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البحرين تشارك شقيقتها الكبرى االحتفال باليوم الوطني
شهدت 
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المنامة - بنا

تشــارك مملكــة البحرين شــقيقتها الكبــرى المملكة 
العربية الســعودية االحتفال بذكرى اليوم الوطني 
الـــ89 نظــًرا لمــا يربــط بيــن البلديــن مــن عالقــات 
تاريخية ووشائج قوية توثقت عبر التاريخ حتى 
باتــت نموذًجا يحتذى في العالقات بين األشــقاء، 
وامتــدت وتشــعبت فــي العهد الزاهــر لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
)٠٨()التفاصيل في ملحق خاص بالعدد(

لتقريــر  األوليــة  البيانــات  أظهــرت 
التجارة الخارجية للسلع غير النفطية 

بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن 
مــن  أكثــر  بلــغ  والســعودية  البحريــن 
647.1 مليــون دينار، منــذ بداية العام 

2019 وحتى يوليو الماضي.

قــال القائــم باألعمــال باإلنابــة فــي الســفارة الســعودية ظافــر عســيري إن المملكــة 
العربيــة الســعودية قــادرة علــى مواجهــة العــدوان اإلرهابــي الــذي اســتهدف شــركة 
“أرامكو” والتعامل معه، واتخاذ جميع اإلجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. 

وأضــاف فــي حــوار أمــس أن الســعودية 
هــذه  تجــاه  األيــدي  مكتوفــة  تقــف  لــن 
التجــاوزات العدائيــة المتكررة وســتتخذ 
اإلجراءات الالزمة وفقا للقانون الدولي.

العربيــة  المملكــة  بيــن  العالقــة  وأكــد 
السعودية ومملكة البحرين عالقة أخوية 
أبدية تاريخية تشهد تطوًرا مستمًرا على 
الثوابــت  مــن  انطالًقــا  المســتويات؛  كل 
بينهمــا  تجمــع  التــي  المشــتركة  والــرؤى 
بفضــل الرعايــة الكريمــة مــن لــدن خــادم 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، وأخيه عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
ووشــائج  األخــوة  وروابــط  خليفــة،  آل 

ووحــدة  والنســب  والمصاهــرة  القربــى 
المصير والهدف المشترك التي تجمع بين 

شعبيهما.
وتحــدث عن أن االســتثمارات الســعودية 
فــي البحريــن زادت في األعــوام الماضية 
الصــادرات  تشــكل  بينمــا   ،%  51 بنســبة 
الســعودية مــا نســبته 40 % بينما تشــكل 
الصادرات البحرينية السعودية ما نسبته 
60 %، وتمثل المواد المعدنية والمنتجات 
والمشــروبات  والحيوانيــة  الزراعيــة 
والبالســتيكية  الكيميائيــة  والمــواد 
غالبيــة المنتجــات فــي التبــادل التجــاري 
بيــن البلديــن. وذكــر أن مشــروع النقطــة 
الواحــدة مــن أهــم المشــاريع علــى جســر 

الملــك فهــد وســوف يســهم فــي اختصــار 
وقــال  والجهــد.  اإلجــراءات  مــن   %  50
إن إنشــاء المجلــس التنســيقي الســعودي 
إطــار  فــي  جديــدة  خطــوة  البحرينــي 

العالقــات األخويــة والتالحــم القــوي بين 
البلديــن الشــقيقين فــي تطويــر التنســيق 
وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع 

األصعدة.

البحر والحجيري يوقعان االتفاقية

وقعــت “دار البــالد” للنشــر والتوزيــع 
أمــس  ســمارت”  “وورك  شــركة  مــع 
اتفاقية لرعاية وتغطية أخبار جناح 

“جيتكــس  معــرض  فــي  البحريــن 
2019” المقــام فــي الفتــرة من 6 إلى 

10 أكتوبر المقبل بدبي.

“^” ترعى جناح البحرين 
بـ “جيتكس2019”

لـــ  مطلعــة  دبلوماســية  مصــادر  كشــفت 
الحرميــن  خــادم  ســفير  أن  عــن  “البــالد” 
الشــريفين لــدى مملكــة البحريــن، صاحــب 
السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
لــدى  ســفيًرا  تعيينــه  تــم  والــذي  العزيــز 
بأمــر ملكــي  الممتــازة،  بالمرتبــة  البحريــن 
من لدن خادم الحرمين الشــريفين العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز آل 
ســعود، سيتولى مهام منصبه الدبلوماسي 

الرفيع في المنامة الشهر المقبل.

سلطان بن عبد العزيز 
يباشر عمله الدبلوماسي 

منصة تفاعلية التخاذ قرارات لالستجابة لقضايا وتحديات التعايشبالمنامة الشهر المقبل

إطالق مركز الملك حمد للسالم السيبراني بنيويورك

نيويورك - بنا

للتعايــش  العالمــي  حمــد  الملــك  مركــز  أعلــن 
الســلمي وجمعيــة “هــذه هــي البحريــن” إطــالق 
مشــروع مركــز الملــك حمــد للســالم الســيبراني 

لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب.
جــاء ذلــك فــي حفــل نظمــه مركــز الملــك حمــد 
العالمــي للتعايــش الســلمي وجمعيــة “هــذه هي 
أعمــال  نيويــورك علــى هامــش  فــي  البحريــن” 
الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة بنســختها 
الـــ 74، بحضــور مــا يقــرب مــن 200 شــخصية 
دبلوماســية ونخبــة من كبار الضيــوف وممثلي 
والمنظمــات  األمميــة  والهيئــات  الجمعيــات 

الدولية ورجال الدين.
للســالم  حمــد  الملــك  مركــز  مشــروع  ويعتبــر 
الســيبراني منصة محاكاة تفاعلية عبر الشــبكة 
المعلوماتيــة، إذ ســيعمل المشــاركون فــي عالــم 
افتراضــي بصــورة فردية أو ضمــن فرق التخاذ 
للقضايــا  االســتجابة  كيفيــة  بشــأن  قــرارات 
والتحديــات المتعلقــة بالتعايــش، والتي تشــمل 
والجرائــم  والتمييــز  واألمــن  والظلــم  العدالــة 

والعنــف والتعصــب الدينــي وغيرهــا، وســتمكن 
المحــاكاة اإللكترونية المســتخدمين من توفير 

إجابات لألسئلة وحلول للمشاكل”.
ويســتهدف برنامج الملك حمد العالمي للســالم 
الســيبراني الشــباب لجعلهــم رواد فــي مكافحة 
اإلرهــاب اإللكتروني ومحاربة خطاب الكراهية 
والتطــرف، إضافــة إلــى وضــع حــد لكل أشــكال 
التحريض الســيبراني على ارتكاب أعمال عنف 

وإرهاب باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
للســالم  حمــد  الملــك  مركــز  مشــروع  وحظــي 
منقطــع  ودعــم  واســعة  بإشــادات  الســيبراني 
أجمعــوا  والذيــن  الحضــور،  قبــل  مــن  النظيــر 
تترجــم  الرائــدة  البحرينيــة  المبــادرة  أن  علــى 
مــدى التزام المملكة التاريخي بجعل التســامح 
والتعايش الســلمي منهاج حياة بقيادة الشــباب 

الساعي وراء الوسطية واالعتدال.

إطالق مشروع مركز الملك حمد للسالم السيبراني لتعزيز التسامح بين الشباب بنيويورك

الرياض قادرة على مواجهة العدوان اإلرهابي
عســيري: زيادة االســتثمارات الســعودية فــي البحرين 51 %

القائم باألعمال باإلنابة في السفارة السعودية 

نسور األهلي تطيح بالحالة في “سالوي زين”احتفال بمئوية عبدالقدوسالسنيورة: الستنفار ضد إيران2.5 مليون كلفة مقر “GPS”نقص حاد بالمعلمات
تساءل أولياء أمور عبر “البالد” عن  «

موقف وزارة التربية والتعليم من 
إدارة المدارس في ظل النقص 

الحاد بالموارد البشرية. وبينوا أن 
مدارس المرحلة االبتدائية تشهد 

نقصا حادا بصفوف معلمات 
نظام معلم الفصل.

افتتح المدير التنفيذي للرقابة  «
المصرفية بمصرف البحرين 

المركزي خالد حمد، أمس، المقر 
الجديد للشركة العالمية لخدمات 

Global Payment Ser� )الدفع 
vices( في منطقة السيف، بكلفة 

2.5 مليون دينار.

دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق  «
فؤاد السنيورة “الستنفار شامل 

من جانب الدول العربية واإلسالمية 
وكذلك الدول الصديقة من أجل 
ردع العدوان اإليراني الموصوف 

والمتكرر”، مستنكًرا التعرض لبالد 
الحرمين الشريفين ولقيادتها.

في دورته الثالثة، يحتفل مهرجان  «
الجونة السينمائي بالذكرى 

المئوية للكاتب والروائي إحسان 
عبدالقدوس حيث يقام حاليا 

لضيوفه، معرضا تكريميا كبيرا 
للكاتب الراحل افتتح بحضور 

كبير من نجوم الفن.

خرج فريق األهلي بفوز مستحق  «
على حساب الحالة بنتيجة 89/67، 
في المباراة التي جمعتهما مساء 

أمس )األحد(، على صالة اتحاد 
السلة، في افتتاح منافسات الجولة 
السابعة من الدور التمهيدي لدوري 

زين الدرجة األولى.
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التبادل التجاري مع السعودية مليون دينار
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زينب العكري

المحرر االقتصادي من المنامة | تصوير رسول الحجيري

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية

Û  ونحن نشــارك المملكة العربية الســعودية االحتفال بذكــرى اليوم الوطني
الـ89، ننظر بكل فخر واعتزاز إلى ما تشهده الشقيقة الكبرى من إنجازات 
مذهلــة وتطــور ســريع وتقدم حضــاري غير مســبوق في جميــع المجاالت 
بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان.
Û  هــذا اليــوم العزيز على قلوبنا جميعا يذكرنا بالدور المحوري الذي تضطلع

بــه المملكــة العربيــة الســعودية منــذ توحيدهــا علــى يــد المؤســس الملــك 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود )طيــب هللا ثــراه( في خدمــة قضايا 
األمتيــن اإلســالمية والعربيــة، وهــو الــدور الــذي ســتظل مملكــة البحريــن 
تدعمــه وتناصــره بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، انطالقا مــن العالقــة الوثيقة 
والضاربــة فــي جــذور التاريــخ ووحــدة الــرؤى والمصير وحــرص قيادتي 
البلدين الشــقيقين على ترســيخ الشــراكة اإلســتراتيجية بينهمــا لمواجهة 

التحديات الحالية والمستقبلية.
Û  العالقــة االســتثنائية والفريــدة التــي تربطنــا بالمملكــة العربية الســعودية

تحتــم علينــا الوقوف معهــا صفا واحدا في وجه أية محاوالت تســتهدف 
المســاس بأمنهــا واســتقرارها، وهــي المحــاوالت التــي تســتهدف بشــكل 

مباشر أمن واستقرار مملكة البحرين والمنطقة والعالم.
Û  وفي هذه المناسبة الغالية، تتجدد فرحة مملكة البحرين قيادة وشعبا بما

يجمع البلدين الشقيقين من رباط وثيق ال تنفك عراه من األخوة والمحبة 
والمصير المشــترك... حفظ هللا المملكة العربية الســعودية من كل مكروه 

وشر وأدام عزها ومنعتها.

وحدة الرؤى والمصير



البحرين تهنئ السعودية باليوم الوطني

بعــث عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة  آل 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة ببرقيــات تهنئة إلــى أخيهم 
عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
ســعود؛  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
الوطنــي  اليــوم  ذكــرى  بمناســبة 
كمــا  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 

الملكــي  الســمو  صاحــب  بعــث 
الســمو  وصاحــب  الــوزراء،  رئيــس 
الملكــي ولــي العهــد ببرقيتــي تهنئة 
نائــب  العهــد  ولــي  إلــى  مماثلتيــن 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الســعودي أخيهمــا صاحــب الســمو 
الملكــي األمير محمد بن ســلمان بن 

عبدالعزيز آل ســعود بمناسبة اليوم 
الوطني للمملكة العربية السعودية، 
أعــرب ســموهما فيهمــا عــن أطيــب 
بموفــور  لــه  وتمنياتهمــا  تهانيهمــا 
الصحة والســعادة ولشــعب المملكة 
العربية السعودية الشقيق اضطراد 

التقدم والتطور.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

التقــى وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية الشــيخ عبدالّله بن أحمــد آل خليفة، في مقر مجلــس النواب بجمهورية 
األرجنتين بالعاصمة بوينس آيرس، رئيس لجنة الصداقة البحرينية - األرجنتينية دييجو ميســتري، وذلك خالل زيارة 

العمل الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية األرجنتين.

وخــالل اللقــاء، عبر الشــيخ عبدالّله بن 
أحمــد آل خليفــة عن ارتياحــه للتوافق 
البلديــن  والتقــارب بيــن وجهــات نظــر 
الصديقيــن تجــاه العديــد مــن القضايــا 
مشــيًدا  المشــترك،  االهتمــام  موضــع 
بالنتائــج الطيبــة التــي تمخضت خالل 
المباحثات التي تخللت الزيارة والرغبة 
المتبادلــة لدفــع مجــاالت التعــاون إلــى 

آفاق جديدة ومتنوعة 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  واســتعرض 
إنجــازات  أبــرز  الدوليــة  للشــؤون 
ومكتســبات النهــج اإلصالحــي لعاهــل 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
أن  مبيًنــا  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
مملكــة البحريــن نجحــت فــي تأصيــل 
ثابــت  كخيــار  الديمقراطــي  التوجــه 
المناســب  المنــاخ  تهيئــة  عبــر  وأصيــل 
لتوســيع المشاركة الشــعبية بكل نزاهة 
وشــفافية، ممــا جعل إصالحــات مملكة 
البحريــن موضــع إعجــاب وإشــادة مــن 

مختلف دول العالم.
الشــيخ  الدكتــور  ســعادة  أشــار  كمــا 

عبدالّلــه بــن أحمد آل خليفــة إلى الدور 
الرائــد والمشــهود للســلطة التشــريعية 
تســتند  والتــي  البحريــن  مملكــة  فــي 
إلــى تجربــة برلمانيــة متطــورة عمادها 
اإلصــالح والتحديــث لتعزيــز مســتوى 
معيشــة المواطــن وتوفيــر حيــاة آمنــة 
وكريمــة للجميــع، منّوًهــا ســعادته إلــى 
مســتوى التعاون البناء بين الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق 
التنميــة  وإنجــاز  العامــة  المصلحــة 

الشاملة والمستدامة.
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وتطــرق 
للشــؤون الدوليــة إلــى اإلنجــازات التي 
تحققــت فــي مجال شــراكة المــرأة في 
إطــار جهــود المجلــس األعلــى للمــرأة، 

برئاســة صاحبة الســمو الملكي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة قرينة 
عاهل البالد، ومنها انتخاب سيدة على 
رأس السلطة التشريعية بعد أن تمكنت 
المرأة من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد 
المجلــس الوطني بغرفتيه بإجمالي 15 
عضــًوا، كمــا وصلت نســبة تولــي المرأة 
للمناصــب القياديــة فــي أجهــزة الدولــة 

إلى 45 %.
كما أشار إلى أن مملكة البحرين عكفت 
خــالل العقديــن الماضييــن علــى تبنــي 
إصــالح شــامل للتوجــه نحــو مســتقبل 
أفضل، مبيًنا أن الركيزة األساســية هي 
االســتثمار في اإلنسان كأولوية وطنية 
قامت عليها رؤية البحرين االقتصادية 

2030، لتنويــع مصــادر الدخــل الوطني 
وجــذب االســتثمارات النوعية في ظل 

بيئة محفزة وتسهيالت لوجستية.
وأكــد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
الدولية أن هناك فرًصا واعدة ومبشــرة 
بيــن  االقتصاديــة  العالقــات  لتطويــر 
البلديــن الصديقيــن والعمل على تذليل 
أيــة معوقــات وتشــجيع ودعــم تدفــق 
االســتثمارات وتبــادل الخبــرات خاصة 

في مجاالت التكنولوجيا الرقمية.
كما دعا ســعادة الدكتور الشيخ عبدالّله 
بن أحمد آل خليفة إلى توحيد الجهود 
لــردع كل مــن يدعــم ويمــول  الدوليــة 
لجماعــات  اآلمنــة  المــالذات  ويقــدم 
اإلرهاب ويهدد األمن والسلم الدوليين.

مــن جانبــه، أعرب ســعادة رئيــس لجنة 
الصداقــة البحرينيــة - األرجنتينية عن 
تطلعــه لزيــارة مملكــة البحريــن قريًبــا 
التطــورات  علــى  كثــب  عــن  لالطــالع 
الجارية التي تشــهدها المملكة، مشــيًدا 
ســعادته باإلنجــازات الالفتــة والمهمــة 
فيهــا،  والتنميــة  اإلصالحــات  لمســيرة 
مثمًنا الدور الحيوي للسلطة التشريعية 
في تعزيــز المســار الديمقراطي لمملكة 

البحرين.

ــاالت الــــتــــعــــاون إلــــــى آفـــــــاق جـــديـــدة ــ ــجـ ــ ــع مـ ــ ــدف ــ ــة مـــتـــبـــادلـــة ل ــ ــب ــ رغ

وكيل الشؤون الدولية من األرجنتين: تأصيل الديمقراطية كخيار ثابت

سمو ولي العهدخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك سمو رئيس الوزراء

لـــ  مطلعــة  دبلوماســية  مصــادر  كشــفت 
“البــالد” عــن أن ســفير خــادم الحرميــن 
الشــريفين لدى مملكة البحرين، صاحب 
الســمو الملكــي األمير ســلطان بــن أحمد 
بــن عبدالعزيــز، والذي تم تعيينه ســفيًرا 
لــدى البحريــن بالمرتبــة الممتــازة، بأمــر 
ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين 
بــن  ســلمان  الملــك  الســعودي  العاهــل 
مهــام  ســيتولى  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
منصبه الدبلوماســي الرفيــع في المنامة 

خالل الشهر المقبل.

واألمير ســلطان بن أحمد بن عبدالعزيز 
آل ســعود، كان يشــغل منصب مستشار 
صــدور  قبــل  الملكــي  الديــوان  فــي 
الملــك  لــدن  مــن  الجديــدة  القــرارات 
ســلمان بــن عبدالعزيــز خــادم الحرميــن 
للمملكــة  ســفيًرا  بتعيينــه  الشــريفين، 
العربيــة الســعودية فــي البحريــن خلًفــا 
للســفير الســابق عبدهللا آل الشيخ، كما 
أنــه عضــو فــي مجلــس أمناء مؤسســة 
أحمــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنمية 

اإلنسانية.

سلطان بن عبدالعزيز يباشر عمله 
الدبلوماسي بالمنامة الشهر المقبل

 بدور المالكي

الــدول لــكل  مهمــة  مناســبة  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات 

وزير الخارجية يشيد بالتعاون المثمر مع األمم المتحدة

أعــرب وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل خليفــة، عن ارتياحه 
لمستوى التعاون بين مملكة البحرين واألمم المتحدة وما يشهده من تطور مثمر 
وتقــدم مســتمر يجســد سياســة مملكة البحريــن بقيــادة صاحب الجاللــة الملكي 

االنفتاح على دول العالم والعمل الجماعي الذي يعود بالنفع على الجميع.

وكان وزيــر الخارجيــة قــد وصــل إلــى 
المتحــدة  بالواليــات  نيويــورك  مدينــة 
كبــار  مــن  عــدد  يرافقــه  األميركيــة، 
ومــن  الخارجيــة  بــوزارة  المســؤولين 
وزارات ومؤسســات الدولــة؛ للمشــاركة 
فــي أعمــال الــدورة الرابعــة والســبعين 
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تحت 
عنــوان “دفــع الجهود متعــددة األطراف 
المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر وتوفيــر 
تعليــم عالــي الجــودة والعمــل المناخــي 
مختلــف  تناقــش  والتــي  واإلدمــاج”، 

دول  تهــم  التــي  والتطــورات  القضايــا 
العالم.

 وســيلقي وزيــر الخارجية كلمــة مملكة 
كمــا  العامــة،  الجمعيــة  أمــام  البحريــن 
سيشــارك في عدد من الفعاليات رفيعة 
المستوى وذلك على هامش اجتماعات 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، كمــا 
الــدول  مســؤولي  مــن  بعــدد  ســيلتقي 
الشــقيقة والصديقــة وكبار المســؤولين 
باألمــم المتحدة في إطار حرص مملكة 
البحريــن علــى تنمية عالقاتهــا مع دول 

العالم على المستويات كافة.
 وأكــد وزيــر الخارجيــة أن اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تظــل 
عليهــا  تحــرص  مهمــة  دوليــة  مناســبة 
الــدول التــي تقــوم بدورها في ترســيخ 
األمــن والســلم الدولييــن ودعــم جهــود 
التنميــة المســتدامة، تعزيًزا لمكتســبات 
ومنجــزات شــعوبها، وتحقيًقــا ألهــداف 

األمم المتحدة.
وعّبــر وزيــر الخارجيــة عن أملــه في أن 
تســهم أعمال الدورة الرابعة والســبعين 
فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
التوصــل إلى حلول مناســبة ومعالجات 
دائمة لألزمات والمشكالت التي تواجه 
المجتمع الدولي، وضمان مستقبل أكثر 

ازدهاًرا لجميع الدول والشعوب.

 المنامة - بنا

الشيخ خالد بن أحمد

فرص واعدة ومبشرة لتطوير 
العالقات االقتصادية بين البلدين
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برّواد ا�عمال
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سّجل ا�ن!

تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء

آخر موعد لتقديم الطلبات
5 أكتوبر 2019

امسح
الكود

للتقديم

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من أمير الكويت
ردا علـــى تعزيـــة ســـموه بوفـــاة الشـــيخ طـــال ناصـــر العذبـــي الصبـــاح

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية 
شــكر جوابيــة مــن أخيه أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمــد الجابــر الصبــاح؛ ردا على برقية التعزية والمواســاة التي بعثها ســموه إليه 
في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح، هذا نصها:

صاحب السمو الملكي األمير/ خليفة بن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 تلقينــا بالتقديــر تعزيــة ســموكم لنــا في 
وفــاة المغفور له بإذن هللا تعالى الشــيخ 
وإننــا  الصبــاح،  العذبــي  ناصــر  طــالل 
الشــكر  عــن خالــص  لســموكم  نعــرب  إذ 

علــى مــا عبرتم عنــه من صــادق التعازي 
والمواســاة بهــذا المصــاب األليم، لنســأل 
المولــى تعالــى أن يتغمــد الفقيــد بواســع 
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه، وأن ال 

يريكم مكروًها بعزيز.
 وتقبلوا سموكم خالص التقدير..

صباح األحمد الجابر الصباح
سمو الشيخ صباح األحمدسمو رئيس الوزراء أمير دولة الكويت

المنامة - بنا

ميرزا يدعم أول كتاب تلوين عن الطاقـة
الطلبة لـــدى  ــار  ــك ــت االب حـــب  ــرس  ــ وغ الـــمـــبـــادرة  ــب  ــاح ص تــشــجــيــع 

اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحســين ميرزا بمكتبه يوســف أمين، صاحب فكرة 
طباعــة أول كتــاب للتلويــن يســعى مــن خاللــه إلــى تحفيــز وتشــجيع تالميــذ المدارس 

لالهتمام بالطاقة النظيفة.

ورحــب ميرزا بالفكــرة مؤكدًا دعمه وتشــجيعه 
لهــا.  وقــال: مــن الضــروري أن نســعى لالهتمــام 
بترســيخ مفاهيــم الطاقة النظيفــة في األطفال 
والناشــئة وتالميــذ المــدارس ونشــجعهم علــى 
حــب مجــال الهندســة واالبتــكار فــي مجــاالت 
مبكــرة،  ســن  فــي  وهــم  الشمســية  الطاقــة 
الصغــر  منــذ  بالناشــئة  االهتمــام  فــإن  وبالطبــع 
يــؤدي الــى نتائج إيجابيــة مســتقبالً كونهم هم 
عمــاد المســتقبل وهــم األجيــال الواعــدة ولهــم 

دور رئيســي فــي إرســاء ثقافة الطاقــة النظيفة 
ورســم الخطط المســتقبلية لهذا الوطن العزيز، 
ادخــال  فــي  بــدأت  المــدارس  وأن  خصوصــًا 
الطاقة المتجددة من ضمن المناهج الدراســية.

مــن جانبــه اعرب امين عن بالغ شــكره وتقديره 
بمركــز  والمســئولين  والمــاء  الكهربــاء  لوزيــر 
الطاقــة المســتدامة التابــع للوزيــر علــى الدعــم 
جاهــدًا  وسيســعى  الفكــرة،  لهــذه  والتشــجيع 
لتحقيقها بالتعاون مع مركز الطاقة المستدامة.

 وذكــر أنــه باإلمــكان التوســع فــي الفكــرة أيضــًا 
)المهندســين  لألطفــال  عمــل  ورش  عقــد  مثــل 
الشمســية ورصــد  بالطاقــة  المهتميــن  الصغــار( 
جوائز تشــجيعية لمســابقة اجمــل تلوين كتاب، 

كمــا أن الكتــاب لــن يقتصر توزيعــه في مدارس 
دول  حتــى  وإنمــا  فحســب،  البحريــن  مملكــة 
الخليــج الشــقيقة لتعــم الفائدة منه بشــكل أكبر 

في دول المنطقة.

المنامة -هيئة الكهرباء والماء

المنامة - بنا

كشف وزير المواصالت واالتصال كمال أحمد 
عــن “ أن الــوزارة أطلقــت مشــروع مبنى مركز 
المراقبــة الجويــة الجديد والذي ســوف يكون 
مدعومــا  المنطقــة  فــي  المراكــز  احــدث  مــن 
بأحــدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال 
لخدمــة  وذلــك  الجويــة  الحركــة  إدارة  نظــم 
المتســارع  النمــو  ومواكبــة  الطيــران  قطــاع 
المملكــة،  ألجــواء  العابــرة  الجويــة  للحركــة 
باإلضافة إلى أن المشروع سوف يساعد على 
تنمية وتطوير الكوادر البحرينية في مجاالت 
إدارة الحركــة الجويــة مــن مراقبيــن جوييــن 
وفنييــن  ومهندســين  األنظمــة  ومبرمجــي 

وغيرها من التخصصات الهامة ذات الصلة”.
وأوضح الوزير في حديث خاص لوكالة أنباء 
البحريــن )بنــا( “ تم حتى اآلن االنتهاء بنســبة 
45 % مــن األعمــال اإلنشــائية لمبنــى مركــز 
المراقبة الجوية الجديد والمرافق التابعة له، 
وذلــك بالتعــاون مــع وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، كمــا تشــرف 
 )ADPi( المطــارات  لهندســة  باريــس  شــركة 
االستشــارية  األعمــال  مجــال  فــي  الرائــدة 
والهندســية على ســير عمل المشــروع لضمان 
تنفيــذ جميــع األعمــال اإلنشــائية والهندســية 

حسب المواصفات والمعايير العالمية”.
وأشار إلى “أن مساحة البناء الكلية للمشروع 
تبلــغ حوالــي 3120 مترا مربعا، ويضم المبنى 
المركــز الرئيســي لعمليــات المراقبــة الجويــة 
بأحــدث  مربعــا مجهــزة  متــرًا   676 بمســاحة 
المراقبــة  مجــال  فــي  والمعــدات  التقنيــات 

الجويــة بمــا يقــارب أربعــة أضعــاف مســاحة 
المركــز الحالــي، باإلضافــة إلــى غرفــة خاصــة 
للمعــدات المشــغلة لألجهــزة واألنظمــة ومــن 
المتوقــع االنتهــاء من أعمــال البناء فــي الربع 

الثاني من العام 2020م”.
وعلــى الصعيــد ذاتــه بّيــن الوزيــر “أن الوزارة 
طرحــت مؤخــرا مناقصــة لتطوير نظــم إدارة 
الجويــة  المراقبــة  لمركــز  الجويــة  الحركــة 
عالميــة  شــركات  أربــع  إليهــا  تقــدم  الجديــد، 
متخصصــة في هذا المجال وبلغت قيمة اقل 
عطــاء منهــا 12,925,668.000 مليــون يــورو 
تقريبــا،  دينــارا   5,362,685.000 يعــادل  بمــا 
حيــث ســيتم تجهيــز المبنــى الجديــد بنظــام 
متكامــل إلدارة الحركــة الجويــة باســتخدام 
المجــال،  هــذا  فــي  التكنولوجيــا  احــدث 
وبمواصفــات عاليــة ودقيقــة لتقديم خدمات 
مســتويات  أعلــى  علــى  الجويــة  المراقبــة 
متطــورة  نظــم  ويشــمل  الجويــة،  الســالمة 
جــدا لمعالجــة المعلومــات الراداريــة وبيانات 
االتصــاالت  نظــام  إلــى  باإلضافــة  الرحــالت 
الصوتيــة المتكامــل ونظــام تســجيل عمليات 
المراقبــة الجويــة والتــي تتضمــن تســجيالت 

االتصــاالت الصوتيــة والرادارية، كما أن مركز 
المراقبــة الجديــد ســوف يكــون مــزودا ب 16 
و6  الجويــة  للمراقبــة  مــزدوج  عمــل  موقــع 
مواقع عمل لمســاعدة المراقبة وذلك لمواكبة 
مــدى  علــى  الجويــة  للحركــة  المطــرد  النمــو 

السنوات المقبلة “.
الــوزارة، فإنــه ســيتم  وقــال “بحســب خطــة 
الجويــة  المراقبــة  إدارة  مركــز  علــى  اإلبقــاء 
الحالــي كمركــز بديــل”. وأضاف “مــن المتوقع 
أن يتــم تشــغيل مبنى مركــز المراقبة الجوية 

الجديد في النصف الثاني من العام 2021”.
واختتــم بقولــه “مــن المتوقــع أن يســاهم هذا 
الريــادي  الــدور  تعزيــز  فــي  الجديــد  المركــز 
لمملكــة البحريــن فــي مجال المالحــة الجوية 
خدمــات  بتقديــم  حاليــا  تقــوم  أنهــا  حيــث 
الحركــة الجويــة ألكثــر مــن 600 ألــف رحلــة 
عابــرة ســنويا فــي إقليــم البحريــن لمعلومات 
للطيــران، حيــث أن خدمــات المراقبة الجوية 
تشكل العصب الرئيسي لصناعة النقل الجوي 
وصمام األمان لسالمة الطائرات والذي يعتبر 
الشريان الرئيسي للحركة الجوية بين الشرق 

والغرب”.

تعليًقــا علــى ما أعلنت عنه هيئــة الغذاء والدواء 
األميركيــة بشــأن وجــود مخــاوف مــن احتــواء 
تســبب  كيميائيــة  مــواد  علــى  األدويــة  بعــض 
لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  أوضحــت  الســرطان، 
األدويــة  أن  )نهــرا(  الصحيــة  والخدمــات  المهــن 
الموجــودة فــي البحريــن وتحمــل نفــس االســم 
والمتداولــة في األســواق ســليمة وال يســتوجب 
مصــدر  عــن  مختلفــة  إنهــا  إذ  وســحبها،  وقفهــا 

التصنيع الذي تم التحذير بناء عليه.
وأكــدت الهيئــة أن مصــدر الــدواء الــذي أعلنــت 

عنــه الهيئة األميركية مختلف عن مصدر الدواء 
ال  وبالتالــي  البحريــن،  مملكــة  فــي  المتــداول 
توجــد خطــورة من األدويــة الموجودة الختالف 
بالتحذيــر  المقصــودة  األدويــة  إن  إذ  مصدرهــا، 
الصــادر عــن الهيئــة األميركيــة هي أقــراص مثل 
)Losartan Potassium Tablet USP( وأقراص 
Losartan Potassium / hydrochlorothia�(
zide(. وانطالًقــا مــن دور الهيئــة الرقابي لضمان 
لمملكــة  تدخــل  التــي  األدويــة  وجــودة  ســالمة 
البحرين شددت الهيئة على حرصها على سالمة 
جميــع المنتجــات الدوائية من خــالل العديد من 

اإلجراءات لضمان فحص األدوية قبل تسجيلها 
عــن  فضــاًل  البحريــن،  مملكــة  فــي  تســويقها  أو 
االشتراطات المتعلقة بالتسجيل، إذ يتم السماح 
دول  فــي  مســجلة  كانــت  إذا  األدويــة  بإدخــال 
مجلــس التعــاون أو مســجلة في إحــدى الهيئات 
الدوليــة المعروفــة، ومــن ثــم التفتيش المســتمر 
لمنافــذ البيــع فــي الصيدليات، وكذلــك من خالل 
الصــادرة  البالغــات  أنــواع  مختلــف  متابعــة 
بشــأن األدويــة مــن مختلــف الجهــات المعتبــرة؛ 
لضمــان ســالمة األدوية والمســتحضرات الطبية 

المتداولة في مملكة البحرين.

وزيــر المواصــالت: الكلفــة تقــدر بنحــو 5 مالييــن دينــار

“نهــرا”: مصدر الذي أعلنــت عنه الهيئــة األميركية مختلف

إنهاء 45 % من مركز المراقبة الجوية الجديد

أدوية ضغط الدم الموجودة بالبحرين “آمنة”

المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  مستشــار  اســتقبل 
الملكــي رئيــس الوزراء، ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة بمكتبه 
القضيبيــة،  قصــر  فــي  أمــس  صبــاح 
االتحاديــة  ألمانيــا  جمهوريــة  ســفير 

كاي  البحريــن  مملكــة  لــدى  المعتمــد 
بالســفير،  ســموه  ورحــب  بوكمــان. 
وتــم بحــث عــدد مــن المواضيــع ذات 
االهتمــام المشــترك، وأوجــه التعــاون 

بين البلدين الصديقين.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة 
يبحث التعاون مع السفير األلماني

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثــروة  الزراعــة  وكيــل  اســتقبل 
البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
فــي  بمكتبــه  أبوالفتــح،  نبيــل 
البديــع، عضــو مجلس النــواب بدر 

الدوسري.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 

التعاون بين وكالة الزراعة والثروة 
البحرية والسلطة التشريعية.

وذكــر أبوالفتــح أن الوكالــة تهتــم 
بالشــراكة مع الســلطة التشــريعية، 
مــع  للتعــاون  االســتعداد  مؤكــًدا 
أعضاء مجلس النواب فيما يدخل 

ضمن اختصاصات الوكالة.

تعزيز التعاون بين “الزراعة” و“النواب”

المنامة - نهرا
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هنــأت مؤسســة المبــرة الخليفيــة، الطالبــة حصــة الجار؛ بمناســبة فوزها بالنســخة الثانية من جائزة الشــاب النمــوذج 2019 عن 
البحرين والمقامة على مستوى الوطن العربي، واعتبرت المؤسسة هذا الفوز إنجاًزا مهًما وتشريًفا للمملكة في المحافل العربية. 

وتســلمت الطالبة حصة الجائــزة بمقر جامعة 
الــدول العربيــة يوم 19 ســبتمبر الجاري، أمام 
حضــور رفيــع المســتوى مــن الســلك الرســمي 
مــن  كل  وبحضــور  واألهلــي،  والدبلوماســي 
أمين الســر لمؤسسة المبرة الخليفية الشيخة 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  محمــد  بنــت  هالــة 

ورئيس قسم إثراء فاطمة الجار. 
وتعــد جائــزة الشــاب النمــوذج مــن بيــن أولى 
المســابقات بالوطــن العربــي الختيــار القــدوة 
الشــابة، وهــي إحدى المبــادرات التــي أطلقها 
مجلس الشــباب العربي للتنمية المتكاملة في 
17 ســبتمبر 2017 تحت رعاية جامعة الدول 

العربيــة، وبالتعــاون والتنظيــم المشــترك مــع 
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية قطاع 
الشــؤون االجتماعية إدارة منظمات المجتمع 

المدني وإدارة الشباب والرياضة. 
العــرب  للشــباب  الســنوية  المســابقة  وتتيــح 
النمــاذج  إبــراز  أجــل  مــن  قدوتهــم  اختيــار 
الرائعــة واالحتفاء بها وفــق عدٍد من المعايير 
والشــروط، والتي منها أن يكون الفائز حســن 
الخلــق وراقــي الســلوك، وأن يكــون اجتماعًيا 
ومتعاوًنــا ومجتهــًدا مع التركيــز على اإلبداع 
العربيــة،  والثقافــة  التــراث  علــى  والحفــاظ 
لوطنــه  االنتمــاء  شــديد  كونــه  إلــى  إضافــًة 

وعروبتــه وغيرهــا.  ويشــار إلــى أن الطالبــة 
الخليفيــة  المبــرة  بمؤسســة  التحقــت  حصــة 
العــام 2015 بعــد حصولها علــى منحة إلكمال 
الدراســات الجامعيــة، وأصبحــت جــزًءا مــن 
مجلس الطلبة التابع للمؤسســة، بداية رئيسًة 
أول  فــي  واالجتماعيــة  الخيريــة  للمبــادرات 
دورة لها ومن ثم في الدورة الثانية أصبحت 
رئيســة للمجلس.  وســاهمت منــذ ذلك الحين 
فــي خدمــة مختلف فئــات المجتمــع، وعملت 
حصــة علــى تدريــب مجموعة مــن الطلبة من 
خــال برنامج إثراء الشــباب التابع لمؤسســة 
المبــرة الخليفيــة، والــذي يهــدف إلــى غــرس 

المبــادئ والقيــم النبيلــة فــي نفوس الناشــئة. 
وُتعــد حصة من الطلبة المميزين والمتفوقين 
الذين يتســمون بثقة عالية بالنفس والحرص 
الدائــم على تطوير الــذات، إلى جانب تحليها 
رئيــس  قالــت  جهتهــا،  مــن  راقيــة.  بأخــاق 
مجلس أمناء مؤسســة المبرة الخليفية ســمو 
“نهنــئ  بنــت خالــد آل خليفــة  الشــيخة زيــن 
الطالبــة حصة الجار بهــذا اإلنجاز ونفتخر بها 
كونها قدمت مثاالً مشرًفا للجيل الذي نسعى 
إلــى إعــداده من الشــباب القادر على اإلســهام 
في المسيرة التنموية في المستقبل والتحلي 
باألخــاق العاليــة والمســؤولية االجتماعيــة. 
ويعــد فوزهــا بهــذه الجائــزة تشــريًفا لمملكــة 
البحرين، كما ونحث جميع منتســبي مؤسسة 
المبــرة الخليفيــة إلى حــذو الطالبة حصة في 
جانب من التكريمرفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية”.

المنامة - بنا

سمو الشيخة زين: الطالبة حصة رفعت اسم البحرين عاليا
“المبـــرة الخليفيـــة” تهنـــئ منتســـبتها لفوزهـــا بجائـــزة “الشـــاب النمـــوذج 2019”

وقعــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة اتفاقيــة تعــاون مع شــركة لمار القابضــة للمطبخ اإلنتاجــي، يتم بموجبهــا تدريب األرامل 
علــى المهــارات األساســية للطبــخ بجانــب تأهيلهّن علــى اإلنتاج من خــال دورات تدريبية متعددة ومتخصصــة في التقنيات 

والمهارات الحياتية والعملية، ومن ثّم توظيفهّن في المطبخ اإلنتاجي الذي تعمل عليه المؤسسة.

المؤسســة  جانــب  مــن  االتفاقيــة  وقــع 
ومــن  الســيد،  مصطفــى  العــام  األميــن 
جانب شــركة لمار القابضة رئيس شركة 

لمار القابضة لينا نور الدين.
المطبــخ  مشــروع  إن  الســيد  وقــال 
اإلنتاجــي هــو مشــروع خيــري تجــاري 
يسعى إلى تدريب األرامل واأليتام على 
للطبــخ وتأهيلهــن  المهــارات األساســية 
لإلنتــاج من خــال دورات متعددة ومن 
ثــم توظيفهن في المطبخ وبذلك تتوفر 
لهــن فرص العمل في المشــروع وضمان 
مصــدر دخــل ثابت لهن وألســرهن حتى 
يتحقــق لهن االكتفاء المــادي، إذ إن هذا 
المشــروع تم تطبيقه فعلًيــا في المملكة 

لنجاحــه  ونظــًرا  الهاشــمية  األردنيــة 
الافــت تــم نقــل التجربــة إلــى البحرين 
ليكــون المشــروع األول مــن نوعــه فــي 

المملكة.

تنميــة  إدارة  مديــر  بّيــن  جانبــه،  ومــن 
الموارد الخيرية والمنسق العام للشؤون 
الحكوميــة والرســمية الشــيخ علــي بــن 
خليفة آل خليفة أنه ســيتم تدريب أكثر 
من 100 امرأة في العام على العديد من 
المهــارات اإلدارية واإلشــرافية ومراحل 
اإلنتــاج وإعــداد المخــزون والتعامل مع 
العمــاء، إلــى جانــب توظيــف مــا يزيــد 
عــن 20 امــرأة فــي المطبــخ اإلنتاجــي، 
علــى  ســيعمل  المطبــخ  أن  إلــى  وأشــار 
الطلــب  حســب  صحيــة  أطعمــة  إنتــاج 
تشمل المعجنات والحلويات والوجبات 
الغذائيــة المتكاملــة، إضافــة إلــى إنتــاج 
أغذيــة مجمدة ليتم توزيعها وبيعها في 

المحات التجارية.
الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  وتتطلــع 
القابضــة  لمــار  شــركة  مــع  بالشــراكة 
المطبــخ  تجربــة مشــروع  إنجــاح  علــى 

اإلنتاجــي، إذ تقدم شــركة لمــار القابضة 
إضافــة  وعملًيــا،  نظرًيــا  مميــًزا  تدريًبــا 
إلــى المســاعدة فــي اإلشــراف واإلدارة؛ 
نظــًرا لخبرتهــا في مثــل هذه المشــاريع، 

وتســعى المؤسســة الخيريــة إلــى اتخاذ 
لمــار  بجانــب  إســتراتيجي  شــريك 
هــذا  نجــاح  فــي  للمشــاركة  القابضــة، 

المشروع الوطني.

السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

“الخيرية الملكية” و“لمار” تدربان األرامل في المطبخ اإلنتاجي

“البحريـن الوطنـي” يجـدد دعمـه لـ “المـبـرة الخليفـيـة”
حصلــت مؤسســة المبــرة الخليفية علــى منحة مالية 
مــن بنــك البحريــن الوطنــي؛ فــي إطــار جهــود البنــك 
للمبــادرات التنمويــة الشــاملة وتركيــزه علــى تحقيق 
أهــداف المســؤولية االجتماعيــة عبر دعم مؤسســات 

المجتمع المدني المختلفة في قطاعات عدة. 
ويؤكد حصول المبرة الخليفية على الدعم المتواصل 
إيمــان البنــك بالجهــود البــارزة واألثــر الواضــح الــذي 
تحدثــه المبــرة فــي إثــراء المســيرة التعليميــة علــى 
المستوى المحلي وإعداد جيل من الشباب البحريني 

المثقف والمسؤول.
واســتقبلت الرئيــس التنفيــذي للموارد البشــرية لبنك 
مجلــس  عضــو  بوحجــي،  دانــة  الوطنــي  البحريــن 

لولــوة  الشــيخة  الخليفيــة  المبــرة  األمنــاء لمؤسســة 
بنــت أحمــد آل خليفــة، والرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
المبرة الخليفية صبا ســيادي في مقر البنك بالمنامة، 
وتم تســليم شيك الدعم بحضور رئيس دائرة المزايا 

والمكافآت شافي المناعي.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج الهبات والتبرعات 
الذي يقوم به بنك البحرين الوطني منذ العام 1980، 
وســيتم توجيــه الدعــم الــذي حصلــت عليــه المبــرة 
فــي تمويــل برامجهــا ومبادراتهــا المختلفة الســاعية 
إلــى االرتقــاء بمجــال التعليم على مســتوى البحرين، 
وتنميــة  الشــباب  تمكيــن  نحــو  الســعي  إلــى  إضافــة 
مهاراتهــم العمليــة والعلميــة، وتشــجيع قدراتهم على 

اإلبــداع واالبتــكار، كمــا ســتصب في إطــاق البرامج 
والــدورات وورش العمــل وفرص التدريــب المتنوعة 
المســؤولية  مفاهيــم  ترســيخ  جانــب  إلــى  للطلبــة، 

االجتماعية.
وفــي معــرض تعليقهــا علــى المنحــة، قالــت الشــيخة 
لولــوة بنــت أحمــد آل خليفــة “نتقــدم بجزيــل الشــكر 
والتقديــر إلــى بنــك البحريــن الوطنــي علــى دعمهــم 
مبــادرات  تحقيــق  فــي  سيســاهم  والــذي  المتجــدد، 
بيــن  المميــزة  العاقــات  ويؤكــد  وبرامجهــا،  المبــرة 
القطاعيــن الحكومــي والخاص ومؤسســات المجتمع 
التعــاون فــي  المزيــد مــن  إلــى  المدنــي. كمــا نتطلــع 

المستقبل من أجل تحقيق األهداف المشتركة”.

المنامة - بنك البحرين الوطني

سترة - جيبك

جرًيــا علــى عادتهــا فــي كل عــام، والتزاًمــا منهــا بمبــدأ المســؤولية االجتماعية، وفي إطار ســعيها الحثيــث لتعزيز أواصــر العاقة 
المتميزة مع فريق العمل وتجسيد المشاركة الحقيقية، أقامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات احتفااًل عائليا شهد تكريًما 

لكوكبة من الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين بالشركة مساء السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري بمقر الشركة.

وأقيــم الحفل تحــت رعاية رئيس الشــركة 
أعضــاء  وبحضــور  عبدالرحمــن جواهــري، 
عمــال  نقابــة  ورئيــس  التنفيذيــة،  اإلدارة 
الشــركة يعقــوب يوســف، وأعضــاء النقابــة 
والمســؤولين بالشــركة إلــى جانــب حضــور 
مكثف ألولياء أمور الطلبة المكرمين الذين 
بلــغ عددهــم هــذا العــام نحــو 300 طالــب 

تجاوزت معدالتهم نسبة 90 %.
وكان جواهــري قــد ألقى كلمة في مســتهل 
االحتفال، وأثنى فيها على األعداد الكبيرة 
مــن الطلبة المتفوقين في هذا العام، الذين 
اســتطاعوا إحراز الدرجات العالية وحققوا 
المتواصــل  الجهــد  بذلــوا  أن  بعــد  التفــوق 
للحفــاظ علــى معدالتهــم ودرجاتهــم، األمر 
الــذي ضمــن لهم هــذا التفــوق والتميز الذي 

يبعث على الفخر واالعتزاز، موجًها التحية 
والتقديــر كذلك إلى أولياء األمور الذين لم 
يدخــروا جهــًدا في توفيــر البيئة المناســبة 

والمحفــزة علــى تفــوق أبنائهــم ومتابعتهم 
وحثهم المســتمر والمتواصــل على االلتزام 

والمحافظة على مسيرة التفوق.

جواهـــري: التكريـــم تشـــجيع علـــى مواصلـــة التميـــز

“جيبك” تحتفي بالمتفوقين من أبناء العاملين

السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أيمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  أكــد 
المؤيــد أن اســتمرارية النجاحــات التي حققها 
مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي 
لألنديــة الوطنيــة والمراكــز الشــبابية ولــذوي 
الخامســة  النســخة  إلــى  ووصولــه  العزيمــة 
هــو نتــاج واضــح لدعــم النائــب األول لرئيــس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمد آل خليفة، وحرص ســموه المتواصل 
علــى الوقــوف إلــى جانــب الشــباب البحرينــي 
عبر تهيئة األجواء المثالية والمتميزة أمامهم؛ 
مــن أجــل مواصلــة ســيره الحثيث فــي طريق 
فــي مختلــف  الخاقــة  أفــكاره  ونثــر  اإلبــداع 
المجاالت بما فيها الحركة المسرحية الشبابية.

وكانــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة قــد 
أعلنــت عــن انطاقــة المرحلــة الختاميــة مــن 
مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي 
لألنديــة الوطنيــة والمراكــز الشــبابية ولــذوي 
العزيمــة فــي النســخة الخامســة اعتبــارا مــن 

األســبوع األول لشــهر أكتوبر المقبل بمشــاركة 
نخبــة مــن الفــرق المســرحية للمراكز الشــبابية 

واألندية الوطنية وذوي العزيمة.
وقــال الوزيــر المؤيــد “إن جائــزة خالد بن حمد 
الشــبابية  الجوائــز  أفضــل  مــن  تعــد  للمســرح 
التــي تقــدم للشــباب فــي البحرين وتســتقطب 
نخبــة من الشــباب المبــدع في فنون المســرح، 
الملتقيــات  أهــم  مــن  تعتبــر  الجائــزة  أن  كمــا 
والروافد الثقافية الفكرية التي تعطي للشباب 
الواقــع  الكبيــرة لتطويــر  المســاحة  البحرينــي 

المســرحي الشــبابي واالرتقاء به؛ باعتباره من 
الفنــون القوية القادرة علــى التفاعل اإليجابي 
مــع الجماهيــر بصورة مباشــرة إليصال األفكار 
إليهــم عــن طريــق عــدد مــن المشــاهد الفنيــة 
الهادفــة إلــى معالجة عدد مــن القضايا، إضافة 
إلــى دور الجائــزة فــي فتــح مســارات اإلبــداع 
والفكر والطموح لخلق حراك مســرحي شبابي 
والتجديــد  التأصيــل  علــي  يعتمــد  متطــور 
واألســلوب العلمي بالنهج والصورة المسرحية 

والتمثيل”.

المؤيد: فتح مسارات اإلبداع والطموح لخلق حراك مسرحي شبابي متطور

جائزة خالد بن حمد للمسرح من أفضل الجوائز الشبابية 

بهدف توظيفهن 
وضمان مصدر 

دخل ثابت  
ألسرهن



البلــدي  المجلــس  رئيــس  دعــا 
بالمحافظة الجنوبية بدر التميمي 
تنطبــق  ممــن  المحافظــة،  أهالــي 
المبــادرة  إلــى  الشــروط،  عليهــم 
مــن  االســتفادة  طلبــات  بتقديــم 
ألســقف  األمطــار  عــوازل  خدمــة 
المنــازل، وكذلــك مشــروع ترميــم 
للمجلــس  ليتســنى  المنــازل؛ 
المتعلقــة  اإلجــراءات  اســتكمال 
بطلبــات العــام الحالــي، خصوًصــا 

مع اقتراب موسم األمطار.
المجلــس  أن  التميمــي  وأوضــح 
المبكــر  يحــرص علــى االســتعداد 
لموســم األمطــار من خــال اتخاذ 
التدابيــر الازمــة لذلك والتنســيق 
ظــل  فــي  المعنيــة،  الجهــات  مــع 
تزايــد معــدالت األمطــار الغزيــرة 
جميــع  أن  مؤكــًدا  المملكــة،  فــي 
طلبات عوازل األمطار المستوفية 
لاشتراطات لألعوام الماضية تم 

تنفيذها بالكامل.
وتتضمــن االشــتراطات أن يكــون 
مقــدم الطلــب بحرينًيا يزيد عمره 
دخلــه  يزيــد  وأال  عاًمــا،   18 عــن 

الشــهري عن 600 دينــار، وأال تقل 
مــدة ملكيته للعقار عن 10 أعوام، 
علــى أن تكون األســرة قاطنة في 
المسكن المراد ترميمه أو اإلضافة 
فيه وغير مؤجر، شريطة موافقة 
كــون  حــال  فــي  المالكيــن  جميــع 

العقار مملوًكا ألكثر من شخص. 
للراغبيــن  يمكــن  أنــه  إلــى  يشــار 
فــي التســجيل، مراجعــة المجلس 
البلــدي في مقره بالرفــاع الغربي، 
االستفســار  يمكــن  وكذلــك 
البلــدي  المجلــس  مــع  والتواصــل 

عبر الهاتف رقم )17896452(.

05 local@albiladpress.com

االثنين
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المنامة - وزارة الداخلية

أكــدت مدير عــام بلدية المنطقة الشــمالية 
لميــاء الفضالة أن البلدية ال تدخل المنازل 
لطلبــات  لتصويرهــا  قاطنيهــا  إذن  دون 

الحصول على تراخيص البناء.
البلــدي  ســؤال  علــى  هــا  ردِّ فــي  ولفتــت 
عبــدهللا القبيســي إلــى أن التصويــر يتــم 
المنطقــة  لمعرفــة  للمبنــى  الحاجــة  عنــد 
المــراد إضافــة البنــاء عليهــا، والتيقــن من 
مــدى تحمــل المبنــى أليــة إضافــات، وفًقا 
المكاتــب  مــن  الصــادر  التحمــل  لشــهادة 

الهندسية.
وأشــارت إلــى أن هــذه اإلجــراءات تتعلــق 
وفقــا  ذلــك  يتــم  حيــث  القائمــة،  بالمبنــى 
لقانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 

والئحته التنفيذية.
البنــاء  وفيمــا يتعلــق بغرامــات مخالفــات 
لفــرض  آليتيــن  هنــاك  أن  الفضالــة  بينــت 
الغرامــات علــى مخالفــات البنــاء، األولــى 

تكــون عن طريــق حكم صادر من المحاكم 
البلديــة  طريــق  عــن  والثانيــة  المختصــة، 
بفــرض رســوم مؤقتــة علــى األبنيــة التــي 
تستخدم خاف االستخدام المرخص لها.

وأشارت إلى أن البلدية توقفت عن فرض 
أي رسم مؤقت على األبنية المخالفة التي 
تســتخدم خاف االســتخدام المرخص لها 

إلــى حين صــدور قرارات أو تشــريع ينظم 
ويحدد قيمة الرســم الفعلية ونطاق تنفيذ 
الرسم والمدة التي يتم فيها فرض الرسم.
وذكــرت أنه تــم توجيه الرؤســاء المعنيين 
بالبلديــة لحضور أي اجتماع يراه المجلس 
يتــم  أخــرى  آليــة  أي  لمناقشــة  البلــدي 

اقتراحها.

والماليــة  اإلداريــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  أكــد 
محمــد  المقــدم  للمــرور  العامــة  بــاإلدارة 
البنخليل ارتفاع نســبة مســتخدمي المعامات 
االلكترونيــة إذ بلــغ أكثــر من 100 ألــف معاملة 
في شــهري يوليو وأغســطس من العام الجاري 
بزيــادة أكثــر من 50 % قياســًا بالعــام الماضي، 
جــاء ذلــك خــال تكريمه أحــد الفائزيــن ضمن 
لتشــجيع  للمــرور  العامــة  اإلدارة  مبــادرات 

استخدام الخدمات اإللكترونية.
وأكــد مديــر إدارة الشــؤون اإلداريــة والماليــة 
أن اإلدارة العامــة للمــرور عملــت على تشــجيع 
مــن  وذلــك  اإللكترونيــة  خدماتهــا  اســتخدام 
خــال إطاق جائزة أســبوعية بقيمة 50 دينار 
مقدمة من شــركة تســهيات البحرين “امتياز” 
وتــم تكريــم 12 فائــز منــذ انطاقهــا مــن خال 
لمنجــزي  الشــخصية  األرقــام  علــى  الســحب 
معاماتهــم المروريــة إلكترونيًا وتســتمر حتى 

شهر يونيو 2020.
إنجــاز  بســرعة  الوعــي  زيــادة  أن  إلــى  ولفــت 

المعاملــة إلكترونيــًا انعكــس على زيــادة كبيرة 
 ، Bahrain.bhفــي اســتخدام البوابــة الوطنيــة
أو تطبيــق خدمــات المــرور eTraffic المتوفــر 
لألجهــزة الذكيــة عبــر Bahrain.bh/apps، أو 
منصــات الحكومــة اإللكترونيــة الموجودة في 

اإلدارة العامة للمرور، ومختلف األماكن العامة 
والجهــات الحكوميــة بالمملكــة، مشــيرًا إلى أن 
توفيــر هــذه الخدمــات يتم بالتعاون المشــترك 
مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 

والعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر.

لمياء الفضالة عبدالله القبيسي

المخالفـــة األبنيـــة  علـــى  المؤقتـــة  الرســـوم  وقـــف  الخدمــات لمســتخدمي  أســبوعية  جائــزة  تخصيــص 

الفضالة: البلدية ال تصور المنازل دون إذن أصحابها “المرور” ينجز 100 ألف معاملة إلكترونية في شهرين

تزامًنــا مع بدء العــام األكاديمي الجديد 
“أمــا”  جامعــة  رحبــت   2020  -  2019
الدوليــة بكاثــي رايــت، وباتريــك بوهان 
Ad- مؤسســة فــي  الزمــاء  كبــار   مــن 
المعروفــة فــي مجــال   vance HE UK
التعليــم العالــي عالمًيــا، إذ نظمــا ورشــة 
عمــل بالفتــرة 11 - 13 ســبتمبر الجــاري 

بمبنى الجامعة في سلماباد.
لتطويــر  المقامــة  الورشــة،  وشــكلت 
األكاديميــة  الهيئــة  أعضــاء  قــدرات 
لتطويــر  لألســاتذة  فرصــة  بالجامعــة، 
وســائل  علــى  والتعــرف  معارفهــم 
مســتحدثة في مجــاالت التعليم العالي 
للتعامل مع شــرائح متنوعة من الطلبة، 

كمــا شــكلت مجــااًل لتحقيــق االعتــراف 
التعليــم  قطــاع  مســتوى  علــى  المهنــي 

العالي لألساتذة المشاركين.
ونيابة عــن رئيس مجلس أمناء جامعة 
اجيلــوس  آر  آمابليــه  الدوليــة   AMA
الخامــس، عبــرت القائــم بأعمــال نائــب 
والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس 

عــن  كانزانــا  جراســيا  بوينــا  بالجامعــة 
تقديرهــا وتهانيها لجميــع األفراد الذين 
إنجــاح  فــي  فعالــة  بصــورة  ســاهموا 
اســتغالهم  ضــرورة  مؤكــدة  الورشــة، 
وظائفهــم  ضمــن  وعلومهــا  لمدخاتهــا 
متطلبــات  مــع  للتواكــب  التعليميــة 
التعليم الحديــث وجهود أعضاء الهيئة 

بمــا ينعكــس  التطويــر  فــي  األكاديميــة 
الدراســية  المقــررات  علــى  إيجابــا 
والتحسين المســتمر في جودة وكفاءة 
الجامعــة وأداء الطلبــة وجهود االرتقاء 

بمستوياتهم وقدراتهم.
كما شــهدت الورشــة في نهايتهــا تكريم 
أحمــد  هشــام  الهندســة  كليــة  عميــد 

ســيف  الحاســوب  علــوم  كليــة  وعميــد 
هللا ســمروا؛ لحصولهمــا علــى عضويــة 
العالــي  التعليــم  أكاديميــة  فــي  الزمالــة 
البريطانيــة، إضافــة إلــى تكريــم جميــع 
المشــاركين في الدورة على استكمالهم 
بنجــاح متطلبــات مهــارات التعليم التي 

تضمنتها هذه الورشة.

”Advance HE UK“ أما” تنظم ورشة لألساتذة بالتعاون مع“

عوالي - المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية

دعوة أهالي الجنوبية لالستفادة 
من عوازل األمطار وترميم المنازل

بدر التميمي

العصفور: تعزيز االنتماء الوطني يتطلب تكاتف الجميع
“بحريننـــا” الوطنيـــة  الخطـــة  بتنفيـــذ  الكفيلـــة  اآلليـــات  مناقشـــة 

أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور أن الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 
وترســيخ قيم المواطنة “بحريننا” تأتي لتترجم توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدا بجهود وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفــة رئيــس لجنة متابعة تنفيذ الخطة، ومنوها إلى أن الحفاظ على المكتســبات 

الوطنية يستوجب العمل الجاد والدؤوب من الجميع.

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع المحافــظ مــع مديــر 
لتعزيــز  الوطنيــة  للخطــة  التنفيــذي  المكتــب 
المواطنــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء 
اللجنــة  وعضــوي  ســليمان  هالــة  “بحريننــا” 
وحســين  حســين  ســامية  للخطــة  التنفيذيــة 
إســماعيل بحضــور مديــري اإلدارات وعــدد من 
المحافــظ  واســتمع  بالمحافظــة.  المســؤولين 
والحضور إلى شــرح موجز عن الخطة الوطنية 
وســبل تفعيل الشراكة بين المحافظة والمكتب 

التنفيذي للخطة ووضع اآلليات المناســبة التي 
قيمهــا  وتعــزز  الخطــة  أهــداف  تحقيــق  تكفــل 
وبرامجهــا، كمــا اســتعرض المحافــظ والحضور 
الخطــة اإلســتراتيجية التي تتبناهــا المحافظة 
وتحتضن من خالها عددا من السياســات التي 
أمكــن تحويلهــا إلــى مبــادرات داعمة ومســاندة 
للخطــة الوطنيــة، من واقــع المحافظــة المنفذة 
والمطبقــة علــى أرض الواقــع والتــي تأتــي فــي 
محصلتهــا لتتوافــق مــع األهــداف والتحديــات 

والنتائــج والمؤشــرات. وأوضــح أن المحافظــة 
تضــع تعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم 
الــوالء ومفاهيــم المواطنــة حيــز التنفيــذ فــي 
علــى  وتعمــل  وأنشــطتها،  برامجهــا  مختلــف 
تفعيل الشــراكة المجتمعية لتحقيق مبدأ األمن 
مســؤولية الجميــع، وأن المواطــن رجــل األمــن 

األول الــذي يحمــي وطنــه، ويعــزز مكتســباته، 
ويحافظ على هويته األصيلة، ويلتزم بحقوقه 
فــي  المحافظــة  بتجــارب  منوهــا  وواجباتــه، 
اســتقطاب فئة الناشئة والشباب المعول عليهم 
فــي نهضــة الوطن، ودعــم األمن والنظــام العام 

واالستقرار في ربوع المملكة.

جانب من االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

“العاصمة” تدعم المبادرات والمشاريع المعنية بالحفاظ على البيئة
المحافظ يشارك في تنظيف ساحل الفاتح بالجفير بمناسبة يوم التنظيف العالمي

شــارك محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن 
تنظيــف  فــي حملــة  آل خليفــة  عبدالرحمــن 
ســاحل الفاتح بالجفير، التــي نظمتها جمعية 
أمانــة  مــع  بالتعــاون  بحريــن”  أب  “كليــن 
العاصمــة، وبالتنســيق مــع المجلــس األعلــى 
للبيئــة، ضمــن مبــادرة شــملت 12 ســاحًا في 
عموم مملكة البحرين بمناسبة يوم التنظيف 
العالمــي، إذ تزامــن هــذا الحــدث مــع حمــات 

مماثلــة في أكثــر من 150 دولة حــول العالم، 
حيــث بلغ مجموع المشــاركين فــي الحمات 
1752 متطوًعــا مــن مختلف الفئــات العمرية، 
اســتطاعوا خالهــا إزالــة أكثــر مــن 10 أطنان 
من المخلفات خال ســاعتين عمل، منها 1.5 

طن من الباستيك.
وقــال المحافــظ فــي تصريح بهذه المناســبة 
المبــادرات  تدعــم  العاصمــة  محافظــة  “إن 
البيئــة  علــى  بالحفــاظ  المعنيــة  والمشــاريع 

البيئــة  بقيــم  المجتمعــي  الوعــي  وتعزيــز 
وتعمــل  المســتدامة،  والتنميــة  الخضــراء 
أيًضــا علــى إدمــاج المتطوعين في األنشــطة 
والفعاليــات المســاهمة فــي خدمــة المجتمع، 
إذ تصــب تلــك الجهود ضمن أهــداف برنامج 
المحافظــة  تنظمــه  الــذي  الصحيــة  المــدن 
مــع  والتعــاون  الصحــة  مــع وزارة  بالشــراكة 
واألهالــي”،  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
مشــيًدا بمبــادرات “كليــن أب بحرين” وجهود 

المتطوعين الذين شاركوا في الحملة.
إلــى  تســعى  العاصمــة  محافظــة  أن  وأكــد 
دعــم أســس التطويــر والتحديــث فــي جميع 
مختلــف  مــع  والتواصــل  العمــل  مجــاالت 
للمســاهمة  ومكوناتــه؛  المجتمــع  أطيــاف 
فــي تلبيــة احتياجــات األهالــي والعمــل على 
تحقيــق تطلعاتهــم في مجتمــع متكامل يبرز 
عموًمــا  البحريــن  لمملكــة  الحضــاري  الوجــه 

ومحافظة العاصمة خصوصا.

المنامة - محافظة العاصمة

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن 
بالقــرب  وقــع  الــذي  اإلرهابــي  التفجيــر 
مــن مدخــل مدينــة كربــاء بجمهوريــة 
مــن  عــدد  ســقوط  إلــى  وأدى  العــراق، 
بالــغ  عــن  معربــة  والجرحــى،  القتلــى 
التعازي والمواســاة ألسر وذوي الضحايا 
لجميــع  الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا 

المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي.
وأكــدت الــوزارة في بيان أمــس تضامن 

مملكــة البحريــن مــع جمهوريــة العــراق 
الشــقيقة فــي مكافحة العنــف واإلرهاب 
بــكل صــوره وأشــكاله، ودعــم جهودهــا 
االســتقرار،  وترســيخ  األمــن  لتعزيــز 
مجــددة موقــف مملكــة البحريــن الثابت 
والمناهــض للعنــف والتطــرف واإلرهاب 
كافــة  تكاتــف  ضــرورة  علــى  وتأكيدهــا 
هــذه  علــى  للقضــاء  الهادفــة  الجهــود 

الظاهرة الخطيرة.

“الخارجية” تدين التفجير اإلرهابي بكربالء
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تمكنــت مريــم التميمــي، معلمــة نظام الفصــل بمدرســة الخوارزمي االبتدائيــة للبنين، من 
تصميــم منهــٍج دراســي لمــادة التربيــة اإلســامية، وتطبيقــه بنجــاح فــي المدرســة، وهو 
يعتمد على استراتيجية التعّلم باللعب، واستراتيجية التعّلم القائم على حل المشكات، 

باالستعانة بتطبيقات رقمية عبر الجهاز اللوحي “اآليباد”.

قالــت  المنهــج،  هــذا  إعــداد  مراحــل  وعــن   
التميمــي لصحيفــة البــاد إنهــا قامــت بإعداده 
كليــة  فــي  دراســتها  مــن  الرابعــة  الســنة  فــي 
البحريــن للمعلميــن، بمســاعدة مجموعــة مــن 
زمياتها، لتسهيل شرح الدروس للطلبة، وبعد 
االنتهــاء مــن المشــروع تــم تقديمــه لألســتاذ 
المختــص، ونــال إعجابــه، وقــام بعرضــه علــى 
إدارة المناهــج بوزارة التربية والتعليم، والتي 
طلــب المختصــون بهــا االجتمــاع بهــم، وأبدوا 
إعجابهم بهذا المشروع، كما تمت المشاركة به 

في مســابقة بكلية البحرين للمعلمين، وحصل 
على جائزة أفضل مشــروع ضمن 10 مشــاريع 

على مستوى الكلية.
وعــن مميزات هذا المنهــج، أوضحت التميمي 
أنــه يخدم المعلــم والطالب في الوقت نفســه، 
لكونــه يقوم بالربط بين الــدروس، إضافًة إلى 
توظيــف برامج تعليمية رقمية فيه مثل بابت 
شــو والكاهــوت، واحتوائــه على صــور عديدة 

لشخصيات كارتونية تجذب انتباه الطلبة.
وضمــن الطلبــة الذيــن اســتفادوا مــن المنهــج، 

هــذا  إن  المــا  جاســم  محمــد  الطالــب  قــال 
المنهــج قــد ســاهم فــي تبســيط مــادة التربيــة 
اإلســامية، وإضفاء التشــويق عليهــا، وجعلها 

مــن المــواد المفضلــة إليــه، وصقــل شــخصيته 
القياديــة فــي الصــف، حيــث أضــاف لــه حــب 
المشــاركة باألفــكار مــع زمائــه ومســاعدتهم 
في استخدام البرامج اإللكترونية، كما لوحظ 
التغيــر اإليجابــي لســلوك العديــد مــن زمائــه 
خــال الحصص الدراســية، وزيــادة دافعيتهم 

نحو التعّلم.

المعلمة مريم التميمي

تشــهد مملكــة البحريــن تطــوًرا متنامًيــا علــى جميــع مســتويات التعليــم، الســيما قطــاع التعليــم العالــي؛ وذلــك من أجــل تلبية 
احتياجــات ســوق العمــل، واالقتصــاد المبنــي على المعرفة، حيث شــهدت في العام 2000، طفرة في مجــال التعليم العالي مع 
افتتــاح العديــد مــن الجامعــات، التــي يتزايد عددها باســتمرار، حيث وصل عددها إلى حوالي 15 مؤسســة، مــا بين حكومية، 

وخاصة، وإقليمية، بعد أن كان مجموع مؤسسات التعليم العالي في التسعينات ال يتعدى الثاث جامعات. 

ال يمكــن أن نغفــل الدور الكبيــر الذي قام به 
المجلــس األعلــى للمــرأة، لتعزيــز دور المرأة 
البحرينيــة فــي التعليــم، وزيــادة مشــاركتها 
فــي دفع عجلة االقتصــاد، وفًقا للتوجيهات 
الســامية مــن قرينــة صاحــب الجالة عاهل 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة  البــاد، 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
لذلــك،  آل خليفــة. ونتيجــة  إبراهيــم  بنــت 
فقــد تنامــى عــدد النســاء البحرينيــات فــي 
ســوق العمل؛ نتيجــة التحاقهن بمؤسســات 

التعليــم العالــي وحصولهــن علــى المؤهات 
األكاديمية. 

وتشــهد آخــر إحصائيــات المجلــس األعلــى 
علــى  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  للمــرأة، 
هــذا النمــو، حيــث بلغــت النســبة التقريبيــة 
مقارنــة   % 65 العالــي  التعليــم  لخريجــات 
بإجمالــي عــدد الخريجيــن، كما بلغت نســبة 
الطالبــات المقيدات في مختلف مؤسســات 
مقارنــة   %  59 بالبحريــن  العالــي  التعليــم 
بعدد الطلبة، وتشــير اإلحصائيات أيًضا إلى 

تفوقهــن في الحصول على المنح والبعثات 
الدراسية. 

 وأثبتــت اإلحصائيــات األخيرة لليونيســكو 
فــي  المســجلين  الطلبــة  عــدد  فــي  الزيــادة 
البحريــن،  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وقــد فــاق عــدد الطالبــات عدد الطــاب في 
جميــع المراحــل الجامعيــة من الدبلــوم إلى 

الدكتوراه، بل في معظم التخصصات. 
ولقــد أصبحت إســهامات وإنجــازات المرأة 
التعليــم  مجــال  فــي  واضحــة  البحرينيــة 

العالي ليســت كطالبــة فقط، بل نجحت في 
الوصــول إلى العديد مــن المناصب اإلدارية 

العليــا في الســلك الجامعــي، فحصلت على 
منصب رئيس لمؤسســة تعليــم عاٍل، عميد، 
مديــر، رئيــس قســم، وكذلــك حققــت تقدًما 
العلمــي،  المجــال األكاديمــي والبحــث  فــي 
فحصلت على العديد من الدرجات العلمية، 
إضافًة إلى حصولها على الزمالة والعضوية 
في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية. 
ــَن العديــد مــن الجامعــات الخاصة،  كمــا ُدشِّ
حتى وصل عددها إلى 12 مؤسسة خاصة، 
ومــن المتوقــع أن يــزداد هذا العــدد بافتتاح 

مؤسسات تعليم عاٍل خاصة قريًبا. 
ونظــًرا ألهميــة مؤسســات التعليــم العالــي، 
بشــأن  التحديــات  مــن  العديــد  ظهــر  فقــد 
معاييــر الجودة؛ مما أدى إلــى ظهور العديد 
المملكــة؛  مســتوى  علــى  المبــادرات  مــن 

لمراقبة أداء المؤسســات، ووضع سياســات 
فــي  التعليــم  جــودة  لضمــان  ومعاييــر 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، إضافــًة 
إلى المرســوم الملكي بتأســيس هيئة جودة 
التعليــم والتدريــب في العــام 2008، والتي 
تــمَّ إعــادة تنظيمهــا فــي العــام 2012. وهي 
جهــة تقييــم مســتقلة؛ تقــوم بمراجعــة أداء 
المؤسســات التعليمية والتدريبية، وتحديد 
مجاالت التطوير الممكنة؛ لتحسين العملية 
أعلــى  وتطبيــق  والتدريبيــة،  التعليميــة 

المعايير العالمية لضمان الجودة.

بقلم: نجمة تقي )مستشار أكاديمي بإدارة 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

بهيئة جودة التعليم والتدريب(

59 % من الجامعيين إناث.. و65 % خريجات.. و12 جامعة خاصة

نجمة تقي

أول دفعة بأكاديمية الذكاء الصناعي بعد أشهر
ــد بـــن حــمــد لــابــتــكــار  ــال ــفــكــرة مــســابــقــة خ ــات ل ــراحـ ــتـ تـــبـــادل االقـ

اجتمع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات، رئيس اللجنة العليا لمسابقة خالد بن حمد لابتكار في الذكاء االصطناعي، رئيس اللجنة التنفيذية ألكاديمية الذكاء 
االصطناعــي فــي كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنك البحرين( الشــيخ علي بــن عبدالرحمن آل خليفة، مع رئيــس جمعية الذكاء االصطناعي البحرينية جاســم حاجي، حيث اطلعا 
على آخر مستجدات أكاديمية الذكاء االصطناعي التي تعتبر البوليتكنك رائدة في إنشائها، باإلضافة إلى عملية اختيار الدفعة األولى من منتسبي األكاديمية والخطوات التي 

تسهم في إنجاحها.

الطرفــان  تبــادل  وفــي ســياق ذي صلــة، 
للنســخة  الرئيســية  للفكــرة  االقتراحــات 
الثالثة من مسابقة خالد بن حمد لابتكار 
فــي الذكاء االصطناعي التي ســيعلن عن 
انطاقتهــا فــي وقت الحق، والــدور الذي 
ســتضطلع بــه األكاديميــة برفــع مســتوى 

التنافسية بين الفرق المشاركة.
 وبعــد نجــاح النســخة الثانيــة والخــروج 
بمشــاريع مبتكــرة للطلبــة المشــاركين من 
البحريــن،  وجامعــات  مــدارس  مختلــف 
للمســابقة  الختامــي  الحفــل  وخــال 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  رئيــس  قــام 
وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
النائــب  عــن  بالنيابــة  خليفــة  آل  راشــد 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  ورئيــس  والرياضــة 

البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
الــذكاء  أكاديميــة  بتدشــين  خليفــة  آل 
االصطناعــي التــي ستســتقبل أول دفعــة 

مــن الطلبــة أواخــر العــام الحالــي، والتــي 
تهــدف إلــى إكســاب الطلبــة خبــرة علمية 
فــي المجــاالت الناشــئة المتعلقــة بالذكاء 

االصطناعــي وعلم البيانات، وتشــجيعهم 
على االبتكار باســتخدام أحدث التقنيات 

والتطبيقات لخدمة المجتمع.

المجتمعون لالستعداد الطالق األكاديمية

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

“البــاد”  عبــر  أمــور  أوليــاء  تســاءل 
عــن موقــف وزارة التربيــة والتعليــم 
مــن إدارة المــدارس في ظــل النقص 

الحاد بالموارد البشرية.
وقالــوا: كــررت هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب توصيــة بمجموعة كبيرة 
مــن المــدارس التي راجعتهــا بوجود 
البشــرية، وبخاصــة  بالمــوارد  نقــص 

للمــواد  الوســطى  القيــادات  فــي 
األساســية مثــل اللغة العربيــة واللغة 
والعلــوم  والرياضيــات  االنجليزيــة 

ونظام معلم الفصل.
المرحلــة  مــدارس  أن  وبينــوا 
االبتدائيــة )هيئــة إنــاث( تشــهد نقصا 
حــادا بصفــوف معلمــات نظــام معلــم 

الفصل.

التعليــم  لمجلــس  العــام  األميــن  التقــى 
بمكتبــه  الشــويخ،  عبدالغنــي  العالــي 
باألمانــة العامــة، رئيس جامعــة البحرين 
الطبيــة )الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي 
إيرلنــدا( ســمير العتــوم، يرافقــه عدد من 

عمداء الجامعة.
علــى  اللقــاء  خــال  الشــويخ  واّطلــع 
الدراســي  للعــام  الجامعــة  اســتعدادات 

الجديــد، وخططها وبرامجها التطويرية، 
وجهودهــا في القضايا المتعلقة بشــؤون 
العامــة  األمانــة  دعــم  مؤكــًدا  الطلبــة، 
التعليــم  مؤسســات  لجميــع  المســتمر 
العالي، للمساهمة في االرتقاء بالخدمات 
علــى  والمحافظــة  المقدمــة،  الجامعيــة 
ــا  متمنيًّ التعليميــة،  مخرجاتهــا  جــودة 

للجامعة المزيد من التوفيق والنجاح.

نقص حاد بالمعلمات.. توصية وموقف
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محرر الشؤون المحلية
صممته مدرسة 

بـ“الخوارزمي”.. ومن 
أفضل 10 مشروعات 

بكلية المعلمين

تنّظــم مدرســة عبــد الرحمــن كانو 
الصــف  تخريــج  حفــل  الدوليــة 
العاشــر والشــهادة الدوليــة العامة 
للتعليــم الثانــوي )IGCSE ( وذلك 
يــوم الثاثاء الموافق 24 ســبتمبر 

2019م، في تمام الساعة العاشرة 
صباًحا على مسرح المدرسة.

ســعود  برعايــة  الفعاليــة  وهــذه 
مجلــس  رئيــس  كانــو  عبدالعزيــز 

اإلدارة.

تخريج الصف العاشر بمدرسة كانو غًدا

سعود كانو

ارتفـــاع عـــدد مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 3 بالتســـعينات إلـــى 15 حاليـــا

محرر الشؤون المحلية

مركز مصّغر لرعاية الموهوبين بالمحافظات
المبرمجين وماراثون  النانو  وعلماء  الصغير  الفضائي  بينها  من  برامج  يشمل 

بنــاًء علــى توجيهــات وزيــر التربية والتعليــم ماجد النعيمــي، بدأ خال 
العــام الدراســي الجديــد تفعيــل التعــاون والتنســيق بيــن مركــز رعايــة 
الطلبــة الموهوبيــن، وإدارة المكتبــات العامــة، لتطبيــق برامــج رعايــة 
الطلبــة الموهوبيــن فــي عدد من مراكــز مصادر المعرفــة العامة، بحيث 
مختلــف  فــي  الموهوبيــن  الطلبــة  لرعايــة  مصغــر  مركــز  هنــاك  يكــون 

المحافظات.

 وقــد أكملــت الجهــات المختصــة 
لتطبيــق  اســتعداداتها  بالــوزارة 
ا  مســائيًّ ــا  إثرائيًّ برنامًجــا   15
متنوًعا فــي مراكز المعرفة العامة 
المختــارة، الســتيعاب المزيــد مــن 
والمبدعيــن  الموهوبيــن  األبنــاء 
واإلبــداع  الموهبــة  مجــاالت  فــي 
المختلفة، وتقريــب الخدمات من 
كانــت  أن  بعــد  ســكنهم،  مناطــق 
مركــز  علــى  مقتصــرة  البرامــج 
رعايــة الطلبــة الموهوبيــن الكائــن 

في محافظة المحرق.
تطبــق  أن  المتوقــع  ومــن  هــذا، 
برنامًجــا   64 العــام  هــذا  الــوزارة 
ــا متنوًعــا، عبــر مركــز رعاية  إثرائيًّ
الطلبــة الموهوبيــن فــي المحــرق، 
وغيــره مــن المراكز، فــي الفترتين 
الصباحيــة والمســائية، من ضمنها 
بمــا يغطــي  برنامًجــا جديــًدا،   15
17 مجــااًل مــن مجــاالت الموهبــة 
ومنهــا  واألدائيــة،  األكاديميــة 
تكنولوجيــا المعلومات واالتصال، 

والرياضيات والهندســة، والعلوم، 
والروبوتــات، والمهارات القيادية، 
والفنــون  التطوعــي،  والعمــل 
الجميلــة، والموســيقى، والخطابة 
والقــرآن  الشــعري،  واإللقــاء 
الكريــم، وغيرها، بما يؤهل الطلبة 

للمشــاركة فــي المحافــل المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، هذا إضافًة 
للمعلميــن  الــورش  تقديــم  إلــى 

وأولياء األمور.
برامجهــا  عبــر  الــوزارة  وتســعى   
شــغف  تغذيــة  إلــى  اإلثرائيــة 
اهتماماتهــم  وربــط  الموهوبيــن، 
لمملكــة  المســتقبلية  بالتطلعــات 
تــم  مــا  ضمنهــا  ومــن  البحريــن، 
مســتحدثة،  برامــج  مــن  طرحــه 
الصغيــر، علمــاء  الفضائــي  ومنهــا 
المبرمجيــن،  ماراثــون  النانــو، 
عبقــري،  الصناعــي،  التصميــم 
لمشــروعي  األولــى  الخطــوة 
الصغير، المنصة الذهبية للخطابة 
باللغــة العربيــة، قــارئ القــرآن عبر 

األثير، ألوان موسيقية، وغيرها.

وزير التربية 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خطط تطويرية بالجامعة الطبية

محرر الشؤون المحلية



قــال المحامــي محمــد المهــدي إن المحكمة الصغــرى الجنائية الثامنة قضــت ببراءة موكله 
رجــل األعمــال البحرينــي مما نســب إليه مــن اتهامات تتعلق بإصدار شــيك مــن دون رصيد 
بعدما تولى إدارة شركة والده عقب وفاة األخير، فيما أدانت وافدا يعمل مديرا بالشركة 
كونه من أصدر الشيك البالغة قيمته أكثر من 3520 دينارا لصالح شركة مقاوالت، إذ قضت 

بحبسه لمدة شهر واحد فقط وقدرت مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ لحين االستئناف.

وأفــادت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا بأنها 
تشــككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم 
الثانــي ولعــدم كفايــة األدلــة ضــده، إذ إن مــا 
عولــت عليــه النيابــة العامة ال يكفــي إلثباتها 
بحــق المتهــم، فضــا عــن خلــو األوراق مــن 
دليــل يصــح معــه إدانتــه بمــا نســب إليــه من 
الشــيك  بــه  المذيــل  التوقيــع  إن  إذ  اتهــام، 
موضــوع الدعــوى صــادر مــن المتهــم األول 
بمفــرده، حســبما هــو ثابــت مــن إفــادة البنك 
المســحوب عليــه الشــيك، األمر الــذي يتعين 
معــه وعمــا بنــص المــادة )255( مــن قانــون 

اإلجــراءات الجنائيــة القضاء ببــراءة المتهم 
ممــا أســند إليــه؛ ألن المتهــم األول هــو مــن 
أعطى الشــيك للشــركة المجني عليها بســوء 

نية وهو من حرره أيضا وذيله بتوقيعه.
وأشــار إلــى أن الواقعــة تتمثل في أن شــركة 
المقــاوالت المجنــي عليهــا كانــت قــد أبلغــت 
الشــرطة بأنهــا تســلمت شــيكا بقيمــة 3524 
دينــارا و375 فلســا، ومذيــا بتوقيــع المديــر 
اآلســيوي، وعنــد حلــول موعــد صرفــه تبيــن 

عدم وجود رصيد كاف لدفع قيمة الشيك.
والمتهــم  لموكلــه  العامــة  النيابــة  فوجهــت 

مــارس   17 بتاريــخ  أنهمــا  تهمــة  اآلســيوي 
2018 أعطيا بســوء نية الشــيك المبين القدر 
المقــاوالت”  “شــركة  للمســتفيد  والوصــف 
والمسحوب على البنك المحلي، وعند حلول 
موعــد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء 
كاف قائم وقابل للتصرف فيه. ودفع المهدي 
بانعــدام األدلــة الجنائية فــي مواجهة موكله 
أن  إلــى  مشــيرا  البحرينــي،  األعمــال  رجــل 

المتهم الثاني لم يصدر أو يوقع على الشيك 
محــل الدعــوى، فضــا عــن أن المدعيــة لــم 
تقدم شــكواها ضــد المتهم الثانــي، خصوصا 
أنه لم يثبت عدم صدور ذلك الشيك للمجني 
عليهــا، إذ لــم يثبت قيام موكلــه بذلك، وقال 
إن صاحــب الحســاب األصلــي )والــد المتهــم 
أي   ،2017 أبريــل   6 بتاريــخ  توفــي  الثانــي( 
الشــيك،  بإصــدار  األول  المتهــم  قيــام  قبــل 
والــذي تــم إصــداره بنــاء علــى عمــل تجــاري 
لمصلحتــه ودون علــم المتهم الثاني.كما دفع 
المهدي بانعدام القصد الجنائي الذي يتطلب 
بالواقعــة  للقيــام  الجانــي  إرادة  انصــراف 
وأركانهــا،  بعناصرهــا  العلــم  بعــد  اإلجراميــة 
لــه  ليــس  نيــة  بســوء  الشــيك  إعطــاء  وهــو 
مقابل، وتعمده تحرير الشــيك وتوقيعه رغم 
علمــه بعــدم وجود رصيد كاف لصرفه، إذ إن 
موكله لم يقم بإصدار أو توقيع ذلك الشــيك 
وبهــذا لــم تنصــرف إرادتــه الحقيقيــة للقيــام 

بالجريمة.

عبــر  الحربــي  حمــد  المحامــي  أعلــن 
“البــاد” عــن والدة مشــروع تطوعــي 

باسم “فريق المحامين التطوعي”.
عديــدة،  الفريــق  أهــداف  إن  وقــال 
المهنــة  شــؤون  متابعــة  وأبرزهــا: 
ومتطلبــات المحاميــن والتعــاون مــع 
الجهــات المعنيــة فــي ذلــك، ومتابعــة 
اســتكمال مقــر جمعيــة المحاميــن مع 
الجهــات المعنيــة، ومتابعــة تعديــات 
وتقديــم  الجديــد  المحامــاة  قانــون 
مزاولــي  يخــدم  بمــا  القانونــي  الــرأي 
للمصالحــة  فريــق  وتأســيس  المهنــة، 
والتفاهــم بيــن مزاولي شــؤون المهنة 
والمتقاضيــن وذوي الشــأن، ومتابعــة 
مهنــة  وأعمــال  شــؤون  يهــم  مــا  كل 
المحامــاة. وأكــد الحربــي أن الفريــق 
ســيعمل علــى التواصــل مــع الجهــات 
مهنــة  بشــؤون  المعنيــة  الرســمية 
الفريــق  أن  إلــى  ومشــيرا  المحامــاة، 

تطوعــي وال يهــدف لمزاحمــة دور أّي 
الرئيــس متابعــة  جهــة وإنمــا واجبــه 
بعض الملفات العالقة، والسعي بشكل 
ودي وعبــر القنــوات الرســمية إليجاد 
الغايــة  وأن  لهــا،  المناســبة  الحلــول 
الكبــرى مــن كل ذلك تحقيق ما يخدم 
المحامين. ودعا الحربي زماء المهنة 
للتواصــل والتنســيق معــه لانضمــام 
بالفريــق التطوعي، خصوصا أن مهام 
الفريق تقديم االستشارات المجانية.

استقدام العمالة األثيوبية للبحرين غير ممنوع
4 زيـــارات تفتيشـــية للمكاتـــب ســـنويا وســـحب تراخيـــص المخالفيـــن

أكــدت هيئــة تنظيــم ســوق العمل أنــه ليس 
البحريــن  مملكــة  قبــل  مــن  منــع  أي  هنــاك 
لدخــول العمالة األثيوبية إلى أرض الوطن، 
يتــم  العمالــة  تصاريــح  تقديــم  أن  مبينــة 
الموافقــة عليها من قبل هيئة تنظيم ســوق 
العمــل متــى مــا اســتوفت جميــع الشــروط 
ليســت  الهيئــة  بــأن  منوهــة  واإلجــراءات، 

طرًفا في إبرام االتفاقات الدولية.
وعن استفسار “الباد” عن مكاتب استقدام 
العمالــة المنزليــة المخالفــة، أشــارت الهيئــة 
بتلقــي  تعمــل كجهــة اختصــاص  أنهــا  إلــى 
العمالــة  توظيــف  مكاتــب  علــى  الشــكاوى 
المنزليــة، كمــا أنهــا تقوم بزيارات تفتيشــية 
إلــى هــذه المكاتــب 4 مرات في الســنة بحٍد 

أدنى.

وأكــدت الهيئــة أنهــا تحــرص علــى التعامــل 
مــع أي مكتــب مخالــف الســيما فيمــا يتعلق 
الحقــوق  واحتــرام  اإلنســاني  بالتعامــل 

فعــا  الهيئــة  وقامــت  للعامــل،  اإلنســانية 
المكاتــب  مــن  العديــد  تراخيــص  بســحب 
إثــر  وعلــى  المعتمــدة،  للمعاييــر  المخالفــة 

ذلــك حرصــت بقية المكاتــب على تصحيح 
أوضاعهــا، منوهــة بــأن الهيئة مســتمرة في 

إجراءاتها التنظيمية والرقابية.
وعــن تعــرض العمالــة المنزليــة فــي مملكــة 
أوضحــت  العنــف،  أو  للتحــرش  البحريــن 
الهيئــة أن المجتمــع البحريني يتميز بدرجة 
مــن  كبيــرة  وبدرجــة  الوعــي،  مــن  عاليــة 
االلتزام األخاقــي والديني اللذين يحوالن 
دون القيام بأي ممارســات غير مناسبة ضد 

العمالة وغيرها.
األفــراد  حقــوق  احتــرام  أن  وأضافــت 
مــن  أصيــًا  جــزًءا  يعــد  بينهــم  والمســاواة 
الثقافة المجتمعية، إال أنه ال يمكن أن ننفي 
وجود بعض الحاالت االســتثنائية والشــاذة 
وأخاقهــا  إنســانيتها  مــن  تتجــرد  التــي 
ودينهــا، وهــو مــا يتــم التعامــل معــه وفــق 

األطر واإلجراءات القانونية.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أمــرت 
طريــق  عــن  محــام  بنــدب  األولــى 
وزارة العــدل لصالــح متهــم بتزويــر 
لخادمــة  عمــل  تأشــيرة  اســتمارتي 
مدعيــا  يــده،  ببصمــة  عليهمــا  وقــع 
فــي  مواطــن  لصالــح  اســتقدامها 
الســتينات مــن عمــره، لــم يكــن على 
علــم بذلــك، إذ تنظــر المحكمــة فــي 
معارضتــه علــى حكــم صــدر غيابيــا 
بحقــه وقضــي فيــه بســجنه لمــدة 3 
ســنوات عمــا أســند إليــه وبمصــادرة 
وقــررت  المزوريــن،  المحرريــن 
المحكمــة تأجيــل المعارضة لجلســة 

29 سبتمبر الجاري.
وتتمثــل التفاصيــل فــي أن المجنــي 
عليــه )68 عاما(، أبلغ بأنه تقدم بأحد 
األيــام إلــى وزارة العمــل بطلــب مــن 
أجل اســتقدام خادمــة لمنزله، إال أن 
طلبــه قوبــل بالرفــض، وعندما راجع 

الــوزارة لمعرفــة األســباب، اكتشــف 
أنه توجد خادمة تعمل تحت كفالته 
الســبب  هــو  هــذا  وأن  علمــه  ودون 
لرفــض طلبه، في حين أنه لم يتقدم 
بطلــب الســتقدامها وال تعمــل لديــه 
أصــا، ممــا اســتدعى تقديــم ببــاغ 

جنائي حول الواقعة.
وأثناء التأكد في الوزارة ممن طلب 
اســتقدام الخادمــة، تبيــن بمراجعــة 
األوراق أن المتهــم هــو ُمقدم الطلب 
عن طريق موظفة تعمل لدى مكتب 
أثبتــت  والتــي  معامــات،  تخليــص 
األوراق  إليهــا  جلــب  مــن  هــو  أنــه 
ونســخة مــن بطاقــة المجنــي عليــه 
واالســتمارتين موقــع عليهما ببصمة 

إصبع منسوبة للمجني عليه.
بصمــة  فحــص  خــال  مــن  وثبــت 
اإلصبــع الموقــع بهــا على اســتمارتي 

الطلب، أن البصمة تعود للمتهم.

ندب محام لمزور تأشيرتين باسم آخر

3 سنوات لـ “عصبي” ضرب شرطيا ونام في الدورية
ــا ضــده ــاغـ بـ الــجــنــائــي 25  ــام  ــعـ ــتـ االسـ كــشــف  فـــي  ــل  ــم ــح ي

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
ســنوات؛   3 لمــدة  بالســجن  ثاثينيــا،  متهمــا 
إلدانتــه باالعتــداء علــى شــرطي بلكمــه علــى 
القبــض  مــن  المجنــي عليــه  تمكــن  إذ  وجهــه، 
علــى المتهــم بجــوار منزلــه عقــب هروبــه مــن 
مركــز  مــن  نقلــه  بعــد  الســلمانية  مستشــفى 
التوقيــف للعــاج، حيث كان موقوفا على ذمة 
قضيــة أخرى.ودانته المحكمــة على اعتبار أنه 
بتاريخ 18 ديسمبر 2018، اعتدى على سامة 
وهــو  العــام،  األمــن  قــوات  مــن  عضــو  جســم 
العريــف المجنــي عليــه، فأحــدث بــه اإلصابات 
الموصوفــة بالتقريــر الطبــي المرفق ولم يفض 
قيامــه  عــن  عجــزه  أو  مرضــه  إلــى  االعتــداء 
بأعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد علــى 20 يوما، 

أثناء وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.
وذكــر المجني عليه فــي باغه أنه وحال أدائه 
واجــب عمله بدورية شــرطة وبرفقته شــرطي 

آخــر، توجهــا إلــى منــزل المتهــم للقبــض عليــه 
كونــه موقوفــا وهاربــا مــن المستشــفى، ولــدى 
مشاهدة المتهم له قاومه ولكمه بيده )بوكس( 
فــي جبهتــه فســقط أرضــا وتمزقــت “فانيلتــه” 
بالتقريــر  الموصوفــة  اإلصابــات  بــه  محدثــا 
مــن  زميلــه  بمســاعدة  تمكــن  أنــه  إال  الطبــي، 
السيطرة عليه ونقاه لمركز الشرطة، موضحا 
أن المتهم وأثناء عملية النقل نام في الدورية. 
وبالتحقيــق معــه أنكر ما نســب إليــه، وقرر أنه 

في ديسمبر 2018، بعد أن هرب من مستشفى 
ذمــة قضيــة  علــى  كونــه موقوفــا  الســلمانية؛ 
أخــرى، وفــي اليــوم ذاته بعد نزوله من ســيارة 
)تاكسي( بالقرب من منزله بمدينة حمد، حضر 
لــه شــخص بلباس مدنــي وطلب منــه التوقف 
وإال ســيطلق عليه النار، لكنه لم يكن يشــاهده 
أن  إال  أنــت؟  مــن  فســأله:  ســاح،  أي  يحمــل 
المذكــور طلب منــه التوقف مرة أخرى وحضر 
بالقــرب منــه. وأضــاف أنــه دفع ذلك الشــخص 

بيــده مــن صدره مــرة واحدة فقــط، وأبلغه أنه 
ســيدخل إلــى منزلــه، إال أنــه أمســك بــه وأبلغه 
حينها أنه شــرطي يعمل بالتحقيقات الجنائية 
فاســتجاب له؛ ألنه لم يكن يعلم عندما اشتبك 
أنــه شــرطي علــى واجــب عملــه. وبعــد  معــه 
التحقيــق معــه بشــأن القضيــة الموقــوف فيها، 
أخلــي ســبيله منها، وأوقف علــى ذمة القضية، 
وادعى للمحققين أنه يعاني من مرض نفسي، 
وفي وقت الواقعة كان في حالة عصبية، وأنه 
لم يتسبب للشرطي باإلصابات؛ ألنه دفعه مرة 
واحــدة فقــط مــن صــدره، وبعــد التحقيق معه 
أخلــي ســبيله أيضــا مــن القضية بضمــان محل 
إقامتــه مــا لــم يكــن موقوفــا أو محبوســا على 

ذمة قضية أخرى.
يذكــر أن المتهــم يحمــل في كشــف االســتعام 
الجنائــي الخــاص بــه 25 باغــا ضــده، غالبيتها 
اعتــداءات علــى ســامة جســم تقدمــت بهــم 
تقــدم  أخــرى  شــابة  ومــن  العربيــة،  طليقتــه 

لخطبتها سابقا.

حمد الحربي

07 local@albiladpress.com

االثنين
23 سبتمبر 2019 
24 محرم 1441

االثنيــن  اليــوم  تبــدأ  أن  المقــرر  مــن 
الرابعــة  الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة 
النظر في القضية المرفوعة ضد طبيبة 
بواقعــة  معهــا  تورطــوا  ومــن  نفســية 
القــذف علنــا في حق عدد من الشــاكين 
ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتعمال 
وســائل االتصال، إذ نشرت الطبيبة عبر 
خدمة البث المباشــر “Live” في برنامج 
“اإلنســتغرام”  االجتماعــي  التواصــل 

مقابلــة كاملــة مــع طالبــة أثنــاء عرضهــا 
لمشــكلتها بعدمــا فصلــت مــن المدرســة 

بسبب ترويجها لعقار “الريكا”.

اليوم محاكمة الطبيبة المتهمة بالقذف بسبب “الريكا”

Û  وصلت القاهرة الجمعة الماضية، لقضاء اجازة قصيرة، في بلد لطالما شعرت
بأنه موطني وبيتي الثاني، بكل شوارعه وأحيائه ومقاهيه، وأهله الطيبين. 

Û  وفــي أحاديــث جانبيــة عديــدة، جمعتنــي بعــدد مــن الكتــاب والساســة
َوالمثقفين اللذين تشرفت بلقائهم، أكدوا لي - باإلجماع- عن ثقة الشعب 
المصــري بقيادتــه السياســية وبرئيســه عبدالفتــاح السيســي، وبالجيــش 

كمنبع فخر وماذ أمن وأمان لهم. 
Û  وأكــدوا لــي باكــرا، بفشــل ترهــات ودعــاوي المخبــول محمــد علــي، ومعه

أرتــال اإلخــوان وعماء الدول المعاديــة، وقالوا بأن الجيش وقيادته هما 
المرجع الرئيس للشعب، وهم النواة الصلبة للوطن. 

Û  قالــوا أيضــا إن الجيــش المصــري هــو بطليعــة الجيــوش التي تعــرف قدر
األوطــان، وبــأن انحيازه األول واألخير منذ بدايات التأســيس، هو إلرادة 
الشــعب، بــدءا مــن طــرد الملك الفاســد، وتأييد ثورة 1952، مــرورا بدوره 
الباسل بالعدوان الثاثي عام 1956 وحتى تحقيق االنتصار الكبير بثورة 

1973 المجيدة.
Û  وفــي هــذا االنتصــار تحديــدا، والــذي تجــاوز بعمــره االفتراضي الخمســة

واألربعين عاما، ال تزال دروس حرب أكتوبر تدرس في الكليات والمعاهد 
العسكرية والحربية بأغلب دول المنطقة والعالم. 

Û  كلهم يتحدثون عن مقدرة الجيش المصري، ماذا فعل وكيف فعل؟
Û  وعروجــا علــى ثــورة 25 ينايــر 2011، وما واكبتها من أحــداث ومتغيرات

عصفــت باإلقليــم المصــري وبالبيــت المصــري وبقصــر الحكــم، لــم يتأخــر 
الجيش - كعادته- ألن يقوم بمهام واجبه، حماية للشعب ولمقدرات البلد. 

Û  نبارك لمصر ولشــعب مصر بجيشــه الباســل، والذي نفاخر به في أحاديثنا
ومدوناتنــا، ومكاتباتنــا وأحاديثنــا ألوالدنــا، كجيــش ألمــة العــرب كلهــا، 

نحترمه ونقدره، ونشير له دوما بامتنان، وزهو، واطمئنان.

الجيش المصري 
العظيم

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

مروة خميس

1 أكتوبر إلعالن متهمين بتشكيل عصابة سرقت 50 ألف دينار
ــدة ثــاثــيــنــيــة ــيـ ــم سـ ــه ــن ــي ب ــاء  ــ ــق ــ أش ــم 3  ــه ــن ــي ب ــون  ــورطـ ــتـ ــمـ الـ

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجيل قضية 5 متهمين، بينهم 3 أشقاء بينهم سيدة ثالثينية، 
متهمين بتشــكيل عصابة وارتكاب جرائم الســرقة باإلكراه بحق وافد كان يتمشى بالشارع، فضال عن 
ســرقة وإخفاء مجوهرات من منازل عدة لمواطنين تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، حتى جلســة األول 
مــن أكتوبــر؛ لحضــور المتهمين األول والثاني مع إعالنهم بواســطة إدارة الســجن وإلعالن شــقيقتهما 

المتهمة الخامسة على عنوانها الثابت باألوراق، مع األمر باستمرار حبسهم لحين الجلسة المقبلة.

وتشــير أوراق القضيــة إلــى أن شــقيق المتهمــة 
تمكن من تشكيل عصابة هدفها السرقة مكونة 
منه وشــقيقه وشــقيقته واثنين من أقاربهما، إذ 
تمكنــوا مــن ســرقة عــدد 3 منــازل، إضافــة إلــى 
وافد، إذ وردت باغات عدة عن سرقات وقعت 
بمنطقتــي الزنج وأبو غــزال المتجاورتين وفي 
أوقــات متقاربــة. وفــي أحــد الباغــات الــواردة 
المواطــن  قــال  صالــح،  النبيــه  شــرطة  لمركــز 
اكتشــف  إنــه  بالقضيــة،  األول  عليــه  المجنــي 
وجــود إتــاف متعمــد فــي إحــدى غــرف منزله، 
وإن اللــص تمكــن مــن ســرقة مصوغــات ذهبية 

من مسكنه تقدر قيمتها بـ 15 ألف دينار تقريبا.
وجــاء فــي باغ المواطــن المجني عليــه الثاني 
مــن  هاتفيــا  اتصــاال  تلقــى  أنــه  المركــز  لــذات 
شــقيقته، والتــي أبلغتــه باكتشــافها أن شــخصا 
دخــل إلــى منزلهــم الكائــن بمنطقــة أبــو غــزال 
وتمكــن من ســرقة مصوغــات ذهبية مــن غرفة 

نومها تقدر قيمتها بمبلغ 25 ألف دينار.
أبلــغ  فقــد  الوافــد،  الثالــث  عليــه  المجنــي  أمــا 
بــأن مســكنه تعــرض للســرقة مــن قبــل لصوص 
مجهوليــن، إذ أنه وعقب عودته لمســكنه الحظ 
أن بــاب مســكنه مفتــوح وأن قفــل بــاب الغرفــة 

تــم كســر القفــل فيــه، فتوجــه مباشــرة لتفقــد 
ويضعهــا  يمتلكهــا  التــي  الذهبيــة  المصوغــات 
بخزانــة مابســه، إال أنهــا كانــت غيــر موجــودة، 

مؤكدا على أن قيمتها تفوق الـ10 آالف دينار.
وقال المجني عليه الرابع وافد أيضا، إنه وأثناء 
شــخصين  اســتوقفه  الزنــج  بمنطقــة  وجــوده 
رقبتــه  علــى  ســكينا  وضــع  أحدهمــا  ملثميــن، 
وهــدده باســتعمالها فــي حــال عــدم تســليمهما 
أموالــه، وتمكنــا بتلــك الوســيلة من ســرقة مبلغ 
250 دينارا وبطاقات شخصية وائتمانية فضا 

عن ساعة تقدر قيمتها بـ200 دينار.
فأجرى ضابط البحث والتحري تحرياته بشــأن 
مرتكبــي الواقعة، والتي توصلت إلى أن المتهم 
األول وهــو مــن أصحاب األســبقيات قد ارتكب 
الواقعــة، بعدمــا تمكــن من تشــكيل عصابة جند 
أقربائهمــا،  مــن  واثنيــن  شــقيقه  مــن  كل  فيهــا 
بحيــث يدخــل الشــقيقين للمكان الــذي يرغبون 
يراقــب  الثالــث  المتهــم  يبقــى  فيمــا  بســرقته، 
الوضــع مــن الخــارج، ويتــم إخفاء المســروقات 

لدى المتهم الرابع واألول نفسه.
“المتهــم  العصابــة  رئيــس  علــى  وبالقبــض 
األول - مــن ذوي األســبقيات بمجــال الســرقة 
والتعاطــي” اعتــرف بتفاصيل ســرقة اثنين من 
المنــازل المذكوريــن فقــط، وأن المتهــم الثالــث 
كان يراقــب الوضــع مــن الخــارج لهمــا، كما هدد 
وشــقيقه المجني عليه الرابع )اآلسيوي( وسرقا 
محفظــة نقــوده، مبينا أنهــم باعوا جزء من تلك 
المســروقات فيمــا أخفــوا الباقي بمنزلــه ومنزل 
المتهــم الرابع. وأثناء تفتيش الشــرطة لمســكن 
المتهــم األول تــم العثــور فيــه علــى مجموعــة 
وأســاور  “تراكــي”  المجوهــرات  مــن  كبيــرة 
ســاعة  منهــا  ذهبيــة مختلفــة  وقطــع  وخواتــم 
ثمينــة، وهاتفيــن نقالين مســروقين ومبلغ 300 
دينــار، فضــا عــن العثــور علــى ســاعة مــن نوع 
رولكــس مخفيــة في ســيارة المتهمة الخامســة 
شــقيقته، إضافة للعثور على بعض المسروقات 
األخــرى فــي مســكن المتهم الرابع عند تفتيشــه 

هو اآلخر.

الحربي: انطالق فريق تطوعي للمحامين
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محمد المهدي

محرر الشؤون المحلية

براءة مواطن من إصدار شيك دون رصيد
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تضــم 3 أعضــاء مســتقلين مــن غيــر أصحــاب المصلحــة

“اإلسالمي” يشّكل لجنة لدراسة استحواذ “الوطني”

شــّكل بنك البحرين اإلســالمي لجنة ثالثية 
مــن أجــل النظر فــي طلب اســتحواذ ينتظر 
أن يقدمــه بنك البحرين الوطني في الفترة 
عــدًدا  تضــم  المســتقلة  واللجنــة  المقبلــة. 
البحريــن  بنــك  إدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن 
اإلســالمي، وذلك لتقديم المشــورة وتقديم 
الوطنــي  البحريــن  بنــك  قبــل  مــن  العــرض 
فــي حــال اســتالمه، وهــم: محمــد عبــدهللا 
نورالديــن، خالــد عبدالعزيــز جاســم، مروان 

خالد طبارة.
وأكــد بنــك البحريــن اإلســالمي أن أعضــاء 
اللجنــة المشــكلة مســتقلون وال يمثلــون أي 
مــن المســاهمين الرئيســيين وليــس لديهــم 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العرض 
المحتمــل، بحســب إفصاح للبنــك في موقع 

بورصة البحرين.
لمتطلبــات  وفًقــا  اللجنــة  تشــكيل  ويأتــي 
الفصــل الخاص بعمليات الســيطرة والدمج 
واالســتحواذ مــن المجلــد الســادس الصــادر 

عن مصرف البحرين المركزي.
وفــي نفــس الســياق، أكــد البنــك اإلســالمي 
أنــه حتــى تاريــخ أمــس ) األحــد( الموافــق 
22 ســبتمبر 2019 لــم يتلــق البنك أي عرض 
طوعي رســمي لألسهم الصادرة، وعليه نّوه 
البنــك المســاهمين والمســتثمرين بضــرورة 

توخي الحذر عند التعامل مع أسهمه.
قــدم  قــد  اإلســالمي  البحريــن  بنــك   وكان 
إفصاحيــن في يوليو وأغســطس الماضيين 

البحريــن  بنــك  مــن  خطــاب  تلقــي  بشـــأن 
فــي  رغبتــه  عــن  فيــه  يعــرب  الوطنــي، 
اســتئناف المناقشــات فيما يتعلــق بإمكانية 
طوعــي  اســتحواذ  عــرض  األخيــر  تقديــم 
لألســهم الصــادرة لبنك البحرين اإلســالمي، 
المراجعــات  إجــراءات  اســتكمال  شــريطة 

المالية والقانونية الالزمة.
 مــن جانب آخر، ذكــر بنك البحرين الوطني 
يجــري  يــزال  ال  أنــه  أمــس،  إفصــاح  فــي 
مناقشات مع بنك البحرين اإلسالمي بشأن 
إمكانيــة تقديــم عــرض اســتحواذ طوعــي 
لألسهم الصادرة للبنك اإلسالمي، وذلك بعد 
اســتيفاء جميع الموافقات الرقابية الالزمة 

وموافقة مجلس اإلدارة والمساهمين.
وبلغ سعر سهم بنك البحرين اإلسالمي في 
جلســة األمس نحو 122 فلًســا في حين بلغ 

ســعر سهم بنك البحرين الوطني 693 فلًسا 
للسهم.

وتأتــي هــذه التطــورات فــي الوقــت الــذي 
يضع فيه بنك البحرين الوطني نصب عينه 
الســوق الســعودية التي تعتبر من األســواق 
الواعــدة، إذ قــد تســاعد عمليــة االســتحواذ 
فــي خطــط البنــك التوســعية خصوصــا مــع 

النمو الكبير في الصيرفة اإلسالمية.
 وكان الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن 
اإلســالمي، حسان جرار، أبلغ “البالد” في 
أكتوبر الماضي، أنه ال توجد نية لالندماج 
بين المصرفين إذا ما نجح بنك البحرين 
الوطني في االستحواذ على كامل أسهم 
بنك البحرين اإلســالمي، إذ إن النية هي 
الحفاظ على البنك اإلســالمي كبنك رائد 
في الســوق المحلية. وأوضح أن رخصة 

البنكيــن مختلفتيــن، إذ إن بنــك البحرين 
الوطنــي كمــا هــو معــروف لديــه رخصــة 
لتقديــم الخدمــات المصرفيــة التقليديــة 
اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يمتلــك  بينمــا 
رخصــة لتقديــم خدمــات مصرفيــة وفق 

أحكام الشريعة.
يذكــر أن كل مــن بنــك البحريــن الوطنــي 
وهيئــة التأميــن االجتماعــي البحرين قد 
قامــا من خــالل صفقة في 2013 بشــراء 
أســهم البنــك البالغــة 51.6 % والمملوكة 
لشركة دار االستثمار الكويتية من جانب 
بنــك البحريــن الوطنــي وهيئــة التأميــن 
 %  25.8 بنســبة  بالبحريــن  االجتماعــي 
لــكل منهما، وذلك بمبلغ 72 فلًســا للســهم 
الواحــد وذلــك بمبلــغ يتــراوح مــا بين 33 

و35 مليون دينار.

“توماس كوك” 
تكافح للبقاء

يجتمــع كبــار المســؤولين فــي تومــاس كــوك 
البريطانية للرحالت مع المقرضين والدائنين 
أمــس األحد لتحديد مــا إذا كان يمكن ألقدم 
حتــى  االســتمرار  العالــم  فــي  ســفر  شــركة 
اليــوم االثنيــن أم أنهــا ســتنهار لتتســبب فــي 
حالــة مــن الفوضى تمتد ألنحــاء متفرقة من 
العالــم. تدير توماس كوك فنادق ومنتجعات 
وشركات طيران وسفًنا سياحية وهناك أكثر 
مــن 600 ألــف عميــل لهــا يمضــون العطــالت 
الحكومــات وشــركات  أن  يعنــي  ممــا  ــا  حاليًّ
التأمين ســتضطر للتدخل وإعادتهم لبالدهم 

إذا أفلست الشركة.
وتكافــح الشــركة، التي تأسســت فــي 1841، 
للبقــاء بعــد أن هدد المقرضــون بإلغاء صفقة 

إنقاذ يجري اإلعداد لها منذ شهور.

لندن -رويترز

المنامة - كي بي إم جي

فــازت شــركة كــي بــي إم جــي بالجائــزة األولــى فــي الجــودة اإلجماليــة 
لالستشــارات الخاصــة بالخدمــات الماليــة، وذلــك وفًقــا لتقريــر صــادر عن 
مؤسســة “ســورس جلوبال ريســرش” تحت عنوان “مفاهيم االستشــارات 

الخاصة بالخدمات المالية”. 

عالميــة  شــركة   13 التقريــر  صّنــف 
مــن الشــركات الرائــدة بالنســبة إلــى 
1,866 مشــارًكا شــملهم االستطالع، 
يتألفــون من عمالء مباشــرين وغير 
مباشــرين ومحتمليــن لالستشــارات 
وقــد  الماليــة.  بالخدمــات  الخاصــة 
منــح المشــاركون الشــركات درجات 
األفــكار  مشــاركة  علــى  إجماليــة 

والجودة والقيمة.
قســم  ورئيــس  الشــريك  وقــال 
كــي  شــركة  فــي  الماليــة  الخدمــات 
جليــل  البحريــن،  فــي  جــي  إم  بــي 
الخدمــات  قطــاع  “يتمتــع  العالــي 
الماليــة في البحرين بفرص نمو غير 
مســبوقة فــي شــتى أســواق العالــم 
يومنــا  فــي  مترابطــة  باتــت  التــي 
هــذا، لكنــه أيًضــا يواجه فــي الوقت 
عينــه تحّديــات تفرض علية ســرعة 
المواكبــة آخــر التطــورات مــع زيادة 
ومخاطــر  التنظيميــة  التشــريعات 

األمن اإللكتروني. يســعدني أن نرى 
عمالءنــا يعترفــون بقيادتنا في هذا 
القطــاع الحيــوي، ممــا يحفــز شــبكة 
شــركات كــي بــي إم جــي فــي جميع 
أنحــاء العالــم علــى مواصلــة تطوير 
االرتقــاء  وعلــى  الرائــدة  الحلــول 
بخبراتنــا لنقــّدم إلــى عمالئنــا أعلــى 

مستوى ممكن من الخدمة”.

“كي بي إم جي” تحصد جائزة االستشارات المالية

افتتح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، أمس، المقر 
الجديد للشركة العالمية لخدمات الدفع “Global Payment Services” في منطقة السيف 
ورافقــه المديــر العام للشــركة علي عرب، بحضور الرئيس التنفيــذي لبنك البحرين والكويت 
رئيــس مجلــس إدارة “كريــدي مكــس” ريــاض ســاتر، ورئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن 

والكويت مراد علي مراد، والرئيس التنفيذي لـ “كريدي مكس” يوسف ميرزا.

“بدأنــا  صحافــي  تصريــح  فــي  عــرب  وقــال 
بالمنامــة،  األول  الفــرع  فــي  عاًمــا   15 منــذ 
واليــوم نحتفل بافتتــاح المبنى الجديد الذي 
اســتغرق العمــل علــى إنشــائه عاميــن. ويأتي 
اإلســتراتيجية  الخطــة  ضمــن  المبنــى  هــذا 

التي وضعتها الشــركة للتوســع داخل وخارج 
البحريــن، حيــث نســتطيع اليــوم أن نقول إن 
)GPS( تتعامــل مع نصــف الجهات المصرفية 

بالبحرين”.
وعــن كلفة المبنــى صرح عــرب بأنها “وصلت 
المبلــغ  ضمــن  وهــو  دينــار  مليــون   2.5 إلــى 
المرصود للتوسع )6 ماليين دينار(، وسنفتتح 
العــام المقبــل فــرع في أربيــل بالعــراق حيث 

يوجد عمالء كثر للشركة هناك”.
مــن جهتــه قال يوســف ميــرزا “تملــك كريدي 
وهــو   ،GPS شــركة  مــن   %  55 ماكــس 

شــيء نفتخــر فيــه ويؤكــد أننــا علــى الطريق 
الســوق  فــي  الشــركة  وتوســع  الصحيــح، 
المحليــة هذه بادرة طيبة، ونحن في مجلس 
إدارة GPS دائمــا ننظــر للتطورات الخارجية 
والداخليــة علــى حــد ســواء لنقــدم مــا يفيــد 
 3 مدتهــا  إســتراتيجية  ولدينــا  البحريــن، 

ســنوات نخصــص منهــا جــزءا كبيــرا للتحول 
إلــى التكنولوجيا الحديثة والديجيتال وهذا 

مطلب أساسي لمعظم عمالئنا”.

معالجة 16 مؤسسة مالية رئيسة
“GPS” شــركة مســاهمة بحرينيــة  أن  يذكــر 

البحريــن  وبنــك  مكــس”  “كريــدي  تمتلكهــا 
بــدأت   ”HBS“ مغربيــة  وشــركة  اإلســالمي 
مزاولة نشــاطها في العام 2004، وهي شركة 
المركــزي  البحريــن  بنــك  قبــل  مــن  مرخصــة 
علــى  التركيــز  مــع  مســاعدة  خدمــة  كمــزود 

معالجة الدفع اإللكتروني.

بدأت “GPS” عمليات واســعة النطاق بحلول 
نهايــة العــام 2006، واليــوم أصبحــت شــركة 
بحرينيــة راعيــة، تقوم بمعالجة 16 مؤسســة 
مالية رئيسة في البحرين وخارجها، وتواصل 
التوسع في األسواق اإلستراتيجية، وتطوير 
التحالفــات اإلســتراتيجية وتقديــم خدمــات 

دفع جديدة. 
التــي  الحاليــة  الخدمــات  إلــى  وإضافــة 
الشــركة  تقــدم  لعمالئهــا،  حالًيــا  تقدمهــا 
بطاقــة مدفوعة مســبًقا متعــددة العمالت، 
بطاقــة كشــوف المرتبــات، إصــدار البطاقة 
البطاقــات  الذكيــة،  البيــع  نقــاط  الفوريــة، 
غيــر المالمســة، تأميــن مدفوعــات الهاتف 
لتأميــن  األبعــاد  ثالثــي  تأميــن  المحمــول، 
إدارة  ونظــام  اإلنترنــت  عبــر  المدفوعــات 
إذ  لمكافحــة االحتيــال عمومــا،  االحتيــال 
70 % مــن عمليــات  إلــى   60 أصبــح اآلن 
التحويــل بــكل مراكــز البيــع بالبحريــن تتم 

.GPS من خالل

كلفة مقر “GPS” ضمن خطة للتوسع بـ 6 ماليين دينار

”GPS“ الحضور في افتتاح المقر الجديد لـ

علي الفردان

23 سبتمبر 2019 االثنين
24 محرم 1441

التبادل التجاري بين البحرين والسعودية
14.6 ألـــــف مـســتــثـــمـــــــر حــــتــــــــى 22 ســبــتــمــبــــــــر 2019

أظهــرت البيانــات األولية لتقرير التجارة الخارجية للســلع غيــر النفطية والذي تصدره 
شــؤون الجمــارك وتنشــره هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة أن حجــم التبادل 
التجــاري بيــن البحريــن والســعودية بلــغ أكثر مــن 647.1 مليون دينار، منــذ بداية العام 

2019 وحتى يوليو الماضي.

وبحســب البيانــات، فقــد بلغــت قيمــة الســلع 
التــي صدرتهــا البحرين إلى الســعودية خالل 
يوليــو  وحتــى  ينايــر  مــن  الممتــدة  الفتــرة 
الماضي 461.8 مليون دينار، فيما استوردت 
البحرين ســلعا بقيمة 185.3 مليون دينار من 

السعودية.
فــإن  األشــهر،  بحســب  للبيانــات  وتفصيــالً 
خــالل  ســعودية  ســلًعا  اســتوردت  البحريــن 
يناير بقيمة 34.5 مليون دينار، فيما تراجعت 
خــالل فبرايــر حيــث بلغــت القيمــة 7 ماليين 
دينــار، ثم ارتفعت في شــهر مارس إلى 36.9 
مليــون دينار، وفي أبريل 30.7 مليون دينار، 
وخــالل شــهر مايــو بلغــت القيمــة 27 مليــون 

دينار، و 25.4 مليون دينار في يونيو، و23.9 
مليون دينار في يوليو الماضي.

 وأشــارت البيانــات إلــى أن قيمــة الســلع غير 
مــن  الســعودية  اســتوردتها  التــي  النفطيــة 
 51.3 ينايــر  خــالل  قيمتهــا  بلغــت  البحريــن 
مليون دينار، وفي فبراير 60.8 مليون دينار، 
77.2 مليــون دينــار في شــهر مــارس، وبلغت 
خالل أبريل 76.2 مليون دينار، وخالل شــهر 
مايو بلغت 79.9 مليون دينار، فيما تراجعت 
قيمــة الكميــات المصــدرة خــالل شــهر يونيو 
إلــى 39.4 مليــون دينار، وســجلت 77 مليون 

دينار في يوليو الماضي.
 ويعتبر السوق السعودي من األسواق المهمة 

لالقتصــاد البحرينــي، إذ تمثــل المملكة بوابة 
للمســتثمرين للتوســع فــي الســوق الخليجــي 
بشــكل عام والســوق الســعودي بشكل خاص 

وذلك بحسب موقعها الجغرافي المميز.
 ومــن جانــب آخــر، افتتــح فــي مايــو 2017 
البحريــن  فــي  الســعودي  المســتثمر  مركــز 
المســتثمرين  المزيــد مــن  ســعًيا الســتقطاب 
المميــزة  الخدمــات  وتوفيــر  الســعوديين 

واالستشــارات  اإلجــراءات  ناحيــة  مــن  لهــم 
التجارية.

وبلــغ عــدد المســتثمرين الســعوديين 14614 
حســب   ،2019 ســبتمبر   22 حتــى  مســتثمر 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إحصائيــات  آخــر 
والسياحة، وبحسب آخر أرقام صرح بها )في 
الســعودية  االســتثمارات  كان حجــم   )2018

في البحرين قد بلغت 2.3 مليار دينار.

المنامة - مجموعة إنوفست

المــال  طــالل  إنوفســت،  مجموعــة  عينــت 
المــال  التحــق  االســتثمار.  إلدارة  رئيســًا 
بإنوفســت مــع خبــرة تســعة عشــر عاًما في 
القطاع المصرفي، والتي ترتكز معظمها في 
مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. 
وسيتولى المال إدارة استثمارات إنوفست، 
تحقيــق  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع 
أهــداف المجموعة االســتثمارية في قطاع 
والصناعــة.و  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 
قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة إنوفســت، 
ياســر الجار “يسرنا أن نرحب بطالل رئيسًا 
إلدارة االســتثمار، فهــو يجلــب إلــى فريــق 
اإلدارة خبــرة واســعة ونتوقــع أن نــرى لــه 
تأثيــر كبيــر ومســاهمة نوعيــة وفاعلــة في 

قيادة فريق االستثمار”. 
مــن جانبــه، قــال المــال “ تمتلــك إنوفســت 
ويســرني  وطمــوح،  نشــط  بشــري  كادر 
االســتراتيجية  قيــادة  مهمــة  أتولــى  أن 
الــكادر  هــذا  مــع  للشــركة  االســتثمارية 
للمرحلــة  المســتهدف  النمــو  وتحقيــق 
المقبلــة وذلــك باقتنــاص الفــرص المجديــة 
المحفظــة االســتثمارية والتركيــز  وتنويــع 

علــى إنشــاء منصــات جديدة نحــو التنمية 
المســتدامة التــي ســتنقلنا بــإذن هللا تعالى 

إلى نتائج أفضل”.

المال رئيًسا لـ“االستثمار” بـ “إنوفست”

زينب العكري

647.1

2.5

مليــــون ديــنـــــار

مليون دينار

طالل المال

بخبرة 19 عاًما 
في القطاع 

المصرفي

تم تدشينه بضاحية 
السيف.. و“كريدي 

 مكس” تمتلك 
55 % من الشركة

هبة محسن من ضاحية السيف

جليل العالي

المنامة - بورصة البحرين

ارتفع المؤشــر العام لبورصة البحرين بشــكل ملحوظ بنهاية تداوالت أمس، تزامًنا مع قفزة هائلة بمؤشــر قطاع البنوك التجارية. وزاد المؤشــر العام للســوق بنســبة 
1.44 %، بما ُيعادل 21.47 نقطة، لتغلق عند 1511.86 نقطة، مقابل 1490.39 نقطة في جلسة الخميس الماضي. 

وارتفــع قطــاع البنــوك التجاريــة، بينمــا 
اســتقر دون تغييــر فــي تداوالته قطاع 
قطــاع  مــن  كل  هبــط  فيمــا  الصناعــة، 
االستثمار وتاله قطاع الخدمات. وكان 
الســهم األكثــر ربًحا ســهم البنك األهلي 

المتحد،وجــاء من بعده ســهم المصرف 
الخليجــي التجاري، ثم ســهم إي بي إم 

تيرمينالز البحرين.
علــى الجانــب اآلخر، كان الســهم األكثر 
انخفاًضا ســهم مجموعة جي إف إتش 

الماليــة المدرجــة أســهمها فــي بورصــة 
وســوق  الكويــت،  بورصــة  البحريــن، 
دبــي المالــي، ثــم ســهم شــركة اإلثمــار 
القابضة المدرجة أســهمها أيًضا في كل 
مــن بورصــة البحرين،بورصــة الكويت، 

ســهم  وأخيــًرا  المالــي،  دبــي  وســوق 
مصرف السالم-البحرين.

وكان الســهم األكثــر تــداوالً مــن حيــث 
الحجم هو ســهم البنك األهلي المتحد-
البحرين بعد تداول 2.40 مليون سهم.

“البنوك” يدفع بورصة البحرين للصعود
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 وقعــت صحيفــة “دار البــاد” للنشــر والتوزيع مع 
لرعايــة  اتفاقيــة  أمــس  ســمارت”  “وورك  شــركة 
معــرض  فــي  البحريــن  جنــاح  أخبــار  وتغطيــة 
“جيتكس 2019” المقام في الفترة من 6 إلى 10 

أكتوبر المقبل في دبي.
 ووقــع االتفاقيــة مــن جانــب الصحيفــة الرئيــس 
الشــركة،  البحــر، ومــن جانــب  أحمــد  التنفيــذي، 

الرئيس التنفيذي أحمد الحجيري.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـ”البــاد”، أحمــد البحــر 
“تحــرص صحيفة البــاد أن يكون لها تواجد في 
المحافل والفعاليات ســواء أكانت داخل المملكة 
أم خارجهــا خصوًصــا في منطقــة الخليج حينما 

تشارك فيها مؤسسات بحرينية”.
 وأضــاف “كمــا تحــرص “الباد” أن تكــون الراعي 
انطاًقــا  المناســبات  هــذه  مثــل  فــي  اإلعامــي 
مــن دورهــا كصحيفــة تصــدر فــي البحريــن ولهــا 

مكانتها”.
بــدوره، قــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
)الشــريك  “بتــك”  التقنيــة  لشــركات  البحريــن 

لـــ “وورك ســمارت” بالتعــاون مــع  االســتراتيجي 
صنــدوق العمــل “تمكيــن”(، أســامة البحارنــة “إن 
حضــور شــركات التقنيــة فــي مجــال البرمجيات 
واألجهــزة، ومختلــف مجــاالت التقنيــة فــي دبي 
فــي هــذا الوقــت المهــم يعطــي دفعــة لشــركات 
التقنيــة فــي البحريــن إليصــال قدراتهــا وشــرح 
والعالميــة،  الخليجيــة  الســوق  إلــى  إمكانياتهــا 
وهــذا مــا تطمــح لــه جمعيــة البحريــن لشــركات 
التقنيــة، وهــو الســبب الرئيــس لتواجدنــا، فنحن 
البحريــن  فــي  التقنيــة  شــركات  لدعــم  نســعى 

بشــتى المجــاالت ومنها المشــاركة فــي المعارض 
العالمية”.

وأضــاف أن الجمعيــة تشــارك ســنوًيا في معرض 
“جيتكــس” بجنــاح البحريــن، حيــث تشــارك هــذا 
حكوميــة،  وجهــة  ومؤسســة  شــركة   61 العــام 
بزيادة عن العام الماضي حيث شاركت 57 جهة.
وأشــار إلــى أن هنــاك عارضيــن مهمين هــذا العام 
منهــم: شــركة بتلكــو وشــركات التقنيــة ومجلس 

البحريــن  مطــار  وشــركة  االقتصاديــة  التنميــة 
“تمكيــن”  العمــل  وصنــدوق  البحريــن  وجامعــة 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  وهيئــة 
وغيرهــا، إضافــة إلى 27 شــركة ناشــئة “ســتارت 
اب”، فيمــا يقــدم “تمكيــن” الدعــم المالــي كعادته 

سنويا، لجناح البحرين في “جيتكس”.
 وذكر البحارنة أن الجمعية بالتعاون مع “تمكين” 
ا بمراجعة طلبات الشركات البحرينية  تقوم سنويًّ

الراغبــة فــي المشــاركة بالمعــرض، فيمــا تعطــى 
األولوية لتلك التي لم تشــارك ســابًقا، وتعمل في 

مجال تقنية المعلومات بالسوق المحلية.
وعــن المــردود االقتصادي من المشــاركة، أوضح 
البحارنــة أن المعــرض يفتــح المجــال للشــركات 
بشــكل  للقــاء عمائهــا  البحرينيــة  والمؤسســات 
مباشــر فضــاً عن االطاع والتعــرف على أحدث 
مــا توصــل له العالــم في مجــال التكنولوجيا، كل 

ذلك يضاف إلى إمكانية االطاع على الشــركات 
العالميــة مثل مايكروســوفت وأمــازون وأوراكل 

وغيرها.
وأضاف “كما أن المشاركة تظهر قدرات البحرين 
فــي هــذا القطــاع، وتضعهــا فــي مصــاف الــدول 
المتقدمــة فــي هــذا المجــال جنًبــا إلــى جنــب مع 
ودول  وأســتونيا  وبريطانيــا  ألمانيــا  مثــل  دول 

عربية وخليجية”.

“^” و“وورك سمارت” توقعان اتفاقية رعاية جناح البحرين في “جيتكس”
بدبــي المقــام  المعــرض  فــي  تشــارك  حكوميــة  وجهــة  ومؤسســة  شــركة   61

تبادل االتفاقية بين الجانبين البحر والحجيري يوقعان االتفاقية

أعلــن خليــج البحريــن للتكنولوجيــا المالية )BFB( أمس عن تعاونه مع جامعة كاليفورنيا، بركلي إلنشــاء برنامج تدريب على مســتوى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي متعلــق باســتخدام الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات في الخدمــات المالية. ويهــدف هذا البرنامج إلى تشــجيع 
االبتــكار، وتنميــة قــدرات القــوى العاملــة، باإلضافة إلى دعم تبني تقنية التعلــم اآللي المتقدمة داخل المؤسســات المالية واقتصادات ُكالً 

من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

إدارة  مجلــس  رئيــس  المناســبة،  وبهــذه 
بمنطقــة  الماليــة  التكنولوجيــا  تحالــف 
إدارة  مجلــس  وعضــو  األوســط  الشــرق 
الماليــة،  للتكنولوجيــا  البحريــن  خليــج 
بركلــي  “تعتبــر  المســقطي،  ميســان  قــال 
مؤسســة أكاديميــة متميــزة فــي طليعــة 
التكنولوجيــة.  االبتــكارات  أحــدث 

التــي  لهــذه الشــراكة  ونحــن متحمســون 
ســتعكس خبــرة بركلي في مجــال الذكاء 
االصطناعــي والتعلــم اآللــي عبــر تطويــر 
بيــن  المالــي  للقطــاع  تدريبــي  برنامــج 
وإننــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
نتطلــع ُقدًمــا إلــى اإلعان عــن المزيد من 

التفاصيل قريًبا”.

مجــال  فــي  ــا  عالميًّ رائــدة  بركلــي  ُتعــد 
البحــوث المتعلقــة بالــذكاء االصطناعــي، 
الكبيــرة،  والبيانــات  اآللــي،  والتعلــم 
المتعلقــة  المجــاالت  فــي  وباألخــص 

بالتمويل والتحليات المالية والتقنية.
ومن جانبه، قال المحاضر وزميل تدريس 
متميز في كلية هاس لألعمال في بركلي، 

ومديــر معهد بركلــي للتكنولوجيا المالية، 
جريج ال بانك “ُتمثل هذه الشراكة فصاً 
جديًدا ومثيًرا لسلســة الجهود المســتمرة 
بركلــي  كاليفورنيــا،  جامعــة  قبــل  مــن 
الراميــة إلــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة 
والشــمولية عبــر تطويــر تقنيــات جديدة، 
جنًبا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس 
في كليات الهندســة واألعمال، ســنحرص 
علــى االســتفادة مــن خبــرة قطــاع وادي 
لــرواد  جســر  خلــق  بغيــة  الســيليكون 
األعمــال والمهنييــن المالييــن فــي جميــع 

أنحاء الشرق األوسط”.

“خليج التكنولوجيا” وجامعة كاليفورنيا يتعاونان في الذكاء االصطناعي

الحوسبة السحابية توفر 60 % من التكاليف التشغيلية
ــازون ويـــب” ــ ــ ــات “أمـ ــدم ــخ ــراء ب ــبـ ــيــهــم لــيــصــبــحــوا خـ تـــدريـــب الــبــحــريــنــيــيــن وتــأهــل

أكد الرئيس التنفيذي لمعهد “ثينك سمارت” للتدريب والتطوير أحمد الحجيري لـ “البالد” 
أن االنتقال إلى الحوسبة السحابية في خدمات أمازون ويب يساهم في توفير مبالغ 
كبيرة على الشــركات والجهات، إذ يتم توفير االســتثمار في أجهزة الخوادم “ســيرفر” 
بنســبة 100 %، فيما توفر بنســبة تتراوح ما بين 40 و60 % في التكاليف التشــغيلية، 

ا. وهي تعتبر نسبة كبيرة جدًّ

ولفــت الحجيــري إلــى أن التوفير ســيكون 
في تكلفة تشــغيل الشبكة وغيرها، إنما لن 
يتــم االســتغناء عن موظفين، وإنما ســيتم 

تغيير وظائف فقط.
ونظــم معهــد “ثينــك ســمارت” بالتعاون مع 
جمعيــة البحريــن لشــركات التقنيــة “بتــك” 
وكجــزء من أســبوع البحرين للتكنولوجيا، 
بخدمــات  للتعريــف  مفتوًحــا  يوًمــا  أمــس 
شــركة “أمــازون ويــب سيرفيســيز”، وذلــك 
تماشًيا مع اتجاه البحرين نحو االستخدام 
المتســارع للحوســبة الســحابية في مجال 

التحول الرقمي.
ا  وأوضح الحجيري أن الفعالية تقام ســنويًّ
بالتعــاون مــع جمعيــة “بتــك” للتركيــز علــى 
تدريــب البحرينييــن وتأهليهــم ليصبحــوا 
أمــازون  خدمــات  فــي  ومؤهليــن  خبــراء 
 150 تــم تدريــب  الفعاليــة  ويــب، وخــال 
تكنولوجيــا  صناعــة  قــادة  مــن  شــخًصا 
المعلومــات مــن المؤسســات الرئيســية في 
البحرين ومديري الموارد البشــرية، إضافة 
إلــى العامليــن والمهتمين فــي مجال تقنية 
المعلومــات واالتصــاالت مــن الراغبين في 

الحوســبة  مجــال  فــي  مهاراتهــم  تطويــر 
السحابية واستثمارها بالشكل األمثل.

وأشــار إلى أن البرنامــج يختص بالتدريب 
علــى البرمجــة فــي خدمات أمــازون ويب، 
تجهيــز  كيفيــة  علــى  المتدربيــن  وتهيئــة 
شــركاتهم لانتقــال مــن اســتخدام التقنية 

الحوســبة  تقنيــة  اســتخدام  إلــى  العاديــة 
السحابية، خصوًصا خدمات أمازون ويب.

تدريب 450 شخًصا من جهات مختلفة
مــن  تمكــن  ســمارت”  “ثينــك  أن  وذكــر 
تدريب 330 شــخًصا في العام الماضي، 

تدريــب  ســيتم  الجــاري  العــام  وفــي 
حوالي 450 شخًصا من جهات مختلفة، 
الفًتــا إلــى أن أكثر من مائــة إلى مائتين 
شــركة تمكنت من االنتقال إلى خدمات 
ا، خصوًصا أن هنالك  أمــازون ويب حاليًّ
بعــض الشــركات انتقلــت إلى الحوســبة 
الســحابية دون الحصول على التدريب 

لذلك.
وشهدت الفعالية خبراء شركة “أمازون 
المتكاملــة  الشــركة  منصــة  عــن  ويــب” 
الســحابية  الحوســبة  خدمــات  لتقــدم 
بشــكٍل آمن، ومن بينها تخزين البيانات 
في قواعد البيانــات وتبادل المعلومات 
والمحتوى ومعالجتها وتحليل البيانات 

وفي مجال الشبكات وغيرها.
بــدوره، تحــدث كبيــر مــدراء مجموعــة 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
جــال،  خالــد  جارمكــو،  شــركة  فــي 

عــن تجربــة الشــركة فــي االنتقــال إلــى 
الحوســبة الســحابية خصوًصــا خدمات 
أمــازون ويــب )AWS(، مشــيًرا إلــى أن 
البرنامــج التدريبــي الــذي نظمــه معهــد 
والتطويــر  للتدريــب  ســمارت”  “ثينــك 
على أساســيات الحوسبة السحابية من 
خال خدمات أمازون ويب ســاهم في 
عملية االنتقال إلى الحوسبة السحابية.
وتطــرق إلــى الحديث عــن االنتقال إلى 
الحوسبة السحابية يساهم في تقليص 
النفقات التشغيلية على الشركات، ومن 
بينهــا شــركة جارمكــو، حيــث ســاهمت 
فــي توفيــر اســتهاك البيانــات، وكذلــك 
توفيــر شــراء أجهــزة الخــوادم، مشــيًرا 
إلــى أن الشــركة تمكنــت مــن نقــل أكثــر 
مــن 50 % مــن تطبيقاتهــا إلــى خدمات 
أمــازون ويــب ممــا وفــر الكثيــر بصورة 

غير مباشرة.
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مسقط - وزارة السياحة

كشف المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
أن 1.7 مليون سائح زاروا سلطنة ُعمان في 
النصــف األول 2019، إذ شــّكل عدد الســياح 
مجلــس  دول  مــن  القادميــن  المواطنيــن 
التعــاون الخليجــي الــى الســلطنة 597.009 
ســائًحا خال هــذه الفتــرة متصدرين قائمة 
أفضــل خمــس أســواق ســياحية تســتقطبها 
الســلطنة، األمــر الــذي يجســد جهــود وزارة 
الســياحة في ســلطنة ُعمان في نشر الوعي 
حول أهم العروض الســياحية في الســلطنة 

والترويــج لها كوجهة ســياحية رئيســة. كما 
واســتقطبت السلطنة 204,848 مسافًرا من 
الهند، و102,325 زائًرا من ألمانيا، و88,787 
زائــًرا مــن المملكة المتحــدة، و47,393 زائًرا 

من الصين.
وتم تسجيل زيادة إجمالية قدرها 25.8 % 
فــي عدد الزوار الوافدين فــي يونيو 2019، 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

1.7 مليون سائح زاروا ُعمان بالنصف األول ”World“ البركة” يطلق بطاقة ماستركارد“
الــعــالــم ــي  ــ ف مـــطـــار  صـــالـــة   900 دخــــــول  ــن  ــ م ُتـــمـــكـــن 

أطلــق بنــك البركة اإلســالمي البحريــن، بطاقة ماســتركارد “World”، التي تشــكل 
إضافــة نوعيــة لمجموعتها من البطاقــات االئتمانية، وذلك ضمن أحدث مبادراتها 

لتقديم أرقى الخدمات المصرفية.

مختلــف  لتلبــي  البطاقــة  هــذه  إطــاق  تــم 
تطلعــات عماء البنــك الخاصين، وتوفر لهم 
البطاقــة  مذهلة.وُصممــت  إضافيــة  ميــزات 
االئتمانيــة لمنح العماء الذين يكثر ســفرهم 
راحــة ورفاهيــة معززتيــن، عبــر تمكينهم من 
دخــول أكثر من 900 صالــة مطار في العالم. 
كمــا ســيحصل حاملــي البطاقــة علــى المزيد 
مــن الخصومــات والخدمــات المجانيــة، إلــى 
جانــب عدد من العروض األخرى لدى متاجر 
بيــع التجزئــة بمختلــف أنحــاء العالــم. يمكن 
أيًضــا   World ماســتركارد  بطاقــة  لحاملــي 

تنزيــل تطبيــق “اشــتِر 1 واحصــل على 1 من 
أو   Apple Store منصــة  مــن  ماســتركارد” 
Google Play، والتســجيل عبره لاســتفادة 
مــن أكثــر مــن 900 عــرض خــاص فــي أكثــر 
مختلــف  فــي  متجــر  و600  وجهــة   90 مــن 
وأفريقيــا،  األوســط  الشــرق  منطقــة  أنحــاء 
العــروض علــى مجموعــة مــن  وتمتــد هــذه 
أشــهر المطاعم الفاخرة والمنتجعات الراقية 

واألنشطة الترفيهية المختلفة.
المصرفيــة  الخدمــات  إدارة  رئيــس  وقالــت 
لألفــراد بالبنــك، فاطمــة العلــوي “يســرنا أن 

ماســتركارد  بطاقــة  األعــزاء  للعمــاء  نقــدم 
World االئتمانيــة، التي تمتاز بكونها أحدث 
االئتمانــي  التمويــل  خدمــات  علــى  إضافــة 

هــذه  تقديــم  يســتعرض  شــموالً.  وأكثرهــا 
البطاقــة تقديرنــا الكبيــر للزبائــن الكــرام مــن 
ذوي الدخــل المرتفــع، علــى ثقتهــم الكبيــرة 
واختيارهــم لبنــك البركــة اإلســامي إلنجــاز 
مختلف معاماتهم المصرفية، حيث ستتيح 
لهم البطاقة امكانية االســتفادة من تشــكيلة 
واسعة من الخدمات والمزايا الحصرية التي 
تغطــي أغلــب جوانــب نمــط حياتهــم الرفيع 

الذي يضم أنشطة السفر بكثرة “.
ســيتم تســجيل حاملــي بطاقــة ماســتركارد 
World تلقائًيــا فــي برنامــج مكافــآت البركــة 
الذي سيمكنهم من كسب النقاط واستبدالها 
بمجموعة واســعة من السلع ومكافآت السفر 
واالســترداد النقــدي وغيرهــا مــن الخيــارات 

المميزة.

فاطمة العلوي

المنامة - البركة اإلسالمي
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رسالة سيدي سمو رئيس 
الوزراء.. المعاني والدالالت 

ألمن وازدهار الشعوب
إن الرســالة التــي وجههــا ســيدي صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه بمناســبة اليــوم العالمــي 
للســام الــذي صــادف يــوم الســبت 21 ســبتمبر تحــت شــعار “العمــل المناخي من 
أجل السام” بمثابة خارطة طريق للقضاء على الظواهر المدمرة لحياة اإلنسان 
ومســتقبله والتوســع فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية والحضريــة وكل ما 

يحتاجه للحفاظ على بيئته وصحته.
يقــول ســموه حفظــه هللا فــي رســالته الســامية )إن الســام واالســتقرار ركيــزة 
أساسية للسير في طريق التنمية، وتحقيق أهدافها في النهضة واالزدهار، وإنه ال 
يمكن للتنمية أن تزدهر في ظل أوضاع مضطربة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وبيئيــًا، فالتنميــة المســتدامة الناجعــة هي التــي تدرك مختلــف التحديات وتضع 
الحلــول والمبــادرات لمعالجتهــا. ونوه ســموه إلى أن تركيز اليوم العالمي للســام 
هــذا العــام علــى قضيــة “العمل المناخــي من أجل الســام” يعكس حجــم التهديد 
المناخــي المتزايــد الــذي تواجهه البشــرية نتيجة لما يمكــن أن يخلفه من كوارث 
تؤثــر ســلبًا علــى المكتســبات التنموية وكل مظاهر الحياة األخــرى، فضاً عن أنه 
يضع المجتمع الدولي أمام مســؤولياته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة، ويســتنهض 

الــرأي العــام العالمــي مــن أجــل التكاتــف فــي مواجهــة واحد مــن أكبــر التحديات 
العالمية(.

اإلنســان يحتــل المركــز األساســي لمجمــل عمليــة التنميــة، إذ إن تنميــة المــوارد 
البشــرية واالرتفــاع بمســتواها البيئــي للمســاهمة الفعالة في النشــاط االقتصادي 
والبنــاء الحضــاري العامل الحاســم واألكثر تأثيرا في إحــداث التغيرات الهيكلية 
لمســيرة االقتصــاد والمجتمع، وانطاقــا من هذا المفهوم الموضوعي واإلنســاني 
فإنه من الضرورة التركيز على خلق بيئة صالحة لمعيشة وعمل اإلنسان، فسيدي 
ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعاه أعطى العالم من خال رســالته الســامية 
ضرورات الحياة الســليمة لإلنســان والمجتمع والحلول الناجعة للمشــاكل البيئية 
التــي ازدادت فــي اآلونــة األخيــرة وأصبحــت تهــدد األمــن الغذائــي ومســتقبل 

البشرية بصورة عامة.

رسالة سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه زاخرة بالمعاني  «
والدالالت لتحقيق مناخ مالئم وضروري للتنمية واألمن وازدهار الشعوب 

وتحقيق األهداف التي تتطلع إليها.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

23 سبتمبر 2019 االثنين
24 محرم 1441

في اليوم الوطني السعودي.. العزة والشموخ
وقيــادًة  أرًضــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحتفــل 
وشــعًبا باليــوم الوطنــي الســعودي الـــ )89(، وفي مثل 
الراحــل  الملــك  المؤســس  القائــد  أرســى  اليــوم  هــذا 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود عرينــا وبنيانــا 
متينــا لمملكــة عربية قوية شــامخة، ويتجدد في هذا 
اليــوم الــوالء والوفاء لألرض التي أعطت شــعبها من 
الخيــر الكثيــر ونالــت منــه دول العالــم وشــعوبها، هذا 
العطاء الذي تجســد في أشــكال من التنمية المتنوعة 
الزاهــرة ووفــرت لهــم ُســبل العــزة والتمكيــن واألمــن 
واالســتدامة، وفــي هــذا اليــوم تغيــر اســم البــاد مــن 
“مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى المملكة العربية 

السعودية.
ذلــك  فــي  وُيشــاركه  الســعودي  المواطــن  ويحتفــل 
أشــقاؤه فــي أقطــار الخليــج العربــي واألمــة العربيــة، 
فالســعودية موطــن العرب والمســلمين، فعلــى أرضها 
بــزغ نور اإلســام وعلى أرضها بيــت هللا الحرام وفي 
ثراهــا يرقــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم 
وصحبــه وأئمة المســلمين، فأرضها خير أرض وترابها 
أبــرك تــراب، وعيد الســعودية الوطني عيــد للبحرين، 
وفرحة شــعبها فرحة ألهل البحرين، فعاقة البحرين 
بالســعودية عاقــة ممتــدة عبر التاريــخ بخطى واثقة 
ورؤيــة واضحة في جل المواقف، حيث تمضيان مًعا 
ُقدًمــا فــي تحقيــق األهــداف السياســية واالقتصادية 
يــد  والدوليــة،  واإلقليميــة  والقوميــة  الوطنيــة 

واحــدة ضــد مــا ُيخطط فــي دهاليــز األفــكار المظلمة 
إرادة  اتحــدت  يــث  المفخخــة،  واآليديولوجيــات 

القيادتين ونمت عزيمة المملكتين.
بــكل فخــر مــع  وقفــت القيــادة البحرينيــة والشــعب 
القيــادة الســعودية فــي ملحمــة الحــزم والعــزم ضــد 
وشــرعية  أقطارنــا  ســيادة  عــن  دفاًعــا  المتربصيــن 
خليجنــا العربي ومن أجل نقاء عروبتنا. إن التنســيق 
بيــن  السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي واألمنــي 
المملكتين العزيزتين أثمر نتائج يانعة وأرســى دعائم 
األمن واالســتقرار محلًيــا وخليجًيا وعربًيا، ألن األمن 

العربي واحد ال يتجزأ.

إن العالقة بين القيادتين والشعبين تتسم  «
بالتواصل والود والمحبة، وتشهد تطورًا على كل 

المستويات انطالًقا من الثوابت والرؤى المشتركة 
في كل القضايا، بجانب روابط األخوة ووشائج 

القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير العربي 
والجغرافي، وهي عالقة قديمة ترجع إلى عهد الدولة 
السعودية األولى )1745م ــ 1818م( وتوثقت في عهد 

الدولة السعودية الثانية )1840م ــ 1891م(، وعهًدا 
بعد عهد تزداد ارتباطا وتألًقا، وهي عالقة نمت 

كثيًرا وتعددت مجاالتها بما عاد بالنفع والخير على 
المملكتين والشعبين، ما انعكس إيجاًبا على وحدة 

وتماسك المملكتين.

عبدعلي الغسرة

“التنسيق السياسي  «
واالقتصادي واالجتماعي 

واألمني بين المملكتين 
العزيزتين أرسى دعائم األمن 

واالستقرار محلًيا وخليجًيا 
وعربًيا”.

إصدار جديد متميز لمعهد 
التنمية السياسية

صدر عن معهد التنمية السياسية بالبحرين إصدار جديد متميز تحت عنوان 
“االنتخابــات والتطــور الديمقراطــي” للباحــث والمستشــار السياســي بالمعهــد 

خالد فياض.
الكتاب الجديد يوثق ويحلل مرحلة من أهم مراحل التطور الديمقراطي في 
البحريــن وهــي الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٨، ويتناول الباحث خالد فياض في 
هــذا الكتــاب االنتخابــات ودورهــا في صنع وتعميــق الديمقراطيــة في مملكة 
البحريــن خــال الفتــرة المذكــورة وعاقة ذلك بالمشــروع اإلصاحــي لجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
ويبيــن الباحــث أن االنتخابــات مــن أهم الوســائل الازمة لصنــع الديمقراطية 
وهــو الــذي أعطاهــا أهميتهــا في العصــر الحديث، فهــي التي تعطي الشــرعية 
لنائــب البرلمــان وتســاعد فــي توفيــر المقومــات الضرورية لمجتمــع قائم على 

التعددية السياسية وقبول اآلخر المختلف في الرأي.
ويرى صاحب البحث الذي يوثق لمرحلة مهمة من مراحل التطور الديمقراطي 
أن  اســتطاعت  البحرينيــة  الديمقراطيــة  التجربــة  أن  البحريــن  مملكــة  فــي 
تســتوعب جميــع التطــورات التــي طــرأت علــى العمليــة السياســية فــي الباد 
علــى مــدى عشــرين عامــا منــذ تولي الملــك حمد بن عيســى الحكم فــي الباد 

والــذي اســتطاع وضــع مشــروع إصاحي شــكل خارطة طريق للبــاد تتحقق 
فيهــا الديمقراطيــة الحديثــة ويتمتع أبناؤهــا بالعديد من الحريات السياســية 
النابعــة مــن مســؤولية وطنيــة تنظر إلــى الوطن باعتبــاره بيت العائلــة الكبير، 
وأن هذا ساهم في إدارة عملية انتخابية نزيهة ساهمت في تأسيس مجالس 
تشــريعية معبــرة عــن أطيــاف المجتمع المختلفة في ظل توافــق الجميع على 
ضرورة وجود ديمقراطية بحرينية تبتعد عن األهواء الشخصية وتبتعد عن 

الوقوع في تجارب عالمية منقطعة الصلة بالتجربة البحرينية.
ويبرهن الكتاب على أن التجربة الديمقراطية البحرينية بتطورها التدريجي 
جنبــت البحريــن الصدمــة الديمقراطيــة التــي ذاقــت وياتهــا شــعوب أخــرى 
فــي العالــم وجنبتهــا فــي نفــس الوقــت بــطء التطــور السياســي واالجتماعي 

واالقتصادي. 

الخالصة أن هذا البحث يعد إضافة حقيقية للمكتبة البحرينية ومرجعا  «
مهما للباحثين واإلعالميين والمهتمين بالشأن البحريني وخصوصية 

التجربة الديمقراطية البحرينية التي حققت االستقرار وحفظت البحرين من 
السقوط في دوامات العنف التي وقع فيها غيرها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تحتفــُل المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة - أدام هللا عزهــا - فــي هــذا اليــوم 
ــس الملك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن  المجيــد بذكــرى توحيدهــا، حيث قام المؤسِّ
آل ســعود طيــب هللا ثراه بتوحيد هــذه الدولة الحديثة. هو يوٌم يحتفُل فيه كل 
العالم اإلســامي والعربي، نشــارُك فيه المملكة العربية الســعودية حكومًة وشعبًا 
ببهجــٍة واعتــزاٍز كبيريــن هــذه المناســبة الغاليــة، داعيــَن المولى العلــي القدير أن 
يديم راية المملكة عالية خفاقة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود أطال هللا في عمره.
يمكننا القول إن العاقة الوثيقة والضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية 
الســعودية ومملكــة البحريــن تم تأكيدها من خال الكثير مــن المواقف الصادقة 
وفــي كل الظــروف التــي مرت بمنطقتنا، وهو أمٌر حرصت عليه القيادة الرشــيدة 
في المملكة العربية الســعودية وكذلك القيادة الرشــيدة في مملكتنا الغالية، ذلك 
أننــا نمتلــُك العديــد مــن المشــتركات الثنائيــة ذات الطابــع التاريخــي والحضــاري 
والجغرافي والتي كانت على الدوام حاضرًة وشــاهدة، وســتظُل المملكة العربية 
السعودية قامة كبرى وسندا حقيقيا للعالم اإلسامي والعربي وذات دور ريادي 

في العالم أجمع.

وإننا إذ نستذكُر الدور األخوي الكبير للمملكة العربية السعودية مع  «
العالم اإلسالمي والعربي، يحُق لنا أن نستذكَر أيضًا الوقفة العربية 

األصيلة المشرفة الدائمة مع مملكتنا الغالية في كل الظروف، شهامة 
حقيقية وأخوة صادقة ومصير مشترك. ربما قد نحتاُج إلى صفحاٍت عدة 
لبيان الوقفات الداعمة من المملكة العربية السعودية لمملكتنا الغالية 

وهي لعمري محل تقدير وامتنان ال حَد له. نعم سنحتفُل جميعًا هنا 
وفي كل مكان بهذا اليوم المجيد وستشهد مملكتنا الحبيبة العديد 

من الفعاليات واألنشطة، وسنرفُع األعالم وصور القيادة الرشيدة في 
المملكتين على الصدوِر وفوَق الرؤوس.

اليوم الوطني السعودي

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com

اكتسبت مملكة البحرين منذ استقالها في 1971 مكانة متميزة في دعم جهود 
األمــم المتحــدة والمشــاركة فــي القضايــا الدوليــة التــي يوليهــا المجتمــع الدولي 
االهتمام في اجتماعاته العمومية ولجانه المختلفة، وتحققت للبحرين إنجازات 
متقدمــة علــى هذا الصعيد في العهد اإلصاحــي لصاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، وقطعت الدبلوماســية 
البحرينيــة فــي عهــد الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء، وصوال إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن آحمد آل خليفة مساًرا أكثر 
تميًزا لتعزيز أوجه التعاون انطاًقا من سياسة مملكة البحرين، ليكون لها موقع 

مهم في عالم أكثر استقراًرا وتنمية ونهضة.
وهــذه العاقــة المتميــزة أســهمت في تحقيــق المزيد من اإلنجــازات، ونذكر منها 
اعتمــاد منظمــة األمــم المتحــدة فــي شــهر يوليو من العــام الجاري يــوم الخامس 
مــن أبريــل مــن كل عــام يوًمــا دولًيــا للضميــر بمبــادرة عالميــة مــن لــدن صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه القــت صــدًى كبيــًرا في مختلــف األوســاط العالمية، ومن أبــرز معاني 
ودالالت هــذه المبــادرة تلــك المكانة لمملكة البحرين وســموه في إرســاء الســام 

والتعاون العالمي.
ومن المراحل المهمة تاريخًيا، والمســجلة في مســيرة المنظمة، والتي تؤكد دور 
مملكــة البحريــن الريــادي انتخابهــا في العام 2006 رئيًســا للجمعيــة العامة لألمم 
المتحــدة برئاســة الشــيخة هيــا بنــت راشــد آل خليفــة، ووصفها الرئيــس الراحل 
للمنظمــة كوفــي عنان آنذاك بأنها “ســيدة مؤثرة وجميع الدول عازمة على العمل 

معها”، كل ذلك يدل على مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم.
ومع افتتاح أعمال الدورة الرابعة والســبعين للجمعية العامة ومناقشــاتها العامة 
التــي ســتنطلق يــوم 24 ســبتمبر الجــاري بمشــاركة وفــود من الرؤســاء ورؤســاء 
الحكومات والوزراء، فإن وفد البحرين يشــار له بالبنان للخبرة الكبيرة والفاعلة 
في مناقشــة قضايا األمن والســام وجهود المساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
والنمــو االقتصــادي ونــزع الســاح وغيرهــا من القضايا التي ال شــك أنه ســيكون 
لمملكــة البحريــن دورهــا فــي طــرح المرئيــات واألفــكار والمســاهمات التي تدعم 
جهــود المنظمة، ونســتذكر هنا مقولة معالــي الوزير في اجتماعات العام الماضي 
من أن المشاركة تمثل “فرصة مهمة لبحث سبل تكثيف التعاون الدولي بما يمكن 
من وضع حلول ومعالجات مستدامة لألزمات والمشكات التي تواجه المجتمع 
الدولــي، والتوصــل لــرؤى بناءة داعمة لجهود التنمية المســتدامة وإرســاء األمن 
والسلم الدوليين، تحقيًقا ألهداف األمم المتحدة واستجابة لتطلعات الشعوب”.

مملكة البحرين ومكانتها
 في اجتماعات األمم المتحدة

زهراء عادل عيسى المرزوق



 تشــارك مملكة البحرين شــقيقتها الكبرى المملكة العربية الســعودية االحتفال بذكرى 
اليــوم الوطنــي الـــ89 نظًرا لمــا يربط بين البلديــن من عالقات تاريخية ووشــائج قوية 
توثقــت عبــر التاريخ حتــى باتت نموذًجا يحتــذى في العالقات بين األشــقاء، وامتدت 
وتشعبت في العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشــهدت العاقــات بيــن البلديــن خــال 
هــذا العــام تطــورات كبيــرة، خاصــة مــع 
الزيــارة الميمونــة التــي قــام بهــا خــادم 
الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين 
ولقائــه جالة الملــك في أبريل الماضي، 
تلــك الزيارة التي حظيت بترحيب كبير 
قيــادة وحكومــة  البحريــن  مملكــة  مــن 
وشــعًبا وأضافــت إلــى تاريــخ العاقــات 
بيــن البلديــن فصــاً جديًدا مــن التعاون 

األخوي المثمر.
وأعقــب ذلك تأســيس مجلس التنســيق 
البحريني الســعودي في يوليو الماضي، 
العاقــات  يحتــوي  إطــاًرا  يأتــي  الــذي 
القويــة بيــن البلديــن وينظمهــا وينقلهــا 
إلى إطار عصري يؤطر التعاون الثنائي، 
مشــرقة  بوابــة  المجلــس  يجعــل  ممــا 
مســتقبل  إلــى  العاقــات  بهــذه  للعبــور 
مســار  خالهــا  يحــدد  ومشــرق،  زاهــر 
العمــل المشــترك خال المرحلــة الراهنة 
والمقبلــة، علــى أســاس علمــي وعملــي 
وقويــم من التعاون، ولعــل أولى ثمرات 
مجلــس التنســيق البحرينــي الســعودي، 
عــرض الخطــوات الفنيــة القادمة بشــأن 
مشــروع جســر الملــك حمد، والمشــاريع 

المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
وكانــت مملكة البحرين وســتظل داعمة 
لمواقف شقيقتها الكبرى المملكة العربية 
ا واحــًدا معها في  الســعودية وتقــف صفًّ
وجــه أيــة مخططــات تســتهدفها، وهــذا 
الموقــف عبر عنه جالــة الملك بوضوح 
اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  العمــل  بعــد 
معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة 
بقيــق وخريــص فــي الســعودية مؤخًرا، 
حيــث شــّدد جالته في اتصــال هاتفي، 
مع أخيه خادم الحرمين الشريفين على 
تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها 
المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية 
مصالحهــا،  عــن  والدفــاع  مؤسســاتها 
مؤكــًدا أن البحريــن تقــف مــع المملكــة 
واحــد  خنــدق  فــي  الســعودية  العربيــة 
لمكافحــة اإلرهاب بكل صوره وأشــكاله 
وضــد كل مــن يحــاول المســاس بأمــن 
المملكة واستقرارها، كما كانت البحرين 
للتحالــف  انضمامهــا  تعلــن  دولــة  أول 
العربي إلعادة الشــرعية في اليمن الذي 
دعــت إليه الســعودية، وكذلــك التحالف 
ويقــف  اإلرهــاب،  لمحاربــة  اإلســامي 
الجنــود البحرينيون جنًبــا إلى جنب مع 
أشــقائهم مــن الجنــود الســعوديين على 
للــذود عــن حيــاض  الجنوبيــة  الحــدود 

الشقيقة الكبرى.
تنطلــق  االقتصــادي،  المســتوى  وعلــى 
العاقــات بيــن البلدين قدًمــا إلى األمام 
عاًمــا بعــد عــام، إذ يشــار إلــى الطمــوح 
اقتصاديــة  عاقــات  لبنــاء  المتزايــد 
تكامليــة بيــن البلديــن، والتــي يدعمهــا 
عــدة عوامــل، منهــا: أن المملكــة العربية 
الســعودية تعد الشــريك التجــاري األول 
للبحرين، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة 
التي فيها استثمار سعودي في البحرين 
أكثــر مــن 315 شــركة، بينمــا بلــغ عــدد 
الشــركات الســعودية العاملة والمسجلة 

في البحرين ما يربو على 43 شركة.
والمعــروف أن وتيرة التجــارة المتبادلة 
بمعــدالت متزايــدة  تنمــو  البلديــن  بيــن 
ووصــل  و20 %،   15 بيــن  مــا  تتــراوح 
عــدد الشــركات الســعودية التــي تملــك 
استثمارات فعلية في البحرين أكثر من 

400 شركة.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتشــهد 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة 
وولــي  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  عهــده 

محمــد بــن ســلمان عصرهــا الذهبــي في 
عجلــة  تشــهد  فهــي  المجــاالت،  جميــع 
غيــر  حضــاري  وتقــدم  ســريع  تطــور 
حافــا  العــام  هــذا  كان  وقــد  مســبوق، 
باإلنجــازات، فعلى المســتوى السياســي 
والدبلوماســي واصلت المملكــة العربية 
اللحمــة  تعزيــز  علــى  العمــل  الســعودية 
الخليجيــة والعربية، من خال مبادرات 
وتحــركات قويــة لدفع العمــل الخليجي 
اســتضافت  حيــث  المشــترك،  والعربــي 
القمــة الخليجيــة فــي ديســمبر الماضي، 
الطارئــة  العربيــة  القمــة  واســتضافت 
فــي مكــة المكرمــة فــي مايــو الماضــي، 
وأنشأت العديد من المجالس التنسيقية 
لتعزيــز التعاون مع شــقيقاتها الخليجية 
والعربية واإلســامية، كما عززت دورها 
ا  في الشأنين اإلقليمي والعالمي سياسيًّ
ــا، وأصبــح لهــا وجــود أعمــق  واقتصاديًّ
صناعــة  وفــي  الدوليــة  المحافــل  فــي 
ا  القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويًّ
للصــوت العربــي واإلســامي فــي دوائر 
الحــوار العالمــي على اختــاف منظماته 

وهيئاته ومؤسساته.
وفــي مجــال عاقــات المملكــة المتميزة 
مــع دول العالــم، اســتمرت المملكــة فــي 
نهجها لتطوير العاقات مع الدول كافة، 
عبــر  الصداقــة  أواصــر  بتعميــق  وذلــك 
توقيــع االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 
مــع عديــد مــن دول العالــم، إضافــة إلــى 
رافــدا  باتــت  التــي  المتبادلــة  الزيــارات 
الخارجيــة  السياســة  إليصــال  مهمــا 
الســام  علــى  تحــرص  التــي  للمملكــة 

واألمن الدوليين .
وإدراًكا مــن المملكــة العربية الســعودية 
مســؤولياتها، ونظًرا لما تمــر به المنطقة 
ضاعفــت  وصراعــات  أزمــات  مــن 
الدبلوماســية الســعودية جهودهــا علــى 
عبــر  والدوليــة  اإلقليميــة  الســاحتين 
وتغليــب  والتشــاور  الحــوار  انتهــاج 
صــوت العقــل والحكمــة في ســبيل درء 
التهديــدات واألخطــار والحيلولــة دون 
تفاقمهــا، والعمــل علــى تهدئــة األوضاع 
وحــل  المدمــرة  الصراعــات  وتجنــب 

المشكات بالوسائل السلمية.
وتلعب المملكة العربية الســعودية دورا 
مشــهودا في خدمة القضايا اإلســامية، 

التــي  المضنيــة  الجهــود  أبرزهــا  ومــن 
تبذلهــا لتجديــد الخطــاب الدينــي وفــق 
وتعبــر  والوســطية،  االعتــدال  رؤيــة 
المملكــة عن فخرها واعتزازها بالشــرف 
العظيــم الــذي تحظــى بــه وهــو رعايــة 
الحرميــن الشــريفين فــي مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة، وخدمة حجاج بيت 
هللا الحــرام وســائر المعتمريــن، وتبــذل 
جهــوًدا مضنيــة في تحقيق ذلــك، وكان 
نجــاح موســم الحــج لهــذا العــام إنجــاًزا 
اســتضافت  حيــث  ا،  ومســتمرًّ متميــًزا 
أكثــر مــن 2,4 مليون حــاج وحاجة أدوا 
مناســكهم فــي راحــة وطمأنينــة ويســر، 
وسخرت كافة إمكاناتها لخدمة حجيج 

بيت هللا الحرام.
وواصلــت المملكــة جهودهــا الســتكمال 
التوســعة الثالثــة للمســجد الحــرام التي 
دشــنها خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز عــام 2015، لرفع 
 30 إلــى  لتصــل  االســتيعابية  الطاقــة 

مليــون معتمــر بحلــول 2030، وســتبلغ 
تكلفــة مشــروع توســعة الحــرم المكــي 
التوســعة  وتقــوم  دوالر،  مليــار   100
علــى خمســة مشــاريع أساســية: مبنــى 
التوســعة الرئيسي، ومشروع الساحات، 
ومشــروع  المشــاة،  أنفــاق  ومشــروع 
للحــرم،  المركزيــة  الخدمــات  محطــة 
الــذي يحيــط  الدائــري األول  والطريــق 

بالمسجد الحرام.
وفــى إطــار األعمــال اإلنســانية للمملكــة 
أن  علــى  حرصــت  الســعودية  العربيــة 
تكــون ســباقة فــي مد يــد العــون لنجدة 
أوقــات  فــي  القــارات  كل  فــي  أشــقائها 
مــن  إدراًكا  بهــم،  تلــم  التــي  الكــوارث 
المجتمــع  نحــو  مســؤولياتها  المملكــة 
الدولــي، ونظــًرا لمــا تمر بــه المنطقة من 

أزمات وصراعات.
وتقــوم المملكة العربية الســعودية بدور 
عالمــي مشــهود فــي محاربــة اإلرهــاب 
والتطــرف بجميع أنواعه، وقامت خال 

جهودها األمنية واالجتماعية والفكرية 
فــي  بفعاليــة  بالمشــاركة  وإســهاماتها، 
المبذولــة  والثنائيــة  الدوليــة  الجهــود 
لمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه والتزامهــا 
وتنفيذهــا للقــرارات الدوليــة، ومــن أبرز 
تشــكيل  الصــدد  هــذا  فــي  اإلنجــازات 
التحالــف اإلســامي لمحاربــة اإلرهــاب 

المكون من 34 دولة.
وفــي مجــال تمكيــن المــرأة، كان للمــرأة 
الســعودية حــظ وافــر مــن ثمــار النهضة 
فــي المملكة، فكانت عاماً مســاعًدا في 
مســيرة التطــور ودعــم عجلــة التنميــة، 
وبلــوغ مــا حققتــه العالميــة، وقــد شــهد 
هــذا العــام تمكيــن المرأة الســعودية في 
تنفيــًذا  وذلــك  المجــاالت،  مــن  العديــد 
لبرنامــج إصاحــات يقــوده ســمو ولــي 
العهــد، كمــا تــم تمكين المرأة الســعودية 
نتــج  الــذي  األمــر  الدوليــة،  بالمحافــل 
عنــه الكثيــر مــن اإلنجــازات هــذا العــام، 
ومــن ذلــك صــدور األمر الملكــي بتعيين 

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت 
بنــدر بن ســلطان بــن عبدالعزيز؛ ســفيرة 
لخادم الحرمين الشريفين لدى الواليات 
المتحدة األميركية بمرتبة وزير؛ لتكون 
أول امرأة سعودية يتم تعيينها في هذا 

المنصب في تاريخ المملكة.
دور  بتطويــر  االهتمــام  إلــى  باإلضافــة 
هنــاك  الســعودي،  المجتمــع  فــي  المــرأة 
الطاقــات  باســتثمار  كبيــر  اهتمــام 
الشبابية، إذ تخطو السعودية إلى عامها 
الـ89 بروح شــبابية، ملؤها الفخر بإنجاز 
ماض يعمره روح التجدد ويكتنفه عصر 
التحــدي، حيــث يقــود ســمو ولــي العهد 
تطبيق رؤية الســعودية التي تقوم على 
التحــول واســتنهاض األمــة، التي تكتنز 
الشــباب الســعودي الذي يقــوم عليه كل 
برامــج التحول التــي أطلقها ولي العهد، 

بمباركة ملكية في أماكن مختلفة.
حقــق  االقتصــادي،  الجانــب  وفــي 
االقتصاد الســعودي معدالت ومؤشرات 
شــهدته  مــا  رغــم  إيجابيــة  اقتصاديــة 
الفتــرة الماضيــة مــن تذبــذب وتقلبــات 
وعــدم ثبات في أســعار النفــط العالمية، 
للناتــج  الســنوي  المعــدل  نمــا  حيــث 
النمــو  واســتمر  اإلجمالــي  المحلــي 
اإليجابي لاقتصاد خال العام الجاري، 
كمــا نمت اإليرادات العامة للدولة خال 
فــي  الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف 
حيــن ســجلت المصروفات خــال نفس 

ا ملحوًظا. الفترة نموًّ
وبجانــب الســوق الماليــة، تمكنــت هيئة 
الســوق الماليــة بجهودهــا الراميــة إلــى 
يكفــل  بمــا  الســوق  منظومــــة  تطويــــر 
األجنبــي،  وبخاصــة  االســـتثمار  جــذب 
وقد توجــت تلك المجهــودات بانضمــام 
السوق المالية السعودية خال عام إلى 
عــــدد مـــن المؤشـــرات العالمية التي من 
بينها؛ مؤشــــر “فوتســي راســل” ومؤشــر 
تصنيــــف  ضمــــن  تأتــي  والتــي   MSCI

األســواق الناشــئة.
يواصــل  المصرفــي،  الجانــب  وعلــى 
أداءه  الســعودي  المصرفــي  القطــاع 
الجيــد علــى مختلف الصعــد والمجاالت 
مؤشــرات  عكســت  وقــد  المصرفيــة، 
الســامة المالية متانة القطاع بتسجيل 

نسب جيدة بمختلف المؤشرات.

المنامة - بنا
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والريــاض المنامــة  بيــن  التاريــخ  عبــر  توّثقــت  قويــة  ووشــائج  تاريخيــة  عالقــات 

البحرين تشارك شقيقتها الكبرى االحتفال بذكرى اليوم الوطني

 400 شركة 
سعودية تملك 

استثمارات فعلية 
في المملكة

السعودية تعيش 
عصرها الذهبي 

في ظل عهد خادم 
الحرمين وولي عهده

انتهاج الحوار 
وتغليب صوت العقل 

في سبيل درء 
التهديدات واألخطار 

التجارة المتبادلة 
تنمو بمعدالت 

متزايدة تتراوح ما 
بين 15 و20 %

جهود مضنية 
لتجديد الخطاب 

الديني وفق رؤية 
االعتدال والوسطية

السعودية مستمرة 
بتعميق أواصر 

الصداقة مع العديد 
من دول العالم

البحرين تقف مع 
السعودية في 

خندق واحد ضد 
اإلرهاب
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احتفــاال باليــوم الوطني الســعودي، نظم “مودا مول” أمس احتفاالت كبيرة واســتقبل بالزوار الكــرام الذين تناولوا الحلويات 
الشــعبية إضافــة إلــى المرطبــات فــي ردهة المجوهــرات واألزياء بالمجمع. كما شــارك عــدد من مطاعم ومقاهــي المجمع في 

االحتفاالت.
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أقامت وزارة الصناعة والتجارة والســياحة احتفالية بمناســبة اليوم الوطني الســعودي 89 والذي تحتفل به المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في مقر مركز المستثمر السعودي بوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة بحضور عدد من رجال األعمال والمستثمرين السعوديين ومراجعي وموظفي المركز.

بذكــرى  االحتفــاء  أن  الصناعــة  وزيــر  وأكــد   
اليــوم الوطنــي الســعودي ينطلــق مــن روابط 
بيــن  تربــط  التــي  الوحــدة  وأواصــر  األخــوة 
مملكــة البحريــن والمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، منّوًهــا بــأن هــذه الذكــرى تأتي هذا 
العام والمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة 
التــي تعكــس تطلعــات  التطــور  جديــدة مــن 
القيــادة الســعودية التــي جمعت بيــن الحكمة 
وتحقيــق  مشــرق  مســتقبل  لبنــاء  والعــزم 
تقــف عنــد حــدود  التــي ال  الشــاملة  التنميــة 
ازدهارهــا  ليعــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المنطقة بأسرها، لتشهد المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مزيًدا من النمو واالزدهار، جنبًا إلى جنب مع 

رؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة والقيــادة الرشــيدة في 
مملكــة البحريــن والمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة فــي ازدهــار بلديهمــا وبلــدان هــذه 

المنطقة المهمة من العالم.

 وأوضــح أن مركــز المســتثمر الســعودي مــن 
تقدمهــا  التــي  للخدمــات  المميــزة  القنــوات 
وهــو  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
التركيــز علــى تســهيل وتســريع  إلــى  يهــدف 
إجــراءات المســتثمرين الســعوديين لألعمــال 
التجاريــة فــي البحرين، والعمل على تشــجيع 
التســهيالت  مــن  المزيــد  عبــر  االســتثمارات 
كافــة  بتقديــم  الــوزارة  وتســعى  والحوافــز، 
الخدمات التي يحتاجها المســتثمر الســعودي 
مــن خــالل هــذا المركــز وبــإدارة متخصصــة 
لتقديــم كافة الخدمات ومتابعتها مع الجهات 
للموافقــات  والمانحــة  المرخصــة  الحكوميــة 
المركــز  ويتيــح  التجاريــة،  األنشــطة  علــى 
فرصــة  الســعودية  والشــركات  للمســتثمرين 

االســتفادة مــن خدمــات اإلدراج فــي بورصــة 
البحريــن، وذلــك عبــر الربــط بســوق التــداول 
وتســهيل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
اإلجــراءات ليتمكــن المســتثمر الســعودي من 
اســتخدام حسابه االستثماري وشراء األسهم 

مباشــرة فــي بورصــة البحريــن   ، حيث تنطلق 
القيــادة  حــرص  مــن  المركــز  تأســيس  فكــرة 
األخويــة  العالقــات  تعزيــز  علــى  الرشــيدة 
بيــن  التعــاون  جســور  ولتقويــة  الراســخة 
مملكــة البحريــن وأشــقائها فــي دول مجلــس 

خليجيــة  الســوق  لدعــم  الخليجــي  التعــاون 
المشتركة مما يعّزز تنمية القطاعات التجارية 

والصناعية والتبادل التجاري فيما بينهم.
علــى  الســعودي  المســتثمر  مركــز  ويعمــل 
تقديــم كافــة الخدمــات المتعلقــة بالســجالت 
اســتالم  ومنهــا  المســتثمرين  إلــى  التجاريــة 
للمؤسســات  والتأشــير  التســجيل  طلبــات 
ا  والشركات للمستثمرين السعوديين إلكترونيًّ
فــي  والقوانيــن  األنظمــة  حســب  وتســجيلها 
مملكــة البحريــن وإصــدار الســجالت لهــا بعــد 
التأكــد مــن حصولها علــى الموافقــات الالزمة 
ــا مــن الجهات الرســمية األخرى ذات  إلكترونيًّ
العالقــة والتعامــل مــع المســتثمرين فــي حال 
الخدمــات  كافــة  لتقديــم  المركــز  مراجعتهــم 
التســهيلية إلصدار الســجالت التجارية ومنها 
الحلــول  وإيجــاد  االستفســارات  علــى  الــرد 
للمعوقات وإرشــاد المســتثمرين بكافة األمور 

المتعلقة بالسجالت التجارية.

المنامة- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

“المستثمر السعودي” يشارك المملكة فرحتها بالعيد الوطني

اليوم الوطني محطة الستذكار إنجازات الشقيقة
الصالح: احتفاء بعطاء متواصل ودور بارز في دعم القضايا العربية واإلسالمية

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى، علــي الصالح، أن اليــوم الوطني للمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، يمثــل محطة مهمة 
الستذكار مسيرة اإلنجازات والتقدم التي تحققها المملكة الشقيقة، ومناسبة عزيزة إلبراز ما بلغته العالقات البحرينية 
الســعودية مــن مســتوى متمّيــز، ونهضــة شــاملة تشــهدهما المملكتــان الشــقيقتان فــي ظل حــرص مشــترك لتحقيقها من 
القيــادة الحكيمــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، والقيــادة الحكيمــة لعاهــل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلــى  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــار 
لليــوم   89 الـــ  بالذكــرى  االحتفــال  أن 
الوطني الســعودي، ُيعد احتفاًء بعطاء 
المملكــة  تبذلــه  بــارز  ودور  متواصــل، 
العربيــة الســعودية الشــقيقة، في دعم 
القضايــا العربيــة واإلســالمية، وتأكيًدا 
لمــا تضطلــع بــه مــن جهــود كبيــرة فــي 

بمختلــف  واالســتقرار  األمــن  تحقيــق 
للمشــاريع  ومســاندتها  العالــم،  دول 
االزدهــار  لتحقيــق  الراميــة  التنمويــة 

والتقدم لمختلف الدول والشعوب.
الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
والتاريخيــة  األخويــة  بالعالقــات 
الوطيــدة التــي تربــط مملكــة البحرين 

والمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، 
والمســتوى الرفيع الــذي بلغته عالقات 
المجــال  فــي  والتنســيق  التعــاون 
الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  البرلمانــي 
مؤكــًدا الحــرص على دعمهــا وتعزيزها 
لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
علي الصالح

مجلس الشورى

السعودية صمام أمان لحفظ األمن واالستقرار
ــي ــوم الوطنـ ــرى اليـ ــعودي بذكـ ــورى” السـ ــس “الشـ ــئ رئيـ ــل تهنـ زينـ

أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن المملكة العربية السعودية 
الشقيقة تتمتع بثقٍل دولي كبير، وتضطلع بدور محوري مؤثر، ينعكس 
على تحقيق االســتقرار والســالم في المنطقة والعالم، ونصرة القضايا 
العادلــة، وترســيخ وحــدة الصف فــي مواجهة مختلــف التحديات التي 

تمر بها األمتين العربية واإلسالمية.

ونوهــت زينــل بالعالقــات األخوية 
بيــن  واالســتثنائية  التاريخيــة 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربية 
الســعودية الشقيقة، مشيرة إلى ما 
يربــط البلديــن مــن روابط ســامية، 
وعالقات اســتراتيجية، تقوم على 
األواصــر المشــتركة ووحــدة الــدم 

والمصير. 
النــواب  مجلــس  رئيــس  وأشــادت 
بالمســيرة الحافلــة للمملكة العربية 

والمليئــة  الشــقيقة  الســعودية 
والتقــدم  والعطــاء،  باإلنجــاز 
الحضــاري الكبير الذي بدأ في عهد 
القائــد المؤســس الملــك عبدالعزيز 
بــن عبــد الرحمــن آل ســعود )طيب 
هللا ثراه(، حتى بلغ مراتب شــاهقة 
لعاهــل  الزاهــر  العهــد  ظــل  فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

جــاء ذلــك في برقيــة بعثتهــا زينل 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  إلــى 
السعودي الشيخ عبدهللا بن محمد 
آل الشــيخ؛ بمناســبة ذكــرى اليــوم 

الوطني للمملكة العربية السعودية، 
ضمنتها أسمى التهاني والتبريكات 
هللا  مــن  داعيــة  المناســبة،  بهــذه 
عــز وجــل أن يعيــد هــذه المناســبة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  علــى 
الشــقيقة قيــادة وشــعبًا بمزيــد من 

الرخاء والتقدم واالزدهار.
وأشــارت إلــى أن المملكــة العربيــة 
الشــقيقة تمثــل صمــام  الســعودية 
األمــن  لحفــظ  منيعــا  أمــاٍن وســدا 
واالســتقرار لــدى األمتيــن العربيــة 
دور  وصاحبــة  واإلســالمية، 
اإلنســاني  المســتوى  علــى  ريــادي 
إقليميــا  واالقتصــادي  والسياســي 

ودوليا.

فوزية زينل

المنامة - بنا

وزير الصناعة: 
روابط األخوة 

وأواصر الوحدة 
تربط بين بلدينا

Û  تحتفــل المملكــة العربيــة الســعودية كل عــام بيومهــا الوطنــي الـــ89، الذي
يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس 
عبــد العزيــز آل ســعود )رحمــه هللا( توحيــد المملكــة تحت مســمى المملكة 

العربية السعودية، في العام 1351هـ الموافق 1932م.
Û  ويحتفل مع األشــقاء الســعوديين كل قلب أحب وعشق اإلسالم والعروبة

والقيــم والمبــادئ الســمحة، إال أن لالحتفــال باليــوم الســعودي فــي قلــوب 
البحرينييــن طابعــا خاصــا، لمــا يربــط بيــن البلديــن مــن عالقــات تاريخية 
متجــذرة ووشــائج قربــة ومــودة راســخة عبــر التاريــخ، وازدادت متانة و 
أقــوى مــن ذي قبــل فــي العهد الزاهــر لعاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبد العزيز آل سعود.
Û  وبشــعار “همة حتى القمة”، يحتفل هذا العام األشــقاء السعوديون ومعهم

البحرينيــون، حيــث تشــهد المملكــة الشــقيقة أرض الحرميــن الشــريفين، 
مهبط الوحي، ومنارة اإلسالم وقبلة المسلمين في كل المعمورة، إنجازات 
غير مســبوقة في شــتى المجاالت السياســية واالجتماعية واالقتصادية، 
حيــث يعيــش مواطنوها أجمل األيام خصوصا المرأة الســعودية، في ظل 
قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمعاضدة ولي عهده األمين 
صاحــب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان أل ســعود، األمير الشــاب 
الــذي قــرر أن يحقــق تطلعــات شــعبه وينطلق بهم بهمــة إلى أعالــي القمم، 
قوال وفعال وعمال، ولعل ما يتحقق اآلن من إنجازات على كافة األصعدة، 

هو أول درجات الهمة نحو القمة.
Û  وتشــهد احتفــاالت اليــوم الوطني فــي دار العز دار خليفــة، دلمون التاريخ

والحضــارة، هــذا العــام زخمــا كبيــرا يختلــف عن الســنوات الســابقة، وهي 
رســالة واضحــة مــن شــعب البحريــن وكل الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
المحبة للخير والســالم لما تضطلع به المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
مــن جهــود ريادية في ظل التحديات الدقيقــة التي تمر بها الدول العربية 
واإلســالمية والتــي تعــرف أن الشــقيقة الكبــرى وبلــد الحرمين الشــريفين 
هــي صمــام األمــان والســد المنيــع لحفــظ األمــن واالســتقرار لــدى األمتين 
العربيــة واإلســالمية، مــن خــالل ما قدمته الســعودية مــن دور ريادي لكل 
العالــم يشــهد لــه الدانــي والقاصــي علــى المســتوى اإلنســاني والسياســي 

واالقتصادي إقليميا ودوليا.
Û  كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بأفراح وأعياد

وخير.
Û .كل عام والمملكة العربية السعودية بالقمة بهمة ابنائها المخلصين
Û  حفظ هللا السعودية من كل سوء، وأدامها قبلة للعرب والمسلمين من كل

حدب وصوب.

السعودية 
و“همة حتى 

القمة”

Budoor al malki
@albiladpress.com

بدور المالكي

“مودا مول” يحتفل باليوم الوطني السعودي
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عهد خادم الحرمين يشهد تدشين العديد من اإلنجازات والمشاريع 
ــة الـــعـــدوان اإلرهـــابـــي ــه ــواج ــى م ــل ــادرون ع ــ ــ ــم بــاألعــمــال الـــســـعـــودي: ق ــائ ــق ال

رفــع القائــم باألعمــال باإلنابــة فــي الســفارة الســعودية ظافر عســيري أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلــى عاهل المملكــة العربية 
السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الســعودي صاحــب الســمو الملكــي ولــى عهــده األمير محمد بن ســلمان، وإلى األســرة الحاكمة والشــعب الســعودي الكريم؛ بمناســبة 

الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأكد عســيري أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية الســعودية هي مناســبة غالية علينا جميعا، نســتلهم منها القصص البطولية 
التي ســطرها المؤســس الملك عبدالعزيز آل ســعود )رحمه هللا(، الذي اســتطاع بفضل هللا وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير 
مجرى التاريخ وقاد بالده وشعبه إلى الوحدة والتطور واالزدهار متمسكا بعقيدته، ثابًتا على دينه والذي وحد الصف ونشر األمن 
واألمــان واالســتقرار فــي ربــوع المملكــة، وســار علــى نهجــه أبنــاؤه البررة مــن بعده، وصــواًل إلى عهد قائد مســيرتنا خــادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

“النقطة الواحدة” 
ستسهم في 

اختصار 50 % من 
اإلجراءات والجهد

السعودية لن تقف 
مكتوفة األيدي 

تجاه التجاوزات 
العدائية المتكررة

 العالقات 
مع البحرين أخوية 

أبدية تاريخية 

االستثمارات السعودية في البحرين زادت 51 % في األعوام الماضيةحجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية يبلغ 27 مليار ريال

الصحافــة  مــع  حــوار  فــي  وقــال عســيري 
المحلية بمناســبة اليوم الوطني الســعودي 
“ال يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر 
صاحــب  البحريــن  عاهــل  إلــى  والعرفــان 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي  ورئيــس 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وولي 
العهد صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى جميع المسؤولين 
الحكوميــة  والمؤسســات  والجهــات 
والخاصة في مملكة البحرين على ما تلقاه 
ســفارة الســعودية ومنســوبيها مــن رعايــة 
وتقدير واهتمام”. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تقيمون العالقات البحرينية  «
السعودية؟

الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  العالقــة 
أبديــة  أخويــة  عالقــة  البحريــن  ومملكــة 
تاريخيــة تشــهد تطــوًرا مســتمًرا علــى كل 
المســتويات؛ انطالًقــا من الثوابــت والرؤى 
بفضــل  بينهمــا  تجمــع  التــي  المشــتركة 
الرعايــة الكريمــة من لــدن خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود، وأخيه عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وروابط 
والمصاهــرة  القربــى  ووشــائج  األخــوة 
والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك 

التي تجمع بين شعبيهما.
وال شــك أن االهتمــام المتنامــي مــن قبــل 
المملكتيــن يؤكــد  فــي  السياســية  القيــادة 
عمق العالقة والتطور في مجاالت التعاون 
بين البلدين ويشــكل حافــًزا كبيًرا لالرتقاء 
بشــكل العالقــات الثنائيــة وتعــدد مجاالته 
في المستقبل بما يعود بالنفع والخير على 

الشعبين الشقيقين.
شــهدت  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
العالقــات بيــن البلديــن حجًمــا كبيــًرا مــن 
القضايــا  تجــاه  المواقــف  فــي  التنســيق 
اإلقليميــة والدوليــة التــي يتــم تداولها في 
مؤتمــرات قمم مجلس التعــاون الخليجي، 
وجامعــة الــدول العربية، ومنظمــة المؤتمر 
اإلســالمي، واألمــم المتحــدة وغيرهــا مــن 
المحافــل الدوليــة وفــي مقدمتهــا القضيــة 
الفلســطينية، حيــث يتبنــى البلــدان رؤيــة 
موحــدة بضــرورة وجود حل عــادل يضمن 
حصول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقه 
المشروعة ودعم عملية السالم في الشرق 
األوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع 
الجهــود نحــو اســتقرار األوضــاع فــي دول 
المنطقــة والعالــم فضــاًل عــن التعــاون فــي 
مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب والعمــل علــى 
إخالء منطقة الشــرق األوســط من أسلحة 
الدولــي  العمــل  وتفعيــل  المشــترك  الدمــار 

والخليجي والعربي المشترك.

في ظل العالقات األخوية الراسخة  «
بين المملكتين، كيف تقيمون 

العالقات االقتصادية؟

إن حجم العالقــات االقتصادية والتجارية 
عمــق  تعكــس  والســعودية  البحريــن  بيــن 
وقــوة العالقــة الخاصــة بينهمــا والراســخة 
جذورها عبر التاريخ؛ فالسعودية تأتي في 
مقدمــة الشــركاء التجارييــن للبحريــن مــن 
بيــن الــدول العربيــة والخليجيــة، واألولــى 
عربًيــا من حيــث التدفقات واالســتثمارات 

المباشرة في البحرين.
دائمــا العالقات الســعودية والبحرينية في 
ازدهار، فقد زادت االســتثمارات السعودية 
في البحرين خالل األعوام الماضية بنسبة 
51 %، والتعــاون فــي جميــع االتجاهــات 
والقطاعــات وعلــى جميــع األصعــدة ينمــو 
ويبلــغ  البلديــن،  بيــن  متســارعة  وبصــورة 
البحريــن  بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم 
والســعودية 27 مليــار ريال، ومــن المتوقع 
أن يبقــى الرقــم ثابًتــا فــي الســنة المقبلــة، 
المملكــة  فــي  التجاريــة  الغــرف  أن  كمــا 

العربية السعودية، وغرفة تجارة وصناعة 
البحريــن علــى تواصــل دائــم وفعــال؛ مــن 
أجــل المضــي قدمــا فــي تعزيــز العالقــات 

االقتصادية المشتركة. 
وتشــكل الصــادرات الســعودية مــا نســبته 
40 % بينمــا تشــكل الصــادرات البحرينيــة 
الســعودية ما نســبته 60 %، وتمثل المواد 
المعدنية والمنتجات الزراعية والحيوانية 
الكيميائيــة  والمــواد  والمشــروبات 

فــي  المنتجــات  غالبيــة  والبالســتيكية 
التبادل التجاري بين البلدين.

الخليجــي  الدعــم  إطــار  وفــي 
للبحرين الشــقيقة تسهم الرياض 

فــي  والكويــت  اإلمــارات  مــع 
دعــم برنامج التــوازن المالي 

لمملكة البحرين.
االقتصــادي،  الجانــب 
مجــاالت  أبــرز  يمثــل 
البلديــن  بيــن  التعــاون 
وتعــد المملكــة الشــريك 
التجــاري األول للبحرين. 

لتوجيهــات  كان  وقــد 
تعزيــز  فــي  بــارزا  دورا  البلديــن  قيادتــي 
ودعم التعاون الذي جســدته المشــروعات 
التبــادل  تنميــة  ســبل  وتفعيــل  المشــتركة 
التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي 
تواجــه العمل االقتصادي وتســهيل انتقال 

رؤوس األموال بين البلدين.

التطورات بشأن تطبيق مشروع  «
“النقطة الواحدة” على جسر الملك 

فهد؟ 

يعتبــر مشــروع النقطــة الواحــدة مــن أهــم 
المشــاريع علــى جســر الملــك فهــد وســوف 
وتســهيل  الحركــة  انســيابية  فــي  يســهم 
والبضائــع  للمســافرين  التنقــل  عمليــة 
والجهــد،  والوقــت  اإلجــراءات  ويختصــر 
الجمركــي  التخليــص  آليــات  أن  كمــا 
إذ  الوقــت،  باختصــار  ســاهمت  الجديــدة 
الســابق  فــي  الجمركــي  التخليــص  كان 
يســتغرق أياما، أما اآلن فيســتغرق تفويج 
الشــاحنات بضــع ســاعات، وأن العمــل جار 

وتحديــد  المشــروع  هــذا  اســتكمال  علــى 
بيــن  التنقــل  تســهيل  بهــدف  اإلجــراءات 
البلديــن، والتــي ستســهم فــي اختصــار 50 

% من اإلجراءات والجهد.

بشأن إنشاء مجلس التنسيق  «
السعودي البحريني، ما تعليقكم؟

يعتبر إنشــاء المجلس التنسيقي السعودي 
إطــار  فــي  جديــدة  خطــوة  البحرينــي 
العالقــات األخويــة والتالحــم القــوي بيــن 
البلديــن الشــقيقين فــي تطويــر التنســيق 
وتعزيــز آليات التعــاون الثنائي على جميع 
األصعــدة. ولــه أهميــة في تعزيز التنســيق 
التكامــل  وتحقيــق  المشــترك  والتعــاون 
الثنائي؛ ليشمل جميع المجاالت السياسية 
والتنمويــة  واالســتثمارية  واالقتصاديــة 
والعســكرية واألمنيــة، فــي إطــار مــا يربط 
عالقــات  مــن  الشــقيقتين  المملكتيــن 

تاريخية راسخة ومتميزة.

السعودية تولي القضية  «
الفلسطينية اهتماماتها على 

المستويات كافة، حدثنا في هذا 
الشأن؟

مــكان  تحتــل  الفلســطينية  القضيــة  إن 
الصدارة في اهتمامات السعودية منذ عهد 
المؤســس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســعود )رحمــه هللا( حتــى عهــد خــادم 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
اهتمامــا  وتوليهــا  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
خاصــا باعتبارها قضية العرب والمســلمين 
بمبــادرة  الريــاض  تقدمــت  فقــد  األولــى، 
ســالم تبنتهــا قمة بيروت فــي العام 2002، 
وحظيــت بموافقــة العالــم اإلســالمي فــي 
قمته االستثنائية في العام 2005 في مكة 
المكرمة، إذ وضعت مبادرة السالم العربية 
لجميــع  النهائــي،  للحــل  طريــق  خارطــة 
قضايــا النــزاع، وفــي إطــار حــل الدولتيــن، 
وصوال إلى إقامة الدولة الفلســطينية على 

حــدود 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، 
وفق قرارات الشــرعية ذات الصلة، وكذلك 
تقــدم المملكــة الدعــم والمســاندة القضيــة 
الفلســطينية فــي مختلــف مراحلهــا وعلــى 
جميــع األصعــدة )السياســية واالقتصاديــة 
وغيرها( ففي الشــأن الداخلي الفلسطيني، 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  قــام 
عبدهللا بــن عبدالعزيز )رحمه هللا( بتوجيه 
لحضــور  الفلســطينية  الفصائــل  بدعــوة 
اجتمــاع المصالحــة الفلســطيني فــي مكــة 
المكرمــة 2007 للوصول إلى حلول عاجلة 
الفلســطينية،  الســاحة  علــى  يجــري  لمــا 
“اتفــاق  بـــ  االجتماعــات  تلــك  وتوجــت 

مكة”.
ودعما لقضية فلسطين والحقوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني 
أعلن خادم الحرمين الشــريفين 
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الملــك 
فــي  العربيــة  القمــة  تســمية 
دورتهــا التاســعة والعشــرين في 

أبريل 2018 بـ “قمة القدس”.
مــن  العديــد  المملكــة  أصــدرت  كمــا 
األعمــال  فيهــا  تســتنكر  التــي  البيانــات 
العدوانيــة التــي تقــوم بهــا إســرائيل ضــد 
الشــعب الفلسطيني ومقدساته كان آخرها 
إدانتها وشــجبها ورفضهــا القاطع لما أعلنه 
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي عن نيتــه - إذا 
فــاز باالنتخابــات اإلســرائيلية - ضم أراٍض 
مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة العــام 1967، 
معتبرة هذا اإلجراء باطال جملة وتفصيال، 
ودعــت إلــى عقد أجتمــاع منظمــة التعاون 

اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية.

الموقف حيال األزمة بين الدول  «
المقاطعة ودولة قطر، والوساطة 

الكويتية لحال هذه األزمة؟ 

في هذا الشــأن دائًما ما تؤكد الدول األربع 
واإلمــارات  ومصــر  )الســعودية  المقاطعــة 
والبحريــن( تمســكها بمطالبهــا تجــاه إلــزام 
دولة قطر بتنفيذ تعهداتها الســابقة ووقف 
وإبــراز حســن  لإلرهــاب  ودعمهــا  تمويلهــا 
النوايــا مع جيرانها وإنها أزمته السياســية، 
كمــا تقــدر الــدول األربــع جهــود الوســاطة 

الكويتية التي يقودها أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد لحل هذه األزمة.

بماذا تحدثنا عن االعتداء اإلرهابي  «
الذي استهدف شركة “أرامكو”؟

إن المملكــة العربية الســعودية قــادرة على 
مواجهــة هذا العــدوان اإلرهابــي والتعامل 
اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ  وكذلــك  معــه، 
وإن  واســتقرارها.  أمنهــا  علــى  للحفــاظ 
األيــدي  مكتوفــة  تقــف  لــن  الســعودية 
تجــاه هــذه التجــاوزات العدائيــة المتكررة 
وســتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا للقانون 

الدولي.

هل لنا أن نتطرق إلى إنجازات  «
السعودية في عهد خادم الحرمين 

الشريفين؟

الحرميــن  لخــادم  الثاقبــة  الرؤيــة  إن 
الشــريفين والمنجزات التي تحققت خالل 
السنوات الماضية من إصالحات ومشاريع 
متنوعة وخطط المستقبل التطويرية لبناء 
الدولــة الحديثــة علــى أســس عصريــة مــن 
خــالل مشــروعات اقتصاديــة واجتماعيــة 
لتقــف المملكة في مصاف الدول المتقدمة 
علــى مســتوى العالم من خــالل إقرار رؤية 

المملكة 2030.
أول  فــي  الســعودي  المواطــن  كان  كمــا 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  اهتمامــات 
وتوفيــر  حاجاتــه  وتلمــس  هللا،  حفظــه 
وأهميــة  إجراءاتــه  وتســهيل  الخدمــات 
مســاهمة ومشــاركة المــرأة الســعودية فــي 

عملية البناء والتطوير في البالد.
كمــا أن المملكــة فــي عهــد خــادم الحرميــن 
مــن  العديــد  وحققــت  دشــنت  الشــريفين 
علــى  العديــدة  والمشــاريع  اإلنجــازات 
المســتوى  وعلــى  الداخلــي  المســتوى 
واقتصاديــة  تنمويــة  منهــا  الخارجــي 
واجتماعية سياسية كان لها األثر اإليجابي 
علــى الوطن والمواطن من هذه اإلنجازات 

على ىسبيل المثال ال الحصر:

ماذا عن رؤية السعودية 2030؟ «

 2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة 
الحرميــن  لخــادم  الثاقبــة  الرؤيــة  توكــد 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود، وولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 
مجلــس  ورئيــس  الدفــاع  وزيــر  الــوزراء 
صاحــب  والتنميــة  االقتصاديــة  الشــؤون 
الســمو الملكــي األميــر محمد بن ســلمان آل 
ســعود، نحــو التطــور والبنــاء والتنمية نحو 
مســتقبل مشــرق، إذ تعتبــر خارطــة طريــق 
تنموية اقتصادية متكاملة تمكن السعودية 
مــن تحقيــق قفــزات جبــارة وتنقــل اإلدارة 
والرقابــة  التطــور  مــن  عليــا  مصــاف  إلــى 
وتســتقطب االســتثمارات األجنبية وتحقق 
للدولــة،  العامــة  للخزينــة  كبيــرة  أرباحــا 
والفكــر  واإلرادة  التصميــم  وليــدة  وهــي 
اإلســتراتيجي الــذي يتحلــى بــه ســمو ولــي 
العهد وتعكس حرص قيادتنا الرشيدة على 
التطويــر المســتدام فــي مختلــف الجوانــب 
وعلــى  والبحثيــة  والعلميــة  االقتصاديــة 
ضمان مستقبل رغيد ألبناء الوطن وشبابه، 
خصوصــا فــي إطــار مــن الشــراكة الوطنيــة 
وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل والحــد مــن 
الفســاد، أن مســتقبل التنمية في السعودية 
وتحققــت  المتغيــرات  مــن  الكثيــر  يحمــل 
الكثيــر من المبــادرات الناجحة فــي التنمية 
االقتصاديــة وتواصــل العمــل علــى تطبيــق 
مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي ضمــن 
تنويــع  إلــى  الهادفــة   2030 المملكــة  رؤيــة 
موارد االقتصاد واالعتماد بشــكل أكبر على 
وزيــادة  األجنبيــة،  االســتثمارات  تشــجيع 
دور  وتفعيــل  األجنبــي  االســتثمار  نســبة 
المــرأة الســعودية المهم وبقــوة في مختلف 
التنميــة  فــي  كشــريك  بالعمــل  المجــاالت 
الشــاملة التي تعيشــها الســعودية، وأن دور 

المرأة السعودية مهم وفعال جدا.

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية



14local@albiladpress.com

االثنين
23 سبتمبر 2019 

24 محرم 1441

د. عبد اهلل بن أحمد منصور آل رضي

ــلَّ  الـــَيـــوَم   َتــســِهــيــِدي ــ ــاَب  الــَمــنــاُم  و َق ــ َطـ

َتـــنـــِكـــيـــِد ُدوَن  ــًدا  ــ ــي ــ ــِع ــ َس ــي  ــ ــوِمـ ــ َيـ وصــــــــاَر 

ــٍد   ِإلـــــى   ِعــيــِد ــيـ َحـــالِـــي َســـِعـــيـــٌد   َفــمــن  ِعـ

ــيــِدي ــوَم  لـــي ِع ــ ــَي ــ ــَاَر ال ــ ــاِء  صـ ــ ـ ــقَّ ــ ِعـــيـــُد اأَلِشـ

ــٍة  ِعــــشــــًقــــا   أِهـــــيـــــُم ِبــهــا ــكــ ــ ــَل ــ ــم ــ ــَم ــ ِعــــيــــٌد لِ

ــا  َتـــحـــُلـــو   َأنـــاِشـــيـــِدي ــه ــيــهــا  و فـــي  أهــِل  ِف

ــرَزت ــ ــ ــا   َب ــ ــه ــ ــاِك ــي  أفــ ــ ــي  فـ ــ ــ ــــــٌة  ِه ُحــــــوِريَّ

ــِغـــيـــِد َجـــَمـــاُلـــهـــا  َفـــــــاَق  ُكــــــلَّ  الـــــُحـــــوِر  والـ

َســـٍة ُمـــقـــدَّ ــدُح فـــي أرٍض   ــ ــَم ــ ال لِــــَي  َيـــحـــُلـــو  

لِــَتــوِحــيــِد داٍر    ــا،    ــ ــم ــ َس لِـــَشـــعـــٍب    داٍر    

ُيـــنـــِكـــُرهـــا ــمــــن  َذا  َســــــــوَف   ــ ِبـــــــاُد ِعـــــــزٍّ  َف

ــيــِد ــأِك ــا  ِفـــي ِغـــَنـــًى  َعــــن  َأيِّ  َت ــُدهـ  وَمـــجـ

ــُه ــَت ــَب ــع َك ــا   هللُا    ــ ــاَه ــ ــب ــ َح لـــهـــا  أن   ــٌر   ــخــ ــ َف

ـــأِن،  َتــجــِســيــِد  َفــيــا َلــــُه  ِمـــْن ، لِــُعــْظــِم  الـــشَّ

ــا  َبـــِرَحـــت ــت ُثــــمَّ مــ ــاَنـ ــِي َكـ ــَوحــ ــ َفــَمــهــَبــُط ال

َمــلــَفــى  الــَمــيــاِمــيــَن  َجــمــًعــا  ُدوَن   َتــحــِديــِد

ــاِشــُدِنــي ــَن ــيــِدهــا،  َقــلــِبــي  ُي ــَيـــوَم  فــي ِع و الـ

اأَلَغـــــــاِريـــــــِد َأْحــــــَلــــــى  ــا  ــ ــه ــ َل َأُزفَّ   ِبـــــــــأَن   

ــوَم  َنــهــَضــَتــهــا ــ ــَي ــ َأكـــــــِرْم   ِبــَســلــمــاَن  َقـــــاَد  ال

ــيــِد ــِه  الــصِّ ــوِمـ ــِه  ِمـــن  َقـ ــِل ــب   َأكـــــِرْم  ِبــَمــن  َق

َفـــخـــُر الـــَمـــَمـــالِـــِك َمــــن  َيـــرَقـــى  َلـــهـــا  َشـــَرًفـــا

ــِد ــ ــي ــ ــــى ِج ــل ـــــت عــ ـــــهـــــا َداَنـــــــــــــٌة ُخـــــطَّ   َكـــــأَنَّ

َشـــاِمـــَخـــٌة اإِلســـــــــاِم    و  ــِة   ــ ــُروَب ــ ــُع ــ ال َأرُض 

اأَلجـــــاِويـــــِد ــمِّ  ــ ــشُّ ــ ــال ــ ِب ــا هللُا  ــهـ ـ ــصَّ َخـ َقــــــد     

َديــــَدُنــــهــــا َفــــــِخــــــدَمــــــُة   هللِا واإلســــــــــــاِم 

ــي َخـــيـــَر َتــقــِلــيــِد ــحــِم ـــعـــاِئـــَر  َت ــي الـــشَّ ــحــِي   ُت

ــَخــيــُر فـــاَض َعــَلــى ــِك ال ــن ــَخــيــِر ِم ــَع ال ــنــَب َيـــا َم

َتــحــِديــِد ُجــــــــوًدا   ُدوَن  ــاِء  ــ ـ ــقَّ ــ ُكـــــلِّ  األِشـ   

َنــــــقــــــِصــــــُدهــــــا ــــــــــاُء  الــــــــــَغــــــــــنَّ َكأَنَِّك الَجنَّةُ  

ــى ِبـــالـــَعـــنـــاِقـــيـــِد ــَلـ ــبـ   َأشـــــَجـــــار َكـــــرِمـــــِك ُحـ

ـــَرًة ــا  أرًضــــــا  ُمـــَطـــهَّ ــ ــِي  ي ــَوحــ ــ يـــا َمـــهـــَبـــَط  ال

ــي  وَتــمــِجــيــِدي ــِب ــل ــن  َق ــُة  مـ   َلـــــِك   الــَمــَحــبَّ

ــا  انــَطــَفــأت ــ ــارُة  لـــإســـام  َمـ ـــنـ ــم َأنــــــِت    الـ

ــَن  الـــُهـــَدى  ِمـــن  ُكـــلِّ  َتــهــِديــِد ــ   َحــَمــيــِت  ِدي

َلــنــا ــلَّ    ــ ــَظ ــ ــُمــــــُروَءُة   إلَّ  أن  َت َتــــأََبــــى   الــــ

ــــــا  َرُؤوًمــــــــــا   وَتــــوفــــي   ِبـــالـــَمـــَواِعـــيـــِد   أمًّ

ــِتــهــا ــَهــيــَب ــا  ُيــــــــزِري   ِب ــ ــٌم  َفـ ــيـ ــِظـ ــرٌح  َعـ ــ ــ َصـ

ــيــِد ــاِك ــن ــَم ــُد  األعــــــــاِدي  و ل  َغـــــــدُر  ال ــقــ ــ ِح

ــا ــهـ ــُظـ ــَفـ ــحـ َتـ هللِا  َعـــــيـــــُن  هللِا،  ــُة  ــ ــَلـ ــ ــبـ ــ ــِقـ ــ َفـ

ــِد ــ ــِدي ِرعــ ِرجــــــِس  َأو  َفــــاِســــٍق  َفــــاِجــــٍر  ِمــــن 

َتـــبـــَقـــيـــَن يــــا َمـــــوِطـــــَن اإلســـــــــاِم َســـالـــَمـــًة

ــِد ــ ــِدي ــســ ــ ـــــــــــِك َدوًمـــــــــــا َخـــــيـــــَر َت َحــــــبــــــاِك َربُّ

ــٌم ــ ــَم ــ ــم ِق ــ ــ ــاِد ُه ــ ــجــ ــ وَقــــــــــــاَدٌة َلـــــــِك فــــي األمــ

َصـــنـــاِديـــِد َبـــــــأٍس  َذِوي  ِمـــــن  ِبـــهـــم  أكـــــــِرم 

ــًة ــيـ ــالِـ عـ ــِن  ــ ــَري ــحــ ــ ــَب ــ ال فــــي  الـــــَبـــــيـــــاِرَق  أرى 

رِب ُتـــرِســـي َخـــيـــر َ َتــوِطــيــِد ــَدِة الـــــــدَّ ــ ــِوحـ ــ لِـ

ــذلً ــ َج ــا   ــَدهـ ــيـ ِعـ ــي   ــنِّـ ــَغـ ُتـ ــاَض   ــ يـ ــرِّ ــ الـ َأَرى  

ــَة َأصـــــــــــــــَداُء اأَلنـــــاِشـــــيـــــِد ــ ــاَمـ ــ ــنـ ــ ــَمـ ــ َعــــــــمَّ الـ

ــا ــ ــَرًح ــ ــوا َف ــ ــُل ــ ــلَّ ــ ــٌب َه ــ ــعـ ــ َهــــــذا الـــَمـــِلـــيـــُك وَشـ

ِزيـــــــِدي ـــنـــا  ُحـــبَّ ِزيـــــــــِدي  َرحـــــَمـــــَة هللِا  َيـــــا   

ــِن فــــي َفـــــــَرٍح ــ ــَري ــحــ ــ ــب ــ ــِة  ال ــ ــَك ــ ــَل ــ ــم ــ ــلُّ َم ــ ــُكـ ــ َفـ

َغــــاِريــــِد ــلـــو ِبــــالــــزَّ ــعـ  وَصــــوُتــــهــــا الـــــَيـــــوَم َيـ

ــُه ــ ـــــَة  َقـــــد َطـــــــاَب الــــَهــــِديــــُل َل ــاُم َمـــــكَّ ــ ــمـ ــ َحـ

ــِد ــ ــِريـ ــ ــغـ ــ ــَتـ ــ َبـ ا  َردًّ َعــــــَنــــــاِدُلــــــنــــــا  َشـــــــــــَدت   

ــٍة ــ ــَك ــ ــَل ــ ــم ــ أُقـــــوُلـــــهـــــا َعـــــالِـــــًيـــــا فـــــي َحـــــــــِق َم

ــِد ــي ــب  َفـــَخـــيـــُرهـــا فـــــاَض فـــي الـــــِوديـــــاِن وال

ــَك َمــــمــــَلــــكــــٌة ِبـــــالـــــَحـــــقِّ َصــــــاِدعــــــٌة ــ ـــلـ ــ ــِت ــ َفـ

ــٍل وَتــــمــــِجــــيــــِد ــ ــيـ ــ ــِجـ ــ ــبـ ــ ــــهــــا ُكــــــــــلُّ َتـ َفــــحــــقُّ

ـــــَدُه ــُخ َخـــــلَّ ــ ــ ــاِري ــ ــ ــتَّ ــ ــ ــُه الـــــَحـــــقُّ وال ــ ــُت ــ ــل ــ مــــا ُق

ــرِديــِد ــَت ــولِـــي   لِ و َلــســُت  َأحـــَتـــاُج   فـــي   َقـ

َمـــَكـــاَنـــِتـــهـــا ــي  فــ َقــــدًحــــا  َراَم  ــِذي  ــ ـ ــلَّ ــ لِـ ُقــــــْل 

َتـــــُبـــــوُء  ِبــــالــــِخــــزِي ِمـــــــَن  َربِّـــــــي وَتـــفـــِنـــيـــِد

أِلََذًى ـــُشـــوا   َجـــيَّ َأو  ـــُطـــوا   َخـــطَّ لِـــَمـــن  ــْل  ــ وُقـ

 َمــــــــــآُل َجــــمــــِعــــُكــــُمــــو َحــــتــــًمــــا لِــــَتــــبــــِديــــِد

ــا ــهـ ــُظـ ــَفـ ــحـ ــن َيـ ــمــ ــرحــ ــ ــال ـــــٌة ِهـــــــــَي فــ َعـــــِصـــــيَّ

َتـــــأِيـــــيـــــِد ُكـــــــــــلُّ  ِإلَّ  هللِا  مـــــــــَن  وَهـــــــــــل 

“َأَرى الرِّياَض 
ُتَغنِّي ِعيَدها َجَذاًل”

“وسائل التواصل” البحرينية تحتفل باليوم السعودي
في مبادرة تعكس الترابط الشعبي 
ــيـــق بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــوثـ
العربية  المملكة  الكبرى  وشقيقتها 
ــعـــوديـــة، شـــاركـــت حــســابــات  الـــسـ
البحرينية  الجتماعي  الــتــواصــل 
ــهــم  ــائ ــمــخــتــلــف مــنــصــاتــهــا أشــق ب
بالمملكة العربية السعودية الفرحة 
السعودي، وعكس  الوطني  باليوم 
العقد  حية  بصورة  المبادرة  هــذه 
الـــفـــريـــد الـــــذي تــمــثــلــه الــعــاقــات 
ــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيــقــة ب ــوث ال
على  السعودية  العربية  والمملكة 
ــمــســتــويــات الــرســمــيــة  مــخــتــلــف ال
تجمع  الــتــي  فالعاقة  والشعبية، 
بين الشعبين الشقيقين هي عاقة 
ــوة ووحــــدة مــصــيــر تــقــوى مع  أخــ
وارتباطا  تماسكا  ويزيدها  الزمن 
تلك المواقف الخالدة التي تشكل 
المحطات  مختلف  يضيئ  وهجا 
الشقيقين،  لــلــبــلــديــن  الــتــاريــخــيــة 
وكــــم هـــو جــمــيــل ذلــــك الــتــرابــط 
الشعبي وتسخير وسائل التواصل 
ــزيــادة الــتــرابــط بين  الجــتــمــاعــي ل
الشقيقين  وشــعــبــيــهــمــا  ــلــديــن  ــب ال
ــز تــمــاســكــهــمــا وتـــوثـــيـــق  ــزيــ ــعــ ــ وت

عاقاتهما الراسخة.

محرر الشؤون المحلية

وشعًبا  قيادًة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  إلى  مهداة  َقِصَيَدٌة 
بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين ليومها الوطني المجيد.
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الكويت تدرس االنضمام 
لـ ”التحالف البحري الدولي”

تدرس دولة الكويت االنضماَم إلى 
التحالف البحري الدولي، الذي تقوده 

الواليات المتحدة األميركية، بحسب ما 
أوردت وسائل إعالم محلية، فيما أكد 

وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح 
األحمد الصباح، ضرورة محافظة جميع 
وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل 
الظروف اإلقليمية التي تمر بها المنطقة.

وذكر الحساب الرسمي لرئاسة أركان 
الجيش الكويتي على تويتر أن “رئيس 

مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
اجتمع صباح أمس األحد بمجلس الدفاع 
العسكري، واستمع إلى إيجاز مفّصل عن 

آخر التطورات واألحداث التي تمر بها 
المنطقة في الوقت الراهن.

بعد اســتهدافها “أرامكو”... طهران تتحدث عن “ضمان أمن الخليج”

ترامب ينهي الجدل: ال خطط للقاء مسؤولين إيرانيين

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس األحد، إن ال خطط لديه للقاء مســؤولين إيرانيين فــي الجمعية العامة لألمم المتحدة. وذكــر ترامب، للصحفيين، أنه 
تمت برمجة 15 اجتماًعا ولقاًء خالل تواجده في نيويورك، مضيًفا “االجتماع مع إيران ليس ضمن الجدول”. وســيتوجه رئيس أميركا إلى نيويورك للمشــاركة في 
أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي تعقد دورتها في شــهر ســبتمبر من كل عام. وكــّرر ترامب أكثر من مرة اســتعداده للقاء أي مســؤول إيراني، من بينهم 

الرئيس حسن روحاني، دون شروط مسبقة.

القيــادة  إن  قليلــة  أيــام  قبــل  وقــال 
مــع  لقــاء  عقــد  فــي  ترغــب  اإليرانيــة 
ذكــرت  لمــا  وفقــا  األميركيــة،  اإلدارة 
وكالة “فرانس برس”، إال أن المسؤولين 

في طهران نفوا ذلك.
المرشــد  شــدد  الماضــي،  والثالثــاء 
اإليرانــي علــي خامنئــي علــى أنــه “لــن 
الواليــات  مــع  محادثــات  هنــاك  تكــون 

المتحدة على أي مستوى”.
اإليرانــي  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
عــن خامنئــي قولــه إن هــذا هــو موقف 
مضيًفــا  بأســرها،  اإليرانيــة  القيــادة 
“جميع المســؤولين في إيــران مؤمنون 

بذلك باإلجماع”.
فــي  العالــم  قــادة  يشــارك  أن  وينتظــر 
عــدد من المؤتمــرات واللقــاءات رفيعة 
المســتوى، التي ســتنعقد خــالل الدورة 
الرابعــة والســبعين، لمناقشــة عــدد مــن 
التــي  الراهنــة  والتحديــات  القضايــا 

تواجه المجتمع الدولي.
الخليــج  فــي  التوتــرات  وتصاعــدت 
العربــي فــي أعقــاب هجــوم، قبــل أيام، 
تابعــة  هامــة  نفطيــة  منشــآت  علــى 
قدمــت  الســعودية،  فــي  لـ”أرامكــو” 
الرياض أدلة دامغة على أنه تم بأسلحة 

إيرانية ولم يأت من اليمن.
وقــوف  علــى  الســعودية  تأكيــد  وبعــد 
منشــأتي  علــى  الهجــوم  خلــف  إيــران 
إن  اإليرانــي  الرئيــس  قــال  أرامكــو، 
ضمــان  عمليــة  تقــود  أن  يجــب  بــالده 
العربــي  الخليــج  فــي  اإلقليمــي  األمــن 
االســتراتيجي، وهــو مــا يبــرز تناقــض 
الدعــاوى اإليرانية مع ما يقوم به نظام 
الماللــي مــن أفعــال مزعزعــة الســتقرار 

المنطقة.
وكانــت الســعودية أفــادت بــأن الهجوم 
تابعتيــن  نفطيتيــن  منشــأتين  علــى 
ألرامكــو تــم بأســلحة إيرانيــة، مشــيرة 
اليمــن  مــن  يكــن  لــم  مصــدره  أن  إلــى 

ولكــن من الشــمال. وبعدها، شــّدد وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية الســعودية، 
عــادل الجبير علــى أن المجتمع الدولي 
يضــع  أن  فــي  كبيــرة  مســؤولية  عليــه 
ا للتصرفــات والسياســات اإليرانية  حــدًّ

العدوانية التخريبية.
اإليرانــي  الرئيــس  أبــى  المقابــل،  فــي 
خــارج  يغــرد  أن  إال  روحانــي  حســن 
الســرب، حيــث جاء موقفه مــرة أخرى 
أرض  علــى  يحــدث  مــا  مــع  متناقضــا 

الواقع. 
وانتقد روحاني وجود القوات األجنبية 

فــي المنطقة مع انهيــار االتفاق النووي 
الواليــات  ونشــر  العالميــة،  القــوى  مــع 
المتحدة المزيد من القوات لتعزيز أمن 

حلفائها العرب. 
ومتحدًثــا خــالل عــرض عســكري، حذر 
روحانــي مــن أن وجــود قــوات أجنبيــة 
في الخليج قد يســبب مشــكالت “ألمن 

الطاقة في العالم”.
وأضــاف أن إيــران تمــد “يــد الصداقــة 
واألخوة” للتعاون مع دول المنطقة من 
أجــل اإلشــراف على األمن فــي الخليج 
يمــر  حيــث  هرمــز،  ومضيــق  العربــي 

ُخمس صادرات النفط العالمية.

وتابع في تصريحات تثير التعجب  «
أنه سيقدم خطة سالم إقليمية خالل 

زيارته لألمم المتحدة هذا األسبوع. 
يشار إلى أن الواليات المتحدة 

ا يضم اإلمارات  تقود تحالًفا بحريًّ
والسعودية والبحرين وبريطانيا 

وأستراليا لتأمين الممرات المائية في 
المنطقة، وطرق تجارة النفط الحيوية. 
وازدادت المخاوف من اندالع توترات 

إقليمية أوسع نطاقا بين إيران 
والواليات المتحدة، في أعقاب انهيار 

االتفاق النووي الموقع عام 2015.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

الرئيس األميركي دونالد ترامب

القدس المحتلة ـ وكاالتتونس ـ أ بواشنطن - وكاالت

طالــب جــو بايــدن، نائــب الرئيــس األميركــي الســابق والســاعي للحصــول علــى 
ترشــيح الحــزب الديمقراطــي لخوض االنتخابات الرئاســية األميركيــة المقبلة، 
بالتحقيــق فــي تقاريــر أفــادت بــأن الرئيــس دونالــد ترامــب ضغــط علــى نظيــره 

األوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.

وقــال جــو بايــدن، وقــد بــدا عليــه الغضــب 
أثنــاء تجمــع انتخابــي في والية أيــوا، “هذا 
يبــدو اســتغالال للســلطة بصــورة فجــة. أن 
تتصــل هاتفيــا بزعيــم بلد يتطلــع للحصول 
المتحــدة  الواليــات  مــن  مســاعدات  علــى 

وتتحدث بشأني... هذا تصرف مشين”.
وأضاف قائال:”ترامب يقوم بذلك ألنه يعلم 
أننــي ســأهزمه ببســاطة ويلجــأ الســتغالل 
الرئاســة  أجهــزة  كل  مســتخدما  ســلطته 

محاوال فعل أي شيء يشوه سمعتي”.
ويمثــل اتصــال ترامــب الهاتفــي بالرئيــس 
األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي فــي 25 
يوليــو محــور أزمة متصاعدة حول شــكوى 

سرية ضد تعامالت ترامب مع أوكرانيا.
جورنــال  ســتريت  وول  صحيفــة  وكانــت 

وغيرهــا مــن وســائل اإلعــالم ذكــرت يــوم 
الجمعــة أن ترامــب ضغــط على زيلينســكي 
ال  اتهامــات  فــي  للتحقيــق  مــرة  مــن  أكثــر 
نائبــا  كان  حيــن  بايــدن،  بــأن  لهــا  أســاس 
للرئيس، هدد بوقف المســاعدات األميركية 
ألوكرانيــا إذا لــم يتــم صرف أحد مســؤولي 
االدعــاء من الخدمــة. وكان المدعي يحقق 
آنــذاك فــي قضيــة تخــص شــركة غــاز علــى 

صلة بابن بايدن.

قــال قطــب اإلعــالم التونســي المســجون نبيل القــروي إنــه “متفائل” بالفــوز على 
أستاذ القانون المستقل قيس سعّيد، في جولة اإلعادة في االنتخابات الرئاسية.

وتغلــب القــروي وســعيد علــى 24 مرشــًحا 
فــي الجولــة األولــى مــن االنتخابــات التــي 

عقدت يوم 15 سبتمبر.
وحبســت الســلطات التونســية القروي )56 
عاًمــا(، المالــك المشــارك لقناة “نســمة”، يوم 
23 أغســطس في انتظار التحقيق في تهم 
بغســل األموال والتهــرب الضريبي، بيد أنه 

قال إنه ضحية لحملة تشويه.
وُســمح له بخوض السباق الرئاسي ألنه لم 
ُيــدن، لكنــه قال إنه يشــعر بــأن وجوده في 

السجن يكلفه الكثير من األصوات.
وأرســلت وكالــة “أسوشــيتد بــرس” أســئلة 
إلــى محاميــه، كامــل بــن مســعود، الــذي رد 

بتعليقات القروي.
فــي تلك اإلجابات المكتوبة، أعرب القروي 
عــن تفاؤلــه بالتقــدم على ســعّيد، الذي حل 
أوالً فــي الجولــة األولــى مــن االنتخابــات. 

حيــث كتب القــروي: “بالطبــع لدينا فرصة، 
ألنهــا جولة ثانية وســيعيد كال المرشــحين 

من نقطة الصفر”.
ولــم يتــم تحديــد موعــد حتــى اآلن لجولة 
اإلعــادة لكــن لجنــة االنتخابيــة التونســية 

تقول إنها ستعقد بحلول 13 أكتوبر.
وقــال القــروي، الــذي وضــع نفســه كمدافــع 
عــن الفقــراء، إنــه يريــد أن يطلــق ســراحه 
حتــى يتمكــن مــن القيــام بحملــة على قدم 

المساواة مع خصمه.

بــدأ الرئيــس اإلســرائيلي رؤوفيــن ريفليــن، مســاء أمــس األحــد، مشــاوراته مــع 
األحــزاب التــي نجحــت فــي االنتخابــات التشــريعية األخيــرة، للتباحــث معهــا 

بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية.

اليــوم ممثلــي  يلتقــي ريفليــن  وينتظــر أن 
العربيــة  أبيــض” والليكــود والقائمــة  “أزرق 
المشــتركة وحزب شــاس الشــرقي المتدين 
الدفــاع  وزيــر  حــزب  بيتنــا”،  و”إســرائيل 

اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان.
غــد  يــوم  مشــاوراته  ريفليــن  وســيواصل 
أحــد  بتكليــف  يقــوم  أن  علــى  االثنيــن، 
المرشــحين بتشــكيل الحكومة حتــى نهاية 
األسبوع، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز”.
وتّتجــه األنظار فــي جولة المشــاورات لهذا 
اليــوم، للقائمــة العربية المشــتركة وإمكانية 
لرئاســة  كمرشــح  غانتــس  علــى  توصيتهــا 
الحكومــة، مما ســيعطي رئيــس حزب أزرق 
مقابــل  كنيســت  عضــو   57 أغلبيــة  أبيــض 
55 لبنياميــن نتانياهــو )الليكــود( فــي ظــل 
اســتمرار الموقف الضبابي لحزب إســرائيل 

بيتنا.
وكان أزرق أبيــض حصــل علــى 33 مقعــًدا، 
مقابل 31 لحزب الليكود اليميني، من أصل 

120 مقعًدا، بحسب اللجنة االنتخابية.
عــرض  األوليــة،  النتائــج  صــدور  وعقــب 
نتانياهو، الخميس، تشــكيل حكومة وحدة 
غانتــس،  الرئيســي  منافســه  علــى  وطنيــة 
الجنــرال الســابق الذي برز هــذا العام كوجه 

جديد ليتحدى نتانياهو.

رئيس إسرائيل يبدأ مشاورات تشكيل الحكومةتونس.. القروي من سجنه متفائل بالفوزجو بايدن: ترامب يعلم أنني سأهزمه
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دبي ـ العربية نت

القاهرة ـ وكاالت

دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد 
الســنيورة “الســتنفار شــامل مــن جانــب 
وكذلــك  واإلســالمية  العربيــة  الــدول 
الــدول الصديقــة من أجــل ردع العدوان 
اإليراني الموصوف والمتكرر”، مستنكًرا 
الشــريفين  الحرميــن  لبــالد  التعــرض 

ولقيادتها.
اللبنانيــة لإلعــالم عنــه  الوكالــة  ونقلــت 
قوله لمناســبة اليــوم الوطني الســعودي 
الـــ 89: “تخطــى هــذا الســلوك اإلرهابــي 

إليــران كل الحــدود والتصــورات وتــكاد 
هــذه الهجمــة اإليرانيــة تصبــح مماثلــة 
لهجمة العدو اإلســرائيلي على فلسطين 

وبالد العرب”.
لالنتبــاه  “الملفــت  الســنيورة:  وختــم 
وبالتالي االســتنكار هــذا اإلمعان بالدعم 
إليــران فــي عدوانهــا وكذلــك االســتمرار 
اللــذان  المملكــة  علــى  التهجــم  فــي 
يمارســهما األميــن العــام لحــزب هللا في 

لبنان”.

المصريــة  البحريــة  القــوات  أجــرت 
ونظيرتها الفرنســية تدريًبا عابًرا بنطاق 
األسطول الشمالي في البحر المتوسط.

مــن  العديــد  تنفيــذ  التدريــب   وتضّمــن 
تشــكيالت  منهــا  البحريــة،  األنشــطة 
المدفعيــة  رمايــة  وتنفيــذ  اإلبحــار، 
للتدريــب علــى كيفيــة حمايــة الوحدات 
البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، 
عــالوة على التــدرب على ســيناريوهات 

لمجابهة مختلف التهديدات.
وفي نطاق البحر األحمر، تشارك وحدات 
من القــوات البحرية المصرية في تنفيذ 
التدريــب البحري “الموج األحمر” بالمياه 
اإلقليمية السعودية، بمشاركة قوات من 
البحريــة الســعودية واألردنيــة واليمنية 

واألردنية والسودانية والجيبوتية.

السنيورة: سلوك نصراهلل يزعزع استقرار لبنان

مصر.. مناورات بحرية في “المتوسط واألحمر”

طرابلس ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

شــن الجيــش الليبــي هجومــا عســكريا، هــو 
األعنــف منــذ نحــو شــهر، على مقاتلــي قوات 
الجنوبيــة  المحــاور  فــي  الوفــاق،  حكومــة 
للعاصمــة طرابلــس، بعــد هدوء اســتمر لمدة 
قلــب  نحــو  للتقــدم  محاولــة  فــي  أســبوع 

العاصمة.
وتشــهد محــاور الخالطــات واليرموك وعين 
زارة وخلــة الفرجــان وصــالح الديــن، قتــاال 
عنيفــا بيــن طرفي النزاع، اســتعملت فيه كل 
أنــواع األســلحة الثقيلــة بمســاندة الطائــرات 
الحربيــة المســّيرة، إذ تحــاول قوات الجيش 
بينمــا  العاصمــة،  قلــب  إلــى  التقــدم  الليبــي 
التقــدّم  هــذا  لوقــف  الوفــاق  قــوات  تكافــح 

والمحافظة على مواقعها.
الجيــش  تمكــن  المواجهــات،  هــذه  وخــالل 
الليبي من الســيطرة على أجزاء واســعة من 
معسكر اليرموك االستراتيجي، قبل أن تعلن 
قــوات الوفــاق فجــر أمــس األحد اســتعادتها 
الســيطرة على هذا المعســكر االســتراتيجي، 

مــن  القريبــة  النقــاط  أهــم  مــن  يعــد  الــذي 
العاصمة، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى 

المكان.
فــي األثنــاء، تتواصل االشــتباكات المســلحة 
بين الطرفين في محاور عين زارة واليرموك 
المســماري  أحمــد  أعلــن  إذ  الديــن،  وصــالح 
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش 

الليبــي، فــي بيــان، أن الهجــوم علــى مواقــع 
قــوات الوفــاق سيســتمر حتــى القضــاء على 
هــذه المجموعــات المســلحة، وفقــا للخطــط 
والمراحــل التي وضعها القائــد العام للجيش 
خليفــة حفتر، حتى الســيطرة على طرابلس 
ونشــر األمــان فــي جميــع األراضــي الليبيــة 

والتخلص من الميليشيات اإلرهابية.

الحشــد  لميليشــيات  معســكر  تعــّرض 
الشــعبي فــي غــرب األنبــار، أمــس األحــد، 

لضربة جوية بطائرات مجهولة.
وأكــد قائــد عمليــات الحشــد الشــعبي فــي 
غــرب األنبار، قاســم مصلــح، تعرض مطار 
المرصنــات الــذي يعتبر القاعدة الرئيســية 
للحشــد في المحافظة في الساعة الثانية 

فجًرا لضربة جوية مجهولة المصدر.
وأوضــح مصلــح أن المعســكر يبعــد نحــو 
100 كيلومتر عن الحدود الســورية، ويقع 
غــرب محافظة األنبار قرب منفذ طريبيل 
مــع األردن. وكانــت وســائل إعــالم موالية 
طائــرة  أن  ذكــرت  قــد  وإليــران  للحشــد 
المعســكر،  محيــط  اســتهدفت  مجهولــة 

مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.
مــن جهتهــم، أكــد شــهود عيــان فــي القرى 
القريبة من المعســكر أنهم سمعوا أصوات 
دوي انفجــارات قويــة لــم تعــرف طبيعتها 
فــي ســاعة متأخرة من ليــل أمس. وكانت 

عدة مواقع للحشد الشعبي في العراق قد 
تعرضــت في يوليو وأغســطس الماضيين 
وســبتمبر الحالي لعــدة ضربات. وقد نفت 
الواليات المتحدة مراًرا مســؤوليتها عنها، 
بالوقــوف  إســرائيل  الحشــد  اتهــم  بينمــا 
وراءهــا. وفــي ســياق آخــر، أصــدر رئيــس 

مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، 
فيــه  قــّرر  ــا  ديوانيًّ أمــًرا  الســبت،  أمــس 
التنظيميــة  الهيكليــة  علــى  المصادقــة 
الخاصــة بهيئــة الحشــد الشــعبي، وإلغــاء 
جميع العناويــن والمناصب التي تتعارض 

مع العناوين الواردة في الهيكلية.

اشتباكات في طرابلس
معسكر للحشد الشعبي

الجيش يشــن عملية عســكرية واســعة جنــوب طرابلس طائــرة مجهولة نفــذت الهجوم علــى القاعدة الرئيســة
ليبيا.. بدء هجوم واسع النطاق على “الوفاق” قصف معسكر للحشد الشعبي في األنبار
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+973 17111504

+973 17580939
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عرض وطلب

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 0.052  BD 250WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004888

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 0.499  BD 9,000COM

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

النويدرات

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L004927

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

1677 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة روتبيتا لالستشارات 
المحاسبية والضريبية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة اصحاب شــركة روتبيتا لالستشــارات المحاســبية والضريبية ذ.م.م، 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٥٨٤٥، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من  
شــركة روتبيتا لالستشــارات المحاســبية والضريبية ذ.م.م الى شــركة تكس 

برو لالستشارات ذ.م.م
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 125845 

 تاريخ: 19/9/2019

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / SAAJU GEORGE OZIAAS باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
داســتور للهندســة الدوليــة جــي إم بي اتش - فرع لشــركة أجنبية ،المســجلة 
كفرع شركة أجنبية؛ بموجب القيد رقم  ١٠٢٦٥٧ ، طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / SAAJU GEORGE OZIAAS باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
هاورد لالستشارات ش.ش.و لمالكها ريشارد ويليام هارود، المسجلة كشركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيد رقــم  ١-٨٣٣٨٥ ، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 

الســيد / عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد درويش باعتباره المصفي القانوني 

لشركة بن درويش للمقاوالت والتطوير ش.ش.و، المسجلة كشركة الشخص 

الواحــد بموجــب القيــد رقــم  ٧٣٠٥٥ ، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة 

الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )٥٨٧١٢( لسنة 2019

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة داستور للهندسة الدولية جي إم بي اتش - فرع لشركة أجنبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )---( لسنة 2019

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة هاورد لالستشارات ش.ش.و لمالكها ريشارد ويليام هارود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١٦٥٤٦( لسنة 2019
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة بن درويش للمقاوالت والتطوير ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١١١( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليهــا مالــك شــركة مؤسســة البحرين الشــرطة الكمبيوتر المســجلة بموجب 

القيد رقم ٢٩٦٠٨، طالبا تحويل الفرع رقم ٣ إلى فرع لشركة هيكسابورت 

الخليج للمقاوالت ذ.م.م المسجلة لكن من:

1. يوسف كمال يوسف حبيشي

2. شركة جي ام دي فينتشرس ذ.م.م

القيد : ٢٩٦٠٨ 

 تاريخ: 2019/١٩/٩

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٩١٩
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة محمد عبدهللا حســن الحمادي بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى عائشة فهد حسن راشد بدو 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٣٨٩٣٨

٢-٣٨٩٣٨

٣-٣٨٩٣٨

االسم التجاري

محمد عبدهللا حسن

ورشة النور الكهربائية

محمد عبدهللا حسن

 تاريخ: 9/2019/١٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٢١٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٢٦١
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٢١٩١١
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زمزم علي محمد جناحي

االسم التجاري الحالي: ورشة االبريق للحام والمظالت
االسم التجاري الجديد: ورشة االبريق للحام والحدادة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سلمان علي محمد رفيع العوضي

االسم التجاري الحالي: دانيه للنجارة والتجارة
االسم التجاري الجديد: دانيه للنجارة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سلمان علي محمد رفيع العوضي
االسم التجاري الحالي: دانيه لاللمنيوم والتجارة

االسم التجاري: دانيه لاللمنيوم

قيد رقم: ٥٧٤٠٠-٧

قيد رقم: ٣-٨٣٥٥٦

قيد رقم: ٨٣٥٥٦-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٣٤٤٥( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركةآفاق االكتشاف للسفر والسياحة 
- شركة تضامن ألصحابها عبدالكريم حسن العكري وشريكة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة اصحــاب شــركة آفــاق االكتشــاف للســفر والســياحة - شــركة تضامن 
ألصحابهــا عبدالكريم حســن العكري وشــريكة، المســجلة بموجــب القيد رقم 
٩٩٥٤٩، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن  شــركة آفــاق االكتشــاف للســفر 
والســياحة - شــركة تضامن ألصحابها عبدالكريم حسن العكري وشريكة الى 

ديسكفري رولد للسفر والسياحة شركة تضامن بحرينية
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٩٩٥٤٩ 

 تاريخ: 9/2019/٢٢

)CR2019-إعالن رقم )١٢١٨٤٣
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن ادناه  ايمان حبيب علي اســماعيل بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي: الى السيد/ حسن عيسى حسن موسى 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-١٢٤١٩٩

االسم التجاري

ستيج كافيه
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دخلــت المهــرة كويــن دينريــس ملــك ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، في قائمة 
ســجالت الفــوز بعــد أن تمكنت مــن تحقيق المركــز األول في 
ســباق هلــث كــورت الدرجة الرابعــة والذي أقيــم على مضمار 

نيوماركت البريطاني. 
وكانــت المهرة كويــن دينريس ابنة البطل االســطورة فرانكل 
قــد بــدأت الســباق المخصــص لعمــر الســنتين مهــرات فقــط 
القديــر  الفــارس  وقــاد  قويــة،  بصــورة  متــر   1600 لمســافة 
ويليــام بيــوك المهرة كوين دينريس إلى تحقيق الفوز بعد أن 
تجــاوزت جميــع منافســيها وصوالً إلــى خط النهاية بإشــراف 
المدرب روجر فيرنر الذي أشــرف على تدريب المهرة ورســم 

طريق الفوز للمهرة والفارس. 
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الطيبة 
التــي بذلهــا المدرب روجر فيرنر والفارس ويليام بيوك والتي 

قادت المهرة إلى تحقيق الفوز في السباق.

للخيل الــبــريــطــانــي  كــــــورت”  ــلـــث  “هـ ــاق  ــبـ سـ فـــي 

المهرة “كوين” ملك ناصر بن حمد أواًل 18

خرج فريق األهلي بفوز مستحق على حساب الحالة بنتيجة 89/67، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )األحد(، على صالة 
اتحاد السلة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

ورفــع األهلــي رصيده إلى 13 نقطة تقدم 
بهــا إلــى صــدارة الترتيــب العــام مســتغال 
غيــاب المتصــدر المنامــة عــن منافســات 
الجولــة، فيما وصل رصيد الحالة إلى 11 

نقطة من 4 انتصارات و3 هزائم.
وجــاء فــوز األهلــي فــي اللقاء مســتحقا، 
فــي  المتــزن  الفنــي  األداء  علــى  عطفــا 
جنبــا  والهجومــي  الدفاعــي  الجانبيــن 
والســرعة  الجماعــي  األداء  جنــب  إلــى 
ببعــض  الحالــة  تأثــر  فيمــا  الهجوميــة، 

األخطاء التي كلفته الخسارة.
بتفوقــه  للحالــة  الجيــدة  البدايــة  ورغــم 
األهلــي  فــرض   ،21/19 الربــع األول  فــي 
أفضليتــه علــى المباراة انطالقــا من الربع 

الثانــي الــذي تفوقــه فيه بنتيجــة 24/15 
حاسما الشوط األول ب43/36.

وعزز األهلي تقدمه في الربع الثالث الذي 
فــاز فيــه 22/12، قبــل أن يحســم المباراة 

بفوزه في الربع األخير أيضا 24/19.

فوز النجمة

وفــي المباراة األولى فــي افتتاح الجولة، 
حقق النجمة فوزا مســتحقا على حســاب 

مدينة عيسى بنتيجة 93/75.
ورفع النجمة رصيده إلى 11 نقطة من 4 
انتصــارات و3 هزائــم، فيما هي الخســارة 
عيســى  لمدينــة  التوالــي  علــى  الســابعة 

وبات رصيده إلى 7 نقاط.

وفــرض النجمــة الســيطرة الكاملــة علــى 
مجريــات اللقــاء، إذ تقــدم أوال فــي الربــع 
األول 24/9، ثــم قلــص المدينــة النتيجــة 
بفــوزه فــي الربــع الثانــي 28/20، قبــل أن 
يعود النجمة في الشــوط الثاني ويحسم 
بـــ  لمصلحتــه  والرابــع  الثالــث  الربعيــن 

26/22 و23/16.

اليوم لقاءان

وتقام اليوم مباراتان، يلتقي في المباراة 
وســماهيج  نقــاط(   10( الرفــاع  األولــى 
)7 نقــاط( فــي الســاعة 6 مســاء، وتليهــا 
نقــاط(   9( النويــدرات  مبــاراة  مباشــرة 

واالتحاد )7 نقاط( الساعة 7:45 مساء.

نسور األهلي تطيح بالحالة في “سالوي زين”

بــدأ المــدرب الوطني يســري جــواد مهامه التدريبيــة الفعلية مع 
الفريــق األول بنــادي االتحــاد لكرة اليد، وذلــك تحضيًرا لخوض 

غمار الموسم الجديد.

حيث استأنف الفريق البنفسجي 
ا  إعداده فور تجديد العقد رســميًّ
مــع المدرب يســري جــواد، وذلك 
الجــاري،  الشــهر  منتصــف  فــي 
قيــادة  فــي  المــدرب  ليواصــل 
المســيرة  وتكملــة  الفريــق  دفــة 
فــي  ســنوات  منــذ  بدأهــا  الــذي 
صقــل المواهــب والتعويــل علــى 
اســتراتيجية  فــي  النــادي  أبنــاء 
مميــزة انتهجهــا مجلــس اإلدارة 
الســابق بعد تجميد الفريق األول 
حققــت  متتالييــن،  لموســمين 
المســتوى  صعيــد  علــى  ثمارهــا 
الفني والنتائج اإليجابية الرائعة 
العمريــة  الفئــات  صعيــد  علــى 

ومنها فئة الكبار. 
الفريــق االتحادي بوجود يســري 
فــي  الحاصلــة  التغييــرات  رغــم 
لــه  يتوقــع  اإلداريــة  األجهــزة 
االســتمرار في البــروز وخصوًصا 

أن غالبيــة العناصــر التــي لعبــت 
نفســها  هــي  الماضــي  بالموســم 
مــن ســتتواجد في هذا الموســم، 
كمــا أن إدارة النــادي عملــت على 
تدعيم الفريق بعدد من الالعبين، 
الصفــوف  تعزيــز  بهــدف  وذلــك 
حتــى  تعاقــدت  وقــد  وتقويتــه، 
اآلن مــع حســن عبــاس وصالــح 

عيد وآخرهم علي الموالني.

يسري يقود تحضيرات يد االتحاد

تنطلــق اليــوم )اإلثنيــن( منافســات الجولــة الثانية لدوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30 مســاء. يلعب 
سترة مع االتفاق على ملعب نادي الرفاع، والبديع مع قاللي على ملعب نادي النجمة.

غــًدا  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
مــع  البحريــن  يلعــب  إذ  )الثالثــاء(، 
مدينــة عيســى علــى ملعــب النجمة، 
واالتحــاد مــع المالكيــة علــى ملعــب 

الرفاع.
ويشــير ترتيــب الــدوري حاليــا إلــى 
والبديــع  وقاللــي  اآلتي:البحريــن 
والمالكيــة بواقــع 3 نقــاط لكل واحد 
منهمــا، فيمــا فــرق االتفــاق وســترة 
ومدينة عيســى والتضامن واالتحاد 
بــال نقــاط، علًمــا أن االتفاق غاب عن 
للراحــة  لخضوعــه  األولــى  الجولــة 
اإلجباريــة، فيما يغيب التضامن عن 

هذه الجولة.
وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، فإن 
بقيــادة  يدخــالن  واالتفــاق  ســترة 

فنيــة وطنية:علي منصور مع بحارة 
سترة ومحمد عبدالغني مع االتفاق، 
وكذلــك المواجهــة الثانيــة، إذ يقــود 
الماحــوزي  هشــام  المــدرب  البديــع 

وقاللي المدرب صديق زويد.
األولــى  الجولــة  مباريــات  وكانــت 
أســفرت عن فــوز البديع على ســترة 
علــى  البحريــن   ،)1-0( بنتيجــة 
التضامــن )0-2(، قاللي على االتحاد 
)0-2( والمالكيــة على مدينة عيســى 

.)1-0(
وينــص نظــام دوري الدرجــة الثانية 
المركزيــن  صاحبــي  تأهــل  علــى 
األول والثانــي مباشــرة إلــى الدوري 
الممتــاز، فيمــا يلعــب ثالــث الترتيب 
لقــاء الملحــق مــن ذهــاب وإيــاب مع 
ثامــن دوري ناصــر بن حمــد الممتاز؛ 
إلــى دوري ناصــر  لتحديــد الصاعــد 
بــن حمد الممتــاز والهابط إلى دوري 

الدرجة الثانية.

ــكــرة الــقــدم ــثــانــيــة” ل ــدوري “ال ــ ــاق الــجــولــة 2 ل ــط ان

سترة أمام االتفاق والبديع يالقي االتحاد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تأهــل فريق مركز شــباب الســنابس إلى الدور الرابــع بدوري خالد 
بــن حمــد الســابع لكــرة قــدم الصــاالت لألنديــة والمراكز الشــبابية 
بعد فوزه على فريق مركز شــباب دمســتان بأربعة أهداف مقابل 
ا وتنافســية إلى حد كبير، وســجل  هدفين في مباراة متميزة فنيًّ
لــه حســن علــي )9 و 20(، قاســم القــالف )20( والســيد علي جعفر 
)21(، وســجل هدفــي دمســتان ميرزا عبداإللــه )13( وعلي الماجد 

.)29(
وحصــل قائــد فريــق الســنابس علــي عبــدهللا علــى جائــزة أفضل 

العب في المباراة.
 وأعلــن مركــز شــباب النعيــم تأهلــه إلــى الــدور الرابع عبــر ركالت 
الترجيــح أمــام نــادي اتحــاد الريف بخمســة أهداف مقابــل أربعة 

أهداف بعد انتهاء الشوطين بهدفين لمثلهما.
وفي المباراة الثالثة عادت ركالت الترجيح وحملت مركز شباب 
مدينة حمد إلى الدور الرابع أمام مركز شباب كرانة بثالثة أهداف 

مقابل هدفين بعد انتهاء الشوطين بالتعادل بدون أهداف.
وسجل لمدينة حمد أحمد الجبن، عبدهللا المالكي ومحمد كريم، 
وسجل لكرانة حسين علي ومحمد إبراهيم، وأطاح محمد أحمد 
بالكــرة فــوق العارضــة، وحصــل حــارس كرانــة حســين دالل على 

جائزة أفضل العب في المباراة.

وفــي آخــر مبــاراة تأهل فريــق مركز شــباب الرفاع الشــرقي بفوز 
مثير على مركز شــباب رأس الرمان بخمســة أهداف مقابل هدف 
واحد ســجلهم: عيســى إبراهيم )10 و 38(، محمد البلوشــي )23(، 
فايز فؤاد )30( ومحمد عاشــور )40(، وحصل حارس مدينة حمد 

أحمد جناحي على جائزة أفضل العب في المباراة.

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحريني أللعاب القوى، مدير المنتخبات الوطنية محمد عبدالعزيز المشــاركة بمجموعة 
مــن العدائيــن بــدورة األلعــاب الرياضيــة العســكرية والتــي ســتقام بمدينة ووهــان الصينية خــالل الفترة مــن 16 لغاية 28 

أكتوبر المقبل، مؤكدا أهمية البطولة التي تقام بتنظيم من المجلس الرياضي العسكري )السيزم(.

وأوضــح عبدالعزيــز بــأن 35 عــداء وعداءة 
الرياضيــة  األلعــاب  دورة  فــي  سيشــاركون 
األقصــى  العــدد  أن  حيــث  العســكرية 
المســموح بــه للمشــاركة هــو 35 فقــط وفقا 
لنظام )الســيزم( ولو كان العدد يســمح باكثر 
لتمــت المشــاركة بعــدد أكبــر مــن العدائيــن 
علــى  للحصــول  والســعي  المملكــة  لتمثيــل 
أكبــر عدد من الميداليــات الملونة، خصوصا 
أللعــاب  العســكري  البحريــن  منتخــب  وأن 
النســخة  فــي  األول  المركــز  حصــد  القــوى 
الماضية بكوريا الجنوبية قبل اربع ســنوات 
واآلمــال معقــودة لتحقيــق ذات المركــز في 
النســخة المقبلــة. وأشــار بــأن روســيا تعتبر 

فــي مقدمة الدول المنافســة فــي رياضة أم 
األلعاب ألنها تشارك بنخبة من ابرز عدائيها 
وســتكون المنافســة شرســة بيــن البحريــن 
وروسيا في ســباقات السرعات والمسافات 
الطويلة والوثب والرمي وباقي المسابقات، 
الفتــا النظر إلى أن اإلعــداد لهذه الدورة بدأ 
منــذ فتــرة طويلــة. وعلــى صعيــد متصــل، 
أكــد عبدالعزيــز بــأن منتخــب ألعــاب القــوى 
للســيدات سيشــارك فــي النســخة السادســة 
التــي  الخليجيــة  المــرأة  مــن دورة رياضــة 
ســتحتضنها دولــة الكويت الشــقيقة من 20 
لغايــة 30 أكتوبــر الجــاري بهــدف المنافســة 
وكســب أكبــر عــدد مــن الميداليــات، مضيفا 

“ صحيــح أن الــدورة الخليجيــة ســتتزامن 
العســكرية  الرياضيــة  األلعــاب  دورة  مــع 
ولكننــا نســعى ألن نضع بصمتنا فــي الدورة 
ابــرز  مــن  بكوكبــة  والمشــاركة  الخليجيــة 
منصــة  اعتــالء  علــى  القــادرات  العباتنــا 
التتويــج..”. وذكــر بــأن قائمــة دورة رياضــة 
المرأة الخليجية ربما تضم 6 عداءات فقط 
بيد أن الواحدة منهن قادرة على المنافســة 
فــي مســابقتين أو ثالث مما يعنــي قدرتهن 
علــى رفــع حصــاد البحريــن مــن الميداليات 
الملونــة فــي التريــب العــام، مشــيرا إلــى أن 
المشــكلة التــي تواجــه االتحــاد هــي اإللغاء 
المفاجيء لبعض المسابقات اثناء االجتماع 

الفنــي الــذي يســبق انطالقة مســابقة ألعاب 
القــوى، حيــث دائمــا مــا يتــم الغاء ســباقات 
المســافات الطويلــة مثل الماراثون وســباق 
ان  رغــم  متــر  آالف   5 وال  متــر  آالف   10
حظوظنا قوية في المنافســة عليها، مشــيرا 
إلــى أن لجنــة المنتخبات ســعت إلــى توزيع 
تحقيــق  لضمــان  جيــدة  بصــورة  الالعبــات 

نتائج مشرفة في االستحقاق الخليجي.

علي عبدالله يتسلم جائزة أفضل العب

ــاالت ــصـ الـ ــرة  ــكـ لـ حـــمـــد  ــن  ــ ب ــد  ــالـ خـ دوري  ــي  ــ ف

عبدالعزيـــز: نســـعى لوضـــع بصمتنـــا بـــدورة رياضـــة المـــرأة الخليجيـــة

السنابس يتألق أمام دمستان.. والشرقي يزيح رأس الرمان

35 عــداًء بــدورة األلعــاب العسكــريــة
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محمد عبدالعزيز

يسري جواد

وقــع العــب كــرة اليــد بنــادي األهلــي علي 
الموالني عقد انتقاله الرسمي إلى صفوف 
فريــق االتحــاد ليدافــع عــن قميصــه فــي 
منافسات الموسم الرياضي 2020 /2019.

وبذلــك يكــون الموالنــي قــد بلــغ محطتــه 
االحترافيــة المحليــة الثالثــة بعدمــا لعــب 
ســابقة،  ســنوات  فــي  الحصــم  أم  لنــادي 

ولألهلي في الموسمين الماضيين. 
وقــد يشــّكل تواجد الموالنــي في صفوف 
فريــق االتحاد الذي يقوده المدرب يســري 
الفريــق  لعناصــر  إضافــة  مصــدر  جــواد 
الشــبابية بســبب الخبــرة الميدانيــة التــي 
مركــز  فــي  يلعــب  كونــه  ســابًقا،  اكتســبها 
الدائــرة للجانــب الهجومــي ويتمتع بالقوة 

الدفاعية.

 الموالني 
إلى االتحاد

علي مجيد



يســتعد منتخبنا الوطني السالوي للسيدات 
ــا للمشــاركة فــي منافســات كــرة الســلة  حاليًّ
ضمــن دورة المــرأة الخليجيــة التــي ســتقام 
فــي دولــة الكويــت الشــقيقة خــالل الفتــرة 
مــن 20 لغايــة 30 أكتوبــر القــادم وبتنظيــم 
مــن اللجنــة التنظيمية لرياضــة المرأة بدول 

مجلس التعاون الخليجي.
ــا المــدرب الصربــي  ويقــود التدريبــات حاليًّ
القصيــر  أحمــد  الوطنــي  ومســاعده  فانيــا 
ونــورة الشــيخ، وانطلق برنامــج اإلعداد في 
األول مــن ســبتمبر الحالــي، ويخــوض أحمر 

الســيدات الســالوي تدريبات إعدادية جادة 
من أجل خوض هذه البطولة وســط حماس 
الالئــي  الالعبــات  كل  مــن  النظيــر  منقطــع 
يســعين لتقديــم أفضل مــا لديهن للمشــاركة 

في هذا المحفل الخليجي.
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ويســعى 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
الخارجيــة  المشــاركات  دعــم  إلــى  خليفــة 

وفــي  الجنســين  مــن  المنتخبــات  لجميــع 
مختلــف الفئــات العمريــة، وذلــك فــي إطــار 
االهتمام بكل جوانب كرة الســلة البحرينية، 
خصوًصــا أن كرة الســلة فــي البحرين تتمتع 
بوجــود العديد مــن المواهب النســائية التي 
المنافســات  فــي  للمشــاركة  بحاجــة  باتــت 
االحتــكاك  لزيــادة  أكبــر  بقــدر  الخارجيــة 

والتعود على أجواء المنافسة.

وبدأت التدريب بمشاركة 27 العبة، قبل أن يقوم الجهاز الفني بالتصفية األولى  «
ليتقلص العدد إلى 20 العبة بعد أسبوعين من بدأ اإلعداد، وتمت االستعانة 
بصالة نادي ألبا وصالة الجامعة االيرلندية إلقامة التدريبات اليومية، ويقدم 

اتحاد السلة الشكر لهما على هذا التعاون الالمحدود.

سيدات السلة يستعددن لدورة المرأة الخليجية
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

انضــم الالعبــان فاضــل البدر وعلي المــال إلى صفوف نــادي البحرين ليمثال 
الفريق األول لكرة اليد بالموسم الرياضي الجديد.

وجــرت مراســم توقيــع العقــد الــذي 
يمتد لموســم واحد لكل منهما مساء 
أمس السبت في مقر نادي البحرين.

ويأتي خبــر تعاقد البحرين مع البدر 
“البــالد  ومصداقيــة  انفــراد  ليؤكــد 
ســبورت” الــذي نشــر فحــوى الخبــر 

قبل عدة أيام.
لعــب  الــذي  البــدر  وســيكون وجــود 
فــي صفوف الدير بالموســم الماضي 
والمــال الــذي دافع عــن قميص فريق 

االتفــاق، إضافتــان جيدتــان لفريــق 
الغــزال الباحــث عــن إيجــاد هويتــه 
الموســم  فــي  والتنافســية  الفنيــة 
الجديد بعد ســنوات فقد فيها بريقه 
المتأخــرة  المراكــز  يحتــل  وأصبــح 
وآمــال  طمــوح  تلبــي  ال  والتــي 
التــي  التغييــرات  رغــم  منتســبيه 
أحدثهــا على الصعيد األجهزة الفنية 
والتدعيمــات التــي يقــوم بهــا بدايــة 

كل موسم رياضي.

البدر والمال ينضمان ليد البحرين

طاقم بحريني لمباراة السالمية الكويتي والقوة الجوية العراقي

النصــف يستقبــل السفيــر اليـابـانـي

إيـــاب دور الــــ 32 لـــكأس محمـــد الســـادس لألنديـــة العـــرب األبطـــال

اطلـــع علـــى تحضيـــرات أولمبيـــاد طوكيـــو وبحـــث التعـــاون الرياضـــي

ــا؛ إلدارة مباراة  ا دوليًّ ــا بحرينيًّ كّلــف االتحــاد العربــي لكرة القــدم، طاقًما تحكيميًّ
إيــاب دور الـــ 32 لــكأس محمــد الســادس لألندية العــرب األبطال، والتي ســتجمع 

فريقي السالمية الكويتي والقوة الجوية العراقي.

وستقام المباراة المهمة يوم 24 سبتمبر 
الجاري في الكويت. 

وســيدير المبــاراة حكمنــا الدولــي علــي 
الســماهيجي، ويعاونــه حكمنا المســاعد 
الدولــي محمد جعفــر وحكمنا المســاعد 
الحكــم  فيمــا  صالــح،  عبــدهللا  الدولــي 

الرابع الدولي عيسى عبدهللا.
االتحــاد  مــن  الصــادر  التكليــف  ويأتــي 
الدولــي  لطاقمنــا  القــدم  لكــرة  العربــي 
التــي  المتعــددة  للنجاحــات  تواصــالً 
يحققها التحكيم البحريني في تواجده 
واالســتحقاقات؛  البطــوالت  بمختلــف 
نظيــر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على 
واإلقليميــة  المحليــة  األصعــدة  جميــع 

والقارية والدولية.
مــن  الســماهيجي  علــي  الحكــم  ويعــد   
الحــكام البارزين وســبق له إدارة العديد 
مختلــف  علــى  المهمــة  المباريــات  مــن 
األصعــدة، وظهوره الخارجي هو الثالث 
بطولــة  فــي  شــارك  إذ  اإلصابــة،  بعــد 
باإلضافــة   2019 بالعــراق  آســيا  غــرب 
محمــد  لــكأس   32 الـــ  دور  ذهــاب  إلــى 
الســادس، وأدت اإلصابــة لعــدم تفعيــل 
تواجــده فــي قائمــة النخبــة اآلســيوية 
لهــذا العــام بعــد أن كان متواجــًدا فيهــا 
طوال السنوات الماضية، فيما الحكمان 
المســاعدان محمــد جعفر عبدهللا صباح 
ضمن قائمة نخبة حكام قارة آسيا للعام 

2019، وســبق لهــم المشــاركة فــي إدارة 
العديــد من المباريات المهمة على جميع 
األصعدة، كما أن الحكم عيســى عبدهللا 

مــن الحــكام الذيــن ينتظرهــم مســتقبل 
واعــد، وكانــت لــه عــدد مــن المشــاركات 

الخارجية.

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  اســتقبل 
النصــف ســفير  البحرينيــة محمــد حســن 
الســيد  البحريــن  مملكــة  لــدى  اليابــان 
اللجنــة  بمقــر  وذلــك  ايتــو”  “هيديكــي 

بضاحية السيف.
 ورحــب النصف بالســفير الياباني مشــيدا 
الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز  فــي  بــدوره 
بيــن البلديــن الصديقيــن، ودعــم التعــاون 
المشــترك فــي مختلــف المجاالت ال ســيما 
فــي الشــأن الرياضي، مؤكــًدا أهمية زيادة 
الصعيــد  هــذا  علــى  اليابــان  مــع  التعــاون 
بمــا  وخبراتهــا  تجاربهــا  مــن  واالســتفادة 

يسهم في تطوير الحركة الرياضية.
 واســتمع النصــف إلــى شــرح مفصــل مــن 
السفير عن استعدادات اليابان الستضافة 
دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفية القادمة 
)أولمبياد طوكيو 2020( وما قامت به من 
جهد كبير في سبيل توفير كافة المنشآت 
وتهيئــة  والمالعــب  التحتيــة  والبنــى 
مختلــف الخدمــات والتســهيالت الالزمــة 
الســتضافة الحــدث الرياضــي األكبــر فــي 
العالــم، معرًبــا عــن اعتزاز مملكــة البحرين 

مــن  القادمــة  النســخة  فــي  بالمشــاركة 
األولمبيــاد وذلك على ضــوء التحضيرات 
التــي تقوم بها اليابــان والتي تعطي داللة 
واضحــة علــى قدرتها في تنظيــم الحدث 

وفق أعلى المستويات.
 وتطلــع النصــف لتعزيــز التعــاون الوثيــق 
المجــال  فــي  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
والتحضيــر  اإلعــداد  ســيما  وال  الرياضــي 
لمشــاركة البعثــة البحرينيــة فــي أولمبيــاد 
طوكيــو 2020 مبكــًرا تنفيــًذا لتوجيهــات 
بــن حمــد آل خليفــة  ســمو الشــيخ خالــد 

األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب 
األولمبيــة البحرينيــة والراميــة إلى تهيئة 
مختلــف الظــروف المثالية أمــام رياضيي 
البحرين للتمثيل المشرف في األولمبياد.

 وأكــد النصــف أن مملكــة البحريــن تركــت 
بصمة كبيرة من خالل مشاركتها المتميزة 
دورة  مــن  الماضيتيــن  النســختين  فــي 
األلعــاب األولمبيــة بعــد تحقيــق الميدالية 
 ،2012 لنــدن  أولمبيــاد  فــي  الذهبيــة 
وتحقيــق الميداليــة الذهبية والفضية في 

أولمبيــاد ريو 2016 برياضة ألعاب القوى، 
وتتطلع المملكة لحصد نتائج مشــرفة في 

أولمبياد طوكيو 2020.
 ومــن جانبــه، عبــر الســفير اليابانــي عــن 
خالص شــكره وتقديــره لألمين العام على 
عــن  معرًبــا  واالســتقبال  الضيافــة  حســن 
استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيالت 
فــي  البحريــن  مشــاركة  إلنجــاح  الالزمــة 
تعزيــز  ــا  متمنيًّ  2020 طوكيــو  أولمبيــاد 
التواصــل بما يخدم الحركة الرياضية في 

كال البلدين الصديقين.

طاقم التحكيم البحريني

النصف مستقباًل السفير الياباني

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي
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خسر منتخب الناشئين لكرة القدم أمام نظيره منتخب تركمانستان بهدف مقابل 
 transportation اثنيــن، فــي المبــاراة التي جمعــت الطرفين، أمس، علــى ملعــب
institute، في العاصمة األوزبكية )طشقند(، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة 

للمجموعة الثانية لتصفيات بطولة آسيا للناشئين 2020.

علــي  الالعــب  منتخبنــا  هــدف  وســجل 
زمــن  مــن  األول  الشــوط  فــي  الدوســري 
المبــاراة. وكان المنتخــب الناشــئ قــد خســر 
أول جولتيــن أمــام أوزبكســتان )1-3( وأمام 
الهنــد )0-5(. وقــاد منتخبنــا فــي التصفيــات 
المــدرب الوطنــي راشــد الدوســري. وتأهــل 
منتخــب الهنــد متصــدًرا عــن المجموعة بعد 

حصولــه علــى 7 نقــاط مــن فوزيــن وتعادل. 
وســتقام بطولــة آســيا للناشــئين 2020 فــي 
مملكــة البحريــن بعد منح االتحاد اآلســيوي 
لالتحــاد  االســتضافة  حــق  القــدم  لكــرة 
البحريني، فيما ستقام في ذات العام بطولة 
الشباب في أوزبكستان، على أن تقام بطولة 

تحت 23 عاًما في يناير المقبل بتايلند.

أحمر الناشئين يخسر من تركمانستان

وقــع االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة وفــي خطــوة الفتــة، علــى اتفاقيــة صحيــة مــع 
مستشفى الهالل، وذلك ضمن إطار تفعيل استراتيجية االتحاد البحريني لكرة السلة 
بتوجيهــات ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة رئيس االتحــاد، عبر التعــاون مع 
القطــاع الخــاص فــي الرعايــة الصحية الشــاملة، إذ يعــد التعاون مع القطــاع الخاص 
واحــًدا مــن بنود برنامج اســتجابة الذي أطلقه ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 

والرياضة.

وقام بتوقيع االتفاقية ناصر القصير نائب 
رئيــس االتحــاد ومــن جانــب المستشــفى 

اآلنسة فاطمة غلوم عوض.

تجهيزات صحية

المستشــفى  فــإن  االتفاقيــة،  وبموجــب 
لجميــع  مجانــي  فحــص  بتوفيــر  ســيقوم 
الكبــد،  الســكر،  )الضغــط،  األنديــة  العبــي 

الكلى، الكوليسترول، الطول والوزن(

وتخفيــض علــى فحــص علــى البصريــات 
يصــل إلــى 50 %، وتخفيــض علــى بعــض 
العــالج في عيــادة التجميل يصــل إلى 40 
%، وتخفيــض علــى عــالج األســنان يصل 
إلى ٪50، وتخفيض على خدمات األشعة 
والتحاليــل يصل إلى 20 %، وأيًضا توفير 
سيارة اإلســعاف مع الطاقم لمباريات قبل 
النهائي والنهائي بالنسبة لمسابقات الفئات 

العمرية وكذلك مهرجانات المايكرو.

إشادة بالتعاون

وأكد ناصر القصير أن توقيع االتفاقية مع 
مستشفى الهالل يأتي ضمن إطار التعاون 
المتبــادل بيــن الجانبيــن، مشــيًدا فــي هذا 
اإلطــار بمــا يبديــه المستشــفى مــن تفاعل 

إيجابي مع أفكار االتحاد.
وأكــد القصيــر أن االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة يســعى إلــى بنــاء شــراكات متميــزة 
المملكــة  فــي  القطاعــات  مختلــف  مــع 
وذلــك بهــدف تنفيــذ اســتراتيجية االتحاد 
لالرتقــاء بكــرة الســلة البحرينيــة وتوفيــر 
البيئــة المثاليــة أمــام جميع منتســبيها من 
أجــل المضــي قدمــا فــي تطويــر مختلــف 
أركان اللعبــة، معرًبــا عــن شــكره وتقديــره 
مــع  الهــالل علــى تعاونــه  إلــى مستشــفى 
االتحــاد، األمــر الــذي يؤكــد اســتراتيجية 
المستشــفى تجــاه دعــم الحركــة الشــبابية 

والرياضية في المملكة.

تنظيم مميز

مــن مستشــفى  عــوض  فاطمــة  وأشــادت 
االتحــاد  مــع  التعــاون  بحســن  الهــالل 
البحريني لكرة السلة والتنظيم المميز الذي 
لمســوه من مجلس إدارة االتحاد، مضيفة 

المميــز  والتعــاون  هــذا  التنظيــم  “حســن 
هــو الــذي جعلنا نقــدم على خطــوة توقيع 
االتفاقيــة مــع االتحــاد، إيماًنــا منــا بأهمية 
هــذه الخطــوة وانعكاســها اإليجابــي علــى 
كافــة األطراف وتأكيًدا على اســتراتيجية 
المستشــفى وتعاونــه المجتمعــي في دعم 

الحركــة الرياضيــة فــي المملكــة وخاصــة 
لعبــة كرة الســلة التي تســير بخطــى ثابتة 
نحو التقدم والرقي، ونحن في مستشــفى 
الهــالل ســنعمل بــكل طاقاتنــا فــي ســبيل 
وتنفيــذ  الهامــة  االتفاقيــة  هــذه  إنجــاح 
بنودها بصورة مثالية تخدم أهداف وقيم 
المستشفى وتنعكس بطريقة متميزة على 
كــرة الســلة ومنتســبيها”. وأضافــت “نقــدم 
الشــكر الجزيــل بالخصوص لســمو الشــيخ 
عيســى بن علــي آل خليفة رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة على إتاحة الفرصة 
لنــا لخدمة الشــباب البحرينــي في الجانب 
الرياضــي، وتحديــًدا فــي كرة الســلة التي 

تشهد شعبية كبيرة في مملكة البحرين”.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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العبي األندية



أعلــن مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايش الســلمي وجمعيــة “هذه هــي البحرين” 
إطاق مشــروع مركز الملك حمد للســام الســيبراني لتعزيز التســامح والتعايش 

بين الشباب.

جاء ذلك في حفل نظمه مركز الملك حمد 
العالمــي للتعايــش الســلمي وجمعيــة “هذه 
هــي البحريــن” فــي نيويــورك علــى هامش 
أعمــال الجمعيــة العمومية لألمــم المتحدة 
74، بحضــور مــا يقــرب مــن  الـــ  بنســختها 
200 شــخصية دبلوماسية ونخبة من كبار 
والهيئــات  الجمعيــات  وممثلــي  الضيــوف 
األممية والمنظمات الدولية ورجال الدين.

ويعتبــر مشــروع مركز الملك حمد للســام 
تفاعليــة  محــاكاة  منصــة  الســيبراني 
ســيعمل  إذ  المعلوماتيــة،  الشــبكة  عبــر 
المشــاركون فــي عالــم افتراضــي بصــورة 
فردية أو ضمن فرق التخاذ قرارات بشــأن 
والتحديــات  للقضايــا  االســتجابة  كيفيــة 
المتعلقــة بالتعايــش، والتي تشــمل العدالة 
والظلــم واألمن والتمييز والجرائم والعنف 
وســتمكن  وغيرهــا،  الدينــي  والتعصــب 
المســتخدمين  اإللكترونيــة  المحــاكاة 
مــن توفيــر إجابــات عــن األســئلة وحلــول 
للمشــاكل”. ويســتهدف برنامج الملك حمد 
العالمي للسام السيبراني الشباب لجعلهم 
روادا فــي مكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي 
والتطــرف،  الكراهيــة  خطــاب  ومحاربــة 
أشــكال  لــكل  حــد  وضــع  إلــى  إضافــة 
التحريض الســيبراني علــى ارتكاب أعمال 
التكنولوجيــا  باســتخدام  وإرهــاب  عنــف 

المتطورة.
وحظــي مشــروع مركز الملك حمد للســام 
الســيبراني بإشادات واســعة ودعم منقطع 
النظيــر من قبــل الحضور، والذيــن أجمعوا 
علــى أن المبادرة البحرينية الرائدة تترجم 
بجعــل  التاريخــي  المملكــة  التــزام  مــدى 
التســامح والتعايــش الســلمي منهاج حياة 
الوســطية  الســاعي وراء  الشــباب  بقيــادة 

واالعتدال.

موراتينوس: انفراد البحرين 

بإطالق مبادرات نوعية لم 

يشهد العالم لها مثياًل

المتحــدة  لألمــم  الســامي  الممثــل  وأكــد 
ميغيــل   ،)UNOAC( الحضــارات  لتحالــف 
فــي  لــه  كلمــة  فــي  موراتينــوس،  أنخيــل 
بإطــاق  البحريــن  مملكــة  انفــراد  الحفــل، 
لهــا  العالــم  يشــهد  لــم  نوعيــة  مبــادرات 
مثيــاً، إليمانهــا العميــق بجوهريــة صياغة 
بيــن جميــع  للحــوار  اســتراتيجية عالميــة 
مبنيــة  والحضــارات  واألديــان  الثقافــات 
علــى التفاهــم واالحترام المتبــادل، لتكون 
أكثر أهمية من أي مســائل أو قضايا دولية 
بخلــق  المنظمــة  اهتمــام  مؤكــدًا  أخــرى، 
شــراكة دائمــة مع مركــز الملك حمــد لتبني 
مثــل هــذه المشــاريع الرائــدة عالميــا تحت 

غطاء أممي.
وأكــد موراتينــوس أن تحالــف الحضــارات 
األممــي )UNOAC( يرحــب ويدعــم بقــوة 
بإطــاق  المهمــة  البحريــن  مبــادرة مملكــة 
للســام  حمــد  الملــك  مركــز  مشــروع 
الســيبراني، والــذي من شــأنه أن يضع حدًا 
للشــبكات االجتماعية التي تبــث الكراهية 
وتــروج للتمييز، وخلــق منصة حوار قادرة 
علــى ابتــكار مقاربــات اجتماعيــة وثقافية 

تتعمق في جذور مختلف المجتمعات.
وأضــاف موراتينــوس: “ال تقتصــر مهمتنــا 
الرئيســة فــي هــذا الكوكــب الصغيــر علــى 
الجوانــب البيئيــة كتغيــر المنــاخ؛ بل يجب 
أن تتركــز علــى كيــف يمكننــا العيــش مــع 
مختلــف  واحتــرام  وفهــم  البعــض  بعضنــا 
األديــان والطوائف، وهو أمــر قد أبلت فيه 
مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي باًء حسنًا لتكون المثال 
األبــرز علــى مســتوى العالــم أجمــع، لذلــك 
يجــدر بنــا حمايــة أرواح النــاس فــي بــادئ 

األمر ثم النظر إلى حماية البيئة”.
جــاءت  “لقــد  موراثينــوس:  واســتطرد 
البحريــن بهــذه الــروح المفعمــة بالتعايــش 
والتســامح لنشــرها في كافة أنحاء العالم، 
ويجــب علينــا وعلــى الجميــع التحلــي بهــا 
بأفكارنــا وقراراتنا وسياســاتنا وتصرفاتنا، 
ويجب علينا تبني مشاريع المملكة الرائدة 

في هذا السياق”.
للجهــود  تقديــره  موراثينــوس  وجــدد 
الجبارة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة 
جالــة الملــك المفدى في ســبيل نشــر قيم 
كافــة  فــي  الســلمي  والتعايــش  التســامح 
أرجــاء المعمــورة، وجعــل الشــباب صنــاع 
القــرار ومفتــاح النجــاح فــي هــذا المســعى 

اإلنساني الحميد.
التنفيذيــة  المديــرة  أشــادت  بدورهــا؛ 
للجنــة األمميــة لمكافحــة اإلرهاب ميشــال 
حمــد  الملــك  مركــز  بمشــروع  كونينكــس، 
للســام الســيبراني واصفــة إيــاه بالخطوة 
علــى  نوعهــا  مــن  والفريــدة  االســتثنائية 
تجعــل  وأنهــا  خاصــة  العالــم،  مســتوى 
يمثلــون  الجنســين  كا  مــن  الشــباب 
مجتمعاتهــم المدنية بكل شــفافية وعدالة 
ليكونوا شــركاء فاعليــن لمواجهة اإلرهاب 

والتطرف بكافة أشكاله.
واعتبــرت كونينكــس المشــروع البحرينــي 
مــن  النــشء  لتحشــيد  حميــد  مســعى 
مختلف انحاء العالم لبحث السبل الكفيلة 
والحلــول الناجعة لكافة مشــاكل التطرف، 
وصــوالً الى تهيئة عالم مســالم ومتســامح 

لجميع شعوب األرض.
وأضافــت كونينكــس: “إن مشــروع مركــز 
الحمد للسام السيبراني سيجعل األجيال 

القادمة وصنــاع القرار متيقظين لما يحاك 
مــن خطابــات كراهية وعنف عبر المنصات 
االلكترونيــة، خاصــة مــع تزايــد محــاوالت 
اســتقطاب الشــباب عبــر مواقــع الكترونية 
مشــبوهة لانضمــام للجماعــات اإلرهابيــة 
وحــدوث مــا ال تحمد عقباه، وهــو امر غير 

مقبول البتة”.
ولفتــت كونينكــس إلــى أن نجــاح المبادرة 
البحرينيــة يرتكــز في جوهــره على قاعدة 
“الشــباب عمــاد المســتقبل”، وبالتالي يجب 
دعمهــم ومنعهــم من االنخــراط بأية أعمال 
غيــر إنســانية وتفــادي وقوعهم فــي براثن 
التطــرف، وتوفير منصــة تفاعلية متطورة 
لجمع رؤاهم الواعدة بحياة أفضل للجميع 
أساســها الســام والوئــام وحريــة األديــان 

وحوار الحضارات.

الرسون: المشروع يحمل غايات 

إنسانية في قمة النبل 

بــدوره، قــال رئيــس معهد الســام الدولي، 
بمســتغرب  ليــس  إنــه  رد الرســون،  تيــري 

أن تطلــق البحريــن مشــروع الملــك حمــد 
العالمــي للســام الســيبراني بحكــم باعهــا 
الطويل لعصور طويلة في تعزيز التسامح 
األعــراق  كافــة  بيــن  الســلمي  والتعايــش 
واألديــان والثقافــات، مشــيرًا إلــى أن هــذا 
المشــروع يحمــل غايات إنســانية في قمة 
مســالمًا  مســتقباً  للبشــرية  تضمــن  النبــل 
الشــباب وخروجهــم  توحيــد رؤى  بفضــل 
والعنــف  الكراهيــة  فــوق  تســمو  بمرئيــات 

والتطرف.
وبيــن الرســون أن معهــد الســام الدولــي 
يعمــل عــن كثــب مــع مملكــة البحريــن عبر 
عــدة  منــذ  المنامــة  فــي  االقليمــي  مكتبــه 
ســنوات فــي شــراكة طويلــة األمــد غايتهــا 
جميــع  بيــن  والوئــام  الســام  قيــم  نشــر 
المجتمعــات المدنيــة، مجــددًا التأكيد على 
ريادة البحرين المســتمرة كنموذج يحتذى 
والتعايــش  الدينيــة  الحريــات  فــي صــون 

السلمي.
وأضــاف الرســون: “فخــورون بالعمل دومًا 
رائــدًا  مثــاالً  تبقــى  والتــي  البحريــن  مــع 
مشــروعها  بفضــل  والوســطية  لانفتــاح 

الملــك،  جالــة  الفــذ  وقائدهــا  االصاحــي 
إلــى جانــب ما تتمتــع به من حريــة التدين 
أن  وآمــل  الجنســين،  بيــن  والمســاواة 
تواصــل المملكــة مواكبــة هــذه المبــادرات 

واإلصاحات المثمرة”.

خالد بن خليفة: فسيفساء 
البحرين الغنية بالتنوع الثقافي 

شهدت تطوراً عبر األزمنة

وبهذه المناسبة، صّرح رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد للتعايش الســلمي الشيخ 
خالد بن خليفة آل خليفة: “فخورون للغاية 
باإلعــان عــن هــذا المشــروع الواعــد الذي 
ســيعزز طــرق وبرامــج التوعيــة بمفاهيــم 
التعايــش الســلمي والتســامح الديني على 
نطــاق عالمــي، وينقلها إلى آفاق أرحب من 
التنوع واالبتــكار، مع االعتماد على أحدث 

ما توصلت اليه التكنولوجيا المتطورة”.
وأضــاف: “العالم فــي أمس الحاجة لوجود 
برامــج متخصصــة تخــدم زيــادة التوعيــة 
الســلمي  التعايــش  ومبــادئ  بمفاهيــم 

والتســامح الدينــي ونبــذ التطــرف والعنف 
أدوات  باســتخدام  أشــكاله، وذلــك  بكافــة 
بغيــة  ذكيــة  تقنيــة  وأســاليب  مبتكــرة 
إحــداث نقلــة نوعية في توجهات الشــباب 
وأفكارهــم تعــود بالنفــع علــى مجتمعاتهــم 

وشعوبهم بالسام والوئام”.
التعايــش  الشــيخ خالــد أن  وبيــن ســعادة 
فــي  يومــي  حيــاة  أســلوب  كان  الســلمي 
البحرين منذ آالف السنين، وما تزال حتى 
يومنا هذا واحة لذلك التسامح مع تحولها 
إلــى موطن لمئات المســاجد والكنائس من 
جميــع الطوائف، والعديــد من المعابد التي 
تخدم احتياجات الجميع بتعدد ثقافاتهم.

فسيفســاء  أن  خالــد  الشــيخ  وأوضــح 
البحرين الغنية بالتنوع الثقافي قد شهدت 
تطــورًا الفتــًا عبــر األزمنــة لتصبــح اليــوم 
ملــك  بقيــادة  ومزدهــرة،  عصريــة  مملكــة 
يؤمن إيمانًا راسخًا أن الحرية الدينية هي 
مفتــاح التعايــش الســلمي فــي أي مجتمــع 
ودولة، حيث تســود روح األســرة الواحدة 
وتقبــل اآلخــر بغــض النظــر عــن ديانتــه أو 

مذهبه أو عرقه.

نيويورك - بنا

إطالق مركز الملك حمد للسالم السيبراني لتعزيز التسامح بين الشباب بنيويورك
التعايــش وتحديــات  لقضايــا  لالســتجابة  قــرارات  التخــاذ  افتراضــي  عالــم  فــي  تفاعليــة  محــاكاة  منصــة 
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رئيس “السالم الدولي”: مبادرات جاللة الملك في تعزيز التعايش ستبقى خالدة
خالد بن خليفة: البحرين بفضل قائدها الفذ اســتطاعت أن تكون منبراً حياً للوســطية واالنفتاح

اجتمــع رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز الملــك حمــد 
العالمــي للتعايش الســلمي الشــيخ خالد بن خليفة 
آل خليفة، مع رئيس معهد السام الدولي تيري رد 
الرســون، بحضور وفد مجلسي الشــورى والنواب 
المشارك ضمن فعاليات المركز، على هامش أعمال 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بنسختها الـ 74 في 

مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.
وبحــث الشــيخ خالــد مــع الرســون فــي االجتمــاع 
ســبل تعزيز التعاون الثنائي بين مركز الملك حمد 
العالمــي للتعايــش الســلمي ومعهد الســام الدولي 
بمــا يخــدم القيــم اإلنســانية األســمى، والمتمثلــة 
بالتســامح والحريــة الدينيــة وحــوار الحضــارات 
واألديــان وصــوالً إلــى الســام وخلــق بيئــة آمنــة 

ومستقرة لكافة شعوب العالم.
أبــرز  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
العالمــي  حمــد  الملــك  مركــز  ومنجــزات  أهــداف 
مــا  اســتعراض  إلــى  إضافــة  الســلمي،  للتعايــش 
تمخــض عــن زياراته لمختلف قــارات العالم خال 
عاميــن للترويــج للتجربــة البحرينيــة الرائــدة في 
التسامح والتعايش السلمي، ونشر صورة مشرقة 
عــن الحريات الدينية التي تتمتع بها البحرين منذ 

حقب زمنية طويلة.
وأكــد الشــيخ خالد بن خليفــة آل خليفة أن مملكة 
البحريــن بفضل قائدها الفذ، جالة الملك المفدى، 

ورؤيتــه المســتنيرة لعالم عــادل ومســالم للجميع، 
استطاعت أن تكون منبرًا حيًا للوسطية واالنفتاح 
علــى جميــع الثقافــات واألديان، مــع ضمان حقوق 

الجميع في حرية التعبد واإليمان.
وبيــن الشــيخ خالــد أن مركــز الملــك حمــد العالمي 

للتعايــش الســلمي مســتعد لتنفيــذ عــدة مشــاريع 
فريــدة من نوعها لتعزيز قيم التســامح والتعايش 
المنطقــة والعالــم، وذلــك  الســلمي علــى مســتوى 
هــذا  فــي  العريــق  البحريــن  تاريــخ  مــن  انطاقــًا 
المجــال واحتضانهــا لمئــات دور العبــادة لمختلــف 

المذاهب والطوائف واألديان.
وأوضح الشيخ خالد أن مركز الملك حمد العالمي 
للتعايــش الســلمي يقــع علــى عاتقــه فــي الوقــت 
الحاضــر تصديــر هذه التجربــة البحرينيــة الرائدة 
لكافــة مناطق العالــم، خاصة المناطق التي تواجه 

صراعات دينية.
مــن جهتــه، أبــدى تيــري رد الرســون رئيــس معهــد 
الســام الدولي ترحيبــه بتعزيز التعاون مع مملكة 
البحرين في مجال نشــر قيم التســامح والتعايش 
الســلمي على مســتوى المنطقة والعالم، معربًا عن 
إعجابــه باســتمرار لعب المملكــة دورًا حيويا حتى 
يعــم الســام والوئــام شــعوب المنطقــة باالســتناد 

على الحريات الدينية المصانة لدى الجميع.
وأكــد الرســون أن مبــادرات جالــة الملــك الراقيــة 
ســتبقى  الســلمي  التعايــش  تعزيــز  مجــال  فــي 
زياراتــه  أن  إلــى  الفتــًا  ودوليــًا،  إقليميــًا  خالــدة 
المتكــررة لمملكــة البحريــن جعلتــه يــدرك القيمــة 
الحقيقيــة إلنجــازات البحريــن فــي مجــال تعزيــز 
بنــي  جميــع  بيــن  والتســامح  الدينيــة  الحريــات 
البشــر علــى اختــاف مذاهبهــم وأعراقهــم، وتبني 
مواقف وســطية علــى الدوام سياســيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا.
كمــا رحــب الرســون بتعــاون معهد الســام الدولي 
مــع مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي 
بمختلــف مبادراتــه الفريــدة واإلنســانية بالدرجــة 
األولــى لقدرتهــا على تحقيق مــا لم تتمكن الجهود 
السياسية من تحقيقه في خلق وعي حقيقي في 
المجتمعات من جانب شــبابي على أســس المحبة 
والســام والعدالــة، الفتــًا إلــى أن هــذه المبــادرات 
يجب أن تلقى الدعم من قبل جميع الجهات ذات 

العاقة.

نيويورك - بنا

رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مجتمعا مع رئيس معهد السالم الدولي

جانب من إطالق مشروع مركز الملك حمد للسالم السيبراني لتعزيز التسامح بين الشباب في نيويورك

المشروع حظي 
بإشادات واسعة 

ودعم منقطع 
النظير من الحضور

استهداف الشباب 
لجعلهم روادا 
في مكافحة 

اإلرهاب

وضع حد للتحريض 
السيبراني على 

ارتكاب العنف 
واإلرهاب

المبادرة تترجم مدى 
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بجعل التسامح 
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إعداد: هبة محسن

قــام البنــك األهلــي المتحد - المجموعــة المصرفيــة اإلقليمية الرائــدة، بالتعاون 
مــع شــركة الخدمات المالية العربية )AFS( المــزود الرائد لحلول الدفع والتقنية 
الماليــة في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا، بتفعيل قبــول أجهزة نقاط البيع 
)POS( األولــى فــي البحريــن القائمــة علــى نظــام أندرويــد لمحفظــة الهواتــف 
المحمولة )bwallet(، وإضافتها إلى حلول الدفع المبتكرة للبنك األهلي المتحد. 

األهلي  للبنك  المتكامل  الدفع  حل  إن 
أنحاء  جميع  فــي  ُطــرح  ــذي  ال المتحد 
المملكة، أصبح بإمكانه قبول محفظة 
الهواتف المحمولة الصديقة للمستهلك، 
bwal� المحمولة  الهواتف  )ومحفظة 

الدفع  أنظمة  دعــم  إلــى  باإلضافة   ،)let
تقنية  وخـــيـــارات  والمحلية  الــدولــيــة 
الدفع FinTech بما في ذلك البطاقات 
القائمة  والمعامالت  التالمسية،  غير 

.QRو NFC على كود
أطلقت شركة الخدمات المالية العربية 
بتلكو  شــركــة  مـــع  ــشــراكــة  ــال ب  ”AFS“
للحلول  ــمــوفــرة  ال ــرائـــدة  الـ الــشــركــة   -
الـــرقـــمـــيـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن - مــحــفــظــة 
الهواتف المحمولة )bwallet( في العام 

 .2018
واليوم، يتم استخدامها يوميا من قبل 
اآلالف  خالل  من  نامية  عمالء  قاعدة 

البيع  مجال  في  الرائدة  الشركات  من 
والــفــنــادق،  السينما،  ودور  بالتجزئة، 
جميع  في  الترفيه  وأماكن  والمطاعم 
أنحاء المملكة. ُتقدم محفظة الهواتف 
آمــنــة  مـــيـــزات   )bwallet( الــمــحــمــولــة 
تحويل  يتخللها  وســهــلــة،  ومــنــاســبــة 
 ،)P2P( األمـــوال مــن شخص إلــى آخــر
الـــدولـــي، وتقسيم  األمــــوال  وتــحــويــل 
Card�( الــفــاتــورة، والــدفــع مــن خــالل
In�App Bill Pay�( وبتلكو   )On�File

.)ments
ــفــيــذي  ــن ــت ــيــــس ال ــ ــرئ ــ ــــب ال ــائ ــ ــق ن ــ ــل وعــ
للمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 
المتحد ســوفــرات  األهــلــي  الــبــنــك  فــي 
مع  نتشارك  أن  “ُيسعدنا  قائاًل  سيغال 
 )AFS( شركة الخدمات المالية العربية
البحرين  فــي  الــرئــيــســة  ــدفــع  ال حــلــول 
والمنطقة. كشركة رائدة في البحرين، 

بتقديم  المتحد  األهــلــي  البنك  يلتزم 
مصممة  ومتخصصة،  مبتكرة  حلول 
لتعزيز تجربة العمالء من خالل توفير 
الشراكة سُتمكن  هذه  متكاملة.  حلول 
ــمــتــحــد مـــن تــوفــيــر  الــبــنــك األهـــلـــي ال
لعمالئها  نوعها  من  فريدة  تكنولوجيا 
في  سُيساعد  مــا  الــدفــع،  عمليات  فــي 
خالل  من  المصرفية  المعامالت  جعل 
ــر بـــســـاطـــة، وســـرعـــة  ــثـ الـــبـــطـــاقـــات أكـ
المبادرة  هــذه  ُتعد  للعمالء.  ومــالءمــة 
 go smart,( إستراتيجيتنا  من  جــزءا 
go digital( التي ال تهدف إلى توسيع 
وخدماتنا  منتجاتنا  مجموعة  نــطــاق 
المقدمة رقميا فحسب، بل أيضا ضمان 
دعمها ببنية تحتية تقنية قوية، ودعم 
المتخصصين  الــخــبــراء  مــن  استباقي 

لدينا”.
ذات  الـــمـــدفـــوعـــات  قـــبـــول  حـــلـــول  إن 
البنك  من  الحديثة  العالمي  المستوى 
البيع  نقاط  أجهزة  في  المتحد  األهلي 
أنــدرويــد،  بنظام  تعمل  الــتــي   ،)POS(
ــي الــــســــوق. تـــحـــتـــوي هـــذه  رائـــــــدة فــ
األجـــهـــزة عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــمــزايــا 
كل  قبول  مثل  المضافة،  القيمة  ذات 
ــرئــيــســة، الــدمــج  ــبــطــاقــات ال أنــظــمــة ال

المتعدد المسارات في المتاجر الكبرى، 
برامج  للعمالت،  الديناميكي  التحويل 
الوالء، خطط الدفع السهلة، والقروض 

التجارية. 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ مـــن جــهــتــه، قـــال ال
 )AFS( لشركة الخدمات المالية العربية
على  الحصول  “ُيسعدنا  شيكر  شندرا 
أحدث الحلول من البنك األهلي المتحد 
المحمولة  ــهــواتــف  ال محفظة  لــقــبــول 
أول  الكبيرة،  الشعبية  ذات   )bwallet(
مــحــفــظــة رقــمــيــة لــلــهــاتــف الــمــحــمــول 
وحلول الدفع في مملكة البحرين. من 
لمستخدمي  ُيمكن  التطور،  هذا  خالل 
bwal� المحمولة  الــهــواتــف  )محفظة 
let( االستمتاع بوسيلة الدفع المفضلة 
في  المتاجر  مع  تعاملهم  أثناء  لديهم 
جميع أنحاء المملكة، كما يمكن للتجار 
والعمالء على حد سواء االستفادة من 
من  وآمــنــة  وسلسة  مريحة  معامالت 
إننا  المالية.  المعامالت  أنــواع  مختلف 
الرائدة  التكنولوجيا  تقديم  إلى  نتطلع 
فـــي الـــســـوق بــشــكــل مــســتــمــر، وجــعــل 
bwal� المحمولة  الــهــواتــف  )محفظة 
أنــحــاء  فــي جميع  حــيــاة  أســلــوب   )let

المملكة”.

للبنك  ”POS“ ــع  ــي ــب ال نـــقـــاط  ــزة  ــهـ أجـ بـــواســـطـــة 

”bwallet“ األهلي المتحد” يفعل خدمة الدفع من“

ــبــحــريــن لــلــمــعــارض المنامة - ديار المحرق ــمــركــز ال ــدا ب يـــبـــدأ غــ
الخاص  )الـــبـــازار(  التخفيضات  مهرجان 
األفضل  الوجهة  يعتبر  الذي  “الحواج”،  بـ 
ومستحضرات  العطور  لــشــراء  واألعـــرق 
الــتــجــمــيــل فـــي الــبــحــريــن، ويــنــتــهــي يــوم 
السبت 28 سبتمبر، إذ يستمر لمدة 5 أيام 
من 9:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا ثم من 

4 عصرا حتى 10مساًء.
لدى  التسوق  متعة  الــحــواج  بـــازار  ويعد 
االختيار  من  العمالء  يتمكن  إذ  كثيرين، 
العطور  من  من ضمن مجموعة  والشراء 
المكياج،  العالية،  الــجــودة  ذات  العالمية 
مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة، الــســاعــات، 
األكـــســـســـوارات واألمــتــعــة، إضــافــة إلــي 

األجهزة اإللكترونية المنزلية.
توجد  الــمــعــروضــات  مــن  التشكيلة  هــذه 
ــن أشــهــر  بـــجـــانـــب مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــ
Samsonite & Amer�  الماركات العالمية :
 ican � GC � Guess � Tourister � TCL

 .� SAMSUNG � Swarovski

هـــذا إضــافــة إلـــى عـــدد هــائــل مــن أنـــواع 
التجميل والعناية  العطور ومستحضرات 

بالبشرة. 
البازار  هــذا  في  “سامسونج”  تشارك  كما 
بمجموعة كبيرة من األجهزة اإللكترونية 
وتخفيضات  مــغــريــة  بــعــروض  الــمــنــزلــيــة 

هائلة.

ويــعــد الـــبـــازار واحـــــدا مـــن ضــمــن أقـــوى 
“الحواج”  يقدمها  التي  العروض  وأضخم 
خالل العامـ والتي يشارك فيها هذه المرة 
كريستال “سواروفسكي” بعروض مذهلة. 
الحواج  مجموعة  تعرض  األولــى  وللمرة 
الكهرمان  مسابيح  مــن  كــبــيــرة  تشكيلة 

بخصومات تصل إلى 60 %.

“حديقة  افــتــتــاح  الــمــحــرق”  “ديـــار  تعتزم 
المحرق”  “ديــار  في  حديقة  أكبر  الــديــار”، 
خـــالل الــربــع األخــيــر مــن الــعــام الــحــالــي، 
والتي ستكون إحدى أبرز الوجهات التي 
تجتذب العوائل والزوار من جميع األعمار 
الترفيهية  األنــشــطــة  مختلف  لــمــمــارســة 
خضراء  مساحات  على  ستحتوي  كونها 

ومناظر طبيعية خالبة.
 وتمتد “حديقة الديار”، التي بدأت أعمال 
على   ،2019 مــارس  شهر  منذ  فيها  البناء 
عند  وتــقــع  مــربــع  مــتــر   32,800 مــســاحــة 
ــار الــمــحــرق”،  ــ الــمــدخــل الــرئــيــســي مــن “دي
هللا  بــإذن  له  المغفور  جامع  من  وبالقرب 
تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 
للسيارات،  موقف   200 مــن  أكثر  وتضم 
للعب  منطقة  وكذلك  قــدم  كــرة  ومالعب 
متر   400 حوالي  مساحتها  تبلغ  األطفال 

مربع.
“ديار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأوضــح   

“ديــار  “ستقدم  العمادي  أحمد  الــمــحــرق”، 
نوعه  من  وفريد  جديد  مفهوم  المحرق”، 
كونها  البحرين،  بمملكة  العامة  للحدائق 
المتنوعة  ــمــرافــق  ال مــن  الــعــديــد  ستضم 
لتكون  العمرية  الفئات  لمختلف  المالئمة 
االستجمام  فــي  للراغبين  مثالية  وجهة 
وممارسة الرياضة من قاطنين وزوار “ديار 
لممارسة  مناطق  ستوفر  كما  الــمــحــرق”. 
من  التي  والترفيهية،  الرياضية  األنشطة 

وتقرب  المجتمع  أواصــر  تنّمي  أن  شأنها 
منحهم  من خالل  والعائالت  األفــراد  بين 
مساحات لممارسة هواياتهم وقضاء أمتع 
األوقات في الهواء الطلق”. كما ستشتمل 
“حديقة الديار” أيًضا على مضمار جري ذي 
خارجيتين  ومنطقتين  مطاطية،  أرضية 
الهواء  في  الرياضية  التمارين  لممارسة 
الــطــلــق، وُأخــريــيــن لــلــنــزهــات، كــمــا سيتم 
إنشاء منطقة مخصصة للطعام والشراب.

ــن لــلــمــعــارض ــريـ ــحـ ــبـ ــز الـ ــركـ ــمـ ــدا بـ ــ ــ ــدأ غ ــ ــب ــ ي ــذ مــــارس 2019 مــن ــاء فــيــهــا  ــن ــب ال أعـــمـــال  بــــدأت 

5 أيام من متعة التسوق في بازار “الحواج” ن أكبر حديقة بالربع األخير “ديار المحرق” تدشِّ
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وقعــت دائــرة اإلعــالم والعالقــات الجامعيــة ممثلة عــن جامعــة البحرين، 
وشــركة “جرافيتي فيليج” يوم األحد الموافق 15 ســبتمبر 2019 مع بداية 
الســنة الدراســية الجديــدة، عقــًدا نــص على دعــم طالب جامعــة البحرين 
باســتثمار الجهــود والطاقــات المتوافــرة لــدى الطرفيــن لخدمــة الجانــب 

التعليمي واالجتماعي وفتح آفاق ومجاالت جديدة لألجيال القادمة.

ــوف تـــوفـــر  ــســ ــد، فــ ــقــ ــعــ ــ ــوجــــب ال ــمــ ــ وب
“جرافيتي إندور سكاي دايفينغ” برامج 
حصرية  بــعــروض  وتدريبية  تعليمية 
ــبــحــريــن، الــتــي  لــلــطــلــبــة مـــن جــامــعــة ال
ــداد مــدربــيــن ومــدربــات  مــن شــأنــهــا إعــ
النفق  فــي  الــحــر  لــلــطــيــران  بحرينيين 
الــهــوائــي الــزجــاجــي، هـــذا إضــافــة إلــى 
إلــى  لــلــوصــول  وتــدريــبــهــم  تشجيعهم 
المنافسات  االحترافية والمشاركة في 

العالمية باسم مملكة البحرين.
ــذا الــعــقــد  ــ ــا الـــعـــقـــد أن هـ ــرفـ ــد طـ ــ ــ وأك
الــوطــنــي  بـــالـــدور  منهما  ــا  إيــمــاًن يــأتــي 

ــي لـــلـــطـــرفـــيـــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
بينهما،  لــلــتــكــامــل  وتــحــقــيــقــا 

المشاركة  تحقيق  إلى  وتهدف 
فــــــي تــــطــــويــــر الـــمـــنـــاهـــج 

التعليمية وفتح 
جديدة  أبــواب 
لـــــــٲجـــــــيـــــــال 

الــقــادمــة واخــتــالق وظــائــف فــي شتى 
المجاالت. 

“جرافيتي  لـ  التسويق  مديرة  وعبرت 
لمن  “إنـــه  قائلة  فتحي  مــريــم  فيليج” 
تنمية  في  المساهمة  ســرورنــا  دواعــي 
جامعة  مع  بالتعاون  الوطنية  الكوادر 
ــذا الــمــجــال  ــــدة فـــي هــ ــرائ ــ الــبــحــريــن ال
ــارك الـــخـــبـــرات  ــشــ ــ ــي ت والــمــتــمــثــلــة فــ
برامج  نجاح  في  واإلسهام  والبرامج، 
خبرات  من  يحتاجه  بما  الطرفين  كال 
تجهيزات  مــن  أو  اآلخـــر  ــطــرف  ال مــن 
قد تساهم في إنجاح البرامج، إضافة 
والعلمية  العملية  الــجــوانــب  لتطوير 
ــق  الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى خــل
وظـــائـــف جــديــدة 
ومــــشــــاركــــات 
ريــــــــاضــــــــيــــــــة 
بـــحـــريـــنـــيـــة عــلــى 
الصعيد المحلي والعالمي”.

إعداد مدربين بحرينيين للطيران الحر

الفطيم  ماجد  شركة  تديرها  التي  “كــارفــور”،  من  كل  أعلنت 
األكثر  التوصيل  تطبيقات  أحــد  “طــلــبــات”،  و  البحرين،  فــي 
المنطقة، تعاونهما لمنح العمالء فرصة شراء  استخداًما في 
هذا  يقدم  إذ  اإلنــتــرنــت،  عبر  “كــارفــور”  مــن  الغذائية  الــمــواد 
االبتكار تجربة تسوق أكثر سهولة ويسر، ويعد هذا التعاون 
األول من نوعه في المنطقة الذي تقدم فيه منصة لتوصيل 

الطعام خيار توصيل المواد الغذائية والبقالة.
قائمة  الغذائية تحت  “كارفور”  مواد  وتندرج خدمة توصيل 
ــبــقــالــة” ضــمــن تطبيق “طــلــبــات”. ومــنــذ إطــــالق خــدمــات  “ال
الطلب  في  زيــادة  التطبيق  “كــارفــور” شهد  منتجات  توصيل 
الطازجة،  والخضار  والفاكهة  المعلبة  الخفيفة  الوجبات  على 

وكذلك األطعمة األساسية مثل الحليب والبيض والخبز.
ومن خالل “طلبات Go”، الشبكة اللوجستية المتطورة، سوف 
يتمكن مستخدمو تطبيق طلبات من استالم منتجات البقالة 

المطلوبة بغض النظر عن مواقع وجودهم.
وقال مدير “كارفور” في البحرين لدى ماجد الفطيم للتجزئة 
جيروم عقل : ’نحن في “كارفور” نبذل قصارى جهدنا لتوفير 

التي  التسوق  وسيلة  كانت  مهما  لعمالئنا  استثنائية  تجربة 
في  الــرائــدة  الشركات  إحــدى  “طلبات”  وتعد  يستخدمونها. 
أســواق  فــي  بيننا  األغــذيــة، وهــنــاك شــراكــات  مجال توصيل 
لمستويات جديدة  الشراكة  بهذه  نرتقي  أن  أخرى، ويسعدنا 
البقالة  توصيل  خدمة  نطاق  توسيع  خــالل  مــن  التميز  مــن 
التسوق  يشهده  الــذي  اإلقــبــال  ومــع  أيــًضــا.  البحرين  لتشمل 
اإللكتروني، فنحن نفخر أن نكون جزًءا من هذا التوجه الذي 
يتيح للعمالء وسيلة سهلة للوصول إلى مجموعة واسعة من 

منتجات “كارفور”.

بمناســبة فصــل الخريــف، ُتعيد “ســتاربكس” تقديم مشــروبها الموســمي المفضــل “بمبكن 
ســبايس التيــه وفرابتشــينو”، فــي جميــع مقاهيهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشمال إفريقيا.

بشعبية  إطالقه  منذ  الذي حظي  التيه”،  “بمبكن سبايس  ويتكون مشروب 
كبيرة لدى عشاق القهوة من جميع أنحاء العالم، من مزيج رائع من نكهات 
الخريف المميزة كالقرفة وجوزة الطيب والقرنفل وتوابل فطيرة اليقطين، 
المخفوقة  الكريمة  من  طبقة  وتعلوه  اللذيذة  اإلسبرسو  قهوة  إلى  يضاف 

المحالة لطعم غني.
المجتمعية  والمسؤولية  لالتصال  اإلقليمية  المديرة  قالت  المناسبة،  وبهذه 
لزبائن  “بالنسبة  لدى ستاربكس الشرق األوسط وشمال إفريقيا رنا شاهين 
ستاربكس، فإن فصل الخريف ال يبدأ إاّل مع أول رشفة من مشروب بمبكن 
سبايس التيه. ونحن نعيد تقديم هذا المشروب اللذيذ في هذا الوقت من 
كل عام مدفوعين بردود الفعل اإليجابية التي نتلقاها بشأنه عاما بعد عام”.

سيتمكن عشاق “بمبكن سبايس التيه” من التمتع بهذا المشروب الرائع في 
جميع مقاهي “ستاربكس” في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لفترة 

محدودة فقط.

ــة ــة والبقالـ ــواد الغذائيـ ــل المـ ــة توصيـ ــاق خدمـ المشروب الخريفي يحظى بشعبية لدى عشاق القهوةإطـ

“ستاربكس” تطلق “بمبكين سبايس التيه” الرائع“كارفور” تنضم إلى منصة “طلبات”
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تتحسن األحوال ويكون الجو غير مقلق. 

تتخلص من التوّتر واالنفعاالت والتشنجات.

قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأ مفاجئا.

تستعين بخبرة أحد المقربين منك في العمل.

استعد لبعض العراقيل على مختلف الصعد. 

خيارك يميل نحو كل ما يعرض صحتك للخطر.

تعمل على مشروع جديد كنت تحلم به.

تحاول أن تكون متحفظا في خططك.

 سيطر على انفعاالتك أمام أفراد المجتمع.

ترتاح لتطورات المهنية وتبدو مزهوا بنفسك.

استعن بمجالت علمية متخصصة بالصحة.

تعاني ذيول مشكالت سابقة على الصعيد 
المهني.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

23 سبتمبر

 2015
استقالة رئيس مجموعة  

ة  ڤولكسڤاغن األلمانيَّ
ارات  لصناعة السيَّ

مارتن ڤينتركورن 
إثر فضيحة 

كات  الُمحرِّ
المغشوشة، التي 

ة،  اتخذت أبعاًدا عالميَّ
وخسرت المجموعة بسببها 

مليارات الدوالرات في البورصة.

تفاعل الجمهور مع أغنية 
الفنانة السورية أصالة 

نصري الجديدة بعنوان 
“ما أسامح” التي تخّطت 

المليون مشاهدة بعد 
يومين من طرحها على 

قناتها الرسمية على 
يوتيوب.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــي األهــمــيــة ــش مــواضــيــع غـــايـــة فـ ــاق ــن 4 فـــصـــول ت

كتاب غذاؤنا واإلشعاع لزكريا خنجي

صــدر عــن المركز العربــي لتأليف وترجمــة العلوم الصحية التابــع لجامعة الدول 
العربية كتاب )غذاؤنا واإلشعاع( لزكريا خنجي

يقول خنجي في مقدمة الكتاب:
السؤال  على  يجيب  الكتاب  هذا  إن 
األكثر طرًحا في عالم األغذية وهو: 
ــاذا يــحــدث إذا تــنــاول إنــســان ما  مــ
غذاء ملوث باإلشعاع؟ هل سيصاب 
بالسرطان؟ أم هل سيصاب بأمراض 
أقل حدة من ذلك؟ فإن كان فما هذه 

األمراض؟
كثيًرا  غيرها  وربما  هذه  مثل  أسئلة 
ــان وتــبــحــث عن  ــ مــا تـــرد عــلــى األذهـ
ــشــافــيــة، ولـــكـــن اإلجـــابـــة  اإلجـــابـــة ال
ما تكون مبهمة وغير واضحة  دائًما 
تبحث  الــتــســاؤالت  فتبقى  المعالم، 
ــتــزايــد حـــوادث  عـــن حـــل وخـــاصـــة ب
انفجار  كحادثة  النووية  االنفجارات 
الــمــفــاعــل الـــروســـي )تــشــرنــوبــل( في 
ــذي ارتــبــط بــصــورة أو  عــام 1986، ال
ــأخــرى بــاألغــذيــة الــمــلــوثــة الــقــادمــة  ب
المجفف  كالحليب  تلك األصقاع  من 
ــة )فــوكــوشــيــمــا(  ــادثـ واألعــــــاف، وحـ
ومـــا شــابــه   2011 مــــارس  ــيــابــان  ــال ب
ــك مـــن حــــــوادث، أصــبــحــت مثل  ــ ذل
من  باإلشعاع  الملوثة  األغــذيــة  هــذه 
المستهلك  حياة  في  المهمة  القضايا 
في شتى بقاع الكرة األرضية، وذلك 
لــكــون تــرســيــب األشــعــة فــي الجسم 
بأنه ذو صفة تراكمية، بمعنى  يتميز 
ــدرة على  ــاع ذو قــ ــعـ آخـــر فـــان اإلشـ
مع  الغذائية  السلسلة  عبر  االنتقال 
من  مرحلة  كــل  فــي  تركيزها  ازديـــاد 
االنتقال حتى تصل اإلنسان  مراحل 
فإنها  لذلك  قيمة؛  أعلى  في  فتكون 
وفي  عظامه  في  تترسب  أن  يمكن 
في  لــه  فتسبب  وخـــايـــاه،  أنسجته 
الخبيثة  األورام  األحيان  من  الكثير 
أمــاكــن مختلفة من  )الــســرطــان( فــي 
ــانـــب آخــــر وعــلــى  جــســمــه. ومــــن جـ
كــثــيــرة أقــرت  ــرغــم مــن فـــإن دوالً  ال
في  اإلشعاع  من  جرعات  استخدام 
وإلطالة  األغــذيــة  مــن  الكثير  تعقيم 
صاحيتها. ليس ذلك فحسب، وإنما 

التي  ويــف  الميكرو  أفــران  أصبحت 
غزت منازلنا من غير أن نتعرف على 
معها  التعامل  وكيفية  تكنولوجيتها 
شرها  نأمن  حتى  صحيحة  بطريقة 

قضية في غاية الخطورة.
الحقائق  تتشتت  وتــلــك  هــذه  وبــيــن 
الناتجة من عدم  الرعب  بؤر  وتكمن 
من  الــنــوعــيــات  هـــذه  مــاهــيــة  إدراك 
الكتاب  في  لها  تطرقنا  التي  األشعة 
على  المختلفة  تأثيراتها  حيث  مــن 
نتناول نحن وأوالدنا،  التي  األطعمة 
ومـــن خـــال كــشــف بــعــض الــحــقــائــق 
الــضــوء  بــعــض  ألقينا  فــإنــنــا  العلمية 
على تأثير هذه األشعة على الكائنات 
غذاءنا،  عادة  تشاركنا  التي  الدقيقة 
غير  التغييرات  بعض  فيه  فتحدث 
فساده،  في  سبًبا  فتكون  المرغوبة 
تلك  من  البكتيريا  هذه  تكن  لم  وإن 
لألغذية  فــســاًدا  تسبب  الــتــي  الــفــئــة 
فإنها حتما ستكون من الفئة األخرى 
التي عادة ما تكون سبًبا في إصابة 
بعض األشخاص بالتسممات الغذائية
ــذا الــكــتــاب أربــعــة مــحــاور  تــنــاول هـ

رئيسية، وهي:

المحور األول:

 المواد المشعة واإلشعاع، نتناول فيه 
المختلفة،  ومــصــادرهــا  األشــعــة  أنـــواع 
وتأثيرات اإلشعاع على جسم اإلنسان 
وبقية الكائنات الحية، وذلك من خال 
ــمــواد  ــتــاريــخــي الكــتــشــاف ال الـــســـرد ال
ومــصــادر  الــمــشــعــة،  والــنــظــائــر  المشعة 
ــيــعــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــطــب اإلشــــعــــاع ال
ــنـــوويـــة  ــيـــرات الـ ــفـــجـ ــتـ وتــــأثــــيــــرات الـ
األسلحة  وكذلك  النضب  واليورانيوم 

النووية وما إلى ذلك

المحور الثاني:

نتناول  بــاإلشــعــاع،  الــغــذاء  تلوث   
للمواد  الــغــذاء  تــعــرض  فيه طــرق 
الــتــي ينتقل  الــمــشــعــة، والــكــيــفــيــة 

السلسلة  عبر  اإلشعاع  خالها  من 
المحور  يتطرق  وكذلك  الغذائية، 
ــاذا يفعل  الــثــانــي إلـــى الـــســـؤال: مـ
غــــــذاءه  تــــعــــرض  إن  ــان  ــ ــســ ــ ــ اإلن

لإلشعاع؟

المحور الثالث: 

نتناول  التشعيع،  األغــذيــة  حــفــظ 
الحديثة  التكنولوجية  الطرق  فيه 
األغــذيــة  صــنــاع  يستخدمها  الــتــي 
ــغــذاء  ــة عــمــر ال ــالـ فـــي تــعــقــيــم وإطـ
ــذاء عن  ــغـ بــاســتــخــدام تــعــريــض الـ
من  مــحــددة  لجرعات  وعمد  قصد 
اإلشـــعـــاع، وتــأثــيــر هـــذه الــجــرعــات 
المحددة من اإلشعاع على الكائنات 
الدقيقة التي تعيش على األغذية، 
ــك تــأثــيــرات هـــذه الــجــرعــات  وكــذل
على القيمة الغذائية للغذاء، وكذلك 
السؤال: هل يمكن أن  يجيب على 
تتسبب هذه الجرعات من األغذية 
في  السرطانية  المواد  تكوين  في 
تــأثــر فــي اإلنــســان  الـــغـــذاء بحيث 

حتى على المدى البعيد ؟

المحور الرابع:

ــمــيــكــروويــف والـــغـــذاء،   أفـــــران ال
ويتناول هذا المحور السؤال األكثر 
استخدام  هل  العالم،  في  انتشاًرا 
وكذلك  ؟  آمن  الميكروويف  أفــران 
نتناول من خال هذا المحور الفرق 
ــران الــعــاديــة  ــ ــ بــيــن اســتــخــدام األف
ــمــيــكــروويــف مـــن حيث  وأفـــــرن ال
وتأثيراتها  الــغــذاء  على  تأثيراتها 
عــلــى مــيــكــروبــات الـــغـــذاء، وأخــيــًرا 

على صحة اإلنسان
ــا خنجي  ــريـ زكـ الـــدكـــتـــور  ويــخــتــم 
حــديــثــه بــتــقــديــم الــشــكــر الــجــزيــل 
لــلــمــركــز الــعــربــي لــتــألــيــف وتــرجــمــة 
لجامعة  ــتــابــع  ال الــصــحــيــة  ــعــلــوم  ال
ــة الــكــويــت  ــدولـ ــيــة بـ ــعــرب ــدول ال ــ ــ ال
هــذا  يجيب  أن  ويــأمــل  الشقيقة، 
األسئلة  مــن  الــعــديــد  على  الــكــتــاب 

المتعلقة بهذا الموضوع.

غالف الكتاب

يــشــارك كــل مــن تــونــي كوليت 
ــت ومــيــريــت  ــ ــران وســـــوزانـــــا غــ
ويــفــر وعـــدد آخــر مــن الممثلين 
ــي أحـــــــداث  ــ ــ ــن ف ــ ــي ــ ــي ــ ــرك ــ ــي األمــ
الــمــســلــســل الــبــولــيــســي الــجــديــد 
تــعــرضــه  الـــــــذي  يـــــصـــــدق”،  “ال 
ثماني  مـــدى  عــلــى  “نتفليكس” 
بين  ما  مدتها  تــتــراوح  حلقات، 
مسلسل  يروي  دقيقة.  و58   43
ــرأة شابة  امــ يــصــدق” قــصــة  “ال 
تــدعــى مــــاري أودعـــــت شــكــوى 

بعد تعرضها  لدى مصالح األمن 
ــاري منذ  ــدأت مــ ــ لــاغــتــصــاب. ب
الــشــرطــة،  إلـــى مخفر  وصــولــهــا 
االغــتــصــاب  تفاصيل  ســـرد  فــي 
ضحيته  وقعت  الــذي  الوحشي 
ــيـــا، مـــن قــبــل مــلــثــم اقــتــحــم  لـ
أحــداث  بــدايــة  مــع  لكن  شقتها، 
شّكك  كيف  نكتشف  المسلسل، 
بعد  روايتها  في  الفتاة  محيط 
فحوصات  لسلسلة  خضعت  أن 

طبية وأودعت شكوى.

مسلسل “ال يصدق”... “جديد نتفليكس”
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 1459
 وقوع معركة بلور هيث إحدى معارك حرب الوردتين، والتي فيها انتصر جيش أسرة يورك.

 1846
 اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين وذلك بفضل ماحظات العالم أوربان لوفيريي.

 1856
بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة واإلسكندرية.

 1928
 يوغوسافيا تنسحب من حلف وارسو الذي يقوده االتحاد السوفيتي.

 1992
الجمعية العامة لألمم المتحدة تطرد االتحاد اليوغسافي الجديد من عضويتها.
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كشــف الفنان اللبناني عاصــي الحالني عن آخر تطــورات حالته 
الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة 
الفروســية، قائال: “الحمد لله حالتي اآلن أصبحت مســتقرة 
ــن بشــكل مســتمر. وأكــد الحالني في  مــع العالج، وتتحسَّ
تصريحــات صحافية، أنه يرتبط بإحيــاء أكثر من حفل غنائي 

بمصر خالل الفترة المقبلة، منها حفل بمهرجان الموســيقى 
العربيــة التي تقام فعالياته بــدار األوبرا المصرية، كما ُيحيي حفال 

في موسم رأس السنة.

تســتعد الفنانــة والمذيعة شــيماء قمبــر لتصوير أولــى حلقات 
برنامجها الجديد “حواء فيتنس” حول المرأة والجمال والصحة 

واللياقة البدنية وغيرها من القضايا التي تهم المرأة الكويتية.
وكشــفت قمبر أن البرنامج الجديد جاٍر التجهيز له حاليا لبدء 
عرضه في الدورة البرامجية المرتقبة خالل أكتوبر المقبل على 

شاشة تلفزيون الكويت.
من جهة أخرى، تؤدي قمبر دورا جديدا في مسلسل “عافك الخاطر” 

للمخرج مناف عبدال والمؤلف عبدالله الرومي.

نشــرت الفنانة العراقية شــذى حســون صورة لطفل حديث الوالدة، 
كاشــفة من خاللها أنها اصبحت “عّمة”، أي أنــه ابن أخيها، وذلك 

على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
وعّلقت شــذى على الصورة قائلة: الطفل إياد حبيب عمتو، نعم، 

أنا عمة بشكل رسمي، سعادتي ال توصف الحمد لله والشكر. 
الجدير ذكره أن شــذى حســون كشــفت مؤخرا عن تعرضها لوعكة 

صحيــة، عبر صفحتهــا الخاصة، إذ إنها نشــرت صورة لها على ســرير 
المستشفى.

أنا عمةحواء فيتنسعاصي بخير

زكريا خنجي



الحمدان يتحدث عن هوية المسرح العربي بـ “القاهرة التجريبي 26”

صرَّحت نجمة بوليوود الهندية بريانكا شوبرا عن مخططاتها  «
المستقبلية بشأن عالقتها بزوجها النجم األميركي نيك جوناس، قائلة 

إلحدى المجالت العالمية: أسعى إلى شراء منزل وإنجاب طفل من 
نيك.

فــي مداخلــة باحثــة لــه حول الهوية في المســرح العربي، والتي أتت في ســياق الندوة 
الفكرية التي صاحبت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في الدورة 
٢٦، والــذي انتهــت فعالياتــه قبل أيام، أكد الباحث والناقد المســرحي يوســف الحمدان 
علــى ضــرورة النظــر إلى المســرح كفعــل إبداعــي بوصفه هويــات وليس هويــة واحدة 

تتسق فيها كل العروض والرؤى والتنظيرات.

 ذلــك أن الفعــل المســرحي اإلبداعــي حــراك 
دينامــي متحــول ومتغيــر ومؤثــر، ويتقاطــع 
مــع ثقافــات ورؤى تتجــاوز حــدود الســاكن 
فالثقافــة  العربــي،  مســرحنا  فــي  والمســتقر 
الشــعبية مثــا ممكــن أن تكــون عولميــة في 
توجهاتهــا كمــا ذهب إلــى ذلــك )باختين( في 
تجدهــا  التــي  الشــعبية  للكرنفــاالت  رؤيتــه 
متقاربــة فــي طقوســها بالرغــم مــن بعــد هذا 
البلد عن ذاك، وتتشــابه في كثير من األمور، 
الحــاالت  هــذه  مثــل  إلــى  النظــر  وينبغــي 
بوصفهــا هويــات ليــس محســوم أمرهــا لدى 
شــعب دون آخــر، كمــا أن الثقافــات تحتمــل 
الجــدل واالختــاف؛ لذا ال يمكنها أن تســتقر 
واحــد،  فنــي  أنمــوذج  فــي  إبداعــي  كفعــل 
الــرؤى  علــى فســح  كثيــرا  تعتمــد  أنهــا  كمــا 
والتخييــل التــي هــي فــي قابليــة مســتمرة 

الحــال  هــو  كمــا  متناهــي،  الــا  للتحــول 
نوشــكين،  اريــان  الفرنســية  المخرجــة  لــدى 
بــروك  بيتــر  األنثربولوجييــن  والمفكريــن 
تجاربهمــا  طرقــت  حيــث  باربــا،  ويوجينيــو 
المســرحية أبواب الشــرق وشكلت رؤاها من 
خالهــا، وكــذا الحــال لــدى جوليــا كريســتيفا 
فــي كتابها )ســحر الشــرق( وكــذا الحال أيضا 
لدى الكاتب الفرنسي جان جينيه الذي تمثل 
القضيــة الفرنســية والقضيــة الجزائريــة فــي 
نصوصه المسرحية، ولدى المخرج الفرنسي 
طقــوس  تمثــل  الــذي  ارتــو  انتونيــن  ايضــا 
تجاربــه  فــي  أنموذجــا  اإلندونيســية  بالــي 
وتنظيراتــه المســرحية وخاصــة في كتابيه ) 

المسرح وقرينه( و)جسد يختبر العالم(. 
ينبغي أن نعيد النظر مليا حين يرد الحديث 
حيــن  اســتثنائية  حالــة  فهــي  الهويــة،  عــن 

يتعالق أمرها مع الفعل المســرحي، وال يمكن 
طــرق أبوابها بوصفها حالــة عربية كما يزعم 
بعــض الدوغمائييــن مــن المســرحيين العرب 
الذين يتكئون على مسلمات عفا عليها الدهر 
وشــرب، علما بأن بعضهم تلقى دراسته على 

أيدي أساتذة أوروبيين.
الهوية يعبر عنها الجسد وتعبر عنها اإليماءة 
الشــكل  عنهــا  ويعبــر  الصمــت  عنهــا  ويعبــر 
والفضــاء المســرحي، فهــي متعــددة بتعــدد 

أنواع المسرح ورؤاه.
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الحمدان مع الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز في المهرجان

tariq_albahhar

اليــوم  الجونــة  مهرجــان  اصبــح 
األحــداث  أهــم  مــن  واحــدا 
جــدول  فــي  والثقافيــة  الفنيــة 
الســينمائيين العــرب واالجانــب، 
خصوصــا مــع حضــور ومشــاركة 
للمهرجــان، فاليــوم  فنانيــن ونقــاد وصحافييــن عالمييــن 
اصبــح الجونــة لــه صــدى كبيــر خــارج مصــر وفــي منطقة 
الخليــج خصوصــا والبحريــن تحديــدا، ودورهــا هــام فــي 
دعــم الســياحة بمنطقــة البحر األحمر ومصــر عموما حيث 
إحــدى  أصبــح  عــام حتــى  كل  نجاًحــا  ُيحقــق  المهرجــان 

الوجهات المهمة لكل المهتمين بالفن السينمائي.
وهــذا العــام فى دورته الثالثــة يحتفل الجونة الســينمائي 
بالذكــرى المئويــة للكاتــب والروائي إحســان عبدالقدوس، 
حيــث يقــام حاليا لضيوفــه، معرض تكريمــي كبير للكاتب 
الراحل افتتح بحضور كبير من نجوم الفن، امثال النجمة 
يسرا وإيناس الدغيدي وبشرى ونجيب ساويرس وسميح 
ســاويرس وأنســي ســاويرس، وادارة المهرجــان انتشــال 
التميمي رئيس المهرجان وعمرو منسي الرئيس التنفيذي 

للمهرجان وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.
وقــال انتشــال التميمــي إن هــذا المعــرض ســيكون بــادرة 
معارض أخرى على نفس المســتوى، وشــكر أســرة إحسان 
بهــذا  المعــرض  لظهــور  مســاعدتهم  علــى  القــدوس  عبــد 
الشــكل، وفــي الجهــة المقابلــة شــكر أحمــد عبــد القــدوس 
إدارة مهرجــان الجونــة الهتمامــه بتوثيــق تاريــخ والــده 
فــي معــرض ســينمائي مهــم وعــرض مقتنياتــه للجمهــور، 
وعبــر عن ســعادته بأن المعرض ظهر بهذا الشــكل الجميل 

والحميمي.
وقالــت المخرجــة المصريــة اينــاس الدغيــدي إن إحســان 
وجيلــه هــم اصــل الســينما، فهو من اهــم االســماء الكبيرة 
ادبيــا وفنيــا، وقالــت بانهــا تعشــق اعمالــه التــي كتبهــا عــن 
عاقــة الرجــل والمــرأة ببعضهمــا البعــض، مشــيرة الــى انه 
كاتب سياسي صعب وثقيل، وتمنت ان يكون لدينا كّتاب 

كبار مثله لتنهض السينما اليوم كالسابق.
وتــم مــن خال المعــرض تقديم بعض مــن أغراضه وكتبه 

ورواياتــه ومجموعة صوره ومقتنياته، وضم أيضا مكتب 
إحسان عبد القدوس الذي خطف انظار وإعجاب الحضور 
خاصــة وأنــه بدى كقطعــة أثرية أنيقــة، ويتضمن المعرض 
ايضــا كنــًزا مــن المقتنيات الماديــة الخاصــة بعبدالقدوس، 
مثل اللوحات الفنية البديعة، وشهادات التقدير المرموقة 
التــي حصــل عليهــا الكاتــب والنياشــين، ووثائــق مكتوبــة 
بخــط يــده مــن أعماله الروائيــة والصحفية، وصــوًرا نادرة 
لــه والســرته وغيرها، والجدير بالذكــر أن الروائي المصري 
صاحــب أكثــر مــن ٦٠٠ رواية وقصة تم تجســيد ٤٧ منهم 
والعالــم  مصــر  فــي  الجماهيــر  ألهمــت  ســينمائية  بأفــام 

العربــي، أفــام قــدم فيها نمــاذج مختلفة للمــرأة المصرية، 
خصوصًا بعد ثورة 23 يوليو 1952، مثل “في بيتنا رجل”، 
و”أنــا حــرة”، كمــا تحدث عن الطبقــة التي لم تكن الســينما 
قــد تناولتهــا مــن جوانبهــا كافــة، وهــي الطبقــة المرفهــة 
التــي تناولهــا فــي عــدد مــن األعمال مثــل فيلمــي “النظارة 

السوداء” و”أنف وثاث عيون” وغيرهما.
المهرجــان،  أيــام  المعــرض طيلــة  يبقــى  أن  المقــرر  ومــن 
باإلضافــة إلــى عــرض فيلــم “بئــر الحرمــان” المأخــوذ عــن 
روايــة للكاتــب الراحــل بالمهرجــان وهــذه صــور للمعــرض 

الكبير:

“الجونة السينمائي” يحتفل بالذكرى المئوية إلحسان عبدالقدوس
افتتــاح معــرض ألغراضــه وكتبــه ورواياتــه ومجموعــة بوســترات أفالمــه ومقتنياتــه

أسامة الماجد

طارق البحار
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شركة طيران تجبر مراهقة على خلع الحجاب
قطعت فاطمة عبدالرحمن الكثير من الخطوات الجيدة في حياتها، 
فقد احتلت المركز الخامس في فريق االسكواش الوطني للناشئين 
الوطني  المنتخب  في  عضوة  أول  وهــي  العمرية،  مجموعتها  في 

تتنافس وهي ترتدي الحجاب.
جزء  )الحجاب(  “إنه  عاًما   13 العمر  من  البالغة  عبدالرحمن،  وتقول 
أنا  اليومية.  حياتي  مــن  جــزء  إنــه  ا.  يوميًّ أرتــديــه  شــيء  إنــه  مني. 

فخورة بارتداء الحجاب”.
ولكن أثناء رحلتها إلى أول مسابقة دولية لها، من سان فرانسيسكو 
“إير  الكندية  الجوية  الخطوط  موظفو  طلب  كندا،  في  تورنتو  إلى 
كندا” عند بوابة الصعود إلى الطائرة من فاطمة، التي لم تكن ترتدي 
عن  وتكشف  الحجاب  تزيل  أن  سفرها،  جــواز  صــورة  في  الحجاب 
إلى  نظر  الكندي  الطيران  وكيل  إن  قائلة  فاطمة  وأوضحت  رأسها. 
أن تخلعي  توافق، يجب  “ال يوجد  لها  إليها، وقال  نظر  ثم  صورتها 

الحجاب وأشار إلى ما أرتديه على رأسي”.
غير أن فاطمة، التي تعيش في سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا، رفضت 
في البداية وقالت له “ال يمكنني ذلك”، لكنه قال إن عليها أن تفعل 

ذلك، بحسب قناة “إي بي سي” اإلخبارية.
مقابل  ذلــك،  على  شــدد  الطيران  شركة  وكيل  أن  فاطمة  وأضــافــت 
ثم  دينية”،  “ألســبــاب  تستطيع  ال  إنها  وقالت  بالرفض  منها  إصــرار 
رافقت موظفة من شركة الطيران فاطمة إلى داخل الممر وأرغمتها 
على خلع الحجاب، وقالت لها أن تخلعه بسرعة لتتمكن من الصعود 

إلى الطائرة، ومرافقة أعضاء الفريق والمدرب.
لم  أنها  إلــى  مشيرة  واإلذالل،  باالنتهاك  شعرت  إنها  فاطمة  وقالت 
فاطمة  مطالبة  رغم  الحجاب،  خلع  أثناء  الخصوصية  على  تحصل 

والــقــانــون  الــواليــة  قــانــون  كما ينص  “خــصــوصــيــة”  توفير  بــضــرورة 
الفيدرالي. وأشارت فاطمة إلى أن الحجاب ال يغطي وجهها، وبالتالي 
رجال  رأت  إنها  وقالت  نفسه،  الشخص  أنها  معرفة  ممكنا  كان  فإنه 
يرتدي قبعة ولم يطلب منها أن يرفعها أو يزيلها عن رأسه مع أنها 
كانت تغطي رأسه. وأوضحت أن هذا جعلها تشعر بـ”التمييز ضدها”.

وقال محامي األسرة عماد رفيقي إن معظم عمليات الفحص األمني 
تتم بواسطة إدارة أمن النقل، التي راجعت بالفعل جواز سفر فاطمة 
الطيران  شركة  أن  مضيًفا  الطائرة،  متن  على  بالسفر  لها  وسمحت 
تزويد  بعدم  وكاليفورنيا  المتحدة  الواليات  قانون  انتهكت  الكندية 

فاطمة بمساحة خاصة لخلع الحجاب والكشف عن رأسها.
للرد على  وأوضح رفيقي أنهم منحوا شركة طيران كندا أسبوعين 

شكواهم.

المدينة  فــي  مــزرعــة  مــن  نمر  فــّر 
لــيــتــحــرك بــحــريــة تامة  الــمــنــورة، 
ويـــقـــتـــل شـــخـــًصـــا ومـــجـــمـــوعـــة 
السيطرة  تتم  أن  قبل  حيوانات 
صحفية  تــقــاريــر  حــســب  ــيــه،  عــل
“عكاظ”  صحيفة  وقالت  محلية. 
كان موجوًدا  النمر  إن  السعودية، 
ــدود  ــ ــو الـ ــ ــل مــــزرعــــة فــــي أبـ ــ داخــ
بــمــنــطــقــة الــبــيــضــاء فـــي الــمــديــنــة 
إغالق  نسي  عامالً  وأن  المنورة، 
ــاب الــمــزرعــة، األمـــر الـــذي سمح  ب

للنمر بالخروج منها.

فرجينيا  جامعة  مــن  علماء  طـــّور 
األسرع  آلية هي  األميركية، سمكة 
قـــدرات  يمنحها  مــمــا  نــوعــهــا،  مـــن 
ــة يــمــكــن  ــريـ ــكـ ــسـ ــة وعـ ــيـ ــوسـ ــاسـ جـ
استغاللها مستقبالً. واختار العلماء 
أن تــكــون ابــتــكــاراتــهــم اآللــيــة على 
الماكريل  أو  التونة  سمكتي  هيئة 
على  لقدرتهما  نــظــًرا  )اإلســقــمــري(، 
الذي  األمــر  سريع،  بشكل  السباحة 

يميز هذه الروبوتات عن سابقاتها.

وذكرت مجلة “ساينس  «
روبوتيكس”، أن تردد ضربات 

الذيل للسمكة اآللية 
“تونابوت” يبلغ 15 هيرتز، 
وهو ما يتوافق مع سرعة 
سباحة تصل إلى 4.0 من 
طولها في الثانية الواحدة.

نمر يقتل شخًصا 
و10 حيوانات في 

المدينة المنورة

“السمكة الروبوت”.. 
مستقبل الجاسوسية 

تحت الماء

اعتاد الكثيرون منا على حمل هاتفهم معهم 
ــمــرحــاض، إلمــضــاء الــوقــت وتصفح  إلـــى ال
أطباء  أن  إال  الــدردشــة،  حتى  أو  اإلنترنت 

حذروا من مخاطر صحية لهذه العادة.
وقــًتــا  الــشــخــص  يمضي  أن  الطبيعي  ومـــن 
أطول مما ينبغي على مقعد المرحاض، إذا 
أحضر الهاتف الذكي وانشغل بقراءة مقاالت 
أو تصفح مواقع التواصل االجتماعي، وهذا 

تحديًدا ما يحذر منه األطباء.

الشخص  يمضيه  ــذي  ال الــوقــت  زاد  فكلما   
إصابته  خطر  زاد  الــمــرحــاض،  مقعد  على 
بمرض البواسير، الذي قد يصل إلى مراحل 
ـــا في  مــتــقــدمــة ويــتــطــلــب تــدخــال جـــراحـــيًّ
“هارت”  ذكر موقع  ما  الحاالت، وفق  بعض 

البريطاني.
الــشــرج  فـــي  مــتــورمــة  أوردة  والــبــواســيــر 
والمستقيم السفلي تشبه الدوالي الوريدية، 
ويمكن أحياًنا أن تتكون جلطة دموية في 

البواسير )البواسير المخثورة(.
وفي بعض الحاالت، تكون البواسير مؤلمة 
لــلــغــايــة بــالــرغــم مــن عـــدم خــطــورتــهــا، وقــد 
تحتاج إلى البضع والتصريف، وفق ما ذكر 

موقع “مايو كلينيك”.
ومن أعراض البواسير، الحكة أو التهيج في 
منطقة الشرج، وألم أو شعور بعدم الراحة، 
ونــزيــف غير مــؤلــم أثــنــاء الــتــغــوط، وتــورم 

حول فتحة الشرج.

ــهــا مــلــّقــبــة بـــ“عــاصــمــة  رغـــم أن
تقرير صحافي  رصــد  الــنــور”، 
ــاوف قـــطـــاع مـــن ســكــان  ــخـ مـ
المدينة  تــحــول  مــن  ــاريــس  ب
إلى “مقلب قمامة كبير” على 

حد أوصافهم.
“غــارديــان”  صحيفة  وكشفت 
من  عــدد  مــعــانــاة  البريطانية 

أحياء باريس، جراء االنتشار غير المسبوق للقمامة.
وقال المصدر إن شارع “سان مارتن” الشهير المؤدي إلى ساحة الجمهورية يعيش 
يورو  مليون   20 تجاوزت  بقيمة  تجميل”  “لعمليات  أنه خضع  رغم  مأساوية،  حالة 

قبل 6 سنوات.
وتابعت الصحيفة، أن “المشردين منتشرون واألزبال ملقاة في كل أركان الشارع”، 

مشيرة إلى أن الحال نفسه تعيشه عدد من شوارع “المدينة الرومانسية”.
وحسب وصف السكان، فإن الحالة التي وصلت إليها باريس جعلتها مدينة “قذرة”، 

فيما وصفها بعض قاطنيها بـ”صندوق القمامة”.

تحذير طبي من استخدام الهاتف في المرحاض

“عاصمة النور” تتحول إلى صندوق قمامة

األلعاب النارية ُتضيء سماء نجران ابتهاجًا باليوم 
الوطني السعودي )واس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعد نحو شهرين فقط من عرضه 
الخامس  فــي  السينما،  دور  فــي 
والــعــشــريــن مــن يــولــيــو الــمــاضــي، 
كسر فيلم “الفيل األزرق 2” للنجم 
رقًما  العزيز،  عبد  كريم  المصري 
مــلــيــون   100 بــحــصــده  ــا،  قــيــاســيًّ
جنيه )نحو 6 ماليين دوالر(. ويعد 
المأخوذ  الفيلم  من  الثاني  الجزء 
عن رواية للكاتب أحمد مراد، أول 
فيلم في تاريخ السينما المصرية 
يحقق إيـــرادات تصل إلــى الـــ100 
ذكــر موقع  ما  مليون جنيه، وفــق 

“اليوم السابع” المصري.
إخـــراج  مـــن   ”2 األزرق  ــفــيــل  و”ال
مــــروان حــامــد، ويــضــم نخبة من 
عبد  كريم  جانب  إلى  الفن  نجوم 
وشيرين  كريم  نيللي  هم  العزيز، 

رضا وهند صبري وإياد نصار. 

ألول مرة.. فيلم 
مصري يكسر حاجز 
الـ100 مليون جنيه

السعودية، مساء  األمنية في  السلطات  أعلنت 
في  ظهر  شخص،  على  القبض  إلــقــاء  السبت، 
مقطع فيديو يعذب طفلته الرضيعة، البالغة من 

العمر 3 أعوام، بطريقة بشعة.
وكان مقطع فيديو أثار غضبا شديدا لدى رواد 
)أب(  شخص  ظهر  حين  االجتماعية،  الشبكات 
تعليمها  بهدف  صادمة،  بطريقة  طفلته  يعنف 

طريقة المشي.
ونقلت صحيفة “سبق” عن المتحدث اإلعالمي 
باسم شرطة منطقة الرياض قوله إن إجراءات 
هوية  تحديد  عــن  أســفــرت  والــتــحــري  البحث 

وهو  الفيديو  مقطع  في  ظهر  الــذي  الشخص، 
يعذب طفلته.

مقيم  وهــو  الشخص،  على  القبض  “تــم  وتــابــع 
من  الــرابــع  بالعقد  الفلسطينية  الجنسية  مــن 
العاصمة  البيضاء جنوبي  الدار  العمر، في حي 

الرياض”.

كما ذكر المتحدث اإلعالمي أنه جرى توفير  «
الرعاية الالزمة ألطفال الموقوف، وعددهم 
4، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ 

اإلجراءات النظامية بحقه.

بعد الفيديو الصادم.. شرطة الرياض تعتقل “معذب الطفلة”

الفيديو أثار صدمة كبيرة

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  يقــول ديــك بيجــز ’’إن الفجوة العظمــى في حياة المرء هي تلــك التي تقع ما
بين المعرفة والتنفيذ‘‘، ولعلنا، سيدي القارئ، نستطيع أن نقرب ذلك أكثر إلى 
بيئــة العمــل فنقــول إن ما يميز قائــدا إداريا عن آخر هو المقــدرة على ترجمة 
األقوال إلى أفعال والتنظير إلى التنفيذ وإلى عمل يمكن قياس نتائجه، فكم 
هو جميل أن ترى ما كان باألمس أفكارا وأمنيات وتراها اليوم واقًعا ملموًسا.

Û  فــي ذات الســياق يمكننــا نقــل تجربــة رائــدة تحققــت علــى أرض الواقــع فــي
المحافظــة الجنوبيــة، ففــي مقابلــة أجرتهــا مــع ســموه ’’أضــواء البــالد‘‘ قبــل 
فترة أكد محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة أهمية أن 
يكــون المواطــن فــي صميــم األولويات واالهتمامــات فقال ســموه ’’إن القرب 
مــن المواطــن مــن أهــم عاداتنــا التــي تربينــا عليهــا ووصلهــم عمل نفخــر به”، 
وأردف ســموه “أســاس عمل المحافظات هو القرب من المواطنين واإلنصات 
الحتياجاتهم بعناية واهتمام.. ونحن مستمرون بالتواصل معهم.. وإن شغلنا 

الشاغل كيف نخدمهم ونتقرب منهم...”.
Û  ،إًذا الغايــة المنشــودة لســموه هــي الوصــول والتقرب والتواصل مــع المواطن

ولتحقيق هذه الغاية فسموه مستمر بالتواصل معهم عبر المجلس األسبوعي 
بالمحافظــة وبمزاورتهــم، ولكــن اإلنجــاز المتميز هــو تنفيذ مشــروع التطبيق 
الذكــي للتواصــل واالرتقــاء بالخدمــات، الــذي دشــن األســبوع الماضــي بمقــر 
المحافظــة تحــت رعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة العليــا 
لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، 
وبحضور وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وعدد 

من الوزراء وكبار المسؤولين.
Û  ،هــذا المشــروع المهــم هو في الواقع المنبر الــذي يتواصل من خالله المواطن

وبــكل أريحيــة، مع أصحاب القرار والمســؤولين بالمحافظة، وهو نقلة نوعية 
فــي أســلوب الخدمــات المقدمة للمواطــن والتقرب والوصول إليــه، وهذا هو 
الهــدف المنشــود لســموه، الــذي يؤكــد أن “خدمــة المجتمــع والمواطنيــن عمل 

نتشرف به واالستمرار عليه‘‘.

غايتنا الوصول 
والتواصل مع 

المواطن

السنة الحادية عشرة - العدد 3996 

االثنين
23 سبتمبر 2019 
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٢٤ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

موظفة الخطوط الجوية الكندية أجبرت فاطمة على خلع الحجاب
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