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مسؤولون يتلكؤون في تنفيذ قوانين أقرها البرلمان

الشوري علي 
العرادي 

متحدثا في 
حوار مع 
“البالد”

انتقــد عضــو مجلــس الشــورى علــي العــرادي، عبــر 
“البالد”، ما وصفه “تلكؤ بعض المسؤولين من إدخال 
قوانيــن أقرهــا البرلمــان حيــز التنفيــذ” وذلــك بعــد 
موافقة مجلســي الشورى والنواب ومصادقة جاللة 
الملك عليها. وقال بحوار مع الصحيفة أن الرد على 
هــذا التلكــؤ من واجب مجلس النــواب وانطالقا من 
دوره الرقابــي لمتابعة تنفيذ الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة للقوانيــن الصــادرة، خصوصــا تلــك التي 
تشــكل مكتســبا للمواطنين. وعن خطته التشــريعية 

بــدور االنعقــاد الجديد، ذكر العــرادي أنه يعكف على 
قانــون  وأهمهــا  بقوانيــن،  اقتراحــات  عــدة  دراســة 
المحاماة وقانون اإلعالم والصحافة، ومستدركا أنه 
ســيتريث بشــأن طرح قانون لإلعالم لما بعد تقديم 

)06(الحكومة مشروع قانونها على البرلمان.

إســبر،  مــارك  األميركــي  الدفــاع  وزيــر  أعلــن 
فــي وقــت متأخــر مــن مســاء الجمعة، إرســال 
الخليــج،  إلــى  أميركّيــة  عســكرّية  تعزيــزات 
بعــد الهجمــات التي اســتهدفت منشــأَتي نفط 
ســعودّيتين. وأوضح فــي مؤتمر صحافي من 
مقــر البنتاغــون أن الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترمــب وافق على إرســال قوات أميركية ذات 
طبيعــة دفاعيــة، تركــز بشــكل أساســي علــى 
الهجمــات  بعــد  والصاروخــي  الجــوي  الدفــاع 
التابعــة  النفــط  منشــآت  لهــا  تعرضــت  التــي 

ألرامكو بالسعودية.
من جهته، قال رئيس هيئة األركان األميركية 
تعــزز  جوزيــف دانفــورد إن واشــنطن ســوف 
قــدرات الســعودية للدفــاع عن نفســها ضد أي 

تهديدات.
إلــى ذلــك أكد وزير الدولة الســعودي للشــؤون 
الخارجيــة، عادل الجبيــر، في مؤتمر صحافي 
أمــس الســبت، أن الهجــوم علــى أرامكــو عمــل 

إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

“نهرا” تطلق مكتبا خاصا للمستثمرين

فــي إطــار إجراءاتهــا إلســناد خدمة 
للقطــاع  للمركبــات  الفنــي  الفحــص 
العامــة  اإلدارة  افتتحــت  الخــاص، 
للمرور والشركة الوطنية للسيارات، 
يتــم  الفنــي  للفحــص  مركــز  أول 
تشــغيله مــن قبــل القطــاع الخــاص 

بعد اســتيفاء الشــروط والمتطلبات 
والمعايير الفنية التي يجب توافرها 
فــي  يســتمر  فيمــا  مركــز،  كل  فــي 
الوقــت ذاتــه الفحــص الفنــي بمبنــى 
بمواعيــده  للمــرور  العامــة  اإلدارة 

المعتادة.

“الوطنيـة للسيـارات” تفتتح 
أول مركز لفحص المركبات

تعزيزات أميركية جديدة إلى الخليج
الجبــيـــر: نــحــمــل إيــران مـســؤولــيــة هــجــوم “أرامــكـــو”

واشنطن، الرياض - وكاالت

وزير الدفاع مارك إسبير ورئيس هيئة األركان المشتركة الجنرال جو دانفورد في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أمس األول

افتتاح أول مركز لفحص السيارات يتم تشغيله من القطاع الخاص

“ميدوي” تفتتح فرعها العاشر في توبلي
افتتحت أسواق ميدوي فرعها العاشر  «

في منطقة توبلي، باستثمار وصل 
إلى مليوني دينار، وبمساحة تتجاوز الـ 
800 متر مربع. ويضاف هذا الفرع إلى 
فروع أسواق ميدوي في الزالق، الرفاع، 

الهملة، سار، المنامة، مودا مول، 
المحرق، عراد، وديار المحرق. 
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27 ميدالية للبحرين في بارالمبية غرب آسيا
حقق وفد مملكة البحرين لذوي  «

العزيمة نتائج إيجابية مشرفة في 
منافسات دورة ألعاب غرب آسيا 

البارالمبية الثانية، التي استضافتها 
العاصمة األردنية )عّمان(، إذ أحرز 

الوفد 27 ميدالية ملونة منها 8 
ذهبيات 10 فضيات و9 برونزيات.
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المنامة - األهلي المتحد

“األهلي المتحد” يقدم 
الدفع “الالتالمسي”

)١٢(

الترخيص لـ 124 نشاطا 
للبيع عبر اإلنترنت

)١٢(

الدفــع  طريقــة  المتحــد  األهلــي  البنــك  قــدم 
“الالتالمســية” على أجهزة نقــاط البيع )POS(. وذكر 
البنــك فــي بيــان “أن خدمــة “TAP & PAY” الجديدة 
باســتخدام تقنيــة “NFC” )التواصــل قريــب المــدى( 
ُتســهل وُتســرع عمليــة الدفــع مــن دون الحاجــة إلــى 

إدخال رقم تعريف شخصي.

الصناعــة  وزارة  أن  حديثــة  بيانــات  أظهــرت 
والتجــارة والســياحة أنجزت 124 طلبا لنشــاط 
“البيــع عــن طريــق اإلنترنت” فــي النصف األول 
مــن 2019، وهــو مــا يمثــل زيــادة عــن الفتــرة 
المقابلــة مــن العــام الماضــي، التي أنجــزت فيها 

الوزارة 105 طلبات.

للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعلنــت 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
أول  إطــالق  عــن  الجالهمــة  مريــم 
مكتــب خاص للمســتثمرين، والخاص 
بالقطــاع  المتعلقــة  باالســتثمارات 
الصحــي والطبي فــي البحرين، مبينة 
أن عمــل المكتــب ســينطلق قــي نهاية 

فــي  مقــره  وســيكون  الحالــي  العــام 
الموقع الجديد للهيئة.

بدور المالكي

مريم الجالهمة

خالــد  المصرفــي  الخبيــر  عمــل 
الغــزاوي، ألكثــر مــن 20 عامــا فــي 
فــي  األصغــر،  التمويــل  مجــال 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم، قبــل 
أن ينتقــل للبحرين رئيســا تنفيذيا 
متناهــي  للتمويــل  اإلبــداع  لبنــك 
ل تحديا أمامه  الصغــر، وهو مــا مثَّ
مــن  البنــك  هــذا  إنقــاذ  أجــل  مــن 

فيــه  أصبــح  وقــت  فــي  المتعثــر، 
فــي  كبيــر  أثــر  األصغــر  للتمويــل 

تنمية المشاريع الرائدة.

الغزاوي.. خبير “التمويل األصغر”
المحرر االقتصادي

خالد الغزاوي

علي الفردان

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب | تصوير خليل إبراهيم
العرادي في حوار مع 

“البالد”: إنجاز إسكاني برغم 
الظروف االقتصادية الصعبة
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقية  خليفة،  آل  عيسى  بن 
بمناسبة  كيتا  أبوبكر  إبراهيم  مالي  جمهورية 
ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته في البرقية 
المناسبة  بهذه  له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
الــوطــنــيــة. كــمــا بــعــث ولـــي الــعــهــد نــائــب القائد 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مالي 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  كيتا  أبوبكر  إبراهيم 
البرقية عــن خالص  فــي  بـــالده، وأعـــرب سموه 
الوطنية.  المناسبة  بهذه  لــه  وتهانيه  تمنياته 
كما بعث سموه برقية مماثلة إلى رئيس وزراء 

جمهورية مالي بوبو سيسي.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو 
ولي العهد يهنئان 

رئيس مالي
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من أسمى وأشرف المواقف التي يعتز بها اإلنسان، هي تلك التي تتيح له الفرصة لخدمة وطنه، متمثاًل 
بتوجيهات القيادة السياســية الرشــيدة، وهي مداد العمل من أجل الوطن الغالي، وأبلغ المواقف تصل 
إلــى ذروة اإلجــالل والتقديــر، حيــن تســتمع إلــى كلمات الشــكر والثنــاء والمحبة مــن القيادة الرشــيدة، 
وتجــد مــن القيــادة كل العــون والمســاندة، وهــذا ما تجلــى من وحي لقــاء عاهل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، مع عدد من المســؤولين في الدولة ورؤســاء المآتم والمواكب الحســينية يوم األربعاء الماضي 
18 سبتمبر الجاري.. هذا اللقاء الذي تضمن أصدق التعبير عما تمثله ذكرى عاشوراء البحرين من روح 

األسرة الواحدة.

إن كل كلمات الشكر والعرفان للتوجيهات السامية 
من لدن جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء لمختلف 
األجهــزة الحكومية لتقديم الخدمات والتســهيالت 
خالل مناســبة عاشوراء في إطار ما تكفله المملكة 
مــن حريــة إلحيــاء جميــع الشــعائر الدينيــة، وثنــاء 
يبذلهــا  التــي  الطيبــة  الجهــود  علــى  الملــك  جاللــة 
المواســم  إحيــاء  فــي  الحســينية  المآتــم  رؤســاء 
الدينيــة واإلشــراف على تنظيم شــعائرها بالتعاون 
وتعبيــر ســمو  المختلفــة،  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
رئيــس الــوزراء، عن االعتــزاز بما به أبنــاء البحرين 
مــن خصال المحبة والــوالء للوطن، وعلينا أن نعزز 
مــن التواصــل والتقــارب فيمــا بيننــا، وأن نبــذل كل 
جهد ممكن في تنشئة أجيالنا القادمة على التمسك 
بتلــك المعانــي النبيلــة والحفاظ عليهــا، هي دروس 
عميقــة فــي قيمهــا اإلنســانية والدينيــة والوطنيــة 
واالجتماعيــة، وهــي التي تمثل دافًعا ألبناء الوطن 
مهمــا  بالدهــم  فــي خدمــة  لالســتمرار  المخلصيــن 

كانت الظروف.
بدعــم  يحظــى  الوطــن  لخدمــة  يعمــل  مــن  وكل 
كريــم مــن قيادتنــا أيدها هللا، وأشــير هنــا باالعتزاز 
والتقدير إلى تشرفي كما باقي المواطنين باهتمام 
الملكــي  الســمو  ومتابعــة ســيدي حضــرة صاحــب 
وتشــرفت  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
وبكلماتــه  وبدعمــه  يوميــن  قبــل  شــخصًيا  بلقائــه 
ومشــاعره النبيلــة التــي تؤكــد أيمــا تأكيــد علــى أن 
ســموه، ينعــم علينا بالمواقف المســاندة كل حســب 
عطائــه وجهــده مــن أجل وطنــه، وبالفعــل، ال يمكن 
تقديــم مفــردات الوصف والعرفان والشــكر لســموه 
علــى هــذه المواقــف التي عهدناها منــه بكل حفاوة 
لمــن يســعى ويخــدم وطنه بصــدق، وكلنا نــدرك أن 
“أبــا علي” بحكمته وخبرته وعطائه وجهده لخدمة 
وطنه وشــعبه، إنما يقدم لنا أبلغ الدروس وأعظمها 

في التفاني من أجل الوطن الغالي.
وحيــن نعمــل جميًعــا مــن أجــل أن تســود معانــي 
المحبة والســالم والتآخي والوحدة الوطنية خالل 
موســم عاشــوراء وفــي ســائر المناســبات الدينيــة 
والوطنيــة، فإننــا نســير على نهج قيادتنا الرشــيدة، 
وتقديرهــا لــكل الجهــود المخلصــة، وقــد تضمنــت 
الكلمــة الســامية لجاللــة العاهــل هــذا الجانــب فــي 
باحتضانهــا  “البحريــن  أن  إلــى  باإلشــارة  اللقــاء 
وتوقيرهــا وحمايتهــا للحريــات الدينيــة بشــعائرها 
المختلفــة، تعبر تعبيرا صادقــا عن رحابة مجتمعنا، 
فــي  المتحضــر،  التعايــش  علــى  بالدنــا  وقــدرة 
ماضيهــا وحاضرهــا، والتــي ســتبقى كمــا نريــد لهــا، 
بعــون مــن هللا تعالــى، واحــة إخــاء، ومنارة ســالم، 
الكلمــات  علــى  عــالوًة  ضيوفهــا”،  ولجميــع  ألهلهــا 
الســامية مــن ســمو رئيس الــوزراء مــن أن البحرين 

“محظوظة بهذا الشعب الكريم المشهود له بالوعي 
والفكــر المســتنير، والــذي كان وســيظل ـ إن شــاء 
هللاـ  بوحدته وتماســكه ســياجا يصون للوطن أمنه 

واستقراره، ويدفع عجلة التقدم إلى األمام”.
لقد كان لي الشرف في العمل من أجل المساهمة مع 
اإلخوة في مختلف القطاعات الســتلهام توجيهات 
ســمو رئيس الوزراء لنشــر كل القيم الطيبة لألسرة 
الواحدة مــن التالحم والتعاضد والتكاتف وصيانة 
الوطنيــة، وتعلمنــا  النســيج االجتماعــي والوحــدة 
مــن ســموه فــي إدارتــه لــكل المواقــف تلــك النظرة 
التــي تحــول المصاعــب إلــى طريــق ميســر بجهــود 
المخلصين، وكما قال سموه، فإن كل إنجاز ونجاح 
للتعــاون  نتــاج  هــو  البحريــن  فــي مملكــة  يتحقــق 
ووحدة الكلمة والتماســك الذي يميز أبناء البحرين 
ويدفعهــم باســتمرار إلى التفانــي في خدمة الوطن 
وترســيخ مكانتــه، وأن نجاح موســم عاشــوراء هو 
تجسيد للتعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد 
ومــا يجمعهــم من قيــم أصيلة تقوم علــى التعددية 

والتآخي والوحدة الوطنية.
العظيمــة،  النعــم  هــذه  علــى  ونشــكره  هللا  نحمــد 
ونعجز عن تقديم الشــكر لقيادتنا الحكيمة الكريمة 
على كل األصعدة، وبالفعل، فإن التعبير عن الشــكر 
والمواكــب  المآتــم  رؤســاء  جانــب  مــن  والتقديــر 
وتقديرهم لدور الحكومة  ولتوجيهات سمو رئيس 
والخدمــات  التســهيالت  مــن  بمنظومــة  الــوزراء 
الذكــرى  وخدمــة  الحريــات  مــن  الطيــب  والمنــاخ 
الدينيــة  المؤسســات  احتياجــات  وتلبيــة  الجليلــة 
لتأديــة الشــعائر من جهة، والحــرص الكبير من لدن 
ســموه لمتابعــة أمــور المواطنين والتواصــل معهم، 
هــو المنهــج الــذي نتشــرف بــأن نســير عليــه، وقــد 
تعلمنــا مــن “خليفــة بن ســلمان” العطــاء للوطن في 
كل الظــروف، والتشــرف بالمواقــف النبيلــة العاليــة 
المقــام التــي ينعــم بهــا علينــا ســموه، فالحديث عن 
نجاح ذكرى عاشوراء كنموذج كريم ومثالي لوطن 
تميــز علــى مــر العصــور بالخيــر والســالم والمحبــة، 

وهذا المنهج يتوارثه األجيال جياًل بعد جيل.
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الديمقراطية تتراجع في الغرب وتتألق في إسرائيل! عبدالنبي الشعلة

Û  بقرار من األمم المتحدة وفي الخامس عشــر من هذا
الشــهر فــي كل عــام يحتفــل العالــم بـــ “اليــوم الدولــي 
للديمقراطيــة”، والهــدف من هذا االحتفــال هو إتاحة 
الفرصــة لبنــي البشــر الســتعراض حالــة الديمقراطيــة 

في أوطانهم.
Û  والديمقراطية حسب مفردات منظمة األمم المتحدة

هــي نظــام يوفــر “البيئــة الطبيعيــة الالزمــة لحمايــة 
حقــوق اإلنســان وإعمالهــا علــى نحو يتســم بالكفاءة. 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  فــي  واردة  القيــم  وهــذه 
اإلنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يكرس 
مجموعــة من حقوق اإلنســان والحريــات المدنية من 
شــأنها أن تســاند الديمقراطيــات الهادفــة”، والحظــوا 

كلمة “الهادفة”.
Û  مؤشــر“ قوائــم  صــدرت  العــام  هــذا  بدايــة  وفــي 

الديمقراطيــة فــي العالــم لســنة 2018” التــي وضعــت 
16 مــن بيــن 20 دولــة عربيــة، بمــا فيهــا دول مجلــس 
التعــاون كلهــا، فــي قــاع هــذه القوائــم، وصنفتها على 
أنها دول غير ديمقراطية وأنها “شــمولية وســلطوية”، 
بــل واألدهــى واألَمــرُّ  هــو أن إســرائيل،  فــي حيــن، 
الدولــة القمعيــة الموغلة في انتهاك الحريات وحقوق 
اإلنســان، ُصنفــت علــى أنهــا دولــة ديمقراطيــة حلــت 
األولى بال منازع في منطقة الشــرق األوســط وبواقع 
30 ضمن الترتيب العالمي من بين 167 دولة رصدها 
بلجيــكا  مثــل  دول  علــى  بذلــك  متقدمــة  المؤشــر، 
وإيطاليا والهند، مع العلم أن الجيش اإلسرائيلي قتل 
فــي العــام نفســه )2018( ما مجموعه 295 فلســطينًيا 
أعــزل ممــن يبحثــون عــن أدنــى مســتويات الحريــة 
والعدالــة والكرامــة اإلنســانية، وُأصيــَب أكثــر مــن 29 
ألــف فلســطيني آخرين بجــروح خالل الفترة نفســها، 
كمــا هدمــت الســلطات اإلســرائيلية أو صــادرت فــي 
العام نفســه 459 مبًنى يعود للفلســطينيين في جميع 
أنحــاء الضفــة الغربيــة، وواصلــت إســرائيل حصارها 
البــري والبحــري والجــوي الــذي تفرضــه علــى قطــاع 
غــزة بحجــة المخــاوف األمنيــة، وجــرى تحديــد نحو 
1.3 مليــون مــن الفلســطينيين في قطاع غــزة، أو 68 
% مــن ســكانه، علــى أنهــم يعانــون مــن انعــدام األمن 
الغذائــي في العام 2018، وهو العام الذي ُصنفت فيه 
إســرائيل علــى أنها الدولة الديمقراطيــة الوحيدة في 

الشرق األوسط!
Û  مــن ناحيــة أخــرى، وفي الــدول الغربية أساًســا وعلى

مســتوى العالم بأســره بــدأت الديمقراطيــة، بمفهومها 

أو بنسختها الغربية، تفقد بريقها وجاذبيتها وتتراجع 
ضربــات  وتحــت  المجتمعــات  قــوى  صــراع  أمــام 
المتطرفــة  اليمينيــة  الشــعبوية والوطنيــة  الموجــات 

والعصبيات القومية والدينية. 
Û  وإذا كانــت الديمقراطيــة فــي الغــرب نظرًيــا ومثالًيــا

الحريــات  علــى ضمــان  القائــم  المفهــوم  ذلــك  تعنــي 
السياســية والمدنيــة، ونظــام حكــم يحتــرم التعددية 
وتــداول الســلطة ســلمًيا، ويحقــق العــدل والمســاواة 
بيــن الجميــع، وإذا كانــت من أهــم مقوماتهــا االنفتاح 
والتســامح الدينــي والثقافــي، فــإن الديمقراطيــة في 
الغــرب تبــدو اآلن عارية وعاجــزة عن صون وتحقيق 
جوهرهــا، وغيــر قــادرة علــى مواجهــة المســتجدات 

والتحديات التي أصبحت تحاصرها. 
Û  ثالثة عناصر أو تحديات أساسية هددت الديمقراطية

فــي الغــرب وحاصرتهــا، أولهــا العولمة التــي أدت إلى 
إثــارة خــوف المجتمعــات الغربية مــن الذوبان، وأدت 
القاعــدة  إلــى تراجــع الطبقــة الوســطى فيهــا، وهــي 
والركيــزة األساســية للنظــام الديمقراطــي، إلى جانب 
األزمــات التــي عصفــت بهــذه الــدول كاألزمــة الماليــة 
والبطالــة  الديــون  وأزمــات   ،2008 للعــام  العالميــة 
زعزعــت  والتطــورات  األزمــات  هــذه  مثــل  وغيرهــا، 
وهــزت بال شــك أركان هــذه الــدول، وأحدثت تصدًعا 

في أسس وقيم مجتمعاتها.
Û  التحــدي الثانــي كان وال يــزال النــزوح والهجــرة إلــى

أو  ديموغرافيــة  فــي  تغييــر  إلــى  أدت  التــي  الغــرب 
التركيبــة الســكانية لمجتمعــات الــدول الغربيــة، وإلى 
انتشار البطالة وإلى القلق والخوف من ضياع الهوية 
الوطنيــة والهوية العرقية والهوية العقائدية مما أدى 
بدوره إلى نمو ظاهرة اإلســالموفوبيا وارتفاع موجة 

معادات المهاجرين.
Û  التحــدي الثالــث واألكبــر واألخطــر هو اإلرهــاب الذي

أرعب وهدد المجتمعات الغربية، وخلق حالة من الهلع 
والخوف على األرواح والممتلكات والمكتسبات.

Û  هــذه التحديــات أنتجــت اإلحســاس بالخــوف وعــدم
األمان في المجتمعات الغربية وأدت إلى نمو التيارات 
والحــركات اليمينيــة المتطرفــة، وكشــفت عــن عــدم 
قــدرة أو عجــز النظــام الديمقراطــي وضعــف فاعليته 
وكفاءتــه فــي مواجهة هذه التحديــات والتصدي لها، 
فأصبحــت الحاجــة ملحــة ومفروضــة لتوفيــر األمــن 
والحماية للمجتمعــات، والذي تطلب بدوره التضييق 
علــى الحقــوق والحريات العامة وهــي العمود الفقري 

للديمقراطية.

Û  وغيرهــا الغــرب  فــي  الديمقراطيــة  الــدول  فصــارت 
دور  تعاظــم  إلــى  الحاجــة  وتؤكــد  وتســعى  تجاهــر 
الدولــة األمنــي ضمن قوانين تكبــح حرية التعبير عن 
الــرأي وتعطــي األجهــزة األمنية في الدولــة الحق في 
الحصول على المعلومة وتضييق الحريات الشخصية 
عموًمــا كالقوانيــن التــي أقــرت فــي أعقــاب تفجيرات 
تــم تشــريع مراقبــة وتســجيل  “11 ســبتمبر” عندمــا 
االتصــاالت الشــخصية والمعامــالت اإللكترونيــة إلــى 
جانــب منــع التســريبات الحكوميــة ومالحقــة مصادر 
المواقــع  ومتابعــة  ومحاكمتهــا،  اإلعالميــة  التقاريــر 
اإللكترونية المعنية بنشــر الوثائق الســرية مثل موقع 
“ويكيليكــس”، وازديــاد القيود المفروضــة على حرية 
النشر اإللكتروني من خالل حظر المواقع والمعلومات 

ومالحقة الناشرين ومعاقبتهم.
Û  وأمام أعين حكومات الدول المتطورة والديمقراطية

تنمو وتتسع اآلن فيها تجارة وتوزيع برامج المراقبة 
اإللكترونيــة وتطبيقاتهــا حتــى الصوتية منهــا، والتي 
يتــم اســتخدامها في هــذه الــدول وتصديرها للخارج 
دون قيــد أو شــرط، ويتــم فــي الغــرب وفــي الــدول 
الديمقراطية األخرى وغيرها رصد ومراقبة توجهات 
وميــول المواطنيــن عموًمــا باســتخدام الخوارزميات 
اقتصاديــة  أغــراض  الظاهــر  هدفهــا  الحاســوبية 
وتجاريــة وفــي الواقع أغــراض اســتخباراتية وأمنية 
منهــا مالحقة وتعقــب األفراد المراقبين أو المشــكوك 

فيهم.
Û  األنظمــة ومنهــا  العربيــة،  الــدول  تعرضــت  ولطالمــا 

والــدول العربية في الخليج العربي لضغوط متزايدة 
وصلــت أحياًنــا إلــى حــد التهديــد واالبتــزاز مــن قبــل 
الدول الغربية ذاتها ومن قوى ومنظمات دولية تابعة 
لهــا كانــت تحــاول أن تدفعهــا أو باألحــرى أن تفــرض 
الغربيــة  الديمقراطــي بنســخته  النظــام  تبنــي  عليهــا 
المتمحــورة حــول الحريــة المطلقــة التــي ال حدود لها 

إال عندما تصطدم بحرية اآلخرين.
Û  ،هــذه الضغــوط بــدأت باالنحســار في الفتــرة األخيرة

علــى  تعمــل  الحاكمــة  وأنظمتنــا  دولنــا  كانــت  وقــد 
مقاومتها والصد عنها، وفي أحسن األحوال مجاراتها 
شــكلًيا أو االلتفــاف حولهــا، وربمــا تكــون معــذورة أو 
محقــة في ذلك، وباألخص بعد أن أصبحت إســرائيل 
مــن نجوم الديمقراطية كما رأينا، وبعد أن بدأ النظام 
الديمقراطي في الغرب كما قلنا يفرز قيحه وصديده 
المحكمــة  معاقلــه  فــي  محاصرتــه  ويتــم  ويتراجــع 
الشــخصية  الحريــات  وهــي  صميمــه،  فــي  وضربــه 

وحريــة التعبيــر التــي تعتبــر أعمــدة المبــادئ والقيــم 
الديمقراطية.

Û  وليس دفاًعا عن أنظمتنا الحاكمة إذا قلنا بأنها ليست
وحدها مسؤولة عن تنكرنا وعدم تقبلنا للديمقراطية 
“الهادفة”، فنحن الذين وفرنا لها المسوغات التي تبرر 
ذلك، فأنظمتنا الحاكمة في كل األحوال وفي حقيقة 
األمر وفي نهاية المطاف إنما تستمد هذه المقاومة أو 
هــذا الصد والممانعة من واقع مجتمعاتنا المتمترســة 
خلــف مــا صاغته وحاكته من موانع ومعوقات فكرية 

وتراثية مناوئة للديمقراطية. 
Û  فقــد أسســنا وكرســنا فــي مجتمعاتنــا العربيــة بيئــة

يســودها االســتقطاب واحتــكار الحقيقــة والعدوانية 
تجاه االختالف، بيئــة مناهضة وطاردة للديمقراطية 
وعــدم  التعصــب  بثقافــة  وتمســكنا  بتشــبثنا  وذلــك 
التســامح والكراهية وعدم قبول اآلخر والخوف منه 
وإقصائــه، وهــي خصائــص تتنافــى مــع قيــم ومبادئ 
التعدديــة والتنــوع والحريــة الدينيــة والفكريــة التــي 

تشكل في حد ذاتها جوهر الديمقراطية. 
Û  كمــا وأننــا قــد انحرفنــا بديننــا الحنيــف، وجردناه من

التســامح والتعايــش  الناصعــة مثــل  الســامية  ِقَيمــه 
واألخــوة والمحبة، وألبســناه ثوب التشــدد والتعصب 
لنــا اإلســالم وزر قراءتنــا الخاطئــة  والكراهيــة، وحمَّ
طويلــة  لقــرون  فأصبحنــا  الدينــي،  تراثنــا  لنصــوص 
ُنَخطــئ ونلعــن ونكفــر اآلخريــن بأعلــى أصواتنــا مــن 
يهــود ونصارى وغيرهم، رغم أمــره جلت قدرته: “َواَل 
”، ثم ضيقنا  ِتي ِهَي َأْحَســنُ ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّ
أو وســعنا الدائــرة بلعــن وتكفيــر بعضنــا بعًضــا، رغــم 
ِه َجِميًعا  قوله ســبحانه وتعالــى: “َواْعَتِصُموا ِبَحْبــِل اللَّ
ُقــواۚ ” فكــم قيل لنا إن الُســنة ُكفــار وملعونون،  َواَل َتَفرَّ
وكــم ســمعنا أن الشــيعة ُكفــار وملعونــون، وال يقــر أي 
منــا لآلخــر بالوجود، وكل منا يدعــي احتكار الحقيقة 
وحصرها، بل عصرها في نفسه دون اآلخر، إننا بذلك 
نخالــف ونتحــدى عــن وعــي وإدراك قولــه ســبحانه 
وتعالــى “ولــو شــاء ربــك لجعل الناس أمــة واحدة وال 

يزالون مختلفين”.
Û  واآلن الــكل يــدرك أننــا أصبحنــا نقبــع محصورين في

قــاع مأزق حضاري وسياســي بعد أن ســقط سياســًيا 
شــعار “اإلســالم هــو الحــل”، مــا يســتوجب ويتطلــب 
ســرعة اســتنهاض همم المفكريــن والمثقفيــن العرب؛ 
لبلورة رؤية وصيغة حضارية وسياسية مرتكزة على 
أسس الحداثة ومنبثقة من قيم ومبادئ الديمقراطية 

المسؤولة الهادفة.

“األهلي المتحد” يقدم بطاقة 
إيداع لعمالئه من رجال األعمال

أطلــق البنك األهلي المتحد بطاقة إيداع 
لعمالئــه مــن رجــال األعمــال. ومــع هــذه 
البطاقــة، ال يتوجــب علــى الشــركات أن 
تعتمــد علــى الفــروع إليداع األمــوال في 
حساباتها. يمكن للشركات منح موظفيها 
بطاقــة اإليداع من البنــك األهلي المتحد 
لُتســهل عليهــم إيــداع أموالهــم مباشــرة 
فــي حســاب الشــركة. يحتــاج الموظــف 
فقــط إلــى زيــارة أجهــزة الصــراف اآللــي 
المختــارة مــن ِقَبل البنك األهلــي المتحد 
وإيداع األموال بشكل فوري في حساب 
الشــركة، فال حاجــة لالنتظار في الطابور 

أو التقيد بأوقات العمل الرسمي.
بطاقــة  فــإن  احتــرازي،  أمنــي  وكإجــراء 
اإليــداع مــن البنــك األهلــي المتحــد هــي 
إذ  األمــوال،  إليــداع  فقــط  مخصصــة 
رؤيــة  يســتطيع  ال  البطاقــة  حامــل  إن 

الرصيد أو الســحب. إن صاحب الحساب 
القصيــرة  الرســائل  بتنبيهــات  المشــتِرك 
النقــدي  اإليــداع  بشــأن  تنبيًهــا  ســيتلقى 
وهكذا سيكون على اطالع دائم بعمليات 
اإليــداع. هكــذا ســتتمكن الشــركات مــن 
إيــداع األمــوال علــى مدار الســاعة طيلة 
أيــام األســبوع حتى بعــد انتهاء ســاعات 
البطاقــة  إن حامــل  إذ  الرســمي،  الــدوام 
ليــس عليــه االنتظــار إلــى اليــوم التالــي 
إليــداع األمــوال، إنمــا عليــه فقــط زيــارة 
أجهزة الصراف اآللي المختارة من البنك 

األهلي المتحد.
وحتــى يتمكــن العميــل من إيــداع المبالغ 
ورقــة   120 إلــى  تصــل  التــي  النقديــة 
نقديــة فــي عمليــة واحــدة، وضــع البنــك 
األهلــي المتحــد آالت نقديــة ضخمــة في 
يوجــد  ال  الســيف.  فــي  الرئيــس  مكتبــه 

حــد أقصــى للمبالــغ النقديــة المودعة من 
خــالل الصــراف اآللــي أو اآلالت النقديــة 
الضخمــة. للحصــول علــى قائمــة أجهــزة 
الصراف اآللي للبنك األهلي المتحد التي 
ُيرجــى  الفــوري،  لإليــداع  اختيارهــا  تــم 
االتصــال  أو  اإللكترونــي  الموقــع  زيــارة 

على الرقم )17221999(.
وبمناسبة إطالقه الخدمات الجديدة 
الرئيــس  نائــب  يقــول  لعمالئــه، 
المصرفيــة  للخدمــات  التنفيــذي 
المتحــد  البنــك األهلــي  فــي  لألفــراد 
البنــك  “اهتــم  ســيغال  ســوفرات 
لعمالئــه  بالســماح  المتحــد  األهلــي 
بإجــراء العمليات المصرفية وقت ما 
يريــدون. إن بطاقــة اإليــداع تســمح 
للشــركات بإجــراء العمليــات النقديــة 

في الوقت الذي يناسبهم”.



أعلن وزير اإلسكان باسم الحمر عن بدء التعميم الرسمي لتجربة برنامج دعم وتمكين اتحادات 
المنتفعيــن “اتحــادات” علــى جميــع مشــاريع العمــارات الســكنية وشــقق التمليــك التابعــة لــوزارة 

اإلسكان في المملكة، بعد نجاح المرحلة التجريبية في مشروع عمارات أم الحصم اإلسكاني.

وقــال إن برنامج “اتحــادات” يهدف إلى تمكين 
اتحادات المنتفعين بشقق التمليك من التسيير 
الذاتــي إلدارة العمارات، من خالل قيام الوزارة 
بدعم االشتراكات الشهرية لالتحادات، وتأهيل 
الســكنية  العمــارات  شــؤون  إلدارة  المنتفعيــن 
إلــى  يهــدف  “اتحــادات”  أن  مضيًفــا  مســتقباًل، 
إرســاء ثقافة االهتمام بإدارة وصيانة العمارات 
الســكنية، واالهتمام بالمناطق المشــتركة، األمر 
الــذي يؤول إلــى تجويد االنتفاع بخدمة شــقق 
التمليك، في ظل جهود الوزارة لتطوير الســكن 
العمــودي خــالل الســنوات األخيــرة، والتي كان 
مــن أبــرز مالمحهــا تطوير نماذج تصميم شــقق 
التمليــك، وتوفيــر الخدمات والمرافــق بمناطق 

العمارات.

“اتحــادات”  برنامــج  آليــة  أن  الحمــر  وأوضــح 
تقــوم على أســاس تقديــم دعًمــا مالًيــا حكومًيا 
مــن   % 60 إلــى  يصــل  المنتفعيــن،  التحــادات 
االشــتراكات الشــهرية ألعضاء االتحادات، على 
أن تتولــى شــركة عقارات اإلســكان مهــام إدارة 
التمليــك  لشــقق  المشــتركة  المناطــق  وصيانــة 
اإلســكانية، لتمكيــن اتحــادات منتفعــي الشــقق 
التمليك اإلسكانية من إدارة المناطق المشتركة 
هــذا  بــأن  مفيــًدا  احترافيــة،  بصــورة  للمبانــي 
الدعــم ســيكون لمدة عاًما واحــًدا قابل للتمديد 

بموافقة الطرفين.
وأردف وزيــر اإلســكان أن مهام شــركة عقارات 
مجالــس  مــع  التعــاون  علــى  ترتكــز  اإلســكان 
اتحــادات المنتفعيــن إلعداد الميزانية الســنوية 

التقديريــة  المصروفــات  مــع  تتناســب  التـــي 
للمبانــي، علــى أن يتــم توجيــه تلــك الميزانيــة 
والمــاء  الكهربــاء  فواتيــر  لتســديد  المدعومــة 
التجهيــزات  وصيانــة  المشــتركة،  للمناطــق 
الميــاه  وتوصيــالت  والميكانيكيــة  الكهربائيــة 

والصرف الصحي، إضافة إلى خدمات المعاينة 
الدورية للمباني، ومكافحة الحشرات، وتصليح 
األعطــاب الطارئة، وصيانة أنظمــة أجهزة إنذار 
الحريق، وصيانة المصاعد، إضافة إلى خدمات 
األمــن والنظافــة، باإلضافــة إلى خدمــة التأمين 

على المباني.
وقــال الوزيــر إن وزارة اإلســكان وبالتعــاون مع 
شــركة عقارات اإلسكان قامت بإطالق المرحلة 
خــالل  مــن  “اتحــادات”  لبرنامــج  التجريبيــة 
الحصــم،  أم  عمــارات  مشــروع  علــى  تطبيقــه 
وحظــي البرنامــج بنجــاح كبيــر فــي ظــل إقبال 
للبرنامــج،  االنضمــام  علــى  المنتفعيــن  جميــع 
واإلشــادة بمضمونه واالمتيــازات التي يوفرها، 
األمــر الــذي شــجع الــوزارة علــى المضــي قدًمــا 
لالنتقــال إلــى باقــي المشــاريع، وســط مطالبات 
من مشاريع أخرى بسرعة تطبيق البرنامج على 

عماراتهم اإلسكانية.

مجموعــة  إدارات  مجالــس  عقــدت 
طيــران الخليــج القابضــة، وشــركة مطار 
للطيــران  الخليــج  البحريــن، وأكاديميــة 
اجتماعهــا االعتيادي الثاني للعام 2019، 
برئاســة وزيــر المواصــالت واالتصــاالت 
رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة كمــال 
أحمــد وبحضــور أعضاء مجلــس اإلدارة 
وعــدد مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي 
الشــركات الثالث.وفــي االجتمــاع، تمــت 
المصادقة على محضر االجتماع السابق 
الموضوعــات  ومناقشــة  واســتعراض 
ومــن  األعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة 
أهمهــا متابعة المشــاريع المقررة من قبل 
المجموعــة بمــا فــي ذلــك تقاريــر األداء 
المنضويــة  للشــركات  الحالــي  المالــي 
تحــت المجموعــة خصوصا شــركة مطار 
للطيــران  الخليــج  أكاديميــة  البحريــن، 

الشــركات  عــن  تقاريــر  إلــى  إضافــة 
المســاهمة كشــركة هــال بحريــن، شــركة 
شــركة  الطائــرات،  لوقــود  البحريــن 
خدمات مطار البحرين، وشركة البحرين 
لألســواق الحرة.كذلك اطلــع المجلس على 
تقاريــر اإلدارة التنفيذيــة لمجموعــة طيــران 
الخليــج القابضــة بشــأن المشــاريع التجاريــة 
تطويرهــا  إلــى  المجموعــة  تســعى  التــي 
كمشروع المبنى الخاص للمسافرين ومتابعة 
خطط اإلدارة إلى الدخول في بناء شــراكات 
اســتراتيجية مــع القطــاع الخــاص من شــأنها 
تعتــزم  الــذي  الفنــدق  تشــغيل  فــي  اإلســهام 
المجموعة في تنفيذه ضمن مشروع تحديث 
مطــار البحريــن الدولــي لخدمــة المســافرين 

العابرين عبر المطار.
اإلدارة  تقاريــر  علــى  المجلــس  اطلــع  كمــا 
عــن  البحريــن  مطــار  شــركة  فــي  التنفيذيــة 
واإلنشــاء  التصميــم  أعمــال  تطــورات  آخــر 

فــي مشــروع مطــار البحريــن الدولــي والتــي 
تدخــل مراحلهــا النهائيــة إضافــة إلــى تقارير 
تجريهــا  التــي  التشــغيلية  التجــارب  متابعــة 
شــركة فرابورت العالميــة لخدمات المطارات 
علــى مختلــف العمليــات التشــغيلية والنظــم 
الجديــد  المســافرين  بمبنــى  واإلجــراءات 
العالقــة  ذات  الجهــات  مختلــف  بمشــاركة 
إضافــة إلى الدورات التدريبيــة التي يجريها 
أنظمــة  تشــغيل  علــى  للتدريــب  المقاولــون 
الحديثــة  واألجهــزة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المســتخدمة فــي نقــاط التفتيــش ومكاتــب 
شــوًطا  قطعــت  التــي  واألمتعــة،  التســجيل 
كبيــًرا منــذ انطالقتهــا فــي شــهر مــارس مــن 
مــن  تزيــد  أن  المتوقــع  ومــن   2019 العــام 

وتيرتها خالل األشهر المقبلة.
وشــدد المجلس على أهميــة المرحلة المقبلة 
مملكــة  فــي  الطيــران  صناعــة  مســيرة  فــي 
البحريــن؛ نظــرا لما تشــهده من نمو متســارع 

من ناحية حركة الطيران وأعداد المسافرين، 
إذ بلغت أعداد المســافرين 709 آالف مســافر 
 666 بـــ  مقارنــة  الماضــي  مايــو  شــهر  حتــى 
الماضــي،  العــام  للفتــرة نفســها  ألــف مســافر 
حســب إحصــاءات شــؤون الطيــران المدنــي 
للعــام 2019، والــذي يعكــس النمــو المســتمر 
فــي حركــة المســافرين وحالــة التطــور التــي 
قطــاع  فــي  المجــاالت  مختلــف  تشــهدها 

الطيران على مستوى مملكة البحرين.

كما تدارس مجلس اإلدارة الخطط التوسعية 
تشــمل  التــي  للطيــران،  الخليــج  ألكاديميــة 
توفيــر أجهزة حديثة وطــرح برامج تدريبية 
فــي مجــال الطيــران والخدمات اللوجســتية 
بما يســهم في تحقيق رؤية مجموعة طيران 
الخليــج القابضــة وإســتراتيجية األكاديميــة 
التدريــب  مجــال  فــي  أعمــال  تطويــر  فــي 

اللوجستي.
وأعرب الوزير كمال محمد عن خالص الشكر 

والتقديــر ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى مــا 
يبذلونــه مــن جهود متفانية في ســبيل تعزيز 
مبــادرات الراميــة إلى تطوير قطــاع الطيران 
دورهــم  عــن  فضــال  البحريــن،  فــي  المدنــي 
الحيوي في توحيد وتكامل جهود الشــركات 
العاملــة بقطــاع الطيــران؛ ليكــون متســًقا مــع 
المملكــة  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  خطــط 
النفطيــة  غيــر  الماليــة  اإليــرادات  وزيــادة 
مجلــس  أعضــاء  بجهــود  مشــيًدا  للحكومــة، 
اإلدارة التنفيذيــة وعملهم المتواصل لإلعداد 
مبنى المســافرين الجديــد لتجارب الجهوزية 

التشغيلية.
وأضاف أن اإلجراءات التي تم اتخاذها على 
مــدار الفتــرة الماضيــة أســهمت بشــكل كبيــر 
فــي تحســين أداء مجموعــة طيــران الخليج 
إدارة  وحســن  الحوكمــة  وتعزيــز  القابضــة 
أصــول الشــركة وهــو مــا يحــب البنــاء عليــه 

خالل الفترة المقبلة.

المحرق - شركة مطار البحرين

إعداد مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين لتجارب الجهوزية التشغيلية

 مجالس اإلدارات عقدت اجتماعها االعتيادي الثاني 2019

انطالق الملتقى األول للتراث الثقافي غير المادي اليوم
“اليونسكو” لـ  التمثيلية  القائمة  على  البحريني  الثقافي  التراث  عناصر  إدراج 

تفتتــح هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار اليــوم )األحــد( الملتقــى الوطنــي األول للتــراث 
الثقافي غير المادي، في متحف البحرين الوطني، ويستمر الملتقى على مدى يومين.

ويأتــي الملتقى ضمن برامــج هيئة البحرين 
حركــة  إثــراء  أجــل  مــن  واآلثــار؛  للثقافــة 
الجمهــور  مــع  والتفاعــل  العلمــي  البحــث 
فــي المملكــة فيمــا يتعلــق بالتــراث الثقافــي 
زيــادة  أهميــة  تصاعــد  ظــل  وفــي  عمومــا، 
الوعــي لدى الباحثيــن والمهتمين في مجال 
التــراث باتفاقيــة منظمة “اليونيســكو” للعام 
2003، والخاصــة بصــون التــراث الثقافــي، 
هــذه  علــى  البحريــن  مملكــة  صادقــت  إذ 

االتفاقية. 
الثقافــي  التــراث  صــون  اتفاقيــة  وتّشــكل 

آليــة دوليــة فعالــة لصــون وترويــج التــراث 
الثقافــي البحرينــي، كجــزء من جهــود هيئة 
الثقافــة الســتيفاء التزامــات البحريــن تجاه 

االتفاقات الدولية لدى “اليونيسكو”.
وخالل الملتقى، ســيتم التطــرق برفقة عدد 
مــن المتحدثيــن إلــى كيفيــة إدراج عناصــر 
تراث ثقافي بحرينية على القائمة التمثيلية 
بحــث  إلــى  إضافــة  “اليونســكو”،  لمنظمــة 
السجل الوطني للتراث الثقافي غير المادي، 
إذ ستستعرض الهيئة آليات الجرد الوطني.

كمــا ســيلقي الملتقــى الضــوء علــى عناصــر 

مــن التــراث الثقافــي البحرينــي غيــر المادي 
التمثيليــة،  القائمــة  علــى  لــإلدراج  والقابلــة 
بهــا  التعريــف  بهــدف  تناولهــا  وســيتم 
وإعطــاء المجــال للنقاش من قبــل المهتمين 
والمختصين بشأن سبل صونها، الترويج لها 

وإدراجها على القائمة التمثيلية للمنظمة. 
وإضافــة إلــى جانبــه البحثــي العلمــي، فــإن 
فعاليــات الملتقــى لــن تقتصــر علــى نــدوات 
بــل  الوطنــي،  البحريــن  متحــف  وجلســات 
يتضمــن برنامجه جوالت ميدانية وعروض 

مباشرة.
الخاصــة   2003 العــام  اتفاقيــة  أن  يذكــر 
بالتــراث الثقافــي، تهــدف إلى صــون التراث 
الثقافــي غيــر المــادي تماشــيا مــع االتفاقات 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان وتلبيــة 
لمقتضيات االحترام المتبادل بين الجماعات 

وتشجيع عملية التنمية المستدامة. 
االتفاقيــة  فــإن  الوطنــي،  الصعيــد  وعلــى 
غيــر  الثقافــي  التــراث  صــون  إلــى  تدعــو 
المــادي الموجود في أراضي الدولة الطرف، 
تحديــد  طــرف  دولــة  كل  مــن  تطلــب  كمــا 
وتعريــف هــذا التــراث بمشــاركة الجماعــات 
والمجموعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

ذات الصلة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار
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إعادة إحياء المواقع األثرية في مناطق “الجنوبية”23 محرم 1441
ــة” يــبــحــثــان تــعــزيــز الــتــعــاون ــاف ــق ــث ســمــو الــمــحــافــظ ورئــيــســة “ال

ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  بحــث 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة 
آل خليفــة، ورئيســة هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت 
محمــد آل خليفــة فــي اجتماعهمــا 
مــن  عــدد  بحضــور  الهيئــة  بمقــر 
المســؤولين، الســبل الكفيلة بتعزيز 
منظمــة  مــع  والتنســيق  التعــاون 
أن  ســموه  مؤكــدا  “يونســكو”، 
المحافظــة تزخر بــاإلرث التاريخي 
معانــي  يعكــس  الــذي  والحضــاري 
الهويــة التاريخيــة والوطنيــة التــي 

تعد محل فخٍر واعتزاز.
حــرص  المحافــظ  ســمو  وأوضــح 
إبــراز مكتســباتها  علــى  المحافظــة 
التاريخيــة والحضاريــة مــن خــالل 
التعــاون والشــراكة مــع  فتــح أطــر 
الهيئة الستمرار المشاريع التنموية، 
وإعــادة إحياء المواقــع األثرية في 

مناطــق المحافظــة لتعزيــز مكانتها 
الثقافية واالجتماعية.

الشــيخة مــي  مــن جهتهــا، أعربــت 
الهيئــة  اســتعداد  بنــت محمــد عــن 
أوجــه  وتعزيــز  المتبــادل  للتعــاون 
العمــل المشــترك، مشــيدة باهتمــام 
بــن  الشــيخ خليفــة  وحــرص ســمو 
علــي على االرتقاء باآلثار والمواقع 
فــي  التاريخيــة  والمكتســبات 

مختلف أرجاء المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية مجتمعا مع رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

Û  ،وحــدة الكلمة هــي وحدة الوطن
اليــد الواحــدة ال تصفــق، واألمــل 
المعقــود علــى النخــب لــم يضــل 
الــوزراء  رئيــس  بعــد،  بوصلتــه 
يصيــب الهــدف ويحــرك المؤشــر 

الدائمــة  رســالته  نحــو  الفاعــل 
الواحــدة  “كلمتكــم  لألمــة، 
الضامــن  اآلمــن  الســياج  هــي 

الســتقرار البالد”، هكذا كانت الكلمات المعبرة في اجتماع ســموه مع مســؤولي المآتم 
الحسينية قبل أيام.

Û  توحيد الصف يعني ضمن رؤى ســموه توحيًدا لألمة، وتعبيًدا للســبل نحو مســاراتها
المؤمنة برخاء وازدهار المنطقة، هو في حد ذاته جزء ال يتجزأ من وجهتها المقبلة.

Û  الــرؤى المحــددة بأزمنــة، والرســائل المقومــة بتوقيــت، والســجايا المتقمصــة أحداًثــا
بعينها، هي في حد ذاتها عناصر لبناء النهضة، وعوامل إلقامة شــعائر مفروشــة دائًما 
بالنوايا الحسنة والوصايا المحمولة على صفحات القيم والمبادئ والعادات والتقاليد 

العربية األصيلة.
Û  رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعاه

يجتمــع بعــد نجــاح موســم عاشــوراء بمن هــم أصبحوا علــى قلب رجل واحــد، وبمن 
اختلفوا مع شيطنة االختالف، وانحازوا إلى وحدة الصف مهما كانت المسافات بين 

األشقاء مرشحة للتباعد، ومجهزة لالنطالق بعيًدا عن الهدف المنشود.
Û  إن ســموه يجمــع الشــتات، يوحــد الشــمل ويضــم جداريــة رائعــة مــن الحكايــا القابلــة

للترجمة الفورية واإلشــارات المســتعدة للتالحم مع قضايا المرحلة، بل ومع أهدافها 
وقدراتها الفذة على محاكاة توجيهات الرئيس.

Û  ســموه لــم يبخــل ولــم يدخــر جهًدا خــالل لقاءاتــه المتعددة أخيــرا في تقديــم الدعم
والمســاندة لــكل قطــاع اقتصــادي أو اجتماعي يعانــي، ولكل مربط فــرس يهتز ثباته 
علــى األرض الرخــوة مــن كثــرة مــا أصابها من تشــنجات مفتــرق الطــرق، ومماحكات 

الفهم غير الصادق للرأي اآلخر.
Û  بالدنــا بــالد تســامح وعشــرة وتكامــل مع المختلــف، بالدنا منــذ نعومة أظافرنــا نراها

مهبًطــا لــكل من ينشــد االســتقرار، وجهة نظــر متحركة لكل مؤمن بــأن االختالف في 
الــرأي ال يفســد للــود قضيــة، وأن االتفــاق األزلــي علــى الثوابــت مــن شــأنه أن يدعــم 
األفكار المضادة ويحولها إلى أخرى جاهزة لالستخدام الفوري واالستهالل عن بعد، 

واالستخدام األمثل للنصيحة.
Û  إن ســمو رئيــس الــوزراء بحكمته يرى في فسيفســاء القطاعــات االقتصادية المؤثرة

مظهــًرا تفاعلًيــا لدعــم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، إنه اللقاء الــذي كان مرتقًبا 
بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المنوطة بهذا القطاع التنموي الطالع، وهو 
في الوقت نفســه منبر حر مســتنير لكل من يريد االســتقراء لحال اقتصادنا المتردد 

أحياًنا والواقف بثقة في وجه التحديات أحياًنا أخرى.
Û  ال أحــد ينكــر أننــا نعيــش مفترقــات صعبــة، ونكابــد متغيــرات ومفاجــآت لــم يحســب

لهــا ألــف حســاب، لكننــا في نهاية المطاف نــدرك بأن نهضتنا في وحدتنا، وفشــلنا في 
تشرذمنا وانكفائنا على ذواتنا الضيقة.

Û  لكل منا حجر زاوية نحج إليه ونعتمد عليه، ولكل منا مآب البد وأن نسبر أغواره ولو
كان طريق الوصول هو شق األنفس والعرق الغزير.

Û  إن ســمو رئيــس الــوزراء بدعمه للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ورعايته للصغير
والكبير، وللعاجز قبل القدير، إنما يؤسس لثقافة جديدة عنوانها ال فرق بين مواطن 
وآخــر، وال اســتثناء لمواطــن علــى حســاب مواطن آخــر، وال تقدم لدولة مــن دون أن 
تكــون المســاواة فــي الحقــوق والمراعــاة للجميــع علــى طريــق ردم الفجــوات، وســد 

الثغرات هي فلسفة قيادة وإدارة ُحكم وحماية وطن.

وحدة الكلمة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

بعـــد نجـــاح المرحلـــة التجريبيـــة بمشـــروع عمـــارات أم الحصـــم

الحمر: تطبيق “اتحادات” تدريجيا على جميع مشاريع شقق التمليك

وزير اإلسكان



عبداهلل بن أحمد: دعم إجراءات السعودية لحماية منشآتها 
إقليما مؤثرة  كدولة  البحرين  مواقف  نقدر  األرجنتيني:  الدفاع  وزير 

اجتمع وزير الدفاع بجمهورية األرجنتين 
أوســكار راؤول، فــي العاصمــة بوينــس 
آيرس، بوكيل وزارة الخارجية للشــؤون 
آل  أحمــد  بــن  عبدالّلــه  الشــيخ  الدوليــة 
خليفة.وأعــرب وزير الدفاع األرجنتيني 
ومكانــة  لمواقــف  الكامــل  تقديــره  عــن 
مملكة البحرين كدولة مســؤولة ومؤثرة 
علــى الصعيدين اإلقليمــي والدولي، وما 
تقــوم بــه مــن جهــود ومبــادرات إلحــال 
الســام واالســتقرار فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وضمان ســامة األمــن البحري 
وزارة  وكيــل  اإلرهاب.وأشــار  ومكافحــة 
الخارجيــة للشــؤون الدولية إلــى تطابق رؤى 
اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  البلديــن  ومواقــف 
الجهــود  تضافــر  وأهميــة  أشــكاله  بجميــع 

الدوليــة لضمــان ســامة األمن البحــري وأمن 
الطاقــة وردع كل مــن يمــارس اإلرهــاب ضــد 
إدانــة  مجــدًدا  المدنيــة،  والمنشــآت  الســفن 
واســتنكار مملكــة البحريــن للعمــل اإلرهابــي 
الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، ودعــم المملكة 
الشــقيقة فيما تتخــذه من إجــراءات لحماية 

منشآتها والدفاع عن مصالحها.
الكبيــرة  بالجهــود  عبــدهللا  الشــيخ  ونــوه 
مملكــة  دفــاع  قــوة  تبذلهــا  التــي  والرائــدة 
البحريــن؛ باعتبارها الحصن األمين لمقدرات 
اإلقليمــي.  والســام  لألمــن  الوطــن وركيــزة 
البحريــن،  مملكــة  اســتضافة  إلــى  وتطــرق 
تحــت رعايــة ملكية ســامية، معرض ومؤتمر 
البحريــن الدولــي للدفــاع 2019 )بايــدك( فــي 

نســخته الثانيــة، فــي الفتــرة مــن 28 إلــى 30 
أكتوبــر المقبــل، مرحًبــا بمشــاركة جمهوريــة 
األرجنتيــن في هذه الفعالية الدولية المميزة 

والفريدة.
كمــا أكــد أن مملكــة البحريــن بفضــل النهــج 
اإلصاحــي لصاحــب الجالــة الملــك، حققت 
نجاًحــا باهــًرا فــي ريــادة اإلصــاح وصيانــة 

الحريــات والتنميــة المســتدامة إضافــة إلــى 
دعم وإعاء القيم اإلنسانية النبيلة.

كمــا اجتمــع وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون 
أمــن  بــوزارة  األمــن  ســكرتير  مــع  الدوليــة، 
جمهورية األرجنتين يوجينيو بورزاكو، الذي 
أشــاد بجهــود مملكــة البحريــن فــي مكافحــة 

اإلرهاب وإحال السام اإلقليمي.

 وزير الدفاع األرجنتيني مجتمعا مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية

المنامة - وزارة الخارجية

تنطلق أعمال ملتقى قادة اإلعالم العربي في نســخته السادســة، اليوم األحد بمقر 
جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، بالتعــاون بيــن هيئــة الملتقــى اإلعالمــي العربــي 
وقطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية، وبمشــاركة نحو 100 شــخصية 
من أبرز الصحافيين واإلعالميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة واإلعالم 

بالوطن العربي.

اإلعــام  للملتقــى  العــام  األميــن  وقــال 
ماضــي الخميــس في بيان صــادر صباح 
للعــام  يعقــد  الــذي  الملتقــى  “إن  أمــس 
اهتمامــا  يولــي  التوالــي  علــى  الســادس 
خاصــا بالقضايــا والمجريــات التــي تطرأ 
علــى الســاحة كل حين وآخــر، مؤكدا أن 
المتخصصــة  القضايــا  يتنــاول  الملتقــى 
علــى اختافها ليتم مناقشــتها أمام أكبر 
حشــد من قــادة اإلعام بالوطــن العربي، 
عليهــا  العمــل  يتــم  بتوصيــات  للخــروج 
مــن قبل المؤسســات اإلعاميــة العربية، 

مــا يعمــل علــى رفــع وعــي الجماهير في 
القضايــا  بأبعــاد  العربيــة  المجتمعــات 
على الســاحة وأســبابها وآثارها على كل 

المستويات”.
اإلعــام  قــادة  “ملتقــى  أن  وأضــاف 
يســتحدث بشــكل متواصــل مــن خــال 
بيــن  حواريــة  اتصــال  قنــوات  جلســاته 
كل مــن الجمهــور المســتهدف ومتخــذي 
القرار؛ لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار 
للمشــكات  الحلــول  وإيجــاد  المناســب، 
اإلعاميــة المثارة على الســاحة، باعتبار 

عــدد  أكبــر  تضــم  الملتقــى  طاولــة  أن 
القــرار اإلعامــي بالوطــن  مــن متخــذي 

العربي”.
وتطــرق الخميس فــي البيان إلى جدول 
أعمــال الملتقــى الــذي ُيعقــد مــدار يــوم 
إذ  رئيســتين،  جلســتين  ويضــم  واحــد 

تنطلق الجلســة األولى في تمام العاشرة 
اإلعــام  “واقــع  عنــوان  تحــت  صباحــا 
العربي.. والمســتقبل المأمول”، وتناقش 
عددا من الموضوعات أهمها دور اإلعام 
فــي المتغيــرات فــي المنطقــة، مســتقبل 
تطــورات  ظــل  فــي  التقليــدي  اإلعــام 
تأثيــر  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
اإلعــام على متخذ القرار وتوجيه الرأي 

العام، إضافة إلى القوانين والتشــريعات 
اإلعــام  وســائل  ومســؤولية  اإلعاميــة 

في الفترة الحالية.
تحــت  تأتــي  الثانيــة  الجلســة  وتابــع: 
الــرأي  لقيــادة  منبــر  “اإلعــام  عنــوان 
العــام” وتناقــش عــددا مــن الموضوعات 
أهمها: مســارات التنمية في المؤسســات 
دور  اإلعامييــن،  وقــدرات  اإلعاميــة 

المؤسســات التعليميــة في تطور صناعة 
اإلعام، المســؤولية التعليمية في تطور 
صناعــة اإلعام، المســؤولية االجتماعية 
للمؤسســات اإلعاميــة، اإلعــام العربــي 
وتحديات المرحلة، إضافة إلى مناقشــة 
فــي  اإلعاميــة  األدوات  فــي  التغيــرات 

ظل ثورة التكنولوجيا.
يذكــر أن ملتقــى قــادة اإلعــام العربــي 
الملتقــى  مبــادرات هيئــة  ينــدرج ضمــن 
اإلعامــي العربي بدولــة الكويت، والذي 
مــدار  علــى  اإلعاميــة  مبادراتــه  يعقــد 
اإلعــام  قطــاع  مــع  بالتعــاون  عامــا   17
العربيــة،  الــدول  بجامعــة  واالتصــال 
ولمعرفــة المزيــد عــن فعاليــات الملتقــى 
www.( يمكن زيــارة الموقــع اإللكتروني

متابعــة  أو   )arabmediforum.net
arab� اإللكترونيــة  الملتقــى  )صفحــات 

.)@mediaforum

القاهرة - ملتقى اإلعالم العربي

ملتقى قادة اإلعالم العربي ينطلق اليوم بمقر “الجامعة” في القاهرة

اليوم الوطني السعودي فخر وعيد لكل عربي ومسلم
الشـــيخ: حجـــم التبـــادل التجـــاري يتجـــاوز حاجـــز الــــ 3 مليـــارات دوالر

األعمــال  مجلــس  عضــو  األعمــال  رجــل  أكــد 
البحرينــي الســعودي إبراهيــم عبــدهللا الشــيخ 
تعيــش  الســعودية  البحرينيــة  “العاقــات  أن 
مرحلــة جديــدة متطــورة، الســيما بعــد إنشــاء 
مجلس التنســيق الســعودي البحرينــي”، مضيًفا 
أن “العاقــات بيــن المملكتيــن الشــقيقتين تمتد 
وعلــى  المجــاالت  مختلــف  فــي  أوســع  آلفــاق 
جميــع األصعــدة بفضــل توجيهات عاهــل الباد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفة، وأخيه عاهل المملكة العربية السعودية 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيز آل ســعود”.وأوضح الشــيخ بمناســبة 
احتفــاالت المملكــة العربيــة الســعودية باليــوم 
الوطنــي أن “العاقــات االقتصادية بين البلدين 
تشــهد تطــوًرا ملحوًظــا ونموذًجــا يحتــذى بــه، 
اســتنادا إلى عمق الروابط األخوية والتاريخية 

ووحــدة  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  الوطيــدة 
القربــى  وصــات  المشــترك،  والــدم  المصيــر 
والمصاهرة بين الشعبين الشقيقين”.واعتبر أن 
“اليــوم الوطنــي الســعودي ال يمثــل ذكرى طيبة 
وعيــًدا وفخــًرا للســعوديين فحســب، بــل لــكل 
بحريني، ولكل عربي، ولكل مسلم؛ ألن المملكة 
العربيــة الســعودية هــي قلــب األمتيــن العربيــة 

واإلسامية النابض”.
وشدد على أن “المشروعات المرتقبة والطموحة 
بيــن البلديــن الشــقيقين تدفــع بالعاقــات نحــو 
مزيد من التطور والتقدم والنمو، الســيما جســر 
الملــك حمــد، وربــط البحريــن بالســعودية عــن 
طريــق مشــروع الســكك الحديديــة الخليجيــة، 
وتطبيق نقطة العبور الواحدة على جسر الملك 
فهــد، ومدينــة الملك عبدهللا الطبيــة، والمطالبة 
بإعادة افتتاح الخط الماحي بين مدينة الخبر 
والبحريــن، وغيرهــا مــن المشــروعات العماقــة 
الحركــة  وتيــرة  مــن  تزيــد  التــي  والطموحــة 

التجاريــة واالقتصاديــة وتعــود بالخيــر والنفــع 
على شعبي البلدين الشقيقين”.

وذكر أن “الشــركات الســعودية موجودة بكثافة 
مختلفــة  قطاعــات  فــي  وتعمــل  بالبحريــن، 
حجــم  زيــادة  متوقعــا  ومتعــددة،  ومتنوعــة 

المرحلــة  فــي  البلديــن  بيــن  التجــاري  التبــادل 
المقبلة ليتجاوز حاجز الـ 3 مليارات دوالر”.

االقتصاديــة  المشــروعات  تنفيــذ  “مــع  وقــال 
العماقة بين المملكتين الشقيقتين من المتوقع 
أن تزيــد عــدد الشــركات الســعودية التــي تملك 
اســتثمارات فعليــة فــي البحريــن إلــى أكثــر من 

400 شركة في المرحلة المقبلة”. 
هيئــة  لتمثيــل  مكتــب  افتتــاح  أن  وأوضــح 
البحرين للســياحة والمعــارض في الرياض كان 
لــه األثــر األكبر فــي النهوض بالقطاع الســياحي 
والترويــج للبحريــن كوجهــة ســياحية متميــزة 
في الســعودية، إذ اندرجت بها نحو 150 وكالة 

سفر وسياحة.
وقــال “إن مــا ســبق أدى إلى أن معــدالت الزوار 
والســياح الســعوديين لمملكــة البحريــن بلغــت 
نحــو 8 ماييــن زائر وســائح ســنوًيا، وتصدرت 
البحريــن المركــز األول فــي الجــذب الســياحي 

لحركة السياحة السعودية”.
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Û  الجهــود التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن فــي تدريــب وتأهيل الباحثيــن عن عمل
جهــود جبــارة ومتطــورة، وهــي ترجمــة حقيقيــة لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 
2030 التــي تؤكــد أن زيــادة فــرص العمــل المتاحــة للمواطنيــن مــن القطــاع 
الخاص مقوما أساســيا، وخريطة طريق للمملكة نحو تحقيق التنمية الشــاملة 
والمســتدامة، بقيــادة كريمــة مــن عاهــل الباد صاحــب الجالة الملــك حمد بن 

عيسى آل خليفة .
Û  وقــد يــرى البعــض أن تلــك الجهــود ال تكفــي، أو أن وتيــرة التوظيــف قد تكون

بطيئة مقارنة بسوق العمل الذي يشهد كل عام دخول المزيد من الباحثين عن 
عمــل، وهــذا مــا التفتت إليــه الحكومة الموقــرة حين أعلنت إطاقها لمشــروع 
واعــد في فبرايــر الماضي، وهو البرنامج الوطني للتوظيف، تنفيذا لتوجيهات 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
Û  المختلــف فــي هــذا البرنامــج أنــه يحمــل أفقــا مســتقبلية طموحة، فهو يســعى

لتوظيــف البحرينييــن وتأهيلهــم وفــق احتياجــات ســوق العمــل فــي المرحلــة 
المقبلــة، وبمــا يتوافــق كذلــك مــع تطلعاتهــم واحتياجاتهــم، وبالتــي تمكينهــم 
مــن تحقيــق النجــاح الاحــق فــي حياتهــم المهنيــة، خصوصــا وأن بيئــة العمل 
فــي المســتقبل ســتعتمد علــى تشــجيع االبتــكار والمنافســة الســليمة من خال 
البنــاء المســتمر لقدرات أبناء الوطــن، لذلك يولي البرنامج األولوية للمواطنين 
البحرينييــن، ويســهم فــي تعزيــز فرصهــم عبــر جعلهــم الخيــار األمثــل لجهــات 
التوظيــف، والحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى مرونــة ســوق العمل الســتقطاب 

الكفاءات.
Û  المملكــة تكفلــت بتنفيــذ مبــادرات العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي  ووزارة 

أبرزهــا،  الداعمــة ولعــل  الجهــات  مــع  بالتعــاون  للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج 
صندوق العمل “تمكين”، من خال آليات مهمة كفيلة بتحقيق النجاح المتوقع، 
ومــن أبرزهــا معارض التوظيف، حيث طرحت الــوزارة من خالها بالتعاون مع 
القطاع الخاص المئات من الوظائف النوعية في مختلف التخصصات المهنية، 
تنفيــذًا لمبــادرات برنامــج التوظيــف األربــع، والتــي منهــا: إطاق حملــة توعية 
لتســجيل المواطنيــن الباحثيــن عــن فرص عمــل، وأيضا إعــادة تصميم برنامج 
دعم التدريب واألجور ضمن صندوق العمل البحريني “تمكين” للتكيف بشكل 

أفضل مع متطلبات سوق العمل.
Û  ،ولعلنــا هنــا نتوقف قليــا عند تدريب وتأهيــل البحرينييــن الباحثين عن عمل

وهو عنصر أساسي مهم يحتاجه الموظف أيضا وليس الباحث عن العمل فقط، 
فالتدريب والتأهيل يدفع العامل للتطور في مجال تخصصه، ويؤهله لابتكار 
فاإلبــداع ثــم التميــز، بحيث يصبــح البحريني هو الخيــار األول -ال محالة- في 
ســوق العمــل، والمفضــل للتوظيــف، ولــن يكــون لألجنبــي مجاال في منافســته، 
أو للشــركات والمؤسســات فــي القطــاع الخاص التعذر بعــدم أهليته، لذلك فإن 
جهــات مثــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، وصندوق العمــل “تمكين” يقع 

على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تدريب وتأهيل البحريني لسوق العمل.
Û  وال ننســى في هذا الشــأن أيضا، الجهود الكبيرة التي يبذلها ســمو الشيخ ناصر

بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس للشــباب والرياضــة، حيــث أعلــن ســموه مؤخــرا عــن إطــاق 
برنامج “فرص” الذي يهدف إلى قديم منح وفرص تدريبية للشباب البحريني 
فــي الشــركات والمؤسســات؛ من أجــل تنمية قــدرات الكوادر الوطنيــة وتعزيز 
مهاراتهــم وصقــل خبراتهم من خــال دورات متخصصة في مجاالت متعددة، 
والعمــل علــى زيــادة حجــم كفــاءة الشــباب وبنــاء الثقة عبــر مهــارات تطبيقية 
تساعد الشباب على االبتكار وبناء المستقبل وتهيئته للدخول في سوق العمل 

وقيادة ريادة األعمال.
Û  وإننا على يقين أن الحكومة الموقرة تسير بالشكل الصحيح في هذا البرنامج

الوطنــي المهــم، بدليــل تصريحــات ســعادة وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
السيد جميل بن محمد حميدان المنشورة قبل فترة بسيطة عمن تم توظيفهم 
بعد إطاق هذا البرنامج، حيث أشــار ســعادته إلى أن إجمالي عدد المتوظفين 
البحرينييــن وصــل إلــى 11649 متوظفا خال النصف األول مــن العام الجاري 
)منهــم 3459 مــن الداخليــن الجــدد ألول مــرة فــي ســوق العمــل، وعــدد 8190 
متوظفــا ممــن ســبق لهــم العمل(، حيث أســفرت عمليــات التوظيف عــن ارتفاع 
معــدالت التوظيــف اليومية إلــى 103 متوظفين، وبزيادة تجاوزت 30 %، بعد 

أن كان عدد التوظيف ال يتجاوز 78 متوظفا يوميا خال الفترة الماضية.
Û  إن هــذه التطــورات المهمــة والرائعــة فــي مجــال التوظيــف، تضــع المســؤولين

عنــه تحــت تحــد كبيــر للعمل علــى زيادة عــدد ونســبة المتوظفين خــال العام 
الجــاري، وتحقيــق هدف َســبق وأن أعلنت عنه الوزارة، وهــو توظيف أكثر من 
25 ألــف موظــف، والوصول إلى عــدد 8 آالف داخل جديد )متوظف ألول مرة( 
في منشآت القطاع الخاص، وفي وظائف نوعية ومستقرة عبر هذه المعارض 

التي يبلغ تعدادها قرابة 10 معارض مخطط تنظيمها خال العام الجاري.
Û  لذلــك ال يمكــن إغفــال دور معــارض التوظيــف النوعيــة والمتخصصــة، التــي

تنظمهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي مختلــف المحافظــات، والتــي 
ســاهمت بشــكل فعال في زيادة حركة التوظيف في مختلف منشــآت القطاع 
الخــاص، حيث تســتهدف الــوزارة إقامة 10 معارض توظيــف؛ تحقيقا لخطتها 
المســتقبلية فــي التوظيف كما أعلنت عنه الــوزارة، وهذا يتطلب جهودا كبيرة 
لتحقيــق تلــك الخطة الواعدة، وهو ما نأمله ونتأمله، ونثق في قدرات الوزارة 
وكل الجهــات الداعمــة لتحقيــق كل مــا من شــأنه لتمكين المواطنيــن الباحثين 
عــن عمــل مــن التوظيف فــي القطاع الخــاص، وبالتالي رفع نســب البحرنة في 
هذا القطاع الواعد والجاذب للمواطنين، وذلك عن طريق التعاون مع مختلف 

المنشآت العاملة بالقطاع.

* مدير إدارة المكتب اإلعالمي في مركز االتصال الوطني

معارض التوظيف 
سامي هجرس *وتطلعات المستقبل

ماضي الخميس

مشاركة نحو 
100 شخصية من 

أبرز الصحافيين 
واإلعالميين 
وصناع القرار

أشــاد وزير شؤون اإلعام علي الرميحي، بدور 
المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا الحكيمة 
وإرثهــا الدينــي والتاريخي والحضــاري العريق، 
ونهجهــا البناء والمســتنير في خدمــة الحرمين 
الشــريفين، ونصــرة اإلســام والمســلمين ونشــر 
ثقافة التســامح واالعتدال، ومواقفها المشــرفة 
الفقيــرة  والشــعوب  األشــقاء  مســاندة  فــي 
والمنكوبــة، وترســيخ األمــن والســام والتنمية 
والعالم.وتقــدم  المنطقــة  فــي  المســتدامة 
الرميحي، في تصريح لوكالة األنباء الســعودية 
)واس(، بأطيــب التهانــي والتبريكات إلى عاهل 
الحرميــن  خــادم  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الدفــاع  وزيــر 
صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، وحكومتــه الرشــيدة والشــعب 
الشــقيق بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي الـــ 
89، تخليــًدا لتوحيــد المملكــة وتأسيســها علــى 

يــدي الملــك عبــد العزيــز آل ســعود )رحمه هللا(، 
واعتزاًزا بقيمتها الشامخة عنواًنا للمجد والعزة 
والكرامــة وفخــًرا ألمتهــا العربيــة واإلســامية.

عاهــل  بقيــادة  البحريــن  مملكــة  وقــوف  وأكــد 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة صًفا واحــًدا إلى جانــب المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة الكبرى في دورهــا الريادي 
وقيادتهــا  المشــترك،  الخليجــي  العمــل  لتعزيــز 
تقديــًرا  واإلســامي،  العربــي  للعالــم  الحكيمــة 
للعاقات األخويــة التاريخية والوثيقة، وإيماًنا 

بوحدة الدين والدم والهدف والمصير.
وأشــار إلــى تضامــن البحريــن والعالــم العربــي 
واإلســامي وتأييدهــم لــكل ما تتخــذه المملكة 
واســتقرارها  أمنهــا  لحفــظ  إجــراءات  مــن 
وتأميــن  مصالحهــا،  عــن  والدفــاع  وســيادتها، 
والنفطيــة  االقتصاديــة  ومنشــآتها  حدودهــا 
اإلســامية،  مقدســاتنا  وحمايــة  والحيويــة، 
أبنائهــا ورعاياهــا  والســهر علــى أمــن وســامة 
الحجــاج  مــن  الحــرام  هللا  بيــت  وزوار 

والمعتمريــن في مواجهة المخططات اإلرهابية 
لــكل  والتصــدي  اإلجراميــة،  واالعتــداءات 
مــن يحــاول المســاس بهــا، ومســاندة جهودهــا 
المباركــة في محاربة التطرف واإلرهاب بجميع 

صوره وأشكاله.
وأعــرب عــن تفاؤلــه بإنشــاء مجلــس التنســيق 
الماضــي،  يوليــو  فــي  الســعودي  البحرينــي 

والشــراكة  التكامــل  تعزيــز  فــي  وأهميتــه 
جميــع  فــي  المملكتيــن  بيــن  اإلســتراتيجية 
المجــاالت السياســية واالقتصادية والعســكرية 
الريــاض  أن  موضًحــا  واإلعاميــة،  واألمنيــة 
هــي أكبر شــريك اقتصــادي وتجاري وســياحي 
للمنامــة بمبادالت تجارية غير نفطية تتجاوز 3 

مليارات دوالر سنوًيا.
وأكــد أن الســعودية، وهي تحتفــل بمرور قرابة 
9 عقــود على تأسيســها، وبفضــل من هللا تعالى 
وتمســكها  أبنائهــا  ووحــدة  قيادتهــا  وحكمــة 
بالشــريعة الســمحة القائمة على الحــق والعدل، 
ســتواصل مســيرتها الخيرة على طريق العطاء 
والتقــدم السياســي واالقتصــادي واالجتماعي، 
معــززة من انتصاراتها فــي ميادين الجهاد على 
قوى الشــر واإلرهاب، ووقوفها ســًدا منيًعا أمام 
كل المؤامــرات والحمــات اإلعاميــة المضللــة 
التــي لــن تفلح في النيل من أمنها واســتقرارها، 
أو قيمتهــا الروحيــة الجليلــة فــي أفئــدة أمتهــا 
العربية واإلسامية، ومكانتها الرائدة والمؤثرة 

في محيطها اإلقليمي والدولي.

السعودية عنوان المجد والكرامة وفخر األمة
الرميحـــي لــــ “واس”: الريـــاض أكبر شـــريك اقتصـــادي وتجاري وســـياحي للمنامة

علي الرميحي

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية



حوار

انتقد عضو مجلس الشــورى علي العرادي عبر “البالد” ما وصفه “تلكؤ بعض المســؤولين من إدخال قوانين أقرها البرلمان حيز 
التنفيذ”، وذلك بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ومصادقة جاللة الملك عليها.

وقال بحوار مع الصحيفة إن الرد على هذا التلكؤ من واجب مجلس النواب وانطالقا من دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ الوزارات 
والمؤسسات الحكومية للقوانين الصادرة، خصوصا تلك التي تشكل مكتسبا للمواطنين.

وعــن خطتــه التشــريعية بــدور االنعقــاد الجديــد، ذكــر العرادي أنــه يعكف على دراســة اقتراحــات بقوانين عــدة، وأهمها قانون 
المحامــاة وقانــون اإلعــالم والصحافــة، ومســتدركا أنه ســيتريث بشــأن طرح قانــون لإلعالم لما بعــد تقديم الحكومة مشــروع 

قانونها على البرلمان.
وفيما يأتي نص الجزء األول من حوار “البالد” مع الشوري العرادي...

راشد الغائب   |   تصوير خليل إبراهيم

لمجلس النواب دور 
رقابي لمتابعة 
تنفيذ الوزارات 

القوانين الصادرة

أعكف على دراسة 
اقتراحات بقوانين 
أهمها للمحاماة 

واإلعالم

سأتريث في طرح 
قانون اإلعالم لما 

بعد عرض الحكومة 
مشروعها

الصعبــة االقتصاديــة  الظــروف  برغــم  إســكاني  إنجــاز  “البــاد”:  مــع  بحــوار  العــرادي 

الصعوبات وتجاوزنا  منجزات  وحققنا  متجانس  فريق  ضمن  السابقة  نيابتي 

المحاماة واإلعالم

ما أبرز خططك التشريعية بدور  «
االنعقاد المقبل؟

هنــاك تصــورات عديــدة بشــأن اقتراحــات 
بقوانيــن أعكــف على دراســتها فــي الوقت 
الراهــن، ومــن المؤمــل أن أقدمهــا األدوار 

القادمة في حال اكتمل التصور بشأنها.
 ولعــل قانــون المحامــاة وقانــون اإلعــام 
والصحافــة هما أبرز اهتماماتي في الفترة 
المقبلــة، غيــر أنــي ســأتريث بشــأن قانــون 
اإلعــام؛ نظرا لما أعلنت عنه الحكومة من 
وجود مســودة مشروع قانون في حوزتها 
وســتقدمه قريبــا، وعلــى غــرار ذلك ســنرى 

األنسب بشأن ذلك.
أخــرى  اقتراحــات  لتقديــم  أتطلــع  كمــا 
تتحــرك  التــي  والتوجهــات  تتناســب 
الرؤيــة  البحريــن بشــأن  باتجاههــا مملكــة 
 ،2030 البحريــن  لمملكــة  االقتصاديــة 
مرحلــة  إلــى  للوصــول  الراميــة  والخطــط 
التــوازن المالي، والتي تســتدعي أن تكون 
هنــاك بعــض التعديــات التــي تتواكــب مع 
فيهــا  نراعــي  وبالتأكيــد  التوجهــات،  تلــك 
الــذي يشــكل محــور  مصلحــة المواطنيــن 

العمل والتطوير.

هدف واحد

لمدة أربع سنوات خلت كنت النائب  «
األول لرئيس مجلس النواب، واليوم 
أنت عضو بمجلس الشورى، ما مدى 

تواؤم العمل بين غرفتي السلطة 
التشريعية، وكيف تجد التجربتين؟

إن عمل مجلســي الشــورى والنواب يتســم 
بالتكامــل والتنســيق واالنســجام إلــى حــد 
كبيــر، وكل غرفــة تكمل األخــرى في دائرة 
ســعي  وهنــاك  القوانيــن،  وســن  التشــريع 
جــاد ومتواصل لرفع مســتوى التعاون بين 

الغرفتين.
بيــن  التمثيــل  آليــة  اختــاف  ورغــم   
فــي  األعضــاء  كافــة  أن  إال  المجلســين، 
ينطلقــون  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
باتجــاه هــدف واحــد وهــو خدمــة الوطــن 
مصلحــة  لتحقيــق  والســعي  ومصالحــه، 

أبناء الشعب، وترجمة التوجيهات الملكية 
الســامية بجعل المواطــن البحريني محور 
التنميــة والتطويــر، ومــا نجــده مــن عطــاء 
وإنجاز للســلطة التشــريعية إنما يصب في 

هذا االتجاه.
أما بشــأن تجربتي الشــخصية، فــإن العمل 
فــي المجلس النيابي خال األربع ســنوات 
الماضيــة وضمــن فريــٍق نيابــي متجانــس 
بــن  أحمــد  المستشــار  برئاســة  ومتماســك 
إبراهيــم المــا، مهــد الطريــق نحــو تحقيق 
الكثيــر من المنجــزات، وتجــاوز الكثير من 
النــاس  مصالــح  مراعــاة  مــع  الصعوبــات، 
ومكتســباتهم، رغــم الظــروف االقتصاديــة 
البحريــن  بهــا  تمــر  كانــت  التــي  الصعبــة 

والمنطقة ككل آنذاك.
وفــي مجلــس الشــورى نجــد أن األعضــاء 
بتعيينهــم  الملكيــة  الثقــة  ُمنحــوا  الذيــن 
فــي الغرفــة المعينــة يملكــون قــدرا كبيــرا 
السياســية  الجوانــب  فــي  الخبــرات  مــن 
وتعــد  والقانونيــة وغيرهــا،  واالقتصاديــة 
تجاربهــم وإمكاناتهــم رافــدا مهمــا للعمليــة 
التشريعية، ما يجعل بيئة مجلس الشورى 
واســتكمال  العمــل،  مــن  لمزيــد  محفــزة 
التشــريعية،  الســلطة  فــي  التجربــة 
والمســاهمة ضمن فريق البحرين للوصول 
لألهــداف التــي تصبــو لهــا المملكــة تحــت 

راية جالة الملك.

حيز التنفيذ

ثمة تذمر يطفو على السطح  «
بين المواطنين من أداء السلطة 

التشريعية، ويصفون حراك مجلسي 
الشورى والنواب بالخجول، وذات 

مخرجات محدودة ال يلمس الشعب 
أثرها، في وقت يؤكد فيه نواب 

وشوريون أن هناك منجزات 
متواصلة، ما تعليقك على ذلك؟

أعتقــد أن األمر يتصل بحقيقتين مهمتين، 
األولــى هــو الطابــع الــذي بــدا فيــه الــدور 
النيابي في التوسط إليصال طلبات الناس 
الخدميــة للجهــات والــوزارات المعنية، وال 
أنكر اإليجابيات المتعلقة بهذا الجانب وما 
تحقــق من خال هــذه القنوات من حلحلة 
للكثير من الملفات التي تعنى بالمواطنين.
 ولكن اإلشكالية في هذا األمر، هو االعتقاد 
بأن هذه المهمة والدور األساســي ألعضاء 
السلطة التشريعية، في وقت ينحصر دور 
الســلطة التشــريعية في التشريع والرقابة، 
بالشــكل  مــورس  مــا  إذا  وهــو دور رفيــع، 
المطلوب، فإنه يحقق الطموحات الشعبية 

ضمن إطار قانوني ثابت وراسخ.
 ولعــل عــدم تلمــس النــاس نتائــج العمليــة 

التشريعية، يعود لطبيعة العمل في تعديل 
القوانين وســن التشــريعات، والتي تحتاج 
وقتا لما تفتضيه االقتراحات من مناقشــة 
وبحــث وانتقــال فــي دورة تشــريعية قــد 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  بيــن  تطــول 
والحكومــة، فــي وقــت يتطلــع الكثيــر مــن 
الناس لنتائج ملموسة ومباشرة يتلمسون 
أثرهــا فــي حياتهم المعيشــية، ونحن نقدر 
مــن  الكثيــر  عبــر  لــه  األمــر، ونســعى  هــذا 

الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.
أمــا األمــر اآلخــر، وهــو فــي غايــة األهمية، 
يتصل بإنفاذ القوانين من قبل المسؤولين 
غرفتــي  قبــل  مــن  عليهــا  الموافقــة  بعــد 
الســلطة التشــريعية والمصادقــة عليها من 
قبــل جالــة الملــك، فثمــة تلكؤ لــدى بعض 
المســؤولين فــي إدخال القوانيــن الصادرة 

حيــز التنفيــذ، وهنــا يقــع علــى 
عاتق الغرفة المنتخبة 

قــا  نطا ا و -
دورهــا  مــن 
 - بــي قا لر ا
مهــم  دور 
في متابعة 
مــدى قيام 
لــوزارات  ا

تنفيــذ  مــن  الحكوميــة  والمؤسســات 
التــي  تلــك  الصــادرة، خصوصــا  للقوانيــن 

تشكل مكتسبا للمواطنين الكرام.

تقليص العجز

في ظل الحديث عن شعار “التنمية  «
المستدامة والشاملة” هل تجد 
الخطوات التي تبذلها الوزارات 

والمؤسسات الوطنية المختلفة 
مقنعة، وهل ترتقي للمستوى 

المطلوب من األداء الذي يهدف 
لوضع البحرين في موقع متقدم 

في كافة المجاالت؟

بــأن  أشــير  أن  أود  بدايــة   •
تجربــة مملكة البحرين فــي مجال التنمية 
والتطويــر الشــامل، لم يبدأ مع نشــوء هذا 
العنــوان أو تبنيــه علــى المســتوى العالمــي 
وتحســين  الــدول  لتنميــة  كإســتراتيجية 
قبــل  بــدأ  بــل  المجتمعــات،  واقــع 
عقدين من الزمــن، وتحديدا مع 
مقاليــد  الملــك  تســلم جالــة 
الحكــم، وإطــاق المشــروع 
اإلصاحــي لجالته، والذي 
جديــد  فجــٍر  بمثابــة  كان 
للديمقراطية على مستوى 
لمســت  وقــد  المنطقــة، 
مملكــة البحرين آثار هذا 
جميــع  علــى  المشــروع 
والمجــاالت،  األصعــدة 
البحريــن  قدمــت  حيــث 
نفســها منــذ ذلــك الوقت وفي 
تصاعــد مطــرد كأنموذج 

مثالي لدولة المؤسسات والقانون.
أما على مســتوى الخطوات المتخذة، فمن 
الماحــظ أن هناك قفزة كبيرة أو لنقل إننا 
نعيش نهضة تنموية شــاملة يرعاها جالة 
الملــك، ويعمــل علــى تحقيــق طموحاتهــا 
فريــق البحريــن الــذي يضــم تحــت مظلته 
كافــة الكــوادر الوطنيــة، كٌل فــي تخصصه 

ووظيفته ومجاله.
أوضــح،  بصــورة  نتحــدث  أن  أردنــا  وإذا 
فــي  الواضــح  التنامــي  نــرى  أن  فعلينــا 
المميــزة،  الوطنيــة  والمبــادرات  المشــاريع 
ففــي المجــال االقتصادي نــرى االبتكارات 
في مجال تنويع مصادر الدخل، واالرتقاء 
باقتصــادات الوطــن، إلــى جانــب برنامــج 
التــوازن المالــي الذي بــدأت طائع أهدافه 
تظهــر بصــورة واضحــة من خــال تقليص 
الحــرص  مــع   %  37.8 بنســبة  العجــز 
المواطنيــن،  مكتســبات  حفــظ  ومراعــاة 
وعــدم اإلضــرار بوضعهــم المعيشــي، إلــى 
جانــب اســتمرار المبــادرات فــي المجاالت 
اإلنســانية يرعاهــا قائــد اإلنســانية جالــة 
المؤسســة  اقتــدار  بــكل  وتنفذهــا  الملــك، 
التطــور  نجــد  كمــا  الملكيــة،  الخيريــة 
الملحــوظ في اإلنجاز اإلســكاني، والتطور 
العمرانــي،  واالزدهار الــذي تعيش المملكة 
فــي كافــة القطاعــات رغــم ما مــرت به من 

ظروف اقتصادية صعبة.
وأود أن أشــيد بالمبــادرات الخاقــة الــذي 
يقدمهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة ضمــن برنامــج “اســتجابة”، والــذي 
أســهم ومــازال وبصــورة جليــة فــي دعــم 
والرياضــة،  الشــباب  قطــاع  وتطويــر 
ويســهم فــي فتــح أبــواب عديــدة نحو 
معالجــة قضايــا تعتــرض الشــباب 
أفــكارا  وتقــدم  البحرينــي، 
مبتكرة الستيعاب تطلعاتهم، 
إمكاناتهــم  وتكريــس 
بنــاء  فــي  وقدراتهــم 
الوطــن وتحقيق 
االزدهار له.
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البحرين حاضنة للتسامح والمشروع اإلصالحي رّسخ التعايش
للسالم الدولي  اليوم  بمناسبة  المناخ  تغير  مكافحة  أهمية  تؤكد  زينل 

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينل أن مملكــة البحرين وفي ظــل االهتمام 
الرفيــع الــذي يوليــه عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
باتــت حاضنــة للســالم، وبيئــة خصبــًة للتعايــش والتســامح بيــن مختلــف األديــان 

والمذاهب والطوائف، ونموذجا مميًزا لتجانس مجتمعي فريد من نوعه.

باإلنجــازات  إشــادتها  عــن  زينــل  وأعربــت 
التــي حققتهــا مملكــة البحريــن فــي ترســيخ 
مبــادئ  وتكريــس  والتعايــش،  الســام  قيــم 
المحبــة والتســامح داخل المجتمــع، في ظل 
الجهود الجليلة التي تبذلها الحكومة برئاسة 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
والمتابعــة  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
العهــد  ولــي  قبــل  مــن  المســتمرين  والدعــم 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، عبر وضع الخطط 
لتعزيــز  ســعًيا  وتنفيذهــا؛  واالســتراتيجيات 
المكانــة المتقدمــة لمملكــة البحريــن بالمبادئ 
األديــان  أقرتهــا  التــي  الســامية  والثوابــت 

والمواثيق الدولية.
تملــك  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  وأشــارت 
ومنــذ قديــم الزمــان ســجًا حافــًا وثرًيا في 
مجــال التعايش الســلمي والتعددية الثقافية 
المشــروع  ذلــك  وعــزز  والعرقيــة،  والدينيــة 
اإلصاحــي لجالة الملك، ومبــادرات جالته 
الســام  قيــم  مــن  جعلــت  التــي  الســامية 
والتســامح والتعايــش منهًجــا راســًخا، وركًنا 
أصيــًا ورافــًدا للنهضــة التنمويــة، والمكانــة 

الحضارية الرفيعة التي تتمتع بها البحرين.
ونوهت زينل في تصريح بمناسبة االحتفال 
 21 يصــادف  الــذي  للســام  الدولــي  باليــوم 
ســبتمبر مــن كل عــام ويحمــل شــعار “العمــل 
بالجهــود  الســام”،  أجــل  مــن  المناخــي 

العظيمــة لجالــة الملك في ترســيخ سياســة 
االنفتــاح والتعايــش وقبــول اآلخــر، مؤكــدة 
مقدمتهــا  وفــي  الســامية  المبــادرات  أن 
إنشــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش 
الســلمي تمثــل عامــة فارقــة فــي تعزيز قيم 
المحبة والتآلــف، وترجمة التوجهات الرامية 
لتحقيق الغايات الســامية للسام والتعايش، 

بمــا يســهم في الوصــول إلى أهــداف التنمية 
المستدامة التي دعت لها األمم المتحدة.

ستســخر  التشــريعية  الســلطة  أن  وأكــدت 
الحكومــة  مــع  وبالتعــاون  الجهــود  جميــع 
للمســاهمة في تعزيز المكتسبات والمنجزات 
الوطنيــة، فــي تنفيــذ االتفاقــات والمواثيــق 
الدولــي  المجتمــع  حــراك  وضمــن  العالميــة، 
الهــادف لتعزيــز األمــن واالســتقرار، وإحــال 

السام في أوساط الشعوب والمجتمعات.
وأكــدت رئيس مجلس النواب أهمية الشــعار 
الــذي ينطلــق منــه االحتفــاء باليــوم الدولــي 
للســام والــذي يصــب باتجــاه مكافحــة تغير 
الســام  لحمايــة  وســيلة  بوصفــه  المنــاخ 
وتعزيــزه فــي جميــع أنحــاء العالــم، مؤكــدة 
لمواجهــة  الجهــود  تضافــر  أهميــة  معاليهــا 
األخطــار المناخيــة، مــع مــا لهــا مــن تأثيــرات 
تهدد األمن المعيشــي للبشــرية، ما يســتدعي 
مــن تحــرك دولي التخــاذ تدابيــر واحترازات 
المخاطــر  مــن  والحــد  التأثيــرات  لخفــض 

المناخية.

رئيس مجلس النواب

أكــد محافظــون ومســؤولون أن توجيهات وزير الداخلية للمحافظات بتعزيــز التواصل مع األهالي وتفعيل 
الشــراكة المجتمعيــة ، لهــا الــدور الرئيســي فــي تطويــر أداء المحافظــات والمســاهمة فــي تحقيــق أهدافهــا 

وتنفيذ مهامها.

جــاء ذلك فــي برنامج “األمــن “ اإلذاعي 
العامــة  اإلدارة  وتقدمــه  تعــده  الــذي 
لإلعــام والثقافــة األمنيــة بالتعــاون مع 
أشــار محافــظ  ،حيــث  البحريــن  إذاعــة 
العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن 
قدمــت  المحافظــة  أن  إلــى  خليفــة  آل 
تقريبــا مــا يعــادل 70 برنامجــا وفعاليــة 
و10 برامج مستديمة سنوية تم التركيز 
وتطويــر  األعمــال  ريــادة  علــى  فيهــا 
الشــباب وحثهــم على التطــوع، موضحا 
اعتمدتهــا  التطوعــي  العمــل  وثيقــة  أن 

سبع منظمات أممية هذا العام.
وأضــاف أنــه تم تفعيل قســم الشــكاوى 

التــي  الميدانيــة  الزيــارات  خــال  مــن 
تهــدف إلــى الوصــول لألهالــي ومعرفــة 
 3 عــن طريــق تخصيــص  احتياجاتهــم 

فــرق تطلــع علــى مطالبهم ورفــع تقارير 
التنســيقي  للمجلــس  أســبوعي  بشــكل 

والعمل على تلبية هذه الطلبات.
ومــن جهتــه، أشــار محافــظ  الشــمالية 
علي العصفور إلى أن مهمة المحافظات 
تأتــي فــي دعم برامج االنتمــاء الوطني 
المحافظــة  سياســات  تصنيــف  تــم  إذ 
الشــمالية إلى 9، اســتطعنا أن نســتخرج 
منهــا 23 مبــادرة، الفتــا إلــى أن تنشــئة 
خطــة  فــي  أساســي  محــور  الشــباب 
بكيفيــة  يتعلــق  مــا  وهــو  المحافظــة 
الشــباب  لــدى  الفــراغ  وقــت  اســتغال 
وتوجيهــه االتجــاه الصحيــح مــن أجــل 

إكســابهم مهارات وتنمية قدراتهم وبث 
روح االنتمــاء، ويأتــي ذلــك مــن خــال 

تقديم عدة برامج صيفية.
االحتفــال  فعاليــات  أن  وأضــاف 
علــى  مفتوحــة  الوطنيــة،  بالمناســبات 
علــى  فقــط  تقتصــر  وال  العــام  مــدار 
االحتفــال بالعيــد الوطني وعيد جلوس 
جالــة الملك فهنــاك عــدة فعاليات مثل 
كيفية إحياء الموروث الشعبي وتنظيم 
المســابقات الرياضية التي يتم توزيعها 
فــي  المواطنيــن  مواقــع  إلــى  للوصــول 

قرابة 40 قرية ومدينة.
في ســياق متصــل، أكدت القائــم بأعمال 
والمتابعــة  المعلومــات  إدارة  مديــر 
بالمحافظــة الجنوبيــة  منيــرة الســبيعي 
أن المحافظــة وبتوجيهات من المحافظ 
ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بــن خليفة 
آل خليفــة، تشــهد العديد مــن اإلنجازات 
هــذه  تخــل  ولــم  كافــة،  األصعــدة  علــى 
اإلنجــازات مــن تعزيــز الركائــز الخاصــة 
بالجانب األمني أو االجتماعي والتنموي 
التــي تعد مــن اهتمامات ســمو المحافظ 
ألهالــي  الخدمــات  أفضــل  لتقديــم 
المحافظــة الجنوبيــة، ويأتــي ذلــك مــن 
خــال قيام ســموه بالعديد مــن الزيارات 
أو  ميدانيــة  كانــت  ســواء  التنســيقية 
تفقديــة وكذلــك التعــاون مــع العديد من 

المراكز األمنية في مناطق المحافظة.
اإلنجــازات  أبــرز  مــن  أن  وأضافــت 

منصــات  إلــى  أضيفــت  التــي  الخاصــة 
إطــاق  مؤخــرًا  االجتماعــي  التواصــل 
ذكيــة  بطريقــة  “الجنوبيــة”  تطبيــق 
مبتكــرة لتقديــم أفضــل ســبل التواصل 
وتقديم المعامات والخدمات لألهالي.

مــن جهته، أشــار رئيس قســم العاقات 
فــواز  المحــرق  بمحافظــة  واإلعــام 
االحتفــال  ســيتم  أنــه  إلــى  العبــدهللا 
بمئويــة التعليــم وانطــاق أول مدرســة 
نظامية في البحرين من خال المحرق، 
حيــث تهتــم المحافظة بإقامــة فعاليات 
مختلفــة تختص بشــراكة اجتماعية مع 
األهالــي، وبمشــاركة ذوي االحتياجــات 
الفعاليــات  هــذه  تحظــى  إذ  الخاصــة 
بتواجــد كبيــر مــن الجاليــات األجنبيــة 
والتــي تحرص على االطاع على تراث 
علــى  والمحــرق  عــام  بشــكل  البحريــن 

وجه التحديد.

المنامة - وزارة الداخلية

مسؤولون: توجيهات وزير الداخلية تسهم في تعزيز دور المحافظات

القسيس هاني يدعو الستنساخ تجربة البحرين في التسامح
مهنئـــا الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد لتســـلمها جائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة

أكد خادم الكنيسة اإلنجيلية الوطنية رئيس جمعية “البيارق البيضاء” القسيس هاني 
عزيز أن مملكة البحرين حجزت لنفسها مكانا على خارطة الدول المتحضرة والراقية 

التي تسعى باستمرار للحفاظ على التراث التاريخي في جانبيه الطبيعي والمعنوي.

“التــراث  أن  إلــى  صحافــي  بيــان  فــي  وأشــار 
هــو حاضنــة لحضــارة الشــعب وإرســاء للهوية 
الوطنية، فهو ذاكرة تخبئ في طياتها خاصة 
البحرينــي  الشــعب  عايشــها  التــي  التجــارب 
علــى مــّر العصــور، وحافظــة مليئــة بالتجــارب 

والدروس”.
وتابــع “إن بقــاءه وتوريثــه بــل وترســيخه فــي 
ذاكــرة األجيــال الشــابة لضــرورة مهمــة، وقــد 
حظيــت هــذه المهمــة برعايــة واهتمــام القيادة 
الرشــيدة متمثلة بعاهل البــاد صاحب الجالة 
ورئيــس  آل خليفــة،  بــن عيســى  الملــك حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة، وولي العهــد نائب القائد 

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، ومــن ِقبــل رئيــس هيئــة البحريــن 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 

خليفة”.
وفــي هذا الصدد، هنأ القســيس هاني الشــيخة 
مــي بنــت محمد بمناســبة تســلمها جائــزة اآلغا 
منطقــة  “إحيــاء  مشــروع  عــن  للعمــارة  خــان 
آغــا  كريــم  األميــر  ســمو  قبــل  مــن  المحــّرق” 
خــان فــي الحفــل الذي أقيــم في مدينــة قازان 
الروســية، موصا تهنئته أيضا للفريق المشرف 

على العمل.
الوطنيــة  اإلنجيليــة  الكنيســة  خــادم  وأشــاد 

بجهــود الشــيخة مي بنت محمــد التي ال تدخر 
جهدا في ســبيل الحفاظ علــى المعالم التراثية 
أنــه  إلــى جانــب  التاريــخ  أن  للمملكــة، مؤكــدا 
ال  لكنــه  للمملكــة،  اإلســامية  الهويــة  يحفــظ 
يطمــس تجربــة الشــعوب غيــر المســلمة، وهــو 

مــا يؤكــد مجــددا أن البحريــن مملكــة التآخــي 
والتســامح والتعايش منــذ القدم وحتى اليوم، 
وباتــت بنظــر كل فــرد بحرينــي أو مقيــم غيــر 
مســلم واحــة آمنة للتقارب ولممارســة الشــعائر 

الدينية بفرح وطمأنينة.
ودعــا القســيس هانــي فــي ختــام بيانــه باقــي 
الــدول التــي مازالــت تئــن تحت نيــر العنصرية 
والشــقاق ألن تستنســخ نمــوذج البحريــن فــي 
العنــف  أنــواع  لــكل  تتصــدى  وأن  التســامح 
والعنصريــة والتعصب؛ ألن الحفاظ على تراث 
الشــعوب واحتــرام المعتقــدات عامــة مضيئة 
وواجهــة حضارية للدول الراقية، لذا فإن تبني 
مفهــوم التســامح اليــوم، يؤســس لمجتمع آمن 
ومتقــدم يرتقــي بخدمــات ومنجــزات الدولــة 
في إطار النهضة والتنمية المستدامة الشاملة، 
بينمــا عْكــس ذلــك ســيجرُّ دوال لمنزلــق التقهقر 
الثقافــي  التطــور  مواكبــة  وعــدم  والتراجــع 

واالقتصادي واإلنساني.
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Û  أغلب اقتصادات دول اليورو تعاني من هزال، وتنام على سرير المرض مهما
وضعت مساحيق اقتصادية على وجهها الشاحب، بل األكثرية من اقتصادات 
العالــم تشــهد حالــة تباطــؤ فــي النمــو أو ثابتــة. ولــي مقــال الحقــا عــن تجربة 
بعض الدول االســكندنافية )الســويد والدانمارك والنرويج(، كيف نســتفيد من 
هــذه الممالــك اقتصاديــا واجتماعيــا، وكيف تحولت إلى )جنان هللا واإلنســان 
علــى األرض(، وحتــى فنلنــدا، فهــي مــن ضمــن مجموعة االتحــاد األوروبي إال 
أن تجربتهــا رائعــة وأغوتنــي لزيارتهــا، دول في رفاهية فــي التعليم والصحة 

والسكن ودخل الفرد والبنية التحتية، وكذلك في الديمقراطية الذهبية. 
Û  أقــول، مــا عــاد اقتصــاد دول اليــورو القــدوة الحســنة، فنمــو أمريــكا والصيــن

ثابتة، في حين إيطاليا تمشــي بالكرســي المتحرك )ويل جير(، وفرنســا تعاني 
ديونا، أصبحت هما بالليل وذل الســترات الصفراء في النهار. أما دول أمريكا 
الاتينية أو العالم العربي، فأغلبها تعيش على المضاد الحيوي. فإذا كان هذا 
حالــة رشــتة العالــم، والوصفــة الطبيــة لاقتصــاد العالمــي، فمــا بــال اقتصادنا 
نحــن كــدول خليجيــة يريــد أن يغــدر بنــا الجــار قبل الغريــب، والعالــم يتوحم 
علــى مــا نمتلكــه مــن نفــط وغــاز؟ اقتصادنــا بحاجــة إلــى عمليــات جراحيــة 
ضروريــة. أوروبا مصابة بالشــيخوخة، فا يمكــن الرهان الكامل عليها. بوتين 
قضــم القــرم، ولــم تعمــل له شــيئا، األمن ضغــوط متواضعــة، وبريطانيا تفتقد 
لعبقرية تشرشــل في إدارة األمور، وهي متوترة وفي ضبابية لما ســيؤول له 
البريكســت، وجونســون نفسه لن يكون مصباحها السحري مثل تشرشل، )فا 

يكفي أن تجلس في مكتب ونستون تشرشل لتصبح تشرشل(. 
Û  ولــم تتكــرر هيبــة ديجــول في فرنســا، وأمــا ألمانيا، فــا يوجد عندهــم طابعة

بشــرية إلعــادة استنســاخ هلمــوت كــول أو أنغيــا ميــركل. الــكل يبكــى زمنــه 
الجميــل. إذن البــد هنــا فــي البحريــن أن نضــع يدنــا مــع القيــادة لنخطط كيف 
نســتطيع أن نحمــي اقتصادنــا مــن المطبــات الجويــة، ونحن نطير فــي طائرة 
العولمة االقتصادية بقيادة )الليبرالية الجديدة(. أن نفكر كما فكرت سنغافورة 
عندما انفصلت عن ماليزيا، وهي ممتلئة بالعناكب والصراصير والمستنقعات؛ 
لذلــك كلمــا تحصنــا سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا حمينــا اقتصادنــا مــن أي 

مرض خارجي. 
Û  نعــم، العالــم يقوم على نظام المصالح وليس الحب الرومانســي، وهذا ماكرره

آدم ســميث: )ال تنتظر من الجزار أو بائع الجعة أو الخباز أن يوفر لنا عشــاءنا 
بفعــل االهتمــام بنــا وحــده، بــل بفعل الفائــدة التي يجلبهــا توفير هذا العشــاء 
لمصالحهم، إننا ال نتوجه بالخطاب إلنســانيتهم وإنما ألنانيتهم(. أقول: يجب 
أوال: أن نعمــل علــى توفيــر أعشــاش اقتصاديــة آمنة، من شــأنها جلب رؤوس 
األمــوال، ومــن ثم تفقيس بيض المســتثمرين على أشــجار اقتصادنا الوطني، 
فالمتثمرون اآلن - وفي ظل ذعر اقتصادي عالمي-يبحثون عن ماذات آمنة، 
وهناك أمراض عضال ال يمكن عاجها ومستدامة في االقتصاد العالمي بسبب 
ذات النظرية الرأســمالية. ثانيا: المســتثمرون والمستشــارون االقتصاديون ال 
يعترفــون بمداولــة األســهم فــي ظــل ســوق هابطة بالفعــل، فابد مــن صناعة 
محمية اقتصادية خاصة. ثالثا: البقع الســوداء التي بدأت تتحول إلى قروح 
داميــا فــي جســد االقتصــاد العالمــي بســبب الديــون وتباطــؤ النمــو والحروب 

والتوترات كلها تخيف رأس المال، والقوي من يجذب صقور هذه األموال. 
Û  الســؤال: لمــاذا قــرع الجــرس، ودق طبــول التحذيــر القتصادنــا الوطنــي مــن

الحــذر والتحــوط ألي أزمــة قادمــة؟ الجــواب: إذا كانــت هــذه االقتصــادات 
المتقدمــة، وهــي غيــر محصنــة، فمــا حــال اقتصادنــا إذا لم نحصنــه من اآلن؟ 
هــذه االقتصــادات العماقــة كأمريــكا والصيــن واليابــان وألمانيــا هــي األكبــر، 
حيــث تمتلك احتياطا ضخما مــن العملة الصعبة، والذهب، وتمتاز باإلنتاجية 
فــي القطــاع الصناعــي، والمرونــة في القطــاع المالي إال أنها غيــر محصنة من 
أي خطــر )بجعــة ســوداء( تصيبها، فتخســر المليارات، فكيــف بنا نحن؟ فنحن 
نعــد أقــل مناعــة بكثيــر. يقول تقريــر أوروبي في مدى قدرة هــذه الدول على 
التعافــي: ))تســتطيع ألمانيــا أن تســتخدم فائــض موازنتهــا لزيــادة النمــو، فــي 
حيــن أن الواليــات المتحــدة يمكن أن تخفــض عجز موازنتهــا، ويمكن للصين 
أيضا أن تمضي قدما في إعادة التوازن االقتصادي”، والسؤال: هل لو مرضنا 
اقتصاديــا هنــاك من يضمن وجــود المناعة، ونحن نعاني عجــزا في الميزانية، 
ودينــا عامــا كبيــرا أعلــى مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي تقريبــا بثــاث مرات، 
إضافــة إلــى أن حجــم اإلنتاج النفطي ال يتعدى الـــ 200 ألف برميل في اليوم، 
واحتيــاط البحريــن من العمات الصعبة ليس بالكثير وحتى احتياط الذهب، 
بالنســبة للــدول، وذلــك لقلــة مواردهــا، فابــد عند سياســة التقشــف، وبرنامج 
التوازن المالي، هو وضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى تعمل على اإلنعاش 
االقتصــادي بالتنــوع والنمــو ليكــون هنــاك فائض بشــكل عــام يقود الــى زيادة 
العملــة الصعبــة، والعمــل على شــراء الذهب كمخــزون كما تعمــل الصين اآلن، 
وكمــا عمــل لبنان في الســتينات، وتأســيس نظــام ضريبي مــدروس فيه البعد 
االجتماعــي، فالقــوة الشــرائية باتــت ضعيفــة بســبب تضخــم األســعار، وتعدد 

سياط الضرائب.
Û  وأعيــد وأكــرر، هــل مــن خطــة إســتراتيجية للبحريــن لتقليل مخاطر لو شــب

حريــق، ولــو مفتعــل فــي االقتصــاد العالمــي؟ هل من وجود ســيارات إســعاف 
مجهــزة اقتصاديــا وماليــا لــو أصاب أي قطــاع بحريني بعــدوى اقتصادية من 
خارج الحدود أو كســر في مفصل أي قطاع ســواء المالي أو غير؟ هل لوزارة 
التجــارة أو لغرفــة البحريــن دور تثقيفــي للتجــار في كيفية اســتخدام ســترة 
النجــاة عنــد حــدوث أي توســونامي فــي االقتصــاد العالمــي؛ كــي ال يتكدســوا 
أمــام المحاكــم بســبب اإلفــاس؟ اليــوم، علينــا أن نعمــل جميعــا علــى التفكير 
الجــاد اقتصادييــن ومثقفيــن في دعم توجهات القيادة فــي بلورة رؤية لدعم 
االقتصاد الوطني بمزيد من األفكار والرؤى؛ كي نحمي اقتصادنا من أي أزمة 

اقتصادية تضرب العالم ال قدر هللا.

أهمية وجود سيارة 
إسعاف اقتصادية 
سيد ضياء الموسويعند أي أزمة عالمية

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

القضيبية - مجلس النواب

إنشاء مركز شامل لذوي االحتياجات الخاصة
ــت ــوي ــك ــال ب األمــــــل  مـــركـــز  يـــــــــزوران  عـــبـــاس  وآل  الـــصـــالـــح 

زار نائــب رئيــس لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب النائــب ممــدوح الصالــح مركــز األمــل للتربية 
الفكريــة الخاصــة فــي دولــة الكويــت برفقــة النائب عمار آل عبــاس، وهو مركــز متكامل مختص 
بتعليــم وتأهيــل ذوي االحتياجات الخاصة بدًءا من المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية 
ومن ثم العمل على توظيفهم بمايناســب قدراتهم، علمًا بأن هذا المركز أســس منذ العام ١٩٥٥م 
ويضــم طلبــة الكويت باإلضافة إلى العديد من الجنســيات األخــرى، ويعد نقلة نوعية في مجال 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ليس في دولة الكويت فقط وإنما في الشرق األوسط.

وفــي الزيــارة تــم االطــاع علــى علــى مرافــق 
المركــز التعليميــة والترفيهيــة ومــا يقدمــه مــن 
خدمــات طبية وعاجية و نفســية واجتماعية، 
وكذلــك خدمات التغذيــة والمواصات وخدمة 
لــكل  الســكن، حيــث أن هــذه الخدمــات تقــدم 
وحالتهــا  إعاقــة  كل  احتيــاج  حســب  الفئــات 

االجتماعية.
و ابدى الصالح وآل عباس اعجابهم وتقديرهم 
خدمــات  مــن  يقدمونــه  لمــا  وإدارتــه  للمركــز 

وأن  الوقــت،  ذات  فــي  ومتميــزة  متطــورة 
مجهوداتهــم الكبيــرة تجــاه طابهــم جعلت من 
هــذا المشــروع تجربة رائدة وفريــدة من نوعها 
علــى مســتوى المنطقة حتى أصبحــت انموذجًا 

يحتذى به.
وفــي الزيــارة تــم االلتقــاء بالطلبــة البحرينيين 
المبتعثيــن فــي المركــز والتحــاور معهــم بشــأن 
الدراســة حيــث أبــدى جميــع الطلبــة ارتياحهــم 
الكامــل لجميــع الخدمــات التــي يقدمهــا المركز، 

وأنهــم ســعيدون جــدًا بتواجدهــم فيــه واتاحة 
وأن  ومهاراتهــم  مواهبهــم  لصقــل  الفرصــة 
مســتواهم التعليمي والفكــري في تطور وتقدم 

مستمر.
وقــال الصالــح إنــه ومــع مجموعــة مــن زمائــه 
النواب ســيعملون على تنقــل التجربة الكويتية 

إلــى البحريــن والتقــدم باقتــراح إلنشــاء مركــز 
شــامل لــذوي االحتياجــات الخاصــة متخصص 
في جميع اإلعاقات وتقدم فيه جميع الخدمات 
الازمــة ويقضــي فيــه الطلبــه  يومهــم بالكامــل 
ويكون تحت اشــراف مباشــر من وزارة التربية 

والتعليم.

جانب من الزيارة

مكتب النائب ممدوح الصالح



ال تجديد لسجالت المحالت المخالفة بعراد الخدمية
ــنـــطـــقـــة ــح أوضــــــــــــاع الـــمـ ــيـ ــحـ ــصـ ــتـ ــة شــــامــــلــــة لـ ــ ــل ــ ــم ــ ح

األشــغال  وزيــر  أن  رســمي  تقريــر  ســجل 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف أبــدى موافقته علــى توصية 
أو  تجــاري  ســجل  أي  تجديــد  بعــدم 
التعاقــد باالنتفــاع مــع محــل ال يتطابق مع 
اشــتراطات وتوصيات جهات االختصاص 

في منطقة عراد الخدمية.
لجنــة  تقريــر  فــي  ورد  كمــا  الوزيــر  ودعــا 
دراســة احتياجــات منطقة عــراد الخدمية 
األول إلى تطبيق اإلجراءات اإلدارية على 

المنتفع في حال عدم التزامه.
ولفــت التقريــر إلــى أن الوزيــر وافــق علــى 
بدء حملة شاملة لتصحيح أوضاع منطقة 
وحملــة  الجــاري،  العــام  مطلــع  منــذ  عــراد 
أخرى إلزالة الســيارات المهملة والســكراب 

فور تجهيز المخزن المخصص لذلك.
وضمــت لجنة دراســة احتياجــات المنطقة 
لة مــن وزير األشــغال والبلديات 7  والمشــكَّ
جهات حكومية تمثلت في: وزارة الصناعة 
والتجارة والســياحة، وهيئة تنظيم ســوق 
العمل، ومديرية شــرطة محافظة المحرق، 

والمجلــس األعلــى للبيئــة، وقطــاع الطــرق 
بشــؤون األشــغال، ومجلس بلدي المحرق، 

وبلدية المحرق.
ضوابــط  بوضــع  الفنيــة  اللجنــة  وأوصــت 
واشتراطات فنية لمساحة الورش وحلول 
الفنيــة  المخالفــات  رادعــة لمشــكلة تكــرار 
وصفائــح  الخشــبية  المبانــي  وتصنيــف 
األلمنيــوم في المنطقة، واتخاذ اإلجراءات 

الحازمة الواجب اتخاذها في كل تصنيف.
وذكــر التقريــر أن البلديــة أخــذت موافقــة 
وكيــل الــوزارة بتخصيــص مخــزن مؤقــت 
لعــدد  يســع  الســكراب  ومــواد  لســيارات 
700 ســيارة، فــي األرض المملوكــة لبلديــة 
المحــرق فــي الســاية، علــى أن يتــم األخــذ 
بجميــع االحتياطــات األمنيــة مــن تســوير 
وتوفيــر غرفة حارس، إضافــة إلى تركيب 

إنارة شمسية.
الموقــع  فــور جاهزيــة  أنــه  التقريــر  وبيــن 
الســيارات  إزالــة  بحملــة  البلديــة  ســتقوم 
الســكراب بالتنســيق مــع إدارة المرور ومن 

ثم حملة إزالة السيارات المخالفة.
حــل  أجــل  ومــن  اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
بالمنطقــة  المروريــة  االختناقــات  مشــكلة 
أوصــت بتحويل 6 طــرق إلى اتجاه واحد، 
واإلبقاء على الطرق في المناطق السكنية 
مــع مصلحــة  ينســجم  بمــا  اتجاهيــن  فــي 

القاطنين في المنطقة.
ولفــت التقريــر إلــى أنه ومن أجل تحســين 
منافــذ  علــى  المروريــة  الحركــة  انســيابية 
المنطقة الخارجية، أوصت اللجنة بتعديل 
وضعيــة مســارات االنعطــاف لليميــن علــى 

شارع 46.
وذكــر التقريــر أن البلديــة تنازلــت عن أحد 
العقــارات فيمــا اســتملكت األشــغال عقــارا 
آخر لتنفيذ 22 موقف سيارات مع عدادات 
رســوم، وذلــك فــي إطار الســعي لتحســين 
منافــذ  علــى  المروريــة  الحركــة  انســيابية 

المنطقة الداخلية.

مشاهد من جولة سابقة لـ “البالد” في المنطقة. )أرشيفية(

الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أعلنــت 
لتنظيــم المهــن والخدمــات مريــم الجالهمــة 
عــن إطــالق أول مكتب خاص للمســتثمرين، 
بالقطــاع  المتعلقــة  باالســتثمارات  والخــاص 
الصحي والطبي في البحرين، مبينة أن عمل 
المكتــب ســينطلق قــي نهايــة العــام الحالــي 

وسيكون مقره في الموقع الجديد للهيئة.
لـــ  تصريــح  فــي  الجالهمــة،  وأوضحــت 
“البــالد” علــى هامش إطــالق الهيئــة لموقعها 
جميــع  ســيتابع  المكتــب  أن  اإللكترونــي، 
الطلبــات الخاصــة باالســتثمار الصحــي مــن 
والخــارج،  البحريــن  فــي  المســتثمرين  قبــل 
وســيقوم بالــرد على استفســاراتهم بواســطة 
بالمســتثمرين  الخــاص  اإللكترونــي  البريــد 
رد  أن  موضحــة  الموقــع،  علــى  والموجــود 

الهيئة عن أي استفسارات خاصة باالستثمار 
والتراخيــص الخاصــة والمطلوبــة ســوف لن 
يســتغرق أكثــر من يوم إلى 3 أيــام على أبعد 
حد، موضحة أن هذا يصب في جذب المزيد 

من االستثمارات للبحرين.
بالمســتثمرين  الخــاص  المكتــب  أن  وبينــت 
والخليــج،  بالبحريــن  نوعــه  مــن  األول  يعــد 
يقــدم استشــارات مجانيــة للمســتثمر حتــى 
مــع  وســيتابع  باالســتثمارات،  شــروعه  قبــل 
المســتثمر جميــع خطــوات إقامــة المشــروع، 
ومتابعــة أي خطــوات متعثــرة قــد يواجههــا 
مــع بعض الجهات كالبلديــة والدفاع المدني، 
مؤكدة أن الهيئة تقدم للمستثمرين الراغبين 
استشــارات هندسية وفنية لمســاعدتهم في 

إقامة مشاريعهم.

الجالهمة لـ “البالد”: إطالق مكتب خاص للمستثمرين

فعالية توعوية عن الوقاية من السكتات القلبية
ــش الــعــام ــت ــف ــم ــة ال ــايـ ــرعـ ــة لــلــشــرطــة” بـ ــي ــك ــل ــم نــظــمــتــهــا “ال

اللــواء  العــام  المفتــش  رعايــة  تحــت 
بــن أحمــد آل خليفــة،  الشــيخ خليفــة 
بالمفتشــية  الســالمة  إدارة  نظمــت 
العامــة واألكاديميــة الملكيــة للشــرطة 
شــخصا   360 يقــارب  مــا  وبحضــور 
مــن منتســبي وزارة الداخليــة، فعاليــة 
الســكتة  مــن  الوقايــة  عــن  توعويــة 
المســاعد  الوكيــل  بحضــور  القلبيــة، 
للصحــة العامــة بــوزارة الصحــة مريــم 
الهاجــري وعــدد من المديريــن العامين 
الفعاليــة،  الداخلية.وتضمنــت  بــوزارة 
سلســلة مــن المحاضــرات النظريــة عن 
وعوامــل  القلبيــة  الســكتات  أســباب 
الطبــي  الفحــص  وأهميــة  الخطــورة 
واســتعراض نتائــج حملة “احــم قلبك” 

 ،2018 العــام  فــي  تنظيمهــا  تــم  التــي 
كمــا تــم شــرح التطبيقــات العمليــة في 
عمــل اإلنعاش القلبي الرئوي للشــخص 
المصــاب بالســكتة القلبيــة إضافــة إلى 
محطــات عــدة للفحص الطبي.وشــارك 
فــي إلقــاء المحاور كل مــن مدير إدارة 
الســالمة العامــة العقيــد طبيــب زهــره 
القلــب  أمــراض  واستشــاري  خليفــة، 
واألوعيــة الدمويــة بمجمــع الســلمانية 
الطبــي خالــد بــن ثانــي، وكوثــر العيــد 
والوكيــل  العامــة،  الصحــة  إدارة  مــن 
لــدورات  المــدرب  ســالم  عــادل  أول 
اإلنعــاش واإلنقــاذ والطــوارئ من مركز 
ولــي العهــد للتدريب والبحــوث الطبية 
وإدارة  الملكيــة،  الطبيــة  بالخدمــات 

الشــؤون الصحية واالجتماعية بوزارة 
الداخلية.

المفتــش  كــرم  الحفــل  نهايــة  وفــي 

شــهادات  ووزع  المشــاركين  العــام 
المحاضريــن  علــى  والتقديــر  الشــكر 

والمساهمين في إنجاح الفعالية.

جانب من الفعالية التوعوية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - نهرا

للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبلت 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة 
الصحيــة مريــم الجالهمة بمقــر الهيئة 
مجلــس  مــن  وفــًدا  الســيف  بضاحيــة 
ومركــز  األردنــي  العالجيــة  الســياحة 
الحســين للســرطان بمناســبة زيارتهــم 
لمملكــة البحريــن؛ لبحــث تعزيــز آفــاق 
الخبــرات  وتبــادل  الصحــي  التعــاون 
ورحبــت  الشــقيقين.  البلديــن  بيــن 
األردنــي  بالوفــد  التنفيــذي  الرئيــس 
الزائر، مشيدة بعمق العالقات األخوية 
قيادتــي  تجمــع  التــي  والتاريخيــة 
وشــعبي البلدين، والتــي تحظى بدعم 

عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
آل خليفــة، وأخيــه  بــن عيســى  حمــد 
الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  عاهــل 
صاحــب الجاللة الملك عبــدهللا الثاني 
بــن الحســين، وحكومتــي المملكتيــن، 
خصوًصــا على صعيد التعاون الصحي 

والطبي.
األردنــي  الوفــد  أشــاد  جانبــه،  مــن 
بمستوى جودة الخدمات والمهام التي 
تقــوم بهــا الهيئــة، والتــي عــادًة تكــون 
مــن أكثــر من جهة في الــدول األخرى، 
كمــا أبــدى رغبتــه فــي االســتفادة مــن 
نظــام التعامل مع الشــكاوى واألخطاء 
فــي  تطبيقــه  دراســة  الطبيــة إلمــكان 

مركز الحسين للسرطان.

تعزيز التعاون الصحي مع األردن

08local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال

عوالي - مركز “دراسات”

صرح وكيل الوزارة لشؤون األشغال 
بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني أحمد الخياط 
بأن مجلس المناقصات والمزايدات 
مناقصــة   14 وترســية  بطــرح  قــام 
خالل شهر أغسطس الماضي بكلفة 
إجماليــة بلغــت 4,128,665 دينــارا 
شملت مشاريع في قطاعات الطرق 
والصــرف الصحــي ومشــاريع البناء 

والصيانة بالوزارة.
لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  وقــال 
مشــاريع   9 إرســاء  تــم  األشــغال: 
منهــا  دينــارا   3,345,905 بقيمــة 
مشــروع واحــد فــي قطــاع الطــرق 
تمثــل فــي مشــروع تحســين طــرق 
المرحلــة   - مداخــل مدينــة ســلمان 
2c بكلفــة تبلــغ 1,499,420 دينــارا، 
الصحــي  الصــرف  قطــاع  وفــي 
تمــت ترســية مشــروعين تمثــال في 
تشــغيل وصيانــة محطــة  مشــروع 
لمــدة  بالمعاميــر  الصحــي  الصــرف 

 636,106 تبلــغ  بكلفــة  عاميــن 
دنانيــر، ومشــروع تشــغيل وصيانة 
محطــات الصــرف الصحــي الفرعية 
بكلفــة تبلــغ 515,650 دينــارا، وفــي 
والصيانــة  البنــاء  مشــاريع  قطــاع 
فأبرز المشــاريع التي تمت ترسيتها 
أعمال التجديد لمبنى سفارة مملكة 
تبلــغ  بكلفــة  لنــدن  فــي  البحريــن 
397,041 دينــارا، ومشــروع أعمــال 
أســماء  لمدرســة  الشــاملة  الصيانــة 
للبنــات  االبتدائيــة  النطاقيــن  ذات 

بتكلفة تبلغ 148,720 دينارا.

للدراســات  البحريــن  مركــز  يعتــزم 
والطاقــة  والدوليــة  االســتراتيجية 
للــرأي  اســتطالع  تنفيــذ  “دراســات” 
الكهربــاء  اســتهالك  ترشــيد  حــول 
والماء، خصوًصــا في فصل الصيف 
والوقوف على الممارسات الخاطئة 
في استهالكها، وذلك في إطار دعم 
جهود هيئة الكهرباء والماء لترشيد 

االستهالك.
لـــ  التنفيــذي  المديــر  قــال  بــدوره،   
هــذه  “إن  زمــان،  قتــاده  “دراســات” 
الدراســات تمثــل جــزًءا مــن رســالة 
للتفاعــل  تســعى  التــي  المركــز 
العالقــة  ذات  القضايــا  مــع  الدائــم 
بالمواطنين، فضالً عن محاولة فهم 
الظواهــر المجتمعيــة واالقتصاديــة 
تقديــم  إلــى  والســعي  المختلفــة 
حلــول ناجعة علــى المديين القصير 
تحليــل  خــالل  مــن  والمتوســط، 
المرتبطــة  اإلحصائيــة  المعطيــات 
تدعــم  والتــي  الدراســة،  بمشــكلة 

بمنهجيــة علمية متخــذي القرار في 
المملكة”. 

لـــ  التنفيــذي  المديــر  وأضــاف 
لمواجهــة  التصــدي  أن  “دراســات” 
المشــاكل التــي تؤثــر فــي المجتمــع 
توظيــف  تقتضــي  البحرينــي 
تفهــم  فــي  العلميــة  األســاليب 
المشــاكل والعمــل علــى حلهــا، وذلك 
مــن منطلــق قناعــة المركــز بضرورة 
الرصــد المســتمر لمختلــف مقومــات 
المخــزون االســتراتيجي البحرينــي 
والســعي  والثــروات  الطاقــات  مــن 
األمثــل  الوجــه  علــى  الســتغاللها 
البحرينيــة  الجهــود  رفــد  اجــل  مــن 
االقتصاديــة  التنميــة  مجــال  فــي 
المســتدامة التــي يعتبــر االســتغالل 
المســؤول للموارد مــن أحد أعمدتها 

األساسية.

األشغال”: طرح وترسية 14 مناقصة بأغسطس

استطالع رأي عن ترشيد الكهرباء

أحمد الخياط

استمالك عقار 
وآخر تنازلت عنه 

البلدية إلنشاء 
مواقف سيارات

استغالل مبنى 
البلدية مخزنا 

مؤقتا للسكراب 
يسع 700 سيارة

تحول 6 طرق إلى 
اتجاه واحد للحد 
من االختناقات 

المروية

لجنة من 7 
جهات حكومية 

لدراسة احتياجات 
المنطقة

“البحرين للتدريب” تمنح الصالح العضوية الفخرية
ــتــنــمــيــة الــبــشــريــة ــي مـــجـــال ال ــر فـ ــي ــكــب  تـــقـــديـــًرا لـــدورهـــا ال

منحــت جمعيــة البحريــن للتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية وزيرة الصحــة فائقة 
الصالــح العضويــة الفخريــة للجمعيــة؛ تقديــًرا لدورهــا الكبيــر فــي مجــال التنميــة 
البشــرية واالرتقــاء بالعنصــر البشــري البحرينــي ودعمهــا المتواصــل لبرامج تنمية 
مختلف القطاع خالل السنوات الماضية في مجال عملها، والمناصب التي تقلدتها 

في مواقع العمل، إلى جانب العمل التطوعي والخيري.

جــاء ذلك لــدى اســتقبال الصالح يوم 
الخميــس الماضــي وفــدا مــن أعضــاء 
أعضــاء  بــدور  أشــادت  إذ  الجمعيــة، 
فــي  المبذولــة  والجهــود  الجمعيــة، 
البشــري باعتبــاره  االهتمــام بالعنصــر 
أســاس التنميــة الشــاملة والتــي تعزز 
الوطنــي،  واالنتمــاء  الوطــن  حــب 
لــرواد العمــل التطوعــي مــن  وضمهــا 
حملة الشــهادات العليا والمستشــارين 
مختلــف  فــي  والمدربيــن  والخبــراء 
المجــاالت، مبينــة دعــم وزارة الصحة 

لبرامج وأهداف الجمعية.

للجمعيــة أن  الفخــري  الرئيــس  وأكــد 
الرائــد  الــدور  نتيجــة  جــاء  التكريــم 
لوزيــرة الصحــة فــي مجــاالت التنمية 
البشــرية ودعمهــا المتواصل ألنشــطة 
مــا  دائًمــا  التــي  وبرامجهــا  الجمعيــة 
تكــون فــي مصلحــة فئــات المجتمــع 
والمجــاالت،  التخصصــات  بمختلــف 
وإثــراء التجــارب المتميــزة بمجــاالت 
التدريــب وتنمية المهــارات والقدرات 
والــذي يســهم  األفــراد،  لــدى  الذاتيــة 
فــي تحقيــق أهــداف برامــج التنميــة 

البشرية في البحرين.

الشــراكة  أهميــة  الوزيــرة  وأكــدت 
فــي  والجمعيــة  الصحــة  وزارة  بيــن 
والتنميــة  التدريــب  برامــج  تعزيــز 
االحتيــاج  إلــى  مشــيرًة  البشــرية، 
الفعلــي فــي الوقــت الحالــي خصوصا 
مــع تطبيــق نظــام الضمــان الصحــي، 
العاملــة  الصحيــة  الكــوادر  وتهيئــة 
علــى  ســتنعكس  التــي  بالتدريبــات 

أدائهم بالعمل؛ إذ إن التنمية البشــرية 
تشــكل مرتكزا رئيسا لتحقيق التنمية 
بمســتويات  واالرتقــاء  المســتدامة، 
الجودة للخدمــات المقدمة في جميع 
القطاعات اإلنتاجية من خالل مواكبة 
االبتــكار  ودعــم  العصــر  مســتجدات 

واإلبداع نحو مزيد من التطوير.

تكريم وزيرة الصحة من وفد الجمعية

المنامة - وزارة الصحة

بدور المالكي

سيدعلي المحافظة
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“سكراب السيارات” آخر مزادات الجمارك
الطيبين زمن   ”ZX“ الـ  على  ركزوا  والشباب  دينار...   4600 يحصد  “جاغوار” 

أســدلت شــؤون الجمــارك بــوزارة الداخليــة 
مزاداتهــا  آخــر  علــى  الســتار  أمــس  صبــاح 
والــذي  “الســكراب”  ســيارات  بمــزاد  العلنيــة 
شــمل أيًضــا ســكراب الدراجــات الناريــة و4 
األســد  نصيــب  وكان  وجرافتــان،  حافــات 
لســيارة “جاغــوار موديــل 1966” حيــث بــدأ 
بســعر افتتاحــي 400 دينــار وبلــغ ســعر البيع 
 ZX ســيارتا  اســتقطبت  فيمــا  دينــار،   4600
فئــة  الطيبيــن”  “زمــن  الثمانينــات  موديــل 
الشــباب علــى وجــه التحديد، حيــث عرضتا 
األولــى  200 دينــار وبيعــت  ابتدائــي  بســعر 
بسعر 950 ديناًرا والثانية بسعر 650 دينارا.
قبيــل  المحميــد  يوســف  الــدالل  وأعلــن 
انطــاق عمليــة المزايــدة بأن كل “الســيارات 
المعروضــة ســتباع علــى أنها ســكراب، حيث 
أرقــام جديــدة  يتــم تســجيلها وإصــدار  لــن 
لهــا بعــد البيــع”، وبــدأت المزايــدة على جيب 
 200 افتتاحــي  بســعر  الثمانينــات  موديــل 
دينار وســعر البيع بلغ 601 دينار، فيما بيعت 
مركبــة كاســيكية موديل الســبعينات بســعر 
 100 لهــا  االفتتــاح  ســعر  وكان  دينــارا   680
دينــار، وبيعــت مركبة ماركــة “أكرا” من طراز 
أواخــر التســعينيات بســعر 200 دينــار وكان 

سعرها االفتتاحي 100 دينار.
افتتاحــي  ســعر  طــرح  هــو  الافــت  وكان 
مــن  “دودج”  طــراز  مــن  لســيارة  دينــارا   50
بلــغ  البيــع  ســعرها  لكــن   2000 موديــات 
1390 دينــاًرا، وســيارة كامــري من موديات 
2000 بســعر افتتاحــي 70 دينــارا وســعر بيع 
280 دينــارا، وتجمهــر عــدد من الشــباب على 
ســيارتي ZX  مــن طــراز الثمانينــات بيعــت 
األولى بســعر 650 ديناًرا والثانية بسعر 650 
دينــاًرا وكان ســعرها االفتتاحــي 200 دينــار، 

دراجــات  ســكراب  المعروضــات  بيــع  ومــن 
100 دينــار وســعر  الناريــة بســعر افتتاحــي 
بيــع 750 دينارا، أما ســيارة الغولف الصغيرة 
فــكان ســعرها االفتتاحــي 30 دينــاًرا وســعر 

البيع 270 دينارا.
وعرض المزاد طراًدا صغيًرا بســعر افتتاحي 
دينــارا   190 بلــغ  البيــع  وســعر  دينــار   50
وإصــدار  تســجيله  صاحيــة  وللمشــتري 
رخصة جديدة لــه، وبيعت دراجتان ناريتان 
بســعر افتتاحــي 300 دينــار وســعر البيــع بلغ 
380 دينارا، أما حافات السفر الكبيرة األربع 

فقد كان ســعر االفتتــاح للواحدة 500 دينار، 
وترواح سعر بيعها بين 800 إلى 950 ديناًرا، 
أمــا الجرافتــان، فــكان ســعرهما االفتتاحــي 
1000 دينــار وبلــغ ســعر بيــع الواحــدة 2400 

دينار.
ومــع اختتــام سلســلة المــزادات التــي بــدأت 
المتنوعــة وقطــع  7 ســبتمبر بالبضائــع  يــوم 
الغيــار، ومــزاد الســبت 14 ســبتمبر لحاويات 
البــاط واألثــاث والمــواد الصحيــة والبضائع 
ســبتمبر   21 الســبت  واختتمــت  المتنوعــة، 

الجاري بمزاد السيارات.

الجمــارك  بشــؤون  العمــل  فريــق  وتوجــه 
بالشــكر إلى جميع المشــاركين الذي أســهموا 
فــي نجــاح المــزادات وســيرها بشــكل منظم 
مــن  توافــدوا  الذيــن  للمشــترين  ومريــح 
مختلــف مناطــق البحريــن وقدمــوا شــكرهم 
للمســؤولين على أمل المشــاركة في مزادات 
قادمة، فيما تخطط شؤون الجمارك لتنظيم 
المــزادات فــي المســتقبل علــى  المزيــد مــن 
ذات الوتيــرة مــن التنظيم والنجــاح وتقديم 
العــروض وفــق آليــة العمــل القانونيــة لبيــع 

المقتنيات في مزاد علني.

محرر الشؤون المحلية

قال الباحــث الفلكي محمد رضا 
العصفــور إنــه مــن المرتقــب أن 
نهايــة  البحريــن  مملكــة  تشــهد 
فصــل  ودخــول  الصيــف  فصــل 
الســاعة  تمــام  فــي  الخريــف 
10:50 مــن صبــاح غــد اإلثنيــن 
بـــ  ُتعــرف  فلكيــة  ظاهــرة  فــي 

“االعتدال الخريفي”. 
ستشــرق  الشــمس  أن  وأضــاف 
فــي يوم االعتــدال الخريفي من 
تماًمــا وســتغرب  الشــرق  نقطــة 
بينمــا  تماًمــا  الغــرب  نقطــة  مــن 
يبــدأ موقعهــا بالميــان تدريجًيا 
نحــو جهــة الجنــوب، وســتكون 
أشــعة الشــمس فــي هــذا اليــوم 
خــط  علــى  تماًمــا  عموديــة 
الليــل  يتســاوى  كمــا  االســتواء 
فــي  تقريبــي  بشــكل  والنهــار 
يــوم االعتــدال الخريفــي، وفــي 
البحرين يتســاوى الليــل والنهار 
المقبــل  الســبت  يــوم  تمامــا 
الموافــق 28 ســبتمبر الجاري، إذ 
ستشــرق الشمس 05:28 صباحا 
بينمــا  مســاء   05:28 وســتغرب 

يكون منتصف النهار 11:28.
مــع  أن  إلــى  العصفــور  وأشــار 
فــي  الخريــف  فصــل  بدايــة 
النصف الشــمالي للكرة األرضية 

باالزديــاد  تدريجيــا  الليــل  يبــدأ 
على حســاب النهار بينما يحصل 
الجنوبــي  النصــف  فــي  العكــس 
للكــرة األرضيــة، إذ يبــدأ فصــل 
الربيــع ويبدأ النهار بالزيادة على 
ذلــك  ويســتمر  الليــل،  حســاب 
إلــى اليــوم األحــد، إذ يبدأ فصل 
الشــمالي  النصــف  فــي  الشــتاء 
للكــرة األرضيــة ويكــون أطــول 
ليــا وأقصــر نهــارا فــي ظاهــرة 
“االنقــاب  بـــ  تعــرف  فلكيــة 
فصــل  يبــدأ  بينمــا  الشــتوي”، 
الجنوبــي  النصــف  فــي  الصيــف 
للكــرة األرضيــة ويكــون أطــول 
نهــارا وأقصــر ليــا فــي ظاهــرة 
“االنقــاب  بـــ  تعــرف  فلكيــة 

الصيفي”.

العصفور: غدا نهاية الصيف 
وبداية االعتدال الخريفي

افتتاح مركز للفحص الفني لـ “الوطنية للسيارات”
“المرور”: تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات

فــي إطــار إجراءاتهــا إلســناد خدمــة الفحــص الفنــي للمركبــات للقطــاع الخــاص، 
افتتحــت اإلدارة العامــة للمــرور والشــركة الوطنية للســيارات، أول مركز للفحص 
الفنــي يتــم تشــغيله من قبــل القطاع الخــاص بعد اســتيفاء الشــروط والمتطلبات 
والمعاييــر الفنيــة التــي يجــب توافرهــا في كل مركز، فيما يســتمر فــي الوقت ذاته 

الفحص الفني بمبنى اإلدارة العامة للمرور بمواعيده المعتادة.

للمــرور  العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر  وذكــر 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 
خليفــة أن العمــل على توزيــع مراكز للفحص 
المملكــة يأتــي  الفنــي فــي مختلــف مناطــق 
بإســناد  الداخليــة،  وزيــر  توجيهــات  ضمــن 
خدمــة الفحــص الفنــي للمركبــات للشــركات 
علــى  العــبء  تخفيــف  بهــدف  الخاصــة؛ 
المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات 
بإيجــاد مراكــز للفحــص الفنــي بالشــراكة مــع 
القطاع الخاص مع ضمان سهولة اإلجراءات 
وتميــز الخدمــة إلــى جانــب مــا تمثلــه هــذه 
الخطــوة فــي تحــول اإلدارة العامــة للمــرور 
مــن مشــغل إلى منظم، الفتا إلــى أن الفحص 
الفنــي التابع للمرور ينجز ما يقارب 450 ألف 
ســيارة ســنويا. وأشــار إلــى أن جميــع المراكز 
التــي ســيتم افتتاحهــا واإلعــان عنهــا فــور 
الشــروط، ســيتوافر فيهــا  اســتيفائها جميــع 
لفصــل  للمــرور  العامــة  لــإدارة  تابــع  مكتــب 
وضمــان  العمــل  علــى  والرقابــة  المنازعــات 
اســتمرار جــودة العمــل وترخيــص المركبــات 
المســتوفية للشــروط ومتانتها علــى الطريق 
بحيــث ال تؤثــر علــى معــدالت الســامة على 
الطريــق. وأضــاف أن “افتتــاح مركز الفحص 
الفنــي إنجــاز مهــم فــي ظــل اهتمــام اإلدارة 
العامــة للمــرور بالتطوير المســتمر في تقديم 
بشــراكة  عملنــا  إذ  للمراجعيــن،  الخدمــات 

وتعــاون كبير مع القطاع الخاص ممن قدموا 
طلباتهــم للحصــول علــى ترخيــص الفتتــاح 

مراكز للفحص الفني”.
شــؤون  إدارة  مديــر  أشــار  جهتــه،  مــن 
التراخيــص المقدم عبدالرحمن المعاودة إلى 
تدريــب وتأهيــل دفعــة أولى مــن الفاحصين 
الفنييــن والعامليــن فــي القطــاع الخاص يتم 
إلحاقهــم بــدورة لمــدة 15 يوم عمــل تتضمن 
باإلجــراءات  الجــدد  الفاحصيــن  تعريــف 
واألجهزة والمعدات لفحص المركبة وتنظيم 
ومطابقتهــا  الفحــص  حــارات  فــي  وقوفهــا 
العامــة  اإلدارة  مــن  المعتمــدة  للمواصفــات 
للمــرور، منوهــا كذلك إلــى إحاطتهــم بأهمية 
الفحــص الفنــي فــي الحفاظ على مســتويات 
أمــن  مــن  والتأكــد  الطريــق  علــى  الســامة 
ومتانــة المركبة بإتبــاع الخطوات الصحيحة 
للفحــص مــن خــال الفحــص العلــوي لجســم 
المركبــة وفحــص الفرامل والفحص الســفلي 
قبــل الســماح بتســجيلها مــع وجــود إشــراف 
للمــرور، إذ يتــم  العامــة  ورقابــة مــن اإلدارة 
حاليا عقد الدورة التدريبية الثانية للشركات 
ترخيــص خدمــة  علــى  للحصــول  المتقدمــة 

الفحص الفني للمركبات.
واعتبــر أن مزاولــة الفحــص الفنــي للمركبات 
مــن قبل الشــركات الخاصــة وعملها جنبا إلى 
جنب مع اإلدارة في فحص المركبات يســهم 

في تحقيق رسالة اإلدارة ورؤيتها المتضمنة 
الحفاظ على السامة المرورية.

أن  للســيارات  الوطنيــة  الشــركة  وأوضحــت 
الســنوي  للفحــص  حارتيــن  يشــمل  المركــز 
للمركبــات ويســتوعب نحــو 500 ســيارة في 
اليــوم، كما ســتتم عمليات الفحص الفني من 
خال فاحصين متمرســين بحسب متطلبات 
قســم الفحص الفنــي باإلدارة العامــة للمرور، 
وســتكون كلفــة الفحــص 10 دنانير ال تشــمل 

ضريبة القيمة المضافة. 
الســنوي  الفحــص  إجــراءات  وســتتضمن 

للمركبــات الخفيفــة إحضار المركبــة للفحص 
والملكيــة  الفحــص  شــهادة  إحضــار  الفنــي، 
األصليــة، وســيتم فحص المركبــة؛ للتأكد من 
مطابقتهــا لشــروط المتانة والســامة الواردة 
فــي قانــون المــرور رقم 9 لســنة 1979، وإلى 
التعــاون  لــدول مجلــس  المقــررة  المقاييــس 

الخليجية. 
وتبــدأ أوقات العمــل في مركز الفحص الفني 
للمركبات في سترة من السبت إلى الخميس 
مــن الســاعة 7 صباحــا إلــى 6 مســاء ويــوم 

الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

المحرق - محافظة المحرق

تــرأس محافــظ المحــرق ســلمان بــن هنــدي 
االجتمــاع األول للمجلــس التنســيقي، الــذي 

يضم عددا من ممثلي الوزارات واألهالي. 
الســامي  الملكــي  األمــر  االجتمــاع  وناقــش 
والمتعلــق بإعــادة تطويــر عــدد مــن فرجــان 

المحرق القديمة وسير العمل. 
ورفع المجلس التنسيقي لمحافظة المحرق 

رئيــس  مقــام  إلــى  وامتنــان  شــكر  برقيــة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة علــى تفضــل ســموه 
بإصــدار القــرار المتعلــق بتشــكيل المجالس 
يأمــل  التــي  الكبيــرة  والثقــة  التنســيقية 
المجلــس مــن خالهــا أن يوفــق فــي تحقيق 

توجيهات القيادة الحكيمة.

محافظة المحرق تعقد أول اجتماعات “التنسيقي”

محرر الشؤون المحلية

Û  ،ســنوات طويلة والســعودية تقود حمات تنويرية في الداخل الســعودي
وفــي المنطقــة واإلقليــم، لمكافحة األفــكار الظامية ولتنويــر المجتمعات 
وتثقيفها، ومحاربة الجماعات األصولية التي تستغل الدين كبوابة لتمرير 

مشاريع التفتيت والهدم. 
Û  هذه الجهود الكبرى، يقابلها مســاٍع أخرى ال تقل وفاًء، بمســاندة الشعوب 

العربية واإلســامية، بالنجدة واإلغاثة، ورفع الســاح لحمايتها إن استلزم 
األمر، ولنا بحرب تحرير الكويت آية وبرهان. 

Û  في المقابل، تنكر بعض الفئات الجاهلة والمريضة هذا المعروف، وتضرب
بــه عــرض الحائــط، وتزبــد وترعــد وتكذب وتشــمت، بحقد دفيــن، يتفاقم 

ويزداد مع الحوادث الجلل، التي تكون السعودية طرًفا متضرًرا بها. 
Û  وأشــير هنــا لحــادث بقيــق اإلرهابــي، حيــث أظهــرت مواقــف بعــض ممــن

يدعــون الجيــرة، والثقافــة والدرايــة السياســية أنهــم أبعــد عن ذلــك، وهم 
يتشــّمتون بالمملكــة، ويعّبــرون عــن فرحتهــم بهــذا العمل الخبيــث، والذي 

استنكرته كل الدول وكل الشعوب، إال هم. 
Û  اإلقليــم وخارجــه يحمــل داللتيــن فــي داخــل  هــؤالء وغيرهــم،  شــماتة 

أساســيتين، األولــى طبيعــة األنظمــة الشــمولية اإلقصائيــة التــي جــاؤوا 
مــن رحمهــا، والثانيــة أن الســعودية ماضيــة بطريقهــا ومــن فــوق أنوفهم، 
فســيكولوجية المواطــن الســعودي لطالما أكدت أنه قــادر بتوفيق من هللا 

عّز وجّل، ألن يتخطى الصعوبات مهما تزايدت وتفاقمت.

الشامتون 
بحادثة بقيق

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد من الحد

محمد العصفور

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح المدير العام لإدارة العامة 
للمباحــث واألدلــة الجنائيــة بــأن 
شرطة المباحث الجنائية تمكنت 
مــن القبض على شــخص مشــتبه 

بقيامه بإشعال النار في مركبة.
بــاغ  تلقــي  فــور  أنــه  وأوضــح 
األجهــزة  قامــت  بالواقعــة، 
بإجــراءات  المختصــة  األمنيــة 
تبيــن  إذ  األدلــة،  ورفــع  المعاينــة 
متعمــًدا،  كان  الحريــق  أن 
البحــث  إلــى أن عمليــات  منوهــا 

عــن تحديــد  أســفرت  والتحــري، 
هويــة المشــتبه بارتكابــه الواقعة 
أشــارت  إذ  عليــه،  والقبــض 
المعلومــات األوليــة إلــى أن وراء 
مــع  الواقعــة خافــات شــخصية 

مالك المركبة.
وأكــد المدير العــام لإدارة العامة 
أنــه  الجنائيــة  واألدلــة  للمباحــث 
اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ  تــم 
القانونية المقررة وإحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على شخص أضرم النار 
بمركبة لخالفات شخصية



راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

عقــد مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب اجتماعــه برئاســة وزيــر شــؤون 
الشباب والرياضة رئيس مجلس اإلدارة الوزير أيمن المؤيد.

وذكرت الرئيس التنفيذي جواهر المضحكي في تصريحها أنَّ قطاع التعليم الخاص 
من مدارس ومؤسسات التدريب المهني شريك أساس في عملية التعليم والتدريب، 
ولذلــك فــإنَّ تلك المؤسســات تســعى دائًما إلى تحســين مســتوياتها، وهــذا ما تظهره 
تقاريــر الهيئــة التــي بينــت تحســن نســبة المــدارس الخاصــة الحاصلــة علــى تقديــر: 
“ممتاز” في الدورة الثانية من المراجعات، وتقلص نسبة المدارس ذات الحكم: “غير 
المالئــم”، وارتفاع نســبة مؤسســات التدريب المهني الحاصلة علــى تقديري: “ ممتاز” 
و”جيــد” فــي الــدورة الثالثــة.  وخالل االجتماع، تمــت الموافقة على التقرير الســنوي 
للعام 2019، وتقارير الحزمة )36(، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء )5( مدارس 
حكوميــة، و)6( زيــارات للمتابعــة، ومراجعة أداء مدرســتين خاصتين، ومراجعة أداء 
)5( مؤسســات للتدريــب المهنــي وزيارتــي متابعــة، ونتائــج مراجعــة أداء مؤسســتي 
تعليم عال، و)3( مراجعات تتبعية لبرامج أكاديمية، إضافة إلى إدراج )5( مؤسســات 
للتدريب المهني، وتســكين )5( مؤهالت وطنية، على أْن ُتْرَفَع القراراُت الصادرُة عنه 
إلى المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب العتمادها.  كما اطلع أعضاء المجلس 

على مقترح منتديات الهيئة للعام 2019-2020.

زيادة المدارس الخاصة “الممتازة”

local
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صّرحت مدير إدارة مشاريع البناء بوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 
مريم أمين بأن نســبة اإلنجاز في مشــروع إنشــاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرســة المحرق 
االبتدائية للبنات بلغت 52 %، حيث تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للمبنى ومن المتوقع 

االنتهاء من المشروع وتسليمه لوزارة التربية والتعليم في الربع األخير من هذا العام.

وكان المشــروع قد ُأرســي مــن ِقَبل مجلس 
القضيبيــة  علــى  والمزايــدات  المناقصــات 
تبلــغ  إجماليــة  بتكلفــة  البنــاء  لمقــاوالت 

849,983 ديناًرا.
 وأوضحــت أن الــوزارة راعــت فــي تصميم 
يتناســب  أن  اإلضافــي  األكاديمــي  المبنــى 
التربيــة  لــوزارة  الحديثــة  المتطلبــات  مــع 
التعليمــي  التطــور  يواكــب  بمــا  والتعليــم 
المســتمر فــي المملكــة وتوفير بيئــة مريحة 

إنشــاء  يتــم  حيــث  التعليــم،  فــي  وممتعــة 
المبنــى األكاديمــي اإلضافــي علــى مســاحة 
بنــاء تبلــغ 2563 متــًرا مربًعــا ويتكــون مــن 
فصــول   10 علــى  تحتــوي  طوابــق  أربعــة 
دراســية، فصل دراســي لــذوي االحتياجات 
الخاصة، وفصــل للمواهب الخاصة، مختبر 
مركــز  األســرية،  للتربيــة  مختبــر  للعلــوم، 
إداريــة  مكاتــب  مرســم،  التعلــم،  مصــادر 

والخدمات المصاحبة.

 وأضافــت: روعــي توفيــر كافة التســهيالت 
لتنقــل وحركــة الطالبــات أو الموظفــات من 
والحوامــل،  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
حيــث ســيتم توفيــر المنحــدرات عنــد كافة 

مداخــل المبنــى األكاديمــي باإلضافــة إلــى 
توفير مصاعــد بالقرب من المداخل لضمان 
ســهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات 

مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

توقعــت مصادر صحيفة “البــالد” تدويرا ألحد 
نــواب رئاســة جامعــة البحريــن وترقيــة عميــد 
كليــة بمســؤولية نيابــة الرئاســة ضمــن حزمــة 
أمنــاء  مجلــس  ســيصدرها  متوقعــة  قــرارات 
الجامعــة باجتماعــه المقبــل. ويوجــد حاليــا 4 
مراكــز إدارية باســم نائب الرئيــس، أولها نائب 
الرئيــس للبرامج األكاديمية والدراســات العليا 
ويتــواله وهيــب عيســى الناصــر، وثانيها نائب 
الرئيــس لخدمــة المجتمع وشــؤون الخريجين 
نائــب  وثالثهــا  النعيمــي،  علــي  هيــا  ويتــواله 
الرئيــس لخدمــة تقنيــة المعلومــات والشــؤون 
صالــح  محمــد  ويتــواله  والماليــة  اإلداريــة 
األنصــاري. أمــا نائب الرئيس الرابــع للتخطيط 

والتطوير، فمركزه شاغر منذ نوفمبر 2014.

النائبة النعيمي

االقتراحــات  أن  “البــالد”  مصــادر  وذكــرت 
المرجــح عرضها على طاولــة مجلس األمناء 
تتمثــل بتولي نائــب الرئيس لخدمة المجتمع 
مركــز  النعيمــي  هيــا  الخريجيــن  وشــؤون 
الرئيــس للتخطيــط والتطويــر”، بعــد  “نائــب 

نيابــة  لمقاليــد  القانونيــة  المــدة  اســتنفادها 
الرئاسة لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين 

لدورتين متتاليتين مجموعهما 6 سنوات.
وعينــت النعيمي نائبا للرئيــس لخدمة المجتمع 
وشــؤون الخريجيــن بقــرار من مجلــس األمناء 
فــي 9 أكتوبــر 2013، وجــدد لهــا لفتــرة ثانيــة، 

وبحيث تنتهي مدتها في 10 أكتوبر 2019.

سيرة التخطيط

وبالنسبة لمركز نيابة الرئاسة للتخطيط، فقد 

كان يشــغل مركــز نائــب الرئيــس للتخطيــط 
وخدمة المجتمع علي منصور آل شــهاب منذ 
14 ابريــل 2008 حتــى تعيينــه نائبــا للرئيــس 
فــي  الخريجيــن  وشــؤون  المجتمــع  لخدمــة 
ينايــر 2010 ثــم كلــف بنيابة الرئاســة للبحث 
فــي  الثانيــة  فترتــه  مــن  للمتبقــي  العلمــي 

اجتماع مجلس األمناء بأكتوبر 2013.
كمــا وافق مجلس األمناء على تعيين وهيب 
الناصــر نائبــا للرئيــس للتخطيــط والتطويــر 
للفتــرة مــن ينايــر 2010 لغايــة تعيينــه نائبــا 

والدراســات  األكاديميــة  للبرامــج  للرئيــس 
العليا منذ 20 نوفمبر 2014.

مرشحان

كليــة  عميــد  تكليــف  لمعلومــة  بالنســبة  أمــا 
تقنيــة  لخدمــات  الرئاســة  نيابــة  بمســؤولية 
والماليــة،  اإلداريــة  والشــؤون  المعلومــات 
جاريــة  مناقشــات  عــن  المصــادر  فتحدثــت 
لتقديــم مرشــحْين ليمضــي مجلــس األمنــاء 
أحدهما، المرشــح األول القائــم بأعمال عميد 

الشــمري،  ملــوح  منــور  األعمــال  إدارة  كليــة 
والمرشح اآلخر عميد كلية التعليم التطبيقي 
واالعتمــاد  الجــودة  ضمــان  مركــز  مديــر 

األكاديمي محمد باقر.
يشــار الــى أن الشــمري يتولــى مقاليــد كليــة 
إدارة األعمــال منــذ 10 ســنوات دون تغييــر 
فــي حين أن مدة العمادة 3 ســنوات، وتجدد 
لمرة واحدة فقط وبذات المدة بحيث تكون 
المــدة القصــوى للعمــادة 6 ســنوات. أمــا باقــر 
فقد وافق مجلس األمناء على تعيينه عميدا 

لكلية التعليم التطبيقي في فبراير 2019.

مجلس األمناء

وقالــت المصــادر إن بــت قــرار التعييــن مــن 
الــذي  الجامعــة،  أمنــاء  مجلــس  بيــد  عدمــه 
يضــم 12 مســؤوال بالدولــة، بينهــم 5 وزراء، 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  المجلــس  ويــرأس 
ماجــد النعيمــي. ولفتت أن مــن المتوقع عقد 
ســبتمبر  بشــهر  الــدوري  اجتماعــه  المجلــس 

الجاري أو بالشهر المقبل على أبعد تقدير.

محمد باقر منور الشمري محمد صالح األنصاري هيا النعيمي وهيب الناصر

النعيمي ستتولى “التخطيط والتطوير”.. والشمري أو باقر مرشحان لخالفة األنصاري بـ “المالية”

مصادر “^”: تدوير نائب رئيس بجامعة البحرين وترقية عميد للنيابة

مقرر “خدمة المجتمع” يتحول إلى مقرر لتنظيف المدرسة
العامالت لنقص  النظافة  أعمال  على  يجبرننا  تربويات   :”^“ لـ  طالبات 

شكت مجموعة من طالبات مدارس حكومية لـ 
“البالد” إجبارهن من قبل تربويات في المدرسة 
علــى القيــام بــدور المنظفات فــي حصتي مقرر 

“خدمة المجتمع”. 
وأشــارت الطالبات إلى أن حصة مقرر المجتمع 
تتحــول إلــى مقــرر لتنظيــف المدرســة بأكملهــا، 
وأن ذلــك يعــود لنقــص عامــالت النظافــة كمــا 

أشارت المعلمات في المدرسة.
وأردفــن أنــه ال مانع لديهن مــن التنظيف، ولكن 
الطالبــات يكرهــن حصــة خدمــة  باتــت جميــع 
المجتمــع؛ لتنظيفهــن مخلفــات بقيــة الطالبــات، 
مشــيرات إلى أنهن يعدن إلى منازلهن مرهقات 
وال يســتطعن المذاكرة. وأضفن أنهن سيمتنعن 
وزارة  وأن  المدرســة،  ممــرات  تنظيــف  عــن 
التربيــة والتعليــم يتعيــن عليهــا جلــب عامــالت 
وأال  المدرســة،  فــي  الطالبــات  لعــدد  كافيــات 
تقتصــر علــى عاملتيــن فقــط. وقالــت وليــة أمر 

أحــدى الطالبــات “ال مانــع لدينــا مــن التنظيــف 
ومساعدة عمال النظافة من الناحية اإلنسانية، 
ولكــن بقــدر محــدود مــن المســاحة وأال يرهقــن 

الطالبات بتنظيف ساحات كبيرة”.
وأردفــت أن الكثيــر مــن أوليــاء األمور يشــكون 
مــن  يوميــا  بالتنظيــف  أبنائهــم  تكليــف  مــن 
المعلميــن في حصــص التربيــة الرياضية لطلبة 
خدمــة  مقــرر  وحصــة  واإلعداديــة  االبتدائيــة 

المجتمع لطلبة المدارس الثانوية.
وبينــت وليــة طالبــة أخــرى أن مشــهد تنظيــف 
الطالبــات أصبــح يتكــرر يومًيــا فــي المــدارس 
الحكوميــة لمملكة البحرين؛ لقلة عدد العامالت 
وتســريح بعضهن، مشــيرة إلى أن بناتها يذهبن 
لطلــب العلــم والمعرفــة وليس للتنظيف بشــكل 
بــأن  أمــر حديثهــن  وليــات  واختتمــت  يومــي. 
توجــه وزارة التربيــة والتعليــم تعليماتها إلدارة 
المــدارس لعــدم إرهــاق بناتهــن، ويجــب أن يتم 

مــن  المــدارس  فــي  الحاصــل  النقــص  معالجــة 
عــدم وجــود موظفــات بعــدد كاٍف لعــدد مبانــي 

المدرسة والعدد الكلي للطالبات.
أصــدرت  قــد  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكانــت 
العمالــة  أعــداد  بتقليــص  يقضــي  تعميًمــا 
والمراسلين بشركات التنظيف لجميع المدارس 

إلــى 3 عمــال فقــط لــكل مدرســة فــي الشــهور 
مــارس وأبريــل ومايــو 2018، وعامَلــي نظافــة 
وبحســب  الحاجــة  وفــق   ،2018 يونيــو  لشــهر 
ظروف الميزانية الراهنة، ومنها قامت شــركات 
عــن  واالســتغناء  عمالهــا  بتســريح  النظافــة 

خدماتهم.

صورة من األرشيف

المنامة - جامعة الخليج العربي

ناقشــت جامعة الخليج العربي أول رســالة دكتوراه في تخصص إدارة االبتكار 
للباحثــة لولــوة بودالمــة عــن بحثهــا بعنــوان “تطوير الوقــف باســتخدام مفاهيم 
االبتكار االجتماعي: دعم المبادرات االجتماعية من أجل التنمية المستدامة في 

مملكة البحرين”.   
ويعــد برنامــج ماجســتير دكتــوراه إدارة االبتــكار الــذي أطلقتــه جامعــة الخليــج 
العربــي قبــل ثــالث ســنوات أول برنامــج مــن نوعــه في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا الــذي يمنــح درجــة الدكتــوراه في مجــال إدارة االبتــكار.  قالت 
الباحثــة لولــوه بودالمــة: يعد نظام الوقــف نظامًا تمويليًا رائدًا ســاهم في نهضة 
الدولة اإلســالمية، ليس هذا وحســب بل أنه ساهم في تمويل عدد من األهداف 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالل الحضارة اإلســالمية وكان أحد عوامل 
النهضــة فــي ذلــك الوقــت، فلهــذا قمت بدراســة نظــام الوقف من خــالل مفاهيم 

االبتكار االجتماعي العالمي، من أجل إيجاد صياغة مبتكرة من نظام الوقف. 

الوقف المبتكر.. رسالة دكتوراه بودالمه
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المحامي ال يستطيع الجزم بأنه سيكسب القضية
الذكيـــر يقـــدم ورشـــة لطلبـــة مقـــرر العيـــادة القانونيـــة بجامعـــة البحريـــن

أكــد المحامــي أحمــد الذكير، أن عماد أخالقيات مهنة المحامــاة أن يبذل المحامي 
العنايَة الالزمة في أداء دوره تجاه موكله، وأن يدرس ملفه بكل إخالص وأمانة، 
ويدافــع عــن حقوقه ويترافع عنه، محذرا من الجنوح إلى إعطاء الموكل ضمانات 

حتمية بكسب القضية.

جــاء ذلــك خــالل ورشــة عــن أخالقيــات 
ضمــن  الذكيــر  قدمهــا  المحامــاة  مهنــة 
العيــادة  مقــرر  طلبــة  تهيئــة  برنامــج 
القانونيــة لحقوق اإلنســان، الذي يســتمر 
مــدة ثالثــة أســابيع، فــي مركــز العيــادة 
مقــر  فــي  اإلنســان  لحقــوق  القانونيــة 

جامعة البحرين.
وقــال: “عمل المحامي يتركز في تفســير 
المســاحات  فــي  خصوصــا  القضايــا، 
اآلراء  فيهــا  تختلــف  التــي  الرماديــة 
والتفســيرات القانونيــة، وذلــك معناه أن 
المحامــي غالبــا ال يســتطيع الجــزم بأنــه 
ادعــاؤه  وســيكون  القضيــة،  سيكســب 

بذلك خالفا ألخالقيات المهنة ومبادئها”.
وشدد على أهمية أال يضع المحامي يده 
علــى أمــوال الموكليــن التــي تحــول إليه 
تمهيــدا إليصالهــا ألصحابهــا، وأال يجمــع 
لكيــال  المحامــاة  ومهنــة  الوظيفــة  بيــن 

يقصر في أداء واجبه تجاه الموكلين.
م مديــر  قــدَّ الذكيــر،  إلــى جانــب ورشــة 
الجامعيــة  والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة 
بجامعة البحرين غســان الشــهابي ورشة 
الخطابــات  كتابــة  وفــن  أساســيات  عــن 
الرســمية، حيث قدم للطلبــة توضيحات 
لكتابــات  الصحيحــة  األســاليب  بشــأن 

الخطابات والمراسالت الرسمية.

ومــن المقــرر أن يســتمر برنامــج تهيئــة 
أكتوبــر  مــن  الثانــي  إلــى  العيــادة  طلبــة 

المقبل.
وكانــت مديــرة مركــز العيــادة القانونيــة 
لحقوق اإلنســان بالجامعة وفاء جناحي 
قالــت فــي تصريــح ســابق: “إن البرنامج 

يشــتمل على عدد مــن الفعاليات الهادفة 
إلــى التعريف برســالة العيــادة القانونية، 
للعيــادة،  التدريبــي  المنهــج  ومحتــوى 
إضافة إلى دورات تأهيلية تمهد الطريق 
التــي  بالمؤسســات  الطلبــة  لاللتحــاق 

سينتدبون للعمل فيها”.

جانب من ورشة المحامي الذكير

الصخير - جامعة البحرين

مروة خميس
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

عرفت البحرين على مر العصور بأنها بلد األمن واألمان وبقيت تحافظ على هذه السمة عبر ماضيها الممتد في قلب التاريخ 
ويعد جهاز الشرطة في البحرين الركيزة األساس في الحفاظ على األمن.

تأسست شرطة البحرين في العام 1919 
بأمر من صاحب العظمة المغفور له بإذن 
هللا الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
حاكــم البحريــن؛ ليصدر بعــد ذلك قانون 
الشــرطة في العام 1920، والذي عرف بـ 
“قانــون البوليــس” كأول تشــريع قانونــي 
الشــرطي  العمــل  ينظــم  البحريــن،  فــي 
أمــن  لحفــظ  منضبطــة  معاييــر  وفــق 
الوطــن، ولتبــدأ شــرطة البحرين تحقيق 
المجــاالت  شــتى  فــي  واســعة  قفــزات 
األمنيــة والخدمات الشــرطية إلى يومنا 
هــذا بقيــادة معالــي وزيــر الداخلية على 
بإبــراز  واهتمامــه  المتواصــل  دعمــه 
مــن  كجــزء  البحريــن  شــرطة  تاريــخ 
الثقافة الوطنية، وتأكيد العتزاز شــرطة 
البحرين بشــراكتها الوطنيــة مع مختلف 

وزارة  رايــة  رفــع  المجتمعيــة  الفئــات 
الداخليــة يزينها شــعار المئويــة، لتنطلق 
بعدهــا سلســلة مــن المعــارض والبرامــج 
التــي تبــرز التاريــخ الحضــاري ومســيرة 
أصبحــت  التــي  والتحديــث،  التطويــر 
أحــد مرتكــزات األداء األمنــي بمفهومــه 
تاريــخ  معــرض  بدايتهــا  كان  الشــامل، 
شرطة البحرين في مجمع السيف تحت 
رعايــة رئيس األمــن العام ســعادة اللواء 
طارق الحسن، ويتضمن أقساما عدة من 
بينها قسم للصور والوثائق القديمة التي 
تحكي محطات مهمة من تاريخ شــرطة 
فــي مجــال  الحافــل  البحريــن وســجلها 

حفظ األمن واالستقرار.
لشــرطة  التاريخيــة  المحطــات  ضمــن 
البحرين، واهتمام قيادة مملكة البحرين 

بأمن الوطن والمواطنين واالعتماد على 
الكفاءات الوطنية، تســارعت التطورات 
مــن  العديــد  تشــكيل  وتــم  الشــرطية 
األجهــزة األمنيــة، التي تلبــي المتطلبات 
الســامة  تحقيــق  فــي  األمنيــة وتســهم 
واســتراتيجيات  للمواطنيــن،  العامــة 
التطويــر والتحديث بقيــادة معالي وزير 
الداخليــة فــي جميــع اإلدارات واألجهزة 
األمنية، واتجهت الشــرطة بجانب عملها 
وتجســد  الخدمــي  العمــل  إلــى  األمنــي 

الشراكة المجتمعية.
ظلــت خالهــا ومازالت رمــًزا للتضحيات 
والفــداء للوطــن وحاملــة رايــة الشــرف 
مــر  علــى  البــاد  لقــادة  والــوالء  والعــزة 
البحريــن  شــرطة  زالــت  وال  الســنين، 
علــى امتــداد هــذه المئوية، على مســافة 

قريبــة مــن المواطنيــن والمقيميــن علــى 
هــذه األرض، ملتزمــة بعهــد مــن الــوالء 
واالنتمــاء للوطــن، متمســكة بمقتضيات 
جعــل  مــا  وهــو  المجتمعيــة،  الشــراكة 
شــرطة البحريــن األكثر تميــزا في المزج 

والخدميــة  العصريــة  الشــرطة  بيــن 
شــرطة  وأصبحــت  والمجتمعيــة، 
البحريــن، اليــوم، شــرطة حديثــة تتبنــى 
العمــل الشــرطي المجتمعي لحفظ األمن 
ويســهرون على راحــة المواطن والمقيم 

ويعتبــرون بمثابــة الــدرع الحصين الذي 

يحفظ مملكة البحرين.

علي الصايغ

مسيرة 100 عام من تاريخ شرطة البحرين

البطالة بين المنتديات والحلول العملية )2-2(
في رأينا أن حل مشكلة البطالة يحتاج في 
المقــام األول قــرار الحكومة بتبني برنامج 
شــامل ومتكامــل تحــت عنــوان )البرنامــج 
الوطني لبحرنة الوظائف(؛ ليكتســب صفة 
وقــوة القانــون ويتــم االلتزام بــه وتطبيقه 
من قبل جميع المؤسســات والشــركات في 
كا القطاعين الخاص والعام. ولنا في هذا 
مثــال مــن قبــل جارتنــا المملكة الســعودية 
فــي قانــون ســعودة الوظائــف الــذي قطــع 
شــوطا كبيــرا فــي تحقيــق نســبة توظيــف 
السعوديين والتخلص من العمالة األجنبية 

بنسب كبيرة.
إن معضلــة البطالــة فــي البحريــن تتطلــب 
حلــول جذريــة وقــرارات جريئــة الحتــواء 
المشكلة قبل فوات األوان. في تقديرنا أن 
دراسة وتحليل ظاهرة التعطل، وأي خطة 
عمــل لحــل مشــكلة البطالــة البــد أن ترتكز 

على هذين البندين:
-1 تفعيــل برنامــج قانــون نســبة البحرنــة 
بهــدف  المتغيــرات؛  ليواكــب  وتطويــره 
متصاعــد  بشــكل  البحرنــة  نســبة  تحقيــق 
وتدريجي ليصل إلى مســتويات عالية في 

توظيف العاطلين والباحثين عن عمل.
إن تبنــي وتنفيــذ خطــة البحرنة والحد من 
استقدام العمالة األجنبية ليست بصعبة أو 
مســتحلية، فهــي تحتاج قرارا مــن القيادة 
العليــا فــي المقــام األول كمــا ذكرنــا ســالفا، 
ومــن ثم التشــاور وإشــراك جميع األطراف 
المعنيــة لاتفــاق علــى بنودهــا وشــروطها 

وآلية تنفيذها بشكل تدريجي وسلس.
-2 وقــف والحــد مــن اســتقدام المزيــد من 
للبحرينــي  المنافســة  األجنبيــة  العمالــة 
سياســة  مراجعــة  العمــل.  عــن  الباحــث 
المفتــوح  والبــاب  االقتصــادي  االنفتــاح 

والتشــريعات  البنــود  وتحديــث  وإلغــاء 
وســهولة  المرنــة  بالتأشــيرة  المتعلقــة 
عــددا  ســتمكن  والتــي  عليهــا،  الحصــول 
كبيــرا من العمالة األجنبية من دخول البلد 
العمــل  عــن  الباحــث  البحرينــي  ومنافســة 
ومنافسة حتى التاجر الصغير والمتوسط، 
والتي تتعارض وهدف إيجاد فرص العمل 

المناسبة للمواطنين.
إلى جانب هذين البندين األساسيين هناك 
عوامــل أخرى مهمــة لحل مشــكلة البطالة، 

وهي:
- تحديــد وتخصيــص وتســمية العديد من 
الوظائف ليشغلها فقط البحرينيون؛ بهدف 
وزيــادة  األجنبيــة  العمالــة  تقليــص حجــم 

البحرنة في قطاعات عدة.
- تطويــر وتحديــث خطــة التدريــب، ليس 
األكاديمــي فقــط، بــل الميدانــي )العملــي(، 

وهذا يتطلب التنســيق مع القطاع الخاص 
العمــل  عــن  العاطليــن  الحتضــان  والعــام 
وتدريبهــم؛ حتى يكتســبوا الخبــرة العملية 
المناســبة لتوظيفهم وإحالهم بدل العمال 

والموظفين األجانب.
مشــكلة  لحــل  عمــل  خطــة  أي  نجــاح  إن 
لــم  إذا  التوفيــق  لهــا  يكتــب  لــن  البطالــة 
تتضمــن هذين الشــرطين حتــى لو احتوت 
علــى نقــاط إيجابيــة هنــا وهنــاك ســتكون 

حلوال مؤقتة. 
بــدون البندين األساســيين أعاه سيســتمر 
ملــف البطالــة مفتوحــا وبــارزا في المشــهد 
واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي 
الدولــة  أمــام  وتحديــا  عائقــا  وسيشــكل 
المســتدامة واألمــن  التنميــة  فــي تحقيــق 

واالستقرار.

ثائر علي ربيعة

بطوالت 
قروبات 

“الواتس أب”!

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ال بــأس، فالمجــال مفتــوح لــي ولــه ولكــم وللجميــع فيمــا
يطرحونــه مــن مواد ورســائل في مجموعــات “الواتس أب” 
صحيحــة كانــت أم مكذوبــة؟ ملفقــة أم حقيقية؟ تســتحق 
مــن  المنفعــة  مــدى  يــدرك مرســلها  تســتحق؟  ال  أم  النشــر 
إرســالها أم ال يــدرك؟ لكــن أن تظهــر موضــة مــن موضــات 
“الوطنيــة التجاريــة” مــن جانــب البعــض، فيظهــر بين حين 
وحيــن في مظهــر المحذر المدافع عن الوطن تارة، والمهدد 
بالويــل والثبــور تارة أخــرى، ويحارب طواحيــن الهواء في 
“دونكيشــوتية” مضحكة ال تخلو من ردود فعل اســتهزائية 

من جانب بعض المعلقين على رسائله..
Û  هنا، تبدو شــطحات “األبطال” مثيرة للشــفقة على مســتوى

اإلدراك والوعــي لديهــم، فهــذا ينقــل صــور شاشــة جوالــه 
بـــ “كبتشــرات” مــن تويتــر وانســتغرام ومواقــع بمعلومــات 
مليئــة بالكذب والتزوير والفبــركات ويعتبرها “جهًدا لتنوير 
النــاس وتعريفهــم”، وآخر ينتقي ويســتقبل ويرســل روابط 
مــن مواقــع إلكترونيــة أقل ما يقــال عنها أنهــا “ال مصداقية 
وال مهنيــة وال موثوقيــة لديهــا” ويكثف إرســالها دون حتى 
أن يكلف نفســه قراءة ما فيها من أكاذيب قد تســبب لغًطا 
و”شوشــرة” بيــن النــاس، ويعلــق هــذا وذاك بعــد كل رســالة 
باســتعدادهم التــام والكامــل، ليس فقط لكشــف المؤامرات 
وتحذيــر النــاس وإطاعهــم علــى الخطيــر مــن األمــور، بــل 
يصيــغ عبــارات من قبيل التهيؤ لبطوالت في شــن الحروب 
والنيــل مــن األعــداء والحــاق الهزيمــة بهــم، ويختــار آخــر 
عبارات شــديدة اللهجة من قبيل “الفرقعات” التي يريد من 
خالهــا أن يقــول :”تــرى أنا موجود وعلى أهبة االســتعداد.. 
ال تخافــون وال تحاتــون!”.. ولكمــا صدمتــه اآلذان الصمــاء 

والعيون العمياء زاد من فرقعاته.
Û  وال يــزال البعــض يســتخدم عبــارة :”كمــا وصلنــي”.. وكأن

ذمــة”،  وإبــراء  وقانونيــة  شــرعية  “رخصــة  العبــارة  هــذه 
فيكفــي أن يعيــد إرســال المــواد المكذوبــة أو المعلومــات 
المزيفــة أو الصــور المفبركة أو حتى مقاطع الفيديو، وحين 
يلقــى عتًبــا أو تصحيًحــا مــن جانــب أحــد يــرد بعبــارة: “كما 
وصلني”! والحال، أنه هنا يريد اإلشــارة إلى أن عقله “مكب 
نفايــات كيفمــا وأينمــا وريثمــا وحالما تصله نمــاذج من تلك 
المعلومــات”، والغريــب أن هــذا الصنــف، كمــا يعــرف الكثيــر 
وفــق تجاربهم في بعــض المجموعات، ال يتغير وال يصحح 

أسلوبه، بل يصر على تحقيق “سبق األكاذيب”.
Û  زبدة القول، أن في يدنا أجهزة تضع العالم كله أمام عيوننا

فــي لحظــة.. ســيل ال حــد لــه مــن المعلومــات والمــواد، لكن 
جــدار األمــان والصــد األول هــو الوعــي.. واألخطــر هنــا أن 
تتفاجــأ من أناس تظن فيهــم الوعي والمعرفة والعلم، وهم 

يداومون على إرسال األكاذيب.. الفلتر خراب حده.

22 سبتمبر 2019 األحد
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بعد انتظار 20 عاما أصبحنا نجالس القوارض
البيضــاء  األيــادي  صاحــب  أناشــد  إننــي 
الســمو  صاحــب  ســيدي  الكبيــر  والقلــب 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
صحيفتكــم  عبــر  الموقــر  الــوزراء  رئيــس 
وأكتــب إليكــم وكلــي ألــم، فلــوال حاجتــي 
الماســة للمســاعدة مــا أقدمــت علــى هــذه 
الخطوة أبًدا، إال أنني تعبت من مراجعاتي 
المســتمرة لوزارة اإلســكان با جدوى، ولم 

يبق لي سواكم، وهللا الرازق الوهاب...

أتوجــه لســموكم اليــوم بطلــب النظــر فــي 
أمري الذي أثقل كاهلي. فقد انقطع رجائي 
وأملي من حلها. فأنا شخص مريض وكبير 
في الســن أســكن مــع زوجتــي المريضة با 
مصــدر دخل في شــقة متهالكــة جدا وغير 
قابلة للســكن، ضمن الشقق المؤقتة لوزارة 

اإلسكان في منطقة أم الحصم.
مضى على طلبي اإلسكاني لوحدة سكنية 
20 ســنه دون جــدوى أو رد مــن الــوزارة. 

أصبحــت المبانــي المحيطــة بنــا مهجــورة 
ومتهالكة ما جعل الشــقق مرتعا للحشرات 
والقــوارض، ورغم كل المحاوالت من قبلنا 
لتعديــل وضع الشــقة إال أن ذلــك غير قابل 

للتعديل. 
ومنــذ فتــرة طويلة بــدأت ميــاه الحمامات 
عبــر ســقف  تتســرب  العلــوي  الطابــق  مــن 
المطبخ ما أدى إلى تهالكه وتساقط أجزاء 
كبيرة منه. منتهى أمنياتي هي أن أنعم مع 

عائلتي بســكن الئق ونظيف نعيش فيه ما 
تبقــى مــن عمرنــا، راجيــا من هللا ثــم منكم 
توجيه المسؤولين لعمل الازم إلنقاذنا من 
هــذه المعانــاة. أملــي باللــه ثم بســموكم أن 
تقدموا لي يد العون المساعدة، ولكم مني 

جزيل الشكر والعرفان.

البيانات لدى المحرر

البوح بالكتابة
عندما تضغطنا الحياة فهذا مؤشر ارتفاع 
نســبة الطاقــة الســلبية التــي هــي بحاجــة 
لانطاق من قفص العقل الباطن، فحياتنا 
مليئــة بالصــور واألحــداث المتنوعــة التي 
تمر في حياتنا اليومية سواء شعرنا بذلك 
أو لم نشــعر، وجســمنا يخــزن كل ذلك في 
عقلنــا الاواعــي، ونصاب إثــر ذلك بتخمة 
األفكار التي تحتاج لانطاق من أسرها.

وحتى ال تشكل ضغطا مستمرا يؤثر على 
الحالــة النفســية، تتعــدد وســائل التنفيس 
عــن األفكار، فهناك من يتحدث طويًا مع 

األصدقــاء؛ ألنه وجدها الوســيلة األنســب 
للتنفيــس شــفهًيا عمــا بداخلــه، ولكــن هــل 
فكرنــا بالبــوح بالكتابــة؟ إنهــا نــوع أطلــق 
عليــه علماء النفس “االستشــفاء بالكتابة” 
حين يطلبون من الفرد أن يفرغ كل أفكاره 
بــكل دقائقها وتفاصيلهــا التي تؤرقه على 
الــورق، وتحديد تلك التفاصيل المزعجة، 
المؤلمــة، الضاغطة والمتغلغلة في الدماغ 
والمسيطرة كهواجس دائمة على النفس.

إن الكتابــة هي جزء من الحياة والقنطرة 
نحــو  النفــس  خالهــا  مــن  تعبــر  التــي 

الكتــاب  معظــم  كان  لذلــك  إيجابياتهــا، 
عــن  يعبــرون  العالمييــن  والروائييــن 
حاجتهــم للكتابــة بأنهــا جــزء مــن حياتهم 
ووســيلة للتعبيــر عــن دواخلهم، وأســلوب 

عاج مكثف للخاص من االكتئاب.
إيغــان  جينيفــر  وهــي  الروائيــات  إحــدى 
تعبــر عــن الكتابــة بقولهــا “حيــن ال أكتــب 
يجتاحني شعور بفقد شيء ما، إذا طالت 
بــي الحــال تــزداد األمــور ســوًءا وأصــاب 
باكتئــاب”، ويعبــر ديفيــد بالداتشــي بقوله 
اآلن  لكنــت  جريمــة،  الكتابــة  كانــت  “لــو 

فــي الســجن، ال يمكــن أال أكتــب، فالكتابة 
قهرية”.

وهنــاك مــن يعتبــر الكتابــة هــي الســيطرة 
ميــغ  الروائيــة  عبــرت  كمــا  األفــكار  علــى 
والتــزر “أنــت ال تســتطيع الســيطرة علــى 
اآلخريــن، على عاقاتك، أو على أطفالك، 
تحصــل  أن  تســتطيع  الكتابــة  فــي  لكــن 
علــى فترات متصلة تكون فيها المســيطر 

تماًما”.

محمد يوسف العرادي
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البحرين فــي  ــرة  مـ ألول  الــبــيــع  ــاط  ــق ن أجــهــزة  عــلــى 

“األهلي المتحد” يقدم طريقة الدفع “الالتالمسية”

يقــدم البنــك األهلي المتحد طريقة الدفع “الالتالمســية” علــى أجهزة نقاط البيع 
)POS(. وذكــر البنــك فــي بيــان “أن خدمــة “TAP & PAY” الجديــدة باســتخدام 
تقنية NFC )تقنية التواصل القريب المدى( ُتسهل وُتسرع عملية الدفع من دون 

الحاجة إلى إدخال رقم تعريف شخصي. 

الســباق  المتحــد  األهلــي  البنــك  وُيعــد 
فــي قبــول بطاقــات الخصــم وبطاقــات 
االئتمــان “مــن دون تالمس” على أجهزة 

.)POS( نقاط البيع
حــاًل ســريًعا  هــذه  الدفــع  وُتعــد عمليــة 
وســهاًل وآمًنــا لعمليــات الشــراء اليومية 
لحاملي البطاقات “من دون تالمس”، إذ 
يتم استخدامها من خالل أحدث أجهزة 
Android POS التي تدعم أنظمة الدفع 
الدفــع  وخيــارات  والمحليــة  الدوليــة 

لتقنيــة FinTech بمــا فــي ذلــك األجهزة 
تســتقبل  التــي  الذكيــة  المحمولــة/ 
المحافــظ  خــالل  مــن  المدفوعــات 

اإللكترونية.

ال حاجة لرقم التعريف 
الشخصي

المتحــد  األهلــي  البنــك  أصــدر  كمــا 
بطاقاته “الالتالمســية” في وقت ســابق 
لحملــة  تســمح  والتــي  العــام،  هــذا  مــن 

خــالل  مــن  ببســاطة  بالدفــع  البطاقــة 
لمــس البطاقــة لجهــاز نقــاط الدفــع. هذا 
رقــم  إدخــال  إلــى  أنــه ال حاجــة  يعنــي 
التوقيــع  أو حتــى  الشــخصي  التعريــف 
علــى أي عمليــة شــراء تقــل قيمتهــا عن 

الـــ 20 دينــاًرا بحرينًيــا فــي البحريــن أو 
أن  ســوى  العمــالء  علــى  فمــا  خارجهــا. 
يالمســوا جهــاز نقاط البيــع ببطاقة “من 
دون تالمس” الصادرة عن البنك األهلي 

المتحد، والعملية ستتم خالل ثواٍن.

“يو.بي.إس” و “دويتشه” 
يديران الطرح األولي لـ “أرامكو”

شــركة  إن  مطلعــان  مصــدران  قــال 
“أرامكــو” الســعودية كلفــت مجموعــة 
“يو.بــي.إس” وبنــك “دويتشــه” بإدارة 
دفاتــر طرحهــا العــام األولــي، مــا يــدل 
األولــي  الطــرح  خطــوات  أن  علــى 
تمضي قدما رغم الهجوم األخير على 
اثنتيــن مــن منشــآتها النفطيــة. وقــال 
بــدأت  “أرامكــو”  إن  المصدريــن  أحــد 
فــي إطــالع البنكين علــى دورهما في 
قــد  “رويتــرز”  وكانــت  الدفاتــر.  إدارة 
ذكــرت أن “أرامكــو” اختــارت 9 بنــوك 
في القائمة النهائية؛ لالضطالع بأدوار 
رئيســة كجهــات تنســيق عالميــة فــي 
األسابيع األخيرة. ولم يتسن االتصال 

بمسؤولين في “أرامكو” للتعليق.

لندن/ دبي - رويترز

الهملة - بتلكو

المنامة - األهلي المتحد

حــازت “بتلكــو”، علــى لقــب “أفضــل شــريك للنمــو خــالل العــام” فــي 
معــرض شــركاء النمو لـ “ســوفوس” في البحرين للعــام 2019 والذي 
أقيــم فــي فندق الويســتين ســيتي ســنتر البحرين بغــرض االحتفاء 

بنجاح جميع شركائها في البحرين.

وحصــدت “بتلكــو” هــذه الجائــزة 
بنــاًء علــى معاييــر متعــددة مثل 
أدائهــا المتميــز علــى مــدار العــام 
الماضــي، والتزامها المســتمر في 
اإللكترونــي  األمــن  حلــول  بيــع 
التابعــة لشــركة “ســوفوس”. كمــا 
تــم تســليط الضــوء علــى نجــاح 
أنشــطتها  تطويــر  فــي  الشــركة 
المتعلقة بالحلول األمنية بشــكل 
ملحوظ خالل مدى فترة وجيزة 
مــن الزمــن، إضافة إلــى امتالكها 
واحــًدا مــن أكبــر الفــرق المؤهلــة 
والمدربــة فــي عمليــات مــا قبــل 
البيــع على مســتوى المملكة، إلى 
المعتمــد،  التنفيــذ  فــرق  جانــب 
أكبــر  إحــدى  كونهــا  عــن  فضــاّل 
فــي  اإلنترنــت  مــزودي خدمــات 

المملكة.
قــدم  المعــرض،  هــذا  وخــالل 
أعضاء فريــق القيــادة التنفيذية 

مــن  عــدًدا  “ســوفوس”  لشــركة 
خاطبــوا  الرئيســة  الخطابــات 
مشــارًكا   90 مــن  أكثــر  فيهــا 
“ســوفوس”  اســتراتيجية  عــن 
شــركائها،  نحــو  والتزاماتهــا 
لقطــاع  المســتقبلية  والتطلعــات 
لتكنولوجيــا  األمنيــة  الحلــول 

المعلومات”.
للقطــاع  العــام  المديــر  وقــال 
التجاري لدى “بتلكو” عبدالرحمن 
منير “تلتزم بتلكو بتزويد زبائنها 
بأحــدث التقنيــات التــي تحّصــن 
وتجعلهــا  الرقميــة  عملياتهــم 
أكثــر قــوة وأماًنا. إن الفــوز بهذه 
لنــا  كبيــًرا  إنجــاًزا  يعــد  الجائــزة 
ونأمــل فــي المواصلة على تعزيز 
وتوطيد شراكتنا مع )سوفوس(؛ 
حتــى نتمكــن مــن تزويــد الزبائن 
باســتمرار بأحــدث الحلــول التــي 

تناسب احتياجاتهم”.

“بتلكو” تفوز بجائزة شركاء النمو

افتتحــت أســواق ميــدوي فرعهــا العاشــر فــي منطقة توبلــي،  باســتثمار وصل إلى 
مليوني دينار ، وبمســاحة تتجاوز الـ 800 متر مربع، ويضاف هذا الفرع إلى فروع 
أســواق ميــدوي فــي محافظات المملكــة في مناطق: الــزالق، الرفاع، الهملة، ســار، 

المنامة، مودا مول، المحرق، عراد، وديار المحرق.

جــرى  الجديــد،  الفــرع  افتتــاح  مــع  وتزامنــا 
اإلعــالن عــن مســابقة “امســح واربح” تشــمل 
تقديــم 8429 جائــزة، وتمتــد المســابقة علــى 
مــدى شــهر كامل، مــن 22 ســبتمبر وحتى 21 

أكتوبر.
ميــدوي  ألســواق  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
زيــادة  إن   “ األميــن  خالــد  األعمــال،  رجــل 
تأتــي  المحليــة  األســواق  فــي  االســتثمارات 
االقتصــاد  تعزيــز  فــي  وطنــي،  منطلــق  مــن 
واســتقراره، مضيفا “تحرص أســواق ميدوي 
ألعمالهــا  الجغرافيــة  الرقعــة  توســعة  علــى 
التجاريــة، ممــا يســهم فــي تنشــيط الحركــة 
التجارية، وهو ما دأبت عليه أســواق ميدوي 
طوال األعوام الماضية منذ تأسيســها وحتى 

اآلن”. 
أســواق ميــدوي  أن “سياســة  األميــن  وتابــع 
ستســتمر على هــذا النهج، تحفيــزا لالقتصاد 
الوطني، وتلبية لكل االحتياجات في السوق 
المحليــة للمــواد الغذائيــة، مع االســتمرار في 
توفيــر ذلــك فــي معظــم أوقــات اليــوم، حتى 
نتمكــن مــن تقديــم خدماتنــا ألكبــر شــريحة 

ممكنة، وفي أي وقت”.

20 مليون إجمالي 
االستثمارات بجميع الفروع 

فــروع  مــن  المزيــد  افتتــاح  أن  وأوضــح 

أســواق میــدوي يأتي ضمن اســتراتيجية 
احتياجــات  وتلبيــة  للتوســع  المجموعــة 
البحريــن  وزوار  والمقيميــن  المواطنيــن 
إجمالــي  يبلــغ  إذ  والســلع؛  البضائــع  مــن 
االســتثمارات فــي أســواق میــدوي بكافــة 
فروعهــا نحــو عشــرين مليــون دينــار، مما 
يجعــل منهــا أحــد أكبــر األســواق الخاصة 
فــي  واالســتهالكية  الغذائيــة  بالمــواد 
البحرين”، الفتا إلى أن ذلك “لم يتحقق إال 
بجهــود حثيثة، وعمل مســتمر، وبســواعد 

تقــدم  تحقيــق  بغيــة  وطنيــة،  غالبيتهــا 
للزبائــن  األســواق  تقدمــه  فيمــا  ملمــوس 
الكرام”. البحرين األقل كلفة في المنطقة

التوســعة  تلــك  أن  إلــى  األميــن  وأشــار 
للسياســات  واقعيــة  كنتيجــة  جــاءت 
الرامية إلى تحســين سوق العمل وتطوير 

أنظمته وتشــريعاته من خالل المؤسسات 
الرســمية واألهليــة، الفتا إلــى أن البحرين 
وحتــى بعد فــرض الضريبة المضافة على 
بعــض الســلع فإنها تعتبر األقــل تكلفة في 
المنطقــة، وهــذا مــا يجعلهــا بيئــة جاذبــة 
لالســتثمار ومفضلــة لــدى الــزوار، مؤكــدا 

أنه وبدعم من القيادة الرشــيدة في البالد 
فــإن هــذا الدعم، وهــذه الحالة المســتقرة 
وأنــه  ستســتمر،  المحليــة  األســواق  فــي 
تســير  أن  المقبلــة  المرحلــة  فــي  يتوقــع 
األوضاع االقتصادية في الســوق المحلية 

إلى أفضل مما هي عليه اآلن.

توبلي - ميدوي

“ميدوي” تفتتح فرعها العاشر في توبلي باستثمار مليوني دينار

جانب من الفرع الجديد لميدوي في توبلي خالد األمين
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163 طلًبــا لبــراءات االختــراع فــي النصــف األول 2019

الترخيص لـ 124 نشاطا للبيع عبر اإلنترنت

 نمــت الطلبــات الــواردة إلــى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة للترخيــص لنشــاط البيــع عــن طريــق األنترنــت فــي مؤشــر على تزايــد االهتمــام بالتجارة 
اإللكترونية في الوقت الذي تعد فيه البحرين العدة إلصدار قانون جديد ينظم قطاع التجارة اإللكترونية.

وزارة  أن  حديثــة  بيانــات  وأظهــرت 
أنجــزت  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
طريــق  عــن  “البيــع  لنشــاط  طلبــا   124
اإلنترنــت” فــي النصــف األول مــن 2019، 
وهــو مــا يمثــل زيادة عــن الفتــرة المقابلة 
مــن العــام الماضــي والتــي أنجــزت فيــه 

الوزارة 105 طلبات.
ومــن المتوقــع أن يلــزم قانــون “التجــارة 
وزارة  حالًيــا  تعــده  الــذي  اإللكترونيــة” 
الصناعة والتجارة والسياحة على كل من 
يرغــب في ممارســة التجــارة اإللكترونية 
أن يقيد نشــاطه ومتجره اإللكتروني في 
الســجل تجــاري. ويلــوح القانــون الجديد 

بالحبــس والغرامــة الماليــة لــكل من أنشــأ 
وأدار متجــًرا إلكترونًيــا أو زاول نشــاًطا 

إلكترونًيا دون الحصول على ترخيص.
ولدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اإللكترونيــة  للتجــارة  متخصصــة  إدارة 
وتكنولوجيــا المعلومــات، إذ يعــد قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن 
القطاعات الرئيســة التي تخطط البحرين 
االقتصاديــة  القطاعــات  ضمــن  لتنميتهــا 
الواعــدة التي يســتهدفها مجلــس التنمية 
االقتصاديــة. وخــالل النصــف األول مــن 
العام الجاري، استفاد قرابة 1392 فرد من 
البرامج التدريبية والتوعية التي عقدتها 

إدارة التجــارة اإللكترونيــة وتكنولوجيــا 
خــالل  اإلدارة  أطلقــت  كمــا  المعلومــات، 
هذه الفترة خدمة طلب شــهادة صنع في 
إلــى جانــب خدمــة  إلكترونًيــا،  البحريــن 
تقديــم طلــب دعــم الطحيــن، فــي حيــن 
بدأت الوزارة في نقل بعض أنظمة البنية 
التحتية إلى الحوســبة الســحابية التابعة 
اإلدارة  أطلقــت  كمــا  ويــب”،  “أمــازون  لـــ 
الصغيــرة  المؤسســات  تســجيل  خدمــة 
والمتوســطة، ضمــن مشــروع تخصيــص 
والمزايــدات  المشــتريات  مــن  نســبة 
الحكوميــة لصالــح المؤسســات الصغيــرة 

والمتوسطة البحرينية.

3920 طلبا لعالمات التجارية
مــن جانــب آخــر، بينــت إحصــاءات إدارة 
مــن  األول  للنصــف  الصناعيــة  الملكيــة 
العــام الجــاري أن عــدد طلبــات العالمــات 
التجاريــة بلــغ 3920 طلبــا، فــي حيــن بلــغ 
 163 بــراءات االختراعــات  عــدد طلبــات 
نموذجــا   31 تســجيل  تــم  بينمــا  طلبــا، 
اســتحدثت  الــذي  الوقــت  فــي  صناعيــا، 
جديــدة  إلكترونيــة  خدمــة  اإلدارة  فيــه 
تتعلــق بالمؤسســات والهيئــات الحكومية 
ذات النفــع العــام والســجالت البحرينيــة 
المملوكــة للخليجيين لتســجيل عالمتهم 

التجارية عبر اإلنترنت.

 علي الفردان

80 جلسة فنية وأكثر من 250 متحدثا بـ “الطاقة العالمي”
ــم الــتــحــديــات ــوا رغـ ــم ــط: األســـــواق الــعــالــمــيــة تــشــهــد ن ــف ــن ــر ال ــ وزي

اشــتمل مؤتمــر الطاقــة العالمــي الـــ 24، الذي أقيــم في مدينة أبو ظبي، على 80 جلســة 
فنيــة متخصصــة وأكثــر مــن 250 متحدًثا رســمًيا من مختلــف قادة الشــركات العالمية 

وبمشاركة أكثر من 15 ألف مشارك من مختلف دول العالم. 

واســتعرض المؤتمــر عــددا مــن المواضيــع 
مــن  للطاقــة  جديــدة  رؤى  وهــي:  المهمــة 
أجــل الرخاء، مفهــوم األعمال غير المألوفة، 
قيــادة  الشــامل،  والرخــاء  للتغيــر  فرصــة 
مســتقبل  فــي  الحكومــات  دور  االبتــكار: 
الطاقــة والطريــق إلى االزدهــار وغيرها من 

المواضيع ذات العالقة.
وشارك وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة 
خــالل  المؤتمــر  فعاليــات  فــي  خليفــة،  آل 
الفترة 9 - 12 ســبتمبر 2019 وذلك بحضور 
71 وزيــًرا و500 رئيــس تنفيــذي فــي أكبــر 
ورســم  التحديــات  لمواجهــة  دولــي  تجمــع 

مالمح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.
وأشــاد الوزير عالًيــا بالجهــود الدؤوبة التي 

تنظيــم  علــى  القائمــة  العمــل  فــرق  بذلتهــا 
هــذا الحــدث الخليجــي المهــم، منوًهــا بــأن 
أســواق النفط العالمية تشــهد نمــًوا وتطوًرا 
إيجابيــا رغــم المخــاوف بســبب التأثيــرات 
االقتصاديــة  والتوتــرات  الجيوسياســية 
التجاريــة، مشــيًرا إلــى أن منظمــة “أوبــك” 
ملتزمــة في عملها الــدؤوب لتحقيق مجمل 
األهــداف الراميــة إلــى التــوازن في الســوق 

العالمي.
وتحــدث الوزيــر فــي الجلســة األولــى عــن 
تنفذهــا  التــي  النفطيــة  المشــاريع  أهــم 
الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغاز فــي البحرين 
وانعكاسات المشاريع المشتركة بين مختلف 
الشــركات المتخصصة في هذا المجال، كما 

تطرق إلى التحديات المســتقبلية والحلول 
التــي تســاهم فــي نمــو االقتصــاد وتطــوره 
اإليجابــي، مؤكــًدا أن تعاون الدول المنتجة 
األخــرى،  المعنيــة  والجهــات  والمســتهلكة 
وتشــجيع االبتــكار واالســتثمار فــي الموارد 
البشــرية لتحقيق مستوى عال من الكفاءة، 

واالســتفادة من الشــركات اإلقليمية القائمة 
وقيــام  العالميــة،  الخبــرات  تمتلــك  التــي 
المشــاريع المشــتركة الجديــدة كلهــا عوامل 
تصــب وتســاعد فــي إيجــاد الحلــول التــي 
تساهم في استقرار أسواق النفط وتحسين 

االقتصاد العالمي وازدهاره.

وزير النفط أثناء مشاركته في فعاليات المؤتمر 

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - دار القرار

التجــاري  التحكيــم  مركــز  كشــف 
لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول 
الخليــج العربية “دار القرار” الســتار 
عــن النســخة المحدثــة مــن برنامج 
“الشــهادة االحترافيــة في التحكيم 
البحــري”، ويعقــد البرنامــج بتنظيم 
المركــز في مقــره الجديد بالبحرين 
القطاعــات  جميــع  ويســتهدف 
البحــري  المجــال  فــي  والعامليــن 
بدول مجلس التعاون؛ لرفد السوق 
الخليجــي بمحكميــن متخصصيــن 

في المجال.
وقــال األميــن العــام لـــ “دار القــرار” 
النقــل  “صناعــة  إن  نجــم  أحمــد 
البحــري أو النقــل البحري تعتبر من 
أهم وســائل النقل المختلفة، ويؤثر 
كبيــًرا علــى  تأثيــًرا  البحــري  النقــل 
واالجتماعــي  االقتصــادي  النشــاط 
والسياسي والحضاري، لذلك يحتل 

التحكيم البحري مكانة رئيســة في 
فــض المنازعات التجاريــة وحماية 
خصوصــا  البحريــة،  االســتثمارات 
أن التجــارة البحريــة تشــهد تطــوًرا 
كبيــًرا خصوصا في منطقة الخليج 
العربي، حيث تعتمد على صادراتها 
مــن النفــط والغــاز في البحــر كأحد 

الوسائل الرئيسة للنقل”.
الشــهادة  برنامــج  ويتكــون 
التحكيــم  مجــال  فــي  االحترافيــة 
البحري مــن 4 مراحل هم: المرحلة 
األولــى: مفهوم التحكيــم وطبيعته 
القانونيــة، المرحلــة الثانيــة: مبادئ 
والمعاهــدات  البحــري  القانــون 
البحريــة الدوليــة، المرحلــة الثالثة: 
للبضائــع  البحــري  والنقــل  التأميــن 
المرحلــة  البحريــة،  والحــوادث 
ســندات  فــي  التحكيــم  الرابعــة: 

الشحن وعقد استئجار السفينة.

إطالق شهادة احترافية للتحكيم البحري

األمين: تعزيز 
االقتصاد 

الوطني وتنشيط 
الحركة التجارية
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 استوردت البحرين أكثر من 2800 سيارة جيب وخاصة من 24 دولة بقيمة إجمالية 
بلغــت أكثــر مــن 28.2 مليون دينار خالل يوليو 2019، فــي حين أعادت تصدير 812 
ســيارة منهــا 293 ســيارة خاصــة و519 ســيارة جيــب، خــالل الفتــرة ذاتهــا، بقيمــة 

إجمالية بلغت تصل إلى 11.1 مليون دينار.

المســتوردة،  بالســيارات  يتعلــق  وفيمــا 
عــن  صــادرة  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
شــؤون الجمــارك والمنشــورة علــى موقــع 
هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية 
أن حجــم اســتيراد البحريــن من ســيارات 
الجيــب خــال شــهر يوليــو الماضــي بلــغ 
تجــاوزت  إجماليــة  بقيمــة  ســيارة   1369

الـ17.8 مليون دينار.
أن  الجمــارك،  إدارة  بيانــات  وأوضحــت 
اليابان جاءت في المركز األول من حيث 
قيمــة اســتيراد ســيارات الجيــب إذ بلغت 
قيمتهــا 10.3 مليون دينار، تليها الواليات 
مليــون   3.1 بقيمــة  األميركيــة  المتحــدة 

دينــار، ثــم المملكــة المتحــدة بـــ944 ألــف 
دينار، فجمهورية التشيك بقيمة 587 ألف 
دينــار، وألمانيا خامســا بقيمــة 490.8 ألف 
دينــار، والصيــن بالمركــز الســادس بقيمــة 
427.1 ألــف دينــار، ثــم ســلوفاكيا بقيمــة 
422 ألــف دينــار، تليهــا المكســيك بقيمــة 
401 ألــف دينــار، ثم إيطاليــا بقيمة 285.3 
ألــف دينــار، وإندونيســيا بالمركــز العاشــر 

بقيمة 251.3 ألف دينار.
في حين اســتوردت البحريــن نحو 1455 
ســيارة خاصة خال شــهر يوليــو الماضي 
بأكثــر مــن 10.3 مليــون دينــار، وتصــدرت 
القائمــة اليابــان بقيمــة 2.7 مليــون دينــار، 

تليهــا ألمانيــا بقيمــة 1.3 مليــون دينار، ثم 
بـــ993.9  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
ألــف دينــار، فجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة 
بقيمــة 857 ألــف دينار، ومقاطعــة تايوان 
الصينيــة بالمرتبــة الخامســة بقيمــة 825 

ألف دينار.
وفــي المركــز الســادس جاءت اندونيســيا 
بقيمــة 767.1 ألــف دينــار، تليهــا المملكــة 
المتحدة بقيمة 765.2 ألف دينار، والصين 
ثامنــا بـ613.8 ألــف دينار، وتاســعا جاءت 

ألــف دينــار، وكنــدا   461.8 تايلنــد بقيمــة 
بالمركز العاشر بقيمة 293.5 ألف دينار.

إعادة التصدير 

وأوضحــت البيانــات أن حجــم التصديــر 

وإعــادة التصديــر في أبريــل الماضي بلغ 
الســيارات  قيمــة  وبلغــت  ســيارة،   812
المصــدرة والمعاد تصديرها حوالي 11.1 

مليون دينار، 
وبحســب تصنيــف التصدير وفــق الدول 
مــن حيث الكمية، فقد جاءت الســعودية 
ســيارة،   322 بنحــو  األول  المركــز  فــي 
واإلمــارات  ســيارة،  بـــ321  الصيــن  ثــم 
ســيارة،   16 والســودان  ســيارة،   76

والجمهورية اليمنية 10 سيارات.
المصــدرة  الســيارات  وبحســب تصنيــف 
والمعــاد تصديرها وفــق الدول من حيث 
القيمــة، جــاءت الصين فــي المركز األول 
بقيمــة 5.7 مليــون دينــار، ثــم الســعودية 
بقيمــة 3 ماييــن دينــار، واإلمــارات ثالثا 
وكمبوديــا  دينــار،  مليــون   1.4 بقيمــة 
بالمرتبــة الرابعة بقيمة 222.7 ألف دينار، 
وخامسا األردن بقيمة 111.3 ألف دينار.

استيراد 2800 سيارة بـ28.2 مليون دينار في يوليو
األول ــز  ــرك ــم ــال ب والــســعــوديــة  ــة...  ــبـ ــركـ مـ  812 ــر  ــدي ــص ت تــعــيــد  ــن  ــري ــح ــب ال

افتتــح البنــك العربــي أخيــرا فرعــه الجديــد فــي مدينــة شــنغهاي 
بجمهوريــة الصيــن الشــعبية؛ في خطــوة يهدف البنــك من خالها 
إلــى تعزيــز وجــوده فــي الســوق الصينيــة ضمــن شــبكة فروعــه 

العالمية التي تضم ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 قارات.
ويأتــي افتتــاح الفــرع الجديــد بعــد حصــول البنــك العربــي علــى 
موافقــة هيئــة تنظيــم قطــاع المصــارف والتأميــن الصينيــة علــى 
تحويــل المكتــب التمثيلي للبنك في مدينة شــنغهاي الصينية إلى 
فرع متكامل معززا بذلك انتشاره اآلسيوي الذي يشمل كذلك كل 

من سنغافورة وكوريا الجنوبية.
ويعتبر البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي 
كان لهــا وجــود فــي الصيــن، حيــث افتتح البنــك مكتبــه التمثيلي 
األول فــي العاصمــة الصينية بكين في العــام 1985 وتبعه افتتاح 

مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شنغهاي في العام 1996.

الخليــج  “سامســونج  تتيــح 
فــي  للمســتهلكين  لإللكترونيــات” 
ميــزات  استكشــاف  فرصــة  البحريــن 
 ”Galaxy Note10“ هاتــف  وقــدرات 
المســتوى  إلــى  بــاألداء  يرتقــي  الــذي 
التالــي، من خال إطــاق منصتها في 
مركز سيتي سنتر البحرين ما بين 18 
و28 ســبتمبر 2019. تمــزج مجموعــة 
مــن  المســتوحاة   ،”Galaxy Note10“
نمط حياة الجيل الجديد الذي يوازن 
والشــخصية،  العمليــة  الحيــاة  بيــن 

بيــن التصميــم األنيــق واألداء الفعــال 
بهــدف  الفائقــة؛  اإلنتاجيــة  وأدوات 
العمــل  حريــة  المســتخدمين  منــح 
وإظهــار  يريدونهــا  التــي  بالطريقــة 
التنقــل.  أثنــاء  اإلبداعيــة  قدراتهــم 
وتجســد النشاطات الفريدة من نوعها 
مســاحات  المنصــة  علــى  المتوافــرة 

لتجارب ممّيزة متاحة للجميع.
وتوفــر “سامســونج” للضيــوف جــواز 
المنصــة  زيــارة  مــن  يمكنهــم  مــرور 
والتعــرف علــى أحدث تقنيــات هاتف 

مباشــر،  بشــكل   ”Galaxy Note10“
بمــا فــي ذلــك ميــزة التركيــز المباشــر 
للفيديــو وشاشــة العــرض الســينمائي 
 ”AR Doodle“ وميــزة  الامتناهــي 
وميــزة الحــركات الجويــة باســتخدام 
قلــم إضافة إلى ميــزة تحويل الكتابة 
نــص  إلــى  قلــم  باســتخدام  اليدويــة 
األجهــزة  أحــدث  إلــى  إضافــة  رقمــي 
 Galaxy“ القابلــة لارتداء مثل ســاعة
Gal�“ وســماعات   ”Watch Active2

.”axy Buds

“سامسونج الخليج” تطلق منصتها بـسيتي سنتر“العربي” يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي

“الوطني” شريكا رئيسا في منتدى اإلرشاد اإلقليمي
ــة ــوي ــم ــن ــت ــبـــشـــريـــة وتــحــقــيــق األهــــــــداف ال ــر الـــــمـــــوارد الـ يــســتــهــدف تـــطـــويـ

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عن شــراكته الرئيســة لمنتــدى رأس المال البشــري 
“فينمــارك كوميونيكيشــنس” بشــراكة  الــذي تنظمــه شــركة  قــوة اإلرشــاد،  - تســخير 

إستراتيجية مع صندوق العمل )تمكين( المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

فعالياتــه  ضمــن  المنتــدى  وسيســتعرض 
الدور المهم الذي يلعبه اإلرشاد في تسريع 
البشــرية وتحقيــق  المــوارد  وتيــرة تطــور 
دول  القتصــادات  التنمويــة  األهــداف 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

والشركات بمختلف القطاعات. 
وسيســتضيف المنتــدى متحدثيــن بارزين 
علــى مســتوى المنطقــة والعالم فــي مجال 
المنتــدى  محــاور  وستســاعد  اإلرشــاد، 
التــي ســيتم اإلعــان عنها قريبــا في زيادة 
اإلرشــاد،  نمــط  اتبــاع  بضــرورة  الوعــي 
وكيفيــة االســتفادة منــه وتحديــد أفضــل 
رواد  لــدى  الفّعالــة  اإلرشــاد  ممارســات 

األعمــال وأصحاب الخبرات في الشــركات 
والمؤسسات.

وسيبحث المنتدى اإلرشاد ودوره كوسيلة 
حــد  علــى  والمؤسســات  األفــراد  لتطويــر 
ســواء، إضافــة إلى اســتعراض نماذج حية 
لبرامــج وأدوات ناجحــة إلعــداد شــراكات 

وبرامج إرشاد فّعالة. 
وقالــت الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية 
فــي بنــك البحريــن الوطنــي دانــة بوحجي 
جنبــا  للمنتــدى  دعمنــا  تقديــم  “يســعدنا 
إلــى جنــب مــع )تمكيــن(، والــذي سيســلط 
الضوء على األساليب والمنصات المبتكرة 
جوهــر  إن  البشــرية.  بالطاقــات  لارتقــاء 

اســتراتيجية بنــك البحريــن الوطنــي للنمو 
بنــاء  فــي  يتمثــل  والمســتدام  المســتمر 
وتعزيــز القــادة والموهوبيــن مــن الداخــل، 
ونحــن نعتقــد أن اإلرشــاد هــو أداة مهمــة 
لاســتفادة مــن المواهــب الموجــودة لــدى 

اإلدارة العليا بالبنك لتهيئة وإلهام وتوجيه 
جيل جديد من القادة”.

اإلرشاد األكثر فعالية لتطوير المواهب

ويعــد اإلرشــاد واحــدا مــن أكثــر الطــرق 

تطويــر  بمســتوى  لارتقــاء  فعاليــة 
المواهــب، ولكــن مكانــه ال يــزال مهمشــا 
التطويــر والتدريــب  فــي جــدول أعمــال 
بمعظــم المنظمــات فــي منطقــة الخليــج. 
ويســعى هذا المنتدى إلى تسليط الضوء 
علــى المنافــع العديــدة لإلرشــاد بالنســبة 
لــرواد األعمــال والخبــراء علــى مســتوى 
الشــركات الناشئة والمؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشــركة 
)منظــم  كوميونيكيشــنس”  “فينمــارك 
المنتدى( زهراء طاهر “يسعدنا أن نحظى 
بشــراكة بنــك البحريــن الوطنــي فــي هذا 
المنتــدى، الســيما أنــه يلعــب دورا نشــطا 
ومهمــا في دعــم التدريــب وتطوير تنمية 

المواهب المحلية”.
وأضافــت “يمكــن لإلرشــاد أن يلعــب دورا 

التطويــر  تســريع  عمليــة  فــي  جوهريــا 
إلــى  ونتطلــع  والريــادي،  االحترافــي 
مشــاركة بنــك البحرين الوطنــي جنبا إلى 
جنــب مــع الشــركات الرائــدة األخــرى في 
جميــع أنحــاء المنطقــة؛ لتســليط الضــوء 
يمكنهــم  كيــف  ومناقشــة  فوائدهــا  علــى 

االستثمار في برامج اإلرشاد الفعالة”.
للمنتــدى  اآلخريــن  الشــركاء  بيــن  ومــن 
“Reach”، وهــو أول برنامج إرشــادي غير 
ربحــي مخصــص لمســاعدة الشــابات في 
الشــرق األوســط ويتخــذ مــن مركــز دبــي 
لعملياتــه،  مقــرا   )DIFC( العالمــي  المالــي 
مــع برامــج في البحريــن ولبنان بدعم من 
“تومســون  فيهــا  بمــا  العالميــة  الشــركات 
“ديلويــت”،  “بلومبيــرغ”،  رويتــرز”، 
فــي  المؤثريــن  مــن  وغيرهــا  “سيســكو” 

مجال اإلرشاد.

المنامة - البحرين الوطني

دانة بو حجيزهراء طاهر

المنامة - سامسونج الخليج لإللكترونياتشنغهاي - البنك العربي

زينب العكري

السنابس - الغرفة السنابس - الغرفة

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع التجار وأصحاب األعمال البحرينيين والمهتمين لحضور منتدى األعمال 
البحرينــي الكــوري الثالــث بالبحريــن، الــذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع كل من الســفارة الكورية لــدى المملكة وغرفة 
تجــارة وصناعــة كوريــا الجنوبيــة، يــوم األحــد 6 أكتوبر 2019 من الســاعة 10 صباًحــا حتى 2 ظهًرا بفنــدق ويندهام 

جراند.

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل اهتمام 
قيــادة البلديــن الصديقيــن والزيارات 
المتبادلــة رفيعة المســتوى التي تمت 
أخيــرا بين الجانبين، وبهدف االلتقاء 
أصحــاب  بيــن  والتشــبيك  بالتجــار 
األعمــال البحرينييــن والكورييــن في 
ســبيل تعميــق العاقــات االقتصادية 

والثنائية المشتركة.
الوفــد  زيــارة  أن  الغرفــة  وبينــت 
خالهــا  ســيتم  الكــوري  التجــاري 
بحــث الكثيــر مــن الموضوعــات التي 

التعــاون  عاقــات  تنميــة  تســتعرض 
وكوريــا  البحريــن  بيــن  االقتصــادي 
الزيــارة  ســيتخلل  كمــا  الجنوبيــة، 
إجــراء لقــاءات ثنائيــة مباشــرة بيــن 
التجار في ســبيل استكشــاف الفرص 
االستثمارية المتاحة وتقوية الروابط 
بين قطاعات األعمال واالستثمار بين 
رجــال األعمال البحرينيين ونظرائهم 

الكوريين.
وأوضحــت أن الوفــد الكوري ســيضم 
القطاعــات  مــن  عــدد  عــن  ممثليــن 

كوريــا  فــي  الرائــدة  االقتصاديــة 
الكهربــاء،  قطــاع  منهــا  الجنوبيــة 
الكيميائيــة  المــواد  والبتــرول،  الغــاز 
والتكنولوجيــا  البنــوك  والصناعيــة، 
التكنولوجيــا، مســتحضرات  الماليــة، 
الصحيــة  الرعايــة  التجميــل، 
والمستشــفيات والصيدلــة، المعــدات 
الطبية وإدارة المستشــفيات، الزراعة 
األغذيــة  الزراعيــة،  والتكنولوجيــا 
وأعمــال  التصنيــع  والمشــروبات، 

البناء، والخدمات اللوجستية.

ذكــرت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أن مرونــة التمويــل وتقديم 
العمــل  الداعمــة كصنــدوق  الجهــات  قبــل  مــن  الازمــة  التســهيات 
“تمكيــن” وبنــك البحريــن للتنمية وبنــك اإلبداع وغيرهــا من الجهات 
التمويلية ســاهم بتنمية القطاع خاصة وأن الشــباب البحريني يلعب 
دوًرا حيوًيا في تطور هذا القطاع، إذ إن نســبة الشــباب من أصحاب 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بلغــت 35 %، مؤكــدة فــي ذات 
الوقــت حرص الغرفة على تقديم ورش العمل والندوات والفعاليات 

لخدمة القطاع.
وأشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمساهمة قطاع المؤسسات 
الوطنــي،  االقتصــاد  بدعــم  البحريــن  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
خصوصا أن هذه الفئة تشكل أكثر من 90 % من المؤسسات العاملة 
في البحرين، فضا عن دور القطاع في جذب االستثمارات األجنبية 
خاصــة فــي ظــل الموقــع الجغرافــي المتميز الــذي تتمتع بــه المملكة 

على اعتبار أنها بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق المنطقة. 
وبينــت الغرفــة بــأن قطاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يلعب 
دوًرا جوهرًيــا فــي االقتصاديــات العالميــة، ويعتمــد بشــكل مباشــر 

علــى اإلبــداع واالبتكار، مثنيًة فــي ذات الوقت على جهود الحكومة 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة والمتابعــة المســتمرة مــن ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، فــي دعم هذا القطــاع الحيوي؛ كونه من 
القطاعات األساسية التي تدعمها رؤية البحرين االقتصادية 2030.

واالســتثمارات التجــاري  التبــادل  زيــادة  يســتهدف  القطاع يشكل أكثر من 90 % من المؤسسات بالمملكة

انطالق المنتدى البحريني الكوري 6 أكتوبر 35 % من أصحاب “الصغيرة والمتوسطة” شباب
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مقاتالت التحالف تدك 
تحصينات الحوثيين في صعدة

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات 

لميليشيات الحوثي في جبهة النقعة بمديرية 
الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل 
الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن. 

وقال بيان نشره المركز اإلعالمي للقوات 
المسلحة اليمنية، أمس ، إن مقاتالت التحالف 

استهدفت، خالل الساعات الماضية، مواقع 
وتحصينات لميليشيات الحوثي االنقالبية 
في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، 
موضحا أن الميليشيات الحوثية تستخدم 
هذه المواقع والتحصينات كنقطة للتجمع، 

وحشد التعزيزات، وتخزين األسلحة، 
باعتبارها منطلقًا لمهاجمة قوات الجيش 

الوطني بالصفراء.

ــة هــجــوم أرامــكــو ــي ــؤول ــس ــر: نــحــمــل إيـــــران م ــي ــب ــج ال

تعزيزات أميركية جديدة إلى الخليج

أعلن وزير الدفاع األميركي مارك إســبر في وقت متأخر من مســاء الجمعة إرســال تعزيزات عســكرّية أميركّية إلى الخليج، بعد الهجمات التي اســتهدفت منشــأَتي 
نفــط ســعودّيتين. وأوضــح فــي مؤتمــر صحافــي من مقر البنتاغــون أن الرئيس األميركي دونالد ترمب وافق على إرســال قوات أميركيــة ذات طبيعة دفاعية، تركز 

بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة ألرامكو بالسعودية.

وُمذّكًرا بتدمير القّوات اإليرانّية طائرًة 
أميركّيــة بــال طّيــار فــي يونيــو وكذلــك 
احتجــاز إيــران ناقلــة نفــط بريطانّيــة، 
قــال وزيــر الدفــاع األميركــي إّن هجوم 
نفطّيتيــن  منشــأتين  علــى  ســبتمبر   14
كبيــرًا  تصعيــدًا  “ُيشــّكل  ســعودّيتين 

للعدوان اإليراني”.
الخليــج  فــي  شــركاءنا  “ندعــم  وقــال 
إذا  أخــرى  عســكرية  خيــارات  ولدينــا 
تطلــب األمــر”، موضحــا أن إيــران توفر 

األسلحة للحوثيين في اليمن.
كمــا أكــد أن الريــاض تقــود التحقيقــات 
حــول الهجمــات علــى منشــآت أرامكــو، 
وشــدد علــى أن بــالده “ســتقوم بــكل ما 
هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع 

عن نفسها”.
مــن جهتــه، قــال رئيــس هيئــة األركان 
األميركية جوزيف دانفورد إن واشنطن 
ســوف تعــزز قــدرات الســعودية للدفاع 

عن نفسها ضد أي تهديدات.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس 
فــرض  ترامــب،  دونالــد  األميركــي، 
عقوبــات علــى البنك المركــزي اإليراني، 
وصنــدوق التنميــة الوطنــي. وأكــد أنــه 

الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.
وفــي مؤتمــر صحافــي مشــترك الحــق 
مــع رئيــس الوزراء األســترالي، ســكوت 
موريســون، أوضح ترمــب أن العقوبات 
المفروضة على إيران هي األقسى على 

اإلطالق.
الرئيــس األميركــي، طهــران  كمــا حــذر 
مــن أن واشــنطن تمتلــك أقــوى جيــش 
فــي العالم، وأنه يمارس أقصى درجات 

ضبط النفس تجاه إيران.
وردا على ســؤال من الصحافيين حول 
الخيــارات العســكرية مــع إيــران عقــب 
اإلعــالن عــن العقوبات، وقبيــل المؤتمر 
الصحافــي المشــترك، قــال ترامــب: “إن 
مســتعدة”.  دائمــا  المتحــدة  الواليــات 
وتابــع: “إيران أفلســت تقريبــا، ووضعها 

االقتصــادي صعب جدا”. وأشــار إلى أن 
“علــى قادة إيران وقف دعمهم لإلرهاب 

من أجل إنقاذ بلدهم”.
إلــى ذلــك أكــد وزيــر الدولــة الســعودي 
الجبيــر،  عــادل  الخارجيــة،  للشــؤون 
فــي مؤتمــر صحافــي أمس الســبت، أن 
إجرامــي  عمــل  أرامكــو  علــى  الهجــوم 

تتحمل مسؤوليته إيران.
أصابــت  التــي  “الصواريــخ  أن  وأعلــن 
الشــمال”،  مــن  أتــت  أرامكــو  منشــآت 
وأن المملكــة تعمــل علــى “تحديد مكان 
اإلطــالق”. وقــال إن الهجــوم يؤثر على 

واســتهدف  العالميــة،  النفــط  إمــدادات 
أمن الطاقة للعالم بأســره، ولذلك أدانته 

أكثر من 80 دولة بشدة.
أن  الجبيــر  وذكــر  إيرانيــة  األســلحة 
األســلحة  أن  إلــى  تشــير  التحقيقــات 
المستخدمة في الهجوم إيرانية. وأشار 
إلــى أن التحقيقــات تهــدف إلــى تحديد 
مصــدر اإلطالق، وتابع “نحــن متأكدون 
أن المصــدر ليــس اليمــن بــل إيــران فــي 
الشمال”. وكشف أن “السعودية تتشاور 
مع الحلفاء واألصدقاء بشأن الخطوات 

المقبلة بعد انتهاء التحقيقات”.

لــم  الســعودية  أن  الجبيــر  وأوضــح 
أو  مســيرة  طائــرة  أو  صاروخــا  تطلــق 
حتــى رصاصــة صــوب إيــران، في حين 
بالمئــات  لهجمــات  المملكــة  تعرضــت 
مــن الصواريــخ الباليســتية والطائــرات 

المسيرة.
إيــران  مــع  النــووي  “االتفــاق  إن  وقــال 
ينبغــي أن يخضــع للتحســين والتعديــل 
تخصيــب  قضيــة  فــي  ســيما  وال 
اليورانيوم”. وتحدث الجبير عن تعاون 
الريــاض مــع واشــنطن “لضمــان حريــة 

المالحة في الخليج العربي”.

واشنطن، الرياض - وكاالت

دبي - العربية.نت

وزير الدفاع مارك إسبير ورئيس هيئة األركان المشتركة الجنرال جو دانفورد في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أمس األول

اسطنبول - رويترزدبي - العربية.نتدبي - العربية.نت

للمرة السادسة وقف الرئيس السوداني 
المعزول عمر البشير أمام المحكمة في 
الخرطــوم، أمــس، في ســابقة يشــهدها 
الســودان فــي تاريخه.ومــع ذلــك لــم يعد 
معظم السودانيين يكترثون بمحاكمة رجل 
شــغل المسرح السياسي وتحكم في مصير 
البــالد علــى مدار 30 عامــًا تاركا بلــدا يرزح 
تحــت الفقــر والحروب والتدخــل الخارجي 
ثــري  بلــد  إدارة  فــي  كبيــرة  إخفاقــات  مــع 
كان يمتلــك نظامــا جيــدا للتعليــم والخدمة 
علــى  قائمــا  اقتصاديــا  ونســقا  والمدنيــة 
الزراعــة والصناعات التحويلية وفق توزيع 

سكاني متوازن بين الريف والمدينة.
ويبــدو أن الشــارع الســوداني طوى صفحة 
البشــير وبدأ باالنشــغال في مســتقبله الذي 

يكابد أزمات اقتصادية طاحنة.
وال يرى السودانيون في المحكمة أي إجابة 
عــن األســئلة التي تــدور فــي أذهانهم حول 
بأحــداث  الملتبســة  البشــير  حقبــة  ماضــي 

غيــرت تاريــخ البــالد إلى األبــد بتحوله إلى 
دولتين مع 3 حروب في 3 واليات رئيسية، 
وانقسام غير مسبوق وسط المجتمع حول 

هويته وتاريخه.
وتعليقًا على قلة اهتمام الشــارع السوداني 
الســوداني  المفكــر  رأى  البشــير،  بمحاكمــة 
المحبــوب عبدالســالم  المعــروف  والكاتــب 
في تصريح “للعربية.نت” أن “ظهور البشير 
خلــف  المعتــادة  بأزيائــه  القضبــان  خلــف 
شــعورًا بعــدم جديــة المحكمــة، كمــا جعــل 
التهــم  جديــة  فــي  يشــككون  الســودانيين 

الموجهة إليه”.

على خطى غيره من المسؤولين اإليرانيين 
الرســميين، أقر إمام مدينة مشهد )الواقعة 
إيــران(، والتــي تعتبــر ثانــي  شــمال شــرق 
كبــرى المــدن اإليرانيــة، آيــة هللا أحمد علم 
الهدى في خطبة صالة الجمعة أّن مساحة 
“الجغرافيــة”،  حدودهــا  مــن  أكبــر  إيــران 
فــي إشــارة إلــى أذرعهــا مــن الميليشــيات 

اإليرانية التي تدعمها طهران.
واعتبــر أن كافــة الفصائــل المســلحة التــي 
تدعمهــا طهــران فــي الشــرق األوســط هــي 

“جزء من إيران”.
حزب هللا والحشد والحوثي

اإليرانيــة  الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
إّن  قولــه  المحافــظ  آيــة هللا  عــن  )إيســنا( 
“إيــران اليــوم ليســت فقــط إيــران وال تحّد 
بحدودها الجغرافية. الحشــد الشــعبي في 
العــراق وحــزب هللا فــي لبنــان وأنصار هللا 
)المتمــردون الحوثيون( فــي اليمن وقوات 
والجهــاد  ســوريا  فــي  الوطنــي  الدفــاع 

اإلسالمي وحماس في فلسطين، هذه كلها 
إيــران”. وتابع: “أليس جنــوب لبنان إيران؟ 

أوليس حزب هللا إيران؟”
يذكــر أن آيــة هللا أحمــد علــم الهــدى عضــو 
في مجمع الخبراء المكّلف بتعيين المرشد 
األعلى واإلشراف على عمله وحتى إقالته.

وأتــت تصريحاتــه بعــد أكثــر مــن 10 أيــام 
علــى خطــاب لزعيــم حــزب هللا فــي لبنان، 
حسن نصرهللا أكد فيه الوالء التام إليران، 
رافعــًا رايــة الدفــاع عــن “ســيده” بحســب 
وصفــه، المرشــد األعلــى فــي إيــران علــي 

خامنئي.

قــال الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
إن بــالده مســتعدة للتحــرك علــى حدودهــا 
الجنوبيــة مــع ســوريا بعــد أن حــذر مــن أن 
تركيــا قــد تتخذ خطــوات من جانــب واحد 
إذا لــم تقر الواليات المتحدة إقامة ”منطقة 

آمنة“ في شمال شرق سوريا هذا الشهر.
وقــال أردوغان للصحافيين في اســطنبول، 
أمــس، قبــل أن يغــادر لحضــور اجتماعــات 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ”اكتملــت 

استعداداتنا على حدودنا“.
وتقــول أنقرة إن واشــنطن تتلــكأ في إقامة 
منطقة آمنة كبيرة بما يكفي لطرد جماعات 
مسلحة كردية سورية من منطقة الحدود.

وكــرر أردوغان االســتياء من دعم الواليات 
إن  وقــال  األكــراد  للمقاتليــن  المتحــدة 

واشنطن تمدهم باألسلحة.
وأضــاف ”ال نرغــب فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع الواليــات المتحــدة... لكننــا ال نســتطيع 
لمنظمــة  الــذي تمنحــه  الدعــم  أن نتجاهــل 

إرهابية“.
يــوم  بعــد  أردوغــان  تصريحــات  وجــاءت 
مــن قــول مصدريــن أمنيين لرويتــرز إنه تم 
إرســال أطباء من مدن كبرى في تركيا إلى 
إقليمين في جنوب البالد اســتعدادا لتوغل 
أن  وأضافــا  ســوريا  شــمال  فــي  محتمــل 

إجازات األطباء في المنطقة ألغيت أيضا.
وقال مسؤول أمني بارز ”تم تعليق إجازات 
عبــر  لعمليــة محتملــة  لالســتعداد  األطبــاء 
اآلن  فتــرة طويلــة.  منــذ  نســتعد  الحــدود. 
وصلنا لمرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في 

أي وقت يبدو ضروريا“.
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أعلن تنظيم داعش، أمس، مسؤوليته 
بحيــاة  أودى  حافلــة  تفجيــر  عــن 
العراقيــة،  كربــالء  قــرب  شــخصا   12

الجمعة.
وفي وقت ســابق، قال رئيس الوزراء 
العراقــي عادل عبــد المهدي، إن قوات 
األمن اعتقلت رجال يشــتبه في قيامه 
خــارج  الجمعــة،  الحافلــة،  بتفجيــر 
مدينــة كربالء والتي قتل جراءها 12 

مدنيا بينهم أطفال ونســاء. ولم يقدم 
عبــد المهــدي، في بيان أصــدره مكتبه 
اليــوم الســبت، أي تفاصيــل أخرى عن 

المشتبه به.
وكان مســؤولون ذكروا، الجمعة، أن 5 
ركاب أصيبوا أيضا في التفجير، الذي 
وقــع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر 
عبــر نقطــة تفتيــش للجيــش العراقــي 

بين كربالء والحلة.

رأى وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
أن  قرقــاش  أنــور  اإلمــارات  فــي 
حملــة اإلخــوان المنظمــة ضــد مصر 

واستقرارها فشلت فشال ذريعا.
وأضــاف فــي تغريــدة علــى حســابه 
منصــات  أن  أمــس،  تويتــر،  علــى 
الموجــه والمدعــوم يقابلــه  اإلعــالم 
دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية 
ومؤسساتها. كما شدد على أن مصر 

تتعافــى وتواجــه التحديات بإصرار 
يوميــًا، مضيفــًا: “الواقــع غيــر الــذي 
يــروج لــه هذا اإلعــالم الحزبــي، في 
إشــارة إلى إعــالم اإلخــوان( الممول 
كان  قرقــاش  أن  يذكــر  خارجيــا.” 
التقــى قبل 10 أيام وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري في القاهرة، 
وشــدد علــى وجــود “توافــق تام في 

الرؤى” بين البلدين.

العراق.. داعش يتبنى تفجيرا أودى بحياة 12

قرقاش: حملة اإلخوان ضد مصر فشلت فشاًل ذريعًا

الجزائر - وكاالت باريس - رويترز

انطلقــت، أمس الســبت، تظاهرة في مدينة 
للســبت  الجزائــر،  شــرق  ببجايــة  خراطــة 
بالتغييــر  للمطالبــة  التوالــي  علــى  الثالــث 

الجذري للنظام.
ورفــض المتظاهــرون مــا وصفــوه بالحكــم 
العســكري فــي البــالد. كمــا رفعــوا هتافــات 
معتقلــي  كافــة  ســراح  بإطــالق  تطالــب 

الحراك.
يذكــر أن خراطــة تعتبــر مهــد الحــراك فــي 
الجزائــر، فهــي المدينــة التــي انطلقــت فيها 
للعهــدة  الرافضــة  االحتجاجــات  شــرارة 
العزيــز  عبــد  الســابق  للرئيــس  الخامســة 

بوتفليقة في 17 فبراير الماضي.
المتظاهريــن  مــن  اآلالف  عشــرات  وكان 
بوســط  مســيرة  فــي  الجمعــة،  شــاركوا، 
مهــم  اختبــار  أول  فــي  العاصمــة  الجزائــر 
لحركــة االحتجاجات المســتمرة منذ أشــهر 
إجــراء  موعــد  الحكومــة  حــددت  أن  بعــد 

االنتخابات في ديسمبر المقبل.

ونظــم المحتجون المســيرة على الرغم من 
بارزيــن  نشــطاء  ثالثــة  الســلطات  اعتقــال 
علــى مــدى األســبوع المنصــرم، إضافة إلى 
اعتقــال األمين العام لحــزب جبهة التحرير 
فــي  الحاكــم  الحــزب  كان  الــذي  الوطنــي، 

البــالد، الخميــس. كمــا أتــت تلــك المســيرة 
رغم إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد 
صالــح، يــوم األربعــاء، أمــرا لقــوات األمــن 
بإيقــاف واحتجــاز أي حافــالت أو عربــات 

تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.

الغــاز  قنابــل  الفرنســية  الشــرطة  أطلقــت 
علــى  القبــض  وألقــت  للدمــوع  المســيل 
تفريــق  خــالل  الســبت،  أمــس  العشــرات، 
”الســترات  محتجــي  مــن  مجموعــات 
تنظيــم  يحاولــون  كانــوا  الصفــراء“ 
وســط  فــي  بهــا  مصــرح  غيــر  مظاهــرات 

باريس.
مــن  ضخمــة  أعــدادا  الحكومــة  ونشــرت 
مؤيــدو  يســتغل  أن  خشــية  الشــرطة 
الســترات الصفراء احتجاجات مصرح بها 
علــى تغيــر المنــاخ ونظــام جديــد إلصالح 
أجــور التقاعــد فــي نشــر االضطــراب فــي 
العاصمة الفرنســية. وقالت شرطة باريس 
إنهــا ألقــت القبــض علــى 90 شــخصا فــي 
النهــار  منتصــف  قرابــة  بحلــول  العاصمــة 
بتوقيــت   1000( المحلــي  بالتوقيــت 
محتــج   100 لنحــو  وتصــدت  جرينتــش( 
شــارع  فــي  التجمــع  محاولتهــم  خــالل 
الشــانزليزيه. وتم نشر نحو 7500 شرطي 

وصــول  دون  األمنــي  االنتشــار  وحــال 
االحتجاجات إلى عدة مناطق في باريس 
بينهــا شــارع الشــانزليزيه وتــم إغــالق مــا 

يزيد على 30 محطة مترو.
إجــراءات  أيضــا  الســلطات  وتتخــذ 
يخــرب  أن  دون  للحيلولــة  احترازيــة 

المحتجون مناســبة ثقافية ســنوية مطلع 
خاصــا  نظامــا  للجمهــور  تتيــح  األســبوع 
لدخــول المواقــع التاريخيــة. وتــم إغــالق 
بعــض المواقــع مثــل قــوس النصــر بينمــا 
طلبــت مواقــع أخــرى مثــل قصــر اإلليزيــه 

الرئاسي من الزائرين التسجيل مسبقا.

عشرات اآلالف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة الجمعة
قنابل غاز أطلقتها الشرطة على محتجين في باريس أمس السبت )رويترز(

المحتجون طالبوا بالتغيير الجذري للنظام وإطالق ســراح المعتقلين الشــرطة الفرنســية تقمــع محتجــي الســترات الصفــراء
الجزائر.. تظاهرة جديدة تنطلق من مهد الحراك إطالق الغاز على المتظاهرين باريس واعتقال العشرات
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 الوضع خطر 
وهذا وقت اليقظة

فــي األوضــاع االســتثنائية كالتــي تمــر بهــا المنطقــة حاليــًا، علينــا كــدول وقادة وشــعوب، 
أن نكــون بغايــة اليقظــة والحــذر، وأن تكــون جبهاتنــا الداخلية محمية بالكامــل، وبأقصى 
درجــات األمــن، أي أن يكــون األمــن فــوق كل اعتبــار ألســباب خطيــرة، بمقدمتهــا حمايــة 
الجبهــة الداخليــة، مــن خاليــا نائمــة للعــدو تتحــرك بهــذا الوقــت بالــذات، ومــا تعرضــت 
لــه المملكــة العربيــة الســعودية حماهــا هللا برهــان ســاطع على االســتهداف الموجــه لدول 
المنطقة، وخصوصا البحرين والســعودية ودولة اإلمارات، وهي الدول التي وقفت بوجه 
التحديات متحدة تحت مظلة واحدة وضمن استراتيجية موحدة لمواجهة األخطار، من 
هنا تبرز حتمية الجبهة الداخلية المحمية، الواعية، اليقظة والحذرة، فالوضع خطير جدًا 
وأية شــرارة هنا أو هناك ستشــعل المنطقة بأســرها، وهنا في خضم هذه الفوضى قد يجد 

أعداء المنطقة من الداخل والخارج فرصتهم الختراق الجبهة الداخلية.
لقــد مــرت المنطقة بأحــداث مماثلة بالقرن الماضي، حــروب وصراعات وتحديات، وكانت 
لسمو رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا حينها رؤيته الثاقبة في التعاطي 
مــع تلــك التحديــات، ورأى ســموه مــا لم يَره كثيــرون في خضــم الفوضى الســائدة وقتها، 
وثبــت فيمــا بعــد ســداد هذه الرؤيــة التي كانت تــرى األخطــار والتحديــات وتتعامل معها 
بحكمــة وحــزم ويقظــة وحــذر، وقــد جنبتنــا تلــك الرؤيــة الحكيمــة الكثيــر مــن التداعيات 
المحتملــة لتلــك األخطــار، وهــا هــو ســموه حفظــه هللا وفــي ظل هــذه األوضاع المشــتعلة 

والتهديدات واالستهداف للجبهات الداخلية لدولنا الخليجية، يعيد طرح الرؤية الداعمة 
للوحــدة واليقظــة وحتميــة التركيــز علــى األمن الذي هو فــوق كل اعتبار، فأمننــا الداخلي 
أســاس األمــن الخارجــي، فطالمــا جبهتنــا الداخلية، شــعوبا وقــادة، بخير، فهــذه هي القوة 
التــي تندحــر أمامهــا أيــة تهديــدات خارجية، قوتنــا الداخليــة، المعتمدة على شــعوبنا هي 
حصننــا، لهــذا البــد مــن االنتباه للوضع الداخلــي ومراقبة كل التحركات المشــبوهة، ورصد 
كل الخطــوات المشــكوك فيهــا، وأال نســتهين بــأي جزء مهما صغر فيما يتعلــق باألمن، فقد 
يكون مجرد شــخص واحد مندس أو متغلغل أو مخترق ألجهزتنا ومؤسســاتنا من شــأنه 

أن يدمر ما بنيناه.
هذا الوقت خطير وبغاية الحساســية، ومن الضرورة التركيز على وحدة المجتمع الواحد 
مــن جهــة ووحــدة الشــعوب الخليجية مــن جهة أخرى، حتــى تلك التي تبدو خــارج دائرة 
الخطــر كمــا تتوهــم، هــي مســتهدفة مثلنــا إذا مــا نشــبت حــرب أو صــراع بالمنطقــة، لذلك 
وأقولهــا بصراحــة، لــو بــدت حكومــة خليجيــة غير مكترثــة بما يجــري، أو غيــر متضامنة، 
فعلى الشعب هناك أن يبقى يقظًا ومتضامنًا مع بقية أشقائه شعوب المنطقة، وهذا كفيل 

بحماية الجميع.

تنويرة: ال تفقد ثقتك عندما ترى العالم عكسك، فقد يكون ذلك انعكاس صورته. «
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@albiladpress.com
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اليوم الوطني السعودي... 
فرحة بحرينية

يصادف يوم غد االثنين 23 سبتمبر اليوم الوطني السعودي الـ 89، وهي مناسبة 
عزيــزة وغاليــة عند أهل البحرين لما للشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية 
مــن مكانــة ومعــزة خاصــة فــي قلوبنــا، وكمــا قال ســيدي صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء الموقر حفظــه هللا ورعاه )إن 
تالحمنــا وأخوتنــا وتاريخنــا المشــترك يجعلنــا نشــعر أن كل مــا يفــرح الســعودية 
يفــرح البحريــن، وكل ما يبهجها يبهجنا، ونحرص على التعبير عن حبنا وتقديرنا 

للمملكة الشقيقة ومشاركتها في أفراحها باليوم الوطني السعودي(.
المملكة العربية السعودية، صروح األمجاد والبطوالت وعنوان المجد واالنتصار 
وروح األمتين العربية واإلسالمية، ولملوكها وأمرائها الميامين دورهم التاريخي 
العظيــم فــي حمايــة العــرب والمســلمين وعزتهــم وكرامتهــم، وإشــعاع بطوالتهم 
أصبــح وهجــا مشــرقا يمــأ ســماء الكــون. عندمــا نتحــدث عــن الشــقيقة الكبــرى 
المملكــة العربيــة الســعودية فإننــا نتحــدث عن مملكة شــامخة قــادرة على صون 
كرامــة وعــزة األمتيــن العربيــة واإلســالمية، قيــم الشــجاعة والبطولــة واإلقــدام 

والدراية والبصيرة، مملكة ال تعرف غير طريق االنتصار والفوز.
إنهــا الســعودية الحــارس األميــن لبيــت هللا الحــرام وأرض التوحيــد، وســتعمل 

باســتمرار علــى أرفــع مســتوى انطالقا من مســؤوليتها العظمى فــي درء األخطار 
التــي تهــدد األمــة العربيــة واإلســالمية ومتابعة مســتمرة لكل القضايا الحساســة 
الحضــارة  تصنــع  التــي  القيــم  واإلخــالص  والمبــدأ  العمــل  ألمتنــا.  والمصيريــة 
والشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية هــي الحضــارة الخضــراء المثمرة 
للبشــرية والمتفردة باألصالة بل الزاد الحضاري العريق الذي تنهل منه اإلنســانية 
جمعــاء، إنهــا الزعامــة الحقيقيــة ومن أقوى األمم ولها الفضــل العظيم في وحدة 
الصــف العربــي ووحــدة المســلمين على الســواء، إنها قــوة ومناعــة وكرامة وعزة 

اإلسالم والمسلمين.
يقــول خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيــز، حفظه هللا ورعاه 
)علــى الــدوام أظهــر المواطــن الســعودي استشــعارًا كبيرًا للمســؤولية، وشــكل مع 
قيادته وحكومته سدًا منيعًا أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل بعد توفيق هللا، 

الكثيَر من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته(.

حفظ الله المملكة العربية السعودية وأدام عليها نعمة األمن والعز  «
والرخاء واالزدهار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال تشجعوا الماللي على مزيد من اإلرهاب )2(
نشــرت صحيفــة لوفيغــارو مقــاال بتاريــخ 17 تمــوز الماضــي بعنــوان 
“أســباب اعتقــال الباحثــة الفرنســية اإليرانيــة في طهــران”، يتحدث 
المقــال عــن ســيدة فرنســية مــن أصــل إيرانــي اعتقلتهــا الســلطات 
اإليرانيــة، ويوحــي بــأن الهــدف كان التخطيــط للتبــادل مــع المتهــم 
الرئيسي في قضية تفجير مؤتمر المقاومة اإليرانية أسد هللا أسدي 
الدبلوماســي اإلرهابي المســجون فــي بلجيكا، وتشــير لوفيغارو في 
هــذا المجــال إلــى نمــوذج من هــذا النــوع حيث قامت فرنســا ســابقًا 
بمبادلة ســيدة فرنســية رهينة في ســجون إيران بأحد قتلة شــهبور 

بختيار الذي كان في السجن في فرنسا.
الغريــب فــي األمــر أن فرنســا فــي العــام الماضــي وبعــد ثالثــة أشــهر 
مــن كشــف المخطــط كانــت مركزة علــى الموضوع، حيــث أعلنت أن 
الحكومة اإليرانية كانت وراء تلك العملية وقامت بطرد دبلوماسي 
إيراني من أراضيها بســبب ضلوعه فيها، وبعدها أصدر ثالثة وزراء 
فرنســيين - الخارجيــة والداخليــة والماليــة - بيانــا مشــتركا في هذا 
المجــال وحــذروا نظــام الماللــي مــن العبــث بأمن فرنســا، كمــا قامت 
فرنســا آنــذاك بتجميــد أمــوال أســد هللا أســدي المذكور ورئيســه في 
سّلم المراتب سعيد هاشمي مقدم، هذه اإلجراءات أّدت إلى مبادرة 
أوروبيــة ضــد النظــام اإليرانــي، خصوصــا بعــد مواصلــة نشــاطاته 
اإلرهابيــة فــي الدنمــارك، بإدراج هذين الشــخصين والفرع الرئيســي 

للمخابرات اإليرانية في القائمة األوروبية لإلرهاب.
ونحن هنا نجد أنفســنا أمام واقع مرير: من جهة نظام مارق وخارج 
علــى المبــادئ الدولية يعمــل من أجل زعزعة اســتقرار جميع البلدان 
العربيــة واإلســالمية، نظام يحكــم بالقتل واإلعــدام واإلرهاب داخل 
إيران، ويقوم بتصدير المجازر إلى مختلف الدول، وقد دّبر وخّطط 

لمجزرة في فرنســا بتفجير اجتماع كبير للمقاومة اإليرانية بحضور 
عشــرات األلوف، وكل الجهات المتخصصة في فرنســا وأوروبا لديها 
علــم كامــل بمــا حدث، فــكان لزامًا اتخــاذ إجراءات تتناســب مع هذا 
المخطــط، أقلهــا إغــالق ســفارات النظــام اإليرانــي التــي كانــت مركز 
العمليــات، واآلن، هــل تريــد فرنســا التنــازل عن أبســط مبــادئ األمن 
التجــارب  الفعــل؟  هــذا  مثــل  نتيجــة  ومــا  والالجئيــن؟  لمواطنيهــا 
الســابقة تقــول لنــا إن التقاعس في هذا المجال يؤدي إلى اســتظهار 
نظام والية الفقيه في ارتكاب جرائمه لينفذ في المســتقبل ما فشــل 
فيــه هــذه المــّرة، خصوصــا إذا نظرنــا إلــى تاريــخ سياســة المســايرة 
والمهادنــة التــي كانــت سياســة أوروبا حيــال هذا النظــام منذ عقود، 
وكانــت نتيجتهــا عشــرات اآلالف مــن اإلعدامات داخــل إيران وقتل 
مئات اآلالف من أبناء شــعوب الشــرق األوســط وما شــاهدناه خالل 
الســنوات األخيــرة فــي ســوريا واليمن والعــراق ولبنان وأفغانســتان 

وغيرها من البلدان. 

بعد أربعين عامًا من اإلرهاب واالغتياالت تم إلقاء القبض  «
على دبلوماسي إرهابي رسمي فيجب على الجميع أن 

يعمل ما بوسعه لمنع هروبه من العدالة، وفي الختام 
من الضروري التذكير بما حدث قبل 31 عامًا في هذه 

األيام في إيران: ارتكاب مجزرة كبرى بحق ثالثين ألفًا من 
السجناء السياسيين من مجاهدي خلق وغيرهم عام 

1988، وصمت المجتمع الدولي والتغاضي عن هذه 
المجزرة دفعا نظام الماللي للشعور بأنه مبسوط اليد 
في ارتكاب أية جريمة داخل إيران وخارجها، ويجب أن ال 

تتكرر هذه التجربة مرة أخرى. “إيالف”.

سنابرق زاهدي

“سياسة المسايرة والمهادنة  «
مع النظام أنتجت عشرات 

اآلالف من اإلعدامات داخل 
إيران وقتل مئات اآلالف من 

أبناء شعوب الشرق األوسط”.

ألهميــة الســالم ومــن أجــل تعزيــز مبادئــه وقيمــه اإلنســانية ومثلــه الُعليا 
ولحاجــة األمــم والشــعوب إلــى الســالم اعتمدت األمــم المتحــدة يوم 21 
ســبتمبر ليكون يوًما دولًيا للســالم، فالسالم هو األمن واالستقرار، السالم 
هــو الطمأنينة والســكينة، الســالم هــو البناء والتنمية، الســالم هو الحياة، 
ولضمــان حــق الحيــاة لــأرض وحقــوق شــعوبها البــد أن ينعــم الجميــع 
بالســالم، أن ينعــم الجميــع بجليــل العافيــة وُحســن التعليــم، أن تتحقــق 
المساواة بين البشر والعدالة، أن يكون المناخ خالًيا من الشوائب البيئية.

في هذا العام موضوع السالم هو “العمل المناخي من أجل السالم”، الذي 
يتوافــق مــع الهــدف )13( من أهداف التنمية المســتدامة، حيث إن المناخ 
الجيــد المالئــم لحيــاة اإلنســان وســيلة لســالمته وســالمة األرض، فتغيــر 
المنــاخ يعنــي تغيــر حيــاة اإلنســان، فالمنــاخ الســيئ والكــوارث الطبيعية 
والبيئية والتلوث أمور ُتغير حياة اإلنســان وتجعله مجبًرا على أن ُيغادر 
بيته ودياره للبحث عن السكينة في مكان آخر، والمناخ السيئ يؤثر سلًبا 
على المحاصيل الزراعية والمياه وينعكس ذلك على الصحة اإلنسانية. 

ومــن وســائل مكافحــة تغيــر المنــاخ التركيــز علــى “االقتصــاد األخضــر” 
واالبتعاد عن القطاعات التي تسبب أكبر قدر من االنبعاث الُملِوث للبيئة، 
والعمــل علــى إبــراز اإلجــراءات المناخيــة الجيــدة لمجتمعاتنــا. إجراءات 
تملكهــا الــدول والمنظمــات وكل إنســان، فجميعنــا  قــادرون علــى إذكاء 
الوعــي ونشــر برامــج التوعيــة وتعزيــز أنمــاط الحيــاة المســتدامة، كلنــا 
معنيــون بالحفــاظ علــى الطبيعة وجمــال البيئــة، ومعنيون بدعــم الطاقة 
المتجــددة، لذلــك علينــا اعتمــاد ممارســات رفيقــة بالبيئــة تحقــق الســالم 

ألرضنا.
ومن أجل حياة ُمفعمة بالسالم يجب أن نشعر بحاجة اآلخرين وجوعهم، 
وأن تكون قلوبنا رحيمة على َمن يسكن في المالجئ بحًثا عن من ُيظلله 
األمن والسالم، فالحروب والجوع والفقر واألمراض واإلرهاب والكوارث 
الطبيعيــة تشــكل تهديــًدا لأمــن واالســتقرار وســًدا مانًعــا أمــام تحقيــق 

السالم.

وفي ظل تزايد التوتر اإلنساني والطبيعي يبحث الجميع عن  «
السالم، سالم النفس والديار، هذا التوتر الذي ُيهدد اإلنسان 

ومستقبل حياته وحياة أرضه، نحن جميًعا مسؤولون عن إحداث 
تحول جوهري نحو مستقبل صحي ونظيف وآمن وصديق للبيئة، 

ويقينا نحن قادرون على بناء أرض نستحق الحياة عليها ألننا 
شركاء في السالم، فيها تمحا آالمنا وتسمو آمالنا لتخفق راية 

السالم على أرضنا، أرض المحبة والسالم.

ُكلنـا ُشركاء في السالم

عبدعلي الغسرة

ال نراهن على حب كحب بالد الحرمين الشريفين التي لها مكانة في قلب 
كل مســلم ومســلمة، فمــن منــا ال يمني نفســه بزيــارة ولو خاطفــة للمملكة 
ليؤدي مناسك الحج أو العمرة أو أن يزور مدنها اآلسرة وأسواقها وفوق 

كل هذا وذاك أن يزور أهلها الطيبين.
وتتوالــى الزيــارات مــا بيــن البلديــن فــي كل مناســبة، فتــارة تجــد أهــل 
البحريــن فــي المملكة وتــارة العكس، وقد حظيت بمعرفة عدد من نســاء 
المملكــة العربيــة الســعودية ممــن يبعثــن علــى القلــب بهجــة ال غيرها هللا 
عليهــن، ففيهــن مــن الــذكاء والفطنــة ما يعجز اللســان عن وصفــه، ناهيك 
عــن ارتفاع حســن الخلــق والطيبة والمروءة وال تقليل في ذلك من شــأن 
الرجل السعودي الذي يمثل عالمة مميزة في كل مكان يعمل فيه ويترك 

بصمة من اإلبداع والتميز.
ولســت هنــا بصــدد الكتابــة عن تاريــخ البلديــن المعروف من حــب وإخاء 
وتراحــم عبــر العصــور، إنمــا نحــن هنــا نغبــط أنفســنا أن وقعنــا فــي حيــز 
جغرافــي متميــز يكســب العالقــة ما بيننــا وبين الشــقيقة الســعودية بعدا 
ال منــاص عنــه مــن امتداد حقيقــي لعمق اســتراتيجي وثقافــي وتاريخي 

للبلدين معا. 

ومضة: تعج البحرين حاليا بإخواننا وأخواتنا من المملكة العربية  «
السعودية في نموذج يمثل مدى الترابط بين البلدين، فكما 

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، نحتفل معها 
قلبا وقالبا وبمزيد من االفراح والبهجة في رسالة واحدة فحواها 

اللهم رد كيد المعتدين وانصر بالد الحرمين.

اللهم احفظ بالد الحرمين

سمر األبيوكي
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تمكــن ممثــل المملكــة فريــق نــادي الرفــاع مــن العــودة بنتيجــة إيجابية من 
المغــرب، فــي اللقــاء الذي جمعه مــع فريق أولمبيك آســفي المغربي وانتهى 
بنتيجــة )1-1(، الجمعــة، ضمــن ذهــاب دور الـــ 32 لــكأس محمــد الســادس 

لألندية العرب األبطال.

وســيقام لقــاء اإليــاب يــوم 1 أكتوبر 
خليفــة  مدينــة  اســتاد  علــى  المقبــل 

الرياضية.
كان  وبعدمــا  المبــاراة،  مجريــات 
الســماوي متأخرا في النتيجة بهدف 
فــي  نجــح  الرفــاع  أن  تؤكــد  مبكــر، 
تحقيــق األهــم من مهمتــه الخارجية 
وجماهيــره،  أرضــه  عــن  البعيــدة 
خاســرا  يخــرج  لــم  أنــه  خصوصــا 
وســتكون لــه األفضليــة فــي اإليــاب 
ســواء بالفــوز بأي نتيجــة أو التعادل 
ثمــن  الــدور  إلــى  للتأهــل  الســلبي 

النهائي.
وعــن المبــاراة، أكــد المــدرب الوطني 
لفريق الرفاع علي عاشــور أن نتيجة 
التعــادل كانــت جيــدة، خصوصــا مــع 

الظروف التي صاحبت المباراة.
المبــاراة كانــت  وأوضــح عاشــور أن 
اســتقبال  بســبب  ومعقــدة؛  صعبــة 
األولــى،  الدقيقــة  منــذ  مبكــر  هــدف 
مشــيرا إلى أن هــذا األمر تكرر خالل 
5 أيــام لفريقــه بعدمــا اســتقبل هدفــا 
مبكــرا فــي لقــاء كأس الســوبر محليا 

أمام المنامة األسبوع الماضي.

يتميــزون  العبــون  “لدينــا  وقــال 
بالصالبــة الذهنيــة، اســتطعنا العودة 
فــي المبــاراة والســيطرة علــى معظم 
أوقاتهــا وخلــق العديــد مــن الفــرص 

السانحة للتهديف”.
ومــن المؤمــل أن يكــون وفــد الرفاع 
عــاد إلى المملكــة؛ اســتعدادا للمباراة 
المحليــة المقبلــة فــي دوري ناصر بن 
حمد الممتــاز أمام فريق المنامة يوم 

ثــم  الجــاري،  ســبتمبر   26 الخميــس 
يستعد للقاء أولمبيك آسفي المغربي 
ومهمــة  مرتقبــة  مبــاراة  فــي  إيابــا 
ومصيريــة نحو تحديــد المتأهل إلى 

دور الـ 16.

نتيجة إيجابية للرفاع أمام أولمبيك المغربي

فريق الرفاع

علي عاشور

تنطلق اليوم األحد منافســات الجولة الســابعة 
لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، بإقامة 

لقاءين.
ويلتقــي فــي المباراة األولــى النجمة مع مدينة 
عيســى فــي الســاعة ٦ مســاء، وتليهــا مباشــرة 
مباراة األهلي والحالة في الساعة ٧:٤٥ مساء.
وتقــام المباراتــان علــى صالة اتحاد الســلة بأم 

الحصم.
غــٍد  يــوم  الجولــة  منافســات  وتســتكمل 
واالتحــاد  الرفــاع وســماهيج  بلقائــي  اإلثنيــن 
والنويــدرات، فيما تختتم الجولة يوم الثالثاء 

بلقاء واحد سيجمع سترة والبحرين.
مــع  المحــرق  مبــاراة  الســلة  اتحــاد  وأجــل 
المنامــة؛ بســبب مشــاركة الفريــق  فــي بطولــة 
األندية اآلســيوية التي ستســتضيفها العاصمة 
التايالنديــة بانكوك خالل الفتــرة من ٢٤ لغاية 

٢٩ سبتمبر.
ويتصــدر الترتيــب العام فريــق المنامة برصيد 
بـــ١١  واألهلــي  المحــرق  يأتــي  ثــم  نقطــة،   ١٢

النجمــة  نقــاط،   ١٠ والحالــة  الرفــاع  نقطــة، 
والنويدرات ٩ نقاط، البحرين وســترة ٨ نقاط، 
االتحــاد وســماهيج ٧ نقــاط ومدينة عيســى ٦ 

نقاط.
وبالعودة لمواجهتي افتتاح الجولة ٧، سيكون 
النســر األهــالوي علــى موعد مع اختبــار جديد 
بفريــق  متمثــال  عنيــدا  يواجــه خصمــا  حينمــا 
الحالة، إذ يســعى األصفر نحو مواصلة نتائجه 

فيمــا  الثانيــة،  الخســارة  وتجنــب  اإليجابيــة 
يتطلــع الحاالوية لمواصة العروض القوية هذا 
الموســم واإلطاحة بمنافســه التي ســتضمن له 

العبور إلى الدور السداسي بشكل كبير.
وفــي المباراة الثانية، تميل األفضلية لمصلحة 
فريــق النجمــة علــى منافســه مدينــة عيســى؛ 
عطفــا علــى الفــوارق الفنيــة ونتائــج الفريقيــن 

في المرحلة الماضية.

مواجهة قوية تجمع األهلي بالحالة.. والنجمة أمام المدينة
اليوم انطالق الجولة ٧ لدوري زين

يختتم منتخب الناشئين لكرة القدم عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت البحرين )4 عصرا بتوقيت أوزبكستان( مشواره في التصفيات 
المؤهلة إلى بطولة آســيا للناشــئين 2020، بلقاء منتخب تركمانســتان على ملعب transportation institue بالعاصمة األوزبكية 

)طشقند(، ضمن إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

ولــن تؤثــر نتائــج التصفيــات علــى 
الناشــئ  منتخبنــا  مشــاركة  وجــود 
فــي البطولة اآلســيوية؛ كون مملكة 
اســتضافة  بحــق  فــازت  البحريــن 
البطولة خالل العام المقبل )2020(.
الثالــث  هــو  اليــوم  لقــاء  ويعتبــر 
بعــد  التصفيــات  فــي  لمنتخبنــا 
األولــى  الجولــة  لقــاءي  خــاض  أن 
والهنــد  أوزبكســتان  أمــام  والثانيــة 
علــى التوالــي، إذ خســر المباراتيــن 
علــى  و)5-0(   )3-1( بنتيجتــي 

التوالي.
ويســعى منتخبنا للظهــور اإليجابي 
فــي الجولة الثالثــة وتحقيق نتيجة 
إيجابيــة أمام منتخب تركمانســتان 

الــذي تعــرض إلــى خســارتين أيضا، 
فيمــا يتنافــس منتخبــا أوزبكســتان 
والهنــد علــى البطاقــة المؤهلــة إلــى 

النهائيات لبطل المجموعة.
ويقــود منتخبنــا للناشــئين المــدرب 

الوطني راشد الدوسري.

منتخب الناشئين لكرة القدم

ــوار الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة ــ ــش ــ ــي خـــتـــام م ــ ف
منتخب الناشئين الكروي يالقي تركمانستان

خالد بن حمد: هدفنا وضع البحرين على خارطة المالكمة العالمية
ــد ــم ــح ــن م ــ ــد مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة بـــحـــضـــور ســـلـــمـــان بـ ــهـ ــشـ ســــمــــوه يـ

برعاية وحضور النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أقيمت مســاء يوم الجمعة 
الموافق 20 ســبتمبر منافســات بطولة البحرين والكويت الدولية للمالكمة، التي نظمها 

االتحاد البحريني للمالكمة بقاعة المؤتمرات بفندق “كراون بالزا”.

الشــيخ  ســمو  حضــور  البطولــة،  وشــهدت 
سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس 
البحرينــي لأللعاب القتاليــة، واألمين العام 
للجنــة األولمبيــة البحرينية محمد النصف، 
وعــدد مــن المســؤولين بالقطــاع الرياضي، 
وعشــاق  ومحبــي  المدعويــن  مــن  وعــدد 

رياضة المالكمة.

تعزيز الحضور البحرين عالميا

وبهذه المناســبة، قال سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة “لقد أطلقنا رؤيتنا الهادفة 
تتضمــن  التــي  المالكمــة،  رياضــة  لدعــم 
تشــكيل فريــق وطني قادر على المشــاركة 
المشــرفة فــي مختلــف البطــوالت القاريــة 
والدوليــة والمنافســة علــى إحــراز المزيــد 
من اإلنجــازات للرياضة البحرينية. وضمنا 
هــذه الرؤيــة مشــاركة المالكمــة البحرينية 
فــي األولمبيــاد. ونهــدف مــن خــالل هــذه 

علــى  البحرينــي  الحضــور  لتعزيــز  الرؤيــة 
خارطة المالكمة العالمية”.

”BCSC“ ثقتنا كبيرة بـ

وأضاف ســموه “ثقتنــا كبيرة بالمجلس 
 )BCSC( القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي 
بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  برئاســة 
محمــد آل خليفــة فــي وضــع اآلليــات 
مســتوى  لرفــع  الداعمــة  والخطــط 
اتحادات الرياضات القتالية المنضوية 
تحــت مظلــة المجلــس الســيما اتحــاد 
علــى  إيجابــا  ينعكــس  بمــا  المالكمــة، 
تنفيذ أهــداف رؤيتنا للنهوض برياضة 
المالكمــة ودفعنــا لتكون على مســتوى 
متقــدم، تلبــي تطلعاتنــا إلحــراز نتائــج 
مميــزة تضــاف لسلســلة النتائــج التــي 
للرياضــة  القتاليــة  الرياضــات  حققتهــا 

البحرينية”.

اإلشادة بالمستويات والتنظيم

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أشــاد  كمــا  المتميــز،  التنظيمــي  بمســتوى 
ســموه بالمســتويات الكبيــرة التــي قدمهــا 
المنتخبيــن  مــن  المشــاركون  المالكمــون 
البحرينــي والكويتــي في هــذه البطولة، ما 
انعكــس بصــورة واضحــة علــى نجــاح هذا 
الملتقى الرياضي، مقدرا سموه في الوقت 
ذاتــه جهــود االتحــاد البحرينــي للمالكمــة 
العمــل  وطاقــم  كازرونــي  علــي  برئاســة 

باللجنــة المنظمــة فــي اإلعــداد والتحضيــر 
لهذه البطولة.

المالكمة البحرينية تتفوق

وأسفرت نتائج بطولة البحرين والكويت 
الدوليــة للمالكمــة، عــن تفــوق المنتخــب 
البحريني للمالكمة على شقيقه المنتخب 
نــزاالت  بـــ5  الفــوز  بمجمــوع  الكويتــي 
المنتخــب  فــاز  فقــد  نــزاالت.   4 مقابــل 
البحريني في فئة SCHOOL BOY وزن 
43 كيلوجرامــا، بعــد فــوز المالكــم علــي 

بوخلــف علــى حســاب المالكــم الكويتــي 
محمد العنزي. وفي فئة الشباب وزن 46 
كيلوجرامــا، فــاز المالكم الكويتي راشــد 
فــواز علــى حســاب المالكم ســيد فاضل، 
60 كيلوجرامــا،  الفئــة ذاتهــا وزن  وفــي 
فاز المالكــم الكويتي محمد حذافه على 
المالكــم مهــدي محمــد، وفي نفــس الفئة 
وزن 80 كيلوجراما فاز المالكم الكويتي 
المالكــم  حســاب  علــى  الرشــود  خالــد 
وزن  الكبــار  وزن  وفــي  قاســم.  أســامة 
52 كيلوجرامــا، فــاز المالكــم بالل محمد 

الكويتــي حمــود  المالكــم  علــى حســاب 
المطيــري، وفــي الفئة ذاتها، فــاز المالكم 
يوســف البلوشــي علــى حســاب المالكــم 
المالكــم  وفــاز  الكويتــي حمــود ضــاري، 
ســيد علي على حساب المالكم الكويتي 
محمد عبدالرحمن، وفاز المالكم عبدهللا 
الكويتــي  المالكــم  حســاب  علــى  فضــل 
المالكــم دينيــس  العنــزي وفــاز  عبــدهللا 
البيتــوف على حســاب المالكــم الكويتي 

عبدالرحمن العنزي.

عبداهلل فضل يحصد جائزة 

أفضل مالكم

ســلم رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب 
القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد آل 
خليفــة، العــب المنتخب الوطنــي للمالكمة 
مالكــم  أفضــل  جائــزة  فضــل  عبــدهللا 
الدوليــة  والكويــت  البحريــن  بطولــة  فــي 
للمالكمــة، بعد المســتوى المميز الذي قدمه 
المالكــم خالل نزاله أمــام المالكم الكويتي 
عبــدهللا العنزي، والذي انتهى بفوز المالكم 

عبدهللا فضل.

المكتب اإلعالمي

 جانب من النزاالتسمو الشيخ سلمان بن محمد يسلم جائزة أفضل مالكم

جانب من التتويج سمو الشيخ خالد بن حمد 22 سبتمبر 2019 األحد
23 محرم 1441

أحمد مهدي

عاشور: العبونا 
يتميزون بالصالبة 

الذهنية

سبورت محمد الدرازي

مورفي يعود 
لسلة المحرق

أعلــن نــادي المحــرق عــن تعاقــده مــع 
مورفــي؛  كيفــن  األميركــي  الالعــب 
الســلة  لكــرة  األول  الفريــق  لتمثيــل 
الموســم  منافســات  فــي  بالنــادي 

الرياضي الجديد.
الالعــب  مــع  المحــرق  تعاقــد  وجــاء 
مواطنــه  عــن  بديــال  ليحــل  مورفــي؛ 
وويــل آرتينــو الــذي قدم اعتــذاره عن 
مواصلــة اللعــب مــع الفريق حســب ما 

أورد الموقع الرسمي للنادي.
مثــل  أن  مورفــي  لألميركــي  وســبق 
ســلة المحــرق فــي نهائيــات الموســم 
الماضــي، وســاهم في تحقيــق الفريق 
للقــب بطولــة الــدوري والحصول على 

وصافة كأس خليفة بن سلمان.

سبورت



خــاض مســاء أمــس العــب منتخبنــا الوطنــي لبنــاء األجســام المتميــز محمود 
المغربي منافســات بطولة أرنولد كالســيك التي أقيمت منافســاتها ببرشــلونة 

بإسبانيا بمشاركة عالمية واسعة.

وأقيمت باألمس مراسم وزن الالعبين تلتها 
المنافسات التي استمرت حتى وقت متأخر 
مــن المســاء، ويشــارك المغربــي في مســابقة 
الفيزيــك وتقــام منافســات البطولــة بجميــع 
مســابقاتها فــي الفترة من 20 وتســتمر حتى 
ويصاحــب  الجــاري،  ســبتمبر  شــهر  مــن   22
البطولة عدد من المعارض بمنتجات التغذية 

والمكمالت الغذائية على هامش البطولة.
مــن جهتــه، أعــرب الالعــب المتألــق محمــود 
المغربــي عــن بالــغ ســعادته بتمثيــل مملكــة 
هــذا  فــي  الوطنــي  والمنتخــب  البحريــن 
أنــه  موضحــا  العالمــي،  الرياضــي  المحفــل 
استعد له بالشكل المثالي ومنذ فترة طويلة 
أجــل  مــن  خــاص؛  تدريبــي  برنامــج  خــاض 

تحقيــق أفضــل النتائــج والمراكــز ورفــع علم 
المملكة عاليا.

بترشــيح مــن االتحــاد البحريني لكرة القــدم، عين االتحاد العربــي لكرة القدم 
سعد العيسى مراقبا لمباراة فريقي الجزيرة اإلماراتي والنصر العماني ضمن 

إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس لألندية العرب األبطال.

وســتقام المبــاراة يــوم اإلثنيــن الموافق 23 
ســبتمبر الجاري على اســتاد محمد بن زايد 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  أبوظبــي  بإمــارة 

المتحدة.
ويعتبر ســعد العيسى أحد موظفي االتحاد 
الكفــاءات  ومــن  القــدم،  لكــرة  البحرينــي 
البحرينية اإلدارية، وسبق له اإلشراف على 

مراقبة العديد من المباريات على المستوى 
المحلــي، كمــا شــارك فــي عــدد مــن الــورش 

التابعة لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وقدم ســعد العيســى شــكره لرئيس مجلس 
إدارة االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة وإلــى مجلــس 
لــه  أوليــت  التــي  للثقــة  االتحــاد؛  إدارة 

للمشــاركة فــي إدارة مباريــات كأس محمــد 
الســادس لألنديــة العــرب األبطــال، بصفتــه 

مراقبا للمباريات.

العيسى مراقًبا لمباراة الجزيرة والنصرالمغربي يشارك ببطولة أرنولد كالسيك للفيزيك

حقــق النجمــة بدايــة قويــة فــي دوري ناصر بن 
حمــد الممتاز لكــرة القدم، بعدمــا تخطى الحالة 
بأربعــة أهــداف مقابــل واحد، في المبــاراة التي 
جمعت الطرفين، أمس، على استاد الشيخ علي 
بــن محمــد آل خليفــة، ضمــن منافســات الجولة 

األولى للمسابقة.
وســجل أهــداف النجمــة كل مــن: ســالم عــادل، 
علــي مــدن، علي منير وســموأل الســر، وللحالة: 

يوسف يعقوب.

وفــي اللقــاء الثانــي علــى ذات الملعــب، تعــادل 
البسيتين مع المنامة بهدف لكليهما.

سجل للبسيتين محمد خالد، وللمنامة بيدرو.

النجمة والحالة
علــى  ســيطرته  يفــرض  أن  النجمــة  اســتطاع 
مجريــات النصــف األول من المباراة، وتوج ذلك 

بتسجيل هدفين.
جــاء الهــدف األول مبكــرا بعد كــرة ركنية تابعها 

علي منير برأســه قبل أن تصل إلى ســالم عادل 
الــذي ســدد الكــرة مباشــرة فــي مرمــى حــارس 

الحالة حمد الدوسري وصوال للدقيقة )٩(.
وواصل النجمة أفضليته، وبعد كرة بينية رائعة 
مــن المحتــرف الســنغالي ممــادو للجنــاح األيمن 
علي مدن الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة 

أرضية يسار الحارس معانقة الشباك )٤٣(.
وفــي الشــوط الثانــي، ســجل علــي منيــر الهدف 
الثالــث للنجمــة عبر كرة ســددها داخــل المنطقة 

بسهولة بعد دربكة في الدفاع البرتقالي )٦١(.
وســجل الحالــة هــدف التقليــص عنــد الدقيقــة 
)٨٦( عبــر الالعب يوســف يعقــوب، قبل أن يعود 
عبــر  البرتقالــي  شــباك  لزيــارة  مجــددا  النجمــة 
الالعــب البديــل ســمؤال الســر الــذي ســدد كــرة 
قوية بيساره في اللحظات األخيرة من المباراة.
عبداألميــر،  عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونــه عبدهللا صالح وجاســم حســن، والحكم 

الرابع وليد محمود.

البسيتين والمنامة
األول  الشــوط  إنهــاء  مــن  البســيتين  تمكــن 
لصالحه، بعدما سجل محمد خالد هدف التقدم 
وصــوال للدقيقــة )٢٥(، فيمــا لم تفلــح محاوالت 

المنامة للعودة عن أي جديد.
مــن  المناميــون  تمكــن  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
التعديــل عنــد الدقيقــة )٦٣( عبــر كــرة بينية من 
سعد العامر إلى بيدرو الذي سدد كرة سهلة في 

شباك الحارس أحمد عبدالرسول.
ورغم محاوالت الطرفين لتسجيل هدف الفوز، 

إال أنهما اكتفيا بالتعادل اإليجابي.
وشــهدت المبــاراة مطالبــة العبــي المنامة بركلة 
جــزاء فــي الوقت المحتســب بديــال للضائع في 

الشوط الثاني.
أدار المباراة الحكم عبدهللا قاسم، وعاونه سيد 
فيصــل علــوي وعبدهللا يعقــوب، والحكم الرابع 

أحمد خليل.

اتحاد الكرةاتحاد رفع األثقال

ــمــمــتــاز ال حــمــد  بـــن  ــر  ــاصـ نـ دوري  فـــي  ــادالن  ــعـ ــتـ يـ والـــمـــنـــامـــة  ــتــيــن  ــســي ــب ال

فوز رباعي للنجمة على الحالة

البهجة على وجوه محاربي السرطان الصغار
المسابقة ــادرات  مــب وضمن  الممتاز  حمد  بــن  ناصر  دوري  افتتاح  فــي 

ضمــن مبــادرات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2019 - 
2020، شارك محاربو السرطان الصغار )األطفال المصابون بمرض السرطان( في ركلة 
البدايــة لمنافســات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، خــالل مبــاراة فريقي الحــد والرفاع 
الشــرقي، التــي أقيمــت الجمعــة 20 ســبتمبر الجــاري على االســتاد الوطني فــي افتتاح 

مباريات المسابقة.

وجــاءت المبادرة من قبــل اللجنة المنظمة 
العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز لتحقق 
حلــم األطفــال المصابين بمرض الســرطان 
الرياضيــة  بالفعاليــات  المشــاركة  فــي 
واالجتماعية المختلفة، إذ أقيمت المبادرة 
التابعــة  “ابتســامة”  مبــادرة  مــع  بالشــراكة 
لجمعية المســتقبل الشبابية، وهي المعنية 
واالجتماعــي  النفســي  الدعــم  بتقديــم 

لألطفال مرضى السرطان.
وشــارك المحاربــون الصغــار للســرطان في 
عمليــة دخــول العبــي الفريقيــن مــع طاقم 
التقــاط  تــم  كمــا  الملعــب،  إلــى  التحكيــم 

بحضــور  الفريقيــن  مــع  جماعيــة  صــورة 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القــدم والمديــر التنفيــذي لــدوري ناصر بن 
حمــد الممتاز عارف المناعــي، األمين العام 
إبراهيــم  القــدم  لكــرة  البحرينــي  لالتحــاد 
المســتقبل  جمعيــة  ورئيــس  البوعينيــن، 
الشــبابية صبــاح الزيانــي، إضافــة إلــى رفع 
يافطــة مســاندة لحملــة “أطفالنــا كالذهب” 
بنســختها السادســة، والتــي تطلقها مبادرة 
عــام  كل  مــن  ســبتمبر  شــهر  “ابتســامة” 

للتوعية بسرطان األطفال.
كمــا شــارك الالعبون فــي ركل كــرة البداية 

لمنافســات دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز 
وسط أجواء من البهجة التي رسمت على 
وجــوه المحاربيــن الصغــار، وقــدم االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم القميــص الرســمي 
للمنتخب الوطني لألطفال المشاركين في 

المبادرة.

)الحــد والرفــاع  الفريقيــن  وارتــدى العبــو 
الشــرقي( الشــريط الذهبي، الــذي يعبر عن 
التضامن مع األطفال المصابين بالسرطان، 
إذ يأتــي ذلــك تزامنــا مــع الحملــة العالميــة 
للتوعية بســرطان األطفــال والمخصص له 

شهر سبتمبر من كل عام.

لقطات متنوعة من مبادرة اليوم االفتتاحي لدوري ناصر بن حمد الممتاز

اتحاد الكرة
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لجنة الموروث

قال رئيس اللجنة المنظمة لمســابقة الوصية 
عبدالعزيــز الرميحــي إن اللجنــة قررت إقامة 

هذه المسابقة لثالث فئات عمرية مختلفة.
ســتكون  األولــى  الفئــة  أن  الرميحــي  وأكــد 
مخصصــة لفئــة البراعــم مــن أعمــار 10 إلــى 
هــي  الثانيــة  الفئــة  14 ســنة، فيمــا ســتكون 
الناشــئين مــن أعمــار 15 إلــى 17 ســنة، بينمــا 
ستكون الفئة الثالثة مخصصة للرجال، وهي 
مفتوحــة لألشــخاص الذين يبلغــون 18 عاما 

فأعلى.
وتقــام مســابقة الوصيــة بتوجيهــات كريمــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة  مــن ممثــل جاللــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة؛ اقتداء بالحديث الشــريف “علموا 
أوالدكــم الســباحة والرماية وركــوب الخيل”، 
 800 لمســافة  الســباحة  المســابقة  تشــمل  إذ 
متــر، ثــم الرمايــة بالســكتون، وأخيــرا ســباق 

الخيل لمسافة 40 كيلومترا.

وتقــل مســافة الســباحة لفئــة الناشــئين إلــى 
400 متر، كما تقل لفئة البراعم إلى 200 متر.
وتقــام مســابقة الوصيــة بتنظيــم مــن لجنــة 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
األولمبية البحرينية وذلك خالل شهر نوفمبر 

المقبل.
وأوضح الرميحي أن اللجنة المنظمة ستعلن 
خــالل فــي القادمــة عن فتــح باب التســجيل 

للمسابقة والجوائز المخصصة لها والضوابط 
النهائية التي تنظم إقامتها .

وتعتبــر مســابقة الوصيــة أحــدث مســابقات 
لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي، إذ تقــام 
بهــدف االقتداء بالســنة النبوية الشــريفة في 
إطــار رياضــي تنافســي ضمــن خطــة اللجنــة 
لزيــادة قاعدة ممارســي الرياضيات الشــعبية 

والتراثية في مملكة البحرين.

يغادر اليوم )األحد( وفد الفريق األول لكرة الســلة بنادي المحرق متوجًها إلى العاصمة التايلندية بانكوك؛ للمشــاركة 
فــي البطولــة اآلســيوية لألنديــة األبطــال التــي ســتقام فــي الفترة مــن 24 وحتى 29 ســبتمبر 

الجاري.

ويتكون وفد المحرق من رئيس جهاز كرة السلة بالنادي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل 
خليفــة، ويضــم كال من: مدير اللعبة حســين الدرازي ومــدرب الفريق دايان موري 

ومســاعده إبراهيــم الدرازي، واالختصاصي محمــد حاجي وإداري الفريق جالل 
حمزة واختصاصي العالج الطبيعي ايفان منديز والمصور محمود يوسف. 

وتضــم قائمــة المحــرق 12 العبــا هــم: محمد حســن، كاظــم ماجد، بــدر عبدهللا، 
أحمــد حســن، محمــد بوعــالي، علي شــكر هللا، محمــد ناصر، علــي ربيعة، علي 

أصغر، سيد محمد حميد، مايك هاريس، وكيفن مورفي. 
وكانــت القرعة قــد أوقعت المحرق في المجموعة األولى إلى جانب هايتك 
بانكــوك التايلنــدي “المســتضيف”، نفــط أبــدان “بطــل إيــران” وفوبــون بريفز 

“بطل الصين تايبيه”. 
وســتنطلق البطولــة فــي 24 ســبتمبر الجــاري بلقــاء يجمــع نفــط أبــدان مــع 

المحرق، علما أن دور المجموعات ينتهي في 26 من الشهر ذاته.
وســيخضع الفريقــان صاحبا المركــز األول والثاني من كل مجموعة إلى الراحة 

قبل خوض منافسات نصف النهائي في 28 سبتمبر الجاري، على أن يقام النهائي 
يوم 28 الشهر نفسه.

عبدالعزيز الرميحي

ــر بــــن حــمــد ــ ــاص ــ ــام بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن ن ــ ــق ــ األبطالت لألندية  اآلســيــويــة  البطولة  فــي  للمشاركة 
سلة المحرق تغادر اليوم إلى بانكوك3 فئات عمرية للمشاركة في مسابقة الوصية

١٩

فرحة نجماوية بأحد األهداف من لقاء النجمة والحالة من لقاء البسيتين والمنامة

محمود المغربي

سعد العيسى

اتحاد الكرة

يشــارك محاضرو الحــكام باالتحاد البحريني 
3”، والتــي  “فوتــورو  فــي دورة  القــدم  لكــرة 
ينظمهــا االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  دبــي  إمــارة  فــي 
أكتوبــر   10 وحتــى   5 الفتــرة  فــي  المتحــدة 

المقبل.
وتلقــى محاضــرو الحــكام دعوة مــن االتحاد 
التــي تنظــم  الــدورة  للمشــاركة فــي  الدولــي 
بهــدف إعــداد محاضــري حــكام كــرة القــدم. 
الــدورة كل مــن: عضــو لجنــة  ويشــارك فــي 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام 
خالــد خليل بصفتــه محاضرا للياقــة البدنية، 
عضــو لجنة الحــكام باالتحــاد البحريني لكرة 
القدم صالح العباســي بصفتــه محاضرا فنيا، 

والحكم الدولي الســابق جميل جمعة بصفته 
محاضرا فنيا.

ويشارك في الدورة 61 محاضرا من مختلف 
الدول العربية )اآلسيوية واإلفريقية(.

وستشــتمل الــدورة علــى محاضــرات مكثفــة 
إلــى  إضافــة  للتحكيــم،  الفنــي  الجانــب  فــي 
جوانــب اللياقــة البدنيــة، ضمــن إطــار تطوير 
اختبــارات  وإجــراء  التحكيميــة،  الجوانــب 
للمشــاركين العتمــاد المحاضرين اآلســيويين 

والدوليين للفترات المقبلة.
االتحــاد  اهتمــام  إطــار  ضمــن  ذلــك  يأتــي 
البحرينــي لكــرة القــدم بالكــوادر التحكيميــة 
كافــة، والحــرص على مشــاركتها في مختلف 

الدورات التدريبية.

مشاركة بحرينية بدورة “فوتورو 3”

خالد خليلجميل جمعةصالح العباسي

محمد الدرازي

أحمد مهدي
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تأهل فريق مركز شباب سلماباد إلى الدور 
الثالث بفوز صعب على مركز شــباب عراد 
بـــ4 أهــداف مقابــل 3 ســجلهم راشــد علــي 
ومحمــد  و19(   5( حميــدان  عبــدهللا   ،)4(
حســن )39(، وســجل لعراد علي الصفار )9( 
وســعيد عون )12 و25(، ضمن دوري خالد 
بن حمد السابع لألندية والمراكز الشبابية.

وفــي المبــاراة الثانيــة أعلن أبوقــوة تأهله 
بفــوز عســير علــى مركز شــباب القّريــة بـ 5 
أهــداف مقابــل 3 ســجلهم عبداإلله ســعيد 
)12(، عبدعلــي  عبــاس  )17 و39(، فاضــل 
 ،)36( تركــي  صالــح  والســيد   )16( ناصــر 
وســجل للقّريــة حســين حبيــب )2(، علــي 
أحمــد )38( وعلــي محمد، واســتحق العب 
أبوقــوة ســلمان عبدالرضــا جائــزة أفضــل 

العب في المباراة.
وفــي ثالث لقاءات يــوم أمس األول خرج 

نادي داركليب بفوز ثمين على نادي باربار 
بـ 6 أهداف مقابل 3 سجلهم حسين عباس 
يعقــوب  محمــد   ،)9( عبــدهللا  عبــاس   ،)1(
محمــد  والســيد   )16( حســن  راشــد   ،)15(
أحمد )18 و32(، وسجل لباربار علي الزاير 
باربــار  حــارس  وحصــل  و28(  و26   22(

الســيد محمــد صالــح علــى جائــزة أفضــل 
العب في المباراة.

وأعلــن مركــز شــباب الوســطى عبــوره إلى 
شــباب  مركــز  علــى  بفــوزه  الثالــث  الــدور 
جدحفــص بـ 3 أهــداف مقابل هدف واحد 
بعــد مبــاراة قويــة مــن الطرفيــن، وســجل 

للوســطى مصطفــى الســكران )8( وأحمــد 
وســجل  و40(،   26( عبدالرســول  محمــد 
حســن  الســيد  الوحيــد  جدحفــص  هــدف 
ســعيد )27(، وحصــل قائد فريق الوســطى 
أفضــل  جائــزة  علــى  عبدالرســول  أحمــد 

العب في المباراة.

مباريات اليوم

والمراكــز  األنديــة  دوري  مباريــات  وضمــن 
الشــبابية يلتقي اليوم األحد فريقا نادي ســار 
ومركز شــباب القادسية في الساعة 5 عصًرا، 
6 مســاء يلعــب مركــز شــباب الســهلة  وفــي 

الشــمالية ومركــز شــباب ســافرة، وفــي ثالــث 
المباريــات يتواجــه فريقــا مركز شــباب ســند 
ومركز شــباب السهلة الجنوبية، بينما يختتم 
فريقــا نــادي بــوري ومركز شــباب مدينة زايد 
مباريــات اليــوم األحــد فــي الســاعة 8 مســاء 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

سلماباد يخرج من مأزق عراد بدوري خالد بن حمد للصاالت

سلماباد تفوق على عراد بصعوبة بالغة مركز شباب الوسطى خرج بفوز ثمين على جدحفص أبوقوة تأهل بفوز صعب على القّرية

27 ميدالية للبحرين في بارالمبية غرب آسيا
ــة ــك ــل ــم ــم ال ــد  ــ ــ وف ــاد  ــ ــص ــ ح بــــرونــــزيــــات  و9  ــات  ــيـ ــضـ فـ و10  ــات  ــ ــي ــ ــب ــ ذه  8

حقق وفد مملكة البحرين لذوي العزيمة نتائج إيجابية مشرفة في منافسات دورة ألعاب غرب 
آسيا البارالمبية الثانية، التي استضافتها العاصمة األردنية )عّمان( في الفترة من 15 وحتى 22 
ســبتمبر للعــام الجــاري، بمشــاركة 500 العــب يمثلون مختلف دول غرب أســيا، إذ أحرز الوفد 27 

ميدالية ملونة منها 8 ذهبيات 10 فضيات و9 برونزيات.

8 ذهبيات

وأحــرزت الالعبــة روبــا العمــري 3 ذهبيــات فــي 
مســابقة رمي الجلة بمسافة وقدرها 7.04 متر، 
ومســابقة رمي القرص بمســافة وقدرها 20.03 
متــر، ومســابقة رمــي الرمــح بمســافة وقدرهــا 

16.16 متر.
أمــا الالعبــة فاطمــة عبدالــرزاق، فحصلــت على 
ذهبيتيــن فــي مســابقة رمــي القــرص بمســافة 
وقدرها 9.32 متر، ومسابقة رمي الجلة بمسافة 
وقدرهــا 5.42 متر، وحــازت أيضا الالعبة زهرة 
كليــب علــى ذهبيتيــن في مســابقة رمــي الرمح 
بمســافة وقدرهــا 12.09 متــر، ومســابقة رمــي 

وأخيــرا  متــر.   6.07 وقدرهــا  بمســافة  الجلــة 
حققــت الالعبــة أمل فــردان ميدالية ذهبية في 
مسابقة رمي الرمح بمسافة وقدرها 9.04 متر.

10 فضيات

وحصلت الالعبة أمل الفردان على فضيتين في مسابقة 
12.01 متــر، ومســابقة  القــرص بمســافة وقدرهــا  رمــي 
رمــي الجلــة بمســافة وقدرها 5.51 متر، فيمــا أحرز باقي 
الميداليــات الفضيــة كل مــن الالعبــة فاطمــة عبدالــرزاق 
7.25 متــر  فــي مســابقة رمــي الرمــح بمســافة وقدرهــا 
والالعب محمد جاســم في مســابقة رمي الجلة بمســافة 
وقدرهــا 7.26 متــر، والالعــب إليــاس الياســي في ســباق 
جــري 100 متــر بزمن قــدره 11.64 ثانية، والالعب أحمد 

مشــيمع في مســابقة رمي الرمح بمسافة وقدرها 35.79 
متــر، والالعــب محمد الحمادي في ســباق جري 100 متر 
بزمــن قــدره 12.98 ثانيــة، إضافة إلى الالعب ســيد علي 
الوداعي في البوتشيا “فردي”، والالعب أيمن الحدي في 

البوتشيا “فردي”، وأخيرا فريق البوتشيا “جماعي”.

9 برونزيات 

وحققــت الالعبــة مريــم صابــر 3 برونزيــات فــي 
مســابقة رمــي القــرص بمســافة وقدرهــا 22.46 
وقدرهــا  بمســافة  الجلــة  رمــي  ومســابقة  متــر 
9.03 متر، ومســابقة رمي رمح بمسافة وقدرها 

20.83 متــر، كمــا حصــل الالعب إلياس الياســي 
على برونزيتين في ســباق جري 200 متر بزمن 
قــدره  23.63 ثانيــة، ومســابقة الوثــب الطويــل 
فئــة t47 بمســافة وقدرهــا 5.76 متر، فيما حقق 
ميداليــة برونزيــة واحــدة كل مــن الالعب نصار 
المريســي في ســباق الكرسي المتحرك 100 متر 

بزمــن قــدره 17.25 ثانيــة والالعب ســعد محمد 
فــي مســابقة رمــي الصولجــان بمســافة وقدرها 
24.36 متــر، والالعــب محمــد جــواد فــي ســباق 
جــري الكرســي المتحــرك 200 متــر بزمــن قــدره 
1.00.05 دقيقــة، والالعــب أحمــد مشــيمع فــي 
مسابقة رمي الجلة بمسافة وقدرها 11.91 متر.

اللجنة البارالمبية

وفد ذوي العزيمة يحقـق 27 ميدالية ملونة فـي ختام منافسات غرب آسيا البارالمبية

شــهد رئيــس المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل 
خليفــة، منافســات الجولــة الثانيــة مــن الــدوري البحرينــي للجوجيتســو، التــي نظمهــا 
االتحــاد البحرينــي للجوجيتســو يــوم الجمعــة الموافــق 20 ســبتمبر على صالــة االتحاد 

البحريني للكرة الطاولة.

وقــال ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد “ســعداء 
بتنظيــم االتحــاد البحرينــي للجوجيتســو هــذه 
البطولــة، التي تســاهم فــي رفع مســتوى اللعبة 
قدراتهــم  إطــالق  فرصــة  الالعبيــن  وتمنــح 
مــن  تزيــد  تنافســية،  أجــواء  فــي  وإمكاناتهــم 
خبراتهــم، والــذي يســاعد االتحــاد علــى اختيار 
المنتخبــات  تخــدم  التــي  المميــزة  العناصــر 

الوطنية في المشاركات المقبلة”.
وتابــع ســموه “نســعى فــي المجلــس البحرينــي 
لأللعــاب القتاليــة لوضع آليــات العمل والخطط، 
االتحــادات  جهــود  دعــم  فــي  تســاهم  التــي 
الرياضيــة المنضوية تحــت مظلته، بما ينعكس 
إيجابا على تطوير مســتوى الرياضات القتالية، 
القاريــة  البطــوالت  لخــوض  جاهــزة  لتكــون 
إنجــازات  تحقيــق  علــى  وتنافــس  والدوليــة، 
نتائجهــا  حصيلــة  مــن  تزيــد  والتــي  جديــدة، 

المشرفة للرياضة البحرينية”.

إشادة وتهنئة
وأشــاد ســموه بالتنظيــم المميــز للجولــة الثانية 
من بطولة الدوري البحريني للجوجيتســو، وما 
شهدته المنافسات من مستويات قوية من قبل 
الالعبين المشــاركين، والذين ســاهموا في إبراز 
وإنجــاح البطولــة، مقدرا ســموه جهــود االتحاد 
البحرينــي للجوجيتســو برئاســة رضــا إبراهيــم 
منفــردي فــي اإلعــداد والتحضير الكبيــر إلقامة 

هذا التجمع الرياضي.
وتّوج ســمو الشــيخ ســلمان بن محمــد الفائزين 
بالمراكز األولى في فئات البطولة، مهنئا ســموه 
الفائزيــن بالمراكــز األولــى فــي فئــات البطولــة، 
ومتمنيا سموه في الوقت ذاته حظا أوفر لبقية 

الالعبين في المشاركات المقبلة.

  نتائج البطولة
بطولــة  مــن  الثانيــة  الجولــة  نتائــج  وأســفرت 

الدوري البحريني للجوجيتســو، عن التالي: في 
فئــة الســيدات “الــوزن المفتــوح” فــازت الالعبة 
صغــرى مبــارك مــن فريــق رضــا لفنــون القتــال 
بالمركز األول. وفي فئة الرجال “الحزام األسود 
- الــوزن المفتــوح” فاز الالعب علي منفردي من 
فريــق أيليمنــت بالمركــز األول. وفــي “الحــزام 
البنــي - الــوزن المفتوح” فاز الالعب كوســتافوا 
اســتيبام مــن فريــق رضــا فنــون القتــال بالمركز 

األول.

 الحزام البنفسجي
وفــي منافســات الحــزام البنفســجي - وزن 69 
كيلوجراما فاز الالعب تيرينس ماكسويني من 
فريــق رضــا لفنــون القتــال بالمركــز األول. وفي 
وزن 77 كيلوجرامــا، فــاز الالعــب ميثــم ســباع 
من مركز رضا لفنون القتال بالمركز األول. وفي 
وزن 85 كيلوجراما، فاز الالعب حســين طريف 
من مركز رضا لفنون القتال بالمركز األول. وفي 
وزن 94 كيلوجرامــا، فــاز الالعــب عالء عيســى 

من فريق KHK بالمركز األول.

 الحزام األزرق
 62 وزن  األزرق  الحــزام  منافســات  وفــي 
كيلوجراما، فاز الالعب يونس حمدي من مركز 

رضا لفنون القتال بالمركز األول.
 وفــي وزن 69 كيلوجرامــا، فــاز الالعــب أســد 
رحمان من فريق وزارة الداخلية بالمركز األول. 
فهــد  الالعــب  فــاز  كيلوجرامــا،   77 وزن  وفــي 
العتيبــي مــن فريــق رضا لفنــون القتــال بالمركز 
األول. وفــي وزن 85 كيلوجرامــا، فــاز الالعــب 
الشــيخ محمــد بــن ســعود آل خليفــة مــن فريق 

GFT بالمركز األول.
وفــي وزن 94 كيلوجرامــا، فــاز الالعــب محمــد 
الحبيــب مــن فريــق رضا لفنــون القتــال بالمركز 
األول. وفــي وزن 110 كيلوجرامــات، فاز الالب 

محمد جناحي من فريق GFT بالمركز األول.

الحزام األبيض

 62 وزن  األبيــض  الحــزام  منافســات  وفــي 

كيلوجرامــا، فــاز الالعــب بــدر فاضــل مــن فريــق 
بحرين فايترز بالمركز األول.

وفــي وزن 69 كيلوجرامــا، فاز الالعب صقر ناصر 
من فريق GFT بالمركز األول.

محمــد  الالعــب  فــاز  كيلوجرامــا،   77 وزن  وفــي 
النجار من فريق رضا لفنون القتال بالمركز األول.
وفــي وزن 85 كيلوجرامــا، فــاز الالعب محمود 

النجار من فريق أيليمنت بالمركز األول.

وفــي وزن 94 كيلوجرامــا، فــاز الالعب يوســف 
محمد من فريق كوبرا بالمركز األول.

وفي وزن 110 كيلوجرامات، فاز الالعب أحمد 
العرادي من فريق كوبرا بالمركز األول.

سلمان بن محمد يشهد منافسات دوري الجوجيتسو
األولـــى بــالــمــراكــز  الــفــائــزيــن  ويـــتـــّوج  والــتــنــظــيــم  بــالــمــســتــويــات  ــوه يشيد  ــم س

مجلس األلعاب القتالية



ــه ــس ــف ـــل ن ـــمـ ــــعـ ــــة ال ـــي الــــــــقــــــــراءة  بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي تــــــعــــــادل أهــــمـ
* كيف كانت حياة الغزاوي في صباه  «

وعلى مقاعد الدراسة؟ حدثنا عن بدايات 
مشوار العمل؟

وليــد  المهنــدس  لعائلــة   1971 العــام  ولــدت 
مــازال  وقتهــا  والــدي  وكان  الغــزاوي،  محمــد 
يخــدم مهنــدس اتصاالت برتبة رائد في ســاح 
الجــو الملكــي األردنــي، تعلمت منــه )رحمه هللا( 
االنضبــاط والصدق وحســن الخلــق والتصميم، 

ومن الوالدة حفظها هللا العزيمة والصبر.

كيف كان قدومك أول مرة للبحرين؟  «

تربطني عاقات قوية مع برنامج الخليج العربي 
للتنميــة “آجفنــد” - والــذي يمتلــك أكبر حصة من 
رأس مــال بنــك اإلبــداع للتمويــل متناهي الصغر 
فــي البحريــن- منــذ أن بــدأت عملــي فــي قطــاع 
التمويــل األصغــر في األردن، وقــد توطدت هذه 
العاقة في 2001 عندما توليت منصب الرئيس 
المشــاريع  لتمويــل  األردنيــة  للشــركة  التنفيــذي 
الصغيرة “تمويلكم”، وســاهمت الشركة في رأس 
مــال أول بنــوك أجفنــد الــذي ُأنشــئ 2006 فــي 
األردن. واســتمرت اللقــاءات بالرئيــس التنفيذي 
للبرنامــج ناصــر القحطانــي كثيــرا، وفــي أواخــر 
أجفنــد  آن  وأعلمنــي  بــي  اتصــل   2013 العــام 
يحتاجنــي إلنقــاذ بنــك اإلبــداع بالبحريــن، حيث 
كان البنــك يعانــي خســائر كبيرة اســتهلكت أكثر 
وهكــذا  المدفــوع،  مالــه  رأس  مــن   %  57 مــن 

انتقلت للعمل في المملكة.

  كيف هو حال التمويل األصغر بالبحرين؟ «

البحريــن باتت تمتلــك بنية متكاملــة ومتقدمة 
ذلــك  فــي  بمــا  األصغــر،  التمويــل  لصناعــة 
الوطنيــة  والكــوادر  المتقدمــة،  التشــريعات 
المؤهلــة، والوعــي المجتمعــي بماهيــة التمويل 
األصغــر وكيفيــة اســتثماره بالشــكل األمثل في 
المشــاريع  وأصحــاب  الدخــل  محــدودي  دعــم 
االقتصــاد  تنميــة  فــي  يســهم  وبمــا  الناشــئة 

الوطني.
لقــد بــدأ بنــك االإبــداع سلســلة خطــوات عملية 
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة التمويــل األصغــر علــى 
مســتوى الخليج والوطن العربــي؛ وذلك بهدف 
تشــجيع المزيــد من ذوي الدخــل المحدود على 
إطــاق مشــاريعهم الخاصــة ورفــع مســاهمتهم 

في تنمية االقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

لكن هناك من يرى أن التمويل األصغر  «
ُوِجد أساسا لخدمة الفقراء في الدول 

الضعيفة اقتصاديا، مثل بنغالديش 
والفلبين وغيرها، فكيف يمكن أن 

تستفيد الدول الغنية مثل دول الخليج 
العربي من هذا النوع من التمويل؟

إن نجــاح تجربــة التمويل األصغــر في البحرين 
يثبت خطأ ذلك، وأعتقد أن هناك أســبابا كثيرة 
تدعــو لتبني منهجيــة التمويل األصغر في دول 
الخليــج العربــي األخــرى، مــن بيــن ذلــك توجــه 
الحكومــات الخليجيــة المتســارع نحــو تفعيــل 
طاقات جميع مواطنيها وتشجيعهم على العمل 
الخــاص  القطــاع  علــى  أكثــر  واالعتمــاد  الحــر، 
فــي توفير فــرص العمــل، ومواجهــة التحديات 

االقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

 كيف ترون منظومة المشاريع متناهية  «
الصغر؟

البحريــن تخطــو خطــوات كبيــرة علــى صعيــد 
دعــم محدودي الدخــل ورواد األعمــال، ويمكن 
المبــادرات  مــن  العديــد  إلــى  هنــا  أشــير  أن 
والقــرارات، ومــن بينهــا دعــم األســر المنتجــة، 
والســجل االفتراضــي، وإنشــاء مجلــس تنميــة 
وتوســيع  والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
دائــرة األفضليــة التــي تمنــح حالًيا للمؤسســات 
مشــتريات  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة 
ومناقصــات الحكومــة وفــي المرافــق الخدمية 

داخل منشآت الجهات الحكومية.

واسمحوا لي أن أخص بالذكر هنا  “تمكين”، وما 
يقدمه من برامج ومشــاريع ومبادرات من أجل 
والمشــروعات  األعمــال  رواد  وتحفيــز  تمويــل 
بمختلف أنواعها، إضافة إلى الدور الذي ينهض 
بــه المجلــس األعلــى للمــرأة على صعيــد برامج 

دعم المرأة.

ما مستقبل صناعة التمويل األصغر  «
وكيف تتطور؟

إن مســتقبل صناعــة التمويــل األصغــر يرتبــط 
أيضــا بمــدى قــدرة القائمين على هــذه الصناعة 
مثــل  الحديثــة  التقنيــات  اســتثمار  علــى 
التكنولوجيا المالية “الفنتك” وتطبيقات الذكاء 

الصناعي، وغيرها.
فــي  األصغــر  التمويــل  مصــارف  أن  واعتقــد 
بنــوك  نحــو  للتحــول  آجــا  أم  عاجــا  طريقهــا 
رقميــة مــن خــال اســتخدامها لتقنيــة البلــوك 
تشــين وغيرهــا، وبما يســهم في تقليــل تكاليف 
التشــغيل، وأؤكد هنــا أهمية االســتعداد لتوفير 
متطلبــات هــذه المرحلة مــن تدريب واســتثمار 

في التقنيات الحديثة.
وهنــاك توجــه من برنامج “أجفنــد” لدعم تحول 
المنطقــة  فــي  المالــي  للشــمول  بنوكــه  جميــع 
العربيــة نحــو بيئــة خاليــة مــن الــورق وتعمــل 
وفــق أحــدث أدوات التكنولوجيــا، وذلــك بعــد 
نجــاح البرنامــج فــي تحويل بنوكه فــي األردن 
والســودان إلى اســتخدام التكنولوجيا بالكامل 

في عمليات اإلقراض والتحصيل والتأمين.

 متى تأسس بنك االبداع، وكيف؟ «

تأســس البنــك فــي البحرين بالعــام 2009 كأول 

بنك متخصص في التمويل األصغر في المملكة 
وذلــك برعايــة ومباركة كريمة مــن قرينة عاهل 
البــاد، رئيســة المجلــس األعلى للمــرأة صاحبة 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفــة، والمغفــور لــه بــإذن هللا رئيــس برنامــج 
“أجفنــد” األمير طــال بن عبدالعزيز آل ســعود، 
وذلــك إيمانــا من الجميــع بدور هــذه البنوك في 

دعم محدودي الدخل.
وعمــل بنــك اإلبــداع منــذ تأسيســه علــى تقديم 
المحــدود  الدخــل  لــذوي  الدعــم  ســبل  كافــة 
وأصحــاب المشــاريع الصغيرة؛ ســعيا من البنك 
مســتوى  وتحســين  المواطنيــن  دخــل  لزيــادة 
معيشــتهم وذلــك بتحويــل المواهــب والحــرف 
التــي يمتلكونهــا الى مشــاريع ناجحة من خال 
توفيــر القروض متناهية الصغــر والصغيرة، مع 
التركيــز علــى المــرأة والشــباب، ويقــدم البنــك 
التمويــل بصيغتــه اإلســامية والتقليديــة علــى 

حد سواء.

 ما أبرز األرقام والمؤشرات في مسيرة  «
البنك؟

نجــح بنــك اإلبــداع فــي خدمــة مــا يزيــد عــن 
14000 عميل خال الســنوات العشــر الســابقة، 
حصلــوا على قروض تتجاوز قيمتها 13 مليون 
دينــار، فيمــا يبلغ عــدد المقترضيــن حاليا 2980 
المشــاريع متناهيــة  البحرينييــن أصحــاب  مــن 
الصغــر، حصلوا على مبالغ قروض تصل قيمتها 

اإلجمالية إلى نحو ثاثة مايين دينار.
وخــال األعــوام الثاثــة الســابقة فقــط تمكــن 
البنــك من زيادة عدد المســتفيدين من خدماته 

بنســبة 100 % تقريبا ليصل عدد المقترضين 
اليــوم إلى ما يتجــاوز 2900 مقترض جلهم من 

الشباب والنساء.

 وماذا عن نتائج البنك المالية؟ «

لقــد أعلــن البنــك عــن تجــاوز أرباحــه الصافيــة 
306 اآلف دينــار عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 
في 31 ديســمبر 2018 مقارنة بأرباح بقيمة 94 
ألــف دينــار العــام 2017 وبزيادة تجــاوزت 227 
%، وذلــك لعــدة أســباب مــن بينها زيــادة حجم 
االنتشــار والعمليــات التشــغيلية، والتوســع فــي 
عــدد وقيمــة القــروض المصروفة. ويتــم إعادة 
ضــخ هــذه األربــاح فــي رأس مــال البنــك بمــا 
يساهم في رفع عدد وقيمة القروض الممنوحة 

لذوي الدخل المحدود.
ولقــد تمكــن البنــك فــي العــام 2018 مــن صرف 
مــا يزيــد عــن 2,600 قــرض لعمائــه المكرريــن 
دينــار،  مليــون   2.6 تجــاوز  بقيمــة  والجــدد 
وحتــى31 أغســطس 2019، تمكــن البنــك مــن 
صــرف ما يتجــاوز 2700 قرض بقيمــة إجمالية 
تقــارب 3 ماييــن دينــار، علمــا أن خطــة البنــك 
للســنوات الخمــس المقبلــة تركــز علــى خدمــة 
الحالييــن  العمــاء  مــن  مقتــرض  آالف  عشــرة 
والجــدد بقــروض تتجــاوز قيمتهــا 10 ماييــن 

دينار.

 ما دور مجلس إدارة البنك في رسم  «
السياسات اإلستراتيجية وتنفيذها؟

ال أكشــف ســرا إذا قلــت إن مجلــس إدارة البنك 
يضــم نخبــة مــن رجــال األعمــال ذوي الخبرات 
فــي  ونحــن  مختلفــة،  مجــاالت  فــي  الطويلــة 

فخــورون  للبنــك  والتنفيــذي  اإلداري  الجهــاز 
بالعمــل بتوجيهــات وإشــراف هــذا المجلس، بل 

ونعتبر أنفسنا محظوظون به.
يعــزز مــن حماســة الــكادر التنفيــذي للبنك على 
تطويــر األداء واالرتقــاء بمســتويات اإلنتاجية 
بمــا يواكب توجيهات وتطلعات مجلس اإلدارة 

ويحقق األهداف اإلستراتيجية للبنك.
وال د مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن مجلــس إدارة 
ترأســه ســيدة بحرينيــة فاضلــة  اإلبــداع  بنــك 
هــي منــى يوســف المؤيــد، ومعــروف عنهــا أنها 
تملــك مقــدرات إداريــة واقتصاديــة وتجاريــة 

استثنائية.

 ماذا يعني قروض متناهية الصغر  «
يقدمها البنك؟

إن ميــزة القروض متناهيــة الصغر المقدمة من 
بنــك اإلبــداع أن المســتفيدين يحصلــون عليهــا 
دون ضمانــات معقــدة، كما ويتحمل البنك غالبا 
تكلفــة ضريبــة القيمــة المضافة ورســوم الســند 

التنفيذي عن عمائه، مع فترات تسديد مرنة.
وإن قيمــة هــذه القــروض تبــدأ عادة مــن مئتي 
وتصل إلى ســبعة آالف دينار، ويمكن تسديدها 
علــى فتــرات زمنيــة مريحــة تصــل لـــ 13 شــهرا 
وربمــا أكثــر، وذلــك فــي إطــار التســهيات التي 

يمنحها البنك للمقترضين.

 أعلن بنك اإلبداع مؤخرا عن تبني  «
حزمة إجراءات داعمة لذوي االحتياجات 

الخاصة، ما هذه اإلجراءات؟

إن المفهــوم األســاس لبنــوك التمويــل األصغــر، 
ومن بينها بنك اإلبداع، هو دعم الشرائح األكثر 
الدخــل  محــدودي  مثــل  المجتمــع  فــي  حاجــة 
والشــباب والنســاء، لذلك من الطبيعي أن يأتي 
موظفيــن  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  دعــم 
أو مراجعيــن أو مقترضيــن، فــي مقدمــة ســلم 

أولوياتنا.
ولقــد تبنينــا حزمــة قــرارات وإجــراءات لتعزيز 
دعــم موظفــي ومراجعــي البنــك مــن فئــة ذوي 
االحتياجــات الخاصة، وذلك في إطار اســتلهام 
البنك للتوجهات الوطنية للبحرين نحو تشجيع 
مختلــف الجهــات على تقديــم المزيد من الدعم 

والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة.

كم هي نسبة البحرنة في البنك؟ وما  «
اإلنتاجية؟

يحــرص بنك اإلبــداع على اســتقطاب وتدريب 
بــأن  وفخــورون  البحرينيــة،  الكــوادر  وترقيــة 
نســبة البحرنة في بنك اإلبداع تفوق الـ 85 %، 
ويعمــل البحرينيــون فــي مختلــف المســتويات 
اإلداريــة، حيــث إن 50 % مــن مديــري فــروع 
البنك بحرينيون، وجميع نوابهم بحرينيين. أما 
في اإلدارة العامــة، فاألغلبية العظمى لموظفي 
الدوائــر المختلفة بحرينيــون، وبدأنا اآلن خطة 
طموحــة مــن أجــل ترقيــة المتميزيــن منهم إلى 

المستويات اإلدارية العليا في البنك.

 كيف هو االنتشار الجغرافي للبنك؟ «

بنك اإلبداع حريص على التوســع في االنتشــار 
الجغرافــي بمــا يمكنه من خدمة عمائه بأفضل 
طريقة ممكنة، ولدى البنك حاليا فروع في كل 
مــن الســنابس ومدينــة حمــد وعالــي، ومؤخــرا 
قمنــا بافتتــاح فرعنــا بمنطقــة ســار علــى شــارع 
البديــع، وهناك خطط الفتتاح فرعين إضافيين 

في كل من المحرق وسترة.

 ما الخطة اإلستراتيجية للبنك للسنوات  «
المقبلة؟

لقــد وضــع مجلــس إدارة البنــك برئاســة منــى 
لألعــوام  للبنــك  إســتراتيجية  خطــة  المؤيــد 
هــذه  وتقــوم   ،2019-2023 المقبلــة  الخمــس 
الخطــة بشــكل خــاص علــى عــودة البنــك مــرة 
أخــرى إلى التركيز على تقديم قروض متناهية 
الصغــر ألعداد جديــدة من البحرينيين أصحاب 
للتــو  والراغبيــن  الناشــئة،  والمشــاريع  األفــكار 
فــي دخــول الســوق ويحتاجون تمويا ميســرا 
دون تعقيــدات أو ضمانات، كما تتضمن الخطة 
اإلســتراتيجية للسنوات الخمس المقبلة خدمة 
2800 عميــل ســنويا،  بمعــدل  ألــف عميــل،   14
ورفــع عــدد العماء الفعال مــن 2670 حاليا إلى 
قرابــة 5900 عميل، إضافة إلى اســتقرار معدل 
قيمــة القــرض بحــدود 950 دينــارا، جنبــا إلــى 
جنــب مــع رفــع قيمــة المحفظــة إلــى 5 ماييــن 

دينار.

ما أصعب المواقف أو القرارات التي  «
أثرت في حياتك؟

علــى المســتوى  الشــخصي، كان فقــدان والــدي 
رحمــه هللا العــام 2012 والــذي تبعــه بأقــل مــن 
عــام وفــاة شــقيقي األصغــر عمــر رحمــه هللا ثم 
شــقيقتي الكبــرى رنــا العــام 2014.   كانــت هــذه 
أصعــب  مــن   2012-2014 الثاثــة  الســنوات 

سنوات حياتي.
 أمــا علــى مســتوى العمــل، فقــد كانــت أصعــب 
 القــرارات التي اتخذتها هو قــرار تركي موقعي 
لتمويــل  األردنيــة  للشــركة  تنفيــذي  كرئيــس 
المشــاريع الصغيــرة “تمويلكم” بعــد أن أمضيت 

ما يتجاوز ست سنوات.  

 ما أسعد لحظات حياتك؟ «

النجــاح  أســعد لحظــات  حياتــي هــي لحظــات 
وأصعــب لحظــات حياتــي هي لحظات الفشــل، 
عندمــا تمكنــت مــن تحقيــق أول هامــش ربــح 
بسيط في بنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر 
نهايــة العــام 2016 بواقــع 1500 دينــار بعــد أن 

كان البنك يقبع في خسائر لسنوات طويلة.

 من الشخصية التي أثرت في حياتك؟ «

والدتــي،  أطــال هللا عمرهــا، هي أكثر شــخصية 
أثــرت وتؤثــر فــي حياتــي منــذ أن ولــدت حتى 
والترحــال،  الســفر  كثيــر  والــدي  كان  اليــوم. 
فأصبحــت الوالــدة هــي االب واألم فــي وقــت 
واحــد، فكانــت هــي مــن يتابــع تقدمنــا العلمــي 
قيــم  فينــا  دراســتنا  وتربــي  فــي  وتســاعدنا 

األخاق واألمانة واإلخاص.   

 ماذا تحب أن تقرأ؟ «

القراءة  بالنســبة لي تعادل أهمية العمل نفســه، 
فبدون القراءة لم أكن ألتعلم الكثير مما تعلمته 
اليوم، وفي القراءة عادة يستهويني نوعان من 
الكتــب: النــوع األول مرتبــط بطبيعة عملي في 
الثانــي  تســتهويني  والنــوع  األصغــر.  التمويــل 
والرجــال  للســيدات  الذاتيــة  الســير  قــراءة 
العظمــاء الذيــن حققــوا إنجــازات عظيمــة، كمــا 

تستهويني أحيانا قراءة الروايات البوليسية. 

ما هي حكمتك المفضلة؟ «

من جد وجد ... ومن سار على الدرب وصل.

أحد اجتماعات مجلس إدارة بنك اإلبداع مع ناصر القحطاني

لديــه خبــرة تمتــد ألكثــر مــن عشــرين عامــا فــي مجــال التمويــل األصغــر، عمــل خاللهــا 
فــي مناطــق مختلفــة مــن العالم مــن بينهــا الواليات المتحــدة األميركية ومصــر ولبنان 
واألردن واإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا، قبــل أن ينتقل للبحرين رئيســا تنفيذيا 
ل تحديــا أمامه من أجــل إنقاذ هذا  لبنــك اإلبــداع للتمويــل متناهــي الصغــر، وهــو ما مثَّ
البنك المتعثر، لكنه اســتطاع إيقاف التدهور وتحول البنك إلى الربحية ألول مرة منذ 

تأسيسه.

الدكتــور خالــد الغــزاوي، الرئيــس التنفيــذي لبنك اإلبداع، يــرى أن البحريــن التي كانت 
اقة خليجيــا فــي تهيئة األرضية المناســبة النطــالق صناعة التمويــل األصغر، باتت  ســبَّ
اليــوم نموذجــا يحتــذى وقادرة على نقل تجربتها المتطورة في هذا المجال إلى الدول 

األخرى.

ويؤكــد أن بنــك اإلبداع تمكن بعد عشــر ســنوات مــن انطالقته من تحقيــق أهدافه إلى 
حــد كبيــر فــي دعــم محــدودي الدخــل وتوســعة الطبقــة المتوســطة عبر توفيــر تمويل 
ميســر ألصحاب األفكار التجارية والمشــاريع متناهية الصغر، كاشــفا عن إستراتيجية 
طموحــة للبنــك حتــى العــام 2023 تتمثــل فــي مضاعفــة األثر الــذي يحدثه فــي التنمية 

واالقتصاد الوطني.

المحرر االقتصادي

خبير “التمويل األصغر” الكبير األثر اقتصادًيا

business
@albiladpress.com
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األعــمــال ورواد  ــدخــل  ال مـــحـــدودي  لــدعــم  كــبــيــرة  خــطــوات  تخطو  الــبــحــريــن   
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مع محمد يونس، صاحب فكرة التمويل األصغر والحائز على جائزة نوبل للسالمالغزاوي مع والدته
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كشــفت “النــد روفــر” عــن ســياراتها الجديــدة “ديفينــدر 2020“ المعــاد 
تصميمهــا مــن الســيارة الرياضيــة متعــددة األغــراض التــي ُســحبت مــن 
الســوق فــي أمريــكا الشــمالية عــام 1997. وعرضــت الشــركة موديليــن 
مختلفين من الســيارة: “ديفيندر 90“ ذات البابين، و”ديفيندر 110” ذات 

األربعة أبواب.

وزودت “ديفينــدر” الجديدة بتقنية 
الهجينــة  الكهربائيــة  الســيارات 
المعتدلــة )إم إتــش إي في( التي لم 
تكــن موجودة قبل 22 عاًما، والتي 
تســاعد في منح الســيارة قوة 395 
الصفــر  مــن  والتســارع   ، حصاًنــا 
وحتــى 60 ميــالً في الســاعة خالل 

ســرعتها  وتبلــغ  فقــط،  ثانيــة   5.7
الســاعة.  فــي  ميــالً   129 القصــوى 
كمــا وفرت الشــركة محــرك ذو أربع 
التكنولوجيــة  بــدون  أســطوانات 
 ،”110 “ديفينــدر  فــي  الهجينــة 
 296 بقــوة  الموديــل  ذلــك  ويعمــل 

حصاًنا.

الندروفر ديفيندر 2020
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كشــفت هيونــداي عــن ســيارتها الجديــدة i10 بتصميــم خارجــي أنيــق وجــذاب خــال 
فعاليات معرض فرانكفورت.

مقدمة i10 حصلت على شبك أمامي أسود 
كبيــر مــع مصابيح أمامية مميزة، وســتأتي 
بعشرة ألوان مختلفة مع إتاحة خيار طالء 

السقف بلون مختلف عن باقي السيارة.
علــى   i10 هيونــداي  ســتعتمد  ميكانيكًيــا 
خياريــن مــن المحركات، محرك ســعة 1 لتر 

3 ســلندر و بقــوة 66 حصــان وعــزم دوران 
96 نيوتن.متــر، و محــرك آخر ســعة 1.2 لتر 
4 سلندر بقوة 82 حصان وعزم دوران 118 
بناقــل  المحركيــن  كال  يتصــل  نيوتن.متــر، 
حركــة يدوي بـ5 ســرعات أو أوتوماتيكي بـ 

5 سرعات.

تشــّكل ســيارة الكابروليه الجديدة النوع الســادس لعائلة الفئة-S الحالية، أول ســيارة 
فاخرة مكشوفة بأربعة مقاعد من مرسيدس-بنز منذ العام 1971.

بمفهــوم  الجديــدة  كابروليــه  وتحّلــق   
آفــاق  إلــى  الفخمــة  المكشــوفة  القيــادة 
جديــدة، مــع التصميــم الحســي والحصري 
إلــى   ،S للفئــة  المتطــّورة  والتقنيــات 
بالمنــاخ  الذكــي  التحكــم  قــدرات  جانــب 
لســيارات مرســيدس-بنز المكشــوفة، ومــع 
ديناميكياتهــا الهوائيــة المتطــورة، تتباهى 
“كابروليه إس” بمقصورتها الداخلية األكثر 

هدوءًا بين كل السيارات المكشوفة بأربعة 
مقاعد.

المناخيــة،  بالراحــة  األمــر  يتعلــق  وعندمــا 
يعمــل نظام الحماية األوتوماتيكي المطّور 
من الرياح AIRCAP مع نظام التدفئة على 
إلــى  جنبــًا   ،AIRSCARF الرقبــة  مســتوى 
جنــب مــع النظــام األوتوماتيكــي الشــامل 

والذكي للتحكم بالمناخ.

كشــفت اودي عن ســيارتها RS7 ســبورت باك 2020 عالية االداء باللون األحمر البركاني 
وبتصميم رياضي عصري وهجومي في نفس الوقت.

 وبهيــكل اعــرض مــن اودي S7. وخطــوط 
حادة تمنحها انسيابية اكثر. وأيضًا حصلت 
علــى شــبك أمامــي جديــد رياضــي ليســمح 
بدخــول مزيــدًا مــن الهــواء اكثــر للمحــرك. 
وفتحات تهويه بتصميم رياضي بحت. مع 
لمسات من الكروم األسود والكربون فايبر.

ممزوجــة  الفاخــرة  الداخليــة  المقصــورة 

باللمسات الرياضية. وتأتي السيارة بمقاعد 
األحمــر, وشاشــة  باللــون  رياضيــة مطــرزة 
عدادات بالكامل مقاس 12.3 إنش وشاشة 
وســطية مقاس 10.1 إنش. وأسفلها شاشة 
لتحكم بالتكيف مقاس 8.6 إنش ميكانيكيًا 
مــع  حصــان   600 بقــوة   RS7 اودي  تأتــي 

محرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو.

i10 هيونداي تكشف عن

“كابروليه إس” سيمفونية القيادة المكشوفة

أودي RS7 سبورت باك

قدمت فولكس فاجن طراز ID.3 الذي يعتبر أول سيارة كهربائية في تشكيلتها يتم إنتاجه على نطاق واسع، ليبدأ حقبة جديدة من السيارات 
الصديقة للبيئة للصانع العريق.

مــن  العديــد  بيــن  مــن  طــراز  أول   ID.3 ُتعــد 
الطرازات الكهربائية األخرى الُمخطط إطالقها 
اعتمادًا علــى قاعدة العجالت MEB المعيارية 
الســيارات  صناعــة  مســتقبل  ســتمثل  والتــي 
علــى   ID.3 وتأتــي  الشــركة،  لــدى  الكهربائيــة 
شكل هاتشباك تقليدية بخمسة أبواب، وتتميز 
بمــدى قــد يصــل إلــى 550 كلم/ شــحنة حســب 
نــوع البطاريــة، ولكــن النقطة المضيئــة هنا هو 
أن الســيارة لديهــا معــدل صفر مــن االنبعاثات، 
نوفمبــر  فــي  اإلنتــاج  يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن 
القــادم، حيــث أعلنت فولكــس فاجن بكل فخر 
وصــول عــدد الطلبــات المســبقة إلــى أكثــر من 

30,000 طلب حتى اآلن.
تشــكل البطاريــة وحــدة مدمجــة مــع المحــرك 
الكهربائــي المثبت علــى المحور الخلفي وعلبة 
التــروس أحاديــة الســرعة، وعنــد التحدث عن 
 ID.3 البطاريــة، فبمجــرد بــدء إنتــاج طــرازات

العادية، سيتمكن العمالء من االختيار من بين 
ثالثة خيارات مختلفة، حيث سيحتوي الطراز 
األساســي علــى بطاريــة بقــدرة 45 كيلــووات 
ســاعة يصــل مداهــا إلــى 330 كلم/ شــحنة، في 
حيــن أن البطاريــة األقوى من ذلك تأتي بقدرة 
تبلــغ 58 كيلــووات ســاعة مــع مــدى يبلــغ 420 
كلم/ شــحنة ولكــن هذا الخيار ســيكون متوفرًا 

بشــكل حصــري في نســخة اإلصــدار األول من 
الســيارة، فــي حيــن أن الفئــة العليــا ســتحظى 
ومــدى  ســاعة  كيلــووات   77 بقــدرة  ببطاريــة 
يصــل إلــى 550 كلم/ شــحنة، وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن دعــم الشــحن الســريع بقــدرة 100 
كيلــووات ُيمكــن الســيارة مــن الحصــول علــى 

290 كلم من المدى خالل 30 دقيقة فقط.

دقيقــة  30 خــال  كيلومتــرا   290 إلــى  الوصــول 

ID.3 فولكس فاجن تكشف عن

ستتوفر كادياك CT4 لعام 2020 في فئات مختلفة وهم:  Luxury, Premium Luxury, Sport, و V. كما تؤكد الشركة أيضًا أن 
السيدان ستحصل على نظام مساعدة Super Cruise كخيار في اإلصدارات التي سيتم إنتاجها في عام 2020.

 CT4 2020 لعــام   CT4 زتتوفــر كاديــالك 
جميــع  علــى  دفــع  ونظــام  بمحركيــن، 
العجالت بشكل اختياري لكليهما. ستكون 
الســيارة بمحــرك قياســي مــزدوج التوربو 
ســعة 2.0 لتــر ذو أربــع أســطوانات، والذي 
دوران  وعــزم  حصــان   237 قــوة  ينتــج 
ناقــل حركــة  350 نيوتــن متــر، مــع  يبلــغ 

أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات.
 Premium أمــا إذا كنت تنوي شــراء الفئة
Luxury، فســينكنك اختيــار محــرك توربو 
أربع أســطوانات ســعة 2.7 لتر االختياري، 
وعــزم  حصــان   309 قــوة  ينتــج   والــذي 
دوران يبلــغ 472 نيوتــن متــر. أما إذا كنت 
ســتختار امتــالك CT4-V، فذلــك ســيوفر 
لــك زيــادة قوة لتصــل إلــى 325 حصان و 
وعــزم دوران يبلغ 515 نيوتن متر، يتوفر 
هــذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 

عشر سرعات.
أمــا فيمــا يخــص التصميــم، فقــد أضافــت 
الشــبك  داخــل  متأللئــة  شــبكة  كاديــالك 
 Luxury and Premiumاألمامــي للفئــات
 CT4 وذلك بهدف تمييز تصميم ،Luxury
عــن غيرهــا. أما بالنســبة للفئــات Sport و 
V، فإنهــا تحتــوي علــى قطــع ســوداء فــي 

الشــبك األمامــي، مــا يضيــف مظهــر أكثــر 
شراســة، كمــا انهــم يمتلكون أيضــًا مكابح 

بريمبو األمامية.
 CT4 أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فإن
الترفيــه الخاصــة  تتميــز بأحــدث برامــج 
البــث  تحديثــات  يدعــم  وهــو  بالشــركة، 

المباشر.

بالشــركة الخاصــة  الترفيــه  برامــج  بأحــدث  تتميــز 

مواصفات كاديالك CT4 للعام 2020

لمســات رياضيــة وتحســينات وتصميــم خارجــي بلونيــن

إصدارات جيب S Limited تصل الشرق األوسط

طرحت جيب مجموعتها الجديدة من فئة “إس-ليميتد” في المنطقة، وهي مجموعة تتمّيز بتحسينات واضحة على طابع سيارات جيب الرياضية لتصبح أكثر ماءمة للمدن، مع التشديد في 
الوقت عينه على إمكانات السيارة األسطورية للقيادة على الطرقات الوعرة. وهذا اإلصدار الخاص ُمتاٌح على طرازات كومباس، وشيروكي، وجراند شيروكي، وتمثل المجموعة قيم الحرية 

واألصالة والمغامرة والشغف التي تقترن بعامة جيب في بيئة حضرية من التنقل اليومي، بل وتتعّدى حدود ذلك.

تنضــّم كومبــاس “إس-ليميتــد” الجديــدة إلــى 
مجموعــة ســيارات جيــب األفضــل مبيعــًا في 
فــي  األوروبــي  انطالقهــا  بعــد  وذلــك  العالــم 
جنيــف فــي بداية هــذا العام. ُصّممت الســيارة 
والحضــري،  الرياضــي  يعــّزز مظهرهــا  بشــكل 
وهــي تتمّتع بأســلوب أنيق جــدًا مع تجهيزات 
يريــدون  الذيــن  للعمــالء  مصّممــة  شــاملة 
التمّيــز. وإضافــة إلى التقنيــات المتطّورة جدًا 
للقيــادة علــى الطرقات الوعرة، تقّدم الســيارة 
الطرقــات  علــى  رائعــة  قيــادة  ديناميكيــات 
المعّبــدة كمــا أّنهــا مجّهــزة بأكثــر مــن 70 نظام 

أمان خامد ونشط. 
تتمّيــز جيــب كومباس “إس-ليميتــد” بتصميم 
األســود،  باللــون  ســقف  مــع  بلونيــن  خارجــي 
وفتحة سقف كاملة، وعجالت بلون الغرانيت 
الكريســتالي الالمع قيــاس 19 بوصة، مصممة 
لتضفــي لمســة مــن القــوة والحضــور الالفــت. 
ونجد هذه اللمسات النهائية أيضًا على الشبك 
 ،4x4( الشهير ذات الفتحات السبعة، والشارات
وJeep وS(، والحوافــي الخارجيــة لمصابيــح 
الضباب، وتزيينات ممتص الصدمات السفلي، 

ومحيط فتحة المصباح النهاري. 
يضفــي طــراز اإلصــدار الخــاص الجديــد مــن 
جــرأة  أكثــر  معًنــى  “إس-ليميتــد”  شــيروكي 
الرباعــي  الدفــع  ســيارات  لتطــور  ورياضيــة 
متوســطة الحجــم األكثــر قدرة التي تتناســب 
مــع متطلبــات الحيــاة فــي المدينــة العصريــة 
بقــدر مــا تتناســب مــع الطرقــات الوعــرة. إنــه 

يمتــاز بجاذبيــة رياضيــة تنعكــس مــن خــالل 
لمســات تصميمــة فريــدة تجتمــع مــع مضمون 
داخلــي محدد مســتوحى من ممّيــزات الراحة 
والفخامــة. وإذ يحقــق هــذا اإلصــدار التــوازن 
والتكنولوجيــا  التقليــدي،  بيــن  الصحيــح 
المتطــورة، والحرفيــة، والبراعة في التصميم،  
الخاصــة  للنســخة  الخارجــي  التصميــم  فــإّن 
الجديــدة مســتوحى مــن أرقــى أوجــه عالمــة 
جيــب وطبيعــة العالمــة األكثــر فخامــة، وهــو 
معاصــرة  فــي حزمــة  عنــه  التعبيــر  يتــّم  أمــٌر 

ومتوازنة.
 بالنســبة للتصميــم الخارجــي، يتمّيــز إصــدار 
بعجــالت  الجديــد  “إس”  بنســخة  شــيروكي 
قيــاس  المــع  معدنــي  كريســتالي  جرانيــت 

19 بوصــة، ومصــّد أمامــي ســفلي للصدمــات 
 ”S“ ورفاريــف عجــالت بلــون الهيــكل، وشــارة
الخاصــة باإلصــدار، ولمســات بلــون الغرانيــت 
 ،4x4و Jeep لشــارتي  المعدنــي  الكريســتالي 

وسكك للسقف، وحوافي مصابيح الضباب.
منــذ 26 عامــًا، قّدمــت جيــب جراند شــيروكي 
فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. ومع أكثر 
مــن ســتة مالييــن وحــدة تــّم بيعهــا منــذ ذلــك 
الحيــن، ال تزال العالمة تمثل معيارًا في فئتها 
هــذا العــام مع إصــدار “إس ليميتد”. واســتنادًا 
الخاصــة،  اللمســات  مــن  “ليميتــد”  إلــى رزمــة 
الفريــد  ليميتــد” بطابعهــا  تتمّيــز نســخة “إس 

والجريء والرياضي. 
ويتمّيز التصميم الخارجي بلمســات مســتمّدة 

مــن طــراز “جراند شــيروكي إس آر تي” ، وهو 
سيارة دفع رباعي تجمع ما بين أداء السباقات 
وقــدرات جيــب علــى التعامــل مــع الطرقــات 
الوعــرة. ويتمّيــز ممتصــا الصدمــات األمامــي 
الجرانيــت  مــن  نهائيــة  بلمســات  والخلفــي 
الطــراز  ويتمّيــز  اللمعــان.  قليــل  الكريســتالي 
الجديــد مــن اإلصــدار الخــاص بغطــاء محــّرك 
رياضــي مســتمّد مــن طــراز SRT، فــي حيــن 
العجــالت  ورفاريــف  الجانبيــة  الحوافــي  أّن 
التــي تشــتهر بهــا جيــب، المصممــة خصيصــًا 
عــن  التعبيــر  علــى  والقــادرة  اإلصــدار،  لهــذا 
القــوة واألناقــة في آن، تمنح الســيارة جاذبية 
متأّلقــة. ويكتمل التصميم الخارجي مع طرف 
العــادم المصقــول والعجــالت المصنوعــة مــن 
مزيــج معدنــي خفيــف قيــاس 20 بوصة بلون 

الجرانيت كريستالي قليل اللمعان.
فــي  الرياضــي  الطابــع  هــذا  أيضــًا  ونجــد 
الســوداء  باللمســات  تتمّيــز  التــي  المقصــورة 
التــي تطغى على التصميم الخارجي للســيارة 
إضافة إلى لوحــة التجهيزات المركزية باللون 
األسود الالمع “بيانو”. ذلك، وتتمّيز المقصورة 
بمقاعد أمامية مكسوة بالجلد األسود المثقب 

الخاص، والمجهزة بنظام تهوئة. 
أصبحــت مجموعة جيب إس ليميتد متوافرة 
اليوم لدى مختلف الوكالء في منطقة الشــرق 

األوسط.



برنامــج “لهم بصمة” يخصص حلقة عن الراحل محمد عواد

في أحدث أفالمها “أسرار رسمية” المبني على أحداث واقعية، تلعب  «
الممثلة كيرا نايتلي دور موظفة في المخابرات البريطانية ُتفصل من 

عملها؛ ألنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق العام 
2003، تطلب فيها المخابرات األميركية من المخابرات البريطانية 

التجسس على ممثلي الدول أعضاء مجلس األمن؛ لتسهيل عملية 
ابتزازهم للتصويت لصالح الحرب على العراق.

 ســيخصص البرنامج اإلذاعي األســبوعي “لهم بصمة” الذي يعده ويقدمه المذيع فايز الســادة، والذي يذاع كل يوم اثنين في تمام الســاعة الخامســة مســاء حلقة 
الغد عن الفنان البحريني الراحل وعميد المسرح محمد عواد رحمه هللا، وذلك عبر شهادات أصدقائه ورفقاء دربه ومجموعة من اإلعالميين وأهل الفن.

 يجــدر بالذكــر أن برنامــج لهــم “بصمــة” 
المســتوى  علــى  واســعة  شــهرة  حقــق 
الجائــزة  وحصــد  والخليجــي  المحلــي 
الذهبيــة فــي مهرجــان الخليــج لإلذاعة 
والتلفزيــون، كمــا حصــد جائــزة أفضــل 
برنامــج فــي إذاعــة البرنامــج العــام في 
رمضــان قبــل الماضي في حفــل أقامته 
وزارة شــؤون اإلعالم، ويرتكز البرنامج 
الشــخصيات  اســتضافة مختلــف  علــى 
عــن  للتحــدث  المجــاالت  كافــة  وفــي 
الوجــه اآلخــر من حيــاة الشــخص الذي 
ربما ال يعرف عنه كثير من الناس، ومن 
الشــخصيات التــي اســتضافها البرنامج 
الالعــب فياض محمود، ســامي الحداد، 
خالــد  هــالل،  جمعــة  الماجــد،  أســامة 
جاســم، جمــال القائــد، هنــادي الجــودر، 
الشــاعرة ظمأ الوجــدان، نجمة عبدهللا، 
الدخيــل،  صالــح  محمــد  احمــد،  باســل 
خالــد تــاج، فاطمــة عبدالرحيــم، هشــام 

يوســف  خلفــان،  إبراهيــم  الشــروقي، 
بوهلول وغيرهم الكثير.

 أما الراحل محمد عواد فهو ممثل غني 
عــن التعريــف من مواليــد 1938، انطلق 
ســبعينات  خــالل  الفنــي  المجــال  فــي 
إلــى  انضمامــه  عبــر  الماضــي،  القــرن 
شــهرته  بدايــة  وكانــت  “أوال”  مســرح 
أواخر الثمانينات، بالمسلسل الكوميدي 
“ســوالف أم هــالل”، الــذي تقّمــص فيــه 
نجاًحــا  هــالل”، وحقــق  “أبــو  شــخصية 
كبًيرا وشهرة واسعة في الوطن العربي.
 كمــا شــارك الفقيــد الراحــل ضمــن عــدد 
أبرزهــا  الدراميــة،  األعمــال  مــن  كبيــر 
ثالثــة  هــالل  أم  ســوالف  مسلســالت 
ونــور  حســن  الحكايــات،  بحــر  أجــزاء، 
ســوالف  ســرور،  العمــر،  الســنا،تالي 

طفاش، برايحنا. 
أما في المسرح فكانت من أشهر أعماله 
كرسي عتيق، - سبع ليالي، السالفة وما 

فيهــا،- حســن وفــرارة الخيــر،- بوخليل 
فــي الميــدان،- المغامــرون، ليلــة عــرس 

رشدان وغيرها من األعمال.
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الراحل محمد عواد

فايز السادة
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محرر مسافات

تــدور عجلــة األفــالم فــي مهرجان الجونــة الســينمائي دورته الجديــدة بثبــات وبتنظيم رائع 
من خالل ما يقدمه منذ اليوم األول من عروض سينمائية رائعة وقيمة، عروض من الذهب 
ننتظــره كل ســنة فقــط عبر الجونة الذي يقدم فريقــه برنامج قيم من األفالم وبحضور كبير 

من نجوم الفن داخل مصر وخارجها.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 
الجونــة الســينمائي فــي الســابعة مــن مســاء 
 12 الخميــس الماضــي، ويشــارك بالمهرجــان 
فيلمــا في مســابقة األفالم الروائيــة الطويلة، 
و9 فــي مســابقة األفــالم الوثائقيــة الطويلــة، 
و23 فــي مســابقة األفــالم القصيــرة، إضافــة 
إلــى 3 أفــالم فــي البرنامج الخــاص، ويعرض 
المهرجــان 21 فيلمــا خــارج المســابقة، ومــن 
البحريــن تحضر البــالد حصرًيا لتطيل يومية 

مفصلة ألحداثه.

حضور مدير العين السينمائي

أعــرب مديــر عــام مهرجــان العين الســينمائي 
عامــر ســالمين المــري الــذي يحضــر فعاليــات 
مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة 
عن ســعادته بالحضور ضمن هــذه االحتفالية 
الكبيــرة وذلــك من خــالل تواجــده الدائم في 
عــدد من المهرجانــات الدولية لتبــادل األفكار 
والخبرات ومشاهدة العروض والتعريف أكثر 
بمهرجان العين السينمائي الذي سينطلق في 

يناير المقبل.
وقــال فــي تصريــح خــاص للبالد بأنه يشــارك 
في هذه الدورة الغنية فنيا بعد الدورة األولى 
وأثنــى على عدد من األفالم التي ســيختارها 
الــدورة، وقــال: ســعيد  هــذه  فــي  للمشــاهدة 
للغاية من المســتوى الجميــل والتنظيم الرائع 
والمســتوى الفنــي الهائــل الموجــود بمهرجان 
الجونــة الســينمائي وأتمنى لفريــق المهرجان 

المزيــد مــن التوفيــق والنجــاح والتألــق فــي 
الســنوات المقبلــة ووعــد غبر مســافات البالد 
بــدورة كبيرة ثانية للعين الســينمائي والمزيد 
مــن األفــالم والنجــوم والعــروض والنــدوات 

الفنية والسينمائية كما الدورة األولى”.

ستموت في العشرين 

عــرض الفيلــم الســوداني الرائع )ســتموت في 
الروائيــة  األفــالم  مســابقة  ضمــن  العشــرين( 
الطويلــة، ليلة البارحة ضمــن فعاليات الدورة 
الثالثــة لمهرجــان الجونــة الســينمائي والتــي 
ستســتمر إلــى 27 ســبتمبر الجــاري فــي مصر 
Red Car- “بحضــور كبيــر جدا ضمــن عــرض 
pet” بحضــور مخرج العمــل أمجد أبو العالء، 
وأبطــال وصنــاع الفيلــم، ونفــذت التذاكر في 
ســاعات مــن طرحهــا فــي الصبــاح؛ نظــرا لمــا 
وإبــداع،  مــن قصــة وإخــراج  الفيلــم  يقدمــه 
خصوًصــا والفيلــم قد حــاز مؤخــرا على جائز 
“أســد المســتقبل”، في مســابقة أيام فينيسيا، 
التــي أقيمــت ضمــن فعاليــات الــدورة الـــ 76 

لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
الفيلــم الذي تشــارك قنــوات ART في إنتاجه 
يــدور حول “مزمــل” الذي يولد ملعونا بنبوءة 
تفيــد موتــه عنــد بلوغــه العشــرين مــن عمره، 
التــي  الشــفقة  نظــرات  “مزمــل” وســط  يكبــر 
“ســليمان”،  يعــود  حتــى  ميــت،  بأنــه  تشــعره 
المصــور الســينمائي إلــى قريتــه، يوفــر جهــاز 
عرض األفالم الخاص بسليمان، نافذة لمزمل 

لرؤيــة العالــم، وعندمــا يبلغ العشــرين، يواجه 
حيرتــه مــا بيــن اختيــار المــوت، وبيــن حافلة 

تنقله إلى عالم جدي.
فــي  “ســتموت  الســوداني  الفيلــم  ويقــدم 
الــذي  األول  الفيلــم  صفــات  كل  العشــرين” 
يحــب الجميــع أن يــراه فــور وصوله للســينما 
فــي العــروض التجاريــة، وشــخصيا عجبنــي 
عمــل المخــرج والســيناريو ألمجــد أبــو عالء، 

الممزوج بين الوطن وقدر شاب.
يذكــر أن قصــة الفيلــم مســتوحى عــن القصة 
القصيــرة )النــوم عنــد قدمــى الجبــل( للكاتــب 
الســوداني حمور زيادة، وفي التفاصيل تدور 
األحــداث بوالية الجزيــرة، وفيه يولد )ُمزمل( 
فــي قريــة ســودانية تســيطر عليهــا األفــكار 
الصوفيــة، ثــم تصله نبوءة مــن واعظ القرية 
تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش 
أيامــه فــي خــوف وقلــق بالغين إلــى أن يظهر 
فــي حياتــه المصــور الســينمائي المتقــدم في 
العمر، سليمان. وتبدأ رحلة مزمل مع سليمان 

دون أن تفارقــه مخاوفــه مــن كابــوس الموت 
القريب.

ويعتبر ســتموت في العشــرين هو سابع فيلم 
روائــي بتاريــخ الســودان، وأول فيلــم روائــي 
أمجــد  الســوداني  ومؤلفــه  لمخرجــه  طويــل 
أبــو العــال، واشــترك فــي تأليفــه مــع يوســف 
إبراهيــم، وهــو مــن بطولــة مصطفى شــحات، 
الســراج، بونــا خالــد  إســالم مبــارك، محمــود 
وطــالل عفيفــي، ويشــارك في إنتاجه شــركتا 
فيلــم كلينك وترانزيت فيلمز لحســام علوان، 
 DUOFilmو Andolfiبجانب شــركات اإلنتــاج
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 ”Les Miserables“

شــاهدت لكــم في العــروض األوليــة لمهرجان 
الجونــة أيضا ضمن العروض خارج المســابقة 
الرســمية لمهرجان الجونة الســينمائي الدورة 
 Les“ الفرنســي  الفيلــم  أمــس،  يــوم  الثالثــة 
والــذي  لــي  الدج  للمخــرج   ”Miserables
اختارتــه فرنســا لتمثيلهــا فــي األوســكار على 
جائــزة أفضــل فيلم أجنبي في النســخة الـ 92 
مــن حفــل توزيــع جوائــز األوســكار، والمقــرر 

اقامتــه فــي 9 فبرايــر المقبــل. قصــة الفيلــم 
مســتوحاة مــن أعمــال الشــغب التــي وقعــت 
وتــدور   ،2005 العــام  باريــس  ضواحــي  فــي 
أحداثــه حول ثالثة من أعضاء لواء مكافحة 
الجريمــة الذين تم تجاوزهم أثناء محاولتهم 
اعتقالهــم، كمــا يســلط الضوء علــى التوترات 
المقاطعــة  فــي  المختلفــة  المجموعــات  بيــن 
الفيلــم  ونافــس  جميلــة.  دراميــة  بصــورة 
علــى ســعفة كان الذهبيــة هــذا العــام، وحصد 
جائــزة لجنــة التحكيــم التــي ترأســها المخرج 

المكسيكي إليخاندرو إيناريتو. 

The Father

مــن األفــالم الرائعة فــي الجونة فيلــم )األب(، 

وهــو مــن إخــراج كريســتينا جروزيفــا، وبيتر 
فالجانــوف تتعلــق بالتحديــات التــي تخــص 
التواصــل مــع األقــرب إلينــا فــي الحيــاة فــي 

قصة درامية عائلية حميمية.
الكريســتالية،  الكــرة  جائــزة  الفيلــم  حقــق 
فــي الــدورة الـــ 54 لمهرجــان كارلوفــي فــاري 
السينمائي، وتدور أحداثه بعد فقدان فاسيل 
جارتــه،  إدعــاءات  يصــدق  حيــث  لزوجتــه، 
التــي تخبــره أن الزوجة الراحلــة تحادثها عن 
طريق الهاتف وبسبب إيمانه بالقوى الخارقة 
وســيط  مســاعدة  فاســيل  يطلــب  للطبيعــة، 
روحانــي محترف، للتواصــل مع زوجته، رغم 
محــاوالت ابنه الكثيــرة إليقافه عن مثل هذه 

األفعال.

عرض الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” بالجونة
األفــام روائــع  ومشــاهدة  الخبــرات  لتبــادل  المهرجــان  أحضــر  المــري:  عامــر 

طارق البحار
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“موسيقيون بال حدود” تحتفل باليوم الدولي للسالم

نّظمــت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار مســاء أمس حفالً بمناســبة 
حــدود”  بــال  “موســيقيون  فرقــة  قّدمتــه  للســالم  الدولــي  اليــوم 
مــع الفنــان وعــازف العــود ســعد جــواد، وجــاء بعنــوان “ســالم مــن 

البحرين”.
وتشــكل فرقــة “موســيقيون بال حــدود” مثــاالً حّيًا للتناغــم ما بين 
موســيقيين  مــن  تتكــون  حيــث  المختلفــة،  والثقافــات  الشــعوب 
محترفين من جنســيات ودول مختلفة هي: األرجنتين، البحرين، 
الهنــد، أوكرانيــا، مصــر والعــراق. وأدت الفرقــة مجموعــة مختلفــة 
مــن المعزوفــات واألغانــي تنتمــي إلــى ثقافــات متعددة مثــل: هنا 
البحرين، تانغو العود، أيام زمان، فالمنكو العود، إضافة إلى تأدية 
أغنيات لفنانين مشــهورين أمثال: فيروز، عمار الشــريعي ودحمان 

الحباشي.
ُيذكــر أن الفنــان ســعد جواد دخل موســوعة جينيــس العالمية عبر 
عــزف متواصــل على آلة العود )24 ســاعة ونصف( أثنــاء احتفالية 
ذكــرى تأســيس متحــف البحريــن الوطنــي )15/ 16 ديســمبر لعــام 
2018(، ضمــن فعاليــات “أعياد الوطــن” التي تنظمها الهيئة. كما تم 
تنصيبه ســفيرًا للســالم من قبل منظمة “ســالم بال حدود” العالمية 
فــي العام الماضي كذلــك. كما من الجدير ذكره أن الجمعية العامة 
لألمــم المتحــدة كانت قد أعلنت تخصيص يوم دولي للســالم عام 
1981 بهدف تعزيز ُمثل وقيم السالم في أوساط األمم والشعوب 
وفيما بينها. وتولي هيئة البحرين للثقافة واآلثار موضوع السالم 
أهمية خاصة وتحتفي به خالل مناسبات عدة، وذلك نظرًا ألهمية 
اســتثمار الثقافة كوســيلة لالرتقاء بالمجتمعات واســتخدامها في 

عملية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق السالم العالمي.

يظهــر هــذا األســبوع فــي معــرض بباريس 
تمثــال ديــك مــن النحــاس كان يعلــو بــرج 
كاتدرائيــة نوتــردام، وذلك بعــد أكثر من 5 
أشــهر علــى تضــرره خــالل الحريــق الهائل 
الــذي التهم المبنى الشــهير. وتمثال الديك 
واحــد من العديد من القطــع الفنية المهمة 
التــي أمكن إنقاذها إثر الحريق الذي شــب 
فــي الكاتدرائيــة فــي 15 أبريــل الماضــي 
ودمــر برجهــا ومعظم ســقفها. وقــال وزير 
الثقافة الفرنســي فرانك ريســتر إن تمثال 
منــه  نالــت  الحريــق.  مــن  ”تضــرر  الديــك 
الســخونة وســقط، وهو شــيء أثار سؤاال: 
أعلينــا أن نرممــه أم نتركــه كما هو شــاهدا 

على ما حدث في 15 أبريل؟“.

الديك المتضرر 
من حريق نوتردام 

يظهر في باريس
أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الموسيقية 
الســبت فــرض غرامــة علــى ايســلندا لقيــام 
فرقــة هاتــاري االيســلندية الموســيقية برفــع 
خــالل  الفلســطيني  العلــم  بألــوان  الفتــات 

المسابقة األخيرة التي جرت في اسرائيل.
وجــاء في بيان صادر عــن االتحاد االوروبي 
هــذه  ينظــم  الــذي  والتلفزيــون  لالذاعــة 
لمســابقة  النهائــي  الحفــل  “خــالل  المســابقة 
يوروفيجــن لألغنية للعام 2019، قام أعضاء 
فرقــة هاتــاري اإليســلندية برفــع الفتــة فــي 
تســييس  أي  تمنــع  التــي   2.6 للمــادة  خــرق 

للحدث”.
المعروفــون  هاتــاري  فرقــة  أعضــاء  وكان 
لإلحتــالل  المناهضــة  المعلنــة  بمواقفهــم 
قامــوا  الفلســطينية،  لألراضــي  االســرائيلي 
برفــع الفتــات بألــوان العلــم الفلســطيني لدى 
إعــالن النتائــج خــالل الحفــل الــذي أقيم في 
تل أبيب ما أثار غضب الجمهور االسرائيلي.
وزيــرة  انتقــدت  نفســها  المســابقة  وخــالل 
الثقافة االســرائيلية بشــدة المغنية الشــهيرة 
لفــوا  راقصيــن  برفقــة  غنــت  التــي  مادونــا 

ظهورهم بأعالم فلسطينية.

أعلنــت وزارة الخارجيــة العراقية، أمس، عن 
توقــع مذكــرة تفاهــم مــع الحكومــة التركيــة 
الســترداد 80 قطعة أثرية كانت قد أخرجت 
مــن البالد بطــرق غير قانونية، وعثرت عليها 

السلطات التركية العام 2008.
وأوضــح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
العراقيــة أحمــد الصحــاف، أن ســفير العــراق 
وزيــر  ووكيــل  الجنابــي،  أنقــرة حســن  لــدى 

الثقافة التركي، وقعا مذكرة التفاهم.

وأشار الصحاف في بيان نشرته الوزارة على 
موقعهــا فــي اإلنترنت إلــى أن األيــام المقبلة 
ستشــهد إعــادة هــذه اآلثــار والنفائــس إلــى 
األراضــي العراقيــة، والتــي كانــت محفوظــة 

في متحف والية هاتاي التركية.
وذكــرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها 
أنها وبعثاتها الدبلوماسية كافة تبذل أقصى 
الجهود وبالتنســيق مع الشــركاء واألصدقاء 

السترداد جميع اآلثار المهربة خارج البالد.

يوروفيجن تعاقب فرقة ايسلندية رفعت ألوان العلم الفلسطيني

العراق يسترد من تركيا قطعا أثرية مهربة

عرض نسخة طبق األصل للسفينة فيكتوريا قبالة ميناء 
سانلوكار دي باراميدا في إسبانيا أمس األول، في إطار 
إحياء ذكرى مرور 500 عام على قيام فرديناند ماجالن 

بأول رحلة استكشافية حول العالم. )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“ناسا” تطلق اسم عالم مصري على كويكب
أطلقــت وكالة الفضــاء األميركية 
الفضــاء  عالــم  اســم  “ناســا” 
علــى  البــاز،  فــاروق  المصــري، 
كويكــب مكتشــف حديثــا تقديــرا 

إلسهاماته العلمية البارزة.
للفلــك  العالمــي  االتحــاد  وأطلــق 
المتحــدة  األمــم  لهيئــة  والتابــع 
اســم البــاز علي كويكــب بالفضاء 
نتيجــة لــدوره مــع وكالــة الفضاء 
األميركيــة بداية بمشــروع أبوللو 
فــي  القمــر  ســطح  الستكشــاف 
منتصف ستينيات القرن الماضي، 

مــرورا بتصويــر األرض من المدار على رحلة أبوللو ســيوز األميركية الروســية المشــتركة. 
وتعد هذه المرة األولى، التي يتم إطالق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء.

يذكر أن العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.

أوضــح عضــو االتحــاد العربــي لعلــوم 
الفلكــي  الباحــث  والفلــك،  الفضــاء 
عبدالعزيز الشــمري، أن فصل الخريف 
الكــرة  مــن  الشــمالي  النصــف  فــي 
األرضية يدخل يوم 22 سبتمبر، معلنا 
نهايــة فصــل الصيــف. ويســتمر فصــل 
الخريف مدة 3 أشــهر إلى 22 ديســمبر 
فــي  الشــتاء،  فصــل  يدخــل  حيــث 
حيــن يدخــل الوســم يــوم 16 أكتوبــر، 
ويســتمر إلى 7 ديســمبر عندما تدخل 

المربعانية.

وأضاف: “يبدأ منخفض الهند  «
الموسمي الحار الذي كان يؤثر 
على الجزيرة العربية بالتراجع 
لجهة الجنوب، فاتحًا المجال 

لمنخفضات البحر األحمر 
والسودان والبحر األبيض 

المتوسط بالدخول إلى الجزيرة 
العربية والعراق، في 16 الشهر 
المقبل، ليعلن دخول الوسم، 

وهو موسم األمطار”.

شــعر سكان العديد من المدن األلبانية 
بهزة أرضية قوية عصر أمس السبت، 
مــا أدى الــى حــال ذعــر وخصوصا في 
مؤسســة  وبحســب  تيرانــا.  العاصمــة 
االميركيــة  الجيولوجيــة  الدراســات 
درجــات   5.6 بلغــت  الهــزة  قــوة  فــإن 
علــى مقيــاس ريختر وســجل مركزها 
علــى  )غــرب(  دوريــس  منطقــة  فــي 
عمــق 10 كيلومتــرات. ولــم يبلغ حتى 
ضحايــا.  ســقوط  عــن  رســميا  اآلن 
لكــن وســائل االعــالم المحليــة أفــادت 
بإصابة شــخصين بجــروح طفيفة في 
قريــة هلمس على بعد 10 كيلومترات 

من تيرانا.

وبحسب وسائل االعالم أيضا  «
ظهرت تشققات في العديد من 

األبنية في مرفأ دوريس، ثاني كبرى 
مدن البالد. كما انقطعت الكهرباء 

وخطوط الهاتف في العديد من 
أحياء تيرانا والقرى المجاورة.

فلكي سعودي: 
منتصف الشهر المقبل 

فصل أمطار الوسم

هزة أرضية 
قوية تضرب 

ألبانيا
اجتــاح اإلعصــار لورينــا مناطــق بخليــج كاليفورنيــا متســببا في ســقوط أمطــار غزيرة 

ورياح عاتية مساء الجمعة.

وقــال المركــز الوطنــي لألعاصيــر فــي الواليــات 
المتحــدة فــي بيان إن لورينــا كان على بعد نحو 
60 كيلومتــرا شــمال شــرقي كابــو ســان لــوكاس 
مثيــرا رياحــا وصلــت ســرعتها القصــوى إلى 85 

كيلومترا.
الرحــالت  إلغــاء  إلــى  اإلعصــار  وصــول  وأدى 
الجويــة إلــى لوس كابــوس بالمكســيك وتأجيل 
أن  يبــدو  ولكــن  المحليــة.  بالمــدارس  الدراســة 

األســوأ  المراحــل  تفــادت  المدينــة  شــواطئ 
باإلعصار.

إن  بالمكســيك  للميــاه  الوطنيــة  الهيئــة  وقالــت 
العاصفــة أدت إلــى هطــول أمطــار غزيــرة فــي 
علــى ســاحل خليــج  تقــع  مناطــق  فــي  الشــرق 
كاليفورنيــا والمناطــق المحيطــة به فــي واليتي 
سينالوا وناياريت باإلضافة إلى مناطق بواليتي 

سونورا ودورانجو الواقعتين في الداخل.

اإلعصار لورينا يجتاح خليج كاليفورنيا

حظرت السلطات في ماليزيا عرض فيلم “هاسلرز”، الذي تلعب دور البطولة فيه 
جنيفر لوبيز، بسبب “كثرة المشاهد اإلباحية فيه”. وقالت سلطات الرقابة في قرار 

الحظر إن الفيلم، الذي يتناول حياة فتيات التعري، حافل بمشاهد إباحية ورقصات 
مثيرة جنسيا والمخدرات، وهو “غير مالئم للعرض”. وقد القى الفيلم رواجا كبيرا 

في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن سلطات الرقابة في روسيا حذفت 
بعض المشاهد منه، ومنع عرضه في مصر. مشهد عام يظهر أمواجا عالية عند شاطئ ال امباكادورا في كابو سان لوكاس بالمكسيك بينما يشتد 

إعصار لورينا بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك يوم الجمعة )رويترز(
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Û  فــي أزمنة ســابقة كانت إمــدادات النفط الخليجية من أهــم مكونات األمن
القومــي األميركي، لكن بعد اكتشــافات كميــات ضخمة من النفط الصخري 
فــي أميــركا يقدر حجمها بنحو 58 مليــار برميل، تغيرت المعادلة، وتحولت 
اإلمدادات الخليجية، من وجهة النظر األميركية، من قضية أمن قومي إلى 
مسألة تتعلق باستقرار أسواق النفط العالمية، وبالتالي أصبحت مسؤولية 

حمايتها مهمة دولية مشتركة.
Û  ،أي رئيــس أميركــي، وإن كان يفكــر بعقليــة “البزنزمان” مثــل دونالد ترامب

ال يمكــن أن يتهــاون مــع أي أمــر يتعلــق باألمــن القومــي، وربمــا يكــون أحــد 
أهم أســباب إقالة مستشــار األمن القومي جون بولتن، هو أن األخير، الذي 
ينتمي إلى مدرسة المحافظين الصقور التي قادها السيناتور الراحل جون 
ماكيــن، مــا يــزال عالقا في الماضي ويؤمن بأن الحل العســكري هو الطريق 
األنجــع لمواجهــة العبث اإليرانــي بأمن الخليج، فيما تعتمــد مقاربة ترامب 
على تشــديد العقوبات لتحقيق المنشــود من دون خســائر قد تكلفه مقعده 

في البيت األبيض. 
Û  ،في الوقت ذاته ال يريد ترامب أن يبدو ضعيفا أمام االستفزازات اإليرانية

مــع إســقاط طهــران “درون”  التعامــل  فــي  بالتخــاذل  إذ يتهمــه خصومــه 
أميركيــة كانــت تحلــق فــي األجــواء الدوليــة فــوق ميــاه مضيــق هرمز في 
يونيــو الماضــي، ولتجنــب التعــرض لمزيد مــن اإلحراج قرر ترامب إرســال 
تعزيزات عسكرية إلى الخليج أعلن عنها وزير دفاعه مارك إسبر في وقت 

متأخر من مساء الجمعة.
Û  فــي المقابــل تــرزح طهــران تحــت وطــأة عقوبــات منهكــة، وضعــت النظــام

اإليرانــي أمــام خيارين ال ثالث لهما؛ إما الرضوخ للمطالب األميركية مقابل 
رفعهــا، أو تصعيــد االســتفزازات بهــدف اســتدراج واشــنطن للحــرب قبــل 
االنتخابات الرئاســية على أمل أن يخســر ترامب ويربح رئيس ديمقراطي 

على استعداد لمواصلة صفقة أوباما أو على األقل نسخة معدلة منها.

مقاربة ترامب 
وخيارا طهران أيمن همام
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