البحرين تستضيف “ميبيك  14 ”2019أكتوبر
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

زينل :إيران تمارس دورا إرهابيا بدعم

التطرف وتهديد المالحة الدولية

برعاية سمو رئيس الوزراء ويناقش
استخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة

تســتضيف البحريــن تحــت رعايــة
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي

المنامة  -بنا

قالت رئيســة مجلس النواب فوزية زينل إن “موقف

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،
فعاليات النســخة الخامسة من مؤتمر

العمليات من خالل االبتكار.

أرامكو الســعودية وعدد من الشركات

وينظــم الحــدث العالمــي والمتميــز

المحلية واإلقليميــة والعالمية؛ بهدف

األولــى مــن مؤتمــر مجلــس البتــرول

منــذ انطالقتــه في العام  2011شــركة

االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي

ميدل إيست إنرجي إيفنتس والمعهد

دول المنطقــة وزيــادة الطلــب علــى

العالمــي وذلــك فــي الفتــرة 16 – 14

األميركــي للمهندســين الكيميائييــن

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثة لرفع

أكتوبــر  2019بمركــز البحرين الدولي

بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية

مســتوى الكفــاءة واألداء فــي النفــط

للمعارض تحت شــعار تحول هندســة

للنفــط والغــاز وبدعــم مــن شــركة

والغاز والبتروكيماويات.

ومعــرض الشــرق األوســط لهندســة
العمليــات “ميبيــك  ”2019والنســخة

سمو رئيس الوزراء

مملكــة البحريــن الثابت هو رفض اإلرهاب والتدخل
في شؤون الدول” .وأضافت في حوار صحافي مع
وكالــة أنباء البحرين (بنــا)“ :نحن في مجلس النواب
ندين ونرفض ونستنكر ما تمارسه إيران من إرهاب
ودعم للمليشيات المتطرفة وتدخل في شؤون دول
الجوار وتهديد المالحة في الممرات المائية الدولية
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ومن بينها مضيق هرمز”.
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“التحالف” يحقق لتحديد المسؤول عن هجومي “أرامكو”

ناصر بن حمد يطلق “فرص”

إدانــات عربيــة ودوليــة واســعة ...ومليشــيات الحوثــي تتبنــى

عواصم  -وكاالت

أعلــن المتحــدث الرســمي باســم قــوات

تحالــف دعم الشــرعية فــي اليمــن العقيد

الركــن تركــي المالكــي أن التحقيقــات
تجــري بشــأن الهجــوم اإلرهابــي علــى
معملــي شــركة أرامكــو الســعودية لمعرفة

األطــراف المتورطــة بالهجــوم اإلرهابــي.

أثناء إطالق برنامج فرصة

وكان قــد صــرح المتحــدث األمنــي بــوزارة
الداخليــة الســعودية بأنــه عند الســاعة الرابعة

المنامة  -بنا

من صباح أمس ،باشــرت فرق األمن الصناعي

أعلــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال

بشــركة أرامكــو حريقيــن فــي معمليــن تابعين

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس

للشــركة بمحافظــة بقيــق وهجــرة خريــص

المجلــس للشــباب والرياضــة ســمو

نتيجــة اســتهدافهما بطائــرات دون طيــار

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

(درون).

عــن

وأضــاف :تــم بتوفيــق هللا الســيطرة علــى

الــذي تشــرف عليــه وزارة شــؤون

الحريقيــن والحــد مــن انتشــارهما ،وباشــرت

الشــباب والرياضــة كأحــد مبــادرات

الجهــات المختصة التحقيــق في ذلك .وأقرت
ً
الحقــا ،بالمســؤولية عــن
ميليشــيات الحوثــي،

البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطــاع
الشــبابي والرياضــي فــي البحريــن

الهجوم اإلرهابي.

“استجابة” ،عن طريق تقديم فرص

وتوالــت اإلدانــات العربيــة والدوليــة للهجــوم،
وأدانت بريطانيا الهجوم.

إطــاق

برنامــج

“فــرص”

مساحة لتقديم المنح
والتدريب للشباب
البحريني بالشركات
والمؤسسات
منــح وفــرص تدريبيــة للشــباب
البحرينــي في العديد من الشــركات
والمؤسسات.
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إدانات عربية ودولية للهجوم اإلرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية

( 6و)16

“نستو” تفتتح الفرع الـ  13بالبحرين

الدوسري :البحرين
نموذج دولي باحترام
حقوق اإلنسان

“^” بمزاد الجمارك :صفقات “فلتة”

حاويــة “كاشــي” بـــ  550دينارا ..مســامير بـــ  ..500ومصابيــح بـ 200

المنامة  -وزارة الخارجية

سعيد محمد من ميناء خليفة

أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا
الدوســري أن مملكــة البحريــن تمثــل
ً
ودوليــا رائدا في احترام
إقليميا
أنموذجــا
ً
ً

حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية
وترسيخ قيم المواطنة والتسامح.
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وصــف مواطنون ومقيمون حضروا المزاد
العلنــي الثانــي لشــؤون الجمــارك صبــاح
السبت  14سبتمبر  2019في ميناء خليفة
بــن ســلمان بمنطقــة الحــد الصناعيــة بأنــه
تضمــن “صفقــات فلتــه” فــاز بهــا عــدد مــن
خصوصــا البــاط “البورســلين”
ً
المشــترين

أحمد النعيمي ..من
مطبخ “بابكو” إلى
رئيس تنفيذي لـ “ألبا”

محافظ العاصمة لدى افتتاحه “نستو هايبر ماركت”

هبة محسن من المنامة

مربع وتحتوي على أكثر من  250موقفا للسيارات وبكلفة إجمالية للفرع

()١٣
أحمد النعيمي

09

» »كشف الرئيس التنفيذي للمجلس
األعلى للبيئة محمد بن دينة عن توجه
لوضع خطط مشتركة للتنسيق بين
الجهات المختصة بهدف تنظيم تداول
بعض الحيوانات ،بما يضمن حماية
اإلنسان من انتقال األمراض ،وحصول
الحيوان على الرعاية الجيدة.

12

» »أعلن بنك اإلبداع للتمويل متناهي
الصغر ،عن إطالق “القرض المدرسي”
تزامنا مع عودة الطالب إلى المدارس،
موضحا أنه بإمكان أصحاب المشاريع
الصغيرة من مكتبات ومحال
القرطاسية وألبسة ومستلزمات
مدارس الحصول على القرض.

األخيــرة عنــد مكتــب تراخيــص الدخــول
المؤقتــة .ووفــرت شــؤون الجمــارك حافلة

()٢١

الصحيــة “أطقم مرحاض” بســعر افتتاحي

ومن أكثر الصفقات التي شــهدت منافســة،

 150دينارًا وسعر بيع بلغ  750دينارًا ،فيما

هــي حاوية األكــواب الزجاجية التي بدأت

نقلهم إلى الموقع.

بيعت حاوية “المســامير” بســعر  500دينار

بســعر افتتاحــي  100دينــار وبيعــت بســعر

وكان سعرها االفتتاحي  50دينارًا.

 900دينــار ،ومــن بين الحاويــات تلك التي

ومــن بيــن الصفقــات ،إرســاء المزايــد على

أما حاوية حجر الغرانيت وعلى الرغم من

احتــوت علــى األســاك الشــبكية “التــور”

حاويــة “بالط” بســعر افتتاحــي  100دينار

عــدم تحمــس الكثيرين لها ،بــدأت وانتهت

وبدأت بسعر  200دينار وبيعت بسعر 700

وســعر بيع  550دينــارًا ،وحاويات األدوات

بسعر  250دينارًا.

دينار.

ترامب يؤكد مقتل حمزة بن الدن

16

المزاد شمل بضائع متنوعة في ميناء خليفة

مكيفــة أعطــت األولويــة لمــن حضــر مبكرًا

بطاقــات دخــول ســاحة المــزاد ومــن ثــم

 72علــى مســتوى منطقــة الخليــج بمســاحة إجماليــة بلغــت  45000متــر

تنظيم تداول بعض الحيوانات

الراغبيــن؛ لوصولهم متأخرين في الدقائق

إتمــام اإلجــراءات بدفــع التأميــن وإصــدار

بمنطقــة القضيبيــة الفرع رقم  13لسلســلة “نســتو هايبر ماركــت” والفرع

“اإلبداع” يطلق القرض المدرسي

واألثــاث ،فيمــا فــات المــزاد علــى عــدد من

مــن المواطنيــن والمقيميــن ،وســهلت لهــم

افتتحت مجموعة “ويســتون انترناشــنال” صباح يــوم الخميس الماضي

تجاوزت مليوني دينار.

وقطع غيار السيارات والمصابيح الكهربية

» »أكد الرئيس األميركي دونالد
ترامب أمس مقتل حمزة بن
الدن ،نجل أسامة بن الدن الذي
اعتبر خليفته على رأس تنظيم
“القاعدة” .وكانت وسائل إعالم
أميركية قد نقلت خبر مقتله
نهاية يوليو الماضي.

القفاص :نعم أنا مخرج مزيف

23

» »انتقد المخرج البحريني محمد
القفاص توقيت إقامة بعض
المهرجانات الفنية .وعن سؤال
بشأن تصريحه بأنه “مخرج
مزيف” ،قال إنني كذلك؛ لتنازلي
عن أمور كثيرة ال ينبغي أن أتنازل
عنها لو أنني في بيئة فنية أخرى!
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إنجاز بحريني مشرف في بطولة السعد لقفز الحواجز

18

» »حقق الفارس البحريني معيوف
الرميحي المركز الخامس في بطولة
السعد الدولية لفروسية القفز عن
الحواجز ،التي أقيمت في المملكة
األردنية الهاشمية الشقيقة ،التي نظمها
اتحاد الفروسية الملكي األردني واالتحاد
الدولي ،في إنجاز مشرف للبحرين.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

زيارة سموه
للمعرض أفرحت

02
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المشاركين وبثت
لديهم روح
الطمأنينة على
نجاح فعالياته
تحقيق قفزة
تجارية بنسبة
 % 43.2بين
البلدين مقارنة
بالعام 2017

دعم سمو رئيس الوزراء للمعارض يسهم في تعزيز االقتصاد

فعاليــات :تشــريف ســموه لـــ “ ”Thai Expoحافــز لتنميــة االســتثمار

المنامة  -بنا

أشــاد اقتصاديــون ،ورجــال أعمــال تايلنديون

 wngأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

برعايــة رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي

أبهر جميع المشــاركين فــي المعرض بحضوره

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،للمعارض

الالفــت وحــرص ســموه علــى تفقــد أجنحــة

المتنوّ عــة التــي تقــام علــى أرض مملكــة

المعــرض لالطالع على المنتجــات المعروضة،

البحريــن؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى فــي دعــم

وهــو األمر الذي يدل علــى مدى الحرص الذي

االقتصاد الوطني ،منوهين بجهود ســموه في

يوليــه ســموه فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة

هــذا الصدد وحرص ســموه علــى تعزيز مكانة

والمتوســطة مــن خــال تشــجيع االســتثمار

االقتصاد البحريني على المستوى العالمي.

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

عبر الحدود
Û Ûيقــول رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن
ســلمان حفظــه هللا ورعاه في معــرض أحاديثه ،وفي مداخالت

سموه سواء بمجلسه العامر ،أو من خالل الفعاليات التي يرعاها
أو يحضرها بنفسه :أن اإلنسان هو نواة التنمية المستدامة.

Û Ûقبــل أيــام افتتح الرئيس القائد أول معرض تجاري تايلندي عن
تأســيس المشــروعات ،وخــال االفتتــاح تفقــد ســموه األجنحــة

والمعروضــات وأشــاد بالمســتوى الــذي وصلــت إليــه الصناعــات
اليدويــة التايلنديــة وكيفيــة اســتفادة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة البحرينيــة منهــا ،التصريحــات تنطلــق مــن رؤيــة
شــاملة ألهميــة التعــاون مــع األصدقــاء مــن أجــل إعــادة إنتــاج
عالقــات متناميــة قادرة على التأثير فــي المنظومة االقتصادية
على تنوعها واختالف مستويات تعاطيها مع الموارد األساسية
المتوفرة في أسواقنا المالية.

Û Ûالمعــرض التايلنــدي أو غيــره يحرص ســمو رئيس الــوزراء على
زيارتهــا بــل وعلــى وضع اللمســات األخيرة عليها قبــل انطالقها،
ســموه يــدرك أن التســويق األمثــل يتــم بالضــرورة مــن خــال
معــارض متطــورة ومحدثــة ،وأن التبادل التجاري من شــأنه أن
يســتفيد ألقصــى حــد مــن هــذه المعــارض ،بــل إن المشــروعات
المشتركة واستيراد المعرفة ال يتم إال من خالل معارض نوعية
فائقة التطور والجودة ،وأن الشــراكات مع األصدقاء واســتلهام
قــدرات فائقة من بالدهم ســوف يؤدي حتمً ــا إلى تكثيف حركة
التجــارة وتعميــق ثقافــة “التعــاون عبــر الحــدود مــن أجــل عالم
أفضــل” ،إنــه الوقــت الثميــن الــذي تختصــره صناعــة المعــارض
تبادل على أعلى
ً
عندمــا يكون الهدف من العالقات االقتصادية،
مســتوى ،وتنســيقً ا من باطــن أمهات العلوم والفنــون والثقافات
المتنوعــة ،إنهــا حالــة فريــدة يؤسســها ســمو رئيس الــوزراء في
نفــوس مســئولينا كــي يتولــوا بأنفســهم قيــادة وتطويــر هــذه

األجنبــي علــى الدخــول فــي مجــاالت شــراكة

وأكــدوا أن تفضــل ســموه بحضــور فعاليــات

وتعاون مع الجانب البحريني.

معرض “ ”Thai Expoشكل دعمً ا ونقلة نوعية

وقالــت إن مملكــة البحريــن بلــد جميــل وآمــن

ومهمــة للمعــرض ،أســهمت فــي نجاحــه علــى

وتتمتع بالعديد من مقومات الجذب التجاري،

مدار فترة إقامته ،التي استمرت لمدة يومين،

وإنهــا لقت ترحيبا واســعا من قبــل العديد من

الفتين إلى أن زيارة ســموه لفعاليات المعرض

أبنــاء البحرين خصوصــا الذين زاروا المعرض

أوجــدت ترحي ًبــا واس ـعًا مــن قبــل المشــاركين

علــى مــدار اليوميــن الماضييــن ،وإنهــا تتمنــى

واعتبروها تجسيدا لنجاح المعرض ،مشيرين

أن تعــود إلــى البحريــن مجــد ًدا وأن تقــوم
ً
أيضا باالســتثمار علــى أرض المملكة خصوصا

إلــى أن زيــارة ســموه والتجــول فــي قاعــات
المعــرض واالطــاع علــى أجنحــة المشــاركين

فــي ظــل البيئــة االقتصاديــة النموذجيــة التي

مثلــت لهــم مصــدر فخــر واعتــزاز لمــا وجدوه

تساعد على جذب رؤوس األموال.

من نظره تفاؤلية لمستقبل العالقات التجارية

وفي ذات السـ�ياق ،أبدى رجل األعما ل �Som

بين البلدين الصديقين.

 phob Lawawiboonإعجابه الشــديد بمملكة

وأضافــوا أن زيــارة صاحــب الســمو الملكــي

البحرين وما تشهده من عملية تنظيمية رائعة
ً
مضيفــا أنــه اســتمتع
علــى مختلــف األصعــدة،

رئيــس الوزراء جســدت مــدى اهتمام وحرص
ســموه علــى دعــم المؤسســات الصغيــرة

بتجربتــه الفريــدة مــن خــال زيارتــه لمملكــة

والمتوســطة ،ودعــم ســموه لتلك المؤسســات

البحرين؛ من أجل المشــاركة في معرض Thai

لتمكينهــا مــن القيام بدورهــا التنموي في دعم

 ،Expoالف ًتــا إلــى أن المعــرض تميــز بحضــور

وتنشــيط االقتصــاد الوطني ،مشــيدين بالدور

فعــال من قبل رجــال األعمــال البحرينيين ،ما

الفاعــل لســموه فــي تشــجيع كبــرى الشــركات

أثمــر عن توقيع العديد مــن االتفاقات المثمرة

العالميــة علــى القــدوم إلــى البحريــن وعــرض

بين الجانبين.

أحــدث منتجاتها؛ بهدف فتح آفاق االســتثمار

وأضــاف أن تشــريف صاحــب الســمو الملكــي

فــي مختلــف المجــاالت ،واالرتقــاء بالتبــادل

رئيــس الــوزراء للمعــرض كان مفاجــأة أذهلت

التجــاري وحركــة االســتثمارات المتبادلــة بين

جميع المشــاركين وبث لديهــم روح الطمأنينة

مختلف البلدان لدعم االقتصاد الوطني.

علــى نجــاح فعاليــات المعــرض ،خصوصــا أن
ســموه يتمتــع بحضــور كبيــر وســمعة طيبــة

ناس :سمو حريص على

لــدى الشــعب التايلنــدي الــذي يكــن لســموه

مساندة ودعم جهود التنمية

كامــل المــودة والحــب والتقديــر ،مؤك ـ ًدا أن

وفــي هــذا الســياق ،أشــاد رئيس غرفــة تجارة

حضور سموه أسهم في تعزيز مكانة المعرض
ونجاحــه خــال فعالياتــه التــي تواصلت على

وصناعة البحرين ســمير عبدهللا ناس بتفضل
صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء بزيارة
المعــرض وتفقــد فعالياتــه ،مــا يؤكــد حــرص
ســموه على مســاندة ودعم جهود التنمية ،كما
تعكــس الزيارة االهتمــام الذي توليه الحكومة
برئاســة ســموه فــي تعزيــز مكانــة البحريــن
وريادتهــا علــى مختلــف األصعــدة معر ًبــا عــن

بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

وأكد الســفير التايلندي أن المجال االقتصادي

فــي تايلنــد وكذلــك بالســفارة التايلنديــة فــي

يشــكل أحــد أوجــه التعــاون المتميــزة بيــن

البحريــن لدعــم العالقــات بيــن المؤسســات

البلديــن الصديقيــن وأن هنــاك حرصــا لــدى

الصغيرة ورواد األعمال في كالالبلدين.

الجانبــان علــى تنميــة هــذا التعــاون واالرتقاء

وأشــار إلى أن مثل هذه المناســبات من شــأنها

به إلى آفاق تخدم المصالح المشتركة وتسهم

مدار يومين.
فيمــا قالــت نائــب رئيــس مجلس إدارة شــركة
 Surathinالتايلنديــة Nawapun surathin
إن المعــرض ســاهم فــي تكويــن شــراكات
اقتصاديــة مثمــرة بيــن الجانبيــن البحرينــي
والتايلنــدي لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري،

أن تدعــم وتطــور بقــوة التعــاون التجــاري

فــي تعزيــز العالقــات الوطيدة القائمــة ،منو ًها

واالســتثماري بيــن البلديــن الصديقيــن،

إلــى وجــود قفــزة تجارية بنســبة  % 43.2من

وخلــق فــرص جديــدة للتبــادل التجــاري

العــام  2018مقارنــة مــع نهاية العــام  ،2017إذ

ســلعً ا أكثــر ،وضاربيــن عصفوريــن بحجر واحــد ،أحدهما ينتمي

والشــراكة الحقيقيــة بيــنالشــركات الصغيــرة

بلــغ حجــم التبــادل التجــاري  415.46مليــون

الدفــع بتطويــر وتنشــيط العالقــات التجاريــة

والمتوســطة فــي كال البلديــن علــى مســتوى

ً
موضحــا أن ذلــك
دوالر بنهايــة العــام ،2018

إلــى مــا يمكــن تســميته بالجــودة من أجــل البيع ،واآلخــر يرتبط

البحرينيــة التايلنديــة المشــتركة وبــكل مــا

العديــد مــنالقطاعــات االقتصادية وقد شــهد

مؤشــر للعالقــة الوطيــدة التــي تربــط بيــن

يخــدم تطويــر وتعزيــز عالقــات الشــراكة بين

المعــرض بضائــعمتميــزة على صعيــد األغذية

البلدين الصديقين.

قطاعــات األعمــال فــي البلديــن الصديقيــن،

والمنســوجات والمنتجــات الجلديــةوالطبيــة

وقــال إن المعــرض شــهد مشــاركة  120مــن

وقطاع مستحضرات التجميل.

رجــال األعمــال والســيدات التايلندييــن قاموا

وقال الســلوم إن تشــريف سمو رئيس الوزراء

بعــرض منتجاتهــم مــن األزيــاء والصحــة،

للمعــرض أثبــت نجــاح الجهــود المبذولــة

ومستحضرات التجميل ،والسبا والتكنولوجيا

للقائميــن علــى المعــرض ،ومنحــت جميــع

ونجحــوا إلــى حــد كبيــر فــي إبــرام العديد من

المشــاركين داف ًعــا كبيــر للمضــي قدمً ــا نحــو

الصفقات والمشــروعات المشتركة مع الجانب

مســتويات الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ بفضــل

تعزيــز البيئــة االســتثمارية مــن خــال عقــد

البحرينــي وأبــدوا ارتياحهــم بالمشــاركة فــي

الشراكات بين الجانبين البحريني والتايلندي.

المعرض وزيارتهم لمملكة البحرين.

البحريــن برئاســة ســموه الرتقــاء بالقطاعــات

السفير التايلندي :سموه

فعاليات تايلندية :البحرين

للدخول في األسواق البحرينية.

جعل المملكة بيئة مثالية

بلد جميل وآمن وتتمتع

وأعربت مساعد المدير العام لمؤسسة“ ”�THAI

للعمل التجاري

بمقومات الجذب التجاري

أشــاد الســفير التايلنــدي لدى البحريــن تانيس

قالــت ســيدة األعمــال  Narith Thiptaraإن

الصناعــة لمــا لهــا من دور طليعــي طبيعي في ترميــم القطاعات
“اآليلــة” ،واالنطــاق بالقطاعــات الواعــدة ،ومــن ثــم النــزول إلى
رغبــة المســتهلك والمنتــج معً ا فاتحين أســواقً ا أكبــر ،وموفرين

عضويً ا بما يتأكد لنا أنه الوســيلة المُ ثلى لتحقيق أكبر اســتفادة
ممكنــة مــن عالقــات دبلوماســية متناميــة ،وعالقــات تفاهــم
واضحة على معالم الطريق.

مجــال للشــك زخمً ــا
ً
Û Ûإن المعــرض التايلنــدي اكتســب بمــا ال يــدع
كبيــرً ا برعاية ســمو رئيس الــوزراء له ،ليس ألنه يترجم عالقات

معرضا فريدً ا ال يتشابه مع ما عاداه
ً
سياسية وطيدة ،وال لكونه
مــن معــارض ،إنمــا ألنه يطــرق بابًا جديدً ا يتم مــن خالله إدخال
“ثقافــة الطرق على الحديد وهو ســاخن” ،ووضــع الحصان أمام
العربــة تشــجيعً ا أو دعمً ــا لصناعــات صغيــرة ومتوســطة لطالمــا
عانــت مــن شــح األســواق ،وضعــف القــدرات اإلداريــة ،وغيــاب
رؤوس األمــوال الالزمــة ،بــل والجهــات القــادرة علــى التمويــل
بأســعار فائدة زهيدة ولمدد ســداد أطول ،وبإجراءات مصرفية
في اإلمكان.

Û Ûإن الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة فــي بالدنــا مازالــت تعاني
األمرَّ يــن مــن سلســلة روتينيــة معقــدة ،ومــن أوضــاع تســويقية
مرعبــة ،بــل ومــن أســواق ليســت فــي المتنــاول علــى الــدوام،
إنهــا منتجــات اللحظــات الحرجــة فــي حياة أية مؤسســة ،وهي
الثمــرة التــي ال يمكــن نضوجها وهي تعانــي األمرَّ ين من تجاهل
المســئولين لهــا ،واســتخفاف الشــركات العمالقــة بتســويق
منتجاتها.

Û Ûلقــد أخرجــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن مــن محصلــة
دراســاتها العديــد من التوجيهات ،والعديد من المشــاريع القابلة
للتحقــق فــي مجــال دعــم الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة،
فتأسســت جمعيــة متخصصــة فــي هــذا المجــال ،وارتبطــت
الجمعية برجال أعمال على درجة عالية من اليقين بأهمية هذا
النوع من المؤسسات.

Û Ûلكــن فــي جميــع األحوال تظــل الحاجة إلــى ترســيخ أهمية هذا
القطــاع لــدى الجهــات الداعمة بمثابــة حجر الزاويــة الذي تلتف
حولــه المشــكالت كافــة ،والحلــول كافــة ،حيــث إن المعــرض
التايلندي فرد عين على ذلك ودليل إجادة.

تقديــره واعتزازه؛ لمواقف ســموه على صعيد
دعم مؤسسات القطاع الخاص.
وأضــاف أن غرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن
تعمــل دومً ــا علــى تحقيــق كل مــا مــن شــأنه

الف ًتــا إلــى أن البيئة االســتثمارية في البحرين
قــادرة علــى جذب المزيد مــن رؤوس األموال
األجنبية لدعم االقتصاد الوطني.
وأوضــح نــاس أن دعــم صاحــب الســمو
الملكــي رئيس الــوزراء ،للمؤسســات الصغيرة
والمتوســطة ســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع
سياســة التحفيــز التــي تنتهجهــا حكومــة
االقتصاديــة والتجاريــة فــي المملكــة ،منو ًهــا
بحرص الحكومة على الوقوف على متطلبات
صغــار التجــار وتلبيتهــا وتذليــل المعوقــات
أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وشــجع المســتثمرين التايلنديين على التفكير
جد ًيــا فــي توســعة أنشــطتهم االســتثمارية
فــي المملكــة ،مضيفــة أن هنــاك العديــد مــن
المباحثــات الثنائيــة طرحــت علــى طاولــة
النقاش مع مستثمرون بحرينيون.
وأعربــت عــن افتخارهــا بزيــارة صاحــب
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء خالل تشــريفه
للمعــرض لجناح شــركتهم وإشــادته بــه والتي
تشــكل داف ًعــا للعمــل علــى مزيــد مــن التعــاون
وتكويــن شــراكات تجاريــة فــي المســتقبل
القريــب خصوصــا فــي ظــل الدعــم الــذي
تلقــاه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن
جانــب ســموه وحرصــه علــى تعزيــز العالقات
مــع المســتثمرون األجانــب مــن خــال البيئــة
االســتثمارية المتميــزة التــي وضعتها حكومة
البحريــن لتســهيل مهمــة المســتثمر األجنبــي

 ”LAND TEXTILEEالتايلنديــة �Tidarat wi
 wattanachangعن خالص شكرها وتقديرها
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى

نــا ســونغال بتفضــل صاحــب الســمو الملكــي

العالقــة بيــن مملكــة البحريــن وتايلنــد تمتــد

رئيس الوزراء بحضور فعاليات معرض “Thai
ً ”Expo
قائل إن تشريف سموه للمعرض ساهم

لقــرون ،وإن هــذا المعــرض الــذي عقــد أخيــرا
هــو تتويــج للعالقــة العريقة بيــن البلدين وإنه

مــا انعكــس إيجابــا علــى الــدور الــذي يريــد أن

فــي تحقيــق المعــرض ألهدافــه الراميــة إلــى

ســيدفع العالقــة قدمً ــا بيــن البلديــن ،معربــة

توســيع دوائــر العالقــات التجارية بيــن مملكة

عن ســعادتها البالغة بتشــريف صاحب الســمو

يحققــه المعــرض مــن خاللــه وجــوده علــى
أرض مملكــة البحريــن ،الفتـ ًـة إلــى أن اهتمــام

البحريــن ومملكــة تايلنــد معتب ـرًا زيارة ســموه

الملكــي رئيــس الــوزراء فعاليــات المعــرض،

للمعــرض؛ دعمً ــا لتعزيز العالقــات الثنائية بين

مؤكدة أن زيارة سموه حافز لتنمية االستثمار

البلديــن وتســهم فــى زيــادة وتيــرة التفاهــم

بين البلدين في القطاع الخاص.

والتنســيق بين رجال األعمال والتجار في كال

وأعربت عن شــكرها لســموه لما قدمــه للعديد

البلدين.

مــن المســتثمرين التايلندييــن لالســتثمار فــي

وأعــرب عــن بالــغ تقديــره وشــكره لصاحــب

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مشــي ًدا بــدور

مملكــة البحريــن ،الفتــة إلــى أن ســموه ســاهم

الحكومــة برئاســة ســو رئــس الــوزراء فــي

فــي تشــجيع التايلندييــن علــى الدخــول فــي

تأســيس بنيــة تحتيــة مســاعدة للنمــو

ودوليــا من
إقليميــا
ســموه البــارز الــذي يلعبــه
ً
ً

شــراكات ببحرينيــة بفضــل سياســة االنفتــاح

االقتصــادي ومنفتحة على أنشــطة االســتثمار

االقتصــادي التــي تنتهجهــا حكومــة مملكــة

الخارجــي ،مبديــة إعجابهــا بالنهضــة التنموية

ســموه أرســى قواعــد التنمية والتطــور وجعل

البحرين برئاســة ســموه ،مشــيرة إلــى أن مثل

التــي تعيشــها مملكــة البحريــن علــى مختلــف

مملكــة البحريــن بيئــة مثاليــة للعمــل التجاري

هــذه االســتثمارات مــن شــأنها تســريع وتيــرة

مــن خــال منهــاج عمــل شــامل وضعــه ســموه

التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

األصعدة ،مؤكدة أن البحرين بلد جميل وآمن
ُ
وهــي تشــعر بألفة ومحبة علــى أرض المملكة،

المزيــد مــن التعاون والتنســيق بيــن الطرفين،

لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وأن ســموه عزز

فيمــا أضافــت صاحبــة مؤسســة “saraburi

وأن ما شاهدته في البحرين يثبت أن المملكة

وتوالــي الجمعيةالتواصل مع جميع المهتمين

عالميا على المستويات كافة.
مكانة المملكة
ً

 ”marbleeالتايلنديــة �Karakate Wongda

تتمتع بتاريخ كبير وعريق.

السلوم :زيارة سموه منحت
معنويا كبيرا
دافعا
المشاركين
ً
ً
مــن جانبه ،أكــد رئيس جمعية البحرين لتنمية
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة النائــب
أحمد الســلوم أن زيارة صاحب الســموالملكي
رئيــس الــوزراء إلى المعــرض التايلنــدي تؤكد
حــرص ســموهالمســتمر علــى دعــم العالقــات
البينيــة التجاريــة واالســتثمارية بيــنالبلديــن
الصديقيــن ،وهــو ما أثمر عــن عالقات متميزة
على مدارالســنين الماضية ونمو مضطرد في
حجم التجارة واالستثماراتبين الجانبين.
وقــال بصفته رئيســا لجمعية البحريــن لتنمية
المؤسســات الصغيرة والمتوسطة أن الجمعية
كانت حريصةعلى حضور المعرض وأرســلت
وفــدا من أعضائها ،كما وجهتدعوة للقائمين
على التنظيم لزيارة الجمعية حرصا منها على

أجــل تنميــة وازدهــار البحريــن ،وأضــاف أن

تشــريف ســموه لفعاليات معرض ،Thai Expo

ســموه المتواصــل بتعزيــز فرص التعــاون بين
الجانــب البحرينــي والتايلندي دفع العديد من
المســتثمرين التايلنديين للدخول في الســوق
البحرينية بالعديد من المجاالت.
وختمــت بأن البحرين تمتلك بيئة اســتثمارية
جاذبــة ،مشــيدة فــي هــذا الصــدد بجهــود

ناصر بن حمد يعلن عن إطالق برنامج “فرص”

األحد
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مســاحة لتقديــم المنــح والتدريــب للشــباب البحرينــي بالشــركات والمؤسســات

المنامة  -بنا

أعلــن ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل

سموه :دخول “أمازون

حميدان :إطالق

المؤيد :تأكيد

ناس :تنمية قدرات

ويب سيرفيسز”

مثل هذه المبادرات

توجيهات ناصر بن حمد

الكوادر الوطنية

تشرف عليه وزارة شؤون الشباب الرياضة

و”غرفة الصناعة”

يشكل إضافة نوعية

بتوفير أقصى درجات

وتعزيز مهاراتهم

يعطي قوة للبرنامج

لبرامج التدريب

التدريب للشباب

وصقل خبراتهم

وشــؤون الشــباب رئيس المجلس للشــباب
خليفــة عــن إطــاق برنامــج “فــرص” الــذي
كأحــد مبــادرات البرنامج الوطنــي لتطوير
القطــاع الشــبابي والرياضــي فــي البحرين
“اســتجابة” ،عــن طريق تقديــم فرص منح
وفــرص تدريبيــة للشــباب البحرينــي فــي

االقتصاديــة ،وتجــد وتثابــر فــي البحــث
عــن جميــع العناصــر الكفيلــة بتحقيق ذلك
وترجمته على أرض الواقع.
ً
انطالقــا مــن إيمــان غرفــة تجــارة
وتابــع
وصناعــة البحريــن بأهميــة تنميــة المــوارد
البشــرية

كســبيل

لتحقيــق

التنميــة

االقتصاديــة وإلدراكهــا بــأن االســتثمار في
تطويــر وتنميــة مهــارات ومعــارف القــوى
الوطنيــة العاملــة ،أصبــح تطويــر العنصــر

لتهيئته وتدريبه للدخول في ســوق العمل

الشــركات والمشــروعات الجديدة للمبادرة

رفــع منســوب الخبــرات والمهــارات لديهــم

ذات الوقــت علــى جهــود ممثــل جاللــة

بصــورة فاعلــة وريــادة األعمــال ،ونحــن

بتقديــم فرص تدريبية للشــباب البحريني؛

وتعمــل علــى صقــل مواهبهم فــي مختلف

الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب

ملتزمــون بتدريــب الشــباب عبــر منحهــم

مــن أجل تنمية قدراتهــم وتعزيز مهاراتهم

فــرص تدريبيــة تســاهم في رفــع كفاءتهم

وصقــل خبراتهــم وتهيئتهــم للدخــول فــي

المجــاالت ليكونــوا قــادة لســوق العمــل

رئيــس المجلــس للشــباب والرياضــة ســمو

ومهاراتهــم فــي مختلــف المجــاالت ســواء

سوق العمل وقيادة ريادة األعمال.

وريادة األعمال”.

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لتطوير

كانــت هــذه الفــرص داخــل البحريــن أو

وأكــد حميــدان أهميــة إطــاق مثــل هــذه

وأضــاف “إننــا نؤمن بــأن عملنا مــع أمازون

وتنميــة القطــاع الشــبابي والرياضــي فــي

خارجها” .وأضاف ســموه “ستكون أمازون

المبــادرات التــي تشــكل إضافــة نوعيــة

ويب سيرفيســز ( )AWSســترفع المســتوى

مملكــة البحريــن .وبيــن نــاس أن الشــراكة

ويــب سيرفيســز مــن بيــن أولــى الشــركات

لبرامــج تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنية

التقنــي للمتدربيــن مــن فئــة الشــباب

اإلســتراتيجية بيــن غرفة تجــارة وصناعة

التي تنضم لبرنامج (فرص) وســتمثل قوة

وتحســين مهاراتهــم المهنيــة وقدراتهــا

خصوصا في قطاع التكنولوجيا
ً
البحريني

البحرين ووزارة شــؤون الشباب والرياضة

ملبيا
الراهنــة ،لذلــك يأتي برنامج “فــرص”
ً

للبرنامــج باعتبارهــا من كبريات الشــركات

الشــخصية وجعلهــا الخيــار األمثــل عنــد

والحوســبة السحابية إضافة إلى أن العمل

ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ســوف

العالميــة والتــي أطلقــت مؤخــرا مراكــز
بيانــات الشــرق األوســط فــي البحريــن،

إيجابيــا علــى
التوظيــف ،بمــا ينعكــس
ً

مــع وزارة العمــل وغرفــة التجارة سيســهم

عجلــة االقتصــاد الوطنــي ،الفتًــا إلــى أن

ينعكــس إيجابًــا علــى االقتصــاد الوطنــي،
ً
فضــا عــن مواكبــة ذلــك رؤيــة البحريــن

ويمكــن للشــباب البحرينــي الوصــول إلــى

ونفتخــر بتعــاون وزارة شــؤون الشــباب

التعاون اإليجابي من قبل منشــآت القطاع

فرص تدريبية للشباب البحريني”.

االقتصاديــة للعــام  2030فــي االســتثمار

والرياضــة مــع الشــركة العالميــة والتــي

الخــاص مــن خــال اســتقطاب الشــباب

مــن جانبــه ،أشــاد رئيــس غرفــة تجــارة

بالعنصــر البشــري ،مشــيرًا إلــى أن تعزيــز

ســتعمل علــى توفير فرص ومنــح تدريبية

البحرينــي الباحث عــن عمل وفتح الفرص

وصناعة البحرين بإطالق برنامج “فرص”،

وتطوير الكوادر الوطنية سوف يساعدهم

للشباب البحريني في مكاتب الشركة”.

لــه للتدريــب واكتســاب الخبــرة المطلوبــة

الــذي يهــدف إلــى تقديــم المنــح والفــرص

علــى المنافســة واالســتدامة واالبتــكار

وأشــار ســموه إلى أن “دخول غرفة تجارة

فــي حياتهــم المهنيــة ،يعكــس إدراك هــذه

التدريبيــة للشــباب البحرينــي مــن أجــل

ليكــون الشــباب البحرينــي الخيــار األمثل،

وصناعــة البحريــن فــي برنامــج (فــرص)

الشــركات والمؤسســات ألهميــة وأفضليــة

تنميــة قــدرات الكــوادر الوطنيــة وتعزيــز

مؤكــ ًدا أن غرفــة تجارة وصناعــة البحرين

سيشــكل إضافة نوعية للبرنامج وسيفتح

االستثمار في العنصر البشري الوطني.

مثنيــا فــي
مهاراتهــم وصقــل خبراتهــم،
ً

تحمــل دورا رائــدا فــي دفــع عجلــة التنمية

المجــال لتوفير فــرص تدريبية كبيرة أمام

ودعــا الوزيــر حميــدان أصحــاب العمــل

الشــباب البحرينــي وبدورنــا ندعو الشــباب

إلــى منــح الشــباب البحرينــي المزيــد مــن

البحرينــي للتفاعل مــع البرنامــج؛ باعتباره

الفــرص لاللتحــاق بالبرامــج التدريبيــة

مــن البرامــج المتميــزة التــي توفر للشــباب

التخصصية التي تؤهل الكفاءات الوطنية

البيئة المناسبة للتدريب”.
وبــارك ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

لشــغل الوظائــف النوعيــة فــي مختلــف
ً
فضل عن االســتفادة
القطاعات اإلنتاجية،

خليفــة توقيــع مذكــرة تفاهــم دخــول

مــن التســهيالت المختلفــة التــي تقدمهــا

أمــازون ضمــن برنامــج “فــرص” ،إذ وقــع

الحكومــة ،الســيما الحوافــز والمزايــا التــي

المذكــرة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد

توفرهــا وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

وأيمــن المؤيــد ،وتيريــزا كارلســون ،إذ

ومنهــا فــرص التدريــب المتخصــص ودعم

ســتعمل شــركة أمــازون ويــب سيرفيســز

وتحسين أجور العمالة الوطنية.

( )AWSعلــى توفــر فــرص تدريب الشــباب

بــدوره ،أشــار أيمــن المؤيد إلــى أن برنامج

البحرينــي فــي مجــال تقنيــة المعلومــات

“فــرص” يمثــل تأكيــدا حقيقيــا لتوجيهــات

والحوســبة الســحابية والعمل على تطوير

ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة في

مهــارات الشــباب وقدراتهــم فــي مجــاالت

توفيــر أقصــى وأمثــل درجــات التدريــب

التكنولوجيــا المختلفــة مــن خــال توفيــر

للشــباب البحرينــي عبــر منــح وفــرص

فرص عمل تدريبية في مكاتب الشركة.

تدريبيــة فــي كبريــات الشــركات وأعرقهــا،

كمــا بارك ســموه توقيع مذكــرة التفاهم مع

وهــو األمــر الــذي يتفــق مــع مبــادرات

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية وغرفة

البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطاعيــن

تجــارة وصناعة البحريــن ،إذ وقع المذكرة

الشــباب والرياضي “استجابة” ،التي نصت

جميــل حميــدان ،وأيمــن المؤيــد ،وســمير

مبادراتــه علــى تدريــب الشــباب وتأهيلهــم

ناس ،حيث ســتعمل وزارة العمل والتنمية

وتوفير منح تدريبية لهم.

االجتماعيــة وغرفــة تجــارة وصناعــة

وتابــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة

البحريــن علــى توفيــر فــرص تدريبيــة

“نحــن فخــورون بإطــاق هــذا البرنامــج

للشــباب عبــر حث الشــركات والمؤسســات

البحريني”.

للدخول في البرنامج.

والعمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــع وزارة العمــل
وشــركة أمــازون ويــب سيرفيســز ()AWS

وتابــع ســموه “يتوافــق برنامــج “فــرص”

مــن جانبــه ،أشــاد وزيــر العمــل والتنميــة

وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن لتأكيــد

مــع رؤيــة مملكــة البحريــن  2030والتــي

االجتماعية بإطالق ســمو الشــيخ ناصر بن

التزامنــا التــام بتوفيــر فرصــة تدريبيــة

تعطي الشــباب البحريني مســاحة واســعة

حمد آل خليفة برنامج “فرص” ،الذي يدعو

متميــزة للشــباب البحرينــي تســاهم فــي

العديد من الشركات والمؤسسات.
جاء ذلك أثناء استقبال سمو الشيخ ناصر
بــن حمد آل خليفة لعضــو المجلس األعلى
للشــباب والرياضــة رئيــس لجنــة التنســيق
والتنفيــذ والمتابعــة ســمو الشــيخ فيصــل
بن راشــد آل خليفة ،ووزير العمل والتنمية
االجتماعية جميل حميدان ،ووزير شــؤون
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد ،ورئيــس
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس،
ونائــب رئيــس “أمــازون ويــب سيرفيســز”
للقطــاع العــام العالمــي تيريــزا كارلســون
وعدد من المسؤولين.
ويهــدف برنامــج “فــرص” إلــى تقديم منح
وفــرص تدريبيــة للشــباب البحرينــي فــي
الشــركات والمؤسســات؛ مــن أجــل تنميــة
قــدرات الكوادر الوطنيــة وتعزيز مهاراتهم
وصقــل خبراتهــم مــن خــال دورات
متخصصــة في مجــاالت متعــددة ،والعمل
على زيادة حجم كفاءة الشباب وبناء الثقة
عبر مهارات تطبيقية تســاعد الشباب على
االبتكار وبناء المســتقبل وتهيئته للدخول
فــي ســوق العمــل وقيــادة ريــادة األعمــال.
وبهــذه المناســبة ،قــال ســمو الشــيخ ناصر
بن حمد آل خليفة “إن التوجيهات الملكية
الســامية لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،دائمــا
مــا تحثنــا علــى العمــل بــكل عــزم مــن أجل
توفير الفرص التدريبية للشباب البحريني
فــي مختلــف المجــاالت وجعلــه الواجهــة
األولــى لســوق العمــل عبــر تنميــة مهاراتــه
فــي مختلــف المجــاالت وصقلهــا بطريقــة
متميــزة عبر بناء شــراكات مع المؤسســات
والشــركات لتأخذ دورهــا الوطني في بناء
الثروة الحقيقية للبحرين”.
وبين ســموه “يعتبــر برنامج (فرص) بمثابة
الخطــوة األولــى والنمــوذج المتميــز فــي
المنطقــة والذي سيســعى إلى توفير فرص
تدريبيــة للشــباب البحرينــي فــي مختلــف
المجــاالت وتســخير التكنولوجيــا لخدمــة
الشــباب عبــر هــذا البرنامــج الرائــد الــذي
سنســعى مــن خاللــه إلــى تأصيــل مبــادئ
البيئــة التنافســية العادلــة المفتوحــة التــي
نؤمــن بهــا؛ مــن أجــل االرتقــاء بالقطــاع
الشبابي وتوفير الفرصة التدريبية للشباب

 17100أسرة وفرد يستفيدون من الضمان االجتماعي
آليات متقدمة لتبادل المعلومات بين “العمل” و“البحرين الوطني”

مدينة عيسى  -وزارة العمل

أشــاد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة

الحكوميــة وتلبيــة متطلبــات المواطنيــن

جميــل حميــدان بالتعــاون البناء بيــن أجهزة

بــكل يســر وســهولة ،مشــيرًا إلــى أن التعاون

الدولــة الرســمية للمســاهمة فــي تذليــل

بيــن الــوزارة ومصــرف البحريــن المركــزي

الصعوبــات المتعلقــة باالرتقــاء بمســتوى

وبنــك البحريــن الوطنــي مســتمر لتحقيــق

الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ،منو ًهــا

هــذا الهــدف ،مــن منطلــق الحــرص علــى

فــي هــذا الشــأن بالتعــاون األخيــر الــذي تــم

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في أعلى

بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة،

مستوياتها.

ومصــرف البحريــن المركزي ،وبنــك البحرين

وتســعى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة

الوطني ،فيمــا يتعلق باعتماد آليات متقدمة

فــي هــذا الخصــوص إلــى ضمــان تحقيــق

لتبــادل البيانــات بين الــوزارة وبنك البحرين
الوطنــي؛ إلتمام عمليات صرف المســاعدات

جميل حميدان

التميــز فــي الخدمــات مــن خــال تأســيس
بيئــة نموذجيــة لنظم المعلومــات تعمل على

االجتماعية للمواطنين والتي تشمل الضمان

الدعــم المالــي عــاوة الغــاء  122905أســر،

تحســين كفــاءة عمليــات الــوزارة ،من خالل

االجتماعــي والدعــم المالــي ومخصــص

أما المســتفيدون من مخصــص اإلعاقة فبلغ

الحــرص علــى تبــادل المعلومــات وتأمينهــا

اإلعاقــة بآليات تقنية محكمة تكفل الســرعة

عددهم  11823من األشخاص ذوي اإلعاقة،

عبــر تكويــن بيئــة معلوماتيــة قــادرة تقديــم

والدقة الالزمة.

وفق إحصاء أغسطس .2019

الخدمــات االجتماعيــة التــي أقرتهــا الدولــة

وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن مســاعدات

وفــي هــذا الشــأن ،أكــد حميــدان أن النجــاح

لألســر ولــذوي اإلعاقــة وكبــار المواطنيــن،

الضمــان االجتماعــي  17100أســرة وفــرد،

فــي تنفيذ هذه الخطــوة يأتي ترجمة عملية

والتــي تســعى من خاللها إلــى تحقيق الرفاه

فــي حيــن بلــغ عــدد األســر المســتفيدة مــن

لتوجيهــات الحكومــة بتحســين الخدمــات

واألمن االجتماعي للفئات المذكورة.

فــي دخــول الشــركات للبرنامــج وتوفيــر

البشــري خيــارا إســتراتيجيا ال مناص منه،
إذ إن ذلــك لــن يتأتــى إال مــن خــال تهيئــة
الشــباب البحرينــي وتدريبــه بالطريقــة
الســليمة التــي مــن خاللهــا يكــون قــادرا
على شــغل وظيفته بكل اقتــدار ،خصوصا
فــي ظل الظــروف والتغيــرات االقتصادية
لهذا الهدف وضمن نفس اإلطار.

الموقــع اإللكترونــي لبرنامــج “فــرص” على
العنــوان اإللكترونــي (estijabah.mys.
 )gov.bhومــن ثــم الضغــط علــى قائمــة
مبــادرات وبعــد ذلــك الضغط علــى برنامج
“فــرص” والتســجيل فــي الموقــع للبحــث
عن الفرص التدريبية ،كما يمكن للشــركات
والمؤسســات

الدخــول

علــى

الموقــع

والتســجيل بــه لعــرض الفــرص التدريبيــة
التي يمكنها توفيرها للشباب البحريني.
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الملك بيدرو واألستاذ مصطفى وحرف السين

Û Ûكلمــا زرت مدينــة غرناطــة اإلســبانية أحــرص دائمً ــا علــى
حضــور عــروض فن الـــ “فالمنكو” اإلســباني ،الــذي تؤديه
فــرق فنيــة مــن غجــر إســبانيا بعــد أن أصبــح هــذا الفــن

مرتبطــا اآلن بالغجــر اإلســبان دون ســواهم ،مــع أنــه بقي

وظــل مشــدودا إلــى جــذوره الثقافيــة الموريســكية ذات

األصول العربية اإلسالمية.

Û Ûوقــد اســتنتجت وتوصلــت جميــع األبحــاث والدراســات
إلــى نتيجــة واحدة ،وهي أن هذا الفــن الفلكلوري الغنائي
أساســا علــى
ً
الموســيقي أصلــه عربــي أندلســي ،يعتمــد

النجــوى والشــكوى والشــجن ،وتتجســد فيــه وبشــكل

واضح أحاســيس الحزن والحســرة واألسى التي تعكسها
التســمية “فالمنكو” ،وهي كلمة محرفة من أصلها العربي
“فالح منكوب” بعد حذف حرفي الحاء والباء إشارة إلى
الفالحيــن الموريســكيين اإلســبان الذيــن ينحــدرون مــن

أصــول عربية إســامية ،والذين كانوا مــن مالك األراضي
خــال الحكــم العربــي اإلســامي لألندلــس وجــردوا بعــد

انهيــار ذلك الحكم مــن كل ثرواتهم وممتلكاتهم وتحولوا
إلــى فالحين يعملــون تحت إمرة المــاك الجدد لألراضي
مــن المســيحيين اإلســبان ،فــكان انبثاق هذا الفن يشــكل
مظهــرا مــن مظاهــر التعبيــر عــن الرفــض واالحتجــاج

واالستياء والسخط وعن المرارة واأللم والغبن والحسرة
التــي يشــعر بهــا هؤالء البشــر بعد مــا حل بهم مــن تنكيل
وقتــل ونهــب وســلب وإبــادة لثقافتهم وهويتهــم ،ولذلك

تتجلــى عنــد أداء هــذا الفــن بوضــوح شــحنات الغضــب

والتذمر واالنفعال العاطفي التي يعبر عنها الفنانون ،ومع
ذلــك فقــد أصبح هــذا الفــن مصــدرً ا ومنبعً ا زاخــرً ا ينضح

بالمتعــة الفنية الراقية والنبيلة والمؤثرة ويتضمن أغاني
وألحان حزينة وأخرى ذات طابع مرح.

المغلوبــة علــى أمرهــا والمقهــورة للتعبيــر عــن تذمرهــا

واســتيائها وســخطها عــن طريــق اإلبداع في الفن بشــكل

عام والغناء والموسيقى بشكل خاص.

Û Ûولدرء بطش الكنيســة و“محاكم التفتيش” للموريسكيين
والتماســا واســتعطافً ا وبعضهــا اآلخــر يتضمــن إطــراء
ً

Û Ûمثــل الملــك بيــدرو كنــت أعانــي مــن عــدم القــدرة علــى

فــإن بعــض أغانــي الفالمنكــو كانــت تتضمــن تضرعً ــا
ومديحــا للكنيســة وللملــك بهــدف إثبــات الــوالء للنظــام
ً

وااللتزام والتمسك بالدين المسيحي بعد أن أجبروا على
التخلي عن اإلسالم واعتناق المسيحية.

والتي يتم ترديدها بين مقاطع وأبيات األغنية لتعبر عن
اللوعــة واألســى لحالهــم ومعاناتهــم وأوضاعهــم المزريــة

أيضــا المنــاداة والمناجــاة
وظروفهــم القاســية ،وتتضمــن ً

وطلــب الغــوث والخــاص ممــا يتعرضــون لــه مــن ظلــم
وإجحــاف واســتغالل مــن قبــل تجــار اللؤلــؤ ،فأصبحــت

تلــك األغانــي كاألدوات أو القنــوات التــي يمر مــن خاللها
خطــاب النقــد السياســي ومطالــب اإلصــاح االجتماعــي

واالقتصــادي ضمــن نــزوع الكثيــر مــن الفئــات والشــعوب

والدتــي (رحمهــا هللا) بتدريســي القــرآن الكريــم وأنــا فــي

ســن الخامســة ،وحاولت جاهدة تصحيح نطقي ،وكعادة

متماهيً ــا مــع تراثهــم ويعبــر عــن حالهــم ومــا يعانونــه من

فقد أدى ذلك إلى ترسيخ العقدة وتثبيتها كما يؤكد ذلك

هــذا التراث أو هذا الفن وســاهموا فــي تطويره ووجدوه

تهميش وكبت ،وبذلك فقد استمر وظل هذا الفن متميزً ا
ومتوشــحا بوشاح الحزن واالكتئاب ومتصديًا لالستبداد
ً

والفساد والظلم االجتماعي.

الضــرب بعصــا الخيــزران ولكــن دون جدوى ،بــل بالعكس
علمــاء التربيــة وخبــراء التعليــم وعلمــاء النفــس وحتــى

خصوصــا
ً
أســاتذة السياســة ،فكلهــم يقولــون إن الشــدة،
المفرطــة ،ال تــؤدي إلــى تحقيــق األغــراض واألهــداف

Û Ûفــي زيارتــي األخيــرة لغرناطــة حضــرت حفلــة مميــزة

المبتغــاة بــل إنهــا تأتــي بنتائــج عكســية ،إلــى أن يئســت

متخصصيــن .فــي تلــك األمســية أدى مطــرب الفرقــة

حفــظ القــرآن الكريم عند بلوغي التاســعة بعد أن اجتزت

خصصــت للتعريــف بهــذا الفــن بمشــاركة مترجميــن

أغنيــة فيهــا إطراء وإشــادة ومديح بالملــك بيدرو العادل
ملــك قشــتالة وليــون الــذي أســس نظامً ــا إداريًــا مركزيًــا
أيضا عن
قويًــا ال ســابق لــه ،كمــا قــال المغنــي ،الــذي نقــل ً
األســطورة ،أن الملــك بيــدرو كان وســيمً ا طويــل القامــة
مفتــول العضــات ،أشــقر بعيــون زرقــاء ،مهيــب الطلعــة،

مثقفــا وقارئًــا نهمً ــا ،مولعــا ومحبــا للموســيقى والشــعر

والنســاء ،لكنــه كانــت لــه لدغــة أو لثغــة فــي نطــق حــرف

السين ويستبدلها بحرف الثاء ،ولم يتمكن هو أو يحاول
أو يجرؤ أحد على إصالح نطقه.

والدتــي وفقدت األمــل وتركتني على علتي حتى أتممت

صراعً ا مضنيً ا مع نص قدسي في غاية اإلعجاز والبالغة
تكــرر حــرف الســين فيــه  6013مــرة وردت فــي 3423

آية ،فكنت أنطق االســم “اثمً ا” وأصبحت ســورة اإلســراء
“ثــورة اإلثــراء” ،وكان مــن بين أنبيــاء هللا “عيثى وموثى
وإثماعيــل ويوثــف وإثحــاق وثليمــان” وغيرهــم ،وكانــت

قراءة ســورة الناس أو “ثورة الناث” كابوســا بالنســبة لي،

وهي آخر سورة من سور القرآن الكريم ،إذ يقول سبحانه
ب النَّ اس،
ِسمِ اللّهِ الرَّ ْحمَ ِن الرَّ ِحيمِ  ،قُ ْل أ َُعوذُ بِرَ ِّ
وتعالى“ :ب ْ
ْخنَّ اس ،الَّذِ ي
اس ال َ
ِك النَّ اسِ ،إلَهِ النَّ اس ،مِ ن َش ِّــر الْوَ ْســوَ ِ
مَ ل ِ

Û Ûكان الملــك بيــدرو محبوبًــا جدا من شــعبه ويتمتع بتقدير

ْجنَّ ةِ وَ النَّ اس” .ولكم أن
ــن ال ِ
اس مِ َ
صدُ ورِ النَّ ِ
س فِ ي ُ
يُ وَ ْســوِ ُ

الدولــة وقــادة المجتمــع ورؤوســه أن يلغوا حرف الســين

أحرف السين فيها إلى ثاء ،أما سورة الكوثر فهي األسهل

ولكنهــا بــكل وضــوح تبــرز كتعابيــر عميقــة قويــة عنيفــة

الغواصيــن فــي منطقتنــا الخليجيــة فــي فــن “الفجــري”،

لفــظ حــرف الســين وأَســتبدله بحــرف الثــاء ،وقــد بــدأت

Û Ûوبعــد أن ُطــرد الموريســكيين مــن إســبانيا تلقــف الغجــر

من اللغة اإلسبانية ويستبدلوه بحرف الثاء حتى ال يبدو

إلــى حد كبيــر للمقاطع الصوتية التي تبدأ وتتخلل أغاني

ذلك الوقت.

تلك األيام استخدمت أشد وأقسى الوسائل ،بما في ذلك

Û Ûوتتميــز مقدمــات أغانــي الفالمنكــو باألنّــات واآلهــات

مثخنــة بالجــروح ومثقلــة بالمــرارة والوجع ،وهــي قريبة

إلــى تشــويه في نطق الحروف يتســبب فــي عدم وضوح

األهــل والصحبــا” وكان
َ
المعنونــة “تذكــرت فــي أوطانــي

كنــت ألــدغ أو ألثــغ مثــل الملــك بيــدرو ،وهي حالــة تؤدي

الكالم ،وكانت منتشــرة بين الصغار والكبار خصوصا في

النــاس واحترامهــم كمــا جــاء فــي األغنيــة ،فقــرر حكماء

ومقاطــع صوتية قصيــرة ال تحمل أي معنى لغوي محدد،

صبــاي وفــي مرحلــة دراســتي التحضيريــة واالبتدائيــة

بالضــرب عندمــا كنــت أخطــئ أو أقصــر ،بــل كان يطلــب

الملــك شــاذً ا أو ذا عاهة أو يشــعر بالنقــص ،ولكي يجنبوه
أي حــرج أو انتقــاد ،ومــن هنا تغيــر نطق اللغة اإلســبانية،

كمــا يؤكــد ذلــك علمــاء اللغة ،لذا علــى ســبيل المثال نجد
غالبيــة ســكان إســبانيا يقولــون برثلونــة بالثــاء وليــس

برسلونة بالسين كما ينبغي لها أن تُ نطق باللغة اإلسبانية.

Û Ûوقــد اختتــم المطــرب وصلتــه الغنائيــة في تلك األمســية
بهــذه الكلمــات“ :مــن أجــل حــب الملــك كان النــاس علــى

اســتعداد لالنحــراف بتراثهــم وثقافتهــم ،نعــم ومــن أجل

الملك بيدرو فقد عوج شعب إسبانيا لسانه”!

Û Ûفــي هــذا الحفــل اكتشــفت أن ثمــة عامــا مشــتركا كان
يجمعنــي بالملــك بيــدرو فــي مرحلــة مــن المراحــل؛ ففــي

تتصوروا كيف أصبحت تالوة هذه السورة بعد تغيير كل
بالنســبة لــي ،فهــي الوحيدة في القــرآن الكريم التي ليس
فيها حرف سين.

Û Ûفــي مرحلــة دراســتي االبتدائيــة فــي المدرســة الغربيــة
بالمنامة التي أصبح اسمها اآلن “مدرسة أبوبكر الصديق”

كان مــدرس اللغــة العربيــة فــي فصلنــا رجــا فاضــا مــن
فلســطين اســمه األســتاذ مصطفى ،وال أتذكر اآلن اســمه

ومدرســا حازمً ــا شــديدً ا
ً
الكامــل ،وكان أســتاذً ا متمكنًــا
صارمً ــا فــي أســلوب تدريســه ،يلجــأ دائمً ــا إلــى معاقبــة
الطالــب المخطــئ أو المقصــر بالضرب بالعصا بشــدة على
يديــه ،كمــا كان يفعــل كل المدرســين فــي ذلــك الوقــت

عندما كان العقاب بالضرب يعتبر أفضل وسيلة لإلصالح

والتربية والتعليم ،لكن األستاذ مصطفى لم يكن يعاقبني

منــي أن أردد بيتــا من قصيدة الشــاعر معــروف الرصافي

البيت مكتظا بحرف السين وهو:

Û Ûتساوى لديها السهل والصعب في السرى ...فما استسهلت
سهل وال استصعبت صعبا.
ً

Û Ûفــكان األســتاذ مصطفــى يكتفــي باالســتمتاع والضحــك
علــى أســلوب وطريقة لفظــي وإلقائي للبيــت عندما كنت
اســتبدل حرف الســين بحرف الثاء ،وكان زمالئي الطلبة
فــي الفصــل يغبطوننــي ويحســدونني علــى تمكنــي مــن

تجنــب العقــاب بالضــرب ويتمنــون لــو أنهم كانــوا يعانون
من المشكلة ذاتها.

ومحرجــا من هذه
ً
Û Ûلكننــي كنــت متضايقً ــا ومهمومً ــا وقلقً ا
الحالــة ،وقــد ازداد همــي وقلقــي عندمــا علمــت أنــه عنــد
بعــض فقهــاء المســلمين ال تجــوز إمامــة الرجــل األلــدغ،

كمــا أنه يُ حرَ م مــن الكثير من الوظائف التي تتطلب نُطقً ا
صحيحــا ،فقــررت أن أعالــج هذا الخلل بعــد أن عرفت أن
ً

ســبب هــذه المشــكلة بالنســبة لي كانــت انحراف أســناني
عــن وضعهــا وعــدم وضــع لســاني فــي موضعــه الصحيح

عنــد نطق هــذا الحرف ،وقد نجحت بعد محاوالت كثيرة

في التخلص من المشــكلة وزالت العقدة وأصبحت ألفظ
حــرف الســين بالنطــق الصحيــح بعد أن أدركــت أن حرف

صحيحــا ســليمً ا عندما تلتقــي مقدمة
ً
الســين يتــم نطقــه

اللســان مــع الحافة العليــا للثة خلف األســنان العلوية ،أما
حــرف الثــاء فيتم لفظــه عندما تلتقي مقدمة اللســان من

أعلى مع أطراف األسنان العلوية.

Û Ûفــي حصــة اللغة العربية وأمام األســتاذ مصطفى أخفيت
حقيقــة تمكنــي مــن لفظ حــرف الســين بالنطــق الصحيح
أو بالشــكل الصحيــح ولــم أبــح أو أفصــح عــن ذلــك حتى
نهايــة ذلــك العام الدراســي تجنبًا وخوفً ــا من أن يضربني

األســتاذ مصطفــى بالعصــا في حالة ارتكابــي ألي خطأ أو
بدل عن ذلك االســتمرار في قراءة بيت
تقصير ،وفضلت ً

شعر معروف الرصافي باللدغة أو اللثغة التي كانت تمتع
عوضــا عن ضربي
ً
األســتاذ مصطفــى وتجعلــه يكتفي بها
بالعصا.

Û Ûالعبرة التي خرجت بها من تلك التجربة المحرجة هي أن
أي إنســان قادر على تحقيق أهدافه ومراميه المشــروعة

إذا حــاول واجتهــد ،وأن الملــك بيــدرو في حــال صدق ما

رواه المطــرب فــي تلــك األمســية علــى الرغــم مــن عدلــه
وشــجاعته وقوتــه ربمــا كانــت تنقصــه اإلرادة والعزيمــة
والتصميم.

Û Ûوشكرً ا لألستاذ مصطفى ورحمه هللا حيً ا كان أو ميتً ا.

“السياحة” تشارك السعودية االحتفال بيومها الوطني

فعاليــات على مــدار  5أيام مــن  19ولغاية  23ســبتمبر

المنامة  -هيئة البحرين للسياحة والمعارض

بمناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي
الــذي يصــادف  23ســبتمبر  ،2019تقيــم هيئــة
البحريــن للســياحة والمعــارض باقــة متميــزة
ً
احتفــال باليوم الوطني
من الفعاليات الشــيقة؛
الســعودي علــى مــدار  5أيام ابتــداءً من تاريخ

 19ولغاية  23ســبتمبر الجــاري؛ تأكي ًدا لروابط
الوحدة واالنتماء بين الشعبين الشقيقين ،إلى
جانب توطيد عالقات األخوة والتعاون بينهما
تحت قيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة وعاهــل المملكــة
العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود .وســتتضمن احتفــاالت هيئــة البحريــن
للســياحة والمعارض باليوم الوطني الســعودي
تشكيلة كبيرة من الفعاليات واألنشطة الشيقة
مثــل األلعــاب الناريــة والمراكــب الشــراعية
ً
فضــا عــن عــروض الموســيقى
“البوانيــش”
والرقص التقليدية وغيرها.
وبهذه المناســبة ،قال مستشــار هيئــة البحرين
للسياحة والمعارض علي فوالذ “بهذه المناسبة
العزيزة على قلوبنا نود أن نتقدم بأسمى آيات
التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة
العربيــة الســعودية بحلــول الذكــرى التاســعة
والثمانين لليوم الوطني السعودي .كما نرحب
بجميــع الزوار والمقيمين القادمين من المملكة
لمشــاركتنا االحتفــاالت التــي ســتقام علــى
مدى خمســة أيــام في مناطق متفرقــة بمملكة
البحرين”.
ً
وأضــاف قائل “سنســتمر باســتضافة الفعاليات
خصوصا خالل
ً
المناسبة للعائالت طوال العام،
العطــات األســبوعية ضمــن جهودنــا لتطويــر
قطاع السياحة المحلي وتعزيز مكانة البحرين
علــى خارطة الوجهات المرحبة بالعائالت .كما
ســنواصل العمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــع مكتبنــا

التمثيلي في الرياض؛ بهدف تطوير المنتجات

الهيئــة طويلــة المــدى لتطويــر القطــاع

علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي ،وإبــراز

الســياحي والتــي تقــع تحــت مظلــة تســويق

المقومــات الســياحية لدعم الجهــود التي تعزز

للمملكة”.

الهويــة الســياحية “بلدنــا بلدكــم” ،والتــي تركــز

مــن إســهام القطاع إيجابــا في الناتــج المحلي

وتنــدرج هــذه الفعاليــات ضمــن اســتراتيجية

علــى ترويــج المنتــج الســياحي البحرينــي

بالتوافق مع رؤية المملكة االقتصادية .2030

الســياحية الفريــدة التــي تدعــم نمــو االقتصاد
الوطني ،من أجل زيادة أعداد الزوار الوافدين

سمو الشيخ خليفة بن علي :جهود متواصلة لتفعيل الخدمات الذكية

برعاية سمو نائب رئيس الوزراء“ ...الجنوبية” تطلق تطبيقا لتعزيز التواصل

المنامة  -بنا

برعايــة نائــب رئيس مجلس الــوزراء رئيس

بشــأن أهمية تقديم أفضل الخدمات الذكية

اللجنــة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت

والتجارب المتميزة.

ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة،
ً
ذكيــا
تطلــق المحافظــة الجنوبيــة،
تطبيقــا ً

وأشــار ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل
خليفــة إلــى أن إطــاق هــذه التقنيــة يأتــي

تجســي ًدا ألهــداف المحافظــة بتقديــم
ً
وفقــا ألعلــى المعاييــر العالميــة
خدماتهــا

“الجنوبيــة” فــي إطــار ســعي المحافظــة

المســتمر لتعزيــز التواصــل ونشــر الخدمات
الذكية واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وباستخدام أحدث التقنيات التي تعزز آلية

وأشــاد محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ

وكفاءة تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات
ً
مضيفــا ســموه أن هــذه الخدمــة
األهالــي،

خليفــة بــن علي آل خليفــة ،الرعاية الكريمة
لســمو نائــب رئيــس الــوزراء ،معربًا عــن بالغ
الفخــر واالعتــزاز لهــذه الرعايــة ،التــي تؤكد
أهميــة إطــاق تطبيــق (الجنوبيــة) كإضافــة
ناجحــة ضمــن باقــات التواصــل المبتكــرة،
وقــال ســموه إن تطبيــق “الجنوبيــة” يعكس
الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا المحافظة

سمو الشيخ محمد بن مبارك

سمو الشيخ خليفة بن علي

لتفعيــل الخدمــات الذكيــة علــى مختلــف

مــن نهــج التواصــل المباشــر والدائــم معهم،

جــزءا ال يتجــزأ من سلســلة طويلة من
ً
تعــد
الخدمات الذكية الحضارية والحديثة التي
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عادل المرزوق

ÛÛكانــت اللبنــة األولــى للنجــاح بأعلى درجــات التنظيــم والتخطيــط بامتياز
لموســم عاشــوراء ،تلــك التــي انطلقــت مــن مجلــس الــوزراء ،بصــدور

التوجيهــات الكريمــة مــن لــدن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن
سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء الموقر ،حفظه هللا ورعاه ،والتي رسمت
خطــة العمــل لتلبيــة احتياجات الموســم مــن جانب كل األجهزة الرســمية،
وتغطيــة كافــة المتطلبــات والوقــوف علــى المالحظــات والمقترحــات من
جانــب رؤســاء وإدارات المآتــم والمواكــب الحســينية ،ثــم تعاضــدت تلــك
الجهــود وتكاتفــت ليشــارك الجميــع فــي إحيــاء هــذه الذكــرى الجليلة في

تقدمهــا المحافظــة الجنوبيــة للمواطنيــن

أجواء من األمان والتنظيم واالرتياح وااللتزام بالنظام والقانون واألمن.

مناطــق المحافظة ،وتعزيز جودة الخدمات

وتبســيط اإلجــراءات بمــا يوفــر الوقــت

من أجل االســتفادة من الخدمات التفاعلية

المقدمــة لألهالــي وفئات المجتمــع ،انطالقا

تماشــيا مــع رؤيــة ســموه
والجهــد عليهــم؛
ً

اإللكترونية بسرعة وسهولة.

مؤسســاتها بتحقيــق أعلــى درجــات الراحــة والطمأنينــة والتنظيــم لهــذه

داعيــا إلــى اســتثمار هــذا التطبيــق؛
الكــرام،
ً

ÛÛوكانــت متابعــة ســمو رئيــس الوزراء ،رعــاه هللا ،تمثل اهتمــام الدولة بكل
المناســبة الدينيــة الســنوية التــي تأتي فــي كل عام ،وتأتــي معها منظومة
متكاملــة مــن الخدمــات التي تقدمهــا وترعاها الدولة وتهيئ لها كل ســبل
النجــاح ،فهــذه الذكــرى لهــا مكانتهــا في نفوس كل المســلمين عامــةً  ،وفي
نفوس أهل البحرين خاصةً  ،ومن مالمحها الجلية تلك التي تجمع مختلف

ترسية مناقصة تطوير المرحلة  2من تقاطع الفاروق

عـــلـــى الـــشـــركـــة األقــــــل ســــعــــرًا ويــســتــمــر الـــعـــمـــل  15شــهــرا

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

مكونــات المجتمــع البحرين بــروح المحبة والتآخي والتعايــش والتعددية
واحتــرام األديــان والمذاهب والمعتقدات ،وقد ســمعنا هــذا الكالم الطيب
فــي اســتقبال “خليفة بن ســلمان” لعــدد من ممثلي المآتم الحســينية قبيل
حلول الموســم بمدة وجيزة ،وتحدث ســموه عن وحدة وتماسك المجتمع
والتمســك بقيــم التواصــل واالعتــدال ونبــذ الدعــوات البغيضــة ،وتقديــر
جهود القائمين على المآتم الحسينية والمواكب في تكريس القيم النبيلة؛
ذلــك ألن أهــل البحرين يجتمعون في رحاب المناســبات اإلســامية تحت
مظلة الوطن الكريم ونشر الخير والسالم والمحبة.

ÛÛإن تأكيــد ســموه علــى حــرص الحكومــة علــى تســخير اإلمكانــات الالزمة
خروج بموسم عاشوراء على الوجه األكمل ،في ظل ما دأبت عليه مملكة

أعلــن وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلف عن ترســية

البحريــن مــن كفالــة الحقــوق والحريــات للجميــع ،وعلــى مــدى الســنوات

مجلــس المناقصــات والمزايــدات لمناقصــة تجميــل تقاطــع الفــاروق المرحلــة الثانيــة

الماضيــة فــي المواســم الســابقة ،جعل ذكرى عاشــوراء بمكانتهــا ومبادئها
وفيوضهــا الدينيــة واإلنســانية والوطنيــة واالجتماعيــة ،منبعً ــا لترجمــة

بمســاحة تقــدر بـــ  12.2ألــف متر مربع على (شــركة نيوكاســل) للمقاوالت وهي الشــركة

معاني ومدلوالت الوحدة الوطنية وتماســك النســيج والســلم االجتماعي،

األقل سعرًا.
وأشــار خلــف إلــى أن الــوزارة قــد انتهــت
بالفعــل مــن إعــداد الخرائــط التفصيليــة

والمواصفــات الفنيــة لمنطقــة تقاطــع
الفــاروق وتــم االنتهــاء مــن جميــع

التراخيــص ،إذ مــن المتوقع البــدء بالعمل
بالمشــروع فــي  25ســبتمبر الجــاري

ويســتمر العمــل فــي المشــروع لمــدة 15
شهرا.

وأوضــح أن “المشــروع يشــمل اســتصالح
وتســوية األرض وإنشــاء شــبكة الــري
األوتوماتيكيــة

وخزانــات

ومحطــات

مضخات الري وإنشــاء النافــورات المائية
ومصابيــح اإلنــارة الكهربائيــة وزراعــة

مختلــف أنــواع نباتــات الزينــة واألشــجار

أيضــا مــن أهــم مرتكــزات المشــروع اإلصالحــي لحضــرة صاحــب
ً
وهــي

والمســطحات الخضــراء المالئمــة لطبيعة

الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة ،ملك البالد المفــدى حفظه هللا

األرض والمناســبة لمنــاخ مملكة البحرين،

ورعاه ،فكل القيم الســامية يعتنقها أبناء البحرين لصالح وطنهم والتفافً ا
حول قيادتهم وأسرتهم البحرينية بكل أطيافها.

مــع إنشــاء الخزانــات األرضيــة لتخزيــن

ÛÛلقــد كانت صــور التعاون بين المؤسســات الدينية والمواكب والمشــاركين

مياه الري الالزمة لذلك”.

وبيــن األجهــزة الحكوميــة هــذا العام تمثــل إضافة مهمة في هــذه الذكرى

وبلغت كلفة المرحلة األولى من المشروع

التــي يشــارك فيهــا اآلالف مــن المواطنيــن فــي مختلــف مناطــق البحرين،

نحــو  100ألــف دينار شــاملة جميع أعمال

وتتنوع فعالياتها وبرامجها وأنشــطتها وكلها تتطلب تســخيرً ا لإلمكانيات

التســوية والدفــان وتجهيــز شــبكات

والتســهيالت للقيــام بعمــل جبــار يســتحق عليــه الجميــع الشــكر والتقديــر

الــري الرئيســة ومحطــات المضخــات

واالمتنــان ،ولهذا ،فإن القائمين على الحســينيات والمواكب يثمنون عاليً ا

وزراعــة المســطحات الخضــراء والنخيــل

توجيهات ســمو رئيس الوزراء ،أطال هللا عمره ،ويتشــرفون برفع أســمى

وأشــجار وشــجيرات الزينــة ،إضافــة إلــى

آيــات الشــكر والعرفــان لســموه ،فقــد عاشــت البحريــن “عاشــوراء” بأعلــى

تمديدات شــبكات الري وتمديدات اإلنارة

مســتوى من التنظيم والتنســيق والتخطيط أســهم في إبراز أجمل صورة

التجميليــة ،وصيانــة مجســمات الســفن

لممارسة الشعائر الدينية بارتياح وسالم في كنف الدولة.

الشــراعية ضمن خطة التطوير والتجميل
والزراعة لتقاطع الفاروق.

دور مهم لمواكب العزاء بتعزيز الشراكة المجتمعية

محافظ الشمالية متفق ًدا عزاءي إسكان عالي ومدينة حمد

المفتش العام يتفقد الجهوزية األمنية للشرطة النسائية

مشيدا بدورها في تأهيل األحداث الجانحين وتقويم سلوكهم

الجنبية  -المحافظة الشمالية

المنامة  -وزارة الداخلية

أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور دور

تنفيــذا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة الشــيخ

إدارات المآتــم ومواكــب العــزاء فــي تعزيــز

راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة بمتابعــة

التعــاون والتنســيق وتحمــل المســؤولية

اســتعداد وجهوزيــة جميــع إدارات الــوزارة

وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــن أجــل

لتقديــم أفضــل الخدمــات األمنيــة ،قــام

إنجاح موسم عاشوراء ،بما يعكس الصورة

المفتش العام اللواء الشيخ خليفة بن أحمد

الحضاريــة لمملكــة البحريــن فــي حفــظ

آل خليفــة ،بزيــارة اإلدارة العامــة للشــرطة

ورعايــة حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة

النســائية ومركز رعاية األحداث ،حيث كان

وفق األطر القانونية.

فــي اســتقباله المديــر العــام لــإدارة العميــد

وأضــاف أن توجيهــات الحكومــة تصب في

منى عبدالرحيم.

تســهيل الخدمــات للمآتــم ومواكــب العــزاء

وخالل الزيارة ،التي رافقه فيها مدير إدارة

إلقامــة الشــعائر الحســينية ،مؤكــ ًدا أن

الجهوزية العقيد غازي صالح الســنان ،تفقد
المفتــش العــام مســتوى األداء والجهوزيــة

“عاشــوراء نسمو” تجســد الحب والتضحية
مــن أجــل الوطــن ،مشــي ًدا بجهود المشــرف

األمنيــة فــي تنفيــذ المهام الموكلة للشــرطة
النســائية ،وســير العمــل واإلجــراءات

إلــى الجهــود التــي تبذلهــا اإلدارة لتحســين

لالنحــراف وتقويــم ســلوكهم ،وجهودهــم

مســتوى األداء بمــا يســاهم فــي الحــد مــن

المبذولة لتحقيق مبدأ الشــراكة المجتمعية

المتخــذة التــي مــن شــأنها تقديــم أفضــل

الجريمة ومكافحتها.

والعمــل علــى رفــع وعــي المجتمــع بشــأن

الخدمــات األمنيــة ،والمهــام التــي تضطلــع

وأشــاد المفتــش العــام بالدور الــذي تقوم به

الجريمــة لمكافحتهــا والحــد منهــا ،مثمنــا

اإلدارة العامــة للشــرطة النســائية ومركــز

ســرعة االســتجابة والفاعليــة فــي األداء
بمــا يكفــل تقديــم الخدمــات األمنيــة بأعلى
مستوى من الدقة والسرعة واإلنجاز.

العام على العزاء المركزي في إســكان عالي

كمــا أشــاد المحافــظ بــدور القائميــن علــى

فــي البلديــة علــى توفيــر خدمــات النظافــة

مواكــب العــزاء فــي إســكان عالــي ومدينــة

والمحافظــة

مختلــف

الســيد حســين الموســوي ودوره الفعــال

حمــد ،وتعاونهــم فــي توزيــع المهــام بشــكل

اإلمكانــات؛ مــن أجــل االرتقــاء بعاشــوراء،

والمســتمر مــع المحافظــة الشــمالية ،األمــر

حضــاري ومنظــم يعكــس ســمة المجتمــع

مشــيدا

البحريــن

الــذي يعكــس دور المجتمــع المدنــي فــي

المتماســك ونســيجه الواحــد ،كمــا أعــرب

التخصصي في توفير الخدمات الطبية في

بهــا اإلدارة مــن إجــراءات أمنيــة وخطــط

تحقيق الشــراكة المجتمعيــة ونتائجها على

المحافــظ عــن شــكره للمديــر العــام لبلديــة

االستقرار األمني.

المنطقة الشــمالية لميــاء الفضالة والعاملين

متمنيــا لمديــر الخدمــات الطبيــة
المناســبة،
ً

وقائيــة للمحافظــة علــى األمــن العــام فــي

رعايــة األحــداث فــي مجــال رعايــة وإعادة

نطاق اختصاص الشــرطة النســائية ،إضافة

تأهيــل األحــداث الجانحيــن والمعرضيــن

عليهــا

بجهــود

وتوفيــر

مستشــفى

السيد ناصر الهاشمي التوفيق والسداد.

مساعد وزير الخارجية :البحرين نموذج دولي باحترام حقوق اإلنسان
المنامة  -وزارة الخارجية

والــوزارات والمؤسســات الحكومية األخرى،

ً
ودوليا رائدا في احترام
إقليميا
أنموذجا
صرح مساعد وزير الخارجية عبدهللا بن فيصل بن جبر الدوسري بأن مملكة البحرين تمثل
ً
ً

ومنــح الدرجــات العلميــة ذات الصلــة ،الفتًــا
إلى اســتفادة موظفي الوزارة من العديد من

حقوق اإلنســان وحرياته األساســية وترســيخ قيم المواطنة والتســامح ،وتهيئة األجواء التشــريعية والتنظيمية أمام دفع مســيرة

الــدورات وورش العمــل التــي نظمهــا المعهــد

التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهج اإلصالحي الحكيم لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشــار الدوســري لــدى زيارتــه معهــد األمــم
المتحــدة للتدريــب واألبحــاث ()UNITAR
واالجتماع مع ربيع الحداد ،وهو مدير قطاع
دبلوماســية متعــددة األطــراف علــى هامــش
ترؤســه وفــد مملكــة البحريــن فــي الــدورة
الثانيــة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان
الدولــي فــي جنيف ،إلى حــرص المملكة على
تعزيــز الشــراكة مع المعهــد وتبــادل الخبرات

توسيع آفاق
التعاون مع
“يونيتار” بمجال
التعليم والتدريب

ببرامــج وأنشــطة المعهــد المتخصصــة فــي

البحريــن بفضــل المبــادرات اإلصالحيــة

المســتدامة والحقوق البيئية واالستفادة من

لجاللــة الملــك ماضيــة فــي تعزيــز إنجازاتهــا

تطبيقات البحث والتكنولوجيا.

الحقوقيــة والديمقراطيــة والتنمويــة الرائدة

وأكــد تطلــع مملكــة البحريــن بمــا تربطهــا من

ودوليا ،ومواصلة مشــاركتها الفاعلة
إقليميــا
ً
ً

عالقــات تاريخيــة وثيقــة مع األمــم المتحدة
إلــى توطيــد أواصر الشــراكة مــع معهد األمم

فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحفظ

التعــاون فــي تطويــر البرامــج التدريبــة

الســلم واألمــن الدوليين ،ومكافحــة التطرف

والمناهج التعليمية ونشر التوعية والتثقيف

المعرفيــة عاليــة الجــودة فــي العديــد مــن

واإلرهاب ودعم التنمية المســتدامة بأبعادها

المجتمعي بحقوق اإلنســان وقيمها ومبادئها

المؤسســات والمجالــس واللجــان الوطنيــة

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

الراقية كنهج إســتراتيجي ثابت منذ انطالق

المعنية بتعزيز ونشــر ثقافة حقوق اإلنســان،

واســتعرض مســاعد وزيــر الخارجيــة آفــاق

وأردف مســاعد وزيــر الخارجيــة أن مملكــة

المتقدم في مجاالت حقوق اإلنسان والتنمية

إثراء البرامج والحلول التعليمية والخدمات

المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك ،مشــي ًدا

في نيويورك في السنوات الماضية.

توفيــر برامــج التدريــب والنشــر والتعليــم

المتحــدة للتدريــب واألبحــاث بمــا يســتهدف

مع المنظمات والوكاالت األممية المتخصصة

حول أنشــطة الجمعية العامة لألمم المتحدة

وتكريس قيم المواطنة والتســامح والسالم،

فــي تدعيــم جهــود المجتمــع الدولــي فــي

في إطــار منظومة متطــورة لحماية الحقوق

بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية

بســط األمــن والســام واالســتقرار وتعزيــز

والحريــات بمــا يتوافق وانضمام المملكة إلى

إلــى تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات مــع

الحــوار بين الحضــارات والثقافــات واألديان

المواثيق الحقوقية الدولية.

المؤسســات والمعاهــد الدوليــة فــي وضــع

وخدمــة اإلنســانية ،بما يتوافق مع سياســتها

وأشــار في هــذا الصــدد إلى ســعي “أكاديمية

البرامــج التدريبيــة وعقــد الــدورات والورش

الخارجيــة المتزنــة ،وينســجم مــع رؤيتهــا

محمــد بــن مبــارك آل خليفــة للدراســات

لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي

االقتصاديــة وتحقيــق أهــداف خطــة التنمية

الدبلوماســية” بتوجيهــات مــن الشــيخ خالــد

والقنصلــي ،والنهوض بــأداء موظفي الوزارة
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زينل :سمو رئيس الوزراء يولي اهتماما ج ًّما بتعزيز التعاون بين السلطتين

إيــران تمــارس دورا إرهابيــا بدعــم التطــرف وتهديــد المالحــة الدوليــة واإلقليميــة

المنامة  -بنا

وعن عالقة رئيســة مجلس النواب بالصحافة

قالت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يولي اهتماما جمً ا

واإلعالم ةهل تراها إيجابية أم سلبية ،أفادت
بأنها بين جيدة جدا وممتازة ،و “هناك تواصل

بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويوجه الوزراء والمسؤولين دائما إلى فتح قنوات التواصل مع النواب في كل

مســتمر بيــن النــواب واإلعــام ،فهــي عالقــة

ما يحقق تطلعات المواطنين ،وذلك النهج الحكيم من ســموه أســهم في ترســيخ أســس بناء متين من الثقة والتفاهم بين السلطتين،

مهمــة ال يمكن االســتغناء عنها ،ونحرص على

بــل إن ســموه فــي العديــد مــن المواقف عمل علــى إزالة أي خالف بين الجانبين في العديد من المواقف كما أن اســتقبال ســمو رئيس

تقويتهــا ،فنحــن جميعا غايتنا مصلحة الوطن

الوزراء األسبوعي للنواب في مجلسه ،وتوجيهه للوزراء بمواصلة الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المواطنين ،وحرصه

وشــعب البحرين ،والصحافة برســالتها النبيلة

على التفاعل مع طلبات النواب بوصفهم ممثلي الشعب ،خير دليل على التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت خالل حوار صحافي مع وكالة أنباء
ذلــك دون التعاون المثمــر مع الحكومة إال من

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
الــذي يســاند مســيرة المجلــس الديمقراطيــة،
وهــو مــا عزز من قــدرة المجلــس على تحقيق
النجــاح ،وهذا التعاون مــن قبل الحكومة كان
له األثر البالغ في تحقيق الكثير من المكاسب
الوطنيــة من خالل ســن التشــريعات التي من
شأنها أن تساهم في الدفع بالمسيرة التنموية
الشاملة”.
واســتدركت بالقــول “وعلــى الرغــم مــن
ذلــك فــإن نســبة الرضــا عــن أداء الــوزراء
والمســؤولين ليســت  ،% 100ولدينــا فــي
مجلــس النــواب تحفظــات علــى أداء بعــض
الوزارات والمؤسســات ،وموقفنا ذلك ال يقوم
علــى جوانب شــخصية ولكن مــن خالل دورنا
الرقابــي الــذي كفلــه الدســتور ،ونحن نــرى أن

علــى جلســات ومناقشــات وقــرارات الســلطة
التشريعية” .وعن الدور الذي يقوم به مجلس

للتواصل المباشر فأبوابنا مفتوحة للجميع

خــال اهتمــام صاحــب الســمو الملكــي رئيس
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب

كمــا أنهــا آليــة مهمــة إلطــاع المواطنيــن

ندعو الصحافة ومنصات التواصل االجتماعي

البحريــن (بنــا) “إننــا لــم نكن لنتمكن مــن إنجاز

الــوزراء ،ودعم ولي العهــد نائب القائد األعلى

تعكــس نبــض المجتمــع وتتفاعل مــع قضاياه،

البحرينــي ،والــذي بــات اليــوم يــدرك أهميــة

أنجــز  69موضوعً ــا خالل  22جلســة برلمانية،

المشــاركة الفاعلــة فــي االنتخابــات ،التــي هي

كما اتسم الدور األول بانعقاد جميع الجلسات

بالنســبة له تمثل واجبا وطنيا مقدســا ،تشــهد

فــي وقتهــا المحــدد ،كما ناقــش المجلس 115

عليه نسبة المشاركة العالية.

اقتراحا برغبة ،إلى جانب بحث  112مشروعً ا

وأعربــت عــن اعتزازها بما تحقــق حتى اليوم

بقانــون ،و 13مرســومً ا بقانــون ،إضافــة إلــى

مــن منجــزات تســاهم في رفــع رايــة البحرين

ً
اقتراحــا بقانــون ،وشــكل المجلــس لجنــة
17
ً
ســؤال
تحقيــق برلمانيــة ،كمــا قــدم النواب 54

عاليــا فــي مختلــف المحافــل ،مشــيرة فــي
الوقــت ذاتــه إلــى أن دور االنعقــاد األول مــن
الفصــل التشــريعي الخامــس ،والــذي ضم في

وعــن قرب بدء أعمال دور االنعقاد الثاني من

برلمانيا ،ورفع طلب واحد الستجواب وزير.
ً

غالبيــة نيابيــة جديــدة ،شــهد تقديــم العديــد

الفصــل التشــريعي الخامــس ،أشــارت إلــى أن

مــن المقترحــات وناقش العديد من المشــاريع

مجلس النواب وفي ظل العهد الزاهر لصاحب

بقانون ،والتي من شــأن بعضها أن تساهم في

الجاللــة الملك يحظى برعايــة واهتمام ودعم

معالجــة التحديــات االقتصاديــة ،التــي تعتبــر

كبير من لدن جاللته ،كما يشهد تعاونا متميزا

اليــوم مــن أهــم التحديات ليس على مســتوى

ومثمــرا مــن الحكومــة ،ويســعى فــي الوقــت

المنطقة فحسب ،بل على مستوى العالم.

ذاتــه للتكامــل والشــراكة والتوأمة مع مجلس

وأوضحــت زينــل أن مجلــس النــواب الحالــي

الشــورى ،وكل ذلــك فــي ظــل متابعــة حثيثــة

النــواب فــي مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة،

فوزية زينل في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا)

وتواصــل مســتمر مــن الشــعب البحرينــي

“نــدرك كذلك بأن النواب يشــكلون شــخصيات

ووسائل اإلعالم المختلفة.

عامــة ،ونرحــب بالنقــد البنــاء ،طالمــا يقــع في

وعــن تجربتهــا األولــى فــي رئاســة مجلــس

حــدود المســؤولية ،ويقوم علــى االحترام ،وال

النــواب ذكرت أنها منذ اللحظة األولى لمســت

يتجــاوز مــا يســمح بــه القانــون .خصوصــا أن

مــن الجميــع التأييــد والدعــم والمســاندة

مجلس النواب مؤسســة تشــريعية هي إحدى

والتشــجيع ،ويظــل دعم جاللــة الملك المرتكز

دعائم المشروع اإلصالحي”.

القــوي الــذي أزال مــن النفــس أيــة رهبــة أو

ودعــت زينــل الوســائل اإلعالميــة ومواقــع

تخــوف ،كمــا أن دعــم ورعايــة قرينــة العاهــل

التواصــل االجتماعــي للمســاهمة فــي بنــاء

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت

المجتمــع ودعــم عمــل المجلــس ،و “التواصــل

إبراهيم آل خليفة شكل وال يزال حاف ًزا كبيرًا

أجابت بأن “موقف مملكة البحرين الثابت هو
رفــض اإلرهــاب والتدخــل في شــؤون الدول،
ونحــن فــي مجلــس النــواب نديــن ونرفــض
ونســتنكر ما تمارســه إيران مــن إرهاب ودعم
للمليشــيات المتطرفــة وتدخــل فــي شــؤون
دول الجــوار وتهديــد المالحــة فــي الممــرات
المائيــة الدوليــة ومــن بينهــا مضيــق هرمــز،
ونحــث المجتمــع الدولــي على القيــام بواجبه
ومسؤولياته في مواجهة الممارسات اإليرانية
والعمــل علــى تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي

المباشــر لمعرفة المعلومــات ،فأبوابنا مفتوحة

للوصول إلى النجاح.

للجميع ،ومجلس النواب هو بيت الشعب”.

وعــن أداء مجلــس النواب في بعــض األحيان

كمــا دعتهــا قيــام بحمــات توعويــة هدفهــا

إلى انتقادات من وسائل التواصل االجتماعي

وطنــي بحــت ،لتعزيز الثوابت الوطنية ونشــر

أكــدت أنهــا تؤمــن بالحريــة المســؤولة للــرأي

قيــم التســامح ،وأن تقــوم الفعاليــات الوطنية

والتعبيــر ،الســيما أنهمــا حــق أصيــل بموجــب

بــدور أكبــر فــي الدفــاع عــن الوطــن ،وردع أي

الدســتور والقانــون فــي مملكــة البحريــن ،و

محاوالت تسيء إليه.

المنطقــة والعالــم” .وختمــت رئيســة مجلــس
النــواب فوزيــة زينــل كالمهــا بقولها “أمــا فيما
يخــص قطــر ،فإننــا نجــدد التأكيــد أنــه ليــس
لدينــا مشــكلة مــع الشــعب القطــري الشــقيق،
ولكــن مشــكلتنا الرئيســة مــع النظــام القطــري
الــذي يواصــل تدخله في شــؤون الــدول ومن
بينهــا مملكــة البحريــن ويدعــم المليشــيات

أبناء البحرين يســتحقون مســتوى أفضل في

المتطرفــة واإلرهابيــة ويســتخدم أذرعــه

جودة الخدمات المقدمة لهم”.

اإلرهابيــة كمعاول هــدم للدول وإثارة األحقاد

وأكدت زينل في لقاء ثراء التجربة البرلمانية

“البرلمان” أنجز 69

أعتز بما تحقق

نرحب بالنقد البناء

النظام القطري

عامــا؛ بفضــل الدعــم المســتمر والتوجيهــات

موضوعا خالل 22
ً

من منجزات ترفع

مادام في حدود

يستخدم أذرعه

جلسة وانعقدت جميع

راية البحرين عاليا

المسؤولية ويقوم

اإلرهابية كمعاول هدم

الجلسات بوقتها

بمختلف المحافل

على االحترام

للدول وإثارة األحقاد

البحرينيــة وتفردهــا ،والتــي بــدأت منــذ 17
الســامية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،الفتة إلى
أن مخرجــات المجلــس هــي انعــكاس النضــج
والوعــي السياســي الــذي يتســم بهمــا الناخب

البحرين تدين وتستنكر بشدة

استهداف معملي “أرامكو”

واســتنكارها بشــدة العمــل اإلرهابــي الــذي اســتهدف معمليــن
تابعيــن لشــركة أرامكــو بمحافظــة بقيــق وهجــرة خريــص فــي
المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وشــدد البيــان علــى موقــف
مملكــة

البحريــن

الســعودية

الشــقيقة

ضــد

الثابــت

ووقوفهــا فــي صــف واحــد

وضد كل من يحاول المساس

إلــى جانــب المملكــة العربيــة

بأمنهــا أو يهــدد اســتقرارها،
ودعمهــا فيمــا تتخــذه مــن
إجراءات لحماية مؤسســاتها
والدفــاع

عــن

مصالحهــا،

وتأييدهــا فيمــا تقــوم بــه مــن
جهــود كبيــرة ودور محــوري
فــي

للشروط المعلنة التي وضعتها الدول الشقيقة
الثــاث المملكــة العربية الســعودية واإلمارات
ومصر ،إضافة إلى مملكة البحرين حتى يعود
إلــى الحضــن العربــي والخليجــي ،وأن يراعي
اعتبارات الجيرة واألخوة والقربى”.

بـــإطـــار تـــبـــادل الـــخـــبـــرات وإقـــامـــة بـــرامـــج بــحــثــيــة وتــدريــبــيــة

المنامة  -هيئة شؤون الكهرباء والماء

وقــع وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين
ميرزا ورئيــس مجلس أمناء مركز البحرين
للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة

اإلرهاب بكل صوره وأشــكاله

بإطار تبادل
الخبرات وإقامة
برامج بحثية
وتدريبية

يعــود هــذا النظــام إلــى رشــده وأن يســتجيب

“دراسات” و “الطاقة المستدامة” يوقعان مذكرة تفاهم

المنامة  -وزارة الخارجية

أعلنــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن في بيان أمــس إدانتها

والضغائــن داخــل المجتمعــات ،ونأمــل في أن

مكافحــة

اإلرهــاب

وتعزيــز األمــن واالســتقرار
علــى الصعيديــن اإلقليمــي
والدولي.

“دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل
خليفــة ،مذكــرة تفاهــم بيــن مركــز الطاقــة
المســتدامة التابــع لوزيــر الكهربــاء والمــاء،
ومركــز “دراســات” يتــم بموجبهــا تشــجيع
مبــادرات ومشــاريع الطاقــة المتجــددة

بمملكــة البحريــن ،والتــي تمثــل رافــ ًدا مهمً ا

التوقيع على اتفاقية مع مركز دراسات

لدعم االقتصاد وحماية البيئة.
وتنــص مذكــرة التفاهــم علــى تبــادل
المعلومــات والخبــرات ،وإقامــة المشــاريع
المشتركة في المجاالت البحثية والتدريبية
والتوعوية ،إضافة إلى إجراء اســتطالعات
الــرأي والدراســات المســحية ،وإعــداد
إصــدارات تثقيفيــة ودراســات متخصصــة،
تسهم في االهتمام بالطاقة المستدامة ،إلى
جانــب تنظيم ندوات وورش عمل ودورات

تدريبية في هذا المجال.

بوجــه تلوث البيئة وتغيــر المناخ ،كما تمثل

رائــدة ،لدعــم عمــل وأهــداف مركــز الطاقــة

وبهــذه المناســبة ،صــرح ميــرزا بــأن مذكــرة

حقــا خصبــا لجــذب االســتثمارات ،وخلــق

المســتدامة ،مبينــا أن الطاقــة المســتدامة

أساســيا علــى أصعدة
التفاهــم تمثــل رافــ ًدا
ً

فرص عمل جديدة.

الصديقــة للبيئــة ،باتت أحــد أهم التوجهات

عــدة ،فمــن الناحيــة االقتصاديــة ،فإنهــا

ومــن جانبه ،أعرب الدكتور الشــيخ عبدهللا

المســتقبلية التــي تتبناهــا مملكــة البحرين،

تحافــظ على الموارد الطبيعية ،ومن ناحية

بــن أحمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس أمنــاء

مردفــا أن مركــز “دراســات” يحــرص علــى

أخــرى ،فهــي طاقــة نظيفــة مــن مصــادر

“دراســات” عــن ســعادته بالتعــاون مــع

تشــجيع البحــوث والدراســات المتعلقــة

وزارة الكهربــاء والمــاء ،كمؤسســة وطنيــة

بشؤون الطاقة المستدامة والنظيفة.

ً
حائل
متوفــرة ومتجــددة ،ويمكنها أن تقف

الملك أعطى الضوء األول للمواطنة والديمقراطية منذ خطابه األول في الحكم

“الشورى” يدين الهجوم على معملي “أرامكو”

نوح خليفة“ :الملكية للشرطة” تطرح أول منهج جامعي للمواطنة والديمقراطية في البحرين

جــاء ذلك ،لدى إشــادته بتوجهــات وزير

المنامة  -مكتب الباحث نوح خليفة

الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد

قــال الباحــث نــوح خليفــة إن عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل

بــن عبــدهللا آل خليفــة التــي أتاحــت لــه

خليفــة أعطــى الضــوء األول لتحقيــق المواطنــة والديمقراطية في البحريــن منذ أول

فرصــة تدريــس كتــاب المواطنــة فــي

خطاب لجاللته في الحكم يوم  13مارس العام .1999

األكاديميــة الملكيــة للشــرطة ،معربــا

وراوح أن ملــك البحريــن اســتنهض

خليفــة وتطــورت بانطــاق أول نظــام

المواطنــة

بلــدي فــي  1919يضــم ممثليــن للشــعب

الكامنــة فــي وجــدان الشــعب وقــوى

وأول مجلــس شــورى فــي العــام 1920

البــاد الرســمية واألهليــة وتجاربهــم

بعهده ثم بظهور أول برلمان العام 1973

الديمقراطيــة الممتــدة ألكثــر مــن 70

فــي عهد األمير الراحل المغفور له ســمو

عامــا خــال مراحــل متعددة مــن تاريخ

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

البحرين في ظل حكم آل خليفة.

وراوح أن المواطنــة والديمقراطيــة

وأوضــح أن المواطنــة فــي مراحلهــا

عرفــت أقــوى صورهــا في عهــد صاحب

نوح خليفة

األولى في البحرين عرفت عندما اختار

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

البالد على الشــورى في الدين اإلسالمي

النــاس حاكمــا يحمــي مصالحهــم العــام

خليفــة وشــقت طريقهــا علــى قاعــدة

 1968بعهــد الشــيخ عيســى بــن علي آل

عصريــة متطــورة مزجــت بيــن انفتــاح

اإلرادة

الشــعبية

وروح

عــن تقديــره لهــذه المهمــة المشــرفة،

القضيبية  -مجلس الشورى

أعــرب مجلــس الشــورى عــن إدانتــه

ومســاندتها فــي أي إجــراء تتخــذه

للعمــل

لحفــظ أمنهــا واســتقرارها ،إذ إن

اإلرهابــي الــذي اســتهدف معمليــن

المســاس بأمــن الشــقيقة الســعودية

واســتنكاره

الشــديدين

يُ عد تعدٍ على استقرار المنطقة ككل،

مبينــا أنــه أول منهــج جامعــي للمواطنة

تابعيــن لشــركة “أرامكــو” بمحافظــة

والديمقراطيــة فــي البحريــن علــى

بقيــق وهجــرة خريــص فــي المملكــة

كمــا وأشــاد المجلــس بالجهــود التــي

مستوى الجامعات الحكومية.

العربية الســعودية الشــقيقة ،بهجوم

تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية

وقــال إن وزيــر الداخليــة أحــد أبــرز
الملهميــن االســتراتيجيين فــي البــاد
وأكثرهــم انشــغاال بتحقيــق األبعــاد
الضامنــة لســيادة روح المواطنــة عبــر
مختلــف المبــادرات الكفيلــة بتطويــر

وأحــدث األســس الديمقراطيــة العالمية

مرتكــزات

والمشاركة الشعبية الفاعلة.

وممارسات األجيال الصاعدة.

وجودهــا

فــي

وجــدان

مساسا
بطائرات مسيرة ،وهو ما يُ عد
ً
باألمــن واالســتقرار الــذي تعيشــه

الشــقيقة فــي محاربــة اإلرهــاب
بجميــع أشــكاله وصــوره ،وحرصهــا

المملكة الشقيقة ودول المنطقة.

علــى نشــر الســام في جميــع الدول،

وأكــد مجلــس الشــورى موقــف

مــن خــال تبنــي ودعــم الخطــط

مملكــة البحريــن الثابــت فــي دعــم

واإلســتراتيجيات الراميــة لتعزيــز

المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة

الســام والتنميــة الشــاملة فــي

فــي مواجهــة اإلرهــاب والتخريــب،

مختلف الدول.
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“^” بمزاد الجمارك :صفقات “فلته” وأكواب بـ  900دينار

حاويــة “كاشــي” بـــ  550دينــارا ..مســامير بـــ  ..500ومصابيــح بـــ  200دينــار

مواطنون ومقيمون حضروا المزاد

المزاد شمل بضائع متنوعة في ميناء خليفة

سعيد محمد من ميناء خليفة بالحد
وصف مواطنون ومقيمون حضروا المزاد العلني الثاني لشؤون الجمارك صباح السبت  14سبتمبر  2019في ميناء خليفة بن سلمان بمنطقة
ً
خصوصا البالط “البورسلين” وقطع غيار السيارات والمصابيح الكهربية
الحد الصناعية بأنه تضمن “صفقات فلته” فاز بها عدد من المشترين
واألثاث ،فيما فات المزاد على عدد من الراغبين؛ لوصولهم متأخرين في الدقائق األخيرة عند مكتب تراخيص الدخول المؤقتة.
مصابيــح كهربيــة لألســقف وبــدأ الســعر

“البالد” واكبت المزاد الثاني لشؤون الجمارك.

بدفع التأمين وإصدار بطاقات دخول ســاحة

ووفرت شؤون الجمارك حافلة مكيفة أعطت

المزاد ومن ثم نقلهم إلى الموقع.

االفتتاحــي بـــ  100دينــار وســعر البيــع 200

األولويــة لمــن حضــر مبكــرًا مــن المواطنيــن

بــدأ الــدالل يوســف المحميــد بأولــى عمليــات

دينــار فيما كانت الحاوية الثانية تحوي قطع

والمقيميــن ،وســهلت لهــم إتمــام اإلجــراءات

البيــع ،إذ احتــوت الحاويــة األولــى علــى

غيــار ســيارات “منقــي هــواء المحــرك” وكان

بالصفقــة قبــل أن يزايــد عليهــم غيرهــم

أمــا حاويــة حجــر الغرانيــت وعلــى الرغم من

بالقــول “يللــه بــارك ..بــارك” فــي إشــارة إلــى

عــدم تحمــس الكثيريــن لهــا ،بــدأت وانتهــت

إغــاق المزايــدة .ومــن جهتهــم ،حضــر فريــق

بسعر  250دينارًا.

شــؤون الجمــارك فــي الموقــع في وقــت مبكر

ومــن أكثــر الصفقــات التــي شــهدت منافســة،

الســتقبال المشــاركين وتوفيــر المرطبــات

هــي حاويــة األكــواب الزجاجيــة التــي بــدأت

البــاردة ،وتجهيــز البضائــع؛ لتســهيل معاينــة

بســعر افتتاحي  100دينار وبيعت بسعر 900

قطع الغيار والبالط والمواد الصحية واألثاث

الراغبيــن فــي الشــراء .ومــن بيــن الصفقــات،

دينــار ،ومن بين الحاويــات تلك التي احتوت

ومواد البناء.

إرســاء المزايــد علــى حاويــة “بــاط” بســعر

علــى األســاك الشــبكية “التور” وبدأت بســعر

افتتاحــي  100دينــار وســعر بيــع  550دينارًا،

 200دينار وبيعت بسعر  700دينار.

وحاويــات األدوات الصحية “أطقم مرحاض”

ووصف أحد المزايدين بعد أن فاتته الفرصة

بســعر افتتاحــي  150دينــارًا وســعر بيــع بلــغ

“هــاذي خــوش صفقــة مــو رزقنا ..تــرى الرولة

ســعر االفتتاح  300دينار فيما ظفر المشــتري
بســعر بيــع  600دينــار ،ووصفهــا المشــاركون
بأنهــا مــن أفضــل الصفقــات مــن ناحيــة حجم
الكميــة وســعر البيع ،األمر الــذي رفع الحماس
بيــن المشــترين لمعاينة محتويــات الحاويات
التي زاد عددها على  10حاويات تنوعت بين

زيادة المنافسة
ووسط حرارة الطقسّ ،
لطف الدالل المحميد

مزاد ناجح
وبعــد نجــاح المــزاد األول يــوم الســبت

ً
ناجحــا
الماضــي ،يعتبــر مــزاد األمــس مــزا ًدا
مــن ناحيــة التنظيــم واهتمام المشــاركين من
المواطنيــن والمقيميــن الــذي اعتبــروا خطوة
شــؤون الجمــارك من الفرص المهمــة للعاملين
فــي الســوق بهــدف تحقيــق ربح معقــول في
مبيعاتهــم .كمــا أشــادوا بتعــاون فريــق المزاد
والتســهيالت المقدمــة لهــم ،وحتــى فــي
الدقائــق األخيــرة ،ولم يتبق ســوى حاويتين،
وعنــد خــروج منــدوب “البــاد” ،كان هنــاك

 750دينــارًا ،فيمــا بيعــت حاويــة “المســامير”

الوحــدة بثمانيــن دينار في الســوق والحاوية

المنافســة بهتــاف “مــن لــه خاطــر” ،فيمــا كــرر

بســعر  500دينار وكان ســعرها االفتتاحي 50

فيها أكثر من  400رولة حســب تقديري ..هللا

ينتظــرون فــي مكتــب دفــع التأميــن وإصــدار

أصحــاب أرفــع ســعر مــن المتحمســين للفــوز

دينارًا.

يبارك للمشتري ..مو من رزقي”.

بطاقة الدخول المؤقتة.

عمليــات البيــع بتشــجيع الحضــور وزيــادة
فريق عمل الجمارك يجهز البضائع

لطف الطقس الحار بأسلوبه بالمزاد
الدالل يوسف المحميد ّ

المزاد بدأ بحاويتي المصابيح وقطع الغيار

بعض المواطنين يرغبون في المشــاركة وهم

صــــــــــــورة حـيـــــــــة للشــراكـــــــــة المجتمعيـــــــــة
مـــعـــارض “الـــداخـــلـــيـــة” تــفــعــيــل صـــــادق لــمــبــدأ حـــق الــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــة

إبراهيم النهام
تقدم المعارض التي تقيمها وزارة الداخلية بين الحين واآلخر ،عامل إضافة وتثقيف للعامة ،ومرتكزا مهما يزود خالله الرأي
العــام والطبقــات المثقفــة بمســتجدات اإلنجــاز والتطوير وخدمة المجتمع ،وهــو الدور تضطلع به هذه الوزارة الســيادية في
مختلف المجاالت؛ خدمة للمواطنين وللمقيمين.

ويقــدم معــرض الصــور التاريخيــة نموذجــا
ً
وحيــا لمآثــر الــوزارة الكبيــرة ،ودور
جميــا
ً
عناصرهــا الفعــال فــي حمايــة المجتمع ،وفي
تنويــره ،وفــي الحفــاظ علــى مكتســباته ،كما
أنــه فرصــة لطلبــة الجامعــات والمــدارس

وتمثــل هــذه المعــارض ،بمقتنياتهــا المميــزة

الوافر على اإلجابات الشافية والشاملة ،لكل

أســابيع ،أن المعــرض يجســد فرصــة ســانحة

وللــزوار ،ألن يطلــوا خــال هــذه النافذة لكي

والتاريخية التي تتحدث عن مراحل التطور

التســاؤالت واالستفســارات التــي ينشــدها

وناجحــة للقــاء المســؤولين ،وللحديــث

يشبعوا تساؤالتهم ،واهتماماتهم.

والبنــاء والنهضــة بــوزارة الداخليــة ،قنــاة

المواطــن أو الباحــث أو المتخصــص ،مقربــة

معهم ،واالستفســار منهم ،ووصفــوه بالبوابة

إقامــة هــذه المعــارض تمثــل بذاتهــا ،نقطــة

تواصــل مهمة ما بين الوزارة ومختلف فئات

بذلــك وجهــات النظــر بيــن كال األطــراف

المفتوحــة التــي تمكــن الجمهــور؛ ألن يطــل

تحــول كبيــرة فــي عمــل وزارة الداخليــة

المجتمــع؛ تفعيــا لمبــدأ الشــراكة المجتمعــة،

المختلفــة .وأكــد جمــع مــن الحضــور ،أثنــاء

مــن خاللهــا وبمتعــة تامــة ،للحقــب المميــزة

التنويــري ،ووثبــه لألمــام فــي بلــد يحتضــن

وحق حصول الرأي العام على المعلومة.

افتتــاح معــرض الصــور التاريخيــة الــذي

التــي مــرت بهــا وزارة الداخلية منــذ لحظات

الجميــع ،ويعاملهــم علــى مســافة واحــدة من

وتساعد هذه المعارض الدورية في الحصول

أقامتــه الــوزارة بمجمــع الســيف قبيــل

التأسيس األولى لها ،وحتى اآلن.

العدل والمساواة والحقوق.
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حصانة”

“رفع ال

بحريني

برلمان ال

في ال

دوَّ ن البرلمان البحريني في األيام القليلة الماضية في ســجالته قضية جديدة من قضايا رفع الحصانة البرلمانية ،وذلك عن النائب عادل العســومي ،الذي ربح أربع معارك

انتخابية منذ العام  ،2006ويتقلد حاليا منصب نائب رئيس البرلمان العربي ،إلى جانب رئاسته السابقة التحاد كرة السلة.

وتأتــي هــذه القضيــة لتفتــح البــاب على عدة تســاؤالت حول المقصود بالحصانة البرلمانية ونشــأتها ،وكيف عالجها الدســتور البحريني ،وما أبرز قضايــا رفع الحصانة التي

شهدتها التجربة البرلمانية الحالية في البحرين؟

يقدم طلب رفع الحصانة من قبل

تاريخيا:
ً

» »وزير العدل والشؤون اإلسالمية

» »أول دولة أقرت الحصانة البرلمانية هي
إنجلترا في العام 1688م
» » أقرت الحصانة البرلمانية في البحرين ألول
مرة في دستور  1973المادة 63

توفر الحصانة البرلمانية
للنائب الحماية من:

لماذا الحصانة البرلمانية؟

ترفع عن النائب الحصانة
البرلمانية في حال:

» »التحقيق

» »مساسه بأسس العقيدة

» »التفتيش

» » تأمين الحماية للنواب؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم والتعبير عن آرائهم بحرية تامة
ودون التعرض لضغوطات وتهديدات من الدولة أو المجتمع.

» »مساسه بوحدة األمة

» »القبض

» »عدم االحترام الواجب للملك

» »الحبس

» »القذف في الحياة الخاصة

» »اإلجراءات الجزائية

قرار رفع الحصانة من حق:

لألشخاص

» »عدم المؤاخذة على آرائه وأعماله خالل
الجلسات وداخل اللجان

» »المجلس (خالل دور االنعقاد)
» » رئيس المجلس (خارج دور االنعقاد)

» »التلبس بالجرم المشهود

قضايا رفع الحصانة في التجربة البرلمانية البحرينية:

»»

 :2003النائب سمير الشويخ

»»

 :2012النائب جاسم السعيدي

»»

 :2013النائب سلمان الشيخ

» » تهمة توقيع شيكات دون رصيد

» »شكاوى مواطنين ضد خطبة دينية

» » تهمة إشهار سالح

» » رفعت حصانته.

» » رفض المجلس رفع حصانته.

» »رفعت حصانته.

»»

 :2018النائب خالد الشاعر

»»

 :2019النائب عادل العسومي

» » تهمة سب وقذف النائب أنس بوهندي
عبر شبكات التواصل االجتماعي

» »تهمة تزوير محضري اجتماع مجلس
إدارة اتحاد رياضي بقصد تربيح الغير

» »رفعت حصانته.

» »رفعت حصانته.

ديمقراطيـــة نسائيــة في انتخــابــات “االتحــــاد”

الــــمــــرزوق رئــيــســا لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــــتــــوالــــي ...والــــــــدرازي نــائــبــا
تقدم زينب المهندس
بواقع  ٦٦صوتا

االتحاد يعمل من
خالل شقة وبال
مقر منذ 2006
جانب من اجتماع الجمعية العامة لالتحاد النسائي

اإلدارات السابقة.

بدور المالكي من المنامة | تصوير خليل إبراهيم

في تنافس نســائي ديمقراطي وبمشــاركة 13

الخارجية ،وزينت المهندس رئيســة العالقات

مترشــحة تنافســن علــى  11مقعــدا ،وضمــن

الداخليــة ،وصفــاء حســن رئيســة اللجنــة

اجتمــاع الجمعيــة العمومية لالتحاد النســائي

اإلعالميــة ،وإجــال أبوادريــس رئيســة فريق

البحرينــي الذي انطلــق صباح أمس في فندق

وعي الشــبابي ،ورقية العكراوي رئيســة لجنة

جولــدن توليــب تحــت شــعار “نحو تشــريعات

األحوال الشــخصية ومناهضة العنف األسري،

منصفــة فــي ظــل أجنــدة  2030ألهــداف

ورحاب الحداد عضوة إدارية.

التنميــة المســتدامة” النتخــاب مجلس اإلدارة

وأعلــن عــن فــوز كل مــن زينــب المهنــدس عن

الجديــد للعــام  2019إلى  ،2021فازت رئيســة

جمعيــة النســاء الدوليــة بواقــع  66صوتــا،

االتحــاد النســائي البحرينــي بدريــة المــرزوق

وزينــب الــدرازي عــن جمعيــة نهضــة فتــاة

وأوضحــت المرزوق أن برامج مجلس اإلدارة
تركــزت علــى جميــع الملفــات التــي تبناهــا
االتحــاد ،وصلبهــا حقــوق المــرأة وحقــوق
المواطنة ،الذي هو حق من حقوقها ،إلى ذلك
تكافؤ الفــرص ورفض التمييز والعنف ضدها،
والســعي الحثيــث مــن أجــل أن تتبــوأ المــرأة
البحرينيــة أعلــى مراكــز صنــع القــرار ،والعمــل
على تفعيل الماركة المجتمعية وبناء عالقات
مجتمعيــة متميــزة بيــن الشــركاء :الجمعيــات

برئاســة االتحــاد للمــرة الثانيــة علــى التوالــي

البحريــن بواقــع  65صوتــا ،وحصلــت رئيســة

بينمــا حصــدت صفاء حســن  56صوتا ،ونالت

الرويعــي مــن المــرأة المعاصــرة  33صوتــا.

بعــد فوزهــا باالنتخابــات بالجمعيــة العمومية

االتحــاد الســابقة بدريــة مــرزوق عــن جمعيــة

حنــان الخيــاط مــن جمعيــة الرفــاع النســائية

وأكــدت المــرزوق فــي كلمتهــا االفتتاحيــة

أمــس وتــم تحديــد المراكــز فــي أول اجتمــاع

فتاة الريف على  62صوتا ،بينما حصدت زهره

الثقافية الخيرية  54صوتت ،ووجيهة عباس

فــي المؤتمــر ،أن الجمعيــة العموميــة لالتحــاد

النســائية والمجتمــع المدنــي ،والجهــات
الرسمية والجهات الدولية.
وتابعت المرزوق أن “عملنا منطلق ضمن شعار
االتحــاد (شــركاء فــي األهــداف ...شــركاء في

للمجلــس الجديــد ،حيــث تــم انتخــاب زينــب

أشكناني من جمعية المرأة البحرينية وإجالل

عــن البحريــن النســائية للتنميــة اإلنســانية 55

النســائي منحتهــا الثقة بتولــي مجلس اإلدارة

الــدرازي نائبــا للرئيــس ورئيســة لجنــة تعديــل

أبــو إدريس مــن جمعية مدينة حمد النســائية

صوتــا ،بينمــا نالــت رقيــة خميــس مــن جمعية

للعاميــن الســابقين ضمــن الــدورة االنتخابيــة

واســع؛ بهــدف نشــر األهــداف التــي تبناهــا

القوانين ،وصفية الحسن أمينا للسر ،ووجيهة

علــى  61صوتــا ،وحصــدت رحاب الحــداد من

ســترة لالرتقــاء بالمــرأة  53صوتــا ،وحصــدت

االتحاد في وســائل اإلعــام ومواقع التواصل

عبــاس نائــب أمينــا للســر ،وزهــرة أشــكناني

جمعية مدينة حمد النسائية  60صوتا ،ونالت

رقيــة الرئيســي مــن جمعيــة الرفــاع النســائية

أمينــا ماليــا ،وحنــان الخياط رئيســة العالقات

صفية الحســن نهضة فتاة البحرين  60صوتا،

الثقافيــة الخيرية  36صوتا ،وحصدت أنيســة

المســؤولية) ،وألجلــه كان لنــا حضــور إعالمي

البينات في مختلف المناسبات والمواقف”.
و ذكــرت المــرزوق أن هنــاك تحديــات كثيــرة
تواجــه االتحــاد علــى المســتوى المالــي
والبشــري ،وبينــت اســتمرار نقــص العنصــر
البشــري فــي بعــض الجمعيات ،التــي تضم 10
عضوات ،إلى جانب عزوف الشباب عن العمل
بالجمعيــات ،خصوصــا الجمعيــات النســائية.
وشــهد االجتمــاع نقاشــا ســاخنًا بيــن أعضــاء
المجلــس الحالــي والحضــور ،تنــاول العديــد
مــن المحــاور ،ومنها عــدم وجود مقــر لالتحاد
النســائي البحريني منذ تأسيســه العام ،2006
ويشــغل حاليــا شــقة مؤجــرة ،في ظــل وجود
وعــود ســابقة بتوفيــر مقــر دائــم لالتحــاد مــن
ســنين طــوال .وطالبــت ممثــات الجمعيــات
بتكثيــف اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،إذ لــم
يجتمع مجلس اإلدارة الســابق ســوى  15مرة،

الســابق ،معبــرة بــأن منحها هذه الثقــة تكليف
ً
تشــريفا ،متمنيــة أن تثبــت للجميــع قدرتهــا
ال

االجتماعــي فــي مختلــف القضايــا التــي تهــم

إلــى  24شــهر تمثــل مجلــس اإلدارة الســابق،

بتحمل المســؤولية بكل تبعاتها ،تكمل مسيرة

المــرأة ،وحــرص االتحاد علــى مواصلة إصدار

داعية الممثالت لتكثيف االجتماعات.

منها اجتماعان استثنائيان خالل فترة امتدت

استفادة  756محكوما من العقوبات البديلة

الــنــائــب الــعــام يستعرض تجربة الــقــانــون مــع “حــقــوق اإلنــســان”

المنامة  -بنا

اســتقبل النائــب العــام علــي البوعينيــن،
بمكتبه رئيس المؤسســة الوطنية لحقوق
اإلنســان ماريــا خــوري ،ونائــب رئيــس
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
خالــد الشــاعر ،وعضو المؤسســة مال هللا
وتنــاول

المحطمــة ،واألحاســيس المحترقــة ،واألكثــر ألمــا عندما يكون قلبك هــو ذات الوح

مملكــة البحريــن بشــأن قانــون العقوبــات

 ،هــذا القلــب الغبــي الــذي تعلــم األكل على مائدة مشــتهاة من حب معيــن ،يكره أن

والتدابيــر البديلــة؛ باعتبــاره خالصــة

النائب العام مستقبال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أفضــل الممارســات والتجــارب الدوليــة
والقضائي ،وخطوة متقدمة في السياسة
العقابيــة تهــدف إلــى إحــداث تــوازن
مقبــول ومُ بــرر بيــن الحق العــام للمجتمع،
ومــا تســتلزمه العدالة من توقيــع العقوبة

سيد ضياء الموسوي

علــى هــذا الوحــش .وليــس أخطــر علــى اإلنســان مــن وحــش تغــذى علــى القلــوب

تجربــة

على مســتوى التميز التشريعي والقانوني

خطورة تغذية
الوحش في
الحب والسياسة
واالقتصاد
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ÛÛفي الحب والسياســة واالقتصاد عندما تربي وحشــا ســياتي يوم وتفقد الســيطرة

الحمادي.
اللقــاء

اســتعراض
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األحد

ً
وصول إلى
لتحقيــق الزجر والردع العــام،

الســالبة لحريــة المحكــوم عليــه ،بالعقوبة

ينتقل إلى مدارك أوسع في إنزال العقوبة،

تقويم سلوك المحكوم عليه.

البديلة تمنح المحكوم عليه فرصة للعمل

التــي تتجاوز معنى اإليــام المتحقق عن

وأشــار النائــب العــام خــال اللقــاء إلــى

فــي مختلف المجــاالت لخدمــة المجتمع،

طريــق تقييــد الحريــة ،إلــى نــوع آخر من

اســتفادة  756محكومً ــا مــن العقوبــات

إذ يعــد هــذا االســتبدال خطــوة متقدمــة،

الجزاء كفيل بتوجيهه وإرشــاده وإعادته

البديلــة ،مؤكــ ًدا أن اســتبدال العقوبــة

وجان ًبــا مضي ًئــا فــي السياســة العقابيــة،

عضوً ا نافعً ا في المجتمع.

يأكل من غيرها.

ÛÛإنه يرفض قبول شفاه غير شفاه ذات الفاكهة أو استطعام مذاق غير ذات المذاق
رغــم وفــرة المزارع وتنوع الفواكه!! .قلبك فيه من صفات الكلب ،يبقى وفيا حتى

لمعذبه .نعم عندما تربي بداللك وبفيض االعتناء وحشا في مزرعة الحب ال تنتظر

أن تثمر المزرعة عصفور جنة أو حمامة تتبادل معك الهديل والقبل!! نعم سيكون

كل شــيء علــى حســابك ،الحــب ،المــال ،والحنــان ،إال األلــم والوجــع ســيكون علــى
حســابه .لذلــك فــي الحب لــك دوران ال ثالث لهما :إما أن تكــون الوحش أو الدمية،
وغالبــا مــا يكــون العاشــق المتعلــق هــو الدميــة التــي يلهــو بها ذلــك الطفــل الصغير

المدلــل .إنهــا عالــم (ديزالنــد) الحب .ففي ديزالنــد الحب يجب أن تتقبــل الحقيقة،

فالحب مثل شخصين على أرجوحة حين يرتفع أحدهم ،يهبط اآلخر.

تنظيم تداول بعض الحيوانات درءا النتقال األمراض

“األعلـــى للبيئـــة” :تنســـيق مشـــترك للحفـــاظ علـــى الثـــروة الحيوانيـــة

المنامة  -بنا

ÛÛوالحــب كمــا االقتصــاد ،البــد أن تتحــوط بالعمــات الصعبــة مــن األصدقــاء عندمــا
تنهــار عملتــك مع الحبيب ،وكل حياتك مرهونة بمدى ذكاء مصرفك المركزي الذي

هــو عقلــك فــي مراقبــة مدى نمــو نبضك كل ربــع من ســنتك .النمو الســريع واألداء
الجيــد ،وإذا كنــت ممــن يعتمد على مورد واحــد بدال من التنويع في اقتصاد الحب
مــن أن يكــون الحبيــب (نفطــك الخــام) وال شــيء آخــر ،فأنــت خليجي الطبــاع ،إذا
رهنــت كل حياتــك بمــورد واحــد ،فســتعاني من األزمــات التي تهــزك وحجم الدين

الذي ســيكبدك إياه ،وحجم العجز في قلبك ،ومشــاعرك ،وهروب كل الذين ســعوا
لالستثمار الناجح مع عالقتك .بحرينيً ا ،كما هي توصيات القيادة البد من اقتصاد

متنــوع قــوي وعلــى المؤسســات العمل وفق هــذه التوصية .عندما أطــرح كوكتيل

الحيــاة كعــاج فــي الحــب كذلك هو فــي االقتصاد ،نحتــاج كوكتيــا اقتصاديا كما

هــو االقتصــاد األمريكــي ،والصيني والياباني ،واأللماني ،ولــو مصغرا على الطريقة

السنغفورية التي تشبهنا في كل شيء ،ونستطيع االستفادة منها.

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى

ÛÛكــي ينمــو الخليج اقتصاديا يجب اإلجمــاع على خلق قطاع صناعي ضخم متنوع

للبيئــة محمــد مبــارك بــن دينــة فــي مكتبــه

في كل شيء .أما قطاع السياحة وغيرها ،فتعتبر إكسسوارات مالية أمام القطاع

بالمجلــس وكيل الثــروة الحيوانية في وزارة

الصناعــي مثــل صناعة الســيارات والطائرات ،والســفن ...إلخ .أقــول ،االقتصاد كما

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

الحب عندما تربي وحشا سيأتي يوم وتفقد السيطرة على هذا الوحش .ووحوش

العمرانــي خالــد حســن ،وبحضــور إبراهيــم

االقتصاد المنتفخون على حســاب مصلحة الدول ،بل البشــرية هم بالؤنا ،وأعتقد

يوســف مديــر إدارة الرقابــة والصحــة

أكثــر وحــوش المــال تتكاثــر فــي القطاع المالــي والمصرفــي والمؤسســات البنكية،

الحيوانيــة بوكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة

هــؤالء مــا يهمهــم الربح ولــو خلف أزمة عالميــة تلقي بماليين البشــر بأطفالهم إلى

محمــود فــرج رئيس جمعيــة البحريــن للرفق

الشــارع بال مســكن وال وظيفة وال طعام .نحن في الشرق التوسط وأوروبا ضحايا

وقــد أشــاد بــن دينــة خــال اللقــاء بالجهــود

في الثمانينات وأزمة النمور اآلســيوية واألشــرس أزمة  2008التي ســببت بانهيار

بالحيوان.

عادة السياسة المالية لالقتصاد األمريكي .كما حدث بعد أزمة  1929وأزمة الذهب

 19بنكا في أمريكا وخسر حوالي  8.7مليون شخص أمريكي وظائفهم .والسؤال:

التي تبذلها وزارة األشــغال وشؤون البلديات

كيــف تتكــرر األزمــات وال يتــم التعلم من الــدرس؟ تتكرر؛ ألن هناك جشــعا ،وطمعا

والتخطيــط العمرانــي وجمعيــة البحريــن

ومنتفعين .مادام هناك ربح خاص وشــخصي لديناصورات مال ،فلتذهب البشــرية

للرفــق بالحيــوان ،مؤكــدا حــرص المجلــس
األعلــى للبيئــة علــى تعزيــز ســبل التعــاون
والتنســيق مــع مؤسســات القطــاع الحكومــي
والجمعيــات األهليــة في ســبيل الحفاظ على
ســامة وصحــة الثروة الحيوانيــة في مملكة
البحريــن .وتــم خــال المقابلة بحــث عدد من

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة مستقبال وكيل الثروة الحيوانية

إلــى الجحيــم .المشــكلة عندنــا نظــام مالــي عالمــي متوحــش ،ويفــرخ وحوشــا ،فال

تتعجب من صناعة أزمات متوحشة.

المواضيــع المشــتركة بيــن المجلــس األعلــى

للرفق بالحيوان ،حيث تم االتفاق على وضع

بعــض الحيوانــات ،بما يضمن حماية اإلنســان

ÛÛكمــا قــال خبيــر اقتصــادي( :إن قيادات العالــم المالي ال تــرى إال مصالحها خصوصا

للبيئــة ووزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

خطــط مشــتركة للتنســيق بين كافــة الجهات

مــن انتقــال األمــراض ومســبباته ،ويضمــن

والتخطيــط العمرانــي وجمعيــة البحريــن

المختصة في هذا الشأن بهدف تنظيم تداول

حصول الحيوان على الرعاية الجيدة.

الحقا .قيادات العالم المالي اليوم ال يرون الصورة الكبرى ،ولعل اكبر مشكلة اليوم

في أوروبا وأمريكا ،واألزمة التجارية اليوم بين أمريكا والصين نحن سندفع ثمنها
فــي القطــاع المصرفــي وربمــا بعــض القطاعــات أن هــذه القيــادات تقــرأ العالــم عن

طريــق مصالحهــا .ولــن يتغيروا ألن النظام أقوى من األفــراد ،النظام يجعلهم هكذا

متوحشــين .هذا النظام المدفوع بمنطق الربح ،وتعظيم المنافع الشــخصية بدون

ضمان األمن الغذائي النسبي

أي قيــم تتصــل بالمســتقبل البشــري ينتــج مثل هــؤالء المدراء) .هــؤالء هم الخطر

على العالم .إن وحوش المال هم وراء هذه األزمات.

ÛÛأما عن وحوش السياسة التي نربيها ،فيكفي أن نطل على الحرب العالمية الثانية،
فوحوشــها خلفــت أكثــر مــن  60مليون قتيل عدا عــن الجرحى والقتلــى واألرامل.

وكــيــل “الـــزراعـــة” يبحث تــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــمــبــادرة الوطنية

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

بحــث وكيــل الزراعــة والثــروة البحريــة
بــوزارة

األشــغال

وشــؤون

حاذر من تغذية وحشك الخاص بك في الحب والسياسة واالقتصاد.

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

سفيرنا بالقاهرة يشارك بعزاء الرئيس السابق لزيمبابوي

البلديــات

والتخطيط العمراني ،نبيل أبوالفتح ســبل
تعزيــز التعــاون المشــترك مــع األميــن العام
للمبــادرة الوطنيــة لتنمية القطــاع الزراعي
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.
وفي اســتقباله الشــيخة مرام بنت عيســى
آل خليفــة بمكتبــه بمبنــى وكالــة الزراعــة
والثــروة البحرية فــي البديع ،أكد أبوالفتح
أن المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع

المنامة  -وزارة الخارجية

الزراعي وبتوجيهات كريمة من لدن قرينة
عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة
صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيــم آل خليفــة ،نجحــت فــي النهــوض
بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين.
وقــال إن وكالــة الزراعــة والثــروة البحرية
وبتوجيهــات مــن وزيــر األشــغال وشــؤون
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام

وكيل الزراعة والثروة البحرية مع األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

خلــف ،حريصــة علــى مواصلــة الشــراكة

فــي زيــادة مســاهمة القطــاع الزراعــي في

تشــجيع البحــث والتطويــر؛ بهدف ترشــيد

اإلستراتيجية مع المبادرة الوطنية لتنمية

الناتــج المحلــي؛ لضمــان األمــن الغذائــي

اســتهالك الميــاه باســتخدام نظــم الــري

القطــاع الزراعــي؛ إلنجــاح األهــداف التــي

النســبي ،وعــدم االعتمــاد الكلــي علــى

الحديثــة واســتخدام أحــدث التكنولوجيــا

أسســت المبــادرة مــن أجلهــا ،والمتمثلــة

المصــادر الخارجيــة للغــذاء ،إلــى جانــب

في الزراعة.

شــارك ســفير مملكــة البحرين لــدى جمهورية
مصــر العربيــة الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمن
آل خليفــة وبحضــور عدد من رؤســاء الدول
والحكومــات فــي مراســم عــزاء الدولــة التي
أقيمــت أمس الســبت بالعاصمــة هراري لألب
المؤســس لجمهوريــة زيمبابــوي الرئيــس
روبرت غابرئيل موغابي.
ونقــل الســفير تعــازي ومواســاة عاهــل البالد

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة،
وولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،لرئيــس
جمهوريــة زيمبابوي إمرســون منانغاغوا في
وفاة الرئيس السابق لجمهورية زيمبابوي.

“األطباء” ترفع مرئياتها بشأن “قانون الطب” لرئيس “األعلى للصحة”
المنامة  -جمعية األطباء

رفعــت لجنــة “قانون مزاولة مهنة الطب” التابعة لجمعية األطباء البحرينية مرئياتها بشــأن
تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان إلى رئيس المجلس األعلى للصحة

الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة ،خالل اســتقباله رئيســة وأعضاء اللجنة
في مقر المجلس أخيرا.

وأكــدت رئيســة جمعيــة األطبــاء ورئيســة

وأخالقيات المهن الصحية.

يتعــرض لهــا القانــون الجديــد هــي المــواد

االجتماعــات علــى مــدى العــام الماضــي؛ مــن

اللجنــة غادة القاســم أن من أهــم المواد التي
التــي تخص التحديات الجديدة للممارســات

الطبيــة الحديثــة بحيــث يتماشــى المقتــرح
مــع الخطط الصحيــة المســتقبلية في مملكة
البحريــن مثــل تطبيــق الضمــان الصحــي

والتاميــن علــى األخطــاء الطبيــة وكيفيــة
التعامــل مــع األخطــاء؛ لضمــان حقــوق كل

مــن المرضى واألطباء ،وتحديد مســؤوليات

وواجبــات األطبــاء ،إضافــة إلــى أن المقتــرح
تضمــن عقوبــات بديلــة لتطبيقهــا علــى

األطبــاء في حال مخالفتهم للقانون أو آداب

تسليط الضوء على
التحديات الجديدة
للممارسات الطبية
الحديثة

وأشــارت إلــى أن اللجنــة عقــدت العديــد مــن

أجــل وضــع مرئياتهــا بشــأن تطويــر قانــون

مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطب األســنان
فــي البحريــن ،إضافــة إلــى اجتماعــات مــع

مستشــارين قانونييــن وخبــراء؛ للتأكــد مــن

أن جميــع بنود وفقرات القانــون المقترح من
قبــل الجمعيــة مصاغــة بالطريقــة القانونيــة

الســليمة ،وتتوافــق مــع دســتور وقوانيــن
مملكة البحرين.

وعملــت “لجنــة قانــون مزاولــة مهنــة الطــب”
التابعــة لجمعيــة األطبــاء البحرينيــة علــى

صياغة هذا المقترح لمدة عام تقريبا برئاسة
رئيــس الجمعية غــادة القاســم وبعضوية كل
من أمين ســر الجمعيــة نزار بوكمال ،واألمين
المالــي ســلمان آل خليفــة ،وعضــو مجلــس
الشــورى ابتسام الدالل ،ورئيس قسم تنظيم
المهــن الصحيــة في الهيئــة الوطنيــة لتنظيم
المهــن والخدمــات الصحيــة لينــا القاســم،
وجمــال الصالــح ،وعبدالشــهيد فضــل ،وهيــا
الخيــاط ،ومحمــد صالــح ،وتغريــد أجــور،
ووائل العاني.

جانب من االجتماع
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االنتهاء من تدريب المعلمين الجدد نهاية الشهر
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

بحثــت وزارة التربيــة والتعليــم مســتجدات الخطــة المتكاملة التي وضعها قطــاع التعليم
لرفــع كفــاءة المعلميــن في الميدان التربوي ،والتي تقوم على وضع آليات لتدريب وتأهيل
عــدد مــن المعلميــن ،بمــن فيهــم المعلمون المســتجدون ،بإشــراف نخبة مــن المتخصصين،
وذلك ضمن المشروع الوطني لدعم التدريس في المدارس.
وتــم البــدء فــي هذه الخطــة التدريبية قبيــل انتهاء العام الدراســي الماضــي ،وتم تدريب
المعلميــن خــال العطلــة الصيفيــة ،وســتتم مواصلــة التدريــب خــال األســبوع األخير من
الشــهر الجــاري ،وبعدهــا ستســتمر العمليــة التدريبيــة طــوال العــام الدراســي علــى فترات،
وســتتم متابعــة التطبيــق الفعلــي لهــذه الفئــة مــن المعلميــن فــي الميــدان التربــوي بشــكل
مستمر ،وتقديم الدعم الالزم لهم ،وتلبية كافة االحتياجات المعينة لهم على أداء مهامهم.

األحد
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 3أكاديميات مرشحات لمسك مفاتيح مكاتب العمداء

إدارة جــامــعــة الــبــحــريــن تـــخـــرق اتـــفـــاق “الــجــنــتــلــمــان” وال تــــرد عــلــى “^”
محرر الشؤون المحلية

علمــت “البالد” عن ترشــيح الجهــات المعنية بجامعة البحرين مجموعة شــخصيات لتولي مقاليد
 4كليات ،وهم :عائشــة بوشــقر لعمادة القبول والتســجيل ،وغادة جاســم لعمادة شؤون الطلبة،
ووفاء جناحي لعمادة كلية الحقوق ،والشيخ علي آل خليفة لعمادة كلية إدارة األعمال.
وقالــت المصــادر إن بــت قــرار التعييــن مــن
عدمــه بيــد مجلــس أمنــاء الجامعة ،الــذي يضم
 12مســؤوال بالدولــة ،بينهــم  5وزراء ،ويــرأس
المجلس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.
ولفتــت أن مــن المتوقع عقــد المجلس اجتماعه
الدوري بشــهر سبتمبر الجاري أو بالشهر المقبل

الجامعة قفزت على
قانونها ولم تشاور
مجالس الكليات
وفاء جناحي

علــى أبعــد تقدير .وتنــص المادة  25مــن قانون
إنشــاء وتنظيــم الجامعــة على أن يكــون تعيين
عمداء الكليات بقرار من مجلس أمناء الجامعة

تعيين حديثي التخرج

بناء على ترشيح رئيس الجامعة وبعد التشاور

للعمادات يخالف

وربطــت المصــادر غلبــة الترشــيحات النســائية

األعراف بالجامعات

مع أعضاء مجلس الكلية.
القتــراب يــوم المــرأة البحرينيــة الموافق األول
مــن شــهر ديســمبر المقبــل والــذي ســيحتفي
بالمرأة بالتعليم العالي وعلوم المستقبل.

المحــرر اإلدارة بتاريــخ  7أغســطس ،2019
وأعاد التذكير بتاريخ  3سبتمبر .2019

الجامعة ال ترد

كمــا أحاط المحرر مدير مكتب رئاســة الجامعة

وامتنعــت إدارة الجامعــة عــن تقديــم إيضــاح
بشــأن المعلومات الــواردة للصحيفة ،إذ خاطب

بالموضــوع .ولــم تتجــاوب اإلدارة مــع طلــب
الصحيفة ،ســواء بتقديم رد إيجابي أو ســلبي،

النعيمي :ال ترهقوا أولياء األمور بالطلبات
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

رياض حمزة

غادة جاسم

بالرغــم مــن االتفــاق “الجنتلمان” بيــن الطرفين،

الحاســوب بكليــة تقنيــة المعلومــات ورتبتهــا

علــي آل خليفة ،فهو حاصل على الدكتوراه من

أن يكــون العميــد رئيســا لقســم أكاديمــي قبــل

بلقــاء حضــره مســؤولين مــن الجانبيــن ،وتابعه

أســتاذ مســاعد .وتتولــى المرشــحة لعمــادة

كليــة كارديــف بجامعــة ويلــز البريطانيــة بالعام

تكليفــه بمقاليــد الكلية ،بما يســهم في احتكاكه

رئيــس الجامعــة ريــاض حمــزة ،هــدف لتعزيــز

شــؤون الطلبــة غادة جاســم مركز مديــرة مركز

 1994ورتبته أستاذ مساعد.

بالمشكالت األكاديمية وزيادة عود خبرته.

قيــم التشــاور قبل نشــر الموضوعــات المرتبطة

اللغــة االنجليزيــة بكليــة اآلداب والتحقــت

بالجامعــة .وتعيــد الصحيفــة التذكيــر بضــرورة

بــكادر الجامعــة منذ العام  2002ورتبتها أســتاذ

توقيع مذكرة التعاون والتنســيق اإلعالمي بين

مســاعد.

وتتولــى المرشــحة لعمــادة كليــة

“البالد” والجامعة.

الحقــوق وفاء جناحي مســؤولية إدارة العيادة
القانونيــة وحقــوق االنســان وحــازت الدكتوراه

مواقع المرشحين

بفلســفة القانــون مــن جامعــة بريســتول بالعــام

وتشــغل المرشــحة لعمــادة القبــول والتســجيل
عائشــة بوشــقر مركــز رئيــس قســم هندســة

 2014ورتبتها أستاذ مساعد.
أما المرشــح لعمــادة كلية إدارة األعمال الشــيخ

ماجــد النعيمــي قطــاع التعليــم
اإلجــراءات وإصــدار التعليمــات
المــدارس

الحكوميــة ،بعــدم إرهــاق أولياء
أمــور الطلبــة بأيــة طلبــات غيــر
ضروريــة مــن شــأنها إرهــاق
ميزانيــات

األســر،

واالكتفــاء

بالضروري منها فقط.

ماجد النعيمي

يوم التهيئة لمنتسبي الدبلوما
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ّ
نظم معهد البحريـن للتدريب يوم التهيئة للفوج الثالث من منتسبي البرنامج
التدريبــي “الدبلومــا الوطنيــة فــي ممارســة التعليــم والتدريــب “ NDETP
بالتعــاون مــع إدارة التدريــب والتطويــر المهنــي؛ بهــدف تعريفهــم بالبرنامــج
واللوائح والقوانين الداخلية للمعهد التي يجب إتباعها أثناء الدراسة ،فضال
عن شرح إجراءات عملية التسجيل التي أجروها عقب برنامج التهيئة.

رسول الحجيري
اســتقبلت جامعــة البحريــن  6آالف طالــب مســتجد بيــوم التهيئــة للطلبــة
المستجدين بالعام الجامعي الجديد.
وواكبــت عدســة مشــرف التصويــر

الطالبيــة ،ودائــرة الخدمــات والتنمية

الزميــل رســول الحجيــري هــذا اليــوم

الطالبيــة ،ودائــرة التوجيه واإلرشــاد،

عبــر تصويــر مجموعــة صــور لجوالت

بمــا فيهــا مجلــس طلبــة الجامعــة،

طلبــة مــن كليــات إدارة األعمــال،

وعــدد من الجمعيــات واألندية كنادي

المعلومــات،

الموســيقى ،ونــادي الشــطرنج ،ونادي

والتعليــم التطبيقــي ،وكليــة البحريــن

أصدقاء البيئة ،وغيرها.
ً
ّ
أيضــا أجنحة لمركز
ضم المعرض
كمــا

والحقــوق،

وتقنيــة

للمعلميــن لمختلــف زوايــا المعــارض

القطان ألولياء األمور :علموا أبناءكم األدب
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أشــاد الشــيخ عدنــان القطان فــي خطبة
الجمعــة بجامــع الفاتــح اإلســامي
بالجهــود التــي بذلتهــا وزارة التربيــة
والتعليــم ووزيرهــا ومســؤولوها لتنفيذ
تطلعات ورؤى جاللة الملك في االهتمام
باألبنــاء والبنــات من الطلبــة والطالبات،
وتوفيــر التعليــم ذي الجــودة العاليــة
وتنفيذ المشــاريع التطويريــة والتربوية
المســتمرة ،والحرص على تحســين أداء
المــدارس والمعلــم ،وتوفيــر المــدارس
والمبانــي واإلنشــاءات والتجهيــزات
والمعلميــن المؤهليــن األكفــاء والتــي
تصــب فــي خدمــة الطلبــة والطالبــات؛

وتدور بأوساط أكاديمية تساؤالت عن قانونية
ترشــيحات إدارة الجامعــة لتعييــن بعــض
عمــداء الكليــات األربــع .وتتركــز التســاؤالت
عــن قفــز إدارة الجامعة علــى قانونها واألعراف
األكاديميــة ،إذ يشــترط القانــون اســتمزاج
رأي مجلــس الكليــة ،أمــا األعــراف ،فتوجــب

ترشــيح إدارة الجامعــة أســاتذة مســاعدين
حديثــي التخــرج للتعييــن بقيــادة العمــادات
أمــر قــد يخالــف األعــراف المتبعــة بمؤسســات
التعليــم العالــي المرموقــة ،وبخاصــة فــي ظــل
وجــود كفــاءات أكاديمية أقدم ،وأرفــع بالرتبة،
وسبق رئاســتها ألقسام ،كعتبة أولى قبل مسك
مفاتيح مكتب العميد.

“^” تواكب يوم التهيئة للمستجدين بجامعة البحرين

بالــوزارة ،إلــى اتخــاذ جميــع
الواضحــة

قانونية الترشيحات

وتحدثــت بعــض الشــخصيات األكاديميــة أن

ترحيــب وتعريــف بدوائر عمــادة شــؤون الطلبة والجمعيــات واألندية

ّ
وجــه وزيــر التربيــة والتعليــم

إلــى

عائشة بوشقر

الشيخ علي آل خليفة

الشيخ عدنان القطان

علــى حقــوق المعلميــن والمعلمــات
وحقــوق األبنــاء والبنــات ،قائــاً:
“اغرســوا فــي قلــوب أبنائكــم وبناتكــم
حــب العلــم وأهله ،اغرســوا فــي قلوبهم
إجــال المعلمين والمعلمــات وتوقيرهم
واحترامهــم؛ طلبــا لمرضاة هللا ســبحانه

باعتبارهــم محــور العمليــة التعليميــة.

وتعالى ،علموهم األدب قبل أن يجلسوا

ودعــا القطان إلــى حرص أوليــاء األمور

في مجالس العلم والطلب”.

المصاحبة ليوم التهيئة.

اللغــة اإلنجليزيــة ،والمركــز الصحــي

ّ
وضــم المعــرض أجنحة لدوائر عمادة

للجامعة ،وعمادة القبول والتســجيل،

شؤون الطلبة ،من مثل دائرة األنشطة

وغيرها من الخدمات.

ترحب “البالد” برسائل
ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض مع قوانين
النشر ،مع االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.
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يرجى توجيه الرسائل إلى البريد
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم
والعنوان ورقم الهاتف.

األحد

سعيد محمد
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أعيدوا النظر
في مشروع
“الشارع
الساحلي”

Û Ûهل يمكن إعادة النظر في مشروع “الشارع الساحلي – الملغي”

البحرينيون أطيب شعب ..والطائفي يرمى بالبيض
فــي مشــهد مســرحي هزلــي متكــرر ظهــرت لنــا عــدة

هــذا الوقــت بالذات أنك ممثل فاشــل وتســتحق بكل

شــخصيات عبر برامــج التواصــل االجتماعي تحاول

جدارة رمي الجماهير لك بالبيض والطماطم الفاسد؛

بطــرق متلونــة بالتأثيــر علــى الطائفتيــن؛ بهدف شــق
الصف ونشــر الفتنة في المجتمــع البحريني وتحاول

ألن البحريــن ليســت العــراق ولــن نرضــى بــأن تصبح
البحرين ســاحة حرب طائفيــة تحرق ما بناه األجداد

على قدر المستطاع إلى خلق صور شيطانية للطرف

بدمائهم و عرقهم وحياتهم.

الســاحلية علــى امتــداد  7كيلومتــرات بشــارع الشــيخ خليفــة

لقــد كان ومــازال الشــعب البحرينــي مــن أطيــب

مشــروعا ضخمً ــا كهــذا هــو فــي حقيقتــه
ً
بــن ســلمان؟ أليــس

الشــعوب قلبا ولو حصل ما حصل من اختالف يبقى

معلومة أخيرة

الــذي كان يفتــرض أن يربط مدينة ســلمان وقرى شــارع البديع

“مشــروعا رائــدً ا يلبــي االحتياجــات المســتقبلية لســكان مدينة
ً
ســلمان وســكان شــارع البديع بكل قراه ومناطقه” ،ويدخل في
إطــار التخطيــط المســتقبلي المنجــز للحــد من مشــكلة الضغط
واالزدحام المروري؟

Û Ûفــي العــام  ،2016تبخر الحلم بمشــروع كهــذا حينما تم اإلعالن
عــن إلغائه بســبب عــدم إيجــاد الميزانيــة التقديريــة البالغة 55
مليــون دينــار ،كل ذلــك حــدث بعــد أن أنجــزت وزارة األشــغال
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني التصاميــم التفصيلية
للمشــروع ،ومن تفاصيله أنه يحوي “جســورً ا مطلة على القرى

اآلخر سواء كان من الطائفة الشيعية أو السنية.

الرابــط األقــوى هــو هــذه األرض التــي حملتنــا جميعا
فوقهــا ولــم تميــز بيــن هــذا وال ذاك وال يوجــد طابــق
سفلي وال طابق علوي يفصل الطائفتين ،فكلنا واحد
ال نفترق حتى لو اختلفنا بوجهات النظر.
ال أنكــر بــأن وبــاء الطائفيــة قــد طــال البعــض مــن
أبنــاء الطائفتيــن وقــد ينقــل هــذا الوبــاء إلــى أبنائهم
وأحفادهــم ،ولكــن (الطيــب) يبقــى علــى أصلــه وإن
حاولــت الظــروف تغييــره وهــذا هــو شــعب البحريــن
الوفي.
نهايــة أقــول لــكل مــن يحــاول دغدغــة المشــاعر فــي

الســبب الرئيــس وراء تشــريع صيــام يــوم عاشــوراء
هــو أن هللا ســبحانه وتعالــى قــد ّ
ســيدنا
نجــى فيــه
ّ

موسى عليه السالم وقومه (بني إسرائيل) من بطش
فرعــون ،فقــد قــدم النبــي عليــه الصالة والســام إلى
المدينــة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشــوراء ،فســألهم
عــن الســبب فقالــوا لــه بأن هــذا يوم صالــح نجى فيه
هللا عــز وجــل بنــي إســرائيل مــن عدوهــم ،فصامــه
موســى عليه الســام ،فمن هنا قال رســول هللا صلى

ّ
أحق بموســى منكــم) ،فصامه
هللا عليــه وســلم( :فأنــا

بقلم :راشد البنزايد

وأمر بصيامه.

التي يمتد فيها المشروع ،كما سيتم ربط الشارع بشارع البديع
عبــر أربــع طرق رئيســة تمر بالقرب مــن قرى كرانــة وجدالحاج
وباربــار والــدراز” ،وعــاوةً علــى عــدم وجــود الميزانيــة ،فهنــاك
مشــكلة أخــرى تحدثــوا عنهــا آنــذاك ،وهــي “تســوية موضــوع
االســتمالكات” ،ثــم تحــول “الخيــار” نحــو توفيــر منافــذ أخــرى
لتخفيــف االزدحامــات المرورية ،ومنها إنشــاء الشــارع الجديد
من ناحية الجنبية مباشرة إلى مدينة سلمان.

Û Ûومــن بيــن مــا أثيــر مــن أســباب إلغــاء المشــروع تلــك المتعلقــة
بتوصيــات الدراســة المعنيــة بقيــاس تأثير الشــارع علــى اآلثار

الواقعــة فــي محيــط قلعة البحريــن ،باإلضافة إلى اســتمالكات
أراض تزيــد عــن  23عقارً ا ،وبهذا ،تم إلغاء المشــروع ،والغريب
أنــه فــي العــام  2018تحدثوا عــن إعادة طرح مشــروع “تطوير
منطقة الشــارع الســاحلي” بعد إجراء مجموعــة من التعديالت
علــى تفاصيل المشــروع “الســابق” الــذي تعرقل تنفيــذه! مع أن
هناك فرقا بين “مشــروع إنشــاء شارع ســاحلي” ،وبين مشروع

بيت إسكان يهدد سالمة أهالي هورة عالي
نحــن أهالــي منطقــة هــورة عالــي مجمــع  714نناشــد
ســعادة وزيــر اإلســكان باســم بــن يعقــوب الحمــر لحل
المشــكلة التــي نعانيها منذ العــام  ،2016حيث إن أحد
البيوت ال تعرف من يقطنه أو ساكنيه ،فاألب محكوم
بالســجن لمــدة  15عامــا ،والبيت تكثر فيــه التجمعات
الليليــة ،ويدخلــه مــن كل هــب ودب ،وكــراج لتصليــح
الســيارات وفوضــى عارمــة ،وإزعــاج كثيــر للجيــران
يستمر حتى ساعات الصباح.
لقد لجأنا إلى عدة جهات ذات االختصاص من بلدية

“تطوير منطقة الشارع الساحلي”!

Û Ûنفهــم أن الخالصــة تكــون كالتالــي :ليس هناك “مشــروع شــارع
ســاحلي” ،بيــد أن هنــاك “تطويــر منطقــة الشــارع الســاحلي”!

والواقع أن هناك حاجة إلعادة النظر في هذا المشروع الضخم
ليربــط مدينــة ســلمان بالعاصمــة كأحــد المشــاريع الرياديــة
العمالقــة فــي البلــد التــي ســيكون لهــا أثــر كبيــر فــي الحــد مــن
المشكلة المرورية التي تتضاعف يومً ا بعد يوم ،ولنا أن نتخيل
كيف سيكون الوضع حين يكتمل إسكان المواطنين في مدينة
سلمان!

مشــروعا كهــذا يســتحق أن يعاد النظر فيــه بتوفير الموازنة
ً
Û Ûإن
الالزمــة؛ ألن المواطــن يريــد مشــاريع “مســتقبل” ال مشــاريع

وداخلية لحل هذه المشكلة ،ولكن دون جدوى وأخيرا
نلجأ إليكم ،حيث إنكم الجهة المختصة بهذا الشأن.
إن الموطــن ينتظــر بيــت العمــر لمدة ال تقــل عن  20أو
 25ســنة لكــي يرتــاح ويعيــش فــي أمــن وأمــان ،ولكن
يعجــز اللســان والقلــم عم وصــف معاناتنا وقــد اتجهنا
إلى الشؤون القانونية بوزارتكم الموقرة وتحدثنا عبر
إذاعــة البحريــن وكذلك الصحــف المحلية ولم نحصل
علــى الــرد المناســب أو أنــه تــم اتخــاذ أي أجــراء بهــذا
الخصــوص مــن شــأنه الحد مــن هذه التجمعــات الليلة
المخيفة.
يا سعادة الوزير أملنا فيكم كبير ونلتمس منكم النظر
بعين االعتبار في مشكلتنا والعمل على حلها ،فصاحب

“ترقيع”.

هذا المنزل ال يدفع القســط المســتحق عليه لإلســكان

saeed.mohamed

أو أي التزامــات أخــرى ،فغيره بحاجة إلى مســكن.كما

@albiladpress.com

أن مجــرد لفــت نظر هذه الفئــة مخالفاتهم ال يعني لهم

اإلزعــاج وقــد تكلــم العديــد مــن أهالــي المنطقــة إلــى

أي شــي وال يحــرك ســاكنا فيهــم ،وقد قمــت بزيارة أو

االبــن الســاكن فــي المنــزل ،ولكــن دون جــدوى .وإننــا

مراجعة الشــؤون القانونية بوزارتكــم الموقرة بتاريخ

نأمل البت في موضوعنا واتخاذ اإلجراءات المناسبة

 1يوليــو2019؛ مــن أجــل النظــر فــي الموضــوع لكثرة

والالزمة لحل هذه المشكلة.

مناشدة “اإلسكان” لتعجل طلب عمره  18عاما
ليلى مال اهلل
ناشــدت مواطنة وزارة اإلســكان التعجيل بتخصيص وحدة ســكنية ألسرتها .وقالت إن
منزل اإليجار الذي تسكنه األسرة في المحرق تهاوت أجزاء من سقفه األسبوع الماضي.
وقالــت المواطنــة إنهم يســكنون بيــت إيجار

المستشفى الشمالي.

فــي المحــرق بانتظــار طلبهم اإلســكاني الذي

واســتكملت المواطنــة أن وزارة اإلســكان

يعــود للعــام  ،2001إال أن المنــزل المتهالــك

استجابت لطلب األسرة بعد عدة أيام بتغيير

الذي تسكنه األسرة المكونة من خمسة أفراد

الشــقة فــي نفــس البنايــة مــن الطابــق الثالث

لــم يســتطع االنتظــار أكثــر ،فكانــت الكارثــة،

إلــى الطابق األرضي ،حيث أن والدتها تعاني

حيــث ســقطت أجــزاء كبيــرة مــن ســقف

مــرض القلــب وســبق وتعرضــت لجلطتيــن

المطبــخ دون أن يصــاب من كانــوا فيه وقت

وظروفهــا الصحيــة خاصــة ،وال تناســبها

الحادثة.

الشــقة التــي عرضتها اإلســكان ورغم الوضع

وتابعــت أن بلــدي ونائــب المنطقــة ســعوا

الســيئ الــذي تعيشــه األســرة لــم تتمكــن مــن

مشــكورين للتواصــل مــع وزارة اإلســكان

االنتقــال اليهــا .وزادت أننــا اضطررنــا لعــدة

إليجــاد شــقة مؤقتــه ،وهــذا مــا تــم بالفعــل،

أيــام أن نعيــش منــذ حادثــة ســقوط ســقف

حيــث عرضــت وزارة اإلســكان علــى األســرة

البيــت مشــتتين في منــازل الجيــران واألهل

االنتقــال إلــى شــقة فــي ذات المنطقــة فــي

ال يمكننــا الرجــوع للبيــت اإليجــار المتهــاوي،

بنايــة مهجــورة تعــود لــوزارة اإلســكان خلف

حيــث حذرنــا المهنــدس مــن خطــر ســقوط

أجــزاء أخــرى مــن ســقف المنزل ،ولــم نتمكن

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

منــذ  18عامــا مــن التنقــل في بيــوت اإليجار

تســتجيب وزارة اإلســكان وتخصــص وحدة

ان ننتقــل إلــى الشــقة التــي قدمتهــا وزارة

خليفــة لتوجيــه وزارة اإلســكان بالتعجل في

ولظروف األب المتقاعد تضطر إلى استئجار

ســكنية عاجــا لظــروف التي تمر بها األســرة

وناشــدت المواطنــة صاحــب

تخصيص وحدة سكنية ألسرتها التي تعاني

البيــوت المتهاويــة والقديمــة ،آملــة فــي أن

المكونة من  5أشخاص.

اإلســكان.

العراق يوقع عقدا للطاقة مع
“سيمنس” و ”أوراسكوم”
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 53.9قيمة إرساء المناقصات في يوليو

bussines

@albiladpress.com

مليون دينار

بغداد  -أف ب

ّ
ً
عقــدا بقيمــة 1.3
وقــع العــراق أمــس

الـــنـــفـــط يــســتــحــوذ عـــلـــى  26.4مـــلـــيـــون ديـــنـــار

مليــار دوالر مع مجموعتي “ســيمنس”
الصناعيــة األلمانيــة و ”أوراســكوم
لإلنشــاء” المصرية؛ إلعادة بناء مجمع

أمل الحامد

لتوليد الطاقة في مدينة بيجي شمال
بغداد .ويعد االتفاق جزءا من خارطة

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات  79مناقصة ومزايدة تابعة لـ  29جهة حكومية في شهر يوليو الماضي ،تجاوزت قيمتها نحو  53.9مليون دينار .واستحوذ قطاع

طريــق أوســع فــي قطــاع الكهربــاء

النفط على  % 48.9من إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات التي أرســيت في يوليو الماضي بنحو  26.4مليون دينار تمثل  15مناقصة ،وكان أبرزها :مناقصة لشــركة

وقعها العراق مع “ســيمنس” في وقت

تطوير للبترول لتوفير خدمات الضغط بالمرحلة الخامسة بنحو  18.6مليون دينار فازت بها شركة “ ،”Tde Overseasمناقصة لـ “تطوير للبترول” لتوفير األتمتة العامة

ســابق هذا العام إلضافة  11غيغاواط

لوحدات التحكم المنطقية والخدمات التابعة لها بنحو  3.7مليون دينار فازت بها شركة “برودينت سولوشينز” ( ،)prudent solutionsمناقصة لـ “تطوير للبترول” لتوقيع

من قدرات اإلنتاج إلى شبكة الكهرباء

عقد زمني لمدة  5سنوات لتوريد صمامات اختالف الضغط لألسمنت المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز بنحو  1.8مليون دينار فازت بها شركة “فورم ميدل ايست”،

المحلية التي تعاني صعوبات كبيرة.

ومناقصة لشركة نفط البحرين “بابكو” لتوفير أثاث المكاتب لمدة  5سنوات بنحو  597.4ألف دينار فازت بها شركة “علي أحمد بوكنان وأبنائه”.

حاليا نحو  15غيغاواط،
وتنتج البالد
ً
مــا يعد أقل بكثير مــن الطلب المحلي
الذي يق ّدر بنحو  24غيغاواط.

األحد

تنظيــم االتصــاالت لمشــروع الفصــل

 4ماليين دينار إلنشاء مواقف

 15سبتمبر 2019
 16محرم 1441

الوظيفي والقانوني لشــركة بتلكو بـ 60

“السلمانية”
كمــا

اســتحوذ

ألف دينار.
قطــاع

اإلنشــاءات

“طيران الخليج” 1.9 :مليون

واالستشــارات الهندســية علــى 21.3

دينار لخدمات مطار دكا

 %مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات
والمزايــدات التــي أرســيت فــي يوليــو

“اإلبداع” يطلق القرض المدرسي

بنحــو  11.5مليــون دينــار تمثــل 19

للمرحلــة األولــى مــن مشــروع توســعة
شــارع الشيخ زايد ضمن برنامج تنمية

ومســتلزمات

دول مجلــس التعــاون للبحريــن بنحــو

مــدارس الحصــول علــى هــذا القــرض
قطاع واســع من تجار التجزئة لتنشــيط
أعمالهــم ومــلء محالهــم بمســتلزمات
المدارس وبيعها.
وأوضــح البنــك أنــه يقــدم هــذا القــرض
للمســتفيدين دون ضمانــات معقدة ،كما
ويتحمــل كلفــة ضريبة القيمــة المضافة
ورســوم الســند التنفيــذي عــن عمالئــه،
مشيرا إلى أن قيمة هذا القرض تتراوح
بين  200و 1000دينار ،ويمكن تسديده
علــى فتــرة زمنيــة تصل لـ  13شــهرا ،في
إطــار التســهيالت التــي يمنحهــا البنــك
للمقترضين.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك خالــد
الغــزاوي ،إنــه جــرى تصميــم القــرض
المدرســي بمــا يتناســب واحتياجــات
قطــاع واســع مــن التجــار وأصحــاب

 1.4مليــون دينــار فــازت بهــا مجموعــة

خالد الغزاوي

بينونــة الغربيــة للمقــاوالت ،مناقصــة

المكتبــات ،مــع إتاحــة فتــرة تســديد

لــوزارة األشــغال ألعمــال تشــغيل

ميســرة ،وأضــاف “فــي كل عــام يــزداد

وصيانــة محطــات الصــرف الصحــي

عــدد الطلبــة الذيــن يقبلــون علــى

الفرعيــة بنحــو  515.7ألــف دينــار،

مقاعــد الدراســة ،وتــزداد مســتلزماتهم

مناقصــة لذات الــوزارة ألعمال الصيانة
الشــاملة والصباغــة لمدرســة أســماء

المدرســية ،وترتفــع بذلــك مســؤوليتنا

ذات النطاقيــن االبتدائيــة للبنات بنحو

تجاه توفير جانب من الســيولة الالزمة،

 149.1ألــف دينــار ،مناقصــة لبنــاء خط

البسيطة والميسرة”.

صــرف صحــي مؤقــت لنقــل التدفقــات

وأضــاف أن القــرض المدرســي يهــدف

الناتجة من مشــروع الرملي اإلســكاني

أيضا لدعم رواد األعمال واألسر المنتجة

بنحــو  263.5ألــف دينــار ،مناقصــة

وربــات البيوت وغيرهم من البحرينيين

لبنــك اإلســكان لتعييــن مقــاول ألعمال

الراغبيــن باالســتفادة من موســم العودة

وصيانــة وترميــم المبانــي المملوكــة

للمــدارس فــي إقامــة مشــاريع مؤقتــة

لوزارة اإلســكان بمنطقة مدينة عيســى

لتصنيــع أو تجارة المالبــس أو الحقائب

بمجمــع  813فــازت بهــا شــركة “ أوربــا

أو االحتياجــات المدرســية مــن خــال

للمقــاوالت والصيانــة” بنحــو 171.6

توفير السيولة الالزمة لهم.

ألــف دينــار ،ومناقصــة لشــركة البحرين

األرضيــة فــي مطــار دكا بنحــو 1.9

نصيب كل قطاع من قيمة ترسية المناقصات والمزايدات

لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

ومحــال

الهــادف إلــى توفيــر ســيولة ماليــة أمــام

أبرزهــا مناقصــة لتقديــم الخدمــات

فــازت بهــا مجموعــة الغنــاة ،مناقصــة

موضحــا أنه بإمــكان أصحاب المشــاريع
القرطاســية

مناقصــات لشــركة طيــران الخليــج،

الســلمانية الطبــي بـ  3.99مليــون دينار

تزامنــا مــع عودة الطالب إلــى المدارس،
مكتبــات

بنحــو  5.6مليــون دينــار تمثــل 9

مشــروع مواقف للســيارات فــي مجمع

الصغــر ،عــن إطــاق “القرض المدرســي”

وألبســة

والمزايــدات التــي أرســيت فــي يوليــو

البحريــن لالســتثمار العقــاري إلنشــاء

أعلــن بنــك اإلبــداع للتمويــل متناهــي

الصغيــرة

 %مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات

مناقصة .وكان أبرزها :مناقصة لشــركة

المنامة  -بنك اإلبداع

مــن

واســتحوذ قطــاع الطيــران علــى 10.5

مليــون دينــار فــازت بها خطــوط بيمان

لالســتثمار العقــاري إلعــادة دراســة

للمؤسسات الصحية الخاصة بـ  35ألف

المخطط المبدئي لمشروع تطوير بالج

دينار ،مناقصة لوزارة التربية والتعليم

الجزائــر بـــ  152.5ألــف دينار فــازت بها

إلنشاء وتركيب فصول مصنعة متنقلة

شركة “ فوستر آند بارتنرز”.

بـــ  3مالييــن دينــار ،مناقصــة “تمكيــن”

 3.2مليون دينار لتدريب
األطباء
كذلــك اســتحوذ قطــاع الخدمــات
والمزايــدات واالســتثمار علــى 16.1
 %مــن إجمالــي قيمــة المناقصــات
والمزايــدات التــي أرســيت فــي يوليــو
بنحو  8.7مليون دينار تمثل  24مناقصة
ومزايــدة .وكان أبرزهــا :مناقصــة
للمجلــس األعلــى للصحــة لتدريــب
األطبــاء حديثــي التخــرج فــي برنامــج
الدبلومــا والماجســتير اإلكلينيكيــة في
طــب العائلــة فــازت بها جامعــة الخليج
العربي بنحو  3.2مليون دينار ،مناقصة
أخــرى لتقديــم الخدمــات االستشــارية
لبرنامــج االعتمــاد والتقييــم الوطنــي

لبرنامــج دعم مســرعات األعمــال بنحو
 1.5مليــون دينــار فــازت بهــا شــركة
“كوربوريــت هــب” ،مناقصــة لهيئــة
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة
لطلــب الشــراء المباشــر والتفــاوض مع
شــركة ( )Palo Altoبنحــو  901.6ألــف
دينــار ،ومناقصــة لهيئــة تنظيــم ســوق
العمــل لتوفيــر خدمــة مركــز اتصــاالت
للهيئة بنحو  527.3ألف دينار ،مناقصة
لوزارة شــؤون اإلعــام لحصة البحرين
فــي اتحاد إذاعات الدول العربية بنحو
 264ألف دينار فازت بها اتحاد إذاعات
الدول العربية ،مزايدة لشــركة البحرين

بنغالديــش الجويــة الجويــة ،ومناقصة
لتوفيــر ومناولــة جرائــد ومجــات
طائــرات صــاالت االنتظــار لشــركة
طيــران الخليج بنحو  1.2مليون دينار،
ومناقصــة لتقديــم الخدمــات األرضيــة
فــي مطــار بانكــوك بنحــو  929.8ألــف
دينار.
إضافة إلى ذلك ،استحوذ قطاع المواد
والمعــدات علــى  % 3.3مــن إجمالــي
قيمــة المناقصــات والمزايــدات التــي
أرســيت فــي يوليــو بنحــو  1.8مليــون
دينــار تمثــل  12مناقصــة ،كان أبرزهــا:
مناقصــة لجامعــة البحريــن لتوريــد
كتب دراســية لجامعــة البحرين وطلبة
البحريــن للمعلميــن بنحــو  425.1ألــف
دينــار ،مناقصــة لــوزارة الصحة لشــراء
وتوفيــر دواء مخــزن بنحو  310.1ألف

لالســتثمار العقــاري لبنــاء وتشــغيل

دينــار ،ومناقصــة لــوزارة المواصــات

وتحويــل لوحــات إعالنية فــي مواقف

واالتصــاالت لشــراء أجهــزة وبرنامــج

ســيارات بــاب البحريــن فــي المنامــة بـــ

تقفــي البعثــات البريديــة لســعاة البريد

 263.7ألــف دينــار ،ومناقصــة لهيئــة

بنحو  45.2ألف دينار.

“ميبيك  ”2019يناقش استخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة بالقطاع

الـــمـــؤتـــمـــر يــنــطــلــق بــالــمــنــامــة  14أكـــتـــوبـــر بـــرعـــايـــة ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــوزراء

المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

تستضيف البحرين ،تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،فعاليات النسخة الخامسة

الشــرق األوســط للســيارات التــي تعمــل

الوطنيــة ،ونمــاذج األعمــال ومتطلبــات

تعزيــزا

العمــاء والبيئــة واالســتدامة واألمــن

مــن مؤتمــر ومعرض الشــرق األوســط لهندســة العمليــات “ميبيك  ”2019والنســخة األولى من مؤتمــر مجلس البتــرول العالمي وذلك

بالطاقــة

في الفترة  16 - 14أكتوبر  2019بمركز البحرين الدولي للمعارض تحت شــعار “تحول هندســة العمليات من خالل االبتكار” .وينظم

بمشــاركة الشــباب فــي قطــاع هندســة

وغيرها من المواضيع ذات العالقة.

هــذا الحــدث العالمــي والمتميــز منــذ انطالقته في العام  2011شــركة “ميدل إيســت إنرجــي إيفنتس” والمعهد األميركي للمهندســين

العمليــات من مختلف الجامعات المحلية

ويتوقــع أن يســتقطب المؤتمــر مشــاركة

واإلقليميــة والعالمية ،إضافة إلى مبادرة

واســعة تربــوا عــن  3500مشــارك مــن
والمديريــن

الكيميائيين بالتعاون والتنســيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شــركة أرامكو الســعودية وعدد من الشــركات المحلية
واإلقليمية والعالمية؛ بهدف االســتفادة من الفرص المتاحة في دول المنطقة وزيادة الطلب على اســتخدام التكنولوجيا الحديثة
لرفع مستوى الكفاءة واألداء في النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأعــرب وزيــر النفــط عــن بالــغ الشــكر

مرموقة على مستوى الشرق األوسط.

فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق األوسط

والتقديــر واالمتنــان إلــى رئيــس الوزراء

وقــال الوزيــر إن هندســة العمليات تعتبر

لهندســة العمليــات ستشــهد مجموعة من

صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

من المواضيع المهمة التي تهتم في عدة

المبــادرات اإلســتراتيجية المتخصصــة

ســلمان آل خليفــة ،علــى تفضــل ســموه

جوانب متخصصة مثل هندســة عمليات

والمحتويــات المحفــزة بمشــاركة قــادة

برعايــة الحــدث العالمــي الــذي يعــد مــن

اإلنتاج وعمليات التحكم وسير العمليات

الصناعــة فــي القطــاع النفطــي؛ لوضــع

المؤتمــرات والمعــارض المتميــزة فــي

واألدوات واألجهزة المتطورة المســاعدة

الحلــول المبتكــرة للتطويــر والتحســين،

قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات،

في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ومــن أهــم هــذه المبــادرات هــي زاويــة

إذ اكتســب هــذا الحــدث ســمعة ومكانــة

وأشــار الشــيخ محمــد بــن خليفــة إلى أن

االبتــكار واإلبــداع للمؤسســات الصناعية

الكيميائيــة

وذلــك

ملتقــى التميــز القيــادي للمــرأة (ليــواس

الباحثيــن

.)2019

التنفيذييــن

والمســؤولين
وكذلــك

المهندســين

وأضــاف أن فعاليــات ميبيــك هــذا العــام

والمتخصصيــن

ستشــتمل علــى إطــاق النســخة األولــى

والمســتثمرين فــي القطــاع .كمــا يتوقع أن

فــي البحرين من مؤتمــر مجلس البترول

يســتقطب المعــرض المصاحــب للمؤتمــر

العالمــي الــذي يعتبر من أكبــر المؤتمرات

الذي تقدر مساحته بـ  8000كيلومتر مربع

العالميــة المتخصصة في مجال البترول،

إلى أكثر من  500شركة من شركات النفط

دول العالــم؛ لمناقشــة مختلــف القضايــا

والذي ســيتناول فيه عــدد من المواضيع

والغاز والتكرير والبتروكيماويات الوطنية

المهمة في إســتراتيجية التكرير ،وقيادة

والعالميــة وكبريات شــركات التشــغيل من

االقتصاديــة العالميــة ،مبــادرة مســابقة

الــرؤى

وزير النفط

بمشــاركة عدد من الشــركات من مختلف

البتروكيماويــات،

وتغيــرات

ورجــال

األعمــال

 50دولة من مختلف دول العالم.

“ديار المحرق” راعيا لـ ”تكنولوجيا العقار  204 ”2019ماليين دينار التجارة البينية مع الخليج في يوليو
تســـتضيفه “هيكســـجن” العالميـــة بالبحريـــن للمـــرة األولـــى

المنامة  -ديار المحرق

أعلنــت شــركة “ديــار المحــرق” ،عــن

دعــم مســاعي الحكومــة لدفــع عجلــة

رعايتهــا البالتينية لمنتــدى تكنولوجيا

النمــو والتقــدم للقطــاع العقــاري وذلك

العقــار  ،GCC Proptech Timeالــذي

تحت مظلة الرؤية االقتصادية .2030
ومــن هــذا المُ نطلــق ،يُ ســعدنا أن نعلــن

تستضيفه شــركة “هيكسجن” العالمية
فــي البحريــن للمــرة األولــى علــى

عــن رعايتنــا البالتينيــة للمنتــدى الذي

من شــأنه أن يُ ســاهم فــي تعزيز مكانة

اإلطالق وبالتعاون مع مجلس التنمية
االقتصادية ،إذ ســينعقد خالل أســبوع
البحريــن للتكنولوجيــا قــي تاريــخ 17
ســبتمبر  2019فــي فندق كــراون بالزا
البحرين.

المملكة على الخارطة العقارية”.
أثناء توقيع اتفاق الرعاية البالتينية

مــن  20دولــة ،كونــه يجمــع بيــن أهــم

العقــارات في منطقة الشــرق األوســط

 5ركائــز لقطــاع العقــارات :الحكومــة،

وشمال إفريقيا.

والمطوريــن ،والمســتأجرين ،والمُ ــاك،

وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة “ديار

والمســتثمرين ،والشــركات المختصــة

المحــرق” أحمــد العمادي “تســعى “ديار

ومــن المتوقــع أن يســتقطب المنتــدى

بالتكنولوجيــا ،وذلــك للتــداول حــول

المحرق” لالرتقاء دومً ا بمعايير القطاع

أكثــر مــن  20خبيــرًا و 100مشــارك

اســتخدامات التكنولوجيــا لتطويــر

العقــاري علــى الصعيــد المحلــي ،بغيــة

وسيشــهد المنتــدى مشــاركة نخبة من
الخبــراء والمســؤولين وصنــاع القــرار
فــي قطــاع العقــار والتكنولوجيــا الــى
جانب قطاعات أخرى.

ومــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي
شــركة “هيكســجن” العالميــة ،جابريت
ســيذي“ ،يشــهد المشــهد العقــاري فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال

 87.2مليون دينار قيمة الســلع وطنية المنشأ
زينب العكري

بلــغ حجــم التجــارة البينيــة بيــن
البحريــن ودول مجلــس التعــاون
 204ماليين دينار خالل شهر يوليو
 ،2019بانخفــاض  % 7.58عــن
يوليــو مــن العام الماضي ،إذ كان قد
ســجل  220.8مليــون دينار ،حســب
آخــر إحصــاءات هيئــة المعلومــات
والحكومة اإللكترونية.
واســتوردت البحريــن ســلعا بقيمــة
 61.2مليون دينار من دول الخليج،

فالكويــت بإجمالــي  3.5مليــون

الماضــي ،وبالمرتبــة األولــى جــاءت

دينار ،ثم المنطقة الحرة بجبل علي

المملكــة العربيــة الســعودية التــي

خامسا بقيمة مليوني دينار.
وصدرت البحرين ســلعا غير نفطية
إلــى دول الخليــج بقيمــة 142.8
مليــون دينــار ،إذ جــاءت المملكــة
العربيــة الســعودية أوال حيــث
اســتوردت من البحرين سلعا بقيمة
 77مليــون دينــار ،وجــاءت بعدهــا
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة
 42.9مليون دينار ،ثم سلطنة عُ مان
بقيمــة  15مليــون دينار ،ثم الكويت

حيث احتلت دولة اإلمارات العربية

التــي اســتوردت بقيمــة  7.9مليــون

بالفعــل جــزءً ا ال يتجــزأ مــن المشــاريع

المتحدة المرتبة األولى بقيمة 28.1

دينار من البحرين.

العقاريــة؛ بفضــل مشــاريع التطويــر

مليــون دينار ،تلتهــا المملكة العربية

العقاري الرائدة مثل (ديار المحرق)”.

فيمــا صدرت البحرين ســلعا وطنية

الســعودية بـــ 23.9مليــون دينار ،ثم

المنشــأ بقيمــة إجماليــة بلغــت 87.2

إفريقيــا ،أن التكنولوجيــا قــد أصبحت

ســلطنة عُ مــان بـــ 3.8مليــون دينــار،

مليــون دينــار فــي شــهر يوليــو

اســتوردت ســلعا بقيمــة إجماليــة
بلغــت  45.6مليــون دينــار ،ودولــة
اإلمــارات ثانيــا بقيمــة  21.2مليــون
دينــار ،تلتهــا ســلطنة عُ مــان بقيمــة
 14.2مليــون دينــار ،وأخيــرا دولــة
الكويت بقيمة  6.2مليون دينار.
فيمــا أعــادت البحرين تصدير ســلعا
بقيمــة  55.6مليــون دينــار ،أوال
للمملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة
 31.4مليــون دينــار ،تلتهــا دولــة
اإلمــارات بقيمــة  21.7مليون دينار،
ثالثــا الكويــت بـــ 1.7مليــون دينــار،
وأخيــرا ســلطنة عُ مــان بقيمــة 834
ألف دينار.

“تمكين” و “مكتب الترويج” التايلندي يدعمان ريادة األعمال
المنامة  -تمكين

خالل دراسة الفرص التي من شأنها تعزيز

مــن البحريــن وتايلنــد قامتــا في الســنوات

وإضافة إلى مناقشة المبادرات والمشاريع

التقــى ســفير تايلنــد فــي البحريــن تانيــس

بيئات ريادة األعمال والمؤسسات الناشئة،
ً
فضــا عــن تطويــر األطــر والطــرق التــي

األخيــرة بتكثيف النشــاط التجــاري بينهما

المشــتركة التي ســتركز على تطوير حركة

في مختلف القطاعات.

ريــادة األعمــال ،ســتعمل الجهتــان علــى

تســاعد المؤسســات ورواد األعمــال علــى

مــن جهتــه أكــد جناحــي أن هــذه الشــراكة

بنــاء عالقــة عمــل وثيقــة بينهمــا تهــدف

النمو والتوسع.

خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز ريــادة األعمــال

إلــى تطويــر وتعزيــز المؤسســات الصغيرة

وقــام بتوقيــع مذكــرة التفاهــم كل مــن

وتأســيس مشــاريع تجاريــة مبتكِــرة

والمتوسطة في البلدين.

جناحــي والمديــر العــام لمكتــب ترويــج

لتحفيــز توليــد فــرص العمل وتعزيــز النمو

كمــا يشــمل التعــاون تعزيــز أنشــطة

والمتوســطة

االقتصادي في كال البلدين ،مشــيرًا إلى أن

التكنولوجيــا

والمؤسســات

الناشــئة،

مجــاالت

األعمــال

نــا ســونغال أخيــرا مــع الرئيــس التنفيــذي
لصنــدوق العمل “تمكيــن” إبراهيم جناحي؛
لمناقشــة أوجــه التعــاون المشــترك وســبل
تطويرها.
وشــهد االجتماع توقيع مذكــرة تفاهم بين

المشــروعات

الصغيــرة

عقب توقيع مذكرة التفاهم

صنــدوق العمــل “تمكيــن” ومكتــب ترويــج

سوانشاي لوهاوتاناكول.

هذه االتفاقية تهدف إلى استكشاف كيفية

خصوصــا

وتبادل الخبرات وطرح برامج للمؤسسات

والمتوســطة” الــذي عُ قــد فــي البحريــن

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي

وأشــاد الســفير ســونغال بالعالقــة الثنائيــة

االســتفادة مــن التبــادل المعرفــي وســبل

االســتراتيجية والتســويق بهــدف تعزيــز

الصغيرة والمتوسطة في كال البلدين.

تايلنــد ( )OSMEPلتعزيــز التعــاون فــي

الراسخة التي تربط بين البحرين وتايالند،

تعزيــز بيئــات تأســيس المشــاريع التجارية

ً
أيضــا أهــداف معــرض
وناقــش الطرفــان

يومــي  11و 12ســبتمبر  ،2019والذي ضم
أكثــر مــن  120جهــة تايلنديــة مــن مختلف

مجــال ريــادة األعمــال فــي البلديــن ،مــن

ً
موضحا أن كل
الســيما في قطاع التجارة،

ومساهمتها في االقتصاد الوطني.

الزيــارات الدراســية المتبادلــة والتدريــب

“إكســبو تايلنــد للمؤسســات الصغيــرة

القطاعات.

فــي

ً
أيضــا
القــدرة التنافســية ،وستشــمل
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“نستو هايبر ماركت” تفتتح الفرع  13بالبحرين والـ  72خليجيا
بــحــضــور مــحــافــظ الـــعـــاصـــمـــة ...وبــكــلــفــة تــــجــــاوزت مــلــيــونــي ديــنــار
هبة محسن من المنامة
افتتحت مجموعة “ويســتون انترناشــنال” صباح يوم الخميس الماضي  12ســبتمبر
 2019بمنطقــة القضيبيــة الفــرع رقــم  13لسلســلة “نســتو هايبر ماركــت” والفرع 72
علــى مســتوى منطقــة الخليــج بمســاحة إجماليــة بلغــت  45000متر مربــع وتحتوي
على أكثر من  250موقفا للسيارات وبكلفة إجمالية للفرع تجاوزت مليوني دينار.
وجــاء االفتتــاح برعايــة محافــظ العاصمــة
الشــيخ هشــام بــن عبــد الرحمــن آل خليفــة

متمثلــة فــي  14فــرع للهايبــر ماركــت ،كمــا
تمتلــك المجموعــة ً
أيضــا العالمــة التجاريــة

وبحضــور شــخصيات بــارزة ،إذ كان فــي

الشــهية جيبــاس لإللكترونيــات والتــي تمتــاز

اســتقبالهم رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة

بجودة عالية وأسعار رخيصة.

نادر حســين باردســتاني الذي ادلــي بتصريح
ً
قائــا “نحتفــل اليــوم بنجــاح كبيــر
للصحافــة

وبالنســبة للعالمات التجارية الخاصة بنستو،
أوضــح باردســتاني أن الهايبــر ماركــت تعتمد

بافتتــاح أكبــر فــرع في سلســلة هايبر ماركت

علــى عدد كبير مــن العالمات التجارية للمواد

(نســتو) مــن بيــن المجموعة فــي المملكة ،كما

الغذائيــة والمعلبــات والخضــروات والفواكــه

نســتعد الفتتــاح فــرع آخــر فــي نهايــة العــام

من دول عربية وأوروبية عدة .كما صرح بأن

الجــاري فــي منطقــة الهملــة وســيكون بكلفــة

نســبة البحرنة وصلت إلى  % 20في سلســلة

ومساحة مماثلة تقري ًبا”.

الهايبــر ماركــت ،والمتوقع زيادة هذه النســبة

وأضاف باردستاني أن استثمارات المجموعة

فــي الفــرع المقبــل .وتقــع الهايبــر ماركت في

فــي البحريــن وصلــت إلــى  25مليــون دينــار

منطقــة القضيبيــة فــي بنايــة أوال بــازا التي

محافظ العاصمة متفقدا “نستو هايبر ماركت”

محافظ العاصمة لدى افتتاحه “نستو هايبر ماركت”

كانت تعرف ســابقا باســم سينما أوال ،وكانت

معروف ثقافيا ومشهور باألكالت اللذيذة في

والفلبينية والبحرينية ،مع أن سكان المنطقة

كافية .يذكر أن المتجر تم تصميمه ليتناسب

تعرف بقاعة الســينما وتشــتهر بعرض األفالم

العاصمــة ،حيــث توجــد هنــاك مراكــز لألنديــة

كانــوا فــي انتظار لفترة طويلــة افتتاح متجر

مع العائالت التي تبحث عن التســوق وتناول

باللغات األجنبية والهندية.

الثقافيــة والكنائــس والمســاجد والمعابــد

نســتو ،إذ كانــت المنطقــة فــي حاجــة ماســة

الطعــام خصوصــا فــي فتــرة عطلــة نهايــة

وبيــن ممثــل المجموعــة أن هــذا الموقــع
ّ

والمطاعــم التــي تعــج بالمأكــوالت اآلســيوية

لمتجــر تجزئــة مناســب مــع مواقــف ســيارات

األسبوع.

 30جهة تشارك في “أسبوع المنامة” لريادة األعمال
فـــي نــســخــتــه الــخــامــســة عــقــب نـــجـــاح الــفــعــالــيــات الــســابــقــة

هبة محسن من المنامة
أكــد محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة فــي تصريــح
للصحافييــن خــال افتتــاح الفــرع الجديــد
من سلســلة نســتو هايبر ماركت أن النسخة
الخامســة مــن “أســبوع المنامــة لريــادة
األعمال” ،والتي ســتبدأ أعمالها خالل الشهر
الجــاري ســتتضمن مشــاركة  30جهــة مــن
مختلف دول العالم.
وأكــد المحافظ أن النســخة القادمة تتضمن
مجموعــة مــن الفعاليــات والمحاضــرات
واللقــاءات وورش العمــل ،وبمشــاركة
متحدثيــن محلييــن وإقليمييــن ودولييــن
مــن ذوي التجــارب البارزة فــي مجال ريادة
األعمــال؛ بغيــة االســتفادة مــن تجاربهــم
الثريــة وتعزيــز روح المبــادرة لــدى الشــباب
البحرينــي .وأشــار المحافــظ إلــى نجــاح

النســخ األربع الســابقة كان دافعا لالستمرار
وتقديــم النســخة الخامســة مــن “أســبوع
المنامــة لريــادة األعمــال ،وذلــك بدعــم
محافظــة العاصمــة للجهــود التــي تبذلهــا
الحكومــة؛ مــن أجــل النهــوض بالشــباب
البحرينــي مــن الجنســين ،وتحفيزهــم على

هبوط “آبل” يضغط على األسهم األميركية
نيويورك  -رويترز

أغلــق المؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز 500

نقطة بينما تراجع المؤشــر ســتاندرد آند

علــى انخفــاض طفيف لكن على مســافة

بــورز 500األوســع نطاقــا  2.18نقطة ،أو

أقــل مــن  1%مــن أعلى مســتوى له على

 ،0.07%ليغلق عند  3007.39نقطة.

اإلطــاق ،مــع تضــرره مــن هبــوط فــي

وأغلــق المؤشــر ناســداك المجمــع مرتفعا

أســهم آبــل ألقــى بظاللــه علــى انحســار

 17.75نقطــة ،أو  ،0.22%إلى 8176.71

التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات

نقطة.

المتحــدة والصين.وأنهــى المؤشــر داو

وتنهي المؤشــرات الثالثة األسبوع على

جونــز الصناعــي جلســة التــداول فــي

مكاســب مــع صعــود داو جونــز 1.56%

بورصــة وول ســتريت مرتفعــا 37.07

وســتاندرد آنــد بــورز  % 0.95وناســداك

نقطــة ،أو  ،0.14%إلــى 27219.52

.% 0.91

استكشاف عالم ريادة األعمال ،وتشجيعهم
علــى خلــق فــرص العمل بدال مــن أن يكونوا
باحثين عنها.
وبيــن الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن أن
ّ

الحــدث يســهم فــي تحفيــز االبتــكار وخلــق
آفــاق رحبــة لــدى الشــباب ،كما يظهــر تقدير
البحريــن لمجتمــع األعمــال علــى الصعيدين
المحلــي والدولي ،وذلك لدور أســبوع ريادة
ألعمــال فــي توفيــر المنصــة المثاليــة التــي
تعمــل علــى إلهــام رواد األعمــال إلطــاق
مشــاريعهم وإتاحــة الفرصــة لتحقيــق
أحالمهم وترجمة أفكارهم لواقع ملموس.

محافظ العاصمة مصرحا للصحافيين

مسؤول بـ “النقد” يستبعد حدوث ركود عالمي

“السعودية” 146 :رخصة لتصدير الحديد واإلسمنت

تقييم سنوي للخدمات الحكومية باإلمارات

واشنطن  -رويترز

الرياض  -أريبيان بزنس

دبي  -العربية.نت

بلــغ عــدد تراخيــص تصديــر مادتــي

ً
وفقــا للضوابــط التنظيميــة للجنــة

قــال نائــب رئيس اإلمــارات رئيــس الوزراء

جــاء المركز األفضل هيئة الهوية بالفجيرة،

الوزاريــة

وزارات

حاكــم دبــي ،الشــيخ محمــد بــن راشــد آل

بينمــا أســوأ مركــز فــي اإلمــارات بريــد

التجارة واالســتثمار ،المالية ،والطاقة

مكتــوم ،بتغريــدات فــي “تويتــر” ،إن تقييم

اإلمارات في منطقة الخان.

والصناعــة والثــروة المعدنيــة ،والبيئة
والميــاه والزراعة .وأضــاف أن ارتفاع
ً
مؤشــرا
عــدد الرخــص الصــادرة يعــد

الخدمــات الحكوميــة فــي بــاده ســيكون
ً
سنويا ،و”ســنعرض كافة تقاريرنا بشفافية،

وأكــد أنه وجه بتغيير مديري أســوأ المراكز
فــورا ،وإحاللهــم بمديريــن يعرفــون كيفيــة

ألن تكلفــة إخفــاء األخطــاء والتقصيــر أكبر

التعامــل مــع الجمهــور ،وبــأن ينــزل مديــر

المتحــدث الرســمي باســم

علــى نمــو طلبــات تصديــر الحديــد

بكثير” من إعالنها.

عــام الجهة أو الــوزارة التي تتبع لها المراكز

وقــال صنــدوق النقد إن الرســوم الجمركية

الــوزارة ،عبدالرحمــن الحســين ،إن

واألســمنت ،ومــن ثــم ارتفــاع عــدد

ونشر الشيخ محمد بن راشد ،نتيجة تقييم

المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز

التــي فرضتهــا أو هــددت بهــا الواليــات

إصــدار التراخيص جاء بعد اســتيفاء

الشــركات الراغبــة فــي الحصــول على

مســتوى الخدمــات فــي  600مركــز خدمــة

ويطــور خدماتهــا .كما وجه بصــرف مكافأة

المتحــدة والصيــن قــد تقتطــع  % 0.8مــن

المحــددة

رخص للتصدير إلى خارج السعودية.

حكومي ،والذي خلص إلى قائمتين تضمان

راتــب شــهرين لكافــة الفــرق فــي المراكــز

أفضل  5مراكز وأســوأ خمســة مراكز ،حيث

المتقدمة.

قــال مســؤول بصنــدوق النقــد الدولــي

الناتج االقتصادي العالمي في  2020وتثير

لرويتــرز ،إن التوتــرات التجاريــة تؤثر على

خسائر في األعوام القادمة.

الحديــد واإلســمنت التــي أصدرتهــا

النمــو في أرجــاء العالم لكن صنــدوق النقد

وقــال المســؤول ،وهــو علــى درايــة بعمليــة

وزارة التجارة واالســتثمار الســعودية

“بعيد” عن توقع ركود عالمي.

إعــداد التوقعات “التوتــرات التجارية تؤثر

وتحــدث المســؤول بينمــا يســتعد صنــدوق

علــى النمــو .لكننــا فعــا ال نــرى ركــودا فــي

لحــد اآلن  146رخصــة منهــا 90
ً
ترخيصــا للحديــد والباقــي رخــص

النقــد إلصــدار توقعــات اقتصاديــة جديــدة

التقديــرات األساســية الحاليــة .أعتقــد أننــا

إسمنت.

بعيدون عن ذلك”.

وقــال

الشهر المقبل.

الشــروط

والمتطلبــات

المشــكلة

مــن
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ترامب يؤكد مقتل

حمزة بن الدن

16

السعودية تسيطر على الحريقين بمعملي “أرامكو”

international

@albiladpress.com

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس

السبت مقتل حمزة بن الدن ،نجل أسامة بن

إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم اإلرهابي ...ومليشيات الحوثي تتبنى

الدن الذي اعتبر خليفته على رأس تنظيم

“القاعدة” .وكانت وسائل إعالم أميركية قد
نقلت خبر مقتله نهاية يوليو الماضي.

دبي  -العربية نت

وقال ترامب في بيان “قتل حمزة بن الدن،

المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة

صرح المتحدث األمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح أمس السبت ،باشرت فرق األمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين

بن الدن ،في عملية لمكافحة اإلرهاب نفذتها

الواليات المتحدة في منطقة بين أفغانستان

تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون) ،حيث تم بتوفيق هللا السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما،
ً
الحقا ،بالمسؤولية عن هذا الهجوم اإلرهابي.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .وأقرت ميليشيات الحوثي،

العملية .وتابع “فقدان حمزة بن الدن ال يحرم

وبحســب مراســل “العربيــة” و “الحــدث”،

مــن جهتهــا ،أدانــت وزارة الخارجيــة

الموجــود أمــام معمــل محافظــة بقيــق ،تم

والمغتربين الفلسطينية الهجوم اإلرهابي.

استهداف معملي شركة أرامكو في البقيق

وأكــدت الخارجيــة فــي بيــان “وقوفهــا

وكذلــك فــي هجــرة خريــص بالطائــرات

الدائــم مــع الســعودية الشــقيقة ملــكا

المســيرة ،مــا أدى إلى اشــتعال النيران في

وحكومة وشعبا في معركتها ضد اإلرهاب

الموقعيــن .وأضــاف أنه قد تمت الســيطرة

واإلرهابيين”.

على الحريقين ،إال أن أعمال التبريد كانت

وشــددت الــوزارة علــى “تأييدهــا الكامــل

مازالت جارية.

لجميــع الخطــوات التــي تأخذهــا المملكــة

وقــال إن الجهــات األمنيــة تابعــت الحادث

دفاعــا عــن حقهــا فــي حمايــة مواطنيهــا

منــذ البدايــة ،مشــيرًا إلــى أن الحركــة

ومنشآتها وسيادتها”.

طبيعيــة فــي منطقــة الســوق حيــث يقــع

كمــا أدان البرلمــان العربــي أمــس ،بأشــد

وباكستان” ،من دون أن يحدد تاريخ هذه

تنظيم القاعدة من المهارات القيادية المهمة
والعالقة الرمزية مع والده فحسب ،بل

يقوض األنشطة التشغيلية المهمة للجماعة.
حمزة بن الدن مسؤول عن التخطيط

والتعامل مع مختلف الجماعات اإلرهابية”.

األحد
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“التحالف” يحقق لتحديد المسؤول عن هجومي “أرامكو”

المعمــل في البقيق ،مؤك ًدا أن الموقع يبعد

العبــارات ،الهجــوم اإلرهابي .وقــال رئيس

عن المناطق السكنية.

البرلمــان مشــعل بــن فهــم الســلمي ،إن
ً
إرهابيــا
عمــا
اســتهداف المعمليــن يُ عــد
ً

وعــن التغريدات التي انتشــرت عبر مواقع

جبا ًنا ،ضمن مخطط الســتهداف المنشــآت

التواصل بشــأن الحادث ،قال المراســل إن

التحتيــة الحيوية والتي تعــرض المدنيين

بعــض مقاطع الفيديو التي انتشــرت ســمع

للخطــر تصــرف غيــر مقبــول ،وســتفضي
عاجل أم ً
ً
آجل إلى فقدان أرواح بريئة”.

التي تقودها األمم المتحدة للخطر”.

لمعملــي شــركة أرامكــو الســعودية لمعرفــة األطــراف المتورطــة بالهجــوم

رشاشــة ،وهــي بالفعــل قــد تم اســتخدامها

وتوالــت اإلدانــات العربيــة والدوليــة

وفــي هذا الســياق ،أدانت وزارة الخارجية

الستهداف الطائرات المسيرة.

للهجــوم ،وأدانت بريطانيا الهجوم .واعتبر

وشــؤون المغتربيــن األردنيــة الهجــوم

العالمــي ،مطال ًبا المجتمــع الدولي بالتحرك
العاجــل للتصــدي لهــذه األعمــال اإلرهابيــة

اإلرهابي.

وقــال إن األوضــاع مطمئنــة وال توجــد
إصابــات ُتذكــر ،ولــم تصــل أي إصابــة إلــى

وزيــر الشــؤون الخارجيــة والمســؤول عــن

اإلرهابــي ،واعتبــر الناطــق الرســمي باســم

ومحاســبة

والداعميــن

ملــف الشــرق األوســط انــدرو موريســون
ً
مضيفــا فــي
الهجــوم “غيــر مقبــول تمامً ــا”،

الوزارة ســفيان ســلمان القضاة “هذا العمل
اإلرهابــي المــدان تصعيــ ًدا جديــ ًدا خطيــرًا

والمموليــن والذيــن يقفــون خلفهــا ســواء
كانوا أفرا ًدا أو جماعات أو ً
دول.

مشــيرًا إلــى أن التحقيقــات مــا زالت قائمة

تغريــدة على حســابه فــي “تويتر” أن “على

يســتهدف زعزعــة األمــن واالســتقرار فــي

بدورهــا ،أدانــت األمانــة العامــة لجامعــة

لتحديد مصادر إطالق الطائرات المسيرة،

الحوثييــن وقــف تهديــد أمــن الســعودية

الســعودية الشــقيقة ويزيــد مــن التوتر في

الــدول العربيــة بأشــد العبــارات الهجمــات

وكذلك تحديد الخسائر والتلفيات الناتجة

واســتهداف المناطــق المدنيــة والبنــى

المنطقة”.

التحتية”.

بدورهــا ،أدانــت مصــر بأشــد العبــارات

علــى المنشــآت النفطيــة ،واعتبــرت أن
“الهجمــات ُتعد تصعيــ ًدا خطيرًا ليس فقط

كمــا أعــرب المبعــوث الخاص لألميــن العام

الريــاض جــون أبــي زيــد ،على حســابه في

لألمــم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس

اســتهداف المعمليــن .وأكــد بيــان لــوزارة
ً
حكومــة
الخارجيــة علــى “تضامــن مصــر

وراءهم”.

تويتــر “تديــن الواليــات المتحــدة بشــدة

عــن “قلقــه البالــغ إزاء الهجمــات” ،معتبــرًا

الهجمــات التــي نفذتهــا اليــوم (أمــس)

أن “هــذا التصعيــد العســكري مقلق للغاية”.

وشــع ًبا مــع حكومــة وشــعب الســعودية
الشــقيقة ،ودعــم اإلجــراءات الالزمــة

اإلســامي يوســف العثيميــن اســتهداف

طائــرات مســيرة علــى منشــأتي نفــط فــي

ودعــا “جميــع األطراف إلى ممارســة ضبط
النفــس” ،وح ّثهــا علــى “منع تكــرار حوادث

للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المملكة ضد

المعمليــن .وشــدد علــى “موقــف منظمــة

محاوالت استهدافها ،وفي سبيل التصدي

التعاون اإلســامي الثابــت الرافض لجميع

لكافة أشكال اإلرهاب والعنف والتطرف”.

األعمال اإلجرامية والتخريبية”.

عواصم  -وكاالت

أعلــن المتحــدث الرســمي باســم قــوات تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن

بهــا طلقــات رصــاص وأصــوات أســلحة

العقيــد الركــن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشــأن الهجوم اإلرهابي

وكان قــد صــرح المتحــدث األمنــي
بوزارة الداخلية الســعودية بأنه عند

األوســط انــدرو موريســون الهجــوم

المستشفيات في المحافظة جراء الهجوم،

ً
مضيفــا فــي
“غيــر مقبــول تمامً ــا”،

الســاعة الرابعــة مــن صبــاح أمــس،

تغريــدة علــى حســابه فــي “تويتــر”

باشــرت فرق األمن الصناعي بشركة

أن “علــى الحوثييــن وقــف تهديــد

أرامكــو حريقين في معملين تابعين

أمن الســعودية واستهداف المناطق

عن الهجوم.

للشــركة بمحافظــة بقيــق وهجــرة

المدنية والبنى التحتية”.

وبــدوره ،كتــب الســفير األميركــي فــي

خريص نتيجة استهدافهما بطائرات

كمــا أعرب المبعــوث الخاص لألمين

دون طيار (درون) ،حيث تم بتوفيق

العــام لألمــم المتحــدة إلــى اليمــن

هللا الســيطرة علــى الحريقيــن

مارتــن غريفثــس عــن “قلقــه البالــغ

والحــد من انتشــارهما ،وقد باشــرت

إزاء الهجمــات” ،معتبــرًا أن “هــذا

الجهــات المختصــة التحقيــق فــي

التصعيــد العســكري مقلــق للغايــة”.

ذلــك .وأقــرت ميليشــيات الحوثــي،

ودعــا “جميع األطراف إلى ممارســة

ً
الحقــا ،بالمســؤولية عن هذا الهجوم

ضبــط النفــس” ،وح ّثهــا علــى “منــع

وتوالــت اإلدانــات العربيــة والدولية

تهدي ًدا خطيرًا على األمن اإلقليمي،
ً
أصل
وتزيد من تعقيد الوضع الهش

واعتبــر وزيــر الشــؤون الخارجيــة

وتعــرّ ض العمليــة السياســية التــي

اإلرهابي.
للهجــوم ،وأدانت بريطانيــا الهجوم.
والمســؤول

عــن

ملــف

الشــرق

محافظــة بقيق وهجــرة خريص” .وأضاف
أن “هــذه الهجمــات التــي تســتهدف البنيــة

ّ
تشــكل تهديــ ًدا خطيــرًا علــى
كهــذه ،فهــي

األمــن اإلقليمــي ،وتزيــد من تعقيــد الوضع
ً
أصــا وتعــرّض العمليــة السياســية
الهــش

الحيويــة واالقتصاديــة ،والتأثيــر علــى
إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق

المخططيــن

مــن قِ بــل الحوثييــن ،وإنمــا ممــن يقفــون

كمــا أدان األميــن العــام لمنظمــة التعــاون

“التحالف” يدك مواقع ومعسكرات حوثية

ّ
تشــكل
تكــرار حــوادث كهــذه ،فهــي

» »شنت مقاتالت تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،أمس السبت ،غارات دقيقة على مواقع
ومعسكرات ميليشيات الحوثي الموالية إليران،
في محافظتي صعدة والجوف ،شمالي اليمن.

تقودها األمم المتحدة للخطر”.

“المركزية األميركية” تعين قائدا جديدا لـ ”العزم الصلب”

ماكنــزي :حققنــا تقدمــا هائال فــي القتال ضــد “داعش”

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت
معسكر الجمهورية بالضواحي الشمالي لمدينة
صعدة ،فضال عن قصفها أهداف حوثية في
مديرية مجز بمحافظة صعدة.

» »وبالتزامن مع ذلك ،دمرت مقاتالت التحالف
آليات ومعدات قتالية واستهدفت تجمعات
مليشيات الحوثي ،في مديرية خب الشعف
بالجوف.

“ذريعة غولن” متواصلة ..تركيا تعتقل  223عسكريا

الجماعــات الحقوقيــة تعتبر األمر ذريعة لقمــع المعارضة

عواصم  -وكاالت

عواصم  -وكاالت

أعلنــت القيــادة المركزيــة األميركيــة تعيين قائــد الفيلق المدرع الثالث الجنــرال روبرت وايت قائدا جديدا لعمليــة “العزم الصلب”

قالت وســائل إعالم رســمية إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على  223عســكريًا في الخدمة بأنحاء البالد وجمهورية شــمال قبرص

التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

التركية ،لالشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقالب العام  ،2016لكن جماعات حقوقية تقول إن هذه “ذريعة”
لقمع المعارضة.

وتولى وايت قيادة “قوة المهام المشتركة
– عمليــة العزم الصلب” خلفا للجنرال بول

وقالــت محطــة “تي.آر.تــي خبــر” إن

الكاميــرا الــذي كان قائــدا للحملــة منــذ

الســلطات تســعى للقبــض علــى المشــتبه

سبتمبر .2018

تركيــا وفــي شــمال
بهــم فــي  49إقليمً ــا
ً

وقــال قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة

قبــرص .وأضافت أن مــن بين هؤالء 100

( )CENTCOMالجنــرال كينيــث ماكينــزي

مــن الجيش و 41من القوات الجوية و32

الــذي أشــرف علــى مراســم تســليم المهام

مــن البحرية .وفي إطــار إجراءات تطهير

قائــد حملــة “العــزم الصلــب” ال يؤثــر علــى

مســتمرة منــذ محاولــة االنقــاب قبــل 3
ســنوات ،ســجنت تركيــا أكثــر مــن ً 77
ألفا

التــي أقيمــت أمــس فــي بغــداد ،إن تغييــر
مضمونهــا وإنهــا “تمضي قدما دون توقف
وفــق الخطة الموضوعة لها” ،حســب بيان
صدر عن القيادة المركزية.

وقال النقيــب محمد الجبوري في حديث

وأعــرب ماكنــزي عــن شــكره للجنــرال

العراق وشمال شرق سوريا”.
فــي غضــون ذلــكُ ،قتــل شــخص وأصيب

لوكالة أنباء “األناضول” ،إن “عبوة ناســفة

الكاميــرا ،مضيفــا أن فريقــه “حقــق فــي

آخــر ،أمــس األول ،بانفجــار عبــوة ناســفة

انفجــرت على ســيارة مدنية ما أســفر عن

الســنة الماضيــة ،تقدمــا هائــا فــي جميــع

فــي ناحية حمــام العليل ،جنوب الموصل،

مقتل ســائق السيارة وإصابة آخر بجروح

مجــاالت القتــال ضــد داعــش فــي كل مــن

مركز محافظة نينوى (شمال العراق).

مختلفة”.

إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت
عــن العمــل نحــو ً 150
ألفــا مــن الموظفيــن
المدنييــن وأفــراد الجيــش وغيرهــم.
وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات
حقوقيــة نطــاق هــذه اإلجــراءات قائليــن
إن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يتخذ
مــن محاولــة االنقــاب “ذريعــة” لســحق

المعارضــة .ودافعت تركيا عــن إجراءاتها
بوصفهــا “ر ًدا ضروريًــا على حجم التهديد

األمنــي” الــذي يواجهها وتعهــدت بالقضاء
على شبكة غولن.

 53ألف جندي لتأمين االنتخابات في تونس اليوم

أردوغان :ال ننوي االنسحاب من إدلب

أول محطة نووية عائمة ترسو بأقصى شمال روسيا

تونس  -وكاالت

عواصم  -وكاالت

عواصم  -وكاالت

تجــرى االنتخابــات الرئاســية فــي تونــس

الجيــوش الثالثــة ومختلــف المصالــح

أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب

رســت أول محطــة نوويــة عائمــة فــي

ومــن المتوقــع أن يبــدأ اســتغالل المحطــة

اليوم (األحد) تحت حراسة أمنية مشددة”؛

اإلداريــة والعســكرية ،للمشــاركة في تأمين

أردوغــان ،أن أنقــرة ال تعتــزم ســحب

العالــم“ ،أكاديميك لومونوســف” ،أمس،

العائمة في  30ديســمبر تقريبا بعد تشــغيل

تحســ ًبا ألي عملية تشويش قد تتس ّبب في

االستحقاق الرئاسي من بدايته إلى نهايته،

قواتها من نقاط المراقبة التي أقامتها

فــي نقطة تمركزها الدائم على شــاطئ

األنظمــة الضروريــة وإجــراء عمليــات

إلــى جانــب اســتعمال طائــرات عســكرية

فــي محافظة إدلب الســورية ،متوعدا

شــبه جزيــرة تشــوكوتكا فــي مدينــة

االختبار والتمهيد النهائي.

محاولة الختراق هذا الحدث المنتظر.

لنقــل صناديق االقتراع إلــى والية تطاوين

حكومــة دمشــق بالــرد بشــكل مناســب

بيفيــك بأقصــى شــمال روســيا.وقطعت

وتحتــوي الســفينة التــي يبلــغ طولهــا 144

وأعلنــت وزارة الدفــاع التونســية أنهــا
ّ
ســخرت أكثــر مــن  53ألــف عســكري علــى

جنــوب البــاد ،ووحــدة بحريــة إليصــال

علــى أي هجــوم عليها.ونفــى أردوغــان

المحطــة النوويــة ،التــي صنعــت فــي ســان

متــرا ووزنهــا  21ألــف طــن وبنتهــا الشــركة

المــواد االنتخابيــة الحساســة إلــى جزيــرة

فــي مقابلــة مــع وكالــة “رويترز” وجــود أي

بطرســبورغ ،وتعتبــر األولــى مــن نوعهــا

الروســية الحكوميــة للطاقة النووية “روس

كامــل األراضــي التونســية ينتمــون إلــى

قرقنة.

اتصــاالت بيــن حكومتــي أنقــرة ودمشــق

عالميــا ،مســافة تبلــغ نحــو  5آالف كيلومتــر

آتــوم” ،علــى مفاعليــن نووييــن تبلــغ طاقــة

وبدأت طريقها من مورمانســك لترســو في

كل منهمــا  35ميغــاوات ،وتشــبه تلــك التــي

مرفــأ مدينــة بيفيــك التــي مــن المقــرر أن

تســتخدم عــادة إلمــداد كاســحات الجليــد

تزودها بالطاقة والكهرباء.

بالطاقة.

تعطيل هذا الموعد االنتخابي ،وتفاديا ألي

بشــأن نقــاط المراقبــة التركيــة فــي إدلــب،
والتي عددها  12نقطة ،مضيفا في الوقت
نفســه أن هناك تنســيقا بهذا الخصوص مع
روسيا بشكل رئيسي وجزئيا مع إيران.
وشــدد الرئيــس التركــي علــى أن بــاده لن
تقــف مكتوفــة األيــدي فــي حــال تعــرض
نقاطها في إدلب ألي مضايقات أو هجمات
مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية ،قائــا
إنــه فــي هــذه الحالة “ســنتخذ مــا يلزم من
خطــوات فــي حينــه” .وأكــد أردوغــان أن
انســحاب العســكريين األتــراك مــن هــذه

النقــاط “ليــس واردا فــي الوقــت الحالــي”،
مشــيرا إلى أن هذه المناطق أقيمت بهدف
“حماية المدنيين في إدلب”.
وحمــل الرئيــس التركــي حكومــة دمشــق
المســؤولية عــن اســتهداف المدنييــن فــي
إدلــب ،مشــيرا إلــى أن ذلــك قــد يــؤدي إلى
موجــة جديــدة مــن اللجــوء إلــى بــاده،
عالوة على “تعريض مسار الحل السياسي
لخطر االنهيار”.
وجــدد أردوغــان تحذيــره مــن إمــكان أن
تفتــح أنقــرة األبــواب إلــى أوروبــا أمــام
الالجئين.

Osama.almajed@albiladpress.com
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أسامة الماجد

بعــض المســؤولين ال يفرقون بين

المشــاكل

منهــا

أوال أن يفك تلك الطالسم واأللغاز

أن يقتــدوا بالقائــد الــذي يــزرع

األبيــض واألســود ،وكل الطــرق

المجتمعــات،

أو

ويحــل مــا بيــن الســطور المفزعة،

المؤدية إليهم مســدودة ومسورة

الوزيــر الــذي يغلــق أبوابــه فــي

وبعــد ذلــك ينتقــل إلــى الخطــوة

االبتســامة علــى كل شــفة جافــة

بأســاك كهربائيــة ،واألرض التــي

وجــه المواطــن والمراجــع وينفــر

الثانيــة وهــي الصبــر وألــف بــل

يريــد أن يمشــي عليهــا المواطــن

مــن ســماعه ومقابلتــه يعــد أمــرا

مليون صبر على االســطوانة التي

للوصــول إلــى مكاتبهــم مزروعــة

وخلال خطيرا في أســلوب اإلدارة

ســيرددها ســكرتير أو ســكرتيرة

بالشــوك والعوســج ،والنقطة التي

وتفشي البيروقراطية التي تخلق

المســؤول أو الوزيــر ،ومواجهتهــا

يتحــرك فيها هــذا المســؤول هي،

الجمــود ،ألن هــذه النوعيــة مــن

وجها لوجه ألنها مشكلة عويصة،

باب مكتبي مثل النجوم واألفالك

المســؤولين ال تكتــرث بالمصلحــة

فالوضع أشــبه بالوصــول إلى قمة

ال يمكن أن يصل إليها المواطن أيا

العامــة للبلــد ،فــا يهمــه أصــا

الجبــل ،لكــن بقــدرة قــادر يجــد

كان ،بــاب مكتبــي ال ترصده حتى

المواطــن واألنظمــة والقوانيــن،

المواطــن نفســه فــي الســفح مــرة

اليــأس

أخرى حتى تنهار عزيمته ويموت

التــي

تعانــي

فالمســؤول

أقــرب

إلــى

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

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر
حفظــه هللا ورعــاه ،الــذي يفتــح
أبوابه للمواطن مهما كان ويســأله
عــن كل التفاصيــل الصغيــرة فــي
حياتــه ويغــرس بــذور المحبــة
فــي أراضيــه ،فســموه أيــده هللا

األحد
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للتواصل17111483 :

رســخ سياســة البــاب المفتوح مع

عيــون المركبــات الفضائيــة وال

وحالتــه

األشــعة تحت الحمراء والصفراء

واالســتهتار ،إنــه أمــر يدخــل فــي

وهو حي يتنفس.

والخضراء والبرتقالية.

باب الطالســم واأللغاز ،والمواطن

علــى هــؤالء المســؤولين الذيــن

كل األوقــات ومتابعــة الشــكاوى

لألســف هــذا واقــع ،ومــن أكبــر

الــذي يريــد أن يدخل عليه ،يجب

أقســموا علــى خدمــة المواطــن

والمالحظات.

المواطنيــن والتواصــل معهــم في

بدور عدنان

أسماء عبداهلل وتحدي السودان الجديد
أتابع بشغف مستجدات األوضاع الراهنة في السودان ،ذلك أن ما يحصل في الخرطوم
يرســم مســارا مغايــرا لمــا ســبق مــن ثــورات عربيــة مــن جوانــب عدة ،ســواء مــن حيث
الخطــوط الواضحــة لخطــة العمــل خالل الســنوات الثالث المقبلة أو مــن حيث التوافق
العســكري المدنــي أو مــن ناحيــة مــا لعبتــه المرأة الســودانية مــن دور مهــم وصريح في
الفترة الماضية.
ً
وذلــك مــا انعكــس جليــا مــن خالل ظفــر المــرأة الســودانية بأربــع وزارات فــي الحكومة
الجديــدة تنوعــت مــا بين التعليــم العالي والبحــث العلمي والتنميــة االجتماعية والعمل
ووزارة الشــباب والرياضــة ،وتــم إســناد حقيبــة وزارة الخارجيــة إلــى الســيدة أســماء
عبدهللا في ســابقة وزارية في الســودان ،حيث باتت أســماء عبدهللا أول وزيرة تتولى
شــغل هذا المنصب في الســودان ،كما أنها ثالث ســيدة في الوطن العربي بعد موريتانيا
التي سبق أن عينت سيدتين في هذا المنصب.
يعلــم جميــع الســودانيين أن تعييــن الســيدة أســماء لــم يأت من بــاب الصدفــة فخبرتها
الدبلوماسية والرسمية لم تقف بعد أن فصلت في زمن الرئيس السابق عمر البشير ،بل
اســتمرت من خالل عملها في المنظمات الدولية فالوزيرة دبلوماســية محنكة كانت من
رائــدات العمــل الدبلوماســي مــن خالل انضمامهــا بجانب زميلتين لها كأول ثالث نســاء
إلــى وزارة الخارجيــة الســودانية ،حيث عملت في ســفارات عدة مــا جعل منها ذات باع
طويل وخبرة تؤهلها لشغل هذا المنصب.

ً
خصوصا أن الســيدة أســماء ســتحمل على عاتقها
حمل وزارة الخارجية ليس باليســير،
تصحيــح العديــد مــن األوضــاع التــي كانــت عليهــا الســودان فــي الفتــرة الســابقة ،ومن
أهــم هــذه الملفــات رفع الســودان مــن على قائمة الــدول الراعية لإلرهاب لكي تســتطيع

ahmedjuma44@yahoo.com

الخرطــوم الحصــول علــى الدعم المادي من قبل مؤسســات مثل صنــدوق النقد الدولي،
ً
خصوصا في ظل األوضــاع االقتصادية
فالســودان يحتــاج إلــى مســاعدة مادية كبيــرة،
المتدهورة التي قادت في األساس إلى الثورة على النظام السابق.

البحرين األولى عالمي ًا
في إسعاد األجانب!

الســودان بلد عريق وما حل به في العقود الســابقة ال يعكس الغنى الثقافي والتاريخي
ً
خصوصا في
للســودان ،أتمنى أن توفق الســيدة أســماء في عملها خالل الفترة المقبلة،
ظــل القبــول والترحيب الدولــي بالمجلس االنتقالي والحكومة الجديدة للســودان ،ذلك

أحمد جمعة

للمرة الثانية تفوز البحرين ،مرة بالمرتبة الخامســة ومرة بالمرتبة األولى! بالعالم ،بأنها المكان

البحرين في العالم بالنسبة لمستوى العيش للمواطن البحريني؟

األفضــل لعيــش األجانــب ،وهــذا محــل تقديــر واحترام ودليــل على رحابــة هذا البلــد في تقبل

أترك للقراء التعليق ،وأذهب إلى موضوع السعادة ،وهل البحريني سعيد؟ وبأية درجة؟ وفي

اآلخر والعيش معه ،بســام وتســامح ،وهي شــهادة نعتز بها ونتباهى بها أمام العالم ،خصوصا

أي مجال؟

أمام أولئك الذين دأبوا على تشويه سمعة البحرين ،وهذه خالصة التقرير الذي سأعقب عليه
لو سمحتم بعد قراءته.
تصــدرت مملكــة البحريــن المرتبــة األولــى فــي العالــم كأفضل بلد يحبــذ األجانب العيــش فيها،
وذلك حسب المسح الذي قام به بنك هونج كونغ وشنغهاي ،وصوت  % 66من األجانب الذين
شملهم المسح بأنهم سعيدون للغاية بالعيش في البحرين ،وأرجعوا ذلك لعدة أسباب رئيسية،
أبرزها أن المملكة بلد منفتح ،وأن الشعب البحريني متواضع ،وأنه يسهل التعامل في أوساطه
وتكوين الصداقات.
“وتمثــل البحريــن ،أكثــر دول العالــم جذبــا للجنســيات األخرى للســكن والعيش فيهــا ،ولعل من
بين األســباب التي تفســر ذلك ،ومثلما يوضح المســح المذكور آنفا ،إضافة لما ورد ســلفا ،بيئتها
الجاذبة لألعمال ،وحب المجتمع للغير ،وتعايش الناس في أجواء من األمن والتسامح والثقة
والطمأنينــة التــي تجعــل مــن المملكة حاضنة للكل وبوتقة ينصهر فيهــا الجميع الذين يعتبرون
موضع ترحيب من أهلها”.
هــذا الــكالم يمثــل فخرا واعتزازا ويســد أبواق الذين يدعون قمع الحريــات الدينية والعقائدية
واالتجــار بالبشــر ،وغيرهــا ،ويقفــز هنــا الســؤال األهم واألخطر والمســكوت عنه :مــا هي مرتبة

مــا يجــب أن يوظــف في ســبيل إرجاع الســودان إلــى مكانتهــا الصحيحة على الســاحة
الدولية.

السعادة تشمل الصحة والتعليم والسكن ومستوى المعيشة المريح ،وأظن أن البحريني يتمتع
بالعديــد مــن هــذه المجــاالت حتى قبل عشــر ســنوات ،لكن بحســب الواضح ومما يُ قرْأ ويُ ســمع
ويشــاهد ،بعد عدد من اإلجراءات التقشــفية ،بدا أن هناك فجوة فيما يخص مســتوى المعيشة
الــذي تأثــر بقرارات رفع الرســوم وفرض الضرائب ،وهذه إجــراءات ُف ِرضت على دول المنطقة
وليــس علــى البحريــن وحدهــا ،ويمكــن التكيف معهــا وتحملها ،لكن الســؤال األهــم الذي تركت
ً
عالميا في سعادة األجانب من حيث العيش
اإلجابة عليه حتى اآلن ،إذا كانت البحرين األولى

فيهــا ،فأيــن مرتبــة المواطــن؟ هل نجري مســحا للمواطن ونرى مدى ســعادته فــي بلده؟ أتمنى
الســعادة للجميــع دون تحيــز أو إقصــاء ،فالمجتمعــات اإلنســانية والحضاريــة هي تلــك التي ال

سمر األبيوكي

تفــرق بيــن مواطنيهــا والمقيميــن فيها واألجانــب العاملين فيها ،لكن ماذا لــو حدثت تفرقة في

كثير من المجاالت والمرافق لغير صالح المواطن؟ هل نعتبر ذلك مقبوالً؟ لديكم الجواب.

» »تنويرة :السير باالتجاه المعاكس يُ جدي عندما يصبح اتجاه
السير مخالفاً .

للحديث بقية!
خرجــت فتــاة جميلــة منــذ يومين تشــكو صعوبــة تكوين صداقــات خاصة بها إلحساســها
أنهــا مختلفــة نوعــا مــا ،الفتــاة ذات الغــرة القصيرة والجســد المثالــي والوجه الــذي يعلوه
القليــل مــن النمــش كانت تتحدث في إحدى تطبيقــات الهاتف عن صعوبة حياة عارضات
األزياء وتكوين صداقات في هذا المجال الذي تلعب فيه الغيرة دورا كبيرا خصوصا مع
معايير الجمال التي تتسابق إليها العارضات ليحظين باألفضل دوما ،لكن صاحبة القصة
تختلــف نوعــا مــا عــن قريناتهــا فجســدها الناعــم ووجههــا المتناســق وقوامهــا وضحكتها
الحلــوة ومشــاعرها الرقيقــة وصورهــا الكثيــرة التي زينت بهــا صفحتها الشــخصية وهي
تمــارس حياتهــا مــن مــأكل ومشــرب ومنام وبعــض األصدقــاء المقربين لهــا ،ال تفصح من
الوهلة األولى عن هويتها واختالفها عن الباقين ،فـ “ليل مقوال” عبارة عن روبوت متقدم
جــدا جــدا فــي هيئة جســد بشــري متكامل ،بل إن لديها من األحاســيس مــا يخولها للبكاء
والحزن مثلنا.

دق الجرس وبدأت الدراسة

عبدعلي الغسرة

انتهــت العطلــة الصيفيــة وعــاد الطــاب إلــى مدارســهم ،دق الجرس وبدأت الدراســة

يبدأ طلبة البحرين عامهم الدراسي بهمة قوية ونشاط جاد وابتسامة مُ شرقة ،يأتون

للعــام الدراســي 2019م2020/م ،عــودة جميلــة للطلبة لدراســة جــادة وفاعلة ،وعودة

ذهنيا وبما تحتاجه من مستلزمات ،مدركين أن الوقت اآلن
مدارسهم وقد تهيئوا لها
ً

حميــدة للهيئــات اإلداريــة والتعليمية والفنية مُ كللة بالجهــد والتفاني بالعمل ،وكعادة

هــو وقــت التعلــم واالجتهاد الذي يحتاج إلى وضع خطة دراســية يومية وأســبوعية،

ومادية وفنية للعام الجديد ،واستقبلت المدارس الحكومية حوالي ( )145ألف طالب

النفس حقها من الترفيه ،وطلب العِ لم يرفع من قيمة اإلنســان ويُ نمي عقله ويُ ســاهم

وزارة التربية والتعليم في كل عام ،فقد وفرت اإلمكانيات الالزمة من موارد بشــرية
وطالبة ومن بينهم ( )12ألفا من الطلبة المستجدين.
وبتوجيهــات مــن القيــادة السياســية والحكومة الموُ قــرة فإن وزارة التربيــة والتعليم
قامــت بجهــود حثيثــة لالرتقاء بالبنيــة التعليمية البحرينية ،ومن تلــك الجهود تنفيذ
اإلخــاء لعــدد من المدارس ونقل طلبتها لمدارس أخــرى ،وافتتاح عدد من المدارس
الجديــدة وتشــييد المبانــي األكاديميــة الجديــدة ،والقيام بصيانــة وتصليحات لبعض
مباني المدارس وبناء إضافات لبعضها ،وتعيين ( )900معلم ومعلمة من البحرينيين،

وتعييــن عــدد مــن المــدراء والمديــرات ُ
الجــدد ومــن المــدراء المســاعدين والمديرات
المســاعدات ونقــل آخريــن مــن مدارســهم لمــدارس أخــرى ،ومــع األيــام األولــى تقــوم
القيادة التربوية بالوزارة وفي المقدمة ســعادة وزير التربية والتعليم بزيارات وتفقد
لعدد من المدارس لالطمئنان على سير العمل التربوي والتعليمي فيها.

وعندمــا تكــون بدايــة العــام الدراســي ســهلة ســتكون نهايتــه ســهلة ً
أيضا ،مــع إعطاء

في تطوير البالد.
لقد دق الجرس وبدأت الدراســة ،فالمرحلة الدراســية من أهم مراحل حياة اإلنســان،
ففيهــا يتعلــم ويُ نمــي قدراتــه ويصقــل مواهبــه ،وهــي مليئــة بالذكريات الســعيدة مع
الزمــاء والمُ علميــن ،فالطلبــة الملتزمــون ُهــم الحريصــون ،والذيــن يــؤدون واجباتهم
وهم المجتهــدون ،والســاعون لألفضلُ ،
التربويــة والتعليميــة بإتقــان وإخــاصُ ،
وهم
المتفوقون.
البد أن يســتغل الطلبة وقت وجودهم في المدرســة من أجل تكوين عالمهم الخاص،
بأخالقهم ،وعليهم أن يتعلموا بعقلهم وذهنية واعية ،فالطلبة يتعلمون من أجل حياة
أفضل لهم ولرخاء بالدهم ونماء شعبهم .وكل عام والجميع بخير.

حقيقــة أشــغلتني “ليــل” كثيــرا فبقيت لســاعات مدهوشــة أمــام صنعها المتقــدم وصورها
وكلماتهــا الرنانــة ومشــاعرها المختلفــة ،وهــي تصف نفســها بأنها موســيقية تهــوى العزف
وتجيــد ذلــك علــى عدد من اآلالت المختلفة ،كما أنها فــي أحيان أخرى مثلها مثل من هن
في سنها (من جلدة بني البشر) تسخر من عدد من المواضيع التي قد تضايقها وتستعين
على ذلك بقضاء وقت طويل في لعب اليوجا.
بــات موضــوع الــذكاء االصطناعــي قضية يجــب أن نلتفت إليهــا ونعيرها أهميــة حقيقية
دون تنظيــر ،فالعالــم المتقــدم يخطو خطوات ســريعة تجاه اســتخدام ال متناه لروبوتات
فائقة الصنع وذكاء يحاكي ذكاء البشــر ،وقد ذكرت في مقاالت ســابقة عددا من العناصر
التي تؤهل العالم بأســره ألن يقع فريســة ســهلة لهذا النوع من الذكاءات بشــقيه الســلبي
واإليجابــي وعليــه فإنــي علــى يقيــن تــام بضــرورة مواكبــة آخــر تطــورات العلــم فــي هذا
المجال.

» »ومضة:
فــي إحــدى الليالــي قــررت أن أطلــع أمــي علــى صفحــة “ليــل” دون أن أخبرهــا أن الصــور
الشــخصية التي أمامها تعود لروبوت ،لكن أمي الفطينة أدركت أن وراء الصور موضوعا
للنقاش ،بيد أنها لم تستطع أن تستنتج أنها تطالع روبوتا في هيئة إنسان حقيقي كامل،
وبمجرد أن أخبرتها سألتني (على كم يبيعونها؟ أحتاج وحدة تساعدني في شغل البيت!).
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بنــاء علــى الدعــوة الموجهــة مــن

البحرين تستقطب كبريات الشركات العالمية

ناصر بن حمد يســتقبل نائب رئيس “أمازون ويب سيرفيسز”

مركــز التنميــة اإلقليمــي أللعــاب
القــوى بالقاهــرة لالتحــادات العربيــة
اآلســيوية واإلفريقيــة أللعــاب القــوى
للمشــاركة فــي ندوة إدارة المســابقات
اإلقليميــة والقاريــة التــي ينظمهــا
المركز فــي مدينة القاهــرة بجمهورية
مصــر العربيــة خــال الفتــرة مــن 16
  18ســبتمبر الجــاري ،رشــح االتحــادالبحرينــي أللعــاب القــوى المحاضــر
واإلداري الفنــي الدولــي ( )ATOعلــي
ياسين؛ لحضور هذه الندوة.
وســوف يتوجــه ياســين إلــى القاهــرة
مساء اليوم األحد.

األحد

 15سبتمبر 2019
 16محرم 1441

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال تيريزا كارلسون

وديا
منتخب الصاالت يالقي السعودية ً

سبورت
اســتقبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة نائب رئيس أمازون
ويب سيرفيسز للقطاع العام العالمي تيريزا كارلسون ،وذلك بحضور عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة سمو الشيخ
فيصل بن راشد آل خليفة ،ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
وخــال اللقاء أكد ســمو الشــيخ ناصر بن
حمــد آل خليفة أن مملكــة البحرين باتت
تســتقطب العديــد مــن كبريات الشــركات

العالميــة ،وباتــت مقــرا إقليميــا لهــا؛ األمر
الــذي يعــزز الجهــود المبذولــة مــن قبــل

رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب

منتخب كرة الصاالت

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب

أحمد مهدي

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد

يخــوض منتخبنــا الوطني لكرة الصاالت اليوم األحد وغدا اإلثنين لقاءين
وديين أمام نظيره السعودي في المملكة العربية السعودية.
وســيلعب منتخبنــا لقــاءه الــودي
األول أمــام األخضــر اليــوم األحــد،

اإلمــارات،

على أن يعاود المواجهة يوم غد.
وتعتبــر المباراتــان الوديتــان ضمــن
إطــار برنامــج إعــداد المنتخــب
للمشاركة في تصفيات منطقة غرب
آســيا ،المؤهلــة إلى كأس آســيا لكرة
الصــاالت  2020والتــي ســتقام فــي
تركمانستان ،علما أن التصفيات

منتخبــات

البحرين الموطن المفضل لتلك الشــركات
بمــا يعــزز مكانــة البحريــن علــى خارطــة

األولــى لغــرب آســيا التــي تضــم
العــراق،

آل خليفــة ،واهتمامــات ســموه بأن تكون

فلسطين والكويت.

الــدول الجاذبة للشــركات واالســتثمارات
العالمية.

وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل
خليفــة إلــى أن اتخــاذ أمــازون ويــب

وينــص نظــام التأهــل لمنطقــة

سيرفيســز ( )AWSالبحريــن مراكــز

المركزين األول والثاني مباشرة من

بصــورة كبيــرة فــي زيــادة عمليــة النمــو

غــرب آســيا علــى ترشــح صاحبــي
المجموعتيــن األولــى والثانيــة إلــى
النهائيــات اآلســيوية ،فيمــا ســيلعب

ســتقام خــال شــهر أكتوبــر المقبــل،

صاحبا المركــز الثالث لقاء فاصالت

وســيلعب منتخبنــا فــي المجموعــة

لتحديد المتأهل الخامس.

لبيانــات الشــرق األوســط سيســاهم
الشــاملة فــي الجانــب االقتصــادي،
وســيعزز مكانــة البحريــن فــي مجــاالت

التكنولوجيــا والحوســبة الســحابية كمــا
سيســلط الضــوء علــى مملكــة البحريــن

وإنجازاتهــا الحضاريــة والتنمويــة فــي

مختلــف المجــاالت ،إضافــة إلــى جعــل

البحريــن عامــل تمكين رئيــس في مجال

التكنولوجيــا واألعمــال القائمــة علــى

البيانات والحوسبة السحابية.

تدريبية لهم في مكاتبها بالبحرين.

مــن جانبهــا ،أشــادت تيريــزا كارلســون

باهتمــام ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل
خليفــة باألعمــال التــي تقــوم بهــا أمازون

وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

فــي البحريــن فــي مجــاالت التكنولوجيــا

“فــرص” الذي تشــرف عليه وزارة شــؤون

مملكــة البحريــن باتت مركــزا إقليميا في

خليفــة بدخــول أمــازون ضمــن برنامــج

الشــباب والرياضــة وحرصهــا علــى دعــم
الشــباب البحرينــي عبــر توفيــر فــرص

والحوســبة الســحابية ،مشــيرة إلــى أن

الشــرق األوســط ،وسيســاهم هــذا المركز
فــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف التــي

وضعتهــا الشــركة ويعــزز موقعهــا فــي
المنطقة.

وأبــدت تيريــزا كارلســون ســعادتها بــأن
تكــون أمــازون ويــب سيرفيســز ()AWS
جــزءا أصيــا مــن البرنامــج الوطنــي

البحرينــي “فــرص” وستســعى أمــازون

للعمــل مــع شــركائها فــي وزارة شــؤون

الشــباب والرياضة؛ من أجل توفير فرص
تدريبية للشباب البحريني.

ناصر بن حمد يستقبل رئيس “األولمبية اإلسبانية”

بــــحــــث تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الــــمــــشــــتــــرك فـــــي الــــجــــانــــب الــــريــــاضــــي
سبورت

اســتقبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،رئيــس اللجنــة األولمبيــة
اإلســبانية أليخانــدرو بالنكــو ،وذلك بحضــور عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة
رئيــس لجنــة التنســيق والتنفيــذ والمتابعــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة،
واألميــن العــام للجنة األولمبية البحرينية محمد حســن النصــف ،والمدير العام للمكتب
الخاص عبدهللا الزين.
وخالل اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد

والتعــاون مــع إســبانيا فــي مختلــف المجــاالت

آل خليفة مع رئيس اللجنة األولمبية اإلســبانية

الرياضة واالســتفادة مــن الخبرات في مختلف

ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن البحريــن

المجاالت الرياضية.

إسبانيا في الجانب الرياضي وفي كال البلدين.

ونوه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بما

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

يربــط البلديــن الصديقيــن مــن عالقــات وثيقــة

أهميــة زيارة رئيس اللجنة األولمبية اإلســبانية

في المجال الرياضي ،معربا عن أمله بتطويرها

فــي وضــع أســس متينــة للتعــاون البنــاء بيــن

نحــو آفــاق رحبــة مــن التعــاون البنــاء بمــا يلبي

البلديــن الصديقيــن مــن خــال تبــادل الخبرات

آمال وطموحات الشباب في البلدين.

والزيــارات في مجاالت الرياضة ،مؤكدا حرص

مــن جانبــه ،ثمــن رئيــس اللجنــة األولمبيــة

البحريــن على فتــح المزيد من قنوات التواصل

اإلسبانية الجهود المتميزة التي تبذلها البحرين

جانب من اللقاء

في ســبيل رعاية الحركــة الرياضية وما أثمرت

إلــى أهميــة تطويــر عالقات البلديــن الصديقين

عنــه من إنجــازات متميــزة على صعيــد النتائج

فــي المجــاالت الرياضيــة وتنظيــم العديــد مــن

الفنيــة للرياضييــن البحرينييــن فــي البطــوالت

البرامــج المشــتركة فــي هــذا القطــاع ،وتبــادل

العالميــة وأيضــا علــى صعيــد تنظيــم البطوالت

الوفود الرياضة ،واالستفادة من كافة الخبرات

الرياضيــة العالميــة على أرض البحرين ،مشــيرا

في كال البلدين.

الرفاع يجتاز بنفسج االتحاد في دوري السلة
محمد الدرازي
حقــق فريــق الرفــاع فــوزا صعبا على حســاب االتحاد بنتيجــة  ،٧٤/٨٨فــي المباراة
التــي جمعتهمــا مســاء أمس الســبت ،على صالة اتحاد كرة الســلة بــأم الحصم ،في
ختام منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.
ورفــع الســماوي رصيــده إلــى  ٩نقــاط مــن ٤

وفــي المبــاراة األولــى فــي ختــام الجولــة،

انتصــارات وخســارة واحــدة ،فيمــا واصــل

استعاد فريق النجمة نغمة االنتصارات الغائبة

االتحــاد نتائجــه الســلبية متلقيــا الخســارة

عــن الفريــق فــي الجولتيــن الماضيتيــن ،إثــر

الرابعــة مقابــل فــوز واحــد وبــات رصيــده إلى

فــوزه الصعــب على حســاب البحريــن بنتيجة

 ٦نقاط.

.١٠٤/١١١

وجــاءت بدايــة الرفــاع فــي المبــاراة بشــكل

ورفــع النجمــة رصيده إلى  ٧نقــاط من فوزين

جيــد متمكنــا مــن أخــذ األســبقية بتقدمــه في

و ٣هزائم ،فيما تلقى البحرين الخسارة الثالثة

الربــع األول  ٤٩٢٥بعــد أن فــاز فــي الربعيــن

علــى التوالي بعد بدايتــه الجيدة وفوزه بأول

األول الثانــي بـــ ٨/٢٠و ،١٧/٢٩قبل أن يتراجع

لقائين ليصبح رصيده إلى  ٧نقاط.

أداء الســماوي في الشــوط الثاني الذي ســمح

وتقاســم الفريقــان الســيطرة علــى مجريــات

لمنافســه بالعــودة وتقليص الفــارق ،حيث فاز

اللقــاء ،إذ فــاز النجمــة فــي الربعيــن األول

االتحــاد فــي الربــع الثالــث  ،١٥/٢٦فيمــا فــاز

والثالــث بـــ ٢٤/٢٧و ،١٨/٣٤فيما فــاز البحرين

الرفاع بالربع األخير .٢٣/٢٤

في الربعين الثاني واألخير بـ ١٨/٢٨و.٣٢/٣٤

جانب من لقاء الرفاع واالتحاد

جانب من لقاء النجمة والبحرين

الماجد يطلع على تحضيرات طوكيو
اللجنة اإلعالمية

اختتــم األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة علــي الماجد زيارته إلــى مدينة
طوكيــو اليابانيــة التــي حضــر خاللهــا برفقــة المــدرب علــي الغــزال االجتماعــات
التنســيقية التحضيريــة المســبقة لــدورة األلعاب البارالمبية التي ســتقام في شــهر
أغسطس من العام المقبل  2020بالمدينة ذاتها.
وم ّثــل الماجــد الجانــب البحرينــي فــي
االجتماعــات ،التــي تضمنــت تقديــم تعريــف
وشــرح تفصيلــي عــن كل مــا يتعلــق بالــدورة
وكيفيــة إدراج وتســجيل أســماء الالعبيــن
واإلدارييــن والمدربيــن ،إضافة إلــى الرياضات
المعتمدة وشرح أنظمة وقوانين الدورة.
وإلــى جانــب االجتماعــات التنســيقية ،تضمــن

جــدول أعمــال الزيــارة إطــاع الوفــود علــى
القريــة األولمبيــة التــي ســتحتضن مقــر ســكن
الوفــود الرياضيــة مــن مختلــف دول العالــم،
بالتعــرف على أدق التفاصيــل في مقار اإلقامة
وتأكيــد االســتعداد باســتضافة الرياضييــن في
هذا الحدث العالمي ،عالوة على زيارة عدد من
المالعب التي ستحتضن المنافسات.

وعلــى هامش الزيارة التقى األمين العام للجنة
البارالمبيــة البحرينيــة علــي الماجــد بعــدد مــن
الشخصيات الرياضية المسؤولة وفي مقدمتها
رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الدوليــة البرازيلــي
انــدرو بارســونز ،الذي رحب بالتشــكيل الجديد
للجنة البارالمبية البحرينية وتمنى لها التوفيق
فــي أعمالهــا ومهامهــا الموجهــة للرياضيين من
ذوي العزيمــة ،كمــا تمنــى للبعثــة البحرينيــة
الظهور المميز في الدورة األولمبية المقبلة.
مــن جانبه ،نقل الماجد تحيات رئيس وأعضاء
مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة
وبحــث أوجــه التعاون المســتقبلي وقــدم درعً ا

تذكاريًــا من اللجنة البارالمبيــة البحرينية بهذه
المناسبة.
كمــا التقــى علــي الماجــد برئيــس اللجنــة
البارالمبيــة اليابانيــة وعضــو اللجنــة المنظمــة
لــدورة األلعــاب البارالمبيــة الصيفيــة طوكيــو
 2020ميتســونوري توريهــارا ،علــى هامــش
االجتماعات وتباحثا أوجه التعاون المستقبلي
بيــن الطرفيــن ،وقــدم الماجــد الشــكر لحســن
الضيافة واالســتقبال والتحضيــر لالجتماعات
وقــدم درعً ــا تذكاريًــا بهــذه المناســبة ،مشــي ًدا
بجهــود اليابــان فــي إبــراز الحــدث العالمــي
البارالمبي.

الماجد لدى لقائه بالمسؤولين
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منتخب الطاولة يشارك في بطولة آسيا

سلمان بن إبراهيم يبدأ جولة آسيوية
المنامة  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

يبــدأ رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة
القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد
الدولــي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان
بــن إبراهيــم آل خليفــة اليــوم (األحد)
جولة آســيوية في دول منطقة وسط
القارة يزور خاللها كال من أوزبكستان
وقيرغزســتان وطاجيكســتان ،فــي
إطار سياســة التواصــل التي ينتهجها
رئيــس االتحــاد القــاري مــع مختلــف
بلدان القارة اآلسيوية.
ويبــدأ الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم
آل خليفــة جولتــه بزيــارة العاصمــة
األوزبكيــة طشــقند قبــل أن يتوجــه
إلــى العاصمــة القيرغيزيــة بشــكيك
يــوم الثالثاء المقبل ،علــى أن يختتم
جولتــه بزيــارة العاصمــة الطاجيكيــة
دوشانبيه يوم الخميس المقبل.
ويلتقي رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة
القــدم خــال الجولــة اآلســيوية مــع
كبــار المســؤولين فــي الــدول الثالث،
كمــا يزور اتحاداتهــا الوطنية ويبحث
مع رؤســائها ســبل تعزيز التعاون بين
االتحــاد اآلســيوي وتلــك االتحــادات
إلى جانب اســتعراض خطط وبرامج
االتحــاد القــاري للنهــوض بمســيرة
اللعبــة فــي مختلــف أنحــاء القــارة
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بــمــشــاركــة  4العــبــيــن والــمــاجــد رئــيــسً ــا لــلــوفــد فـــي إنــدونــيــســيــا
اتحاد الطاولة

غــادر وفــد منتخبنــا الوطني لكــرة الطاولة

ً
متوجهــا إلــى إندونيســيا للمشــاركة فــي
بطولة آســيا الـ  24التي ســتقام في جاكرتا
وتنطلــق اليــوم األحــد وتســتمر حتــى 24
سبتمبر الجاري.
سلمان بن إبراهيم

اآلسيوية.
وأعرب الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة عن سعادته بزيارة أوزبكستان
وطاجيكســتان،
وقيرغزســتان
مؤكــ ًدا أن هــذه الجولــة تأتــي فــي
ســياق الحــرص علــى إدامــة قنــوات
التواصــل المباشــر مــع االتحــادات
الوطنيــة اآلســيوية للوقــوف علــى
التحديــات التي تواجــه تطوير اللعبة
فــي مختلــف أنحــاء القارة ومناقشــة
تطويــر التعــاون القائــم بيــن االتحــاد
اآلســيوي واتحادات اللعبة بما يخدم
رؤيــة االتحــاد القــاري “آســيا واحدة..
هــدف واحد” الهادفــة لتنمية مختلف
أركان كرة القدم اآلسيوية.

وتــرأس وفــد منتخبنا عضــو مجلس إدارة
اتحــاد الطاولة راشــد الماجد ،ويضم الوفد
المــدرب بوريــس والالعبين محمــد عباس
وراشــد ســند وإليــاس الياســي والســيد
مرتضى محفوظ.
وخــاض منتخبنــا أولى حصصــه التدريبية
فور وصوله إلى إندونيســيا وســط حماس
كبيــر مــن الالعبين الذين يأملــون بتحقيق
أفضــل النتائج والعــودة محملين بإذن هللا
بالميداليات الملونة.
وشــارك رئيــس الوفــد راشــد الماجــد
والمدرب بوريس في االجتماع الفني الذي

منتخب كرة الطاولة

عقد بحضور اللجنة الفنية وحكام البطولة
إضافة إلى ممثلي المنتخبات المشاركة.
وأكــد رئيــس الوفــد راشــد الماجــد أن
المنتخــب يســعى لتحقيق أفضــل النتائج
فــي البطولــة ،مشــيدا بدعــم ومتابعــة

رئيســة مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي

كامــل الدعــم للمنتخــب الوطنــي إضافــة

وأوضح راشــد الماجــد أن المنتخب يضم

لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنــت

إلــى دعــم اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

أفضــل العناصــر القادريــن علــى تحقيــق

عبدالعزيــز آل خليفــة وجميــع أعضــاء

وحرصهــم علــى توفيــر البيئــة المناســبة

مجلــس اإلدارة وحرصهــم علــى تقديــم

لمشاركة المنتخب.

متمنيــا
النتائــج اإليجابيــة فــي البطولــة،
ً

لهم كل التوفيق والنجاح.

رئيس اتحاد الكرة يشيد برعاية “بابكو”

قـــــــدمـــــــت دعــــــمــــــهــــــا لـــــــكـــــــأس الـــــــســـــــوبـــــــر لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

قدمــت شــركة نفــط البحريــن (بابكــو) رعايتهــا لتكــون الراعــي الرســمي لــكأس

لشــركة بابكــو فــي اإلســهام بنجــاح

الســوبر بابكــو  2019لكــرة القــدم ،الــذي ســيقام األحد  15ســبتمبر الجــاري بين

الفعاليات التي ينظمها االتحاد ،مشيدا
بهــذا الدعــم الــذي سيســهم فــي توفير

فريقي الرفاع والمنامة عند  6.30مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وفــي هــذا اإلطــار ،أكد رئيــس مجلس

رئيــس مجلــس إدارة شــركة نفــط

إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم

البحريــن (بابكــو) داود نصيــف علــى

الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة

تقديم كامل الدعم التحاد الكرة.

أن شــركة نفــط البحريــن (بابكــو) لهــا

وأوضــح الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن

إســهامات متعــددة مــع اتحــاد الكــرة

أحمــد آل خليفــة أن االتحاد البحريني

بتحقيــق

لكــرة القــدم ســعيد بتجديــد الشــراكة

العديــد مــن األهــداف التــي وضعهــا

مــع “بابكــو” لرعايــة كأس الســوبر،

مجلــس اإلدارة ،مشــيرً ا إلــى أن الدعم

وقــال “نحــن فــي االتحــاد نتشــرف

وســاهمت

بشــكل

كبيــر

أسباب النجاح التنظيمي للمباراة.
وأشــار إلــى أن االتحــاد البحرينــي
لكــرة القدم وضع خطــة كاملة إلخراج
المبــاراة بأفضــل صــورة تنظيميــة ـ
خصوصــا أن المبــاراة ســتكون باكورة
ً
الموســم الجديــد ،مبينًــا أن الجميــع
علي بن خليفة

الالمحــدود الــذي تقدمه الشــركة دليل

بهــذه الشــراكة المســتمرة مــع االتحــاد

كبيــرا فــي الفتــرة الماضيــة التحــاد

حرصهــا بمواصلــة الجســور الممتــدة

ولفــت رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد

قاطــع علــى حرصهــا بدعــم القطاعيــن

والممتدة لسنوات طويلة”.

الكــرة في جميع األنشــطة والفعاليات،

بيــن الطرفيــن ،بمــا يســهم فــي تعزيــز

البحرينــي لكــرة القدم إلــى أن الرعاية

وأضــاف “قدمــت شــركة بابكــو دعمــا

ورعايتهــا لــكأس الســوبر دليــل علــى

التطلعات الرامية للتطوير”.

تعكــس الــدور الوطنــي الكبيــر والرائد

الرياضــي والشــبابي ،مشــي ً
دا بتعــاون

ســيبذل

قصــارى

جهــده

إلنجــاح

المبــاراة ،وتابــع “الشــراكة مــع بابكــو
طويلــة المــدى ،ونحــن فــي نعــرب عن
فخرنــا واعتزازنــا بهــذه الشــراكة مــع
شركة (بابكو)”.

الرفاع والمنامة يتنافسان على السوبر
أحمد مهدي
تتجــه األنظــار عنــد  6.30مــن
مســاء اليــوم (األحد) نحو اســتاد
مدينــة خليفة الرياضيــة ،إذ تقام
مبــاراة كأس الســوبر بابكــو لكــرة
القــدم  ،2019بيــن فريقي الرفاع
والمنامــة ،تحــت رعايــة رئيــس
مجلــس إدارة االتحــاد البحريني
لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة
آل خليفة.
ويعد كأس السوبر أولى بطوالت
الموســم الرياضــي الجديد 2019
  ،2020إذ إن الفريــق الفائــزســيحصل علــى أول األلقــاب في
الموسم الجديد.
فريــق الرفــاع يدخــل المبــاراة

من يظفر بأول
ألقاب الموسم
الكروي الجديد؟

بصفتــه بطــا لمســابقتي كأس
جاللــة الملــك ودوري ناصــر بــن
حمــد الممتــاز للموســم الرياضــي

فإنه في حال حصول فريق على

الســابق  ،2019 - 2018فيمــا

اللقبيــن ،فإن وصيــف الدوري هو

فريــق المنامــة وبحســب الالئحة

من يلعب مباراة السوبر.

يدخــل الرفــاع مواجهــة الســوبر

الموسم إلى تدريب فريق الحد.

باســتقراره الفنــي منــذ الموســم

ويتوقع أن تكون المواجهة قوية

المــدرب

ومتكافئــة بيــن الطرفيــن ،فــي

الماضــي،

إذ

يقــوده

األســود وعلــي حــرم وســيد رضا

أمثــال أحمــد نبيــل ومحمد عادل

عيســى ،باإلضافــة إلــى تواجــد

وعيسى جهاد ،إضافة إلى الخبير

الوطني علي عاشور.

سبيل الحصول على اللقب األول

أمــا المنامــة ،فإنــه يدخــل بقيادة

هذا الموسم.

فنيــة جديدة متمثلة في المدرب

فريق الرفاع يعول على مجموعة

التونســي محمــد المكشــر ،بعــد

مميــزة مــن الالعبيــن المحلييــن

أن قــاد الفريــق المــدرب الوطنــي

يتقدمهــم حــارس منتخبنــا ســيد

محمــد الشــمالن فــي المواســم

شبر علوي والالعبين أمثال سيد

في الموســمين الماضيين ،عالوة

الماضيــة ،والــذي انتقــل هــذا

مهدي باقر وحمد شمسان وكميل

علــى وجــود الالعبيــن الدولييــن

المحترف الليبي محمد صولة.
أمــا المنامــة فإنه يدخل الموســم
بعدد من التغييرات في تشكيلته،
خصوصــا مــع اســترجاعه لالعب
عيسى موسى الذي مثل المحرق

محمــود

عبدالرحمــن

والحــارس

الشــاب

“رينغــو”
لمنتخبنــا

األولمبي عمار محمد.
مواجهة لن تكون ســهلة بالتأكيد
ألي طــرف ،فيــا تــرى مــن يكــون
الفريق األقرب للظفر بالكأس؟
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“العربية للطيران” تدعم العبي وجماهير السلة

اتحــاد اللعبــة يجــدد االتفاقيــة مــع الشــركة للعــام الثانــي علــى التوالــي
المســابقات

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

توصــل االتحــاد البحريني لكرة الســلة إلى اتفاق مــع العربية للطيران لدعم
مســابقات االتحاد البحريني لكرة الســلة للســنة الثانية على التوالي ،وذلك
مــن خــال رعايــة المســابقات التــي ُتقــام للجماهيــر فــي المباريــات النهائية
والمباريــات الكبيــرة طوال الموســم ،إضافة لتقديــم الجوائز ألفضل العب
في دوري زين وكأس خليفة بن سلمان.
وقــال

رئيــس

لجنــة

بالتعاون مع لجنة المســابقات ولجنة

الــذي تقدمــه الشــركة للفعاليات التي

خليفــة آل خليفــة ،والذي ســاهم في

الجماهيــر؛ األمــر الــذي يؤكــد اهتمام

يقيمهــا االتحــاد وخاصــة فــي دعــم

نجاح هذا التعاون للعام الثاني.

اللجنــة بدعــم الجماهيــر وضمــان

الجماهيــر التــي تحضــر منافســات

وأضــاف ســليماني “نفخــر نحــن فــي

ســير األلعــاب الجماهيريــة بالشــكل

الموسم الرياضي؛ األمر الذي يساهم

العربيــة للطيــران بمواصلــة هــذا

في تحقيق قدر كبير من الجماهيرية

الدعم والرعاية ،وهو مايؤكد وقوف

في المباريات.

الشــركة فــي صف الشــباب البحريني

التســويق

والفعاليــات باالتحــاد البحريني لكرة

مباريــات مســابقات والتذاكــر (XO)،
ً
انطالقا من
لمختلــف الجهــات وذلــك

حرص االتحاد البحريني لكرة الســلة

حرص االتحــاد على تقدير الجماهير

للتعــاون مــع القطــاع الخــاص لدعــم

الرياضية السالوية”.

المســابقات الخاصــة باالتحــاد ،فقــد

وبيــن رضــي “حرصا مــن اللجنة على

تمكــن االتحــاد مــن تجديــد االتفــاق

تحقيــق التكامــل مــع اللجــان العاملة

مــع العربية للطيران لدعــم الجماهير

فــي االتحــاد ســتقوم لجنة التســويق

البحرينيــة عبــر تقديــم تذاكــر ســفر

والفعاليات باالشراف على

الجماهيريــة

العربيــة

مــن جانبــه ،أعــرب فهيــم ســليماني

فــي الجانــب الرياضــي ،وســنقوم

للطيــران للفائــز بلقــب أفضــل العــب

المديــر اإلقليمي للعربية للطيران عن

بتقديــم العديــد مــن تذاكــر الســفر

فــي مســابقة دوري زيــن لكــرة MVP

اعتــزاز العربية للطيــران بالتعاون مع

للجماهيــر ،باإلضافــة إلى تقديم باقة

الســلة وكأس خليفة بن ســلمان لكرة

االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة للعام

متكاملــة مــن تذكرتــي ســفر ،إضافــة

السلة؛ وذلك تقديم من أجل تشجيع

الثاني على التوالي ،األمر الذي يؤكد

لإلقامــة فــي الفنــادق لشــخصين

الالعبيــن لبــذل المزيــد مــن الجهــود

إســتراتيجية الشــركة نحــو االرتقــاء

وســيحصل عليهــا أفضــل العــب فــي

وأفضــل مســتوياتهم الفنيــة فــي

بشــباب البحريــن ودعــم الرياضــة

دوري زيــن ،وســيحصل كذلك أفضل

المسابقات”.

باعتبارهــا تمثــل واجهــة مشــرقة

العــب فــي كأس خليفــة بــن ســلمان

وقــدم رضــي الشــكر والتقديــر إلــى

للملكــة ،مؤكــدا الــدور الــذي يقــوم به

على نفس الجائزة”.

المطلوب”.
وأضــاف

للجماهير التي ستحرص على حضور

السلة السيد غازي رضي “انطالقا من

وذلــك

العربيــة للطيــران علــى الدعــم الكبير

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن

رضــي

تخصيــص

“ســيتم

جوائــز

مــن

أيضــا

وفد ذوي العزيمة يغادر إلى األردن

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة ألــــعــــاب غـــــرب آســـيـــا الــبــارالــمــبــيــة

اللجنة اإلعالمية

غــادر صبــاح اليــوم (األحــد) وفــد مملكــة البحرين لــذوي العزيمة برئاســة األميــن العام
للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة علي الماجد للمشــاركة في منافســات بطولــة ٔالعاب غرب

ٓاســيا البارالمبيــة الثانيــة والتــي تســتضيفها العاصمــة األردنية عمّ ان خــال الفترة من
 15وحتــى  22ســبتمبر الجــاري ،حيث تشــارك البحرين في هذه البطولــة بأكبر وفد في
تاريخها والذي يضم  47فرد من العبين وإداريين وفنيين.
وأعــرب األميــن العــام للجنــة البارالمبيــة

الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس

تعــزز الحضــور والتواجــد البحرينــي لرياضــة

عصر الذهب الذي طرحه سموه.

البحرينيــة عــن ســعادته بهــذه المشــاركة التــي
ذوي العزيمــة فــي مختلــف المحافــل الرياضية
ً
منوها على دعم واهتمام رئيس اللجنة
الهامــة،

المجلس األعلى للشباب والرياضة ،وتماشيا مع
وأشار علي الماجد إلى أن الوفد المشارك يضم

نخبــة مــن الالعبيــن الحاصلين علــى تصنيفات

البارالمبيــة البحرينيــة ســعادة الشــيخ محمــد

وأرقــام متقدمــة علــى المســتوى الدولــي

لجميــع الالعبيــن واإلدارييــن والفنيــن لدخــول

دول غرب أسيا ،وبأن مملكة البحرين ستشارك

بــن دعيــج آل خليفــة لتهيئــة األجــواء المالئمة

هــذه المنافســة بثقــة وروح عاليــة .وتأتــي

المشــاركة ضمن روزنامة المشاركات الخارجية
التي أعدتها اللجنة وفق رؤية وتوجيهات سمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللة

شعار البطولة

يتنافســون مع  500العــب والعبه يمثلون كافة
فــي ثالثــة رياضــات وهــي ألعــاب القــوى وكرة

الســلة علــى الكرســي المتحرك ولعبة البوتشــيا،
ً
متمنيــا تحقيــق اإلنجــازات والنتائــج المشــرفة
للمملكة.

علي الماجد

ويضم الوفد كالً من مدير المبادرات والمشاريع

باللجنــة حســن عبداللطيــف ،والمديــر الفنــي
باالتحــاد البحرينــي لــذوي اإلعاقــة صبــاح
الــذوادي واإلدارييــن كل من علي نبهان ،عفاف
علــي جعفــر ،ابراهيــم زبــاري ،عليــه العميــري،
احمــد جناحي ،والحكم عادل غلوم ،والمدربين

كل مــن يوســف الرفاعــي ،يوســف صالــح،
علــي الغــزال ،ســلطان محمــد ،رمضان يوســف،
عواطف النجدي ،حمد علي ،وفريق اإلسعافات
األولية فهد ياقوت وأميرة الدوسري.
فيمــا يمثــل المنتخــب البحرينــي أللعــاب
القــوى كل مــن الالعبين محمــد الحمادي ،نصار
المريســي ،علــي منصور ،يوســف جناحي ،حمد
التميمي ،الياس الياســي ،عبدهللا الشاوي ،سعد
محمــد ،روبــا العمــري ،فاطمــة عبدالــرزاق ،أمــل
أحمــد فــردان ،مريم صابــر ،زهرة الكليــب ،وأما
منتخــب كــرة الســلة علــى الكرســي المتحــرك

الفريق االداري والفني

فيضــم كل مــن محمــد الكعبــي ،محمــد جاســم

والرياضــة ،علــى أن تكــون جهــة مســتقلة ذات

جعفــر ،علــي عبدالنبــي ،حســن عبدالرحمــن،

شــخصية اعتباريــة تتولــى اإلشــراف اإلداري

جعفر عبدالنبي ،أحمد جعفر ،حسن خالد ،نبيل
الدوســري ،محمــد جاســم ناصــر ،باإلضافــة إلى
العبــي منتخب البوتشــيا أيمــن الحدي ،صالح
عبدالرب ،سيد علي الوداعي ،ومحمد الهدار.
يذكر أن اللجنة البارالمبية البحرينية تأسست
العــام  2017بقــرار مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن
حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشــباب

والمالــي والفنــي الكامــل علــى االتحــادات
الرياضيــة البحرينيــة فيمــا يخص أنشــطة ذوي
العزيمــة ،وتهــدف إلــى رعاية وحمايــة وتطوير
وتنظيــم شــؤون رياضــة ذوي العزيمــة فــي
مملكة البحرين وتمثيلها في الفعاليات المحلية
والخارجية.

مذكرة تفاهم بين “تمكين” و“اللجنة األولمبية”

لـــــلـــــتـــــعـــــاون الـــــمـــــشـــــتـــــرك فـــــــي خــــــدمــــــة الـــــقـــــطـــــاع الـــــريـــــاضـــــي

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

وقــع صنــدوق العمــل “تمكيــن” مذكــرة تعاون مشــترك مع اللجنــة األولمبية البحرينيــة تهدف إلى
تعزيــز فــرص التعــاون المشــترك فيمــا يخدم تطويــر القطــاع الرياضي فــي مملكــة البحرين.وقد
وقع االتفاقية من جانب “تمكين” رئيســها التنفيذي الدكتور إبراهيم محمد جناحي ،فيما وقعها
مــن جانــب اللجنــة األولمبية األمين العام الســيد محمد حســن النصف ،بحضــور المدير التنفيذي
للموارد والخدمات السيدة إيما المنصوري وعدد من ممثلي كال الجهتين.
ومــن المقــرر أن تؤكــد هــذه االتفاقيــة علــى

دعــم نمــو القطــاع الرياضــي فــي المملكــة،

أهميــة دعــم القطــاع الرياضــي بوصفها أحد

وتعزيــز تنافســيته علــى المســتوى االقليمي

القطاعــات والروافــد التنمويــة المســتدامة

والعالمــي مــن خــال اســتضافة مختلــف

فــي المملكة ،وما يقدمــه تطوير هذا القطاع

المحافــل الدوليــة وتعزيــز احترافية الكوادر

مــن نمــو اســتثماري يعــود باألثــر اإليجابــي

البحرينيــة في هذا المجال.ولفت د .جناحي
ً
انســجاما مع األهداف االســتراتجية
إلــى انه

علــى الصعيــد االقتصــادي وعلــى صعيــد

من توقيع االتفاقية

ً
رافدا
لعمــل “تمكين” ،يمثل القطاع الرياضي
ً
مهمــا لبنــاء اقتصــاد رياضــي مزدهــر ،وفتــح

ومــن جهتــه ،أعــرب األميــن العــام للجنــة

خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس

بمسيرة الحركة الرياضية.

من برامجها في دعم مسيرة العمل الرياضي

األولمبيــة البحرينية الســيد محمــد حســن

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ،رئيس

وأشــاد النصــف بالــدور البــارز الــذي تلعبــه

والنهــوض بهــذا القطــاع إلــى آفــاق أرحــب

إبراهيــم محمــد جناحــي عــن ترحيبــه بهــذا
ً
أفقــا
التعــاون ،والــذي مــن شــأنه أن يفتــح

أفــق العمــل والتعاون مع مختلف مؤسســات

النصــف عــن اعتــزازه الكبيــر بتوقيــع هــذه

اللجنة األولمبية البحرينية والتي تصب في

“تمكيــن” فــي تنميــة وتطويــر العديــد مــن

مــن التقــدم والتميــز بمــا يعزز مــن مخرجات

أوســع لدراسة فرص تعزيز األثر فيما يحقق

تطويــر الكفــاءات الوطنية.وبهذه المناســبة،
أعــرب الرئيــس التنفيــذي لـ”تمكيــن” الدكتور

القطــاع الخــاص لتعزيــز اإليــرادات وتقديــم

االتفاقيــة والتــي ترمــي إلى تطويــر التعاون

أهمية تطوير العمل المالي واإلداري وتوفير

القطاعــات الهامــة في المملكــة وانطالقا من

الرياضــة البحرينيــة ويســهم فــي تحقيــق

حلول االستثمار األمثل في هذا القطاع.

المشــترك تنفيــذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ

المزيــد مــن الفــرص التدريبيــة لإلرتقــاء

ذلك فقد تم توقيع هذه االتفاقية لإلستفادة

العديد من اإلنجازات المشرفة للوطن.

منتخب الناشئين الكروي يغادر إلى أوزبكستان
اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي

غــادر وفــد منتخــب الناشــئين لكرة القدم إلــى العاصمة األوزبكســتانية (طشــقند)؛
تمهيدا للمشــاركة في تصفيات بطولة آســيا للناشــئين  ،2020إذ ســتقام التصفيات
في طشقند خالل الفترة  18وحتى  22سبتمبر الجاري.
ويتــرأس نائــب رئيــس االتحــاد

الغانم ،مدرب الحراس الرشيد بخاري،

البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية

مديــر المنتخب أحمد مال هللا ،إداري

والماليــة علي البوعينين وفد منتخبنا

المنتخــب خالــد شــاهين ،اختصاصــي

للناشــئين فــي التصفيــات ،ويضــم

العــاج الطبيعــي ســيد مؤيــد نعمــة،

الوفــد كال من:مــدرب المنتخب راشــد

المدلــك “أنيل” وعامل المهمات “إيمان

الدوســري ،مســاعد المــدرب عيســى

إسماعيل”.

حســين ،مدرب اللياقة البدنية محسن

واختــار المــدرب الوطنــي لمنتخــب
الناشئين راشد الدوسري قائمة مكونة

علي البوعينين
رئيسا للوفد و23
ً
العبا في قائمة
ً
المدرب الدوسري

من  23العبا للمشاركة في التصفيات،
وهم:محمــد حســن جعفــر ،محمــود
محمد علي ،علي حســن عبدالحســين،
طالل ســامي ،سيد محمود الموسوي،
علي حسين ســند ،يوسف عبدالكريم،
ســلمان يونس ،علي الدوســري ،جاسم

منتخب الناشئين لكرة القدم

علي البوعينين

بلقــاء صاحــب األرض والجمهــور

سبتمبر.

بوزيــد ،محمــد حســين كاظــم ،حســن

ويلعــب منتخبنــا بحســب القرعة في

منتخب أوزبكســتان يوم  18سبتمبر

وينص نظام التأهل إلى بطولة آســيا

ســمير البقالــي ،محمــد علــي هــال،

المجموعة الثانية التي تضم منتخبات

الجــاري فــي الجولة األولــى ،على أن

للناشئين على تأهل أصحاب المراكز

حســين عــادل مطــر ،حســين حســن

أوزبكستان والهند وتركمانستان.

يلعــب أمــام الهند في الجولــة الثانية

األولــى مــن المجموعــات الـــ  11فــي

خميــس ،علــي كامــل ميــرزا ،محمــد

وبحســب جدول مباريــات المنتخب

يــوم  20ســبتمبر ،ثــم الجولــة الثالثة

التصفيــات ،باإلضافــة إلــى أفضــل 4

أحمد علي ،عمار محمد ،أحمد جاســم،

الناشــئ ،فإنــه سيدشــن مشــواره

أمــام منتخــب تركمانســتان يــوم 22

منتخبات تحتل المركز الثاني.

الرميحــي ،علــي حســين طــرادة ،علي

عبدهللا العكر ويوسف الهدار.

الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة ألمنيــوم البحريــن (ألبــا) ،أحمد صالــح النعيمي (من

21

مواليــد المنامــة  ،)1950عركتــه الحيــاة منذ طفولته ،بيد أن المســتقبل أخفى له الكثير
من المفاجآت الصعبة والســارة في آن .ورغم اإلحباطات التي أعترت بداية مشــاوره
وأدت لتــرك مقاعــد الدراســة مبكــرا ،إال أن تلــك التحديــات جعلت من (أبــو كميل) أحد

bussines

@albiladpress.com

الشخصيات اإلدارية والصناعية البارزة.
خــال  35عامــا قضاهــا فــي “ألبــا” تمكــن النعيمــي وبفضــل جهــود مشــتركة مــع زمالئه

تعرض والده
لحادث فترك
الدراسة ليعمل
يافعا

مــن خلــق أحــد أهم الكيانــات الصناعية بالمنطقــة ،عبر قصة نجاح تمثلت في توســعة
الشركة عبر إضافة الخط الرابع والخامس.

من واقع تجربته:
“ال تتخذ قرارا
وأنت غضبان”

بــدأت قصــة كفــاح النعيمي ،حين تعــرض والده لحادث أقعده عــن العمل وأدى إلغالق
محلــه التجــاري ،ليقــرر االبن ترك مقاعد الدراســة وهو بالصف الرابــع االبتدائي وعمره
 12ربيعا ويأخذ على عاتق مسؤولية األسرة ،رغم رغبة والده في استكمال دراسته.
تقدم النعيمي بطلب للعمل في شركة نفط البحرين (بابكو) ،وقد اجتاز المقابلة ،إال أنه
أبلغ بأن الشواغر حاليا نفدت خصوصا أن صغر سنه (ما بين  11و 12عاما) ال يساعده.
ّ
وهم بالبــكاء لفقد الوظيفــة ،قبل أن يخبره
ألــح الفتــى وقــد اغرورقت عينــاه بالدموع
َّ
المســؤول بــأن هنــاك وظيفــة واحدة شــاغرة تختــص بالمطبــخ ،وكان حينهــا ال يعرف
النعيمي مصطلح “  ،”cateringفأصر على الحصول عليها ،وقد استجيب لرغبته.
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غزو الكويت”
أرهب البنوك
من تمويل الخط
الرابع

مــن مطبــخ “بابكــو” إلــى رئيــس تنفيــذي لـــ “ألبــا”
عـــمـــل بــالــبــنــك الـــبـــريـــطـــانـــي وعــــاصــــر الـــقـــومـــيـــة و“خــــيــــاش الـــفـــلـــوس”
فرصة تدريب ممتازة

تمويل الخط الرابع في “ألبا”

بعــد التحاقه بـــ “بابكو” ،حظــي النعيمي
بفرصــة تدريــب ممتــازة مــن خــال
ورش العمــل ،إذ التحق بدورة أكاديمية

تحد يواجه
ٍّ
» »وخالل توليه دائرة الشؤون المالية ،برز أكبر
النعيمي في تاريخه المهني ،وهو تمويل الخط الرابع ،إذ كان
حينه مشروع ضخم على مستوى البحرين بكلفة  1.5مليار
دوالر ،فعمل على إعداد مقترح أو ورقة أولية لعرضها على
مجلس الوزراء عبر مجلس اإلدارة ،والتي حظيت بالموافقة،
لينطلق بعدها جهد شاق لجمع التمويل والتفاوض مع النبوك
ومؤسسات تمويل الصادرات العالمية .لم يتعامل النعيمي مع
مشروعات بهذا الحجم ،إذ كان أكبر مشروع عمل عليه من قبل
بحجم  110ماليين دوالر.

والثالثــة للبحرينيين ،وكانت هي األقل

» »وفي العام  ،1990سار العمل على قدم وساق للتوقيع النهائي
على تمويل خط الصهر الرابع ،والذي أقيم له حفل كبير بتاريخ
 17يوليو ،وبعدها تلقى النعيمي رسالة من ثالثة أسطر من
الرئيس التنفيذي كانت محفزة ألبعد الحدود وفحواها “بعد
الشكر ،هذا اإلنجاز في هذا العمر الزمني ،يبشر بمستقبل
زاهر في عملك بالشركة” ،حيث أخذ النعيمي الخطاب لمكتب
الرئيسي التنفيذي ،وقال له “إن الخطاب ال يفترض أنه يوجه له
بل لزوجته ،فلوالها لما حصل على االهتمام والرعاية الكافية
ليركز على عمله ويساهم في هذا اإلنجاز” .

ومهنية اســتمرت عامين قبل أن يباشر
العمــل فــي الطبــخ لنحــو ثالثــة أشــهر،
حيــث كان العمــل بنظــام النوبات ولبعد
مقــر الشــركة قــرر الســكن فــي منطقــة
عوالــي ،حيــث يبــدأ الدوام في الســاعة
السادسة.
كان السكن في عوالي ينقسم إلى ثالث
فئات ،إحدها لألجانب ،والثانية للهنود،
مــن ناحيــة المســتوى .لــم تشــعر عائلــة
النعيمــي باالرتيــاح لبعــده عنهــا ،األمــر
الــذي دفعــه إلــى البحــث عــن وظيفــة
أخــرى مســتفيدا مــن حصولــه علــى
شهادة التدريب الجيدة من “بابكو”.
فــي العــام  1964توفــق فــي الحصــول
علــى وظيفــة بالبنك البريطاني للشــرق
األوســط حينهــا “أتــش اس بــي ســي”

» »ورغم توقيع القرض ،إال أن ذلك ال يعني استالم األموال مباشرة
من البنوك ،إذ كانت هناك إجراءات أخرى ،وفي  19يوليو ذهب

وفــي تلــك األيــام لم تكــن هنــاك أجهزة
حديثــة للتعامــل مــع الزبائــن ،إذ كانــت
المعامــات تتم وجهــا لوجه؛ األمر الذي

النعيمي في إجازة مرتاح البال بعد أن وقع مع بنكين محليين
لقرض مؤقت أو  bridge loanللبدء بالمشروع.
» »وطوال اإلجازة كان على اتصال بالبحرين ،وفي  2أغسطس
 ،1990اتصل بالشركة ولم يكن هناك رد ،لم يطلع على األخبار
علي الرئيس
ّ
يومها ،ليعلم الحقا وقوع “غزو الكويت”“ .اتصل
التنفيذي ،مشيرا الى إلغاء اإلجازة والتوجه إلى لندن للعمل
على إقناع البنوك لاللتزام بتمويل المشروع ،وتلقيت اتصاال في
هذه الفترة من أحد مديري البنكين المحليين طالبا االنسحاب
من القرض ،فأخبرته أننا نعمل في نفس البلد ومخاطرنا نفس
المخاطر”.
» »ذهب النعيمي إلى لندن وكانت عملية إقناع البنوك األجنبية
غير سهلة ،إذ ترى أن الوضع غير مطمئن ،لكن تم إقناعهم.
وفي يناير  1991رجع للبحرين وتم توقيع عقود مع مراكز تمويل
الصادرات التي كانت تعلم بقرب نهاية الحرب ،فرغم أن دوي
الصواريخ كان يسمع في فبراير ،إال أن مبالغ التمويل كان يتم
سحبها.
» »وبعد إنجاز الخط الرابع ،طلب الرئيس التنفيذي من النعيمي
مغادرة مكتبه لمدة عامين للعمل في مختلف أقسام الشركة،
وكانت فرصة له للحصول على شهادة الماجستير في العلوم
اإلدارية من جامعة بوسطن في .1994

أكســبه القــدرة علــى التعامل مــع الناس
ومواجهة المشكالت.
شــهادة فــي الدراســات التجاريــة فــي

المالية.

التحــدث مــع القائميــن علــى الشــركة

بتقديــم اســتقالته ،وذلــك بعــد إجــازة

وبعــد فتــرة اســتلم النعيمــي البرنامــج

العــام  ،1974كانــت هنــاك الكثيــر مــن

يعتقــد النعيمــي أنــه علــى الرغــم مــن

بنفس اللغة التي يراها لطبيعة العمل.

األســبوع ،خصوصــا أن شــركة كبــرى

المنــح التي تأتي لخريجي الكلية ،ومن

الطيف الواســع للخبرات في المحاسبة،

التدريبــي ،وكان مــن ضمنــه انتدابــه

ضمنهــا لشــركة ألبــا ،فطلب ممثــل “ألبا”

فــإن هناك مجال أكبر للتطوير .واجهته

تقديــم أوراقه مــرة أخرى ،ليقابله نفس

فــي البدايــة صعوبــة فــي تقبــل التغيير

المســؤول الــذي أبعــده أوال ،لكــن هــذه

ومقاومــة هــذا التغييــر ،إال أن ذلــك لــم

المــرة كانت مختلفة ،ليخبره المســؤول

يثبــط همته ،فجاءته فكرة إعداد دورة

فــي نهايــة المقابلــة ،قائــا “كنــت أبحث

تدريبية للشــباب في أســس المحاسبة.

عــن شــخص يأخــذ مكاني فــي يوم من

ومــن خالل هذه الدورة ،اكتشــف نقاط

األيام ،واآلن حصلت عليك”.

ضعــف الموظفيــن ،دون أن يخبرهــم

بعــد أســبوعين مــن اللقــاء مع مســؤول

بطريقة مباشرة مما ساهم في إقناعهم

“ألبــا” ،بــدأت رحلــة النعيمــي للدراســة

بالتغيير.

بالخــارج ،وذلــك ضمــن مجموعــة مــن

ولــم يكــن هــذا التحــدي هــو الوحيــد

المبتعثين من الشــركة بلغ عددهم نحو

الذي واجه النعيمي في بداية مســيرته

النعيمي ســيكون قائم مــكان زميله في

للدراســة باالنتســاب فــي أحــد المعاهــد

 40طالبا من نفس الكلية.

الطويلــة فــي “ألبــا” ،فهــو رجــل يحــب

غيابــه ،لكن قبل نهاية الدوام تأســف له

فــي بيــروت ،كمــا كان يباشــر عمــا آخر

وفــي العــام  1978حصــل النعيمي على

اإلحاطة وفهم كل شيء يتعلق بطبيعة

المديــر ،وقال له إن المدير العام رافض

شــهادة مؤهــل محاســب قانونــي مــن

عملــه ،ولذلــك كان كثيــر التســاؤل فيما

فكرة أن يقوم هو باإلنابة ،وهو ما جعل

بريطانيــا ،لتســند لــه أول مهمــة فــي

يتعلــق بالميزانيــة أو التأخيــر ،لذلــك

النعيمــي مســتاء للغايــة ،وحينهــا كانت

“ألبا” ،وهي رئاســة المحاســبة في قسم

كان يــزور مواقــع المشــاريع؛ ليســتطيع

نهايــة األســبوع ،قبــل أن يأخــذ قــراره

بنكان يتبنان الحسابات
بحرب 1967
ويتذكــر النعيمــي حــرب يونيــو ،1967
حيــث كانــت هنــاك موجــة إغــاق
للحســابات بالبنــوك األجنبيــة جــراء
ظــروف الحــرب ،بينمــا كان البنــكان
المحليــان الوحيدان وهما البنك العربي
المحــدود وبنــك البحريــن الوطنــي
يقومــان بافتتــاح الحســابات ألولئــك
الزبائــن الذيــن اتجهوا للبنــوك الوطنية،
في ظل صعود القومية العربية.
وطــوال الفتــرة التــي كان النعيمــي
يعمــل فيهــا فــي البنــك ،انتهــز الفرصــة

فــي نفــس الوقــت بــدوام جزئــي ،إذ ال
يجــد ســوى فتــرة قصيــرة للقيلولة بين
هــذه االلتزامــات .كان لديــه طمــوح
الســترجاع الفتــرة التي فقدهــا بمقاعد

قابلته ،وكانت تحاول استقطابه.

قرار متسرع باالستقالة

بعــد اإلجــازة ،تلقــى النعيمــي طلبــا مــن

يحكــي النعيمــي قصــة اتخــاذه قــرار

مديــر عــام الشــؤون الماليــة ،وبيــن أنــه

متســرع

باالســتقالة ،والــدرس الــذي

اســتفاده مــن هــذه التجربــة ،قائــا “ال
تأخــذ قــرارا وأنــت غضبــان” ،وتتلخص
الحكايــة في أنــه كان يتولى مســؤولية
قســم المحاســبة ،بينمــا كان هنــاك
قســم آخــر يرأســه زميــل أجنبــي ،وكان
القســمان يتبعــان لمديــر الماليــة .وفــي
أحد االجتماعــات أعلن مدير المالية أن

الحــظ عليــه عالمــات انشــغال البــال،
فصارحــه النعيمــي عــن اســتيائه مــن
التراجــع عــن تكليفه إلنابــة مديره ،فرد
عليــه المدير العام بأن “ألبا” على وشــك
إعــان تعيينــات للبحرينييــن ،وأنــه
(النعيمــي) مــن ضمــن هــذه التعيينــات،
وكنــوع مــن ترضية لزميلــه األجنبي تم
اتخــاذ قــرار أن يقــوم هــو بإنابــة مديــر
المالية.
وبعد هذا اللقاء ،كانت صدمة النعيمي،
الــذي كان علــى وشــك االســتقالة ولــم
يكن يعلم الخفايا الحقيقية للحادثة.
وبإيعاز من المدير العام ،اتصل له مدير
التدريــب ،وقــال لــه إن الشــركة تعمــل
علــى برنامــج تدربيــي علــى مرحلتيــن،

الدراســة واســتكمال الدراســة الثانوية،

األولــى معلنــة ،واألخــرى غيــر معلنــة،

ليواصلهــا مــن المنــازل إلــى أن حصــل

األولــى لمنصب مديــر ،والثانية لمنصب

علــى الدبلومــا التجاريــة ،وفــي ذلــك

مديــر عــام ،ليعــدل النعيمــي عــن قراره

الوقــت كان معــه زميــل الــدرب خليــل

باالستقالة.

البلوشــي .طلــب االثنــان مــن البنــك
الحصــول علــى منحــة للتدريــب ،إال
الخــاص حينهــا .وطلبا أيضــا العمل في
دراســتهما ،وبالفعــل وافــق البنــك علــى
طلبهمــا ،لينتقــا إلــى كليــة الخليــج
بالفترة الصباحية.

بشــركة “ألبــا” ،ودخــل مقابلــة توظيــف
مــع رئيــس المحاســبين ،بيــد أن وجــود
أحد المســؤولين بالشــركة (الــذي يعتقد
أن النعيمي “شــايف روحــه”) ،حال دون
تعيينــه .وبعــد أن اســتكمل دراســته
بكليــة الخليــج الصناعيــة وحصــل على

شركة “ألبا” لمدة نحو ستة أشهر.
وبعــد أن أتــم هذيــن البرنامجيــن ،عــاد
إلــى البحريــن واســتلم منصبــه كمديــر
إلدارة المحاســبة اإلداريــة ،وأعــد لــه
حينهــا برنامــج للتطويــر ،أحدهــا فــي
جامعــة “هارفــرد” ،والثانية فــي جامعة
“كروانفيلد”.
في العام  1986عين النعيمي مدير عام
للشــؤون الماليــة فــي “ألبــا” ،وتقع تحت
مســؤوليته دوائــر مختلفــة ،وبحكــم
هــذا المنصب حضــر اجتماعات مجلس
اإلدارة ،وكان هنــاك وزراء معروفيــن
حينهــا مــن البحريــن والســعودية مثــل
يوسف الشيراوي وغازي القصيبي.
ورغــم الرهبــة ،كان يتذكــر كلمــات
وأســلوب الشــيراوي الــذي يــزرع الثقــة
في األشخاص الذين يعملون معه.

» »في  2002أصبح نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ،كما أسند له
مصنع تكليس الفحم ،إذ استطاع بفضل جهود الموظفين والعمال من
نقل المصنع للربحية بعد أن كانت الشركة تفكر في شريك فيه أو بيعه.

الصناعيــة وينخرطــان فــي الدراســة

الصناعيــة ،قــدم النعيمــي أوراقه للعمل

أميــركا ،والتي تمتلــك حينها حصة في

» »ويبدو أن توجيه النعيمي للعمل في مختلف األقسام ،إلعداده مستقبال
لتولي منصب الرئيس التنفيذي ،إذ عمل بين العمال وفي األفران وفي
مختلف المهن بالشركة.

الفترة المســائية؛ ليتسنى لهم استكمال

أثنــاء فتــرة دراســته فــي الخليــج

وبعدها زيارة إلى “كايزر” لأللمنيوم في

العمل بمختلف األقسام

أن ذلــك لــم يكــن مــن أولويــات القطــاع

سانحة “ألبا”

لشــركة “ارنســت ويونــغ” لمــدة عــام،

النعيمي بعد
التقاعد ..رجل
أعمال إنساني

في 1986
عين مديرا عاما
للشؤون المالية
في “ألبا”

في  1978حصل
على شهادة
محاسب قانوني
من بريطانيا

» »ومن المحطات التي مرت على النعيمي ،وهو رئيس تنفيذي لـ “ألبا” فترة
الكساد في  ،2008إذ عمل مع فريق الشركة على تقديم خطة لخفض
التكلفة إلى مجلس اإلدارة بصورة تلقائية من اإلدارة التنفيذية.
» »وقبل أن يتقاعد ضيفنا ويغادر الشركة في  ،2009ساهم في إعداد دراسة
الجدوى الخاصة لخط الصهر السادس.
» »وبعد تقاعده عمل النعيمي على تأسيس شركة استشارية تعمل في
القطاع الصناعي ،كما أسس عددا من الشركات االستثمارية تنشط في
عدد من األعمال من بينها استثمارات في البوسنة والهرسك.

تـــــحـــــد يــــواجــــهــــه هـــــو تـــمـــويـــل الــــخــــط الــــــرابــــــع فـــــي “ألــــبــــا”
أكــــبــــر
ٍّ
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تصاميم مبتكرة وكهربائية مع مرســيدس وبورشة وهوندا والمبورغيني

أعادت بنتلي تصميم
شعارها “ ”Flying Bالذي
طالما كان سمة مميزة
لسيارات بنتلي األكثر
فخامة ليكون التصميم
الجديد مناسبة لمستقبل
الشركة ويتميز بحرف
ال
 Bمزدوج مائل قلي ً
ومقصوص بأسلوب فني
مع جناحين.

األحد
األحد

2019
سبتمبر
15 15
2017
أكتوبر
الحجة1441
ذو محرم
16 15
1438

طارق البحار
انطلق معرض فرانكفورت للسيارات  )IAA( 2019في ألمانيا ليعرض احدث

تنظيمه للمرة األولى في عام  ،1897وعرضت فيه  8سيارات .ومن وقتها استمر

الحالي ،ويعرض على أرضــه العديد من الــطــرازات الجديدة الهامة المنتظر
ً
عالميا في حلتها اإلنتاجية ،وهــو يقام عامً ا بعد عــام بالتبادل مع
اطالقها

األحد  22من الشهر ذاته.

انواع السيارات في عرضه الخاص والذي سيمتد من  12حتى  22من سبتمبر

معرض باريس الدولي ،وهو واحد من أهم معارض السيارات الدولية حول

أنظار عشاق السيارات ،وهو المعرض األكثر أهمية في عالم التنقل ،وجرى

والتي سنعرضهم لكم في هذا التقرير ألهم ما قدمه المعرض هذا العام:

قدمــت فولكــس واجــن شــكل جديد لواحــد من أقدم الشــعارات فــي عالم
صناعــة الســيارات بأحــدث تصميــم لشــعار العالمــة التجاريــة فــي معرض

لمستقبل السيارات الكهربائية لدى الشركة .بشبك أمامي به  188مصباح  LEDلخلق

يجمع شعار الشركة بين كالسيكية

واجن القديمة بالبديل الجديد للتو

فولكس واجن ،واألسلوب العصري
للتصميم ،بــصــريـ ًـا يــعــد االخــتــاف

حــيــث ســتــضــيء فــولــكــس واج ــن
الــشــعــار الــجــديــد فــي مبنى مقرها

ً
بعيدا
األبرز تحريك حرف  Wألعلى

الرئيسي في  Wolfsburgوسوف

عــن الــدائــرة المحيطة ،ثــم حصول

يستغرق األمر بعض الوقت قبل أن

الشعار على لــون موحد مع خلفية

يصل الشعار الجديد لجميع فروع

شفافة في معظم الحاالت ،أو بلون

ومصانع الشركة حــول العالم في

أزرق جديد لالستعمال الرسمي من

“واح ــد مــن أكبر المشاريع مــن هذا

الشركة.

النوع في الصناعة في جميع أنحاء

بدأت عملية تبديل شعارات فولكس

العالم” كما تصفه الشركة.

إلى جانب الطرازات االختبارية مثل هيونداي  EV،BMW 45فيجين  Mوغيرهم

مرسيدس
كشفت مرسيدس عن  Vision EQSاإلختبارية والكهربائية بالكامل ،والتي تلمح

فرانكفورت.

وتم عرض جديد السيارات حول العالم مثل بورش تايكان الكهربائية الجديدة
كليا ،هوندا  Eالكهربائية،
كليا من الصانع األلماني ،الند روفر ديفيندر الجديدة ً
ً

العالم ،ويعد معرض فرانكفورت من أهم المعارض في العالم ،حيث تتجه إليه

فولكس واجن تقدم شعارها الجديد

المعرض حتى أصبح حدثا كبيرا كل عام ،ويقام هذا العام من  12سبتمبر حتى

تأثير ثالثي األبعاد ،مع مصابيح أمامية رقمية هولوجرامية .أما الخلفية مميزة
بشكل خاص بفضل وجود  229نجمة إضاءة مختلفة.
زودت مرسيدس  Vision EQSببطارية  100كيلوواط/س ،وتأتي بمحركات كهربائية
في األمام والخلف مع نظام دفع رباعي كهربائي بقوة  476حصان ،وتتسارع إلى
 100كم/س في  4.5ثانية بسرعة قصوى  200كم/س ومدى كهربائي يصل إلى 700
كيلومتر للشحنة الواحدة.
المقصورة الداخلية قمة في الفخامة ،تندمج فيها لوحة القيادة مع باقي األجزاء
بطريقة أنيقة ،واستخدمت مواد عالية الجودة وجلود صناعية ،مع سقف مصنوع
من مــواد فــاخــرة ،ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث ،حيث يسمح بقيادة
السيارة لنفسها في الرحالت الطويلة.
وقدمت ايضا النقاب عن سيارتها  AMG GLB 35الجديدة وأوضــحــت الشركة
األلمانية أن سيارة األراضي الوعرة المدمجة تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي

أودي

األســطــوانــات سعة  2.0لتر يــزأر بقوة  306أحصنة ،فــي حين يبلغ عــزم ال ــدوران
األقصى  400نيوتن متر .وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي ليدفع
السيارة الرياضية سباعية المقاعد من الثبات إلى  100كلم/س في غضون  5.2ثانية،
بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب  250كلم/س .أما معدل استهالك الوقود
فيبلغ  7.5لتر 100/كلم.

هيونداي

طرحت شركة أودي ،سيارتها ذات التصميم الجريء أودي
ً
موديل لعام  2020في المعرض ،وتم الكشف
 Q3سبورت باك

عــدادات بالكامل مقاس  12.3إنــش وشاشة وسطية مقاس

ك ــش ــف ــت هـ ــيـ ــونـ ــداي عــن

 10.1إنش .وأسفلها شاشة لتحكم بالتكيف مقاس  8.6إنش.

ســيــارتــهــا  45االخــتــبــاريــة

عن السيارة بفئة  Q3 45 TFSI Quattroما تشير إلــى أنها

مــن خــال شــاشــة الــعــدادات بــمــقــدورك اســتــعــراض مجموعة

الكهربائية فــي فعاليات

مزودة بمحرك من  4سلندر تيربو بسعة  2لتر قادر على توليد
 227حصا ًنا وعزمً ا يصل إلى  350نيوتن متر متصل بناقل

( )RSواللي تظهر لك عزم الــدوران واألحصنة ودرجة حرارة

مـ ــعـ ــرض فـ ــرانـ ــكـ ــفـ ــورت،

زيت المحرك وضغط األط ــارات ،وقياسات التسارع ،وعداد

ل ــت ــع ــط ــي ــن ــا ن ـ ــظ ـ ــرة عــن

حركة ثنائي الكلتش مكون من  7سرعات يوصل العزم إلى

الجاذبية.

م ــس ــت ــق ــب ــل ال ــت ــص ــم ــي ــم

اإلطارات بتقنية أودي للدفع الرباعي كواترو.

وايضا أزاحت أودي الستار عن سيارتها االختبارية AI:TRAIL

فـ ــي ال ــش ــرك ــة .ال ــس ــي ــارة

وقدمت اودي ايضا موديل القمة  RS7سبورت بــاك 2020

فــي المعرض وتجمع السيارة االختبارية مــن أودي مفهوم

م ــس ــت ــوح ــاة م ـ ــن ب ــون ــي

الــقــيــادة عــلــى الــطــرق ال ــوع ــرة مــع تــقــنــيــات الــقــيــادة الــذاتــيــة

كوبيه االختبارية  1974لتعود بنا هيونداي نحو الماضي ،حيث حمل اسمها  45وفيه إشارة

والقدرات الفائقة لألداء .وتحمل السيارة تصميم صلب ومميز

لمرور  45عام على تدشين بوني كوبيه ،كما إن الرقم  45يشير إلى زاوية المقدمة والخلفية.

يتمتع بمساحات داخلية واسعة وألواح زجاجية كبيرة تمنح

التصميم الخارجي ل  45االختبارية رياضي ونــاعــم ،مع أبــواب تفتح للخلف واستبدال

الركاب مظهر بانورامي لمحيط السيارة.

المرايا الجانبية بكاميرات ،ومن المتوقع أن تعتمد تقنيات القيادة الذاتية ،مع حصولها على

عالية األداء باللون األحمر البركاني ،وتصميم رياضي عصري
وهجومي في نفس الــوقــت ،وبهيكل اعــرض من اودي ،S7
ً
وأيضا حصلت على
وخطوط حــادة تمنحها انسيابية أكثر،
شبك أمامي جديد رياضي ليسمح بدخول مزي ًدا من الهواء

أكثر للمحرك ،وفتحات تهويه بتصميم ريــاضــي بحت ،مع
لمسات من الكروم األسود والكربون فايبر.
وتأتي السيارة بمقاعد رياضية مطرزة باللون األحمر ،وشاشة

مقصورة من الخشب والقماش والجلود إليجاد جو مريح.

المبورغيني

هوندا

بورشة

عرضت شركة المبورغيني بفخر سيارتها الرياضية

الهجينة ثنائية الــطــاقــة ،وهــي تعتمد على مُ حركين

ظ ــه ــرت س ــي ــارة بــورشــة

على هذه السيارة ،ووعــدت بأنها ستقدم أفضل أداء

تــايــكــان  2020الجديدة
ك ــل ــي ـ ًـا وب ــش ــك ــل رســمــي

كــهــربــائــي وبــنــزيــن ،وأطــلــقــت الــشــركــة اس ــم “ســيــان”
بين السيارات الهجينة .فهي تجمع بين قــوة سيارة

ف ــي ال ــم ــع ــرض ،وتــعــتــبــر

المبورغيني  V12والتقنية الثنائية الــطــاقــة ،حيث

ت ــاي ــك ــان أول س ــي ــارات

تــم الكشف عــن هــذه ســيــارة “ســيــان” بلونها األخضر

بـــــورشـــــة ال ــك ــه ــرب ــائ ــي ــة

وتفاصيلها الذهبية ،كإشارة بأنها صديقة للبيئة
وتقول المبورغيني إن سرعة السيارة تصل من  0إلى
 62ميل في الساعة في أقل من  2,8ثانية ،كما تتيح

ب ــال ــك ــام ــل اإلن ــت ــاج ــي ــة،
خفة وزن السيارة ونظامها الهجين القيام بمناورات
منخفضة السرعة باستخدام الطاقة الكهربائية.

دشنت شركة هوندا الموديل القياسي من سيارتها

 eالصغيرة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة
 100كيلووات 136/حصان أو  113كيلووات154/
حصان ،في حين يبلغ عزم الدوران األقصى في كال
الحالتين  315نيوتن متر .كما تم تجهيز السيارة
الكهربائية  eالصغيرة ببطارية تتيح بلوغ مدى
سير يصل إلــى  220كلم .وعلى الصعيد الشكلي
تظهر السيارة  eبطول 90ر 3متر ،وتتألق بكشافات
مستديرة ومصابيح خلفية مستديرة أيضا ،وتعتمد
على كاميرات بــدال من المرايا الجانبية لتحسين
الخصائص اإليروديناميكية.
وبــدال من لوحة العدادات تشتمل السيارة على 5
شاشات رأسية ،منها شاشتان قياس  12.3بوصة.

فولكس واجن
كشفت فولكس واجن عن سيارتها  ID.3الجديدة وهي
فولكس واجن  ID.3أول سيارة تعتمد على قاعدة عجالت

ظــهــرت س ــي ــارة بي

 MEBالجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية ،وستوفر

ام دبليو Concept

السيارة  3خيارات من البطاريات ،األولى  45كيلوواط/س

 4االختبارية ضمن

وم ــدى  330كيلومترا ،والــثــانــيــة متوسطة بــمــدى 420

فــعــالــيــات الــمــعــرض،

كيلومتر ،والثالثة بمدى  550كيلومتر ،مع محرك كهربائي

وأكـ ــثـ ــر مـ ــا يــجــذب

خلفي بقوة  147أو  201حصان ،وعزم دوران  301نيوتن.
مساحة أكبر ،مع تصميم مستقبلي للوحة القيادة وشاشة

أبواب على هوية تصميم خارجية مستمدة منشقيقتها السيارة االختبارية بورشة ميشن اي.

بي ام دبليو

أول ســيــارة إنتاجية كهربائية بالكامل للشركة.تعتبر

مــتــر .قــاعــدة العجالت الــجــديــدة أعــطــت مقصورة ID.3

سبق وخضعت لتجربة مفصلة برفقة فريقنا .حصلت تايكان الجديدة السيدان ذات األربعة
وستتوفر أول سيارة كهربائية من شركة بورشة بنسختين في البداية ،بورشة تايكان تيربو،
ً
الحقا بنسخ أخرى.
وبورشة تايكان تيربو  ،Sوستتوفر

الــكــهــربــائــيــة  eالــصــغــيــرة خ ــال فــعــالــيــات معرض
فرانكفورت ،وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها

وقد تم تقديمها لتكون منافسة شرسة في وجهة السيارة األمريكية تسال موديل اس ،التي

لمس بمقاس  10إنش ولوحة عــدادات رقمية ،وتتحكم
في السيارة من خالل أزرار لمسية باستثناء النوافذ.

الــــنــــظــــر فــــــي هــــذا
ال ــط ــراز ه ــو الشبك
األمامي الجريء بتصميمة على الرغم من أنه يحتفظ بتصميم شكل الكلى kideny
 grillالذي يمثل هوية سيارات بي ام دبليو إال أن أصبح ضخم وأحاطت به أضواء
ليزر عصرية ورفيعة التصميم.

الند روفر
طرحت الند روفر ،سيارتها ديفندر 2020

الــعــجــات الــمــربــعــة ،وتــوفــر  12تصميم

الجديدة في فعاليات المعرض ومن المقرر

مختلف لــلــجــنــوط ت ــت ــراوح بــيــن  18إلــى

طرحها في األسواق بداية العام القادم.

 22إنش .المقصورة الداخلية رحبة وبها

جـ ــاء تــصــمــيــم ال ــخ ــارج ــي ،بــمــظــهــر أكــثــر

مقاعد تكفي لخمسة إلــى سبعة أف ــراد،

عصرية مع محافظته على هوية ديفيندر،

وإمــكــانــيــة اخــتــيــار ســقــف قــمــاشــي يمكن

بمصابيح أمامية  LEDجــديــدة وخلفية

سحبه لتنطلق بسيارة المهمات الصعبة

عمودية ورف ــارف منحوتة فــوق أقــواس

في الهواء الطلق.

ميني
كــشــفــت مــيــنــي عن
ســـــــيـــــــارة “مـــيـــنـــي
ك ــوب ــر” الــكــهــربــائــيــة
فــــــــــــــي مـــــــعـــــــرض
فرانكفورت.
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“كانو الثقافي” ينظم محاضرة “أزمة خطاب المثقفين”
ضمــن التجــارب األوليــة الســتخدامات المبنــى الجديــد نظــم مركــز عبدالرحمــن كانــو
الثقافــي فــي يــوم الثالثاء الماضي الموافق  3ســبتمبر محاضرة بعنــوان “أزمة خطاب
المثقفين” للدكتور زيد علي الفضيل وأدار الحوار أحمد البحر.

» »احتفل فرانسوا هنري بينو ،زوج النجمة المكسيكية اللبنانية األصل
سلمى حايك ،بعيد ميالدها ،وأحضر لها قالب حلوى ،ووضع صورة
وجهها عليه مع عبارة محبة ووفاء لها.
» »يُذكر أن سلمى أذهلت محبيها ،أخيرا ،بنشرها صورة لها على الشاطئ،
متحدية التقدم في السن ،ومحتفلة بعيد ميالدها ،خصوصا أنها
كسرت عتبة ال  ،50وعلقت عليها“ :نعم ،عمري  53عاما”.

واســتهل الفضيــل المحاضــرة بوصفــه

حيــن انتهز خطأ وزيــر الثقافة بإغفاله ذكر

قضايــا الخطــاب الثقافي بأنهــا قضايا ذات

الشاعر أحمد شوقي حال استشهاده بأحد

إشــكال فالكثيــر مــن المثقفيــن الغربييــن

أبياتــه فــي اللقاء الرســمي المعــروض على

والمعاصريــن قــد ناقشــو قضايــا الخطــاب

التلفــاز معتبــرا ذلــك ســرقة أدبية تســتحق

الثقافي بوجه أو بآخر ،وقد ناقش الفضيل

العقــاب الصــارم ووجدهــا بعــض المثقفين

فــي طرحه ظاهرة من ظواهر األزمة وهي

فرصــة لتصفيــة حســاباته مــع الوزيــر مــن

ظاهــرة النســق الثقافــي بإســقاطها علــى

خــال حشــد الشــارع الثقافــي عــن طريــق

حــوادث مــن وقتنــا المعاصــر فعلــى ســبيل

ذلــك الهاشــتاق الصــادر ،وأضــاف الفضيــل

المثــال استشــهد الفضيل بموقــف بين فيه

أنه في حين لو أن الوزير قد اعتذر باليوم

أبعــاد ظاهــرة النســق الثقافي في الســاحة

التالــي في بيان صادر عن عدم ذكر مصدر

العربية وهي حادثة ظهور هاشــتاق سرقة

األبيــات بحجــة علمه بــأن الحشــد الثقافي

الوزير لشعر أحمد شوقي في أحدى الدول

الحاضــر للنــدوة قــد يميــز بمــا ال شــك فيــه

العربيــة والتــي تعــود تفاصيلهــا الفتتــاح

أبيات الشــاعر أحمد شــوقي ألدى ذلك إلى

وزيــر الثقافــة إلحــدى النــدوات الثقافيــة

إسقاط كل النخبة الثقافية التي صدر عنها

أن يتحــول فــي لحظــة عابــرة مــن الزمــن

األخــذ والعطــاء وتبعــه عصــر النبــوة الــذي

ســرد فيها أبيات من قصيدة الشــاعر أحمد

ذلك الهاشتاق ولكن ذلك لم يحدث.

إلــى بوق من أبواق الســلطة أيــا كان نوعها

ارتكز فيه التفاضل بين األفراد على النسق

شــوقي مــع إغفــال ذكــر مصدرهــا لينــزل

وأوضــح الفضيــل في خضــم حديثه مدى

وأخطرهــا ســلطة المعرفــة .كمــا وضــح

الوظيفي من تفاضل في اإلطار التشريعي

هاشــتاق في اليوم التالي شــارك فيه رموز

اندهاشــه بصــور ظاهــرة النســق الثقافــي

الفضيــل ظاهــرة النســق الثقافــي علــى مــر

والعمــل اإليمانــي والعمــل علــى التطــور

الثقافــة فــي هــذه الدولــة بعنــوان ســرقة

التــي مــرت عليــه بمواقــف عديــدة وقــد

العصــور ابتــداء مــن عصر ما قبل اإلســام

االقتصــادي وتبعه العديد مــن العصور إلى

الوزيــر ممــا أوضح كيــد المثقف السياســي

تســاءل كثيرا كيــف يمكن للمثقــف المعني

الــذي اعتمــد فيــه النســق الحضــري علــى

وقتنا الحالي.

محمد القفاص :نعم أنا مخرج مزيف ألني أسعى إلى تطبيق الفن ومعاييره
للدرامــا العربيــة والخليجيــة حواجــز ال يمكــن أن نجتازهــا وللماضــي عبــق مريــح
محرر مسافات
انتقــد المخــرج البحرينــي محمــد القفــاص
توقيــت إقامــة بعــض المهرجانــات الفنيــة،

موضوع المسلسل وحبكته العامة كل ذلك لم
ُ
اعتذرت
يرق لي ،وأنا لم أتأسف على أني قد

وأبدى استغرابه من تقييم األعمال وتصنيفها

عــن العمــل ،بقــدر مــا كان أســفي علــى عــدم

قبل عرضها في التلفزيون .وقال القفاص في

مشــاركتي للعمالق بعمل فني ،وقال“ :جاءت

تصريح سابق“ :تخيلوا أن يمنح ممثل جائزة

فرصــة أخــرى لالشــتراك معــه فــي عمــل (أبــو
ً
معــا ،ومع
المالييــن/ الجــزء الثانــي) ،وجلســنا

تحكــم وتفضــل وتمنــح جائــزة أو لقــب علــى

كاتب العمل والنجم السعودي ناصر القصبي،
ً
أيضــا -لــم ينجز العمــل لعدة
ولكــن -ولألســف

إذا كنــت خارقــا وتبصــر الغيــب أو انــك توزع

أســباب” .وعــن تعاونه مع الفنانــة حياة الفهد

األوســكار قبــل اســتكمال فيلمه ،كيــف لك أن
مصنــف فنــي وهو لم يصل حتــى منتصفه إال
الجوائــز علــى هــواك” .ولــم يُ ِ
خــف المخــرج

أو الفنان سعد الفرج قال بأن هناك الكثير من

البحرينــي القديــر توقــه الشــديد للتعــاون مع
ً
منوها إلى
الفنانين حياة الفهد وســعد الفرج،

عليه لمسلسالت خاصة
األعمال التي عرضت ّ

ً
كثيرا ،كي يبصر النور في
أن األمــر لــن يطول

بالفنانة حياة الفهد ،ولكن لسوء الحظ في كل
ً
عرضا يجمعه ب”أم ســوزان”
مرة يتلقى فيها

يقــول عــن رأيه فــي المسلســات القديمة عن

يكــون قــد التــزم بكلمة مع آخريــن أو أنه أبرم
ً
عقودا ألعمال فنية أخرى ،وقال“ :ولعل أسوأ

الجديدة بأن للماضي عبق هادئ مريح ،إال أن

مــا يمكــن أن تجــده فــي مشــواري الفنــي هــو

الحاضــر يمتلك تقنية عالية وأجهزة متطورة

عــدم تعاونــي مع العمالق القدير ســعد الفرج،
ولكنني أعدكم بأن عدم اشتغالي مع الفنانين

اآلتي من األعمال.

مــن النواحــي الفنيــة .ولكــن يمتلــك الماضــي
ّ
مخلدة
اإلرهاصات والتأسيس ،وهناك أعمال

حياة الفهد وسعد الفرج لن يطول”.

ال يمكــن للذاكــرة إغفــال ذلــك التراكــم الــذي

وقــال عــن عودة هيفاء حســين للعمل بســبب

بنــى الحاضــر منــه اســتمرارَه ،وقال فــي لقاء

إخراجــه قــال إنهــا فنانــة بــكل مــا للكلمــة من
ً
مــرارا إننــي لــن
معنــى ،وأضــاف“ :قلــت لهــا

طويــل معــه فــي موقــع التآخــي االلكترونــي
مؤخــرا بأنــه كمخــرج يســعى للتطــور ،ولكــن

أشــترك معــك فــي أي عمــل مــا لــم يضــف ِ
لــك

للدرامــا العربيــة أو الخليجية حواجز ال يمكن

قبــل أن يضيــف الســمي ،وها أنــا أفي بوعدي

أن نجتازهــا! بصريــح العبــارة ألننــا نصطــدم

لهــا وســيراها الجمهور بــأداء مختلــف للغاية.

بجهــاز رقابــي ،وبعــادات وتقاليــد ،لــو ســعينا

أنــا أنانــي فــي مثــل هــذه التجــارب ،وأعــرف

لتحطيمهــا فســنكون فــي منزلــة النشــاز! إنمــا

كيــف أســرق مــن الفنــان الــذي أمامــي ،ولعــل

فــي الــدول الغربيــة يمكنهــم مناقشــة أي

مــا زاد من ســرقتي لهيفاء حســين أنهــا فنانة

موضــوع وقضيــة والعمــل عليهــا مــن دون

مطيعــة وملتزمــة وغيــر متشــنجة ،كمــا أنهــا

التفكيــر بالعراقيل التي نواجهها في محيطنا

تؤمــن بقدراتهــا ،لذلــك قمــت باســتغاللها أكبر

الفنــي الخليجــي .وقــال“ :أنا هنــا ال أدعوا وال

اســتغالل فنــي” .وتحــدث فــي اللقــاء عــن

أرمــز للجرأة المخجلــة أو تقديم ما هو صادم

معاييــره فــي اختيــار الفنانين وقــال بأن ذلك

للمجتمــع الدينــي والعربــي ،ولكننــا متأخرون

ليــس ثابتــا ،فهــو بفضــل دائما على حــد قوله

حتــى فــي تقديمنــا لقضايــا ومواضيــع مهمة،

اختيــار الوجــوه الجديــدة ،فقــد أســهم فــي

قد نختلف فيما بيننا عليها ،ولكنها بالضرورة

اكتشــاف نجوم جدد في الســاحة الفنية ،فهو

ستسهم في رفع المطروح الفني من األعمال،

يركز في اختيار األبطال على جانب الكشــف

وتدهشنا بالمختلف والملفت! وهذا رأيي من

عن خبايا األداء غير المســتهلك والمعلن لهم.

دون مرابة أو مجاملة”.

وقــال بــأن ليس هنــاك أعمال قريبــة أو بعيدة

وفــي ســؤال عــن رفضــه العمــل مــع الفنــان

إلــى قلبــه بســبب أنهــا أعمــال حققــت النجاح

المرحــوم (عبد الحســين عبد الرضــا) قال بأنه

الجماهيــري مثل (هــدوء وعواصف) ،و(زوارة

اعتــذر عــن مسلســل (الحــب الكبيــر) ،للفنــان

الخميــس) ويعــد مــن أشــهر أعمــال الخليــج
ً
دائمــا بــاألول فــي أكثــر
الدراميــة ،ويصنّــف

الكبير المرحوم عبد الحســين عبد الرضا ،ألن

التصنيفــات النقديــة والجماهيريــة .وهنــاك
ً
أيضا( :ساق البامبو ،أمنا رويحة الجنة ،حياة

لــه ،ومــن يقول غير ذلك فقــد كذب! نحن في

ثانية ،عيون من زجاج ،جنون الليل...إلخ).

الخليج العربي لسنا نطبق حتى هذه اللحظة

القفــاص فــي مســيرته تأثــر مــن المخرجيــن

المعاييــر الفنيــة التــي تطبق في بلــدان أخرى

والكتــاب الشــرقيين والغربييــن أمثــال

متقدمــة علينــا بمراحــل ،ونحن نســير خلفهم

المخــرج صــاح أبــو ســيف ،ســانجاي ليــا

بمالييــن المســافات ،ومن يقــول بخالف ذلك

بهنســالي ،وكوينتــن تارانيتنــو ،ومــن الكتــاب

فالمجاملــة وغيــر الصواب قولــه وفعله ،لذلك

فتأثــر بنجيــب محفــوظ وحنــا مينــة .وأجاب

أنــا أطمــح إلــى تطبيــق الفــن ومعاييــره علــى

عــن ســؤال بأنــه صــرح فــي أحــد اللقــاءات

عالقتنــا وســلوكنا وحقوقنــا وعملنــا بالمجال

بأنــه “مخــرج مزيــف” ،أنــه كذلــك ذلك بســبب

الفنــي ،لذلــك أقــول أنــا مخــرج مزيــف! وكلنــا

تنازلــه عــن أمــور كثيــرة ال ينبغــي أن أتنــازل

مزيفــون .هــذا رأيــي للتاريــخ وليــس ألحد أو

عنهــا لــو أنني فــي بيئة فنية أخــرى! واضاف:

لنقــد أحــد أو لتصغيــر أحــد أو االنتقــاص مــن

“فــي الخليــج العربــي ال يُ عطــى للمخــرج وال

شأن أحد.

يحصــل علــى كل حقوقــه الفنيــة المســتحقة
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وذكــرت تقاريــر محليــة أن كلوفر عمل في قســم النســاء بمستشــفى بمدينة ســاوث بند،
بواليــة إنديانــا ،مشــيرة إلــى أنه جرى وقفه عن العمل فــي  ،2015بعد توجيه اتهامات له
بتجاهل إبالغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر  13عاما.

سائحان يجلسان على سطح مقهى في مدينة
اسطنبول التركية فيما تحلق فوقهما طيور النورس.
(أ ف ب)

ماذا يقصد صالح بهذا الفيديو الطريف؟
نشــر نجــم المنتخــب المصــري وليفربــول اإلنجليــزي محمــد صــاح ،عبــر
حسابه في موقع “تويتر” ،مقطع فيديو طريف لطفلين يلعبان ويتعانقان
ويركضــان معً ــا ،ووضــع علــى وجــه أحدهمــا وجهــه هــو (صــاح) ،ووضع
علــى وجــه اآلخر وجه زميله الســنغالي ســاديو ماني ،كنــوع من تخفيف
حــدة التوتــر مــع زميلــه مانــي .واكتفى صــاح بوضع وجهيــن “إيموجي”
ضاحكين مع الفيديو.

المقطــع الطريــف القى استحســا ًنا كبيرًا لدى مئــات اآلالف من المتابعين

للنجم المصري ،الذين حرصوا على التعليق بشكل إيجابي على الفيديو،
كمــا تــم إعادة التغريد بالفيديو آالف المــرات ،وتم تداول المقطع بكثافة
على مواقع التواصل االجتماعي.
وكانــت مبــاراة ليفربــول وبيرنلــي األخيــرة ،شــهدت غضــب مانــي عقــب
تبديلــه ،بعدمــا أضــاع عليه صالح فرصة تســجيل هــدف ،إذ فضل النجم
المصري الحل الفردي ً
بدل من تمرير الكرة إلى ماني ،رغم أن األخير كان
في موقع أفضل للتسجيل.

مفسر أحالم يوضح رؤية الطيران من مكان آلخر في المنام
تعتبــر الــرؤى وتفســير األحــام علم مــن علوم النبــوة كما قال

اختفاء “مرحاض ذهبي” بمليون إسترليني
تعرض قصر بلينهايم الشــهير جنوبي بريطانيا إلى واقعة ســرقة غريبة في وقت
مبكــر مــن صبــاح أمــس ،األمر الذي اســتدعى إغالق مرافق القصــر ،وفق ما ذكرت
تقارير صحافية محلية.

الرسول (صلى هللا عليه وسلم) “الرؤيا جزء من ستة وأربعين
جزءا من النبوة” وتفسير األحالم له ملكه يختص بها هللا من
ِك ي ْ
ُّك وَ يُ عَ ِّلمُ َ
يــك َرب َ
َج َت ِب َ
يشــاء مــن عباده كما قــال هللا “وَ َك ٰ َذل َ
ك
مِ ن َت ْأويل ْ َ
ال َحادِ ِ
يث”.
ِ ِ
وهــذه الملكــة تحتــاج إلــى اطــاع علــى علــوم الشــريعة؛ ألن

“المرحــاض الذهبــي” ،الذي جــرى تثبيته

وقت قصير من سرقته.

قبــل أيام قليلة ســرق من داخــل القصر،

وتابــع المصــدر “تمــت عمليــة الســرقة

علمــا أن قيمتــه تبلــغ نحــو مليــون جنيه

مــن القصــر ،الــذي يقــع فــي وودســتوك،

الرؤيــا مقيــدة بالشــرع ال تحلــل حرامــا حرمــه هللا وال تحــرم

إســترليني ،إذ إنــه مصنــوع مــن الذهــب

أوكسفوردشاير ،خالل الليل”.

عيار  18قيراطا.

وأعلنــت الســلطات إغالق القصــر ،أمس

لكن إذاعة أوكسفورد أفادت أن الشرطة

السبت ،بسبب “ظروف غير متوقعة”.

حالال أحله هللا بل هي مقيدة بالشرع.
وقــال مفســر األحــام مصطفــى زايــد ،عــن رؤية الطيــران من

وقالــت صحيفة “ميــرور” البريطانية ،إن

تمكنــت مــن اســترجاع المرحــاض ،بعــد

مــكان إلــى مــكان في المنام ،إنه قد يرى كثيــر من الناس أنهم

ظهور مفاجئ

لمحمود ياسين

بعــد غيــاب طويــل عــن الســاحة الفنيــة

واإلعالميــة ،ظهــر الفنــان محمــود ياســين
ً
حامل بعض الكلمات الخاصة ،في مفاجأة
كبيــرة لجمهــوره ومحبيه .وانتشــر فيديو
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي يظهــر
فيــه محمــود ياســين وهــو يحمــل رســالة
خاصــة لمحبيــه وجمهــوره ،ذلــك الفيديــو
الــذي نشــره حســاب يحمــل اســم الفنــان
هيثم أحمد زكي.
» »وأعادت الفنانة شهيرة زوجة محمود

ياسين نشر ذلك الفيديو عبر حسابها

يطيــرون فــي المنــام وينتقلــون مــن مــكان آلخــر ويكونــون
مســرورين بذلــك فــي النوم أو يجــدون الراحة أثنــاء الطيران
في المنام أو الخوف والقلق.

على “فيسبوك” موجهة الشكر لهيثم
أحمد زكي ،خصوصا أن “محمود

َ
ــث َ
غ ْيــ َر بَعِ يــدٍ َف َق َ
“فمَ َك َ
ــال َأ َح ُ
ــم ُتحِ ْط ِبــهِ وَ ِج ْئ ُت َ
طت ِبمَ ا َل ْ
ك مِ ن

ياسين في مقام والده” .ذلك جعل

وأشــار إلى أنه يفســر الطيران في المنام “بالقلق أو الخوف أو
التــردد الكثيــر في قراراته”؛ ألن الطائر ال يســتقر في مكان إال

ين” ،وكثير ممن يرى نفســه يطير تجد عنده حيرة
َســ َب ٍإ ِب َن َب ٍإ يَقِ ٍ

من أمره وعدم قدرته على تحديد ما يريده ،ومن الرؤى التي

إذا وجــد األمــان فــي موضعه وهــذه طبيعة الطيــور ،فإن فقد

وردت في ذلك “قال رأيت نفسي أطير فوق بيوت لم أعرفها

األمــان انزعــج وانطلق بالطيران ،وهذا حــال كثير من الناس،

ولكني كنت مسرورا بذلك ويتقرر معي المنام أني أطير ،قلت

لمحمود ياسين ،الغائب عن الساحة

ومعظــم مــن يــرى نفســه يطير في المنــام تجد لديــه نوعا من

لــه أنــت تمر بحالة من اليأس وقلــة التفاؤل ،قال نعم ،قلت له

الفنية واإلعالمية منذ سنوات .إال أن

التشاؤم وقليل التفاؤل.

معنــى منامــك حضرتــك لم تجد الطريقة المناســبة إلخراج ما

الحقيقة هي أن هذا الفيديو لم يحمل

وأضــاف أن بعــض النــاس يرى نفســه يطير فيكــون ذلك دليال

يــدور بداخلــك وإن وجدت ذلك لم تجد من يفهمك ،قال هذه

الظهور األحدث للفنان المصري،

على اكتساب ما يفيده في حياته ويجعله مميزا عن اآلخرين

حقيقة”.

 2016حينما قام عمرو محمود ياسين

ولكنه يعود إلى شهر أبريل من العام

قطاعً ا كبيرًا من الجمهور يعتقد أن

الفيديو المنشور يحمل أحدث ظهور

قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا

عروض الزواج “تحت تهديد السالح” في روسيا

توقعت أناستاسيا أن يكون صديقها سيرغي في انتظارها لدى وصولها في الطائرة إلى مطار بطرسبرغ ،لكنها وجدت في المقابل
رسالة من سيرغي يقول فيها إنه  -بسبب بعض التزامات العمل  -لن يتمكن من الحضور ،وإنما سينوب عنه صديقه.
ال شيء غريبا في ذلك .استقلت أناستاسيا

سياسي هندي

يعاني من اسمه

عــاش السياســي الهنــدي “إم .كــي .ســتالين”
حيــاة عاديــة من دون أن يشــكل اســمه الذي
ً
بطشا في تاريخ
يتشاركه مع أحد أكثر القادة
أوروبا أي مشكلة في بلده ،غير أنه أقر أخيرا

ســيارة ذلــك الصديــق الــذي ســيقلها إلــى

بأن هذا االسم كان مصدر إشكاالت له خالل

ســكنها ،وفــي الطريــق اعترضتهمــا حافلــة

زيــارة إلــى روســيا .وقــال ســتالين لصحيفــة

صغيــرة ســوداء النوافــذ ،وخــرج منهــا

“تايمــز أوف إنديــا”“ :فــور وصولــي إلى مطار
روســيُ ،طلب مني ذكر اســمي .وعندما قلت

مســلحون مقنّعــون واقتــادوا الصديق الذي
كان يقــود الســيارة بعيــدا ،بينمــا اقتــادوا

(ســتالين) بــدأ كثيــرون فــي المطــار ينظــرون

أناستاســيا إلــى خلــف الســيارة التــي كانــت
تستقلها.

إلــي” .وتابــع “عند التدقيق في جواز ســفري،

وشــرع الرجال المقنّعون في تفتيش أمتعة

ّ
وجه إلي مســؤولون أسئلة عدة قبل السماح
ً
لــي بدخــول البــاد” ،مضيفــا “كثيــرون فــي

أناستاســيا وكذلــك الســيارة ،وعثــروا علــى
علبة صغيرة محشوة بمسحوق أبيض.

روسيا ال يحبون جوزف ستالين”.

وبينمــا كان يحيــط بها رجال يلبســون الزي

وأطلق والد “إم .كي .ســتالين” ،وهو سياسي
ً
ســابقا حكومة واليــة تاميل
شــيوعي تــرأس

األســود المميــز لعناصــر العمليــات الخاصــة
التابعة لشــرطة مكافحة المخدرات ،ظهرت
أمــام أناستاســيا شــرطية ترتــدي مالبــس

نــادو ،علــى ابنــه هــذا االســم؛ تيمنًــا بالزعيــم
بالمســحوق األبيــض ،وأخــرج منهــا عُ لبــة

تتزوجيننــي؟” إنــه صديقهــا ســيرغي،

بحيازة مواد محظورة”.

صغيــرة ورديــة اللــون .وهنــا ســأل“ :ومــا

ويبــدو أنــه الوحيــد فــي هــذا المشــهد الذي

وهنــا احمــر وجــه أناستاســيا فــي لحظــة،

هــذه؟” فأجابت أناستاســيا بصوت متهدج:

يعمــل بالفعــل في مجــال إنفــاذ القانون .أما

قبــل أن ترد قائلة “أنتم مخطئون وال شــك.

“ليس لدي فكرة!”.

اآلخــرون فيقومون بعملهم الذي يعد جزءا

وفجــأة يجثــو الرجــل علــى ركبتــه ،وينــزع

من صناعــة “عروض الزواج” غير التقليدية

القنــاع الــذي يعلــو وجهــه ،ويصيــح “هــل

التي انتشرت في روسيا أخيرا.

رســمية ،وبادرتهــا بالقــول“ :أنــت متهمــة

ليست مِ لكي” .وتوالت األسئلة عليها ،حتى

ّ
شــق الرجــل المقنــع تلــك العبــوة المحشــوة

الروسي الشيوعي جوزف ستالين.
وكانــت عالقــة تحالــف قويــة تربــط الهنــد
باالتحــاد الســوفياتي خــال الحــرب الباردة،
خصوصا
ً
ولــم يكن من النادر إطــاق األهالي
في جنوب الهند أســماء مرتبطة بالشــيوعية
الروســية ورموزها من أمثال ستالين ولينين
وتروتسكي وحتى برافدا للفتيات.

لقطة من أسبوع الموضة في لندن (أ ف ب)

بنشره عبر السوشيال ميديا.

