــة مـــن خـــال نقـــاط البيع 
فـــي المملكـــة قد بلـــغ 100.6 مليون 
دينـــار بواقع أكثر من ملياري عملية 
أكتوبـــر  شـــهر  فـــي  وذلـــك  ســـحب 

الماضي فقط.

100 مليون دينار 
اإلنفاق الشهري 

لبطاقات االئتمان

)09()14(

اقرأ في 
االقتصاديالملحق

“صناعية” 
الهملة.. مكرهة 

صحية

كيف ستغير الـ 
“فنتك” سوق 

األسهم؟ )15()16(

”الكهرباء” و“الفيزا 
المرنة” تتصدران 

أسباب ركود 
اإليجارات

أفضل الهواتف 
الذكية للعام 

2019

)19(

)18(

علي الفردان

مليار دوالر
1.2

 أيمن همام

مروة خميس

النائب فاضل السواد

ألوك كومار سينها

سفير الهند: 
معدالت نمو 

البحرين جديرة 
بالتأمل واالحترام
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين 
حادث الطعن الذي 

وقع في لندن

أدانت وزارة الخارجية حادث الطعن الذي 
المتحدة،  بالمملكة  لندن  مدينة  في  وقــع 
وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، 
معربة عن بالغ التعازي والمواساة ألهالي 
الــشــفــاء  وتــمــنــيــاتــهــا  الــضــحــيــتــيــن  وذوي 
وزارة  وأكــدت  المصابين.  لجميع  العاجل 
مع  الــبــحــريــن  مملكة  تــضــامــن  الــخــارجــيــة 
تتخذه  فيما  الصديقة  المتحدة  المملكة 
واستقرارها،  أمنها  لحفظ  إجـــراءات  من 
الثابت  الــبــحــريــن  مملكة  مــوقــف  مــجــددة 
الـــرافـــض لــلــعــنــف والـــتـــطـــرف واإلرهـــــاب 

بجميع صوره ومهما كانت مبرراته.

تــــــحــــــت رعـــــــــايـــــــــة جـــــــالـــــــة الـــــعـــــاهـــــل

تكريم العمال المجدين والمنشآت المتميزة 12 ديسمبر

االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أنهـــت 
االســـتعدادات والتحضيـــرات الخاصـــة بإقامـــة 
والمتفوقيـــن  المجديـــن  العمـــال  تكريـــم  حفـــل 
والمنشـــآت المتميزة في نســـخته الـــــ35، والذي 
يقام تحت الرعاية السامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وتنظمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية، يوم 
الخميس 12 ديسمبر المقبل، في مركز البحرين 

للمؤتمرات بفندق كراون بالزا.
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة رئيس اللجنة العليـــا للحفل جميل 
حميدان، أســـمى آيات الشـــكر والعرفـــان لعاهل 
البـــالد على تفضله برعاية هذا الحفل الســـنوي، 
الـــذي يقام تزامًنا مـــع احتفاالت مملكة البحرين 
بتولـــي صاحـــب الجاللة الملـــك مقاليـــد الحكم، 
والعيـــد الوطنـــي المجيـــد، الفًتـــا إلـــى أن هـــذه 
الرعايـــة الســـامية تعكـــس تقديـــر عاهـــل البالد 
جـــد  بـــكل  يســـهمون  الذيـــن  البحريـــن  لعمـــال 
وإخالص في تنمية البالد وتميزهم في مختلف 
مواقع العمل اإلنتاجية، كما يأتي تنويها بجهود 
منشـــآت القطـــاع الخاص المســـاهمة فـــي إدارة 
عجلـــة االقتصـــاد والتنمية والنهضـــة الحضارية 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحرين في هـــذا العهد 

الزاهر لملك البالد.

وأشاد حميدان بجهود أعضاء اللجنة العليا في 
التحضيـــر واإلعداد الجيد إلقامـــة الحفل، الذي 
يعـــد حدًثـــا وطنًيا مهًمـــا إلقامته تحـــت الرعاية 
الســـامية، إذ يشـــكل حافًزا كبيـــًرا للقوى العاملة 
الوطنيـــة علـــى بـــذل مزيد مـــن الجهـــد والعطاء 
والتميز في ميادين العمل، الفًتا في هذا السياق 
يعـــزز  المتميـــزة،  المؤسســـات  تكريـــم  أن  إلـــى 

مفهـــوم بيئـــة العمل الالئقـــة فـــي كل القطاعات 
اإلنتاجيـــة بمـــا يحقـــق مـــن جـــودة فـــي األداء 
وفعالية في اإلنتاج وتطوير الجهود المشـــتركة 
بيئـــة عمـــل  فـــي  المواطنيـــن  نحـــو اســـتقطاب 
صحيـــة ومنتجة تضمن اســـتقرارهم وتطورهم 
الوظيفـــي، مشـــيًدا بتعـــاون أطـــراف اإلنتاج مع 
اللجنـــة المنظمة، خصوًصا فيمـــا يتعلق باختيار 
الفئات المرشحة للتكريم من العمال واإلداريين 

بمصداقية وشفافية.
وســـيتم خالل الحفل تكريـــم العمال المتفوقين 
والمنشـــآت المتميـــزة فـــي مختلـــف القطاعـــات 
االقتصادية واإلنتاجية، حســـب الفئات التالية: 
الـــرواد البارزون، المنشـــآت المتميزة، المشـــاريع 
الصغيـــرة، اإلداريـــون المتميزون، الشـــخصيات 
الداعمة لألشـــخاص ذوي اإلعاقة، واألشـــخاص 
ذوو اإلعاقـــة، إلى جانب العاملين في االقتصاد 
قطـــاع  والغـــاز،  النفـــط  قطـــاع  المنظـــم،  غيـــر 
الصناعـــات التحويليـــة، قطاع النقـــل والتخزين 
والمواصـــالت، قطـــاع البنوك والمـــال والتأمين، 
قطاع المقاوالت، قطاع التجارة، قطاع الفنادق 
والمطاعم، قطاع األنشطة االجتماعية واألخرى، 
إضافة إلى العاملين في المهن الخطرة، وكذلك 
فـــي المهن التـــي بدأت العمالـــة الوطنية اإلقبال 

عليها والتميز في مزاولتها بكل اقتدار.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

رد الرئيس

لعلــه خيــر، ولعلــه التفانــي، ذلــك الــذي أخرج رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعاه من ملكوته 
فــي التعافــي مــن العــارض الصحــي شــفاه هللا وعافــاه، بالتأكيــد إنــه 
الهاجــس األقــوى، والباعــث األســمى، والدافع األبقى، إنــه الوطن، إنه 
الشــعب، ســؤال برلمانــي مــن النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب 
ســلطتنا  تاريــخ  فــي  األول  هــو  ســؤال  لســموه،  ســلمان  عبدالنبــي 
التشــريعية إلــى رأس الهــرم التنفيــذي فــي الدولــة، كــم مــن األمتــار 
قطعناهــا يــا تــرى باتجــاه تنفيذ رؤيــة 2030؟ وكــم من النمــو تحقق، 
وكم من التحقق على الطريق؟ ومن التألق في سبيل بلوغ الهدف؟ 

على الفور ورغم اإلجازة التي اختلى فيها سموه مع نفسه على طريق 
الشــفاء والتعافــي، قــرر األب القائــد أن يــذود عــن الثوابــت، أن يثبت 
بأن العالقة الدستورية المتينة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
فــي أوج تألقهــا، وأن مملكــة األماني المزهرة ســتظل مملكــة لألماني 
المزهــرة، وأن العالقــات المتينة والتفاهم األزلــي بين قادتنا األوفياء 
ســيظل النبراس والســراج الذي نســتمد منه نور أيامنا، وبهاء عالمنا، 
ورخــاء بالدنــا، وعلــى الفــور بــادر ســمو األب الرئيــس فــي كتابة رده 
التاريخــي علــى النائب المحترم، ليقضي بذلك على همهمات النفوس 
الخبيثــة، وشــائعات الرماد الذي ال يخفــي غير أوهام مريضة، فانبرى 
ســموه حفظــه هللا فــي رد تفصيلــي وباألرقــام بــأن رؤيــة 2030 على 
قمــة أولويــات برنامــج الحكومة، وأن أكثر مــن 40 % نموا قد تحقق 
على صعيد الناتج المحلي اإلجمالي وأن التوظيف يشــهد تدرجا في 
التعافي حســب المعايير التي تضاهي المتحقق في الدول المتقدمة، 
وأن التالحم واالتساق بين الرؤية المتبلورة 2030 وبرنامج الحكومة 
مــا هما إال ِشــقي رحا على طريق المشــروع اإلصالحــي الكبير لجاللة 
الملــك، هــو مــا يعنــي أن أحــدا ال يغرد بمفــرده خارج منظومــة الدولة 
الفاعلــة، وأن صيــرورة المؤسســات ال تضــل طريقهــا أبــدا وال تفصــل 

تفاصيلها الصغيرة عن خطوطها العريضة. 
إن االســتجابة الكريمــة مــن أب كريم ألبنائه في الســلطة التشــريعية 
تعكــس االهتمام الســامي بضرورة ربط التسلســل اإلداري في الدولة 
بأهدافها، ورأس الهرم التنفيذي بقمة الســلطات األخرى في المملكة، 
كمــا أن حــرص الرئيــس علــى صــون المكتســبات الشــرعية للمشــروع 
اإلصالحــي الكبيــر لجاللــة الملــك؛ وذلــك التعــاون الخــالق مــع رؤى 
جديــرة، وتجليــات منيرة، وعالمات خالدة على الطريق يعكس رغبة 
قادتنــا فــي تحقيــق أقصــى درجــات التعافــي القتصــاد علــى المحك، 
وأقــدر آليــات التعاطــي مــع معــادالت المســتقبل، يحفــظ هللا قادتنــا، 

يحفظ هللا الوطن.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

جاللة الملك

“هواوي” تحتفل بالذكرى الـ 15 النطالقها في البحرين
السحابية والحوسبة  االصطناعي  والذكاء   5Gلـ اإليكولوجي  النظام  أهمية  أكدت 

تحــت رعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة العليــا لتقنيــة 
المعلومات واالتصاالت ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبحضور 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، وكوكبة من الوزراء وكبار المديرين 
التنفيذيين في البحرين، أحيت شــركة “هواوي” الذكرى الســنوية الخامسة 

عشرة النطالق أعمالها في البحرين.

وألقى رئيس شـــركة “هواوي” الشرق 
األوســـط تشـــارلز يانـــغ كلمـــة تحدث 
فيها عن اإلســـهامات الكبيرة للشركة 
فـــي البحرين طـــوال 15 عاًما مؤكدا 
التزام الشركة ووعدها “في البحرين 

ألجل البحرين”.
وقـــال يانـــغ “تتمثـــل رؤيـــة هـــواوي 
فـــي توفيـــر التقنيـــات الرقميـــة لـــكل 
لبنـــاء  ومؤسســـة  ومنـــزل  شـــخص 
عالـــم ذكـــي متصـــل بالكامـــل. ونحن 
ملتزمـــون بتزويـــد البحريـــن بأحدث 
التقنيـــات والموارد، وســـوف نســـتمر 
فـــي االســـتثمار باالبتـــكار المشـــترك 
مع عمالئنـــا وشـــركائنا باإلضافة إلى 
تطويـــر مواهـــب تقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت لدعـــم رؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030”.
الجيـــل  تقنيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
االصطناعـــي  والـــذكاء  الخامـــس 
والســـحابة ســـتكون الركائز األساس 
الثالث التي ستجعل مملكة البحرين 
مركـــًزا رقمًيـــا وتســـاعد فـــي تأهيـــل 
الصناعـــات كافـــة الســـتخدام تقنيـــة 
المعلومات واالتصاالت بشـــكل فعال 
فـــي  جديـــدة  آفـــاق  إلـــى  للوصـــول 
العالـــم الذكي. وتطرق يانغ أيًضا إلى 
المجاالت الرئيســـة الثالثة التي تركز 

عليها “هواوي” فـــي جهودها لتمكين 
التحول الرقمي لمستقبل المملكة.

بناء البحرين لتكون مملكة  ً 

آمنة وناجحة وذكية

باعتبارهـــا رائدة في المجـــال، تعتبر 
“هواوي” اليوم في مقدمة الشـــركات 
المبتكرة ومزوًدا رئيًسا لحلول المدن 
اآلمنة على مستوى العالم، إذ دعمت 
حتـــى اآلن أكثر مـــن 700 مدينة في 
أكثـــر من 100 بلد في مختلف أنحاء 
العالـــم لتصبـــح مدًنـــا آمنـــة. وتلتـــزم 
الشـــركة بالعمـــل مـــع الحكومة لجعل 
البحرين مملكة آمنة وناجحة وذكية 

بما يتماشى مع الرؤية الوطنية.

تمكين البحرين كمركز          

رقمي عالمي

الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــات  ســـتعزز 
والـــذكاء االصطناعـــي ســـبل الحيـــاة 
العالـــم  مـــع  والتواصـــل  والعمـــل 
وتعـــد  المســـتقبل.  مجتمعـــات  فـــي 
المعلومـــات والتكنولوجيـــا وتطويـــر 
االقتصـــاد  أولويـــات  مـــن  المواهـــب 
التحـــول  لتحقيـــق  اليـــوم  الرقمـــي 
الرقمـــي الكامل وإنشـــاء مركز رقمي 

عالمي. وســـتعمل “هواوي” باستمرار 
علـــى دعـــم المملكـــة لتصبـــح مركـــًزا 
رقمًيـــا مـــن خـــالل مشـــاريع ابتكارية 
مشـــتركة توفر آخر مـــا توصلت إليه 

تقنية المعلومات واالتصاالت.

تطوير مواهب تقنية 

المعلومات واالتصاالت

المعلومـــات  تقنيـــة  مواهـــب  تعـــد 
واالتصـــاالت عامـــاًل أساًســـا لتوفيـــر 
ودعـــم  المســـتقبلية  العمـــل  فـــرص 
التنمية المســـتدامة لتحقيـــق الرؤية 
الوطنيـــة. وقدمت “هـــواوي” العديد 
مـــن المبادرات فـــي مملكـــة البحرين 
لدعـــم الجيـــل الجديـــد مـــن مواهـــب 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
بمـــا فيهـــا برنامـــج “بـــذور مـــن أجـــل 
المواهـــب،  لتطويـــر  المســـتقبل” 
المعلومـــات  تقنيـــة  ومســـابقة 
واالتصـــاالت والعديد مـــن المبادرات 
بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”.

البحرينـــي  الشـــباب  رعايـــة  وتعتبـــر 
بالمهـــارات  وتزويـــده  الموهـــوب 
بـــالده  مســـيرة  لمواصلـــة  الالزمـــة 
الرقميـــة من أهـــم أولوياتنا الرئيســـة 
للمســـتقبل. وتعتزم “هـــواوي” تنمية 
أكثـــر مـــن 100 موهبـــة شـــابة كجزء 
مـــن “بذور هواوي” التي تشـــمل 800 
طالـــب مشـــارك فـــي مســـابقة تقنيـــة 
إضافـــة  واالتصـــاالت،  المعلومـــات 
إلى منح شـــهادات في مجـــال تقنية 
المعلومـــات واالتصـــاالت ألكثـــر مـــن 
مـــدار  علـــى  تقنيـــة  موهبـــة   2000

السنوات الثالث المقبلة.
يذكـــر أن “هـــواوي” رصـــدت خالل الـ 
15ســـنة الماضية اســـتثمارات كبيرة 
فـــي المملكـــة تضمنت توظيـــف أكثر 
مـــن 500 شـــخص وتوفيـــر أكثـــر من 
800 فرصـــة عمـــل وتطويـــر أكثر من 
50 شـــريك محلـــي ورعايـــة أكثر من 
40 موهبة مســـتقبلية ونقل المعرفة 

ألكثر من 10 آالف متدرب.

المنامة - هواوي

ميرزا: تعميق الوعي بالمفاهيم البيئية
الفــًتــا ــورًا  ــض ح يشهد  الــمــســتــدامــة”  للطاقة  ســفــيــًرا  “كـــن  افــتــتــاح 

افتتـــح رئيس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبد الحســـين بن علي ميرزا مساء أمس 
التوعـــوي  المهرجـــان  االفنيـــوز  بمجمـــع 
لهيئـــة الطاقـــة المســـتدامة تحـــت شـــعار 
“كن ســـفيرا للطاقة المســـتدامة” بحضور 
جمهور كبيـــر من المواطنيـــن والمقيمين 
عـــن  وممثليـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الرئيـــس  أبرزهـــم  القطاعـــات  مختلـــف 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
بـــن دينه، وممثل شـــركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويـــات )GPIC( الراعي الذهبي 
للمهرجـــان، فاضـــل األنصـــاري، والممثـــل 
المقيـــم لبرنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي 
فيفـــا  وشـــركة   )Stefano Pittinato(
ومجموعـــة مـــن اإلعالمييـــن والفنانيـــن، 
أبرزهم الفنان “بابا ياسين” والفنان أحمد 
مبـــارك واإلعالمـــي فايـــز الســـادة الذيـــن 

أحيبـــوا المهرجـــان وأضفوا عليـــه الطابع 
الثقافي الترفيهي الجذاب. 

احتفـــاالت  اقتـــراب  “مـــع  ميـــرزا  وقـــال 
البحريـــن بالعيـــد الوطنـــي المجيد وعيد 
جلـــوس عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، يســـرنا 
تنظيم هذه الفعالية التي تهدف إلى نشر 
الوعـــي حول أهميـــة الطاقة المســـتدامة 
المواطنيـــن  لـــدى  الوطنيـــة  وأهدافهـــا 

والمقيمين تماشًيا مع الرؤية االقتصادية 
لمملكـــة البحريـــن، إذ أن مـــن أبرز مهمات 
هيئـــة الطاقة المســـتدامة تعزيز البرامج 
التوعوية التي تســـتهدف جميع شـــرائح 

المجتمع من مختلف األعمار”.
وأضـــاف أن “ترســـيخ مفهـــوم االقتصـــاد 
في اســـتهالك الطاقة أصبح حاجة ملحة 
لضمان مستقبل مزدهر ومستدام. ونحن 
مدعـــوون جميعـــا لنكون ســـفراء للطاقة 

مواردنـــا  علـــى  والحفـــاظ  المســـتدامة، 
طموحاتنـــا  آفـــاق  وتعزيـــز  الطبيعيـــة، 
المســـتقبلية مـــن خـــالل التشـــجيع علـــى 
وآخـــر  المتجـــددة  للطاقـــة  الترويـــج 
االبتـــكارات في هذا المجـــال، إنها خطوة 
مـــن مســـيرة تتضمـــن نشـــاطات توعوية 
مختلفـــة لزيادة الوعي بطريقة مبســـطة، 
ليســـت  المســـتدامة  الطاقـــة  أن  وتؤكـــد 
مفهومـــا علميـــا فقـــط وإنمـــا هـــي جـــزء 

أساس من حياة كل مواطن”.
وطنيـــة  أغانـــي  المهرجـــان  وتضمـــن 
وشعبية، إلى جانب مسابقات حملة “كن 
سفيرا للطاقة المســـتدامة” والتي تهدف 
إلـــى دعوة كل مواطن بان يكون ســـفيرا 
للطاقـــة المســـتدامة، وتخلـــل المهرجـــان 
توزيـــع العديد مـــن الجوائز على الفائزين 

من مختلف األعمار.

المنامة - هيئة الطاقة للمستدامة

المنامة - بنا

برعايـــة كريمـــة مـــن نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، ُيفتتـــح اليـــوم 
)األحـــد( معرض التوظيف الشـــامل 
الذي تنظمـــه وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، فـــي مركـــز البحريـــن 
 - والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
القاعـــة )2(، ويســـتمر حتى يوم غد 
االثنيـــن. ويأتي معـــرض التوظيف 
في إطـــار متابعـــة تنفيـــذ البرنامج 
يتـــم  الـــذي  للتوظيـــف،  الوطنـــي 
العمـــل  فـــرص  مـــن خاللـــه عـــرض 
القطـــاع  منشـــآت  فـــي  المناســـبة 
الخاص للمواطنين، وتكثيف جهود 
وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
بتســـريع وتيـــرة إدمـــاج الباحثيـــن 
عـــن عمل فـــي مختلـــف القطاعات، 

وبأجور مجزية. 
مشـــاركة  المعـــرض  هـــذا  ويشـــهد 

واســـعة مـــن شـــركات ومؤسســـات 
عاملـــة في القطـــاع الخـــاص، توفر 
شـــواغرها الوظيفية فـــي قطاعات 
حيوية بســـوق العمـــل، منها القطاع 
المالي والمصرفي وتجارة التجزئة 
والتعليمـــي،  الصحـــي  والقطاعيـــن 
وغيرهـــا مـــن القطاعـــات اإلنتاجية 

الواعدة وبأجور مناسبة.
وبهذه المناسبة، تدعو وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية الباحثين عن 
عمـــل، مـــن مختلـــف التخصصـــات 
والمؤهـــالت الدراســـية إلى حضور 
المعـــرض، واالســـتفادة مـــن فـــرص 
التوظيـــف والتدريب الذي تعرضها 
جانـــب  إلـــى  المشـــاركة،  المنشـــآت 
بنك الشـــواغر لدى الوزارة، علًما أن 
أبـــواب المعرض ســـتكون مفتوحة 
الستقبال الزوار بدًءا من الساعة 8 

صباًحا وحتى 1 ظهًرا.

اليوم افتتاح معرض التوظيف الشامل
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رأس الســـنة يحجـــز الغـــرف بالكامـــل... 90 % اإلشـــغال الفندقـــي مـــع افتتـــاح المطـــار الجديـــد
النشأة والدراسة

ولـــدت بالمغـــرب فـــي الـــدار البيضـــاء العـــام 1976 
وواصلـــت فيها الدراســـة حتـــى بلغـــت 18 عاًما، ثم 
ســـافرت إلى لنـــدن لمواصلة الدراســـة والعمل لمدة 
عاميـــن إذ درســـت اللغة اإلنجليزيـــة والكمبيوتر ثم 
الضيافـــة، وســـافرت إلـــى اســـكتلندا وهنـــاك بـــدأت 
العمـــل بالمجـــال الفندقـــي بعد الدراســـة مـــع فندق 

هيلتون في العام 1997.
بـــدأت المشـــوار بالعمـــل فـــي المجـــال الفندقـــي من 
نادل ثم تمت ترقيتي إلى مشرف وبعدها أصبحت 
مســـاعد مدير. عملت في اســـكتلندا لمدة 6 سنوات 
تقريًبـــا بعدها قدمت إلى دول الخليج حيث عملت 
في أول فندق فيها، بأبوظبي وهو فندق ميلينيوم 
العاصمـــة  فـــي  5 نجـــوم  الـــذي يعتبـــر أول فنـــدق 
اإلماراتيـــة، عملت فيه لمدة العـــام والنصف، بعدها 
انتقلـــت للعمل في دبي حيث كنت من المؤسســـين 
لفنـــدق نوفتيـــل في مركـــز دبي التجـــاري وواصلت 
معهـــم لمدة 5 ســـنوات، حيث بدأت مديـــًرا للمطعم 
والمشـــروبات وترقيت بعدها ألصبح مساعد مدير 

األغذية لمجمع نوفتيل بالكامل.
انتقلـــت إلى فنـــدق روتانا كمســـاعد مديـــر األغذية 
فـــي دبـــي لمدة عام ونصف بعدهـــا عملت في نفس 
الوظيفـــة فـــي فنـــدق راديســـون ميديا ســـيتي في 

دبـــي، ثـــم انتقلـــت إلـــى أبوظبـــي لتأســـيس فنـــدق 
ساندرســـون وعملـــت فيـــه لمدة 4 ســـنوات. وكانت 
تجربـــة العمل فـــي أبوظبي ممتعة جـــًدا حيث كان 
لدينا 6 مطاعم وافتتحت مطعما لشـــرائح الســـتيك 
“ذا فونـــدري” الـــذي حصل على جائزة أفضل مطعم 

لشرائح الستيك بعد 6 أشهر من افتتاحه.
كمـــا افتتحـــت مقهـــى سويســـري للمشـــروبات حائز 

على جائزة أفضل مقهى سويسري للمشروبات.

االنتقال إلى البحرين

انتقلـــت إلى البحريـــن منذ عامين وشـــهرين، إذ بدأ 
مشوار عملي في المملكة بفندق موفنبيك.

وتعـــود قصـــة انتقالـــي إلـــى هنـــا إلـــى أننـــي تلقيت 
عروًضا للعمل بفنـــادق أولها في العام 2006 بفندق 
ميركور، ثم في العـــام 2007 بفندق نوفتيل الدانة، 
وفندق الدبلومات في العام 2011. لم تكن البحرين 
إحـــدى الوجهات التـــي أفكر في العمـــل بها إال أنني 
تلقيـــت 4 عـــروض للعمل في المملكـــة آخرها فندق 
موفنبيـــك ولذلك فهو مقدر لي العمل فيها ووافقت 

على العرض الرابع.
بالنسبة لي أعرف العالمة التجارية “البراند” لفندق 
موفنبيـــك خصوًصـــا أننـــي عملـــت مع المديـــر العام 
للفنـــدق في دبي، واعتبر العمل في البحرين فرصة 

للعمـــل بوجهـــة جديـــدة، كمـــا أن أعمـــال التجديـــد 
بالفندق جعلتني أوافق على العرض.

العمـــل بالقطاع الفندقي في البحرين تجربة مميزة 
ألننا افتتحنا 4 مطاعم والفندق مفتوح أمام الزوار 
وفي ذات الوقـــت أعمال التجديد والصيانة لجميع 

مرافق الفندق مستمرة.
تجربـــة العمـــل هنـــا بالنســـبة لـــي ممتعـــة، فالنـــاس 
طيبون وتعمل مع البحرينيين وهم أيضا جيرانك.

أعمـــال تجديـــد الفنـــدق تكتمـــل نهايـــة شـــهر ينايـــر 
المقبـــل، وجميـــع المرافق تعمل فيما عـــدا 32 غرفة 
في الجناح الشرقي، حيث تم االنتهاء بنسبة 70% 

من أعمال التجديد لمرافق الفندق.

المنافسة في القطاع بالبحرين

المنافســـة تـــزداد وهنـــاك فنـــادق ومطاعـــم جديدة 
تفتـــح بأفـــكار جديـــدة، وللتميـــز فـــي هـــذا القطـــاع 
فإنـــه يجب تقديـــم األفضل والتركيـــز على الجودة 
والخدمـــة، والعمل على الدوام علـــى تقديم المميز، 
حيث نعمل على الدوام على تقديم الخدمة بأفضل 
جـــودة حتـــى في ظـــل أعمـــال الصيانـــة والتجديد. 
نحـــن نركـــز علـــى تقديم برامـــج للتركيـــز على والء 
الضيـــوف والنـــزالء، منها ليلـــة األكالت البحرية كل 

يوم اثنين، ويوم الخميس ليلة المشاوي حيث يتم 
الشـــواء الحي أمـــام الزبائن. وبدأنـــا كل ليلة أربعاء 
برنامًجـــا لتنـــاول الطعـــام والمشـــروبات في حديقة 

الفندق واالستماع للموسيقى على البحر مباشرة.

اإلشغال الفندقي خالل الفترة المقبلة

نحتفل في موفنبيك بفعاليات العيد الوطني ويتم 
تزييـــن الفنـــدق والحديقة بعلـــم البحريـــن، ورعاية 
لمؤسســـة خيرية، وفترة الكريسماس يشهد الفندق 
إقبـــاال بنســـبة 50 إلـــى 60 % نظـــًرا لســـفر األجانب 
لالحتفال مع أهاليهم، ومن المتوقع أن تصل نســـب 
اإلشـــغال الفندقي في العيد الوطني إلى ما بين 50 
و60 %، وســـيتم حجز الفندق بالكامل في موســـم 

رأس السنة الميالدية مع إقامة الفعاليات.
بعـــد االنتهاء من أعمال الصيانـــة والتجديد للفندق 
وصيانتـــه نتمنـــى أن نجلـــب أطقـــم الضيافـــة فـــي 
شـــركات الطيـــران، والمؤسســـات األخـــرى كمـــا كان 
ســـابًقا، حيث أن نسب إشغال أطقم الضيافة كانت  

%40 و40 % للمؤسسات األخرى.
حالًيـــا الفنـــدق بصـــدد توقيـــع اتفاقيـــة مـــع إحـــدى 
شـــركات الطيـــران لحجز غـــرف “موفنبيـــك” لطاقم 
الضيافة، ومن المتوقع توقيع االتفاقية خالل شهر 

يناير أو فبراير المقبلين.

إنجــاز أعمــال تجــديــد “مــوفنبيــك” ينـايــر المقبــل

السواط متحدًثا لـ “البالد”

كشــف مديــر العمليات لفنــدق موفنبيك البحرين عادل الســواط 
عــن أن أعمــال الصيانة وتجديد مرافق الفندق ســتكتمل بنهاية 
شــهر يناير المقبل، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة 
فتــرة  خــال  الــزوار  واســتقبال  الفنــدق  مرافــق  وعمــل جميــع 
الصيانــة. وصــرح الســواط لـ “البــاد” أن أعمــال التجديد لمرافق 
الفندق اكتملت بنســبة 70 % على أن تنجز في نهاية شــهر يناير 

المقبل.
وتوقع أن تصل نســب اإلشــغال الفندقي لـ “موفنبيك” في العيد 
الوطني إلى 60 %، وذات النسبة خال فترة الكريسماس، على 
أن يحجــز الفنــدق بالكامــل فــي موســم رأس الســنة المياديــة. 
وتطرق إلى أن الفندق بصدد توقيع اتفاقية مع إحدى شــركات 

الطيران لحجز غرفه لطاقم الضيافة.
وتوقع أن ترتفع نسب اإلشغال الفندقي إلى ما ال يقل عن 90 % 
مع افتتاح مطار البحرين الدولي الجديد. فيما يلي نص اللقاء: 

مقومات النجاح 
عن مقومات النجاح بالعمل في قطاع الضيافة، يرى السواط أهمية أن يكون لدى  «

الفرد هدف يريد الوصول إليه، وتفان في العمل لتحقيق هذا الهدف على أفضل 
طريقة، واكتساب الخبرة ال يتوقف، وهذه الخبرة تساعد في إنجاز األعمال. كما أن 

الشخص يجب أن يكون لديه شغف بالعمل في قطاع الضيافة، حتى يستطيع 
النجاح واإلنجاز خصوًصا أن ساعات العمل طويلة.

الجوائز
موفنبيك فاز بجائزة أفضل فندق في الفخامة والضيافة في منطقة الشرق األوسط  «

لمدة 5 سنوات، كما فاز بجائزة أفضل فندق قريب من المطار لمدة 5 أعوام.

إدارة الفندق داعمة للعاملين والموظفين
إدارة الفندق ومجلس اإلدارة داعمون لنا، وتم تطوير وإضافة خدمات وترقيتها بدعم  «

الشركة، ودعم أصحاب الفندق الذين يرغبون في تقديم األفضل. الفندق أصبح رسمًيا 
تحت إدارة شركة “أكور” العالمية منذ سبتمبر 2018، ويندرج تحت إدارة الشركة 38 

عالمة تجارية “براند” منها سوفتيل، ميركور، فيرمونت، نوفتيل، إيبس وغيرها.
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“  ” يكشف النقاب عن حلته الجديدة 

Contact number: +973 17460000
Email: hotel.bahrain@movenpick.com
Website : http://www.movenpick.com/bahrain
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أعربت قرينة عاهل البالد، رئيســة المجلس األعلى للمرأة، صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، عن خالص اعتزازها وتقديرها لما 
تقدمه المرأة البحرينية من جهود متواصلة وانجازات متتالية في خدمة وطنها وحماية مكتسباته وفي الذود عن مصالحه، كشريك مؤهل وجدير، في بناء 

الحاضر ورسم المستقبل المشرق لنهضة ونماء بالدنا وأجيالها القادمة، وكما هو العهد بها في كافة الظروف وعلى مر العهود. 

هـــذه  بأهميـــة  ســـموها  ونوهـــت 
المناســـبة الوطنيـــة التـــي تفضل قائد 
المســـيرة الوطنيـــة صاحـــب الجاللـــة 

عاهـــل البـــالد، قبل 11 عامـــًا، بإقرارها 
واعتمادهـــا كمبـــادرة وطنيـــة رســـمية 
ضمـــن االحتفـــاالت باألعيـــاد الوطنية 

لتقديـــر  وطنـــي  وكتـــذكار  المجيـــدة، 
للمـــرأة  المخلـــص  العطـــاء  وتكريـــم 
الفخـــر  علـــى  والباعـــث  البحرينيـــة 

واالعتزاز. 
جاء ذلك في تصريح خاص لسموها، 
أدلـــت بـــه بمناســـبة المـــرأة البحرينية 

الذي تحتفل به البحرين في األول من 
ديســـمبر من كل عام. وقالت ســـموها: 
“أتوجـــه بشـــكري الخالـــص وتقديـــري 
العميـــق لـــكل امـــرأة بحرينية وضعت 
ومجتمعهـــا  ببالدهـــا  االرتقـــاء  شـــأن 
وأســـرتها نصـــب عينيهـــا، ولـــن تفـــي 
كلمات الشـــكر حقها فـــي ظل ما تبذله 

مـــن جهـــود مضنية فـــي ســـبيل رفعة 
وتقـــدم وطنهـــا”. وأضافـــت ســـموها: 
“في هذا اليوم المجيد نحتفي بالمرأة 
البحرينيـــة، األم، والمربيـــة، وشـــريك 
البنـــاء الوطنـــي، وصاحبـــة المنجزات 
فـــي مختلف ميادين العمـــل واالنتاج، 
سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيمونقف بكل فخر أمام عطاءها المتصل 
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يـــوم المــرأة البحرينــيــة األم والمـربيــة وشريـــك البنـــاء تــذكــارا وطنـيــــــا لتقدير وتكريم العطاء المخلص لنســاء المملـكـة

األميرة سبيكة: نجاحات البحرينية باتت نموذجـــــا حضاريا مشرفا وعنوانا للعطاء

في خدمة وطنها وأهله”.
وأوضحـــت صاحبة الســـمو الملكي، أن 
انجـــازات ونجاحات المـــرأة البحرينية 
مشـــرفًا،  حضاريـــًا  نموذجـــًا  باتـــت 
للعطـــاء  راســـخًا  عنوانـــًا  وأصبحـــت 
واإلنجاز، وهي تمثل وطنها خير تمثيل 
جنبًا إلى جنـــب الرجل البحريني الذي 
يسجل له الوطن مواقفه المشرفة في 

دعم مسيرة المرأة البحرينية وحماية 
وتعزيز مكتسباتها.

وأشـــادت ســـموها بتفاعـــل مؤسســـات 
الدولـــة، في كافـــة القطاعـــات، إلحياء 
وتنشـــيط  الوطنيـــة  المناســـبة  هـــذه 
برامجهـــا فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي 
وعلوم المســـتقبل، وبوضع نشـــاطاتها 
علـــى جـــدول أعمالهـــا وتقديـــم الدعم 

المناسب لتوصياتها ومخرجاتها. 
تقديرهـــا  عـــن  ســـموها  وأعربـــت 
لمســـاهمات المرأة البحرينية المتميزة 
فـــي المجـــال األكاديمـــي، ســـواء مـــن 
حيـــث النســـب العاليـــة التي يشـــهدها 
القطاع لهـــا بتقلدها للمناصب القيادية 
درجـــات  علـــى  ولحصولهـــا  الرفيعـــة 
علميـــة متقدمـــة في مجـــال التدريس 

الجامعـــي، وبإقبالها الجاد على البحث 
األكاديمـــي، وانخراطهـــا فـــي عضويـــة 

الهيئات والمراكز الدولية.  
وأوضحت ســـموها، أن ذلـــك قاد أيضا 
إلـــى إقبـــال متزايـــد للمـــرأة البحرينية 
فـــي مجـــاالت علـــوم المســـتقبل وبمـــا 
يســـهم في دعم توجـــه اقتصاد مملكة 

البحرين نحو التحول الرقمي.

تكريم 47 من القيادات النسائية والحاصالت على درجة البروفيسور وأستاذ مشارك
األمـيــرة سبيـكــة تنيــب الشيــخــة مريــم بنــت حســن لحضــور االحتفــال بيــوم المــرأة البحرينـيــة

أنابت قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  نائـــب رئيســـة 
الشـــيخة مريـــم بنـــت حســـن آل خليفـــة؛ 
لحضور االحتفـــال بيوم المرأة البحرينية 
الـــذي جرى تخصيصه هذا العام لـ “المرأة 
البحرينيـــة فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي 
وعلـــوم المســـتقبل”، إذ جـــرى االحتفـــال 
بقاعـــة الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن محمد آل 

خليفة في جامعة البحرين.
جامعـــة  رئيـــس  ألقـــى  الحفـــل،  وخـــالل 
البحريـــن ريـــاض حمـــزة كلمـــة ترحيبيـــة 
أكـــد خاللها تشـــرف الجامعة باســـتضافة 
احتفـــال يوم المـــرأة البحرينية لهذا العام 
برعايـــة صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينـــة 
عاهل البالد لحفل يـــوم المرأة البحرينية 
هذا العام، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع 
“التعليم العالي وعلوم المســـتقبل” شعاًرا 
يدعم خطـــة الجامعـــة التطويرية )2016 
- 2021( التـــي وضعـــت علوم المســـتقبل 
نصب عينيها، وتعمل جاهدة مع شركائها 
مملكـــة  لتكـــون  والعالمييـــن  الوطنييـــن 
البحرين رائدة في علوم المســـتقبل التي 
باتـــت محط االهتمـــام العالمـــي، وميدان 

المنافسة، وعنوان التقدم.
وأوضـــح حمـــزة أن نســـبة األكاديميـــات 
فـــي جامعـــة البحرين بلغـــت 41.5 % من 
تجـــاوزت  فيمـــا  األكاديمييـــن،  إجمالـــي 
نســـبة الطالبـــات نحو 65 % مـــن إجمالي 
الطلبة في إشـــارة إلـــى أن التعليم العالي 
زاخـــر بالحضـــور الكبيـــر والنوعـــي للمرأة 
البحرينيـــة حاضـــرًا ومســـتقبالً بإذن هللا، 
مشـــيرًا في هـــذا الصدد إلـــى أن الجامعة 
تعد منجم الكفاءات األول التي يقع على 
عاتقها االرتقاء بالمورد البشري وتأهيله، 

وهـــي المـــكان األمثـــل الـــذي تنطلـــق منه 
المـــرأة البحرينية ســـواء كانـــت عالمًة أو 
مبتكـــرًة أو رائدًة لتمثـــل البحرين في كل 

محفل نحو العالمية.
بعـــد ذلك، تفضلت نائب رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة الشـــيخة مريم بنت حســـن 
آل خليفـــة، بالنيابـــة عـــن صاحبة الســـمو 
الملكي رئيسة المجلس، بتكريم الرائدات 

العمـــل األكاديمـــي، كأوائـــل  فـــي مجـــال 
القياديـــة  المناصـــب  علـــى  الحاصـــالت 
وأوائـــل الحامالت للدرجـــات األكاديمية. 
كمـــا تم خالل الحفل عرض فيلم توثيقي 
قصير بعنوان “المرأة البحرينية والتعليم: 
إشـــراقات مبكرة وريادة وطنية”، كما تم 
عـــرض إيجاز مرئي ألهـــم مخرجات يوم 

المرأة البحرينية لهذا العام.

وقام المجلس األعلـــى للمرأة منذ اعتماد 
موضـــوع يوم المرأة البحرينية، في الربع 
األول مـــن العـــام الحالي، بتنفيـــذ برنامج 
حافل بالمبادرات والفعاليات والنشاطات 
ســـاهمت فيهـــا العديـــد مـــن المؤسســـات 
دور  علـــى  الضـــوء  وســـلّطت  المعنيـــة، 
وإســـهامات المرأة البحرينية في مجالي 
“التعليـــم العالي وعلوم المســـتقبل”، ومن 

نســـائي”؛  “هاكاثـــون  أول  إطـــالق  بينهـــا 
بهدف اكتشاف مواهب المرأة البحرينية، 
ورفـــع قدراتها االحترافيـــة في المجاالت 
التقنية والذكية والســـحابية، ولتشـــجيع 
مجـــال  فـــي  واإلبـــداع  باإلقبـــال  المـــرأة 
مهاراتهـــا  وتنميـــة  البرمجيـــات،  تطويـــر 
لخدمـــة  ذكيـــة  حلـــول  إليجـــاد  التقنيـــة 

األولويات الوطنية.

ـــص المجلـــس األعلـــى للمـــرأة يوم  وخصَّ
المـــرأة البحرينيـــة هـــذا العـــام لالحتفـــاء 
بالمـــرأة في مجال “التعليم العالي وعلوم 
المســـتقبل”؛ بهدف توثيق مســـيرة المرأة 
في هـــذا المجـــال وبيان واقع مشـــاركتها 
علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  عبـــر  وتنافســـيتها 
المتاحـــة الســـتدامة مشـــاركتها  الفـــرص 
في قطـــاع التعليم العالي، وإبـــراز أهمية 
التعليم الفني والمهني للمرأة، واســـتثمار 
الدراســـات والبحـــوث األكاديمية لتطوير 

مجاالت مشاركتها ورفع مساهماتها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أوالً: القيادات النسائية في المجال األكاديمي

1. األستاذة الدكتورة منى راشد الزياني
2. الدكتورة جواهر شاهين المضحكي

3. األستاذة الدكتورة جيهان عيسى العمران
4. الدكتورة بتول علي المهندس 

5. الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة
6. الدكتورة فاطمة محمد البلوشي
7. الدكتورة هيفاء علي المسقطي

8. الدكتورة حميدة جاسم بوحسين
9. الدكتورة هيا علي النعيمي 

10. الدكتورة الشيخة إيشاع بنت محمد آل خليفة
11. األستاذة الدكتورة منى صالح األنصاري

12. الدكتورة ساجدة سعيد طبارة
13. األستاذة الدكتورة هدى حسن الخاجة

ثانيًا: الحاصالت على درجة البروفيسور

4. األستاذة الدكتورة أفنان محمود فريجه
15. األستاذة الدكتورة أسماء علي أبا حسين
16. األستاذة الدكتورة جيهان عيسى العمران

17. األستاذة الدكتورة رقية طه جابر العلواني
18. األستاذة الدكتورة رنده ربحي حماده

19. األستاذة الدكتورة فضيلة طاهر المحروس
20. األستاذة الدكتورة منى راشد الزياني

21. األستاذة الدكتورة منى صالح األنصاري
22. األستاذة الدكتورة هدى حسن الخاجة

ثالثًا: الحاصالت على درجة أستاذ مشارك

23. الدكتورة ابتهاج أحمد العالي
24. الدكتورة أماني عبدالرحمن الشيراوي

25. الدكتورة أميرة سعيد الحداد
26. الدكتورة إيمان محمد أمين فريد

27. الدكتورة بتول قاسم أسيري 
28. الدكتورة خديجة عبدهللا زينل

29. المرحومة الدكتورة فاطمة حسين األحمد 
30. الدكتورة رائدة سيد كاظم العلوي

31. الدكتورة ريمه لطفي نبهان عبد الرزاق
32. الدكتورة سلوى مطلق الذوادي
33. الدكتورة شارلوت عوض كامل

34. الدكتورة شيخة أحمد الجنيد
35. الدكتورة صباح صالح الجنيد

36. الدكتورة عصمت صالح كمشكي
37. الدكتورة غفران أحمد جاسم

38. الدكتورة فاتن سعد عبدالحميد
39. الدكتورة فاطمة أحمد علي الجاسم

40. الدكتورة فاطمة خليفة مطر
41. الدكتورة فوزية سعيد الصالح
42. الدكتورة لمى عصام سخنيني

43. الدكتورة لمياء فيصل جعفر
44. الدكتورة ليلى محمد دويغر

45. الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة
46. الدكتورة مهيبة عبدهللا محمد عبدهللا

47. الدكتورة نجاة مهدي أحمد علي

قائمة المكرمات

حمزة:
41.5 % نسبة 

األكاديميات  
في جامعة 

البحرين



نظمت شـــركة تســـهيالت البحريـــن مهرجان 
الســـحب الكبيـــر الثامـــن لحاملـــي بطاقـــات 
“امتيـــاز ماســـتركارد” االئتمانيـــة فـــي مركـــز 
والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن 
يومـــي الجمعـــة والســـبت 29 و30 نوفمبـــر؛ 
وذلـــك للســـحب علـــى الجوائز الكبـــرى وهي 
مـــن جـــي إي ســـي  14 ســـيارة  عبـــارة عـــن 
وهافـــال، بحضـــور كبيـــر مـــن زبائن الشـــركة 
وحاملي بطاقات امتياز. كما حضر الســـحب 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة 
التجاريـــة،  للتســـهيالت  البحريـــن  لشـــركة 
باإلضافـــة إلـــى المدير اإلقليمي لماســـتركارد 

بمملكة البحرين.
ويعـــد مهرجـــان الســـحب الثامـــن األكبـــر من 
الجوائـــز والحضـــور بمجمـــوع  عـــدد  حيـــث 
14 ســـيارة وحضور تجاوز 20 ألف شـــخص 
االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  وفـــي  اليوميـــن.  علـــى 
البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــدي  الرئيـــس  أكـــد 
للتســـهيالت التجاريـــة الدكتور عـــادل حبيل 
بطاقـــات  عمـــالء  بخدمـــة  الشـــركة  اعتـــزاز 
امتياز والتطلع دائما إلى رفع مستوى جودة 
الخدمـــات الماليـــة وغيرهـــا مـــن الخدمـــات 
المقدمة من شـــركة تســـهيالت البحرين. كما 

أكد حرص الشـــركة سنوًيا في هذا االجتماع 
على استقبال أراء وأفكار الزبائن في كيفية 
تطوير الخدمات المقدمة؛ كي تصبح الشركة 

أقرب إلى تطلعات واحتياجات الزبائن.
وأضـــاف الدكتـــور عـــادل قائـــاًل “نحـــن اليوم 
مجتمعـــون لحدثيـــن مهمين: الحـــدث األول، 
الجديـــدة  الســـيارات  عالمـــة  إطـــالق  هـــو 
تحـــت مســـمى )هافـــال( والمخصصـــة فقـــط 
الرياضيـــة  االســـتخدامات  ذات  للســـيارات 
المتعـــددة )SUV(، وتركز شـــركة هافال على 
تصنيع وتصميـــم أفضل المنتوجات في هذا 
الصـــدد، بحيـــث يتـــم تصنيـــع هـــذه المركبـــة 

فـــي الصين ولكنه يعتمـــد على مجموعة من 
القطـــع واألجهـــزة التـــي تصنع فـــي الواليات 
المتحدة األميركية واليابان وألمانيا. وتتميز 
ســـيارات هافال بصالبة الهيكل واالعتمادية 
العاليـــة  الســـالمة  معاييـــر  وكذلـــك  العاليـــة 
والمشـــابهة للســـيارات األلمانيـــة. إن تصميم 
ســـيارات Haval مبنـــي على فكرة البســـاطة 
والفخامـــة في آن واحـــد، إذ إن المقصورات 

الداخلية تتميـــز بأعلى توظيف للتكنولوجيا 
والســـهولة في اســـتخدام هذه التكنولوجيا. 
كمـــا ويســـعدني أن أعلـــن لكـــم أن شـــراء أي 
ســـيارة من ســـيارات هافال أو جي أي ســـي 
باألقساط من تسهيالت البحرين، سيستفيد 
العميـــل من خاللـــه بالحصول علـــى الصيانة 
المجانية لمدة 3 ســـنوات. كما أننا مجتمعون 
اليوم على شـــرف بطاقة امتيـــاز، وبناء على 

التقليـــد الســـنوي الراســـخ الســـحب الكبيـــر، 
للســـحب على 14 سيارة من هافال وجي أي 
ســـي”. وجرى خالل المهرجان الســـحب على 
8 ســـيارات هافال من طراز H6 و6 ســـيارات 
جـــي أي ســـي مـــن فئـــة GS3 و GS4، وفـــاز 
فـــي ســـحب امتيـــاز الثامـــن كل مـــن: حميـــد 
أحمـــد،  نعمـــان  ميـــرزا،  عبدالهـــادي  حبيـــب، 
فاطمة الشـــيخ، سلمان يوسف، فريال أحمد، 

زينـــب عبدالكريـــم، فتحية عبـــدهللا، عبدهللا 
الخنيزي، أمينة ناصر، عائشـــة حسن، خمينة 

حسن، مجاهد حسين وحبيب إبراهيم.
وعبـــر الفائـــزون عـــن ســـعادتهم وامتنانهـــم 
للفوز بالســـيارات وتقديرهم للشركة لتنظيم 
جميـــع  أمـــام  الفرصـــة  وإتاحـــة  المهرجـــان 
مســـتخدمي بطاقـــات امتيـــاز للدخـــول فـــي 

السحب.

“امتياز” تختتم مهرجان السحب الكبير بالسحب على 14 سيارة
”Haval“ و ”GAC“ بـالتعـاون مـع
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   تعلن شركة مطار البحرين )ش.ش.و( عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع المناقصةرقم المناقصة 

قيمة

 وثائق

 المناقصة 

قيمة

 الضمان 
االبتدائي

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخ

BAC/
ICT/93/2019

توفير و تركيب أجهزة 
راديو  Park Airذات 
التردد العالي مع أجهزة 

تحكم شبكية

BD 15

غير 
مسترجعة

 BD
500.000

15 ديسمبر 
2019

1:30 ظهراً

على الراغبين في الدخول في هذه المناقصة وممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،الحصول على وثائق 	 
 224 , مجمع   2403 , طريق   124 البحرين )مبنى  المشتريات، بشركة مطار  المناقصة  من دائرة 
 ,17353358 رقم  هاتف  على  االتصال  أو  الرئيسي،  الخليج  طيران  شركة  بمبنى  الكائن  المحرق( 

.17353448

خالل الدوام الرسمي ) 08:00صباحاً –  03:00 مساًء(، بعد دفع قيمة الوثائق المبينة أعاله.	 

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بدائرة المشتريات، بشركة مطار البحرين، قبل الموعد 	 
أي ظرف من  تحت  قبولها  يتم  لن  أعاله،  المذكور  الموعد  بعد  التي ستقدم  الطلبات  أعاله.  المذكور 

الظروف.

يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي 500 دينار أو %1 من قيمة العطاء، وذلك في صورة شيك 	 
أن  المحلية، على  المالية  المؤسسات  إحدى  تأمين من  بوليصة  أو  أو خطاب ضمان مصدق  مصدق 

يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

المناقصات 	  تنظيم  بشأن  2002م  لسنة   )36( رقم  بقانون  المرسوم  واحكام  شروط  مراعاة  يجب 
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة 

www.tenderboard.gov.bh    :2002م المتوفرة على الموقع التالي

كما يجب ايضا ًمراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري للعام الحالي بالنشاط التجاري الصحيح.. 1

شهادة اإللتزام بتوظيف العمالة البحرينية موثقة من وزارة العمل )شهادة البحرنة(.. 2

المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو . 3 المستندات األصلية أو المصورة  أن تختم جميع 
المؤسسة أو الجهة المقدمة للعطاء.

الرجاء توفير بطاقة عمل عند شراء وثائق المناقصة.. 4

يعتبر هذا اإلعالن مكمالً لوثائق المناقصة.. 5

نحن وهزات التغيير
Û  ما مدى تأثر المجتمعات والمؤسســات بالتقلبات والهزات

واالختراعــات  االختراقــات  عــن  الناتجــة  المتتابعــة 
التكنولوجية المتسارعة وغيرها من التطورات والعوامل 
واألزمات؟ وهل تعتبر هذه الهزات من بين دوافع وروافع 
ومحفــزات النمــو؟ هــذه هي األســئلة التي حــاول اإلجابة 
والمهنييــن  الخبــراء  مــن  مشــاركا   350 مــن  أكثــر  عليهــا 
والمختصيــن والمعنييــن بهــذا الموضــوع فــي مؤتمر عقد 
لــي  الماضييــن وأتيحــت  اليوميــن  البحريــن خــال  فــي 

فرصة للمشاركة وإلقاء كلمة فيه.
Û  وكان رأيــي، كمــا كان رأي متحدثيــن آخرين، أنه ال مناص

وال مفــر مــن حتميــة حــدوث مثل هــذه الهــزات وبالوتائر 
المتســارعة التــي عهدناها، والتي أصبحــت من أهم وأبرز 
ســماتها، وأن الحكمــة والحنكــة تقتضيــان اإليمــان بمبــدأ 
نتائجهــا،  وتقبــل  لحدوثهــا  والتهيــؤ  والتغييــر،  الحركــة 
واالســتعداد الستيعاب وامتصاص إرهاصاتها وتردداتها، 
واحتضــان مــا ســتفرزه وتوفــره هــذه الهــزات مــن فــرص 
وإمكانــات، والتعاطــي مــع هــذه الفرص بمنظــور إيجابي؛ 
باعتبارها حالة مفضلة وبديلة عن حالة الركود والجمود.

Û  وفــي حقيقــة األمر فــإن مجتمعاتنا ومؤسســاتنا في دول
مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الشركات ومؤسسات 
القطــاع الخاص، ظلت خال العقــود األخيرة وحتى اآلن 
تتلقى وتواجه موجات من الهزات والتطورات واألزمات، 
التــي أكســبتها المناعــة والقــدرة علــى الصمــود وفرضــت 
عليهــا ضــرورة تدعيم أسســها وإعــادة ترتيــب اصطفافها 
وتشــكيل هياكلها؛ لكــي تتمكن من امتصاص واســتيعاب 
هذه الهزات والتقلبات واالستفادة منها وتجنب سلبياتها.

Û  هــذا عــن  الناتجــة  واإلربــاكات  الهــزات  جانــب  فإلــى 
التدفــق الهائــل والمتســارع مــن المخترعــات والمنتجــات 
واألســاليب والبرامــج التكنولوجيــة الحديثــة والمتطورة 
خصوصــا التكنولوجيــة الرقمية، فقــد واجهت مجتمعاتنا 

ومؤسســاتنا وشــركاتنا ومــا تــزال تواجــه ظروفــا قاســية 
صعبــة ناتجــة عن أســباب وعوامــل جيوسياســية وأمنية 
أدت إلــى خلــق حاالت من عدم االســتقرار وتقلبات حادة 
فــي األســواق، منها تهديــدات “تصدير الثــورة” بعد نجاح 
الثــورة اإليرانيــة فــي العــام 1979، مــا أدى إلــى انــدالع 
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي دامــت لثمانــي ســنوات 
وألحقت ببلداننا خسائر وأضرارا اقتصادية بالغة وخلفت 
وراءهــا أخطــارا أمنيــة وبيئيــة مؤثــرة، تبــع ذلــك اجتياح 
القــوات العراقية لدولة الكويــت واحتالها بالكامل، وهي 
إحــدى الــدول األعضاء المؤسســة لمجموعة دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، مــا فــرض على باقــي دول المجموعة 
بقيادة المملكة العربية الســعودية النهوض واإلســراع في 
تحريرهــا بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة، فاندلعت 
ما سميت بحروب الخليج الثاث التي كان نتيجة آخرها 
احتــال الواليــات المتحــدة األميركيــة للعــراق واإلطاحة 
بنظام حكم صدام حسين فيها، لتتوالى بعدها سلسلة من 
التطورات الخطيرة الدامية كتوســع األنشــطة التخريبية 
للحــركات والمنظمات اإلرهابيــة، وتمدد دوائر التهديدات 
والتدخــات الخارجيــة فــي الشــؤون الداخليــة، مــا أدى 
بــدوره إلــى نشــوب حــرب في ســوريا وأخــرى فــي اليمن 
وحالــة من عدم االســتقرار في العــراق ولبنان وغيرها من 
الــدول العربيــة، إلــى جانــب عاقــات متوتــرة مــع النظــام 
الحاكــم فــي إيــران وتحــول منطقتنــا إلى ســاحة للصراع 

والمواجهات بين إيران والواليات المتحدة.
Û  هــذه التطــورات بدورهــا ومنــذ البدايــة أدت إلــى تقلبــات

فــي أســعار النفــط وتدنــي مداخيــل دولنــا وضغــوط على 
ميزانيــات حكوماتنــا، مــا اضطرهــا إلــى مراجعــة هيكلــة 
اقتصاداتهــا وترشــيد نفقاتهــا وإعــادة النظــر فــي تبويــب 
مصروفاتهــا واســتحداث أنظمــة؛ لوقــف الهــدر وتقليــص 
قيمة الدعم للخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، 

والشــروع في اســتحداث نظام للضرائب، وهي إجراءات 
القــوة  فــي  تراجــع  إلــى  الحــال  وخطــوات أدت بطبيعــة 

الشرائية للمواطنين والمقيمين.
Û  المجتمعــات تمكنــت  فقــد  كلــه،  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 

والمؤسســات والشــركات الخليجية من الســباحة والعبور 
بســام في هذا البحر المتاطم بالتحديات؛ وذلك بفضل 
مــا تمتعــت به هذه المؤسســات من عزيمــة وثقة ومقدرة 
على استشعار وتحسس مؤشرات المخاطر والمستجدات 
التحديــات  حجــم  وإدراك  واســتيعابها  لهــا  واالســتعداد 
واالســتفادة مــن الفرص واإلمكانات التــي تفرزها؛ ولذلك 
فإن الغالبية العظمى من مؤسساتنا وشركاتنا تمكنت من 
النجــاة وتحقيق النجاح والنمو وتجنب المطبات، مؤكدة 
بذلــك أن األزمات تحمل بيــن جنباتها وفي طياتها الكثير 

من الفرص واإلمكانات.
Û  تدعــو أن  يجــب  ال  والمرضيــة  الطيبــة  المحصلــة  هــذه 

مجتمعاتنــا ومؤسســاتنا لاســترخاء، بــل يجــب أن تكون 
بمثابــة النــداء والحافــز للجميع إلــى االســتيقاظ والحذر، 
واالســتعداد  التأهــب  حالــة  علــى  والبقــاء  واالســتمرار 
ال  التــي  والتحديــات  والتقلبــات  المســتجدات  لمواجهــة 
مناص من حدوثها والتعامل معها بفعالية وثقة واقتناص 

الفرص التي تتمخض عنها.
Û  وعــدم التفــاؤل  فــي  باإلفــراط  اتهامنــا  نتجنــب  وحتــى 

الواقعيــة وتجاهــل الســلبيات التــي نتجــت عــن كل تلــك 
الهــزات والتقلبــات، فإننــا ال بــد أن نشــير ونؤكــد أن عــددا 
الخليجيــة،  والشــركات  المؤسســات  مــن  بــه  يســتهان  ال 
خصوصا الصغيرة والمتوســطة منها، عجزت عن مقاومة 
ريــاح وقــوى التغييــر، فاندثــرت وتــم اكتســاحها بعــد أن 
المقاومــة والمنافســة،  تراجعــت وانســحبت مــن ميــدان 
فصــارت درًســا وعبــرة لغيرهــا ممــن ينظرون إلــى تيارات 
وقــوى التغيير على أنها مجــرد أخطار وتهديدات تتطلب 

اتخــاذ مواقــع للدفــاع ومواقــف للمواجهــة والتصــدي لهــا 
ودحرها وعدم المبادرة باستيعابها غير مدركة أن الشيء 

الذي ال يتغير هو التغيير.
Û  إن الحاجــة إلــى ســرعة التعامــل مــع الهــزات واألزمــات

والتفاعــل مــع المســتجدات والتطــورات ال تنحصــر فــي 
نطاق المديرين والمســؤولين في المؤسســات والشركات، 
بل تتعدى ذلك وتصبح أكثر إلحاًحا بالنســبة للمســؤولين 

والقادة السياسيين.
Û  وتجنًبــا لإلطالــة واالســتطراد فــي توضيح ذلــك في هذه

المســاحة الضيقة؛ ســنكتفي باإلشارة إلى التطورات التي 
تشــهدها الســاحة العراقيــة اآلن، فقــد اندلعــت مــع بدايــة 
الشــهر الماضــي تظاهرات كانت محــدودة في البداية في 
شــوارع بغــداد تطالب بتوفير أبســط وأدنــى االحتياجات 
الصالحــة  الميــاه  مثــل  للمواطــن  الضروريــة  المعيشــية 
ومــدارس  الصحيــة  والعنايــة  للعــاج  ومرافــق  للشــرب 
وفــرص عمــل ومــا شــابه، إال أن المســؤولين لــم يكترثــوا 
ولم يدركوا أهمية وضرورة ســرعة التحرك الحتواء ذلك 
الوضع بالنظر جدًيا في مطالب المتظاهرين واالســتجابة 
لها والســعي الفوري لعاج القضايا والمشــاكل المطروحة، 
فتطــور الوضــع وازدادت أعداد المحتجيــن والمتظاهرين 
وامتــدت التظاهــرات واالحتجاجــات إلــى مــدن العــراق 
األخــرى وأصبحــت مطالب المتظاهرين تشــمل محاســبة 
الفســاد  وانتشــار  األوضــاع  تــردي  عــن  المســؤولين 
والمحســوبية واالصطفــاف الطائفي، ثم ارتفعت ســقوف 
المطالبــات إلــى إســقاط النظــام وإنهــاء الوجــود والنفــوذ 
اإليراني في الباد، وحتى اآلن فإن النتيجة مئات القتلى 
النظــام الحاكــم صــار  وآالف الجرحــى والمصابيــن، وأن 
يترنح أمام ضربات وهزات التغيير التي لم يدرك أهميتها 
وخطورتهــا منــذ البدايــة ولم يبادر إلى ســرعة اســتيعابها 

ومعالجتها.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - بنا

تحتفـــل مملكـــة البحرين اليوم )األحـــد( بيوم المرأة 
البحرينيـــة في باكورة احتفاالتها بأعيادها الوطنية 
وبمـــا حققته من إنجـــازات في العهـــد الزاهر لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى بن 
خليفـــة، والتي من بينها ما تحقق للمرأة البحرينية. 
فمـــا لقيته المرأة فـــي البحرين مـــن رعاية واهتمام 
في عهد جالته جّســـد انطاقـــة تاريخية ونوعية، 
المجـــاالت  فـــي  حقيقيـــة  مكتســـبات  لهـــا  حققـــت 

كافـــة، أصبحـــت مـــن العامـــات المضيئـــة ومصـــدر 
فخـــر للمملكة أمـــام العالم، فقد وضـــع جالة الملك 
قضايـــا المـــرأة والنهـــوض بهـــا فـــي قمـــة أولويـــات 
اســـتطاعت  حتـــى  الشـــاملة،  التنمويـــة  المســـيرة 
المملكـــة منذ صدور األمر الملكي الســـامي بإنشـــاء 
أن تحقـــق   2001 العـــام  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
العديـــد ممـــا يمكـــن اعتبـــاره طفرات غير مســـبوقة 
للمـــرأة البحرينيـــة، فأصبحت المـــرأة تحتل العديد 
مـــن المناصـــب القيادية كوزيـــرة ووكيلة وســـفيرة 

وتولت رئاســـة مجالـــس إدارة شـــركات اقتصادية، 
واســـتطاعت أن تثبت نجاحها في مجاالت جديدة 
لم يســـبق لها أن خاضـــت تجربة العمل بها كالقضاء 
مثـــاال، وفـــازت برئاســـة مجلـــس النـــواب ألول مرة 
فـــي تاريخهـــا، وحصلـــت باالنتخاب علـــى 6 مقاعد 
نيابيـــة بنســـبة 15 %، كما تولت رئاســـة العديد من 

مؤسسات المجتمع المدني.
وحيـــن تذكـــر مكتســـبات المرأة البحرينيـــة البد من 
اإلشـــارة إلى الجهود الكبيـــرة والنجاحات المحققة 
للمـــرأة البحرينيـــة المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة 
قرينـــة جالة الملك، صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة الذي شـــيد نهضة 
شاملة للمرأة البحرينية، ورسم بإنجازاته المتعددة 
واقًعا جديًدا ومســـتقبا زاهـــًرا لها، من خال وضع 
االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، 
ما ســـاعد فـــي تحقيق إنجـــازات نوعيـــة للمرأة في 
وقـــت قياســـي لعل مـــن أبرزهـــا النجاح فـــي تنفيذ 
خطة تمكين المرأة في جميع المجاالت وفق برامج 
علمية مدروسة، وتضمين الخطة الوطنية للنهوض 
بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي برنامـــج العمـــل الحكومي، 
وتطبيق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموجهة 
لتحقيق تكافؤ الفرص وصواًل للتوازن المنشود بين 
المرأة والرجل في حمل المســـؤوليات الوطنية. كما 
أطلق المجلس العديد من البرامج النوعية التي من 
شـــأنها أن تســـهم بشـــكل إيجابي في إثراء مشاركة 

المرأة البحرينية كمساهم فاعل في المجتمع.
المبـــادرات النوعيـــة للمجلـــس  ومـــن بيـــن أحـــدث 
إطاق “اإلطار الموحد” لخدمات اإلرشاد والتوعية 
األســـرية هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “تعزيـــز الترابط 
األسري كمدخل لاستقرار المجتمعي”، ويهدف إلى 
تطويـــر الخدمات وتعزيز المفاهيـــم الداعمة لزيادة 
الترابـــط واالســـتقرار األســـري، الذي ســـيتم تفعيله 
بشـــكل فوري بتنفيذ 20 برنامجا ومبادرة بالتعاون 
مع كل الشـــركاء مـــن القطاعات الرســـمية واألهلية 

والخاصة.
كان لزاًمـــا لهذا الجهد الوطني الكبير أن يثمر واقًعا 
جديـــًدا للمـــرأة، فقـــد تجـــاوزت البحريـــن بجهودها 
ومؤشـــرات إنجازهـــا المتقدمـــة، مراحـــل التمكيـــن 
التقليديـــة للمـــرأة البحرينيـــة وما يتطلبـــه ذلك من 
مساعي لكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية، 
إلـــى مرحلـــة أكثر تقدًمـــا أصبحت المـــرأة فيها أكثر 
اعتمـــاًدا على ذاتها وأكثر قدرة على اتخاذ قراراتها 
للقيـــام بدورهـــا فـــي بيئة داعمـــة ومحفـــزة للفرص 
تلتـــزم جميـــع مؤسســـات  إذ  العادلـــة والمتكافئـــة، 
الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدســـتورية تجاه 
مشـــاركتها كمواطـــن كامـــل األهليـــة. وجـــاء صدور 
أمـــر عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بتغيير اســـم الجائزة من “تمكين 
المـــرأة” إلـــى “تقـــدم المـــرأة”، كمؤشـــر مهـــم لتجاوز 
مملكـــة البحريـــن لمرحلة تمكيـــن المـــرأة واالنتقال 

بتجربتهـــا الناضجة آلفاق عمـــل جديدة تقوم على 
الشـــراكة المتزنـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل. واعتـــرف 
العالم للبحريـــن بالنجاح الكبير الذي حققته للمرأة، 
إذ يؤكـــد تطـــور مركز المملكة فـــي التقارير الدولية 
الصادرة عن كبريات المؤسسات العالمية المرموقة 

عاًما تلو اآلخر على التقدم الحاصل للمرأة.
أحـــد  البحرينيـــة”  المـــرأة  “يـــوم  اعتمـــاد  ويمثـــل 
المبـــادرات الكريمـــة مـــن رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمرأة، والذي يحتفل به منذ العام 2008، كمناســـبة 

وطنيـــة عزيـــزة توجـــه خالهـــا الشـــكر للمـــرأة التي 
تمثل شـــريكا أساســـًيا في التنميـــة. وتم تخصيص 
هـــذا العام لاحتفاء بـ “المـــرأة البحرينية في مجال 
التعليـــم العالـــي وعلوم المســـتقبل”، ويأتي هذا في 
ظـــل احتفـــال المملكـــة بمئويـــة التعليـــم واحتفـــال 
المـــرأة بمـــرور 90 عاًما علـــى بدء التعليـــم النظامي 
للمـــرأة، األمـــر الـــذي يؤكـــد أن المـــرأة البحرينية لم 
تتأخـــر عـــن اللحاق بركـــب التعليـــم النظامي، حيث 

دخلت المدارس النظامية للبنات منذ العام 1928.

احتفــال العــام يتزامن مــع مئوية التعليــم ومــرور 90 عاًما علــى التعليم النظامــي للمرأة

المرأة البحرينية... من “التمكين” إلى “الشراكة المتزنة”



قـــال رئيـــس شـــركة الخليـــج لصناّعـــة 
البتروكيماويـــات “جيبـــك” عبدالرحمن 
جواهـــري إن ثقة القيادة الرشـــيدة في 
المـــرأة البحرينيـــة وإيمانهـــا بكفاءتهـــا 
الكبيـــرة، وجدارتها الواضحـــة خولتها؛ 
وتمتلـــك  المناصـــب،  أرفـــع  تتقلـــد  ألن 
القـــدرة علـــى صنع القـــرار والقيـــادة لما 
تحـــوزه من قدرات وخبرات تســـير بها 
نحو تفعيل دورها في مســـيرة التنمية 
الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
وأضـــاف أن يـــوم التكريـــم واالحتفـــاء 
أصبـــح ركيزة أساســـية يتـــم من خالله 
التذكيـــر بأهمية دور المـــرأة البحرينية 
فقد بات يومهـــا بفضل جهود المجلس 
األعلـــى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة، ومشـــاركة الجميع مناســـبة 
الشـــعب  وجـــدان  فـــي  ثابتـــة  وطنيـــة 

وقيادته الكريمة.
وذكـــر جواهري أن مناســـبة يوم المرأة 
مجـــرد  كونهـــا  تجـــاوزت  البحرينيـــة 
احتفالية ســـنوية تنطلـــق في نهاية كل 
عام، ولكنها أصبحت اليوم، وبكل فخر 
واعتزاز، بمثاّبة نشاط سنوي يستدعي 

كل مشاعر التقدير لهذه المرأة وسلسلة 
اإلنجـــازات التـــي اســـتطاعت تحقيقها 
بكفـــاءة فـــي ســـنوات قـــد ال تقاس في 
تاريـــخ األمم، ولكنها المـــرأة البحرينية 
فـــي  المثـــل  مضـــرب  أصبحـــت  التـــي 
تصميمها وإصرارها وقدرتها الفّذة على 
تحّمـــل مســـؤولياتها العائليـــة والمهنية 
ولطالمـــا تمّيـــزت المـــرأة البحرينية عبر 
التاريـــخ، والزالـــت، بعطائهـــا الفيـــاض، 

وقدراتها العالّية، ومهارتها في العمل.
وقـــال إن هذه المناســـبة فرصة مواتية 
لتســـليط األضواء من جديد على سبٍل 
بمكانـــة  لالرتقـــاء  متجـــدّدة  ووســـائل 
المرأة البحرينية فـــي جميع المجاالت، 
مـــا  بالســـعاّدة حقـــًا هـــو  ومـــا يشـــعرنا 
نشـــاهده مـــن تزايـــد االهتمام الرســـمي 
والشعبي بإبداء التقدير والحرص على 
مظاهر االحتفال بهـــذا اليوم البحريني 

بامتياز.
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

رفـــع وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  المؤيـــد  أيمـــن 
المجلـــس  رئيســـة  إلـــى  والتبريـــكات 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ 
بمناســـبة احتفال مملكـــة البحرين بيوم 
المرأة البحرينية، الذي يقام تحت شعار 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال التعليم 
المســـتقبل”.وأضاف  وعلـــوم  العالـــي 
“تحتـــل المـــرأة البحرينيـــة العاملـــة في 
المجال الشبابي والرياضة أولوية بارزة 
واهتمامـــا كبيرا وفقـــا لتوجيهات ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 

الحريص على دعم المرأة وتهيئة البيئة 
المثاليـــة لهـــا؛ من أجل مواصـــل تحقيق 
اإلنجـــازات فـــي العصـــر الذهبـــي”. وأكد 
“تزخر وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
لهـــن  الالتـــي  الموظفـــات  مـــن  بالعديـــد 
بصمـــات واضحـــة فـــي مجـــال االرتقاء 

بالعمل الشبابي والرياضي.

المؤيد: بصمات للمرأة في “الشباب والرياضة”

المرأة الجامعية تتبوأ أعلى المراكز في التعليم العالي
النعيمـــي يشـــيد بمبـــادرة األميـــرة ســـبيكة بمناســـبة يـــوم المـــرأة البحرينيـــة

أكـــد وزيـــر التربية والتعليـــم رئيس 
رئيـــس  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
البحريـــن  جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
ماجد النعيمـــي، أن المرأة الجامعية 
البحرينيـــة تتبـــوأ في العهـــد الزاهر 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
فـــي  والمناصـــب  المراكـــز  أعلـــى 
التعليـــم العالـــي، إذ تضطلـــع بـــدور 
وباحثـــة  مدرســـًة  كبيـــر وجوهـــري 
النعيمـــي  وإدارية.وأشـــاد  وقياديـــة 
رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  بمبـــادرة 
المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة، باعتماد األول من ديســـمبر من 

كل عام يوًمـــا للمـــرأة البحرينية، منوًها 
بمســـتوى التعاون المثمـــر بين المجلس 
ووزارة التربيـــة والتعليم في المجاالت 
التي تعكس األهداف المشـــتركة لتنمية 

المرأة وتمكينها.
وأضـــاف الوزير أن االحتفـــاء هذا العام 
بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال التعليم 
العالـــي وعلوم المســـتقبل، يأتـــي تزامًنا 
مع احتفـــاالت الـــوزارة بمئويـــة التعليم 
النظامي، وتقديـــًرا للدور الريادي للمرأة 
البحرينيـــة وإســـهاماتها المتميـــزة فـــي 
والتعليـــم  عمومـــا  التعليمـــي  المجـــال 
مـــن  حققتـــه  ومـــا  خصوصـــا،  العالـــي 

إنجازات عديدة على هذا الصعيد.
وتابـــع: تتبوأ المراة البحرينية المناصب 
التعليـــم  مؤسســـات  فـــي  القياديـــة 

وفـــي  والخاصـــة،  الحكوميـــة  العالـــي 
األمانـــة العامة لمجلـــس التعليم العالي، 
الباحثـــات  مـــن  العشـــرات  جانـــب  إلـــى 
الحاصالت على درجـــات أكاديمية عليا 

الـــوزارة  مـــن العامـــالت فـــي قطاعـــات 
المختلفـــة، إضافـــة إلى المكانـــة الكبيرة 
البحرينيـــة  المـــرأة  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
الجامعية في مختلف األقســـام بجامعة 
التـــي  المميـــزة  وبـــاألدوار  البحريـــن، 
تضطلـــع بهـــا، مـــا يؤكـــد حـــرص القيادة 
الحكيمة على تشـــجيع المرأة للحصول 
على الدرجـــات العلمية العليا، وإعدادها 
للمســـاهمة بصـــورة كبيـــرة فـــي التنمية 

المستدامة وتربية األجيال.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس 
مجلـــس التعليـــم العالي رئيـــس مجلس 
أمناء جامعة البحرين الدعم المتواصل 
للتعليـــم العالـــي وللمـــرأة الجامعية على 

حد سواء.

وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“تمكين” داعم أساس لحضور المرأة البحرينية في علوم المستقبل

أكـــدت رائـــدات أعمـــال بحرينيـــات الدور 
الكبيـــر الـــذي ينهـــض بـــه صنـــدوق العمل 
)تمكين( في دعم المرأة البحرينية وتعزيز 
حضورها في الشأن االقتصادي ومختلف 
مجـــاالت التنميـــة الوطنيـــة، بمـــا يواكـــب 
الجهـــود الوطنيـــة التي يقودهـــا المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل البالد 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة على صعيد تعزيز 
حضـــور المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، ومـــن بينهـــا مجـــال “التعليـــم 
العالي وعلوم المستقبل” الذي يحتفي به 
المجلـــس األعلى للمرأة هـــذا العام. وقال 
“تمكيـــن”  لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المســـتمر  الدعـــم  إن  جناحـــي  إبراهيـــم 
للمـــرأة البحرينية يأتي انطالًقا من إيمان 
“تمكيـــن” بقـــدرة المـــرأة البحرينيـــة علـــى 
التميـــز والنجـــاح في مختلـــف المجاالت، 
وأضـــاف “فـــي ظـــل التنامـــي المتســـارع 
للقطاعـــات االقتصاديـــة المختلفة، وبروز 
أثبتـــت  الســـوق،  فـــي  جديـــدة  مجـــاالت 
المـــرأة البحرينيـــة قدرتها على المنافســـة 
عبـــر تقديم األعمال المبتكرة والتي تقوم 
بتوظيـــف الفـــرص والتحديـــات المتغيرة 
في ســـبيل تطوير أعمالهـــا وتحقيق النمو 

واالستدامة”.

حضور أكبر للمرأة في االقتصاد الرقمي

لشـــركة  المؤســـس  العضـــو  وأكـــدت 
“كليفـــر بـــالي” الشـــيخة لطيفـــة بنت 
محمد آل خليفـــة أهمية الدعم الذي 
تحظى بـــه رائـــدة العمـــل البحرينية 
الراغبـــة بإطـــالق مشـــروعها الخاص 
القائـــم،  فـــي مشـــروعها  التوســـع  أو 
خصوصا المشـــاريع التي تعتمد على 
تقنية المعلومات واالتصاالت ودعم 
الجهـــود الوطنيـــة للتحـــول الســـريع 
والواثـــق نحـــو اقتصـــاد المعرفـــة أو 
االقتصـــاد الرقمـــي، وهـــو مـــا تعمـــل 
عليه تمكين في إطار رؤية البحرين 

2030.وخصت الشـــيخة لطيفـــة بالذكر 
أهمية مســـابقات “تمكين” في اكتشـــاف 
وتحفيز اإلبداع واالبتكار لدى المشـــاريع 
البحرينيـــة، مثل جائـــزة البحرين لريادة 
القصـــر  فـــي  رواد  ومســـابقة  األعمـــال 
فـــي  وأصيـــل  مشـــروعي  ومســـابقة 

المدرسة وغيرها.
ولفتـــت أيضـــا إلـــى أن مشـــروعها “كليفر 
الوطنيـــة  التوجهـــات  يســـتلهم  بـــالي” 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة وتمكيـــن فـــي 
دعـــم التوجـــه الرقمـــي وتعزيـــز حضـــور 
األجيـــال الناشـــئة فـــي علوم المســـتقبل، 
خصوصـــا شـــريحة الفتيـــات، وأوضحت 
أن “كليفـــر بـــالي” هـــي شـــركة بحرينيـــة 
تعليمية ناشئة ذات قيادة نسائية تتطلع 
إلعـــادة إنتـــاج التعليم لألجيـــال القادمة 
لألطفـــال  الدعـــم واإللهـــام  توفيـــر  عبـــر 
والشـــباب إلـــى جانـــب تطويـــر مهاراتهم 
التقنيـــة التـــي ســـيحتاجونها للحصـــول 
علـــى فرص تالئـــم متطلبات المســـتقبل، 
ويتبنـــى المشـــروع نمـــوذج عمـــل يحقق 
أثرا اجتماعيا واستدامة مالية، وبالتالي 
فإن تحقيق المشـــروع للربـــح هو بمثابة 
ربـــح للمجتمع أيضا. ولفتت على إلى أن 
شـــركتها تقيم حاليا “مخيم التكنولوجيا 
للفتيـــات” بتنظيـــم من المجلـــس األعلى 
للمـــرأة ودعم من شـــركة “زين البحرين”، 
ويهـــدف إلى تدريب ألـــف فتاة بحرينية 

على استخدام المهارات التكنولوجية.

حضور عالمي

وقالت شـــهد الزاكي إن مسيرتها العملية 
“تمكيـــن”  دعـــم  علـــى  أساســـا  اعتمـــدت 
جـــرى  إذ  للمـــرأة،  األعلـــى  والمجلـــس 
احتضان مشـــروعها في مركـــز “ريادات” 
لمدة 3 ســـنوات، وهو مشـــروع مشـــترك 
بيـــن المجلـــس األعلى للمـــرأة و “تمكين” 
وبنـــك البحريـــن للتنميـــة يهـــدف لتنمية 
قـــدرات المرأة البحرينيـــة. وأضافت أنها 
أسســـت وتديـــر شـــركة تنظيـــم فعاليات 
وتسويق إلكتروني توظف 5 بحرينيين، 
وتســـتفيد مـــن دعـــم “تمكيـــن” لجزء من 
رواتبهم الشـــهرية، إضافة إلى أن تنظيم 
بعـــض الفعاليات الخاصة بــــ “تمكين” من 
بينهـــا مشـــروع “اصيـــل فـــي المدرســـة”، 
وتابعـــت أنهـــا حصلـــت علـــى شـــهادتين 
احترافيتيـــن فـــي مجال ريـــادة األعمال 

بدعم من “تمكين”.
شـــهد، صاحبـــة مشـــروع “مافـــي فـــي آر 
اســـتوديو” الفائـــز بالمرتبـــة األولـــى فـــي 
مســـابقة “رواد في القصر” على مســـتوى 
الخليج العربي، أكدت أهمية دعم تمكين 
في نجاح أعمال المـــرأة البحرينية ليس 
علـــى الصعيـــد المحلي فقـــط، وإنما على 

الصعيد الخليجي والعالمي.
وتؤكـــد أن هـــذا الدعـــم المتكامـــل الـــذي 
تحظـــى بـــه رائـــدات وســـيدات األعمـــال 
مـــن “تمكيـــن”، والمجلس األعلـــى للمرأة، 
متكاملـــة  منظومـــة  وجـــود  يؤكـــد  إنمـــا 
لدعم المرأة في مملكة البحرين، وتبشـــر 
بمســـتقبل أكثـــر إشـــراقا للمـــرأة ولمملكة 

البحرين ككل.

استشراف علوم المستقبل

زيـــن الزيانـــي، رائـــدة أعمـــال وصحابـــة 
 ،”Grow Learning Space“ مشـــروع 
تؤكد أيضا أن الدعم الخاص الذي توفره 
تمكيـــن للمرأة البحرينية، رائدة وســـيدة 
أعمـــال، أســـهم فـــي تشـــجيع مزيـــد مـــن 
الفتيـــات البحرينيات علـــى التحول نحو 
العمـــل الحر واالبتـــكار وريـــادة األعمال، 
وإطالق مشـــاريع توفر فرص العمل بدل 

البحث عن وظيفة.
وتشـــير الزياني إلى أهميـــة برنامج دعم 
المؤسســـات لـــدى تمكيـــن في مســـاعدة 
المشـــاريع الناشئة على االنطالق والنمو، 
علـــى  الحصـــول  أن  شـــك  “ال  وتقـــول 
دعـــم معـــدات، ودعـــم تقنيـــة معلومـــات 
واتصاالت، وحوســـبة ســـحابية، ومالية، 
وتســـويق، وغيرها، من شأنها توفير كل 
أو معظم ما يحتاجه المشروع لالنطالق 
وتجـــاوز التحديات التـــي تواجهه خالل 

السنوات األولى”. 
لكنهـــا تؤكـــد أيضـــا أهميـــة توافـــر عنصر 
االبتكار في المشروع، والبعد عن التقليد 
و “النســـخ واللصق”، وتعتبـــر أن “العنصر 
األســـاس في نجاح المشـــروع ليس دعم 
)تمكين( أو أية جهة أخرى بقدر ما يعتمد 
ذلـــك النجـــاح علـــى صاحـــب المشـــروع 
نفســـه، وقدرته علـــى تجـــاوز التحديات 
يطلبهـــا  ومنتجـــات  خدمـــات  وتوفيـــر 
الســـوق بالفعل، وضمان استدامة العمل 
وتنميتـــه”. وتوضـــح أنهـــا أطلقـــت هـــذا 
المشروع بعد أن اكتسبت قدرا كبيرا من 

الخبرة من خالل مســـيرتها المهنية التي 
امتـــدت 18 عاما، مفهوم توفير مســـاحة 
للتعليـــم، برامج تعليميـــة عالية الجودة، 
وتقديم المفاهيم والتقنيات ذات الصلة، 
واألدوات  األدوات  أفضـــل  واســـتخدام 
الشـــباب  عقـــول  وإشـــراك  التعليميـــة، 
المشـــرقة فـــي المجتمع، وإلهـــام ورعاية 
المشـــاعر لخلق متعلميـــن ناجحين مدى 

الحياة.
وتؤكـــد الزياني أيضا أهمية التوجه نحو 
علـــوم المســـتقبل، وتعزيـــز فـــرص المرأة 

في هذا المجال.

46 % حصة المرأة من 
الشهادات االحترافية

وتتحـــدث أفنان عبد العزيز، التي تحمل 
شهادة البكالوريوس من “بوليتكنك” في 
التسويق، أهمية دعم “تمكين” للشهادات 
االحترافيـــة في تعزيـــز مســـيرة التعليم 
والتدريـــب فـــي البحريـــن، وتقـــول إنهـــا 
تمكنـــت بدعـــم مـــن “تمكين” مـــن متابعة 
الحصـــول  عبـــر  األكاديميـــة  مســـيرتها 
علـــى شـــهادة احترافيـــة فـــي التســـويق 
فـــي  عليـــا  دبلومـــا  أعقبهـــا  والمبيعـــات، 
ذات المجـــال، وهـــي تعمـــل اآلن مدربـــا 
معتمـــدا في مجال التســـويق والمبيعات 

والشهادات االحترافية.
وأضافـــت أن “هذه الشـــهادات ســـاهمت 
فـــي توفيـــر قاعـــدة صلبـــة مـــن المعرفة 
ســـاهمت بإثراء رصيـــد خبرتي وفتحت 
آفاًقا واســـعة مـــن التطـــور ومكنتني من 

إيجـــاد فرصـــة عمـــل نوعيـــة، واالرتقـــاء 
بوضعي المهنـــي والوظيفي، إضافة إلى 
نقـــل المعـــارف والمهارات في التســـويق 
والترويـــج ونشـــر المحتـــوى التســـويقي 

الفعال إلى المتدربين”.
ولفتـــت إلى أن وصـــول حصة المرأة من 
الشـــهادات االحترافيـــة لــــ 46 % يؤكـــد 
الحـــرص الكبيـــر لـــدى المـــرأة البحرينية 
التعليميـــة،  مســـيرتها  مواصلـــة  علـــى 
واالنفتـــاح علـــى مختلـــف علـــوم العصـــر 

التي توفرها الشهادات.

تمويل ميسر

إيمان خليل، التي تعمل منذ نحو 10 
سنوات في صنع الحلويات والكعك، 
تمكنـــت بعد حصولها على قرض من 
“تمكين” من خالل “محفظة ريادات” 
بمبلغ 8 آالف دينار من تحقيق حلمها 
في افتتاح مخبز حلويات، وتوضح 
أنها إضافـــة إلى الدعم الذي حصلت 
عليـــه مـــن برنامج دعم المؤسســـات 
لشـــراء المعدات للمحـــل، انتقلت من 
العمل المنزلي إلى سيدة أعمال تملك 
مؤسســـة تجارية قائمة، وهي تعمل 
حاليا على التوســـع في دول الخليج 
العربي عن طريق منتج اشتهرت به 
وهـــو “Cake pop”.تؤكد إيمان أهمية 
البرامج المشتركة بين تمكين والمجلس 
األعلـــى للمـــرأة مثـــل “محفظة ريـــادات” 
األعمـــال  رائـــدات وســـيدات  فـــي دعـــم 
البحرينيات، بل وتشـــجيع الفتيات على 

تأسيس مشاريعهن التجارية الخاصة.
وتوظف إيمان اليوم عددا من الموظفين 
معظمهم بحرينيون، وتشير إلى أن لديها 
خطـــط للتوســـع وزيـــادة نســـبة البحرنة 
اعتمـــادا على الدعـــم المقدم مـــن برامج 
“تمكيـــن”  أن  مؤكـــدة  األخـــرى،  تمكيـــن 
شـــريك أســـاس فـــي نجـــاح مؤسســـات 
علـــى  البحرينيـــة ومســـاعدتها  األعمـــال 
والربحيـــة  والتنافســـية  األداء  تعزيـــز 

والنمو.

ضاحية السيف - تمكين

أفنان عبدالعزيز الشيخة لطيفة آل خليفة زين الزياني شهد الزاكي إبراهيم جناحي

ــرة تــعــلــيــم الــمــرأة ــي ــس ــال: الـــشـــهـــادات االحــتــرافــيــة تــعــزز م ــمـ ــدات أعـ ــيـ رائــــــدات وسـ

أيمن المؤيد

المنامة - بنا

اإلعـــالم،  شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد 
معهـــد  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
البحرين للتنمية السياســـية علي 
الرائـــدة  باإلنجـــازات  الرميحـــي 
كشـــريك  البحرينيـــة  للمـــرأة 
االســـتقرار  تحقيـــق  فـــي  فاعـــل 
المجتمعي، ودعم مسيرة التطور 
واالقتصـــادي  الديمقراطـــي 
الشـــاملة  والتنميـــة  واإلعالمـــي 
المســـتدامة في العهد اإلصالحي 
الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة الملك.

آيـــات  أســـمى  الرميحـــي  ورفـــع 
التهانـــي والتبريكات إلى رئيســـة 
المجلـــس األعلى صاحبة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة، وإلى المرأة 
مناحـــي  شـــتى  فـــي  البحرينيـــة 
واالجتماعيـــة  األســـرية  الحيـــاة 

ومواقع العمل بمناسبة االحتفاء 
بيومها الوطني لهـــذا العام حول 
إســـهاماتها المميـــزة “فـــي مجال 
التعليم العالي وعلوم المستقبل”، 
المملكـــة  احتفـــاالت  مـــع  تزامًنـــا 

بأعيادها الوطنية.

اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــاد 
المجـــال  فـــي  المـــرأة  بعطـــاء 
الصحافي واإلعالمي، مشيًرا إلى 
تمثيلها نسبة 33 % من موظفي 
الوزارة، وفـــي الوظائف القيادية 
والتنفيذية، و40 % من الوظائف 
التخصصيـــة، وحضورهـــا المميز 
البرامـــج  وتقديـــم  إعـــداد  فـــي 
والتقارير اإلذاعية والتليفزيونية 
واإلخباريـــة واإللكترونيـــة، وفي 
والمجـــالت  الصحـــف  مختلـــف 
ووســـائل اإلعـــالم، والـــذي تـــوج 
مؤخًرا بانتخابها رئيًســـا لجمعية 
الصحفييـــن البحرينيـــة وعضـــًوا 
بلجنـــة التـــوازن بيـــن الجنســـين 
للصحفييـــن،  الدولـــي  باالتحـــاد 
مؤكـــًدا الحـــرص على إبـــراز هذه 
الصـــورة اإليجابيـــة فـــي اإلعالم 
بحقوقهـــا  والتوعيـــة  الوطنـــي، 

الرميحـــي: المـــرأة شـــريك فاعـــل فـــي مســـيرة التطـــور
إشادة بعطاء المرأة في الصحافة واإلعالم

جواهري: يوم المرأة مناسبة وطنية ثابتة في وجدان الشعب وقيادته الكريمة
البحرينية مضرب المثل في إصرارها وقدرتها على تحمل المسؤولية

عبدالرحمن جواهري علي الرميحي



احتفلـــت جامعـــة العلوم التطبيقيـــة بمرور 
15 عامـــًا على التأســـيس تزامنًا مع تحقيق 
إنجـــاز دولـــي جديـــد بتقدمهـــا على مؤشـــر 
الــــ37  الــــQS العالمـــي وتحقيقهـــا المرتبـــة 
عربيـــًا ومرتبـــة األربـــع نجوم فـــي تصنيف 
“كواكاريلـــي  لمؤسســـة  وفقـــا   )QS Stars(
ســـيموندس” التـــي تعـــد إحدى أكبـــر ثالث 
جهـــات تعنـــى بتصنيـــف الجامعـــات علـــى 
مستوى العالم من حيث األهمية والتأثير.

وبهـــذه المناســـبة، أقامـــت الجامعـــة حفـــالً 
كبيـــرًا حضره رئيس مجلس األمناء وهيب 

الخاجـــة، ورئيـــس الجامعـــة غســـان عـــواد، 
والمديـــر اإلقليمـــي لمؤسســـة كواكواريلـــي 
ســـيموندز العالميـــة فـــي الشـــرق األوســـط 
آشـــوين  آســـيا  أفريقيـــا وجنـــوب  وشـــمال 
فرنانديز، وعدد كبير من كبار الشـــخصيات 
وموظفـــي الجامعـــة.  وحصلـــت الجامعـــة 
على تصنيف 5 نجوم في 5 محاور رئيسية 
التعليـــم، والتوظيـــف،  8 هـــي:  مـــن أصـــل 
التعليميـــة،  البيئـــة  أو  والتســـهيالت 
والمســـؤولية المجتمعية، والشـــمولية، في 
حين حصلت على تصنيف أربعة نجوم في 
محور العالمية. وفي كلمته بهذه المناسبة، 

هنأ الخاجة رئيس الجامعة وكافة منتسبي 
الجامعـــة بهـــذا اإلنجـــاز، مؤكـــدًا أن ارتقاء 
الجامعـــة فـــي هـــذا التصنيـــف ال يعـــد وليد 
اللحظـــة؛ إنمـــا هـــو امتـــداد لجهـــود ســـابقة 
عملـــت كلهـــا بيد واحدة من أجـــل الوصول 
بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتقدمة، 
مضيفـــا أن هـــذا النجاح هو رســـالة ألســـرة 
الجامعة لتكثيف الجهود من أجل استمرار 
النجاحـــات  مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  التقـــدم 
واإلنجـــازات التي تليق بهـــا. من جانبه، هنأ 
عـــواد كل من رئيس مجلس اإلدارة ســـمير 
نـــاس، والخاجـــة وجميـــع أعضاء مجلســـي 

اإلدارة واألمنـــاء  بهذا اإلنجاز الذي لم يكن 
ليتحقـــق لوال االهتمـــام والرعاية والمتابعة 
الحثيثـــة مـــن قبلهـــم، مؤكدًا علـــى المضي 
قدما بمواصلـــة العمل الذي يصل بالجامعة 
إلـــى مصاف الجامعـــات المتميـــزة أكاديميا 
وبحثيا ورياديا وصوال لمســـتويات عالمية 
متقدمـــة، من خالل دعم اإلبداع واالبتكار، 
وتوفيـــر تجربـــة تعليميـــة متميـــزة للطلبة، 

وتبني بحوث منتجة للمعرفة.
مـــن جهتـــه، أعـــرب فرنانديـــز عن ســـعادته 
بحضـــور حفـــل الجامعة بهـــذا اإلنجاز الذي 
يمثـــل ثمـــرة للعمـــل الكبير الـــذي قامت به، 

مشـــيرًا إلـــى أنهـــا تتمتـــع بســـمعة تعليميـــة 
متميـــزة على مســـتوى البحريـــن والمنطقة 
نظـــرًا لتعاونهـــا مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات 
والمؤسســـات التعليميـــة العالميـــة لتعزيـــز 
ســـمعتها والعمليـــة الدراســـية، ، مؤكـــدًا أن 

الســـمعة المتميـــزة للجامعـــة وحرصها على 
البيئـــة  وتطويـــر  التعليـــم،  جـــودة  تعزيـــز 
التعليميـــة لديها هو ما أســـهم في حصولها 
على هذه المرتبـــة المتقدمة والمتميزة في 
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لجنة تحقيق داخلية في “النيابي” بشأن استجار السيارتين
الســـواد يقـــود المســـاءلة لبحث مســـوغات تخصيصهمـــا للنائبيـــن األول والثاني

تقدم النائب فاضل الســـواد بطلب تشكيل 
لجنـــة تحقيـــق داخليـــة بمجلـــس النـــواب 
بشأن تخصيص سيارتين لكل من النائبين 
األول والثانـــي لرئيـــس مجلـــس النـــواب، 
التـــي بلغت كلفتهما 23 ألـــف دينار لمدة 3 
ســـنوات، بواقـــع إيجار شـــهري قـــدره 658 

دينارا.
وأشـــار السواد إلى أن هذه اللجنة ستكون 
مختصـــة للبحـــث عـــن توافـــر المســـوغات 
القانونيـــة مـــن عدمـــه للموافقـــة على هذا 
النائبيـــن  أحقيـــة  وبيـــان  التخصيـــص، 

للسيارتين بسائقيهما من عدمه.

عـــن  بالبحـــث  اللجنـــة ســـتقوم  أن  وبيـــن 
صحة الجمع لعالوة الســـيارة في المكافأة 
الشـــهرية الخاصـــة بالنائبيـــن وحصولهمـــا 
فـــي ذات الوقت على مخصص ســـيارتين 
بســـائقيها مـــن ميزانيـــة المجلـــس،و بيـــان 
خلفيـــة مصـــدر طلـــب تخصيـــص هاتيـــن 

السيارتين.
ولفت إلى أن اللجنة ستسعى للبحث فيما 
إذا كان العرف الـــذي جرى عليه المجالس 
الســـابقة في تخصيص الســـيارتين يجزي 
القانونـــي فـــي ذلـــك  الســـند  انعـــدام  عـــن 
عـــن  البحـــث  جانـــب  إلـــى  التخصيـــص، 
المجلـــس  ميزانيـــة  فـــي  الماليـــة  الوفـــرة 
وعمـــا إذا كانت تلك الوفرة مبرر لتكبيدها 

وبيـــان  قانونـــي  ســـند  دون  مصروفـــات 
الكلفـــة الحقيقـــة مـــن تبعـــات هـــذا القرار، 

والبحـــث فـــي دســـتورية وقانونيـــة تفـــرد 
مكتـــب المجلـــس فـــي إصـــدار مثـــل هـــذه 
القـــرارات دون إعـــالم المجلـــس أو عرض 

القرارات علیه.
وبيـــن الســـواد أن اللجنة ســـتنظر في هذا 
القـــرار ومدى بلوغه درجة شـــبهة الفســـاد 
مـــن  للتأكـــد  مشـــيرًا  المالـــي،  أو  اإلداري 
تولي رئيس المجلس اإلشـــراف التام على 
جميع الشـــؤون المالية واإلدارية بالشـــكل 

المنصوص عليه في القانون.
ســـتقوم  اللجنـــة  بـــأن  الســـواد  واختتـــم 
بتقصـــي جميـــع الحقائـــق عـــن الموضـــوع 
محـــل التحقيق، وبيان المقترحات بشـــأن 

عالج ما تبين من سلبيات إن وجدت.

فاضل السواد 

نقدر موقف مصر األخوي... وتتلمذنا على يد أساتذة مصريين
ـــي ـــدوان الخارج ـــة للع ـــة عربي ـــرض أي دول ـــض تع ـــن ترف ـــل: البحري زين

أكدت رئيس مجلس النواب فوزية بنت 
عبـــدهللا زينـــل، أن العالقـــات بيـــن مصر 
والبحريـــن أزليـــة ومتميزة علـــى جميع 

األصعدة ومختلف المجاالت.
وقالـــت زينـــل، فـــي حـــوار اختصـــت به 
اليـــوم  تنشـــره  الدنيـــا”  “نصـــف  مجلـــة 
وأجـــراه هاني فـــاروق بالمنامة “تتلمذنا 
جميًعـــا منـــذ انطـــالق التعليـــم النظامي 
فـــي البحرين على يد أســـاتذة مصريين 
أفاضـــل، ومـــا زال هـــذا النهـــل التعليمي 

والثقافي مستمرا حتى يومنا هذا”.
وأضافت أن الزيارات الرفيعة المتبادلة 
مســـتوى  تؤكـــد  البلديـــن  قـــادة  بيـــن 
العالقـــات الثنائيـــة ورســـوخها، ودائًمـــا 
مـــا تحمل هـــذه الزيـــارات بشـــائر الخير 
للبلدين والشعبين الشقيقين، وأننا نقدر 
دور مصر األخوي المشـــرف في القضايا 

المتعلقة بأمن واستقرار البحرين.
وأعربـــت زينل عن تطلعهـــا لزيارة مصر 
البرلمانـــي مـــع  التعـــاون  قريًبـــا لتعزيـــز 
مجلـــس النـــواب المصـــري ســـواًء علـــى 
مستوى العمل البرلماني أو على مستوى 
العامتيـــن،  األمانتيـــن  بيـــن  التعـــاون 

بمـــا يصـــب فـــي مجـــال االســـتفادة من 
الخبـــرات البرلمانيـــة وتحقيـــق مصلحة 
البلدين الشـــقيقين، مشيرة إلى أن هناك 
تعاوًنا وتنسيًقا وتكاماًل دائًما ومستمًرا 
ولجـــان  المجلســـين،  مســـتوى  علـــى 
الصداقـــة المشـــتركة، وتبـــادل الخبرات 
علـــى مســـتوى األمانـــة العامـــة فـــي كل 

مجلس.
الحـــراك  مـــع  البحريـــن  تعاطـــي  وعـــن 
واألحداث المستمرة في الشارع العربي، 
واألهـــم القضية الفلســـطينية، قالت “إن 

سياســـة البحرين الخارجية تعتمد على 
مبـــادئ عدة أهمهـــا الدفاع عـــن القضايا 
والمصالح العربية وصون األمن القومي 
العربـــي، والحرص الـــدؤوب على تعزيز 
األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة العربية 
والعالـــم أجمع، وكذلك عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على 
وحدة واستقرار وأمن ومقدرات الدول 

العربية”.
تعـــرض  ترفـــض  البحريـــن  أن  وأكـــدت 
الخارجـــي،  للعـــدوان  عربيـــة  دولـــة  أي 

العربيـــات  شـــقيقاتها  مـــع  وتتضامـــن 
للوقـــوف إلـــى جانـــب أي دولـــة عربيـــة، 

طبًقا لميثاق جامعة الدول العربية.
لدعـــم  المملكـــة  لموقـــف  وبالنســـبة 
الشـــرعية فـــي اليمن الشـــقيق فإنه جاء 
الدوليـــة  الشـــرعية  لقـــرارات  تطبيًقـــا 
واســـتجابة  المتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة 
لتحالف دعم الشـــرعية بقيـــادة المملكة 

العربية السعودية.
وقالـــت زينـــل “إن القضية الفلســـطينية 
هي القضية العربية المحورية، وموقف 
البحريـــن منها ثابـــت ال يتغير وهو دعم 
كل الجهـــود الدوليـــة والعربيـــة الرامية 
إلـــى حـــل عـــادل ودائـــم  إلـــى لتوصـــل 
للقضيـــة الفلســـطينية يفضـــي إلى قيام 
عاصمتهـــا  مســـتقلة  فلســـطينية  دولـــة 
القـــدس الشـــرقية وفًقا لمبادرة الســـالم 
الدوليـــة،  الشـــرعية  وقـــرارات  العربيـــة 
والحفاظ على الحقوق العادلة للشـــعب 

الفلسطيني الشقيق”.
بـــدور المـــرأة المصريـــة فـــي  وأشـــادت 
العمل السياســـي والممتد عبـــر التاريخ، 
وقالت إن مصر رائدة في تمكين المرأة 

سياسًيا.

المنامة - بوابة األهرام

الهاشمي ونسيبة يستقبالن الباحث البحريني فيصل
اســـتقبل المدير العام ألكسبو دبي 
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــرة   ،2020
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
ريـــم الهاشـــمي، والوزيـــر المكّلـــف 
بالدبلوماســـية العامـــة والثقافيـــة 
زكـــي نســـيبة الفائـــز بجائـــزة أول 
بحـــث أكاديمي من نوعـــه واألول 
على دفعته فـــي بريطانيا الباحث 

االقتصادي منذر فيصل.
وقد أشـــادوا معاليهـــم بفخر دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحريـــن بفوز فيصل بجائزة أول 
فـــي  بحـــث أكاديمـــي مـــن نوعـــه 
الدفعـــة  علـــى  واألول  بريطانيـــا 
تحت عنوان “االســـتثمار األجنبي 
ومجلـــس  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي 
التعـــاون الخليجـــي مـــع تحديات 

وتطبيـــق   2020 دبـــي  إكســـبو 
رؤيـــة اإلمـــارات اإلقتصاديـــة في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
مـــع أهميـــة االتجـــاه نحـــو الطاقة 

المتجددة”.
هـــذا  دعـــم  بأهميـــة  أشـــادوا  كمـــا 
درجـــة  لنيـــل  والدراســـة  البحـــث 
الدكتـــوراة حيث تحـــرص القيادة 

الرشـــيدة علـــى دعـــم مثـــل هـــذه 
بالنفـــع  تعـــود  التـــي  البحـــوث 
نحـــو  الخليجـــي  إالقتصـــاد  علـــى 

اإلستدامة.

االقتصـــادي  بالنشـــاط  ونوهـــوا 
التـــي  االقتصاديـــة  والحلقـــات 
ينتجها حاليا الباحث قي وســـائل 
وأهميـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 

مواصلة هـــذه النشـــاطات القيمة، 
بالحلقـــة  بإعجابهـــم  نوهـــوا  كمـــا 
الخاصة بالشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيـــان -طيب هللا ثراه -ودوره 

اإلقتصـــادي فـــي تنميـــة اإلمارات 
العربية المتحدة حيث كان الوزير 
نسيبة المترجم الشخصي للشيخ 

زايد رحمه هللا منذ العام ١٩٦٧.

أشادا ببحثه 
“تحديات إكسبو 

وتطبيق رؤية 
اإلمارات في دول 

التعاون”

انتهاكات “السفارة”
Û  كل فتــرة مــن الزمــن تأتــي إلينا جماعات مارقــة بـ “تقليعــات” ترتدي عباءة

الديــن، تتشــدق بأقــوال، وتتيمــن بأنمــاط، وتفــرض أكاذيبهــا وادعاءاتهــا 
بإرهاب من “الجيل الرابع والخامس” وهلم جّرا.

Û  مؤخــًرا خرجــت جماعــة مارقــة جديــدة مــن عبــاءة جمعية غريبــة األطوار
الجماعــة  هــؤالء  بــأن  فاضًحــا  فادًحــا  وادعــاًء  صارخــة،  كذبــة  لتمــارس 
“المختاريــن” يلتقــون يومًيــا في أحالمهم مع اإلمــام المهدي المنتظر )عجل 
هللا تعالــى فرجــه الشــريف( وأنه قــد ظهر لهم بالفعــل، وأن نهاية الزمان قد 
حــل موعدهــا، وأن العالمــات الكبــرى لآلخــرة قــد أصبحــت أقــرب من حبل 

الوريد.
Û  ،هكذا يدعى نفر مضلل، وهكذا يتنبأون بما ليس لديهم حق فيه وال تكليف

وهكذا يتندرون برؤاهم ويســوقون لخرافاتهم، ويتنبأون بما هو ليس في 
قدرتهم وال في صميم علمهم.

Û  الســفارة”، جماعــة أو جمعيــة أو فريــق أو ال فريــق ال يهــم، المهــم أنهــم ثلة“
خارجــة عــن أصول العقيدة، وفكرة مجنونة نابتة من أرض مخصبة بالفقر 
والجهل والمرض، هكذا يرى بعض المثقفين في أمور الدين والمجتمع، لكن 
الخرافــة عندمــا تتفشــى فــي قــوم، والزندقة حيــن تفرد قلوعها على ســفن 
صالحــة لإلبحــار عكس التيار، فإن التشــويش أو التشــويه للعقــوِل النضرة، 
وللنفــوس البريئــة يصبــح قاب قوســين أو أدنى من أجيال تحتــاج للتنوير 

وليس للتعليم، للتعليم والتعلم وليس لالدعاء والكذب والخداع.
Û  إن أجيالنا التي تتعاقب، وشبابنا الذي يقرأ ويرى ويقتحم ثورة المعلومات

والتكنولوجيــا الحيويــة والعلــوم االســتباقية يحتــاج دائًمــا لمــن يصــوب 
مساره، لمن يأخذ بيده ويشجعه نحو الطريق القويم، إنما أن تأتي جماعة 
مفتونــة بالجنــون ومرتبطــة باالدعــاء الفاضــح والمجــون، وأن تحــاول أن 
تفــرض قانوًنــا خــارج القانــون، ودولــة داخــل الدولــة، ومؤسســة ال ترقــى 
لمستوى المؤسسة فإن المجتمع خاصة النخب المتفكرة فيه ورجال الدين 
األتقيــاء البــد وأن يتصــدوا الدعــاءات هذه “الســفارة” التــي مازالت تعيش 
غيبوبة الظالم والجاهلية، االنكفاء على العتمة وضيق األفق واالنهزامية.

Û  التوعية تبدأ من فضح هؤالء وتفنيد ادعاءاتهم، وفرز أفكارهم، ومناهضة
دعواهم.

Û  ألــف بــاء كشــف عوراتهــم هو أن نعلن للمجتمع بأســره بأن هــؤالء يروجون
لفكرة أشــبعها العلماء بحًثا والفقهاء تعرًضا ودحًضا واألولين في أكثر من 
مجلــد وأكثــر من مبحث، جميعهــم اتفقوا أن عالمات ظهــور اإلمام المهدي 
المنتظــر )عجــل( لهــا دالالت، وإشــارات، ومقدمــات تفضــي إلــى نتائج على 
األرض وليس في األحالم، إلى واقع ُمعاش وليس في األباطيل واألكاذيب 
والتهويمــات، إلــى حقائــق يمكن القياس عليها وليــس إلى خرافات ال يمكن 

االستدالل بها.
Û  الســفارة” أو هكــذا يطلقــون على أنفســهم في نظر المجتمــع الواعي، قافلة“

ضالة، عصابة تسطو على عقول الناس، خوارج جدد بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، وما يحمله التكوين الشيطاني من مضامين فادحة.

Û  ،هــل تصدقــون أن هــذه الفئــة تعمــل ضد نظــام الدولــة الحديثــة المعاصرة
تــروج لفكــرة أن كل مــن عليهــا فــاٍن وتســعى إلــى هــدم أصــول المعجــزات 
الربانية، وحقائق الوجود الكونية، وأنهم يرتكبون الحماقات ما يفيض عن 

مقال واحد، وللحديث بقية.

عادل المرزوق

مروة خميس

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

أول جامعة في البحرين تحصل على 4 نجوم في التصنيف العالمي

”QS“ العلوم التطبيقية” تواصل التميز على مؤشر الـ“



نظمــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( للعــام الخامــس علــى التوالــي فعاليــة 
تنظيــف الشــواطئ البحرية أمس بالتعاون مع المنظمــة اإلقليمية للمحافظة 

.)RECSO( على نظافة البحار

وشـــارك فـــي الفعاليـــة التـــي أقيمـــت 
 300 قرابـــة  المعاميـــر  ســـاحل  علـــى 
شـــخص يتقدمهم الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة بيتر بارتلت، ونائب الرئيس 
التنفيـــذي إبراهيم طالـــب، وعدد من 

أعضاء إدارة الشركة والموظفين.
برنامـــج  مشـــروع  مـــع  وبالتنســـيق 
تحديـــث مصفـــاة بابكـــو )BMP(، تـــم 
دعوة العديد من المؤسســـات البيئية 
والشـــركات  المحليـــة  والجمعيـــات 
المعنية للمشـــاركة في هـــذه الفعالية 
ضمـــن  أيًضـــا  تنظيمهـــا  يتـــم  التـــي 
البيئـــة  ألســـبوع  بابكـــو  فعاليـــات 

والصحة والسالمة 2019 - 2020.
يشـــار إلـــى أن “بابكـــو” حريصـــة على 
المنظمـــة  ومبـــادرات  جهـــود  دعـــم 
نظافـــة  علـــى  للمحافظـــة  اإلقليميـــة 
البحار من خالل تعزيز الوعي بأهمية 
الحفاظ علـــى نظافة البيئـــة البحرية 
مـــن مخاطر التلوث، كما أن مشـــاركة 

“بابكـــو” تعكـــس التزامهـــا المتواصـــل 
بحمايـــة ونظافة البيئـــة البحرية في 
إطار ثقافة الشـــركة القائمة على نشر 
والســـالمة  والصحـــة  البيئـــة  مبـــادئ 
فـــي جميع أرجـــاء المجتمـــع، وضمن 
توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة للبـــالد 
فـــي تعزيـــز الملـــف البيئـــي والوفـــاء 

بالمستويات البيئية المنشودة.
يذكر أن المنظمة اإلقليمية للمحافظة 
علـــى نظافـــة البحـــار تأسســـت العام 
إقليميـــة  منظمـــة  وهـــي   ،1972
غيـــر ربحيـــة تعنـــي بشـــؤون البيئـــة 
النظيفـــة. وتعد “بابكـــو” من األعضاء 
المؤسســـين لها. تهـــدف المنظمة إلى 
حمايـــة الميـــاه فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربـــي من التلـــوث البيئـــي بموجب 
اتفاقيـــات المســـاعدة المتبادلـــة بيـــن 
شـــركات النفـــط ذات العضويـــة فـــي 
المنظمة لمكافحة أي انسكاب نفطي 

بالمنطقة.

عوالي - بابكو

“بابكو” تنظم فعالية تنظيف الشواطئ
مشاركة 300 شخص... دعوة  المؤسسات البيئية والجمعيات المحلية والشركات

local@albiladpress.com
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الملتقيات السياسية منابر فاعلة لتعزيز الوعي الوطني في المجتمع
أكــد ضيــوف ومشــاركون فــي ملتقــى التنميــة السياســية “البحريــن انتمــاء ومواطنة” الــذي نظمه معهــد التنمية السياســية، أن 
انعقاد مثل هذه الملتقيات في مملكة البحرين يدل على اهتمام المملكة في إشراك جميع المواطنين في العملية السياسية عبر 
المؤسسات الديمقراطية في المملكة، التي تسعى لتعزيز الثقافة السياسية في المجتمع البحريني، وتمكينه من المساهمة في 
عملية صناعة القرار بشــكل فعال، إلى جانب التركيز على تطوير المعرفة السياســية لدى األفراد، وتنشــئة أجيال تدرك أهمية 

قيم المواطنة واالنتماء الوطني، وتدعم حفظ االستقرار والسلم المجتمعي. 

ونوهـــوا في حديثهم لــــ “البالد” إلى 
أهميـــة إدراك المواطنيـــن بضـــرورة 
الخـــالق  النقـــاش  فـــي  االنخـــراط 
بشأن الشـــؤون والقضايا السياسية، 
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  أن  مؤكديـــن 
الملتقيـــات هـــي منابر فاعلة تســـهم 
المـــدركات  وتشـــكيل  إبـــراز  فـــي 
وتعزيزهـــا  للمواطنيـــن  السياســـية 
لديهـــم، مـــن خـــالل إتاحـــة فرصـــة 
الحـــوار والنقاش العلمـــي المتحضر 
بيـــن الجمهـــور ونخبـــة ثقافية تمثل 
خليجيـــة  وطنيـــة،  فكريـــة  كـــوادر 

وعربية.

 المواطنة ممارسة

 فـــي البدايـــة أكـــدت نائـــب رئيـــس 
مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  السياســـية 
مدرسة البيان الشيخة مي العتيبي، 
أن المواطنـــة وحـــب البلد ممارســـة 
ال يمكـــن أن توضع عبر التشـــريعات 
والقوانيـــن، بل بالعمـــل عليه التنمية 
السياســـية من خالل نشـــر التوعية، 
وهـــي جهـــود مشـــتركة بين األســـرة 
فـــي  المواطنـــة  لـــزرع  والمدرســـة 
نفـــوس األبنـــاء. وأشـــارت العتيبـــي 
إلـــى اختالفها مع من يرى أن مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تعمـــل علـــى 
إفســـاد المجتمـــع، إذ قالـــت “أرى أن 
تلـــك المواقـــع ســـاهمت فـــي زيـــادة 
ولـــم  األســـرة  أفـــراد  بيـــن  التقـــارب 
تعـــد تقتصر العالقـــات العائلية على 
اللقاءات األســـبوعية فقط، ونسعى 
لنشر الوعي بشأن طرق االستخدام 
التواصـــل  لوســـائل  الصحيحـــة 
وبناتنـــا،  أبنائنـــا  عنـــد  االجتماعـــي 
وعدم نهيهم عن استخدامها أو نشر 

فكرة سلبية عنها”.

  نشر التوعية السياسية

 وفـــي حديـــث مـــع عضـــو المجلـــس 
الوطنـــي االتحـــادي رئيـــس مجلـــس 
إدارة مركـــز “هدايـــة” الدولـــي للتميز 
فـــي مكافحة التطرف العنيف بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
علي بن راشـــد النعيمي، أكد ضرورة 
التركيز على شباب المستقبل، ونشر 
التوعيـــة السياســـية بينهم، لتنشـــئة 
أجيـــال تتوافـــق مـــع قيـــم المواطنة 

الصالحة واالنتماء الوطني. 
وأضاف قائال “للملتقى أهمية خاصة 
فـــي ظل الظـــروف والتحديات التي 
تشهدها المنطقة، فمن المهم أن نأخذ 
الدور الريادي ونبادر بنشـــر التوعية 
السياســـية، وتوجيه الخطـــاب الذي 
يخـــدم األجنـــدة الوطنيـــة، ويحصن 
أبناءنا وبناتنا من التأثير السلبي من 
المؤثرات الخارجية، التي تستهدف 
ومـــن  أوطاننـــا،  واســـتقرار  أمـــن 
الضـــروري أن نشـــارك فئـــة الشـــباب 
ونطـــور  شـــفافية،  بـــكل  الحديـــث 
معرفتهـــم السياســـية؛ حتـــى يكونوا 
رســـال لمـــا يحملـــه هـــذا الملتقـــى من 

رؤية وأهداف”.

  لغة الحوار

ومـــن منظـــور إعالمي، أشـــار المستشـــار 
اإلعالمـــي ومقـــدم البرامـــج التلفزيونية 
بـــركات  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  مـــن 
الوقيان، إلـــى أن اإلعالم يلعب دوًرا في 
تعزيـــز االنتمـــاء الوطني، قائـــال “لإلعالم 
دور كبيـــر جًدا فـــي نشـــر روح المواطنة 
وحـــب الوطن، بل يـــكاد يكون لـــه الدور 
األساس في خلق شعور الحب واالنتماء 
الوطنـــي؛ ألن المؤثر الحقيقي في يومنا 
هـــذا هو اإلعالم، الذي عـــن طريقه يتأثر 

المتابـــع بالفنان أو السياســـي أو القيادي 
وغيرهـــم، فـــكل واحـــد منهـــم يســـتخدم 
اإلعـــالم للتأثر والتأثير في نفس الوقت، 
لـــذا يجـــب أن نحذر، فاإلعالم ســـالح ذو 
حديـــن، إذا اســـتخدم بالطريقة الخاطئة 
هدم، وإذا استخدم بالطريقة الصحيحة 

رفع”.
هـــذا  علـــى  القائميـــن  “أشـــكر  وأضـــاف 
الملتقى الفعال، الذيـــن أتاحوا لنا فرصة 
المشـــاركة والتحـــدث فيـــه، فالملتقيـــات 
وجـــدت لتبـــادل األفـــكار والخبـــرات، إذ 
تعصـــف أذهان الشـــباب والخبـــراء فيها، 
لينتـــج عن طريقهـــا مزيج جميـــل ورائع 
من المعلومـــات، التي ترتكز في األذهان 
لتعم الفائـــدة على الجميـــع، فالحوار هو 
اللغـــة األجمـــل التي خلقهـــا هللا عز وجل 
لبني اإلنسان، ومن خالله يتحاور فكرًيا 
وعقلًيـــا وبالتالـــي يكـــّون القناعـــات التي 

يبني ويرسم حياته عليها”.

 مواجهة التحديات

بـــدور  الخـــاص  ذاتـــه  العنـــوان  وتحـــت 
اإلعـــالم فـــي تعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي، 
بيـــن رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “الوطـــن” 
البحرينية يوسف البنخليل، أهمية وضع 
القوانيـــن والتشـــريعات التـــي تمنع إثارة 
الجـــدل والســـلبية فـــي وســـائل اإلعـــالم 
الحديثـــة. وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد “إن 
منصـــة  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
يســـتطيع  المجـــال،  مفتوحـــة  إعالميـــة 
المرسل من خاللها أن يتحكم في توجيه 
الرأي العام ونشـــر أفكاره الخاصة وآرائه 
بـــال حســـاب أو رقابـــة، فيشـــكل تحدًيـــا 
إعالمًيا خطيًرا يجـــب مواجهته إذا كان 
ذا طابع ســـلبي ينشـــر الحقـــد والكراهية 
فـــي المجتمـــع، ويجـــب مواجهتـــه كذلك 
بوضـــع التشـــريعات والقوانيـــن وزيـــادة 

الرقابة اإلعالمية”.

 وأضـــاف البنخليـــل “أود أن أشـــكر معهد 
البحريـــن للتنمية السياســـية على إقامة 
هذه الفعالية، التـــي تتناول قضية مهمة 
تناقـــش  إذ  الوطـــن والمواطـــن،  تخـــص 
مهمـــا  موضوعـــا  الحواريـــة  الجلســـات 
وحساســـا وهـــو االنتماء الوطني وســـبل 
تعزيزه، فقيم المواطنة واالنتماء تحمي 
الوحـــدة الوطنية وتماســـكها، وتعزز من 
أســـس دولة القانـــون والمؤسســـات، وال 
تلقـــى الظاللـــة علـــى مفهـــوم المواطنـــة 
والتحديـــات التي نواجهها على المشـــهد 
المحلـــي فـــي مملكـــة البحريـــن فقط، بل 
علـــى جميـــع دول المنطقـــة، وفـــي دول 
الخليج تحديًدا، حيـــث نواجه تحديات 
مـــع  لهـــا حـــًدا خاصـــًة  أن نضـــع  وجـــب 
التحـــوالت والتطـــورات اإلعالميـــة التي 

يشهدها الجيل الحالي”.

 األغنية الوطنية هدفها نبيل

حســـين  الفنـــان  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
الجســـمي، الســـفير فـــوق العـــادة للنوايـــا 
الحســـنة، عـــن ســـعادته فـــي المشـــاركة 
بالملتقـــى الـــذي يلقي الضـــوء على تأثير 
الفن؛ كونه رســـالة وطنيـــة مؤثرة، وقال 
“الملتقـــى يطـــرح أفـــكارا جديـــدة، نيـــرة 
وجريئة، إذ يناقش قيم االنتماء الوطني 
وســـبل تعزيزها في نفوس أبناء الوطن، 
ويســـاهم في تشـــكيل مدركات سياسية 
لألفـــراد من خالل إتاحـــة فرصة الحوار، 
أطيـــاف  مـــن جميـــع  واســـعة  بمشـــاركة 
دول  مـــن  مشـــاركين  تجمـــع  المجتمـــع 
الخليـــج والدول العربية، وهذا ما اعتدنا 
أن نـــراه فـــي مملكـــة البحريـــن، فهي من 
تفتـــح أبوابهـــا دائًمـــا الحتضـــان الجميع، 
األفـــكار  ومشـــاركة  بالحـــوار  وتبـــادر 
الخبـــرات،  وتبـــادل  المـــدارك  لتوســـعة 
ووجودي اليوم بينكم شرف عظيم لي”.
وفيما يتعلق بـــدور األغنية الوطنية في 
تعزيـــز روح االنتمـــاء، أوضـــح الجســـمي 
وال  لمعشـــوقته،  يغنـــي  “المحـــب  قائـــال 

يشـــترط أن تكون تلك المعشـــوقة تمثل 
شـــخًصا، بل قد يكـــون وطًنا، تعبر بحبك 
لذلك الوطن عبر تلك األغنية، سواء كان 
بلـــدك أو أي بلـــد عربي آخـــر، وقد أعدت 
األجيال السابقة عهًدا زاهًرا من األغاني 
الوطنيـــة التـــي شـــاركوها فـــي رحـــالت 
الُحـــب والَحـــرب والســـّلم، فوقعتها ذات 
ديمومـــة مســـتمرة ولهـــا محبـــة خاصـــة 
بكلمـــات محفـــورة فـــي القلـــوب، فلـــكل 
وطن كلمة يرددها الجميع في كل مكان 
وزمان، وعند الرجوع لمصدر تلك الكلمة 
سوف نجد أنها من أغنية وطنية أو عمل 
وطنـــي، فألغنيـــة الوطنية هدفهـــا نبيل 
وتنمي شعور الحب والوالء في النفس”.

 الفن قوة ناعمة 

كمـــا عبـــر مديـــر الجلســـة الخاصـــة بالفن 
ورســـالته الوطنية رئيس تحرير ومقدم 
علـــي   ”MBC“ مجموعـــة  فـــي  برامـــج 
العليـــان، عـــن ســـعادته بالمشـــاركة فـــي 
ملتقـــى التنميـــة السياســـية فـــي مملكـــة 
البحريـــن قائـــال “أوجـــه خالـــص الشـــكر 
واالمتنـــان للقائميـــن على هـــذا الملتقى، 
الذي يلقـــي الضوء على مفهـــوم التنمية 
الثقافـــة  تعزيـــز  فـــي  ودوره  السياســـية 
السياســـية الوطنية، وفي الجلســـة التي 
شـــاركت بهـــا قمنا بمناقشـــة عالقـــة الفن 
بالسياســـة، وهذا أمر مهم، فالفن يصنف 
مـــن القـــوى الناعمـــة فـــي العالـــم أجمـــع 
وليس فقط في العالم العربي، وله تأثير 
كبيـــر في الحث على حـــب الوطن، ومن 
الرائع أن أدير جلســـة تحت عنوان )الفن 
رسالة وطنية مؤثرة( وأن يكون الضيف 
هو الفنان حســـين الجســـمي الـــذي أنجز 

الكثير في هذا المجال”.

 مًعا لمنع السلبية

ومن وجهة نظر شبابية، أشاد عبدلله 
البندر، مقدم برامج ومبتكر محتوى 
العربيـــة،  نيـــوز  ســـكاي  قنـــاة  فـــي 

بـــدور الملتقـــى فـــي ترســـيخ مفهوم 
قـــال  إذ  االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
“ســـعيد جًدا بالمشـــاركة فـــي ملتقى 
أنـــه  السياســـية؛ خصوًصـــا  التنميـــة 
يركـــز علـــى العنصر الشـــبابي ودوره 
فـــي تعزيـــز المســـؤولية االجتماعية 
عند أطياف المجتمع كافة، باألخص 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  فـــي 

واإلعالم”.
وأضـــاف “يجـــب أن تكـــون الرســـالة 
الموجهة من قبل المؤثرين الشـــباب 
أتعبتنـــا  التـــي  الســـلبية  مـــن  خاليـــة 
وأوقفـــت تقـــدم الكثيـــر مـــن الـــدول 
المحيطـــة بنا، فالبد من نشـــر الوعي 
لـــدى الشـــباب بـــأن هنـــاك مـــن يـــود 
فـــال  الفســـاد  فـــي أرضـــك  أن يعثـــو 
تســـمح لـــه بذلـــك، ويركـــز قادتنا في 
واإلمـــارات  والســـعودية  البحريـــن 
والخليـــج العربـــي بشـــكل عـــام على 
المضـــي في خطـــى إيجابيـــة، تؤمن 
بأهمية الشـــباب وتمكينهـــم، وكيفية 
وتعزيـــز  طاقاتهـــم  مـــن  االســـتفادة 

مواهبهم”.

 إبراز اإلنجازات الوطنية

 مـــن جانبـــه، تطـــرق عمـــر فـــاروق فـــي 
المصـــورة  المقاطـــع  دور  عـــن  حديثـــه 
فـــي طرح الحلـــول، إذ أصبحت تســـاهم 
فـــي نشـــر الفكرة علـــى نطاق أوســـع في 
المجتمعات، وأضاف “على سبيل المثال 
فيديـــو )أنـــا أصم( وكيـــف تفاعلت وزارة 
الداخلية مع الفيديو، من خالل تدشـــين 
خـــط للطوارئ خاص بفئـــة الصم والبكم 
داخـــل غرفـــة العمليـــات الرئيســـة، حيث 
العالـــم  أوائـــل دول  مـــن  البحريـــن  تعـــد 
تفعياًل لخط الطوارئ بلغة اإلشارة وهذه 
قمـــة المواطنـــة”.  وأكمل قائـــاًل “التوعية 
بالمواطنـــة عـــن طريـــق اإلعـــالم هو من 
خـــالل إبـــراز إنجـــازات مملكـــة البحرين، 
خصوًصا أن التوعية في مجال السياسة 
تشـــمل كل ســـلوك وطني يعلـــي من قيم 
المواطنـــة الحقيقيـــة، فالمواطنة قبل أن 

تكون حقوق هي واجبات أيًضا”.

مشاركون في ملتقى التنمية السياسية: 
اإلعالم يلعب دوًرا في تعزيز االنتماء الوطني

محرر الشؤون المحلية
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“دولية مكافحة الفساد” تشارك في “يوم المطار العالمي”

البحرين تشارك في اجتماع رؤساء الشرطة بمراكش

ـــر ـــوزات التذاك ـــي حج ـــزورة ف ـــة م ـــات ائتماني ـــتخدموا بطاق ـــخصا اس ـــى 69 ش ـــض عل القب

نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام يشـــيد بـــدور “األنتربـــول” فـــي مكافحـــة الجرائـــم

باإلدارة  واإلنتربول  الدولية  الشؤون  إدارة  شاركت 
الـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد واألمــــــن االقـــتـــصـــادي 
واإللكتروني في العملية األمنية الدولية “يوم المطار 
الدولية  للمنظمة  المستمرة  الجهود  ضمن  العالمي”، 
رفع  ــى  إل والــهــادفــة  )اإلنــتــربــول(  الجنائية  للشرطة 
المكاتب  بين  المشترك  والعمل  التنسيق  مستويات 
مجال  فــي  المنظمة  فــي  األعــضــاء  لــلــدول  الوطنية 

محاربة الجريمة.
وأوضح المدير العام لإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
العملية األمنية  واألمن االقتصادي واإللكتروني، أن 
لهذا العام، ركزت على عمليات االحتيال باستخدام 
بــطــاقــات االئــتــمــان الـــمـــزورة واألنــشــطــة اإلجــرامــيــة 
البطاقات في عمليات  لها كاستخدام تلك  المشابهة 
حجز تذاكر الطيران، بمشاركة 10 دول على مستوى 

العالم باإلضافة إلى 18 شركة طيران عالمية.
شركات  تعلم  أن  تقتضي  العملية  مجريات  وكانت 
أي  عن  للمنظمة  التابعة  الوطنية  المكاتب  الطيران 

اشتباه تجاه استخدام بطاقات ائتمانية مزورة في 
عمليات حجز تذاكر الطيران، ومن ثم تتخذ السلطات 

به  مشتبه  أي  لتوقيف  القانونية  اإلجـــراءات  جميع 
المشاركة، وعليه  الدول  فور وصوله ألحد مطارات 
على  والتعرف  القبض  من  المشاركة  الــدول  تمكنت 
69 شخصا قاموا باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة 

في عمليات حجوزات تذاكر الطيران.
أمنية  عملية  إطــاق  عبر  البحرين  مملكة  وشاركت 
الــطــيــران  إحـــدى شــركــات  بــيــن  مــشــتــركــة  تنسيقية 
الفساد واألمن االقتصادي  لمكافحة  العامة  واإلدارة 
الدولية  الــشــؤون  إدارة  فــي  متمثلة  واإللــكــتــرونــي 
االقتصادية  الجرائم  مكافحة  وإدارة  واإلنــتــربــول 

ومديرية شرطة مطار البحرين الدولي.
وأعرب المدير العام لإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني عن شكره لإلدارات 
المشاركة على جهودهم المميزة، مؤكًدا أن مثل هذه 
العمليات المشتركة دائًما ما تسهم في رفع مستوى 
أنواعها  بشتى  الجريمة  محاربة  مجال  في  األداء 

والوقاية منها.

تــرأس نائــب رئيــس األمــن العــام اللــواء عبــدهللا محمــد الزايــد، وفــد مملكــة البحرين 
المشارك في االجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، والذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.

ــن الـــعـــام  ــ ــ ــيـــس األم ــائـــب رئـ وأشـــــــاد نـ
المنظمة  به  تقوم  الــذي  المهم  بــالــدور 
)اإلنتربول(  الجنائية  للشرطة  الدولية 
بشتى  الــجــرائــم  مكافحة  مــجــال  فــي 
أنواعها كالجرائم المستحدثة والعابرة 
لــلــحــدود، مــنــوًهــا بــالــدور الـــذي تؤديه 
التعاون  صعيد  على  الشرطة  أجهزة 
الدولي والذي يعتبر أمًرا بالغ األهمية 
لتعزيز فعالية أجهزة إنفاذ القانون في 

المنطقة وخارجها.
المواضيع  وناقش االجتماع عدًدا من 
منظمة  دور  فــي  والــمــتــمــثــلــة  الــمــهــمــة 
ــي تـــوظـــيـــف مـــجـــاالت  ــول فــ ــ ــرب ــ ــت ــ االن

ــاب  ــ ــمــكــافــحــة اإلرهــ ــا ل ــوجــي ــول ــتــكــن ال
ودعــم  والناشئة  المنظمة  والجريمة 
الفارين  األشخاص  بشأن  التحقيقات 
الضوء  تسليط  تــم  كما  الــعــدالــة،  مــن 
على آخر التطورات في مجال جرائم 
األمــــن الــســيــبــرانــي واالســتــراتــيــجــيــة 
السيبرانية  الجريمة  بمكافحة  المعنية 
ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد 

الجهود لجعل العالم أكثر أمنا.
كــمــا الــتــقــى وفــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بمسؤولين من منظمة االنتربول الذين 
إليه  وصـــل  ــذي  الـ بالمستوى  أشــــادوا 
انتربول   - الوطني  المركزي  المكتب 

البحرين، كما تم عقد اجتماعات ثنائية 
مع رؤساء وفود الدول المشاركة جرى 
خــالــهــا مــنــاقــشــة وبــحــث الــعــديــد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك على 
والمتمثلة  واإلقليمي،  الدولي  الصعيد 
في تبادل أفضل الممارسات والتنسيق 
بــشــكــل فـــعـــال ومــســتــمــر فـــي مــجــال 

مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
محمد  بسام  العميد  االجــتــمــاع  حضر 
العامة  لـــإلدارة  الــعــام  المدير  المعراج 
االقتصادي  واألمـــن  الفساد  لمكافحة 
عبدهللا  علي  والــمــقــدم  واإللــكــتــرونــي 
الدولية  الشؤون  إدارة  مدير  الجودر 

واالنتربول.
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للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  أقــامــت 
الــجــنــائــيــة حــفــل تخريج  واألدلـــــة 
لــلــمــشــاركــيــن مــن مــوظــفــي شــؤون 
ــارك فـــي إحـــــدى الــــــدورات  ــمـ ــجـ الـ

األمنية المتخصصة.
ــد نــائــب الــمــديــر الــعــام لـــإلدارة  وأكـ
الجنائية  واألدلــة  للمباحث  العامة 
بـــأن هـــذه الــــدورة تــأتــي فــي إطــار 

السعي الدائم نحو التعاون والعمل 
اإلدارات  مــخــتــلــف  مـــع  الــمــشــتــرك 
الصالح  فيه  لما  الداخلية  بـــوزارة 
العمل  بمستوى  والـــوصـــول  الــعــام 

األمني إلى درجات عالية.
ــم تــوزيــع  ــهــايــة الـــحـــفـــل، تـ ــي ن وفــ
المشاركين  على  التخرج  شهادات 

في الدورة.

تخريج موظفين بالجمارك من دورة أمنية

رئيس الجمارك يشيد بفريق “الدانة اإللكتروني”
ـــل ـــام المقب ـــة الع ـــف الذكي ـــي للهوات ـــر اإللكترون ـــق بالمتج ـــة التطبي إتاح

أحمد  الشيخ  الجمارك  رئيس  أشاد 
بن حمد آل خليفة، بتوجيهات وزير 
عبدهللا  بن  راشــد  الشيخ  الداخلية 
التطوير  بانتهاج سياسة  آل خليفة 

والتحديث في شؤون الجمارك.
ــيـــس الـــجـــمـــارك، خــال  وأثـــنـــى رئـ
القائم  العمل  فريق  على  استقباله، 
الذي  اإللكتروني،  الدانة  نظام  على 
تم تدشينه أخيرا تزامًنا مع معرض 
الجواهر العربية 2019، وعلى جهود 
ــوادر الــجــمــركــيــة الــقــائــمــة على  ــكـ الـ
للمشاركين  أتــاحــت  الــتــي  الــنــظــام، 
سهولة وسرعة إجراءات التخليص 

من خال استخدام البرنامج.
نظام  تــطــويــر  سيتم  أنـــه  ــح  وأوضــ

المتجر  التطبيق في  ليصبح  الدانة 
الذكية  الــهــواتــف  فــي  اإللــكــتــرونــي 
العام المقبل، بما يسمح للمشاركين 

بــســهــولــة؛  ــهــاتــف  ال عــلــى  بتحميله 
نوعه  من  األول  التطبيق  باعتباره 
التي  المعارض  جميع  يخدم  الــذي 

تتطلب تسجيل المبيعات، وتسوية 
مـــدفـــوعـــات الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة 

والقيمة المضافة.
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السفارة البحرينية بلندن... قصة نجاح
Û  ،ُتقــدم الســفارة البحرينيــة فــي لنــدن بقيــادة معالــي الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة

نموذجا حيا، وناجحا، ومتطورا، في تعزيز المكانة الدولية لمملكة البحرين، وفي تغذية 
العاقــات البحرينيــة البريطانية التاريخية، بشــكل يتناســب مع متغيــرات المرحلة، ومع 

تطلعات قيادات الحكم بكا البلدين الشقيقين.
Û  هــذه الجهــود الخيــرة أســهمت - وال تــزال - فــي تعزيــز المســيرة الديمقراطيــة من خال

تســليط الضــوء )العالمــي( علــى إنجــازات البحريــن المتعــددة، منهــا مســيرة االنتخابــات 
البرلمانية والبلدية والتي تقدم للداخل وللخارج، دروًسا مستفادة في نجاحات األوطان.

Û  ،وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ البحرين الحديث، اهتمت السفارة البحرينية بلندن
بأن تشــبع االهتمام البريطاني المتابع لســير الحراك االنتخابي في بادنا، بمواد إعامية 
مكثفــة، وبلقــاءات مــع المســؤولين والبرلمانييــن البريطانييــن إليصال المعلومــة الوافية 
والصحيحــة، والتــي توجــت بفــوز الســيدة الفاضلــة فوزيــة بنــت عبــدهللا زينــل برئاســة 

البرلمان، بنجاح ُمبهر غير مسبوق في المنطقة العربية.
Û  )إلــى ذلــك، قامــت الســفارة بوضع خطة عمل للعــام 2018 )وأقدمها هنــا كنموذج ليس إال

إلبراز إنجازات مملكة البحرين في التنمية البشرية، وحقوق اإلنسان، ومكافحة االتجار 
باألشــخاص، وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع، إضافــة إلــى الترويج االقتصــادي لفرص 

االستثمار في المملكة.
Û  ولذلــك كلــه، عقــدت الســفارة قرابــة 97 اجتماعا مع عدد مــن النواب فــي مجلس العموم

البريطانــي خــال العــام 2018 لوحــده، كان لهــا أثــر إيجابــي بتوصيــل حقيقــة الصــورة 
لــدى المســؤولين فــي الحكومــة البريطانيــة، وهــو مــا تبيــن أثنــاء الجلســة النقاشــية في 
البرلمــان البريطانــي بقاعــة “ويستمنســر” بعنــوان “انتهاكات حقوق اإلنســان في البحرين 
والمســاعدات البريطانيــة” فــي 11 ســبتمبر 2018 بفضــل المعلومــات الوافيــة والتقاريــر 

المركزة والدقيقة التي وفرتها السفارة قبيل عقد المناقشة.
Û  باألثنــاء، أســهمت التحــركات الحثيثــة التــي يقــوم بهــا المســؤولون هنالــك علــى رأســهم

معالــي الشــيخ فــواز بن محمد آل خليفة، والزيارات الرســمية التــي عقدت مع الكثير من 
المســؤولين البريطانيين، ودقة وشــمولية المواد اإلعامية والخبرية إلى نتائج إيجابية 
عديــدة منهــا ما ُذكر بتقرير وزارة الخارجية البريطاني الســنوي للعام 2018 بشــأن وضع 
حقــوق اإلنســان حــول العالــم، إذ لــم يشــهد التقريــر أي جوانــب ســلبية عــن البحرين، بل 
تضمن إشادات متعددة لما قامت به البحرين في مكافحة االتجار باألشخاص وغيرها.

Û  136 اجتماعــا هــي حصيلــة اللقــاءات الفعالــة التــي قامــت بهــا الســفارة البحرينيــة مــع
الحكومــة البريطانيــة، وبخاصــة مــع مســؤولي وزارتــي الخارجيــة والدفاع والنــواب، إذ 
وجــدت تجاوًبــا كبيــًرا مــن قبلهم إلقامــة محادثــات واجتماعية مســتقبلية تصب لصالح 
البلدين الشقيقين، ولقد جاء افتتاح المنشأة البحرية البريطانية في أبريل 2018 تحت 
رعاية عاهل الباد المفدى، تعزيزا لهذا المسار، وإنجاح لهذه العاقات الثنائية التاريخية.

Û  وهنالــك مكتســبات وجهــود أخــرى ال تســع لهــا مســاحة المقــال لســردها، وهــي كثيــرة
ومتنوعــة، تقــول كلهــا إن البحريــن محفوظــة برحمــة هللا عــز وجــل قبــل أي شــيء، ثــم 
بالرجاالت المخلصين الذين يسهرون الليل والنهار للدفاع عن مكتسبات البلد وسمعتها، 

وهو أمر مشهود ومقدر، نكتب عنه، من وازع وطني بحت، وبالله التوفيق.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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ــعــامــة  ــق الـــعـــاقـــات ال ــريـ اســتــقــبــل فـ
واإلعام بشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقـــامـــة ومــوظــفــو جـــــوازات منفذ 
مع  بالتنسيق  الــدولــي  البحرين  مطار 
الــزوار  الــدولــي،  البحرين  مطار  شركة 
مملكة  إلـــى  ــقــادمــيــن  ال اإلمــاراتــيــيــن 
الــبــحــريــن؛ احــتــفــااًل بــالــيــوم الــوطــنــي 
الــثــامــن واألربــعــيــن لــدولــة اإلمــــارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
ــهــدايــا  ــع ال ــوزيـ ــيــة، تـ ــفــعــال وشــمــلــت ال
ــورود عــلــى الــــــزوار اإلمــاراتــيــيــن  ــ ــ والـ
احـــتـــفـــاًء بـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة 
العاقات  عمق  يعكس  بما  الــعــزيــزة، 
األخـــويـــة الــطــيــبــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
متمنين  الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
لهم طيب اإلقامة في مملكة البحرين.

“الجوازات” تشارك اإلماراتيين فرحتهم بالعيد الوطني “الداخلية” تكرم منتسباٍت من حملة الشهدات العليا
ومتطـــور مســـتمر  الـــوزارة  فـــي  المـــرأة  تعليـــم  زينـــب:  النقيـــب 

أعربت المدير العام لإلدارة العامة للشرطة النسائية عضو المجلس األعلى للمرأة العميد منى عبدالرحيم عن 
خالــص شــكرها وتقديرهــا لعاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وقرينة عاهل البالد 
رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة؛ لصدور األمر 
الملكي رقم 59 لسنة 2019 بتعيين أعضاء المجلس األعلى للمرأة وتجديد الثقة بإعادة تعيينها بالمجلس في 

دورته السابعة الذي يعد وسام فخر واعتزاز بالنسبة لها.

هاتفية  مداخلة  فــي  وأشـــارت 
مــع بــرنــامــج “األمـــــن” اإلذاعــــي 
اإلدارة  وتــقــدمــه  تــعــده  الــــذي 
الـــعـــامـــة لــــإلعــــام والـــثـــقـــافـــة 
ــتــعــاون مـــع إذاعـــة  األمــنــيــة بــال
واالهتمام  الدعم  إلى  البحرين 
الــــذي يــولــيــه وزيــــر الــداخــلــيــة 
فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم وتــطــويــر 
والتشجيع  الــبــشــريــة  الـــكـــوادر 

عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الــــدراســــات 
المملكة  داخـــل  ســـواء  العلمية 
في األكاديمية الملكية للشرطة 
ــاث في  ــعـ ــتـ االبـ خــــال  مـــن  أو 

الجامعات الخارجية.
وأضـــــافـــــت أنــــــه تــــزامــــًنــــا مــع 
االحتفال بيوم المرأة البحرينية 
من  الثاني  في  احتفال  سيقام 
ديــســمــبــر تــحــت رعـــايـــة وكــيــل 

وزارة الداخلية، يتم فيه تكريم 
الـــوزارة من  عــدد مــن منتسبي 
ضــابــطــات وضــابــطــات الــصــف 
ــحــاصــات على  ــيــات ال ــمــدن وال
شهادات الدكتوراه والماجستير 

في التخصصات المختلفة.
النقيب  أشـــــارت  جــهــتــهــا،  مـــن 
المكلف  المهيزع  عبدهللا  زينب 
بتسيير أعمال شعبة الدراسات 

الملكية  باألكاديمية  األكاديمية 
المرأة  تعليم  أن  إلــى  للشرطة 
تعليم  هو  الداخلية  وزارة  في 
ــور ونـــســـبـــة  ــطــ ــ ــت ــ مـــســـتـــمـــر وم
اإلقــبــال على إكــمــال الــدرجــات 
النسائي  العنصر  مــن  العلمية 
نسبة كبيرة، إذ تعد األكاديمية 
الملكية للشرطة، نواة التدريب 

والتعليم في الوزارة.
سعت  األكاديمية  أن  وأضافت 
ــرق الــتــعــلــيــم  ــ ــة طـ ــافــ ــى إضــ ــ إلـ
لتعزيز  اإللكتروني؛  والتدريب 
المتعلقة  الوطنية  الــمــؤشــرات 

بالتعليم مدى الحياة.

المنامة - وزارة الداخلية
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سيدعلي المحافظة

أفـــادت المدير العـــام لبلديـــة المنطقة 
الشمالية لمياء الفضالة، في ردها على 
ســـؤال للمجلـــس البلـــدي قدمه رئيس 
اللجنـــة الفنيـــة عبدهللا القبيســـي، بأن 
اســـتعدادات البلديـــة لألعياد الوطنية 

شملت 4 مواقع فقط.
ولفتـــت إلـــى أن البلديـــة قامت بطرح 
مناقصـــة داخليـــة لتنفيـــذ زينـــة العيد 
الوطنـــي تمثلت فـــي دوار ولي العهد، 
حمـــد،  لمدينـــة  الشـــمالي  والمدخـــل 
حمـــد،  لمدينـــة  الجنوبـــي  والمدخـــل 

ومدخل مدينة سلمان.
يأتي ذلك في وقت سبق للمجلس أن 
رفع توصية له في أبريل الماضي بشأن 
تزييـــن وتجميل المداخـــل والمخارج 
ذات الطبيعـــة اإلســـتراتيجية الهامـــة 
مـــع  بالتزامـــن  الشـــمالية  بالمحافظـــة 

احتفاالت المملكة باألعياد الوطنية.
وذكـــر المجلـــس حينهـــا أن المحافظة 
تفتقـــر فـــي مداخلهـــا الرئيســـية إلـــى 
أثنـــاء  خصوصـــًا  الجماليـــة  المظاهـــر 
المناســـبات الوطنيـــة، فضـــا عن كون 
بعـــض المداخـــل لـــم تشـــهد أي أعمال 
تطوير أو صيانة منذ ســـنوات وال يتم 
االهتمام بتزيينها في هذه المناسبات.
دور  توصيتـــه  فـــي  المجلـــس  وأكـــد 
الزينـــة فـــي إظهـــار البهجـــة والســـرور 
والســـائح،  والمقيـــم  المواطـــن  علـــى 

وإعان الوالء للوطن والقيادة. 
وأبـــدى الوزير موافقتـــه على توصية 
المجلـــس مـــن حيـــث المبدأ، بحســـب 
الموازنـــات المخصصـــة لهـــذا الغـــرض 

وأخذ موافقة الجهات المختصة.

ثلثا دوائر “الشمالية” 
بال زينة األعياد الوطنية

أبوالفتح يبحث مع “بوسكالس” مشروعا إلطالق أرياف صناعية

“األعلى للبيئة”: أكثر من 171 ألف طن المخلفات البالستيكية سنويا

البحرية الثروة  الستدامة  الرامية  المبادرات  ندعم  البحرية:  الثروة  وكيل 

ــات ــاي ــف ــن ــي ال ــالـ ــمـ ــن إجـ ــ ــة تـــتـــصـــدر الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة م ــمـ ــعـ بـــقـــايـــا األطـ

بحث وكيـــل الزراعة والثروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمرانـــي نبيل أبوالفتح، 
التعاون المشترك مع شركة بوسكالس، 
وهي إحدى الشـــركات الكبرى المعنية 
مشـــروًعا  والـــردم،  الحفـــر  بعمليـــات 
إلطاق أريـــاف صناعية بهدف توفير 

بيئة خصبة لألسماك.
وقـــال أبوالفتـــح “إن هـــذا المشـــروع 
يأتي ضمن مقترحات تتدارسها وكالة 
الزراعة والثروة البحرية إلنزال أرياف 
صناعيـــة فـــي أكثـــر مـــن موقـــع، وهو 
مـــا ســـيكون له مـــردود على مســـتوى 

الحفاظ على الثروة السمكية”. 
والثـــروة  الزراعـــة  لوكيـــل  ووفًقـــا 
البحريـــة، فإنه قد تم الترتيب مســـبًقا 
مـــع شـــركة بوســـكالس التـــي حظيت 

بمناقصات لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي على 
أن تدعـــم الثـــروة البحريـــة كجزء من 
بالتنميـــة  الكبـــرى  الشـــركات  التـــزام 
المســـتدامة لدعـــم اســـتدامة الثـــروة 

البحرية في مملكة البحرين.
تدعـــم  الوكالـــة  أن  أبوالفتـــح  وأكـــد 
المبـــادرات الراميـــة لضمان اســـتدامة 
الثـــروة البحريـــة في البحريـــن، وذلك 
المشـــروعات  دعـــم  أن  مـــن  التزاًمـــا 
التنمويـــة يجب أن يكـــون مترافًقا مع 
خطط رســـمية للحفـــاظ علـــى الثروة 

البحرية.
وخـــال اللقاء، قّدم مســـؤولو شـــركة 
بوســـكالس، عرًضـــا عـــن طبيعـــة عمل 
التطويريـــة  والمشـــروعات  الشـــركة، 
التي قامت بها على مســـتوى الحفاظ 

علـــى الثـــروة البحريـــة على مســـتوى 
التقنيـــات  عـــرض  تـــم  كمـــا  العالـــم، 
الحديثـــة التـــي توظفهـــا الشـــركة في 
مجـــال عملهـــا. كمـــا تـــم عـــرض خطة 
مقترحـــة للنهـــوض بالثـــروة البحريـــة 
في المملكة، استناًدا إلى دراسة لواقع 

الحياة البحرية.
وأكد وكيل الزراعـــة والثروة البحرية 
مـــن  باالســـتفادة  مهتمـــة  الوكالـــة  أن 
الخبـــرات التـــي تمتلكهـــا بوســـكالس، 
النهـــوض  هدفهـــا  مبـــادرات  إلطـــاق 

بالثروة البحرية لمملكة البحرين.

كشف المجلس األعلى للبيئة عن أن إجمالي حجم المخلفات البالستيكية سنوًيا يبلغ نحو 171 ألفا و257 طنا، إذ يوجه 166 ألفا و320 طنا من المخلفات 
البالستيكية لمدفن عسكر، فيما 3200 طن منها يتم إعادة التدوير بينما 1755 تصدر للخارج.

وبين ممثلو المجلس األعلى للبيئة 
المنتجـــة  المخلفـــات  إجمالـــي  أن 
سنوًيا تبلغ 1.78 مليون طن سنوًيا، 
الحجـــم  البنـــاء  مخلفـــات  تشـــكل 
األعلـــى منهـــا بنســـبة 38 %، فيمـــا 
تتصدر كميـــة المخالفات لألطعمة 
ســـنوًيا 35.2 %، وتحتـــل المرتبـــة 
الثالثـــة المخلفات المنزلية بنســـبة 
32 %، أما المخلفات الباســـتيكية 

إجمالـــي  مـــن   %  30.1 فنســـبتها 
المخلفـــات  وتأتـــي  المخالفـــات، 
الزراعيـــة  والمخلفـــات  التجاريـــة 
والمعـــادن والزجـــاج وغيرهـــا فـــي 

مرتبة متأخرة وبنسب قليلة.
جـــاء ذلـــك خـــال الحلقة النقاشـــة 
خـــال  العاصمـــة  أمانـــة  لمجلـــس 
األعلـــى  للمجلـــس  اســـتضافتهم 
حظـــر  عـــن  للحديـــث  للبيئـــة؛ 

استخدام الباستيك.
وأفـــاد ممثلـــو المجلـــس بـــأن هناك 
مشروعا لتنظيم وخفض المخلفات 
الباســـتيكية، ويهدف قرار اللجنة 
التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة والقرار الصـــادر عن اللجنة 

الوزارة للمشـــاريع التنموية والبنية 
وخفـــض  تنظيـــم  إلـــى  التحتيـــة 
أســـتخدام األكيـــاس وغيرهـــا مـــن 

المواد االستهاكية الباستيكية.
اإلســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الوطنيـــة إلدارة المخلفات خلصت 
إلى توصيات بخصوص المخلفات 
الباســـتيكية منها، إصدار تشـــريع 
فـــي  المخلفـــات  تولـــد  مـــن  للحـــد 

األماكـــن العامة، خصوًصـــا التلوث 
الشـــواطئ،  فـــي  الباســـتيكي 
تدويـــر  إقامـــة  علـــى  والتشـــجيع 
ذات  للتدويـــر  القابلـــة  للمخلفـــات 
كالزجاجـــات  الواحـــد  االســـتخدام 
ومنـــع  وغيرهـــا،  الباســـتيكية 
اســـتخدام األكيـــاس الباســـتيكية 
بحلـــول 2025، إلـــى جانـــب تقديم 
تشـــريع بشـــأن فـــرض ضريبة على 
االســـتخدام  ذات  المـــواد  بعـــض 
الواحد في األسواق )كالباستيك( 

لتقليل المخلفات.

اإلحصاء الرسمي من مجلس األعلى للبيئة جانب من الحلقة النقاشية بمجلس أمانة العاصمة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلف: تعزيز التعاون مع “الفاو”
الــغــذائــي األمـــن  ــم  ــدع ب المتعلقة  ــات  ــاق ــف االت تنفيذ  تــســريــع 

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  التقـــى 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
العـــام  المديـــر  نائـــب  عصـــام خلـــف 
 FAO والزراعـــة  الغـــذاء  لمنظمـــة 
داينـــي جاستافســـون علـــى هامـــش 
للجنـــة   35 الـــوزاري  االجتمـــاع 
مدينـــة  فـــي  المنعقـــد  الكومســـيك 

اسطنبول بالجمهورية التركية.
وناقـــش الوزيـــر مـــع جاستافســـون 
تعزيـــز التعـــاون مـــع منظمـــة الفـــاو، 
خصوصا بعد توقيع مملكة البحرين 
اتفاقيـــة لتنفيـــذ 4 مشـــاريع تتعلـــق 

باألمن الغذائي في المملكة.
وتم التباحث بشـــأن التسريع بتنفيذ 
هذه المشـــاريع التـــي تتمحور حول 

تطويـــر اســـتراتيجية تنـــوع مصادر 
الغذاء لدعم األمن الغذائي ومشروع 
الحيوانيـــة  األمـــراض  مكافحـــة 
الســـاالت  وتحســـين  والمشـــتركة 
تقويـــة  إلـــى  إضافـــة  الحيوانيـــة، 
نظـــم وقواعـــد البيانـــات واإلحصاء 
فـــي  القـــدرات  وتطويـــر  الزراعـــي 
البيانـــات  وتحليـــل  إعـــداد  مجـــال 
اإلحصائية الزراعية بجميع فروعها 
والســـمكية  والحيوانيـــة  النباتيـــة 
ومشـــروع التنميـــة المســـتدامة في 

قطاع االستزراع السمكي.
هـــذه  أهميـــة  خلـــف  الوزيـــر  وأكـــد 
وقـــد  البحريـــن،  لمملكـــة  المشـــاريع 
وعـــد جاستافســـون بالتســـريع فـــي 

تنفيـــذ االتفاقية، منوها إلى أن فرقا 
فنية مختصة من المعنيين ســـتزور 

البحرين لمناقشة خطط التنفيذ.
من جهة أخرى التقى وزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي وزيـــر التجـــارة والصناعة 

والتموين األردنـــي طارق الحموري، 
وتم خال اللقاء مناقشة المواضيع 
وتبـــادل  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 
الخبـــرات فيمـــا يخـــص رفـــع كفاءة 
الخدمات التي تقدمها الحكومة في 

البلدين الشقيقين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وبين ممثلو المجلس األعلى للبيئة أن المرحلة الثانية تكمن  «
في قرارات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية 
بتكليف المجلس األعلى للبيئة، بالتنسيق مع جميع الوزارات 

والجهات الحكومية والشركات التخاذ الخطوات الالزمة 
لتوفير حاويات جمع وفرز المخلفات البالستيكية وغيرها 

من المخلفات القابلة إلعادة التدوير في المباني والمنشآت 
الحكومية والخاصة لفرز جميع المخلفات في تلك الجهات، 

وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع 
المجلس األعلى للبيئة بإصدار قرار لجميع المخابز الشعبية 
بمنع استخدام األكياس واالستعاضة عنها بالورق أو األكياس 

الورقية أو أي منتجات أخرى صديقة للبيئة وقابلة إلعادة 
االستخدام؛ بهدف خفض كمية المخلفات البالستيكية.

هذا جانب تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس األعلى  «
للبيئة لوضع معايير خاصة بالمنتجات البالستيكية المالمسة 

للغذاء، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق 
مع المجلس األعلى للبيئة بإصدار قرار تقنين أحجام قناني 

المياه المعدنية في السوق البحريني لتكون على النحو التالي: 
500 مل، لتر، 1.5 لتر فأكثر؛ بهدف تقليل معدل المخلفات 

البالستيكية ودعم فرص استثمار القطاع الخاص في إعادة 
تدوير هذه المخلفات.

وأردفوا أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع  «
المجلس األعلى للبيئة بشأن تضمین مفاهيم إعادة تدوير 

المخلفات خصوصا البالستيكية وآثارها السلبية على البيئة في 
المناهج الدراسية، وتكليف المجلس األعلى للبيئة بالتنسيق 

مع وزارة المواصالت واالتصاالت وشركة ممتلكات البحرين 
بدراسة إنشاء مركز لفرز المخلفات في مطار البحرين الدولي 

)الجديد( لتعزيز فرص االستثمار في تدوير المخلفات خصوصا 
البالستيكية الناتجة عن رحالت الطيران ومنع بيع األكياس 
البالستيكية في مرافق المطار الجديد ووضع حاويات الفرز 

فيه.

اللجنة الوزارية

وظائف شاغرة.. “حدها كجرة”!
Û  ال تصلــح هــذه الوظائــف الشــاغرة، ال للبحرينييــن إال لفئــة “قليلــة منهــم”، وال

لغير البحرينيين “إال لفئة قليلة منهم أيًضا”، وهي في الواقع شــواغر متوافرة 
بكثــرة ومزاياهــا متعددة، وترغب فيها تلك الفئة “القليلة” وإن كثرت وتعددت 
جنســياتها وأديانهــا ومذاهبهــا بــل وحتــى “قيمهــا وأخاقهــا”، وننصــح النــاس 

“المحترمين” أال يتقدموا لهذه الوظائف فهي ال تليق بهم:
Û  مطلوب داعية وواعظ: أول شرط ألصحاب الطلبات أن تكون هيئتهم ماءمة

ومناســبة ومتطابقــة مــع طبيعة العمــل، وإن لم يكونوا كذلــك، أي أن مظهرهم 
“مظهــر لوفريــة وال يناســب الوظيفــة”، فســيتم إدماجهــم فــي دورة تدريبيــة 
مكثفة بحيث عليهم خال فترة الدورة “تربية لحية”، أًيا كان شكلها.. مرتبة.. 
طويلــة.. قصيــرة.. أو حتــى علــى موضــة ذقــن “أرطوغــول” المنتشــرة حالًيــا 
والمســتوحاة مــن الــذوق العثمانــي الشــهير، باإلضافــة إلــى أن يتدربــوا بشــكل 
جيــد علــى حفــظ بعض اآليات القرآنيــة الكريمة واألذكار، والقــدرة على البكاء 
والتباكــي إن تطلــب األمــر وقــت الصــاة أو الخطبــة، علــى أن تكــون مهمتهــم 
الرئيسة نشر األفكار الطائفية والتشدد والتزمت والتكفير، واإلبداع في إنتاج 
شــكل جديد من أشــكال التطرف، ومواجهة الوســطية، ويشــترط في أصحاب 
الطلبــات أن يكونــوا جاهزيــن للعمل فــي كل البلدان ومخاطبة كل الشــعوب... 
ماحظــة: ال مشــكلة إن كانــت كرش صاحب الطلب كبيــرة أو عينه حمراء من 

األصل يتطاير منها الشرر، فهذه ميزة إضافية لها عاوتها الخاصة.
Û  مطلــوب عــارض أزياء “فاشينيســت”: ال يشــترط فــي هذه الوظيفــة الخبرة أو

الشــهادات العلميــة، علــى أن تتوافــر فــي المتقدميــن والمتقدمــات، العارضيــن 
المصرقعيــن  والجــادات،  الجاديــن  والمســتعربات،  المســتعربين  والعارضــات، 
والمصرقعــات، القــدرة علــى الظهــور في وســائل التواصــل االجتماعي كل يوم 
“شــكل”.. وكل يــوم “زي”.. وكل يــوم “حاجــة خسيســة”.. تســيء للــذوق العــام 
وأعراف المجتمع، وأن تتوافر لدى أصحاب الطلبات القدرة على تحقيق أعلى 
متابعة الســيما بين األطفال والناشــئة والشــباب، ومن مميزات الوظيفة عاوة 
على الراتب والمكافآت، هناك دعم فني ولوجســتي وواســطات ونفوذ وحماية 

قانونية أيًضا.
Û  مطلوب إعامي مرتزق: ومن أهم متطلبات التقدم لهذه الوظيفة، باشتراطها

ومعيارهــا، وهــي مفتوحة لكل الجنســيات من الجنســين، أن يكــون قادًرا على 
العمــل فــي كل الــدول، ويمتلــك خبــرات ومهارات فــي إثــارة المجتمعات وبث 
األكاذيب ونشر الكراهية والعداوات بين الناس، وسواء أتقن لغة أو لغات عدة، 
فيتوجــب عليــه أن يكــون حاضًرا للرصــد والمتابعة، بحيث يتمكــن من اختيار 
الموضوعــات واألفــكار للتقاريــر والبرامــج واألخبــار والبيانــات وســائر فنــون 
العمل اإلعامي إلثارة الضغائن واألحقاد، والراتب جًدا ممتاز، والمكافآت “عد 

واغلط”.. ال حصر لها.
Û  قــد تكــون “هلوســة”.. غيــر أنــه، ومــع شــديد األســف، أصبحــت تلــك النمــاذج

المذكورة أعاه، من أكثر الفئات السيئة ذات الحظوة في مختلف المجتمعات 
المتخلفة.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

لمياء الفضالة

عبدالله القبيسي
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برلين - أ ف ب

31 أكتوبر 2020 افتتاح 
مطار برلين الجديد

الدولي  برلين  مطار  أن  ألمانيا  أعلنت 
أكتوبر   31 في  افتتاحه  سيتم  الجديد 
2020، بعد تأخير دام 9 سنوات؛ بسبب 
وقــال  إداري.  وفــســاد  بنيوية  مــشــاكــل 
فلوغافين  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
لوتكي  انــغــلــبــرت  بـــرانـــدنـــبـــورغ،  بــرلــيــن 
دالدروب، في مؤتمر صحافي: تم تحديد 
منخفضة  شــركــات  وســتــنــقــل  ــمــوعــد.  ال
إلى  عملياتها  جيت”  “ايــزي  مثل  الكلفة 

المطار الجديد في 31 أكتوبر المقبل.

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة 
والمتوسطة النائب أحمد السلوم 
أن المرأة تعد ركيزة أساســـا في 
خصوصـــا  البحرينـــي  المجتمـــع 
على الصعيد االقتصادي، محققة 
النجاح تلو اآلخر خالل السنوات 

األخيـــرة؛ بفضـــل الدعـــم الكبيـــر 
مـــن القيـــادة الرشـــيدة وجهـــود 
المجلس األعلـــى للمرأة، وهو ما 
انعكـــس علـــى نســـبة الموظفات 
بالجمعيـــة التـــي تقـــدر بنحو 80 
% مـــن إجمالـــي الموظفيـــن في 
ســـابقة ربمـــا تكـــون نـــادرة، فيما 

تشـــغل المـــرأة نحـــو 40 % مـــن 
إجمالـــي مقاعد مجلـــس اإلدارة. 
وقال السلوم إن نسبة السجالت 
النســـائية فـــي الحاضنـــات التي 
تتبع الجمعيـــة تقدر بنحو نصف 

السجالت تقريبا.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

أحمد السلوم

السلوم: 80 % من موظفي “تنمية الصغيرة” نساء

القطاع الخاص محركا للتنمية االقتصادية
حققـــت البحريـــن قفزة نوعية في وقت قياســـي من خالل تقدمهـــا بــ 19 مرتبة لمرة 
واحدة في مؤشـــر ســـهولة ممارســـة األعمال؛ لتحل ضمن الدول العشر األكثر تحسنا 
فـــي المؤشـــر مـــن أصل 190 دولة، وهذا إن دل على شـــيء، فإنما يـــدل على الحكمة 
وبعـــد النظـــر اللذين تتحلى بهمـــا قيادة المملكـــة، ناهيك عن تكاتف جهـــود العاملين 
في القطاع العام التي عززت مكانة بيئة األعمال في المملكة على مســـتوى المنطقة 

والعالم.
في حين ينظر مؤشـــر ســـهولة ممارســـة األعمال إلى مدى ســـهولة إقامة األعمال في 
الدولـــة خصوصـــا مراحل إطالق المشـــروع والحصـــول على التمويـــل وتأمين المقر 
للمشـــروع واســـتدامة األعمـــال مـــن خالل خلـــق بيئة مناســـبة لها، وبالتالـــي فهو من 
بيـــن أبـــرز المؤشـــرات المعنية بكل مـــا يتعلق بوضـــع القطاع الخاص فـــي أي بلد من 
بلـــدان العالـــم، وتحقيق البحريـــن لهذا التقدم الملحوظ يعد شـــهادة دولية على أرفع 
المســـتويات لنجاعة اإلســـتراتيجية التي تبنتها المملكة لخلـــق بيئة مواتية لألعمال 

وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية االقتصادية.
ولـــو أمعنا النظر في مســـاهمة القطاع الخـــاص في تحقيق التنميـــة االقتصادية في 
البحريـــن ألدركنـــا بأننا ال نقف إزاء أجندة طارئة، وإنما هـــو الدور التاريخي التنموي 
للقطـــاع الخـــاص. فعلـــى ســـبيل المثـــال لو أخذنـــا البحرين قبـــل قرنين، فســـنجد أن 
القطاع الخاص كان له دور المحرك األساسي لالقتصاد ككل، فكانت قطاعات مهنية 
وحرفية كالزراعة والتجارة وصيد اللؤلؤ وصيد األســـماك هي المهيمنة على الحركة 
االقتصادية، ناهيك عن غيرها من المهن والحرف التقليدية التي كانت لها إسهاماتها 

االقتصادية وقتها. 
وحيـــن نمـــت مشـــاركة الدولـــة فـــي االقتصـــاد بعـــد اكتشـــاف النفـــط واتســـاع نطاق 
الخدمـــات االجتماعيـــة المقدمة للمواطنين كالخدمات الصحية والتعليم واإلســـكان 
على سبيل المثال ال الحصر، تطور دور القطاع الخاص لمواكبة هذه الطفرة التنموية 
التي مرت بها البحرين واســـتمر في دوره االقتصادي عن طريق مؤسســـات حديثة 
ومتطـــورة تدعم تطلعات الدولـــة في توفير الخدمات االجتماعيـــة والبنية التحتية 

وخلق قطاعات اقتصادية متقدمة.
وال يختلف دور القطاع الخاص في تحريك وتنمية االقتصاد في باقي بلدان العالم، 
فيقدر االتحاد األوروبي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد الدول النامية 
نحـــو 84 % مـــن الناتج المحلي اإلجمالي، في حين يعمل في القطاع الخاص 90 % 
من مواطني تلك الدول. ولو نظرنا إلى التطور التكنولوجي الذي نعيشـــه اليوم، فال 
يمكـــن إنـــكار حقيقة بديهية تجزم بأن نســـبة كبيرة مـــن التطورات المتتالية ســـواء 
بإطـــالق األفكار الجديدة أو المبـــادرات الرائدة في تحفيز االقتصاد وخلق الوظائف 

إنما مرجعيتها تكمن في الدينامية الحيوية المبدعة للقطاع الخاص.
وبالعـــودة مرة أخرى إلى مؤشـــر ســـهولة ممارســـة األعمـــال، فإننا نرى بأنه ســـيكون 
مرجعـــا تســـويقيا مهما إلى المســـتثمرين وســـيدات ورجـــال األعمـــال ورواد األعمال 
وغيرهـــم الذين ســـيدركون واقع القطاع الخـــاص وريادة األعمال فـــي البحرين وما 
حققته بيئة األعمال من تطور الفت في شمولية العناصر التي تأتي تحت مظلة هذا 
المؤشـــر، ومن بينها ما يرتبط بأمور تمس مصالح ومصائر قطاعات األعمال بصورة 
جوهرية ومباشـــرة نذكر منها على ســـبيل المثال ســـهولة استخراج تراخيص العمل، 
ومرونـــة ســـوق العمل على صعيد خلق الفـــرص الوظيفيـــة، والمحافظة على حقوق 
أصحاب رؤوس األموال الصغيرة، وســـهولة التصدير واالســـتيراد. كما أشار المؤشر 
إلى تحقيق البحرين تقدما فيما يتعلق بتبســـيط نقل الملكية من 31 يوما في العام 

الماضي لتسجيل مستودع إلى يومين في الوقت الراهن.
كما سلط التقرير الضوء على التسهيالت القائمة في استخراج تصاريح البناء، فقد 
تـــم تقليل فترة التراخيص بشـــكل كبير من 174 يومـــا في العام الماضي إلى 71 في 
2019، باإلضافـــة إلـــى عملية التحول إلـــى الحلول اإللكترونية وتســـهيل اإلجراءات 
التـــي لهـــا دور فـــي تيســـير دور القطاع الخـــاص في تحفيـــز األعمال، والســـهولة في 
دخـــول أي مشـــروع مـــن خالل تســـهيل إجـــراءات المشـــروعات، وهو ما يـــؤدي إلى 
زيـــادة وتطوير األعمال وتعزيز طموحـــات رواد األعمال والتقليل من مخاوفهم عبر 

مبادرات قانون اإلفالس الذي سيحمي المستثمرين والدائنين.
وفي حين يتيح مؤشـــر ســـهولة ممارســـة األعمال لنا في المملكـــة مزيدا من الفرص 
التـــي البـــد من اغتنامها لتعزيـــز مكانة البحرين عالميا إال أنه يتـــرك أمامنا المزيد من 
التحديـــات لمواصلـــة االســـتثمار في اإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها، ومنهـــا ما يتعلق 
مباشـــرة بمواصلـــة اســـتقطاب االســـتثمارات النوعية لخلـــق فرص العمـــل. وأرى أنه 
ينبغـــي لنـــا في مســـعانا المســـتقبلي للترويـــج إلمكانات المملكـــة أن نركز علـــى إبراز 
العديد من نقاط القوة التي تتميز بها البحرين، والتي لم يشملها المؤشر، ومنها نمط 
الحيـــاة الكوزموبوليتانـــي في البحرين وما يتســـم بـــه من انفتاح وتطـــور، إذ لطالما 

شكلت البحرين أروع الخبرات والتجارب المعيشية للمقيمين والسواح.
وفـــي الوقـــت الذي يضع لنا البنـــك الدولي إطارا واضحا يقيم مـــا لدينا من إمكانات، 
فأرى أنه قد حان الوقت لنا جميعا كمواطنين أن نشمر سواعدنا لمواصلة االستثمار 
فـــي هذه اإلمكانات بصورة أكبر، وكلنا أمل أن يســـتمر هـــذا الحراك والزخم التنموي 

الحاصل.

almoulani@hotmail.com

علي الموالني

بنوك إسالمية تؤهل الخريجين البحرينيين وتوظفهم
ــة ــود الوطنيـ ــاهمة بالجهـ ــة ومسـ ــؤوليتها االجتماعيـ ــن مسـ ــا مـ انطالقـ

أطلــق عــدد مــن البنــوك اإلســامية فــي البحرين مبــادرة وطنيــة لتأهيــل الخريجين 
البحرينييــن للعمــل فــي القطــاع المصرفــي وخــارج القطــاع المصرفــي؛ انطاقا من 
مســؤوليتها االجتماعيــة فــي المســاهمة في الجهــود الوطنية الكبيرة التي تشــهدها 

البحرين لتوظيف البحرينيين بتوجيهات ومباركة القيادة السياسية الحكيمة.

وتعكف البنوك اإلســـالمية المشـــاركة وهي 
مجموعة البركـــة المصرفية وبيت التمويل 
الكويتـــي وبنـــك اإلثمـــار ومصرف الســـالم 
والمصـــرف الخليجـــي التجـــاري وعدد آخر 
من البنوك اإلســـالمية على وضع الترتيبات 
الالزمـــة إلطالق برامـــج تدريبيـــة متكاملة 
الخريجيـــن  مـــن   1000 نحـــو  تســـتوعب 
البحرينييـــن لتأهليهـــم للعمـــل فـــي القطاع 
المصرفـــي  القطـــاع  وخـــارج  المصرفـــي 
خـــالل الســـنوات الخمس المقبلة. وســـوف 
تتـــراوح مـــدد البرامـــج التدريبيـــة مـــا بين 

6 أشـــهر وســـنة وفقـــا الحتياجـــات البنوك، 
كما ستشـــتمل على برامـــج لتأهليهم علميا 
التـــي  الوظائـــف  لتســـلم مختلـــف  ومهنيـــا 
تحتاجهـــا البنوك في الوقـــت الحاضر وفي 
المســـتقبل. وتعتزم البنوك المشاركة اتخاذ 
الترتيبـــات الالزمـــة لتنفيـــذ هـــذه البرامـــج 
بالتعاون مع كل من وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيـــة و “تمكيـــن” وصنـــدوق الوقف 
التابع للبنوك اإلســـالمية. كمـــا تحظى هذه 
المبادرة بمباركة مصرف البحرين المركزي 

أيضا. 

وتهدف البنوك المشـــاركة إلى توســـيع هذا 
المبـــادرة تدريجيـــا في المســـتقبل لتشـــمل 
جميـــع البنـــوك اإلســـالمية والتقليديـــة في 
البحريـــن، بحيـــث يتم اســـتيعاب مزيد من 
الخريجيـــن البحرينييـــن؛ تجســـيدا لدورها 
الريـــادي والرئيس في التنمية المســـتدامة 
وفي توليـــد الوظائف المجزية للبحرينيين 
على مدار العشـــرات من السنوات الماضية؛ 
بفضـــل الدعـــم الالمحدود الـــذي تحظى به 
مـــن القيادة السياســـية الرشـــيدة ومختلف 

الجهات الحكوميـــة المعنية، وفي المقدمة 
منهـــا مصرف البحريـــن المركزي الذي يوفر 
الحصيفـــة  والرقابيـــة  التشـــريعية  البيئـــة 
للصناعـــة المصرفية. ويأتي إعـــالن البنوك 
الوطنيـــة  المبـــادرة  هـــذه  عـــن  المشـــاركة 
متزامنـــا مع احتفاالت البنـــوك في البحرين 
هـــذا العـــام بمرور مئـــة عام على تأسيســـها 
ولتؤكـــد بذلـــك مـــرة علـــى دورهـــا الريـــادي 
والتاريخـــي فـــي تعزيـــز وتقـــدم االقتصـــاد 

الوطني.

المنامة - البركة المصرفية

“بايبكس” و“العقاري” ينظمان مؤتمًرا يناقش قضايا القطاع
بالبحريـــن المعـــرض  مـــن  عشـــرة  الثانيـــة  النســـخة  تســـتضيفه 

تســتضيف النســخة الثانيــة عشــرة من معــرض البحريــن الدولــي للعقارات 
)بايبكس( مؤتمًرا يقام لمدة يومين بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، 
تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
فــي مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات، مســلًطا الضــوء علــى 

القطاع العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

يناقـــش مؤتمر “بايبكـــس”، مجموعة 
المفاهيميـــة  القضايـــا  مـــن  واســـعة 
والعملية المتعلقة بالعقارات السكنية 
والتجارية، إذ ســـيتم خـــالل المؤتمر 
تـــداول مواضيـــع عـــدة ذات عالقـــة 
بالقطاع العقاري من قبل المختصين 
وأصحاب الشـــأن في القطاع؛ لتكون 
الفعالية بمثابة قناة لتســـهيل الحوار 
التفاعلي بين جميع المعنيين بقطاع 

العقارات في المملكة.
مـــن  عـــدد  المؤتمـــر  فـــي  سيشـــارك 
المختصين في مجاالت عدة بالقطاع 
واالســـتثمار  كالتطويـــر  العقـــاري، 
والتوزيع؛ ليتبادلوا الخبرات واآلراء 
بشـــأن عدد من القضايـــا منها الوضع 
الحالـــي للقطاع محلًيا وفي المنطقة 
 7 خـــالل  المســـتقبلية،  والرؤيـــة 

جلسات حوارية وتفاعلية.
يذكـــر أن المؤتمر سيســـتضيف عدًدا 
من الفعاليات والجلســـات الحوارية، 
“مســـتقبل  بعنـــوان  نـــدوة  منهـــا 
العقارات” تقام يوم األحد 8 ديسمبر 
المقبـــل من الســـاعة 10 صباًحا حتى 
الساعة 11 صباًحا، إضافة إلى ندوة 
“تمويل العقارات” وتقام يوم اإلثنين 
9 ديســـمبر مـــن الســـاعة 10 صباًحـــا 

حتى الساعة 11 صباًحا. 

جلستان حواريتان

تنظيـــم  أيًضـــا  المعـــرض  ويشـــهد 
جلستين حواريتين في يومي 8 و9 
ديســـمبر بين الســـاعة 11:30 صباًحا 
حتـــى الســـاعة 12 مســـاًء؛ لمناقشـــة 
االســـتدامة في القطاع وتكنولوجيا 
تنظـــم  كمـــا   ،)PropTech(العقـــار
مؤسسة التنظيم العقاري 3 جلسات 
حوارية خـــالل المؤتمر يومي األحد 

واإلثنين. 
تناقـــش الجلســـة األولـــى، التي تأتي 
تحـــت عنـــوان “المهنيـــون العقاريون 
- ضمـــان االمتثـــال لقوانيـــن وأنظمة 
مكافحة غســـل األموال من مؤسسة 
التنظيـــم العقاري وآخر مســـتجدات 
الرئيســـة  التنظيميـــة  التغييـــرات 
للقطاع”. يشـــارك في الجلســـة، التي 
تقام بين الســـاعة 1 مســـاًء والساعة 
واإلثنيـــن،  األحـــد  يومـــي  مســـاًء   3
ووكالء  الوســـطاء  مـــن  مجموعـــة 
المـــالك  اتحـــاد  ومديـــري  المبيعـــات 

ومديري العقارات.
تســـلط الجلســـة الثانية الضوء على 
اتحـــادات  فـــي  المعنييـــن  حقـــوق 
بيـــن  األحـــد  يـــوم  تقـــام  إذ  المـــاّلك، 
 4:30 والســـاعة  مســـاًء   3 الســـاعة 
مســـاًء؛ لتوفـــر للحضور مـــن مديري 

اتحـــادات المـــالك والعقـــارات أفكاًرا 
رئيســـة عـــن هـــذا الموضـــوع المهـــم. 
أما الجلســـة الثالثة التي تأتي تحت 
اتحـــاًدا  تأســـيس  “كيفيـــة  عنـــوان 
للماّلك”، فتناقش الخطوات الرئيسة 
للماّلك والمســـتثمرين فـــي إدماجهم 
فـــي أن يكـــون لهـــم رأي فـــي كيفيـــة 
وكيفيـــة  الخدمـــات  رســـوم  تعييـــن 
إدارة الممتلـــكات، إضافة إلى كيفية 
حمايـــة اســـتثماراتهم. تقام الجلســـة 
يومي األحد واإلثنين بين الســـاعة 5 

مساًء والساعة 6:30 مساًء. 

تسجيل المشاركة

أعلنـــت مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
أنـــه يمكـــن للراغبيـــن التســـجيل في 
الجلســـات الحواريـــة التـــي تنظمهـــا 
خالل المعرض عبر البريد اإللكتروني 
منوهـــًة   ،)events@rera.gov.bh(

إلى أن المقاعد محدودة. 
الرئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لمؤسســـة التنظيم العقاري 
الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة آل خليفة 

“تحـــرص  قائـــاًل  المعـــرض  أهميـــة 
مؤسســـة التنظيم العقاري على دعم 
المبـــادرات والفعاليـــات مثل معرض 
بايبكـــس، والـــذي يوّفـــر هـــذا العـــام، 
إضافـــة إلى عرض مشـــاريع التطوير 
الرائـــدة في البحريـــن، منصة لجميع 
المعنيين بالقطاع العقاري للمشـــاركة 
فـــي  الرئيســـة  القضايـــا  ومناقشـــة 
القطاع، بما في ذلك اتحادات المالك 
في المباني والقرارات العقارية التي 
ُطبقت أخيرا، وإضفاء الطابع المهني 
للقطـــاع،  الخدمـــات  مقدمـــي  علـــى 
إلـــى جانـــب العديـــد مـــن المواضيـــع 

األخرى”.
من جانبـــه، قال رئيس مجلس إدارة 
“بايبكـــس” محمد الســـيد “نتطلع في 
بايبكـــس إلـــى التعـــاون مع مؤسســـة 
التنظيم العقـــاري، ضمن خططنا في 
للمعـــرض،  عشـــرة  الثانيـــة  النســـخة 
لنؤكد التزامنا بنشـــر الوعي وتثقيف 
التنظيـــم  أهميـــة  علـــى  المطّوريـــن 
الفعـــال والعادل في ســـوق العقارات 
فـــي البحريـــن، إذ نســـعى إلـــى رفـــع 
مســـتوى الوعي حـــول بعض اللوائح 
الرئيســـة من خـــالل اســـتضافة هذه 
نؤمـــن  التـــي  الحواريـــة،  الجلســـات 
عاليـــة  قيمـــة  ذات  ســـتكون  بأنهـــا 
والمشـــاركين  المســـتهدف  للجمهـــور 
في المعرض. يعتبر معرض بايبكس 
بمثابـــة منصة مهّمة لتبـــادل المعرفة 
في هذا القطاع، ونعمل على توسعة 
نطـــاق هـــذه المنصـــة خـــالل نســـخة 
هـــذا العام من المعـــرض بالتعاون مع 

شركائنا”.

الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - شركة أندرا

إطالق برامج تدريبية 
تستوعب 1000 من 
الخريجين البحرينيين

توسيع المبادرة 
تدريجيا في المستقبل 

لتشمل جميع البنوك 
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المنامة - الصناعة والتجارة

نظمـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة وبالتعـــاون مـــع غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن زيـــارة 
التركمانســـتاني  للوفد االقتصادي 
العالميـــة  البحريـــن  منطقـــة  إلـــى 
لالســـتثمار “BIIP” بمدينة ســـلمان 
هامـــش  علـــى  بالحـــد،  الصناعيـــة 
الزيارة التي يقوم بها الوفٌد مكون 
مـــن القطـــاع العـــام والخـــاص إلى 
البحريـــن في إطار منتدى األعمال 

الـــذي  التركمانســـتاني  البحرينـــي 
ُنظم 27 نوفمبر 2019.

للمنطقـــة  الزيـــارة  خـــالل  وتـــم 
الصناعية تقديم عرض مفصل عن 
مميزات منطقـــة البحرين العالمية 
العديـــدة  والحوافـــز  لالســـتثمار، 
وفـــق  القائمـــة  التحتيـــة  والبنيـــة 
أعلى المعايير العالمية التي يمكن 
أن يتحصل عليها المستثمرين في 
هـــذه المنطقة، كما تم اســـتعراض 

أهم المشـــروعات العالمية القائمة 
في هذه المنطقة وكذلك للمشاريع 
للتصديـــر.  الموجهـــة  المحليـــة 
وبعدهـــا قام أعضـــاء الوفد بجولة 
ميدانية اطلعوا خاللها على بعض 
والخدمـــات  والمرافـــق  المصانـــع 

المتواجدة في المنطقة.
نـــواب  مـــن  عـــدًدا  الوفـــد  ويضـــم 
األعمـــال  ورجـــال  الـــوزراء 
التركمانســـتانيين كما يمثل الوفد 

عـــدًدا مـــن الشـــركات المتخصصة 
في مجاالت متنوعة تشمل صناعة 
والبتروكيماويـــات  والغـــاز  النفـــط 
وقطـــاع الصناعة والزراعة وإنتاج 
العازلـــة  والمـــواد  البنـــاء  مـــواد 
اليـــدوي  والســـجاد  واألقمشـــة 
وكذلـــك  الحرفيـــة  والصناعـــات 
والبرامـــج  والبنـــوك  المصـــارف 

الداعمة لريادة األعمال.

وفد تركمانستاني يطلع على المشاريع بـ ”البحرين لالستثمار”

“هال بحرين” تستكشف فرصا جديدة بـ “دبي للطيران”
مـــزود  بحريـــن،  هـــال  شـــركة  عرضـــت 
رفيعـــة  والدعـــم  الضيافـــة  خدمـــات 
المســـتوى في مطـــار البحريـــن الدولي، 
خدماتهـــا المتنوعة فـــي جناح البحرين 
فـــي معـــرض دبـــي للطيـــران 2019، إذ 
التقت بمجموعة من الشركاء الحاليين 
والمحتملين واستكشفت سباًل جديدة 
الرئيـــس  وقـــال  التجاريـــة.  لألعمـــال 
التنفيذي للشـــؤون التجارية في شركة 
مطار البحرين المدير العام لشـــركة هال 
بحرين أيمن زينل “وفرت لنا المشاركة 

فـــي معرض دبي للطيـــران فرصة قيمة 
لتعزيـــز عالقاتنا مع العمـــالء الدوليين، 
ومناقشـــة إمكانـــات توســـيع خدماتنـــا 
وإدخـــال خدمـــات جديدة. كمـــا وفرت 
لنا منصة جيـــدة للترويج لخدمات هال 
بحرين أمام شركات الطيران والشركاء 
التجارييـــن الذين ربما لـــم يكونوا على 
درايـــة بعروضنـــا الواســـعة فـــي مطـــار 

البحرين الدولي”.
وأضـــاف “وقعـــت هـــال البحريـــن عـــدة 
اتفاقات رئيسة خالل معرض البحرين 

الدولـــي للطيـــران العام الماضـــي، الذي 
كان أكثر مشـــاركاتنا نجاًحا من الناحية 
التجاريـــة فـــي سلســـلة المعـــارض التي 
شاركنا فيها حتى اآلن. نحن متفائلون 
بأن العالقـــات المتعددة التي أنشـــأناها 
خالل معرض دبي للطيران ستســـاعدنا 

المطـــار  تجربـــة  تعزيـــز  زيـــادة  علـــى 
الشـــاملة في مبنى المســـافرين الجديد 

عند إطالقه في العام 2020”.
وتحرص شركة مطار البحرين على أن 
يعكس مبنى المسافرين الجديد الطابع 
المميز للمملكة، وأن يتمتع المســـافرون 
المتاعـــب  مـــن  خاليـــة  ســـفر  بتجربـــة 
واالستمتاع بأعلى مستويات الخدمة. 
وســـتلعب “هال بحرين” دوًرا رئيًسا في 
تحقيق هذه األهداف من خالل تقديم 
خدمـــات ضيافة متميـــزة تعكس دفء 

الضيافة التي تشتهر بها البحرين.

المحرق - شركة المطار

أثناء المشاركة في معرض دبي للطيران 2019

الشركة تستعرض 
خدماتها المتنوعة 
في جناح المملكة

تشبيك رواد األعمال البحرينيين بنظرائهم العالميين
والمبتكريـــن” المخترعيـــن  “شـــبكة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع 

لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  وّقعـــت 
األعمال مذكرة تفاهم مع “الشـــبكة العالمية 
للمخترعيـــن والمبتكريـــن”، يـــوم الخميـــس 
29 نوفمبـــر فـــي مقرها الرئيـــس في خليج 
البحريـــن. ووّقـــع عـــن الجانـــب البحرينـــي 
رئيس مجلـــس أمناء المؤسســـة البحرينية 
لريادة األعمال،ســـيدة األعمـــال فريال ناس 
وعن الشـــبكة العالميـــة للمخترعيـــن المدير 

العام بوال أوبيسي.
وقالت ناس إن المؤسســـة تسعى من خالل 
مذكـــرة التفاهم إلى تشـــبيك رائدات ورواد 
األعمـــال البحرينيين مـــع نظرائهم األعضاء 
في الشـــبكة على مســـتوى العالـــم، وتنظيم 
بعـــض الملتقيات وورش العمـــل التي تدفع 
وأعضـــاء  عضـــوات  إكســـاب  اتجـــاه  فـــي 

المؤسســـة مزيـــدا مـــن الخبـــرات التجاريـــة 
القطاعـــات  فـــي  خصوصـــا  واالبتكاريـــة 
االقتصاديـــة التـــي تركـــز عليهـــا المؤسســـة، 

وحثهـــم علـــى االنطـــالق بمشـــروعاتهم إلى 
العالمية. وأضافت أن “المذكرة خطوة مهمة 
لألمام في سبيل تحقيق خططنا وأهدافنا، 

لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  وســـتعمل 
األعمـــال على توفير منصة تشـــجع االبتكار 
وتبـــادل الخبـــرات في المجـــال االقتصادي، 
وكذلك لتعزيز وتشجيع التنافسية، وتوفير 
الشـــباب  قـــدرات  لتطويـــر  فـــرص جديـــدة 
وريـــادة األعمـــال فـــي المجـــاالت االبتـــكار 

واإلبداع”.
للمخترعيـــن  العالميـــة  الشـــبكة  أمـــا 
والمبتكريـــن، فهي منظمة عالمية مســـتقلة 
ال تســـتهدف الربـــح )غير ربحيـــة(، وتكرس 
قـــارات  مســـتوى  علـــى  جهودهـــا  الشـــبكة 
العالـــم الســـت لمســـاعدة رواد األعمـــال من 
الشـــباب والنســـاء والنهـــوض بهم من خالل 
االختراعات واالبتكارات؛ حتى يتمكنوا من 

تحقيق النجاح في السوق العالمية.

عقب توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - البحرينية لريادة األعمال

السنابس - الغرفة

تعقد فـــي تمام الســـاعة 10 صباح 
غٍد )اإلثنين( بقاعة المجلس ببيت 
التجار، ورشة عمل بعنوان “حماية 
النصـــب  مـــن  األعمـــال  أصحـــاب 
البحـــري”  الشـــحن  فـــي  التجـــاري 
وتنظمهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين وبشراكة استراتيجية مع 
شؤون الموانئ والمالحة البحرية، 

وزارة المواصالت واالتصاالت.
وســـيقدم الورشة نخبة خبراء من 
اتحـــاد وكالء الشـــحن البحرينية، 
إذ ســـيتم طـــرح مواضيـــع مهمـــة 
تتعلـــق بأنـــواع الشـــحن التجـــاري، 
أنـــواع الدفع والتســـليم والتأمين، 
أنواع بوليصات التأمين وشـــروط 
الشـــحن الدولية، إضافـــة للقوانين 
المنظمـــة للشـــحن مـــن قبـــل األمم 

علـــى  يتعيـــن  والتـــي  المتحـــدة 
الشـــحن  ومؤسســـات  شـــركات 
تطبيقها لضمان ســـير عمل الشحن 

التجاري على أفضل صورة.
وسيستعرض الخبراء سبل تجنب 
بالمالحـــة  واالحتيـــال  النصـــب 
البحريـــة، وكيفيـــة رصد محاوالت 
الغـــش والتضليـــل التـــي يمكـــن أن 
يتعـــرض لها أصحـــاب األعمال في 

هذا المجال.
صـــادرات  مركـــز  ويســـتعرض 
اللوجســـتي  دعمـــه  البحريـــن 
ألصحاب األعمال في هذا المجال. 
كما ســـيقدم “تمكيـــن” برامج دعم 
للمشـــاركة  إضافـــة  المؤسســـات، 
النوعيـــة مـــن جامعـــة بوليتكنيـــك 

البحرين.

“الغرفة” تناقش “النصب التجاري بالشحن البحري”

اإلنفاق الشهري لبطاقات االئتمان بالبحرين
ــم ــي ــل ــع ــت ــل ل ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م و1.4  ــم  ــ ــاع ــ ــط ــ ــم ــ ال ــى  ــ ــل ــ ع ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  2.4

أظهــرت بيانــات رســمية حديثة نشــرها مصرف البحريــن المركزي أن حجم اإلنفاق لبطاقات االئتمــان البحرينية من خالل 
نقاط البيع في المملكة بلغ 100.6 مليون دينار بواقع أكثر من ملياري عملية سحب في شهر أكتوبر الماضي فقط.

صرفهـــا  يتـــم  التـــي  المبالـــغ  وتصنـــف 
ضمـــن بطاقات االئتمـــان ضمن القروض 
الشخصية، إذ يتم اعتبار حجم االئتمان 
البطاقـــة كقـــرض  هـــذه  فـــي  المســـموح 
إذ  االئتمانـــي،  الملـــف  ضمـــن  شـــخصي 
بطاقـــات  علـــى  الفائـــدة  نســـب  تعتبـــر 
االئتمـــان أعلى من القروض الشـــخصية 
االعتيادية، إذ تبلغ في المتوسط 18 %.

وفي أرقام جديدة لدى النشرة الشهرية 
توضـــح  المركـــزي،  البحريـــن  لمصـــرف 
البيانـــات قطاعات اإلنفاق االســـتهالكي 
والخدماتـــي لبطاقات االئتمان المصدرة 

في المملكة في إحصاءات جديدة تقدم 
مؤشـــًرا علـــى مســـتوى االســـتهالك فـــي 
مختلف القطاعات. وتصدرت الخدمات 
الحكومية في إشارة إلى الرسوم العامة 
وغيرهـــا، حجـــم اإلنفـــاق عبـــر بطاقـــات 
االئتمـــان خـــالل شـــهر أكتوبـــر الماضـــي 
بواقع 48 مليون دينار أي أقل بقليل من 
نصـــف حجم اإلنفاق العـــام عبر بطاقات 

االئتمان.
وجـــاء في المرتبة الثالثة قطاع المتاجر 
بواقـــع 5.4 مالييـــن دينار، وفـــي المرتبة 
جـــاء  التوالـــي  علـــى  والرابعـــة  الثالثـــة 

قطاعا الســـيارات واالتصاالت بأكثر من 
4 ماليين دينار لكل منهما. 

التـــي  البطاقـــات  إنفـــاق  حجـــم  وبلـــغ 
تصدرهـــا بنـــوك أجنبيـــة فـــي نقـــاط بيع 
فـــي محالت بالبحرين نحو 25.7 مليون 
دينار، وقد يكون ذلك مؤشر على إنفاق 
للمملكـــة،  والزائريـــن  األجانـــب  الســـياح 
إذ بلـــغ إنفاقهـــم عبر البطاقات للســـياحة 

والفنادق نحو 7.7 مليون دينار.
يشار إلى أن قيمة إجمالي عمليات نقاط 
البيع بلغت في شهر أكتوبر الماضي نحو 
206 مالييـــن دينـــار، من خـــالل نحو 41 

ألـــف نقطة بيع منتشـــرة علـــى المحالت 
ومراكز التسوق والمرافق الخدمية.

وقفزت قروض بطاقات االئتمان بشـــكل 
متصاعـــد منذ العام 2009، وذلك من 52 

مليون دينـــار فقط ليبلـــغ الرصيد القائم 
بنهاية أكتوبر الماضي 101 مليون دينار 
 10 خـــالل   % 100 قاربـــت  بزيـــادة  أي 

سنوات تقريًبا.

وتشـــهد البحرين منافســـة محمومة في 
إصدار بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع 
المصرفية، خصوًصا مع دخول شـــركات 
خضـــم  فـــي  والخدمـــات  االتصـــاالت 
المنافسة إلى جانب البنوك، بعد السماح 
لشـــركات تقنيـــة المعلومـــات التـــي توفر 
أنظمة السداد بإصدار بطاقات الدفع إلى 
جانـــب دخـــول شـــركات االتصـــاالت في 
خدمات الدفع بواســـطة التطبيقات، كما 
عمدت بعـــض البنوك إلطـــالق تطبيقات 
تقنيـــة خاصة للدفـــع بواســـطة الهواتف 
ببطاقـــات  ربطهـــا  طريـــق  عـــن  الذكيـــة 

االئتمان وبطاقات الخصم.

”BIIP”خالل زيارة الوفد التركمانستاني لـ

100
مليون دينار

علي الفردان



business@albiladpress.com15
األحد 1 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الثاني 1441 - العدد 4065

لـــم يعد األمـــر يتعلق بالبنيـــة التحتية 
“المدمرة” في منطقة الهملة الصناعية 
وحدهـــا، حيـــث ظهرت على الســـطح 
مشـــكلة كبيـــرة تـــزداد يوما بعـــد يوم 
وســـيارات  النفايـــات  بتراكـــم  تتعلـــق 
“السكراب” المتناثرة في مكان تقريبا، 
والتـــي حولتهـــا إلـــى مكرهـــة صحيـــة 
ومكـــب تربـــى فيـــه الجـــرذان ليصـــل 

الواحد منها إلى حجم قط بالغ.
التجاريـــة  المحـــال  أصحـــاب  يقـــول 
والكراجـــات هنـــاك إن المشـــكلة ككرة 
الثلج، والجميع يشـــترك فيها، البلدية 

مـــن جهـــة، خصوصـــا التفتيـــش وقلة 
وبنيتهـــا  المنطقـــة  وشـــكل  النظافـــة، 
أهميـــة،  واألكثـــر  وأخيـــرا  التحتيـــة، 
العمالـــة الوافدة التي ترمـــي بقايا كل 

شيء كيفما اتفق.
وكمـــا يقال “الصورة أبلـــغ من الكالم”، 
لذا آثـــرت “البالد” عرض مجموعة من 
الصور، عســـى أن تصـــل إلى أصحاب 
الجهـــات  فـــي  والمســـؤولين  القـــرار 
أن  قبـــل  الحـــل،  إليجـــاد  المعنيـــة؛ 
“تنفجـــر” المنطقة مـــن تراكم النفايات 

واألوساخ وبقايا السيارات.

ــج... والــــجــــرذ بــحــجــم الـــقـــط الــبــالــغ ــ ــل ــ ــث ــ ــات كـــكـــرة ال ــايـ ــفـ ــنـ ــم الـ ــ ــراك ــ ت

صناعية الهملة... مكرهة صحية

إعداد: مازن النسور



business@albiladpress.com 16

تعمـــل منصات “بي تو بي” هذه على تقديم قروض 
تتضمـــن فـــي معظـــم األحيـــان شـــرائح قـــروض أو 
رهانـــات أو حزمة متكاملة مـــن االئتمانات. وتتولى 
بعض منصات “الند - للند” تجزئة القروض وترتيبها 
وإعدادهـــا، وتســـمح أخـــرى للمقرضيـــن باختيارهـــا 
والتقـــاط المناســـب منهـــا، وفـــي الحالتيـــن تكـــون 
النتيجة صفقة أفضل بصورة مثيرة لالنتباه وأيضا 

للشبهات بالنسبة إلى الطرفين.
ومـــن المالحـــظ أن عمليـــات اإلقـــراض عبـــر تلـــك 
المنصـــات تتصاعـــد بســـرعة كبيـــرة فـــي العديد من 
البلـــدان. ففـــي بريطانيا يتضاعف حجـــم هذا النوع 
من القروض كل 6 أشهر، وقد تجاوزت المليار جنيه 

إسترليني )1.7 مليار دوالر(.
أمـــا في الواليات المتحدة، فتســـيطر أكبر شـــركتي 
إقـــراض وفـــق منصـــات P2P، وهما “ليندنـــغ كلوب” 
و ”بروســـبر” علـــى 98 %  من الســـوق، وقد أصدرتا 
2.4 مليار دوالر على شـــكل قروض في العام 2013 

مرتفعة عن 871 مليون دوالر في سنة 2012.
وفـــي الصيـــن، يعتبـــر قطـــاع إقـــراض “النـــد - للنـــد” 

مـــن خـــالل شـــبكة اإلنترنت فـــي الصيـــن األكبر في 
العالـــم، ويقـــوم مبدأه علـــى إقراض رجـــال األعمال 
والمســـتهلكين، المـــال مـــن المدخريـــن عبـــر شـــبكة 
اإلنترنت، ولكنه يعتبر في الوقت نفســـه واحدا من 

أكثر قطاعات األعمال غير المنظمة.
وتواجـــه البنـــوك التقليديـــة المتعارف عليهـــا اليوم 
تحديات عديدة وهائلة من أهمها ما تقوم به الشبكة 
العنكبوتيـــة بالجمـــع بيـــن المقترضيـــن والمقرضين 

فـــي منصـــات “P2P”، والتي تتولى عـــرض صفقات 
ائتمانية وتحمل “شروطا أفضل للجانبين”.

وبينمـــا تتصاعـــد عمليـــات اإلقـــراض عبـــر منصـــات 
P2P “الند إلى الند” بســـرعة في العديد من البلدان،  
يتحـــدث نيل بيندوف، من شـــركة “بي دبليو ســـي”، 
وهـــي شـــركة خدمـــات مهنيـــة عـــن بـــوادر “عاصفة 
 .”P2P“ كاملـــة” تدعـــم نمـــو خـــط منصـــات إقـــراض
ويضيف أن معدالت الفائدة تقترب من الصفر، وقد 
ســـئم العامة والرأي العام مـــن البنوك، كما أن الكلفة 
متدنيـــة )نســـبة الثلث مقارنة بأي مصـــرف تقليدي، 

بحسب الباحث رينو البالنش من “ليندنغ كلوب”(.
وهنـــاك ثمة تســـاؤالت كبيـــرة أخرى يتعلـــق أحدها 
بالتأمين، فاألمـــوال التي يتم إيداعها لدى مقرضي 
“P2P” ليســـت مغطاة بضمانات مدعومة من الدولة 
التـــي تحمـــي إيداعات عمالء البنـــوك. وهناك بعض 
المنصـــات تعرض نمـــاذج على شـــكل بدائل، وبدأت 
منصة “زوبـــا” وغيرها من الشـــركات البريطانية بما 
يطلـــق عليه “األمـــوال االحتياطية” التي تســـتهدف 

)لكن من دون وعد( تعويض القروض الرديئة.

منصات 
إقراض 

“الند - للند”

أعلنــت هيئــة الســوق الماليــة الســعودية عــن موعــد فتــح بــاب التقــدم 
الســتقبال الدفعــة الثالثــة مــن طلبــات الحصــول علــى تصريــح تجربــة 

التقنية المالية “الفنتك”.

وقالـــت الهيئـــة، فـــي بيان لهـــا، إنه 
ســـيتم فتح باب التقـــدم بالطلبات 
ابتداًء من 1 ديسمبر 2019 وحتى 

30 يناير 2020.
وأطلقـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي )ساما( في أبريل 2018، 
مبـــادرة “فنتـــك الســـعودية”؛ لدعم 
منظومـــة التقنية الماليـــة للنهوض 

بالمملكـــة؛ لتصبح مركـــًزا للتقنيات 
المالية.

الهيئـــة فـــي بيانهـــا، أن  وأضافـــت 
ذلـــك يأتي بناًء على نظام الســـوق 
الماليـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكي 
جمـــادى   2 وتاريـــخ  )م/  30(  رقـــم 
الثانيـــة للعام 1424هــــ الموافق 31 
يوليـــو 2007، وتعليمـــات تصريـــح 

تجربة التقنية المالية الصادرة عن 
مجلس هيئة السوق المالية، والتي 
تهـــدف إلى توفيـــر إطـــار تنظيمي 
يدعـــم ابتـــكار التقنيـــة المالية في 

السوق المالية بالمملكة.
وأعلنـــت الهيئـــة فـــي وقت ســـابق 
فتـــح باب اســـتقبال الدفعة األولى 
مـــن طلبات الحصول على تصريح 
تجربـــة التقنيـــة الماليـــة في شـــهر 

فبراير من العام 2018.
مـــن  مجموعـــة  الهيئـــة  وتســـلمت 
الطلبـــات، وأصـــدر مجلـــس هيئـــة 
علـــى  موافقتـــه  الماليـــة  الســـوق 
لتجربـــة  تصريحيـــن  أول  إصـــدار 

التقنيـــة الماليـــة لتقديـــم خدمـــات 
تمويل الملكية الجماعي.

اســـتقبال  بـــاب  الهيئـــة  وفتحـــت 
الدفعة الثانية في شهر أكتوبر من 
العام 2018، واســـتقبلت مجموعة 
مـــن الطلبات، وأصدر مجلس هيئة 
الســـوق المالية إلى حينه موافقته 
علـــى إصـــدار 6 تصاريـــح لتقديـــم 
خدمـــات تمويل الملكيـــة الجماعي 

وخدمات المستشار اآللي.
وأكـــدت هيئـــة الســـوق الماليـــة أن 
هـــذه المبـــادرة تأتي بهـــدف تعزيز 
ابتكار وتطوير التقنية في الســـوق 

المالية.

الرياض - مباشر

فتح باب الحصول على تصاريح ممارسة الـ ”فنتك” بالسعودية

قبل عامين تقريبا، وتحديدا في ديســـمبر 
من العام 2017 تبنت هيئة السوق المالية 
فـــي الســـعودية مبـــادرة “مختبـــر التقنيـــة 
تعهـــدت  التـــي   )Fintech lab( الماليـــة” 
خاللهـــا بتمكين المؤهلين مـــن المتقدمين 
إليهـــا مـــن اختبـــار حلـــول التقنيـــة المالية 
المرتبطـــة بأنشـــطة األوراق الماليـــة ضمن 
تحـــرك  أول  فـــي  أخـــف،  تنظيمـــي  إطـــار 
بالمملكـــة تجـــاه دعـــم وتشـــجيع  رســـمي 

أنشطة الـ “فنتك”.
وبدايـــة مـــن ينايـــر 2018، تقـــدم عدد من 
رســـمية  بطلبـــات  الهيئـــة  إلـــى  الشـــركات 
للحصـــول علـــى تراخيص لمزاولة نشـــاط 
منـــح  وتـــم  بالمملكـــة،  الماليـــة  التقنيـــة 
التراخيص لبعضهـــا بالفعل بعد التأكد من 
تحقيقها لعدد من االشـــتراطات المطلوبة، 
وهـــو مـــا ســـمح لهـــا بالبـــدء فـــي مزاولـــة 
أعمالهـــا فوًرا وتجربة منتجاتها وخدماتها 

المتصلة بالتقنية المالية.
هذا الســـعي الحثيث من قبل الهيئة لدعم 
وتشجيع الشركات الناشئة ورواد األعمال 
المهتميـــن بمجـــال التقنيـــة المالية هو في 
الحقيقة جـــزء من اهتمـــام عالمي متزايد 
خالل الســـنوات العشـــر األخيـــرة بتطبيق 
أحـــدث أســـاليب التكنولوجيـــا فـــي مجال 
الخدمـــات المالية، في موجـــة من الممكن 
جـــًدا أن تـــؤول إلـــى تغييـــر شـــكل القطاع 

المالي الذي نعرفه إلى األبد.
بشـــكل سريع ســـيحاول هذا التقرير إلقاء 
الضوء علـــى أبرز تقنيات الــــ “فنتك” التي 
مـــن المرجـــح أن يكـــون لهـــا دور كبير في 
تشـــكيل مســـتقبل صناعة االستثمار وفي 

القلب منها سوق األسهم.
 

أجيال جديدة يصعب إرضاؤها

منـــذ نهايـــة العـــام 2008 ونجـــم شـــركات 
يواصـــل  “فنتـــك”  الــــ  أو  الماليـــة  التقنيـــة 
الصعـــود، إذ تكتســـب هـــذه الشـــركات مع 
فـــي  متناميـــة  مســـاحات  الوقـــت  مـــرور 
مجاالت كان من الصعب جدا على الصغار 
المنافســـة فيها مثل الخدمـــات المصرفية 
والوســـاطة  الدفـــع  وخدمـــات  والتأميـــن 
المالية وإدارة األصول وكذلك البورصات.

بدعـــم مـــن األجيـــال الجديـــدة خصوصـــا 
جيـــل األلفيـــة الذي بمجرد أن شـــب عوده 
وتخـــرج مـــن الجامعـــة إلـــى ســـوق العمل 
وجد نفســـه يعيش بدايات العصر الرقمي 
تكســـب شـــركات الـ “فنتـــك” كل يوم أرضا 
جديدة. فقد أتاح ظهور التكنولوجيا لهذه 
األجيال إمكان الوصول إلى أشياء كثيرة 
بســـهولة وشـــفافية لذلـــك أصبحـــت أكثـــر 
سخطا تجاه الخدمات والمنتجات التي ال 
تواكب العصـــر الرقمي. وهـــذا بالضبط ما 

تحاول شركات الـ “فنتك” استغالله.
الالعبيـــن  جعلـــت  التطـــورات  هـــذه 
التقليدييـــن فـــي القطـــاع المالـــي بجميـــع 
مجاالتـــه يســـتنفرون جهودهـــم؛ من أجل 
الدفـــاع عن أعمالهم وحصصهم الســـوقية 
مـــن خـــالل االســـتثمار بكثافة فـــي مجال 
الــــ “فنتـــك” الـــذي لم يعـــد يضم الشـــركات 
الناشـــئة فقـــط، بـــل أصبـــح يضـــم كذلـــك 
و  “جوجـــل”  مثـــل  التكنولوجيـــا  عمالقـــة 
”آبل” و ”أمازون”، فضال عن كبرى شركات 
االتصاالت مثـــل “فودافون” و “آيه تي آند 

تي” و ”فيرزون”.
بالنســـبة لألســـواق الماليـــة هنـــاك عدد من 
تطبيقـــات الــــ “فنتـــك” التـــي ســـتؤثر على 
كيفية عمل هذه األســـواق في المستقبل. 

وفـــي مقدمة هـــذه التطبيقـــات تأتي تلك 
التي تعتمد على تكنولوجيا الـ “بلوك شين” 
التـــي من المرجح أن تصبح مســـؤولة في 
العقـــد المقبل عن تشـــغيل البنـــى التحتية 

للسوق بطريقة أكثر فاعلية وشفافية.

الـ “بلوك شين”... البورصات تتسابق

مـــا ســـبق أصبحـــت تدركـــه جيـــًدا هيئـــة 
الجهـــات  مـــن  وغيرهـــا  الماليـــة  الســـوق 
التنظيميـــة حـــول العالـــم. فوفًقـــا لبيانات 
المنتدى االقتصـــادي العالمي، توجد هناك 
حالًيـــا أكثـــر مـــن 25 دولـــة حـــول العالـــم 
تستثمر مجتمعة أكثر من 1.3 مليار دوالر 
فـــي تطوير تطبيقات لتكنولوجيا الـ “بلوك 
شـــين” وهـــو ما نتـــج عنه إصـــدار أكثر من 

2500 براءة اختراع.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، مـــن المتوقـــع أن يتم 
تخزيـــن بيانـــات نحـــو 10 % مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي العالمـــي بحلـــول العام 
“بلـــوك  الــــ  تكنولوجيـــا  باســـتخدام   2027
شـــين” التـــي تعمـــل بمثابـــة دفتـــر أســـتاذ 
رقمـــي يخـــزن تفاصيـــل كل معاملـــة على 
جميـــع أجهزة الكمبيوتـــر الخاصة بأعضاء 
الشـــبكة، ما يجعل من الصعب جدا، إن لم 
يكـــن من المســـتحيل، التالعـــب بتفاصيل 

المعامالت.
فـــي  أعمالهـــا  عـــن  الدفـــاع  أجـــل  ومـــن 
مواجهـــة المنافســـين الجـــدد المحتمليـــن 
واالتصـــاالت  التكنولوجيـــا  قطاعـــي  مـــن 
معظـــم  بـــدأت  والالســـلكية  الســـلكية 
البورصـــات حـــول العالـــم )وفـــي مقدمتها 
والبورصتـــان  وشـــيكاغو  لنـــدن  بورصتـــا 
األلمانية واألسترالية( السباق على تطوير 
واكتشـــاف التطبيقـــات الممكنـــة لــــ “بلـــوك 

شـــين” التي بإمكانهـــا أن تحل محل البنى 
التحتية الحالية للسوق ولو جزئًيا.

يمكـــن أن يـــؤدي اعتمـــاد تكنولوجيا دفتر 
عمليـــات  فـــي  المـــوزع  الرقمـــي  األســـتاذ 
التســـوية والمقاصـــة بيـــن المتداولين في 
البورصـــة إلى إنجاز هذه العمليات بشـــكل 
فوري وبكلفة أقل، وهو ما سيلغي الحاجة 
إلـــى تدخل مركز مقاصـــة األوراق المالية، 
وبالتالـــي يتم تفادي األخطـــاء والتكاليف 

المحتملة المرتبطة به.
فـــي ينايـــر مـــن العـــام 2016 اســـتحوذت 
البورصة األسترالية على 10 ماليين سهم 
فـــي شـــركة “ديجيتال أســـيت هولدينجز” 
النشـــطة فـــي مجال تطويـــر تطبيقـــات الـ 
“بلـــوك شـــين”. وبعـــد بضعـــة أشـــهر أعلنت 
البورصـــة أنهـــا انتهـــت مـــن إعـــداد إصدار 
التســـوية  لنظـــام  بديـــل  لنظـــام  تجريبـــي 
الحالـــي الخاص بها قائـــم على تكنولوجيا 
الــــ “بلـــوك شـــين”. ومـــن المتوقـــع أن يتـــم 

إطالق النظام الجديد في العام 2021.
وتشـــير تقديرات البورصة األسترالية إلى 
أن النظام الجديـــد القائم على تكنولوجيا 
الــــ “بلوك شـــين” مـــن المرجـــح أن يخفض 
تكلفـــة المعامـــالت بالبورصة بنحو 15 %، 
كمـــا تتوقـــع أن يكون لـــه مزيد مـــن اآلثار 
اإليجابية على الســـوق مثل حدوث زيادة 

محتملة في السيولة والمعامالت.

تحليل كل كلمة وكل حرف

“تحليل النص” أو “التنقيب في النص” هي 
أيًضـــا واحدة مـــن بين التقنيـــات التي من 

شأنها التأثير على صناعة االستثمار.
تتيح هـــذه التقنية إمـــكان إجراء معالجة 
لمجموعـــات كبيـــرة مـــن البيانـــات النصية 

والصوتية غير المهيكلة باستخدام برامج 
ذات  باســـتنتاجات  والخـــروج  حاســـوبية 
مغزى؛ من أجل المساعدة في عملية صنع 
القـــرار. هـــذه البيانـــات قـــد تكـــون ملفات 
الشـــركة أو أخبارهـــا أو تقاريرها الفصلية 
أو حتى المنشـــورات المكتوبة حولها على 

مواقع التواصل.
وهناك أيضا تقنية أخرى تســـمى “معالجة 
مجـــال  وهـــي   )NLP( الطبيعيـــة”  اللغـــة 
الكمبيوتـــر  علـــوم  فيـــه  تتقاطـــع  بحثـــي 
والـــذكاء االصطناعي مع اللغات الطبيعية 
ويركز بشـــكل أســـاس علـــى تطوير برامج 
حاسوبية بإمكانها تحليل وتفسير اللغات 
البشـــرية. وتتضمن المهام التي تم تطوير 
البرامـــج؛ مـــن أجلهـــا أشـــياء مثـــل  هـــذه 
الترجمة والتعرف على الكالم واستخراج 
وتحليـــل  المشـــاعر  وتحليـــل  النصـــوص 

الموضوع.
اســـتخدام  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
الطبيعيـــة”  اللغـــة  “معالجـــة  تطبيقـــات 
فـــي مراقبـــة وتحليـــل تقاريـــر وتعليقـــات 
المحللين على األداء المالي للشـــركة على 

مـــدار فترات زمنية طويلة، واســـتنتاج ما 
إذا كان أداؤهـــا يتغير لألفضل أو األســـوأ، 
وهـــو ما سيســـهل من عملية اتخـــاذ القرار 
االســـتثماري علـــى المســـتثمر. بضغطة زر 
يمكـــن للمســـتثمر أو المحلـــل إجـــراء هـــذا 
التحليـــل لـــكل الشـــركات الموجـــودة فـــي 

السوق.

استشعار الخطر

“تعلـــم اآللـــة” واحـــدة مـــن التقنيـــات التي 
تستخدمها شـــركات الـ “فنتك” في تطوير 
هـــذه  وبإمـــكان  وخدماتهـــا.  منتجاتهـــا 
التقنية مســـاعدة المســـتثمر علـــى امتالك 
رؤية ثاقبة بشأن ظروف السوق المتغيرة 
واكتشـــاف اتجاهاته السلبية قبل حدوثها 
مـــن خـــالل تحليـــل المعلومـــات المتعلقـــة 
بأشـــياء مثل ســـيولة الشـــركة وشـــركاؤها 
التجاريـــون وميزانيتهـــا العمومية وحجم 
ضدهـــا  بالتحـــوط  يســـمح  مـــا  ديونهـــا، 
والحفـــاظ علـــى قيمة األصـــول. كذلك قد 
يساعد تحليل البيانات على التنبؤ بتراجع 

أرباح الشركات.

ــة لــــــن تـــــعـــــود لـــــلـــــوراء ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ عــــــقــــــارب الـ

كيف ستغير الـ “فنتك” قواعد اللعبة في سوق األسهم؟

إعداد: علي الفردان
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هنــاك العــب جديــد يدخــل بقــوة إلــى ملعــب االئتمــان الدولــي هذه األيــام. هــذا الالعب هــو منصات 
اإلقراض )Peer-to-peer( التي يطلق عليها بالعربية تعبير “الند - للند” وتعرف اختصارا باإلنجليزية 

بـ “P2P”. وتســتهدف هذه المنصات العمل على توفيق المقترضين والمقرضين ســويا بشــكل مباشــر 
عبر مزادات تقام في العادة على شبكة اإلنترنت “أون الين أوكشنز”، بحسب تقرير “اربيان بزنز”.
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إصدار ورقة استشارية بشأن إطار المخالفات اإلدارية
ورقـــة  البحريـــن  بورصـــة  أصـــدرت 
بشـــأن  مســـودة  تتضمـــن  استشـــارية 
المخالفـــات اإلداريـــة المقترحـــة على 
الجهـــات المصدرة؛ في إطـــار التزامها 
بوضـــع ســـوق المـــال البحرينـــي فـــي 
ذات  المـــال  رأس  أســـواق  مصـــاف 
الدوليـــة،  والممارســـات  المعاييـــر 
تطويـــر  نحـــو  لدورهـــا  واســـتكماالً 

المنظومة التشريعية.
وتم اإلفصاح عن الورقة االستشارية 
البورصـــة  موقـــع  عبـــر  المقترحـــة 
اإللكترونـــي وتعميمهـــا على األطراف 
ذات صلـــة والمهتميـــن لتّلقـــي آرائهم 
وتعليقاتهـــم قبـــل دخـــول المخالفات 

اإلدارية في حيز التنفيذ.
ويتـــم تقديـــم اإلطـــار المقتـــرح وفًقـــا 
لقواعـــد إدراج البورصـــة )في مراحل 

تتعلـــق  التـــي  النهائيـــة(  الموافقـــة 
للبورصـــة،  الممنوحـــة  بالصالحيـــة 
غرامـــات  بفـــرض  بموجبهـــا  وتقـــوم 
إدارية ومالية على الجهات المصدرة 
فـــي حالة عـــدم امتثال هـــذه الجهات 
لقواعـــد اإلدراج أو أيـــة قواعد، لوائح 
أخـــرى  أو  بهـــا  معمـــول  وتوجيهـــات 
تصدرها البورصـــة. ولضمان التطبيق 
الســـليم لهذه الســـلطة، تعتزم بورصة 
البحرين إنشـــاء إطار تقـــوم البورصة 
إداريـــة  مخالفـــات  بفـــرض  بموجبـــه 
وماليـــة علـــى الجهات التـــي ال تمتثل 
والتوجيهـــات  والقواعـــد  للقوانيـــن 

المفروضة.
وتتفـــاوت المخالفـــات اإلداريـــة فـــي 
قيمتهـــا وفًقا لمدى تأثيرها وتكرارها، 
إذ يمكـــن أن تتـــراوح بيـــن 500 دينار 

و10 آالف دينـــار لـــكل مخالفـــة، كمـــا 
يمكـــن أن تصـــل إلـــى 100 ألـــف دينار 
للشركات ذات اإلدراج الثانوي بشرط 
تجـــاوز رأس مالهـــا 30 % لكل ســـوق 
مالـــي مدرجـــة فيـــه. وســـيتم تقييـــم 
ومراجعـــة جميـــع الحـــاالت المخالفـــة 
مـــن قبل لجنـــة مخالفـــات المصدرين 

في البورصة.
للبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل خليفة 
“تأتـــي المخالفات اإلداريـــة المقترحة 

نتيجة مراجعة مكثفـــة أجراها فريق 
عمـــل البورصـــة؛ بهـــدف تعزيـــز بيئـــة 
التداول وتوفير تداول عادل ومنظم 
البحرينـــي  المـــال  رأس  ســـوق  فـــي 
وحـــرص البورصة في تحســـين ورفع 
المصـــدرة  الجهـــات  والتـــزام  أداء 

ممـــا  والشـــفافية  اإلفصـــاح  بمعاييـــر 
المســـتثمرين.  علـــى  بالنفـــع  يعـــود 
وســـيضمن اإلطـــار الجديـــد المقتـــرح 
عـــدم  حـــاالت  عـــن  اإلبـــالغ  ســـرعة 
االمتثـــال وفرض وتنفيـــذ اإلجراءات 
والقرارات المترتبة وفًقا لمبدأ النسبة 

والتناســـب حيث ستستند المخالفات 
إلـــى مجموعة مـــن العوامل مثل عدد 

الحاالت المخالفة وأثرها وغيرها”.
وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم أن 
“المخالفات اإلدارية المقترحة تهدف 
لضمان وجود ســـلطة تنفيذية شاملة 
تتماشـــى مع أهداف ومبادئ المنظمة 
IOS�  الدوليـــة لهيئات أســـواق المـــال

CO”. ويمكن للجهات المعنية بالسوق 
والراغبـــة تقديـــم آرائهـــا ومقترحاتها 
وتعليقاتهـــا بشـــأن إطـــار المخالفـــات 
اإلدارية المقتـــرح والمحدد في ورقة 
موقـــع  علـــى  المتاحـــة  االستشـــارات 
www.bahrain� البحريـــن  )بورصـــة 

bourse.com( وإرســـال مالحظاتهـــا 
Ld@bah� )عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 

rainbourse.com( بتاريـــخ أقصاه 5 
ديسمبر الجاري.

تتراوح بين 500 
دينار و10 آالف 

دينار لكل مخالفة

األكثر نشاطااألكثر ربًحا األعلى قيمة سوقية
نسبة االرتفاع )%(اسم الشركة

NASS+4.94

DUTYF+2.63

APMTB+2.31

GFH+1.29

الكمية )األسهم(اسم الشركة

GFH3,631,790.00

AUB1,198,293.00

NBB214,185.00

BBK104,572.00

النسبة من إجمالي السوق )%(اسم الشركة

AUB30.9

NBB11.3

BBK7.5

BATELCO6.7

القيمة السوقية للبورصة بنهاية نوفمبر
%  18 ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ بـ عــــــــــــام  فـــــــــي  ارتـــــــفـــــــعـــــــت 

قفزت القيمة السوقية للشركات العامة المدرجة في بورصة البحرين 
بنهايــة شــهر نوفمبــر الماضــي 18 % علــى أســاس ســنوي، و0.24 % 

مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وأظهـــرت البيانـــات التـــي جمعتها 
الســـوقية  القيمـــة  أن  “البـــالد” 
العامـــة  المســـاهمة  لشـــركات 
المدرجـــة في البورصـــة، تجاوزت 
9.6 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر 
الماضي، بزيـــادة 1.46 مليار دينار 
تقريًبـــا مقابـــل 8.1 مليار دينار في 
الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضي. 
الســـوقية  القيمـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
23.1 مليـــون دينـــار قياًســـا بنحـــو 
9.59 مليار دينار في شـــهر أكتوبر 

الماضي.
وتجاوزت قيمة األسهم المتداولة 
فـــي شـــهر نوفمبـــر 15.04 مليـــون 
دينـــار، مقارنة بنحو 16.69 مليون 

دينار في أكتوبر.

وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية 
 1526.95 مســـتوى  عنـــد  نوفمبـــر 
نقطة، مسجالً ارتفاًعا 3.68 نقطة، 
أي ما نسبته 0.24 % مقارنة بشهر 
أكتوبر، إذ بلغ 1523.27 نقطة، كما 
ارتفـــع مؤشـــر البحرين اإلســـالمي 
أي  نقطـــة،   0.85 طفيـــف  بمقـــدار 
ما نســـبته 0.11 %، إذ ســـجل في 
أكتوبـــر 761.25 نقطـــة، ثـــم ارتفع 

ليسجل في نوفمبر 762.1 نقطة.
وارتفعت كمية األســـهم ووحدات 
الصناديـــق االســـتثمارية العقاريـــة 
المتداولـــة والمدرجة في البورصة 
 %  6.3 بنســـبة  الماضـــي  بالشـــهر 
ســـهم  مليـــون   82.4 إلـــى  لتصـــل 
قياًســـا بــــ 77.4 مليـــون ســـهم في 

أكتوبـــر. فـــي حيـــن تراجـــع عـــدد 
الصفقات مـــن 1535 صفقة ليصل 
إلـــى 1138 صفقة بانخفاض 25.9 

.%
يذكر أن 44 شـــركة محلية مدرجة 

قطاعـــات،   6 تحـــت  بالبورصـــة 
كالتالـــي: قطـــاع البنـــوك التجارية، 
قطاع االســـتثمار، قطـــاع التأمين، 
قطـــاع الخدمـــات، قطـــاع الفنادق 

والسياحة، وقطاع الصناعة.

أعلنــت بورصــة البحرين عــن إدراج اإلصدار رقم )19( لســندات 
التنميــة الحكوميــة التــي أصدرهــا مصــرف البحريــن المركــزي 
GDEV19. بالنيابــة عــن الحكومــة، إذ تــم تداولهــا تحــت الرمــز

BND اعتباًرا من يوم االثنين 18 نوفمبر الماضي.

 185 اإلصـــدار  حجـــم  وبلـــغ 
اســـمية  بقيمـــة  دينـــار  مليـــون 
للســـند،  واحـــد  دينـــار  قدرهـــا 
فـــي حين تبلغ مـــدة اإلصدار 5 
ســـنوات اعتباًرا من 10 نوفمبر 
2019 حتى 10 نوفمبر 2024. 
ويبلـــغ العائـــد الثابـــت 4.00 % 
ا، يتم خاللها دفع فوائد  ســـنويًّ
اإلصدار كل 6 أشـــهر تســـتحق 
فـــي 10 نوفمبـــر و10 مايو من 

كل عام خالل مدة اإلصدار.
نوفمبـــر   18 مـــن  واعتبـــاًرا 
الماضي يستطيع المستثمرون 
مـــن التعامـــل بيًعا وشـــراء في 
هـــذا اإلصدار بإعطاء أوامرهم 

للوســـطاء إلدخالها في النظام 
بمطابقـــة  ـــا  آليًّ ســـيقوم  الـــذي 
األوامـــر وفق اآلليـــة المعتمدة 
لسوق السندات وأدوات الدين 
المدرجـــة فـــي البورصة حيث 
تأتي أولوية السعر في المرتبة 
األولـــى يليهـــا أولويـــة توقيت 
إدخـــال األمر فـــي النظـــام في 

المرتبة الثانية.
وبـــإدراج هذا اإلصـــدار يصبح 
الســـندات  إصـــدارات  عـــدد 
فـــي  المدرجـــة  والصكـــوك 
تبلـــغ  إصـــدار   13 البورصـــة 
قيمتها اإلجماليـــة نحو 6.321 

مليار دوالر.

قيمة إدراج سندات التنمية الحكومية

إعداد: أمل الحامد

شــطبت بورصة البحرين ســندات التنمية الحكومية اإلصدار الخامس )GDEV.BND19( الصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابة 
عن الحكومة من لوائح البورصة، نظًرا لحلول تاريخ استحقاقها في يوم 8 نوفمبر الماضي.

وأدرجـــت هـــذه الســـندات التي 
تبلـــغ قيمتها 185 مليـــون دينار 
ابتـــداء مـــن يـــوم الثالثـــاء )29 
ينايـــر 2013(، وتســـتحق في )8 

نوفمبـــر 2019( فـــي البورصـــة، 
وتكـــون هـــذه الســـندات بفوائد 

تدفع كل 6 أشهر.
يشـــار إلـــى أن ســـندات التنمية 

ماليـــة  أداة  هـــي  الحكوميـــة 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
المركـــزي بالنيابة عن الحكومة؛ 
بغرض إيجاد مجـــاالت جديدة 

الستثمار فائض الموارد المالية 
فـــي المجتمع ولتمويـــل اإلنفاق 
الرأس مالي لمشروعات التنمية 

المختلفة.

شطب سندات التنمية لحلول تاريخ استحقاقها

9.6185
دينارمليــار دينــار مليــون 
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أشارت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “جارتنر” إلى أن كاميرات المراقبة 
الخارجية ستمثل السوق العالمية األكبر لحلول إنترنت األشياء المتصلة بشبكة 
الجيل الخامس على مدار األعوام الثالثة المقبلة. وستمثل نسبة هذه الكاميرات 
70 % مــن أجهــزة إنترنــت األشــياء المتصلــة بشــبكة الجيــل الخامــس فــي العام 

2020، قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 32 % مع نهاية العام 2023.

وسيبلغ عدد وحدات إنترنت األشياء 
المثبتة ألغـــراض المراقبـــة الخارجية 
)الكاميـــرات( والمتصلة بشـــبكة الجيل 
2.5 مليـــون وحـــدة خـــال  الخامـــس 
العـــام 2020، و6.2 مليـــون وحدة في 
وحـــدة  مليـــون  و11.2   ،2021 العـــام 
فـــي العـــام 2022، والتي ســـتتجاوزها 
فـــي  باإلنترنـــت  المتصلـــة  الســـيارات 

العـــام 2023. وفـــي هذا الصـــدد، قالت 
ســـتيفاني بغداســـاريان، كبيرة مديري 
األبحاث لـــدى “جارتنر” “إن الكاميرات 
التـــي يتـــم نشـــرها مـــن قبـــل القائمين 
علـــى المـــدن أو تلـــك التي تهـــدف إلى 
توفير األمن للمباني تمثل أكبر ســـوق 
فـــي  لوجودهـــا  نظـــًرا  ـــا  حاليًّ متاًحـــا 
األماكـــن الخارجيـــة، وغالًبـــا مـــا تكون 

فـــي الشـــوارع خارج المـــدن، وتتطلب 
اتصـــاالت خليوية”. وتتوقـــع “جارتنر” 
أن يزيد عدد وحدات إنترنت األشياء 
المثبتـــة والمتصلـــة بشـــبكات الجيـــل 
الخامـــس بأكثـــر مـــن 3 أضعـــاف بيـــن 
مـــن  لترتفـــع  2020 و2021،  العاميـــن 

3.5 مليـــون وحـــدة فـــي العـــام 2020 
إلـــى 11.3 مليـــون وحـــدة فـــي العـــام 
2021. وبحلـــول العام 2023، ســـيصل 
عدد وحدات إنترنت األشـــياء المثبتة 
والمتصلـــة بشـــبكات الجيـــل الخامس 

إلى 49 مليون وحدة.

صناعة السيارات ستصبح السوق األكبر لتقنيات اإلنترنت

يعود موسم كرة السلة مرة أخرى في الواليات المتحدة،  «
ولذلــك فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن نجــد ألعاب 
جديــدة مخصصــة لموســم NBA، تغمــرك اللعبة في 
عالم االمتيــاز، إذ تلعب دور مدير عام بنــاًء على فريقك 
الــذي تقوم باختيــاره، ومن الواضــح أن الهدف هو الفوز 

بالبطولة في نهاية المباريات الفاصلة.

NBA Now

ــق  « ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
ــد مــتــاح  ــديـ جـ
لــمــســتــخــدمــي 
تشغيل  نــظــام 
أنــــــــــدرويــــــــــد، 
ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن 
منه  االستفادة 

والتراسل  التواصل  موضوع  في 
المستخدمين  أو  األصـــدقـــاء  مــع 
اآلخرين، ويجمع بين أمر مشاركة 
مع  الدردشة  أو  والتراسل  الموقع 

اآلخرين.

أعلنت شركة أدوبي عن تطبيق جديد لها يحمل اسم  «
“فوتوشــوب كاميــرا”، وكما يوحي االســم ســيعمل 
التطبيــق علــى تعزيز عمليــات معالجــة الصور من 
أدوبــي لتطبيــق التأثيــرات علــى الصور فــي الوقت 

الفعلي وباالعتماد على الذكاء االصطناعي.

bthere

Photoshop Camera

هـــــــــــــــو مــــــــديــــــــر  «
ومــــســــتــــكــــشــــف 
ــات جـــديـــد  ــفــ ــ ــل مــ
لـــمـــســـتـــخـــدمـــي 
أنـــــــــدرويـــــــــد تـــم 
للتركيز  تصميمه 
إدارة  عــــــلــــــى 
الـــمـــلـــفـــات فــقــط، 

بأنه  الجديد،  التطبيق  تعريف  ويمكن 
جديد  ملفات  مستكشف  عــن  عــبــارة 
للتركيز  تصميمه  تــم  أنــدرويــد  لنظام 

على إدارة الملفات فقط.

FV File Explorer

أفضل الهواتف الذكية للعام 2019
ــوق ــزة بالسـ ــم األجهـ ــن أهـ ــد مـ ــون 11” الجديـ “OnePlus 7T” و “آيفـ
نشــر موقــع “Business Insider” تصنيًفــا جديــًدا ألفضــل الهواتــف الذكية التي بيعت في األســواق 2019. وتبًعا للتصنيف الذي اعتمد على مقارنة أســعار الهواتف بأدائها 
 Snapdragon“ فرغم ســعره الذي يبدأ مــن 600 دوالر حصل هذا الهاتــف على ،”OnePlus 7T“ ومواصفاتهــا الفنيــة والتقنيــة فــإن المرتبــة األولــى كانــت من نصيب هاتف

ا. Plus 855” أقوى معالج مطروح للهواتف حاليًّ

هذا إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، 
وكاميـــرا أساســـية ثاثية العدســـة بقـــدرات تصوير 
فائقـــة، ويتميز هاتـــف “OnePlus 7T” الذي يتراوح 
ســـعره مـــا بيـــن 600 و900 دوالر بشاشـــة األموليـــد 
AMOLED بدقـــة 1440 بكســـل، ومستشـــعر بصمـــة 

دقيق للغايـــة، بجانب نظام التعرف على الوجه 
السريع بشكل مثير لإلعجاب.

أمـــا عـــن النقـــاط الســـلبية بالنســـبة للبعـــض في 
هواتف “OnePlus 7T” فيمكن تلخيصها في عدم 

وجود شـــاحن السلكي، بجانب عدم مقاومة الهاتف 
للمياه، وغياب قابس سماعات الرأس.

أمـــا المرتبـــة الثانيـــة في التصنيـــف فاحتلهـــا هاتف 
“آيفـــون 11”، الـــذي جـــاء بســـعر 700 دوالر، وحصل 
علـــى معالج A13 المتطور عالـــي األداء، إضافة إلى 

ا. شاشة ممتازة وقدرات تصوير جيدة جدًّ
يمتاز “آيفون 11” بنظام تشغيل iOS بسيط وسلس، 

إضافـــة إلـــى ميـــزة اتصـــال الهاتـــف بأجهـــزة أبـــل 
األخـــرى، مثـــل أجهـــزة كمبيوتر “Mac” وســـاعة 

.”AirPods“ وسماعات ”Apple Watch“
كمـــا ال يمكـــن إهمـــال ذكر الشـــاحن الاســـلكي 

معالـــج A13 الموجود في هاتف “آيفون 11 برو” 

ونظام العدســـات الثنائي وشاشـــة “Retina” بقياس 
6.1 بوصة.

وبالنسبة لنقاط ضعف هاتف “آيفون 11” فهي قدرة 
الشـــاحن البطيئـــة، التي ال تتعدى الــــ5 وات، وغياب 
قابس ســـماعة الرأس، إضافة لعدم وجود مستشعر 

البصمـــات واســـتبداله بنظـــام التعـــرف علـــى الوجه 
فقط.

وتاه فـــي التصنيف هاتـــف OnePlus 7 Pro، الذي 
حصـــل علـــى شاشـــة كبيرة عاليـــة الدقة تمـــأ كامل 
مســـاحة واجهته األمامية، وكاميرا أمامية متحركة 
 Snapdragon مخفيـــة داخـــل الهيكل، ومعالـــج
855 ثمانـــي النـــوى المتطـــور، وذاكـــرة وصول 

عشوائي 8 غيغابايت.
ومـــن بيـــن أفضـــل 10 هواتف وفقـــا للتصنيف 
جـــاء أيضا هاتـــف Galaxy S10e من سامســـونغ، 
AMO� 650 دوالرا، وأتى بشاشـــة  الذي يبلغ ســـعره
Snap� عالية الدقة بمقاس 5.8 إنش، ومعالج LED
dragon 855، وميزة الشـــحن الاســـلكي. كما شمل 
 Galaxy Note التصنيـــف عـــدًدا من الهواتـــف مثـــل
10، و Galaxy S10 و Galaxy S10 من سامســـونغ، 
 Pixel 3 XL وهاتف ،iPhone 11 Pro Max وهاتـــف

.s9و S9 بفئة Galaxy من غوغل، وهاتفا
ويمكـــن اعتبـــار هاتـــف هـــواوي P30 Pr0 واحـــدًا من 

أفضل هواتف أندرويد بالنسبة لمحبي التصوير.
جميـــل،  بتصميـــم   8�9�Xiaomi Mi 9 يتميـــز 
ويقّدم أداًء جيًدا للغاية وكاميرا مميزة للغاية. 

يمكنك الحصول على رفيق تلعب معه دون حدوث أي  «
فوضى في منزلك أو تحمل نفقات لتغذيته، لذا قامت شركة 

سوني اليابانية بتصميم روبورت على شكل كلب واسمته 
“أيبو”، ويأتي بسعر 2900 دوالر.

يعمل الكلب اآللي عن طريق تقنية ذكاء اصطناعي تسمح له  «
بفهم األصوات واإلشارات والتفاعل مع مالكه بطريقة حيوية.

كلب آلي
حصل محرك بحث Bing من مايكروسوفت على  «

تحسينات جديدة تستند إلى الذكاء االصطناعى، خصوصا 
 mspoweruser قسم البحث عن الصور. وبحسب موقع

األميركي ستعمل التحسينات على تمكين التطابقات 
متعددة التفاصيل، وتحسين فهم استفسارات المستخدم 

والصور وصفحات الويب، وكذلك العالقات بينهما.

Bing
يبحث الكثير منا أحياًنا عن مصادر شحن عند الوجود  «

خارج المنزل، بسبب نفاد بطاريات هواتفنا الذكية التي 
تالزمنا بصورة مستمرة في حياتنا اليومية. وبحسب 

فون آينا التقني تبين أن هناك خطًرا يهدد تلك 
الهواتف التي يتم شحنها في الخارج، منه سرقة بيانات 
هاتفك بالكامل وابتزازك مادًيا الحًقا، أو بيعها لحساب 

الشركات اإلعالنية.

تحذير
ذكرت “أمازون” أنها أدخلت نسخة مجانية مدعومة  «

باإلعانات من خدمة بث الموسيقى خاصتها المسماة 
“أمازون ميوزيك “ للعماء على أجهزة آيفون وآيباد 

وأندرويد ومنتجات Fire TV، واألجهزة المنزلية التابعة 
ألمازون Echo. وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” 

التقني، تقدم أمازون خطًطا مدفوعة مقدًما مقابل خدماتها 
الموسيقية التي تبدأ من 9.99 دوالر شهرًيا.

Amazon Music

الدول األكثر تقدما في التكنولوجيا
يتجـــزأ  ال  جـــزًءا  التكنولوجيـــا  أصبحـــت 
مـــن حيـــاة اإلنســـان، وهو مـــا بتنا نشـــاهده 
ونلمســـه خصوصـــا  في مجالـــي االتصاالت 
والمواصـــات، لذلك فـــإن الكثير من محبي 
التكنولوجيـــا مهتمـــون جـــًدا بالتعرف على 

الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا. 

اليابان

تحتـــل اليابـــان المرتبـــة األولـــى باعتبارهـــا 
األكثـــر تقدًمـــا فـــي التكنولوجيـــا علـــى هذا 
الكوكـــب مقارنـــًة مـــع البـــاد األخـــرى، فهذا 
أحـــدث  ابتـــكار  فـــي  التقـــدم  دائـــم  البلـــد 
األجهزة اإللكترونية، إضافة إلى الكثير من 

االختراعات التكنولوجية.

فنلندا
فـــي  تتصـــدر  التـــي  الدولـــة  فنلنـــدا  ُتعـــّد 
والصحـــة  كاالقتصـــاد  جميعالمجـــاالت 
والسياســـة والتكنولوجيـــا، حيـــث إن هدفها 
إطـــاق مشـــاريع تكنولوجية عاليـــة الجودة، 
وهذا بسبب شركاتها التي تعني باالتصاالت 
الذكيـــة  الهواتـــف  أجهـــزة  ماييـــن  وتنتـــج 
ومكوناتها وتحقق أفضل مبيعات في العالم. 

 الواليات المتحدة األميركية
تعتبر الواليـــات المتحدة األميركية واحدة 
تكنولوجًيـــا  المتقدمـــة  الـــدول  أهـــم  مـــن 
واألســـرع نمـــًوا، إذ إنهـــا موطـــن للعديد من 
شـــركات التكنولوجيا العالمية مثل شركات 

وغيرهـــا،  ومايكروســـوفت  وآبـــل  غوغـــل 
إضافـــة إلى تكنولوجيا الفضاء، إذ كان أول 
رائـــد فضـــاء يهبـــط إلـــى القمر هـــو أميركي 

الجنسية.

كوريا الجنوبية

تحتـــل كوريا الجنوبية المرتبـــة الرابعة من 
حيث الدول األكثر تقدًما في التكنولوجيا؛ 
لتفوقها في العلوم والتكنولوجيا، كإنتاجها 
وأجهـــزة  المتطـــورة،  للروبوتـــات  الكبيـــر 
الكمبيوتـــر، ومكيفـــات الهـــواء، إضافة إلى 
والمروحيـــات،  والســـيارات،  القطـــارات، 
والطائـــرات، كذلك من المعروف أنها الدولة 
األكثـــر ســـرعًة فـــي اإلنترنـــت فـــي العالـــم 

بأكمله، واســـتطاعت كوريا هزيمة منافسها 
الياباني بشركة سامسونغ لإللكترونيات.

ألمانيا

أمـــا ألمانيـــا فتحتـــل المرتبة الخامســـة من 
بين الـــدول األكثر تقدًما فـــي التكنولوجيا، 
مـــن حيث التوســـع الســـريع فـــي المجاالت 
الحـــرب  فمنـــذ  المختلفـــة،  التكنولوجيـــة 
العالميـــة األولى العـــام 1900 وألمانيا تقوم 
بإنتـــاج أســـلحة لجيشـــها المشـــهور بالتقدم 
التكنولوجـــي، إضافـــة إلـــى البنيـــة التحتية 
التكنولوجـــي والتخطيطـــات  التأثيـــر  ذات 

المعمارية العالية.

إعداد: طارق البحار
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إلدارة  الـــنـــرويـــج  بـــنـــك  كـــشـــف 
االســتــثــمــارات عــن أن صــنــدوق 
ــة الــنــرويــجــي  ــادي ــســي الـــثـــروة ال
العقاري  االســتــثــمــار  ومجموعة 
اتفقا على استحواذ   ”Prologis“

اللوجستية  الــعــقــارات  محفظة 
بنك  وقــام  دوالر.  ملياري  بنحو 
االســتــثــمــارات  إلدارة  ــنــرويــج  ال
والـــــذي يــديــر صـــنـــدوق الــثــروة 
تقدر  التي  النرويجي،  السيادية 

بــتــريــلــيــون ومــئــة مليار  ــه  أصــول
دوالر، بشراء 45 % في محفظة 
الـــعـــقـــارات الــلــوجــســتــيــة بــــ 896 

مليون دوالر.
فيما ستستحوذ “Prologis” على 

المحفظة  في  المتبقية  الحصة 
والبالغة 55 %.

العقارات  محفظة  أن  إلــى  يشار 
اللوجستية تتكون من 127 عقارا 

تقع في األسواق األميركية.

دبي - العربية.نت

“النرويج السيادي” يشتري
 محفظة عقارات بملياري دوالر

إعداد: زينب العكري

مسقط - وكالت

يتوّقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد سلطنة عمان طفرة عمرانية 
خــالل األعــوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو الســكاني والتدابير اإلصالحية 
المســتمرة، التــي تنفذهــا الحكومــة رغــم العقبــات التــي تواجههــا إلقنــاع الشــركات 

باقتحام السوق.

استشارات  لمؤسسات  تقارير  ورّجحت 
دولية أن تؤدي اإلصالحات االقتصادية 
في سلطنة عمان، التي تأتي ضمن “رؤية 
2040”، رغم أنها تسير بخطى متباطئة، 
إلى انتعاش المشروعات العقارية، لتلبية 

حاجات النمو السكاني مستقبال.
النشاط  قيمة  إن  اإلسكان  وزارة  وقالت 
البريمي  هي  محافظات،   4 في  العقاري 

خالل  الباطنة  وشمال  ومسندم  وظفار 
40 مليون  قرابة  بلغت  الماضي،  سبتمبر 
فيما  دوالر(،  مــاليــيــن   104 )نــحــو  ريـــال 
بلغت الرسوم المحصلة أكثر 1.35 مليون 

ريال )3.5 مليون دوالر(.
ويــبــدو أن هــذا الــرقــم رغــم أنــه ال يشمل 
غير  الخليجية  الدولة  محافظات  باقي 
للبترول  المصدرة  الدول  بمنظمة  العضو 

ــك(، يــؤكــد أن الــقــطــاع بــحــاجــة إلــى  ــ )أوبـ
ــدوره في  ــ مــحــفــزات أكــبــر حــتــى يــقــوم ب
ــذي يــبــحــث عن  ــ ــعــمــانــي الـ االقـــتـــصـــاد ال
الحكومة على  انطالقة جديدة. وتراهن 
تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على 
ضمن  المقبلة  الفترة  خالل  الواقع  أرض 

خطط التنويع االقتصادي.

وتواصل الحكومة العمل على إتمام  «
جميع االستعدادات الحتضان نسخة 

جديدة من مؤتمر ومعرض عمان 
للعقار المقّرر نهاية مارس المقبل، 

والذي تراهن عليه كثيرا؛ من أجل 
تحفيز القطاع بشكل أكبر.

حزمــة مــن البرامــج العمانيــة لتنشــيط ســوق العقارات
مسقط تراهن على مبادرات التنويع االقتصادي

أبوظبي - االتحاد

أكــد مســؤولون ومطــورون عقاريون أن اإلجــراءات المحفزة لالســتثمار التي تم 
إقرارها خالل العام الحالي، تسهم في دعم النشاط بالقطاع العقاري في أبوظبي، 
موضحيــن أن تعديــالت قانــون الملكيــة العقارية، وإقرار نظــام البطاقة الذهبية، 
فضــاًل عــن قانــون اإلعســار واإلفــالس، وبــدء توفيــر أرقــام التــداوالت العقارية، 
وتسهيل اإلجراءات والرسوم، تسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري باإلمارة.

“االتــحــاد”  لصحيفة  الــمــطــورون  وقـــال 
عــلــى هــامــش مــشــاركــتــهــم فـــي جلسة 
مــاركــتــس،  ــفــورمــا  إن نظمتها  نــقــاشــيــة 
ــظــمــة لـــمـــعـــرض “ســيــتــي  ــمــن الـــجـــهـــة ال
أبوظبي  تستضيفه  ــذي  ــ وال ســكــيــب”، 
في  العقاري  السوق  إن  المقبل،  أبريل 
تحسن  على  مــؤشــرات  يشهد  أبوظبي 

االستثماري  العائد  ارتــفــاع  مــع  األداء 
للسوق.

وقـــــال مـــديـــر قـــطـــاع االســـتـــثـــمـــار في 
لــالســتــثــمــار محمد  أبـــوظـــبـــي  مــكــتــب 
 20 حالًيا  تضم  اإلمــارة  إن  الحوسني، 
أهمية  إلى  مشيًرا  استثمارية،  منطقة 
الــتــي يقدمها  ــفــرص  ال االســتــفــادة مــن 

التسهيالت  بفضل  ــعــقــاري؛  ال الــقــطــاع 
التي وفرتها القيادة الرشيدة من خالل 
إطالق عدد من مبادرات التحفيز خالل 
القوانين  إلــى  إضافة  األخــيــرة،  الفترة 

التنظيمية التي تدعم تطوير القطاع.

ومن جهته، قال رئيس لجنة  «
العقارات والمقاوالت بغرفة تجارة 

وصناعة أبوظبي، مبارك حمد 
العامري، إن تعديالت قانون الملكية 
العقارية تسهم في تحسن النشاط 
بالمناطق االستثمارية، موضًحا أن 
هذه التعديالت تلبي مطلًبا رئيًسا 

للمطورين.

ماركتــس” “إنفورمــا  نظمتهــا  نقاشــية  جلســة  خــال 
مطورون: 5 إجراءات تدعم السوق العقاري بأبوظبي

“بيتك”: تداوالت العقار تواصل تحسنها وترتفع 10 %
2019 الــثــالــث  ــع  ــربـ الـ ــي  فـ ــوي  ــقـ الـ أداءه  ــل  ــواصـ يـ الــقــطــاع 

ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي “بيتك” 
تسجيل  في  استمر  العقاري  القطاع  أن 
منذ  بلغها  ــتــي  ال الــمــرتــفــعــة  مــســتــويــاتــه 
بــدايــة الــعــام الــمــاضــي، إذ صــعــدت قيمة 
العام  التسعة أشهر من  التداوالت خالل 
2019 إلى أكثر من نحو 2.8 مليار دينار 
بنسبة %10 عن نفس الفترة في 2018. 
القوي  أداءه  العقاري  القطاع  ويــواصــل 
بــرغــم تــزامــن الــربــع الــثــالــث مــع موسم 
يعني  مــا  األضــحــى،  عيد  وعطلة  الــحــج 
الذي ساهم  التداول  أيام  لعدد  انخفاًضا 
في انخفاض قيمتها عن الربع الثاني من 

العام الحالي. 
خالل  العقار  تــداوالت  أن  التقرير  وذكــر 
969 مليون  اقــتــربــت مــن  الــثــالــث  الــربــع 
دينار منخفضة 4 % فقط عن قيمتها في 
الربع السابق له، لكنها حافظت على مسار 
االرتفاع خالل السنوات الثالث الماضية، 
إذ تعد قيمة التداوالت ثالث أعلى قيمة 

بأداء متفاوت  الفترة، مدفوعة  في تلك 
تصاعدي  اتجاه  مع  العقارية،  للقطاعات 
الــطــلــب عــلــى العقار  لــمــعــدالت  مــلــحــوظ 
متمثاًل في عدد التداوالت التي ارتفعت 
إلى 5210 صفقات خالل األشهر التسعة 
من  الــفــتــرة  ذات  بــزيــادةعــن   2019 مــن 
العام السابق له، بينما تراجع عددها في 

أســاس  على   %  12 بنحو  الثالث  الــربــع 
في  عددها  انخفاض  نتيجة  سنوي،  ربع 
بنحو  ارتفعت  لكنها  القطاعات،  مختلف 
وشهدت  ســنــوي.  أســـاس  على   %  10.5
الثالث  الربع  خالل  المختلفة  القطاعات 
أداء متفاوًتا على أساس سنوي، مدفوًعا 

بأداء قوي للعقار التجاري.

القبس االلكتروني

دبي - العربية.نت

سجلت تصرفات الرهن والبيع في السوق العقاري المحلي في دبي نحو 
إذ   ،2019 نوفمبر  نهاية  الجاري وحتى  العام  بداية  منذ  مليار درهم   183
استحوذت الرهون على 109 مليارات درهم بنسبة 59.5 %، بينما حققت 

حصة المبيعات 74 مليار درهم )20.2 مليار دوالر( بما يعادل 40.55 %.
وحققت تصرفات البيع والرهن للوحدات العقارية 47.7 مليار درهم، منها 
8.546 مليار للرهن و39.131 مليار للبيع. واستحوذت مبايعات الوحدات 
المنجزة  الــوحــدات  أمــا   ،%  63 بنسبة  األكبر  الحصة  على  الخريطة  على 
فسجلت 14.6 مليار بنسبة 37 %. أما المباني فبلغ إجمالي التصرفات فيها 
نحو 11 مليار درهم، استحوذت الرهون على 2.33 مليار درهم بنسبة 21.5 
%، أما المبيعات فحققت 8.741 مليار بنسبة 78.5 %. وسجلت مبيعات 
المباني المنجزة 1.865 مليار درهم بنسبة 21.3 %، أما التي على الخريطة 

فبلغت 6.876 مليار درهم بنسبة 78.6 %.
 124.4 والبيع  الرهون  إجمالي  فسجل  األراضــي  بتصرفات  يتعلق  وفيما 

مليار درهم. 

20.2 مليار دوالر مبيعات عقارات دبي في 11 شهرا

أكــد خبــراء عقــارات وأصحاب مكاتب عقارية في البحرين أن ســوق تأجير المحالت التجارية والمكاتب تشــهد ركوًدا كبيًرا خالل 
العام الجاري 2019؛ بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء والفيزا المرنة، إذ أثرا على هذه السوق بشكل كبير.

األهلي  نــاصــر  االقــتــصــادي  الخبير  وقـــال 
التجارية  المحالت  على  الطلب  قلة  إن 
ارتفاع  بداية  مع   2018 العام  في  بــدأت 
تأثير  لها  والتي  عموما،  الكهرباء  أسعار 
كبير على السوق العقارية، وأسباب أخرى 
مثل رسوم السجل التجاري وأيضا الفيزا 
البحريني  التاجر  على  تؤثر  التي  المرنة 
ــمــؤســســات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر  صـــاحـــب ال

والصغيرة في الغالب.
الشوارع  المحالت في  أن بعض  وأوضح 
كانت  البحرين  فــي  المعروفة  التجارية 
بيع  تباع  كانت  أنها  حتى  بكثرة  مطلوبة 
“قفلي” إال أنها أصبحت معروضة لإليجار 
وال يوجد أي مستأجر يرغب فيها بسبب 

سعر اإليجار وكلفة الكهرباء.
وأشــار إلــى ضــرورة وجــود مراجعات من 
العقاريون  خــاطــب  إذ  المعنية،  الجهات 
إلغاء  هناك  ليكون  والنواب  الجهات  هذه 
تخفيضها  يتم  أن  أو  معينة  لفئة  رســوم 

لهم، إذ يجب إنقاذ ما تبقى من السوق.
المحالت  الركود في  نسبة  أن  إلى  ولفت 
تصل  بينما   %  60 إلــى  تصل  الــتــجــاريــة 
الــركــود  هــذا  ومــع   ،% 30 إلــى  بالمكاتب 
اضــطــر أصــحــاب الــمــحــالت فــي تخفيض 
المستأجر من  اإليجار ولكن تخوف  سعر 
مالزما  ظل  المرنة  والفيزا  الكهرباء  كلفة 

للوضع.
لمجموعة  الــعــام  المدير  قــال  جانبه،  مــن 

غرناطة العقارية حسن مشيمع، إن سوق 
في  والمكاتب  التجارية  المحالت  تأجير 
ركود عالمي، ولكن في البحرين هذا يعود 
ألسباب أخرى وهي اإلجراءات الحكومية 

التي سببت اإلرباك في السوق.
والــــــــوزارات  الـــمـــؤســـســـات  أن  وأوضــــــح 
ــع الـــتـــجـــار  ــ ــ ــــت م ــل ــامــ ــعــ ــ ــة ت ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال
والمستثمرين بطريقة غير مسؤولة فهي 
البعير”،  ظهر  قصمت  التي  “القشة  تعتبر 
وأصــبــحــت كــلــفــة الــكــهــربــاء ال تــطــاق إن 
المحلي،  أو  األجنبي  المستأجر  على  كان 
أن  المتوقع  من  كبيرة  مشكلة  وأصبحت 

تكون التكاليف األعلى بين دول الخليج.
وأضــــاف أن إحـــدى األســـبـــاب أيــضــا هي 

عنها  التصريح  تم  والتي  المرنة”  “الفيزا 
أخــيــرا بــوجــود أكــثــر مــن 30 ألـــف عامل 
أجنبي تحت هذه الفئة ما يعني أن هناك 
30 ألف عامل يمكنه أن يستمر ويستأجر 
المؤسسة  وصــاحــب  البحريني  وينافس 
وأثــرت هذه  فيها سابقا،  يعمل  كان  التي 
التجار  الفقراء وصغار  على  المرنة  الفيزا 

أصحاب المشاريع متناهية الصغر باألكثر.
اعتبارا  الوضع  تــدارك  إلى ضــرورة  ولفت 
من اآلن قبل أن يتفاقم أكثر فأكثر حتى 
تم  لــو  حتى  لــهــا،  حــل  ال  المشكلة  تصبح 
لن  للمستثمر  تشجيًعا  الـــرســـوم  تقليل 
السابق، مشيًرا  يعود الوضع كما كان في 
إلى أن القوانين الجديدة يجب أال تكون 

أنها  وحتى  ومتسرعة  ومتتابعة  متتالية 
متهورة بعض األحيان، وعند بحث بعض 
القوانين يجب أن يتم أخذ آراء أصحاب 
األمر والتشاور معهم كونهم أدرى بالسوق 

وأحواله.

وبدأت البحرين منذ العام 2016 برفع  «

أسعار الكهرباء على العقارات التجارية 

واألجانب والمنزل الثاني للمواطنين، 

بصورة تدريجية من 16 فلسا للوحدة 

في العام 2016 إلى 29 فلسا للوحدة 

في العام 2019 )إذ أصبحت الـ5000 

وحدة األولى بـ16 فلسا(، فيما ارتفعت 

أسعار وحدة استهالك الماء غير 

المنزلي من 400 فلس في العام 

2016 وارتفعت تدريجيا حتى وصلت 

إلى 750 فلسا للوحدة.

ناصر األهليحسن مشيمع 

“الكهرباء” و“الفيزا المرنة” يتصدران أسباب ركود اإليجارات
لــلــمــكــاتــب  % و30  الــــتــــجــــاريــــة  لـــلـــمـــحـــات   %  60 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ



business@albiladpress.com 20

يطل فندق ريتز كارلتون شنغهاي بودونغ على ضفاف نهر هوانغبو الكبير في قلب مدينة شنغهاي، وبالقرب من المركز التجاري والمالي للمدينة التي تتألأل 
باألنــوار والمبانــي الشــاهقة. ويتكــون الفنــدق مــن 58 طابقا، وُيعد تحفــة فنية في التصميم الخارجي بلمســات المهندس المعماري العالمي ســيزار بيلي، فقد 

سعدت به من خالل إقامتي فيه أثناء زيارتي األخيرة لجمهورية الصين الشعبية.
يضّم الريتز كارلتون شنغهاي بودونغ 285 غرفة وجناحا تتفاوت مساحتها ما بين 50 مترا مربعا و410 أمتار مربعة، وبالطبع كما هو معروف تتميز سلسلة 
فنادق الريتز كارلتون بفخامتها سواء كانت في بلدي البحرين أو في أي مكان بالعالم وذلك من خالل لمسات تصميمية ووسائل الترفيه والراحة بالتكامل 

مع المشاهد الخالبة للمدن العريقة. 
كانت هناك حفاوة االســتقبال الكبير لصحيفة “البالد” من قبل المدير العام للفندق هوس فيتري الذي رحب بي، وقال إن للبحرين مكانة مميزة له شــخصيا 

ولمجموعة الفنادق العالمية، وإنه زار المملكة وأحبها كثيرا بالرغم من أن زياراته كانت قصيرة جدا. 
هــوس فيتــري خــص “البــالد” بجولــة حصرية لمرافــق الفندق ولالطالع على المميزات المختلفة، ومن أكثر األشــياء التي شــدتني شــخصيا المطعم الموجود 
علــى الســطح “فليــر”، ويقــدم تجربــة تنــاول الطعام وقضاء ســهرات على الهــواء الطلق، حيث يطّل على مشــاهد رائعة لبــرج “بيرل” وجادة بونــد، وهونغكو 
شــور. يقــّدم المطعــم مجموعــة من المقبالت األساســية من اليابان، فيتنام، إندونيســيا، الهنــد، تايلندا، والصين. كما أّنه أكثر مكان يتــّم تصويره في الفندق. 

وفي وقت سابق من هذه السنة، تم اختياره من قبل مجلة “فوربس” ضمن قائمتها المرموقة ألفضل “مطعم على السطح” في فندق، على مستوى العالم.
هوس فيتري استقطع من وقته وجلس معي، فكان هذا الحوار معه عن الفندق، وعن ارتباطه بالسياح البحرينيين والخدمات التي يقدمها لهم:

أخبرنا أوًل عن تجربتك المهنية  «
وسيرتك؟

نشأت في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 
القيـــادة  فـــي  شـــهادة  علـــى  وحصلـــت 
التنظيميـــة فـــي جامعـــة واليـــة أريزونا. 
بـــدأت العمل فـــي قطاع الضيافـــة منذ 3 
عقـــود، وحصلـــت على وظيفـــة رائعة مع 
عالمـــة الريتز كارلتـــون، إذ أعمل منذ 24 
عاما، واشتغلت على مختلف المستويات 
من مديـــر لألغذية والمشـــروبات وصواًل 
إلى نائب رئيس الشركة متعددة الملكية.

قبل أن أتولى منصب المدير العام لفندق 
الريتـــز كارلتـــون شـــنغهاي بودونـــغ فـــي 
شـــهر يونيو مـــن هذا العام، كنت أشـــرف 
علـــى تطوير عدد مـــن المشـــاريع التابعة 
لماريوت الدولية في شـــيامن وشانغشـــا 
نانينغ وسانيا، إضافة إلى اإلشراف على 
افتتـــاح عدد من الفنادق عبر هيانان وبر 
الصيـــن الرئيـــس، إضافـــة إلـــى منصبـــي 
مديرا عاما للريتز كارلتون ســـانيا، خليج 
يالونـــغ. وقبل ذلـــك، أمضيت 7 ســـنوات 
رائعـــة في الشـــرق األوســـط، حيث كنت 
أشرف على منشـــآت الريتز كارلتون في 

الدوحة.

العمل الخيري ورفاهية األطفال 

وبغـــض النظـــر عن مـــكان وجـــودي، أصر 
على تكريس نفســـي للسعي إلى تحقيق 
األطفـــال  ورفاهيـــة  العامـــة  الرفاهيـــة 

وحماية البيئة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يعتبـــر تنفيـــذ البيـــع 
الخيـــري لـــدب دنـــدن إحدى مســـاهماتي 
فـــي برنامـــج الفنـــدق لخدمـــة المجتمـــع. 
وتكرس الحملة الهادفة إلى جمع مليون 
يوان صيني )142 ألف دوالر(؛ للمساعدة 
في تمويل مركز “سانيا برايت كونكشن” 
الذي يوفـــر التدريب العالجـــي التأهيلي 
والمـــوارد التعليميـــة لألســـر األكثـــر فقرا 
بالشـــلل  مصابيـــن  أفـــرادا  تضـــم  التـــي 

الدماغي، واألطفال المصابين بالتوحد.
ومنذ إطـــالق الحملة العـــام 2016، نجح 
فندق الريتز كارلتون سانيا، يالونغ بجمع 
تبرعـــات بقيمـــة تفـــوق مئتي ألـــف يوان 

صينـــي لمركز “ســـانيا برايت كونكشـــن”، 
مـــا يوفـــر التمويـــل والمـــوارد والمرافـــق 

للمساعدة في تعزيز رفاهية األطفال.

هل يمكن أن تعطينا لمحة  «
عامة عن فندق الريتز كارلتون 

شنغهاي، بودونغ؟

الريتـــز كارلتـــون شـــنغهاي،  يعـــد فنـــدق 
بودونغ منارة للترف والفخامة في المركز 
المالـــي والتجـــاري للمدينة. يقـــع الفندق 
في برج شنغهاي أي إف سي، وهو عبارة 
عـــن المبنـــى األرقى في حـــي لوجيازوي 
المالـــي والترفيهي، وُيعد تحفة فنية من 
إبداع المصمم المعماري الشـــهير ســـيزار 
بيلي. من هندسته المعمارية المستوحاة 
من فن اآلرت ديكو إلى إطالالته الرائعة 
علـــى جـــادة بوند التاريخيـــة، تتناغم كل 
التفاصيـــل لتقديـــم مـــالذ عالمـــي نابـــض 
بالحياة، يعد بذكريات ُتحفر في الذاكرة 

في شنغهاي الحديثة.
فـــي حياتـــي المهنية ســـافرت كثيرا جدا 
ويمكننـــي أن أقـــول بصراحـــة كاملـــة إن 
فندق الريتـــز كارلتون شـــنغهاي، بودونغ 
يشـــكل واحـــدا مـــن أكثـــر الفنـــادق روعة 
فـــي العالـــم. لدينا كل شـــيء مـــن اليوغا 
في الســـماء إلى شـــاي العصـــر من عالمة 
مـــن  مجموعـــة  أكثـــر  إلـــى  ميكوموتـــو 
مـــن  المســـتوحاة  المعماريـــة  الهندســـة 
اآلرت ديكـــو، التـــي ُتعتبر غيـــر منقوصة 

في أي مكان في العالم. 
ويشـــار إلـــى أن مجلـــة فوربـــس اختارت 
المطعـــم الموجـــود علـــى الســـطح ضمـــن 
قائمتهـــا المرموقـــة ألفضـــل “مطعم على 
الســـطح” في فندق، على مستوى العالم. 
وفـــي جوائـــز خيـــار القـــراء مـــن مجلـــة 

كوندي ناســـت ترافلـــر للعام 2018، وهي 
الجوائـــز األقـــدم واألعـــرق واألهـــم مـــن 
حيث االعتراف بالتميز في قطاع السفر 
والســـياحة، حصد فنـــدق الريتز كارلتون 
شـــنغهاي، بودونغ تصنيـــف الفندق األول 
فـــي الصيـــن. فكثيرة هي األســـباب التي 

تجعلنا نفتخر بهذا الفندق.

ما المزايا التي تجعل من هذا  «
الفندق جاذبا للمسافرين من 

الدول الخليجية؟

إن أهـــم ما يبحـــث عنه مســـافرو منطقة 
فـــي  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
وجهاتهم السياحية، الفخامة، وأن تكون 

وجهـــة مناســـبة لمختلـــف أفـــراد العائلة، 
وأؤمـــن بأننا نتميز بقـــدرة ال ُتضاهى في 
توفيـــر تجربـــة فاخـــرة جـــدا فـــي مدينة 
شـــنغهاي تجمـــع تحـــت ســـقف واحـــد ما 
بين التســـوق عالمـــي المســـتوى، وأفخم 
المطاعـــم والتجـــارب المذاقية، والترفيه 
العربيـــة  للعائلـــة  الموجهـــة  والمرافـــق 

المتميزة.
وال يقتصر الموضوع على المنشأة بحد 
ذاتهـــا فحســـب، بـــل تجربتنـــا الفندقية 
مـــع  فـــي مدينـــة شـــنغهاي،  المتجـــذرة 
أجنحـــة  أبرزهـــا  مـــن  نذكـــر  تفاصيـــل 
“هارمونـــي”، وأســـرع قطار فـــي العالم، 
ســـائق،  مـــع  رويـــس  رولـــز  وســـيارات 
شـــنغهاي،  فـــي  النـــد  ديزنـــي  ومتنـــزه 

تنضـــم  التـــي  ســـي”،  إف  “أي  ومجمـــع 
جميعهـــا إلـــى خدماتنا المميـــزة عالمية 
المســـتوى، إذ توفـــر تجربـــة ُتحفـــر في 

الذاكرة إلى األبد.

هل من مبادرات جديدة تهدف  «
إلى اجتذاب الضيوف من البحرين 

وباقي دول مجلس التعاون؟

منتجاتنـــا  تقديـــم  علـــى  نركـــز  نحـــن 
وخدماتنا بشـــكل مبتكر دائما من خالل 
إيالء اهتمام شخصي لكل ضيف، وبكل 
الطـــرق الممكنـــة، لتكون تجـــارب الريتز 
كارلتون أكثر تميزا باســـتمرار. ومن هذا 
المبـــدأ، أطلقنـــا باقة من العـــروض على 
األجنحـــة الفاخرة للمســـافرين من دول 
مجلس التعاون الخليجي. وتشمل تلك 
الترحيبيـــة  المزايـــا  والعـــروض  المزايـــا 
العربيـــة وتجـــارب عائليـــة مثـــل تذاكـــر 
مجانيـــة إلى ديزني النـــد وجوالت كبار 
وجـــوالت  المتنـــزه،  عبـــر  الشـــخصيات 
النخبـــة لبـــرج “لؤلـــؤة الشـــرق”، ورحلـــة 

مائية عبر نهر هوانغبو.

لماذا نشهد زيادة في عدد  «
السياح من الدول الخليجية إلى 

الصين عموما؟

مـــن دول مجلـــس  المســـافرون  يتمتـــع 
التعـــاون الخليجـــي بحـــب مميـــز للقارة 
اآلســـيوية وغالبا ما يختـــارون وجهات 
آســـيوية لعطالتهم العائلية مثل ماليزيا 
وتايلنـــدا وإندونيســـيا أو حتـــى اليابان 
الدولـــة  الصيـــن  تبقـــى  وكوريـــا، ولكـــن 
األقـــل استكشـــافا بين البلـــدان األخرى، 
وبالتالي، ثمة فرصة كبرى لالستكشاف 
واختبـــار تجـــارب جديـــدة، وبدأنـــا نرى 

نتائج ذلك.
وتؤثر العالقـــات السياســـية والتجارية 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن  القويـــة 
الخليجـــي والصيـــن بشـــكل غير مباشـــر 
بالبلـــد  االهتمـــام  مســـتوى  مـــن  وتزيـــد 
مـــن  عـــدد  إبـــرام  وشـــهدنا  ســـياحيا. 
دول  مـــع  اإلســـتراتيجية  االتفاقـــات 

خليجية في العام السابق.

لخص لنا مزايا الفندق.. «

اإلقامـــة فـــي الريتـــز كارلتون شـــنغهاي، 
بودونـــغ لهـــا مزايـــا عديـــدة مثـــل قـــرب 
الفندق في الوصول السهل، عبر المشي 
خطوات قليلة إلى أضخم مركز تســـوق 
في الصين وهو “مول آي إف ســـي”، مع 
أكثر مـــن 180 عالمة تجاريـــة ومطاعم 
الســـينما  قصـــر  إلـــى  إضافـــة  عالميـــة، 
المزخـــرف، ويعـــد المجمـــع مكانـــا مميزا 

للتسوق بين العالمات الكبيرة.
يتميز الســـبا فـــي فندق الريتـــز كارلتون 
شـــنغهاي، الـــذي جربتـــه شـــخصيا لمدة 
يوميـــن، بموقعه الرائع على ارتفاع عاٍل 
جـــدا، وتســـتطيع أثنـــاء المســـاج النظـــر 
إلـــى المدينة، وفـــي هـــذا المنتجع يقدم 
المتخصصون جلسات التدليك والجمال 
والراحة واالســـتجمام المصممة بحسب 
لـــكل ضيـــف،  االحتياجـــات الشـــخصية 
 .Valmontو ESPA باستخدام منتجات
قـــرب  أيضـــا  الجميلـــة  األشـــياء  ومـــن 
الفنـــدق مـــن ديزني النـــد في شـــنغهاي، 
فهـــو يبعد فقط 40 دقيقة بالســـيارة من 
الفندق، وهو متنزه آســـر مســـتوحى من 
شـــخصيات ديزني الشـــهيرة والمحببة. 
تشـــتهر شـــنغهاي بمأكوالتها المستوحاة 
مـــن أنحاء العالـــم، ويوفر فنـــدق الريتز 
مطاعـــم  بودونـــغ  شـــنغهاي،  كارلتـــون 
مميزة جدا، وشـــخصيا أعجبت بالطعام 
اإليطالـــي في مطعم “ســـينا”، إلى جانب 
“أورا الونـــج & جاز بار” المصمم بطريقة 

خيالية.

البحار بصحبة هوس فيتري

الفندق يطل على ضفاف نهر هوانغبو  في دهاليز الريتز كارلتون شنغهاي بودونغ

والخليجيين الــبــحــريــنــيــيــن  لــلــعــمــاء  ــة  ــاص خ ــروض  ــ ع ــلــفــنــدق:  ل الــعــام  ــر  ــدي ــم ال

ريتز كارلتون شنغهاي بودونغ... الفخامة والضيافة على أصولهما

إعداد: طارق البحار

األحد 1 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الثاني 1441 - العدد 4065

الفندق في قلب 
المدينة النابض 

ويبعد 40 دقيقة عن 
“ديزني لند”

الفندق يضم 285 
غرفة وجناحا تتفاوت 
مساحتها ما بين 50 

و410 أمتار مربعة

العالقات القوية 
بين مجلس التعاون 

الخليجي والصين 
تزيد السياحة البينية

الريتز كارلتون 
شنغهاي بودونغ 

يشّكل واحدا من أكثر 
الفنادق روعة بالعالم
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حين أتأمل الحياة، بجدية وموضوعية أجد فرصة للتعبير عن وجودنا كله من خالل 
ما قدمناه لآلخرين، وهو معيار الحكم على األفراد واألحداث، وعادة ما يكون حكمنا 
مرتبطا بمشاعرنا التي ترى وتسمع وتحكم على ما تراه وتلمسه من نتائج ذات عالقة 
باألمـــور الكبـــرى التي تغير التاريخ وتحدث فرقًا في العالم. وصلت لنتيجة مفادها أن 
صفـــة الحاكم واإلنســـان معًا، نادرة بهذا الزمن، لكـــن منذ أن عرفت واقتربت وجاورت 
ســـمو رئيس الوزراء األمير خليفة بن ســـلمان رعاه هللا وشفاه وحفظه من كل مكروه، 
وتأملـــت نهجـــه بالحياة، ليس بالعمل فقط وال بتســـيير دفة الدولـــة، وال بإدارة الحكم، 
وهـــذه كلها صفات أي حاكـــم أو قائد، يدير دولته، ما صادفته أنا وكثيرون غيري ممن 
أحاطوا بســـموه لســـنوات، ليـــس الحاكم أو القائد فحســـب بل اإلنســـان، وهذا ما أقف 
عنده، خليفة بن ســـلمان اإلنســـان الذي بالمواقف اإلنســـانية تراه ينفصل عن مشـــاعر 
الحكـــم وقوانينـــه وقواعـــده وهي بال شـــك مقدســـة عنـــده، ويقترب من النـــاس بروح 
اإلنسان الذي شعر بآالمهم ومعاناتهم، ومتطلباتهم واحتياجاتهم، وأكثر ما لفت نظري 
خالل تأملي هذه الصفة فيه، ليس فقط أنه يقترب من المرء ويتعرف على مشـــكلته 
أو يحل عقدته، بل فوق ذلك يتابعها فيما بعد، ويســـأل ويطمئن إذا ما األمور ســـارت 

بخير.
ومن الصور الكثيرة التي لمســـتها من ســـموه لدى تأملي مواقفه اإلنســـانية، وقفته مع 

األشـــخاص فـــي معاناتهم الصحية، فبمجـــرد أن يعلم أو يصله خبـــر مريض أو مصاب 
بوعكـــة، أو يتعالـــج، هنـــا تبـــرز صفة اإلنســـان قبـــل صفة الحاكـــم، تقفـــز للواجهة روح 
اإلنسانية، فيبدأ من الوهلة األولى اهتمام سموه بهذا اإلنسان وجميع خطوات عالجه 
ورعايته واهتمامه، إلى أن يشفى، ال ينتهي األمر عند ذلك، فكلما رآه أو سمع عنه من 
أحـــد أبنائـــه أو أقربائه بادرهم بالســـؤال عن هذا اإلنســـان، وهنا تبـــرز روح األب واألخ 
حين يبدو سموه وهو مهتٌم برعايته من كل النواحي الطبية واإلنسانية، وهذه الصفة 
قل ما تجدها بقائد بحجم ســـموه في تحمل مســـؤوليات الحكم الكبيرة والشاقة التي 

عادة ما تشغل أي حاكم عن رؤية ما يجري لمواطنيه بحكم حجم المسؤولية.
تأملت لســـنواٍت عالقة ســـموه بكل من يزور مجلسه أو من يراه في زياراته الميدانية 
لمـــدن وقرى البحرين، تأملـــت متابعاته للمرضى والمصابين بالحـــوادث، بداخل البالد 
أو خارجها، تأملت اهتمامه بحل مشـــاكل المعدمين ومن واجهوا تعثرا بحياتهم ومن 
لديهـــم مشـــكالت مـــع الجهات الخدمية، تأملت ذلك وشـــعرت بأن هللا مـــع هذا الرجل، 
وهـــذا جزيـــل مـــا قدمه لإلنســـانية من خيـــر. ســـموه أطـــال هللا بعمره ومـــده بالصحة 
والسعادة، أسعد كل مواطن لجأ إليه أو سمع عنه أو قرأ عنه أو تناهى خبره إليه. هذه 

صفة القائد واإلنسان حفظه هللا من كل مكروه.
تنويرة: األحالم ال يصنعها النوم بل يحققها العقل. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

صفة القائد واإلنسان نادرة بهذا الزمان

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

للتواصل: 17111483

المرأة البحرينية أذهلت العالم بخطواتها األسطورية وعقلها المتوهج
نظـــم المجلس األعلى للمرأة يوم أمس الســـبت احتفالية بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينيـــة برعايـــة كريمـــة مـــن صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة ســـيدي جاللة الملك المفدى رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة حفظهـــا هللا، واحتفاليـــة هـــذا العام خصصت لــــ “المـــرأة البحرينية في 
مجـــال التعليـــم العالي وعلوم المســـتقبل”، وقبـــل تناول الموضـــوع والتحدث 
عـــن إنجـــازات المرأة البحرينية في مجـــال التعليم العالي، أســـترجع فقرة من 
تحقيـــق أجرتـــه المجلـــة الشـــهيرة “العربـــي” )مـــن مقتنياتي( عـــن البحرين في 
عـــدد أغســـطس عـــام 1966 تحت عنـــوان “البحريـــن بعد 8 ســـنوات.. نهضتان 
جديدتان: إحداهما عمرانية واألخرى نسائية”. تقول الفقرة )إن المعمل الكبير 
الـــذي تتخرج منه فتـــاة البحرين الحديثة ثانوية البنـــات، وكانت بعثة العربي 
أول بعثـــة صحافية يســـمح لهـــا بدخول هذه المدرســـة تقديرا للـــدور الثقافي 
الكبيـــر الذي تؤديه المجلة. إن مبنـــى الثانوية يحمل طابع تطور تعليم الفتاة، 
فكلما زاد عدد الطالبات أو استحدث قسم جديد، أضيفت غرفة أو جناح لهذا 
المبنى الذي أصبح متشعبا في كل اتجاه، روعة في األعمال التربوية الكبيرة 
الجاريـــة فـــي المبنى الذي بداخله 10 معلمـــات بحرينيات و24 معلمة مصرية، 

و4 فلســـطينيات، و6 أردنيـــات، و10 هنديات وإنجليزيـــات. إنهن يعملن بتفان 
لتأهيـــل 715 طالبـــة حتى يحصلن على الشـــهادة التوجيهية، ومن المنتظر أن 
تتخرج هذا العام 130 طالبة موزعات كاآلتي.. 39 قسم علمي، 61 قسم أدبي، 

و30 قسم المعلمات(.
أين نحن من ذلك التاريخ واليوم، تزينت المسافات واخترقت المرأة البحرينية 
عيـــون المســـتحيل وتحملت كامل مســـؤوليتها في البناء والتنميـــة والتطوير، 
ووصلت إلى مناصب قيادية عليا في المؤسســـات األكاديمية وأثبتت جدارتها 
بكل تفوق في البحث العلمي واألكاديمي، وكانت بحق عنوانا للريادة والقيادة 

ليس في المجال التعليمي والتربوي فحسب، إنما في كل نواحي الحياة. 
العالـــم بخطواتهـــا  المجـــاالت وأذهلـــت  فـــي كل  ناجحـــة  البحرينيـــة  المـــرأة 
األســـطورية وعقلها المتوهج وإنســـانيتها الشـــامخة، وكانت دوما وأبدا فيضا 

من التضحية. 
باقة ورد بمناسبة يوم المرأة البحرينية: إلى عمتي “ثاجبة”.. جذور الحنان األزلية  «

وبساتين أفراحنا. إلى زوجتي “شيخة الرويعي”.. جفون الورد وطعم األزمنة التي ال 
تنبت غاباتها غير أوراق الحناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خلق معهد التنمية السياســـية حالة فريدة من نوعها في مســـعى جديد لتوطيد 
عالقـــات األخـــوة والمحبـــة وحالـــة العشـــق الالمتناهـــي التـــي تربط بيـــن أفراد 
المجتمع البحريني وكم استمتعنا جميعا بالملتقى األخير الذي شحذت جلساته 

الهمة وروح االنتماء والمواطنة بقدر رفعة وعزة علم المملكة الغالي.
لقـــد كان الملتقـــى الذي يحمـــل عنوان “البحريـــن.. انتماء ومواطنـــة” مثاال رائعا 
لكـــم العطـــاء واللهفة التي يحملها كل مواطن بحريني لتراب أرضه وتجلى ذلك 
واضحـــا فـــي عدد الحضور الكبير الذي تواجد في معظم جلســـات الملتقى التي 
تنوعـــت بيـــن مناقشـــات حول دور األســـرة والتعليـــم واإلعالم والشـــباب والفن 
كعوامـــل مؤثرة في رفع حس االنتماء والرفعة واالعتزاز والفخر، واألجمل أنها 
كانت جلسات تتناسب مع جميع أعمار الحضور من طلبة وتربويين وأكاديميين 
وإعالمييـــن وشـــخصيات عامة وآبـــاء وأمهات ناهيك عن تواجـــد عدد كبير من 
جميـــع وزارات الدولـــة، حضروا ولمحوا طاقة الوعي التـــي أحاطت الجميع في 

هذا الملتقى.

وكانـــت لفتـــة كريمة من المعهد أن يتواجد رئيـــس مجلس أمنائه علي الرميحي 
منـــذ ســـاعات الصبـــاح الباكـــر لنهايـــة الملتقى ويشـــارك بمنتهـــى التواضع فرحة 
الجميـــع بنجـــاح هـــذا الملتقى، ناهيك عن حســـن اإلدارة من قبـــل العاملين على 
هذا الحدث الذي احتضن فنانا مرهف األحاســـيس، حذق التعامل يجيد الحوار 
والثناء ويعايش حاالت الحب ويتفهم قدر المحبة التي أحاطته كالفنان العربي 
حســـين الجســـمي الذي نتهافـــت جميعا على اســـتقطابه ونغبط دولـــة اإلمارات 
الحبيبـــة علـــى جمـــال روح ابنها المعطـــاء الذي أكـــد مدى أهمية حـــب األوطان 

مترجما أحاسيسه في أداء األغاني التي مست وجدان الحضور بأسره.
ومضة: كلمات الشكر ال تفي القائمين على الملتقى الذين فتحوا باب المشاركة  «

والحضور للوطن كله ونجحوا في إشراك الجميع في مثل ذلك الحدث الذي نجح 
بالفعل في رفع طاقة الحب واإللهام، وحقيقة بتنا جميعا ليلتها سعيدين فخورين 
بمعهد التنمية السياسية في إلهامه لنا ممتنين لتواجد المعهد كحلقة وصل فاعلة 

بين أقطاب المجتمع وسعيه إليجاد الحلول بعد حاالت العصف الذهني التي ترجمت 
أفكارنا إلى محبة ونفع لوطننا الغالي البحرين.

سمر األبيوكي

ملتقى التنمية السياسية وطاقة من نوع آخر

يوم المرأة البحرينية
األول مـــن ديســـمبر يـــوم المـــرأة البحرينية، المـــرأة البحرينية األم واألخـــت، الزوجة 
والبنـــت، الموظفـــة والعاملة والجالســـة فـــي البيت، جميعهن نســـاء يعملـــن من أجل 
راحـــة اآلخريـــن، في هذا اليوم تتباهى المـــرأة البحرينية التي هي جزء ال يتجزأ من 
نســـاء األمـــة العربيـــة والعالم، تتباهى بما حققته من مكاســـب اقتصادية وسياســـية 
واجتماعيـــة وحقوقيـــة، ففي البحرين مخـــزون تراكمي من المكاســـب التي حققتها 

المرأة.
األول من ديسمبر يوم وطني مجيد للمرأة والبحرين وشعبها، يوم لالحتفاء بالمرأة 
التـــي نالت االهتمام والرعايـــة الحكومية وثقة مجتمعية ال حدود لها، الدولة منحت 
المـــرأة البحرينيـــة الكثيـــر من الحقـــوق، فأصبحت بذلك شـــريًكا فعلًيا وأساســـًيا في 
صناعة القرار الوطني، وال تزال المرأة تحقق النجاح تلو اآلخر بجانب أخيها الرجل، 

حيث نالت بذلك أعلى المراتب الوطنية في جميع المجاالت.
األول مـــن ديســـمبر يتم االحتفاء به في 2019م تحت شـــعار “المـــرأة البحرينية في 
مجـــال التعليـــم العالـــي وعلوم المســـتقبل” والـــذي اعتمـــده المجلس األعلـــى للمرأة، 
فالمـــرأة البحرينيـــة تعلمت مبكًرا ونالت حًظا وفيًرا من المعرفة، ما جعلها من أعمدة 
التنميـــة الوطنية، وال يختلف نصيب المرأة البحرينية عن نصيب الرجل في التعليم 
والصحة والعمل وفي كل شيء، والفرصة متاحة لها في مجال علوم األمس واليوم 
والمســـتقبل، فعلوم المســـتقبل هي علـــوم العصر الحديث الذي ستشـــارك فيه المرأة 
بما تملكه من قدرات تربوية وتعليمية، بجانب تمكنها من تقلد العديد من المناصب 

القيادية الرسمية واألهلية والمجتمعية.
األول مـــن ديســـمبر 2019م يوم المرأة البحرينية، يتوافق مـــع أعياد مملكة البحرين 
الوطنيـــة ويتزامن مع احتفاالت الذكرى المئوية األولـــى في مجال التعليم النظامي 
فـــي البحريـــن، وثمانين عاًما من بـــدء تعليم المرأة النظامي، وشـــعار هذا العام يؤكد 
دور الِعلم وأهميته التنموية في بناء الوطن ودور علوم المســـتقبل في تطوير البالد 
واإلنســـان، والمـــرأة البحرينية قادرة على تبـــوؤ دورها في ذلك بما تملكه من حضور 

متميز في المجال العالي كطالبة وخريجة وأستاذة.
األول من ديسمبر يؤكد فيه المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة  «

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد، االستمرار في تمكين المرأة البحرينية 
لتسمو دائًما عالًيا من خالل ما ُيقدمه المجلس من برامج نوعية ودورات تدريبية متميزة 

لتطوير أداء المرأة البحرينية، من أجل أن تتقدم أكثر في التعليم وفي كل المجاالت، 
ومن أجل تعزيز حضورها الوطني والمجتمعي، والعمل الجاد على إزالة أية عوائق أمام 

المرأة.

عبدعلي الغسرة

المرأة البحرينية... نجاحات وإنجازات عظيمة
تحتفل مملكة البحرين اليوم بيوم المرأة، حيث تأتي هذه المناسبة السعيدة والمرأة 
البحرينيـــة تعيـــش أزهـــى عصورهـــا، وأوج تألقهـــا، وأروع إنجازاتها، هـــي المرأة التي 
كافحـــت وتعلمت وشـــاركت في صناعة القـــرار، وصياغة مختلف المشـــاريع الوطنية 
للبـــالد، نعم كان لها ذلك بدعـــم كبير ومتواصل من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
حفظهم هللا ورعاهم، حيث منحت المرأة البحرينية حق المشاركة في صناعة القرار 
الذي يحدد مصير وطنها، ومن خالل مشروع تمكين المرأة الذي دشنته قرينة عاهل 
البـــالد المفدى رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة حفظها هللا ورعاهـــا وضعت من خالله المرأة البحرينية على 
منصات التتويج، فحصلت على حق السبق في اعتالء أعلى المناصب حتى أصبحت 
مثـــال يحتـــذى به في الجدارة والمهارة وتحقيق أحالم بنات جنســـها في حياة أفضل 

وعالم أجمل.
إن شرف تمثيل المرأة للوطن في المحافل اإلقليمية والدولية ما كان له أن يتحقق لو 
لم يكن لدينا سلك دبلوماسي رفيع المستوى، ونفر مؤهل وقادر على فهم خصوصيات 
العالـــم الجديـــد وهضـــم متغيراتـــه وتتبـــع مكوناتـــه، واســـتلهام العبـــر والـــدروس من 
مساجالته وأطروحاته الخالقة، لذا فإن اعتالء الهرم الدبلوماسي الوطني بشخصية 
قادرة وفاعلة ومؤثرة في القرار السياسي األممي مثل وزير خارجيتنا معالي الشيخ 
خالـــد بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفة الذي يشـــرفني االنتمـــاء لوزارتـــه الفاعلة هو ما 
جعلني أشـــعر كامرأة بـــأن اآلمال كل اآلمال ممكنة، وأن األحـــالم كل األحالم محققة 
وأن الفـــرص جميـــع الفرص متكافئة، ولعل في المكانة الدبلوماســـية التي حظيت بها 
معالي الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة كأول وكيل لوزارة الخارجية ما يؤكد نجاح 
وترقي مشروع تمكين المرأة وأنه لم يكن أبدا حبرا على ورق، لكنه يشترط في أدق 
أدبياته أن تكون الســـيدة مؤهلة، وأن تكون قدرتها على التأثير متوفرة، وأن تصبح 
علـــى مســـتوى المهـــارات الدبلوماســـية على أعلى درجـــة من التيقن بـــأن بالدها تقف 
علـــى مســـافة واحـــدة من القضايا اإلنســـانية المعاصـــرة، هذه هي معالي الشـــيخة رنا 
وكيلـــة وزارة الخارجيـــة التي اســـتحقت مقعدا عن جدارة ومنحـــت لمكانتها الرفيعة 
ذلك الزخم الذي يثبت أن رؤية جاللة الملك كانت دائما على حق وأن حماس قرينته 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة كان في صميم موقعه وبهاء تموضعه. كل عام 

والمرأة البحرينية ووطننا الغالي بألف خير.

زهراء عادل عيسى المرزوق



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

3834446438344464
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

Br
ok

er
's

 li
ce

ns
e 

N
o.

 3
 

Pr
op

er
ty

 M
an

ag
er

's
 li

ce
ns

e 
N

o.
 2

3

أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

38344464-
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أكــد أميــن ســر االتحــاد البحريني للســباحة أحمــد محمــد عبدالغفار حرص 
مجلــس اإلدارة على تطوير لعبة الســباحة من خــال االهتمام بالمنتخبات 
الوطنيــة وتنظيم سلســلة من البطوالت والمســابقات المحليــة باعتبارهما 
ركيزتين أساسيتين في عمل االتحاد لارتقاء برياضة السباحة التي تعتبر 

واحدة من األلعاب األولمبية المهمة.

ــاف عــبــدالــغــفــار أن االتــحــاد  وأضــ
ــه  ــاتـ ــاركـ ــشـ ــعـــى لـــتـــكـــثـــيـــف مـ يـــسـ
قدرات  وتطوير  لصقل  الخارجية 
تكللت  إذ  والسباحات،  السباحين 
بطولة  فـــي  ــرة  ــيـ األخـ الــمــشــاركــة 
آية  السباحة  بفوز  الودية  ألمانيا 
بن رجب ببرونزية سباق 50 مترا 
نــور طه  السباحة  وفـــوز  فــراشــة، 
ببرونزية سباق 50 مترا ظهر، كما 
في  حاليا  األوالد  منتخب  يشارك 

السعودية  العربية  المملكة  بطولة 
المقامة في الدمام، مؤكدا حرص 
المنتخبات  تجهيز  على  االتــحــاد 
الخارجية  بالمشاركات  ودعــمــهــا 
ــر  ــويـ ــطـ ــتـ ــات الـ ــ ــ ــاي ــ لـــتـــحـــقـــيـــق غــ

المنشودة.
ــح عــبــدالــغــفــار أن االتــحــاد  وأوضــ
يسعى الستضافة وتنظيم العديد 
من البطوالت المحلية التي تحقق 
االتحاد  يعتزم  إذ  األهـــداف،  تلك 

إقامة بطولة العيد الوطني يومي 
13 و14 ديسمبر الجاري، وستكون 
واألكــاديــمــيــات  لألندية  مفتوحة 
من  المشاركين  بعض  جانب  إلــى 
السعودية والكويت وربما سلطنة 

عمان.

المشاركات  خطة  أن  إلــى  وأشـــار 
ــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة  تــشــمــل ال
التي  القصير  للمجرى  الخليجية 
ســتــقــام بــشــهــر فـــبـــرايـــر، كــمــا من 
الــبــحــريــن  تــحــتــضــن  الــمــؤمــل أن 
بــطــولــة الــمــيــاه الــمــفــتــوحــة بشهر 

أبريل من العام المقبل 2020.
وأشاد عبدالغفار بالنجاح واإلقبال 
ــدوري  ــ ــ ــذي حـــقـــقـــه الـ ــ ــ الـــكـــبـــيـــر الـ
الــبــحــريــنــي لــلــســبــاحــة بــمــشــاركــة 
ــديــة واألكــاديــمــيــات  عــدد مــن األن
الــمــحــلــيــة، مــضــيــفــا “نــجــحــنــا في 

إعــادة إطــاق الــدوري بعد توقف 
مكسب  وهو  تقريبا  سنة   15 دام 
ــريــاضــة الــســبــاحــة ونــأمــل  كــبــيــر ل
المقبلة  الــســنــوات  اســتــمــراره فــي 
ألنه يلعب دورا رئيسا في االرتقاء 
أرفــع  ــى  إل بها  ــوصــول  وال باللعبة 

المستويات..”.

تنظيم بطولة العيد الوطني للسباحة

جانب من دوري السباحة أحمد محمد
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المكتب اإلعالمي

حقق فريق توســيز موتور ســبورت لســمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة المركز األول والمركز الثاني في سباق مكارين پيور.

المناسبة  بهذه  له  تصريح  وفي 
ــشــيــخ عــيــســى بن  ــال ســمــو ال قــ
عبدهللا آل خليفة “نود أن نشكر 
بمنصة  الـــوقـــوف  عــلــى  الــفــريــق 
األول  السباق  كان  لقد  التتويج 
لــفــريــق تــوســيــز مــوتــور ســبــورت 
مع  للنهاية  الــبــدايــة  مــن  نــاجــًحــا 
الــتــأهــل فــي كــا الــســبــاقــيــن في 
عطلة نهاية األسبوع في السباق 
الــثــانــي في  الــمــركــز  األول وفــي 

السباق الثاني.

أشكر  أن  “أود  ســمــوه  ــاف  وأضــ
ــمــلــك لــألعــمــال  مــمــثــل جـــالـــة ال
ــة وشــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــريـ ــيـ ــخـ الـ
رئيس  الوطني  األمــن  مستشار 
ــس األعـــــلـــــى لــلــشــبــاب  ــلـ ـــجـ ــم الـ
والــريــاضــة ســمــو الــشــيــخ ناصر 
دعمه  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
البحرينية  للرياضة  المتواصل 
والرعاة  الفريق  أعضاء  وأشكر 
فلم يكن أن يحدث ذلك من غير 

جهودهم جميعا.

تألق فريق توسيز موتور بسباق “مكالرين”

مجلس األلعاب القتالية

حقــق المنتخــب الوطنــي للماكمة 5 ميداليات ذهبية في بطولــة SOVEREIGN الدولية للماكمة، التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 
29 نوفمبــر، بصالــة ميــدان جاليــري بمدينــة دبــي بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة، وشــارك فيها 4 منتخبــات، هي: مملكة 

البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الهند وإيرلندا.

ونجحت الاعبة برينكا توشي من الفوز بالميدالية 
بفئة  كيلوجراما   56 وزن  منافسات  في  الذهبية 
الــســيــدات، بــعــد انــتــصــارهــا عــلــى حــســاب الاعبة 
الهندية جيزل كاميونز. ونجح الاعب محمد بال 
من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات وزن 
52 كيلوجراما فئة الرجال، بعد فوزه على الاعب 

اإلماراتي خالد فيصل. 
وحقق الاعب يوسف البلوشي الميدالية الذهبية 
الرجال،  فئة  كيلوجراما   60 وزن  منافسات  في 
اإلمــاراتــي صائب  الاعب  فــوزه على حساب  بعد 
وزن  ذهبية  فضل  عبدلله  الاعب  وحقق  ميزار. 

69 كيلوجراما فئة الرجال، بعد فوزه على حساب 
الاعب  ونجح  اإلماراتي جريسي ساجا.  الاعب 
 91 دينيس البيتوف من تحيق ذهبية وزن فوق 
حساب  على  فــوزه  بعد  الــرجــال،  فئة  كيلوجراما 

الاعب اإليرلندي ستيفن ماك موناجل.
البحريني  المجلس  رئيس  رفــع  المناسبة،  وبهذه 
لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة، وإلى ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
رئيس  الوطني  األمــن  مستشار  الشباب  وشــؤون 
الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
األول  الــنــائــب  وإلـــى  آل خليفة،  حــمــد  بــن  نــاصــر 
للشباب والرياضة رئيس  المجلس األعلى  لرئيس 
بن  الشيخ خالد  البحرينية سمو  األولمبية  اللجنة 
الوطني  المنتخب  تحقيق  بعد  خليفة،  آل  حمد 
البطولة  هــذه  في  الجديد  اإلنــجــاز  هــذا  للماكمة 

الدولية.

وقال سموه “نفخر بالنتيجة المشرفة التي حققها 
العربية،  البطولة  في  للماكمة  الوطني  المنتخب 
لسلسلة  يضاف  جديدا  دوليا  إنــجــازا  يعد  ــذي  وال
النتائج التي حققها منتخب الماكمة، والذي يؤكد 
مدى التطور في المستوى الفني للمنتخب، والذي 
انعكس بصورة واضحة في هذه البطولة. ونشيد 

في هذا المقام، بالمستويات الكبيرة التي ظهر بها 
من  استطاعوا  الذين  الوطني،  المنتخب  ماكمو 
في  ونجحوا  العالية،  وإمكاناتهم  قدراتهم  إظهار 
حصد المركز األول في 5 أوزان مختلفة”، متطلعا 

سموه لمزيد من النجاحات للماكمة البحرينية.
للماكمة  البحريني  من جانبه، هنأ رئيس االتحاد 

علي كازروني القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
بتحقيق المنتخب الوطني للماكمة هذه النتيجة 

في البطولة الدولية.
قدمه  الــذي  الكبير  الفني  بالمستوى  “نشيد  وقــال 
نجحوا  التي  المشاركة،  هذه  في  المنتخب  أفــراد 
والتتويج  انــتــصــارات   5 تسجيل  فــي  خالها  مــن 
ــك لسلسلة  ذلـ الــذهــبــيــة، ويــضــاف  بــالــمــيــدالــيــات 
إشهار  منذ  المنتخب  التي حققها  المميزة  النتائج 
لأللعاب  البحريني  المجلس  مظلة  تحت  االتحاد 
التوفيق  من  لمزيد  االتحاد  في  ونتطلع  القتالية. 
المقبلة؛  ــمــشــاركــات  ال فـــي  للمنتخب  والــنــجــاح 
الرياضة  إنجازات جديدة تضاف لسجل  لتحقيق 

البحرينية”.

االتحاد إشــهــار  منذ  للمنتخب  المميزة  النتائج  لسلسلة  يضاف  جديد  ــي  دول إنــجــاز 

5 ذهبيات لمنتخبنا بدولية دبي للمالكمة

الحــرص على توســيع رقعة الدول المســتضيفة لحفل الجوائز الســنوية

خســر بفارق عريض أمام األخضر الســعودي في لقــاء قبل النهائي

سلمان بن إبراهيم يرأس “التنفيذي اآلسيوي” األحد

منتخب السلة يخفق في التأهل لنهائي الخليجية

وصــل الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم 
النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولي لكرة القدم إلى هونغ كونغ في زيارة رســمية 
يشــهد خالهــا حفــل توزيــع الجوائــز الســنوية لاتحــاد اآلســيوي للعــام 2019 الذي 

سيقام يوم اإلثنين المقبل في مركز المؤتمرات بهونغ كونغ.

إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  يترأس  كما 
التنفيذي  المكتب  اجــتــمــاع  خليفة  آل 
لــاتــحــاد الــقــاري الـــذي سيعقد يــوم غد 
ــرار تــوصــيــات  ــ ــ )األحــــــد(؛ لــمــنــاقــشــة وإق
االتحاد  مظلة  تحت  المنضوية  اللجان 

القاري.
وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
السنوية  الجوائز  توزيع  حفل  إقامة  أن 
يترجم  كونغ  هونغ  في  القاري  لاتحاد 

حرص االتحاد القاري على توسيع رقعة 
الدول المستضيفة للفعاليات واألحداث 
وحفل  عــامــة  بصفة  الــقــاريــة  الــكــرويــة 
ان  مبينا  الخصوص  وجه  على  الجوائز 
هذه الخطوة تعكس أيضا التقدير للنمو 
المتزايد لاهتمام بكرة القدم في هونغ 

كونغ.
آل  ابــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  وأشـــار 
خليفة أن حفل توزيع الجوائز السنوية 

مهمة  مناسبة  يعتبر  اآلســيــوي  لاتحاد 
كــرة  أســـرة  مــن  بالمتميزين  لــاحــتــفــاء 
الــقــدم اآلســيــويــة فــي ختام عــام حافل 
بالبذل والعطاء من قبل منتسبي اللعبة 

في مختلف المجاالت.
وأوضح أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
أنجز جميع التحضيرات المتعلقة بإقامة 
حفل الجوائز السنوية لاتحاد اآلسيوي، 
مشيدا بالتعاون الكبير الذي قدمه اتحاد 
هونغ كونغ لكرة القدم ومختلف الجهات 
الرسمية في الباد على صعيد االنتهاء 
التنظيمية  ــتــرتــيــبــات  ال مــخــتــلــف  ــن  مـ
إلخراج الحفل بصورة زاهية تليق بكرة 

القدم اآلسيوية.

في  السلة  لكرة  الوطني  منتخبنا  أخفق 
للبطولة  النهائية  الــمــبــاراة  إلـــى  الــتــأهــل 
للمنتخبات،  عشرة  السادسة  الخليجية 
عقب خسارته اليوم أمام شقيقه منتخب 
في   66/85 السعودية  العربية  المملكة 
الدور نصف النهائي من البطولة والمقامة 
الشقيقة  الكويت  دولـــة  فــي  منافساتها 
خـــال الــفــتــرة مــن 23 نــوفــمــبــر لــغــايــة 1 

ديسمبر 2019.
ــه مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي مــســاء  ــيـــواجـ وسـ
لقاء تحديد  اإلماراتي في  اليوم شقيقه 

المركزين الثالث والرابع.
األمـــس  لــقــاء  فـــي  منتخبنا  يــقــدم  ولـــم 
مــا يشفع لــه فــي مــواصــلــة مــشــواره في 
البطولة، وخرج من دائرة المنافسة على 
بات  الــذي  الخليجي  اللقب  حلم  تحقيق 

عصّيا على منتخب السلة.
فرصة  وضــاعــت  الجميل،  الحلم  انتهى 
تلك  الخليجي،  الــلــقــب  عــلــى  المنافسة 
الــفــرصــة الــتــي كــانــت فــي الــمــتــنــاول كما 
ذلك  رغم  لكنها  الممكن،  إطــار  في  كانت 
ضاعت من بين أيدي المنتخب، وأضاعها 
من كنا نتوسم فيهم مامح جيل ذهبي.

ويتحمل اتحاد السلة المسؤولية الكبرى 

وتداعيات إخفاق المنتخب، إذ لم يحظ 
الــفــريــق بــاالهــتــمــام الــمــطــلــوب والــعــنــايــة 

الكاملة لتحقيق األهداف والتطلعات.
ويتصدر قائمة أسباب اإلخفاق للمنتخب 
التي  الائقة  غير  السلوكية  المخالفات 
أقيم  الــذي  التدريبي  المعسكر  صاحبت 
االتـــحـــاد  إدارة  ودفـــعـــت  صـــربـــيـــا،  فـــي 
للبحرين  والــعــودة  فــورا  المعسكر  إلنهاء 

ظلت  إذ  محليا،  التحضيرات  الستكمال 
إداريـــــة وال  مــعــالــجــة  “الــفــضــيــحــة” دون 

نفسية.
ــة، جــــاء اخــتــيــار  ــل ــاب ــمــق ــجــهــة ال وفــــي ال
الــمــحــتــرف األمــيــركــي ســي جــي وضمه 
لــقــائــمــة الــمــنــتــخــب بــقــرار غــيــر مـــدروس 
الفنية  الفائدة  الاعب  يقدم  لم  إذ  فنيا؛ 
المرجوة في مساعدة المنتخب للمنافسة 
ــة. وتـــواصـــلـــت الــخــافــات  ــبــطــول عــلــى ال
المنتخب  وفــد  لتلحق  والفنية  ــة  اإلداريـ
أثــنــاء فــتــرة مــشــاركــتــه فــي الــبــطــولــة؛ إذ 
رحــــل مــســاعــد مــــدرب الــمــنــتــخــب ريـــان 
المحمود بعثة الفريق وعاد إلى البحرين 
إثر خافات مع مدرب المنتخب الصربي 
داركو روسو، بعد لقاء قطر ضمن الجولة 

الثانية من البطولة.

المكتب اإلعالمي

المكتب اإلعالمي

اجتماع لجنة 
جمال الخيل

رعــايــة  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــارك  شـ
شؤون الخيل خالد أحمد حسن باالجتماع 
الخيل  جــمــال  مــســابــقــة  للجنة  الــســنــوي 
)االيكاهو( الذي عقد بالعاصمة الفرنسية 
دولــة،   ١٨ عن  ممثلين  بحضور  )بــاريــس( 
إذ اعتمدت العديد من القرارات، كما تم 
للفروسية  الملكي  االتحاد  ترشيح  قبول 
السباقات  حلبة  لمدير  القدرة  وسباقات 
“االيكاهو”  بدليل  ليسجل  الجبل  حميد 
 ٣ يضم  الـــذي  الــحــلــبــات،  مــديــري  لقائمة 

مديري حلبة من دول الخليج العربي.

سلمان بن إبراهيم 

جانب من التتويج

حسن علي

عبدالغفار: سنشارك 
ببطولة الخليج 

للمجرى القصير 
بفبراير 2020

سبورت



أفادت مصادر لـ “البالد سبورت” بأن المدرب اإلماراتي مهدي علي بات من 
األســماء المرشــحة للعمــل مــع المنتخبات الوطنيــة لكرة القدم فــي الفترة 

المقبلة.

وأضـــاف المصـــدر أن مهـــدي علـــي 
المنتخـــب  قيـــادة  لتولـــي  مرشـــح 
األولمبـــي خلفـــا للمدرب التونســـي 
ســـمير بـــن شـــمام، فيمـــا أوضحـــت 
أنبـــاء إعالميـــة أخـــرى بـــأن األول 
مرشح للعمل كذلك لقيادة منتخب 
الناشـــئين، بيـــد أن المصـــدر يرجح 
اختيـــاره للعمـــل علـــى رأس الجهاز 
الفنـــي للمنتخـــب األولمبـــي المقبل 
آســـيا  كأس  فـــي  المشـــاركة  علـــى 
المؤهلـــة لـــدورة األلعـــاب األولمبية 

القادمة “أولمبياد طوكيو 2020”.
ويعد مهدي علي الـــذي تولى مهام 

تدريـــب المنتخـــب األول اإلماراتي 
فـــي 2012، أحـــد أنجـــح المدربيـــن 
في تاريخ كرة القدم اإلماراتية، إذ 
قاد منتخب الشـــباب للفـــوز بكأس 
للتأهـــل  واألولمبـــي   ،2008 آســـيا 
إلـــى أولمبياد لنـــدن 2012، كما فاز 
مع المنتخـــب األول بكأس الخليج 
2013 والمركـــز الثالـــث فـــي كأس 

آسيا 2015.
األولمبـــي  المنتخـــب  ويجـــري 
كأس  فـــي  للمشـــاركة  تحضيراتـــه 
آســـيا 2020 تحـــت 23 عامـــا التـــي 
ســـتقام فـــي تايلنـــد ينايـــر المقبـــل 

2020 بعـــد أن تأهـــل المنتخب عن 
جدارة واســـتحقاق إلـــى النهائيات 
اآلســـيوية بتصـــدره مجموعته في 
علـــى  الحصـــول  عبـــر  التصفيـــات 
العالمـــة الكاملة مـــن النقاط )9 من 

أصل 9(.

وكانـــت القرعـــة أوقعـــت منتخبنـــا 
األولمبـــي فـــي المجموعـــة األولـــى 
ببطولة آسيا إلى جانب المستضيف 

)تايلند( والعراق وأستراليا.
كما من المتوقع أن يشارك المنتخب 
بـــدورة  القـــدم  كـــرة  فـــي مســـابقة 

التـــي  الثالثـــة  الخليجيـــة  األلعـــاب 
ســـتقام بدولة الكويت الشقيقة من 

4 لغاية 14 أبريل المقبل 2020.

هل يقود اإلماراتي مهدي علي المنتخب األولمبي؟

المنتخب األولمبي

مهدي علي
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خســر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم أمام نظيره الســعودي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين، أمس، على اســتاد عبدهللا 
بــن خليفــة، ضمــن إطــار منافســات الجولة الثانيــة للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليــج العربي “خليجي 24” المقامة حاليا في الدوحة وتســتمر 

حتى 8 ديسمبر الجاري.

وانتهى الشـــوط األول مـــن المباراة بتأخر 
منتخبنا في النتيجة بهدف دون رد.

وفـــي المبـــاراة األولى أمس، فـــازت عمان 
على الكويت بهدفين مقابل واحد.

وبنـــاء على ذلـــك، فإن ترتيـــب المجموعة 
نقـــاط،   4 عمـــان  كاآلتـــي:  صـــار  الثانيـــة 
الســـعودية والكويـــت 3 نقـــاط لـــكل واحد 

منهما، منتخبنا الوطني بنقطة واحدة.
وتختتـــم منافســـات دور المجموعات غدا 
اإلثنيـــن، إذ يلعـــب منتخبنا أمـــام الكويت، 
وعمان أمام السعودية، وال بديل لمنتخبنا 
الوطنـــي ســـوى الفـــوز للتأهـــل إلـــى الدور 

نصف النهائي.

تشكيلة منتخبنا

بـــدأ المـــدرب البرتغالي لمنتخبنـــا الوطني 
هيليـــو ســـوزا، المبـــاراة بتشـــكيلة مكونـــة 
من الحـــارس حمد الدوســـري، والالعبين: 

عبـــدهللا  بوغمـــار،  أحمـــد  عـــادل،  محمـــد 
الهـــزاع، وليـــد الحيـــام، محمـــد الحـــردان، 
محمـــد عبدالوهـــاب، ســـيد ضياء ســـعيد، 
المالـــود  عبدالوهـــاب  مرهـــون،  محمـــد 

وتياغو أوقستو.

الشوط األول

جاء الشـــوط األول ســـريعا بين الطرفين، 
وتبـــادال فيـــه الفـــرص الخطيـــرة المحققة 

للتهديف.
منتخـــب الســـعودية كان المبكـــر عبـــر كرة 
الدوســـري  ســـالم  الالعـــب  مـــن  عرضيـــة 
أنهـــا  إال  برأســـه،  الفـــرج  ســـلمان  وتابعهـــا 
حمـــد  منتخبنـــا  حـــارس  مرمـــى  اعتلـــت 

الدوسري عند الدقيقة )3(.
وســـدد العب الســـعودية نواف العابد كرة 
قويـــة بيمينه مـــن خارج المنطقـــة، إال أنها 
جـــاورت القائـــم األيمـــن لمرمـــى منتخبنـــا 

الوطنـــي دون أن تجـــد موقعا في الشـــباك 
.)6(

مرهـــون  محمـــد  منتخبنـــا  العـــب  ولعـــب 
كـــرة لزميله المهاجـــم تياغو، الـــذي توغل 
داخل المنطقة يســـارا وســـدد كرة بيساره 
أنقـــذ فيها حارس الســـعودية فواز القرني 
الموقف بإبعاده الكرة لخارج الملعب مانعا 

هدفا محققا لألحمر )26(.
وسدد العب السعودية محمد كنو كرة من 
داخـــل المنطقـــة أمســـكها بســـهولة حارس 

منتخبنا الوطني )28(.
وســـدد العب منتخب الســـعودية عبدهللا 
الحمدان كرة يســـارية مـــن خارج المنطقة 
ســـكنت يميـــن الحـــارس حمـــد الدوســـري 
األول  الهـــدف  معلنـــة  الشـــباك  وعانقـــت 

لألخضر.
وكاد المنتخب الســـعودي أن يحرز الهدف 
الثاني بعد أن تبادل سالم الدوسري الكرة 

مـــع ســـلمان الفـــرج، قبـــل أن يســـدد األول 
كرة أرضية بيســـاره أبعدها الحارس حمد 
الدوســـري بتألق كبير حاميا مرمى األحمر 

من هدف محقق )39(.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، سدد العب السعودية 
ســـالم الدوســـري كـــرة من خـــارج المنطقة 
ارتـــدت من القائم األيمـــن لمرمى منتخبنا 

.)52(
وحاول وليد الحيام التســـجيل من خارج 

المنطقـــة فســـدد كـــرة بيمينـــه مـــن خـــارج 
المنطقة، إال أن الحارس الســـعودي أمسك 

الكرة )56(.
وســـجل المنتخب السعودي الهدف الثاني 
بعدما لعب نواف العابد ركلة ركنية تابعها 
محمـــد عبده برأســـه فـــي مرمـــى منتخبنا 

وصوال للدقيقة )58(.
وخطف الســـعودي عبدهللا الحمدان الكرة 
من مدافعي األحمر وســـدد كرة في القائم 

األيسر )63(.
ســـوزا  هيليـــو  منتخبنـــا  مـــدرب  وأجـــرى 
التبديـــل األول بدخـــول محمـــد الرميحي 

مكان محمد مرهون )69(.
حمـــد  الوطنـــي  منتخبنـــا  حـــارس  وأنقـــذ 
الدوسري ببراعة كبيرة كرة الهدف الثالث 
إثـــر كـــرة مســـددة مـــن العـــب الســـعودية 

سلمان الفرج )73(.
وأجـــرى منتخبنـــا تبديليـــن دفعـــة واحدة 
عند الدقيقة )76( بدخول جاســـم الشـــيخ 
وكميـــل األســـود مكان محمـــد عبدالوهاب 

وعبدالوهاب المالود على التوالي.
وواصـــل حـــارس منتخبنا حمد الدوســـري 
كـــرة قويـــة ســـددها ســـالم  تألقـــه وأنقـــذ 

الدوسري من داخل المنطقة )87(.

ــي 24 ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ لـ ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ال ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ ــ ف

منتخبنا يخسر من األخضر السعودي بهدفين

وزارة الشباب

مواجهـــة  الترجيـــح  ركالت  حســـمت 
مركز شباب الزالق ومركز شباب كرانة 
لمصلحة الزالق بنتيجة 5 أهداف مقابل 
4 فـــي اللقـــاء الذي جمع بيـــن الفريقين 
مســـاء يـــوم الجمعة على ملعب اســـتاد 
اتحاد الريف، ضمن مباريات دور الـ 16 
من منافســـات دوري المراكز الشـــبابية 

واألندية )دورينا( لكرة القدم. 
وكان الوقـــت األصلـــي من المبـــاراة قد 
انتهـــى بتعـــادل الفريقيـــن بهـــدف لـــكل 

طرف في مباراة شهدت إشهار البطاقة 
الحمـــراء فـــي مناســـبتين، إضافـــة إلى 

اإلثارة والندية.
وسجل هدف الزالق عبدهللا وحيد من 
ركلـــة جزاء في الدقيقـــة 54، فيما جاء 
هـــدف كرانـــة أيًضا من ركلـــة جزاء عن 
طريق حســـين إســـماعيل فـــي الدقيقة 
66. وفي ركالت الترجيح سجل للزالق 
كل مـــن محمـــد ســـنجار وعطيـــه خلف 
وعلـــي فرحان وعبـــدهللا عتيق وأحمد 

ســـنجار،  جاســـم  أضـــاع  فيمـــا  خلـــف، 
وســـجل لكرانـــة فـــي ركالت الترجيـــح 
محمود منصور وعمار منصور وحسين 
إسماعيل وحسين علي، وأضاع كل من 

إبراهيم صالح وعمار عبدالصاحب.
وجـــاءت المبـــاراة فـــي شـــوطها األول 
متكافئـــة بيـــن الفريقيـــن وســـط هدوء 
كبير فـــي األداء، إذ انحصـــر اللعب في 
منتصـــف الملعب من جانـــب الفريقين، 
دون أن يتمكـــن أي فريـــق مـــن فـــرض 

أفضليته على المباراة.
وفـــي ثانـــي مباريات يوم أمـــس األول 
ســـجل فريق نادي ســـار ظهـــوره األول 
بشـــكل رائع من خـــالل الفوز على مركز 
بهدفيـــن دزن مقابـــل  كـــرزكان  شـــباب 
)12( وجاســـم  هـــارون  علـــي  ســـجلهما 
ليتأهـــل لمواجهـــة مركـــز   )65( طـــرادة 
شـــباب الـــزالق فـــي ربـــع النهائـــي، فيما 
أضـــاع مهاجم ســـار طـــرادة ركلة جزاء 

.)23(

ركالت الترجيح تؤهل الزالق على حساب كرانة في “دورينا”

الزالق أبعد كرانة بركالت الترجيح

سبورت

أحمد مهدي من الدوحة| تصوير: علي شبر

مدرب السعودية:نتطلع للنقطة السادسة ونصف النهائي
أكــد مــدرب منتخبنــا الوطنــي األول، البرتغالــي هيليو ســوزا، أن األحمر لم 

يكن في صورته المعهودة والقوة الكافية خالل لقاء السعودية.

وذكر هيليو سوزا في المؤتمر الصحافي 
الـــذي أعقب المبـــاراة أن المنتخب واجه 
عددا من المشـــاكل في الشوط األول من 
المباراة، إذ تعتبر هي الدقائق األسوأ لنا، 
باإلضافـــة إلـــى أننا واجهنا منافســـا قويا 

وهو المنتخب السعودي.
حظـــوظ  أن  البرتغالـــي  المـــدرب  وبيـــن 
المنتخـــب في بلـــوغ المربـــع الذهبي بعد 
أن  خاصـــة  صعبـــة،  ســـتكون  الخســـارة 
أقصـــى عـــدد ممكـــن مـــن النقـــاط يمكـــن 

تحقيقه هو ٤ نقاط.
ولفـــت إلى ضـــرورة تخطـــي الكويت مع 
النظـــر إلى نتيجـــة المبـــاراة األخرى بين 

وأنهمـــا  خصوصـــا  وعمـــان،  الســـعودية 
نصـــف  إلـــى  الوصـــول  علـــى  منافســـان 
النهائـــي، وأن تعادلهمـــا لـــن يكـــون فـــي 

صالحنا.
وأوضـــح أن تركيزنـــا اآلن منصـــب علـــى 
لقاء الكويت في الجولة األخيرة، مشيرا 
إلى أنه فريق محترم وسبق لنا اللقاء به 
في بطولة غرب آســـيا بالعـــراق وتفوقنا 

عليه بهدف دون مقابل.
وأكد هيليو ســـوزا أهميـــة العمل للظهور 
بالصـــورة المعهـــودة وتحقيـــق النتيجـــة 

اإليجابية في لقاء الكويت.
بـــدوره، قال مـــدرب منتخب الســـعودية 

رينـــارد إنه كان لزاما على فريقه تحقيق 
الفـــوز بعد الخســـارة في الجولـــة األولى 

أمام الكويت.
وأوضـــح رينـــارد في المؤتمـــر الصحافي 
المثاليـــة،  بالصـــورة  يكـــن  لـــم  األداء  أن 
مشـــيرا إلى أن على فريقه اللعب بشـــكل 
أفضـــل لتحقيق الفوز علـــى عمان وبلوغ 

نصف النهائي.
وذكـــر أنـــه شـــارك يـــوم أمـــس بتشـــكيلة 
مختلفة عن لقاء الكويت، مبينا أن بعض 
المشاكل واجهت فريقه في لقاءه األول 
علـــى مســـتوى االحتفاظ بالكـــرة، والذي 

يشكل أسلوب لعب فريقه.
ولفـــت إلى أنه افتقد العبي الهالل خالل 

المباراة األولى، مؤكدا التركيز على لقاء 
عمان في الجولة األخيرة.

هدفنا التعويض

أكـــد العـــب منتخبنـــا الوطنـــي عبدالوهاب 
المالـــود قـــدرة األحمـــر علـــى التعويض في 

لقاء الجولة الثالثة واألخيرة أمام الكويت.
وقـــال عبدالوهـــاب المالـــود بعـــد مبـــاراة 
الســـعودية أمس إن المنتخب سنحت له 
بعـــض الفـــرص للتهديـــف، خصوصا على 
مستوى الشـــوط الثاني، إال أنه لم يوفق 

في ترجمتها والعودة بنتيجة المباراة.
وأوضح أن اســـتقبال الهـــدف الثاني من 
كـــرة ثابتة وفي وقت مبكـــر نوعا ما في 
الشوط الثاني صعب األمور على األحمر 

للعودة أمام المنتخب السعودي القوي.
وبيـــن المالـــود أن الجميع طـــوى صفحة 
مبـــاراة الســـعودية، والتركيـــز علـــى لقاء 
الكويـــت وتحقيـــق الفـــوز لإلبقـــاء علـــى 
حظوظ التأهل لنصف النهائي، خصوصا 

أنه ال مجال سوى خيار الفوز.

مدرب منتخبنا 
يؤكد صعوبة 
الحظوظ بعد 

الخسارة



تحــت رعايــة رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن 
محمــد آل خليفــة، وبحضور ســفير جمهوريــة كوريا الجنوبية لــدى مملكة البحرين 
كــو هيــون مــو، نظم االتحــاد البحرينــي للتيكواندو بالتعــاون مع ســفارة جمهورية 
كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، منافســات النســخة الثانية من بطولة الســفير 
الكوري للتيكواندو، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر على صالة ذوي العزيمة صالة 

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة”.

تأكيدا لعمق العالقات

وبهـــذه المناســـبة، قال ســـمو الشـــيخ 
“إن  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان 
بطولـــة الســـفير الكـــوري للتيكواندو، 
عكســـت بشـــكل واضح التعـــاون بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة كوريـــا 
مختلـــف  فـــي  الصديقـــة  الجنوبيـــة 
المجـــاالت الســـيما الرياضيـــة، وهـــذا 
مـــا يؤكد عمق العالقـــات بين البلدين 

والشـــعبين الصديقيـــن، التـــي كان لها 
انعكاســـاتها الواضحـــة فـــي االرتقـــاء 
فـــي  وســـاهمت  التعـــاون،  بمجـــاالت 
بناء جســـور من الشـــراكات لمزيد من 

التقدم واالزدهار”.
التـــي  الجهـــود  “نقـــدر  وتابـــع ســـموه 
يبذلها االتحـــاد البحريني للتيكواندو 
برئاســـة عبـــدهللا الـــدوي فـــي تنظيم 
البرامـــج والفعاليات؛ من أجل تطوير 
الرياضـــة  هـــذه  مســـتوى  وارتقـــاء 

الشـــباب  مـــن  ممارســـيها  ومســـتوى 
البحرينـــي، بمـــا يؤكد تنفيـــذ االتحاد 
آليـــات العمـــل التـــي رســـمها المجلس 
التـــي  القتاليـــة،  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الرياضـــة،  بهـــذه  للنهـــوض  تهـــدف 
مـــن خـــالل رفـــع مســـتوى الالعبيـــن، 
والســـعي لتشـــكيل فـــرق ومنتخبات 
وطنية قادرة على التمثيل المشـــرف 
علـــى  والمنافســـة  البحريـــن  لمملكـــة 
إحراز اإلنجازات التي تضاف لســـجل 

الرياضة البحرينية”.

المميـــز  بالتنظيـــم  ســـموه  وأشـــاد 
للبطولـــة، وبالمســـتوى الفنـــي الكبيـــر 
الـــذي قدمـــه العبـــو الفرق المشـــاركة 
التدريـــب  ومراكـــز  لألنديـــة  التابعـــة 
لرياضة التيكواندو، مؤكدا ســـموه أن 
ذلك عكس بشكل واضح التحضيرات 
الواضحـــة للمشـــاركين، التـــي أثمرت 
عـــن ظهورهـــم بهـــذا المســـتوى، الذي 

ســـاهم في نجاح هذا الحـــدث، مهنئا 
ســـموه الفائزيـــن فـــي هـــذه البطولـــة 
ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشـــاركين 
فـــي البطـــوالت المقبلة. وتـــّوج فريق 
مركز المحتـــرف للتيكوانـــدو بالمركز 
األول في النســـخة الثانية من بطولة 
الســـفير الكـــوري للتيكوانـــدو، بعد أن 
أحرز 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات 

فضيـــة و5 ميداليـــات برونزيـــة، فيما 
حـــل فـــي المركـــز الثاني فريـــق مركز 
الدوي الدولي للرياضة بعد أن أحرز 5 
ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية 
و13 ميداليـــة برونزية، بينما حل في 
المركز الثالث فريق مدرسة البحرين 
للتيكوانـــدو الـــذي جمـــع 5 ميداليات 

ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

مجلس األلعاب القتالية

اتحاد التيكواندو ينظم بطولة السفير الكوري الثانية

اللجنة االعالمية

تـــوج رئيـــس االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القدرة سمو الشـــيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة بحضور رئيـــس لجنة 
قفـــز الحواجز الشـــيخ خالد بـــن محمد آل 
خليفـــة، ونائب رئيس لجنـــة قفز الحواجز 
آل خليفـــة،  بـــن محمـــد  عبـــدهللا  الشـــيخ 
وحضـــور جماهيـــري مميـــز، فـــارس فريق 
قوة دفـــاع البحريـــن أحمد منصـــور بلقب 
المســـابقة الكبرى ضمن منافســـات بطولة 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القـــدرة لقفـــز الحواجـــز بميـــدان االتحـــاد 

الرياضي العسكري بالرفه.
وأبدى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
الـــذي قدمـــه  إعجابـــه الكبيـــر بالمســـتوى 
جميـــع المشـــاركين فـــي بطولـــة االتحـــاد، 
مشجًعا الجميع لمواصلة الجهود الحثيثة 
المبذولة من أجل إنجاح موسم مسابقات 
قفـــز الحواجـــز الـــذي يوليه مجلـــس إدارة 

االتحـــاد اهتمامـــا كبيـــرا؛ لالرتقـــاء بهـــذه 
الرياضة محلًيا.

وحرص ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمتابعة جانب من المســـابقات 
وااللتقـــاء بعـــدد من الفرســـان ومســـؤولي 
اللجنـــة المنظمة والقائمين علـــى البطولة، 
معرًبا عن شـــكره وامتنانه للجهود الكبيرة 
التي يبذلها القائمون على هذه المسابقات 
والســـعي الدائـــم لتحقيق أعلـــى الدرجات 

على المستوى التنظيمي والتنافسي.

مستويات رائعة قدمها الفرسان 

وأثر كبير لدعم سمو الرئيس

أشـــاد رئيـــس لجنة قفـــز الحواجز الشـــيخ 
خالـــد بن محمد آل خليفـــة بدعم واهتمام 
ومتابعة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة سمو الشـــيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة لمســـابقات وبطـــوالت 
قفز الحواجز، ما يؤكد حرص ســـموه على 

دعم هذه الرياضة والفرسان.
وأشـــار خالـــد بـــن محمـــد إلـــى أن النديـــة 
واإلثـــارة بـــدأت تتضـــح معالمهـــا أكثـــر مع 
انطـــالق البطولة الثانية في موســـم القفز 
بيـــن  العالـــي  التنافـــس  إن  إذ  الجديـــد، 
الفرسان والمشاركة الواسعة والمستويات 
جميـــع  حـــرص  تؤكـــد  المرتفعـــة  الفنيـــة 
الفرسان واإلســـطبالت على تقديم أفضل 

المستويات.
وأكد الشـــيخ خالـــد بن محمـــد أن االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
وبرئاســـة سمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
أفضـــل  لخلـــق  دائًمـــا  يســـعى  خليفـــة  آل 

األجواء التنافسية للفرسان.

منصور يحلق بثاني ألقاب فريق 

قوة الدفاع

قـــاد الفارس المتميز فـــي فريق قوة دفاع 
البحريـــن أحمد منصور لحصد ثاني ألقاب 

الفريـــق للموســـم الجديـــد بعـــد فـــوزه عن 
جدارة واســـتحقاق في المســـابقة الكبرى 
تمكـــن  إذ  الفريـــق،  لصالـــح  انهاهـــا  التـــي 
منصور من إنهاء المسلك في الدور الثاني 
الـــذي تأهله إليه دون أي أخطاء بزمن بلغ 
31.96 ثانيـــة ومـــع الجواد هيفنلي ســـتار، 
بينمـــا جـــاء فـــي المركـــز الثانـــي الفـــارس 

معيوف الرميحي.

الرميحي يتألق في مسابقة على 

مرحلتين

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

وهـــي )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفاع 
حواجزها: 95 - 105 سم وسرعة المسلك 
350 متـــرا/   دقيقـــة، المســـابقة مـــع جواده 
آيريش مســـجاًل أفضل زمن ودون أخطاء 
وبلـــغ 27.47 ثانيـــة، تـــارًكا المركـــز الثانـــي 
للفـــارس هانـــي اليابـــس الملقب بالشـــرس 
مـــع جـــواده أجزل بزمن بلـــغ 28.52 ثانية، 
معيـــوف  أخـــرى  مـــرة  الثالـــث  والمركـــز 

الرميحي.

أحمد عيسى بطاًل للسرعة ضد الزمن

في المسابقة الرابعة للمتقدمين المستوى 
وارتفـــاع  الزمـــن(  ضـــد  )الســـرعة  الثانـــي 
وســـرعة  ســـم   115  -  110 حواجزهـــا: 
المســـلك 350 مترا/   دقيقـــة تمكن الفارس 
المتميـــز أحمـــد عيســـى مـــن إحـــراز لقـــب 
هـــذه المســـابقة محقًقـــا أفضل زمـــن فيها 
مـــع جـــواده كالرا وبلـــغ 47.02 ثانية تارًكا 

المركز الثاني للفارس مهدي توراني.

ــرى ــب ــك ــة ال ــق ــاب ــس ــم ــل ــد مـــنـــصـــور بـــطـــا ل ــمـ ــوج أحـ ــتـ ــداهلل يـ ــ ــب ــ ــن ع ــ ــى ب ــس ــي ع

منافسات شرسة ببطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز
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أكـــد مديـــر مهرجـــان بطولـــة الشـــرق 
األوسط للرجل الحديدي أحمد الحاج 
أن اللجنة المنظمة اعتمدت مشـــاركة 
90 دولـــة فـــي البطولـــة التـــي ســـتقام 
فـــي البحرين يـــوم 7 ديســـمبر الحالي 

بالقرب من مجمع األفنيوز.
الجـــاري،  7 ديســـمبر  يـــوم  وسيشـــهد 
تنظيم البحرين 3 سباقات من المؤكد 
ســـباق  وهـــي  مثيـــرة،  ســـتكون  أنهـــا 
الســـباحة لمســـافة 1.9 كلـــم، وســـباق 
الدراجـــات الهوائيـــة لمســـافة 90 كلم، 
وســـباق الجـــري لمســـافة 21.1 كلـــم، 
وســـيمر ســـباقي الدراجـــات والجـــري 

بمعالم البحرين.
وأوضـــح الحـــاج أن البطولة ستشـــهد 
مشـــاركة 1500 رياضـــي من 90 دولة، 
عليـــه  اســـتقرت  الـــذي  العـــدد  وهـــو 
اللجنـــة المنظمة واالســـتيعابي لموقع 
البطولة، فيما ستشهد البطولة بأكملها 
علـــى مدار يوميـــن مشـــاركة أكثر من 
2500 رياضـــي مـــن األطفـــال والبنات 
علـــى  عـــالوة  والســـيدات  والرجـــال 
مرضى الســـرطان الذي ســـيتم تنظيم 
ســـباق خاص لهم، فضـــاًل عن بطوالت 
األكواثلون واآليرون غيرلز واآليرون 

كيدز.
وأشـــار الحاج إلـــى أن اللجنة المنظمة 
الخاصـــة  التجهيـــزات  مـــن  انتهـــت 
بالقريـــة التي ستشـــهد تنظيـــم بطولة 

غرب آسيا األولى.

3 أيام حافلة

اللجنـــة  أن  إلـــى  الحـــاج  وأشـــار 
ديســـمبر   5 يـــوم  اعتمـــدت  المنظمـــة 

الفتتـــاح القريـــة وتســـجيل الالعبيـــن 
المشـــاركين في الســـباقات، وسيشهد 
المالبـــس  توزيـــع  أيًضـــا  اليـــوم  هـــذا 
على المشـــاركين، عـــالوة على افتتاح 
المعرض المصاحب للبطولة “األكسبو” 
الذي ســـيضم العديد من األركان منها 
المحـــالت التجاريـــة لبيع مســـتلزمات 
رياضة الترايثلون والمطاعم وغيرها، 
كمـــا أن هنـــاك عيـــادات طبيـــة ســـيتم 
تدشـــينها وإقامـــة المؤتمـــر الصحافي 

الخاص بالبطولة.
أما بالنســـبة ليوم 6 ديســـمبر ســـيكون 
مخصًصا لسباق األكواثلون في الفترة 
الصباحية، والفترة المســـائية سيكون 
لسباق اآليرون كيدز واآليرون غيرلز، 
عالوة على ســـباق مرضى الســـرطان، 
وجميع هذه السباقات من المتوقع أن 

تشهد مشاركة واسعة.
وفي يوم الســـبت 7 ديســـمبر سيكون 
وهـــي  الرئيســـة  للبطولـــة  مخصًصـــا 
للرجـــل  األوســـط  الشـــرق  بطولـــة 

الحديدي.

دعم الصحة العقلية

خطت بطولة الشـــرق األوسط للرجل 
الحديدي ٧٠.٣ البحرين، التي ستقام 
بيـــن 5 و7 ديســـمبر 2019 فـــي مجمع 
األفنيـــوز البحرين، خطوة أخرى ليس 
فقـــط لتعزيـــز القـــوة البدنيـــة لألفـــراد 
ولكـــن أيًضا فـــي التأثير علـــى الصحة 
move-  العقلية من خـــالل دعم حملة

ment4health#. وحركة دعم الصحة 
 )The Move4MentalHealth(
انطلقـــت قبـــل ١٠ أيـــام كحملـــة لجمع 
األمـــوال بالتزامـــن مـــع بطولـــة الرجل 
الحديـــدي الشـــرق األوســـط البحرين 
لتشـــجيع الجميع التحرك في تســـليط 
المتعلقـــة  المشـــاكل  علـــى  الضـــوء 
بالصحـــة العقليـــة وتطويـــر المرفقات 

الخاصة بها في البحرين.
بمبـــادرة  مرتبطـــة  الحملـــة  وهـــذه 

انطلقت في العـــام ٢٠١٥ ليس بهدف 
رفع مستوى الوعي وتطوير المرفقات 
فحســـب، ولكـــن األهـــم من ذلك كســـر 
الوصمة المحيطـــة باألمراض العقلية، 
وهدفهـــا تطوير المرفقـــات المتوافرة 
فـــي البحرين لعالج األمراض العقلية. 
Move4Men- “ويهدف التعاون بيـــن 
المنامـــة  ونـــادي روتـــاري   ”talHealth
إلـــى جمع األمـــوال الالزمة لبناء قاعة 
مستشـــفى  فـــي  األغـــراض  متعـــددة 
النفســـية،  لألمـــراض  البحريـــن 
850 متـــرا مربعـــا  ســـتغطي مســـاحة 
وســـوف تضم قاعة رياضيـــة، وصالة 
لأللعاب الرياضيـــة، وصالة اجتماعية 
وكافيتريـــا ومجموعـــة مـــن المرافـــق 
للمرضـــى  الدعـــم  لتقديـــم  المســـاندة 
مما سيســـمح لهم ممارســـة األنشـــطة 
االجتماعيـــة والجســـدية كجـــزء مـــن 
خطط العالج الخاصة بهم. وسيخدم 
المبنـــى كل مـــن المرضـــى والعامليـــن 
فـــي المستشـــفى مـــن خـــالل تقديـــم 

الدعـــم للرعايـــة التي يقدمهـــا األطباء 
والممرضات.

وكان مـــن المفترض انطـــالق عمليات 
البناء فـــي يوليو 2019، وكان الموعد 
العـــام  نهايـــة  هـــو  لالنتهـــاء  النهائـــي 
2020. ولكـــن حتـــى اآلن لم يتم جمع 

سوى نصف المبلغ الالزم.

90 دولة مشاركة

وأعلنـــت اللجنة المنظمـــة ارتفاع عدد 
الـــدول المشـــاركة إلـــى 90 دولـــة مـــن 

مختلف دول العالم.

75 مقعًدا لبطولة العالم

وتعتبر بطولة الشـــرق األوسط للرجل 
الحديـــدي التـــي ســـتقام فـــي مملكـــة 
المقبـــل  ديســـمبر   7 يـــوم  البحريـــن 
بطولـــة مهمة جًدا؛ خصوًصا أنها توفر 
75 مقعـــًدا للفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى 

تؤهلهم للمشاركة في بطولة العالم.

المكتب اإلعالمي

90 دولة تشارك بمهرجان الشرق األوسط للرجل الحديدي
ــة ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــن تــــــدعــــــم الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

أحمد الحاج

سلمان بن محمد 
يشيد بالمستوى 

التنظيمي والفني
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عبد المهدي: استقالة الحكومة ضرورية إلنهاء األزمة بالعراق

شرطة النجف للمتظاهرين: عودوا للساحات

ناشدت مديرية شرطة محافظة النجف في العراق، أمس، المتظاهرين 
بضبط النفس والرجوع إلى ساحة التظاهرات. وفق ما أوردت وكالة 

األنباء العراقية.

وأوضحــت المديريــة فــي بيــان أن “مديريــة شــرطة المحافظــة تعــزي 
جميــع  داعيــة  العــراق”،  قتلــى  مــن  كوكبــة  بســقوط  النجــف  أهالــي 
المتظاهريــن إلــى ضبــط وحقن الدمــاء والعودة إلى ســاحة الصدرين 

للمطالبة بالحقوق”.

كالم  “بتطبيق  المديرية  وناشدت 
المرجعية في خطبتها التي دعت 
الهدوء وطــرد كل من يخرج  إلى 
المظاهرات من سلميتها”، متعهدة 
بــمــحــاســبــة كـــل مـــن تــــورط بقتل 
وتقديمه  وجرحهم  المتظاهرين 
للعدالة، وفق القانون وإحالته إلى 

القضاء.
كــانــت االشــتــبــاكــات تــجــددت، في 
وقــت ســابــق أمـــس، بين عــدد من 
المتظاهرين في النجف، وميليشيا 
لرئيس  )التابعة  عــاشــوراء  سرايا 
قرب  الحكيم(  عمار  الحكمة  تيار 

مرقد الحكيم في النجف.
وفـــي حــيــن دعـــا مــحــافــظ النجف 
شــيــوخ الــعــشــائــر والــوجــهــاء إلــى 
التدخل وحقن دماء أبناء المدينة، 
طالبت عشائر )الزبيد( في النجف 
الحكومة بمحاسبة الفاسدين ومن 
سّموهم بقتلة أبنائهم المتظاهرين 

وتقديمهم إلى العدالة.
السبت،  النجف،  محافظ  وأعــلــن 
الــيــوم  الــرســمــي،  ــدوام  ــ الـ تعطيل 

األحد، والحداد على أرواح ضحايا 
أما  الجانبين.  مــن  االحــتــجــاجــات 
مفوضية حقوق اإلنسان فحذرت 
ــاع في  مــن خــطــورة تفاقم األوضـ
محافظة النجف األشرف وطالبت 
القوات األمنية والسلطات المحلية 
والممتلكات  المتظاهرين  بحماية 

العامة والخاصة.
وجود  فرقها  رصد  إلى  نبهت  كما 
ــرات لـــتـــصـــعـــيـــد مــحــتــمــل  ــ ــؤشــ ــ ــ م
من  تخوفها  مبدية  القائم،  للوضع 
المتظاهرين  بين  التصادم  تجدد 

واألجهزة األمنية.
الــنــاصــريــة بجنوب  مــديــنــة  وفـــي 
الـــعـــراق، قـــال شــاهــد مــن رويــتــرز 
ــوا إطــــارات  ــرقـ إن مــحــتــجــيــن أحـ
أمس،  للشرطة،  مركزا  وحاصروا 
لتحقيق  ــضــغــط  ال مـــواصـــلـــة  ــع  مـ
ــإصـــالح شـــامـــل على  مــطــالــبــهــم بـ
ــوزراء  ــ ال الــرغــم مــن تعهد رئــيــس 

باالستقالة.
ــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس الـــــوزراء  إل
ــادل عبد  ــعــراقــي الــمــســتــقــيــل عــ ال

االســتــقــالــة  إن  أمـــــس،  ــهـــدي،  ــمـ الـ
ضــروريــة مــن أجــل إنــهــاء األزمــة 
منذ شهرين،  العراق  يعيشها  التي 
التردي  على  االحتجاجات  بسبب 
المستشري  والــفــســاد  االقــتــصــادي 

في البالد.
كلمة  المهدي خــالل  عبد  وأضــاف 
ــام مــجــلــس الـــــــوزراء: “قــدمــت  أمــ
استشارة  بعد  للبرلمان  استقالتي 
ــيـــس الــمــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة”،  رئـ
تأسست  “الــحــكــومــة  أن  مــوضــحــا 
فــي ظــل ظـــروف صعبة وجــاءت 

كحكومة إنقاذ”.
الحكومة  بــاســم  المتحدث  وأكـــد 
ــة عـــلـــي الـــحـــديـــثـــي أن  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
الــحــكــومــة ســتــظــل بــصــالحــيــتــهــا 
حتى  أعمالها  وســتــمــارس  كاملة 
ــبــرلــمــان،  ــة مـــن ال تــقــبــل االســتــقــال
وبمجرد قبول االستقالة ستصبح 

الحكومة لتصريف األعمال.
ــن جــهــتــه، أعـــلـــن زعـــيـــم الــتــيــار  مـ
الــصــدري في الــعــراق، أمــس، عدم 
ــســيــاســي في  ــاره ال ــيـ مـــشـــاركـــة تـ

الحكومة العراقية المقبلة.

متظاهر عراقي يقف أمام إطارات محترقة في مدينة النجف )أ ف ب(

الهاي - أ ف ب

أعلنت الشرطة الهولندية، أمس، أنها اعتقلت شخصا يشتبه بضلوعه 
في الهجوم بسكين الذي وقع، الجمعة، في شارع تجاري في الهاي 

وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.
وقالت شرطة المدينة عبر تويتر: “إثر االعتداء بسكين الذي ارتكب 
في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثالثين 

من عمره في وسط الهاي”، موضحة أن “ال مسكن ثابتا” للمشتبه به.
هــذا وأصــيــب 3 أشــخــاص بــجــروح فــي حـــادث طعن بــشــارع تجاري 

بالهاي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وفق الشرطة الهولندية.
“ال يوجد  إنه  )إن.أو.إس( عن “مصادر مختلفة” قولها  ونقلت محطة 
ما يشير حاليًا إلى وجود دافع إرهابي”. وبعد الهجوم الذي وقع في 
شارع تجاري مزدحم قرب المركز التاريخي للمدينة، طوقت المنطقة 
وانتشر عشرات من أفراد الشرطة واإلسعاف في الموقع. وقالت في 

بيان إن كل الضحايا ُقّصر ويتلقون العالج في مستشفيات.

هولندا تعتقل مشتبه به في هجوم الهاي

لندن - رويترز

دعا جيريمي كوربين زعيم حزب 
ــمــعــارض،  ــعــمــال الــبــريــطــانــي ال ال
أمس السبت لفتح تحقيق وقال 
تــســاؤالت حـــول نظام  هــنــاك  إن 
ــم بعد  ــجــرائ مــراقــبــة مــرتــكــبــي ال
المعنية  إطالق سراحهم واللجنة 
بإطالق السراح المشروط، وذلك 
إدانته  سبقت  رجــل  قتل  أن  بعد 
على جسر  اثنين  إرهــاب  بجرائم 

لندن.
ــال كــوربــيــن لــوســائــل اإلعـــالم  وقـ
شامل  تحقيق  ُيجرى  أن  ”يجب 

وواف، وقطعا هناك كارثة“.
ونــفــذ عــثــمــان خــــان، الــــذي كــان 

يرتدي سترة ناسفة وهمية 
ومــــلــــوحــــا بــســكــيــن، 

العشوائي  الهجوم 
يوم الجمعة عند 
مـــؤتـــمـــر إلعـــــادة 

جسر  قــرب  منعقدا  كــان  التأهيل 
لندن. وطرح مارة المهاجم أرضا 
عليه  الــنــار  الــشــرطــة  أطلقت  ثــم 

وأردته قتيال.
وأدانت السلطات البريطانية خان 
الضلوع  بتهمة   2012 الــعــام  فــي 
في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم 
لندن  بــورصــة  لتفجير  ــقــاعــدة  ال
في  عنه  أفــرجــت  السلطات  لكن 

ديسمبر 2018 بموجب شروط.
ــيــس الــــــوزراء بــوريــس  وقــــال رئ
الــهــجــوم إرهــابــي  جــونــســون إن 
إجراء  إنهاء  على  بالعمل  وتعهد 
ــروج الــمــدانــيــن  ــخــ ــ ــاح ب ــمـ ــسـ الـ
من  خطيرة  جرائم  بارتكاب 
السجن مبكرا وتلقائيا، في 
هاجمت  ــذي  ــ ال الــوقــت 
هذه  الــمــعــارضــة  فيه 

السياسة.

كوربين يطالب بتحقيق شامل بعد هجوم لندن

دبي - العربية.نت

سيطرت قوات الجيش اليمني، مساء 
وواصلت  القفة  موقع  على  الجمعة، 
الشامرية  بلدة  نحو  الميداني  زحفها 
ــرب مـــديـــريـــة قــعــطــبــة بــمــحــافــظــة  غــ
مواجهات  بعد  البالد،  الضالع، جنوب 

عنيفة مع ميليشيات الحوثي.
ــز اإلعــــالمــــي لــجــبــهــة  ــركـ ــمـ وأفـــــــاد الـ
اللواء  قــوات  بــأن  بيان،  في  الضالع، 
بمقاومة  مــســنــودة  الــســابــع صــاعــقــة، 
حــجــر، بــســطــت ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة 
نوعية  عملية  بعد  القفة،  موقع  على 
االشتباكات  فيها  احتدمت  خاطفة 
الساعتين  يقارب  لما  االنقالبيين  مع 
ــيــف، اســتــخــدمــت فيه  ــشــكــل عــن وب

مختلف أنواع األسلحة.
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــى أن هـ ــ كـــمـــا أشــــــار إلـ
العسكرية الناجحة تأتي بعد ساعات 
من إحراز قوات الحزام األمني تقدمًا 

بلدة  جنوب  هجار  جبهة  في  واسعًا 
ــعــود االســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة في  ال

الجهة الشمالية للضالع.
عن  عــبــارة  وهــو  القفة،  موقع  ويطل 
الشامرية  مرتفع جبلي حاكم جنوب 
من الحشاء، على المنطقة من الجهة 
الجنوبية، متصالً مع خطوط التماس 

المقابلة إلى بتار.

حشود  فــإن  ميدانية،  مصادر  ووفــق 
ــعــــزيــــزات حـــوثـــيـــة مــــن الــحــشــاء  ــ وت
ضربات  تحت  فادحة  خسائر  تتكبد 

الكاتيوشا والمدفعية.
إلــى ذلــك تـــدور مــعــارك هــي األعــنــف، 
وموقع  بتار  في  مساء،  العاشرة  بعد 
ــار، بعد  ــتـ ــرب بـ الـــحـــرة وقــــــروض، غــ

تحشيد ميليشيات الحوثي.

أحد عناصر الشرعية اليمنية )أرشيفية(

الجيــش اليمنــي يواصــل زحفــه الميداني نحو الشــامرية
تحرير مواقع جديدة في الضالع

الجزائر - أ ف ب

ــن فــي  ــيـ ــريـ ــزائـ ــجـ تـــظـــاهـــر مـــئـــات الـ
ــًا  ــر أمــــس “رفـــضـ ــزائـ ــجـ الــعــاصــمــة الـ
وتــأيــيــدًا إلجــراء  األجــنــبــي”  للتدخل 
االنتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، 
الــتــي يــرفــضــهــا مـــن جــهــتــه الــحــراك 

االحتجاجي المستمر منذ فبراير.
ــى الــتــظــاهــرة االتــحــاد العام  ودعـــا إل
للعمال الجزائريين القريب من حزب 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
تمتع  الــذي  الوطني،  التحرير  جبهة 
بــدعــم هـــذه الــنــقــابــة طـــوال عشرين 
في  استقالته  حتى  حكمه  من  عامًا 

أبريل تحت ضغط الشارع.
وسبق أن خرجت تظاهرات “عفوية” 
ــة تـــأيـــيـــدًا  ــافـ ــالد كـ ــ ــب ــ ــاء ال ــحــ ــ ــي أن فــ
األولــى  الــمــرة  أّنــهــا  غير  لالنتخابات، 
قبل  من  رسمية  بطريقة  تنّظم  التي 
هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 

15 يومًا من االقتراع.
ورفــــع الــمــتــظــاهــرون الفـــتـــات كتب 
رد  في  األجنبي”،  للتدخل  “ال  عليها 
األوروبـــي  البرلمان  تبناه  قــرار  على 
ــر إلـــى  ــ ــزائ ــــجــ ــو ال ــدعــ ــ الـــخـــمـــيـــس وي
ــة عـــبـــر “عــمــلــيــة  ــــأزمــ ــاد حــــل ل إيــــجــ
ســيــاســيــة ســلــمــيــة ومــفــتــوحــة” كما 
التي  التعسفية”  ب”االعتقاالت  يندد 

تطاول المحتجين.
التظاهرة  في  مشاركون  أعــرب  كما 
عن دعمهم للجيش الذي يعّد رئيس 
ــح الــرجــل  ــه أحــمــد قــايــد صــال ــانـ أركـ
القوي في البالد منذ استقالة الرئيس 
التظاهرات  تشهد  فيما  بوتفليقة، 
هتافات  األســبــوعــيــة  االحــتــجــاجــيــة 

ضّده.

محتجون جزائريون في العاصمة الجزائر أمس األول لألسبوع الـ41 على التوالي )أ ف ب(

بدعوة من االتحاد العام للعمال القريب من حزب بوتفليقة
جزائريون يتظاهرون تأييدا لالنتخابات الرئاسية

أثينا - أ ف ب

ــاد مــصــدر دبــلــومــاســي يــونــانــي،  ــ أف
الــيــونــانــيــة  ــخــارجــيــة  ال أن   ، أمــــس 
استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب 
“مــعــلــومــات عـــن مــضــمــون” اتــفــاق 
حكومة  مــع  تركيا  وقعته  عسكري 

الوفاق الليبية.
ــفــرانــس بـــرس إن  ــال الــمــصــدر ل وقــ
أثــيــنــا أعــربــت عــن “اســتــيــائــهــا” من 
هذا االتفاق وطلبت من سفير ليبيا 
“تــزويــدهــا بــمــعــلــومــات” فــي موعد 
تحت  ديسمبر  من  الخامس  أقصاه 

طائلة “طرده”.
من  أيــضــا  أثينا  طلبت  والــخــمــيــس، 
السفير التركي في اليونان تزويدها 

الصدد،  هــذا  فــي  بمعلومات 
وفق المصدر نفسه.
ــه وزيــــــر  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ويـ

الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
نيكوس  اليوناني 

حيث  القاهرة،  إلــى  اليوم  دندياس 
سامح  الــمــصــري  نظيره  مــع  يبحث 
ــرة في  ــيـ ــورات األخـ ــطـ ــتـ شــكــري “الـ
شرق المتوسط على خلفية االتفاق 
التركي الليبي”، بحسب بيان وزاري.
ــور وقــــع،  ــذكــ ــمــ ــ والــــبــــروتــــوكــــول ال
لقاء  خالل  اسطنبول  في  األربعاء، 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  جمع 
الــوفــاق  ــان ورئــيــس حكومة  أردوغــ
ــراج، ومـــحـــوره “تــعــاون  ــســ ــ فــايــز ال
“االتــفــاق  لتعزيز  وأمــنــي”  عــســكــري 
الموجود  العسكري  للتعاون  اإلطــار 
ــات بــيــن جــيــشــي”  ــالقـ ــعـ أصــــال” و”الـ
البلدين، بحسب أنقرة، لكن بعض 
ــي أثــيــنــا  ــل اإلعــــــالم فـ ــائـ وسـ
انتهاك  خطر  إلــى  ــارت  أشـ
ــنـــاطـــق الــبــحــريــة”  “الـــمـ

اليونانية جراءه.

أثينا تستدعي السفير الليبي
دبي - العربية.نت،  وكاالت

ــحــركــة  ــاء ال ــمــ وصـــــف أحـــــد زعــ
الـــخـــضـــراء، الـــخـــاضـــع لــإقــامــة 
 ،2011 ــام  ــعــ ــ ال مـــنـــذ  الـــجـــبـــريـــة 
المرشد  مـــوســـوي،  حسين  مــيــر 
بالشاه  خامنئي  علي  اإليــرانــي 

محمد رضا بهلوي.
ونقل موقع “كلمه”، عن موسوي 
بها  التي قامت  الجرائم  تشبيهه 
السلطات الحالية ضد المحتجين 
بـ”جرائم نظام الشاه محمد رضا 
بهلوي في 8 سبتمبر 1978، قبل 

ثورة روح هللا الخميني”.
قــتــلــى  “عـــــــــدد  إن  قـــــــال  ــا  ــ ــم ــ ك

ثورة  دعمت  التي  المظاهرات 
الـــخـــمـــيـــنـــي وواجـــهـــتـــهـــا 

قــــوات نــظــام الــشــاه 
مـــــحـــــمـــــد رضــــــا 

تــراوح  بهلوي، 
بــيــن ألــفــيــن و3 

آالف قتيل سقطوا في العاصمة 
طــهــران بــمــيــدان جــالــه، ومــن ثم 
ارتفع الرقم فيما بعد ليصل إلى 
أربـــعـــة آالف قــتــيــل فــيــمــا عــرف 

بالجمعة السوداء”.
ووصـــف مــوســوي، فــي بــيــان له، 
الحملة األمنية ضد االحتجاجات 
حصل  مــا  “تشبه  بأنها  األخــيــرة 

في ميدان جاله في طهران”.
ــوي: “كــــــان قــتــلــة  ــ ــوسـ ــ وقــــــال مـ
الــمــتــظــاهــريــن فــي الــعــام 1978 
)الشاه  ديني  غير  لنظام  ممثلين 
محمد رضا بهلوي(، لكن مطلقي 
النار على احتجاجات منتصف 
نوفمبر، ممثلين عن حكومة 
مطلقة”،  وسلطة  دينية، 
في إشارة إلى المرشد 

علي خامنئي.

زعيم إيراني يشبه خامنئي بـ”الشاه”

51 قتيال حصيلة 
زلزال ألبانيا

تيرانا - أ ف ب

ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب 
ألبانيا هذا األسبوع إلى 51 قتيال، مع إعالن 
الصغيرة  البلقانية  الــدولــة  وزراء  رئــيــس 
أمـــس وقـــف عــمــلــيــات الــبــحــث عــن ناجين. 
ويعد الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 درجات 
وضرب البالد فجر الثالثاء األقوى واألكثر 
العنيفة  الــهــزة  وأدت  عــقــود.  مــنــذ  تــدمــيــرا 
قبل  نائمين  السكان  كان  بينما  التي وقعت 
ــرابــعــة فــجــرا إلـــى تــدمــيــر مبان  الــســاعــة ال
االنقاض  تحت  الضحايا  واحتجاز  بأكملها 

في بلدات قريبة من الساحل األدرياتيكي.

أفادت مصادر “العربية”، مساء أمس، عن أنباء بوجود قائد فيلق  «
القدس التابع للحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني في بغداد.

يأتي ذلك في وقت قدم فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي  «
استقالته إلى البرلمان، مؤكداً أن االستقالة مهمة لتفكيك األزمة 

وتهدئة األوضاع في العراق. فيما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” 
األميركية، أن قاسم سليماني كان توسط في وقت سابق من هذا 

الشهر في اتفاق إلبقاء عبد المهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على 
األقل.

أنباء عن وجود قاسم سليماني في بغداد

تجمع عشرات اللبنانيين السبت أمام السفارة العراقية في بيروت  «
تضامنًا مع المتظاهرين العراقيين، وذلك في اليوم الـ45 لحركة 

احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان.

ورفع المعتصمون أعالم البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا  «
بالرصاص الحي، مستنكرين خالل تحركهم ما سموه بـ”المذبحة”.

وقالت ليال سيبالني لفرانس برس، وهي من منظمي االعتصام، إّن  «
“الثورة في لبنان والثورة في العراق واحدة”، مضيفة أّن “أي شهيد 

يسقط هناك كأنه سقط هنا”.

اعتصام في بيروت تضامنًا مع المتظاهرين العراقيين



 20 % معدل النمو 
التجاري بين البحرين 
والهند في 3 أعوام

جذور العالقات 
التاريخية نمت على 

أرضية التجارة والثقافة

 أيمن همام

ــب ــاق أرحـ ــى آفـ ــن إلـ ــن البلديـ ــة بيـ ــات األخويـ ــل العالقـ ــة تنقـ ــودي التاريخيـ ــارة مـ زيـ
لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة  ســـفير  أبـــدى 
مملكـــة البحريـــن ألـــوك كومار ســـينها 
إعجابه الشـــديد بقـــوة أداء االقتصاد 
االقتصـــاد  تباطـــؤ  رغـــم  البحرينـــي 
المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  العالمـــي، 
تعـــد مـــن االقتصـــادات الصاعـــدة في 
نمـــو  معـــدالت  تحقـــق  إذ  المنطقـــة، 
جديـــرة بالتأمـــل واالحتـــرام في ظل 
السياســـات الموضوعـــة وفـــق الرؤية 

االقتصادية 2030.
وأوضـــح الســـفير الهنـــدي، فـــي حوار 
أجرتـــه معـــه “البـــاد” بمقـــر الســـفارة 
بحضـــور  الســـيف  بمنطقـــة  الهنديـــة 
الصحيفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالنبـــي الشـــعلة ورئيـــس التحريـــر 
وزراء  رئيـــس  أن  المـــردي،  مؤنـــس 
جمهوريـــة الهنـــد ناريندرا مـــودي وقع 
للبحريـــن  التاريخيـــة  زيارتـــه  لـــدى 
أغســـطس الماضي بدعـــوة من رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، عددا من 
مذكرات التفاهـــم واالتفاقات الثنائية 
التي من شأنها تعزيز مجاالت التعاون 
بيـــن البلدين ونقلها إلـــى آفاق أرحب، 
معربا عن اعتزازه الكبير بكونه ممثا 
لبـــاده في البحرين فـــي الوقت الذي 
يزور أول رئيس وزراء للهند المملكة.

وقـــال إن التعاون في مجـــال الفضاء 
فـــي البلديـــن دخـــل حيـــز التنفيـــذ، إذ 
الفضـــاء  علمـــاء  مـــن  اثنـــان  يخضـــع 
البحرينييـــن حاليـــا لبرنامـــج تدريـــب 
حـــول  يتمحـــور  الهنـــد  فـــي  مكثـــف 
مـــن  اصطناعـــي  قمـــر  بنـــاء  كيفيـــة 
نـــوع “نانـــو ســـتايت”، وهو نـــوع من 
األقمار االصطناعية المســـتخدمة في 
االتصـــاالت والمراقبة واالستكشـــاف، 
وغيرهـــا من األغـــراض األخـــرى التي 
تلبي احتياجات المملكة، مشـــيرا إلى 
أن القمـــر االصطناعـــي متوقع إطاقه 

العام المقبل. وفيما يلي نص اللقاء:

كيف تصف الزيارة التاريخية  «
لرئيس الوزراء ناريندرا مودي 

إلى البحرين، وما النتائج 
المتوقعة من مذكرات التفاهم 

التي وقعتها البحرين والهند 
أثناء هذه الزيارة؟

زيـــارة رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
تعـــد حدثـــا تاريخيا مهمـــا؛ كونها أول 
زيـــارة يقوم بهـــا رئيـــس وزراء هندي 
إلـــى مملكـــة البحرين، األمـــر الذي من 
شـــأنه تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي ونقل 
العاقات األخويـــة الطويلة األمد بين 
البلديـــن إلـــى آفاق أرحب. وتـــم أثناء 
الزيـــارة التوقيـــع علـــى إعـــان نوايـــا 
بشـــأن التعـــاون بين المنظمـــة الهندية 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الفضـــاء  ألبحـــاث 
لعلـــوم الفضـــاء فـــي البحريـــن بشـــأن 
تكنولوجيـــا  فـــي  التعـــاون  مجـــاالت 
الفضـــاء  علمـــاء  وتدريـــب  الفضـــاء 
البحرينييـــن فـــي الهنـــد علـــى كيفيـــة 
مـــن  اصطناعـــي  قمـــر  بنـــاء  كيفيـــة 
نـــوع “نانـــو ســـتايت”، وإطاقـــه في 
العـــام المقبـــل، كمـــا يتعـــاون البلـــدان 

لبنـــاء محطـــة أرضيـــة فـــي البحريـــن 
الستقبال اإلشارات، وتطوير القدرات 
البحرينيـــة للتعامل مـــع البيانات التي 

يرسلها القمر االصطناعي.
مـــن  اثنـــان  ســـافر  الماضـــي  الشـــهر 
علمـــاء الفضاء البحرينييـــن إلى الهند 
لتلقـــي تدريـــب مكثـــف علـــى بنـــاء الـ 
“نانـــو ســـتايت”، وســـيكمان برنامج 
التدريـــب فـــي ديســـمبر ثـــم يعـــودان 
إلـــى البحريـــن لبـــدء العمل علـــى هذا 
قـــدرات  سيحســـن  الـــذي  المشـــروع، 
االتصـــاالت  مجـــاالت  فـــي  البحريـــن 
وغيرهـــا  واالستكشـــاف،  والمراقبـــة 
تلبـــي  التـــي  األخـــرى  األغـــراض  مـــن 
تكنولوجيـــا  المملكـــة.  احتياجـــات 
الفضـــاء تمنـــح دول المنطقـــة قدرات 
متطـــورة ســـيكون لهـــا تأثيـــر إيجابي 
في تعزيز األمن واالستقرار بما يخدم 
نظـــرا  أيضـــا؛  والهنـــد  المنطقـــة  دول 
لوجـــود مصالـــح مشـــتركة بيـــن الهند 
ودول الخليج العربية. زيارة ناريندرا 
مـــودي إلى البحرين أكدت كذلك على 
وســـلطت  الثنائـــي،  التعـــاون  أهميـــة 
الضوء على المصالح المشـــتركة التي 

تجمع الهند بدول الخليج.

تلقت العالقات االقتصادية  «
الثنائية واالستثمار المشترك 

دعما نتيجة زيارة رئيس الوزراء 
الهندي إلى البحرين. ما تعليق 

السفير على الفرص الجديدة 
بين البحرين والهند خصوصا 

للشركات الناشئة؟

التعـــاون،  مجـــاالت  مـــن  كثيـــر  ثمـــة 
وســـبق زيارة رئيس الـــوزراء الهندي 
مذكـــرات  توقيـــع  البحريـــن  إلـــى 
تفاهـــم خـــال زيـــارة وفـــد مجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة البحرينـــي إلى 
بومبـــاي؛ فـــي مجـــال دعم الشـــركات 
الناشـــئة، وبعد ذلك زار وفد بحريني 

الهنـــد؛ لبحـــث التعـــاون فـــي مجالـــي 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت، 
والتكنولوجيـــا الماليـــة )فنتـــك(، وتم 
تحديد المجاالت التي يمكن أن تعمل 
فيهـــا الشـــركات الهنديـــة والبحرينية 
ســـويا لتوفيـــر التكنولوجيـــة المالية. 
لتعزيـــز  واســـعا  المجـــال  يـــزال  وال 
التعاون في هذا الشأن. ومع استمرار 
البحريـــن  فـــي  المالـــي  القطـــاع  نمـــو 
ســـيزداد التعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي 

مجال “الفنتك” عمقا.
مؤشـــرات أداء القطـــاع المالـــي فـــي 
البحرين جيدة، وهذا أتاح للشـــركات 
الهنديـــة العاملـــة فـــي البحريـــن منـــذ 

أكثر من 4 عقود فرصا للنمو.

ما حجم التبادل التجاري بين  «
البحرين والهند؟ وما توقعات 

النمو التجاري بين البلدين؟ وما 
إمكانات تنويع هيكلية الصادرات 

الهندية إلى البحرين على 
أساس قطاعات النمو الجديدة 
التي تتمتع فيها الهند بميزة 

تنافسية عالمية؟

على مـــدار األعـــوام الثاثـــة الماضية 
نمـــت التجارة بين بلدينا على أســـاس 
معدل سنوي يقدر بنحو 20 %، أي بما 

يعادل من 600 إلى 700 مليون دوالر 
ســـنويا، وتجـــاوز حجم التجـــارة بين 
البلدين 1.2 مليـــار دوالر حتى مارس 
الماضـــي. وهـــذا النمـــو يتحقـــق رغـــم 
تراجـــع مؤشـــرات االقتصـــاد العالمي، 
ويعكـــس الثقة المتبادلـــة في اقتصاد 
البلديـــن، ويرجع أيضا إلـــى االنخراط 
البلديـــن،  بيـــن  االقتصـــادي الحاصـــل 
فنحـــن علـــى الصعيد االقتصـــادي في 
موقـــع أفضل فـــي البحريـــن بالمقارنة 
بـــدول كثيرة أخـــرى، وهـــذا يعود إلى 
وجـــود جاليـــة هنديـــة كبيـــرة تعمـــل 
فـــي مجاالت كثيـــرة كالقطـــاع المالي 
والخدمـــات والصناعات واإلنشـــاءات 
عـــزز  الحضـــور  وهـــذا  والضيافـــة، 
القيـــود  متجـــاوزا  البينيـــة  التجـــارة 

التجارية العالمية.
البحريـــن  إلـــى  الهنديـــة  الصـــادرات 
تنوعـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة، إذ إنها 
كانت تقتصر في الماضي على المواد 
اليـــوم  أمـــا  والمجوهـــرات،  الغذائيـــة 
الكهربائيـــة  األجهـــزة  الهنـــد  فتصـــّدر 
والمعـــدات  الســـيارات  غيـــار  وقطـــع 
الميكانيكيـــة والعديـــد مـــن المنتجات 
الصناعيـــة األخرى، وهذا أتـــاح إمكاًنا 
الرؤيـــة  أن  كمـــا  النمـــو.  مـــن  لمزيـــد 
البحريـــن  فـــي   2030 االقتصاديـــة 
أوجـــدت أيضـــا فرصا جديـــدة لتعزيز 

الصادرات البحرينية إلى الهند.

تفيد التقارير بأن الهنود  «
هم أكبر جنسية مستثمرة 

في البحرين بعد البحرينيين 
أنفسهم، ما الذي يجعل 

المملكة جاذبة لالستثمارات 
الهندية؟

هناك سببان رئيسان يجعان البحرين 
بيئة جاذبة لاستثمارات الهندية؛ أوال 
العاقـــات التاريخيـــة التـــي تتمتع بها 
الجالية الهندية مع الشعب البحريني، 
فالهنـــود يرون البحرين بلدهم الثاني، 
إذ تتميـــز البحرين بالتعايش الســـلمي 
الهنـــدي  والمعبـــد  اآلخـــر،  وقبـــول 
 200 منـــذ  البحريـــن  فـــي  الموجـــود 
عام خير شـــاهد على ذلك، وال يشـــعر 
الهنـــود الذين يعيشـــون فـــي البحرين 
بأنهـــم في بلـــد غريب، حيـــث يمكنهم 
ممارســـة شـــعائرهم وثقافتهـــم بكامل 
الحريـــة، كمـــا تلقـــى الجاليـــة الهندية 
فـــي البحريـــن احترامـــا كبيـــرا ســـواء 
على مســـتوى القيادة أو على مستوى 
ويحـــرص  هـــذا  البحرينـــي.  الشـــعب 
جالـــة الملـــك وســـمو رئيس الـــوزراء 
وسمو ولي العهد على توفير كل سبل 
الدعم ألفراد الجالية الهندية، كل ذلك 
أســـهم في تعزيز ثقة مجتمع األعمال 

الهندي في البحرين.
أما السبب الثاني، هو سجل النجاحات 
التـــي حققهـــا مجتمع األعمـــال الهندي 
فـــي البحرين، فـــإذا نظرنا إلـــى تاريخ 
األعمـــال الهندية في المملكة، ســـنجد 
أن الجميع أدوا بشـــكل ممتاز وحققوا 
وهـــذه  أرباحـــا،  وجنـــوا  كبيـــرا  نمـــوا 
النجاحات تشجع مزيدا من الشركات 
الهندية على االســـتثمار فـــي المملكة، 
حيـــث بلغـــت عـــدد فـــروع الشـــركات 
الهنديـــة العاملـــة في البحريـــن 3212 
االســـتثمارات  حجـــم  ويقـــدر  فرعـــا، 
الهنديـــة فـــي البحريـــن بنحـــو ملياري 

دوالر، بحسب بعض الدراسات.

ما األثر الذي ستحدثه مذكرات  «
التفاهم التي تم توقيعها 

أثناء زيارة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي على برامج التبادل 

الثقافي بين الهند والبحرين؟

بيـــن  التاريخيـــة  العاقـــات  جـــذور 
البحريـــن والهنـــد نمـــت علـــى أرضيـــة 
بالفعـــل  ويوجـــد  والثقافـــة،  التجـــارة 
تقـــارب كبير بين البلديـــن في مجالي 
التجـــارة والثقافـــة، واعتـــراف واضح 
بالعاقـــات العميقـــة التـــي تجمـــع بين 
شعبي البلدين على المستوى الثقافي، 
ومذكـــرة التفاهم في المجال الثقافي 
من شـــأنها أن تعـــزز العاقات في هذا 
المجـــال، ليـــس فيمـــا يتعلـــق بالفهـــم 
المتبـــادل لثقافـــة الشـــعبين فحســـب، 
التاريخيـــة  الوثائـــق  تبـــادل  فـــي  بـــل 
بيـــن البلديـــن، حيث يوجد فـــي الهند 
وثائـــق أرشـــيفية تحفـــظ الكثيـــر مـــن 
تاريـــخ البحريـــن، كمـــا أن قـــدرا كبيرا 
مـــن تاريخنـــا تم توثقه فـــي البحرين، 
فـــكا البلدين يمتلـــكان إرثـــا حضاريا 
كبيرا، وســـيتعاون األرشـــيف الوطني 
فـــي الهند مـــع المتاحف فـــي البحرين 
لتبـــادل الوثائق التاريخية، وأيضا في 
إثـــراء البرامـــج الثقافيـــة المشـــتركة، 
بحيث تمكن كا البلدين من استعادة 

أجزاء مفقودة من تاريخهما.
التعـــاون  ســـيتم  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة 
بموجب هذا االتفاق بين جهاز المسح 
األثري الهندي وهيئة البحرين للثقافة 
اآلثـــار  ترميـــم  مجـــال  فـــي  واآلثـــار 
التاريخيـــة. هـــذا إضافة إلـــى التعاون 
في مجال التراث، ومن بين المشاريع 
“طـــرق  مشـــروع  لدينـــا  المشـــتركة 
التجارة القديمة”، الذي يعيد اكتشاف 
الممـــرات التجاريـــة التـــي كانت تربط 
بين الخليج والهند في الماضي، فعبر 
هـــذه الطرق كانت الصحـــف المصرية 
تصـــل إلـــى بومبـــاي فـــي رحلـــة كانت 

تستغرق 30 يوما.

على المستوى الشخصي، ما  «
أكبر إنجاز على صعيد تعزيز 
العالقات البحرينية الهندية 
شهدته منذ تعينك سفيرا 

لجمهورية الهند في المملكة؟

بالنســـبة لـــي أهـــم إنجـــاز حققتـــه هو 
إشـــرافي علـــى إنشـــاء مقـــر الســـفارة 
الهنديـــة الجديد في منطقة الســـيف، 
حجـــم  يعكـــس  أن  علـــى  وحرصـــت 
العاقـــات  عمـــق  وموقعهـــا  الســـفارة 
بيـــن البلدين وحجم الجاليـــة الهندية 
كأكبـــر جاليـــة أجنبيـــة فـــي المملكـــة، 
كمـــا حرصت علـــى أن يبـــرز التصميم 
العريـــق  التاريـــخ  للســـفارة  الداخلـــي 
الكبيـــر  الحضـــاري  واإلرث  المشـــترك 
الذي يجمع البلدين، أما اإلنجاز الثاني 
فهـــو الترتيب لزيـــارة رئيـــس الوزراء 
زيـــارة  أو  ألشـــهد  مـــودي،  نارينـــدرا 

لرئيس وزراء هندي إلى البحرين.

سفير الهند: معدالت نمو البحرين جديرة بالتأمل واالحترام

اإلشراف على بناء مقر السفارة الجديد والترتيب لزيارة مودي أهم إنجازين شهدتهما أثناء عملي بالبحرين

الحضور الهندي الكبير 
بالبحرين عزز التجارة 

البينية متجاوزا القيود 
العالمية

 نمو التجارة البينية 
يعكس الثقة 

المتبادلة في 
اقتصاد البلدين

حجم التجارة بين 
البلدين تجاوز 1.2 
مليار دوالر حتى 

مارس الماضي

رؤية “2030” أوجدت 
فرصا جديدة لتعزيز 

الصادرات البحرينية إلى 
الهند

تكنولوجيا الفضاء 
تمنح دول المنطقة 
قدرات متطورة تعزز 

األمن واالستقرار

التعاون في مجال 
“الفنتك” يزداد عمقا 

مع استمرار نمو القطاع 
المالي في البحرين
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حفالت البنوك في 
1976 كانت تجمع 

جنسيات العالم

رفضت دعوة مندوب 
“الكيان الصهيوني” 

باجتماعات البنك 
والصندوق الدوليين

لخــص مهنــدس تحويــل البحريــن إلــى مركــز مالــي عالمــي فــي ســبعينات القــرن الماضــي 
أســباب تدفــق البنــوك والمؤسســات المالية إلــى المنامة، بــوالدة الفكرة وجهوزيــة البنية 
التحتيــة ووجــود مطــار والعامــل الزمنــي وغيــاب الضرائــب، إضافــة إلــى توافــر الكوادر 
البشــرية المدربة. لكن إبراهيم عبدالكريم، وهو وزير المالية واالقتصاد الوطني األســبق، 
عــاد ليؤكــد أن كل ذلــك ال يمكن أن يكون لوال تبنــي باني البحرين، رئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان، للفكرة، )...( أعجبته، اقتنع بها، 
تبناها، وأمر بتنفيذها، وسريعا. وفيما يلي الجزء الثاني من المقابلة، إذ حدثنا 

أبــو مــازن عن المركز المالي، وبحرنــة بنك البحرين الوطني، وحبه للصحافة، 
وتجربته رئيسا للصندوق والبنك الدوليين، وغيرها من أحاديث الذكريات، 

ولم ينس ضيفنا معلمه في وزارة المالية كنوع من رد الجميل، إذ أسهب 
في حديثه عن مناقب السيد محمود العلوي.

وفيما يلي نص الحديث: - 

أجرى اللقاء مازن النسور | تصوير رسول الحجيري

إبراهيم عبدالكريم )2-2(

للمملكة الــبــنــوك  تــدفــق  ــاب  ــب أس ــب  ــرائ ــض ال ــاب  ــي وغ ــوادر  ــكـ والـ التحتية  البنية 
البحرين مركز مالي 

فـــي العـــام 1973 كان عـــدد البنـــوك قليـــا، 
ال تتجـــاوز أصابـــع اليد، هي بنـــك البحرين، 
الشـــرقي  والبنـــك  الوطنـــي”،  “البحريـــن 
البريطانـــي  والبنـــك  تشـــارترد(،  )ســـتاندرد 
جهـــود  وبعـــد   ،)HSBC( األوســـط  للشـــرق 
كبيـــرة ســـمح بالعـــام 1974 لبنـــك هولندي 
بالعمـــل. فـــي منتصف الســـبعينات ارتفعت 
 10 إلـــى  دوالريـــن  مـــن  النفـــط،  أســـعار 
دوالرات، وبـــدأت فوائض األمـــوال تتراكم 
بـــدول الخليـــج العربـــي، ما جعـــل المنطقة 
مســـتهدفة مـــن قبل البنـــوك والمؤسســـات 

المالية واالستثمارية.
فّكرنـــا بكيفيـــة االســـتفادة مـــن ذلـــك بمـــا 
يتناســـب مع ظـــروف المملكـــة، ووجدنا أن 
هناك ما يســـمى “بنوك األفشور” وهي بنوك 
المناطـــق الحرة، تمـــارس أعمالها بعيدا عن 

االقتصاد الداخلي )المحلي(.
كيف نجذبها، علينـــا إعطاؤها حوافز، وهو 
ليس باألمر الصعب، فنحن تقريبا جاهزين، 
ال يوجـــد ضرائـــب، ولدينـــا كـــوادر بشـــرية، 
كما كنـــا متطورين نســـبيا بالبنيـــة التحتية 
واالتصاالت، وكذلك األمر بالنســـبة للمطار، 
حيث كان مقرا للترانزيت لمعظم الخطوط 
التي تمر بالمنطقـــة. أضف إلى ذلك العامل 
الزمنـــي، فعندما تكـــون بالبحريـــن صباحا، 
يكـــون الوقت في دول شـــرق آســـيا ظهرا، 
ثـــم تفتـــح أســـواق أوروبـــا عندمـــا تكـــون 
عندنـــا ظهرا، ثم أميركا، وبالتالي نســـتطيع 
التواصـــل مـــع العالـــم علـــى مـــدار الســـاعة 
وبالتناوب. وبالفعل بدأت البنوك بالحضور 
وأصبحـــت بالمئـــات. وأذكـــر فـــي العاميـــن 
1975 و1976عندما تدخل حفل اســـتقبال 
ألي بنك في البحرين، تجد أناسا يتحدثون 
كل لغات العالم، فأصبحنا مركزا ماليا بحق 
وجـــدارة. بذلنـــا أنـــا والفريـــق الـــذي معـــي، 
جهدا كبيرا الستقطاب البنوك والمؤسسات 
المالية. الفكرة الجيدة قد يقولها أو يطلقها 
أي شـــخص، ولكـــن األمـــر األهم هـــو التبني 
لصاحـــب  يعـــود  فضـــل  وهـــو  والتطبيـــق، 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء، الذي اقتنع 
بالفكرة وتبناها وأنجحها، )...( فهو مستمع 
القـــرارات، ويقـــدم  باتخـــاذ  جيـــد وســـريع 
المصلحـــة العامـــة علـــى البروتوكوالت من 
لجان ومذكـــرات وغيرهـــا. كل الذي عملته 
ال يـــوازي الدعـــم الـــذي حصلـــت عليـــه من 
قبل سموه. خال سنة واحدة صدر قانون 
مؤسسة النقد، الذي جاء قويا ومرنا بذات 

الوقت، وبدأ العمل سريعا. 

ما تقييمك لوضع البحرين المالي اليوم؟ «

البحريـــن مركـــزا ماليـــا مزدهـــرا،  زالـــت  ال 
مركـــزا  أصبحـــت  أنهـــا  حيويـــة  وزادهـــا 
للصيرفة اإلســـامية، لكن األمر الصعب هو 
جذب مؤسسات جديدة، فالمنافسة كبيرة، 

والبنوك على المستوى العالمي تقلصت.

هل مطلوب من البنوك البحرينية  «
االندماج؟

نعم بالتأكيد، فالمسالة ليست خيارا، فعلى 
البنـــوك والمصـــارف تكويـــن كيانـــات مالية 
كبيرة لتستطيع المنافسة والبقاء، وهو أمر 

ينسحب على قطاع التأمين أيضا.

البحرين رئيس البنك والصندوق الدوليين

اســـتلمت البحريـــن في العام 1987 رئاســـة 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن 
البرتوكـــول المعتمـــد بتدوير الرئاســـة على 
الدول األعضاء سنويا، بحيث تشرف على 
السياســـة العليـــا وتدير االجتماعـــات، فيما 

تبقى الرئاسة التنفيذية على حالها.
ولم تســـبق البحرين من الدول العربية لهذا 
المنصـــب ســـوى الكويت. وبحكـــم وظيفي 

مثلت المملكة في هذا الموقع.
وتعقد المؤسستان الدوليتان اجتماعاتهما 
في ســـبتمبر من كل عام، فيما تســـتضيفها 
واشـــنطن ســـنتين، وأي دولـــة ترغب بذلك 
ســـنة وهكـــذا، وصـــادف عنـــد رئاســـتنا أن 

عقدت االجتماعات في واشنطن.
يلقـــي  أن  واشـــنطن  فـــي  العـــادة  وجـــرت 
الرئيـــس األميركـــي خطابا، ورئيـــس البنك 
توجيـــه  يتـــم  كمـــا  خطابـــا،  والصنـــدوق 
باســـم  والتقديـــم  والبطاقـــات  الدعـــوات 
الرئيس. وعند اقتـــراب موعد االجتماعات 
تنبهـــت لمســـألة مهمـــة، وهي كيف ســـأدعو 
مندوب “الكيان الصهيوني” باسمي وأوجه 
لـــه الشـــكر، فقالوا لـــي العامليـــن معي: هي 
دولـــة عضـــو، فتحايلـــت علـــى الموضـــوع، 
إذ تغيبـــت عندمـــا جاء دور ممثـــل “الكيان” 

وطلبت من أحد نوابي القيام بالمهمة.
وهـــو أمر تكرر مع إيران، التي كانت بحرب 
مع العراق، إذ من المعروف أن المســـؤولين 
اإليرانييـــن عادة ما يزجون بالسياســـة في 
خطاباتهم، وبالتالي سيســـعى إلى اإلساءة 
لبلد عربي شقيق، وهو أمر لن أرضاه أبدا.

لـــذا قـــررت عـــدم الحضـــور، فعلـــم مندوب 
إيـــران باألمر وطلب مقابلتي معترضا عليَّ 

وضعـــي إيـــاه بصـــف “الكيـــان الصهيونـــي”، 
فقلـــت لـــه إذا أردت أن أقدمـــك عليك عدم 
الكام بالسياسة واإلساءة للعراق، فوافق، 

والتزم باتفاقنا. 
وعـــن تدخل صندوق النقـــد والبنك الدولي 
بسياســـة البحريـــن االقتصاديـــة، وتقديمه 
حـــذر  ماليـــة،  ونصائـــح  وخططـــا  برامـــج 
عبدالكريم من االســـتماع لهذه المؤسسات، 
ودعـــا إلـــى إدارة االقتصـــاد والماليـــة بأياٍد 
وطنية، )...( لدينا الكثير من الخبراء، وأهل 

مكة أدرى بشعابها. 
تطبـــق  البحريـــن  جعـــل  “محاولـــة  وتابـــع 
برامجهـــا كانـــت مطروحـــة منـــذ الثمانينات 
وكان مســـؤولو هذه المؤسســـات يحاولون 
دفعنـــا حيال ذلك، ومـــن ضمن هذه البرامج 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مثـــا”. القائمون 
علـــى هـــذه المؤسســـات أصحـــاب نظريـــة، 
والنظرية غير التطبيق، فكثير منها قد ينفع 
هنا وال ينفع هناك، ولكن با شك هناك تأثير 
ســـلبي لنظرياتهـــم وبرامجهـــم علـــى الكثير 
مـــن الـــدول وهـــذا ال يخفى علـــى أحد، فهم 
يســـعون إلبقاء الدول معتمدة على غيرها. 
وعندمـــا تقترض منهم يلزموك بشـــروطهم. 
خرجت الكثير من الدراسات والتصريحات 
من أميركا نفسها وهي مقر هذه المؤسسات 
وتديرهـــا بطريقة ما، تشـــير إلى الدســـائس 
الـــدول  لتبقـــى  تحـــاك  التـــي  والمؤامـــرات 
تابعـــة و ”غريقـــة” فـــي الديـــون. ال يوجـــد 
دولة واحدة اقترضت من هذه المؤسسات 

واستطاعت الخروج من المأزق.
طالمـــا دعـــوت إلـــى عـــدم االســـتماع لهـــم، 

وإدارة اقتصادنا بأنفسنا وبطريقتنا، )...( لو 
أنا اليوم مسؤول سأرفض إي إماء منهم.

بنك البحرين الوطني

أسســـته الحكومـــة علـــى أســـس تجاريـــة، 
وامتلكـــت 50 % منـــه، وكان اســـمه بنـــك 
البحريـــن، وفي بداية الســـبعينات أصحبت 

عضو مجلس إدارة بحكم وظيفتي.
أرادت  إدارتـــه،  مجلـــس  دخولـــي  وقبـــل 
الحكومة عمل شـــيء لصالح البنك فقررت 
بيـــع نصف حصتها )25 %( لبنك “ناشـــونال 
جريندليـــز” البريطانـــي، مـــن بـــاب أن ذلـــك 
سيدعم البنك ويمنحه القوة كون المشتري 
مؤسسة عالمية، لكن ما حدث كان العكس، 
فقـــد أدار المســـتثمر الجديـــد البنـــك وقدم 
مصالحـــه علـــى مصلحـــة البحريـــن. قررنـــا 
إعادة تســـمية البنك إلـــى البحرين الوطني 
ثم استعادة ملكيته بالكامل ليصبح وطنيا 
الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  وبالفعـــل  بحـــق. 
علـــى االقتراح واشـــترت الحكومة حصص 
الشـــركاء الســـعوديين والهنود و ”ناشونال 

جريندليز”، وأصبح وطنيا 100 %.

تحديات أن تكون وزيرا 

أصعب شـــيء علـــى وزير الماليـــة هو كيف 
يكـــون محبوبـــا من قبـــل زمائـــه خصوصا 
الوزراء اآلخرين؛ كون جميع مشـــروعاتهم 
وبرامجهم ترتبط بالموازنات التي هي من 
مسؤولية وزارة المالية، لكن الحمد لله كما 
دخلـــت خرجت على حـــب وعاقات طيبة 

مع الجميع.

تجربتي مع الصحافة

بـــدأت عاقتـــي بالصحافـــة وأنـــا بالثانويـــة، 
1956، إ عملـــت بهيئـــة تحريـــر  العـــام  فـــي 
مجلة شـــهرية اســـمها المعرفـــة، ولدي بعض 
الكتابـــات فيهـــا، ثـــم صـــدرت واحـــدة أخرى 
باســـم الخميلـــة، فقـــررت الكتابـــة فيهـــا، ثم 
واصلـــت كتابـــة المقـــاالت فـــي مجلـــة هنـــا 
البحريـــن )...( وجـــدت نفســـي ميـــاال ومحبا 
للصحافـــة. صدرت صحيفـــة “األضواء” في 
العـــام 1965، وكنـــت أمضيـــت فـــي “بابكـــو” 
نحـــو 3 أشـــهر. جاءنـــي صديـــق، وقـــال لـــي 
إن الصحافـــي الكبيـــر محمود المـــردي يريد 
أن يرانـــا أنـــا وأنـــت. التقينـــاه وقـــال لنـــا إن 
الحكومة سمحت بصدور صحيفة وأريدكم 
ومحمـــد  لاقتصـــاد،  فاختارنـــي  معـــي، 
عبداللطيف راشـــد للثقافة واألدب ومحمود 
بهلـــول للسياســـة، كمـــا عمـــل معنـــا الدكتور 
محمـــد الرميحـــي. عملـــت بـ “األضـــواء” وأنا 
فـــي “بابكو”، )...( اإلنجليز لم يرتاحوا لعملي 
بالصحافـــة لكنهـــم لـــم يعترضـــوا صراحـــة، 
وواصلت على ذلك ألقل من ســـنتين بقليل، 
عـــن  والعائلـــة  الحيـــاة  مشـــاغل  لتأخذنـــي 

الصحافة.

السيد محمود العلوي و “المالية”

طالمـــا ســـاعدني ودعمنـــي الســـيد محمود 
اعتبرنـــي  بالحكومـــة،  عملـــي  بدايـــة  منـــذ 
كابنـــه، ينصحني وينقل لـــي خبرته، وكأنما 

يجّهزني للمنصب الذي جاء الحقا.
والســـيد محمود مـــن أنبل وأشـــرف الناس 
البحريـــن  لرجـــال  مثـــال  وهـــو  وأوفاهـــم، 
الوطنيين. عمل في المالية منذ العام 1927 
إلـــى العـــام 1975. كانـــت الماليـــة مـــن أهم 
مؤسســـات الدولـــة فقد كانت تشـــرف على 
كل شـــيء تقريبـــا بالبحريـــن، عـــدا الصحة 
واألمـــن والتعليـــم، فقد كانـــت تضم العديد 
مـــن الجهـــات كالنفـــط، شـــؤون الموظفين، 
الجمـــارك،  المركزيـــة،  المخـــازن  البريـــد، 

الموانئ، إسكان مدينة حمد، وغيرها.
صحيـــة  لوعكـــة  محمـــود  الســـيد  تعـــرض 
أتعبتـــه وأجبرتـــه على قضـــاء معظم وقته 
مجلـــس  أحضـــر  وبـــت  للعـــاج،  بالخـــارج 
الـــوزراء نيابة عنـــه، وكذلك األمر بالنســـبة 

لجلسات المجلس الوطني.

شهادة فخرية.. “بوسطني”

تزوجـــت في العـــام 1968 ورزقـــت بابنتي 

ندى، ثم جاء مازن، والسمه حكاية. 
عندما عملت في التربية، زاملني بمدرســـة 
الحـــد االبتدائية أســـتاذ فلســـطيني فاضل 
مـــازن  اســـمه  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  يـــدرس 
فياض أيوب، وكنت أحبه كثيرا رغم فارق 
الســـن بيننـــا، فقـــد كان يكبرنـــي بــــ 15 عاما 
علـــى األقل، تزاملنا ســـنتين ثـــم انتقل إلى 
الكويـــت. أحببـــت االســـم بســـببه وأطلقته 
على ولـــدي. ثم رزقنـــي هللا بابنتين لميس 
ونور، وجميعهم درسوا في بوسطن، )مازن 
ونور فـــي جامعة بنتلي، وندى ولميس في 

جامعة بوسطن(. 
كنـــت أتـــردد كثيـــرا علـــى بوســـطن لمتابعة 
المـــرات دعتنـــي  دراســـتهم، وفـــي إحـــدى 
عمدة بوســـطن لتناول القهـــوة معها، ثمنت 
ثقتي بجامعات بوســـطن ومنحتني شهادة 
فخريـــة، تشـــير إلـــى أننـــي مـــن مواطنـــي 

بوسطن أو بلغتنا “بوسطني”.

عندما قررت التقاعد 

أيقنت في نهاية التســـعينات بضرورة عدم 
البقـــاء بالعمـــل إلى ما ال نهايـــة، بمعنى أنك 
ال تســـتطيع المواصلـــة حتـــى تتعب أي من 
المكتب إلى البيت )الفراش(، فألمحت أكثر 
من مـــره لـــدى الحكومـــة بهـــذا الخصوص، 
ولكن األمر يبقى بيد ســـمو رئيس الوزراء، 
لرجـــل  ذلـــك  أقـــول  أن  يمكـــن  كيـــف   )...(

يكرمني دائما؟ فهو صاحب الفضل.
أنـــا فيـــه،  الـــذي  الخيـــر  والحقيقـــة أن كل 
بعـــد هللا عز وجـــل، بســـبب رعايـــة القيادة 
الرشـــيدة، وهـــو أمـــر ينطبـــق علـــى جميـــع 
واإلســـكان  المـــكارم  لـــوال  البحرينييـــن، 
والعطايا لما استطاع معظم الناس المضي، 
فالراتـــب بالنهاية ال يعمل شـــيئا. كان راتب 
الوزيـــر )بالبدايـــة أي في الســـبعينات( نحو 
1250 دينارا، وعندما خرجت من الحكومة 
فـــي 1999 وصـــل إلـــى نحـــو 4000 دينـــار. 
لله الحمد، اســـتطعت العيـــش مرتاح البال، 
لـــدي وقـــت كثيـــر  التقاعـــد أصبـــح  وبعـــد 
لرؤية أبنائي ومتابعة دراســـتهم وحياتهم، 
والقراءة، خصوصا الشعر فأنا محب للشعر 
واألدب والتاريخ. كما أستطيع السفر متى 
مـــا أريد ســـواء لوحـــدي أو مع األهـــل، )...( 
رغم ســـفري كثيرا بالماضـــي، إال أنها كانت 
رحـــات عمل أقضيها من اجتماع إلى آخر، 
أمـــا اآلن فالوضـــع اختلـــف والمســـألة باتت 

اطاعا وثقافة.

كتاب عن مسيرتي 

النيـــة موجـــودة، وكل مذكراتـــي مدونـــة، 
وكتبـــت بعضـــا مـــن األفـــكار فـــي 1995 أي 
قبـــل خروجـــي مـــن الحكومة بـ 4 ســـنوات، 
ثـــم تابعت بعـــد ذلك كتابة بعـــض الفصول، 
ولكن إلى اآلن المشـــروع مازال معلقا، إلى 

أن يشاء هللا.

مثلي األعلى 

أبي )رحمـــه هللا(، ولكن يبقى المثل األعلى 
لنا كمسلمين هو سيدنا محمد )عليه أفضل 
الصـــاة والتســـليم(، والمثـــل األعلـــى يعني 
أن تقتـــدي بـــه. كمـــا أن ذلـــك ينطبـــق علـــى 
أي شـــخص ترك أثرا، وليـــس بالضرورة أن 
تعجـــب بشـــخص واحـــد، فمثـــا كثيـــر من 
مدرســـينا تركوا أثرا جيـــدا لدينا. األمر في 

ذلك يبقى مفتوحا.

صورة قديمة تجمع سمو رئيس الوزراء مع إبراهيم عبدالكريم ويظهر فيها عبدالله سيفأثناء اللقاء مع إبراهيم عبدالكريم

مهندس تحويل البحرين إلى مركز مالي عالمي 

يجب إدارة 
االقتصاد “بأيدينا” 

وعدم االستماع 
للمؤسسات الدولية 

حّولنا “البحرين 
الوطني” إلى 

بحريني 100 % 
ليكون وطنيا بحق 

السيد محمود 
العلوي.. معلمي 

بـ “المالية” مثال 
الرجال الوطنيين

ــران عـــدم الــتــعــرض لــلــعــراق بــاجــتــمــاعــات واشنطن  ــ ــدوب إي ــن فــرضــت عــلــى م
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تقديم كورفيت ســتينغراي ونيســان صني وتألق GAC الصينية

“سيارات البالد” في معرض دبي الدولي

اســـتقبل معـــرض دبـــي الدولـــي للســـيارات 2019 جمهـــوره من 
الســـيارات والتقنيـــات  مـــن عشـــاق عالـــم  األفـــراد والعائـــات 
المتشـــوقين مؤخرا إللقاء النظرة األولى على مجموعة واسعة 
من الطرازات التي تم الكشـــف عنها ألول مرة إقليميًا وعالميًا، 

وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.
وكانت نســـخة هذا العام من المعرض حدثًا لكل أفراد األســـرة، 

حيـــث تـــم تقديم العديد مـــن ألعاب الفيديـــو المبهرة، وعروض 
الســـيارات  علـــى  قـــرب  عـــن  واالطـــاع  الحيـــة،  الموســـيقى 

الكاسيكية والتقنيات الذكية. 
وافتتـــح الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم رئيس 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، معـــرض دبي 
الدولي للســـيارات في نســـخته الخامسة عشـــرة الحدث الرائد 
للســـيارات فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وقام بجولة شـــملت 

كافة أروقة المعرض ومنصاته، حيُث رحب ســـموه بالعارضين 
وتعرف منهم على مستقبل صناعة السيارات وأحدث التقنيات 
والتجهيـــزات الذكيـــة لكبرى شـــركات الســـيارات على مســـتوى 

العالم.
واطلـــع خـــال جولتـــه فـــي المعـــرض الذي يشـــهد أكثـــر من 40 
حدثا إطاق لطرازات جديدة من الســـيارات ُيكشف عنها للمرة 
األولـــى ألكثر من 90 شـــركة وعامة تجاريـــة، مبتكرة ومجهزه 

بأحدث التكنولوجيات الذكية وذاتية القيادة والكهربائية.
ويحظى المعرض هذا العام بالعديد من االبتكارات، بما في ذلك 
الكشف عن أسرع ســـيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف 
على كبســـولة فيرجـــن “هايبرلوب ون”، ومتابعـــة فعاليات أول 
مجموعة من الســـيدات المالكات للســـيارات الخارقة، ســـيارات 
البـــاد كانـــت هنـــاك حصريـــا مـــن البحريـــن وهـــذه جولـــة ألهم 

الماركات التي قدمت:

استقبل معرض دبي الدولي  «
للسيارات 2019 الذي أقيم في 

مركز دبي التجاري العالمي 
أعداًدا كبيرة من الزوار الذين 

حرصوا على مشاهدة ما 
يقدم من مجموعة كبيرة 

من السيارات تصل قيمتها 
اإلجمالية إلى ماليين الدوالرات، 

من بينها سيارات خارقة ونماذج 
أولية وسيارات ركوب وأخرى 

رياضية متعددة األغراض.

لعل %90 من الحضور جاء الى المعرض لمشاهدة السيارة  «
المنتظرة كورفيت ستينغراي 2020 التي قدمت ألول مرة في 

المنطقة، وتعد أول سيارة كورفيت بمحرك وسطي من شفروليه 
على اإلطالق. وبعد أن بلغت السيارة التقليدية ذات المحرك 

األمامي حدود أدائها، نقل مهندسو شفروليه قلب كورفيت، أال وهو 
محركها، من مكانه التقليدي، وأصبح اآلن يتموضع كجوهرة ثمينة 

في منصة عرض مميزة. وتعد سيارة كورفيت 2020 أسرع سيارة 
كورفيت إنتاجية عامة على اإلطالق، مع تسارع من الصفر إلى 60 

 .Z51 مياًل خالل أقل من ثالث ثواٍن فقط، عندما تكون مجهزة بحزمة
وتتمتع ستينغراي 2020 ذات التصميم المستوحى من الطائرات 

المقاتلة الحديثة، بمظهر جريء يعبر عن اسم كورفيت العريق بال 
مساومة. وفي خطوة لتعزيز الشعور بقوة الحركة في كل زاوية منها، 

يعد الموضع الجديد للمحرك نقطة محورية في تصميم ستينغراي 
2020، ويمكن رؤيته من خالل نافذة الباب الخلفي الكبيرة.

كورفيت ستينغراي 

تنضم أكاديا 2020 الجديدة إلى  «
تشكيلة جي ام سي الجريئة 

المشاركة في معرض دبي 
الدولي للسيارات. وتعد أكاديا 

الجديدة كلًيا سيارة كروس 
أوفر ذكية ترتقي بتجربة 

السائق والركاب من جميع 
الجوانب بما تحمله من 

تحسينات تقنية تتوفر بين يدي السائق أو تحت غطاء المحرك.  وتتضمن 
تشكيلة أكاديا كاًل من SLE وSLT وطراز AT4 الجديد كلًيا، وفئة دينالي التي 

تعتبر أبرز طرازات جي ام سي، مع ترتيبات جلوس متوفرة لخمسة أو ستة أو 
سبعة ركاب، بحسب الطراز.

أكاديا 

تجمع شفروليه أونيكس 2020  «
الجديدة كليًا بين التصميم 

الجذاب والرحابة الداخلية 
المريحة، وقدرات االتصال 

المبتكرة وتقنيات السالمة 
النشطة، لتوفر للعمالء سيارة 

مدمجة جديدة تماًما تفوق 
أقرانها. كما تتميز هذه السيارة 

بأفضل المزايا في فئتها على صعيد تقنيات السالمة وكفاءة استهالك الوقود، 
بما في ذلك ستة وسائد هواء قياسية في مختلف طرازاتها. وتمتاز أونيكس 

الجديدة بجوهر تصميم شفروليه، إذ تزخر بخطوط رياضية حيوية وديناميكية 
وجسم عصري أنيق يعكس شخصيتها الرياضية. وفي سياق أن تكون قيادة 

هذه السيارة سهلة وممتعة، ركز مهندسو شفروليه على إضفاء التنوع عليها، 
مع مقصورة داخلية رحبة وأنيقة توفر الراحة لما يصل إلى خمسة ركاب 

باإلضافة إلى حيز جيد للحمولة.

أونيكس 

يعتبر طراز “صني” من  «
األكثر مبيعًا لدى “نيسان” 

في المنطقة. فقد بيعت 
منه منذ طرحه رسميًا في 

المنطقة عام 1994 أكثر 
من 474500 سيارة في دول 

مجلس التعاون الخليجي 
وحدها. ويعّد رائداً في هذه 

الفئة من السيارات في المنطقة حيث سّجل زيادة بالمبيعات بنسبة 
%34 للسنة المالية 2018.وقد عززت “نيسان” سيارة السيدان هذه حيث 

وّفرت فيها مستوى جديداً من الرقّي وخّصصتها بتصميم ملفت. فالجيل 
الجديد من السيارة يرتكز على هذا األساس المتين ويعزز حضور “نسيان” 

في فئة سيارات “السيدان ب” المتزايدة الرواج، وهي تضّم تكنولوجيات 
ومزايا سالمة ال يجدها السائق عادًة في سيارة من هذه الفئة.وتتخذ 

التكنولوجيا في طراز “صني” أولوية كبيرة إذ يضّم تقنيات التنقل الذكي 
من “نيسان” التي تساعد على تعزيز السالمة وتحمي السيارة من مختلف 

الجوانب.

“نيسان صني” 

سجلت سيارة الند روفر  «
ديفندر 2020 الجديدة 

ظهورها األول في منطقة 
الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا خالل المعرض 

وخضعت السيارة الجديدة 
ألكثر من 62 ألف اختبار 

ناجح وحاصل على 
الموافقة النهائية من المهندسين، في حين تتميز بنية هيكل السيارة 

والقاعدة بتصميم قادر على الصمود أمام إجراءات اختبار األحداث 
القصوى من الند روفر، والذي يتضمن تأثيرات متكررة ومتواصلة 

تتخطى المعايير االعتيادية للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات 
وسيارات الركاب.

الند روفر ديفندر 

تعد شفروليه كابتيفا الجديدة كليًا سيارة عائلية بكل ما  «
للكلمة من معنى بحيث تناسب جميع احتياجات األسرة 

على اختالف أسلوب حياتها، وذلك بفضل تصميمها 
المتطور ورحابتها الداخلية وكفاءتها العالية في استهالك 

الوقود وتقنياتها ذكية. وتتوفر كابتيفا 2020 التي تتمتع 
بتصميم عصري ملفت يتسم بالقوة، بخمسة وسبعة 

مقاعد، لتعكس فلسفة شفروليه في سيارات الدفع الرباعي 
متعددة االستخدامات في الرحابة واألناقة والذكاء. في 

سياق توفير أعلى المستويات من راحة القيادة والمعدالت 
الرائدة في كفاءة استهالك الوقود، تم تزويد كابتيفا الجديدة 

كلًيا بمحرك ذو شحن توربيني سعته 1.5 لتر، ويولد عزم دوران 
يبلغ 255 نيوتن للمتر. 

كابتيفا 

ترسم CT5 اتجاًها  «
جديًدا لكاديالك وهي 

خالصة الفخامة 
العصرية الحديثة. 

تعزز سيارة السيدان 
CT5 الرياضية 

الجديدة كليًا إرث 
العالمة التجارية الحائز على جوائز مع مزيج مميز من التصميم واألداء 
والراحة، مدعومة بأحدث تقنيات كاديالك. تأتي CT5 ضمن فئة تجهيزات 

Luxury وPremium Luxury وSport، وتتوفر حزمة بالتينية عبر فئات 
Premium Luxury وSport مما يوسع خيارات العمالء إلضفاء طابع 

شخصي على سيارتهم بما يناسب ذوقهم الخاص بفضل تنوع وأناقة 
التصاميم والفرش.

 CT5 كاديالك

شهد معرض السيارات  «
في دبي عرض سيارتي 

الدفع الرباعي من العالمة 
الصينية الناجحة جي 

أي سي من خالل موديل 
جي أس 5 والمتعددة 

األغراض جي أن 6. 
توفر سيارة جي أس 5 

تجربة متوازنة للقيادة والركوب تلبي احتياجات مستهلكي الجيل الجديد 
الباحث عن وسائل النقل العملية. سيارة جي أم 6 المتعددة األغراض هي 
المنتج الثاني من السيارات المتعددة األغراض من جي أيه سي. وبتمتعها 
بالحرفية األصلية، تم تصميم هذا الطراز لجعل السفر العائلي أكثر أماًنا 

وأكثر راحة. وكذلك قدمت السيارة الثورية الكهربائية بالكامل أيون أس في 
أول ظهور دولي لها في المعارض الدولية. يمثل هذا الطراز أيون أس عالمة 
فارقة في تفاني جي أيه سي في ابتكار وتطوير السيارات الكهربائية وتأثيرها 

المتزايد في مجال السيارات الكهربائية.

جي أي سي

أطلقت لينكون سيارة  «
لينكون “أفياتور 2020” 

الجديدة كليًا خالل 
المعرض وتمتاز السيارة 

الجديدة، بتقنياتها 
المتطورة التي ُتمّكنها 
من االنحناء للترحيب 

بركابها وفحص الطرق 
أمامهم ألي مطبات.

وتعمل السيارة بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3.0 لترات، وناقل حركة 
تلقائي يضم 10 سرعات، والتي ستوفر بمجملها قوة 400 حصان وعزم 

دوران يبلغ 562 نيوتن، وتتضمن 5 أوضاع للقيادة هي: العادي، توفير 
الوقود، التفاعلي، الطرقات الزلقة، والظروف الدقيقة. وتتيح جميع 

األوضاع المذكورة للسائق تخصيص تجربة القيادة، في حين ُتسّهل 
شاشة LCD بحجم 10.1 بوصة قراءة الخيارات عبر الرسومات الواضحة.

لينكون 

لم تترك BMW أي طراز  «
جديد في جعبتها إال وجلبته 

إلى معرض دبي بدءاً من 
 Z4 M40i المكشوفة المثيرة

وايضا لعشاق الفخامة واألداء 
قدمت Li M 750 سبورت 

بمحركها المكون من ثماني 
أسطوانات بقوة 530 حصانًا 

وتسارع خاطف لألنفاس من 0 إلى 100 كلم/س في 4.0 ثانية. وموديل القمة 
X7 بفئة M50i التي تأتي مع 530 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 

4.7 ثانية وغيرها.

 BMW

أطلقت ميتسوبيشي ثالثة  «
طرازات دفع رباعي جديدة 

خالل فعاليات معرض دبي، 
 PHEV ”حيث سجلت “أوتالندر

ظهورها األول في منطقة 
الشرق األوسط، وتسهم في 

التقليل من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، باإلضافة إلى 

 أنها توفر لركابها رحلة هادئة ومريحة. 
وتعتبر “اي اس اكس 2020 الجديدة” رياضية متعددة االستعماالت مدمجة، 

مصممة خصيصًا لالستخدام اليومي سواء على شوارع المدينة أو للقيام 
بمغامرات ممتعة. وتتوفر السيارة بخياري الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي، مع 
محرك سعة 2.0 لتر مكون من 16 صمامًا وناقل حركة و6 نواقل على الوضع 

الرياضي. كما تتمتع بالعديد من مواصفات األمان والسالمة لتأمين سالمة 
 الجسم، ونظام فرامل للتخفيف من أضرار االصطدام.

أما مونتيرو سبورت 2020 الجديدة الرياضية المتعددة االستعماالت، فتظهر 
بشكل أكثر قوة وصالبة، باإلضافة إلى تصميم داخلي متجدد يوفر الراحة 
والجودة. وتم تزويد مقصورة السيارة بالعديد من التقنيات الجديدة مثل 

شاشة LCD ملونة قياس 8 بوصات، ونظام فتح وإغالق للباب الخلفي عن 
طريق تطبيق الهاتف الذكي.

ميتسوبيشي 

صممت سيارة الكروس أوفر كاديالك  «
XT6 الجديدة كّليًا لتمكين الرّكاب من 
قضاء أفضل األوقات على الطرقات، 

وهي مجهزة بثالثة صفوف من المقاعد، 
وتتمحور حول الفخامة، وتتضّمن 
مقصورة قابلة للتكّيف واالتصال، 

تكّملها سرعة االستجابة عند التحكم 
بالمقود باإلضافة إلى توفر باقة 

شاملة من تقنيات السالمة القياسية واالختيارية. جرى تصميم وتطوير كل جزء من XT6 بعناية 
فائقة لتوفير مكان راٍق ومريح للتواصل واالستمتاع بالرحلة. وتتضمن التشكيلة الجديدة فئتي 

Premium Luxury وSport، مما يمنح العمالء الخيار للحصول على تصاميم تناسب تفضيالتهم 
الشخصية على مستوى الشكل الخارجي والداخلي.

XT6 كاديالك

تعتبر تشكيلة جي ام سي سييرا  «
المعاد تصميمها التعبير األكثر جرأة 
على اإلطالق للبيك آب كامل الحجم 

من جي ام سي، والمتوفر بطرازين 
حصريين للمنطقة هما سييرا 

Elevation، وسييرا AT4 بالمقصورة 
العادية. يعّبر تصميم سييرا بقّوة 

عن المزايا العالية للتصميم والقدرات وتقنيات االتصاالت المتطّورة. ويضمن جي ام 
سي سييرا 2020 تركيبة فريدة من القدرات الحقيقية على الطرق الوعرة والمعبدة، إلى 
جانب مظهر جريء يعززه الرفراف الجانبي المنحوت وغطاء المحرك الطويل، لحضور 

الفت ال مثيل له على الطرقات.

سييرا الجديدة 

استغلت الند روفر حضورها في  «
معرض دبي الدولي للسيارات 

للكشف عن سيارة رينج روفر 2020 
المزودة بمحرك إنجينيوم 6 سلندر 

 الجديد الذي يعمل بالبنزين.
تجمع هذه النسخة من طراز رنج 

روفر بين التوجيه الديناميكي 
على الطرقات، والفخامة المطلقة، وقدرات الند روفر المعروفة على االستجابة 

لكل التضاريس، واآلن إضافة محرك إنجينيوم البنزين الجديد سداسي االسطوانات 
 المستقيمة بسعة 3.0 لتر يحّسن األداء والفعالية والكفاءة في استهالك الوقود. 
وستتم صناعة محرك إنجينيوم سداسي األسطوانات الحديث الذي حصلت عليه 
رينج روفر 2020، في مركز صناعة المحركات البالغة قيمته مليار جنيه إسترليني 

في وولفرهامبتون في المملكة المتحدة، إلى جانب محركات البنزين والديزل رباعية 
االسطوانات الحالية.

رينج روفر

طارق البحار من دبي
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الزميل طارق البحار في إذاعة صوت العرب

اســـتضافت إذاعـــة صـــوت العـــرب فـــي 
مبنى ماســـبيرو بالقاهرة لقاء إذاعيا مع 
الزميل رئيس قســـم المنوعات والثقافة 
طـــارق البحـــار أثنـــاء زيارتـــه القاهـــرة؛ 
القاهـــرة  مهرجـــان  فعاليـــات  لحضـــور 
الســـينمائي، وقد تطـــرق اللقاء إلى عدة 
جوانب ســـينمائية متنوعة في البحرين 

والخليج والعالم العربي والعالمي.
واختتمت فعاليات الدورة 41 لمهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي التي انطلقت 
20 نوفمبـــر الجـــاري بفيلـــم “األيرلنـــدي” 
للمخـــرج الشـــهير مارتـــن سكورســـيزي، 
وعـــرض خاللهـــا أكثـــر مـــن 150 فيلمـــا 
مـــن 63 دولـــة، مـــن بينهـــا 35 فيلمـــا في 
األولـــى،  والدوليـــة  العالميـــة  عروضهـــا 
و84 فيلمـــا فـــي عرضهـــا األول بالشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا، يضاف إليها 
تنظيـــم منصـــة المهرجان “أيـــام القاهرة 
لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات 
التدريبيـــة،  والـــورش  والمحاضـــرات 

وشـــهد تكريم مدير التصويـــر اإليطالي 
الحائـــز  ســـتورارو،  فيتوريـــو  العالمـــي 
على أكثـــر من 50 جائـــزة دولية، منها 3 

أوسكار.
تحـــدث البحار في اللقاء عـــن أن غلبت 
على أفـــالم المهرجـــان هذا العام، ســـمة 
واضحـــة وهـــي االنتصار لقضايـــا المرأة 
في كل مكان، ســـواء في العالم العربي، 
أو الـــدول األجنبيـــة، وتســـليط الضـــوء 

علـــى الظلم الواقع عليهن في كل مكان، 
مثلمـــا ظهـــر في أفـــالم نســـاء الجناح ج 
وســـيدة البحـــر واإللـــه موجـــود واســـمه 

بترونيا.
كمـــا تحـــدث عـــن اســـتعدادات مهرجان 
العين السينمائي المقبل في يناير ٢٠٢٠ 
والدعـــم الكبيـــر للســـينما الخليجية في 

هذا المهرجان الجديد في إمارة العين
مـــن جانـــب آخـــر تطـــرق الزميـــل البحار 

إلـــى مهرجـــان البحر األحمر الســـينمائي 
الدولـــي القـــادم فـــي شـــهر مـــارس فـــي 
هـــذه  أهميـــة  وعـــن  األولـــى  دورتـــه 
المهرجانـــات لتقديـــم الصـــورة الجميلة 
للعالم عن طريق األفالم. اللقاء اإلذاعي 
كان مـــن إعداد وتقديـــم اإلعالمي وائل 
الدمنهـــوري الذي رحـــب بالزميل البحار 
في مصر، وشـــكر جريدة البـــالد لدعمها 
الدائم للفن والفنانين في مصر والعالم.

محرر مسافات

قالت نجمة السينما الهندية “كاترينا كيف” أنها واجهت صعوبة كبيرة  «
في بداية مشوارها السينمائي؛ ألنها لم تكن تعرف الهندية بحكم 

والدتها في هونغ كونغ عالوة على دخولها عالم األزياء، ولكنها تأقلمت 
مع الوضع الجديد بمساعدة رانبير كابور ثم سلمان خان.

31

tariq_albahhar

المصريـــة  الثقافـــة  وزيـــر  بحضـــور 
إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان 
السيناريست والمنتج محمد حفظي، 
والمديـــر الفنـــي الناقد أحمد شـــوقي، 
وفريق عمـــل المهرجان الكبير، اختتم 
لمهرجـــان   41 الــــ  الـــدورة  فعاليـــات 
القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي، والتـــي 
انطلقـــت 20 نوفمبـــر الجـــاري بفيلـــم 
مارتـــن  الكبيـــر  للمخـــرج  األيرلنـــدي 
سكورسيزي، وأكد حفظي، في كلمته 
بـــاع  المهرجـــان  أن  الجمهـــور،  أمـــام 
40 ألـــف تذكـــرة، وهو “ما يعـــد نجاحا 
أن  رأيـــه، منوهـــا  للجمهـــور” بحســـب 
“الســـينما هـــي القوة التـــي تحارب أي 

فكر متطرف حولنا”.
مـــن   41 الــــ  الـــدورة  خـــالل  وعـــرض 
المهرجـــان أكثـــر مـــن 150 فيلمـــا مـــن 
63 دولـــة، مـــن بينهـــا 35 فيلمـــا فـــي 
عروضهـــا العالميـــة والدوليـــة األولى، 
و84 فيلما في عرضها األول بالشـــرق 
إضافـــة  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
إلـــى تنظيـــم منصـــة المهرجـــان “أيـــام 
القاهـــرة لصناعة الســـينما” عـــدد كبير 
من النـــدوات والمحاضـــرات والورش 

التدريبية.

أما أهم الجوائز، فهي كالتالي:

جائزة صندوق األمم المتحدة للسكان  «
ذهبت لفيلم “بيك نعيش” إخراج 

مهدي برصاوي إنتاج: تونس، وفرنسا، 
ولبنان.

وحصل “فخ” إخراج ندى رياض –  «
مصر - والذي شارك مسابقة سينما 

الغد لألفالم القصيرة على تنويه 
خاص، إلى جانب فيلم “تماس” 

إخراج سمير سرياني- من لبنان – 
والذي شارك بمسابقة سينما الغد 

لألفالم القصيرة أيضا، وذهبت 
جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم “سوء 

الحظ العجيب للتمثال الحجري” 
إخراج غابرييل أبرانتيس- البرتغال 

فرنسا - بمسابقة سينما الغد لألفالم 
القصيرة.

أما جائزة يوسف شاهين ألحسن  «
فيلم قصير، فذهبت إلى “أمبيانس” 

إخراج وسام الجعفري – فلسطين- 
بمسابقة سينما الغد لألفالم 

القصيرة. وذهبت جائزة فتحي فرج 
)جائزة لجنة التحكيم الخاصة( إلى 

فيلم “اعتقال” إخراج أندريه كون- 
رومانيا- وشارك بمسابقة أسبوع 
النقاد الدولي. وحصل على جائزة 
شادي عبد السالم ألحسن فيلم 

“أرض الرماد” إخراج صوفيا كيروس 
أوبيدا – من كوستاريكا، وتشيلي، 

واألرجنتين - وشارك بمسابقة أسبوع 
النقاد الدولي.

أما أحسن فيلم غير روائي، ففاز به  «
“بيروت المحطة األخيرة” إخراج إيلي 

كمال- لبنان، اإلمارات- وشارك في 
مسابقة آفاق السينما العربية. وفاز 

بأحسن أداء تمثيلي، الممثل على 

ثامر في “شارع حيفا” إخراج مهند 
حيال- العراق- بمسابقة آفاق السينما 

العربية.

وذهبت جائزة صالح أبو سيف )جائزة  «
لجنة التحكيم الخاصة( إلى “بيك 

نعيش” إخراج مهدي برصاوي- 
تونس، فرنسا، لبنان - بمسابقة 
آفاق السينما العربية. أما جائزة 

سعد الدين وهبة ألحسن فيلم فاز 
بها “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- 

العراق- بمسابقة آفاق السينما 
العربية. وفاز بجائزة أفضل فيلم 

عربي وقدرها 15 ألف دوالر إلى “بيك 
نعيش” إخراج مهدي برصاوي- 

تونس، فرنسا، لبنان.

أما جائزة االتحاد الدولي للصحافة  «
السينمائية “فيبريسي”، فذهبت إلى 
“أبناء الدنمارك” إخراج عالوي سليم- 

الدنمارك. كما فاز بجائزة يوسف 
شريف رزق الله )الجمهور( وقدرها 

20 ألف دوالر فيلم “احكيلي” إخراج 
ماريان خوري- مصر.

وفاز بجائزة هنري بركات ألحسن  «
إسهام فني فيلم “مينداناو” إخراج 

بريانتي ميندوزا- الفلبين- والذي 
شارك بالمسابقة الدولية. أما جائزة 
أحسن ممثلة، ففازت بها جودي ان 

سانتوس عن فيلم “مينداناو” إخراج 
بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة 

الدولية.

وذهبت جائزة أحسن ممثل إلى خوان  «
مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم “أنا 

لم أعد هنا” إخراج فرناندو فرياس 
- المكسيك، والواليات المتحدة- 

المسابقة الدولية.

وفاز بجائزة نجيب محفوظ ألحسن  «
سيناريو: فيلم “بين الجنة واألرض” 

إخراج نجوى نجار- فلسطين، 
أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة 

الدولية. وفاز بجائزة الهرم البرونزي 
مناصفة: “نوع خاص من الهدوء” 
إخراج ميكال هوجينور- التشيك، 

وهولندا، والتفيا- المسابقة الدولية، 
إلى جانب فيلم “الحائط الرابع” 

إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- 
المسابقة الدولية. أما جائزة الهرم 

الفضي، فذهبت إلى فيلم “شبح 
مدار” إخراج باس ديفوس- بلجيكا 

المسابقة الدولية. وأخيرا فاز بجائزة 
الهرم الذهبي: فيلم “أنا لم أعد هنا” 

إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، 
والواليات المتحدة، )المسابقة 

الدولية(.  

رئيس المهرجان

إسدال الستار على الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي
حولنا مــتــطــرف  فــكــر  أي  تـــحـــارب  ــي  ــت ال الـــقـــوة  هـــي  الــســيــنــمــا  حــفــظــي:  مــحــمــد 

طارق البحار
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جسيمات غير مرئية بالهواء “تخترق الرئة وتسبب الوفاة”
بعــد ســنوات مــن األبحــاث والتقارير عن تلــوث الهواء، 
مــن  الكثيــر  تدحــض  جديــدة  حقائــق  لنــا  تكشــفت 
المعلومــات التــي طالعتنــا بها الصحف عن أكبر مشــكلة 

بيئية يواجهها العالم في الوقت الراهن.
وطالما قرأنا، على سبيل المثال، أن الجسيمات الدقيقة 
التــي ال يتجــاوز قطرهــا 2.5 ميكرومتر قــد تتغلغل في 
الرئــة وتنفــذ إلى مجرى الدم. لكــن الغالبية العظمى من 

هذه الجسيمات في الحقيقة ال تخترق الرئة.
غيــر أن أكبر مســبب للمــوت غاب عــن عناوين الصحف 
الرئيســة، وال يــكاد يتحــدث عنــه أحــد خــارج الدوائــر 
هــو جســيمات  األكبــر  القاتــل  أن  اكتشــف  إذ  العلميــة. 
أقــل  أو  نانومتــر   100 قطرهــا  يبلــغ  الصغــر  متناهيــة 

وتسمى الجسيمات النانوية.
وتكمــن المشــكلة في أن الســلطات العامــة تصف جميع 
ميكرومتــر   2.5 قطرهــا  يتجــاوز  ال  التــي  الجســيمات 
بأنهــا تحمــل نفــس المخاطــر الصحية، ومن ثم تســيء 
للجســيمات  الحقيقيــة  المخاطــر  تقديــر  تقاريرهــم 

النانوية.
وقــد تشــغل ســحابة مــن مليــارات الجســيمات التــي ال 
يتجــاوز قطرهــا 10 نانومتــرات مســاحة أكبــر مالييــن 

المــرات مــن تلك التي يشــغلها جســيم واحــد ال يتجاوز 
قطــره 10 ميكرومتــر، رغــم أن كالهمــا له نفــس الكتلة. 
وهذه المســاحة ســتكون مليئة بجســيمات الوقود غير 

المحترق السام من عوادم المركبات.
وبينمــا تعجــز الجســيمات التــي ال يتجــاوز قطرهــا 2.5 
ميكرومتــر عــن اختراق الرئة، فإن الجســيمات النانوية 
يمكنهــا النفــاذ عبــر جــدران الرئــة ودخول مجــرى الدم، 
ومنــه إلى أي عضو من أعضاء الجســم والشــرايين في 

الجسم، وتسبب نفس الضرر التي قد تسببه للرئة.

توقــع  مــن  العلمــاء  يتمكــن  قــد 
مــكان ووقــت تكــون األعاصيــر 
عــن طريق أصــوات الرعــد التي 
تصدرهــا العواصــف فــي بعــض 

األوقات.
الظاهــرة،  هــذه  حــدوث  وقبــل 
عــادة ما تحــدث عاصفــة هائلة، 
وقد ينهمر المطــر، ويظهر البرق 

ويصدر صوت الرعد.
وتصدر العواصف تصدر أصواتا 
رعديــة غامضــة، لكــن ال يعــرف 

سبب حدوثها أو ماذا تعني.
تحديــد  مــن  العلمــاء  وتمكــن 
عــدد مــن األســباب لســماع هذه 
األصوات، والتي قد تســاعد في 
التكهن بمــكان تكوين األعاصير 

في المستقبل.
تحــت  األصــوات  هــذه  وتصــدر 
المســتوى الســمعي للبشــر، لكــن 
رصدهــا  مــن  تمكنــوا  العلمــاء 

باستخدام معدات خاصة.

‘أصوات غامضة” 
قد تنبئ باألعاصير

تــّم تجــاوز عتبــة الـ2200 وفــاة جراء وباء إيبوال في شــرق 
جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة حيــث تعرقلــت عمليــة 
مكافحــة المــرض بعــد هجوميــن الخميــس اســتهدفا الفرق 
الصحيــة العاملــة فــي هــذا المجــال، وفــق مــا أعلنــت وزارة 
الصحة أمس. وافادت منظمة الصحة العالمية الخميس أنه 

تّم اإلبالغ عن 6 حاالت مؤكدة بين 20 و26 نوفمبر.

اإليبوال تقتل 2200 شخص في الكونغو

مجموعة من الزوار )أسفل( يزورون منتزها بالقرب من القصر اإلمبراطوري أو المدينة المحرمة، 
وذلك بعد تساقط الثلوج في العاصمة الصينية بكين أمس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

للتواصــل  فيســبوك  موقــع  أعلــن 
أصــدر  أنــه  أمــس  االجتماعــي 
ألحــد  منشــور  بتصحيــح  إخطــارا 
المســتخدمين بنــاء علــى طلب من 
حكومــة ســنغافورة لكنــه دعــا إلــى 
اتخاذ نهج متأن في تطبيق قانون 
جديــد لمكافحــة ”األخبــار الكاذبــة“ 
حريــة  حمايــة  أجــل  مــن  وذلــك 

التعبير.
عليــه  اطلــع  الــذي  اإلخطــار  وقــال 
بعض المستخدمين في سنغافورة 
الناحيــة  مــن  ملتــزم  ”فيســبوك  إن 
حكومــة  أن  بإخطاركــم  القانونيــة 
ســنغافورة تقــول إن هــذا المنشــور 
غيــر  معلومــات  علــى  يحتــوي 

صحيحة“.
أســفل  التصحيــح  إخطــار  وأُدرج 
المنشــور األصلي دون أي تعديالت 
على النص لكن أمكن لمستخدمين 
آخرين داخل وخارج البلد االطالع 

عليه.

تســتضيف الصالــة الثقافية حفالً موســيقيا في تمام الســاعة 7:00 
مســاًء اليــوم )األحــد( يحييه عــازف العود الفنان ســعد جواد برفقة 
مجموعة “هّن” األولى من نوعها في العالم والمتخصصة في عزف 

آلة العود، والدعوة إلى الحفل عامة.
ويأتي هذا الحفل بمناســبة يوم المرأة البحرينية وضمن احتفاالت 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار باألعيــاد الوطنية لمملكــة البحرين 

على مدار شهر ديسمبر الجاري.
وتعد مجموعة “ُهّن” للعود مشروعًا عالميًا ُولد في مملكة البحرين. 
قــام بتأسيســها عــازف العــود الفان ســعد محمــود جواد، وهــي أّول 

فرقة نسائية متخصصة في عزف آلة العود في العالم.

جاييــر  البرازيلــي  الرئيــس  ألقــى 
الممثــل  علــى  اللــوم  بولســونارو 
كابريــو  دي  ليونــاردو  األميركــي 
لمنظمــات  المــادي  الدعــم  لتقديــم 
الرئيــس  يتهمهــا  ربحيــة،  غيــر 
بالضلــوع جزئيا فــي الحرائق، التي 
مــن  شاســعة  مســاحات  التهمــت 

غابات األمازون الصيف الماضي.
أمــام مجموعــة  بولســونارو  وقــال 
مــن مناصريه في العاصمة برازيليا 
أليــس  رائــع،  رجــل  كابريــو  “دي 
إلحــراق  األمــوال  يقــدم  كذلــك؟ 
غابــات األمازون”. وكانت مؤسســة 
دي كابريــو “إيــرث أليانــز” المعنيــة 
بحمايــة البيئة، قــد تعهدت بالتبرع 
بـــ5 مالييــن دوالر لحمايــة غابــات 
األمازون. وكانت الشــرطة المحلية 
قــد اتهمت رجال إطفاء متطوعين 
مــن  لالســتفادة  الحرائــق  بإشــعال 
الربحيــة،  غيــر  المنظمــات  أمــوال 

وهو ما نفاه المتطوعون.

فيسبوك يكافح األخبار 
الكاذبة في سنغافورة

“ألجلك نعزف”.. تؤديه مجموعة “هّن” دي كابريو “متهم” 
بدعم حرائق األمازون

ــة الــســعــوديــة  ــاحــث ــب حـــصـــدت ال
الطلحي،  عــوده  وفــاء  الدكتورة 
ــد فــــي جــامــعــة  ــاعـ ــسـ أســــتــــاذ مـ
ــطــائــف، عــلــى جـــائـــزة بــرنــامــج  ال
من  اليونسكو   - “لــوريــال  زمــالــة 
أجل المرأة في العلم” في دورته 
تقديرًا ألبحاثها حول  السادسة، 

الذي  الوقت  المرضى من دون االعتماد على واهبي األعضاء، في  تحسين صحة 
فازت فيه طالبة الدكتوراه أسماء العمودي بالجائزة نفسها، تقديرًا ألبحاثها حول 
اللوكيميا، حيث  الدم مثل  أمراض  لعالج  تطوير استخدام خاليا جذعية محددة 
النساء  تدرس العمودي بجامعة الملك عبدهللا. وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم 
المتميزات اللواتي أسهمن في تحفيز مسيرة التقدم العلمي بمنطقة الشرق األوسط.
يتم  لها،  المحتاج  الشخص  خاليا  من  بشرية  أعضاء  لصناعة  محاولة  هو  البحث 

اشتقاقها من جلد المريض، وبرمجتها لتصبح خاليا مشابهة للخاليا الجذعية.

باحثة سعودية تحصد جائزة عالمية

يختلف حجم الهواء الملوث الذي نتعرض له 
يوميا في نفس البلدة أو المدينة، باختالف وسيلة 

المواصالت التي نستخدمها والطرق التي نسلكها

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

 04:44

 11:27

 02:26

 04:46

06:16
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شرطة البحرين .. والء وتضحية
العميــد علي عبدالحسين ميرزا   

التحق بشـــرطة البحرين في عام 1925م 
برتبة شــــرطي مســـتجد وتدرج فـــي الرتب حتى 

حصل على رتبة عميـــــد في 1 ديسمبر 1977م

من أبــــرز المســـئولين األمنيين الذين أسســـوا النـــواة الحديثة 
لألمن العام

تولى عدة مناصب أمنية منها مســـئول عن مركز شرطة المحرق 
ومســـئول قســـم الدوريـــات المتحركـــة، ومســـاعد لمديـــر عام 

الشرطة لشئون األقسام بتاريخ 4 أبريل 1973م

خالل مسيرته الوظيفية نال وسام الخدمة العسكرية المتميــــزة 
من الدرجة األولى باإلضافة إلى العديد من األنواط العسكرية 

توفي في 4 مايو 1985م

تقاعد عن العمل في 1 يناير 1978م

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار


