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العاهل: تقدير عميق لجهود مصر على الساحة العربية
المنامة - بنا

أجــرى عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة اتصــاًل هاتفيــا مــع أخيــه رئيــس جمهورية مصر 
العربيــة الشــقيقة عبدالفتاح السيســي، أمس، تنــاول تبادل 
وجهــات النظر بشــأن تطــورات عدد من القضايــا اإلقليمية، 
إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي 

تشهدها المنطقة؛ حفاًظا على األمن القومي العربي.
وأعــرب جاللــة الملــك خــالل التصــال عــن تقديــر مملكــة 
البحريــن العميــق للجهــود المصريــة التــي تقــوم بهــا علــى 
الســاحة العربية على نحو يرســخ من دعائم الســلم واألمن 

)٠٢(اإلقليمي والدولي.
)٠٩(

قالــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح إن التفاقيــة اإلطاريــة لمنظمة الصحــة العالمية 
بشأن مكافحة التبغ ل يوجد بها ما يمنع الدولة الطرف من الترخيص بزراعة وصناعة 

وإعادة تصنيع التبغ داخل أراضيها، طالما ستتخذ التدابير الواردة في التفاقية.
جاء ذلك في ردها على استفســارات لجنة الخدمات النيابية بشــأن تعديل تشــريعي 
يجيــز زراعــة التبــغ فــي البحريــن. وأبــدى وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد 
الزيانــي تأييــده للتعديــل التشــريعي الــذي يجيز زراعــة التبغ وإعــادة تصنيعه بجميع 

أنواعه، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. 
بينمــا أكــد النائب ممدوح الصالــح رفض لجنة الخدمات البرلمانيــة باإلجماع للتعديل 

التشريعي القاضي بإجازة زراعة التبغ في البحرين.

“الصحة”: ال مخالفة قانونية بزراعة التبغ

شــارك وزير شــؤون مجلــس الوزراء محمــد المطوع، 
ورئيــس جائزة “صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
للتنميــة المســتدامة” الشــيخ  بــن ســلمان آل خليفــة 
حســام بــن عيســى آل خليفــة، أمــس، فــي الفعاليــة 
للســالم  العالمــي  “التحــاد  يقيمهــا  التــي  الســنوية 
والحب” في مدينة نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، بحضــور عــدد مــن 
الدبلوماســيين ورجــال الصحافة واإلعــالم، وممثلين 
عــن بعض وكالت األمم المتحدة المتخصصة، وعدد 

من جمعيات المجتمع المدني.
وخصص التحاد فعالية هذا العام وعلى مدى يومين 
لمناقشة مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، التــي اعتمدتها 
الجمعيــة لألمــم المتحــدة بإعالن الخامــس من أبريل 
مــن كل عــام يوما دوليــا للضمير العالمي، وما تشــكله 
هــذه المبــادرة مــن أهميــة فــي دفــع جهــود المجتمــع 
الدولي لتحقيق الغايات النبيلة للضمير اإلنساني في 
ترسيخ أسس المحبة والسالم بين الدول والشعوب.
وأشــاد رئيــس التحــاد العالمي للســالم والحب هونغ 

تــاو تســي فــي كلمة خــالل افتتــاح الفعاليــة، بمبادرة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بشــأن اليوم 
الدولــي للضميــر، مؤكــًدا أنهــا تشــكل عالمــة فارقــة 
ومهمة للجهود الجماعية في بناء عالم مستدام قائم 
علــى الســالم والتضامــن واإلنســانية، وتنبــه ضمائــر 
جميــع الشــعوب فــي مختلــف أنحــاء العالم مــن أجل 
إيالء هذه القيم أهمية كبيرة كوســيلة لخير البشرية 

وتقدمها. من جانبه، ألقى الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفــة كلمــة نوه فيهــا إلى أن مبادرة صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء باعتماد يوم الضميــر العالمي 
تشــكل بدايــة مرحلــة جديــدة فــي النتقــال بثقافــة 
الضميــر العالمي من إطارها التنظيري إلى ممارســات 

حقيقية على أرض الواقع.
المديــرة  العــام  األميــن  وكيــل  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  الســابقة  التنفيذيــة 
أن  ضــرورة  تيباجــوكا  آنــا  البشــرية  للمســتوطنات 
مبــادرة  أهــداف  لتحقيــق  جهــوده  العالــم  يحشــد 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بشــأن يــوم 
خطــوة  بأنهــا  المبــادرة  واصفــة  العالمــي،  الضميــر 
مهمــة نحــو عالــم يخلــو مــن كل أشــكال الصراعــات 
والنزاعــات وتحظــى دوله وشــعوبه بالظــروف التي 
المســتدامة،  التنميــة  جهــود  لســتكمال  تؤهلهــم 
منوهة بالدور الذي يقوم به  صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء ومبادراته العديدة التي تشــكل رؤية 
متقدمــة للقضايــا التي يجــب أن يكون لهــا األولوية 

في مسيرة العمل الدولي.

التجــاري  مشــروعه  رضــي،  ســلمان  بــدأ 
اختــالف  مــن  الرغــم  فعلــى  الصفــر،  مــن 
شــهادته وخبرتــه مــع طبيعة المشــروع إل 
أنه اســتطاع النجــاح وتخطــي الصعوبات 
حيــث يمتلــك عزيمــة ل تليــن، ول يعــرف 
المســتحيل. حصــل علــى ماجســتير إدارة 
جالســكو  جامعــة  مــن  األعمــال  مخاطــر 
بالعــام 2004، وعمــل نحــو 9 ســنوات فــي 
بنوك عالمية وشــركات مالية واســتثمارية 

مهمة بين بريطانيا وأميركا.

سلمان رضي: 
العزيمة 

8 دول بمجلــس األمــن: الميلشــيات تقــوض العملية السياســية فــي اليمنمفتاح النجاح

هجمات الحوثي على السعودية تهدد األمن اإلقليمي

دبي - العربية. نت

عبــرت الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي 
ألمانيــا  جانــب  إلــى  الدولــي،  األمــن  مجلــس 
والكويــت والســويد، في بيان مشــترك، أمس 
الســبت، عــن إدانتها بأقوى العبــارات لـ “تزايد 
حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية 

السعودية”.
خطيــًرا  “تهديــًدا  الهجمــات  هــذه  واعتبــرت 
لألمــن القومــي للمملكــة العربيــة الســعودية، 
اإلقليمــي،  لألمــن  أوســع  تهديــد  عــن  فضــالً 
والتهديــد بتقويــض العمليــة السياســية التــي 

تقودها األمم المتحدة”.
وألمانيــا  فرنســا  حكومــات  ممثلــو  واجتمــع 
والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة 
المتحــدة والوليــات المتحدة يــوم الخميس، 
26 سبتمبر 2019، كمجموعة لتأكيد استمرار 
دعمهــم للعمليــة السياســية في اليمــن بقيادة 

األمم المتحدة، بحسب البيان.
وأعربــت المجموعــة عــن تقديرها للســعودية 
التــي قدمت لألمم المتحدة مبلغ 500 مليون 

دولر في 25 سبتمبر.
كمــا دعــت أطــراف الصــراع لتســهيل دخــول 
المســاعدات اإلنســانية بشــكل آمــن وبســرعة 
قــرار  عليــه  ينــص  مــا  وفــق  ودون عراقيــل، 
جميــع  وحثــت   ،2451 رقــم  األمــن  مجلــس 
األطراف لإليفــاء بالتزاماتها بموجب القانون 

اإلنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها 
للمدنيين.

تلــك  الــدول  دعــم مجموعــة  البيــان،  وجــدد 
لمارتــن غريفثــس مبعوث األمــم المتحدة في 
اليمــن، ودعوتهــا الحكومــة والحوثييــن إلــى 

النخراط معه بشكل بناء ومستمر.

مجلس األمن الدولي

المنامة - وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة مملكة البحرين 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بنيويــورك إن تبنــي النظــام اإليرانــي لإلرهاب 
العابر للحدود خلق شــبكات من التنظيمات اإلرهابية والميليشــيات المتطرفة، والتي 
توجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كســوريا واليمن وشــمال أفريقيا ودول 
الصحــراء والســاحل وأميــركا الجنوبيــة وغيرها، تســتلزم منــا تكثيف الجهــد وتعزيز 

التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان.

وزير الخارجية: إيران خلقت 
شبكات من التنظيمات اإلرهابية

“العالمي للسالم” يناقش مبادرة سمو رئيس الوزراء
رئيــس االتحــاد: “يــوم الضمير” عامــة فارقة في بناء الســام

المنامة - بنا

المحرق يخسر فرصة بلوغ نهائي “آسيوية السلة”محاضرة عن تاريخ القهوةتشكيل قوة “انفصالية” من “الحشد”بدء إنتاج الغاز العميق 2020معاقبة يبث مقاطع مخالفاته
صرح المدير العام لإلدارة العامة  «

للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب آل خليفة، بأنه تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق صاحب حساب 
بأحد مواقع التواصل االجتماعي، تعمد 

ارتكاب مخالفات متعددة وتصوير 
مقاطع فيديو وبثها عبر حسابه.

توقع المدير العام لالستكشاف  «
والتطوير في شركة “تطوير للبترول” 

يحيى األنصاري، بدء اإلنتاج األولي 
للغاز العميق من حقل البحرين في 
العام المقبل، وإنتاج البئر التجريبي 

األول للنفط من حقل خليج البحرين 
المكتشف حديًثا بنهاية العام.

كشفت مصادر سياسية عراقية عن  «
تشكيل مجلس تنسيقي محدود 

يضم مجموعة من فصائل الحشد 
الشعبي األكثر قربا من طهران، 

في مؤشر على إمكان أن تؤدي دوراً 
منفصاًل عن منظومة الحشد، خارج 
القرار الرسمي للدولة العراقية ككل.

أقيمت مؤخرا محاضرة بعنوان “القهوة  «
من اليمن إلى البوسنة: ثقافة وهوية” 

في المكتبة الخليفية، قدمها مدير 
معهد الدراسات الشرقية في بريشتينا 
بكوسوفو محمد موفاكو، بحضور مدير 
عام الثقافة والفنون الشيخة هال بنت 

محمد آل خليفة.

خسر فريق المحرق فرصة بلوغ  «
المباراة النهائية البطولة اآلسيوية 
لألندية األبطال، بعد الهزيمة أمس 

على يد فريق النادي الرياضي بيروت 
اللبناني بنتيجة 100/88، في اللقاء 

الذي أقيم بينهما على صالة نونثابوري بالعاصمة التايلندية 
بانكوك التي تستضيف البطولة حتى 29 سبتمبر الجاري.
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عبدالفتاح السيسيجاللة الملك

سيدعلي المحافظة

زينب العكري

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلف عن 
البدء في عمليات تطوير وإدارة مدفن عسكر في مطلع أكتوبر المقبل.  وأوضح 
خلف أن “إدارة المدفن ستتم وفق أفضل الممارسات البيئية والقياسية المتبعة”. 
وقــال: “سيســهم المشــروع فــي الرتقــاء ببيئــة عمــل المدفــن وتحســين اإلدارة 

البيئية والفنية للموقع، ورفع مستوى جودة التحكم في الهواء”.

بدء تطوير مدفن عسكر في أكتوبر

الصحــة  وزارة  وكيــل  كشــف 
الــوزارة  أن  عــن  المــان  وليــد 
تعمــل حاليــا علــى تعييــن الكوادر 
البحرينيــة ضمن سياســة البحرنة 
أي  أن  مؤكــدا  انتهجتهــا،  التــي 
إحــالل فــي وظائــف األجانــب هو 
يشــمل  وهــذا  فقــط،  للبحرينييــن 
المانــع  وأعلــن  التخصصــات.  كل 
فــي تصريحــات خاصــة لـــ “البالد” 

عــن انضمــام 25 طبيبــا استشــاريا 
بحرينيــا لمجمع الســلمانية الطبي 
مطلــع العــام المقبل، بعــد انتهائهم 
مــن متطلبــات التخصصــات العليا 
فــي عــدد مــن الــدول منهــا أميركا 
وبريطانيــا وغيرهــا، وهــم يمثلون 
الدفعة األولى من أطباء البرنامج 
الصحيــة  للرعايــة  التدريبــي 

األولية.

انضمام 25 استشاريا بحرينيا إلى “السلمانية”

)07(
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بدور المالكي من الجفير

وزير الخارجية يلقي الكلمة



إشــادة بالعالقــات المتميــزة واألخويــة بيــن البحرين ومصر

العاهل يبحث مع السيسي التطورات اإلقليمية

الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  أجــرى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصاًل 
هاتفيا مــع أخيه رئيس جمهورية مصر 
العربيــة الشــقيقة عبدالفتاح السيســي، 
تبــادل وجهــات  تنــاول  الســبت،  أمــس 
النظر بشــأن تطورات عــدد من القضايا 
اإلقليميــة، إذ تــم تأكيــد أهميــة تضافــر 
التــي  التحديــات  لمواجهــة  الجهــود 
تشــهدها المنطقــة؛ حفاًظــا علــى األمــن 

القومي العربي.
وأعرب جاللة الملك خالل التصال عن 
تقديــر مملكــة البحريــن العميق للجهود 
المصريــة التــي تقــوم بها على الســاحة 
العربيــة علــى نحــو يرســخ مــن دعائــم 

السلم واألمن اإلقليمي والدولي.
كمــا تــم بحــث بعــض الموضوعــات في 

إطــار عالقــات التعاون الثنائي، مشــيدا 
المتميــزة  بالعالقــات  الملــك  جاللــة 
إطــار  فــي  البلديــن،  بيــن  واألخويــة 
أواصر المودة واألخوة التي تجمع بين 
الشــعبين الشــقيقين، معرًبــا جاللته عن 
حــرص مملكة البحرين على تعزيز أطر 

التعاون القائمة بين البلدين
كمــا أعــرب جاللــة الملــك عــن خالــص 
التوفيــق  المصــري  للرئيــس  تمنياتــه 
فــي قيادتــه لجمهوريــة مصــر العربيــة 
بمــا يعــود بالخيــر علــى مصــر وشــعبها 

الشقيق بالزدهار والتقدم.
مــن جانبه، أكــد رئيــس جمهورية مصر 
العربيــة اعتزاز بــالده بالروابط الوثيقة 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  تجمــع  التــي 
متانتهــا  تســتمد  والتــي  الشــقيقين، 

التاريخيــة  عالقاتهمــا  مــن  ورســوخها 
والمصيــر،  الهــدف  بوحــدة  وإيمانهمــا 
كمــا أكــد اســتمرار دفــع آليــات التشــاور 

مجمــل  بشــأن  المتبــادل  والتنســيق 
فــي  المتالحقــة  والتطــورات  القضايــا 

منطقتنا العربية.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

في  الجنوبية،  المحافظة  دعت 
بــيــان أمــــس، الــمــواطــنــيــن إلــى 
المعلومات  إلى  االستماع  عدم 
المزورة  والحسابات  المفبركة 
المحافظة  اسم  تستخدم  التي 
بـــاطـــا، مـــؤكـــدة ضـــــرورة أخــذ 
عبر  الــصــحــيــحــة  الــمــعــلــومــات 
المعتمدة  الــرســمــيــة  ــقــنــوات  ال
للمحافظة ونبذ كل االفتراءات 
ال  التي  واألكاذيب  والشائعات 

صحة لها.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تدعو 
الستقاء المعلومات 
من المصدر الرسمي
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Û  قــد ل تكــون تلــك هــي المــرة األولــى ولن تكــون األخيــرة التــي يوجه فيــه رئيس
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان حفظه هللا ورعــاه إلى 
ضرورة إرســاء المشــاريع الحكومية على مقاولين بحرينيين، في الثمانينات من 
القرن الماضي وجه سموه وزارات الدولة كافة نحو هذه الوجهة التنموية بعد أن 
ذهب المقاولون بالشــكوى، وقدموا إلى ســموه أكثر من عريضة وأكثر من تصور 

من خالل غرفة تجارة وصناعة البحرين.
Û  ،مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة، حيــث يخــرج التوجيــه الســامي بالصيــغ نفســها ربمــا

وبالهــدف ذاتــه ليصب فــي مصلحة المقاول الوطني داعًما له، ومؤازًرا لمســيرته، 
ومشاركا همومه وأزماته وأطروحاته وقضاياه.

Û  األزمــة القتصاديــة علــى مــا يبــدو لحقــت أيًضا بقطــاع المقاولت شــأنه في ذلك
شــأن قطاعــات أخــرى عديــدة أصابهــا التباطــؤ فــي النمــو والتراجــع علــى منصــة 

تحقيق األهداف.
Û  ،العــرض أكثــر مــن الطلــب، ظاهرة غير محمــودة لو كان األمر يتعلق بالمؤسســات

وظاهــرة إيجابيــة لــو كانت المســألة مجرد منتجات تتراجع أســعارها وتصب في 
مصلحة المواطن على مختلف الصعد واألوقات.

Û  ،عــرض المؤسســات أكثــر مــن الطلــب عليهــا، يعني أعدادهــا تفوق المطلــوب منها
يعنــي ان التراخيــص الممنوحــة لشــركات تعمــل فــي المجال التقاولــي قد فاضت 

على حاجة القتصاد والمجتمع.
Û  مــن هنــا لبــد لنا مــن الترشــيد، والدخول فــي حالة التأكــد مرة أخــرى، الترخيص

الممنــوح يذهــب للقطــاع الــذي ل يعاني من تخمة، للنشــاط القتصــادي المطلوب 
ضخ دماء جديدة إليه، للمجال المفتوح القادر على التحليق حتى إشعار آخر.

Û  سمو رئيس الوزراء برؤيته الثاقبة يلمح دائًما المنحنيات التي تمر بها القطاعات
القتصاديــة المتعــددة، يقيــس بميــزان مــن ذهــب معــدل األداء، ومؤشــر النمــو، 
ويســأل عن المشــكالت، يستفســر عن أوضاع الشــركات، ويجلس مع المنتســبين 
لكل قطاع، يستمع إليهم أكثر مما يتحدث لهم، يفتح قلبه وعقله لكل طارق لبابه 

العالي طالًبا الدعم والمساندة.
Û  الجتماع والشــرح والتفســير لكل ما يحدث ، إنها قدرة مضاعفة على دعم القرار

القتصــادي، وعزيمــة مــن حديــد لقــراءة مــا تخبئــه ســطور األحــداث مــن أســرار 
وممارسات ومواقف على المحك.

Û  ،مؤخــًرا جــأر المقاولــون بالشــكوى، تحدثــوا عــن مزاحمــة الشــركات األجنبية لهم
وعن ضيق فرص العمل وضعف العزم التنموي الموجه نحو قطاع التعمير لسبب 
أو آلخر ربما، رغم ذلك ورغم أن الشركات الوطنية لبد وأن تطور من أدائها، من 
معرفتها، من قدرتها على تنفيذ المشاريع التقاولية المعقدة تكنولوجًيا، المتقدمة 

إلكترونًيا، والسابحة في ملكوت الحداثة ألبعد مدى ممكن.
Û  والســؤال هــل ُنمكــن شــركاتنا مــن الدخــول فــي منافســة متكافئــة مــع الشــركات

األجنبيــة عمــاًل بمبــدأ تكافؤ الفرص، حيث الســوق الحرة ســتظل حــرة ومفتوحة 
دائًما؟

Û  بالتأكيــد لدينــا من الشــركات مــا يجعلها كفيلة وقــادرة على المنافســة، خاصًة أنه
توجــد لدينــا مــن المؤسســات التــي طــورت أداءاتهــا تكنولوجًيــا ومعرفًيــا، بل إن 
الكثير منها قد دخل في شــراكات مع مســتثمرين أجانب بل ومع شــركات لها باع 
طويــل فــي عالــم المقاولت الفســيح، هو بالتحديد ما ُيمكنها من تنفيذ المشــاريع 
التقاوليــة وعلــى أعلى مســتوى من التأهيل وتحقيق اإلنجــاز، لذلك كان التوجيه 
الســامي فــي محلــه، والقــرار الصائب في مســاره الصحيح. شــركاتنا أولى وأحق، 
وعزمنــا علــى تجــاوز المحــن وتخطــي العقبــات ســيكون بــإذن هللا تعالــى أقــوى 

وأعمق وأدق.

أفضلية لـ “الوطنية”

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

تاو تســي: العالم بحاجة ماســة إلى تحول نموذجي للســير بطريق ثقافة السالم

“العالمي للسالم” يناقش مبادرة سمو رئيس الوزراء

شــارك وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد 
الســمو  “صاحــب  جائــزة  ورئيــس  المطــوع، 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
للتنمية المســتدامة” الشــيخ حســام بن عيسى 
آل خليفــة أمــس فــي الفعاليــة الســنوية التــي 
يقيمهــا “التحــاد العالمي للســالم والحب” في 
اجتماعــات  مــع  بالتزامــن  نيويــورك،  مدينــة 
الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة، بحضور عدد 
من الدبلوماسيين ورجال الصحافة واإلعالم، 
وممثليــن عــن بعــض وكالت األمــم المتحــدة 
المجتمــع  مــن جمعيــات  وعــدد  المتخصصــة، 
المدنــي. وخصــص التحــاد فعاليــة هــذا العام 
وعلــى مــدى يوميــن لمناقشــة مبــادرة رئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة، التي اعتمدتها الجمعية 
لألمــم المتحــدة بإعــالن الخامــس مــن أبريــل 
مــن كل عــام يوما دوليــا للضميــر العالمي، وما 
تشكله هذه المبادرة من أهمية في دفع جهود 
النبيلــة  الغايــات  لتحقيــق  الدولــي  المجتمــع 
للضميــر اإلنســاني في ترســيخ أســس المحبة 

والسالم بين الدول والشعوب.
وأشــاد رئيس التحاد العالمي للســالم والحب 
افتتــاح  خــالل  كلمــة  فــي  تســي  تــاو  هونــغ 
الملكــي  الســمو  صاحــب  بمبــادرة  الفعاليــة، 
رئيــس الــوزراء بشــأن اليــوم الدولــي للضمير، 
مؤكًدا أنها تشكل عالمة فارقة ومهمة للجهود 
الجماعيــة فــي بنــاء عالم مســتدام قائــم على 
الســالم والتضامــن واإلنســانية، وتنبــه ضمائر 
جميــع الشــعوب في مختلف أنحــاء العالم من 
أجــل إيــالء هــذه القيــم أهمية كبيرة كوســيلة 

لخير البشرية وتقدمها.
وشــدد علــى ضــرورة أن يشــارك الجميــع فــي 
تحقيــق المســاعي اإلنســانية بجميــع مجالت 
التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة والعلميــة 
أن  مؤكــدا  وضميــر،  بمحبــة  والتكنولوجيــة 
العالم اآلن بحاجة ماســة إلى تحول نموذجي 
للســير فــي طريــق ثقافــة الســالم التــي تتألف 
من القيم والمواقف والسلوكيات التي تعكس 

وتلهم الضمير في قلوب جميع البشر.

وقال “إن الضمير هو الشيء الوحيد المشترك 
بيننــا جميعــا، والــذي يمكــن أن يربطنــا ســوًيا، 
اللــون  فــي  الختالفــات  عــن  النظــر  بغــض 
والبشــرة واللغة والجنس والمعتقدات، كما أن 
بذور الحب والسالم كامنة في إيقاظ الضمير 
اإلنســاني، الــذي يغذيــه دفء التواصــل بيــن 

قلوب البشر التي تشع روعة الحياة”.
ورأى أن الضميــر هــو جوهــر حمايــة حقــوق 
اإلنســان، وأن الجميــع يتحمــل مســؤولية فــي 
تحقيق عالم خال من الخوف والحروب وهي 
القيــم التــي يجــب أن يتــم نقلهــا إلــى األجيال 

القادمة.
وأضــاف “علينــا أن نســمح للضمير أن يرشــدنا 
إلــى حقبة حقيقية يتمتع فيها الجميع بالحب 
إلــى  مشــيًرا  اإلنســانية”،  والكرامــة  والســالم 
أن أفضــل وســيلة لالحتفــال باليــوم الدولــي 
للضميــر هــي أن ُينقــي الجميــع قلوبهــم دائًمــا، 

وأن يعملوا على نشر ثقافة السالم.
من جانبه، ألقى الشــيخ حســام بن عيســى آل 
خليفــة كلمــة نقل مــن خاللها تحيــات صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، إلــى القائميــن 
على تنظيم الفاعلية والمشاركين فيها، مؤكًدا 
أهميــة المحــاور التي ركــزت عليها هــذا العام، 
فيمــا يتعلق بيوم الضمير العالمي، والذي جاء 
اســتجابة لمبــادرة مــن ســمو رئيــس الــوزراء، 
النهــوض  بأهميــة  ســموه  إيمــان  يعكــس  بمــا 
بثقافــة الضميــر وجعلهــا نهًجــا دولًيــا يعزز من 
جهــود الــدول والشــعوب فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة التــي تعــد ركيــزة أساســا لتحقيق 

األمن والستقرار والسالم.

دائًمــا  ســموه  ومواقــف  رؤى  أن  إلــى  ونــوه 
تحض على ضرورة وجود دور فاعل للمجتمع 
الدولي للقيام بمســؤولياته تجاه كل ما يحقق 
للعالــم وشــعوبه األمــن والســالم، وأن مبــادرة 
فــي  العالمــي  الضميــر  يــوم  باعتمــاد  ســموه 
الخامــس مــن أبريــل من كل عام تشــكل بداية 
مرحلــة جديــدة فــي النتقــال بثقافــة الضمير 
العالمــي مــن إطارهــا التنظيري إلى ممارســات 

حقيقية على أرض الواقع.
وأكــد أن مملكة البحرين تميــزت عبر تاريخها 
بأهميــة أن تكــون  بلــد حضــاري يؤمــن  بأنهــا 
للتقــارب  وســيلة  النبيلــة  اإلنســانية  القيــم 
مــن  المملكــة  الشــعوب، وأن  بيــن  والتواصــل 
مختلــف  فــي  ومشــاركتها  حضورهــا  خــالل 
المحافل اإلقليمية والدولية تسعى بمبادراتها 
ومواقفهــا إلــى تحفيــز المجتمــع الدولــي؛ مــن 
أجــل بــذل مزيــد مــن الجهــود التي تســتهدف 
بنــاء عالم يســوده األمن والطمأنينــة، بدًل من 

النزاعات والصراعات والحروب.
وشــدد علــى أن تعزيــز ثقافة الســالم ونشــرها 
مــن  إل  يتــم  أن  يمكــن  ل  العالــم  أنحــاء  فــي 
خــالل تفعيل قيــم المحبة والتعاون والضمير؛ 
باعتبارهــم قواســم إنســانية مشــتركة تحتاج 
نمائهــا  طريــق  فــي  بشــدة  المجتمعــات  إليهــا 

وتقدمها لصالح شعوبها.
وفــي ختــام كلمتــه، أعــرب الشــيخ حســام بــن 
عيســى عــن شــكره وتقديــره للمشــاركين فــي 
والمحبــة،  للســالم  العالمــي  التحــاد  فاعليــة 
علــى اهتمامهــم بمبادرة ســمو رئيــس الوزراء 
بشــأن يــوم الضميــر العالمــي، مؤكــًدا حــرص 

التحــاد  مــع  التعــاون  تعزيــز  علــى  البحريــن 
فــي كل مــا يخــدم األهــداف المشــتركة علــى 
صعيــد تحقيــق الســالم والمحبة بيــن مختلف 
الشــعوب. من ناحيته، أشــاد رئيــس جمهورية 
انتونــي كارمونــا  الســابق  ترينيــداد وتوباغــو 
بمبــادرة صاحــب الســمو الملكــي بشــأن يــوم 
الضميــر العالمــي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة فــي دفع 
أطــراف المجتمــع الدولي وتوجيهها إلى القيم 
والمبادئ اإلنســانية التــي تعزز من أثر الضمير 
والحــب كغايــات نبيلــة تضمــن تحقيــق األمــن 
والســالم والستقرار، مؤكدا أنها مبادرة رائعة 
وتنــم عن مدى وعــي وإدراك البحرين لطبيعة 
التحديات التي تواجه النظام الدولي وكيفية 
اإلســهام إيجابا في ترســيخ أســس عالم يقوم 
علــى التعــاون والعمــل الجماعــي الــذي يلبــي 

تطلعات الشعوب في التنمية.
مــن جهتها، أكدت وكيل األميــن العام المديرة 
التنفيذيــة الســابقة لبرنامــج األمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية آنــا تيباجــوكا ضــرورة 
أهــداف  لتحقيــق  جهــوده  العالــم  يحشــد  أن 
مبــادرة صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
بشــأن يــوم الضميــر العالمي، واصفــة المبادرة 
بأنهــا خطــوة مهمــة نحــو عالــم يخلــو مــن كل 
أشــكال الصراعــات والنزاعــات وتحظــى دوله 
وشــعوبه بالظــروف التــي تؤهلهــم لســتكمال 
جهود التنمية المســتدامة، منوهة بالدور الذي 
يقوم به  صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ومبادراته العديدة التي تشــكل رؤية متقدمة 
للقضايــا التي يجــب أن يكون لها األولوية في 

مسيرة العمل الدولي.
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حسام بن عيسى: 
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عبدالفتاح السيسيجاللة الملك

المنامة - وزارة الخارجية

دول  جميــع  مــع  البحريــن  تحتفــل 
العالــم فــي األول مــن أكتوبــر من كل 
عــام باليــوم الدولــي للمســنين، وفًقــا 
لمــا أقرتــه الجمعيــة العموميــة لألمم 
المتحــدة في العــام 1990، واختارت 
األمــم المتحــدة لحتفــال هــذا العــام 
عنــوان “الرحلــة إلــى المســاواة بيــن 
إدمــاج  بهــدف  العمريــة”؛  الفئــات 
مجــالت  جميــع  فــي  الســن  كبــار 
التنمية.وأكــد وزيــر العمــل والتنميــة 
أن  حميــدان  جميــل  الجتماعيــة 
البحريــن تعــد مــن الــدول المتقدمــة 
عربًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا فــي رؤيتهــا 
الرعائيــة  للخدمــات  الســتراتيجية 
والتنمويــة لكبــار المواطنيــن؛ تنفيًذا 
لمــا ورد فــي الدســتور، ولمــا تشــهده 
المملكة من تطورات تشريعية كانت 
توفيــر  لمواصلــة  الرئيــس  الداعــم 
والمبــادرات  والخدمــات  اإلمكانــات 
الالزمة، وبمــا يكفل لكبار المواطنين 
التــي يســتحقونها؛  الكريمــة  الحيــاة 

تقديًرا وعرفاًنا لمكانتهم الجتماعية 
بنــاء  فــي  ودورهــم  والقتصاديــة 
حميــدان  المملكة.وأشــاد  وازدهــار 
الملــك  جاللــة  ممثــل  بتوجيهــات 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 
حمــد آل خليفــة، بتغيير مســمى كبار 
الســن إلى “كبار المواطنين”، ما يؤكد 
اهتمام ســموه وإيمانه بأهمية تعزيز 
مكانــة كبــار المواطنيــن، فضــاًل عــن 
تفعيــل دورهــم فــي مســيرة التنميــة 

الشاملة التي تشهدها البحرين.

حرص على إدماج كبار المواطنين بالمجتمع

الشراكـة مـع القطـاع المصـرفي ضـرورية
“الخاص” و  “الجنوبية”  بين  للتعاون  الشيخ خليفة بن علي: دور مهم  سمو 

اســتقبل محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
بــن خليفــة آل خليفــة،  بــن علــي  خليفــة 
مصــرف  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الســالم رفيــق النايــض، بحضــور عدد من 

المسؤولين.
ورحب سمو المحافظ، بالرئيس التنفيذي 
لمجموعــة مصرف الســالم، منوها ســموه 
إلــى الــدور المهم للتعــاون والشــراكة بين 
الخــاص،  المحافظــة الجنوبيــة والقطــاع 
بدعــم  المحافظــة  اهتمــام  إلــى  مشــيرا 
بالخيــر  تعــود  التــي  المبــادرات  مختلــف 

والتنســيق  المواطنيــن  علــى  والنفــع 
المشــترك مع القطــاع المصرفي والخاص 

والتفاعل المثمر لخدمة المجتمع.
ومــن جهتــه، أشــاد رفيــق النايــض، بــدور 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة 
محافــظ المحافظــة الجنوبيــة فــي تعزيز 
بهــدف  المصرفــي  القطــاع  مــع  الشــراكة 
خدمــة المجتمــع فــي مختلــف المجــالت، 
مؤكدًا أهمية النهوض بالمبادرات الهادفة 
المبــادرات  فــي  التنســيق  أطــر  وتعزيــز 

المستقبلية في كافة المجالت.
سمو محافظ الجنوبية مستقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف السالم

المنامة - بنا
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دولة اإلمارات الشقيقة... عام ووزير للتسامح عبدالنبي الشعلة

Û  ال داعــي للتشــاؤم؛ فــكل المؤشــرات تؤكــد أن قادتنــا
وحكوماتنــا ومجتمعاتنــا الخليجية قد وعت وأدركت 
التيــارات واألفــكار اإلقصائيــة والتكفيريــة،  خطــورة 
قبــول  وعــدم  والكراهيــة  التعصــب  ثقافــة  ومخاطــر 
الديــن،  بجالبيــب  عــادة  تتجلبــب  والتــي  اآلخــر، 
بــكل  التحــرك  ضــرورة  نفســه  الوقــت  فــي  وأدركــت 
جديــة لمواجهتها والتصدي لها والعمل على اجتثاثها، 
وإرساء القواعد واألسس الالزمة لتعزيز قيم ومبادئ 
والحريــة  والتنــوع  والتعدديــة  والتعايــش  التســامح 
الدينيــة والفكريــة، وبادرت بالفعــل بتحرير معتقداتنا 
الدينية وتخليصها من براثن أو قبضة القراصنة الذين 
اختطفوها وحاولوا تجريدها من قيمها السامية، التي 

على رأسها التسامح والتعايش والتعاون والتآخي.
Û  فثمــة إنجازات باهرة وملموســة حققتهــا بنجاح دولنا

الخليجيــة فــي هذا المضمــار في الســنوات األخيرة ال 
يســع المجال إلى اســتعراضها، وقد ســبق لنا في أكثر 
مــن مــرة أن تطرقنــا إلــى مــا حققتــه وأنجزتــه مملكــة 
الماضــي مشــروع  التــي أطلقــت األســبوع  البحريــن، 
“مركــز الملــك حمــد للســالم الســيبراني للتســامح بيــن 

الشباب” في نيويورك بالواليات المتحدة األميركية.
Û  عنــد المحطــة  هــذه  فــي  موجــزة  بوقفــة  وســنكتفي 

تجربــة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة التي 
خصصــت هــذا العــام )2019( “عــام التســامح”، وهــي 
الدولــة األولــى والوحيــدة فــي العالــم، بحســب علمي، 
التــي تبنــت مثل هــذه المبادرة التي تهــدف إلى تأكيد 
قيمــة التســامح؛ باعتبارهــا مكونــا أخالقيــا ومنطلقــا 
جوهريــا يحكــم كل العالقــات اإلنســانية بيــن أفــراد 
المجتمــع الواحد والمجتمعــات فيما بينها على امتداد 
رقعــة وجودهــا الجغرافــي، وعلــى اختــالف مكوناتها 
الثقافيــة واعتباراتهــا اإلنســانية، وذلــك فــي إطــار من 
احتــرام وتقبــل اآلخــر ضمــن مجتمــع متعــدد ومتنوع 

الثقافات والهويات.
Û  وتدرك دولة اإلمارات أن ثقافة التســامح تســهم أيًضا

في تعزيز االزدهار والنمو االقتصادي فيها.
Û  وفــي إطــار أهداف هــذه المبــادرة فإن دولــة اإلمارات

تســعى إلى تأســيس وتثبيت مكانتها “عاصمًة عالميًة 
للتســامح” وهــي مؤهلــة لذلــك؛ فهــي دون شــك أحــد 
النماذج الالمعة في التسامح والتعايش، حيث يعيش 
على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة 

الكريمة واالحترام والمحبة والمساواة.
Û  وخــالل زيارتــي األخيــرة لدولــة اإلمــارات تنقلت بين

مدينتــي أبوظبــي ودبي، ورأيت كيــف يتم تنفيذ هذه 
الرؤية أو هذه المبادرة خالل هذا العام حســب خطط 

وبرامج عمل موزعة على 5 محاور رئيسة وهي:
Û  األول: تعميــق قيم التســامح واالنفتاح على الثقافات

والشــعوب فــي المجتمــع من خــالل التركيــز على هذه 
القيم لدى األجيال الجديدة.

Û  الثانــي: ترســيخ مكانة دولة اإلمــارات عاصمة عالمية
للتسامح من خالل مجموعة من المبادرات والمشاريع 
والدراســات  البحثيــة،  المســاهمات  منهــا  الكبــرى 

االجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات.
Û  الثالــث: التســامح الثقافــي مــن خــالل مجموعــة مــن

المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة.
Û  الرابــع: طــرح تشــريعات وسياســات تهدف إلــى تعزيز

قيم التسامح الثقافي، والديني، واالجتماعي.
Û  الخامــس: تعزيــز خطــاب التســامح، وتقبــل اآلخر من

خالل مبادرات إعالمية هادفة.
Û  وانبثقــت هــذه المبادرة في بــادئ األمر من مقال كتبه

نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في 
العــام 2016 جــاء فيــه: )علمتنا الســنوات األخيرة في 
منطقة الشرق األوسط “الجديد” بأننا نحتاج أن نتعلم 
التســامح ونعلمــه ونمارســه، أن نرضعــه ألطفالنا فكرا 
وقيما وتعليما وســلوكا، أن نضع له قوانين وسياسات 
ومنظومــة كاملــة من البرامج والمبــادرات. نعم تعلمنا 
ذلــك مــن مئات اآلالف مــن القتلى ومالييــن النازحين 

والمنكوبيــن الذيــن رأيناهــم فــي آخــر خمس ســنوات 
فــي هــذه المنطقة بســبب التعصــب والكراهيــة وعدم 
ال  والدينــي،  والثقافــي  والفكــري  الطائفــي  التســامح 
يمكــن أن نســمح بالكراهيــة فــي دولتنــا، وال يمكــن أن 
نقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال التمييــز بين أي شــخص 
يقيــم عليهــا أو يكــون مواطنــا فيهــا، لذلك عّينــا وزيرا 

للتسامح(.
Û  وبالفعل تم اســتحداث “وزارة التســامح” وهي األولى

مــن نوعهــا فــي المنطقة وعلى مســتوى العالم بأســره، 
مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  معالــي  التســامح  ووزيــر 
آل نهيــان يشــرف اآلن بنفســه وبشــكل مباشــر علــى 
المتعلقــة  واألنشــطة  والبرامــج  الخطــط  كل  تنفيــذ 
بعــام التســامح، ومنشــغل بتعزيز ثقافة التســامح في 
المجتمع اإلماراتي على األمداء القصيرة والمتوسطة 

والبعيدة.
Û  عــام اســُتهل  فقــد  العمــل  وخطــة  فعاليــات  وضمــن 

عندمــا  وناجحــة  ومميــزة  موفقــة  ببدايــة  التســامح 
اســتقبلت دولــة اإلمــارات فــي الثالــث مــن فبرايــر بابا 
فــي  البابــا فرنســيس،  الكاثوليكيــة قداســة  الكنيســة 
الخليــج  لمنطقــة  للبابــا  األولــى  تاريخيــة هــي  زيــارة 
العربــي، والتــي امتــدت لثالثــة أيــام، وشــملت توقيــع 
وثيقــة األخــوة اإلنســانية مــع فضيلة الشــيخ الدكتور 
أحمــد الطيــب اإلمام األكبر شــيخ الجامع األزهر، التي 
إلــى  باللــه وباألخــوة اإلنســانية  تدعــو كل المؤمنيــن 
االتحــاد والعمل مًعا. وكنتيجة للزيارة أيًضا فقد ُأعلن 
األسبوع الماضي أن العمل سيبدأ في إنشاء أول معبد 
يهودي رســمي في األمارات والذي ســيقع ضمن نطاق 
مجمــع لألديــان أطلــق عليه “بيت العائلــة اإلبراهيمية” 
في أبوظبي وســيضم مســجدا وكنيســة للمســيحيين 
إلــى جانــب المعبد اليهودي وســيكتمل بناء المشــروع 

في العام 2022.
Û  وخــالل وجــودي فــي دبــي قبــل بضعــة أيــام، وضمــن

سلســلة األنشــطة والفعاليــات المتعلقة بعام التســامح 

تم إطالق مســابقة “التســامح في صورة” شــراكة بين 
“جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح” وصحيفة 
“البيــان” اإلماراتيــة؛ مــن أجــل إبــراز صــور التعايــش 
للثقافــات، وعبــر  المشــتركة  واحتــرام اآلخــر والقيــم 

استخدام اإلبداع كوسيلة مؤثرة.
Û  وفي تصوري فإن أهم مكونات أو أهداف مبادرة عام

التســامح فــي دولــة اإلمــارات هو اســتهداف الشــباب 
فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمرهــم ومــن علــى كراســي 
مدارســهم؛ لتكريس قيم التســامح والتعايش السلمي 
لديهم وتنمية السلوك االجتماعي المتسامح وتحقيق 
المختلفــة،  والحضــارات  للثقافــات  الفهــم واالحتــرام 
وتتــم ترجمــة هــذه األهداف مــن خالل برامــج نوعية 

في المناهج الدراسية واألنشطة المدرسية.
Û  وفي هذا اإلطار تم إطالق مشروع مشترك بين وزارة

التســامح ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان “على 
نهــج زايــد”، يركز على تعزيز قيم التســامح والتعايش 
السلمي، وقبول االختالف، واحترام اآلخر، والتواصل 
بمراحــل  المختلفــة  المراحــل  طــالب  بيــن  اإليجابــي 
والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس  فــي  كافــة  التعليــم 
إضافــة إلــى وضــع الخطــط والمبــادرات للتواصل بين 
المجتمع المدرسي في المدارس الخاصة والحكومية، 
بمــا ُيَحول ما يدرســه الطالب من قيــم ومبادئ تتعلق 
بالتســامح إلــى ممارســة عمليــة يمكــن تطبيقهــا علــى 
أرض الواقــع مــن خــالل األنشــطة الطالبية المشــتركة 

بين المدارس الحكومية والخاصة.
Û  ونتمنــى أن تبــادر وزارات التربيــة والتعليــم في باقي

دول مجلــس التعــاون إلــى تبنــي وإطــالق مثــل هــذه 
غــرس  إلــى  الهادفــة  والخطــط  والبرامــج  المبــادرات 
القيــم الســمحة وتأصيلهــا فــي نفــوس وعقــول أبنائنا 
الطلبة، بتأكيد القيم اإلنســانية في الحوار والتســامح 
واالعتدال؛ بغية تنشئة جيل متعلم متسامح قادر على 
إدراك التنــوع الثقافــي والتعايــش اإليجابي ومقاومة 

تيارات الكراهية والتفرقة والعنف واإلرهاب.

بدور المالكي من الجفير

كشف وكيل وزارة الصحة وليد المان عن أن الوزارة تعمل حاليا على تعيين الكوادر البحرينية ضمن سياسة البحرنة التي انتهجتها، 
مؤكدا أن أي إحالل في وظائف األجانب هو للبحرينيين فقط، وهذا يشمل كل التخصصات.

وأعلــن المانــع فــي تصريحــات خاصة 
طبيبــا   25 انضمــام  عــن  “البــالد”  لـــ 
استشــاريا بحرينيــا لمجمع الســلمانية 
بعــد  المقبــل،  العــام  مطلــع  الطبــي 
انتهائهــم مــن متطلبــات التخصصــات 
العليــا في عدد من الــدول منها أميركا 
يمثلــون  وهــم  وغيرهــا،  وبريطانيــا 
الدفعــة األولــى مــن أطبــاء البرنامــج 
األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  التدريبــي 
البحرينييــن  األطبــاء  يؤهــل  والــذي 
للدراســة والتدريب بالخارج للحصول 
علــى درجة “االستشــاري” في مختلف 
مؤكــدا  الخــارج،  مــن  التخصصــات 
جميــع  ستشــمل  الدفعــة  هــذه  أن 
التخصصــات النــادرة والنوعيــة التــي 
يحتاجهــا مجمع الســلمانية، وســتعمل 
الــوزارة فــور وصولهــم علــى إحاللهــم 
بدال من األجانب في مجمع السلمانية 
الطبــي، وهو نهج يؤكد ســعي الوزارة 
المتواصــل ألن تحــل وتتولــى الكوادر 

البحرينية مختلف التخصصات.
وأشــاد وكيــل الصحــة بالدعــم الكبيــر 
الحكيمــة  قيادتنــا  تقدمــه  الــذي 
والحكومة الرشيدة، فمن خالل الدعم 
الكريم للــوزارة ولبرامجهــا التدريبية، 
األطبــاء  تدريــب  برامــج  إعــادة  تــم 
ميزانيــة  واســتحداث  الخــارج،  فــي 
خاصــة للتدريــب، ورفــع عــدد األطباء 
التدريــب  برنامــج  فــي  المشــاركين 
بالخــارج مــن 25 طبيبا العــام الماضي 

إلى 35 طبيبا مع مطلع العام المقبل.
دعــم  يؤكــد  هــذا  أن  المانــع  وأكــد 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
وتوجيهاتــه  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
الســديدة فــي التركيــز واالهتمام على 
التنميــة البشــرية، ولخلــق جيــل قــادر 
التخصصــات  جميــع  لتولــي  ومؤهــل 

النوعية والدقيقة.
لديهــا  الصحــة  وزارة  أن  وأوضــح 
حالًيــا برنامجــان لتدريــب 350 طبيبــا 
وتأهيلهــم ممــن يعملــون حاليــا أطباء 

متدربين في مجمع الســلمانية الطبي، 
مشــيرا إلــى أن البرنامــج األول يمتــد 
لمدة 4 ســنوات ويســتوعب 80 طبيًبا 
الثانــي  البرنامــج  يمتــد  ســنويا، فيمــا 

لسنتين ويستوعب 40 طبيًبا سنويا.
وذكر أن الوزارة وضعت خطة إلحالل 
البحرينيين في الوظائف التي يشغلها 
التخصصــات  جميــع  فــي  األجانــب 
الطبية خصوًصا في مجال التمريض، 
إذ إن الــوزارة لديهــا كــوادر تمريضيــة 
متخصصــة مــن خريجي كليــة العلوم 
الصحيــة والجامعــة االيرلندية، مردفا 
فــي  للعمــل  جاهزيــن  أصبحــوا  أنهــم 

القطاعات الصحية المختلفة.
وذكــر أن معظم التعيينــات التي تمت 
فــي المرحلة األخيرة، كانت تركز على 
ســد النقــص فــي الكــوادر التمريضيــة 
الشــاغرة حســب االحتياجات الماســة 

كان  والتــي  األقســام  بعــض  فــي  لهــا 
أكثرهــا احتياجــا هــي الرعايــة األولية 
الســلمانية  مجمــع  فــي  الثانويــة 
 %  70 تمثــل  أنهــا  موضحــا  الطبــي، 
مــن التعيينــات، مبينا أنها مــن للكوادر 
ووصــل  التخصصيــة،  التمريضيــة 
تمريضيــا  كادرا   150 إلــى  عددهــا 
كلهــا مــن البحرينييــن؛ لتغطيــة حاجة 
الخدمــات الصحيــة فــي هــذا الجانــب 
التــي  الطبــي  الســلمانية  مجمــع  فــي 
كانت بحاجة ملحة إلى دعم الشــواغر 
الخدمــات  تطويــر  لمواصلــة  فيهــا 

الصحية في هذا الجانب.
مــن خــالل  تهــدف  الــوزارة  أن  وبيــن 
التعيينات الجديــدة تطوير العمل في 
مجمــع الســلمانية الطبــي والمســاهمة 
فــي تقديــم رعاية صحيــة ذات جودة 
علــى  والمتردديــن  للمرضــى  عاليــة 
هــذا الصــرح الطبــي الكبيــر، إذ يعتبــر 
المجمع أكبر مستشــفى حكومي يقدم 
خدمــات صحيــة وقائيــة تشــخيصية 
وعالجية وتأهيلية لجميع المواطنين 

والمقيمين في البحرين.
وأشــار المانــع إلــى أن نســبة الكــوادر 
 %  50 تمثــل  العاملــة  التمريضيــة 
الموظفيــن  مــن  العــدد اإلجمالــي  مــن 
الســلمانية،  مجمــع  فــي  العامليــن 

وتشكل تقريبا نحو 2500 ممرض.
الباقيــن  كادر   100 الـــ  أن  وأوضــح 
فتمثــل  التعيينــات  مجمــوع  مــن 
والفنيــن  والتقنيــن  الطبيــة،  الكــوادر 
فنــي  مثــل  المســاندة  الخدمــات  فــي 

األشــعة والصيدلــة والمختبــر، وأيضــا 
وظائــف الخدمــات الطبية المســاعدة، 
مؤهــالت  يملكــون  ال  وبعضهــم 
تخصصيــة ومنهــم حملــة الثانوية من 
وظائــف  فــي  إلحاللهــم  البحرينييــن 
خدمية مســاعدة مثل وظائف الكاتب 

ومسجل المرضى.
أن  الصحــة  وزارة  وكيــل  وأعلــن 
ضمــن  حاليــا  تعمــل  الصحــة  وزارة 
خطــة تمتــد لتغطــي احتياجــات كل 
المرافــق الصحيــة الحكوميــة العاملة 
مــن هــذه الكــوادر لتشــمل احتياجات 

العاملــة  الصحيــة  المراكــز  مختلــف 
بالبحريــن، والتــي وصــل عددهــا فــي 
العــام 2019 إلــى أكثــر مــن 28 مركــزا 
المحافظــات،  مختلــف  فــي  صحيــا 
متخصصــة  كــوادر  إلــى  إضافــة 
الطــب  مستشــفى  وإدارة  للعمــل 
النفســي، ومركــز األمــراض الوراثيــة، 
ومستشــفى الــوالدة، ومجمــع الفاتــح 
الطبــي، والعيادات الخارجية، وقســم 
أن  مؤكــدا  والحــوادث،  الطــوارئ 
هــذا العمــل المســؤول والجــاد انطلق 
بدعــم قوي مــن وزيرة الصحــة فائقة 

الصالــح، وكل القائميــن مــن أصحــاب 
القرار في الوزارة.

المانــع أن وزارة الصحــة تضــع  وأكــد 
ضمــن أولوياتهــا تنفيــذ كل توجيهــات 
تؤكــد  التــي  الــوزراء،  رئيــس  ســمو 
دومــا علــى تحســين جــودة الخدمات 
الصحيــة، وتقديم رعايــة صحية ذات 
جــودة عالية تضمن حصــول المريض 
على الخدمات بأفضل صورة، مشــددا 
علــى أن وزارة الصحــة حريصــة علــى 
توفيــر كل مــا يحتاجــه المريــض مــن 
رعاية صحية شاملة، كما أنها حريصة 
علــى تقديــم خدمات متميــزة، تعكس 
التطــور الــذي وصلــت إليــه الخدمــات 
فــي البحريــن، كدولــة تتميــز بتقديــم 
خــالل  مــن  صحيــة  رعايــة  خدمــات 
وعاليــة  شــاملة  صحيــة  منظومــة 
الجــودة، تــم رصدهــا ومتابعتهــا فــي 
التقديــر  ونالــت  عالميــة،  منظمــات 
لتميزهــا وتفردهــا  عالميــا  واالحتــرام 

في هذا الجانب.
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كشــفت الباحثــة فــي مجــال الثقافــة الشــعبية دالل الشــروقي وصاحبــة أول كتــاب فــي المكتبة 
البحرينيــة يغــوص في ســبر ثقافة الطعام، عن أن الطعــام وكعنصر من العناصر الوطنية للتراث 
الثقافي غير المادي، وكوجه من وجوه التراث البحريني وثقافة إنســانية وتاريخية وجغرافية 
تتميــز بهــا الحضــارات اإلنســانية، يتشــكل عنصرا مهمــا من تــراث البحرين الثقافي غيــر المادي، 
مؤكدة أن الطعام شكل جسرا للتواصل والتعارف بين األمم، وانتقل الطعام واألطباق الشعبية 

كسفير بغير سفارة لينقل التراث اإلنساني المترابط في المعمورة.

البحريــن  متحــف  اســتضافة  فــي  ذلــك  جــاء 
للباحثة الشروقي في فعاليات الملتقى الوطني 
والــذي  المــادي،  غيــر  الثقافــي  للتــراث  األول 
نظمــت هيئــة البحرين للثقافــة واآلثار، بحضور 
ومشــاركة المدير العــام للثقافة والفنون بالهيئة 
الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، ومدير إدارة 
اآلثار والمتحف بالهيئة الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة، واختتــم أعمالــه أول أمــس بمتحف 
البحرين، وألقى الضوء على عناصر من التراث 
الثقافــي البحريني غير المادي والقابلة لإلدراج 
علــى القائمــة التمثيليــة، وناقــش ســبل صونهــا 
والترويــج لهــا وإدراجها على القائمــة التمثيلية 

لليونيسكو.
وأشــادت الباحثة الشــروقي، بكل جهود رئيسة 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي  هيئــة البحريــن 
بنــت محمــد آل خليفــة بهــذا الجانــب المهم من 
التــراث البحرينــي عمومــا، والتــراث البحرينــي 
مــي  الشــيخة  وســعي  المــادي،  غيــر  الثقافــي 
وعملهــا الدائــم إليصال رموز التــراث البحريني 
إلــى قائمة اليونســكو، مؤكدة أن إقامة الملتقى 
الوطني األول للتراث الثقافي غير المادي، جاء 
بحــراك ثقافي من الشــيخة مــي بنت محمد في 
ظــل تصاعد أهمية زيــادة الوعي لدى الباحثين 
والمهتميــن في مجــال التــراث باتفاقية منظمة 
اليونسكو للعام 2003، والخاصة بصون التراث 

الثقافي غير المادي.
وصادقــت مملكة البحرين علــى هذه االتفاقية، 
إذ تشــكل اتفاقيــة صــون التــراث الثقافــي غيــر 
المادي آلية دولية فعالة لصون وترويج التراث 
الثقافــي البحرينــي، مؤكــدة أن هــذا يصــب في 
الســتيفاء  المتواصلــة  الثقافــة  هيئــة  جهــود 

التزامــات البحرين تجاه االتفاقات الدولية لدى 
اليونيســكو، مؤكــدة أن الملتقــى والــذي شــارك 
100 مختــص وخبيــر وباحــث  مــن  أكثــر  فيــه 
ومهتــم فــي مجال التراث الثقافــي غير المادي، 
مشــيرة لقــد كان المؤتمــر فرصــة إللقــاء الضوء 
علــى العديد من النمــاذج الحية للتراث الثقافي 
البحريني غير المادي والطرق الفاعلة إلدراجها 

على القائمة التمثيلية.

مائدة ثقافية

وفــي محاضرتهــا، قدمــت الباحثــة فــي التــراث 
الشــعبي دالل الشــروقي “مائدة ثقافية دســمة” 
تزخــر بمــا لذ وطاب مــن فنون الطعــام وعلومه 
وآدابــه، واســتعرضت “الطعــام” كمفهــوم خاص 
لــه أبعاد إنســانية تاريخيــة جغرافيــة تتميز بها 
كل حضــارة وفًقــا لثقافة البلد التي تنتمي إليه، 
متطرقــة إلــى فــن الطبخ العربي ومــا يملكه من 
خصوصيــة جعلــت منــه إرًثــا إنســانًيا تتناقلــه 

األجيال على مر العصور.

معتقدات غريبة

ولــم تغفــل الباحثــة الشــروقي عــن ســرد أهــم 
التــي مارســتها  المعتقــدات والعــادات  وأغــرب 
العرب قديًما فيما يتعلق بتناول الطعام، إضافة 
إلى ذكر عدد من أصناف األطعمة والمشروبات 
التــي اشــتهرت بهــا البلــدان العربيــة ودالالتهــا 
والعــادات  العربيــة  والقهــوة  كالتمــر  الرمزيــة 
نهايــة  فــي  لتتنــاول  بهــا،  المرتبطــة  والتقليــد 
المحاضرة حجم التغيير الذي طرأ على فلســفة 
الطبــخ أخيرا والــدور المهم ألصحــاب المطاعم 
والمقاهــي فــي الحفــاظ علــى الهويــة األصيلــة 

المتمثلــة في األطباق التراثيــة التي تميزت بها 
مملكــة البحريــن والترويج لها خارجًيا، الســيما 

في ظل وجود وسائل االتصال الحديثة.

الطعام ثقافة

وبخبرة متراكمة لمتخصصة وفاعلة للشــروقي 
فــي هــذا الجانــب، ومنــذ أن كان لهــا دور ريادي 
فــي إثراء مهرجــان “الطعام ثقافة” الذي نظمته 
الهيئة سابقا، وكانت أحد أهم المحاضرين فيه؛ 
لمــا تمتلكه مــن خبرة وثقافة وإطالع واســعين 
فــي هــذا الجانــب ليس علــى مســتوى البحرين 
ودول الخليج وإنما على مستوى الوطن العربي 

والعالم، فقد عملت على أن تدعم مؤلفها األول 
بالطعــام، والــذي يعــد إضافــة متميــزة للمكتبــة 
البحرينيــة والخليجية والعربية واألجنبية، في 
ظل جهودها للســفر حول العالم واالطالع على 
فلســفات الطعــام والمطابخ الشــعبية واألطباق 
ربطــت  التــي  والتقاليــد  والعــادات  الشــعبية، 
شــعوب العالــم بطعامها، ليكــون نصها اإلبداعي 
فــي هــذا الجانب، وهو باللغــة اإلنجليزية، دليال 
ومســتندا للعديــد مــن الخبــراء والباحثيــن فــي 
هــذا المجــال، وفــي ظــل التغييــرات الجذريــة 
التي يعيشــها العالم في إعداد وتقديم األطباق 
والوصفــات بطرق حديثة، مبينة أن العديد من 
األطبــاق فــي البحريــن والخليــج تم تســخيرها 
الغذائيــة ومناســباتنا  وفقــا ألذواقنــا وعاداتنــا 

الدينية واالجتماعية.

علم األنثروبولوجيا

وأشــارت الباحثــة دالل الشــروقي، إلــى أنــه هنا 
يبــرز دور السيســيولوجيا، وهــو كمــا يعرف في 
معجــم المعانــي بأنــه علــم يــدرس المجتمعــات 
البشــرية وظواهرهــا  والمجموعــات  اإلنســانية 
رئيســة  حضــارة  لــكل  أن  مبينــة  االجتماعيــة، 
أشــكالها ونمطها، فمثال أنماط الطعام في اليمن 
أو الســعودية أو العــراق أو بــالد الشــام تختلــف 
االختــالف  بســبب  البيئــة  النعكاســات  نتيجــة 
اليوميــة  الحيــاة  أن  إلــى  منوهــة  الطبيعــي، 
للمجتمعــات المختلفــة والبيئــة الجغرافيــة لكل 
أصولهــا  فــي  تلتقــي  اختالفاتهــا  رغــم  مــكان 
وأسســها، فاألكل والشرب حاجة، والنوم حاجة 
الطعــام  إلــى  الحاجــة  لكــن  حاجــة،  والملبــس 
الطبــخ  أســاليب  فــي  يتفنــن  اإلنســان  جعلــت 
بتلقائيــة تعــزز له هويتــه، فهو ابن بيئته ســواء 
شــخوصها  وبإبــداع  بجدبهــا،  أو  بخصوبتهــا 
ومجتمعاتهــا وتطويعهــا لمــا يالئم مع المواســم 
المناخية والدينيــة، فابتكروا الطقوس وقدموا 

القرابين واحتفلوا باألعياد والمناسبات.

األطباق الشعبية

وأوضحت دالل أن من المناسبات التي تفرد لها 
أطبــاق شــعبية “رمضان، القريــش، العيد، ريوق 
العيــد، غــدا العيــد، قــدوع العيــد” والمناســبات 
والنــذور  والمواليــد  عاشــوراء  مثــل  الدينيــة 
وتثويــب ليالــي القــدر، غتفــرش الســفر حســب 
المناســبة الدينيــة مثــل “المولــد النبــوي، ســفرة 
العبــاس، ســفرة الصــادق، وســفرة زكريــا” وقــد 
يصاحبها نوع من فنون اإلنشاد الديني المقبول 
أو القــراءات الدينية، مشــيرة إلى أنه اجتماعيا 
العديــد  إيجــاد  فــي  دورا  الطعــام  لعــب  فقــد 
الكلمــات واألمثــال والتشــبيهات الخاصــة  مــن 
بالعديــد  العربــي  التــراث  يزخــر  كمــا  بالطعــام، 
مــن القصــص والحكايــات واألهازيــج الخاصــة 
باألطعمــة التــي يتناقلهــا الباعــة الجائلــون مــن 
جيــل إلــى جيــل خصوصا في األماكن الشــعبية 

واألسواق القديمة.
العربــي  للوطــن  الشاســعة  للمســاحة  ونظــرا 
كان مــن الطبيعــي أن تتشــابه أســماء األطعمــة 
أحيانــا، وتظهــر أســماء مختلفة للطبــق الواحد، 
فمثال طبق العاشــورا في ليبيا يســمى هريســة، 
ويعــد بنفــس الطريقــة التــي يعــد بها فــي مصر 
والســودان، وأما الهريسة في تونس فهو مزيج 
مــن الفلفــل األحمــر وفــي األردن طبــق حــالوة 
شــرقية، وفــي الخليج تعد الهريســة مــن اللحم 

والقمح والسمنة.

العرب والمطيبات

ونوهــت الشــروقي إلــى أن العــرب كان لديهــم 
إصــرار فريد علــى النظافــة وأمورهــا، وأضافوا 
التوابــل العطريــة والمطيبــات وكل مــادة حلوة 
الرائحــة مثــل: مــاء الزهــر والزعفــران، مردفــة 

أن العــرب يجتمعــون فــي الكثيــر مــن الطقوس 
كاألعراس والوالدة ومراسم الدفن والمناسبات 
الحنــاء  وليالــي  كالختــان  مثــل  االجتماعيــة 
القهــوة والحصــاد وحفــظ  والضيافــة وتقديــم 

األطعمة.

الطعام العربي والتأثيرات الخارجية

وتوضح الشــروقي أن الطعام والمطبخ العربي 
تأثــر بالبلــدان التــي حوله، كمــا هنالــك تأثيرات 
منــذ  العالمــي  الطعــام  علــى  أثــرت  خارجيــة 
اكتشــاف القــارة األميركيــة في القرن الســادس 
عشــر، مثــل الــذرة والطماطــم والــكاكاو والفول 
الســوداني والفلفل وجميع أنواعه، أما تأثيرات 
القــارة الهنديــة على الطعام العربــي، فهو جذب 
الباذنجان والبامية والتمر الهندي، ومن الشــرق 

األوسط دخل البرتقال والليمون والزيتون.

المطاعم تنقل الثقافة

وأكدت الشروقي أن أصحاب المطاعم الشعبية 
هــم ناشــرو ثقافــة شــعبهم، فإذا أردنــا أن نعرف 
مــن  ندخــل  أن  يلزمنــا  فإنــه  مــا  شــعب  ثقافــة 
خــالل أغذيتهــم وفنونهــم؛ ألن لــكل بلــد أطباق 
اجتماعيــة  أو  دينيــة  لطقــوس  أو  لمناســباتهم 

عندهم.

البحرين والمطاعم الشعبية

هــي  البحريــن  أن  الشــروقي  الباحثــة  وأكــدت 
العالــم تنوعــا فــي تركيبتهــا  بلــدان  أحــد أكثــر 
السكانية من حيث أعرافهم وثقافاتهم ولغاتهم 
ومذاهبهــم، فاالعتــراف باآلخــر هو رفعة لشــأن 
الــذات المعترفــة، مــا أفــرز تعايشــا ســلميا بيــن 
الهويات الثقافية المختلفة، فأصحاب المطاعم 
والذواقــة هم ناقلوا ثقافــة بالدهم للمجتمعات 

األخرى.
وفي اآلونة األخيرة انتشرت المطاعم الشعبية 
في جميع مناطق مملكة البحرين، وال نســتطيع 
إغفــال أن دول الخليــج ودول الوطــن العربــي 

تشترك كلها في هذا المجال.
الوجبــات  مطاعــم  مــع  المنافســة  وجــود  ومــع 
الســريعة، إال أنــه هنالــك إقبــاال كبيــرا على هذه 
المطاعــم مــن قبــل الشــباب، مــا يدعونــا لعــدم 
القديمــة،  أطباقنــا  اندثــار  خطــر  مــن  الخــوف 

منوهة إلى أن الفئة العاملة في هذا المجال من 
جنســيات أخــرى إال أن ممارســاتهم ونقلهــا إلى 
شــعوبهم تضمــن االســتمرارية، فخــالل الفتــرة 
مــن جنســيات  الطباخــون  اســتخدم  العباســية 
مختلفــة، فذكــر الجاحــظ أن أحســن الطباخيــن 
هــم الســنديون والخرســانيون، ومــا يثبــت ذلك 
هــو وجــود مطاعــم لــأكل الخليجــي فــي دول 
شــرق آســيا وبعــض الــدول األوروبيــة، وهذا ما 
يســتوجب دعما من حكومة البالد للممارســين؛ 

للحفاظ على هذا اإلرث.

انقراض اإلرث

هنــاك  هــل  الشــروقي:  الباحثــة  وتســاءلت 
خــالل  مــن  اإلرث؟  هــذا  النقــراض  تهديــدات 
أن  أرى  المجــال  هــذا  فــي  ووجــودي  بحوثــي 
التحديــات قويــة ومــازال الجيــل الحاضر يقبل 
على األطباق الشــعبية خصوصا في المناسبات 
وزارة  مبــادرات  أرى  أن  وأتمنــى  االجتماعيــة، 
الثقافــة والتراث ووزارة اإلعــالم ووزارة العمل 

كل في اختصاصه.
المطبــخ  علــى  للحفــاظ  الشــروقي  واقترحــت 
البحرينــي الــذي يعــد من أغنــى المطابخ ببعض 
بالتــراث  ارتبطــت  التــي  المتميــزة  أطباقــه 
باألغانــي  مــادة  وكانــت  للبحريــن  اإلنســاني 
واألمثــال الشــعبية التــي الزالــت تعيــش معنــا 
فــي حاضرنــا، يجــب أن تســجل هــذه األطبــاق 
فــي مراكــز الثقافة العالمية مثــل الكبة والكفتة 
البحرينيــة وأطبــاق المحمــر التــي ال تحضر في 
مطابــخ البلــدان المجــاورة، مؤكــدة أنها وخالل 
القــرى  مــن  العديــد  زارت  لكتابهــا  إعدادهــا 
بالبحريــن كســماهيج والديــر وصــدد والمالكية 
والمالكيــة وغيرهــا، ووجــدت أن نســاء القــرى 
البحرينيــات خصوصــا المســنات يمتلكن ذاكرة 
تشــكل موســوعات فــي هــذا الجانــب، مؤكــدة 
أن أهــل المنامــة تأثــروا وأثــروا فــي الجاليــات 
التــي قدمــت للبحريــن، مبينــة أن هنــاك العديــد 
مثــل  اختفــت  التــي  البحرينيــة  األطبــاق  مــن 
قــد  األطبــاق  بعــض  هنــاك  وأن  “الملخوخــة”، 
تختفــي إذا لــم يتــم الحفــاظ علــى هــذا اإلرث 
وتوثيقــه  اإلرث  هــذا  فيجــب حفــظ  الثقافــي، 
وكليــات  معاهــد  وإنشــاء  القادمــة،  لأجيــال 
لتعليــم فنــون الطبــخ الشــعبية التــي تعــد أحــد 

جوانب الثقافة البحرينية.
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الشروقـــي لـ “^”: البــد مـــن دعــم حكومــــي للحفـــاظ علـــى اإلرث
 الباحثة في مجال الثقافة الشعبية دالل الشروقي في استضافة بمتحف البحرين

ــو”  ــك ــس ــون ــي ــة “ال ــم ــائ ــن ق ــم ــة” ض ــي ــن ــري ــح ــب تــســجــيــل “الـــمـــحـــمـــر” و “الـــكـــبـــة ال

أصحاب المطاعم الشعبية ناشرو ثقافة شعبهم 
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قــال وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة فــي كلمــة مملكــة البحرين أمــام الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 
بنيويــورك إن تبنــي النظــام اإليرانــي لإلرهاب العابر للحدود خلق شــبكات مــن التنظيمات اإلرهابية والميليشــيات المتطرفة، والتي 
توجد في أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأميركا الجنوبية وغيرها، 

تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأي شكل كان. 

وقــال: تتوالــى الشــراكة الوطيــدة والمتناميــة، 
مملكــة  ملــك  بقيــادة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
البحرين صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مــع األمــم 
المتخصصــة،  ووكاالتهــا  وأجهزتهــا  المتحــدة، 
التــي  الخطــوات والمبــادرات  مــا تؤكــده  وهــو 
أهــداف  لتحقيــق  البحريــن  مملكــة  اتخذتهــا 

التنمية المستدامة 2030.
وأضــاف: جــاء تكريــم صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، من منظمة 
الصحة العالمية، في مايو الماضي كقائد عالمي، 
فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ 
المنظمــة، ليؤكــد المكانــة العاليــة التــي يحظــى 
بها ســموه، ويجســد التقدير الدولي لدور مملكة 
البحرين في تحقيق أهداف المنظمة، معربا عن 
ســعادته الغامــرة باعتماد الجمعيــة العامة لألمم 
المتحدة، في قرارها رقم 329 على 73، لمبادرة 
صاحــب الســمو الملكي رئيــس الــوزراء، بإعالن 

الخامس من أبريل يوما عالميًا للضمير. 
فــي  يأتيــان  أساســيان  هدفــان  هنــاك  وقــال: 
صــدارة اهتمــام المجتمــع الدولــي ومناقشــاتنا 
إلــى  إضافــة  الســالم”،  “تحقيــق  وهمــا  اليــوم، 
“القضــاء على اإلرهاب”، وهذان هما الهاجســان 
الرئيســان لنــا فــي هــذه المرحلة. فقد ترســخت 
القناعــة لدينــا جميًعــا بــأن مــا يحــدث فــي أي 
جــزء مــن العالم يؤثر حتمًا علــى الجميع، وذلك 
بعــد األزمــات التي مــرت بها العديد مــن الدول، 
والجمهوريــة  الســورية  العربيــة  كالجمهوريــة 
اليمنيــة ودولــة ليبيــا، جــراء ما ألم بهــذه الدول 
مؤسســات  إلضعــاف  أدت  اضطرابــات  مــن 
مشــكلة  مــن  وفاقمــت  انهيارهــا،  أو  الدولــة 
الهجــرة والالجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور 
جماعــات إرهابية بأشــكال متعددة، ســواء تلك 
المدعومــة مــن الدول أو غيرها مــن الجماعات، 

التــي هــددت أمــن المنطقة واســتقرار شــعوبها، 
وهــو مــا يجعــل منهــج العمل الجماعــي ضرورة 

ملحة لكي يسود السالم.
منهــا  يتعلــق  مــا  القــرارات،  أهــم  مــن  وتابــع: 
بالقضيــة الفلســطينية، التــي يجــب النظــر إليها 
سياســية  مســألة  باعتبارهــا  معهــا،  والتعامــل 
بالدرجــة األولــى، تتعلــق باالحتــالل والســيادة 
واألرض والحقــوق، وعلــى المجتمــع الدولي إذا 
ما أراد الســالم، النهوض بمسؤولياته، في إلزام 
إســرائيل بتنفيــذ القــرارات الدوليــة، والتوقــف 
عن سياســات ضم األراضي، واالستيالء الجائر 
عليهــا، وانتهــاك القانــون الدولــي، وعــن عرقلــة 
الجهــود الراميــة للتوصل إلى حل عــادل ودائم 
للقضيــة الفلســطينية، يفضــي إلــى قيــام دولــة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 
1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس 
حــل الدولتيــن، وفقــا لمبــادرة الســالم العربيــة، 

والقرارات األممية ذات الصلة.
البحريــن الدؤوبــة،  وقــال: اســتمراًرا لمســاعي 
التي لم ولن تدخر يوًما جهًدا في بذلها، لتمكين 
شعوب المنطقة، وباألخص الشعب الفلسطيني 
الشقيق، من النمو واالزدهار، وتحقيق مستقبل 
أفضــل فــي المجــاالت كافــة، فقــد اســتضافت 
المتحــدة  الواليــات  مــع  بالشــراكة  بــالدي 
األميركيــة الصديقــة في يونيو الماضي ورشــة 
“الســالم من أجــل االزدهار”، والتــي تمثل جهًدا 
نوعًيــا ومبــادرة مهمــة لتعزيــز التنميــة وتوفيــر 

الحياة األفضل لشعوب المنطقة.
وواصــل: انطالًقــا مــن حــرص مملكــة البحريــن 
نؤكــد  األمــن واالســتقرار ،  يدعــم  مــا  علــى كل 

تبذلهــا  التــي  المســتمرة  الجهــود  مــع  تضامننــا 
إيجــاد  أجــل  مــن  الشــقيقة،  المغربيــة  المملكــة 
حــل سياســي لقضيــة الصحــراء المغربية، وفق 
قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلة، وفــي إطار 
الوطنيــة  المغربيــة ووحدتهــا  المملكــة  ســيادة 
لألميــن  المقــدرة  الجهــود  ونحيــي  والترابيــة، 
العام لألمم المتحدة، من أجل تســوية القضية، 
وجهــوده أيًضــا، نحــو تثبيت األمن واالســتقرار 
في الجمهورية العربية الســورية، والتي توجت 
مؤخًرا بتشــكيل اللجنة الدستورية، متمنين أن 
تســهم الخطــوة فــي التوصــل للحــل السياســي 

المنشود في سوريا.
وقــال: نؤكــد علــى موقفنــا الداعــم لجمهوريــة 
الخطــوات  ولــكل  الشــقيقة،  الســودان 
واإلجراءات التي تم اتخاذها، من أجل تحقيق 
التنميــة واالزدهــار، وتعزيــز األمــن واالســتقرار 
فيهــا، ونرحــب بتشــكيل الحكومــة االنتقاليــة، 
برئاسة دولة الدكتور عبد هللا حمدوك، مؤيدين 
المطالب الخاصة برفع اسم السودان من قائمة 
الــدول الراعية لإلرهــاب، بما يمكنه من التعاون 
مــع المؤسســات االقتصاديــة الدوليــة، وتجــاوز 

هذه المرحلة المهمة والدقيقة من تاريخه.
وذكــر أن التحــدي اآلخــر، الــذي نــود أن نؤكــده 
وهــو اإلرهــاب، وكمــا تــرون جميعــا، فــإن هــذا 
الخطــر اتخذ أشــكاال غير مســبوقة، فــي تاريخ 
الــدول وضعــت عالمنــا فــي مرحلــة صعبــة مــن 
عــدم االســتقرار، وهــو مــا يتجلى فيما تمارســه 
إيــران مــن إرهــاب ممتــد عبــر عقــود، فالنظــام 
يمتلــك  اإلرهابــي،  الثــوري  بحرســه  اإليرانــي 
للمواثيــق  باالنتهــاكات  مليًئــا  مســيًئا  ســجال 
والقــرارات الدوليــة، ســواء عن طريق تأســيس 
محاوالتــه  أو  ودعمهــا،  اإلرهابيــة  الميلشــيات 
المتواصلــة إلثــارة الفوضــى والفتنــة، والتدخل 
في الشــؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة 
احتاللهــا  بمواصلــة  أو  البحريــن،  بينهــا  ومــن 
الجائــر للجــزر الثــالث التابعــة لدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة الشقيقة )طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موســى( والتهديد المباشــر الناتج 

عن هذا االحتالل المستمر.

وأضــاف: نؤكــد أننــا مــع أشــقائنا فــي التحالــف 
والــذي  اليمــن،  فــي  الشــرعية  لدعــم  العربــي 
تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية، ســنواصل 
جهودنــا إلنقــاذ اليمن وإعادة األمن واالســتقرار 
إليــه، ونحــث على ضــرورة توحيد جهــود كافة 
حكومتهــم  مــع  الوطنيــة  اليمنيــة  األطــراف 
الحوثــي  لميلشــيات  للتصــدي  الشــرعية، 
االنقالبية المدعومة من إيران، ولكل الجماعات 
اإلرهابيــة التــي تهدد أمن واســتقرار اليمن، من 
أجل التوصل لحل ســلمي يســتند إلــى المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطنــي وقــرار مجلــس األمن رقــم 2216 للعام 
التدخــالت  أشــكال  جميــع  ينهــي  وبمــا   ،2015
اإليرانيــة، التــي تعــد المهــدد الرئيســي لوحــدة 

اليمن وسالمة أراضيه وجواره اإلقليمي.
ونــوه بجهــود الحكومــة العراقية، فــي التصدي 
اإليرانــي،  للنظــام  التابعــة  المســلحة  للفصائــل 
والخارجــة علــى القانــون، التــي أضحــت خطًرا 
حقيقًيــا ليــس علــى العــراق فحســب، بــل امتــد 
خطرها إلى انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية 
فيــه، وطــال الــدول المجــاورة، وجعــل العــراق 

منطلًقا ألهدافها اإلرهابية.
وقــال: ال يمكن هنــا، التغافل عن الدور الخطير، 
الــذي يقــوم بــه حــزب هللا اإلرهابــي، فــي نشــر 
التطــرف واإلرهــاب، والحــض علــى الكراهيــة، 
التوتــر  إلدامــة  اإليرانيــة،  األجنــدة  وتنفيــذ 
واألزمــات فــي المنطقة، مشــددين على ضرورة 
ردع هــذا الحــزب اإلرهابــي وإبعــاد خطــره عــن 

المنطقة.
وجــدد اإلشــادة بالمســار الحاســم الــذي تســلكه 

فــي  الصديقــة،  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
مجابهــة إيــران وأدواتهــا فــي المنطقــة، وذلــك 
بممارســة الضغــط األقصــى وفــرض العقوبــات 
الصارمــة، مؤكديــن دعمنا لمواصلة هذا المســار 
السياســات  ووقــف  اإلرهــاب،  منابــع  لتجفيــف 

الهدامة للنظام اإليراني.
العالميــة  الطاقــة  إمــدادات  أن  علــى  وشــدد 
والمالحــة البحريــة، تتعــرض فــي ميــاه الخليج 
العربــي ومضيــق هرمــز والمنطقــة ككل، للخطر 
اإليرانــي،  النظــام  ســلوكيات  جــراء  الشــديد 
واســتهدافه المتكــرر للســفن التجاريــة في هذه 
عاًمــا  وثالثيــن  خمســة  نحــو  فمنــذ  المنطقــة، 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  ســعت 
العربيــة لتنبيــه المجتمــع الدولــي للتصــدي لهذا 
الخطــر، ولجــأت آنــذاك إلى مجلــس األمن الذي 
أصــدر القــرار رقــم 552 لعــام 1984، والمتعلــق 
باالعتــداءات اإليرانيــة علــى الســفن التجاريــة 
فــي الخليــج العربــي، إال أن اإلرهــاب اإليرانــي 
مــا يــزال متواصالً إلــى يومنا هذا وبشــكل أكبر 
وأخطــر، ويشــكل تهديــًدا لهــذه المنطقــة ذات 
األهمية االســتراتيجية للســلم واألمن الدوليين 

والستقرار االقتصاد العالمي.
لالعتــداء  واســتنكارنا،  إدانتنــا  نجــدد  وقــال: 
اإلرهابي التخريبي الشــنيع، باستهداف منشآت 
نفطية في المملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
والذي تتحمل إيران مســؤوليته، وهو االعتداء 
الــذي شــكل تهديــًدا خطيــًرا إلمــدادات الطاقــة 
العالميــة والنظام االقتصــادي العالمي، مؤكدين 
دعمنا التام والمطلق للمملكة العربية السعودية 
-التــي تمثل الركن الرئيس الســتقرار المنطقة - 

فيمــا تتخــذه مــن خطــوات للحفــاظ علــى أمنها 
واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولي، وخاصة 
مجلــس األمــن، بتحمــل مســؤولياته فــي حفظ 
الســلم واألمــن الدوليين، واتخــاذ موقف صارم 
تجاه الممارسات اإليرانية اإلجرامية المتكررة.

ورحــب بالبيــان المشــترك الصــادر عــن كل مــن 
الفرنســية  والجمهوريــة  المتحــدة  المملكــة 
وجمهوريــة ألمانيــا االتحادية، الذي حمل إيران 
المســؤولية عــن هــذا الهجــوم، وأوضــح أهميــة 
بالبرنامــج  الخــاص  النظــر فــي االتفــاق  إعــادة 
النووي اإليراني، الذي ال يفي بمقتضيات األمن 

والسالم في المنطقة.
وقــال: انطالقا من مســؤوليات مملكة البحرين 
تجــاه اســتقرار المنطقة والعالــم ككل، وامتدادا 
لدورهــا التاريخــي، والتزامهــا بالعمــل المشــترك 
الدولييــن  وشــركائها  وحلفائهــا،  أشــقائها،  مــع 
فــي مواجهــة التحديــات اإلقليميــة والدوليــة، 
وحرصها علــى مكافحة اإلرهاب والقرصنة في 
ميــاه الخليــج العربي، جاءت مشــاركة البحرين 
فــي التحالــف الدولــي ألمــن المالحــة وحمايــة 
الممــرات البحريــة، فــي هــذا التوقيــت الدقيــق 
والمهــم، بهــدف تأميــن وحمايــة أهــم الممــرات 
للتجــارة  والحيويــة  االســتراتيجية  الدوليــة 

والطاقة. 
يوليــو  فــي  البحريــن  اســتضافت  وواصــل: 
الماضــي، اجتماًعــا عســكرًيا دولًيــا هاًمــا، بحــث 
أمــن  لتعزيــز  الدولــي  التعــاون  تكثيــف  ســبل 
المنطقة، وهي تســتعد اآلن الستضافة اجتماٍع 
المقبــل،  الشــهر  بالمنامــة  ســيعقد  آخــر،  دولــٍي 
ويعنــى بأمن المالحة البحريــة والجوية، وذلك 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  مــع  بالتعــاون 
وبولنــدا، وبمشــاركة أكثــر مــن 60 دولــة، كأحــد 
نتائج المؤتمر الدولي لدعم األمن والســالم في 
الشــرق األوســط الذي انعقد بمدينة وارسو في 

شهر فبراير الماضي.
أمامنــا،  واضحــة  أصبحــت  الصــورة  إن  وقــال 
بــأن هناك أولويات ال تحتمــل اإلبطاء والتأخير 
وإنمــا تســتوجب التعامل معها اليــوم قبل الغد، 
فالهدفــان الرئيســيان اللــذان نعمــل مــن أجلهمــا 
وهمــا تحقيــق الســالم والقضــاء علــى اإلرهاب، 
المشــترك،  الجماعــي  العمــل  وبشــدة  يتطلبــان 
ودعــم أي تحــرك مــن أجــل الســالم، والتعامــل 
للتخريــب،  تســعى  التــي  الــدول  مــع  الحــازم 
وتنتهــج العنــف واإلرهاب، وتعيــق منظمتنا عن 

تحقيق األهداف والغايات المنشودة.

وزير الخارجية يلقي كلمة البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

إيران تمارس اإلرهاب منذ عقود وسجلها مليء باالنتهاكات
وزير الخارجية: تكريم سمو رئيس الوزراء من “الصحة العالمية” كقائد عالمي يؤكد المكانة العالية لسموه

المنامة - وزارة الخارجية المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، مــع نائــب رئيــس مجلــس 
رشــيد  تركمانســتان  خارجيــة  وزيــر  الــوزراء 
ميريــدوف، علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحدة.وأعــرب وزيــر الخارجية 
عن عميق ارتياحه لما تشــهده العالقات الثنائية 
بيــن البلديــن مــن تطــور على مختلــف األصعدة، 
مشــيًدا بالنتائــج البنــاءة والمهمــة لزيــارة عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
رئيــس  مــع  جاللتــه  ومباحثــات  خليفــة،  آل 
تركمانســتان قربــان قولي بــردي محمدوف، وما 
لــكل أوجــه  تــم توقيعــه مــن اتفاقيــات داعمــة 
التعــاون المشــترك بيــن البلديــن، مؤكــًدا ضرورة 
مواصلــة تبادل الزيــارات بين مســؤولي البلدين 

ألجل فتح آفاق أرحب على المستويات كافة.
كمــا اجتمــع الشــيخ خالــد بــن أحمــد مــع وزيــر 
خارجيــة الجمهورية اليمنيــة محمد الحضرمي. 
األخويــة  بالعالقــات  البحريــن  اعتــزاز  وأكــد 
الراســخة مع الجمهوريــة اليمنية، وحرصها على 
تعزيز تلك العالقات في شــتى األصعدة، مجدًدا 

موقــف المملكــة الثابــت الداعم للجهــود الهادفة 
إلعــادة األمــن والســلم إلــى الجمهوريــة اليمنية، 
مؤكًدا أن البحرين واألشقاء في التحالف العربي 
الســعودية  بقيــادة  اليمــن  فــي  الشــرعية  لدعــم 
ســيواصلون جهودهم ومساعيهم للتوصل لحل 
ســلمي يحفظ لليمن وحدته وســيادته وســالمة 
أراضيــه، ويضمن تحقيق تطلعات أبناء الشــعب 

اليمنــي الشــقيق في األمن واالســتقرار والتنمية 
واالزدهــار. وعبــر الحضرمــي عــن عميــق تقديــر 
أبنــاء الشــعب اليمنــي للمواقف األخويــة الثابتة 
لمملكــة البحريــن ودعمها المتواصــل للجمهورية 
ومســاعيها  كافــة،  المســتويات  وعلــى  اليمنيــة 
الدؤوبــة ألجــل تحقيق األمن وتعزيز االســتقرار 

في اليمن.

نقــل وزير الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، تحيات ملك البحرين صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
ورئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
وولــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، إلــى األميــن العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتقديرهم 
وتمنياتهــم  جبــارة  جهــود  مــن  بــه  يقــوم  لمــا 
لــه بالتوفيــق فــي إدارة األمــم المتحــدة نحــو 
دور أكثــر فاعليــة فــي كافــة القضايــا التــي تهم 
المجتمــع الدولــي. جاء ذلك، فــي اجتماع وزير 
الخارجيــة مــع األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 
علــى هامــش أعمــال الــدورة الرابعة والســبعين 
للجمعيــة العامــة لألمم المتحدة فــي نيويورك، 
حيــث نوه أنطونيو غوتيريش بسياســة مملكة 
البحريــن في التعاون البناء مع األمم المتحدة، 
والســلم  األمــن  إرســاء  فــي  المهــم  ودورهــا 

الخارجيــة  وزيــر  ثمــن  مــن جانبــه،  بالمنطقــة. 
فــي  غوتيريــش  ألنطونيــو  الحثيثــة  الجهــود 
تطويــر دور األمــم المتحــدة فــي قضايــا األمــن 
مــن  وغيرهــا  المســتدامة  والتنميــة  والســلم 
القضايــا والتحديــات التــي تواجــه دول العالم، 
لمعالجــات  للتوصــل  المتواصلــة  ومســاعيه 

تهــدد  التــي  والمشــكالت  لألزمــات  وحلــول 
المجتمع الدولي بأســره، مجــدًدا دعم وتضامن 
الراميــة  الجهــود  هــذه  مــع  البحريــن  مملكــة 
للتوصــل لمســتقبل أكثــر أمًنــا وازدهــاًرا لجميع 
التوفيــق  لمعاليــه  متمنًيــا  والشــعوب،  الــدول 

والنجاح في تحقيق هذه األهداف.

وزير الخارجية مجتمعا مع نظيره اليمني
وزير الخارجية مع األمين العام لألمم المتحدة

وزيــر الخارجيــة يبحــث التعــاون مــع نائــب رئيــس وزراء تركمانســتان وزير الخارجية: تأييد مساعي تطوير دور األمم المتحدة في قضايا األمن والتنمية

الـمملكـة تـعتـز بـالعالقـات مـع اليمـن البحرين تجدد الدعم لجهود غوتيريش

السعودية الركن الرئيس 
الستقرار المنطقة... وإيران 

تتحمل مسؤولية االعتداء 
على المنشآت النفطية
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البحرين تؤكد الدور الفاعل لمنظمة التعاون اإلسالمي
معاقبة كل ما يهدد األمن وتأمين حرية المالحة

شــارك وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة فــي االجتمــاع التنســيقي الســنوي لــوزراء 
خارجيــة منظمــة التعــاون اإلســالمي، على هامش أعمــال الدورة 
)74( للجمعية العامة لألمم المتحدة، في مدينة نيويورك. وجدد 
االجتماع، االلتزام بالمبادئ واألهداف الواردة في ميثاق منظمة 
التعاون اإلســالمي، الســيما تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين 
شــعوب الدول األعضــاء، وإیجاد حل عادل للقضیة الفلسطینیة، 
الصلة،  ذات  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي  للقانون  وفقا 
ومبادرة السالم العربیة، وصــوال إلــى إقامــة الدولــة الفلســطينية 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما ناقش االجتماع عددا 
مــن القضايــا المثارة. وأشــاد الشــيخ عبدهللا بن أحمــد آل خليفة، 
بالدور الفاعل والمهم، الذي تضطلع به منظمة التعاون اإلسالمي، 
علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان، فــي خدمــة قضايــا العالــم 
اإلســالمي، ودعــم العمل المشــترك، في مختلــف المجاالت، داعيا 
إلــى مواجهــة التحديــات القائمــة، وتحقيــق االســتقرار اإلقليمــي 

لالعتــداءات  التصــدي  أهميــة  أكــد  كمــا  المســتدامة.  والتنميــة 
إيــران  بهــا  تقــوم  التــي  المرفوضــة  والممارســات  المتكــررة 
والميليشــيات اإلرهابيــة التابعــة لهــا، وتســتهدف أمــن المالحــة 
البحريــة الدوليــة في مياه الخليــج العربي ومضيق هرمز، وتهدد 
اســتقرار المنطقة والعالم، مضيفا أن المرحلة الراهنة تســتوجب 
تكاتــف جميــع الجهــود اإلقليميــة والدوليــة، واضطــالع المجتمع 
الدولي بمسؤولياته، لمعاقبة كل ما يهدد األمن والسلم الدوليين، 
وتأمين حرية المالحة والممرات المائية. ونوه إلى أهمية ورشــة 
العمــل التي ســوف تســتضيفها مملكــة البحرين، في شــهر أكتوبر 
المقبــل، بشــأن ســالمة المالحــة البحريــة والجويــة مــن مخاطــر 
تهريــب أســلحة الدمــار الشــامل وغيرهــا من األســلحة التي تهدد 
أمن المنطقة، ضمن مخرجات اجتماع وارسو الذي عقد في شهر 
فبراير الماضي، مشــيًرا إلى أن مملكة البحرين تســعى إلى ضمان 
األمــن والتنميــة فــي منطقة الشــرق األوســط، ومعالجــة األزمات 
القائمــة، مــن خالل التعاون مع الشــركاء لمكافحة اإلرهاب، ومنع 

تهديد المالحة الدولية، والمساهمة البناءة في حل النزاعات.

وجــدد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة، موقــف مملكة 
البحريــن الثابــت بشــأن رفض ومكافحــة اإلرهــاب بجميع صوره 
وأشــكاله ومظاهره، بغض النظر عــن دوافعه ومبرراته، وضرورة 
اعتمــاد مقاربــة شــاملة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب، تقوم على 
اســتئصال الفكــر المتطــرف، وتجفيــف المــوارد الماليــة لإلرهاب، 
واتخاذ موقف حاســم ورادع تجاه كل من يقدم الدعم والرعاية 
رفــض  علــى  مشــدًدا  اإلرهابيــة،  للجماعــات  والمــالذ  والتمويــل 
أيــة محــاوالت للربــط بيــن اإلســالم واإلرهــاب، فــي ضــوء القيــم 
والمبــادئ الســامية، التــي يدعــو لهــا الديــن الحنيــف، ومــن بينهــا 

الوسطية والتعايش، ونبذ التعصب والفرقة.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مشاركا في االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد آل 
خليفــة مع مبعوث األمين العام لألمم 
المتحدة مديــر مكتب األمم المتحدة 
الجنــوب  بلــدان  بيــن  فيمــا  للتعــاون 
جــورغ شــدياك، علــى هامــش أعمــال 
الــدورة )74( للجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة، فــي مدينة نيويــورك. وأكد 
الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفة، 
حــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز 
التعــاون بين بلــدان الجنوب، في ظل 

وجود فــرص كبيرة ومتنوعة، لتبادل 
بمــا  والقــدرات،  والخبــرات  المنافــع 
يســهم فــي تحقيــق التنميــة والتقدم. 
وأشــاد مبعــوث األميــن العــام لألمــم 
المتحــدة للتعاون، بالنمــوذج التنموي 
وحــرص  البحريــن،  لمملكــة  الرائــد 
المملكــة علــى بنــاء شــراكة عميقة مع 
األمــم المتحدة، مثمنا مخرجات إطار 
الشراكة اإلستراتيجية بين الجانبين، 
التنميــة  أهــداف  بمــا يخــدم تحقيــق 

المستدامة 2030.

تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
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التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج فوزي عبدالرحمن 
الجودر، بمكتبه، ممثًل عن كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، والسفارة 
 ،)Careers England( البريطانية، ووفًدا من المؤسسة االستشارية البريطانية
وذلــك بهــدف االطــلع علــى البرامــج واألنشــطة المتعلقــة باإلرشــاد والتوجيــه 

المهني، واالستفادة من الخبرات في هذا المجال.

 وخالل اللقاء، قّدم مدير إدارة التعليم 
الفنــي والمهنــي، ممثــل وزارة التربيــة 
والتعليــم فــي اللجنة الوطنية لإلرشــاد 
الصديقــي  محمــد  المهنــي،  والتوجيــه 
عرًضــا حــول التعليــم الفنــي والمهنــي، 
وارتبــاط تخصصاتــه الوثيــق بالعديــد 
مــن احتياجــات ســوق العمــل المحلــي، 
والــذي حققت فيه الــوزارة نقلة نوعية 

علــى صعيــد التنــوع فــي التخصصــات 
الفنيــة والمهنيــة المطروحــة، وتطويــر 
مناهجهــا بالتعــاون مع خبــراء، وربطها 
للطلبــة  الميدانــي  التدريــب  ببرامــج 

بالتعاون مع عدد من المؤسسات.
اإلرشــاد  رئيــس  قــّدم  جانبــه،  ومــن   
المهنــي المدرســي محمد المؤذن عرًضا 
عن دور اإلرشــاد المهني المدرســي في 

رســم صورة مستقبلية لمســيرة الطلبة 
بمملكــة البحريــن، من خــالل توجيههم 
إلى مســارات المرحلة الثانوية المالئمة 
وقدراتهــم  وطموحاتهــم  لميولهــم 
علميــة  مقاييــس  علــى  بنــاًء  المهنيــة، 
دقيقــة، وبمــا ينســجم مــع احتياجــات 

ســوق العمل، بحيث يتم تمكين الطلبة 
من اتخاذ قراراتهم الدراســية والمهنية 
بشــكل ســليم، يضمــن إكمال مســيرتهم 
التعليميــة بنجــاح وتميز، ويضمن أيًضا 
بدقــة  المســتقبلية  لمهنهــم  اختيارهــم 

ووعي.

وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج يلتقي ممثلي المؤسسة االستشارية البريطانية للتوجيه المهني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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خلــص تقريــر حديــث لهيئــة جــودة التعليم والتدريب بشــأن نتائج مراجعــة الدورة الثانيــة ألداء جامعة 
البحريــن بأنهــا مســتوفية لمتطلبــات ضمــان الجــودة. وتأسســت الجامعــة بالعــام 1986، وتضــم 3 مواقع 
بالصخيــر والســلمانية ومدينــة عيســى، وتتألــف من 9 كليات. وتقــدم الجامعة 85 مؤهــل أكاديميا، وعدد 
الطلبة حتى إعداد التقرير بلغ أكثر من 28 ألف طالب، وعدد الخريجين أكثر من 60 ألف شــخص. ويبلغ 
قــوام عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 689 يعملون بــدوام كامل، و934 موظفــا إداريا بدوام كامل. وتنشــر 

“البلد” أبرز ما تضمنه التقرير:

 جوانب التقدير

مــن أجل تعزيــز الممارســات الجيدة بين مؤسســات 
المؤسســية  المراجعــة  لجنــة  فــإن  العالــي،  التعليــم 

لجامعة المملكة ترى مع التقدير ما يلي:
يوجد لدى المؤسســة نظام فعال إلدارة شــؤون  «

الطلبــة والســجالت األكاديميــة، يتــم إدارته من قبل 
عمادة القبول والتسجيل، وبمساندة من مركز تقنية 

المعلومات واالتصاالت.
الخطــة اإلســتراتيجية التــي تتبعهــا المؤسســة  «

أجــل  مــن  المكتبــة  فــي  الالزمــة  المصــادر  لتوفيــر 
الطلبــة وأعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق التوازن 
لمســاندة  واإللكترونيــة،  المطبوعــة  المصــادر  بيــن 
كافــة أنشــطة التعليــم والتعلــم واألنشــطة البحثيــة 

بالجامعة.
تتبناهــا  « التــي  اإلســتراتيجية  المبــادرات 

المؤسســة لتعزيز االســتدامة، مثــل المختبرات التي 
تعمــل بالطاقــة المتجــددة، والتــي تدعــم األولويــات 
الوطنيــة لمملكــة البحريــن مــن أجل تحســين جودة 
الحياة والبيئة والحد من انبعاث الكربون، فضال عن 
تعزيــز التعــاون البحثي مــع شــركاء أكاديميين على 
المســتوى الدولــي مثــل “المقيــاس األخضــر العالمي 

التابع لجامعات إندونيسيا”.
الدعــم الــذي تقدمــه “وحــدة التميز فــي التعليم  «

التدريــس علــى  القيــادة” ألعضــاء هيئــة  ومهــارات 
كافة المستويات، من خالل تطبيق منهجية متسقة 
لتنميــة واعتمــاد التميــز التعليمــي بمــا يتوافــق مــع 

المعايير الدولية التي تتبناها الجامعة.
للطلبــة  « الفــرص  مــن  كبيــرة  مجموعــة  توفيــر 

والتخطيط لها من قبل المؤسســة؛ من أجل تشــجيع 
والترفيهيــة  االجتماعيــة  األنشــطة  فــي  االنخــراط 
والرياضيــة والثقافيــة والعلميــة التــي تســاعد علــى 
متعــددي  أفــرادا  ليكونــوا  الطلبــة؛  قــدرات  تنميــة 

المهارات.
النهــج المتبــع على مســتوى المؤسســة من أجل  «

التنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، وتوفيــر 
الفــرص لجميع أعضاء هيئة التدريس؛ حتى يكونوا 
علــى اطــالع دائــم بالمســتجدات في مجــال التعليم 

والتعلم والمجاالت اإلدارية.

توصيات الهيئة

وبالنســبة ألوجــه التحســين، فــإن لجنــة المراجعــة 
توصي المؤسسة بما يلي:

تطويــر وتنفيــذ إســتراتيجيات مناســبة لزيــادة  «
وعي الجهات الداخلية ذات العالقة برسالة الجامعة.

وضــع وتنفيــذ إســتراتيجيات مناســبة لتوســيع  «
)المحلييــن،  العالقــة  ذات  الجهــات  مشــاركة 
مراجعــة،  فــي  والطلبــة  والدولييــن(  واإلقليمييــن، 

وتطوير رؤية ورسالة المؤسسة. 
وضع جدول الجتماعات مجلس األمناء سنويا،  «

ممــا يدعــم الحوكمــة الفعالــة، ويضمــن أن القــرارات 
الرئيسة يتم اتخاذها في الوقت المناسب.

أجــل  « مــن  المالئمــة؛  اآلليــات  وتطبيــق  وضــع 
الحوكمــة  نظــام  فاعليــة  لمــدى  الدوريــة  المراجعــة 

واإلدارة في المؤسسة.
زيــادة توضيــح كيفيــة تحقيــق المواءمــة بيــن  «

وزارة  مــن  الماليــة  والمخصصــات  التحــول،  خطــة 
المالية، وإجراءات قبول الطلبة، والبرامج المقدمة؛ 

لضمان جودة ما يتم تقديمه والموارد. 
التأكد من اســتخدام مصطلحات متســقة لدعم  «

عمليــات التخطيط، بحيث تكون األهداف والغايات 
كافــة  عبــر  واضــح  بشــكل  محــددة  والمؤشــرات 
مســتويات التخطيــط، ومطبقــة عنــد وضــع الخطط 

اإلستراتيجية والتشغيلية.
وضع وتطبيق أهداف قابلة للقياس فيما يتعلق  «

بمؤشــرات األداء )مقاييــس النجــاح(، المحــددة فــي 
خطــة التحــول، باإلضافــة إلى األهــداف والمبادرات 
ذات الصلة، الواردة في الخطط التشغيلية للجامعة؛ 
من أجل اإلســراع في تنفيذ األهداف اإلستراتيجية 
ذات  والجهــات  متابعتهــا،  عمليــة  وتحســين  بــالغ 
العالقة -بما في ذلك مجلس األمناء- بتقارير دورية 

حول مستوى األداء.

وضع وتنفيذ نهج متســق فيمــا يتعلق بالخطط  «
وذلــك  واألقســام،  بالوحــدات  الخاصــة  التشــغيلية 
التحــول  التشــغيلية وخطــة  الخطــة  مــع  بالتوافــق 

الخاصة بالجامعة.
ضمــان وضــع مخطــط موحــد وواضــح ونهائي  «

للهيــكل التنظيمــي، يشــمل اللجــان، ويتــاح لجميــع 
خــالل  مــن  عليــه  االطــالع  العالقــة  ذات  الجهــات 

القنوات المناسبة.
ضمــان أن الهيــكل التنظيمي يتيــح فترة زمنية  «

مــع  الجامعــة،  رئيــس  إلــى  التقاريــر  لرفــع  مناســبة 
تفويــض واضــح للســلطة، بالتوافــق مع الممارســات 

الدولية الجيدة.

 وضع وتطبيق آلية لتقييم مدى فاعلية الهيكل  «
التنظيمي للجان.

 وضــع وتطبيــق آليــات لمتابعــة وتقييــم مــدى  «
بالجامعــة،  الخــاص  الجــودة  نظــام ضمــان  فاعليــة 

وكيفية تطبيقه على نحو متسق.
 ضمــان أن السياســات واإلجــراءات واللوائــح  «

الخاصــة بالجامعــة يتــم مراجعتهــا بشــكل منتظــم 
وبالتزامــن مــع النظــام المتعلــق باقتــراح ومراجعــة 
ووضــع السياســات؛ للتأكــد من أنها حديثــة ومالئمة 

وذات صلة.
 التأكد من استخدام عملية المقايسة المرجعية  «

-بشــكل منتظــم ومتســق- كجزء من عمليــات تعزيز 

وتحسين ضمان الجودة.
 التأكــد من المتابعة المنتظمة والمتســقة لرصد  «

مســتوى  علــى  المقدمــة  الخدمــات  فاعليــة  مــدى 
الجامعة عن طريق استخدام استبانات قياس الرأي 

وغيرها من اآلليات ذات الصلة.
 المتابعــة المنهجيــة لتنفيــذ خطــط العمــل التي  «

اتخذت بناء على التغذية الراجعة من الجهات ذات 
العالقــة، ورصــد مدى فاعليتها فــي تلبية احتياجات 

هذه الجهات.
 وضــع وتنفيذ اســتبانات عامة وشــاملة لقياس  «

مســتوى رضا مستخدمي خدمات تقنية المعلومات 
اإللكترونيــة  االســتبانات  جانــب  إلــى  واالتصــاالت، 
الخاصــة بمكتــب المســاعدة واالســتبانات المتعلقــة 

بخبرة الطلبة.
 وضــع وتنفيــذ آليــة لمراجعــة معاييــر القبــول  «

العامــة والخاصة، وشــروط الدخــول؛ للتأكد من أنها 
مالئمــة، وأن الطلبة لديهم مــن القدرات ذات الصلة، 
والمعرفة السابقة، والمهارات ما يؤهلهم للنجاح في 

برامجهم األكاديمية.
 التأكــد مــن تطبيــق سياســات التدقيــق تطبيقا  «

متسقا على مستوى جميع البرامج، ووفقا لتوقعات 
االلتــزام  مــدى  بشــأن  واضحــا  تحديــدا  محــددة 

بتطبيقها.
 إبــالغ مخرجــات التعلــم المطلوبــة والمعتمــدة  «

مــن قبــل الجامعــة )التــي تعكس ســمات الخريجين( 
إلــى جميع الجهات ذات العالقة، والتأكد من متابعة 
مــدى نجــاح تحققهــا علــى مســتوى جميــع البرامــج 

األكاديمية.
 تنفيــذ اإلجــراءات التي تضمــن التقديم الفعال  «

لخدمــات الطلبة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة حول 
التحســينات التي تم تنفيذها باالستناد إلى التغذية 

الراجعة التي أدلوا بها.
الطلبــة  « لمســاندة  الالزمــة  اإلجــراءات  تنفيــذ   

المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي، وتعزيز خدمة 
اإلرشاد األكاديمي.

لتنفيــذ خطــة طويلــة األجــل  « أولويــة   إعطــاء 
بشــأن الموارد البشــرية؛ للتأكد مــن تعيين عدد كاف 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يكفــي لتلبيــة أهــداف 

خطة التحول بشكل كامل.
هيئــة  « أعضــاء  لجميــع  رســمية  تهيئــة  إجــراء   

التدريــس الجــدد ســواء العامليــن بــدوام كامــل أو 
بدوام جزئي، وتقييم مدى فاعلية عملية التهيئة.

لقيــاس  « منهجيــة  بطريقــة  اســتبانات  إجــراء   
مســتوى رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس علــى رأس 
العمــل، وأخــرى عنــد انتهــاء خدماتهــم، مــع توســيع 
مــن  مجموعــة  لتغطــي  االســتبانات  هــذه  نطــاق 
الخدمــات واالقتراحات، إلى جانب اســتخدامها في 
معرفــة التحســينات المطلوبــة وتنفيذهــا، ومــن ثــم 

يمكن للجامعة االستفادة منها.
األبحــاث  « إلجــراء  سياســات  وتطبيــق  وضــع   

الكتيــب  إلــى  باإلضافــة  وأخالقيــة،  آمنــة  بصــورة 
اإلرشــادي الخــاص بكتابــة رســائل البحــث العلمــي 

ومخطط األبحاث.
 وضــع وتنفيــذ آليــة بغــرض التقييــم الرســمي  «

لمــدى فاعليــة إجــراءات اإلشــراف لــدى المؤسســة، 
على أن يتم هذا التقييم بشكل منتظم.

ذات  « األطــراف  مــن  الراجعــة  التغذيــة  جمــع   
العالقة المشــاركة في أنشــطة المشــاركة المجتمعية 
بطريقــة منهجيــة، واســتخدامها مــن أجــل تحســين 

أنشطة خدمة المجتمع.
 إضفاء الطابع الرســمي على أنشــطة المشــاركة  «

علــى  عــن طريــق وضــع خطــة شــاملة  المجتمعيــة 
مســتوى الجامعــة، وربطهــا بخطــة التحــول، بحيــث 
األداء  ومؤشــرات  واإلجــراءات  األهــداف  تشــمل 

الرئيسة التي تكفل فاعلية هذه األنشطة.

جواهر المضحكيرياض حمزة

وائموا بين خطة التحول ومخصصات “المالية” وإجراءات قبول الطلبة
“^” تننشــر أحــدث تقارير “الجودة” عــن جامعة البحريــن: ســاندوا المعرضين لخطر اإلخفــاق األكاديمي

لوضع جدول الجتماعات 
مجلس األمناء سنويا 

بما يدعم الحوكمة

 1623 موظفا بجامعة 
البحرين بينهم 58 % إداريون



بدء تطوير مدفن عسكر في مطلع أكتوبر
خلف: زيادة كمية المواد المعاد تدويرها وعمره االفتراضي إلى 6 سنوات

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف عن 
البدء في عمليات تطوير وإدارة مدفن عسكر في مطلع أكتوبر المقبل.

المدفــن  “إدارة  أن  خلــف  وأوضــح 
ســتتم وفق أفضل الممارســات البيئية 
سيســهم  إذ  المتبعــة،  والقياســية 
عمــل  ببيئــة  االرتقــاء  فــي  المشــروع 
البيئيــة  اإلدارة  وتحســين  المدفــن 
والفنيــة للموقــع، ورفع مســتوى جودة 

التحكم في الهواء”.
وأشــار إلى أن “مبادرات االستراتيجية 
الوطنية إلدارة المخلفات ســاهمت في 
معالجــة 45 % مــن أجمالــي المخلفات 
إجمالــي  مــن  عســكر  لمدفــن  الــواردة 
المخلفات التــي تبلغ مليون و700 ألف 

طن سنويا”. 
وأكد إن االستراتيجية الوطنية إلدارة 
المخلفــات تحظــى باهتمــام الحكومــة 
برئاســة ســمو رئيس الــوزراء، ومتابعة 
برئاســة  التنســيقية  اللجنــة  واهتمــام 
ســمو ولــي العهــد النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، لمــا تهدف لــه عموما 
فــي  البحريــن  التزامــات  تحقيــق  مــن 
لعمليــات  المتكاملــة”  “اإلدارة  مجــال 
ألفضــل  وفقــا  المخلفــات  إدارة 
الممارسات القياسية الصحية والبيئية 

والفنية المعتمدة دولية.
وقال “كما تهدف االستراتيجية عموما 
إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات اإلدارة 
التــي  للمخلفــات  المثلــى  المتكاملــة 
يمكــن إيجازهــا فــي تحقيــق التزامات 
مــن  البيئــي  المســتوى  علــى  المملكــة 
خــال التعامــل مــع المخلفــات بصــورة 
ومواكبــة  مثلــى،  وصحيــة  بيئيــة 
والســكاني  العمرانــي  النمــو  متطلبــات 
فــي ومــا يترتــب عليــه مــن زيــادة فــي 
كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل 

معها”. 
ونــوع  كميــة  فــي  “التحكــم  أن  وأكــد 
النفايــات الــواردة إلى المدفن ســُيمكن 
لمكــب  اإلنتاجــي  العمــر  تمديــد  مــن 
فــي تحســين  مــا سيســاهم  النفايــات، 
أوقــات  وتنظيــم  البيئــة،  الممارســات 
إلــى  إضافــة  الموقــع،  وتشــغيل  فتــح 
والســامة  التشــغيل  بقواعــد  االلتــزام 

وإجراءات الطوارئ”.
وقــال الوزيــر، خــال زيارة قــام بها مع 
وكيــل شــؤون البلديــات الشــيخ محمد 
بــن أحمــد آل خليفة والوكيل المســاعد 
وائــل  المشــتركة  البلديــة  للخدمــات 
المبــارك “إن مدفــن عســكر هــو المدفن 
الوحيــد لمعالجــة المخلفــات المنزليــة، 
النفايــات  حالًيــا  يتلقــى  الــذي  وهــو 
وعليــه  الزراعيــة،  والنفايــات  البلديــة 
حرصت الوزارة وبالشــراكة مع القطاع 
الخــاص علــى التحكم فــي كمية ونوع 
النفايــات الــواردة إلــى المدفــن، بعد أن 
تــم توقيــع عقــد إدارة وتطويــر مدفــن 
ســنوات   3 لمــدة  للمخلفــات  عســكر 

أخيرا”.
وأوضــح أن “إدارة المدفن ســتتم وفق 
أفضل الممارســات البيئية والتقنية، إذ 
اســتكملنا االســتعدادات المطلوبــة في 
هذا الشــأن وســنبدأ رســميا فــي أعمال 
أكتوبــر  مــن  األول  فــي  المدفــن  إدارة 
المقبل”، مشــيًرا إلى أنه الوزارة تســعى 
من خال ذلك إلى تحقيق أهداف عدة 
من أهمها تطوير أسلوب إدارة المدفن، 
إلــى جانب إطالة عمره االفتراضي من 
ســنتين ســابقا إلــى ســت ســنوات مــع 
اإلدارة الجديــدة، إضافــة إلى تحســين 
مــن خــال  للبحريــن  البيئيــة  الصــورة 

زيادة كمية المواد المعاد تدويرها.
ولفــت إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة 
الســيطرة علــى عمليــة رمــي المخلفات 
بصــورة غيــر قانونية، وذلــك من خال 
وضــع جميع األدوات الازمة لتحســين 
كفــاءة عمليــات جمع النفايــات وإعادة 
تدويرها، مشــيًرا إلى أن هذا المشــروع 
االســتراتيجية  الخطــة  ضمــن  يقــع 

الوطنية إلدارة النفايات.
هــذه  تحقيــق  يمكــن  أنــه  إلــى  وأشــار 
تشــكيل  إعــادة  خــال  مــن  األهــداف 
هندســة المدفــن من أجل زيادة الســعة 
اســتخدام  إلــى  إضافــة  المكانيــة، 
المعــدات المناســبة لمعالجــة النفايــات، 
إجــراءات  تنفيــذ  ســيتم  أنــه  مؤكــًدا 

جديــدة لتحســين التشــغيل والســامة 
داخل المدفن.

ونوه خلف إلى أنه سيتم إدخال مصنع 
واســتخدام  إنتــاج  لزيــادة  التكســير 
إلــى  إضافــة  تدويرهــا،  المعــاد  المــواد 
مــن  التطبيقــات؛  أحــدث  اســتخدام 
أجــل تزويد الــوزارة بجميع المعلومات 

المطلوبة لتنمية إيرادات المدفن.
وأكــد أن اســتخدام التقنيــات الجديدة 
للتحكــم فــي جميــع البيانــات المتعلقــة 
بعملية المدفن والتحكم في الشاحنات 
ســيكون له تأثير إيجابي في الحد من 
المخالفــات في رمي المخلفات بصورة 

عشوائية خارج المدن.
وأضــاف “تمــت زيــادة ســاعات العمــل 
حتى 16 ســاعة في اليوم، ما سيسمح 
لشــركات جمع النفايات باختيار أفضل 
إطــار زمني لعمليات التجميع؛ من أجل 
زيادة كفاءة العمليات إلى أقصى حد”.

وتابــع “تــم توفيــر المعــدات الرئيســية 

الازمة لتشغيل المكب كضاغط مدافن 
النفايــات والتــي كانــت تعمل في وضع 
االختبــار خــال األســبوعين الماضيين 
ألغــراض التدريب، كما أن لدى الوزارة 
اتفاقيــة تأجيــر لـــ 3 جرافــات، ســتكون 
ســارية المفعول للعاميــن المقبلين، كما 
ســيكون هذا الجهــاز متاًحــا منذ األول 

من أكتوبر”. 
كمــا أوضح أن اإلدارة الحديثة للمدفن 
ســيمكننا مــن التحكــم بجميــع عمليات 
االستقبال والقبول والوزن والتسجيل 
للنفايات اآلتية إلى مدفن عسكر وذلك 
مــن خــال برمجياتهــا المختبــرة جيًدا 
وعــن طريق ميزانيــن جديدين لقياس 
حجــم المخلفات فــي الموقع ولتحقيق 

أفضل معايير إدارة النفايات.
المناقصــات  مجلــس  أن  إلــى  يشــار 
إدارة  مناقصــة  أرســى  والمزايــدات 
شــركة  علــى  عســكر  مدفــن  وتطويــر 

“أورباسير” اإلسبانية لمدة 3 سنوات.

جانب من زيارة وزير األشغال وشؤون البلديات ووكيل شؤون البلديات والوكيل المساعد للخدمات 
البلدية المشتركة
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التقــى وكيــل الثــروة الحيوانيــة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي خالــد حســن، وبحضــور إبراهيــم يوســف، وعــدد مــن مســؤولي الوكالــة، 

مجموعة من مربي المواشي للتباحث معهم في سبل دعمهم.

إلــى  حســن  اســتمع  اللقــاء،  وخــال 
التباحــث  تــم  كمــا  المربيــن،  ماحظــات 
تخــص  أمــور  أيــة  معالجــة  بخصــوص 
عملهــم، وذلــك في مســعى للنهوض بهذا 

القطاع الحيوي.
وفــي بدايــة اللقــاء، وجــه وكيــل الثــروة 
الحيوانيــة بالغ الشــكر وعظيــم االمتنان 
إلــى عاهــل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ علــى ثقتــه 
الغالية لتعيينه في هذا المنصب، متمنًيا 
أن يتمكــن من أداء المهمة بالشــكل الذي 
الملــك، مشــيًدا  تطلعــات جالــة  يحقــق 
فــي هذا الصــدد بدعم وتوجيهــات وزير 

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني عصام خلف.

المســتقبلية  الخطــط  أن  إلــى  وأشــار 
فيمــا يخــص قطاع تربيــة المواشــي، أن 
منطقــة  مــن  الحظائــر  نقــل جميــع  يتــم 
الهملــة إلــى منطقة أخرى مناســبة تكون 
بعيــًدا عــن المناطق الســكنية، بعد تهيئة 
الموقــع بالطريقــة الصحيحــة، وبالشــكل 
الــذي يمّكــن المربيــن مــن القيــام بعملهم 
بالطريقــة الصحيحــة، مــع ضمــان توافــر 

مختلف الخدمات المطلوبة.
وأكــد ضرورة أن يحــرص جميع المربين 
فــي الهملــة علــى االســتفادة الكاملــة من 

المســاحات المخصصــة لهــم، منوًهــا إلى 
أنه ال يمكن السماح بمساحات خالية من 
دون أن يتــم االســتفادة منها في اإلنتاج 

الحيواني.
موقــع  فــي  النظافــة  ملــف  “إن  وقــال 
حظائــر الهملة يشــكل أهمية بالغة؛ لما له 
مــن أهميــة في ضمــان أن يكــون اإلنتاج 
الحيوانــي ســليًما وخالًيا مــن األمراض”، 
جميــع  تعــاون  ضــرورة  علــى  مشــدًدا 

المربين؛ لضمان أن تكون المنطقة تتسم 
بالنظافــة بمــا يعكــس الوجــه الحضــاري 
لمملكة البحرين، وأكد االستعداد لتوفير 
لضمــان  المطلوبــة  الجوانــب  مختلــف 

نظافة الموقع وخلوه من أية مخلفات.
وعــد  المربيــن،  ماحظــات  علــى  ورًدا 

وكيــل الثــروة الحيوانيــة بالتواصــل مــع 
المســؤولين في صندوق العمل “تمكين”؛ 
مــن أجل النظر في ســبل الدعــم الممكنة 

لمربي المواشي.
االجتمــاع  خــال  الوكيــل  وجــه  كمــا 
جولــة  لعمــل  الوكالــة  فــي  المســؤولين 

ميدانيــة لحظائر الهملة؛ مــن أجل إعداد 
تقريــر مفصــل عــن كل موقــع يتــم فيــه 
مراجًعــا  ذلــك  ليكــون  المواشــي؛  تربيــة 
للوكالــة يســاعدها في أيــة عملية تطوير 
مستقبلية، عاوة على التعرف عن قرب 

على ماحظات المربين.
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“الثروة الحيوانية”: دعم مربي المواشي بالتعاون مع “تمكين”

وكيل الثروة الحيوانية في لقاء مع عدد من مربي المواشي

تنظيف 48 ألف فتحة تصريف لمياه األمطار
ــة ــان ــي ــص ــل ل ــت  ــعـ ــضـ خـ ضـــــخ  ــة  ــطـ ــحـ مـ  94 “األشــــــــغــــــــال”: 

الصــرف  وصيانــة  تشــغيل  إدارة  مديــر  صــرح 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الصحــي 
بــأن  المنديــل  شــوقي  العمرانــي  والتخطيــط 
الدوريــة  الصيانــة  برنامــج  باشــرت  الــوزارة 
لتنظيــف فتحــات تصريــف ميــاه األمطــار فــي 
جميــع محافظــات المملكــة والتــي يبلــغ عددهــا 
48151 فتحــة، فضــا عــن صيانــة 94 محطــة 
ضــخ لميــاه األمطار موزعة على مختلف أرجاء 
المملكــة؛ ضمــن مســؤولية الــوزارة فــي صيانــة 
الصــرف  خدمــات  واســتدامة  التحتيــة  البنيــة 

الصحي.
يشــمل  الصيانــة  برنامــج  أن  المنديــل  وذكــر 
تنظيــف وتفريــغ خزانــات التجميــع والخزانــات 
االمتصاصيــة قبــل موســم األمطــار؛ للتأكــد من 
فاعليتهــا، ويتــم تنظيــف بعــض هــذه الخزانات 
علــى مــدار العــام؛ بســبب امتائهــا مــن الميــاه 
الســطحية التــي تنتج عادة عن غســيل المنازل 
والســيارات، كمــا يتــم تنظيــف شــبكة تصريــف 

مياه األمطار بواســطة صهاريج الضغط العالي، 
وصيانة محطات ضخ مياه األمطار. 

وأشار إلى أن غرف تصريف مياه األمطار تتأثر 
العــام بتراكــم األتربــة والمخلفــات  علــى مــدار 
العامــة  النفايــات  أنــواع  ومختلــف  الزراعيــة 
مثــل األوراق وأكيــاس الباســتيك، األمــر الــذي 

يســتدعي إعــادة التنظيف والصيانة لها بشــكل 
دوري وطــوال العــام، مبيًنــا أن األعمــال التــي 
األمطــار  ميــاه  شــبكة  لتنظيــف  تنفيذهــا  يتــم 
تشــمل تنظيــف فتحــات تصريف ميــاه األمطار 
التفتيــش  وصناديــق  والطرقــات،  بالشــوارع 
وقنــوات  للبحــر،  المؤديــة  المائيــة  والمصبــات 

تصريــف المياه المفتوحــة، والقنوات المفتوحة 
وخزانات التخزين.

االتصــال  بضــرورة  التذكيــر  نــود  “كمــا  وختــم 
بالخــط الســاخن للصــرف الصحــي 80001810 
في حالة طوارئ الصرف الصحي، والذي يعمل 

طوال العام على مدار الساعة”.

جانب من تنظيف الفتحات شوقي منديل

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اعلنــت إدارة الرقابــة البحريــة بوكالة 
الزراعة والثروة البحرية، أنه في إطار 
الحمات الدورية الخاصة بها لحماية 
المخالفيــن  وضبــط  البحريــة  الثــروة 
للقانــون، قــام مفتشــو اإلدارة برصــد 
وضبــط عــدد مــن المعــدات المخالفــة 
للقانــون والتــي تســتخدم فــي صيــد 
الروبيــان بطريقــة الكــراف فــي مرفــأ 
الزالق وقالي للصيادين المحترفين.

أنــه  البحريــة  الرقابــة  إدارة  وأكــدت 
تــم اتخــاذ كافة اإلجــراءات القانونية 
فــي  الصــادر  الــوزاري  للقــرار  تنفيــًذا 
15 نوفمبــر 2018 عــن وزير األشــغال 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 

 2018 لســنة   )205( رقــم  العمرانــي 
بشــأن حظــر الصيــد البحري بواســطة 

شباك الجر القاعية )الكراف(.

ضبط معدات مخالفة للصيد بـ “الكراف”

المنامة - وزارة األشغال

وشــئون  األشــغال  وزارة  أعلنــت 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
العامــة  اإلدارة  مــع  وبالتنســيق 
للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال 
ميــاه  تصريــف  شــبكة  تنظيــف 
األمطــار فــي نفق بوري تســتدعي 
غلًقــا كلًيــا للنفــق، وســيتم تحويل 
الشــوارع  إلــى  المروريــة  الحركــة 
المحيطــة وإلــى مدخــل ومخــرج 

منطقــة بوري الجديد على شــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان.

فــي  العمــل  بــدء  يتــم  وســوف 
األحــد  اليــوم  المذكــور  الموقــع 
الســاعة 01:00 بعد منتصف الليل 
إلــى الســاعة 05:00 صباًحــا، لــذا 
يرجــى من المواطنيــن والمقيمين 
االلتزام بالقواعد المرورية حفاًظا 

على سامة الجميع.

غلق كلي لنفق بوري

07 local@albiladpress.com

األحد
29 سبتمبر 2019 
30 محرم 1441

الرفاع - بلدية الجنوبية

أقامــت بلديــة المنطقة الجنوبية ورشــة 
عمل بحضور جميع المسؤولين ورؤساء 
األقســام والمجموعــات بعنــوان “تقييــم 
اإلداريــة  القــرارات  فــي  وأثــره  األداء 
العــام  المديــر  بمشــاركة  المســتقبلية”، 
للبلديــة عاصــم عبدهللا.وتهــدف الورشــة 
إلــى تعريــف المســؤولين ورؤســاء األقســام 
البلديــة بنظــام تقييــم أداء الموظفيــن  فــي 
المعتمــد مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة، 
وآليــة وضع األهداف التــي يجب أن يحققها 
كل موظــف خــال العام، وضــرورة أن تكون 
هذه األهداف مرتبطة بإســتراتيجية الوزارة 

وتوجهات وتطلعات الحكومة.
للبلديــة اهتمــام اإلدارة  العــام  المديــر  وأكــد 
وقــدرات  ومهــارات  أداء  بتطويــر  العليــا 
موظفيهــا، ودعمهــم بكل مــا يمكنهم من أداء 

مهــام عملهــم على الوجه األكمــل وبما يحقق 
رضــا الجمهــور عــن الخدمــات المقدمــة لهــم 

بمستوى عالية من الحرفية.
كمــا أعــرب عــن دعمــه للكــوادر التــي تعمــل 
وتنجــز وتبدع في كل عام لتحقيق األهداف 
بــكل جــد وإتقان، مــن خال تقديــم الحوافز 
والمكافــآت التــي تشــجعهم علــى المزيــد من 

العطاء.
وفــي كلمــة لــه فــي الورشــة، تحــدث مديــر 
إدارة المــوارد البشــرية والماليــة فــي البلدية 
حســن المناعي، عن أهميــة االلتزام بالمعايير 
واالشتراطات التي حددها نظام أداء لتقييم 
الموظفيــن، من ناحية تحديد األهداف بدقة 
وربطها بالقدرات والمهارات؛ من أجل ضمان 
وبــدء  العــام  نهايــة  قبــل  بالكامــل  تغطيتهــا 

مرحلة التقييم الفعلي في النظام.

بلدية “الجنوبية” تعرف مسؤوليها بـ “أداء”

التخطيط لنقل 
الحظائر من 

الهملة لمناطق 
غير مأهولة



شمس يشيد بفوز “بيبا” بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب

التوسع في الزراعة دون تربة واالستفادة من الطاقة الشمسية

ـــة ـــدة الحكومي ـــداف األجن ـــق أه ـــل لتحقي ـــة بالعم ـــابة مطالب ـــادات الش القي

عبدالكريـــم: مبـــادرات مختلفـــة للتغلـــب علـــى شـــح األراضـــي وملوحـــة التربـــة

أكــد المديــر العــام لمعهد اإلدارة العاّمة )بيبا( رائد شــمس أن فــوز المعهد بجائزة الملك 
حمد لتمكين الشــباب لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة، ينطلق من جهود المعهد في 
العمــل وفًقــا للرؤيــة الشــاملة لجاللة الملــك، عبر االهتمــام بأهداف التنمية المســتدامة 
2030، األمــر الــذي انعكــس إيجاًبــا علــى المســار اإلســتراتيجي للمشــاريع والمبــادرات 
الحكوميــة المقدمــة مــن قبــل خريجــي البرامــج خصوصــا البرنامــج الوطنــي لتطويــر 
القيادات الحكومية، من خالل ربط تحقيق االستدامة الشاملة بشكل مباشر بمشاريع 

التخرج، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حمد  الملك  جائزة  إن  وقــال شمس 
أهـــداف  لتحقيق  الــشــبــاب  لتمكين 
للمعهد  رسمت  المستدامة  التنمية 
لتفعيل  استراتيجًيا؛  إدارًيـــا  مساًرا 
قـــدراتـــهـــم  وزيــــــــادة  ــبـــاب  الـــشـ دور 
ــر الــحــكــومــي طــويــل  ــ فـــي خــلــق األث
الشابة  الوطنية  فالقيادات  المدى، 
أهـــداف  لتحقيق  بــالــعــمــل  مــطــالــبــة 
البحرين  لمملكة  الحكومية  األجندة 
 2030 المستدامة  التنمية  وأهــداف 

ــو تــحــقــيــق ريــــــــادة حــكــومــيــة  ــحـ نـ
يمكن  بمخرجات  والــخــروج  إداريـــة 
األصــعــدة  مختلف  عــلــى  تــصــديــرهــا 

المحلية واإلقليمية والدولية.
وأوضح أن “بيبا” ُيعد أول مؤّسسة 
حكومية على الصعيد الدولي تقوم 
بتضمين أهداف الّتنمية المستدامة 
المعنية  برامجها  فــي   2030 للعام 
إلى  اإلداريــة، مشيًرا  القدرات  ببناء 
أن ذلك يأتي في إطار عمل المعهد 

عــلــى االرتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الــعــمــل 

من  جيل  لبناء  والسعي  الحكومي 

الـــقـــيـــادات الـــقـــادرة عــلــى مــواصــلــة 

الــّتــي  الــمــســتــدامــة  الّتنمية  مــســيــرة 
تلبي طموحات الوطن والمواطنين.

كــوادر معهد  كما نوه شمس بجهود 
اإلدارة العامة الوطنية، التي وحدت 
والتشغيلية  اإلستراتيجية  جهودها 
التي  المعهد  إستراتيجية  لتحقيق 
الوطنية  الرؤية  تحقيق  في  تصب 
كفاءة  رفــع  عبر  الــبــحــريــن؛  لمملكة 
العمل الحكومي بما يحقق تطلعات 
تحقيق  فـــي  ويـــصـــب  ــمــواطــنــيــن  ال
على  الشاملة  الوطنية  االســتــدامــة 
ــدة وفـــــي جــمــيــع  ــ ــعـ ــ مــخــتــلــف األصـ
المجاالت، من خالل تضمين أهداف 
التنمية المستدامة ومرتكزات العمل 
المشاريع  مختلف  فــي  الــحــكــومــي 

والمبادرات الحكومية للمعهد.

بــوزارة  الزراعة  لشؤون  المساعد  الوكيل  أفــاد 
ــال وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط  ــغــ األشــ
الخطة  بــأن  عبدالكريم،  عبدالعزيز  العمراني 
االستراتيجية لوكالة الزراعة والثروة البحرية 
تربة  دون  من  الــزراعــة  في  التوسع  على  تركز 
إلى جانب االستفادة من الطاقة الشمسية في 
العمليات الزراعية، فضاًل عن إدخال نظم الري 
الحديثة بغية ترشيد استهالك المياه.جاء ذلك 
في تصريح له بمناسبة االحتفال بيوم الزراعة 
للتنمية  العربية  المنظمة  أقرته  الــذي  العربي، 
كل  من  سبتمبر   27 يــوم  في  ليكون  الزراعية 
)2019(، شعار  العام  عام، ويحمل احتفال هذا 

“الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة 
والتنمية  ــغــذائــي  ال ــن  األمــ لتحقيق  ــرورة  ــ ضـ

المستدامة”.
وقال الوكيل المساعد لشئون الزراعة “حرصت 
مع  واتساًقا  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكالة 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  تــوجــهــات 
ــالء الــقــطــاع  ــ ــعــمــرانــي، عــلــى إي والــتــخــطــيــط ال
الدعم  تقديم  إلى جانب  بالغة  أهمية  الزراعي 
الالزم للمزارعين، ضمن جهود مملكة البحرين 
على  أنــه  إلــى  الفًتا  الغذائي”،  باألمن  لالرتقاء 
رغــم الــتــحــديــات إال أن الــقــطــاع الــزراعــي في 
وذلك  مكانته،  على  يحافظ  يــزال  ال  البحرين، 
عائد إلى االهتمام الحكومي البالغ بهذا القطاع 

الحيوي. 
ــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه  ــار إلـــى أن أبـ وأشــ
تتمثل  البحرين  مملكة  فــي  الــزراعــي  القطاع 
في شح األراضي الزراعية وتملح التربة وقلة 
من  التحديات  تلك  على  التغلب  وتــم  المياه، 
خالل تبني أساليب الزراعة المحمية والزراعة 
واالســـتـــزراع   )Hydroponic( تــربــة  دون  مــن 
السمكي النباتي )Aquaponic(، وتبني أساليب 
بعض  على  التغلب  وتــم  الحديثة،  الــري  نظم 
اللجوء  خالل  من  بالمياه  المتعلقة  التحديات 
كمصدر  المعالجة  الــمــيــاه  مــن  االســتــفــادة  ــى  إل
االستخدامات  في  نجاحه  أثبت  والــذي  بديل 

الزراعية.

المنامة - معهد اإلدارة العاّمة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قــال الباحــث نــوح خليفــة إن عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة لم تهــدأ جهوده منذ انطالق المشــروع 
اإلصالحــي مــرورا بمختلــف مراحله طوال عقدين مــن الزمان إلى 

أن جعل المواطن القيمة العليا في الدولة.

البحرين  مملكة  أن  وأضـــاف 
لإلنسان  شاملة  بتنمية  تنعم 
عهد  فــي  وتحققت  والــمــكــان، 
تطويرية  طفرة  الملك  جاللة 
منظومات  في  اعتيادية  غير 
الـــبـــالد اإلداريــــــة الــخــدمــاتــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة والــثــقــافــيــة 
ــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  وال

واألمنية.
بــذلــك في  نــوح خليفة  صــرح 
كتابه  مضامين  تناوله  ضــوء 
“الـــمـــواطـــنـــة والــديــمــقــراطــيــة 

الــذي  والــعــالــم”،  البحرين  فــي 
الملكية  انطلق في األكاديمية 
جامعي  منهج  كــأول  للشرطة 
محلي للمواطنة على مستوى 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة في 

مملكة البحرين.
والشعب  “الملك  خليفة  وقال 
وأصبحنا  الــمــواطــنــة  أبــدعــوا 
الجميع  يتشارك  بوطن  ننعم 
تنميته وتطويره  قــرارات  في 
واالكـــــتـــــســـــاب مـــــن بـــنـــيـــاتـــه 
تقدم  إلــى  مشيرا  المتنوعة”، 

الحاضنة  الملك  جــاللــة  رؤى 
للمجتمع  التنموية  للطموحات 

البحريني.
وأضـــــاف “نــشــهــد يــومــيــا في 
مجتمعيا  حـــراكـــا  ــحــريــن  ــب ال
وحــــزم إجــــــراءات تــطــويــريــة 

ونفاجأ  وتنفيذية  تشريعية 
دائـــمـــا خــاللــهــا بـــنـــزول جــاللــة 
ــر وأكـــبـــر  ــبـ الـــمـــلـــك بـــطـــاقـــة أكـ
ــرائـــح وفــئــات  ــى جـــانـــب شـ ــ إل
حراكنا  مد  ما  وهــو  المجتمع، 
ــقـــوة الــعــمــل  الـــديـــمـــقـــراطـــي بـ

الوطني”.
وأشـــــاد بـــدعـــم جـــاللـــة الــمــلــك 
إدارة  فــي  المجتمع  مــشــاركــة 

شـــــــؤون الـــــدولـــــة وتـــرســـيـــخ 
ــه  ــزول ــهــذا الــنــهــج ون جــاللــتــه ل
ــمــيــاديــن  ــم لــمــخــتــلــف ال ــ ــدائ ــ ال
والشرائح والفئات المجتمعية 
بمختلف  المستمر  واهتمامه 
ــة  ــ ــــدول ــمــجــتــمــع وال قـــضـــايـــا ال

والمجتمع الدولي.
ــأن قــــوة الــعــمــل  ــ واســـتـــرســـل ب
الـــوطـــنـــي الــــبــــارزة فـــي جهو 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك على 
والدولي  المحلي  المستويين 
بالدافعية  بحريني  كــل  تــمــد 
والروح الوطنية العالية وروح 

التسامح واالنفتاح.
وتــعــهــد خــلــيــفــة بــنــشــر مــوســع 
لمضامين الكتاب في الصحف 
ــــوع  ــب الـــمـــحـــلـــيـــة مـــطـــلـــع األســ
أهمية  إلـــى  مــشــيــرا  الــمــقــبــل، 

االســتــفــادة مــن الــمــنــهــج على 
الحكومية  الجامعات  مستوى 
طرح  في  لالستمرار  وتطلعه 
إنتاجات في المجال وااللتقاء 

بأجيال البحرين.
خليفة  نــوح  الباحث  أن  يذكر 
للمواطنة  متعاونا  أستاذا  كان 
والتنمية في جامعة البحرين، 
للمواطنة  أســـتـــاذ  اآلن  وهـــو 
باألكاديمية  العلمي  والبحث 
الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة، وحــاصــل 
ــي عــلــم  عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــ
التغير  بتخصص  االجــتــمــاع 
جامعة  من  المحلية  والتنمية 
مــحــمــد الـــخـــامـــس بــالــمــمــلــكــة 
الدكتوراه  ودرجـــة  المغربية، 
فـــي االتـــصـــال واإلعــــــالم من 

جامعة عين شمس.
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لجمعيات  الــدولــي  االتــحــاد  أعلن 
األحمر  والــهــالل  األحمر  الصليب 
أمين  عبدهللا  فــوزي  تسمية  عــن 
رئيسا لبعثة االتحاد لدول مجلس 
بذلك  ليكون  الخليجي؛  التعاون 
يتولى  وخليجي  بحريني  أول 
هذا المنصب منذ تأسيس مكتب 
ثمانينات  منذ  عمان  فــي  البعثة 
القرن الماضي، وانتقاله إلى دبي 

في العام 2012.
الجديدة  مهامه  أمين  وسيتولى 
مكتبه  فــي  المقبل  أكتوبر  مطلع 
وينهض  بــدبــي،  البعثة  مــقــر  فــي 
جمعيات  بــيــن  الــتــنــســيــق  بمهمة 
التعاون،  دول  في  األحمر  الهالل 
وزيادة التواصل بينها وبين المقر 
اإلقــلــيــمــي لــالتــحــاد فــي بــيــروت، 
مشتركة،  تدريب  برامج  وإقامة 
ــتــعــاون  والــعــمــل عــلــى تــنــظــيــم ال
ــداءات االتـــحـــاد  ــ ــن ــ لــالســتــجــابــة ل
حول حاالت اإلغاثة عند حدوث 

الكوارث حول العالم.
كــمــا ســيــعــمــل عــلــى تــعــزيــز عمل 
إغــاثــة  عمليات  بتنفيذ  االتــحــاد 
لمساعدة ضحايا الكوارث، والقيام 
قــدرات  لتقوية  تنموية  بــأعــمــال 
الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة األعــضــاء، 
إذ تــركــز أعــمــال االتــحــاد عــلــى 4 
مـــحـــاور أســـاســـيـــة، وهــــي تــعــزيــز 
ــيــة، واالســتــجــابــة  الــقــيــم اإلنــســان
للكوارث،  واالستعداد  للكوارث، 

ورعاية الصحة والمجتمع.

أمين رئيسا لبعثة “الدولي للصليب األحمر”

البحرين نموذج في استثمار البنية الثقافية المستدامة
الحضرية التنمية  تحفيز  في  ناجحة  وسيلة  الثقافة  محمد:  بنت  مي 

فـــي اســـتـــمـــرار لــتــحــقــيــق الــمــنــجــز الــثــقــافــي 
البحرين  هيئة  رئــيــســة  ألــقــت  ــحــضــاري،  وال
محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  واآلثــــار  للثقافة 
مكتبة  فــي  كلمة  األول،  أمـــس  خليفة،  آل 
مكتبة  أكبر  تعد  التي  األميركي،  الكونغرس 
ــتــعــاون مـــع ســـفـــارة مملكة  ــال فـــي الــعــالــم، ب
الــبــحــريــن لـــدى الـــواليـــات الــمــتــحــدة ودائـــرة 
إفريقيا والشرق األوسط في المكتبة؛ بهدف 
ــقــاء  الــتــعــريــف بــمــســيــرة الــبــحــريــن فــي االرت
بــنــيــة تحتية  الــثــقــافــي وصــنــاعــة  ــحــراك  ــال ب
البحرين  سفير  بحضور  مستدامة،  ثقافية 
وعدد  خليفة،  آل  راشــد  بن  عبدهللا  الشيخ 

من الشخصيات الثقافية واإلعالمية.
وقالت الشيخة مي بنت محمد “ال أحد ينكر 
صناعة  في  الثقافية  استثمار  أهمية  اليوم 
دافعة  قــوة  فالثقافة  المستدامة،  التنمية 
ووسيلة ناجحة في تحفيز التنمية الحضرية 
المستثمرين  وجــذب  العمل  فــرص  وتوفير 
والزوار”، مشيرة إلى أن الثقافة تلقي الضوء 
على الموارد البديلة للتنمية وتعمل كضمان 

على استدامة النمو للمجتمعات. 
وأضــافــت “تــركــز الــمــدن فــي الــوقــت الراهن 

التحتية  البنى  لتعزيز  جــديــدة  طــرق  على 
الــتــي تــصــب فــي صــالــح صــنــاعــة السياحة 
الثقافية”، موضحة أن البحرين شهدت على 
استثمرت  نهضة  الماضية  الــســنــوات  مــدى 
على  والحفاظ  الثقافية  التحتية  بنيتها  في 
الـــتـــراث الــثــقــافــي الـــذي يمتد إلـــى حــضــارة 
منطقة  حضارات  أهم  من  تعد  التي  دلمون 

الخليج العربي. 
البحرين،  فــي  الثقافة  قــطــاع  ازدهـــار  وعــن 
قالت الشيخة مي بنت محمد “تطور قطاع 
الثقافة في البحرين على مر السنين ليصبح 
هيئة  أن  موضحة  بالحياة”،  نابًضا  قطاًعا 
تنفيذ  على  تعمل  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
إستراتيجية طويلة األجل تهدف إلى تطوير 
بنية تحتية ثقافية مستدامة، إذ أثمرت عن 
مشاريع حفاظ للتراث الثقافي المادي وغير 
ومراكز  المتاحف  من  شبكة  وإنشاء  المادي 
جنوبها،  وحتى  البحرين  شمال  من  الـــزوار 
على  بحرينية  مــواقــع   3 إدراج  إلــى  إضــافــة 

قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. 
القطاع  وأضــافــت أن “هـــذا االســتــثــمــار فــي 
بجوائز  البحرين  فــوز  فــي  ساهم  الثقافي، 

آخرها  كــان  الماضية،  الــســنــوات  مــدى  على 
فوز مشروع )إحياء منطقة المحرق( بجائزة 
اآلغا خان للعمارة للعام 2019”، مشيرة إلى 
أن المشروع شكل نموذًجا مثالًيا للتعاون ما 
موقع  وشمل  واألهلي  العام  القطاعين  بين 
التراث  قائمة  على  المسجل  اللؤلؤ  طريق 
عن  المتفرعة  البيوت  من  والعديد  العالمي 
خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز 

للثقافة والبحوث.
البحرينية  الثقافية  المنجزات  أن  وأكـــدت 
لم تكن لتتحقق لوال الدعم والتعاون الكبير 
أن مشروع  وأضــافــت  الــخــاص.  القطاع  مــع 
“االستثمار في الثقافة” حقق مشاريع ثقافية 

مهمة وصل مجموع تكلفتها إلى 145 مليون 
الوطني  البحرين  مسرح  رأسها  على  دوالر، 
الـــذي تــم تــشــيــيــده بــدعــم كــريــم مــن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
البحرين  قلعة  مــوقــع  ومتحف  خليفة،  آل 
من  وغيرها  “أركابيتا”،  مجموعة  من  بدعم 
تجديد  ومشاريع  الـــزوار  ومــراكــز  المتاحف 

المدن التاريخية.
وعدد  الخاصة  كتبها  مي  الشيخة  وأهــدت 
لمكتبة  إبراهيم  الشيخ  إصــدادات مركز  من 
الكونغرس، كما قامت هيئة البحرين للثقافة 
إصــداراتــهــا  مــن  بــإهــداء مجموعة  واآلثــــار 

للمكتبة والمتعلقة بتاريخ البحرين وآثارها.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

محرر الشؤون المحلية

Û  باألمس خرج علينا سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بـ “مانشيت” شبيه بالكوميديا
الســوداء، ومفــاده أن وزارة العمــل “مســتعدة لتقديــم خبراتها فــي محاربة البطالة” بــدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية، وأنها “على اســتعداد لتقديم خبراتهــا وتجاربها الناجحة في مجال محاربة البطالة 
ودمــج المواطنيــن فــي ســوق العمــل، وتعزيــز أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة وإســتراتيجيتها فــي التدريب 

المهني والفني لتأهيل المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص”، ونقل هذه التجارب لدول الخليج. 
Û  أشــعر مــن التصريــح أن وزارة العمــل إمــا أنهــا تعيش فــي عالم افتراضي غير مســكون بأحــد أو أنها تحب

تمثيــل دور “البطــل المنقــذ” للبطالــة الموجــودة فــي البلــدان األخرى رغــم تيقنها أن وزارة العمــل ذاتها هي 
بحاجة إلى سيارة إسعاف لترميم خيمتها بالمضادات، فالوزارة بدأت خيمتها تتهرأ؛ بسبب شمس البطالة 

التي راحت تثقب جمجمة الوزارة!
Û  ال أعلــم مــا الــذي يجعــل ســعادة الوزيــر يعلــن القفز ســباحة من ســفينة الــوزارة ومد الســترة البالســتيكية

لــوزارات دول الجــوار رغــم علمــه أن وزارات العمــل الخليجيــة أكثر وضوحــا في أرقامها مــن ذات الوزارة 
البحرينية. 

Û  أقــول: إن وزارة العمــل تحمــل صفــات اإلثــارة والنفــخ في بالونات األخبــار و صناعة األكشــنات، بل أحيانا
تستفز مشاعر العاطلين بهكذا مانشيتات نارية وساحرة ومؤلمة كألعاب نارية في مهرجان ضخم. فليس 
غريًبــا إذا مــا اســتيقظنا ذات صبــاح لنجد ارتفاع منســوب رومانســية الوزارة وهوســها بالصحافة ومرض 
المانشــيتات، لنجد تصريًحا جديدا للوزارة، بأنها على اســتعداد لتقديم خبرتها في مواجهة البطالة لدول 

االتحاد األوروبي!
Û  ”الغريب، أنه في الوقت الذي وصلت فيه البطالة، حسب تقرير مكتب اإلحصاءات األوروبية “يوروستات

لمنطقــة اليــورو التــي منهــا ألمانيا وإيطاليا وفرنســا، إلى 7.8 % في شــهر فبراير من العــام الحالي، مازالت 
وزارتنا تقدم القداس، وترش ماء الورد على نسبة 4 %.

Û  ورغــم الضغــوط التــي تقع على االقتصاد البحريني إما بســبب واقع االقتصــاد العالمي أو لظروفه الخاصة
داخلًيــا، مــازال يقــول الوزيــر إن هنــاك آالًفا يتم توظيفهم ســنويا، وإن النســبة تترنح قليــال إال أنها مازالت 

في سياق 4 %؟
Û  أقــول: رغــم ارتفــاع مناديــل بكاء أعداد العاطليــن، وتكدس الخيبات على عتبات الــوزارة، وهذا يدل على

خلــل فــي خطــة الــوزارة، إال أن الــوزارة تكابــر لتقــول: إن الــوزارة مســتعدة لنقــل تجربتهــا “العظيمــة” في 
محاربتهــا للبطالــة لــدول الخليج، وســتعيد استنســاخها لحلول البطالــة فيها! هل نحتاج إلــى منظار لرؤية 
تكــدس العاطليــن أمــام مراكز التوظيف في الوزارة لتجد المفارقة الكبيرة؟ فإذا كانت الوزارة فعال تمتلك 
كل هــذه “الخبــرة”، فليــس غريًبــا أن تخرج علينا الوزارة لتقول مســتقباًل إنها مســتعدة لتقديم خبرتها إلى 
اليونان، التي وصلت نسبة البطالة فيها إلى المعدل األعلى )%18(، أو تقدم خبرتها إلسبانيا، التي وصلت 

نسبة البطالة فيها إلى 13.9 % أو إيطاليا 10.7 %.
Û  :فــإذا صمتنــا علــى الــوزارة ســيأخذها هــوس التصريح إلــى أبعد! وقــد تواجــه بكوميديا أي عاطــل ليقول

أتمنى على الوزارة أن تكون محلية وال تشــغل بالها مســتقبال بألمانيا أو هولندا أو التشــيك، فهي أقل من 
البحرين، وال تحتاج إلى إرشادات اآلن! 

Û  ســعادة الوزير، إن مثل هذه التصريحات تزيد من وضع الملح على جرح الشــهادات األكاديمية المتكدســة
للعاطلين، وبداًل من ذلك، أتمنى من الوزارة وضع خطة عمل وإستراتيجية لتقليل النسبة. 

Û  وفــي المفهــوم االقتصــادي، كلمــا زاد النمــو فــي االقتصــاد زادت نســبة فــرص العمــل، وليــس إذا زادت
التصريحــات، وتغافلنــا عــن البطالــة، واكتفينــا بخنق األرقــام، وإخفاء النســبة الحقيقية بيكيبورد طلســنة 
حشــو األرقــام فــي ورق عنــب غمــوض المصطلحات. فحتى لو قمنا بذلك ســتطفو على ســطح البحر ذات 

يوم. 
Û  أقول، بمنطق ابســتمولوجي، وحب للوطن والعاطلين، البد من الشــفافية، فاالعتراف بالنســبة والمشــكلة

هو بداية الحل، فهروب الطبيب، وإنكار مرض المريض ال يعنى شفاءه، بل قد يضطره إلى االلتجاء لنقل 
المريض إلى السرير، وتلك هي مشكلتنا في البطالة. 

Û  أقــول للــوزارة: البطالــة ليســت بحاجــة ال إلــى مصبــاح عــالء الديــن وال البســاط الطائــر، فقط تحتــاج منها
واقعيــة وإســتراتيجية وســيكون هنــاك الحــل. أقول: نحــن كلما دعمنا اإلنجــازات في البحريــن وهي كثر، 
واعترفنــا بــأي ســلبيات بمنطــق علمــي مهني ســنزيد من قوة البحريــن تنمية وجمــااًل ومصداقية، تلك هي 
المفاهيم التي تعلمناها من المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك حفظه هللا والحكومة الرشــيدة، أن نشــجع 

اإليجابيات واإلنجازات وأن نعمل على إصالح أي خلل بمنطق علمي ووطني. 
Û .االعتراف باألرقام واالعتراف اإليجابي البناء هو من يقود البحرين نحو التطور والتقدم

وزارة العمل من 
الرومانسية 
إلى الواقعية

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

البحرين تنعم 
بتنمية شاملة 

لإلنسان والمكان



“البــاد” مــع محــرر  لـــ  قــارئ  تواصــل 
مقبــرة  لــه  تتعــرض  عمــا  الصحيفــة 
الحنينيــة مــن تواجــد مكثــف لــكاب 
وتــروع  ومزعجــة  مخيفــة  ضالــة 
القــارئ:  وقــال  للمقبــرة.  الزائريــن 
الــكاب الضالــة تحفــر قبــور الموتــى، 
وطلبــت  بذلــك،  الحــارس  وأخطــرت 
منــه التواصــل مــع الجهــات المعنيــة، 

مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات الازمة، 
المعنييــن  مــع  تواصــل  بأنــه  وأبلغــه 
بشــؤون البلديــات، ولكن حتى اآلن ال 

يوجد أّي أثر لحل هذه المشكلة.
وحّض القارئ نائب المنطقة بالبرلمان 
التحــرك  البلــدي بضــرورة  والمجلــس 
بحرمــة  العبــث  حالــة  إلنهــاء  الفعــال 

قبور الموتى.

09 local@albiladpress.com
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قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ ال يوجد بها 
ما يمنع الدولة الطرف من الترخيص بزراعة وصناعة وإعادة تصنيع التبغ داخل أراضيها، طالما ســتتخذ التدابير 

الواردة في االتفاقية.

جاء ذلك في ردها على استفسارات لجنة 
الخدمات النيابية بشــأن تعديل تشــريعي 
يجيــز زراعــة التبغ في البحريــن، إذ بينت 
أن االتفاقيــة اإلطارية نصت في عدد من 
موادهــا علــى أن علــى كل دولــة طرف أن 
تتخــذ التدابيــر الازمــة لتحقيــق الغــرض 
المنشــود بمكافحــة التبــغ، وفًقــا لقوانينها 
وأوضاعها االقتصادية الداخلية بما يكفل 

الحد من الطلب على التبغ.
فــي  أجــازت  المــواد  هــذه  بــأن  وتابعــت 
بصناعــة  الطــرف  للدولــة  مضمونهــا 
واســتيراد منتجــات التبــغ، وأن علــى تلك 
وغيــر  الســعرية  التدابيــر  اتخــاذ  الدولــة 

السعرية؛ للحد من عرض منتجات التبغ.
وذكرت أن من بين هذه التدابير ما نصت 
عليــه االتفاقيــة فــي إحــدى موادهــا بــأن 

“مــن بيــن هــذه التدابيــر منــح التراخيص 
مــن أجل الرقابة والتنظيم لمنتجات التبغ 

وتوزيعها لمنع االتجار غير المشروع”.
ولفتــت إلــى أن االتفاقيــة كذلــك ألزمــت 
الدول األطراف التي تســمح بزراعة التبغ 
وصناعتــه داخــل أراضيها بمنــح االهتمام 

الازم لحماية البيئة وصحة األفراد.
وأكدت أن األصل في التعديل التشــريعي 
ســيبقى هــو الحظــر، وأن الترخيــص هــو 
وأن  الشــروط،  بتوافــر  محــدد  اســتثناء 
الترخيــص ال يعنــي بالضــرورة اســتهاك 

المنتجات المصنعة محليا.
وبينــت أن التدابيــر التــي تدعــوا الــدول 
لمنح الترخيص لتصنيع منتجات التبغ هو 
رقابتهــا وتنظيمها بهدف منع االتجار غير 
المشــروع فيها، إذ إن الترخيص لها يمنح 

الدولــة قــدرة الرقابة والتنظيــم لمنتجات 
التبغ ومنع االتجار غير المشروع فيها.

وعلــى صعيــد متصــل، أوضحــت الصالــح 
أن تعريــف منتجــات التبــغ فــي االتفاقيــة 
والتبــغ  التدخيــن  مكافحــة  وقانــون 
البحرينــي ال تشــمل البدائــل اإللكترونيــة 
للتبغ كالســيجارة أو الشيشة اإللكترونية، 
لعدم اشتمالها على أوراق التبغ كمادة خام 
وال تصنــع بغرض تدخين أو استنشــاق أو 

امتصاص أو مضغ أوراق التبغ.

البدائل اإللكترونية

ولفتــت فــي ردهــا علــى تعديــل تشــريعي 
نيابــي آخــر إلى أن آلية عمــل هذه البدائل 
والقائمــة علــى تبخير الســائل اإللكتروني 

مــع  تتعــارض  ال  التســخين  طريــق  عــن 
االتفاقيــة وهــو مــا يبرر إجــازة الترخيص 

بتصنيعها واستيرادها وتوزيعها.
هــذه  كانــت  وإن  حتــى  أنــه  وأضافــت 
البدائــل مصنفــة علــى أنهــا مــن منتجــات 
التبــغ، فــإن االتفاقيــة ال تتضمــن مــا يمنــع 
الــدول األطراف من الســماح باســتيرادها 
ســتتخذ  طالمــا  وتوزيعهــا،  وتصنيعهــا 
التدابيــر الازمــة للرقابــة والتنظيــم لهــذه 

شــروط  فــي  ســتحددها  والتــي  البدائــل 
الترخيص.

 2013 لســنة   38 قــرار  أن  إلــى  ولفتــت 
بيــع  أو  توزيــع  أو  اســتيراد  بشــأن حظــر 
الســيجارة اإللكترونيــة المبنــي علــى قرار 
المكتــب التنفيذي لمجلــس وزراء الصحة 
لــدول مجلــس التعاون، ال يعدوا أن يكون 
مجــرد توجيه بهدف إلــى حث الدول إلى 
اإلســراع فــي إصــدار قــرار بذلــك، حتــى 

يكتسب صفة اإللزام في الدول األعضاء.
وأشــارت إلى أن مخالفة التشــريع األعلى 
للتشــريع األدنــى فمؤداهــا إلغاء التشــريع 
نفــاذ  إلــى  يــؤدي  ممــا  ضمنًيــا،  األدنــى 

التشريع األعلى وإلغاء التشريع األدنى.
التجــارة  وزيــر  قــرار  أن  كذلــك  وبينــت 
والصناعــة حظــر فقــط اســتيراد وتوزيــع 
وبيــع الســيجارة اإللكترونيــة ولــم يحظــر 

الشيشة اإللكترونية.

وزارة الصحةفائقة الصالح

“الصحة”: ال مخالفة قانونية لزراعة التبغ في البحرين
ــا ــي ــل ــح م ــج  ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ال ــاك  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ يـــعـــنـــي  ال  ــص  ــ ــي ــ ــرخ ــ ــت ــ ال ــح  ــ ــن ــ م

“زراعة التبغ” مضر باألمن الغذائي والصحي للمجتمع البحريني
الصالـــح: “خدمـــات النـــواب” ترفـــض باإلجمـــاع التعديـــل التشـــريعي

أكد النائب ممدوح الصالح رفض لجنة الخدمات 
البرلمانيــة باإلجمــاع للتعديل التشــريعي القاضي 
بإجازة زراعة التبغ في البحرين. وقال لـ “الباد”: 
إن هــذا التعديــل التشــريع يأتي فــي الوقت الذي 
تعانــي فيــه البحريــن من قصور فــي توفير األمن 

الغذائي، وذلك بفعل انحسار الرقعة الخضراء.

تدفــع  أن  بالحكومــة  األجــدر  كان  أنــه  ورأى 
بتشــريعات داعمــة لتوفير األمــن الغائي، بدال من 
فتــح المجال أمــام العاملين في القطــاع الزراعي 
الخضــروات  مــن  منتجاتهــم  اســتبدال  نحــو 
والفواكه بالتبغ. ولفت إلى أن هذا القرار سيكون 
له انعكاســات سلبية على المجتمع من خال رفع 

نســبة المدخنيــن خصوصــا بيــن فئــات األطفــال 
والشــباب، وتراجع مساحات المحاصيل الزراعية 
النافعــة علــى حســاب التبــغ، فضا عما ســيترتب 
المتعلقــة  األمــراض  نســبة  ارتفــاع  مــن  عليــه 
ماليــة  أعبــاء  الدولــة  ســيحمل  ممــا  بالتدخيــن، 

إضافية لعاج هذه األمراض.
ممدوح الصالح

سيدعلي المحافظة

أبدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني تأييده للتعديل التشــريعي 
الذي يجيــز زراعة التبغ وإعادة تصنيعه 
علــى  الحصــول  بعــد  أنواعــه،  بجميــع 

موافقة الجهات المختصة.
وأشــار فــي مرئياته إلى مشــروع قانون 
حكومــي بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
وزارة  أن  والتبــغ  التدخيــن  مكافحــة 
الصحــة هــي الجهــة المختصــة بــكل مــا 

يتعلق بالتبغ والتدخين وفقا للقانون.

الزياني: نؤيد “الصحة” في دعم “زراعة التبغ”

زايد الزياني

كالب ضالة تنتهك حرمة قبور الحنينية

مقترح إلنشاء ممشى على امتداد مدينة حمد

تقدمــت اللجنــة التنســيقية لنــواب مدينة حمد 
بمقترح برغبة بإنشاء ممشى لممارسة الرياضة 
يمتــد مــن الدوار الســادس إلــى دوار 22 بمدينة 
حمــد. وقال النائب باســم المالكي، أحد مقدمي 
المقتــرح، إن المقتــرح جــاء بعــد حاجــة مدينــة 
حمــد إلنشــاء مثل هــذه المماشــي؛ خصوصا أن 

الكثيــر يلجــأ لممارســة الرياضــة علــى األرصفة، 
مؤكــدا أن اللجنة التنســيقية تضم نواب مدينة 
حمــد وعــددا من األعضــاء البلديين فــي مدينة 

حمد، وتعنى بالملفات المشتركة.
تشــجيع  الضــروري  مــن  أن  المالكــي  وأضــاف 
الهــواء  فــي  الرياضــة  ممارســة  علــى  األفــراد 
األماكــن  توفيــر  يتطلــب  مــا  وهــذا  الطلــق، 
المناســبة والهيئــة، لذلــك جــاء المقترح بإنشــاء 

الممشــى بيــن دوار 6 وإلــى دوار 22 فــي مدينة 
حمــد؛ ليكــون متنفــس للمواطنين كي يمارســوا 

الرياضة بشتى أنواعها.
وأشــار المالكــي إلــى أن مــن الماحــظ أن بعض 
المواطنيــن يتوجهــون إلــى الرصيــف المحــاذي 
“الهايــوي” مدينــة حمــد، مــا يســبب لهــم خطــر 

الحوادث المرورية.
وشــدد المالكي على حاجة المنطقة إلى ممشى 

رياضــي يعــوض النقــص في النــوادي الشــبابية 
الشــباب  أوقــات  ملــه  خــال  مــن  وحمايتهــم 

بممارسة الرياضة.
بالتوافــق  جــاء  المقتــرح  هــذا  أن  إلــى  ولفــت 
والعمــل المشــترك في اللجنــة التنســيقية العليا 
لنــواب مدينــة حمد والتي تعمــل برؤية موحدة 
في الملفات المشتركة التي تخص االحتياجات 

المشتركة في دوائر مدينة حمد.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

خليفة الذواديباسم المالكييوسف زينلمحمد بوحمود

محرر الشؤون المحلية

كلب يتجولتدنيس المقبرة

الحايكي تبلور تشريعا لتعزيز الشفافية
ــلـــومـــات ــر الـــمـــعـ ــشـ ــنـ ــة بـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــ ــه ــ ــج ــ ســـيـــلـــزم ال

صرحــت النائــب كلثــم الحايكــي بأنهــا 
قانــون  اقتــراح  إعــداد  صــدد  فــي 
مكافحــة الكراهيــة وتعزيز الشــفافية، 
النــواب  مجلــس  فــي  تقديمــه  ليتــم 
مــع بدايــة دور االنعقــاد المقبــل، إذ إن 
وجــود هــذا القانــون اصبــح ملحــا وال 

يحتمل التأخير.
المقتــرح  القانــون  أن  إلــى  ولفتــت 
ســيجرم كل أشــكال التمييــز والحــث 
المعتقــدات  وازدراء  الكراهيــة  علــى 
البحريــن كمــا  الدينيــة داخــل مملكــة 
ســيعزز القانــون مبدأ الشــفافية بإلزام 
الجهــات الحكوميــة بنشــر المعلومــات 
التــي تمــس الميزانيــة العامــة والدعم 
الشــقيقه  الــدول  مــن  المقــدم  المالــي 
وســياحظ  كمــا  الصــرف،  وأوجــه 

لــكل  القانــون تعزيــز حريــة الوصــول 
معلومات توزيــع الخدمات الحكومية 
إلــى  الحايكــي  أشــارت  قيــود.  دون 

علــى  صادقــت  البحريــن  مملكــة  أن 
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافة 
أشــكال التمييز العنصري ســنة 1990، 

االتفاقيــة  علــى  صادقــت  وكذلــك 
الدوليــة لمكافحــة الفســاد العام 2010 
وأصبــح لزامــا علينــا كنــواب االرتقــاء 
بتشــريعات مملكــة البحريــن لتتاقــى 
وتتناســق مــع االتفاقــات الدولية التي 
صادقت عليها مملكة البحرين لما فيه 

خير وصاح وازدهار المملكة.
يأتــي هــذا اإلعــان في اليــوم العالمي 
بالمعلومــات  االنتفــاع  حــق  لتعميــم 
28 ســبتمبر مــن كل  والــذي يصــادف 
هــذا  أن  الحايكــي  أكــدت  إذ  عــام، 
االقتراح بقانون ســيكون ضمن حزمة 
وتعديــل  قوانيــن  إلقــرار  اقتراحــات 
المرحلــة  مــع  يتناســب  بمــا  أخــرى 
الحاليــة ويطــوي مضاعفــات المرحلــة 
ســيكون  الجهــد  هــذا  وأن  الماضيــة، 
ولتعزيــز  والمواطنيــن  الوطــن  لخيــر 
االستقرار وتقوية النسيج االجتماعي 

البحريني.

كلثم الحايكي

القضيبية - مجلس الشورى

لمجلــس  العــام  األميــن  أكــد 
أســامة  المستشــار  الشــورى 
علــى  العمــل  اســتمرار  العصفــور، 
تطويــر وتحديــث الئحــة شــؤون 
الموظفيــن، بهــدف تعزيــز حقــوق 
منتســبي األمانــة العامــة لمجلــس 
الواجبــات  وتحديــد  الشــورى، 
والمهــام، إلــى جانــب االمتيــازات 
الوظيفيــة المحفــزة علــى اإلبداع 
واالبتكار في أداء العمل،  مشــيًرا 
إلــى أن آخــر تحديــث أجــري على 
يونيــو  شــهر  فــي  كان  الائحــة 
الماضــي، وذلك تنفيًذا لتوجيهات 
علــى  المجلــس، وحرصــه  رئيــس 
مواءمــة الائحــة مــع المتطلبــات 
الوظيفية، والتطورات المتواصلة 
العامــة  األمانــة  تشــهدها  التــي 

للمجلس.
 جــاء ذلك، خال مشــاركة األمين 

العام لمجلس الشــورى، في ورشة 
عمل عن أنظمة شؤون الموظفين 
العامــة  األمانــة  فــي  العامليــن 
لألمانــات العربيــة، والتــي أقيمت 
اجتماعــات  ضمــن  األول  أمــس 
جمعية األمناء العامين للبرلمانات 
المصريــة  بالعاصمــة  العربيــة 

القاهرة.

العصفور: تعزيز حقوق منتسبي “أمانة الشورى”

أسامة العصفور



إشادة بمواقف خادم الحرمين الداعمة للبحرين
ـــي الســـعودي بمجمـــع ســـار ـــوم الوطن محافـــظ الشـــمالية يرعـــى االحتفـــال بالي

العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ  رفــع 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية ملــًكا وحكومــًة وشــعًبا 
بمتانــة  مشــيدا  الوطنــي،  اليــوم  بمناســبة 
المملكتيــن  بيــن  األخويــة  العالقــات 
لــه  المغفــور  مآثــر  مســتذكًرا  الشــقيقتين، 
بإذن هللا تعالى المؤســس الملك عبدالعزيز 

)طيب هللا ثراه(. 
ونــوه المحافــظ، بمواقــف خــادم الحرمين 
الداعمــة لمملكــة  الملــك ســلمان  الشــرفين 
البحريــن. جــاء ذلك لــدى رعايــة المحافظ 
لالحتفــال باليــوم الوطني الســعودي، الذي 
أقامــه مجمــع ســار بحضور ممثل الســفارة 
الســعودية فــي المملكــة هالــة العبدالواحد 
المعلومــات  إدارة  ومديــر  المجمــع  وإدارة 
والمتابعة حسن الساعاتي ورئيس التنمية 
االســتثمارية بالمحافظــة الشــمالية عصــام 

محافظ العاصمة لدى رعايته االحتفال باليوم الوطني السعودي بمجمع سارالخياط.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية المحرق - محافظة المحرق

اســتقبل رئيــس الجمارك الشــيخ أحمد بن 
حمــد آل خليفــة، ســفير جمهوريــة كوريــا 

لدى مملكة البحرين كو هيون مو.
الجمــارك  رئيــس  هنــأ  اللقــاء،  وخــالل 
مرشــح  فــوز  بمناســبة  الكــوري؛  الســفير 
الجمــارك  منظمــة  انتخابــات  فــي  كوريــا 
العالميــة، وتم بحث مجــاالت التعاون في 
المجــال الجمركي بين البلدين الصديقين، 
واالســتفادة  بتطويرهــا  الكفيلــة  والســبل 
مــن الخبــرات الكوريــة في مجــال تحليل 
البيانــات والمعلومــات؛ لمــا تتمتــع كوريــا 
مــن تطــور عالمــي كبيــر فــي هــذا المجــال 
والعمــل على تبادل الخبــرات بين البلدين 

وتعزيزها بشكل مستمر.
واســتعرض رئيس الجمارك خــالل اللقاء، 
نتائــج االجتمــاع التحضيــري للزيارة التي 
ســيقوم بها إلى كوريــا لحضور اجتماعات 
لجنة السياســات العامــة بمنظمة الجمارك 
هامشــها،  علــى  ســيعقد،  والتــي  العالميــة 

الجمــارك  ســلطات  مــع  ثنائــي  اجتمــاع 
فــي  التعــاون  ســبل  لتعزيــز  الكوريــة 
المجــاالت الجمركيــة فــي إطــار العالقــات 

الثنائية بين مملكة البحرين وكوريا.

عــن  الكــوري  الســفير  أعــرب  جهتــه،  مــن 
شــكره لرئيس الجمــارك، منوها إلى أهمية 
بيــن  التعــاون  أوجــه  مختلــف  اســتمرار 

البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

استقبل محافظ المحرق سلمان بن هندي 
بمكتبــه بمبنى المحافظة الفنان البحريني 
أرحمه الذوادي، إذ أهدى المحافظ نسخة 
مــن أعمالــه الفنيــة الوطنية والتــي قدمها 
علــى مدى الســنوات الماضية، إضافة إلى 
عــدد مــن األعمــال الفنيــة الوطنيــة التــي 
يعمل علــى تنفيذها لالحتفــاالت الوطنية 

خالل شهر ديسمبر المقبل.
وأشــاد المحافــظ بالجهــود المبذولــة فــي 
تلــك األعمال، مشــيرا إلــى أهمية الفن في 
تعزيــز الحس الوطني واالنتماء خصوصا 
لدى الناشئة، مؤكدا أهمية توظيف اللحن 
والكلمــة فــي نقل تراث وحضــارة المملكة 
العريقة وتأكيد مكانة البحرين عالميا في 
المجــال الفنــي خصوصا األغنيــة الوطنية 
التــي تميــز بها فنانو المملكة عبر عشــرات 

السنين.
الشــكر  بخالــص  الــذوادي  الفنــان  وتقــدم 
علــى  المحــرق  محافــظ  إلــى  واالمتنــان 

للجهــود  وتقديــره  اســتقباله  حســن 
كافــة  فــي  للمبدعيــن  ودعمــه  المخلصــة 
فنيــا  عمــال  تقديمــه  مؤكــدا  المجــاالت، 
المحــرق  محافظــة  احتفــاالت  بمناســبة 

قيــام  وذكــرى  المجيــد  الوطنــي  بالعيــد 
عهــد  فــي  الحديثــة  البحرينيــة  الدولــة 
عربيــة  دولــة  الفاتــح  أحمــد  المؤســس 

مسلمة بالعام 1783 ميالدي.

رئيس الجمارك مستقبال السفير الكوري

لالستفادة من الخبرات الكورية في تحليل البيانات والمعلومات محافظ المحرق: لتوظيف اللحن والكلمة في نقل تراث البحرين

بحث التعاون بالمجال الجمركي بين البحرين وكوريا الفـــن يعـــزز الحـــس الوطنـــي واالنتمـــاء

محافظ المحرق مستقبال الفنان أرحمه الذوادي

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المدير العام لإلدارة العامة للمرور 
عبــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  العميــد 
الوهــاب آل خليفة، بأنه وبالتنســيق مع 
الجهــات المعنية، تم اتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحــق صاحــب حســاب بأحــد 
تعمــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
متعــددة  مروريــة  مخالفــات  ارتــكاب 
عبــر  وبثهــا  فيديــو  مقاطــع  وتصويــر 
حســابه، وهــو مــا يعد مخالفــة صريحة 
للقوانيــن واألنظمــة المروريــة ويشــكل 
وســالمة  لســالمته  مباشــًرا  تهديــًدا 
أن  إلــى  وأشــار  الطريــق.  مســتخدمي 
ذات  الجهــات  مــع  وبالتعــاون  اإلدارة، 
مكلًفــا  مرورًيــا  فريًقــا  شــكلت  الصلــة، 
التواصــل  مواقــع  محتــوى  بمســح 
الســلبية  الظواهــر  لرصــد  االجتماعــي؛ 
والســلوكيات المرورية التــي تؤثر على 
معدالت السالمة على الطريق وتعرض 
حيــاة اآلخريــن للخطــر، وتتســبب فــي 
نشر ثقافة مرورية سلبية، قد تؤثر على 

الناشئة والشباب على وجه الخصوص، 
وتكون مثااًل ســلبيا فــي القيادة اآلمنة. 
وأضــاف أن هــدف الفريــق، العمــل على 
أصحــاب  تأثيــرات  ومعالجــة  رصــد 
ممارســة  مــن  والمؤثريــن  الحســابات 
بعض الســلوكيات المرورية غير اآلمنة، 
ثقافــة غيــر  نشــر  فــي  تتســبب  والتــي 
ســليمة، خصوصــا لمن يصــر على تكرار 
نشــر التأثيــر الســلبي لمتابعيــه، بقصــد 
الشــهرة أو تعمــد مخالفة قانــون المرور 
أو عــدم االهتمــام بالقواعــد المروريــة. 
بــن  الشــيخ عبدالرحمــن  العميــد  ودعــا 
مســتخدمي  خليفــة،  آل  عبدالوهــاب 
مواقــع التواصــل االجتماعي إلى العمل 
للمــرور  العامــة  اإلدارة  مــع  المشــترك 
الطريــق  علــى  الســالمة  تعزيــز  فــي 
وااللتــزام باألنظمة والقواعــد المرورية 
واالســتخدام اآلمن والصحيــح للهاتف 
عناصــر  علــى  يؤثــر  ال  الــذي  بالشــكل 

السالمة أثناء القيادة.

معاقبة صاحب حساب يبث مخالفاته المرورية

المنامة - وزارة الخارجية

لــدى  البحريــن  اجتمــع ســفير مملكــة 
فــي  المقيــم  والهرســك  البوســنة 
موســكو أحمــد  الســاعاتي، مــع مديــر 
إدارة البروتوكول في وزارة خارجية 
البوســنة والهرســك ميرســاد بتشــيك 

في مكتبه بالعاصمة سراييفو.
وأعرب الســفير عــن اعتزازه وتقديره 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات  تشــهده  لمــا 
مملكــة البحرين والبوســنة والهرســك 
ســبل  مســتعرًضا  ونمــاء،  تقــدم  مــن 
واالرتقــاء  الصداقــة  عالقــات  تعزيــز 
بهــا إلــى مســتويات أرحب علــى كافة 
بتشــيك  ميرســاد  وأكــد  األصعــدة. 

علــى  والهرســك  البوســنة  حــرص 
توطيــد عالقــات الصداقــة. كمــا جرى 
بحــث عدد من الموضوعات والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

االرتقاء بالعالقات البحرينية البوسنية

10local@albiladpress.com

األحد
29 سبتمبر 2019 

بدء المرحلة الثانية من “قضاة المستقبل”30 محرم 1441
ــة ــامـ ــعـ الـ والــــنــــيــــابــــة  الــــقــــضــــاء  لـــلـــتـــعـــيـــيـــن فـــــي   

كشــف األمين العام للمجلــس األعلى للقضاء 
القاضــي علــي الكعبي عــن أن األمانــة العامة 
بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع قضــاة 
القضــاء  فــي  للتعييــن   2019 المســتقبل 
فــي  المقبولــون  قــّدم  إذ  العامــة،  والنيابــة 
فــي  األول  التحريــري  االمتحــان  المشــروع 

جامعــة البحريــن بالصخيــر بحضــور رئيــس 
محكمة التمييز نائب رئيس المجلس األعلى 

للقضاء المستشار عبدهللا البوعينين.
وأشــار القاضــي علــي الكعبــي إلــى أن عــدد 
المتقدميــن لالمتحــان التحريــري األول بلــغ 
الرقابــة  عمليــة  باشــر  فيمــا  ممتحنــا،   815
علــى الممتحنيــن عدد 25 مراقبــا من أعضاء 

االمتحــان  ســيعقد  كمــا  القضائيــة.  الســلطة 
التحريــري الثانــي 5 أكتوبــر المقبل )الســبت( 
بجامعــة البحرين بالصخير، حيث ســيتناول 
العقوبــات  بقانــون  الخاصــة  الموضوعــات 

وقانون اإلجراءات الجنائية.
يذكــر أن مشــروع قضــاة المســتقبل النســخة 
تطلعــات  يواكــب  وطنــي  مشــروع  الثانيــة 

المســتدامة  للتنميــة  الوطنيــة  الخطــة 
ويســتهدف جميــع من ينطبق عليه الشــروط 
اســتعدادا  األولــى  المرحلــة  فــي  والمعاييــر 
والمقابلــة  التحريريــة  االختبــارات  لمرحلــة 
القانونيــة  القــدرات  واختبــارات  الشــخصية 
والشــخصية ومــن ثــم إلــى مرحلــة التدريــب 

والتعيين.

المنامة- المجلس األعلى للقضاء

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

شــارك مديــر عــام اإلدارة العامــة للدفاع 
فــي  الحوطــي  علــي  العقيــد  المدنــي 
للدفــاع  العاميــن  المديريــن  اجتمــاع 
المدني بدول مجلس التعاون الخليجي، 
والــذي عقــد بالريــاض وتــم خالله بحث 
عــدد مــن الموضوعات، التــي تهدف إلى 
تعزيز مســيرة العمل المشترك بما يحقق 
زيــادة التواصــل والتعــاون بيــن الــدول 
األعضاء وتطوير الشراكة في المجاالت 
التدريبيــة وتبــادل الخبــرات فــي مجال 

الدفاع المدني بين دول المجلس.
مــن  عــددا  المجتمعــون،  بحــث  كمــا 
الموضوعــات المشــتركة، منهــا فعاليــات 
االحتفــال باليوم العالمي للدفاع المدني 
لعــام 2020 والــذي ســيقام تحــت شــعار 
“الدفــاع المدني ومســاعدوه بكل منزل” 
الســالمة  شــروط  توحيــد  وإجــراءات 
دول  جميــع  فــي  الوقائــي  واإلشــراف 

متطلبــات  مقدمتهــا  وفــي  المجلــس، 
الوقاية للحماية من اندالع الحرائق، كما 
تم استعراض برامج التدريب والتأهيل 
والمقتــرح  المدنــي،  الدفــاع  لرجــال 
تنفيذهــا خــالل العــام المقبــل، باإلضافة 
إلى مناقشــة مشروع التخصص ألعمال 
يتيــح  بمــا  المجلــس  بــدول  الســالمة 
االستشــارية  المكاتــب  مــن  االســتفادة 

وبيوت الخبرة في مجال السالمة.
وأكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة للدفــاع 
دول  بيــن  التعــاون  أهميــة  المدنــي، 
فلســفة  اثــراء  مبــدأ  لتعزيــز  المجلــس 
تبنــي  خــالل  مــن  والســالمة  الوقايــة 
والطــرق  األفــكار  وتبــادل  المقترحــات 
التي من شأنها تطوير الجوانب الوقائية 
والتوعوية على مستوى دول المجلس.

شــارك وفــد مــن اإلدارة العامــة للشــرطة النســائية فــي المؤتمــر 
العالمــي للشــرطة النســائية فــي دورته الســابعة والخمســين التي 
عقــدت فــي الفتــرة مــن 23 وحتــى 27 ســبتمبر بواليــة االســكا 
بالواليات المتحدة األميركية ونظمته الجمعية العالمية للشــرطة 
النســائية، وبحضور ما يقارب 700 ضابط من الشــرطة النســائية 

على مستوى العالم.
وناقــش المؤتمــر الذي جاء تحت شــعار “الدعــم والتوجيه للجيل 
القــادم” محــاور عــدة منهــا: القيــادة الحديثة، والتفــاوض األمني، 
والكــوارث،  األزمــات  فــي  والمــرأة  الجنســين،  بيــن  والتــوازن 
ومهــارات التحقيــق فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة، واستشــراف 
المســتقبل للمرأة في قوة الشــرطة، حيث تم التركيز على توجيه 

الفئة الشبابية من العنصر النسائي في العمل الشرطي.
وأكــدت المديــر العــام لــإلدارة العامــة للشــرطة النســائية العميــد 
منى علي عبدالرحيم ضرورة المشــاركة في هذه المؤتمرات؛ في 
إطــار التعــاون وتبادل الخبرات في مجــال تمكين المرأة من أداء 
مختلــف المهام والواجبــات وتقديم الخدمات المتطورة، كما يعد 
المؤتمر فرصة لالطالع على تجارب القيادات الشرطية النسائية 

من مختلف دول العالم.

المدير العام لإلدارة العامة للدفاع المدني شارك في االجتماع

وفد من اإلدارة العامة للشرطة النسائية

توحيد شروط السالمة واإلشراف الوقائي بدول الخليج الشرطة النسائية تشارك في مؤتمر دولي بأميركا
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مواطنة تناشد “المرور” التصريح لحافلتها
ــوحــيــد ــا ال ــنـ ــذا مـــصـــدر رزقـ ــ ــل... وهـ ــمـ ــعـ ــن الـ ــي عـــاطـــل عـ ــ زوجـ

أناشــد المجلــس األعلــى للمــرأة واإلدارة العامــة للمــرور النظــر فــي 
قضيتــي، فأنــا مواطنــة وأعيــل أســرة ومصــدر رزقنــا الوحيــد هــو مــا 

أتكسبه من حافلة توصيل للطلبة.

لقد فوجئت بإعطائي 3 مخالفات 
 200 واحــدة  كل  قيمــة  مروريــة 
دينار، والسبب هو توصيلي طلبة 
اشــتريت  أننــي  علمــا  المــدارس، 
حافلــة صغيرة وقــررت العمل في 
هــذه المهنة وترتبت عليَّ أقســاط 
جراء ذلك. راجعت اإلدارة العامة 

للمــرور فأخبرونــي بأنــه ال توجــد 
الصغيــرة  للحافــات  تصريحــات 
)المينــي بــاص( لتوصيــل الطلبــة، 
وقال لي شــرطي المرور الموجود 
بالحــرف  المدرســة  مــن  بالقــرب 
الواحــد “لو وصلتــي بنتج بالباص 
بعطيج مخالفة”، فهل هذا يعقل؟ 

وكيــف لــي أن أؤمــن لقمــة العيش 
هــذه  ظــل  فــي  وألســرتي  لــي 
الصعبــة وعــدم منحــي  الظــروف 

رخصة لمزاولة المهنة؟
لــذا أناشــد المعنيين فــي المجلس 
العامــة  واإلدارة  للمــرأة  األعلــى 
فــي  الرأفــة  بعيــن  النظــر  للمــرور 

قضيتي.

)االسم والبيانات لدى 

المحرر(

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

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

إن التجارب هي خير معين على تدبر خطواتك - أيها المتفكر - في هذه الحياة، فمهما قرأت، وتعلمت فإن شعور 
العجز عن فهم خفايا هذا الكون، وخبايا هذه النفوس، سيبقى يساورك بين الفينة واألخرى، فإنك كلما أقدمت 
علــى التجربــة، ازددت خبــرة، وعمــًرا، وأدركــت - مــع تقادم األيام والســنون - أن هناك العديد مــن األمور لم تكن 
تستحق منك كل هذا العناء، والتفكير، فإن في التغافل عن سفاسف األمور، والزالت، لراحة تغنينا عن مكابدة 
الكثير من المتاعب، والهموم، كما أن في التجاهل لســعادة ال يكاد يدركها إال الذي اتخذها فًنا يريح فيها نفســه 

ويستريح، فسبحان الذي كرم اإلنسان بعقل جعله آلة معينة له على فهم هذه الحياة.

كــم هــو شــقي من لم يــدرك الغاية من خلقــه، فجعل قلَبه 
موصواًل برضى البشــر ال برب البشر، تضيق دنياه بابتعاد 
صديــق أو عزيــز أو بعدم تحقق ما يريد، وكأنه خلق لهذا 
األمر ال غير، ونســي أن النعيم المقيم ال يمكن أن يتيســر 
إال لمؤمــن تعلــق قلبــه بالرحمــن الرحيــم، العزيــز القديــر، 
الجبــار بقلــوب عبــاده المؤمنيــن؛ ألنهــم هــم الموحــدون 
فــي حبهــم إليــه، المحبون لــكل ما يحبــه خالقهم جل في 
عــاه، ولإلمــام ابن قيــم الجوزية حديث نفيــس في هذا 
الســياق، فقــال )رحمــه هللا( “وأي حيــاة أطيــب مــن حياة 
اجتمعــت همومــه كلهــا، وصــارت هًمــا واحًدا فــي مرضاة 
هللا؟ ولم يتشعب قلبه، بل أقبل على هللا...، وصار األنس 
بقربــه - ســبحانه - هــو المســتولي عليــه”. وإن مــن أعظم 

الســبل التــي يتقــرب بهــا المؤمــن إلــى خالقــه، همــا: أداء 
الفرائــض، والتقــرب إليــه ســبحانه بالنوافــل، فكيــف بعــد 
ذلــك كلــه ال يتحــول قلبه من مضغة إلى جنــة مقيمة في 
القلــب قبــل يــوم العرض؟ وكيف ال تشــع روحه، وتســكن 
نفســه، وقد ســخر صاحبها جوارحه في طاعته سبحانه، 
وجعــل غايــة منــاه رضاه ال شــريك ســواه، فبــات صاحب 
هــذا النعيــم المقيــم يــرى الخيــرة فــي كل أمــر يصيبــه، 
ويستبشــر بالخيــر مهما ضاق به الطريق، واشــتَدت عليه 
ظلمــة الطريــق، فنــور القلب قــد أضاء له الــدروب، وأزال 
عنــه النــدوب والكــروب، وجعلــه موفًقــا ومســدًدا راضًيــا 
بتقديــر عــام الغيــوب. فاحــذر أيهــا القــارئ، فــإن للقلوب 
قيــوًدا، إن قيــدت بغير موالها، طرقتها اآلفــات، وأثقلتها 

المعاصــي حتــى يكاد أن يســمع وقع هذه األغــال البعيد 
قبــل القريــب، وإن كل مــن أحب غير خالقه، وقيد نفســه 
به ابتلي بفقد من يحبه، فنبي هللا يعقوب )عليه السام( 
عندمــا أحــب ابنــه يوســف )عليه الســام( ابتلــي بابتعاده 
عنــه، وأي أمــر وكل إليه ســبحانه فإنــه بإذنه يتحقق؛ ألن 
هوى النفس متى تمكن من اإلنســان أضله، وحبس عقله 
بمــا يهــوى فــا يــكاد أن يبصــر غيره هــو، ومتى مــا تمكن 
المؤمــن من نفســه، وقيد هواه، وحكم عقله، وســيره في 
مرضاة هللا، انشــرح صدره، وعاد إلى فطرته، وحطم كل 
صنــم صنعه ســلطان الهوى أمامــه، وكانت النار عليه برًدا 
وســاًما، وصــدق الشــاعر عندمــا قــال “أنــت القتيــل بــكل 
مــن أحببته فاختر لنفســك في الهوى مــن تصطفي”، “فيا 
واهب العقل ومطلق اللســان ال تجعل للهوى على عقولنا 
ســبيًا”، واجعــل حبــك هــو مرشــدنا، ودليلنــا إلــى جــادة 

الحق، والصواب في جميع أمورنا، إنك لسميع الدعاء.
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وتراعيهــا الهوى.. قيد القلوب بنفســك  تهتــم  أن  حقــك  مــن 
وتصونهــا عمــا يضرهــا ويتعبهــا، وإن اعتقد 
اآلخرون أن ذلك أنانية منك! األناني هو من 
يقدم نفسه ويؤثرها دائًما حتى على حساب 
ضرر اآلخرين، من يكون بيده المساعدة وال 
يقدمهــا ويفضــل أن يحتفــظ بمالــه وطاقته 
لنفسه فقط، يبخل بكل شيء حتى على من 

يحب. ال يحب إال نفسه، هذا هو األناني.

لكــن مــن يفنــي نفســه لآلخرين أيًضــا مخطئ؛ 
ألنه بفعله هذا سيخسر كل طاقته ورغبته في 
العطاء وســُينهك ويمل ويتوقف عن مساعدة 
اآلخرين وحتى نفسه. فالواجب دائًما في كل 
جوانــب الحيــاة التوازن.  عندما تتعب توقف، 
عندمــا تشــعر بأنــك تضــر جســدك ونفســيتك 
توقــف، عندمــا تشــعر أنك لســت علــى الطريق 

الصحيح وأن هذا ليس ما ترغبه، توقف.
األهــم هــو أنــت؛ ألنــك أنــت األســاس الــذي أن 
ثبــت ثبــت كل شــيء. فاهتــم لنفســك أواًل ثــم 

اآلخرين أًيا كانوا.

فاطمة الجمعة

فــي  األمــور اإلســراع  أوليــاء  مــن  عــدد  ناشــد 
لمدرســة  الجديــد  المبنــى  بنــاء  إجــراءات 
“كواليتــي”، مؤكديــن أنهــم في كل عــام يتلقون 
وعودا من إدارة المدرســة بأنه ســيتم الشروع 
فــي بنــاء المبنــى قريبــا ولكن شــيئا مــن ذلك لم 

يحصل

وتوقــع أوليــاء األمــور أن يكــون الســبب في هذا 
التأخيــر بعــض اإلجــراءات والتراخيص الخاصة 
المبنــى  أن  الجديــدة، مؤكديــن  المدرســة  ببنــاء 
الحالي للمدرسة يفتقر لمقومات البيئة التعليمية 
التحصيــل  الطلبــة علــى  التــي تحفــز  المتكاملــة 
والتميــز، مشــيرين إلى أن المدرســة تفتقر لصالة 
رياضية أو مرافق متطورة تنمي مواهب الطلبة، 
مؤكدين أن المســتوى التعليمــي في المدرس ذو 
جــودة عاليــة، وهــذا مــا دعاهــم إلى التمســك بها 

رغم الوضع المتدني لمبنى المدرسة.

أنانية مشروعة... مناشدة بإنهاء إجراءات 
المبنى الجديد لـ “كواليتي”

َأْن  َفَعَلْیــَك  َهَوَســَك،  الُشــْهَرُة  گاَنــِت  ِإْن 
ُتوِقَظ َضِمیَرْك

ــر َحَیــاَة  َنْفًعــا، َوَقــّدْم مــا ُیِغیُّ ِزد َعاَلَمــَك 
النَّاِس لِْلَْفَضْل

ال َبَاء ُیَدِمُرُهْم َوُیَضِلُلُهْم
اْجَعْلهــا َوســیَلًة لَِتْحقیــِق غاَیــٍة ذاِت َنْفــٍع 

وقیَمة، ال َفاِرَغَة اْلُمْحَتوى.
اْلُمْحَتــوى  َتْجَعــْل  َفــا  ِبَنْفِســْك،  ــْع  َتَرفَّ

َعاِكسا لَِفَراَغ َعْقِلَك
َأْو َمَكاًنا إِلِْرضاِء َنْرِجِسَیِتْك

ُیْظهُرَك ِبَمْظَهِر اْلَفِقیْر
َفِقیر اْلَجْوَهِر َوَصِغیر اْلَعْقْل!

ِإْن ُكْنــَت َلــْن ُتْصِلــْح، ال ُتْفِســْد، ال ُتَســاِهم 
َاِم في َنْشِر الظَّ

ِإْن ُكْنَت َلْن َتْنُشَر النُّوْر
َحاِوْل َأْن ُتِوَفَر لَِمْن َحْوَلَك َمَكاًنا َأْفَضْل

لِِحَســاِب  ُمْغِرَقــًة  َمَتاَهــاٍت  َذا  َعاَلًمــا  ال 
ُشْهَرِتْك

َیِزیُد اأْلَُمَة َنْفَسْك، َبْل ِمیِع َجْهًا َوَوْهًما 
ِمْن َأْجِل َتْل َهْبَها َجَمااًل َوُرِقیا

َیْجَعِلها َأْكَثَر ُحْسًنا َوِرْفَعة.

ِبَقَلْم: َزْهَراْء ِبْنْت ُفؤاْد

ِإْن َأَرْدَت الُشْهَرة

أناشد وزير اإلسكان باسم الحمر بالنظر 
في طلبي اإلسكاني، حيث إنني مطلقة 
ولدي طفان ونســكن باإليجار ويســكن 
الســن،  فــي  الكبــار  والــدّي  أيًضــا  معــي 
م فــي ســنة 2014  حيــث إن طلبــي ُقــدِّ
لوحــدة ســكنية وأعلم بــأن هناك العديد 
في االنتظار.  لذا، أناشد الوزير لتحويل 
طلبي لشقة سكنية ليتسنى لي ولعيالي 
الســكن فيهــا واالســتقرار، حيــث إننــي 
أســكن في بيت باإليجــار وينتهي العقد 
فــي العــام المقبــل وعلــيَّ الخــروج مــن 

البيت وتسليمه لمالك العقار.

 أرفع هذه الرسالة للمسؤولين بوزارة الداخلية واإلدارة العامة للمرور خصوصا في دراسة حل للشارع بمنطقة 
سلماباد والذي بالقرب من مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية مقابل محل منازل.

أوليــاء  مــن  أنــا كطالــب وشــريحة   
األمور منزعجين من مشــكلة السير. 
الصباحــي  للتأخيــر  يســبب  حيــث 

أثناء توجهنا للمدرسة. 
قــد أقــدم لكــم اقتــراح، إذ يتــم فتح 
شــارع أو مســار ثالث لتسهيل حركة 
بأمــان  جميًعــا  نصــل  وكــي  الســير. 

والتأخيــر  االزدحامــات  ونتصــدى 
الصباحي لذلك أرجو من حضراتكم 
الموضــوع  هــذا  بشــأن  باالهتمــام 

ووضعها بعين االعتبار. 
ولكن أود أن أنوه إلى أنني ال أشكك 
للمــرور  العامــة  اإلدارة  بمجهــود 
بالعكس هم أوفوا وأخلصوا لخدمة 

الوطــن والمواطنيــن فأنــا أثــق بكــم 

ثقــة تامــة لوقوفكــم جانبنا. وأســال 

الطلبــة  جميــع  يحمــي  أن  المولــى 

والمواطنيــن مــن كل ســوء ونتجــه 

التطوير والتنمية. 

عبدالرحمن جليل الشيخ

مبنى وزارة اإلسكان

مطلقة تسكن شقة وتناشد “اإلسكان” لتخصيص وحدة

 إلى متى زحمة الشارع المتجه إلى “كانو الدولية”؟

بعض الحكايا 

“1”  الحرب

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  فجــأة.. تحــول الحديــث عن الحــروب والدمار واالنتقــام وكأنه من

أحاديث التســالي والترفيه! حتى أن البعض أصبح يكتب األشــعار 

تمجيــًدا فــي الســاح والبطــوالت والمفاخــر، وصــار اآلخــر يخطــب 

متحدًثا عن حتمية الحرب وضرورة النزال وملحمة الوطيس، في 

مجتمعــات هــي في األســاس منهكــة ومرهقة ويحيطهــا اليأس من 

كل جانب، ولقمة العيش فيها أصبحت من الصعاب.

Û  وقــف ذلــك الشــاعر ليصدح بمــا فاضت به شــاعريته ليشــحذ الهمم

ويهيــئ النــاس “أن هلموا.. هبوا إلى الحــرب فليس غير الحرب من 

ســبيل”، فيمــا كانت الحشــود تصفق.. تتمايــل يميًنا ويســاًرا وكأنها 

تتراقــص علــى أنغــام قصيــدة عشــق غراميــة.. مــا إن أنهى الشــاعر 

قصيدتــه حتــى جــاءه ذلــك الرجــل الــذي كان بيــن الحشــود واجًما 

خائًفا قلًقا مما سمع وقال للشاعر “هل أنت مجنون؟ أهناك من يمل 

نفــوس النــاس بوهــم الدمار والحرب والقتال؟ هــل تعتقد أنك بهذا 

األمــر إنمــا تحســن صنًعــا؟ ال وهللا، فأنــت إمــا مهبوٌل أضــاع بوصلة 

الطريــق، وإمــا أنــك جاهــل ال تــدرك خطــورة مــا تغرســه فــي عقول 

هؤالء المساكين”.

Û  كان ذلــك الشــاعر منتفًخــا إلــى درجــة الزهــو فقال للرجــل “هو زمن

البطــوالت يــا هــذا.. إنه الوقت الــذي نصنع فيه المجد، ونرســم فيه 

بارقــة األمــل وانتظار لحظــة االنتصــار”.. قاطعه الرجــل “البطوالت 

والمجــد واالنتصار على من؟”.. صمت الشــاعر فليس لديه الجواب 

الذي يقبله العقل فليســت الحرب المزعومة ســوى بين أهل وإخوة 

وأقــارب.. لكــن الرجــل همس في أذنه بكام لم يرق للشــاعر “اســمع 

يــا هــذا.. تذكــر حيــن تتحدث عن الحــرب بأنك وأهلــك ومن حولك 

تعيشــون في ســام وأمان اآلن.. تغادر منزلك وتعود إليه آمًنا، أما 

في زمن الحرب، لك أن تتخيل ذلك الدمار الذي سيحل على بيتك 

وعيالك وأهلك وكل من حولك.. هل فكرت وأنت تمجد الحرب في 

أن صاروًخا ســيأتيك بغتة ليغتال أحامك وســامك وأمنك وتفقد 

األعــزاء؟”.. صمــت الشــاعر كأنــه يتأمل متخيــًا المشــهد.. ترى، أي 

عيــش هــذا؟ ولمــاذا اعتقــد أن الحــرب حينما تشــتعل، ســيكون هو 

ومن حوله في مأمن؟

Û  وقبــل أن يغــادر، همــس الرجل في أذنه مــرة أخرى “أعلم أنك تدرك

كل ذلــك الخطــر.. لكنهــا بضع دراهــم نظير قصيدتك البائســة كانت 

تكفــي ألن تتحــول إلــى بــوق )غبي( ال يــدرك نعمة العيــش في أمان 

وسام”.
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الجمعيتــان وقعتا مذكرة تفاهم تضمنت التنســيق في قضايا مختلفة

“المصارف” و “المتداولين باألسواق” تعززان القطاع المالي

وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين للمتداولين في األسواق 
المالية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل خدمة القطاع المالي والمصرفي في 
البحرين، وزيادة التنســيق بين البنوك والمؤسســات المالية من جهة وشــركات الوســاطة 

المالية وصانعي السوق والمتداولين في األسواق المالية من جهة أخرى.

اتفــاق  التفاهــم  مذكــرة  وتضمنــت 
إصــدار  إمــكان  بحــث  علــى  الجانبيــن 
القضايــا  عــن مختلــف  تقاريــر وبحــوث 
المتعلقــة بالقطاع المالــي، كل في مجال 
اختصاصه، إضافة إلى تنسيق المشاركة 
المحليــة  والمؤتمــرات  الفعاليــات  فــي 
واإلقليميــة والدولية ذات الصلة، إضافة 
إقامــة  أجــل  مــن  المشــترك؛  التنســيق 
محاضــرات ونــدوات اقتصاديــة ومالية 
وثقافيــة وعلميــة بمــا يســاعد على نشــر 

الوعي بالثقافة المالية والمصرفية.
لجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
القاســم  وحيــد  البحريــن  مصــارف 
فــي  تأتــي  هــذه  التفاهــم  مذكــرة  إلــى 
مــد جســور  علــى  الجمعيــة  إطــار عمــل 
التواصل والتنســيق مع مختلف الجهات 
الحكوميــة والخاصــة واألهليــة المعنيــة 
بالقطاع المالي والتنمية االقتصادية في 
البحريــن، وبلــورة المزيــد مــن المبادرات 
خدمــة  فــي  البنــوك  دور  تعــزز  التــي 

االقتصــاد الوطني، واستكشــاف الفرص 
مبــادرات  وتنفيــذ  أمامهــا،  والتحديــات 
الواقــع  أرض  علــى  ومشــاريع  وبرامــج 

يلمس الجميع فائدتها.
وقال القاسم في تصريح له على هامش 
توقيــع المذكــرة “نحــن نأمــل أن ينعكس 
هــذا التعــاون أيضــا على الخدمــات التي 
تقدمهــا كل مــن الجمعيتيــن ألعضائهــا، 
الماليــة  الســوق  صناعــة  أن  خصوصــا 
والســندات  الصكــوك  فــي  والتــداول 
واألســهم وغيرهــا تمثــل جــزءا مهما من 

عمل البنوك والمؤسسات المالية”.
وأشاد القاسم بما تبذله جمعية البحرين 
مــن  الماليــة  األســواق  فــي  للمتداوليــن 
المنشــودة،  أهدافهــا  لتحقيــق  جهــود 
مصــارف  جمعيــة  اســتعداد  عــن  معربــا 
البحريــن الكامل لتقديــم كل ما يلزم من 
دعــم لجمعيــة البحريــن للمتداوليــن في 
األســواق الماليــة، وذلــك بمــا يصــب فــي 
خدمــة القطــاع المالــي والمصرفــي فــي 

المملكة، واالقتصاد الوطني عموما.

التقدم والتكامل المهني

رئيــس جمعيــة  نائــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
البحرين للمتداولين في األسواق المالية 
عبــدهللا محمــد داود أن هــذه االتفاقيــة 
مــع جمعيــة مصــارف البحريــن تواكــب 
مــن  المزيــد  لفتــح  الجمعيــة  مســاعي 
قنــوات التعاون مع المنظمــات والهيئات 
والجمعيــات المحليــة فــي البحرين دول 
علــى  يســاعد  فيمــا  التعــاون  مجلــس 
والتعــاون  الجمعيــة،  أهــداف  تحقيــق 

والجمعيــات  والهيئــات  المنظمــات  مــع 
المماثلــة في البلــدان العربيــة واألجنبية 

في سبيل التقدم والتكامل المهني.
مــع جمعيــة  التعــاون  أن  داود  وأضــاف 
إتاحــة  شــأنه  مــن  البحريــن  مصــارف 
فرصــة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في 
البحرين، والكوادر العاملة فيه، خصوصا 
المعنيين بالتداول في األســواق المالية، 
مثمنــا حــرص جمعية مصــارف البحرين 
علــى توفيــر كل الدعــم الــازم؛ مــن أجل 

تحقيق األهداف المشتركة.

المنامة - مصارف البحرين

عقب توقيع مذكرة التفاهم

ناقلة النفط “ستينا 
امبيرو” تصل اإلمارات

الســويدية  النفــط  ناقلــة  وصــول  يرتقــب 
“ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني 
إلــى دبــي أمــس الســبت بعــد أن غــادرت 
الجمعــة ميناء بندر عباس اإليراني، حيث 
احتجزتهــا إيــران أكثــر مــن شــهرين، فــي 
خضــّم توتــرات متواصلــة منــذ أشــهر فــي 
الميــاه  الناقلــة  الخليــج. ودخلــت  منطقــة 
اإلماراتيــة بعيــد منتصــف الليــل وتوّقفت 
قبالــة ســواحل دبي، بحســب موقع مارين 
حركــة  تعّقــب  فــي  المتخصــص  ترافيــك 
الســفن.وبدأت صبــاح الســبت التوجه إلى 
الميناء الذي سترسو فيه، بحسب الموقع.

وفــي 19 يوليــو، احتجــز الحــرس الثــوري 
اإليراني ناقلة النفط التي يبلغ طولها 183 

مترا.

دبي -أ ف ب

المنامة - المرشدون السياحيون

قــال رئيــس أصدقــاء دلمــون للمرشــدين الســياحيين بجمعيــة تاريــخ وآثــار البحريــن 
الممثــل اإلقليمــي لاتحــاد العربي للمرشــدين الســياحيين ميرزا النشــيط، إن االلتقاء 
باإلخــوة المرشــدين المغاربــة واالحتفــال معهم في مراكــش باليوم العالمي للســياحة 

يأتي ضمن دور المرشدين بالمجتمع في تعزيز العاقة المشتركة ما بين المملكتين.
وأضــاف أن “الوفــد يتكون من المرشــدين البحرينيين وزمائهــم األوربيين في رحلة 
تحــت شــعار )مــن زرقة البحريــن إلى مراكش الحمــراء(؛ للتعرف على تجربة اإلرشــاد 
وحضارات المغرب، وتقع ضمن أهداف االتحاد العربي للمرشــدين الســياحيين ومقره 
القاهرة، ونشــيد بجهود كل من الســفير المغربي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 
والناقــل الوطنــي طيــران الخليــج فــي مســاهمتهم بالســعي فــي إنجــاح هــذه الرحلــة 
المشتركة. كما نشكر جميع أعضاء الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش 

)أسفي(؛ على حسن االستضافة وتنظيم برنامج الرحلة”. 
من جانبه، قال رئيس الجمعية الجهوية للمرشــدين الســياحيين بمراكش عبدالصادق 
قديمــي “نرحــب بهــذه المبــادرة المميــزة لالتقــاء بالمرشــدين مــن البحريــن، وهــذه 
الخطوة األولى لتفعيل هذا التعاون ومد الجسور بين الدول العربية لتفعيل السياحة 
المستدامة بينها وإطاع المرشدين المغاربة على تاريخ وحضارات الدول األخرى”.

تفعيل السياحة المستدامة

“البورصة” تسعى الستقطاب االستثمارات بالترويج عالمًيا
ــاديــق ــلــصــن ل ــيــن  ــل مــمــث  9 مـــع  اجــتــمــاعــا   30 يـــعـــقـــدون  شـــركـــات   4 مـــســـؤولـــو 

اختتمــت بورصــة البحريــن جولتهــا الترويجيــة العالميــة التــي أطلقتهــا فــي لوكســمبورغ بالتعــاون مع 
HSBC، فــي إطــار جهودهــا لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات العالمية وتعزيــز العالقات بين الشــركات 

المدرجة والمؤسسات االستثمارية. 

وانعقــدت الجولــة فــي لوكســمبورغ فــي الفترة من 
24 - 26 ســبتمبر 2019، وتضمنــت 11 ممثــا عــن 
4 شــركات مدرجــة من كبــار التنفيذييــن، والتي تم 
انعقادهــا بالتزامــن مع منتــدى ALFI العالمي، ويعد 
أحد أضخم منتديات إدارة الصناديق االســتثمارية 
انعقــادا فــي أوروبــا بمشــاركة أكثــر مــن 200 مــن 

مديري الصناديق االستثمارية العالمية.
وقدمــت الجولــة الترويجيــة لممثلــي الـــ 4 شــركات 
العمــل  تطــورات  الســتعراض  الفرصــة  المدرجــة 
الصناديــق  مديــري  أمــام  النمــو  وإســتراتيجيات 
التنفيــذي  الرئيــس  قــاد  إذ  العالميــة،  االســتثمارية 
إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ  البحريــن  لبورصــة 
البحريــن  شــركة  ضــم  والــذي  الوفــد  خليفــة،  آل 

لاتصــاالت )بتلكــو(، وشــركة اإلثمــار القابضة وبنك 
البحريــن الوطني، وســيكو. وعقد كبار المســؤولين 
فــي الشــركات المدرجــة المشــاركة، التــي تمثــل مــا 
مجموعه 1.8 مليار دينار من القيمة الســوقية أكثر 
مــن 30 اجتماعــا مــع 9 من ممثلي مديــري صناديق 

االستثمار.

استعراض أهم تطورات وخطط العمل

وقامت بورصة البحرين خال المنتدى باستعراض 
أهم تطورات وخطط العمل كما قدمت اقتراحاتها 
حــول تطوير ســوق األســهم خال جلســة مناقشــة 
فــي  المــال  رأس  قطــاع  فــرص  لعــرض  إقليميــة 
البحريــن. كمــا قــام وفــد بورصــة البحريــن بزيــارة 

سوق لوكسمبورغ لألوراق المالية.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبورصة البحرين الشــيخ 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة “إن المشاركة النشطة 
مــع الصناديــق االســتثمارية العالميــة تشــكل دورا 

انســيابية االســتثمار مــن قبــل  فاعــا فــي ضمــان 
المستثمرين العالميين ومديري صناديق االستثمار، 
المؤسســات  قبــل  مــن  متناميــة  رغبــة  شــهدنا  إذ 
االســتثمارية العالميــة فــي الســوق؛ نظــرا للفــرص 

المربحــة المتوافــرة، وهــو الهدف الذي تســعى هذه 
الجولــة الترويجيــة إلــى تعزيــزه. إن قــدرة الجولــة 
الترويجيــة على تأمين عقــد اجتماعات مع مديري 
الصناديــق االســتثمارية رفيعة المســتوى يعد دليا 

على الفرص المربحة المتوفرة في السوق”.

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم “إن أهم  «
مميزات قطاع رأس المال في البحرين تتلخص 
في سهولة الوصول إلى السوق، وفئات األصول 

المتوافرة، واإلطار التنظيمي الصلب، إضافة 
إلى انعدام القيود بشأن ملكية االستثمار 

األجنبي، التي تعد جميعها دليال على متانة 
وجاذبية السوق؛ نظرا لوجود اهتمام ملحوظ 

من مديري الصناديق االستثمارية والجهات 
األخرى ذات العالقة، فإننا نتطلع لتنظيم جولة 
ترويجية أخرى في العام المقبل؛ بهدف توسيع 

قاعدة المستثمرين العالميين والوصول إلى 
رقعة جغرافية أوسع”.

المنامة - بورصة البحرين

جانب من الجولة الترويجية في لوكسمبورغ 

29 سبتمبر 2019 األحد
30 محرم 1441

“Dive in” يناقش التنوع واإلدماج بالقطاع المالي
خبيرا  80 بــمــشــاركــة  ــرة  مـ ألول  ــان  ــرج ــه ــم ال تحتضن  الــبــحــريــن 

التنــوع  لتعزيــز   ”Dive in“ مهرجــان  فعاليــات  مــرة  وألول  أخيــرا  البحريــن  اســتضافت 
واإلدماج في القطاع المالي العالمي، بمشــاركة أكثر من 80 شــخصيات مهنية ونخبة من 
خبــراء قطــاع الخدمــات المالية والتأمين على مســتوى المملكة والمنطقــة، وبتنظيم من 

لويدز العالمية ودعم من شركة فين مارك كومينيكيشنس.

يــوم  جلســات  خــال  المشــاركون  وناقــش 
بالنهــوض  الكفيلــة  الســبل  أبــرز  واحــد، 
الممارســات  وأفضــل  الماليــة  بالقطاعــات 
فــي  المنشــود  اإليجابــي  التغييــر  إلحــداث 
القطــاع، والتطــرق إلــى كيفيــة إحــداث أثــر 
فــي  العمــل  ببيئــة  االرتقــاء  فــي  ملمــوس 
الشــركات، وزيــادة التوعيــة بأهميــة القطاع 
االقتصــاد  نمــو  فــي  رئيســا  باعتبــاره العبــا 
التحديــات  توضيــح  جانــب  إلــى  العالمــي، 
الماثلة أمــام تطويره وإيجاد حلول عصرية 

إلزالتها . 
ومن أبرز المتحدثين في جلسات المهرجان 
الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة “ســيكو” 

انتونــي ماليــس، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
“إيــس” الخليجيــة القابضــة يــوال الخــوري، 
ايناس عســيري من شركة البحرين الوطنية 
للتأميــن علــى الحياة، دانة بوحجي من بنك 
البحريــن الوطنــي، المديــر التنفيذي لشــركة 
“فيــن مــارك كوينيكيشــنس” زهــراء طاهــر، 
مستشــارتين  الزيانــي  وفتــوح  مطــر  مايــا 

مستقلتين.
وتعتبــر “Dive in” حركــة اجتماعيــة دوليــة 
تأسســت فــي العــام 2015 لتكــرس جهودها 
وأنشطتها في دعم تطوير بيئة عمل القطاع 
المالــي حــول العالــم وتمكيــن العامليــن فيه 

من إدراك أهدافهم في التنوع واإلندماج. 

وتم اختيار البحرين هذه السنة ألول مرة بحكم ما تتمتع به من سمعة عالمية  «
مرموقة في قطاع التأمين والصيرفة، واستمرارها في تبوء مركز الصدارة في 

منطقة الشرق األوسط؛ بفضل تشريعاتها وبيئة االستثمار والعمل المرنة والجاذبة 
للمستثمرين.

مشاركون في المهرجان

المنامة -فين مارك كومينيكيشنس

سنابس - غرفة تجارة

أكــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أن قطاع االســتثمار في البحرين يشــهد طفرة 
نوعية ملحوظة رغم الظروف االقتصادية العالمية الصعبة، مشيرة إلى أن ذلك يعود 
إلــى تطــور القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة ومنها الســياحة والصناعــة والتجارة 
والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها 
مــن القطاعــات، إلى جانــب البيئة االقتصاديــة الخصبة التي تتميز بهــا المملكة بفضل 

القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس األموال األجنبية.

وبينــت الغرفة أن توقيــع اتفاقات التعاون 
خال الزيارات الرسمية للقيادة لعبت دوًرا 
االســتثمارات  زيــادة حجــم  فــي  جوهرًيــا 
بيــن البحريــن والــدول الصديقــة وأبرزهــا 
وروســيا  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والمملكة 
العربيــة الســعودية وتركمانســتان وغيرها 
الــدول، موضحــة أن رؤيــة البحريــن  مــن 
قطــاع  علــى  تعتمــد   2030 االقتصاديــة 
األساســية  القطاعــات  كأحــد  االســتثمار 

لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.
كما تســاهم البيئة التنظيمية التي أسستها 
األنظمــة  ســهولة  حيــث  مــن  الحكومــة 
المشــاريع  بــدء  وكلفــة  والتشــريعات 
التجارية في تعزيز االستثمار األجنبي في 

المملكــة، وهــو ما تؤكــده األرقــام الصادرة 
عن مجلس التنمية االقتصادية بخصوص 
ســنوات   3 آخــر  فــي  األجنبــي  االســتثمار 
البحريــن، إذ بلــغ 1.515 مليار دوالر بنهاية 
العــام 2018، مســجًا بذلــك زيادة نســبتها 
6.2 % عــن العــام 2017، التــي بلــغ فيهــا 
مليــار   1.426 األجنبــي  االســتثمار  حجــم 
دوالر، بزيــادة 486.8 % عــن العــام 2016 

التي كان فيها 243 مليون دوالر.

“الغرفة”: قطاع االستثمار يشهد طفرة نوعية

“المطار” تستعرض إستراتيجيتها في “جيتكس 2019”
تشــارك شــركة مطــار البحريــن، في الجنــاح الوطني البحريني فــي معرض “جيتكــس 2019”، الذي تنظمه جمعية البحرين لشــركات 
التقنية “بتك” وبشــراكة إســتراتيجية مع صندوق العمل “تمكين”، وشــركة “وورك ســمارت” لتنظيم المعارض والفعاليات في الفترة 

من 6 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وصــرح الرئيــس التنفيــذي للشــركة محمد 
يوسف البنفاح بأن المشاركة في معرض 
جيتكــس تمثــل فرصــة مواتيــة؛ مــن أجل 
برنامــج  علــى  المعــرض  جمهــور  إطــاع 
تحديــث مطار البحرين الــذي يرتكز حول 
االرتقــاء بالتجربــة الكلية لمرتــادي المطار 
االقتصــاد  فــي  إســهامه  نســبة  وزيــادة 
المحلــي، إضافــة إلــى عرض إســتراتيجية 

شــركة مطــار البحريــن وأهدافهــا الراميــة 
إلى التطوير المســتمر فــي تقديم خدمات 
البحريــن  مطــار  فــي  للعمــاء  متميــزة 

الدولي.
وأوضح أن شــركة مطار البحرين ســتقدم 
فــي جناحهــا فــي جيتكــس معلومــات عن 
برنامــج تحديــث المطــار الــذي انطلق في 
ليــأذن ببدايــة رحلــة مثيــرة   2016 العــام 

نحــو تمكيــن قطــاع الطيــران فــي المملكة 
مــن تحقيــق إمكاناتــه الكاملــة والوصــول 
إلــى أعلى مســتوى مــن التمّيز فــي األداء، 
البالغــة  الضخــم  المشــروع  إذ يتفــق هــذا 
تكلفتــه 1.1 مليون دوالر مع أهداف رؤية 
البحريــن االقتصاديــة 2030، كمــا يهــدف 
إلــى ترســيخ مكانــة المملكــة كأحــد أهــم 

مراكز الطيران الرائدة في المنطقة.

المحرق - شركة المطار

محمد البنفالح

لقاء المرشدين السياحيين 

بفضل التشريعات 
الجاذبة لرؤوس 
األموال األجنبية
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توقــع المديــر العــام لالستكشــاف والتطويــر فــي شــركة “تطويــر للبتــرول” يحيــى 
األنصــاري، بــدء اإلنتــاج األولــي للغــاز العميــق من حقــل البحريــن في العــام المقبل 
2020، وبدء إنتاج البئر التجريبي األول للنفط من حقل خليج البحرين المكتشــف 
حديًثا بنهاية العام الجاري 2019، على أن يبدأ حفر البئر التجريبي الثاني مع نهاية 

العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

لألنصــاري  تصريــح  فــي  ذلــك  جــاء 
افتتــاح  هامــش  علــى  للصحافييــن 
فــي  التنافســية  الطاقــة  أنظمــة  ملتقــى 
األســبوع الماضــي، مؤكــدا أنــه تــم وضع 
البحريــن  خليــج  حقــل  لتطويــر  خطــة 
المكتشــف تتضمن دعوة شركات عالمية 
متخصصــة في مجــال النفــط الصخري، 
مبيًنــا أنه يجــري حالًيا التواصل مع هذه 
الشركات، وإجراء زيارات بين الجانبين؛ 
المعلومــات  علــى  االطــاع  بهــدف 
المتوفــرة والتناقــش خصوًصــا أن هــذه 
فــي  كبيــرة  مبالــغ  الشــركات ستســتثمر 

الحقل الجديد.
وكانــت البحريــن قــد أعلنــت فــي أبريــل 

البحريــن،  خليــج  حقــل  عــن   2018
مليــار   80 يقــارب  مــا  علــى  ويحتــوي 
برميــل، إضافــة إلــى 20 تريليــون قــدم 
مكعــب من الغــاز من طبقة الغــاز العميق 
فــي حقــل البحريــن. ومعلــوم أن حقــل 
بالمنطقــة  يقــع  الــذي  البحريــن  خليــج 

الغربية من حدود المملكة.
آبــار النفــط التجريبيــة فــي  وعــن حفــر 
حقــل خليــج البحرين، أوضــح األنصاري 
أن حفر آبار النفط التجريبية في الحقل 
يأتــي ضمن الخطة التــي وضعتها الهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغاز لدعوة الشــركات 
العالميــة، إضافــة إلــى الجهــود المحليــة 
التــي تبــذل لحفــر بعــض اآلبــار بغــرض 

تعزيــز االكتشــاف أمــام هــذه الشــركات 
العالمية. وأضــاف أن الخطة الموضوعة 
جمــع  بغــرض  نفــط  بئــري  لحفــر  حالًيــا 
التقنيــات  أفضــل  ومعرفــة  المعلومــات 
النفــط  الســتخراج  ستســتخدم  التــي 
بالتعاون مع الشركات العالمية، الفًتا إلى 
أن عملية حفر اآلبار التجريبية مستمرة، 
وتــم االنتهاء من حفر بئر واحد وســوف 
يتم وضعــه على فترة اإلنتاج التجريبي 
فــي نهايــة العــام الجــاري، متوقًعــا بــدء 
حفــر البئــر التجريبــي الثانــي فــي نهايــة 

العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

الغاز العميق ودفع عجلة 
الصناعة 

وفيمــا يتعلــق باستكشــاف الغــاز العميق 
البحريــن، أوضــح األنصــاري  فــي حقــل 
لدفــع  المهمــة  المشــاريع  مــن  هــذه  أن 
عجلــة الصناعة فــي البحريــن، ووضعت 
“تطويــر” خطــة لحفــر بئريــن إلــى 3 آبــار 

فــي العــام المقبل، مبيًنا أنــه يجري حالًيا 
اتخاذ قرار بشــأن عدد اآلبار التي ســيتم 

حفرها، وموعد البدء في التنفيذ.
غــاز جديــد  توفيــر مصــدر  أن  وأضــاف 
فــي  اإلســتراتيجية  األمــور  مــن  يعتبــر 
التــي  الكميــات  أن  خصوًصــا  البحريــن، 
إلــى  ســتضاف  اســتخراجها  ســيتم 
لتوليــد  توفيرهــا  يتــم  التــي  الكميــات 

الكهربــاء والصناعــات المحليــة للمصانــع 
العاملــة فــي المملكــة علــى غــرار شــركة 
غــاز  وشــركة  “ألبــا”  البحريــن  ألمنيــوم 
وشــركة  “بناغــاز”  الوطنيــة  البحريــن 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج 
“جيبــك” إضافــة إلــى بعــض الصناعــات 
يكــون  أن  متوقًعــا  األخــرى،  التحويليــة 
البرنامــج األولــي لإلنتــاج المبدئــي للغــاز 

خال العام المقبل.
وعــن القواطــع البحريــة، قــال األنصــاري 
المســح  مــن  حالًيــا  االنتهــاء  “تــم 
الجيوفيزيائي للقواطع البحرية األربعة، 
إذ تم إجراء مسوحات باستخدام تقنية 
ثنائيــة األبعــاد للحصــول علــى معلومات 
دقيقــة، مــن شــأنها رفــع مــدى احتماليــة 
جلــب  بغــرض  والغــاز  النفــط  وجــود 
الشــركات العالميــة لاســتثمار والتنقيب 

عن النفط والغاز في هذه القواطع.
وأشــار إلــى توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة 
النفــط  عــن  للتنقيــب  اإليطاليــة  “اينــي” 
والغــاز في القاطع الشــمالي )القاطع رقم 
للمملكــة،  الكبيــر  باإلنجــاز  ووصفــه   )1
تقييــم  عمليــة  مــن  االنتهــاء  متوقًعــا 
فــي مطلــع  الجيوفيزيائيــة  المســوحات 
غــرف  فــي  لتوفيرهــا  المقبــل؛  العــام 
أجــل  مــن  الشــركات؛  لبقيــة  المعلومــات 
دعــوة الشــركات األخــرى للتنقيــب فــي 

القواطع الثاثة المتبقية.

األنصاري: بدء اإلنتاج للغاز العميق من “حقل البحرين” 2020
التقنيــات أفضــل  لمعرفــة  وخطــة  مســتمرة...  التجريبيــة  اآلبــار  حفــر  عمليــة 

األنصاري متحدًثا إلى الصحافيين

نجــح المصرف الخليجــي التجاري، في الحصول على 
شــهادة االعتمــاد الدولــي )PCI DSS( في أمن وحماية 
امتثــال  بفضــل  اإللكترونــي؛  الدفــع  بطاقــات  بيانــات 
أنظمــة المصرف التامة والتزامه بتطبيق أهم وأحدث 
بيانــات  وســرية  أمــن  لقيــاس  المصرفيــة  المعاييــر 
العمــاء مــن حملــة بطاقــات الدفــع اإللكترونــي التــي 
يقدمهــا المصــرف بأنواعهــا كافة من خــال تعاماتهم 
المصرفية.  وجاء حصول المصرف على هذه الشهادة 
بعــد اجتيــازه عمليــة تدقيــق شــاملة مــن قبــل شــركة 
“سيسا” ألمن المعلومات،  التي أجرت عمليات واسعة 

الختبــار أنظمــة وشــبكات المعلومــات فــي المصــرف؛ 
بأمــن  المتعلقــة  الحلــول  مــن تطبيــق وتنفيــذ  للتأكــد 
المعلومــات. وتســلمت مديــرة إدارة نظــم المعلومــات 
درشــان  مــن  الشــهادة  عبدالرحمــن،  نــدى  بالمصــرف 
شــانثامورثي بشــركة سيســا ألمن المعلومات بحضور 
كل مــن الرئيــس التنفيــذي للمصــرف ســطام ســليمان 
القصيبــي، ونائــب المديــر العــام للخدمــات المســاندة 

مهدي عبدالنبي محمد. 
وأعــرب القصيبي عــن اعتزازه بحصول المصرف على 
هــذه الشــهادة، التــي جــاءت نتيجــة للتعــاون المثمــر 
والجهــد المبــذول والعمــل الجاد والتنســيق المتواصل 
بين قطاعات المصرف المختلفة؛ بهدف تأمين بيانات 

العمــاء فــي مختلــف األنظمــة والتطبيقــات فــي ظــل 
التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المترتبة عليه، 
األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز ثقــة العمــاء والجهــات 
والمؤسســات الدوليــة بخدمات المصــرف اإللكترونية 

وأهمها عمليات الدفع اإللكتروني. 
بدوره، قال شانثامورثي “إن المحافظة على مثل هذا 
المعيار الدولي واستمراره ال يعتبر تقييًما لمرة واحدة، 
بــل إنها عملية مســتمرة اســتطاع مــن خالها المصرف 
مــن وضع األســس المتينــة لحماية البيانــات وعمليات 
الدفــع اإللكترونــي. إن بــذل المؤسســات للمال والجهد 
والوقت لتحقيق مثل هذه النتيجة يثبت مدى تفهمها 

وتقديرها ألهمية حماية معلومات عمائها”.

“الخليجي التجاري” ينال االعتماد الدولي بأمن “البطاقات”

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للصحة والسالمة والبيئة يوم غٍد االثنين 30 سبتمبر 2019 الذي تستضيفه البحرين تحت رعاية وزير النفط، الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة في الفترة 30 ســبتمبر - 3 أكتوبر 2019 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج وبمشــاركة عددية من كبار الشــخصيات من الرؤســاء التنفيذيين للشــركات 

المتخصصة في القطاع النفطي والمهتمين والفنيين واألكاديميين؛ لمناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة وآخر التطورات في هذا المجال. 

شــركة  العالمــي  الحــدث  هــذا  وينظــم 
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  “أيكونكــس” 
الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز وبدعــم 
من شــركة “أرامكو” الســعودية وشركة 
غــاز البحرين الوطنية )بناغاز( والعديد 
واإلقليميــة  المحليــة  الشــركات  مــن 

والعالمية.

 فرصة جيدة لطرح مواضيع متعددة

مــن  المؤتمــر  هــذا  النفــط إن  وقــال وزيــر 

وســيكون  المتخصصــة،  المؤتمــرات 
فرصــة جيــدة لطــرح ومناقشــة العديد 
بالصحــة  التــي تتعلــق  المواضيــع  مــن 
والســامة والبيئة وآخر التطورات في 
هــذا المجــال، خصوصا مــع وجود عدد 
المتخصصيــن  المتحدثيــن  مــن  كبيــر 
الذين ســيثرون هذا الحــدث بأفكارهم 
ومعارفهــم وخبراتهــم بمــا يعــود بالنفع 
الذيــن  المشــاركين  علــى  والفائــدة 
يمثلــون قطاعــات عدة بمــا فيها قطاع 
النفط والغاز الذي يعتبر من القطاعات 

التــي توجــد بهــا كثافــة عماليــة كبيرة، 
متمنيــا كل التوفيــق والنجــاح للفعالية 

وتحقيق األهداف المرجوة منه. 
 4 وستشــتمل فعاليــات المؤتمــر علــى 
فنيــة  جلســة  و16  نقاشــية  جلســات 
مواضيــع  ســتتناول  عمــل  ورش  و7 
الحديثــة،  األنظمــة  مثــل  مهمــة  عــدة 
التطبيقــات  وأفضــل  المخاطــر،  إدارة 
فــي  الناجحــة  العمليــة  والتجــارب 
والبيئــة  والســامة  الصحــة  مجــاالت 
وغيرها من المواضيع المتخصصة في 

هذا الشــأن بمشــاركة 120 متحدثا من 
ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال، والتــي 
مــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الفعاليات 
مشــاركة واســعة تربــو علــى أكثــر مــن 
1500 مشــارك مــن 25 دولــة مــن دول 

العالم.

مشاركة 50 شركة بالمعرض المصاحب 

المؤتمــر  هامــش  علــى  ســيقام  كمــا   
أكثــر  فيــه  تشــارك  مصاحــب  معــرض 

مــن 50 شــركة مــن مختلــف الشــركات 
ذات  والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة 
توصلــت  مــا  أحــدث  لعــرض  العاقــة 

إليــه التكنولوجيــا والخبــرات المتعلقة 
بأمور الســامة والصحة والبيئة والتي 
تشــمل األجهزة والمعدات والتطبيقات 
الحديثة وااللتقاء واالستماع إلى عدد 
العارضــة  الشــركات  كبيــر مــن ممثلــي 
المشــاركة فــي هذا الحــدث الكبير منها 
وشــركة  الســعودية  “أرامكــو”  شــركة 
“صــدارة”،  “بناغــاز”،  شــركة  “ســابك”، 
شــركة  الكويتيــة،  البتــرول  مؤسســة 
“تطويــر” للبترول شــركة نفط البحرين 
عمــان،  نفــط  تنميــة  وشــركة  )بابكــو( 
وشــركة “ألبا”، وشــركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويــات )جيبــك(، وغيرها من 

الشركات العالمية.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“العالمي للصحة  والبيئة” يستعرض أفضل التطبيقات بالقطاع

المنامة - الخليجي التجاري

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية    | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - حاضنة البحرين لألزياءالمنامة - جي إف إتش

أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتــش” الماليــة 
أمس أن وكالة التصنيف االئتماني الدولية 
“كابيتــال انتليجنــس”، قــد أكــدت تصنيفها 
لتعامات النقد األجنبي الطويلة والقصيرة 
الماليــة  اتــش  اف  جــي  لمجموعــة  األجــل 
عنــد “BB” و “B” علــى التوالــي، مــع نظــرة 
مستقبلية للتصنيفات وصفتها بالمستقرة. 
تأكيــد  “جــاء  المجموعــة  عــن  بيــان  وذكــر 
تصنيــف المجموعة نتيجة لمعدل الســيولة 
القــوي والمتزايــد الذي ســجلته المجموعة، 
بمــا  التمويــل،  ملــف  تحســن  إلــى  إضافــة 
المجموعــة  اســتراتيجية  مــع  يتماشــى 
أعمالهــا  أنشــطة  تنويــع  إلــى  الراميــة 
وأشــار  للدخــل”.  المحققــة  واالســتثمارات 
التقرير إلى أن ارتفاع معدل السيولة يعزى 

إلــى زيــادة الثقة فــي “جي إف إتــش” التي 
شــهدت نموا مستداما في صناديق أسواق 
المــال. كمــا تعــزا هــذه التصنيفــات الجيــدة 
إلــى قــدرة المجموعــة علــى خدمــة ديونهــا 
بشــكل مرضــي، فضا عــن الربحيــة القوية 

على المستويين التشغيلي والعام. 
إليهــا  أشــار  التــي  األخــرى  العوامــل  ومــن 
التقريــر،  كفاية معدل رأس المال وتحســن 

معدل تحقيق رأس المال الداخلي. 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
للمجموعــة هشــام الريــس “نشــعر بســعادة 
بالغــة لثقــة الســوق المتواصلة فــي نتائجنا 
القويــة ومــا نحققــه مــن تقــدم فــي )جــي 
إف إتــش(. إن هــذه الثقــة فــي المجموعــة 
جــاءت  المســتقرة  المســتقبلية  والنظــرة 
الملموســة  للتحســينات  نتيجــة  أساســا 
المالــي  المســتويين  علــى  ســجلناها  التــي 
والتشــغيلي، والتي شــملت معدالت ربحية 
عالية فضا عن تحسن الميزانية العمومية 

وملف الديون بشكل كبير”.

وقعــت حاضنــة البحريــن لألزيــاء، أول حاضنة ومســّرعة لألعمال في 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا متخصصــة بتقديــم حلــول 
الناشــئة ورواد  الشــركات  وخدمــات مهنيــة مبتكــرة لألزيــاء لصالــح 
األعمــال، مذكــرة تفاهم مع صالون “ميــزون دو جويل” البحرين راعي 

الجمال الرسمي لبرنامج دلمون ستار.
وتمثــل مذكــرة التفاهم بين الحاضنة والصالون كأســاس للتعاون بين 
الطرفيــن، إذ ســيبدأ ميــزون دو جويــل فــي دعــم رحلــة رواد األعمــال 
فــي مجــال األزيــاء فــي البحريــن، وتقــدم رحلــة برنامج ســتار لجميع 
المشــاركين تدريًبــا عملًيــا على تصميم األزياء وريــادة األعمال؛ بهدف 
إعدادهم لتأسيس عامة أزياء خاصة بهم عند إتمامهم هذا البرنامج 

الذي يمتد على 9 أشهر حتى يونيو 2020.
وســيقدم ميزون دو جويل ورشــة عمل للمشاركين في برنامج دلمون 
ســتار خال الربع األول من العام المقبل، وفي هذه الجلســة التفاعلية 
ســيتم تعريف المشــاركين بأهمية تطبيق المكياج المناسب للعارضات 
في جلســات التصوير، كما ســيحصلون على إرشــادات خطوة بخطوة 

بشأن كيفية وضع المكياج الذي يتناسب مع إيحاء مجموعات األزياء 
الخاصــة بهــم، وإضافــة إلــى ذلــك، ســيقوم الصالــون بوضــع الماكيــاج 
وإعــداد تســريحات الشــعر للعارضــات في جلســات التصويــر الخاصة 
بدليــل المعروضــات )look book(، وكذلــك لفعاليــة تقييــم المشــاركين 
التــي تقــوم فيها لجنــة من الحكام الخبراء بتقييــم مجموعات األزياء 

لكل المشاركين.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

مستقرة مستقبلية  نظرة  مع  الطويل  المدى  األعـــمـــالعلى  ورواد  ــة  ــئ ــاش ــن ال الـــشـــركـــات  ــح  ــال ــص ل

”BB“ شراكة بين “البحرين لألزياء” و “ميزون دي جويل”“كابيتال إنتليجنس” تؤكد تصنيف “جي إف إتش” عند

ــة ــي ــن ف ــة  ــسـ ــلـ جـ  16 فـــــي  خــــبــــيــــرا    120 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب غـــــــدا  ــق  ــلـ ــطـ ــنـ يـ

أثناء تسلم شهادة االعتماد الدولي

وزير النفط

هشام الريس
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+973 17580939

  38344464 

تحديث

بجانب ديار المحـرق جزر أمواج , قاللي
سماهيج , الدير 

قسائم متعددة التصانيف:  
تجارية ، استثمارية ، سكنية, مشاريع خاصة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¨نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¨نشاء6

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

Call.

درة 2

درة 1

محجوز تم البيع

COM RHA 

B3* SP

|  01

12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005

10504BOOKED

2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

99237.52666,468

1042202559,202

1102202559,202

1112202559,202

1122202559,202

1132202559,202

132288.42680,713

133238.32666,692

1362202559,202

1572202559,202

161288.42680,713

162288.42680,713

1652202559,202
1702202559,202

181305.32685,442

190238.32666,692
2192202661,570

221359.226100,527
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15 مليون دوالر من اإلمارات 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة

ستقدم اإلمارات مساهمة مالية 
قدرها 15 مليون دوالر أميركي لدعم 

هيئة األمم المتحدة للمرأة، بحسب 
ما أعلن بيان رسمي أمس السبت.

ويأتي اإلعالن بينما تنعقد 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في نيويورك.
وقال البيان أنه سيتم تقديم 

المساهمة في األعوام الثالثة المقبلة، 
في إطار التزام أبوظبي دعمها 

للهيئة. وبحسب البيان فإن اإلمارات 
قدمت منذ تأسيس الهيئة عام 

2010 نحو 26 مليون دوالر أميركي 
لميزانية هيئة األمم المتحدة للمرأة 

األساسية.

8 دول بمجلس األمن: الميليشيات تقوض العملية السياسية بقيادة األمم المتحدة

هجمات الحوثي على السعودية تهدد األمن اإلقليمي

عبرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي، إلى جانب ألمانيا والكويت والسويد، في بيان مشترك، أمس السبت، عن إدانتها بأقوى العبارات لـ 
“تزايد حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية”. واعتبرت هذه الهجمات “تهديًدا خطيًرا لألمن القومي للمملكة العربية السعودية، فضالً عن تهديد 

أوسع لألمن اإلقليمي، والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها األمم المتحدة”.

واجتمع ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا 
والكويــت والصيــن وروســيا والســويد 
والمملكــة المتحدة والواليــات المتحدة 
 ،2019 ســبتمبر   26 الخميــس،  يــوم 
دعمهــم  اســتمرار  لتأكيــد  كمجموعــة 
بقيــادة  اليمــن  فــي  السياســية  للعمليــة 

األمم المتحدة، بحسب البيان.
تقديرهــا  عــن  المجموعــة  وأعربــت 
للســعودية التــي قدمت لألمــم المتحدة 
مبلغ 500 مليون دوالر في 25 سبتمبر.
لتســهيل  الصــراع  أطــراف  دعــت  كمــا 
بشــكل  اإلنســانية  المســاعدات  دخــول 
آمــن وبســرعة ودون عراقيــل، وفــق ما 
ينــص عليــه قــرار مجلــس األمــن رقــم 
2451، وحثــت جميــع األطــراف لإليفاء 
بالتزاماتهــا بموجــب القانــون اإلنســاني 
الدولــي، بمــا فــي ذلــك ضمــان حمايتهــا 

للمدنيين.
الــدول  دعــم مجموعــة  البيــان،  وجــدد 
لمارتــن غريفثــس مبعــوث األمــم  تلــك 
المتحدة في اليمــن، ودعوتها الحكومة 
والحوثييــن إلــى االنخــراط معه بشــكل 

بناء ومستمر.
وتابــع البيان: “يظل اتفاق اســتكوهولم 
فــي  الســالم  فــي عمليــة  عنصــرا هامــا 
اليمــن، وينبغي تنفيــذه كما هو متوخى 
اإلنســاني،  الوضــع  تخفيــف  أجــل  مــن 
وخلــق الثقــة بيــن الطرفيــن، وتحســين 

ظروف المحادثات السياسية”.
احترام وقف إطالق النار في الحديدة

تدعــو  الزخــم،  “الكتســاب  وأضــاف: 
إلــى  اليمنيــة  األطــراف  المجموعــة 

احترام وقــف إطالق النار في الحديدة 
المفاوضــات  فــي  البنــاءة  والمشــاركة 
المتعلقــة بتنفيــذ اتفــاق الحديــدة. على 
وجــه الخصوص، تعــرب المجموعة عن 
المتحــدة  األمــم  لبعثــة  الكامــل  دعمهــا 
وتدعــو األطراف اليمنية إلى المشــاركة 
مــع  وكذلــك  البعثــة  مــع  بنــاء  بشــكل 
بشــأن  المتحــدة  األمــم  مقترحــات 
الترتيبــات األمنيــة التي ســوف تســمح 
باالنسحاب المتبادل للقوات العسكرية، 
والرصــد الثالثــي، وتمكيــن آليــة األمــم 
.)UNVIM( المتحدة للتحقق والتفتيش

واعتبــر البيــان، إعــالن الحوثييــن وقف 
-األســبوع  الســعودية  علــى  الهجمــات 
الماضي- خطــوة أولى مهمة نحو وقف 
ذلــك  إن  وقــال  اليمــن،  فــي  التصعيــد 
يحتاج” اتباعه بإجراءات إيجابية على 
الحوثييــن وضبــط  مــن جانــب  األرض 

النفس من جانب التحالف”.
الحاجــة  علــى  “المجموعــة  وأكــدت 
مــن  الجهــود  وبــذل  التصعيــد  لخفــض 
أال  لضمــان  األطــراف  جميــع  جانــب 
تجــاه  اليمــن  فــي  الصــراع  ينجــرف 

التوترات المتنامية في المنطقة”.

وفــي أعقــاب التطــورات األخيــرة فــي 
جنــوب اليمــن، حثــت الــدول األطــراف 
الحــوار  فــي  المشــاركة  علــى  المدعــوة 
الــذي تقــوده الســعودية للحفــاظ علــى 
وحــدة أراضــي اليمــن. فــي إشــارة إلــى 
الحكومــة الشــرعية المعترف بهــا دوليًا 
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي. وقالــت 
الــدول الثمــان إن التطــورات فــي عــدن 
لبــدء عمليــة  تعكــس الحاجــة العاجلــة 
سياسية شاملة تمثل الجميع تؤدي إلى 
تســوية سياســية دائمــة إلنهــاء الصراع 

في اليمن.
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نبيــل  الرئاســية  لالنتحابــات  المرشــح  يطمــح 
القــروي إلــى اســتثمار الرصيــد الشــعبي الــذي 
دعمــه بالــدور األول من االنتخابات، في كســب 
أغلبيــة برلمانية تتيح لحزبه تشــكيل الحكومة 

القادمة ورئاستها.
ومــن وراء زنزانتــه، وجه القــروي بوصلته نحو 
االنتخابــات البرلمانيــة التي تجــرى بعد حوالي 
نشــرتها  أنصــاره  إلــى  برســالة  وبعــث  أســبوع، 
زوجته، ســلوى المسماوي، على صفحته بموقع 
“فيســبوك”، دعاهــم فيهــا إلــى التجنــد من أجل 
الــدور الثاني مــن االنتخابات الرئاســية والعمل 
علــى دعــم مشــروع حــزب “قلــب تونــس” فــي 
والتصويــت  البرلمانيــة  االنتخابــات  محطــة 
فــي  القــروي  حــزب  بــدأ  ميدانيــًا،  بكثافــة.  لــه 
التواصــل المباشــر مــع الناخبيــن فــي مختلــف 
جهــات البــالد مــن أجــل االنتخابــات البرلمانيــة 
وتوزيــع بياناتــه االنتخابيــة والتعريف بأســماء 
مرشــحيه مــن أجــل إقناعهــم بالتصويــت لهــم، 
التواصــل  وســائل  علــى  االعتمــاد  عــن  فضــالً 

االجتماعــي في نشــر كل نشــاطاته. وينتظر أن 
تشــهد االنتخابــات البرلمانيــة تنافســًا محتدمــًا 
القائمــات  وكذلــك  التونســية  األحــزاب  بيــن 
المســتقلة، فــي وقــت تشــير كل اســتطالعات 
الــرأي إلــى أن حــزب القــروي ســيتصدر نوايــا 
التصويــت، وخلفــه “حركة النهضــة”، ثم الحزب 
الحــر الدســتوري الجديــد، الــذي تتزعمــه عبيــر 
موســى، واحدة من أهم وجوه الحكم الســابق. 
وحســب طبيعــة النظــام السياســي فــي تونس، 
تــوكل إلــى الحــزب الفائــز باألغلبيــة البرلمانيــة 
مهمة تكوين الحكومة القادمة وتعيين رئيسها. 
البــالد صالحيــات واســعة  يمنــح دســتور  كمــا 

لرئيس الحكومة في إدارة الدولة.

قال وزير خارجية النظام الســوري، وليد 
يلتــزم  لــم  التركــي  الجانــب  إن  المعلــم، 
اإلرهابييــن،  دعــم  ويواصــل  باالتفاقــات 
وعلــى تركيــا تحمــل تبعــات عدم ســحب 
قواتهــا من ســوريا، مشــيرا إلــى أن إدلب 
باتت أكبر تجمع لإلرهابيين األجانب في 
العالم، وأن القضاء على اإلرهاب يتطلب 

جهدًا دوليًا مشتركًا.
فــي  الســوري  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 
كلمتــه، اليــوم الســبت، التــي ألقاهــا أمــام 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة   74 الــدورة 
المتحــدة فــي نيويــورك إلى أنهــم اتفقوا 
مــع المبعــوث الخــاص لســوريا علــى آلية 
عمل اللجنة الدســتورية، مطالبا بضرورة 
وضــع شــروط مســبقة فــي عمــل اللجنــة 
الدستورية، وأال يتم فرض جدول زمني 
فــي عمــل اللجنــة، كمــا ال يجــب أن يتــم 
المســاس بســيادة ســوريا فــي إطــار تلك 
اللجنــة. وقــال وزيــر الخارجيــة الســوري 

إن بالده ترحب بعدد من المبادرات لحل 
األزمة في إدلب، مشيرا إلى أنهم يبذلون 
جهــودا لتحســين الوضــع اإلنســاني رغــم 
الحصــار المفــروض، ملمحــا إلــى وجــود 

دول تعرقل عودة الالجئين السوريين.
وأكــد المعلم أن واشــنطن تمــارس إرهابا 
اقتصاديــا بعــد فشــل اإلرهاب العســكري 
أن قراراتهــا بشــأن الجــوالن المحتــل لــن 
تغير الحقيقة، مشــيرا إلى أن االنتهاكات 
اإلســرائيلية مــا كانــت تتــم دون الدعــم 
إســرائيل  أن  إلــى  مشــيرا  األميركــي، 
ترتكــب انتهــاكات يوميــة فــي الجــوالن 

المحتل.

أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة، أمــس 
الســبت، أّن وزيــر الخارجية اإليراني محمد 
جــواد ظريــف لــن يتمكن من زيــارة مندوب 
تخــت  المتحــدة مجيــد  األمــم  لــدى  بــالده 
راونجي في مستشــفى في نيويورك إال إذا 

أفرجت إيران عن مواطن أميركي.
المســتهدف  اإليرانــي  للوزيــر  يمكــن  وال 
بعقوبــات أميركيــة التحــّرك فــي نيويــورك 
إال ضمــن مســاحة محــددة في محيــط مقّر 

األمم المتحدة في مانهاتن.
تــم  ولكــن  لذلــك تصريحــًا  نتيجــة  وطلــب 
رفضه، بغية الوصول إلى المستشفى حيث 
باســم  متحدثــة  وقالــت  راونجــي.  تخــت 
“شــرحنا  بــرس  لفرانــس  الخارجيــة  وزارة 
للبعثة اإليرانية أّن طلب التنقل سيمنح في 

حال أفرجت إيران عن مواطن أميركي”.
وأوضحــت أّن “إيــران تحتجــز بشــكل غيــر 
عــادل عــددًا مــن الرعايــا األميركييــن منــذ 
ســنوات، مــا يجعــل عائالتهــم وأصدقاءهم 

بحريــة  رؤيتهــم  يســتطيعون  ال  الذيــن 
وزارة  باســم  المتحــدث  وكان  يعانــون”. 
الخارجيــة اإليرانيــة عبــاس موســوي أعلــن 
عبــر التلفزيــون المحلــي أن تخــت راونجي 
عانى “مرضا شديدا نسبيًا”، دخل على إثره 
الجــاري  األســبوع  خــالل  المستشــفى  إلــى 
تزامنــًا مــع انعقــاد أعمــال الجمعيــة العامــة 

لألمم المتحدة.
واســتنكر موســوي فرض “شــروط ال عالقة 
لهــا” علــى “مجرد زيــارة لصديق وزميل منذ 
40 عامــًا”. معتبــرا أن هــذا الطلب األميركي 
“الغريــب جــدًا” يظهــر “وقاحــة )...( حكومــة 

تزعم أّنها متحضرة”.

واشنطن تمنع ظريف من زيارة مندوب إيرانالمعلم: تركيا تواصل دعم اإلرهابيينبعد الرئاسة.. عين القروي على “حكومة تونس”
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القاهرة - وكاالت

التابــع  واألمــن  الســلم  مجلــس  ــر  عبَّ
لالتحاد اإلفريقي، الجمعة، عن قناعته 
فــي  أكبــر  بشــكل  انخراطــه  بضــرورة 
البحــث عــن حل للنــزاع الليبي، خاصة 
مشــترك  مبعــوث  تعييــن  خــالل  مــن 
لالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة إلى 
ليبيــا. وفــي بيان صــدر عقــب اجتماع 
هامــش  علــى  المغــرب  نظمــه  وزاري 
ف  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

نيويورك، أعرب مجلس الســلم واألمن 
عن “قلقه العميق إزاء خطورة الوضع” 
فــي ليبيــا و”تداعياتــه الخطيــرة علــى 
أمــن واســتقرار المنطقــة وكل أنحــاء 

القارة اإلفريقية”.
كمــا أبــدى “قناعته بضــرورة االنخراط 
الفعلي والعاجل لالتحاد اإلفريقي في 
البحــث عــن حل سياســي دائــم لألزمة 

في ليبيا”.

قــررت محكمة جنايــات القاهرة إحالة 7 
متهميــن فــي القضية المعروفــة إعالميا 
باســم “خلية حلــوان”، التي أســفرت عن 
فــي  شــرطة  أمنــاء  اغتيــال ضابــط و7 
حلوان، لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 

12 نوفمبر للنطق بالحكم.
يذكــر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين 
لجماعــة  االنضمــام  منهــا  تهــم،  عــدة 
أحــكام  خــالف  علــى  أسســت  إرهابيــة 
أســلحة  وحيــازة  والدســتور،  القانــون 

ومفرقعــات، وتنفيــذ عــدد مــن العمليات 
اإلرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، 
واغتيــال ضابــط و7 أمنــاء شــرطة مــن 
قســم شــرطة حلوان، وارتــكاب عمليات 
إرهابيــة بمنطقــة المنيــب، وقتــل رئيس 
وحــدة مــرور المنيب، والمجنــد المرافق 
والســطو  شــرطة،  أميــن  واغتيــال  لــه، 
حلــوان،  بريــد  مكتــب  علــى  المســلح 
مصــري  جنيــه  ألــف   82 مبلــغ  وســرقة 

بتاريخ 6 أبريل 2016.

ليبيا... إفريقيا تطالب بالمشاركة في الحل األممي

مصر... إحالة 7 متهمين في خلية حلوان للمفتي

دمرت مقاتالت تحالف دعم الشرعية في  «
اليمن، تجمعات وأسلحة لميليشيات 
الحوثي االنقالبية، في معقلها الرئيس 
بمحافظة صعدة أقصى شمال البالد. 

وذكر المركز اإلعالمي لمحور كتاف 
بصعدة في الجيش اليمني، أن “مقاتالت 

التحالف شنت عدة غارات على مجموعة 
من المواقع الخاصة بذراع إيران في اليمن 

الحوثيين في محور كتاف - صعدة” . 
وأضاف أن “الغارات استهدفت تجمعات 

للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل 
مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم”. 

وأكد أن “الغارات الجوية أدت إلى تدميرها 
بالكامل”. ويخوض الجيش اليمني، 

مدعومًا من قوات التحالف، عمليات 
عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور 
قتالية في معقل الحوثيين بمديريات 

محافظة صعدة.

مقاتالت التحالف تدمر تحصينات وأسلحة حوثية في صعدة

دبي - أ ف ب أبوظبي - سكاي نيوز عربية

التــي  إمبيــرو”  النفــط “ســتينا  ناقلــة  رســت 
ترفــع العلــم البريطانــي فــي مرفــأ فــي دبــي 
فــي اإلمارات، أمس الســبت، بعد أن غادرت 
الجمعــة مينــاء بنــدر عبــاس اإليرانــي حيث 
فــي  شــهرين،  مــن  إيــران ألكثــر  احتجزتهــا 
فــي  أشــهر  منــذ  توتــرات متواصلــة  خضــّم 

منطقة الخليج.
وأعلــن صحافيون معتمــدون في الموقع أن 
السفينة رست في ميناء راشد في دبي بعد 

ظهر أمس.
بعيــد  اإلماراتيــة  الميــاه  الناقلــة  ودخلــت 
منتصف الليل وتوّقفت قبالة ســواحل دبي، 
بحســب موقــع ماريــن ترافيــك المتخصــص 

في تعّقب حركة السفن.
الثــوري  الحــرس  احتجــز  يوليــو،   19 وفــي 
اإليرانــي ناقلــة النفط التي يبلــغ طولها 183 
مترًا متهمًا إياها بتجاهل نداءات االستغاثة 
اصطدامهــا  بعــد  إرســالها  جهــاز  وبإيقــاف 
بقارب صيد. وقال اريك هانيل المدير العام 

لشــركة ســتينا بولــك الســويدية إن األولوية 
هــي ألفراد الطاقم، موضحا انه لدى وصول 

السفينة الى دبي “سنهتم أوال بالطاقم”.
وأضــاف فــي بيــان أن “أفــراد الطاقــم بخيــر 
ومعنوياتهم عالية. تم اتخاذ تدابير ليعودوا 
الــى اســرهم ما ان يصلــوا الى دبي. ســنوفر 

لهم دعما كامال”.
وفــي لنــدن، أكد وزيــر الخارجيــة البريطاني 
دومينيــك راب فــي بيــان بعــد مغــادرة ناقلة 
النفط أن هذه األخيرة “احُتجزت بشكل غير 
قانوني من جانب إيران في إطار محاوالت 

تهدف إلى عرقلة حرية المالحقة”.

كشفت مصادر سياسية عراقية عن تشكيل 
مجلــس تنســيقي محــدود يضــم مجموعــة 
من فصائل الحشــد الشــعبي األكثر قربا من 
طهــران، في مؤشــر على إمكانيــة أن تؤدي 
تلــك الفصائــل دورًا منفصــالً عــن منظومــة 
الحشــد نفسها، خارج القرار الرسمي للدولة 
العراقيــة ككل، ال ســيما مع تزايد المخاوف 
الواليــات  بيــن  انــدالع صــدام مســلح  مــن 

المتحدة وإيران.
ويضــم المجلــس الجديد ممثليــن وقيادات 
هللا،  حــزب  كتائــب  مثــل  ميليشــيات  فــي 
علــي،  واإلمــام  الشــهداء،  ســيد  وكتائــب 
النجبــاء،  وحركــة  الحــق،  أهــل  وعصائــب 
األبــدال،  وحركــة  الخراســاني،  وســرايا 
وكتائــب جنــد اإلمــام، وتشــكيالت أخــرى، 
جميعهــا ترتبــط بشــكل وثيــق مــع الحــرس 
التطــور  هــذا  ويحمــل  اإليرانــي.  الثــوري 
القــرار  انفــالت  إمكانيــة  علــى  مؤشــرات 
انــدالع  حــال  فــي  بغــداد  فــي  العســكري 

صــدام بيــن الواليات المتحــدة وإيران، في 
وقــت تســعى فيــه الحكومــة العراقيــة إلــى 
تجنيــب البــالد حالة االصطفــاف مع أي من 

المعسكرين الحاليين في المنطقة.
وهــذا يعنــي مــن الناحيــة العمليــة تشــكيل 
محــور عســكري محصــور بفصائــل عــدة ال 
لمجلــس  بديــالً  بإيــران،  ارتباطهــا  تخفــي 

الرأي الموجود داخل هيئة الحشد الشعبي، 
بإيــران  المرتبطــة  الفصائــل  أن  خصوصــًا 
تحــّدت قــرارات حكوميــة أكثــر مــن مــرة، 
تســيطر  وبلــدات  مــدن  مــن  كاالنســحاب 
عليهــا، أو تســليم ســالحها الثقيــل للجيــش 
الــوزاري  للمرســوم  والخضــوع  العراقــي، 
القاضي بهيكلة الحشد باإلضافة إلى ذلك.

الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو لدى وصولها ميناء راشد بدبي أمس )أ ف ب( عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي

لندن: إيران احتجزت “ســتينا إمبيرو” بشــكل غير قانوني التطــور يهــدد بانفــات القــرار العســكري فــي العــراق
ناقلة النفط البريطانية ترسو في دبي تشكيل قوة “انفصالية” من “الحشد” لخدمة إيران
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غابة شركات الهاتف
شــركات الهاتــف فــي البــاد همهــا األول الربح، وليس لنــا اعتراض على هــذا الهم، 
فهو مشــروع، وهو الهدف من إنشــاء هذه الشــركات وتعددها، لكن أن يأتي الربح 
على حســاب اإلنســان وتحطيــم معنوياتــه بالمحاكم والمراكز فهذا ينســف الهدف 
الــذي أنشــئت مــن أجلــه الشــركات، أي شــركات بالوجــود، فبــدالً مــن اإلســهام فــي 
المشــاريع الوطنيــة والخيريــة ودعــم المؤسســات المختلفــة بالبــاد، أنشــأت هــذه 
الشــركات أقســاما ووظفــت شــركات محامــاة متعددة الجنســيات! ألجــل تحصيل 
المبالــغ المتخلفــة علــى المواطنيــن، خصوصــا مــن المراهقيــن الذيــن تورطــوا مــع 
هــذه الشــركات دون توصيــة مــن أوليائهــم، مندفعيــن بحمــاس الشــباب، وألجلهم 
فتحت هذه الشركات كل األبواب وشرعتها وسهلت الحصول على خطوط هاتف 
وأجهــزة مقســطة، ثم توقف هؤالء عن الدفع وقطعــوا الخدمة وانصرفوا لحالهم، 
وهنا من حق شــركات الهاتف ومعها مكاتب المحاماة متعددة الجنســيات مطالبة 
الشــباب والمواطنين الذين تخلفوا عن الدفع بتســديد فواتيرهم، وهذا حقها ومن 
شــأنها أن تاحقهــم عن طريــق المحاكم ومراكز الشــرطة، كل هذا مقبول وواقعي 

وموضوعي.
لكــن مــن غيــر المعقــول والواقعــي أن تنتظــر هــذه الشــركات خمس وســت وســبع 

ســنوات دون أن تحرك ســاكنًا، بل لم ترســل أي تنبيه أو تذكر المواطنين بضرورة 
تســديد فواتيرهم، وســيكون مقبوالً أيضًا لو أنذرتهم وهددتهم وهذا حقها كذلك، 
لكــن أن تســكت، وتأتــي بعــد ســنوات طويلــة وتفتــح الملفــات مضاعفــة أرباحهــا 
وتســتصدر بيــوم وليلــة أمرًا مــن المحاكم بتســديد المبالغ المتراكمــة لتصل آلالف 
دفعــة واحــدة أو علــى دفعتيــن أو الســجن، هــذا ســلخ وجلــد للمواطن الــذي ُخدع 
بصمت هذه الشــركات والســكوت لســنوات عن فواتيرها ثم فجأة تصحو وتطلب 

تسديد اآلالف، أي منطق غير منطق الربح فقط وراء هذا السلوك؟
أنا هنا أيضًا ألوم تسديد هذه المبالغ على دفعة أو دفعتين أو السجن دون مراعاة 
الســنوات التــي مضــت وتراكمــت فيهــا هذه الديــون وأصبــح المواطن عاجــزًا عن 
تســديدها بوقــت قصيــر، وكان البــد مــن مراعــاة هــذه المســألة وتوقيت التســديد 
وتســهيله، فهــذه الشــركات وإن كان مــن حقها أن تطالب بتحصيــل فواتيرها، لكن 
ليــس بالطريقــة القتالية التي تديرها مع شــركات المحاماة، هناك وســائل إنســانية 
وحضارية واجتماعية البد من مراعاتها وإال أضحى مجتمعنا غابة وحشــية يأكل 

فيها الكبير الصغير.

تنويرة: ال جديد تحت الشمس، مقولة الذين يعيشون في الليل فقط. «
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أحمد جمعة

17
 “أول المتطوعين” 
 في مشروع التطوع 
لخدمة األمن العام

ســأكون أول المتطوعيــن فــي مشــروع قانــون التطــوع لخدمــة األمــن 
العــام “الدفــاع المدنــي” الــذي أعلــن عنــه وزيــر الداخليــة الفريــق أول 
الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، وقال عنه إنه “يأتي بدافع الوالء 
واالنتمــاء للوطــن وتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة المشــتركة لحماية 
األمن واالستقرار، ويعد أحد ركائز العمل األمني ألنه قائم في األساس 
علــى مبــدأ الشــراكة المجتمعية، وضــرورة تحمل الجميع مســؤولياته، 
فيمــا يتعلــق بحفظ أمــن الوطن”، ونضم صوتنا إلــى صوت معاليه في 
أن يضــع مجلــس النــواب مشــروع القانون فــي مقدمــة أولوياته خال 

دور االنعقاد المقبل.
نقطــة غايــة فــي األهمية تحدث عنها الوزير خــال اطاعه على خطة 
تطوير الدفاع المدني وهي ضرورة اإلعام الثقيفي التوعوي والمهني 
وتكثيف الجهود المشــتركة وحشــد الطاقات واإلمكانيات للوقاية من 
الحــوادث التــي تهــدد الســامة العامة، ووضــع الخطط االســتراتيجية 
لتعزيــز القــدرات واإلمكانيــات فــي القيــام بالواجــب، وبمعنــى أشــمل 
يجــب التركيــز على الحمات اإلعامية التي  تشــرح احتياطات األمن 

والســامة للمواطنيــن والمقيميــن والتعــاون والتكاتــف معــا لمواكبــة 
األحــداث والتطــورات التــي تمــر بهــا المنطقــة اليــوم، إذ ال يكفــي مــن 
الدفاع المدني تقديم خدمات متميزة والقيام بدوره بشكل فعال، إنما 
البد أن يكون المواطن طرفا أساســيا وذلك بوعيه وثقافته وإســهامه 

مع رجال األمن في نشر ثقافة الدفاع المدني على أوسع نطاق.

الظروف التي تمر بها المنطقة ال تستدعي رفع قدرات رجال  «
الدفاع المدني للقيام بواجباتهم في كل المواقف وتحت 

كل الظروف فحسب، إنما أيضا تثقيف المواطن بالخبرات 
والمعارف وتحديد استراتيجية شاملة لإلرشادات ليكون جاهزا 

للتعامل مع الحاالت الطارئة، فهو جزء من الخطة وعليه 
مسؤولية اجتماعية ودور ال يقل أهمية عن دور الجهات 

الرسمية، فالشراكة المجتمعية تخلق المزيد من النجاحات 
واإلنجازات للوصول إلى النتائج المرجوة، ألن المواطن شريك 

أساسي في عملية البناء والتطوير وصاحب دور مساند في 
تحقيق األمن واالستقرار على كل المستويات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 يوم القضاء 
على األسلحة النووية

مــن األهــداف التــي تســعى إليهــا األمــم المتحــدة ودول العالــم الُمحبــة للســام 
القضــاء على األســلحة النووية، وُيمثل قرارها األول فــي 1946م، وأكدت الدورة 
االســتثنائية األولــى للجمعيــة العامــة المعنيــة بنزع الســاح فــي 1978م األولوية 
لنــزع الســاح النــووي. ومع هــذه القرارات األممية المســتمرة ودعواتهــا المتتالية 
مازالــت العديــد من دول العالم تمتلك أســلحة نووية، وهي في ازدياد، ما ُيشــكل 
خوًفا على اإلنسانية في حال استخدام ولو واحد منها، والُكل يتذكر ما أحدثته 
القنبلتــان النوويتــان مــن أضرار ومــآس على مدينتي (هيروشــيما وناكازاكي( في 

1945م.
وإلزالــة الخــوف من حدوث أية كارثة نووية على األرض وشــعوبها فقد اعتمدت 
الجمعيــة العامــة يــوم 26 ســبتمبر يوًمــا دولًيــا لإلزالــة الكاملــة لألســلحة النوويــة 
بموجــب قــرار رقــم )32/68( فــي 2013م، بهــدف التــزام الــدول بالتخلــي عــن مــا 
لديهــا مــن أســلحة نوويــة أواًل، ولنشــر الثقافــة الجماهيريــة وإذكاء الوعــي العــام 
بأخطار هذه األســلحة وفوائد التخلص منها ثانًيا، وبحجم التكاليف االقتصادية 
واالجتماعيــة مــن صناعتهــا وبقائها ثالًثا، ورابًعا فإن التخلص منها ُيحقق الســام 

واألمن ويجعل عالمنا خالًيا منها بمشاركة جميع دول العالم. 
لقــد تــم التوقيــع علــى عدد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات لحظر تجارب األســلحة 
النوويــة، منهــا اتفاقيــة 1963م، معاهــدة تاتيلولكــو 1967م، راروتونغــا 1985م، 

بليندايــا 1996م ومعاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة فــي 2000م، وغيرها. 
وفي 29 أغســطس 2010م قام رئيس كازاخســتان بتوقيع مرســوم بشأن )إغاق 
موقع سيميبتانينسك للتجارب النووية، حيث تم تدمير آخر رأس حربي نووي 
فــي 7 مايــو 1995م(، وقد أكد األمين العام لألمــم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” 
أنــه “مــازال هنــاك حوالــي 15 ألف ســاح نووي، ال يمكن أن نســمح لهذه األســلحة 

شديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أوالدنا للخطر”.

وتلتزم مملكة البحرين بمعاهدة عدم االنتشار النووي )NPT( وبجميع  «
اتفاقيات حظر استحداث وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية 

وتدميرها، وهو موقف يتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030م وأهداف 
التنمية المستدامة الهادفة لتعزيز االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية وتأمين منطقة خالية منها. وقد سنت البحرين مجموعة من 
التشريعات، ومنها قانون رقم )1( /2011م بالموافقة على االنضمام إلى 

اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، قانون رقم )2(/2004م 
بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قانون 
رقم )10(/2011م بالتصديق على برتوكول تطبيق الضمانات لمعاهدة 

انتشار األسلحة النووية، وغيرها من القوانين والمراسيم الملكية 
والقرارات الحكومية التي تؤكد أن السبيل الوحيد إلبعاد أي تهديد نووي 

هو القضاء على هذه األسلحة.

عبدعلي الغسرة
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رفعــت المملكــة العربيــة الســعودية قضيــة الهجــوم علــى منشــأتي أرامكــو إلــى 
مجلــس األمــن الدولــي التابع لمنظمــة األمم المتحدة وذلك فــي خطوة نابعة من 
التزام المملكة بالقانون الدولي الذي ينطبق على جميع الدول األعضاء في األمم 
المتحدة، فعلى الرغم من األدلة الدامغة المفضية لليقين بأن إيران هي المسؤول 
األول عن الهجمات اإلرهابية على معملي البقيق وخريص إال أن الرياض لم تحد 
عــن اإلجــراءات الدوليــة المتبعــة حيــث إن المملكــة العربية الســعودية جزء من 
منظومــة دوليــة ومجتمــع أممــي، وهي ملتزمة كمــا تلتزم بقية الــدول المنضوية 
تحــت األمــم المتحــدة بميثاقهــا ومعاهداتها وبذلــك على عاتــق المجتمع الدولي 

مسؤولية كبيرة في ردع إيران عن ما تقوم به من إرهاب. 
الواليــات المتحــدة األميركيــة تخــوض حربــا أشــبه ما تكــون بالباردة مــع النظام 
اإليرانــي بعــد أن انســحبت مــن االتفاقيــة النوويــة، اعتمــدت فيها علــى عقوبات 
اقتصاديــة عقيمــة تــارة وعلــى تصريحــات ترامــب الطوباوية تــارة أخرى عكس 
طهــران التــي تبادلهــا الحــرب بقرصنــة بحرية وإســقاط طائرات جويــة وحروب 

بالوكالة. 
الســؤال المطــروح حاليــًا هــل المجتمــع الدولــي ممثــاً بمجلــس األمــن والقطــب 
الدولــي األبــرز يســتطيع أن يضــع حــدًا للنظــام اإليرانــي المــارق بعــد أن وضعــت 
المملكــة الملــف اإلرهابــي مقرونــًا ومشــفوعًا بالدالئل على طاولتهم؟ شــخصيًا ال 
أعتقــد ذلــك فضعــف ردود الفعــل علــى الهجمــات اإلرهابية الســابقة مؤشــر قوي 
علــى أن القــوى الدوليــة لــن تســتطيع لجــم جمــوح طهــران، خصوصــًا أن أعضاء 
مجلس األمن الدائمين أطراف في االتفاقية التي انســحب منها ترامب بينما لم 
ينســحبوا هــم منهــا ذلك أن مصالــح دولهم القومية تلتقي مع إيران ومع ســريان 

االتفاقية النووية.
يعلم المجتمع الدولي أن ما يحكم النظام السياسي للدول هي المصلحة القومية 
فــي األســاس لذلــك فإن جميــع الدول تنظر في بــادئ األمر إلى انعــكاس القضية 
علــى مصالحهــا الداخليــة وبناء على تلك المدخات تبنــي مواقفها متجاهلة في 

الكثير من األحيان األمن والسلم الدوليين.

ما قامت به المملكة العربية السعودية كخطوة أولى هو عين الصواب،  «
لكن يجب أن تكون مخرجات وقرارات مجلس األمن متوائمة مع حجم 
العمل اإلجرامي، ويبدو أن المجتمع الدولي لن يستطيع لجم اإلرهاب 
اإليراني لذا ستقوم جميع الدول المتضررة من اإلرهاب اإليراني بالدفاع 

عن نفسها خصوصًا أن ذلك حق مشروع في حال ثبوت الجرم.

هل سيردع المجتمع الدولي النظام اإليراني؟

بدور عدنان

أصبــح للتــراث مفهــوم مغايــر عــن ذي قبــل، فغالبا ما كنــا نربط التــراث بالماضي 
وأهازيجــه وذكرياتــه، إال أن التــراث حاليــا بــات مرتبطــا تمام االرتبــاط بحاضرنا 
الــذي شــكل نقلــة نوعيــة فــي مفهــوم التــراث العــام، فالتــراث غيــر مقصــور على 
مــا تملكــه الــدول مــن مواقع أثريــة وبقايــا لحضارات عاشــت قبل مئات الســنين 
ومخلفــات دول حقيقيــة تحكــي الكثيــر والكثير عن خبايا الماضــي، التراث اآلن 
فــي مفهومــه العــام بــات شــريكا لحظيــا وغير مادي نلمســه فــي أكاتنا الشــعبية 
وقصصنــا الروائيــة وأغانينــا الجميلة، ويتخطى ذلك ليشــمل كل مــا تزهو به أية 
دولة على وجه الخصوص كاشــتهارنا بالنخيل وحبنا الخيل ووجود العيون في 

بادنا.
وألن المملكة قطعت شوطا كبيرا في موضوع االهتمام باألثر وإبقائه ومعايشته 
عــن طريــق هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، فقــد بــدى واضحــا علــى الجميــع 
اهتمامهــم الامحــدود بــكل أنــواع األثر والتــراث في جوانب حياتهــم، فنجد من 
يقيم المتاحف البسيطة الخاصة به في ديوانيته ومع أهله وأحبته، ونلمس ذلك 
أيضا في انتشــار المطاعم الشــعبية البحرينية وبقوة في العشــر سنوات األخيرة 
واالحتفاالت والبيوت األثرية وطريق اللؤلؤ وعدد ال متناهي من فعاليات تحيي 

تراثنا ليا ونهارا دون كلل أو ملل.
بقــي علينــا نحــن كجيــل واع متعلــم أن نربــط مــا نعيشــه بــأدوات التكنولوجيــا 
الحديثــة وأن نبتكــر طرقا غيــر تقليدية للمحافظة على إرثنــا الحضاري المتمثل 
بالجانبين المادي وغير المادي حتى نستمر في وتيرة العطاء لألجيال القادمة. 

ومضة: تحية تقدير لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على  «
مجهوداتها الحثيثة ودورها الكبير في االهتمام هي وفريق البحرين 

المتمثل في هيئة البحرين للثقافة واآلثار بحفظ تاريخنا الحالي قبل 
الماضي وعملها على الغوص في المحلية واالهتمام بتفاصيلها حتى 

وصلنا بها للعالمية.

التراث غير المادي

سمر األبيوكي
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اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الرئيــس التنفيــذي للمصرف الخليجي التجاري ســطام ســليمان القصيبي، مرحًبا به؛ 
بمناسبة انضمام المصرف إلى قائمة الرعاة الرسميين ألنشطة االتحاد في الموسم 
الرياضــي الحالــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وكذلــك تقديمــه جائــزة أفضل العــب في كل جولة 

بدوري زين السالوي.

يلعبه  الــذي  الكبير  بــالــدور  وأشــاد سموه 
المصرف الخليجي التجاري في المساهمة 
ما  خصوصا  البحرينية  الرياضة  برعاية 
يتعلق بكرة السلة، وهو ما سيتضح أثره 
تأكيد،  بكل  ومستقبًل  حالًيا  اللعبة  على 
االتحاد  في  نحن  “نتطلع  سموه  مضيًفا 
البحريني لكرة السلة أن يكون لنا تعاون 
التجاري؛  الخليجي  المصرف  مع  مستمر 
كونه من الجهات الخاصة المساهمة دائًما 
في دعم الرياضة البحرينية وله دور بارز 
إن  ذلك سيساهم  المجال، وكل  هذا  في 
العمل، خصوًصا أن  شاء هللا في تطوير 
شــراكــات  لتكوين  دائــًمــا  يسعى  االتــحــاد 
ــقــطــاع الـــخـــاص لــزيــادة  مــســتــمــرة مـــع ال

التي  الكبيرة  للفائدة  باإلضافة  الــمــوارد 
على  دائًما  نثني  ونحن  الجانبين،  ستعم 
مــا تقوم بــه الــشــركــات مــن دعــم ورعاية 

للشباب والرياضة في مملكة البحرين”.
التطور  على  القصيبي  أثنى  جانبه،  من 
الكبير الذي شهدته كرة السلة البحرينية 
علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو  تولي  منذ 
آل خليفة زمام رئاسة االتحاد البحريني، 
موجودة  البحرينية  المنتخبات  باتت  إذ 
الخليجية  الخارجية  المحافل  كــل  فــي 
ــات  ــويــــة، وكـــذلـــك ب ــيــ والـــعـــربـــيـــة واآلســ
المحلية  والمسابقات  البحريني  الــدوري 
به  يحتذى  نموذًجا  البحرين  مملكة  في 
عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة، خــصــوًصــا في 

ظل الحضور الجماهيري الكبير ومتابعة 
سموه الحثيثة ووجوده في كل المحافل 
بيئة  صنع  ما  وهــو  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
اإلبــداع والعطاء في مجال  قــادرة على 

كرة السلة البحرينية.
وتطلع القصيبي إلى المزيد من التعاون 

مع االتحاد البحريني لكرة السلة وفًقا لما 
المصرف  يوجه به سموه، مؤكًدا حرص 
في  المساهمة  على  التجاري  الخليجي 
نجاح كل ما يتعلق بكرة السلة البحرينية 
بمملكة  عــمــومــا  ــي  ــاضـ ــريـ الـ ــاع  ــطـ ــقـ والـ

البحرين.

جانب من اللقاء

البحرينية الرياضة  رعاية  في  للمصرف  كبير  دور  علي:  بن  عيسى  الشيخ  سمو 

“الخليجي التجاري” ينضم إلى رعاة أنشطة “السلة”
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Û  لموســم أوروبــا  أبطــال  دوري  هــو  هــا 
2019 -  2020 يبدأ من جديد وســط شــغف 
جماهيــري كبيــر وتطلعــات وآمــال مختلفة 
بأغلــى  للظفــر  المتنافســة  الفــرق  كل  بيــن 

ألقاب أوروبا على صعيد األندية.
Û  وكمــا جــرت العــادة فــإن الحديــث غالًبا ما يكون عــن الفرق القــادرة على الذهــاب بعيًدا في

البطولــة رغــم صعوبــة تحديــد أســماء هــذه األنديــة خصوًصــا فــي البدايــة، ألن المؤشــرات 
الحقيقية للفرق المرشحة عادًة ما تبدأ ملمحها بالظهور في األدوار اللحقة.

Û  مبدئًيا من الممكن وضع أندية ليفربول اإلنجليزي، برشلونة اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي
فــي المســتوى األول كمــا كان الحال في الموســم الماضي عندما تصــدرت هذه الفرق قائمة 

الترشيحات وظفر باللقب في نهاية المطاف ليفربول.
Û  ليفربــول أكثــر الفــرق اســتقراًرا يبــدأ بدايــة قويــة مــن دون أن يفقــد أي نقطة، بينمــا بعودة

ميســي إلــى برشــلونة المتذبــذب سينكشــف مســتوى الفريــق الفعلي وســيظهر حجــم قوته 
الحقيقيــة، فــي حيــن أن يوفنتوس عــزز صفوفه ببعض التعاقدات الذكية التي ســترفع من 

جودة الفريق والتي في األساس هي مرتفعة جًدا.
Û  ودائًمــا عندمــا يكــون الحديــث عــن الترشــيحات ال يمكــن اســتبعاد ريــال مدريــد اإلســباني

مطلًقــا، فالشــامبينزليغ هــي بطولتــه المحببــة واكثــر فريــق لديــه الخبرة ويدرك جيــًدا كيف 
تؤكل الكتف فيها، لذلك البد من وضع الريال ضمن أبرز المرشحين حتى لو كانت الظروف 

تنذر بعكس ذلك!
Û  تبقى فرق بايرن ميونيخ األلماني، باريس ســان جيرمان الفرنســي ومانشستر سيتي ضمن

فرق المستوى الثاني في قائمة الترشيحات رغم أن البعض يضعها ضمن المصنفين األوائل 
في البطولة.

Û  العمــلق البافــاري مــن الصعــب أن يكــون منافًســا شرًســا فــي بطولة هــذا العام؛ نظــًرا لكثرة
التغييــرات التــي أجراهــا هــذا الموســم إضافة إلى أن المــدرب الكرواتي كوفاتــش ال يمتلك 

المقومات الكبيرة أسوًة بالمدربين الكبار الموجودين في البطولة.
Û  أما باريس والسيتي فل ينقصهما شيء للتويج باللقب سوى نقل الشخصية وقوة الحضور

اللتيــن يتمتعــان بهــا محلًيــا إلــى أوروبــا خصوًصــا أمام الكبــار، وهذا مــا عجز عنــه الفريقان 
سابًقا، لكن من الممكن أن ينجحا بذلك في هذه البطولة!

دوري أبطال أوروبا

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي

الثالثة  الجولة  مباريات  افتتاح  في 
الذي  القدم  لكرة  سماهيج  دوري  من 
ــادي سماهيج  ــ ن مــع  بــالــتــعــاون  يــقــام 
صالة  وبــرعــايــة  والــريــاضــي  الثقافي 
الحايكي  ومصانع   Energy Avenue
ــارت، تــمــكــن فــريــق واحـــة  ــ ومــيــنــي مـ
األطفال من التعادل مع فريق الجنمة 
ــرة مـــن زمــن  ــ ــي فـــي الــلــحــظــات األخــ
المعتوق  فــريــق  كـــاد  فيما  الــمــبــاراة، 
اللحظات  في  الفوز  نقاط  يخسر  أن 
األخيرة أمام األمجاد لو ال الحظ الذي 
حالفه للظفر بنقاط المباراة. وأسفرت 
الحياك  تــعــادل  عــن  الثالثة  الــمــبــاراة 
فريق  تمكن  فيما  الوسطى  فريق  مع 
الفهود  فريق  على  الفوز  للوالئم  ريــا 

بهدفين.

دوري سماهيج

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

يشــارك الحكــم البحرينــي الدولــي محمــد بونفور فــي إدارة مبــاراة فريقي 
الترجي التونسي والنجمة اللبناني، التي ستقام األربعاء 2 أكتوبر المقبل، 
ضمن إطار إياب دور الـ 32 لكأس محمد الســادس لألندية العرب األبطال. 

وستقام المباراة في تونس.

ــارك مــحــمــد بـــونـــفـــور فــي  ــشــ ــيــ وســ
رابعا،  حكما  بصفته  الــمــبــاراة  إدارة 
عادل  اإلمــاراتــي  الحكم  وسيديرها 
مسعود  مــواطــنــاه  ويــعــاونــه  النقبي 

حسن وجمعة المخيني.
االتحاد  من  الصادر  التكليف  ويأتي 
الدولي  لحكمنا  القدم  لكرة  العربي 
للنجاحات  تــواصــل  بــونــفــور  محمد 
التحكيم  يحققها  الــتــي  الــمــتــعــددة 
بمختلف  وجـــــوده  فـــي  الــبــحــريــنــي 
ــبــطــوالت واالســتــحــقــاقــات؛ نظير  ال
على  بها  يتمتع  التي  الكبيرة  الثقة 

جميع األصعدة.
ويــعــتــبــر الـــحـــكـــم الــــدولــــي مــحــمــد 
الذين  الواعدين  الحكام  من  بونفور 
وحصل  زاهــــر،  مستقبل  ينتظرهم 
عــلــى الـــشـــارة الـــدولـــيـــة فـــــي2018، 
عدد  إدارة  في  المشاركة  له  وسبق 

الـــخـــارجـــيـــة على  ــات  ــاريـ ــبـ ــمـ الـ مـــن 
المحلية  األصــعــدة  جميع  مختلف 

واإلقليمية والقارية والدولية.

تكليف عربي للحكم محمد بونفور

تبــدأ اليــوم األحد منافســات الجولة الثالثة لدوري الدرجــة الثانية لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2019 -  2020، بإقامة لقاءين عند 6:10 مساء.

على  التضامن  مــع  االتــفــاق  ويلعب 
مع  سترة  الــرفــاع،  ملعب 

ــي عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــلل قــ
مدينة حمد.

وتــســتــكــمــل الــجــولــة 
ــيــــن(، إذ  ــ ــن ــ غــــدا )اإلث

ــع مــع  ــ ــدي ــ ــب ــ يـــلـــعـــب ال
ملعب  عــلــى  الــمــالــكــيــة 

والبحرين  حمد،  مدينة 
عــلــى ملعب  ــاد  ــحــ ــ االت مـــع 

ــاع، فــيــمــا يــغــيــب مــديــنــة  ــ ــرفـ ــ الـ
للراحة  لخضوعه  الجولة  عن  عيسى 

اإلجبارية.
ويــشــيــر تــرتــيــب الـــــدوري حــالــيــا إلــى 
المالكية  فــرق  تجمع  ثلثية  صـــدارة 
نقاط   6 برصيد  والــبــديــع  والــبــحــريــن 

من فوزين متتاليين، ثم قللي في 
برصيد  الــرابــع  المركز 
ــاق  ــفـ االتـ ــاط،  ــقــ ــ ن  3
وســــــتــــــرة بــنــقــطــة 
منهما،  لكل  واحــدة 
التضامن  فـــرق  ثــم 
ــة عــيــســى  ــ ــن ــ ــدي ومــ
نقاط،  بل  واالتــحــاد 
االتــــفــــاق  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ
مــبــاراة  لعبا  والــتــضــامــن 

واحدة فقط.
قبل  األخيرة  الثالثة  الجولة  وتعتبر 
دوري  سيشهدها  التي  التوقف  فترة 
ناصر بن حمد الممتاز ودوري الدرجة 
ــام الــفــيــفــا مـــن 5  ــ الــثــانــيــة؛ بــســبــب أي

وحتى 15 أكتوبر المقبل.

“البحرين للمجوهرات” راعيا لسيدات الرفاعالجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية
ـــيا ـــرب آس ـــب غ ـــى لق ـــة عل ـــى المنافس ـــح إل ـــق يطم ـــد: الفري ـــت خال ـــة بن حص

أعلنت رئيس اللجنة النسائية باالتحاد البحريني لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد 
آل خليفــة، عــن توقيع عقد رعاية مركز البحرين للمجوهرات للفريق األول لكرة القدم 
للســيدات بنادي الرفاع، الذي يســتعد للمشــاركة في بطولة غرب آســيا المزمع إقامتها 

في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة مطلع الشهر المقبل. 

ــاء اإلعـــــــلن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ وجــ
عــقــدتــه الــشــيــخــة حــصــة بــنــت خــالــد آل 
وليلى  الشيرازي  سوسن  بحضور  خليفة 
البحرين  مــركــز  عــن  ممثلتين  الــشــيــرازي 

للمجوهرات. 
ــشــيــخــة حـــصـــة بـــنـــت خــالــد  وأشــــــــادت ال
تمتد  الـــتـــي  الـــرعـــايـــة  بـــهـــذه  خــلــيــفــة  آل 
لــمــوســم كــامــل، إذ ســيــوضــع شــعــار مركز 
قميص  صــدر  على  للمجوهرات  البحرين 
آسيا  غــرب  بطولة  فــي  الــرفــاعــي  الفريق 

والمسابقات المحلية.
وتـــم خـــلل الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي عــرض 
لفريق  واالحتياطي  األساسي  القميصين 

الرفاع للسيدات.
ــادي الــرفــاع  وتــأتــي هـــذه الــشــراكــة بــيــن نـ
تحقيقا  لــلــمــجــوهــرات  الــبــحــريــن  ومــركــز 
الشباب  قطاع  لتطوير  الوطني  للبرنامج 

والرياضة )استجابة(.
ــد آل  ــدت الــشــيــخــة حــصــة بــنــت خــال ــ وأكـ
خليفة أن هذه الرعاية تدل على العلقات 
ــشــراكــة الــمــمــيــزة بــيــن مركز  الــوثــيــقــة وال
ــادي الـــرفـــاع؛  ــ الــبــحــريــن لــلــمــجــوهــرات ونـ
للمجوهرات  البحرين  مركز  أن  خصوصا 
سبق وأن كانت راعيا رسميا للفريق األول 
سنوات  خــلل  الــرفــاع  بنادي  القدم  لكرة 

سابقة. 

وقـــالـــت الــشــيــخــة حــصــة بــنــت خــالــد آل 
على  للمنافسة  يطمح  الــرفــاع  إن  خليفة 
لقب بطولة غرب آسيا للسيدات في هذه 
البحرينية،  لألندية  التاريخية  المشاركة 
ــفــريــق دعــــم صــفــوفــه  ــــى أن ال مــشــيــرة إل

في  للمشاركة  كولومبيا  من  بمحترفتين 
هذه البطولة.

الــقــدم  ــكـــرة  لـ األول  الـــفـــريـــق  أن  يـــذكـــر 
الرفاع قد حقق بطولتي  بنادي  للسيدات 

الدوري والكأس في الموسم الماضي.

صورة جماعية في المؤتمر الصحافي

الحنينية - نادي الرفاع

المحرق يخسر فرصة بلوغ نهائي “آسيوية السلة”
ــع ــراب وال الــثــالــث  الــمــركــزيــن  لتحديد  اإليــرانــي  ــادان  ــب ع نفط  ــواجــه  ي

خســر فريــق المحــرق فرصــة بلــوغ المبــاراة النهائيــة البطولــة اآلســيوية لألنديــة األبطــال، بعــد 
الهزيمــة أمــس علــى يد فريق النــادي الرياضي بيــروت اللبناني بنتيجة ١٠٠/ ٨٨، فــي اللقاء الذي 
أقيم بينهما على صالة نونثابوري بالعاصمة التايلندية بانكوك التي تستضيف البطولة حتى ٢٩ 

سبتمبر الجاري.

11:30 صباحا  الساعة  عند  المحرق  وسيلتقي 
ــادان فـــي لـــقـــاء تــحــديــد  ــ ــب ــفــط عــ مـــع فـــريـــق ن
األخير  بعدما خسر  والرابعة،  الثالث  المركزين 
طوكيو  ألفارك  فريق  أمــام  النهائي  نصف  لقاء 
في  سيلعب  فيما   ،٩٠/ ٧٣ بنتيجة  الــيــابــانــي 
الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة كــل مــن الـــنـــادي الــريــاضــي 

وألفارك طوكيو.
الــمــحــرق ورغـــم خــســارتــه الــلــقــاء، إال أنــه قدم 
األولــى  الثالثة  ــواط  األشـ فــي  جيدا  فنيا  أداء 
اللبناني  الفريق  مــجــاراة  فيها  استطاع  التي 
أن  قبل  األول،  الشوط  بنتيجة  عليه  والتقدم 
الذي  األخير  الربع  في  كلمته  المنافس  يفرض 

الهفوات  مستغل  تدريجيا  الــفــارق  فيه  وســع 
اللقاء والتأهل  الدفاعية وصوال لحسم نتيجة 

إلى المباراة النهائية، 
الــنــادي الــريــاضــي تــقــدم أوال بــفــوزه فــي الربع 
في  بقوة  عــاد  المحرق  أن  غير   ،٢٥/ ٢١ األول 
ليتقدم  فــيــه ٣٠/ ٢٠  فـــاز  الـــذي  الــثــانــي  ــع  ــرب ال

بنتيجة المباراة ٥١/ ٤٥.
واستعاد الفريق اللبناني األفضلية في الشوط 
الثاني، إذ فاز في الربع الثالث ٣٠/ ٢٠، قبل أن 

يفوز في الربع األخير بـ٢٥/ ١٧. 
ــي فـــريـــق الــمــحــرق  وجـــــاء أفـــضـــل مــســجــل فـ
األميركي هاريس بتحقيقه ٣٤ نقطة، وأضاف 

زميله كيفن مورفي ٣١ نقطة، فيما حقق كاظم 
ماجد ١٠ نقاط، ومحمد ناصر ٦ نقاط ومحمد 
بـــوعـــلي ٥ نـــقـــاط. ويـــقـــود تـــدريـــب الــمــحــرق 
فــي البطولة الــمــدرب األمــيــركــي دايـــان مــوري 
الــدرازي،  إبراهيم  الوطني  المدرب  ويساعده 

12 العًبا هم: محمد  الفريق  قائمة  فيما تضام 
حسن، كاظم ماجد، بدر عبدهللا، أحمد حسن، 
ناصر،  محمد  هللا،  شكر  علي  بــوعــلي،  محمد 
حميد،  محمد  سيد  أصــغــر،  علي  ربيعة،  علي 

مايك هاريس، وكيفن مورفي.

جانب من اللقاء )تصوير: محمود يوسف(

  محمد بونفور

أحمد مهدي

اســتقبل األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفــة في مكتبــه باألمانة العامة المدير العــام للتخطيط والموارد 
باألمانــة العامــة للمجلس األعلى للشــباب والرياضة مروان فــؤاد كمال، بحضور 

األمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن عسكر. 

ــقــاء، هــنــأ الــشــيــخ ســلــمــان بن  ــل وفـــي ال
آل خليفة، مروان فؤاد كمال؛  إبراهيم 
ــدور الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  ــ بــمــنــاســبــة صـ
صاحب  البلد  عاهل  لــدن  من  السامي 
ــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  ــجــلل ال
للتخطيط  عاما  مديرا  بتعيينه  خليفة 
للمجلس  العامة  األمــانــة  في  والــمــوارد 
بما  مشيدا  والرياضة،  للشباب  األعلى 

يتمتع به من كفاءة وخبرة على امتداد 
عمله في مختلف أجهزة العمل الشبابي 
التوفيق  دوام  لــه  متمنيا  والــريــاضــي، 
والـــســـداد. مــن جــانــبــه، أعـــرب مـــروان 
عن شكره وتقديره إلى الشيخ سلمان 
بـــن إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة عــلــى دعــمــه 
العاملة  الوطنية  لــلــكــوادر  ومساندته 
مؤكدا  والرياضة،  الشباب  ميدان  في 

كبيرا؛  حــافــزا  يشكل  الــدعــم  ذلـــك  أن 
لتعزيز نجاحات  الجاد  العمل  من أجل 

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة في شتى المجاالت.

جانب من اللقاء

ــي خـــدمـــة الــشــبــاب والــريــاضــة ــاد بــجــهــوده فـ ــ أشـ

سلمان بن إبراهيم يهنئ كمال

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة



شــارك عضــو لجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ومقيــم 
 I الحــكام اآلســيوي خالد العالن، في تقييم حــكام مباريات المجموعة

من تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاما للناشئين 2020.

 I المجموعة  مباريات  وأقيمت    
 17 الفترة  خــال  سنغافورة  فــي 
وهي  الــجــاري،  سبتمبر   21 حتى 
للنهائيات  الــمــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 
ــعــام  ــقــام ال ــيـــويـــة الـــتـــي ســت اآلسـ

المقبل 2020 في البحرين.
ــان فــي  ــعــ ــ ــة ال ــاركـ ــشـ   وجــــــاء مـ

بناء  التحكيمية  األطــقــم  تقييم 
االتحاد  الصادر من  التكليف  على 
اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، والــعــان 
معتمد لدى االتحاد اآلسيوي منذ 
العام الماضي 2018 مقيًما آسيوًيا 

للحكام.
   وأشرف خالد العان على تقييم 

ــقـــم الــتــحــكــيــمــيــة لــمــبــاريــات  األطـ
المجموعة التي ضمت منتخبات: 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــوري ســـنـــغـــافـــورة وكــ

وهونج كونج وغوام.
تحكيم  طـــاقـــم  ــان  ــعـ الـ وقـــيـــم    
وسنغافورة  كونج  هونج  مــبــاراة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ومـ ســـبـــتـــمـــبـــر،   17 يــــــوم 
يوم  الشمالية  وكوريا  سنغافورة 
 21 يــوم  وغـــوام  وسنغافورة   ،19

سبتمبر الجاري.
ــوي  ــ ــي الـــتـــكـــلـــيـــف اآلســ   وجـــــــاء 

التكليفات  سلسلة  ضمن  للعان 
اعتماده حديًثا  بعد  إليه  المسندة 
سبق  إذ  للحكام،  آســيــوًيــا  مقيًما 
حكام  تقييم  عــلــى  ــراف  ــ اإلشـ لــه 
ــة جـــنـــوب شــرق  مـــبـــاريـــات بــطــول
آســيــا لــلــشــبــاب الــتــي أقــيــمــت في 
ــاي دار  ــرونـ ــمــاضــي فـــي بـ مــايــو ال
السام، باإلضافة إلى تقييم حكام 
للسيدات  آســيــا   كـــأس  تصفيات 

تحت 19 عاًما ومهمات أخرى.
الــعــان تأكيًدا     ويــأتــي اخــتــيــار 

لـــمـــكـــانـــة الـــــكـــــوادر الــتــحــكــيــمــيــة 
نجاحات  تحقق  التي  البحرينية 
ــا فــي  مـــتـــواصـــلـــة عـــبـــر حـــضـــورهـ
جميع  وعــلــى  الــمــحــافــل  مختلف 
ــدة، بــمــا يــعــكــس الــمــكــانــة  ــعــ األصــ
ــدة لـــلـــصـــافـــرة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــرائـ ــ الـ
ــت والــمــشــهــود  ــافــ ــ والـــتـــطـــور ال
بمختلف  ــبــحــريــنــي  ال لــلــتــحــكــيــم 
يعزز مسيرة  الذي  األمر  عناصره، 
التحكيم  البحريني عبر ما كسبه 

من ثقة محلية وقارية ودولية.

العالن يقّيم حكام المجموعة I في تصفيات آسيا للناشئين

اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي مناهــج التربيــة الرياضيــة الجديــدة 
للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية، والتي تم تعميمها بشكل كامل على معلمي ومعلمات 
التربيــة الرياضيــة مــن قبــل إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات، لتكــون 
دليــالً علميــًا ومســتندًا يمكــن االعتماد عليه فــي االرتقــاء بمخرجات التربيــة الرياضية 

المدرسية.

ــال الــنــعــيــمــي: إن اعــتــمــاد الــمــنــاهــج الــجــديــدة  وقــ
للمرحلتين  الــريــاضــيــة  التربية  حصص  لــتــدريــس 
االبتدائية واالعدادية يمّثل خطوة جديدة ودافعة 
التي خّرجت  المدرسية،  الرياضية  بواقع  للنهوض 
والاعبات  الاعبين  مــن  العديد  تــخــّرج  تــزال  وال 
األلــعــاب  فــي مختلف  ــمــوهــوبــات  وال الــمــوهــوبــيــن 

الرياضية، وبما يخدم
الحركة الرياضية الشاملة في مملكة البحرين.

وأضاف: المناهج الجديدة تعّد دلياً علميًا ومرجعًا 
التربية  أهـــداف  تحقيق  فــي  بــه  االستعانة  يمكن 
الــريــاضــيــة وتــطــويــر حــصــص الــتــربــيــة الــريــاضــيــة 
ــوزارة في  ــ ــ الــمــدرســيــة، وبــمــا يــواكــب تــطــلــعــات ال
المدارس،  في  الموجودة  الطاقات  من  االستفادة 
المؤهلة  البشرية  الكوادر  من  العديد  تضم  والتي 
التدريبية  للبرامج  وفــقــًا  المستويات  أعلى  على 
المطلوبة  المعلومات  إيصال  أجــل  من  المستمرة، 

بكل يسر وسهولة لطلبة وطالبات المدارس.
إلدارة  الرائد  بالدور  الكبير  اعتزازه  النعيمي  وأكد 
وقسم  والــمــرشــدات  والكشفية  الرياضية  التربية 
من  بــه  يقومون  ومــا  ــوزارة،  ــال ب الرياضية  التربية 
القطاع  وازدهــار  ورفعة  تطوير  في  مباركة  جهود 
وزارة  تفخر  أيـــضـــًا:  وقـــال  ــريــاضــي،  ال التعليمي 
في  العاملين  من  كوكبة  بوجود  والتعليم  التربية 
القطاع الرياضي المدرسي من المعلمين والمعلمات 
واالخــتــصــاصــيــيــن واالخــتــصــاصــيــات الــمــؤهــلــيــن 
التعليمية  الــبــرامــج  وســيــر  تنفيذ  على  لــإشــراف 
والمناهج الجديدة المعتمدة، وهذا ما يجعلنا دائما 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الرامية  المبادرات  نشّجع 
يمكن  وصلبة  متينة  قــاعــدة  وخــلــق  الــمــســتــدامــة، 
على  يساعد  بما  المستقبل،  فــي  عليها  االســتــنــاد 

تطويع كفايات التعليم المتنوعة.
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــن ثــقــتــه بــأن  ــ وأعــــرب وزي

عــامــات  مــن  الكثير  الــمــدرســيــة  الــريــاضــة  تحقق 
التربية  التميز والرقي في مجال تدريس حصص 
الرياضية، وخلق المزيد من فرص اإلبداع والظهور 
البحرين،  بمملكة  الــمــدارس  وطــالــبــات  طلبة  لــدى 
الجالة  صــاحــب  لحضرة  السامية  لــلــرؤى  تنفيذا 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
بن  األمير خليفة  الملكي  السمو  المفدى، وصاحب 
الموقر، وصاحب  الوزراء  سلمان آل خليفة رئيس 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.

 وأكد أن الدليل التعليمي لمناهج التربية الرياضية 
الجديدة يحتوي على عدة أبواب، ويبدأ بالمقدمة 
وتعليمات  الــريــاضــيــة،  التربية  منهج  فلسفة  ثــم 
استعمال الدليل، ويشتمل على ثاثة فصول كاملة، 
يتحدث الفصل األول عن أساليب التدريس الفعال 
الحركي،  النمو  وخصائص  الرياضية،  التربية  في 
بينما يشمل  وأهدافها،  الرياضية  التربية  وكفايات 
فئة  لكل  التدريسية  الوحدات  على  الثاني  الفصل 
موضوعاته  تتنوع  وحدات  أربع  وعددها  تعليمية 
بين األلعاب الجماعية والفردية، أما الفصل الثالث 
فيشمل استراتيجيات التقويم وأدواتها، باإلضافة 
والماحق  الهمم،  ذوي  مع  التعامل  إرشـــادات  إلــى 
تحضير  التقويم،  آلية  الــزمــنــي،  البرنامج  وهــي   (
مواتية  فرصة  المحتويات  هــذه  وتمّثل  الـــدرس(، 
الرياضية،  التربية  حصص  تدريس  آليات  لتطوير 
والمساعدة على النهوض بواقع الرياضة المدرسية.

التربية  ــادة  مـ إن  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ ــال  وقـ
الرياضية من المواد المهمة لتاميذ مرحلة التعليم 
السليمة،  التربوية  بالطريقة  لتنشئتهم  األساسي، 
بسهولة  اليومية  األنــشــطــة  لممارسة  وإعـــدادهـــم 
الدراسية  المادة  يضم  تربوي  مجال  وهي  ويسر، 
في  اختيارها  يتم  والــتــي  المصاحبة،  واألنــشــطــة 

مراحل مخططة وتنفيذية منظمة ومتتالية بطريقة 
واألنشطة  للخبرات  وواضــحــة  مترابطة  منطقية 
مشيرًا  المرجوة،  األهــداف  لتحقيق  تتضمنها  التي 
إلى أن هذا المنهج الجديد يتضمن استراتيجيات 
ويواكب  الرياضية،  التربية  في  حديثة  وأساليب 
البحريني،  المجتمع  ويائم  العالمية،  المستجدات 
من حيث الموروث الحضاري واإلمكانيات المادية 
للمملكة،  الطموحة  والتطلعات  المتاحة  والبيئية 
التعليم  التلميذ في عملية  ويركز على تفعيل دور 
فيصبح  جــديــدة،  أدوارا  المعلم  ويمنح  والتعلم، 
التعلم  مصادر  ربــط  على  ويعمل  للمتعلم،  موجهًا 
قالب  في  ويضعها  الحديثة،  التكنولوجيا  بوسائل 
للمجتمع  الفلسفية  التوجهات  مع  متوافق  تربوي 
التربوي  البحريني، فتشكل هذه التوجهات اإلطار 

المستهدف لبناء الشخصية المتكاملة.
التدريس  أســالــيــب  مــحــور  إلــى  النعيمي  وتــطــرق 
الــفــعــال فــي الــتــربــيــة الــريــاضــيــة وعـــددهـــا خمسة 
أسلوب  والتعليمات،  األمــر  أســلــوب  هــي  أساليب، 
)التبادلي(،  األقــران  أسلوب  والواجبات،  المحطات 
ــلـــوب الــمــتــعــدد  ــيـــة، أسـ ــمــراجــعــة الـــذاتـ ــلـــوب ال أسـ

المستويات )الشامل(.
وأوضح أن لكل أسلوب بنيته الخاصة التي يمكن 

بين  المباشرة  العاقة  على  الــوقــوف  خالها  مــن 
المطلوبة  األهــــداف  يحقق  بما  والتلميذ،  المعلم 
ألعلى  وفقا  الرياضية  التربية  حصص  لتدريس 
المستويات، مشيرا إلى أن المنهج الجديد بإمكانه 
باستخدام  والتميز  اإلبــداع  على  المعلم  مساعدة 
التلميذ  انتباه  تشّد  والتي  الحديثة،  التكنولوجيا 

وتساعده على الفهم السريع.
وبّين أن منهج التربية الرياضية الجديد للمرحلتين 
يراعي بشكل واضح ويبرز  االبتدائية واإلعدادية 
يعزز  بما  الشامل،  مفهومها  في  المواطنة  عنوان 
ــبــات فــي مــــدارس مملكة  انــتــمــاء الــطــلــبــة والــطــال
مراعاة  إلــى  باإلضافة  وقيادته،  للوطن  البحرين 
المنهج لحقوق اإلنسان، وإيجاد عاقة وطيدة بين 
مستوياتهم  اختاف  على  طلبته  وجميع  المعلم 
أيضا  يشمل  الــدلــيــل  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  التعليمية، 
)الــصــعــوبــات  الــهــمــم  ذوي  مــع  للتعامل  إرشـــــادات 
بطء  السمع،  صعوبات  النطق،  صعوبات  الحركية، 
النطق(، وذلك إلتاحة المجال للجميع للمشاركة في 

برامج التربية الرياضية المدرسية.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

ــة الـــمـــدرســـيـــة ــ ــاض ــ ــري ــ ــع ال ــ ــواق ــ ــة لـــلـــنـــهـــوض ب ــ ــعـ ــ ــدة ودافـ ــ ــدي ــ خـــطـــوة ج

النعيمي يعتمد مناهج التربية الرياضية الجديدة

مؤجلة المحرق والمنامة 11 أكتوبر

العوضي عضًوا في “قانونية دولي السلة”

الــســرطــان” لمكافحة  “الــبــحــريــن  ـــ  ل ريــعــهــا  يخصص  الــســلــة  ــاد  ــح ات

ــن عــلــي ــ ــى ب ــس ــي ــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ ع ــ ــل إلـ ــزيـ ــجـ ــره الـ ــكـ ــع شـ ــ رفـ

قرر االتحاد البحريني لكرة السلة تحديد يوم الحادي عشر من أكتوبر القادم موعدًا إلقامة المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لدوري زين السالوي بين المحرق والمنامة وذلك 
عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة على صالة زين، ووجه سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة االتحاد، لتخصيص ريع المباراة لصالح جمعية 
البحرين لمكافحة السرطان، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي الموافق شهر أكتوبر من كل عام، علمًا بأن هذه المباراة مؤجلة نظرًا لمشاركة المحرق في البطولة 

اآلسيوية لألندية وتم اعتماد 11 اكتوبر موعدًا جديدًا إلقامتها.

ــادرة مــن قــبــل سموه  ــمــب ــأتــي هـــذه ال وت
ضمن األهداف النبيلة التحاد كرة السلة 
جمعية  مع  المشترك  التعاون  إطــار  في 
لتحقيق  الــســرطــان،  لمكافحة  البحرين 
الشراكة المجتمعية بين القطاع الرياضي 
المدني، وذلك  المجتمع  وبقية قطاعات 
من منطلق المسؤولية االجتماعية التي 
يتبناها سموه تجاه المجتمع البحريني، 
القطاع  إسهام  بأهمية  سموه  من  إيمانا 

الرياضي في األعمال اإلنسانية.
لدعم  مساهمة  ــاراة  ــمــب ال ريـــع  ويــشــكــل 
أنــشــطــة وأعـــمـــال الــجــمــعــيــة بــاعــتــبــارهــا 
مــؤســســة طــوعــيــة غــيــر ربــحــيــة عملت 

حتى   1989 فــي  انطاقها  منذ  جــاهــدة 
ــا الــحــالــي عــلــى تــوفــيــر الــتــعــلــيــم  يــومــن

ــلــجــمــهــور  والـــمـــعـــلـــومـــات ل
حـــول أســبــاب الــمــرض، 

ــرق  ــ والــــــعــــــاج، وطـ
الوقاية منه.

العبو  وسيرتدي 
الفريقين وحكام 
أطقما  الــمــبــاراة 
خــــاصــــة تــحــمــل 
ــورديــة  ــوان ال ــ األلـ

شــعــاًرا  تتخذ  الــتــي 
ــيــة، في  ــفــعــال لـــهـــذه ال

بمرض  للتوعية  الــجــهــود  تكاتف  إطـــار 
الـــســـرطـــان، وخـــاصـــة ســـرطـــان الــثــدي، 
ــي تـــقـــلـــل مــن  ــتــ ــ والـــــطـــــرق ال
ــة بـــه،  ــ ــابـ ــ مـــخـــاطـــر اإلصـ
على  النساء  وتحفيز 
الكشف المبكر عنه.

ــذل االتـــحـــاد  ــ ــب ــ وي
ــبــحــريــنــي لــكــرة  ال
الــــســــلــــة جــــهــــودا 
ــار  كــبــيــرة فـــي إطـ
اســـــــتـــــــعـــــــداداتـــــــه 
ــاق حـــزمـــة من  ــ إلطـ
الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 

الـــخـــاصـــة بــالــتــوعــويــة والـــوقـــايـــة من 
البحرين  بالتعاون مع جمعية  السرطان، 
ــمــــرض، وذلـــــك فـــي إطـــار  ــ لــمــكــافــحــة ال
العالم  أنحاء  بجميع  السنوية  التظاهرة 
سرطان  لمكافحة  أكــتــوبــر؛  شهر  خــال 
الثدي ورفع درجة الوعي من مخاطره، 
المبكر  الــكــشــف  الـــوقـــايـــة وطــــرق  عــبــر 

للمرض والعاج.
اتــحــاد السلة مــن إحــيــاء هذه  ويــهــدف 
وتوعية  تثقيف  إلــى  السنوية  الفعالية 
الناس إلى مثل هذه األمراض؛ للمساعدة 
ــى ما  األولـ الــمــراحــل  فــي  اكتشافها  فــي 

يسهل عاجها.

ــن االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة الســيد نــادر العوضــي عضــوًا فــي اللجنــة القانونية  عيَّ
باالتحــاد وســتكون مــدة العضويــة فــي اللجنــة الدوليــة 4 ســنوات وتســتمر حتــى عام 

2023، والعوضي عضوًا أيضًا في لجنة االستئناف باالتحاد البحريني لكرة السلة.

وُيعد وصول شخصية رياضية بحرينية لهذا 
المنصب الدولي، انجاًز لكرة السلة البحرينية 
التي باتت تمتلك سمعة كبيرة على مستوى 
العالم جراء التطور الذي وصلت له منذ تولي 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة زمام 
الرئاسة في أكتوبر 2016، إذ بدأ في تكوين 
مكانة  من  ُتعزز  متينة  دولية  شبكة عاقات 
على  السلة  وكــرة  الرياضية  البحرين  مملكة 
وجه الخصوص ووصوالً لتولي العوضي هذا 

المنصب اإلداري الهام في االتحاد الدولي.
لسمو  الجزيل  شكره  العوضي  السيد  ورفــع 
الكبيرة  بن علي على جهوده  الشيخ عيسى 
التي أثمرت عن تعيينه في اللجنة القانونية 
بــاالتــحــاد الـــدولـــي، مــشــيــرًا إلـــى أن وصــولــه 

الجهود  هــذه  لــوال كل  يــأت  لم  المنصب  لهذا 
مملكة  أوصــلــت  والــتــي  سموه  مــن  المبذولة 
من  السلة  كــرة  في  مستوى  ألعلى  البحرين 
المسابقات  وقـــوة  اإلداري  التنظيم  ناحية 

وتنوعها.
أتشرف  فأنني  شــك  “بــا  العوضي  ــاف  وأضـ
تولي  من خال  البحرين  مملكة  راية  بحمل 
ألن  وسأسعى  الدولي  اإلداري  المنصب  هذا 
أكون دائمًا خير ممثل لكرة السلة البحرينية 
مــن خـــال تــقــديــم األفــكــار والــخــبــرات التي 
السلة على مستوى  من شأنها أن تطور كرة 
العالم من مختلف النواحي، بالذات في ظل 
في  عاتقنا  على  الُملقاة  الكبيرة  المسئوليات 

هذا المنصب”.

ــرار تعيين  ــي فــي قـ ــدول وأوضــــح االتــحــاد ال
الــمــســئــولــيــات الهامة  الــعــديــد مــن  الــعــوضــي 
تقديم مشورة  أبرزها:  ومن  القانونية  للجنة 
مــســتــقــلــة ونـــزيـــهـــة بـــشـــأن جــمــيــع الــمــســائــل 
في  السلة  كرة  بممارسة  المتعلقة  القانونية 
القانونية  اآلثــار  دراســة  العالم،  أنحاء  جميع 

ــتــعــديــات الــمــقــتــرحــة عــلــى هــذه  لــجــمــيــع ال
لاتحاد  الداخلية  واللوائح  العامة  اللوائح 
الرسمي  النص  السلة، وصياغة  لكرة  الدولي 
لائحة الداخلية لاتحاد الدولي، مع مراعاة 
أي مساهمة للهيئات األخرى المعنية، ووضع 
اللمسات األخيرة على هذا النص قبل تقديمه 
إلى المجلس المركزي للموافقة عليه، وكذلك 
لألمين  المشورة  إســداء  المهمات  ضمن  من 
التنفيذية  واللجنة  المركزي  والمجلس  العام 
بشأن المسائل المتعلقة بتفسير هذه اللوائح 
المسائل  وجميع  الداخلية  واللوائح  العامة 
األخرى ، وأيضًا مراقبة العاقة بين االتحاد 
الـــدولـــي واالتــــحــــادات الــوطــنــيــة األعــضــاء 
ــعـــام التــخــاذ  وتــقــديــم الـــمـــشـــورة لــألمــيــن الـ
ومراقبة  الطلب،  عند  المناسبة  اإلجـــراءات 
الداخلية  والــلــوائــح  األســاســي  النظام  تطور 
ــع  ــادات الـــوطـــنـــيـــة األعــــضــــاء ووضــ ــحــ ــ ــات ــ ل

مقترحات لتحسينها.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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نادر العوضي

من لقاء األهلي وسترة

  خالد العالن

سبورت

وزير التربية والتعليم

محمد الدرازي

حقــق قطبــا كــرة الســلة البحرينيــة فريقــا األهلي والمنامــة نتيجــة الفوز على 
حســاب ســترة والنجمــة على التوالــي، في المباراتيــن اللتين جمعتهما مســاء 
أمس )الســبت(، على صالة اتحاد الســلة بأم الحصم، ضمن منافســات الجولة 

الثامنة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

ــمــبــاراة األولــــى، خـــرج فريق  وفـــي ال
حساب  على  مستحق  بــفــوز  األهــلــي 

منافسه سترة بنتيجة ٨٣/١٠٨.
ــل األهــلــي بــهــذا الــفــوز صــدارة  وواصـ
إلى ١٥  رصيده  رافعا  العام  الترتيب 
لــقــاءات حقق خالها ٧   ٨ مــن  نقطة 
انــتــصــارات مــقــابــل خــســارة واحـــدة، 
ــــى ١٠  فــيــمــا وصــــل رصــيــد ســتــرة إل
نقاط من فوزين و٦ هزائم، لتتضاءل 
على  المنافسة  فــي  الفريق  حــظــوظ 

التأهل إلى الدور السداسي.
ــم خـــســـارتـــه، إال  ــ فـــريـــق ســـتـــرة ورغـ
طــوال  لمنافسه  صعبا  ــّدا  نـ كــان  أنــه 
مــجــريــات الــلــقــاء؛ غــيــر أن الــخــبــرة 

رجحت كفة األهلي للفوز بالمباراة.
ــبـــاراة كــاآلتــي:  وجـــــاءت نــتــائــج الـــمـ
٢٣/٢٦ األهلي، ١٦/٣١ األهلي، ٢٢/٢٧ 

سترة و١٧/٢٩ األهلي.

فريق  واصــل  الثانية،  المباراة  وفــي 
بتحقيق  انتصاراته  سلسلة  المنامة 
فــــوز جــديــد عــلــى حــســاب الــنــجــمــة، 
بلغت  بنتيجة  عليه  تــفــوق  أن  بــعــد 

.١٠٤/١٤٤
ــبـــاراة كــاآلتــي:  وجـــــاءت نــتــائــج الـــمـ
الــنــجــمــة،   ٢٩/٣٠ ــمــنــامــة،  ال  ٢٦/٣٥

٢٤/٤٣ المنامة و٢٤/٣٧ المنامة.
نقطة   ١٤ إلــى  المنامة رصيده  ورفــع 
انــتــصــارات،   ٧ مــن  الكاملة  بالعامة 
رصيد  الــخــســارة  نقطة  رفــعــت  فيما 
النجمة إلى ١٢ نقطة من ٤ انتصارات 

و٤ هزائم.
منافسات  ــد(  ــ )األحـ ــيــوم  ال وتــخــتــتــم 
واحــد  لقاء  بإقامة  الثامنة،  الجولة 
البحرين وسماهيج في  سيجمع بين 

الساعة ٦ مساء.

انتصاران لألهلي والمنامة بدوري السلة

من لقاء المنامة والنجمة
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تأهــل منتخبنا الوطني أللعــاب القوى للتتابع 
المختلــط 4x400، المكون مــن عباس أبوبكر 
وأمينــات  عيــد  وســلوى  يوســف  ويعقــوب 
جمال، إلى النهائي بعدما أحرز المركز الثالث 
في التصفية األولى التي أقيمت مساء أمس 
الســبت منهيا مسافة الســباق بزمن 3:12:74 
دقيقــة، فيمــا كان المركــز األول مــن نصيــب 
الفريــق األميركي الذي أنهى مســافة الســباق 
المركــز  كان  بينمــا  دقيقــة،   3:12:42 بزمــن 
الثانــي مــن نصيــب الفريــق الجامايكي بزمن 
3:12:73 دقيقــة، والــذي تفــوق على منتخبنا 

بفارق جزء من الثانية.
فيهــا  وقــع  التــي  المجموعــة  قــوة  ورغــم 
جامايــكا  منتخبــات  تضــم  التــي  منتخبنــا، 
بمثابــة  الســباق  يعتبــر  وأميــركا،  وبريطانيــا 
أن  اســتطاعوا  أن عدائينــا  إال  مبكــر،  نهائــي 
يحــرزوا الرقم التأهيلي بكل جدارة واقتدار؛ 
إحــدى  علــى  التنافســية  نواياهــم  ليؤكــدوا 

الميداليــات الملونــة في النهائي الذي ســيقام 
اليــوم األحــد الســاعة ١٠:٣٥ مســاء بتوقيت 

مملكة البحرين.
انطلــق  الســباق،  مجريــات  إلــى  وبالعــودة 
منتخبنــا مــن الحــارة الثانيــة وكانــت البداية 
مــن خــال العــداء يعقوب يوســف الــذي كان 
بطيئــا فــي االنطــاق، قبــل أن يســلم العصــا 
ألمينــات جمــال التــي تقدمت لتســلم بدورها 
العصا لســلوى عيد التــي انطلقت بقوة كبيرة 
فيمــا كانت النهاية، بْيــد العداء عباس أبوبكر 
اســتطاع بــدوره أنــه ينطلــق بســرعة فائقــة؛ 
ليلحــق بباقــي منافســيه في األمتــار األخيرة 
من السباق بكل براعة؛ ليحصد فريقنا المركز 

الثالث في الترتيب.
وســجل فريــق التتابــع المختلط رقمــا أفضل 
من البطولة اآلســيوية التي استضافتها قطر 
بشــهر أبريــل الماضــي عندمــا فــاز بالميداليــة 

الذهبية بزمن 3:15:75 دقيقة.

فريق التتابع المختلط ثالثا في التصفيات

للعــرب  األولــى  الميداليــة  البحريــن  حققــت مملكــة 
ببطولة العالم أللعاب القوى للرجال والسيدات التي 
تحتضنهــا الدوحــة حتــى 6 أكتوبــر المقبــل، بعدمــا 
أحــرزت العداءة العالمية روز شــيليمو المركز الثاني 
والميداليــة الفضيــة فــي ماراثــون الســيدات والــذي 
امتــد لمســافة 42 كيلومتــرا علــى امتــداد كورنيــش 
الدوحــة فــي درجــة حــرارة تجــاوزت الـــ 32 ونســبة 
رطوبة عالية بلغت 80 % لتشــارك المتســابقات في 
واحــد مــن أصعــب الماراثونات على مســتوى بطولة 
العالــم نظرا لظــروف المناخ الصعبــة والمجهدة رغم 

أنه أقيم الساعة 11:59 مساء أمس األول الجمعة.
واستطاعت روز شيليمو، حاملة ذهبية بطولة العالم 
في ماراثون السيدات بنسخة لندن 2017، أن تنهي 
الســباق بزمــن 2:33:46 ســاعة بفــارق 63 ثانيــة عن 
صاحبــة المركــز األول والميداليــة الذهبيــة العــداءة 
الســباق  أنهــت  التــي   Ruth chepngetich الكينيــة 
بزمن 2:32:43 ســاعة، أما المركــز الثالث والميدالية 
Ha�  البرونزيــة فقــد كانت من نصيب عــداءة نامبيا

lalia Johannes التي قطعت مســافة الســباق بزمن 
2:34:15 ساعة.

مــن  اشــتي  شــتاي  العــداءة  تتمكــن  لــم  ذلــك  إلــى 
مواصلــة الســباق، فيمــا تمكنــت العــداءة ديســي من 
 2:42:39 بزمــن   12 الـــ  المركــز  فــي  الســباق  إكمــال 
ســاعة، فيمــا تــم نقل شــتاي اشــتي إلى المستشــفى 
بالعاج بســبب اإلنهــاك والتعب، كما تم نقل العداءة 
ديسي إلى اإلسعاف على كرسي متحرك بعد انتهاء 
مشاركتها من على خط النهاية لذات السبب لتخضع 
العداءتان إلى المراقبة الطبية وتلقي العاج الازم.

وانســحبت مــن الســباق نحــو 27 عــداءة إما بســبب 
اإلصابــة  أو  واإلرهــاق  والتعــب  الجســدي  اإلنهــاك 
رغــم وجود محطــات المياه واإلســعاف على امتداد 
الســباق، وحرص الطاقم اإلداري المكون من مشــعل 
الذوادي وسالم ناصر إضافة إلى رئيس الوفد محمد 
عبدالعزيــز والمدير الفني طاهر ريغي على الحضور 
فــي نقــاط عــدة؛ مــن أجــل تزويــد عداءاتنــا بالميــاه 
وجميع المســتلزمات األخرى وإعطائهن التوجيهات 

الخاصة بالسباق.
االعتيــادي  الوقــت  مــن  أكثــر  الســباق  واســتغرق 
أقــل  أو  الطبيعيــة  الحــاالت  فــي  تقريبــا   2:28:00
لينتهي في 2:32:00 ساعة وأكثر بدليل الزمن الذي 

حققته صاحبة المركز األول 2:32:43 ساعة.
وتعتبــر النتيجــة التــي حققتهــا روز شــيليمو رائعــة 
بــكل المقاييــس، بعــد أن حققــت الميداليــة الفضيــة 
حــرارة  ظــل  فــي  التتويــج  منصــة  علــى  وصعــدت 
الجــو المرتفعــة للغايــة لتثبت بأنها بطلــة عالمية من 
الطــراز الرفيع وقادمة بقوة للمنافســة على ماراثون 

السيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

االفتتاح الرسمي على الكورنيش

وكانــت النســخة الســابعة عشــرة مــن بطولــة العالــم 
أللعاب القوى للرجال والسيدات قد افتتحت رسميا 
مســاء أمس األول الجمعة بإقامة حفل افتتاح على 
كورنيش الدوحة استغرق نصف ساعة بحضور كبار 

المســؤولين في قطر ونخبة مــن القيادات الرياضية 
يتقدمهــم رئيــس اللجنــة األولمبية الدوليــة توماس 
بــاخ ورئيــس االتحاد الدولــي البريطاني سباســتيان 
كــو وعدد مــن قيادات الحركــة الرياضية واألولمبية 

في العالم.
وكان الحفــل قــد بــدأ بعــزف النشــيد الوطنــي لدولة 
قطر تاه عرض فيلم. عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة 
األولمبيــة القطريــة رئيــس اللجنــة المنظمــة للبطولة 
الشــيخ جوعــان بــن حمــد آل ثاني، ورئيــس االتحاد 
الدولــي أللعــاب القــوى اللــورد سباســتيان كــو، كلمــة 
بالمناســبة، ثــم بــدأت مســيرة أعــام الــدول العربية 
واألجنبيــة المشــاركة فــي البطولــة، ليعقبهــا إطــاق 

األلعاب النارية.

وينفرد تتأهل لنهائي 3 آالف متر موانع

تأهلــت العــداءة وينفــرد يافــي إلــى نهائــي ســباق 3 
المركــز  بعدمــا حققــت  للســيدات  متــر موانــع  آالف 
الثاني في التصفيات منهية الســباق بزمن 9:29:40 
 HYvin kiyeng دقيقــة فيما حققت العداءة الكينية
العــداءة  وجــاءت  دقيقــة،   9:29:15 األول  المركــز 
الســلوفينية Marusa Mismas فــي المركــز الثالــث 

بزمن 9:29:68 دقيقة.
وســتخوض وينفــرد يافــي صاحبــة فضيــة بطولــة 
بفنلنــدا   2018 الماضــي  العــام  فــي  للشــباب  العالــم 
)9:23:47 دقيقــة( نهائــي ســباق 3 آالف متــر موانــع 
يــوم االثنيــن القــادم ٣٠ ســبتمبر الجــاري، علمــا أن 
فــي  كان   2019 العــام  هــذا  حققتــه  زمــن  أفضــل 
برمنغهــام 18 أغســطس عندمــا أنهــت الســباق بزمن 

9:07:23 دقيقة.

بيرهانو يبلغ نهائي 5 آالف متر

نجــح العداء بيرهانو بياو من خطف بطاقة التأهل 
الــى نهائــي ســباق 5 آالف متــر للرجــال بعدمــا حقــق 
الرقــم التأهيلــي 13:25:70 دقيقة وجــاء في المركز 
الســادس فــي ترتيــب المجموعــة، بينمــا كان المركز 
selemon Bare�  األول مــن نصيب العداء األثيوبي

ga الذي أحرز المركز األول بزمن 13:24:69 دقيقة، 
المركــز   Jacob Krop الكينــي  العــداء  حقــق  فيمــا 
الثانــي 13:24:94 دقيقــة، وجــاء العــداء األثيوبــي 

Muktar Edris المركز الثالث 13:25:00 دقيقة. 
وســيخوض بيرهانو النهائــي يوم االثنين المقبل 30 
ســبتمبر الجــاري بهــدف المنافســة علــى حصــد أحــد 

المراكز الثاثة األولى.

 اآلمال معقودة لتحقيق أفضل النتائج

عبــر عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي أللعاب 
القــوى خالــد القطامي عــن ارتياحه مــن نتائج اليوم 
األول من بطولة العالم بعد فوز العداءة روز شيليمو 
بالميدالية الفضية في ماراثون السيدات وتأهل كل 
مــن العــداءة وينفــرد يافــي إلــى نهائــي ٣ آالف متــر 
موانــع للســيدات وتأهــل العــداء بيرهانو إلــى نهائي 
سباق ٥ آالف متر للرجال، لكنه أكد في الوقت ذاته 
بأنــه كان باإلمــكان تحقيق أرقام افضل في ســباقي 
5 آالف متــر  للســيدات والـــ  3 آالف متــر موانــع  الـــ 

للرجال متمنيا لهما التوفيق في النهائي.
وأوضــح القطامــي أن منتخبنــا الوطنــي يضم نخبة 
مــن خيــرة العدائين المتميزين، وهو مــا يعطي آماال 
جيــدة فــي الصعــود علــى منصــة التتويــج وتحقيق 
نتائــج إيجابيــة تتناســب مــع المكانــة الرائعــة التــي 
امتــداد  علــى  البحرينيــة  القــوى  ألعــاب  اكتســبتها 
السنوات الماضية والسمعة الكبيرة التي باتت تمتاز 

بها.
وأضــاف أن “الهــدف مــن المشــاركة هــو االســتعداد 
تظــل  ولكــن   ٢٠٢٠ طوكيــو  ألولمبيــاد  والتحضيــر 
أفضــل  وتحقيــق  المنافســة  فــي  موجــودة  الرغبــة 

النتائــج واألزمنــة قــدر اإلمــكان، خصوصــا أن لــدى 
منتخبنا أســماء المعة في مقدمتهم العداءة ســلوى 

عيد بطلة الدوري الماسي للعامين ٢٠١٨ و٢٠١٩”.
يكــون  لــن  الطقــس  حــرارة  أن  القطامــي  وأوضــح 
لهــا تأثيــر كبيــر إال فــي ســباقي ماراثــون الســيدات 
والرجــال فيمــا لــن يكــون لهــا أي تأثيــر فــي باقــي 
ســباقات المضمار على ســتاد خليفة الدولي؛ بســبب 
درجــة  فــي  المنافســات  وخــوض  التكييــف  وجــود 

حرارة معتدلة.

فرحة كبيرة للوفد اإلداري

عــاش الوفــد البحرينــي فرحــة كبيرة بعــد إحراز 
العــداءة روز شــيليمو المركــز الثانــي والميداليــة 
الفضيــة فــي نهائــي ماراثــون الســيدات ليحتفــل 
العالمــي الجديــد، والــذي  الجميــع بهــذا اإلنجــاز 
حصلــت مــن خالــه البحرين علــى الميدالية رقم 
11 فــي تاريــخ مشــاركاتها ببطولة العالــم ابتداء 

من بطولة العالم بهلسنكي في العام 2005.
مــن  والفنــي واإلعامــي  اإلداري  الوفــد  وعانــى 
التعــب واإلرهــاق طــوال الـ 5 ســاعات ابتداء من 
خروجهــم مــن مقــر اإلقامــة ثــم التجهيز للســباق 
وإنهــاء جميع اإلجراءات اإلدارية ثم تتبع مســار 
الســباق لحيــن العــودة إلــى الفنــدق نحو الســاعة 

3:30 فجرا وســط أجواء مناخية حارة ورطوبة 
عاليــة أنهكت جميع المشــاركين، إال أن الميدالية 
الفضيــة وطعــم االنتصــار أنســى الجميــع التعــب 

والمشقة.

قناة أبوظبي 4 تنقل الحدث

يســتطيع عشــاق ومحبــو رياضــة ألعــاب القــوى في 
العالــم  البحريــن متابعــة منافســات بطولــة  مملكــة 
أبوظبــي  قنــاة  شاشــة  علــى  والســيدات  للرجــال 
الرياضيــة 4 المفتوحة، التــي تعتبر الناقل الحصري 
لمنافســات البطولــة فــي المنطقــة، إذ تقــوم القنــاة 
بنقل معظم الســباقات والســباقات بتقنية عالية مع 

تخصيص معلقين.
العالــم  بطولــة  مشــاهدة  فــي  الراغبيــن  ويإمــكان 
القنــاة  عــرض  والســيدات  للرجــال  القــوى  أللعــاب 
 ،HD: علــى التردد التالي )النايل ســات( جــودة البث
التردد 11373، االستقطاب: أفقي H، معدل الترميز 
27500، معامــل ترميــز الخطأ 5/ 6، التعديل والنمط 

.8PSK,MPEG�4 /DVB�S2
وتعتبر قناة أبوظبي الرياضية من القنوات السباقة 
فــي نقــل جميــع األحــداث الرياضية وشــراء حقوق 
كبرى البطوالت خصوصا في رياضة ألعاب القوى.

فرحة الوفد اإلداري والفني بالفضية الوفد اإلداري والفني توزع في محطات السباق

بيرهانو يعدو خالل السباقخالد القطامي شيليمو مع صاحبتي الذهبية والبرونزية

وينفرد تتخطى أحد الموانع في مسار السباق

البحرين تهدي العرب أول ميدالية
روز شــيليمو تكســب فضيــة الماراثــون بجــدارة فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى

حسن علي من الدوحة

عباس أبوبكر عند خط النهاية

يعقوب يسلم العصا ألميناتمن سباق التتابع المختلط



الـــمـــال رأس  تـــكـــويـــن  طـــريـــقـــة  ــن  ــ م مــســتــوحــى  بــحــريــنــي  ــري”  ــ ــي ــ ب “وود 
ماذا عن حياتك المهنية؟ «

بعــد التخــرج لم أرجع إلى البحريــن، وفي العام 
2004 اســتقررت فــي بريطانيــا لمــدة عاميــن، 
حيــث توظفــت في أحــد البنوك العالميــة هناك، 
ثــم عــدت إلــى المملكة وتوظفت فــي بنك بيت 
التمويــل الخليجــي لمــدة ســنة واحــدة، ولكــن 
عــدت بعدهــا إلــى بريطانيــا وعملــت هنــاك فــي 

شركات مالية واستثمارية لمدة عامين.
ثــم أصبــح لدي الرغبة للعــودة إلى أرض الوطن 
واالســتقرار والــزواج، وعنــد عودتــي توظفــت 
فــي شــركة “ارنســت ويونــغ” للتدقيــق، وكانــوا 
يرســلونني لدول مثل الكويت واإلمارات )دبي( 
وغيرهمــا لمــدة عاميــن، ثم نقلتني الشــركة إلى 
مكتبهــا فــي لنــدن لمدة ســنة واحــدة، بعدها تم 
نقلــي إلــى مكتــب نيويــورك وبقيــت هنــاك نحو 
ســنتين ونصــف، ومــن نيويــورك تــم نقلــي إلــى 

فلوريدا التي بقيت فيها سنة ونصف تقريبا.
بعــد العــودة إلــى البحريــن كانــت لــدي الكثيــر 
مــن الفــرص للدخــول في مجــال األعمــال وفي 
أبــدأ  أن  فضلــت  أننــي  إال  الكبيــرة،  الشــركات 

بالعمل الحر والمشروع الخاص بي.

متى بدأت المشروع وكيف كان تقبل  «
األهل؟

عند عودتي من أميركا قررت أن أبدا مشروعي 
فــي  األول  للفــرع  افتتاحــي  ومــع  الخــاص، 
أبريــل 2016 بمحــل صغيــر تلقيــت الكثيــر مــن 
بيــن  واالختــاف  الفــرق  بســبب  االنتقــادات؛ 
الشــهادة والخبــرات التي لدي ونوع المشــروع، 
لكننــي أصــررت علــى االســتمرار، إذ كان أحــد 
أكــون  بــل  موظفــا،  ألكــون  أرجــع  أال  أهدافــي 
المحــل  كان  البدايــة  فــي  لمشــروع.  مؤسســا 
ســيكون متخصصــا بالعصائــر الطبيعيــة ولكــن 
بعدهــا رأيــت أنــه البــد أن يكــون المشــروع مــن 
جانــب متوســع، فأضفنــا الحلويــات وبذلــك كنا 
أول محــل في البحرين متخصص في العصائر 

الطبيعية والحلويات.

ما الصعوبات التي تلقيتها في  «
التأسيس؟

فــي البدايــة كانــت الصعوبــات متمثلــة باألمــور 
الوالــد  ولكــن  صغيــر  مبلــغ  لــدي  كان  الماديــة. 
دعمنــي، والتحدي الثاني أنني كنت جديدا في 
المجــال وال أملــك أي فكــرة عــن بعــض األمــور 
وبــدأت مــن الصفــر فــي التواصــل مــع مــوردي 

الفواكه والشوكوالتة.
الموظفيــن،  فــي  كانــت  لــدي  الصعوبــات  أكبــر 
فمــع بدايــة المشــروع وتأسيســه يكــون العامل 
النجــاح وضمــان اســتام  متخوفــا وال يتوقــع 
الرواتــب بنهايــة كل شــهر، والكثيــر مــن الذيــن 
تقدمــوا للوظيفــة بعــد أن أعلنــُت عــن الوظائف 
في اإلنترنت رفضوا قبول العمل وبدأت بعامل 
واحــد فقــط وكان يبلغنــي بعــدم وجــود زبائــن، 
فكنــت أنهــي عملــه اليومــي عنــد العصــر ولكــن 
فــي فتــرة قياســية زاد الطلــب وتــم توظيــف 3 
موظفيــن واســتقر المحــل أشــهر عــدة حتى تم 

توظيف مزيد من الموظفين.
كمــا كان اســتئجار المحــل تحديــا، فمــع البحث 
فــي مواقــع عدة، رفــض الجميع تأجيــري محا 
لخوفهــم بأننــي جديــد فــي الســوق التجاريــة. 
وفــي أول فــرع لنــا بســلماباد طلبــوا مني بعض 
األمــور وعرضــا تقديميــا )برزنتيشــن( وأفــكارا 
ورســومات للمشروع وأمورا عدة لتكون لديهم 
ضمانــا، حتــى أنهــم قامــوا بالســؤال عنــي ومــن 
أكــون والخلفيــة التي لدى النــاس عني وعندما 
تأجيــري  وافقــوا  األمــور  جميــع  مــن  تأكــدوا 

المحل، وكان “يوم إنجاز عالمي”.

كيف واجهتم تلك الصعوبات مع افتتاح  «
الفرع الثاني؟

خــال أقل من ســنة كان اإلقبال قــد زاد بالفرع 
األول بصورة قياســية، فقررنا التوسع وافتتاح 

هنــاك  كان  أكبــر،  مســاحته  بمحــل  ثــان  فــرع 
صعوبات قد قلت، وصعوبات زادت منها األمور 
الماديــة، إذ ســنبدأ مــن الصفــر ودون وجــود أي 
مبلــغ تــم توفيره، وبذلك اســتعنا ببنك البحرين 
مــن  منهــم، واســتفدنا  للتنميــة وأخذنــا قرضــا 
صنــدوق العمــل )تمكيــن( إذ كان يســاعدنا بدفع 
الثالــث  الفــرع  افتتحنــا  فيمــا  الفوائــد،  نصــف 
والرابــع بالمدخــول الــذي كان لدينــا مــن الفــرع 

األول والثاني.
عندمــا ذهبنــا الســتئجار الموقع مــن “ممتلكات” 
يوجــد  ال  إذ  بالفكــرة،  رحبــوا  الثانــي  للفــرع 
مشــروع مشــابه فــي مشــروعهم، ومــع الســمعة 
أي  نتلــق  لــم  للمشــروع  تكونــت  التــي  الطيبــة 
صعوبــة فــي الحصــول علــى المحــل، وبالمــواد 

فقط قمنا بزيادة الكميات.
كمــا أثنــي علــى جهــود “تمكيــن” الــذي ســاعدنا 
كثيــرا فــي فروعنا األربعــة، حصلنا علــى الدعم 
التســويق واألجهــزة  مثــل  األمــور  فــي معظــم 

والمعدات والصناديق.

من أين أتت فكرة اسم المشروع؟ «

غالبيــة النــاس عنــد رؤية االســم “نيويورك وود 
ولكنــه  “فرنشــايز”  مشــروع  أنــه  تعتقــد  بيــري” 
مشروع بحريني بامتياز، فبعد أن قمنا بتسمية 
المشــروع مســميات عــدة وتــم رفضهــا من قبل 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، قررنا أن 

يكون االسم “نيويورك وود بيري”.
وكل القصــة هــي أننــي عندمــا كنت مــع عائلتي 
فــي نيويــورك كانــت توجــد منطقة تبعد ســاعة 
واحدة اسمها “وود بيري” وهي منطقة بها أكبر 
“آوت لت” في أميركا. عندما كنت موظفا هناك 
كنا نذهب أسبوعيا إلى هذا “اآلوت لت” ونقوم 
بشــراء بعــض األشــياء إلــى األهــل واألصدقاء، 
وبعدمــا رأينــا اإلقبــال فتحنا حســابا على موقع 
التواصــل االجتماعي )انســتغرام( لبيع األشــياء 
المشــهورة،  التجاريــة  للعامــات  المخفضــة 
وبتلك الفترة كان حســابنا أكبر “آوت لت” للبيع 
“أونايــن” علــى مســتوى البحريــن، ومــن هنــاك 

قمنا بتكوين جزء من رأس المال للمحل. 

كيف ترى المنافسة مع ظهور محالت  «
عدة أخيرا؟

المنافســة شرســة وقويــة فــي البحريــن ولكــن 
المشــروع  بامتــداح  أقــوم  ال  لألفضــل،  البقــاء 
ولكــن بشــهادة الزبائــن نحــن نبــدأ بطــرح منتج 
والمنافــس يطــرح مثله بســعر أقل بـــ100 فلس 
يــرى  أن  بعــد  لنــا  يعــود  الزبــون  ولكــن  فقــط! 

اختاف الطعم.
بدأنــا توزيــع القهوة والمــاء مجانا مع كل طلب، 
وفكــرة القهــوة جــاءت في الفرع األول وبشــهر 
مشــروبا  كونهــا  للزبائــن  تقديمهــا  تــم  رمضــان 
مــن  العديــد  وصلتنــا  توقيفهــا  وبعــد  تقليديــا، 
توفيرهــا  طلبــوا  الزبائــن  أن  حتــى  الشــكاوى 
الزبائــن  ضغــط  ومــع  بشــرائها  وســيقومون 
نســتطيع  ال  إذ  مجانــا،  جديــد  مــن  طرحناهــا 

تسعيرها بعد أن تم تقديمها مجانا أوال.
والميــاه أيضــا كانــت عمليــة مشــابهة، فكنا نبيع 
التــي  والصعوبــات  األمــور  مــن  وهــذه  المــاء 
صادفتنــا مــع المورديــن، كنــت أطلب مــن مورد 
توقيــف  وتــم  تركيــا  مــن  يســتورد  أن  واحــد 
التصدير ألســباب معينة، حينها قال إنه ســوف 
يوفــر لي كمية أخيرة، وبعد توقف توفير الماء 
تحيــرت مــن أيــن أحصــل علــى المــورد الثانــي، 
وفي تلك الفترة تم توفير الماء مجانا واستمر 

الحال هكذا حتى مع المورد الثاني.
ال أنكر أن هذا األمرين البسيطين تسببا بخسارة 
ال  ونحــن  تســويقية،  ولكنهــا حركــة  للمشــروع 

اســتمرار  نرجــو  ولكــن  النــاس  بأمــوال  نطمــع 
وجودهــم زبائــن لدينــا، ولــدي خطــة تســويقية 
المحــل حتــى  اســتمرار  الطويــل وهــي  للمــدى 
لــو كلفنــي توفيــر المــاء والقهوة مجانــا، وحتى 
اآلن نحــن نتحمــل ضريبــة القيمــة المضافة عن 
الزبون حتى مع ارتفاع أسعار المواد األساسية 
لاســتخدام في إعــداد الحلويات، باســتطاعتنا 
ومنهــا  الزبــون  علــى  ضريبــة   %  5 نأخــذ  أن 
ســيكون ســعر طبــق البانكيــك مــن 3 دنانير إلى 
3.100 دينــار، فهي لن تؤثــر على الزبون ولكنها 
تؤثــر علينــا؛ نظــرا للكميــات، ولكننــا مســتمرون 
بتحمــل الضريبة، فأنا أفضل أن نقوم ببيع 100 
طبق بســعر 3 دنانير بدل أن نبيع مثا 3 أطباق 
بـــ5 دنانيــر، ورغــم تأثــر أرباحنــا مــن الضريبــة 
فــإن خطتنــا علــى المــدى البعيــد هــو مواصلــة 
إقبــال الزبائــن واالســتمتاع بأطباقنــا واألســعار 

والخدمات المميزة التي نقدمها.

لم نتأثر بالمنافسة مع الجودة «

مــع وجــود المنافســة لــم نتأثــر، بالعكــس، فهــي 
أثبتــت حــب الزبائــن لمنتجاتنــا، ومبيعاتنــا فــي 

ازديــاد، فنحــن نســتخدم األفضل فــي مكونات 
األطباق التي ارتفعت أسعارها 40 % من بداية 

المشروع، ومستمرون بنفس األسعار السابقة.
البيــض  اســتخدام  علــى  أحــرص  أننــي  كمــا 
البحرينــي أو الســعودي، وال أريــد أن أغيــر فــي 
مكونــات األطبــاق التــي ســتؤثر علــى الجــودة 

وبذلك سنخسر الزبائن إذا تغير طعم الطبق.

ما المشاكل التي صادفتك مع  «
الموردين؟

بعض المنتجات ال يكون لها بديل في البحرين، 
فأضطــر الذهاب إلى الســعودية وحتى الكويت 
أو دبي والعودة بنفس اليوم لجلب المواد التي 

نحتاجها ألطباقنا.
فــي إحــدى المرات قال مــورد “البستاشــيو” إنه 
لن يستطيع توفير الكميات إال بعد أيام اإلجازة 
األســبوعية، وأنا ال أستطيع أن أقول للزبون إن 
المنتــج الذي يريده غيــر متوافر فاضطررت أن 
أذهب إلى دبي عند الصباح لشراء علبتين بـ50 

دينارا تكفي للطلبات باإلجازة األسبوعية.

هل هناك خطة توسعية قريبا؟ «

ســنفتتح الفــرع الخامــس مطلــع العــام 2020، 
فالزبائــن زادوا عن الســابق، كمــا يأتينا زوار من 

السعودية واإلمارات.

هل هناك خطة للتوسع خارج البحرين؟ «

خــارج  فــروع  وافتتــاح  التوجــه  هــذا  نــدرس 
البحريــن، ولكــن هنــاك صعوبــات مختلفــة عــن 
التي تلقيناها في المملكة، كما أنني أقوم بزيارة 
جميــع الفروع على األقل مرتين في اليوم وإذا 
افتتحنــا فرعــا خــارج البحريــن ســتكون هنــاك 
صعوبــة، وإذا تــم إعطــاء حقــوق االمتياز ألحد 
األفــراد مــن الممكــن أال يحافــظ علــى الجــودة 
لــدي  أنــا متــردد قليــا،  لذلــك  المحــل  وســمعة 
ولكنــي  الســعودية  فــي  مهتمــون  مســتثمرون 

ُأفّضل التأني في اختيار الشريك المناسب.
كمــا لــدي فرصــة ألن أكــون موردا لبعض الســلع 
التــي يســتوردها المحــل مباشــرة مــن إيطاليــا 
ونســتهلك منهــا كميــات كبيــرة، وال يوجــد مــن 

هذه السلعة في البحرين.

كيف تقضي يومك؟ «

فــي الصبــاح أكــون فــي المكتب، وعنــد الحاجة 
لبعــض األمــور خــارج المكتــب مثــل البنــوك أو 
مــن جديــد  والعــودة  بإنهائهــا  أقــوم  الــوزارات 

للمحل، ثم أعود فترة الغداء إلى المنزل وأعود 
من جديد عصرا ألزور الفروع.

ســجلت فــي أحــد األنديــة الرياضيــة ولكــن لــم 
تغيــرت  المشــروع  بعــد  العمــال.  تــرك  أســتطع 
أرى  وأصبحــت  االجتماعيــة  حياتــي  وتأثــرت 

أصدقائي أسبوعيا فقط.

ماذا تفعل بحضورك اليومي مع  «
العمال؟

بحكــم أننــي عشــت فتــرة ســنوات فــي الغربــة 
خــارج البحرين في أفضل البلــدان أفادني ذلك 
كثيــرا فــي التعامــل مــع العمــال وهــذا الســبب 
أحــب عمــل  النجــاح، وأصبحــت  فــي  الرئيــس 
العمــال  أتابــع مــع  بعــض األمــور بنفســي، فأنــا 
أمــور التخزيــن والمطبــخ، حتــى أن الموظفيــن 
بمختلــف جنســياتهم يثنون علــى المرونة التي 

أتعامل بها معهم وأتعاطف معهم كثيرا.

هل كنت تحلم بتأسيس مشروعك  «
الخاص منذ الصغر؟

كنت أحلم بتأســيس مشــروع خاص في مجال 
دراستي واالستشارات والتدقيق.

هل كانت عائلتك تعمل في مجال  «
التجارة؟

كان لــدى الوالــد مصنع كبيــر للمابس في نهاية 
المنتجــات ألميــركا  ويــورد  تقريبــا  الثمانينــات 
بكميــات كبيــرة، ثــم دخــل مجاالت أخــرى مثل 

الميديا والحدائق واأللعاب.
كمــا أن خالــي يعمــل في مجــال التجــارة ولديه 

أحد المخابز المعروفة في البحرين.
ودعوات الوالدة لها الفضل في الرزق ووجودها 

يعطيني دافعا إيجابيا.

ماذا تعلمت من الوالد في مجال  «
التجارة؟

أنــه  كمــا  والمجازفــة،  والجــرأة  القلــب  قــوة 
فــي  موجــودا  أكــون  بــأن  دائمــا  ينصحنــي 

المشروع، و “تقابل الحال” حسب قوله.

ما دور زوجتك في المشروع؟ «

مــع  المطبــخ  تدخــل  فهــي  كثيــرا،  ســاعدتني 
الموظفيــن وتحضر األطباق، كمــا أنها موجودة 

في أحد الجوانب باإلدارة.

كم لديك من الذرية؟ وكيف يرون  «
المشروع؟

أبنائــي فخــورون جــدا بالمشــروع، حتــى أنهــم 
قــرروا تولــي إدارة الفــروع عندما يكبــرون منذ 
بريطانيــا،  فــي  ولــد  )7 ســنوات(  اآلن، حســين 
وملكــة )4 ســنوات( ولــدت في أميــركا، ومحمد 

)سنتان( ولد بالبحرين.

هل تسعى للتجديد في المحل؟ «

المخصصــة  المعــارض  زيــارة  علــى  أحــرص 
لألغذيــة التي تقام في دبــي أو إيطاليا، فبعض 
المواد التي نســتخدمها، و “الصوصات” تعرفت 
عليهــا عنــد زيارتي لهــذه المعارض فــي إيطاليا 
وأصبحــت أشــتريها مباشــرة مــن البائــع هنــاك 

وهذا األمر يعطينا تميزا عن بقية المحات.
كمــا نتابــع األمــور علــى شــبكة اإلنترنــت، وعند 
ســفرنا ألي المناطــق أقــوم بالبحــث عــن األمور 

المشابهة ومقارنتها بمستوى منتجات محلنا.

هل هناك فكرة لتوصيل الطلبات  «
مستقبال؟

ال، نحــن نفضــل أن يأتــي الزبــون ويــأكل الطبق 
فــي المحل طازجا وســاخنا حتــى يكون لجميع 
شــركات  مــن  عــروض  أتتنــا  قيمــة،  أطباقنــا 

التوصيل ولكننا رفضنا.

سلمان رضي، من مواليد العام 1980 ومن أصول منامية ومن سكنة منطقة عالي، أب لـ 3 أبناء، وحاصل على  «
بكالوريوس من جامعة نيوكاستل وماجستير إدارة مخاطر األعمال من جامعة جالسكو العام 2004(، وبدأت مشروعي 

في أبريل 2016.

نبذة تعريفية

سلمان رضي متحدثا لـ” البالد”

بدأ مشــروعه التجاري من الصفر، وعلى الرغم من اختالف شــهادته وخبرته مع 
طبيعــة المشــروع إال أنــه اســتطاع النجاح وتخطــي الصعوبات، فهــو ال يعرف 

المســتحيل، بل يعتبر تلك الصعوبات تحديا لمهاراته. حصل على ماجســتير 
إدارة مخاطــر األعمــال مــن جامعــة جالســكو بالعــام 2004، وعمــل نحــو 

9 ســنوات فــي بنــوك عالميــة وشــركات ماليــة واســتثمارية مهمــة بيــن 
بريطانيــا وأميــركا، ثــم أطلق مشــروعه في أبريــل 2016 المتخصص 

فــي العصائــر الطبيعيــة والحلويــات، يعتــزم ســلمان رضــي افتتاح 
الفــرع الخامــس لمشــروعه “نيويــورك وود بيــري” مطلــع العــام 

المقبل 2020.

زينب العكري | تصوير خليل إبراهيم

الـعـزيـمــة مـفـتــاح النـجـــاح 

bussines
@albiladpress.com

استعنا بقرض 
من بنك التنمية 

في الفرع 
الثاني

صندوق العمل 
“تمكين” ساعدنا 

بدفع نصف 
الفوائد

أرباحنا تأثرت 
بـ “المضافة” 
وهدفنا بقاء 

الزبائن سلمان رضي

دعوات الوالدة 
لها الفضل في 
الرزق ووجودها 

يمنحني دافع

نفضل تناول 
الطعام في 

المحل وال نسعى 
لتوصيل الطلبات

تعلمُت من 
الوالد قوة 

القلب والجرأة 
والمجازفة

ــم ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد األســاســيــة ــزبـــون رغـ ــمــضــافــة” عـــن الـ نــتــحــمــل “ال
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تحصل على مكافأة مالية نتيجة اجتهادك

تمر بحالة رومانسية تجعلك مقبل على الحياة 

تشعر بالصداع نتيجة كثرة التفكير 

حدوث تغيرات ايجابية في حياتك المهنية
 

حاول أن تنشط حتى تنجز أعمالك

تحتاج لالسترخاء والحصول على إجازة 

المهم تخفف توتر االيام الماضية الصعبة

حاول ان تنام مبكرا حفاظا على صحتك

انت في وضع جيد لالنطالق نحو الهدف

ابتسم فالحياة مجرد مشوار قصير جدا

ابتعد عن التدخين قدر المستطاع فهو مهلك

مشروع كبير في طريقه إليك هذه االيام

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

29 سبتمبر

 1960
 الزعيم السوفيتي نيكيتا 

خروتشوف يفسد 
اجتماًعا في الجمعية 

العامة لألمم 
المتحدة عندما 

انفجر غاضًبا عدة مرات 
وقام بالضرب على الطاولة 

بكلتا يديه عدة مرات

عانت المطربة شيرين 
من العديد من الشائعات 

بسبب اختفائها عن 
الساحة الغنائية 

واعتذارها عن عدم إحياء 
الكثير من المهرجانات، 
وقيل إنه بسبب حملها 

في طفلها األول وان 
عودتها المفاجئة بسبب 

إجهاضها في الشهر 
الخامس.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الخليفية الــمــكــتــبــة  فــي  ــو  ــاك ــوف م لمحمد  ــرة  ــاض ــح م

تاريخ القهوة والتغييرات التي الزمتها

استمراًرا لفعاليات هيئة البحرين للثقافة واآلثار، أقيمت مؤخرا محاضرة بعنوان 
)القهوة من اليمن إلى البوسنة: ثقافة وهوية( وذلك في المكتبة الخليفية، قدم 
المحاضرة األســتاذ محمد موفاكو مدير معهد الدراســات الشرقية في بريشتينا 
بكوســوفو، وذلك بحضور مدير عام الثقافة والفنون ســعادة الشــيخة هال بنت 

محمد آل خليفة وعدد من األكاديميين والمهتمين.

وجــاء في المحاضرة أن القهوة ظهرت 
فــي وقت قريب مع الّدخان )الســجائر( 
والشــاي. ولكن هذا المشــروب الجديد، 
الحبشــة  مــن  اليمــن  إلــى  الــذي وصــل 
عشــر  الخامــس  القــرن  فــي  المجــاورة 
وانتشر من هناك عبر بالد الشام ومصر 
إلــى أوروبا، ترك أثًرا كبيــًرا في الثقافة 
والمجتمع واالقتصاد على مدار القرون 

الالحقة.
المفاجــئ  الظهــور  أن  المحاضــر  وبيــن 
لهذا المشــروب الجديد وشــكل تقديمه 
وشربه أدى إلى حيرة الفقهاء والعلماء 
والشــعراء، حيث انقســموا إلى طرفين 
متعارضيــن: طــرف رّحب بــه وامتدحه 
وطــرف عارضه وأفتــى بتحريمه. وقد 
خّلف هذا الخالف الفقهي، الذي استمر 
حوالي مئتي ســنة، نتاجــا فقهيا وأدبيا 
فــي اللغــة العربيــة امتــّد مــن اليمن إلى 
الرســائل  عشــرات  واشــتمل  البوســنة، 
الفقهيــة التــي تضّمنــت مــن األدلــة مــا 
يســمح بشــرب القهــوة دون تقليــد مــن 
يشــرب الخمــر )والقهوة فــي األصل من 
أسماء الخمرة عند العرب(، أو ما يثبت 
منعهــا ســواء بحجــة تقليــد من يشــرب 

الخمر أو بضررها المفترض. 
وقــال المحاضــر إن مــع انتشــار القهــوة 
التــي أحدث ثــورة ثقافية في المجتمع 
المقاهــي فــي كبريــات  انتشــار  بســبب 
وإلــى  والقاهــرة  دمشــق  مــن  المــدن 
المقاهــي  تعــد  لــم  ولنــدن،  ســراييفو 
مجــرد مــكان الحتســاء القهــوة كما في 
البيــت وإنمــا أصبحــت مكانــا الجتمــاع 
األصحاب واالنخراط في المجال العام 
المفتوح الذي يمكن فيه سماع ما يدور 
واالشــتراك فيــه. وهكــذا فقــد أصبحت 
المقاهــي مكانــا مهمــا لتــداول األخبــار 

ومناقشــة القضايا الفكرية والسياسية، 
كمــا أصبحــت المــكان المفضــل لألدبــاء 
الذين يلتقون فيه وينشــدون ما لديهم 

من جديد أو يعّلقون عليه.
المقاهــي  تحــول  المحاضــر  وتنــاول 
الجديــد بعــد قرن مــن الزمن )الســادس 
أن  بعــد  ثقافيــة”  “مراكــز  إلــى  عشــر( 
الزبائــن  وتجــذب  تتنافــس  أصبحــت 
بواســطة الموســيقى والغناء، وتحولت 
بعــد ذلك إلى مســارح موســمية خاصة 
خالل شهر رمضان المبارك التي تعرض 
اجتماعيــة  نقديــة  مســرحيات  فيهــا 

بتقنيــة خيال الظل )كراكــوز وعيواظ(، 
المســرحيات  الحقــا  احتضنــت  بينمــا 
الجديدة التي بدأت تنتشر في المشرق 
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر قبل أن 
القــرن  مطلــع  فــي  المســارح  تؤســس 

العشرين 
كذلك دخلت القهوة في الحياة اليومية 
للمجتمعات، فصارت رمًزا للضيافة في 
دول الخليــج ورمًزا للمودة والمصالحة 
تــم  فيمــا  كاألردن،  أخــرى  بــالد  فــي 
تسجيل “القهوة التركية” كتراث ثقافي 
عالمي في اليونيســكو عام 2014م من 
قبل تركيا. هذا وبســبب ارتباط القهوة 
بالهوية الثقافية للشعوب، فقد عكست 
التوتــرات السياســية التــي حدثــت في 
كاليونــان  العالــم  مــن  المناطــق  بعــض 

وتركيا والبوسنة والهرسك.

محمد موفاكو من المحاضرة

انطلقــت مــن العاصمــة األردنيــة عّمان، أولــى جوالت لجنــة تحكيم 
برنامــج “شــاعر المليــون” في موســمه التاســع 2019 - 2020، والذي 
والتراثيــة  الثقافيــة  والبرامــج  المهرجانــات  إدارة  لجنــة  تنظمــه 
بأبوظبي، وذلك وسط إقبال كبير ومتميز من الشعراء المترشحين 

للموسم الجديد.

البرنامــج  لجنــة تحكيــم  وتضــم 
في عضويتها: ســلطان العميمي، 
الحســن،  غســان  والدكتــور 
والشــاعر حمد السعيد، باإلضافة 
إلــى اللجنة االستشــارية المكّونة 
وتركــي  الصفــوق،  بــدر  مــن 

المريخي.

المزروعــي،  خلفــان  عبيــد  قــال 
مديــر البرنامــج: يعكــس “شــاعر 
إدارة  لجنــة  رؤيــة  المليــون” 
المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة 
والتراثية، الرامية إلى المحافظة 
علــى المــوروث الثقافــي وصونه 

ونقله لألجيال المتعاقبة.

شاعر المليون ينطلق من األردن

1988
إقالع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس كانافيرال بفلوريدا محملة 

بخمس رجال فضاء بمهمة دامت 4 أيام

2002
انطالق دورة األلعاب اآلسيوية الرابعة عشرة في بوسان، كوريا الجنوبية، 

بمشاركة 44 دولة

 2015
وكالة “ناسا” األميركية تؤكد وجود الماء تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ

 2018
زلزال يضرب جزيرة سوالوسي في إندونيسيا بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر 

 1920
 مولد بيتر ميتشل، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء العام 1978
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نشــر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته ندى الكامل 
ورجــل األعمــال نجيب ســاويرس، نافيًا بذلك صحــة ما تردد 
من شــائعات في األيام األخيرة عن خالفه مع زوجته. واعتذر 
الفيشــاوي عن عــدم حضور ختام مهرجــان الجونة غداً، ألنه 

مرتبط بموعد تصوير آخر أفالمه.
وعلق الفيشــاوي على الصورة قائاًل:”شــكرا لمهرجان الجونة 

على التجربة الشائقة لكن ســأعود للقاهرة لبدء التصوير وأتمنى 
حظًا سعيداً لجميع أصدقائي في الختام.

كشــف الممثل ومقدم البرامج الســوري باســم ياخور عن 
خــالف كبيــر بينه وبيــن زميلــه الممثل الســوري زهير 
عبدالكريم، مؤكداً أنه ال يمكن أن يشــارك معه في عمل 

فني واحد.
وخالل اســتضافة ياخور للفنان اللبناني جوزيف عطية 

فــي برنامج “أكلناها”، أجاب ياخور على ســؤال ضيفه عن 
“أي من الفنانين ال يمكن لباســم اســتدعاؤه للمشاركة في 

عمل ينتجه؟”، فأجاب ياخور فورا: زهير عبدالكريم.

طرح الفنان المصري عمرو ديــاب اغنية “متغير” من كلمات 
أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير، في 
احــد التطبيقات الموســيقية، علــى ان يطرحها الحقا عبر 

“يوتيوب”، وهي احدى اغنيات ألبومه الجديد “أنا غير”.
وكان ديــاب طرح أخيرا اغنية “تحيــرك”، وقبلها طرح”يوم 

تــالت” كلمــات الشــاعر الغنائي تامر حســين، ألحــان عزيز 
الشــافعي، وتوزيــع أســامة الهندي، التــي حققت نجاحــا كبيرا 

ونسب مشاهدة عالية في “يوتيوب”.

دياب متغيرخالف باسمالفيشاوي ينفي
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“عافك الخاطر” يعيد فاطمة عبدالرحيم إلى الكويت

احتفلت قبل أيام النجمة الهندية كارينا كابور بعيد ميالدها ال 39  «
والتي تعد إحدى النجمات الالتي قدمن العديد من األعمال والتي 

تظل عالقة في أذهان المشاهد الهندي والعربي. كارينا تنتمي لعائلة 
“كابور” التي تعتبر من كبار العائالت في الهند وهي حفيدة صانع 

األفالم “راج كابور” وجدها شامي كابور من اعرق الفنانين في الهند في 
فترة الخمسينيات والستينيات.

وصلــت النجمــة البحرينيــة فاطمــة عبدالرحيــم إلــى الكويــت قبــل يومين للمشــاركة في بطولة مسلســل “عافك 
الخاطر” الذي تصور أحداثه حاليًا تحت قيادة المخرج مناف عبدال وبمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الساحة 

الفنية الخليجية.

وأعربــت عبدالرحيــم عــن ســعادتها 
األعمــال  إلــى  مجــددًا  بالعــودة 
الدراميــة الكويتيــة عقــب فتــرة من 
الغيــاب، مثمنــة تجربتهــا الجديــدة 
التــي تضعها فــي مواجهة نخبة من 

الزمالء.
الدرامــا  إلــى  تعــود  إنهــا  وقالــت 
الكويتيــة من بوابة مسلســل “عافك 
الخاطر” وانها تســتعد للوقوف أمام 
كاميــرا عبــدال لتصويــر مشــاهدها 
بمعيــة مجموعة كبيرة من الفنانين، 
منهــم ســليمان الياســين، وأســمهان 
توفيــق، وخالد أميــن، وعبير أحمد، 
وهبــة الدري، وأحمد إيــراج، وغدير 
وكتــب  النبهــان،  وحصــة  الســبتي، 
عبــدهللا  المؤلــف  العمــل  أحــداث 

الرومي وينتجه عبدهللا بوشهري.
المسلســل،  فــي  دورهــا  وعــن 
التطــرق  تحبــذ  ال  أنهــا  أوضحــت 

“ألبقــي  الشــخصية  تفاصيــل  إلــى 
والترقــب  التشــويق  علــى عنصــري 
وســأكتفي بالقــول، إنــه دور جديــد 
النــص عمومــًا  أن  مميــز، خصوصــًا 
أن  كمــا  عاليــة،  بحرفيــة  مكتــوب 
تكنيــك  لديــه  عبــدال  المخــرج 
أن  ويبقــى  اإلخــراج،  فــي  مختلــف 
المنتج بوشهري يوفر كل اإلمكانات 
ليخرج المسلسل في أفضل صورة.

حــول الخط العــام لألحداث، أفادت 
عبدالرحيــم بــأن أحــداث المسلســل 
تــدور فــي ثالثــة أزمنــة مختلفة، إذ 
ترصد الحلقات األولى أحداثًا جرت 
خــالل حقبــة الثمانينيــات من القرن 
الماضــي، فــي حين تشــهد الحلقات 
المسلســل  مــن  الثانــي  الجــزء  فــي 
التســعينيات،  خــالل  تقــع  أحداثــًا 
قبــل أن تتصاعــد وتيــرة األحــداث 
عــام  إلــى  تصــل  حتــى  تدريجيــًا، 

.2019
وكان آخر أعمال فاطمة عبدالرحيم 
مسلســل “ورق مسموم”، وهو عبارة 
عن حلقــات منفصلة، يحمــل الطابع 
وتــدور  الرومانســي،  الكالســيكي 
قصــص  حــول  الحلقــات  أحــداث 

الحب التي لم تكتمل.
وشارك في العمل إلى جانبها، كوكبة 
منهــم حســين  الخليــج  نجــوم  مــن 
المنصــور، وشــيماء ســبت، وســمير 
الغريــب، وراضــي  الناصــر، وجعفــر 
ولطيفــة  محمــد،  وشــمعة  المهنــا، 
المجــرن، وغــادة الزدجالــي، وميثــم 
ونــوف  ســالم،  آل  ودانــه  الــرزق، 
وطــارق  العمــاري،  وياســر  الســعد، 
النفيســي، وسلطان المقبالي، ونورة 
عيــد، وفاطمــة كازرونــي، ونســرين 
شــريف، ونســرين ســروري، وهنادي 

حالق.
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فاطمة عبدالرحيم

tariq_albahhar

تم توزيع فعاليات منصة الجونة على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة 
الناجحــة، وهــي تمنــح بعــد تقييم األعمال من جانــب لجنة من خبراء الســينما، حيث تختار 
مشروعا في “مرحلة التطوير”، وفيلما في مرحلة ما بعد اإلنتاج، على أن يحصل كل منهما 

على “شهادة منصة الجونة السينمائية”، وجائزة مالية قدرها ١٥ ألف دوالر.

وشــكر رئيــس المهرجــان “انتشــال التميمــي” 
فريــق عمــل منصــة الجونــة الســينمائية على 
شــاكرا  المنصــة،  أيــام  طــوال  مجهوداتهــم 
الرعــاة علــى دعمهــم الكامــل للفــن الحقيقي، 
وأثنى على كل األفالم المشاركة في المنصة 

المهم.
كما شــكرت مديرة منصة الجونة السينمائية  
ســيزا زايــد، الحضــور وجميــع فريــق العمــل 

واإلدارة العليا للمهرجان.
حضــر حفل التوزيــع نجوم الفن مثــل الفنانة 
صبــا مبــارك، والفنانــة بشــرى مديــر عمليــات 
المهرجان، والمخرج خيري بشارة، والمنتجة 

دينا إمام، والمخرج السوري طالل دركي.
والفنــان  عــوف،  أبــو  ميرفــت  حضــر  كمــا 
ســارة  والفنانــة  عبدالعزيــز،  محمــود  محمــد 
عبدالحميــد، والمخرج أمير رمســيس المدير 

الفني للمهرجان.
أما عن النتائج، فقد جاءت كالتالي:

مرحلــة  فــي  المشــاريع  جائــزة  علــى  حصــل 
التطويــر فيلــم “جنــي” للمخــرج “إيلــي داغر” 
للمخــرج  “نفــس”  فيلــم  وحصــل  لبنــان،  مــن 
“ريمــي عيتانــي” على الجائزة لألفالم نفســها 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
وحصــل فيلــم “جني” علــى جائــزة قدرها ١٥ 
ألــف دوالر مــن مؤسســة “دروســوس”، حيث 
المؤسســة  مــن  ســامح  عمــر  الجائــزة  ســلم 

للمخرج إيلي داغر. 
وفاز فيلم “في الجون” للمخرج تامر عشــري 
 10 بقيمــة  برودكشــن”  “آي  شــركة  بجائــزة 
فهمــي،  أحمــد  الجائــزة  وســلم  دوالر،  آالف 
بينمــا حصل فيلــم “ياال بابــا” للمخرجة إنجي 
عبيــد علــى جائزة وقدرهــا 15 ألف دوالر من 
الطاهــر ميديــا برودكشــن، فيمــا حصــل فيلم 
“فــي الجون” لتامر عشــري على جائزة أخرى 
“ايرجــو  شــركة  مــن  دوالر  آالف   10 بقيمــة 

ميديا فنتشرز”.
وســلم “محمــود البــط” جائــزة ART وقيمتهــا 

عبدالرحمــن”،  “بنــات  لفيلــم  دوالر  آالف   10
وتســلم الجائــزة مخــرج الفيلــم األردني “زيد 
أبو حمدان”، وحصل فيلم “نافورة الباخشــي 
ســراي” للمخــرج محمــد طاهــر علــى جائــزة 

شركة سينرجي فيلم بقيمة 10 آالف.
وحصــل فيلم “كابتن الزعتــري” للمخرج علي 
العربــي على جائزة نيو سينشــري برودكشــنز 

“رأس  فيلــم  وفــاز  دوالر،  آالف   10 بقيمــة 
مقطوعــة” للمخــرج التونســي لطفــي عاشــور 
بجائــزة قدرهــا 10 آالف دوالر والمقدمــة من 

شركة “الجوني فيلم برودكشنز”.
وفاز فيلم “بنات عبدالرحمن” بجائزة مقدمة 
مــن روتانــا بقيمة 10 آالف دوالر، فيما حصل  
فيلــم “في الجون” علــى جائزة بقيمة 5 آالف 
شــركة  مــن  بدعــم  “ورق  مــن  مقدمــة  دوالر 

ماجيك بينز. 
المغربــي  للمخــرج  فيلم”ميــكا”  فــاز  كمــا 
إســماعيل فرخونــي بجائزة مــن OSN بقيمة 
الباخشــي  “نافــورة  وفيلــم  دوالر،  ألــف   50
ســراي” بجائــزة قدرها 15 ألــف دوالر مقدمة 

من منتدى “فيلم اندبندنت”. 
تامــر  للمخــرج  الجــون”  “فــي  فيلــم  وحصــل 
عشــري بالجائزة المقدمة من فيلم إندبندنت 

والســفارة األمريكيــة، بقيمــة 15 ألــف دوالر 
لمشــاركة كاتــب ســيناريو في إقامــة فنية )٧ 

أيام في لوس انجلوس(.
وفــاز فيلــم “الســبعينيات المظلمــة” للمخــرج 
المغربي علي الصافي، بجائزة مقدمة من “ذا 
ســيل بوســت برودكشــنز” لخدمات المونتاج 
فيلــم  وحصــل  دوالر،  آالف   10 وقيمتهــا 
“كابتــن الزعتري” علــى جائزة بقيمة 10 آالف 

دوالر مقدمــة مــن “ذا ســيل كرييتيــف ميديا 
سولوشننز”.

وحصــل فيلــم “فــي الجــون على دعــم عيني 
غيــر محــدود لخدمــات مواقــع التصويــر مــن 
“داخلــي وســط البلــد”، وفيلــم “البحــث عــن 
ســعدة” للمخــرج الفلســطيني “عريــن عمــري” 
علــى جائــزة قدرهــا 5 آالف دوالر مقدمة من 
آرت سيتي فور سينما أند تي في برودكشن.
وأعلنــت مبــادرة التعبيــر الســينمائي العالمي 
“إيفتا” مشــاركة فيلم “موســم” وفيلم “كابتن 
مختبــر  أو  عمــل  ورشــة  لحضــور  الزعتــري” 

إبداعي في مهرجان شريك للمبادرة.
وتعد مســابقة “ســبرينج بورد”، وهي الجانب 
الســينمائية،  الجونــة  لمنصــة  االحترافــي 
حيــث تتيــح للمخرجيــن والمنتجيــن العــرب 
فرصــة للحصول على الدعــم الفني أو المالي 
فــي  كانــت  ســواء  الســينمائية  لمشــاريعهم 
“مرحلة التطوير” أو “مراحل ما بعد اإلنتاج.

توزيع جوائز “منصة الجونة” على هامش المهرجان
كبيــر وبحضــور  رائــع  حفــل  فــي  أغنياتــه  أجمــل  يغنــي  ديــاب  عمــرو  النجــم 

طارق البحار
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تركيـا تنتظـر “الزلـزال الكبيـر المدمـر”
حــذر خبــراء أتــراك من احتمــال وقوع زلزال كبيــر مدمر على 
خــط الصــدع في بحر مرمرة، في أعقــاب الزلزال األخير الذي 
ضرب المنطقة وهز مدينة إسطنبول، وبلغت قوته 5.7 درجة.

إســطنبول  جامعــة  مــن  األكاديمييــن  مــن  مجموعــة  وقالــت 
التقنيــة، في بيان مكتــوب، إن الحاجة باتت ملحة وضرورية 
التخــاذ خطــوات احتياطية الزمة لمواجهة زلــزال كبير مدمر 
مــن المتوقــع حدوثــه فــي أعقــاب الزلــزال األخيــر الــذي هــز 
اسطنبول في 26 سبتمبر، وسلفه الذي ضرب المنطقة وبلغت 

قوته 4.6 درجة.
والجيوديســية  الجيولوجيــة  “التحليــات  أن  إلــى  وأشــاروا 
والزلزاليــة التــي أجريــت فــي قــاع بحــر مرمرة ُتظهــر أن خط 
الصــدع فــي كومبورغاز لم يتشــقق منــذ فترة طويلــة كما أنه 
مــازال مســدودا، وهــو جــزء من خــط الصدع حيث ســيحدث 

زلزال بحر مرمرة المتوقع”.
يشــار إلــى أن مركــز زلــزال 26 ســبتمبر، الذي بلغــت قوته 5.7 
درجــة، كان فــي بحر مرمرة على عمــق 12.6 كيلومترا، وعلى 
بعــد 70 كيلومتــرا غربــي اســطنبول إلــى الجنوب مــن منطقة 

سيليفري.
وحذر نائب مدير معهد كانديلي التركي لبحوث الزالزل أسلي 
دوغــرو مــن أن الخبــراء فــي المعهــد يتوقعــون حــدوث زلزال 
كبير في بحر مرمرة، مشيرا إلى أن هناك إجماعا بين الخبراء 

والعلمــاء علــى احتمــال حدوث الزلزال وأنه منــذ العام 1999، 
يــرزح الصــدع فــي شــمال األناضول فــي بحر مرمــرة للضغط 

واإلجهاد.

ويتوقع الخبراء أن تصل قوة الزلزال الكبير المتوقع إلى  «
7.6 درجة، لكنهم ليسوا متأكدين من توقيت حدوثه. يشار 
إلى أن أسوأ كارثة زلزالية في تركيا في التاريخ الحديث هي 

“زلزال مرمرة” الذي وقع في 17 أغسطس 1999 وبلغت 
قوته 7.4 درجة، وكان مركزه بالقرب من مدينة إزميت، 

على بعد 104 كيلومترات شرقي اسطنبول، وتسبب 
بمقتل أكثر من 17 ألف شخص وشرد حوالي 600 ألف 

شخص، وألحق أضرارا بنحو 285 ألف مبنى.

لطــخ ناشــطون مدافعــون عــن البيئــة 
الهــرم الزجاجي لمتحف اللوفر بطبقة 
ســميكة من العسل األســود )الموالس( 
يــوم الجمعــة احتجاجــا على مــا قالوا 
لشــركة  بالبيئــة  ضــارة  أنشــطة  إنهــا 
توتــال الراعيــة للمتحــف وهي شــركة 

متعددة الجنسيات للنفط والغاز.
وطبع نشــطاء يتشــحون بالســواد من 
مجموعة ”دعونا نحرر اللوفر“ بصمات 
مــن  المصنــوع  الهــرم  علــى  أيديهــم 
الزجاج والصلب، بينما وقف سائحون 

يتابعون في دهشة.

ويقول متحف اللوفر بموقعه على  «
اإلنترنت، إن توتال راعية للمتحف 

منذ سنوات، بما تتضمنه تلك 
الرعاية من دعم عمليات تجديد 

معرض أبولو وإنشاء قسم للفنون 
اإلسالمية. وغمس النشطاء 

أيديهم في أكياس العسل األسود 
قبل تلطيخ الهرم للتنديد بما 
أسموه ”األيدي القذرة“ لتوتال.

نشطاء يلطخون 
هرم اللوفر بالعسل 

األسود
قــال مســؤول، أمــس، إن نحــو 50 شــخصا لقــوا حتفهــم خــال 24 ســاعة نتيجــة 

هطول أمطار غزيرة في والية أوتار براديش بشمال الهند.

وشــهدت الواليــة ســقوط أمطــار علــى نحو 
وســجل  الماضيــة  األيــام  خــال  متواصــل 
درجــات  عــدة  األنهــار  فــي  الميــاه  تدفــق 
فــوق مســتويات التحذيــر. وقــال جــي إس 
الواليــة  فــي  اإلغاثــة  مفــوض  بريادارشــي 
لرويتــرز إن عــدد الوفيــات فــي ”الحــوادث 
الناتجــة عــن األمطار الغزيــرة واألمطار“ بلغ 

48 في األربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن األمطار أثرت على نحو  «
580 ألف شخص معظمهم في الجزء 

الشرقي من الوالية الذي يتعرض 
لخطر الفيضانات. ولقي 11 شخصا 

على األقل حتفهم يوم الخميس 
واعتبر 6 في عداد المفقودين.

أكــد صاحــب مطعــم شــهير في صقلية، أوقف فــي منزله لحيازته مخدرات يشــتبه 
فــي أنــه كان ينــوي االتجــار بهــا، أنــه يبحث عــن “مذاقــات جديدة”، علــى ما ذكرت 

وسائل إعام إيطالية.

كارميلــو  الطاهــي  منــزل  فــي  وعثــر 
تريكاســتانيي  بلــدة  فــي  كيارامونتــه 
الصغيــرة عنــد أقدام جبل إتنــا على نبتتي 
ماريجوانــا يبلــغ ارتفاعهمــا متريــن و500 
غــرام مــن أزهــار القنــب الهندي فضــاً عن 
كلهــا  منكهــة  وتونــة  وبــن  وزيتــون  نبيــذ 
بالقنــب. وقــد برر الطاهــي البالــغ 50 عامًا، 

الــذي تــرك طليقــا بانتظــار محاكمتــه، هــذا 
األمــر للقــوى األمنيــة بقولــه إنه “مستشــار 
فــي الصناعــات الغذائيــة مــن أجــل مطبخ 

األلفية الثالثة”.

وأدرج حيازته لهذه الممنوعات أيضا  «
في إطار سعيه “إلى مذاقات جديدة”.

وفاة العشرات بسبب أمطار غزيرة بالهند

طاٍه يبرر حيازته مخدرات: أسعى لمذاقات جديدة

طالبات تمريض هنديات يحملن بالونات على شكل 
قلب بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وذلك خال 

فعالية للتوعية العامة في مدينة أمريتسار شمالي 
غرب الهند أمس )أ ف ب(

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 
سنوات والتي أثارت جدال واسعا في مصر وتضامنا بعد الكشف عن آثار ضرب 
وحــروق علــى جســدها. إعــان الوفــاة جــاء على لســان ســعد مكي، وكيــل وزارة 
الصحــة فــي محافظــة الدقهليــة، أمس، حيث قال وفقــا لما نقلته األهــرام: “وفاة 
الطفلــة جنــة ضحيــة تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشــفى 
الدولــي فــي المنصــورة”. الطفلــة جنــة وفقــا لتقريــر األهــرام المصريــة “دخلــت 
مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق 

قديمة وحديثة، وتم إباغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي”.
وباستجواب جدها لوالدها “اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها 
الــاإرادي، وتــم صــدور قــرار مســاء األربعــاء بحبــس الجــدة 15 يومــا علــى ذمــة 

التحقيقات”.
ونعى المجلس القومي للطفولة واألمومة في مصر الطفلة “جنة” وطالب بإعدام 

الجناة باعتبار ما حدث جريمة قتل عمد مع سبق اإلصرار.
كمــا تحركــت مجموعــة مــن النشــطاء عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مطالبــة 
بمحاســبة الجنــاة، مســتخدمة عــدة وســوم )#حق_جنــا و#حق_جنا_الزم_يرجع 

و#اإلعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنا( .

وفاة الطفلة جنة “المعذبة” في مصر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جزيرة اسكتلندية خالبة للبيع بسعر شقة
جــرى قبــل أيــام قليلــة طــرح 
جزيــرة خاصــة، تتواجد قبالة 
الســكتلندا،  الغربــي  الســاحل 
مقابــل  األســواق  فــي  للبيــع 
مــا  وفــق  يصــدق،  ال  ســعر 
ذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــل” 
وأوضحــت  البريطانيــة. 
الصحيفــة أن جزيــرة “إنــش”، 
التي ال تبعد كثيرا عن منطقة 
تضــم  االســكتلندية،  أوبــان 

منزليــن ريفييــن، باإلضافــة إلــى كهــف، كان يعيــش فيــه مالــك الجزيــرة الســابق فــي الفتــرة 
الممتدة ما بين 1973 و2003. وجرى عرض الجزيرة للبيع مقابل 125 ألف جنيه إســترليني 

فقط )153 ألف دوالر(، أي أقل من سعر شقة في وسط العاصمة إدنبرة.
ولــم توضــح الصحيفــة ســر الســعر المتدني للجزيــرة، وما إذا كان بســبب كونها نائيــة، أم أن 

األمر يعدو ألسباب أخرى تتعلق بمزاد أو خافه.

خال جولتهــا اإلفريقية رفقة زوجها، 
قامــت دوقة ساســكس ميغــان ماركل 
بزيــارة وصفت بـ ”الســرية”، إلى نصب 
تــذكاري خــاص بفتاة مراهقة، تســبب 
مقتلهــا بصــورة وحشــية بصدمــة فــي 

جنوب إفريقيا.
زوجــة  مــاركل  ميغــان  وعبــرت 
األميــر هــاري، عــن حزنهــا وصدمتهــا 
الفتــاة  تعــرض  مــن  الشــديدتين 
المراهقــة أوينين مرويتنــا، البالغة من 
العمــر 19 عاما، للتعذيــب واالغتصاب 

ثم القتل الوحشي.

واقتطعت ماركل بعض الوقت  «
من جدولها الزمني، أثناء إقامتها 

في كيب تاون، حيث قامت 
برحلتها سرا إلى مكتب بريد حيث 

قتلت الطالبة مرويتنا، وتركت 
شرائط صفراء كتحية للفتاة كما 
تركت رسالة مؤثرة، كتبتها بلغة 

الكوسا المحلية، قالت فيها “إننا 
نقف معا في هذا الموقف. هاري 

وميغان 26 سبتمبر 2019”.

تسلق متسلق أبنية حضرية معروف باسم 
“ســبايدرمان الفرنســي” مبنــى شــاهقا فــي 
مدينة فرانكفورت األلمانية، إال أنه يواجه 

اآلن غرامة نتيجة فعلته.
واســتغرق األمر 20 دقيقــة من آالن روبير 
أو الرجل العنكبوت لتســلق مبنى ســكايبر، 
الــذي يبلــغ ارتفاعــه 153 متــرا فــي قلــب 
العاصمــة الماليــة أللمانيــا فــي وقــت مبكر 

من صباح أمس السبت.
وعنــد نزوله مــن الهيكل الزجاجــي الامع، 
قابلــت الشــرطة األلمانيــة المتســلق البالــغ 

من العمر 57 عاما واصطحبته بعيدا.

يشار إلى أن روبير سبق له أن  «
تسلق العديد من أطول المباني 
في العالم، وغالبا كان ذلك من 

دون الحصل على إذن. وفي 
أغسطس الماضي تسلق روبير، 

ناطحة سحاب مكونة من 68 
طابقا في هونغ كونغ.

رحلة سرية 
لميغان ماركل

اعتقال سبايدرمان 
الفرنسي في 

ألمانيا
نجــح صيــادون هــواة باصطيــاد ســمكة تونــة ذات زعانــف زرقــاء ثــم أعادوهــا لميــاه 
المحيــط. وقالــت صحيفة “إندبندنت” إن الســمكة هي األضخم التي تم اصطيادها في 

تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دوالر، في حال تم بيعها.

لغــرض  الميــاه  فــي  البحــارة يعملــون  كان 
االصطيــاد التجــاري للتونــة، ولكنهــم كانوا 
يشــاركون فــي برنامج “للصيــد واإلطاق”، 
األعــداد  علــى  الحفــاظ  فــي  للمســاعدة 
المتناقصــة من ســمك التونة ذات الزعانف 
الزرقــاء. ويعتبر ســمك التونــة ذو الزعانف 

الزرقاء، من األطعمة الشــهية التي تحظى 
بيعــت  حيــث  اليابــان،  فــي  كبيــر  بتقديــر 
ســمكة واحــدة وزنها 278 كلــغ، وهو حجم 
مماثل للسمكة التي أطلقها إدواردز، مقابل 
333.6 مليــون يــن )3.3 مليــون دوالر( فــي 

شهر يناير من هذا العام.

هواة اصطادوا سمكة بـ3 ماليين دوالر.. وأعادوها للمحيط

ألول مرة في عاصمة الموضة في العالم ستعود الصغيرة ديزي ماي-
ديميتر، التي فقدت ساقيها بعد أن اضطر األطباء لبترها وهي رضيعة 

بسبب عيب خلقي منذ الوالدة، إلى الممشى في عرض أزياء دار )لولو إيه 
جيجي( في برج إيفل يوم الجمعة خال أسبوع الموضة في باريس.

 وبدأت البريطانية المولودة في برمنجهام والتي تبلغ من العمر  «
حاليا 9 سنوات المشاركة في عروض أزياء بريطانية قبل عام 

وشاركت في أسبوع الموضة لألطفال في لندن في فبراير شباط 
وفي أسبوع نيويورك للموضة هذا الشهر. وقالت ديزي على حسابها 
على انستجرام تحت صورة لها مع والدها ألكس أمام برج إيفل ”هنا 

لنصنع التاريخ، هذا ما نفعله“. يبلغ وزن السمكة 270 كلغ، وطولها 2.6 متر، وتتجاوز قيمتها 3 ماليين دوالر قبالة سواحل 
جمهورية أيرلندا
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