الـعـاهـل :تـمـكـيـن الـشـبـاب
يـصـوغ مسـتـقـبـل األمـم
المنامة  -بنا

قال عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيســى آل خليفة إن عملية إشــراك الشــباب في
الشــأن الوطني هو رهــان رابح في كل األحوال،
متــى مــا تم إعدادهــم اإلعداد الســليم بتدريبهم
على القيادة المسؤولة ،وفسح مجال مشاركتهم

في عملية صنع واتخاذ القرار ،إلحداث التطوير

الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

اإليجابــي الــذي نطمح لــه جميعــا .وكان جاللته

في نســختها الثانية .وهنأ جاللة الملك الفائزين

قــد اســتقبل ،فــي قصــر الصخيــر أمــس ،ممثــل

بجائــزة الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيــق

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب،

أهــداف التنميــة المســتدامة ،مشــيدا بجهودهــم

رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو

فــي رفعــة وتمكين الشــباب من منطلــق إيمانهم

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،الــذي قــدم

بدورهــم الريــادي فــي بنــاء األوطــان والنهــوض

لجاللتــه الفائزيــن بجائــزة الملــك حمــد لتمكيــن

بالمجتمعات.
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الكفاءات القانونية تثري مسيرة التنمية

سمو رئيس الوزراء :دعم حكومي لمهنة المحاماة وأهدافها النبيلة

سمو الشيخ علي بن خليفة :السعودية

قدمت مواقف شجاعة لنصرة قضايا األمة

ال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وأعضاء مجلس اإلدارة في تشكيلته الجديدة
سمو رئيس الوزراء مستقب ً
المنامة  -بنا

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
بالدور الذي تقــوم به الكفاءات القانونية

البحرينيــة فــي إثــراء ودعــم مســيرة

لمهنــة المحامــاة وأهدافهــا النبيلــة فــي

الملكــي رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبية

التنمية الشــاملة من خالل إســهامهم في

الدفــاع عــن الحقــوق وترســيخ مبــادئ

صباح أمس ،رئيس مجلس إدارة جمعية

تعزيــز قيم العدالة وترســيخ دعائم دولة

احتــرام القانــون كقيمــة مهمــة فــي

المحاميــن المحامــي حســن أحمد بديوي

القانون والمؤسسات.

المجتمع.

وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تشــكيلته

وأكــد ســموه اهتمــام الحكومــة ودعمهــا

جــاء ذلــك لــدى اســتقبال صاحب الســمو

الجديدة.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يحضر حفل السفارة
السعودية بمناسبة اليوم الوطني
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العاهل :إشراك الشباب في الشأن الوطــــني رهــــان رابــــح فــي كـــل األحــــوال
نـــظـــر بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ لــمــســألــة تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب كـــقـــوة عـــمـــل وبـــنـــاء

الــجــائــزة مــســاهــمــة مــن الــبــحــريــن لــاحــتــفــاء بــجــهــود الــشــبــاب حـــول الــعــالــم

المنامة  -بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،فــي قصــر
الصخير أمس ،ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب ،رئيس المجلس

يتلقيان شكر رئيس اإلمارات

األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ،الذي قــدم لجاللته
الفائزيــن بجائــزة الملــك حمد لتمكين الشــباب لتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة في

المنامة  -بنا

نسختها الثانية.
وتشــرف الجميــع بالســام علــى جاللــة الملــك،

خططها وبرامجها.

حيــث رحب جاللته بهــم ،وهنأ الفائزين بجائزة

وبنــاءً علــى النتائــج األوليــة والطيبــة ألعمــال

الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيــق أهــداف

الجائــزة منذ انطالقها ،فإننــا نقدر لكوادر وزارة

التنميــة المســتدامة ،مشــيدا بجهودهــم فــي

الشــباب والرياضــة إدارتهــم المتميــزة لتحقيــق

رفعــة وتمكيــن الشــباب مــن منطلــق إيمانهــم

توجهاتهــا ،ونتطلــع لمقترحاتهــم فــي إضفــاء

بدورهــم الريــادي فــي بنــاء األوطــان والنهوض

المزيــد مــن التطويــر علــى مجاالتهــا ،عبــر مــد

بالمجتمعــات ،فيمــا أعــرب الفائــزون بالجائــزة

مظلتهــا لتشــمل أكبــر قدر ممكن من مســاهمات

عــن خالــص الشــكر واالمتنان لصاحــب الجاللة

الشباب.

الملــك على مبادرة جاللته الرائدة لدعم شــباب

مكرريــن فــي الختــام شــكرنا وتقديرنــا للجهود

العالم ،والتي أتاحت لهم الفرصة المثالية لنشــر

الطيبــة التي يبذلها جميــع القائمين على أعمال

إبداعاتهــم وأفكارهــم وابتكاراتهــم لتحقيــق

الجائــزة ،ونخــص بالذكــر هنــا ،أعضــاء لجــان

أهداف التنمية المستدامة.

التحكيــم وفــرق العمــل اإلداريــة ،مــع تمنياتنــا

واســتهل اللقــاء بتــاوة عطــرة مــن آيــات الذكر

للجميع كل توفيق ونجاح.

الحكيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

ثــم تفضــل عاهل البــاد صاحب الجاللــة الملك

بعــد ذلــك ألقــى ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل

حمــد بن عيســى آل خليفــة بإلقاء كلمة ســامية

خليفــة كلمــة قــال فيهــا :يطيــب لــي يــا صاحب

بهذه المناسبة هذا نصها:

الجاللــة أن أقــف بيــن يدي جاللتكــم ألقدم لكم

بسم هللا الرحمن الرحيم

خالــص التهانــي والتبريــكات بمناســبة النجــاح

أصحاب السمو،

الكبيــر الــذي حققتــه جائــزة جاللتكــم لتمكيــن

الحضور الكريم،

الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد،

نسختها الثانية والتي تؤكد أن مملكة البحرين

فيســرنا أن نلتقــي بكــم جميعــا ،وأن نرحــب

ســباقة دائمــا فــي تمكيــن الشــباب العالمــي

بضيوفنــا األعــزاء ،الذيــن نقــدر لهــم دعمهــم

وتحفيزهم ليكونوا العنصر األساسي في تنمية

واهتمامهــم بأعمال الجائــزة ،التي حرصنا على

المجتمعات العالمية.

تخصيصهــا ،كمســاهمة مــن مملكــة البحريــن،

سيدي صاحب الجاللة

لالحتفــاء بجهود الشــباب حول العالم ،ولتقدير

لقــد أكدتــم فــي مشــروعكم اإلصالحــي الرائــد

عطائهم ،ولتشــجيعهم علــى التجديد والتطوير

مــن نوعــه ،أهميــة االرتقــاء بالشــباب البحريني

فــي خدمــة مجتمعاتهــم وصياغــة مســتقبل

والعالمــي وأسســتم البيئــة التنافســية العادلــة

أوطانهم ،من أجل عالم يســوده األمن والســام

المفتوحــة ليتنافــس الشــباب العالمــي من أجل

وينعم بالخير والرخاء.

تقديــم المبــادرات التــي تهتــم باالتقــاء بالعالــم

إن مسألة تمكين الشباب كقوة عمل وبناء ،هي

لتســوده التنميــة المســتدامة ،واالعتمــاد علــى

مســألة ننظــر إليهــا باهتمــام بالغ لما لتلــك القوة

اإليجابيــة فــي الطــرح والتنفيــذ وزرع تلــك

من دور مؤثر في صوغ مســتقبل األمم .ونؤكد

اإليجابيــة فــي نفــوس الشــباب البحرينــي

هنا ،من منطلق قناعتنا الشــخصية ،وفي ضوء

والعالمــي لتكــون الدافع لهم في قيــادة بلدانهم

مــا أثبتتــه تجربتنــا الوطنية ،بأن عملية إشــراك

إلى محطات أفضل.

الشــباب فــي الشــأن الوطنــي هــو رهــان رابــح

سيدي صاحب الجاللة

فــي كل األحــوال ،متى ما تــم إعدادهم اإلعداد

كانــت دعوتكــم يــا صاحــب الجاللــة لتكــون

الســليم بتدريبهــم علــى القيــادة المســؤولة،

البحريــن عاصمــة الشــباب والرياضــة قــد

وفســح مجــال مشــاركتهم فــي عمليــة صنــع

شــكلت لنــا دافعــا قويا إلنجــاح النســخة الثانية

واتخــاذ القرار ،إلحداث التطوير اإليجابي الذي

مــن جائزتكــم العالميــة ،وبفضــل رؤيتكــم

نطمح له جميعا.

وتوجيهاتكــم الســديدة تمكنــت الجائــزة مــن

وإننا في هذه المناســبة الســعيدة ،نبارك لجميع

جعــل البحريــن في دائرة األضــواء العالمية من

الفائزيــن بالجائــزة ،مــن مؤسســات وأفــراد،

خــال مشــاركة  125دولة عالميــة فيها وتقديم

ونفخــر بمــا يقومــون بــه مــن جهــود اســتثنائية

الشباب العالمي  3557مبادرة شبابية بما يفوق

ومؤثــرة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،

أضعاف أضعاف المشــاركات في العام الماضي،

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الـ ــوزراء صــاحــب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة ،برقيتي شكر جوابيتين من
رئيس دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة الشقيقة أخيه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،ردا على
البرقيتين المعزيتين له في استشهاد  6عناصر من جنود

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ،نتيجة حادث
تصادم آليات عسكرية ،أثناء أدائهم واجبهم الوطني في
أرض العمليات.
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سيدي صاحب الجاللة

وتطويرها.

لقــد ركــزت جائزة جاللتكم في النســخة الثانية

لجنة التحكيم األولية.

اإلدارة العامــة (بيبــا)  -حصــل معهــد اإلدارة

ختامــا ،نجــدد العهد لجاللتكــم لمواصلة تطوير

 .4نعمان الصياد  -مستشــار االتصال اإلقليمي،

العامــة علــى المركــز األول فــي فئــة تمكيــن

الجائزة كما نشيد بجهود الجميع الذين ساهموا

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي الــدول

الشــباب فــي مجــال المؤسســات التــي تمنــح

علــى اســتنهاض همــم الشــباب وتحفيزهــم
لتقديــم أفكارهــم كمــا أنهــا ركــزت أيضــا علــى
معــدن الشــباب األصيــل وســماتهم العاليــة
وإحساســهم بالمســؤولية وهــو مــا شــكل دافعــا
لهــم للمشــاركة الفاعلــة في الجائــزة التي أكدت
مسؤوليات البحرين تجاه المجتمع الدولي.
سيدي صاحب الجاللة

في نجاح النسخة الثانية.
ثــم تفضــل صاحــب الجاللــة الملــك بتكريــم
المحكميــن والفائزيــن بـ”جائــزة الملــك حمــد
لتمكيــن الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة
المستدامة”.
وقــد تشــرف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

إن حــرص الفائزيــن علــى التواجــد أمامكــم

خليفة بتقديم هدية تذكارية لجاللة الملك.

المعرفــة والحكمة والســمات الكريمة لجاللتكم

يذكر أن لجنة التحكيم تضم كال من

ومقابلة جاللتكم يؤكد اهتمامهم الواضح بنهل
والتواصــل معكــم ليكون هــذا اللقاء فيصل في
حياتهم ونفوسهم ولتكون كلمات جاللتكم لهم
دافعا لمواصلة مشوارهم في العطاء.
سيدي صاحب الجاللة
فــي جائــزة جاللتكــم نمــاذج مضيئــة عالميــة
تمكنــت مــن أحداث نقلة واضحــة في الوصول
إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة فهناك مؤسســات

التالية أسماؤهم:
 .1أحمــد ذوقــان الهنــداوي  -وزيــر الصناعــة

العربية  -عضو لجنة التحكيم األولية.

مساحة للشباب لصناعة القرار وخلق الفرص

 .5عبدالمنعــم محمــد  -مســؤول التفاعــل بيــن

للعمل الشبابية.

العلـ�وم والسياسـ�ات اإلقليمـ�ي �UN-Environ
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 - mentعضو لجنة التحكيم األولية.

التنفيــذي لمؤسســة Junior Achievement

 .6أميــرة الحســن  -مديــر برنامــج فــي برامــج

 - Africaحصلــت المؤسســة علــى المركــز

األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية لــدول

األول فــي فئــة تمكيــن الشــباب فــي مجــال

مجلس التعاون  -عضو لجنة التحكيم األولية.

المؤسســات التــي توفــر التقنيــات الفنيــة

 .7هنــا حمــادة  -أخصائــي شــراكة عامــة

الداعمة للشباب.

باليونيســيف – مكتب منطقــة الخليج العربي -

 .3ديفيــد مدينــا أندراديه  -مؤسســة كيوبو

عضو لجنة التحكيم األولية.

سولوســيونز  -حصلت المؤسسة على المركز

 .8كرســتينا ميجــو  -موظــف اتصــال إقليمــي

األول فــي فئــة تمكيــن الشــباب فــي مجــال

ومســؤول السياســات برنامــج األمــم المتحــدة

المؤسسات التي تمنح التمويل للشباب.

لمجموعــة الهنــداوي للتميــز بالمملكــة األردنيــة

اإلنمائــي فــي الــدول العربيــة  -عضــو لجنــة
التحكيم األولية.

علــى المركــز األول لفئــة الشــباب فــي مجــال

 .2ســعيد محمــد النظــري  -مديــر عــام الهيئــة

الفائزون بجائزة الملك حمد لتمكين

الهاشمية  -عضو لجنة التحكيم العليا.

التــي تشــكل محــورا مهمــا علــى األجنــدة

األمــر الــذي جعلهــا أكثر تأثيــرا وقــوة واهتماما

تقدمــوا بمبــادرات في توفيــر التقنيات والدعم

االتحاديــة للشــباب بدولــة اإلمــارات العربيــة

والتمويــل للشــباب لتنفيذ مبادراتهــم باإلضافة

الدوليــة ،والتــي تلتــزم مملكة البحريــن بدعمها

مــن المجتمــع الدولي وجعل أنظــار العالم تتجه

الــى تقديــم الشــباب الفائــز لمبــادرات عــدة فــي

المتحدة  -عضو لجنة التحكيم العليا.

ومســاندتها ،وتحــرص علــى إدماجها فــي كافة

للبحرين.

الميــاه النظيفــة واألمــن واألمــان والزراعــة

الشباب لتحقيق أهداف التنمية
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اليزابيــث إالنغــو بينتلــف  -الرئيــس

 .4أوكي ايبيكويه ايسي  -نيجيريا  -حاصل

والتجــارة الســابق الرئيــس والمديــر التنفيــذي

链釾ꃾ ✆ 链죾폾軾꓾ ✆ 웾폾軾꓾
链釾ꃾ ✆ 链죾폾軾꓾ ✆ 韾

الكوكب.
 .5ســامجاهانا كاهنــال  -النيبــال  -حاصــل
علــى المركــز األول لفئــة الشــباب فــي مجــال
الشعوب.

 .3ســتيفانو باتيناتــو -الممثــل المقيــم لبرنامــج

المستدامة:

 .6براين بوساير  -كينيا  -حاصل على المركز

األمم المتحدة اإلنمائي بمملكة البحرين  -عضو

 .1رائد محمد بن شمس  -المدير العام لمعهد

األول لفئة الشباب في مجال االزدهار.
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نحرص على إدماج
أهداف التنمية
المستدامة في
خططنا وبرامجنا
كافة

ناصر بن حمد:
البحرين سباقة
دائما في تمكين
ً
الشباب العالمي
وتحفيزهم
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مشاركة 125
دولة والشباب
العالمي قدم
 3557مبادرة في
النسخة الثانية
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سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وأعضاء مجلس اإلدارة في تشكيلته الجديدة

سمو رئيس الوزراء لـ “المحامين” :ستجدون من الحكومة كل الدعم

دور مــهــم لـــلـــكـــفـــاءات الــقــانــونــيــة بــــإثــــراء مــســيــرة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة

المنامة  -بنا

إدارة جمعيــة المحاميــن البحرينيــة علــى

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

نيلهم ثقة الجمعية العمومية ،معربًا ســموه

الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة
بالــدور الــذي تقــوم بــه الكفــاءات القانونية
البحرينية في إثراء ودعم مســيرة التنمية
الشــاملة مــن خــال إســهامهم فــي تعزيــز
قيــم العدالة وترســيخ دعائــم دولة القانون
والمؤسسات.
وأكــد ســموه اهتمــام الحكومــة ودعمهــا
لمهنــة المحامــاة وأهدافهــا النبيلــة فــي
الدفــاع عــن الحقــوق وترســيخ مبــادئ
احترام القانــون كقيمة مهمة في المجتمع.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال صاحــب الســمو
الملكــي رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة
صبــاح أمــس ،رئيس مجلــس إدارة جمعية
المحاميــن المحامــي حســن أحمــد بديــوي

“المحامين”:
مساندة سموه
حافز على بذل
مزيد من الجهود
بمجال تحقيق
العدالة

عــن تمنياتــه لهــم بالنجــاح والتوفيــق فــي
القيام بالمسؤوليات المناطة بهم.
وأكــد ســموه حرصــه علــى التواصــل مــع
مجلس إدارة جمعيــة المحامين البحرينية
واالســتماع منهــم مباشــرة لكل ما يشــغلهم
مــن قضايــا وموضوعــات ،والعمــل علــى
تذليــل أيــة عقبــات تواجــه عملهــم ،منو ًهــا
ســموه إلــى أنهــم ســيجدون مــن الحكومــة
كل الدعــم والمســاندة بمــا يمكنهــم مــن
قيامهــم بدورهــم فــي خدمــة الوطــن

سموه حريص
على التواصل
المباشر مع
المحامين
واالستماع لكل
ما يشغلهم

والمجتمــع .وأثنــى صاحــب الســمو الملكي
رئيــس الوزراء علــى دور جمعية المحامين
البحرينية في الحفاظ على المبادئ والقيم
النبيلــة لمهنــة المحامــاة بمــا يســهم فــي

وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تشــكيلته

تطويــر مهنــة المحامــاة وتحقيــق تطلعــات

الجديــدة ،الذيــن توجهــوا بأســمى آيــات

منتسبي الجمعية من المحامين.

الشــكر واالمتنــان والتقديــر لســموه علــى

مــن جانبــه ،أعــرب رئيــس مجلــس إدارة

دعمه المتواصل لمهنة المحاماة ومساندته

جمعيــة المحاميــن البحرينيــة عــن خالــص

والمســاندة التــي تحظــى بهــا الجمعيــة من

في المملكة.

في أن يكونوا على قدر ثقة سموه الغالية،

لــدن ســموه للقيــام برســالتها النبيلــة بمــا
يشــكل حافــ ًزا لها ولجميــع المنتميــن لمهنة

وأكد أن تهنئة صاحب السمو الملكي رئيس

مشــي ًدا بمــا يوليــه ســموه مــن حــرص على

الــوزراء لهــم وتشــرفهم بلقائــه وتوجيهات

التواصــل مع مختلف فئــات المجتمع ،وبما

للجمعيــة فــي القيــام برســالتها النبيلــة.

الشــكر

لصاحــب

المحامــاة علــى بــذل مزيد مــن الجهود في

سموه العديدة لحل المشكالت التي تواجه

يبديــه ســموه مــن اهتمــام ومتابعــة لــكل

وخالل اللقاء ،جدد ســموه التهنئة لمجلس

الســمو الملكــي رئيــس الوزراء علــى الدعم

مجــال تحقيــق العدالــة والتطــور القانونــي

المحامين ،كلها تزيد من حجم مسؤوليتهم

تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

والعرفــان

والتقديــر

إعادة تشكيل لجنة مكافحة
التدخين والتبغ بأنواعه

“وزارة الشباب” الهيئة المختصة بالنسبة
للهيئات العاملة بميدان الشباب والرياضة

سمو رئيس الوزراء يعيد تشكيل
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

 - 6األستاذ عبدالكريم علي عبدالكريم ،ممثالً عن

األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة قــرار رقــم

شؤون الجمارك بوزارة الداخلية

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب

والمؤسســات

الصــادر

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو

 .6المهنــدس عبدالنبــي عبدهللا الصباح

الخاصــة

 - 7األســتاذ قيــس حســن الدوســري ،ممثــاً عــن

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لســنة

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال

ســلمان ال خليفــة ،قــرار رقــم ()22

،1989

شــؤون

خليفــة ،قــرار رقــم ( )20لســنة 2019

 .7المهنــدس عيســى علــي جناحــي

عضوً ا.

شؤون اإلعالم

لســنة  2019بتسمية الهيئة اإلدارية

الشــباب والرياضــة االختصاصــات

بإعــادة تشــكيل مجلس تنظيــم مزاولة

المحددة في القانون.

المهن الهندسية.

عضوً ا.

 .8المهندســة راويــة خليفــة المناعــي

اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

شؤون الشباب والرياضة

ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
 1-الدكتــورة مريــم إبراهيــم الهاجــري ،ممثالً عن

 9-المهنــدس مجــدي بكــري ياســين ،ممثــاً عــن

بالهيئــات الخاصــة العاملــة فــي

ويكــون وزيــر شــؤون الشــباب

ميدان الشباب والرياضة واألنشطة

والرياضــة هــو الوزيــر المختــص

( )21لســنة  2019بإعادة تشــكيل اللجنة الوطنية
لمكافحــة التدخيــن والتبــغ بأنواعــه ومنتجاتــه.
وجــاء في المــادة األولى من القرار :يعاد تشــكيل

 - 8األستاذ نوار عبدهللا المطوع ،ممثالً عن وزارة

المختصــة

والوزيــر

المختــص

وتباشــر

وزارة

وجــاء في المادة األولــى من القرار ،أنه
يُ عــاد تشــكيل مجلــس تنظيــم مزاولــة

 .9المهندســة نــوال يوســف العمــادي

عضوً ا.

جمعيــة مكافحــة التدخين وتكون مــدة العضوية

الرياضية.

بالنســبة للهيئــات الخاصــة العاملــة

المهــن الهندســية ،وذلــك علــى النحــو

في اللجنة المذكورة ثالث سنوات قابلة للتجديد

وجــاء فــي المــادة األولــى مــن

فــي ميــدان الشــباب والرياضــة

اآلتي:

عضوً ا.

وتكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس

وجاء في المادة الثانية من القرار:

القــرار ،أن تكــون وزارة شــؤون

واألنشــطة الرياضيــة المنصــوص

 - 3األســتاذة آمنــة حمــد الرميحــي ،ممثــاً عــن

يجــوز للجنــة أن تســتعين بمــن تــراه مناس ـ ًبا مــن

الشــباب والرياضــة هــي الهيئــة

عليهمــا فــي القانــون المشــار إليــه،

رئيسا.
 .1المهندسة مريم أحمد جمعان
ً

ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة

 .2الدكتور المهندس عبدالمجيد حبيب

ذوي الخبــرة واالختصــاص إلبــداء الــرأي فــي

اإلداريــة المختصة بالنســبة للهيئات

ويباشــر وزيــر شــؤون الشــباب

بعــض الحــاالت متى ارتــأت اللجنة ذلــك ،دون أن

الخاصــة العاملة في ميدان الشــباب

والرياضــة االختصاصــات المحــددة

عبدالكريم نائ ًبا للرئيس.

 .3المهنــدس غــازي ســعيد الصالــح

وزارة الصحة
ً
 - 2األســتاذة منى الســيد كاظم ،ممثال عن وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة

أخرى مماثلة.

ونصــت المــادة الثانيــة علــى انــه يُ لغى

المجلس األعلى للبيئة
 - 4المهندســة أمانــي خميــس الدوســري ،ممثــاً

يكــون لهم حــق التصويت فيما تتخذه اللجنة من

الرياضيــة

فــي القانــون .وجــاء فــي المــادة

عن وزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط

قرارات .وجاء في المادة الثالثة من القرار:

المنصــوص عليهمــا فــي قانــون

الثانية من القرار ،على وزير شــؤون

.4المهندســة شــهربان أحمــد شــريف

عضوً ا.

األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط

 5-األســتاذ جاســم محمــد الحربــان ،ممثــاً عــن

علــى وزيــر الصحة والــوزراء  -كل فيمــا يخصه -

الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة

الشــباب والرياضة تنفيذ هذا القرار،

تنفيــذ هــذا القرار ،ويعمــل به من تاريــخ صدوره،

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة

ويُ عمــل بــه مــن اليوم التالــي لتاريخ

عضوً ا.

العمرانــي تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار،

 .5المهنــدس ثامــر محمد صــاح الدين

ويُ عمــل بــه من تاريــخ صدوره ،ويُ نشــر

وزارة التربية والتعليم

وينشر في الجريدة الرسمية.

فــي ميــدان الشــباب والرياضــة

نشره في الجريدة لرسمية.

عضوً ا.

في الجريدة الرسمية.

العمراني

والرياضــة

واألنشــطة

كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ونصــت المــادة الثالثــة علــى وزيــر
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نيابة عن سمو رئيس الوزراء ..سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يحضر حفل السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني

العالقات مع السعودية ترتكز على وشائج قوية من المحبة
ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة ينقــل تهانــي ســمو رئيــس الــوزراء باليــوم الوطنــي
المنامة  -بنا

أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن
خليفة بن ســلمان آل خليفــة ،لحضور االحتفال
الذي أقامته ســفارة المملكة العربية الســعودية
بمناســبة اليــوم الوطنــي للمملكــة الشــقيقة في
فنــدق الريتــز كارلتــون .ونقــل ســموه تهانــي
وتبريــكات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس
الــوزراء إلــى عاهل المملكــة العربية الســعودية
الشــقيقة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وإلــى ولــي
العهــد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان
آل ســعود ،وإلــى الشــعب الســعودي الشــقيق
بهذه المناســبة الغالية ،وتمنيات ســموه للمملكة

ترتكــز على وشــائج قوية من المحبة ووشــائج
القربي والمصير المشترك.
وأشــار ســموه إلى أن االحتفال باليوم الوطني
الســعودي هــو مناســبة لالحتفــاء والتقديــر لمــا
قدمته المملكة العربية الســعودية الشقيقة ـ وال
تــزال ـ لألمتيــن العربية واإلســامية وألشــقائها
من مواقف قوية وشجاعة في نصرة قضاياهم
والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.
مــن جانبــه ،رفــع القائــم باألعمــال باإلنابــة فــي
ســفارة المملكــة العربية الســعودية لــدى مملكة
البحرين ظافر بن إبراهيم عسيري أسمى آيات
الشــكر والتقديــر لصاحب الســمو الملكي رئيس
الوزراء على اهتمامه ودعمه للعالقات األخوية
الطيبــة التــي تجمــع بيــن البلديــن والشــعبين
الشــقيقين ،معربًــا عــن تقديــره لســمو الشــيخ
علــي بــن خليفة ال خليفة على تشــريف ســموه
للحفل .وأكد حرص المملكة العربية الســعودية

وشعبها الشقيق دوام الرفعة واالزدهار.

على تعزيز العمل المشــترك مــع مملكة البحرين

وأكــد ســموه عمــق عالقــات األخــوة والمحبــة

فــي كل مــا يخــدم مصالحهما المشــتركة ،معربًا

التاريخيــة التــي تجمــع بيــن مملكــة البحريــن

عــن تمنياتــه لمملكة البحرين وقيادتها وشــعبها

والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ،والتــي

دوام التقدم واالزدهار.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى
شكر رئيس الحكومة المغربية
المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب

رســالة التهنئــة التــي تفضلتــم

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن
ســلمان آل خليفــة برقيــة شــكر

إلــي بمناســبة احتفــال
بتوجيههــا
َّ

المملكة المغربية الشقيقة بذكرى

جوابيــة مــن رئيــس الحكومــة

ثورة الملك والشعب.

بالمملكــة المغربيــة ســعد الديــن

وأنــا أجــزل لســموكم الشــكر على

العثمانــي ،ردا علــى برقية ســموه

مشــاعركم األخويــة الصادقــة،

المهنئــة لــه بمناســبة ذكــرى ثــورة

أدعــو البــاري تعالــى أن يمتعكــم

الملك والشعب.

بموفــور الصحــة ودوام العافيــة،

وفيما يلي نص البرقية:

وأن ينعــم علــى شــعب البحريــن

صاحــب الســمو الملكــي األميــر

الشقيق بمزيد التقدم والرفاه.

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

وتفضلــوا صاحــب الســمو الملكي

رئيــس مجلــس الــوزراء بمملكــة

واألخ العزيــز بقبــول أســمى

البحرين.

عبارات االحترام والتقدير.

الســام عليكــم ورحمــة هللا

ســعد الديــن العثمانــي رئيــس

وبركاته ،وبعد ،فقد سررت بتلقي

الحكومة المملكة المغربية.

األميرة سبيكة تهنّئ جمعان
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

بعثت قرينة عاهل البالد ،رئيســة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

مــن التميــز والتوفيــق والســداد.
ّ
داعيــة المولى ّ
وجل أن يبارك
عــز

ولمــا تتمتــع بــه مــن كفــاءة عالية

جهودهــا ويعينهــا علــى خدمــة

تأهلهــا لتحمــل هــذه المســؤولية

وطننا الغالي والمساهمة في رفع

الوطنيــة ،متمنيــة لهــا المزيــد

شأنه.

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكــدت وكالــة الزراعــة والثــروة

الصيــد البحــري بواســطة شــباك

البلديات والتخطيط العمراني أنه

في الجريدة الرســمية بتاريخ 15

لصيــد األســماك وشــراء عــدة

الصيــد ،فإن الوكالة تدعو صيادي

الروبيــان ممــن يحملــون رخــص

صيــد روبيــان ســارية المفعــول
وقــت صدور القــرار الــوزاري رقم
( )205لســنة  2018بشــأن حظــر

وخــال اللقــاء اســتعرض ســمو نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء مــع الســفير
األميركــي مســار العالقــات التاريخيــة
التي تربط البلدين وما تشهده من تطور
ونماء ،منوّ ًها ســموه بالمستوى المتطور

الــذي وصــل إليــه التعــاون البحرينــي

األميركــي فــي مختلف األصعــدة ،وذلك
فــي ظــل العالقــة االســتراتيجية التــي
تربط البلدين.

سمو الشيخ علي بن خليفة مستقبال السفير األميركي

استمرارية المراجعة لمبادرات تطوير التعليم والتدريب

محمد بــن مــبــارك يطلع على االحــتــيــاجــات مــن الــمــدارس المواكبة للنمو

الجــر القاعيــة (الكــراف) الصــادر
نوفمبر 2018؛ الستكمال بياناتهم

ومــلء

واطلــع المجلــس فــي بدايــة االجتمــاع
علــى تقريــر عــن اإلجــراءات المتبعــة
لضمــان

تغطيــة

حاجــة

المــدارس

الحكوميــة مــن المعلميــن والفصــول
لهــذا العــام الدراســي واحتياجــات
مملكة البحريــن من المدارس والمباني
األكاديميــة المواكبــة للنمــو فــي أعــداد

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

الطلبة للعشر سنوات المقبلة.

بدء تلقي طلبات صيادي الروبيان األحد

الروبيــان أو تحويــل رخصهــم

جاستين سيبريل.

والتدريب.

تنظيــم مزاولــة المهن الهندســية،

شــراء أصــول (بوانيــش) صيــادي

المتحــدة األميركية لدى مملكة البحرين

المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم

رئيســا لمجلس
بمناســبة تعيينهــا
ً

إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بشــأن

بمكتبه بقصر القضيبية ،ســفير الواليات

مبــارك آل خليفة ،صباح أمس ،اجتماع

للمــرأة المهندســة مريــم جمعــان

البحرية بوزارة األشــغال وشؤون

ســمو الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة،

والتدريــب ســمو الشــيخ محمــد بــن

تهنئــة إلى عضــو المجلس األعلى

جمعــان مــن خبــرة مهنيــة ثريــة

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء

رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم

بنــت إبراهيــم آل خليفــة برقيــة

مؤكــ ًدا على ما تملكته المهندســة

المنامة  -وزارة الداخلية

تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء

الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة

التهانــي بهذا التكليــف الذي يأتي

سمو الشيخ علي بن خليفة يستعرض مع سيبريل مسار العالقات

المنامة  -بنا

المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة

وقــد أعربــت ســموها عــن خالص

التعاون مع أميركا متطور على جميع األصعدة

االســتمارة

الخاصــة

برغباتهــم علــى النحــو الــوارد في

قرار مجلس الوزراء.

وأشــارت الوكالــة في بيان لها إلى
أن تلقــي الطلبــات ســيكون لــدى

إدارة الرقابــة البحريــة في البديع
ابتداء من يوم األحد الموافق 29
ً

سبتمبر ولغاية  31أكتوبر .2019

خــال التنســيق مــع الجهــات ذات

ومبــادرات التعليــم الــواردة فــي اإلطار

ً
وصــول للنتائــج
التعليــم والتدريــب

العالقــة ووضــع الخطــط التنفيذيــة

الموحــد

ذات

المتوخــاة مــن مشــروع تطويــر التعليم

لتلبيــة المتطلبــات األساســية للتعليــم

األولويــة وخطــة عمــل المجلــس للربــع

والتدريــب الــذي بــدأ العــام ،2008

فــي المملكــة على مدى العشــر ســنوات

األخير من العام الحالي.

والنهــوض بالتعليــم وربــط مخرجاتــه

المقبلة .كما اســتمع المجلس إلى شــرح

وتتضمــن الخطــة متابعــة مشــروع

ببرامج التنمية ومتطلبات سوق العمل

عــن مســتجدات التعــاون مــع منظمــة

تطويــر الهيــكل المؤسســي لــوزارة

المختلفة.واعتمــد المجلــس التقريــر

التعــاون االقتصــادي والتنميــة فيمــا

التربيــة والتعليــم فــي ضــوء مــا تقــوم

المرفــوع مــن هيئــة جــودة التعليــم

يتعلق بإقامة فعالية تهدف الستعراض

بــه

المكلفــة

والتدريــب عن أداء مؤسســات التعليم

أفضــل الممارســات فــي مجــال التعليم

بالمشــروع ،ومراجعــة وتقييــم أداء

والتدريــب ،الــذي تضمــن مراجعــة

وتدريب المعلمين إضافة إلى مشــاركة

كل مــن كليــة المعلميــن ،وبوليتكنــك

ومتابعــة أداء  11مدرســة حكوميــة

البحريــن فــي المســح الدولــي للتعليــم

البحريــن ومجلــس التعليــم العالــي

ومدرســتين خاصتيــن و 7مؤسســات

والتعلــم الذي تنظمــه المنظمة والزيارة

وجامعة البحرين وهيئة جودة التعليم

تدريــب مهنــي ومؤسســتي تعليــم عال

التي يقوم بها مدير التعليم والمهارات،

والتدريــب ،ومراجعــة اســتراتيجية

إضافــة إلــى نتائــج عمليــات اإلطــار

والمستشار الخاص ألمين عام المنظمة

قطاع التعليم العالي والتدريب المهني

الوطنــي للمؤهــات المتضمنــة إدراج

أندرياس شاليكر.

واإلطــار التنظيمــي لمنظومــة التعليــم

 5مؤسســات مؤسســة تدريــب مهنــي

األعلــى

والتدريــب فــي المملكــة ،إذ أكــد ســمو

وتســكين خمــس مؤهــات وطنية .كما

بها منتســبوها في ســبيل ضمــان بداية

لتطويــر التعليــم والتدريــب وبحضــور

الشــيخ محمــد بــن مبــارك اســتمرارية

اطلــع المجلــس علــى التقريــر الســنوي

ناجحــة وموفقــة للعــام الدراســي مــن

المختصيــن ســير العمــل فــي برامــج

التقييــم والمراجعــة لمبــادرات تطويــر

لهيئة جودة التعليم والتدريب.

كمــا أطلعــت وزارة التربيــة والتعليــم
المجلــس علــى جميــع اإلجــراءات
األخــرى التــي قامــت باتخاذهــا عبــر

لجانهــا المختصــة اســتعدا ًدا لبدء العام
الدراسي ،ومنها إعادة توزيع أعداد من
أعضــاء الهيئــات التعليميــة واإلداريــة
علــى جميــع المــدارس الحكوميــة،
وإعــادة تدريــب وتأهيــل أعــداد أخــرى
مــن المعلميــن ،واالنتهاء مــن إجراءات
توظيــف وتوزيــع  900معلــم بعــد
اجتيازهــم االشــتراطات والمتطلبــات
األكاديميــة واإلداريــة التــي تنفذهــا
الوزارة.
وأثنــى المجلــس علــى الجهــود التــي
بذلتهــا وزارة التربيــة والتعليــم وجميع

بعدهــا

الترتيبــات واالســتعدادات التــي قــام

ناقــش

المجلــس

للبرامــج

الشــركة

الحكوميــة

االستشــارية

ورشة متخصصة للحد من العدوى داخل المستشفيات

القحطانــي لـــ “^” :قلــة الكــوادر المؤهلــة وندرتهــا أكبــر التحديــات
المتدرب وفى صورة أمنة بشكل

بدور المالكي من الرفاع

كامل وأعلى درجات المرونة.

أكد استشــاري األمــراض المعدية ومكافحة العدوى بالخدمــات الطبية الملكية

وأشــار القحطانــي إلــى أن أكبــر

منــاف القحطانــي ،أن انطــاق أول ورشــة متخصصــة للحــد من العــدوى داخل

التحديــات التي تواجه نشــاطات

المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة فــي البحريــن تصــب فــي تأميــن ســامة

مكافحــة العدوى هي قلة الكوادر

المريــض وحمايتــه ،ويتــم خاللهــا تأهيل وتدريب كــوادر بحرينية مــن العاملين

المؤهلــة وندرتهــا ،لذلــك نتطلــع

فــي القطــاع الطبــي للعمــل مفتشــين؛ لضمــان تطبيــق معاييــر مكافحــة العدوى

مــن خــال هــذه النوعيــة مــن
ورش العمــل علــى محــاور عــدة

فــي المرافــق الصحية ،والتعرف علــى معايير اعتماد منشــآت الرعاية الصحية،
ويشرف على تدريبهم نخبة من استشاري مكافحة العدوى في المملكة.
وبيــن أن الورشــة ،التــي انطلقــت

هــذه العــدوى التــي أصبحــت

أمــس وتمتــد لـــ  4أيــام فــي مركز

تشكل نسبة  5و % 7من الحاالت

ولــي العهــد للتدريــب والبحــوث

الطبيــة

المستشــفيات

الطبيــة بالمستشــفى العســكري،

لترتفــع إلــى  15%داخــل أقســام

أحــدث

تســتخدم

البرامــج

داخــل

عالميا.
العناية الفائقة
ً

التدريبية الذكية لتطوير تقنيات

وقــال “مــن المعــروف أن كل

مكافحــة العــدوى فــي المنشــآت

مريــض يبقــى فــي المستشــفى

الصحيــة لتطويــر برامــج مراقبــة

مــدة تزيــد عــن  10أيــام يصبــح

غســل أيــدي العامليــن الصحيين،

عرضــة أكثــر مــن غيــره لإلصابــة

التطهيــر

بهــذه العــدوى ،مبينا أن المشــكلة

والتعقيــم ،واالســتخدام األمثــل

تكون خطيــرة مع المرضى الذين

للمضــادات الحيويــة ،باســتخدام

يعانون ضعفا في المناعة ،مؤكدا

المحــاكاة كبرامــج تدريبية عالية

أن المســؤولية مشــتركة بيــن

وتحســين

طــرق

الدقة.

الجميع مــن مستشــفيات ،أطباء،

وأشــار القحطانــي فــي تصريــح لـ

جهات رسمية؛ خصوصا مع العلم

“البالد” على هامش الورشــة ،إلى

المســبق أنــه ال يمكننــا الوصــول

أن “مشــكلة العــدوى المكتســبة

إلــى نســبة صفر في المئــة إصابة

داخــل المستشــفيات أصبحــت

بالعدوى”.

مشــكلة

عالميــة

تــم

رصدهــا

وأكــد القحطانــي أهميــة المعامل
المحــاكاة

كثيــرا بمختلــف وســائل اإلعالم”،

االفتراضيــة

موضحــا أن مستشــفى قوة دفاع

للمؤسســات الطبيــة والتعليميــة،

البحريــن ،كان مــن أول المهتمين

مبينــا أن تقنيــة المحــاكاة فــي

فــي هــذا الجانــب ،وبــدأ حمــات

عــاج الحاالت المعديــة هي أحد

التوعيــة المتخصصــة فــي هــذا

أهــم أســاليب التعليــم والتدريــب

الجانــب منــذ أكثــر من  6ســنوات
اتخاذها للحد من خطورة انتقال

وتركزت على اإلجراءات الواجب

ونظــم

لســد النقص .وأضــاف “نحن نركز

مناف القحطاني

المحــاكاة العديــد مــن األهــداف
التعليميــة مثــل “هــدف إكســاب
المهــارات” علــى واقــع مشــابه
للواقــع الحقيقــي وكذلــك فهــي
تخدم “الهدف المعرفي” ،إذ تقدم
للمتعلم الكثير من المعارف حول
بيئة العمل الحقيقة ومتطلباتها.
ونوه استشاري األمراض المعدية
ومكافحة العدوى بأن أحد برامج
هذا النوع من البرامج هو “ماذا لو
؟” والذي يتم بناؤه بحيث يسمح
للممــارس

الصحــي

المتــدرب

باختيــار المتغيــرات ،ويوضــح
مــاذا يحــدث لهــذه المتغيــرات
فــي الظــروف المختلفــة ،ويقــوم
بتجريب إســتراتيجيات مختلفة
أو متغيــرات مختلفــة لرؤيــة
تأثيرهــا

داخــل المنشــآت الصحيــة التــي
هي أكثر انتشــارً ا من غيرها ،مثل
االلتهابــات الدمويــة ،وااللتهابات
الجراحيــة ،والتهابــات قســاطر
البــول ،وهــذه أنــواع مــن العدوى
تســتخدم طــرق معينــة للوقايــة
منهــا ،وقــد يكــون منعهــا بشــكل
كامــل فــي غيــر المتنــاول ،ولكــن
هناك وســائل للتقليــل منها ،وهذا
هــو الهــدف األســمى مــن جميــع
برامج مكافحة”.
وأضــاف

خــال

“ســنبحث

الورشــة الحلــول المطروحة بغية
توحيــد اإلجــراءات بيــن جميــع
المستشــفيات لمكافحــة العــدوى،
وهــي تبــدأ داخــل كل مستشــفى
مع اســتقبال المريــض والتحقيق

دون

الضــروري بشــأن حالتــه ،مــرورً ا

التعــرض لخطــورة حقيقية ،ومن

بوســائل وآليــات العــزل داخــل

هنــا تقــوم المعامــل االفتراضيــة

المستشــفى ،إلــى طــرق نقــل

التــي تســتخدم أنظمــة المحــاكاة

المرضــى

بواســطة

ســيارات

فــي تصميــم الواقــع المثالــي

اإلســعاف”،

مردفــا

“ويجــب

ســوء

اســتعمال

بتقديــم

علــى

أكبــر

النتائــج

علــى عدد مــن األمــراض المعدية

فائــدة

ممكنــة

أال

نتجاهــل

التــي يعتمــد عليهــا المدربيــن
ً
وأيضا
لترشــيد التكاليــف الماليــة

للمتــدرب بأقل جهــد ممكن وأقل
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مناعــة

األفــراد

“التشاوري العربي” يدعو إيران للكف عن تدخالتها
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الهجوم اإلرهابي على منشآت النفط في السعودية تهديد لألمن الدولي

المنامة  -وزارة الخارجية

صــدر عــن االجتمــاع التشــاوري لمجلــس جامعة الدول العربية على المســتوى الوزاري والذي عُ قد فــي مدينة نيويورك على هامش أعمال الــدورة  74للجمعية العامة لألمم المتحدة،
ً
بيانــا أدان الهجــوم اإلرهابــي التخريبــي األخيــر علــى منشــآت النفط في بقيق ُ
وخريص في المملكة العربية الســعودية ،الــذي يعد تهدي ًدا خطيرًا ليس فقط علــى أمن المنطقة ،وإنما
على األمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية.
كما أعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة

وأمنهــا وســامتها ،وضمــان أمــن المنطقــة

عــن الــدورة غيــر العاديــة الطارئــة لمجلــس

الفلســطينية بما فيها القدس الشــرقية وفق

العربيــة الســعودية ضــد كل مــا يمــس أمنها

واســتقرارها ،واتخاذ موقف حازم للتصدي

الجامعة ،والمتضمنة التصدي في المحافل

حــل الدولتيــن وعلــى قاعــدة المرجعيــات

واســتقرارها ،وتأييــده جميــع التدابير التي

لألنشــطة أو المحــاوالت الرامية إلى تهديد

الدوليــة للتصريحات غيــر القانونية لرئيس

الدوليــة الثابتــة بما في ذلك القانون الدولي

تتخذهــا المملكــة مــن أجــل تعزيــز األمــن

أمن وسالمة المالحة في المنطقة.

كمــا شــ ّدد المجلــس فــي ذات اإلطــار علــى

الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو

ومبادرة السالم العربية ،باإلضافة إلى حشد

بشــأن ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة

الدعــم والتأييد الدوليين للقرارات المتعلقة

كمــا أكــد المجلــس علــى إدانتــه للهجمــات

أهميــة أن تكــون عالقــات التعــاون بيــن

وشــواطئ البحــر الميــت فــي حــال فــوزه

التي استهدفت ناقالت نفط وسفنًا تجارية

الــدول العربيــة والجمهوريــة اإلســامية

فــي االنتخابــات .كمــا أكــد المجلــس علــى

بالقضيــة الفلســطينية في الجمعيــة العامة،
وصــوالً إلــى إقامــة الدولــة الفلســطينية

فــي الخليــج العربــي وخليــج عمــان ،ومنهــا

اإليرانيــة قائمــة علــى مبــدأ حســن الجــوار

ضــرورة تكثيــف الجهــود مــن أجــل تجديــد

المســتقلة ذات السيادة على حدود  4يونيو

الهجــوم الــذي تــم بتاريــخ  12مايــو 2019

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

واليــة وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئين في

 1967وعاصمتها القدس الشريف.

علــى ناقلتــي نفــط ســعوديتين وناقلة نفط

العربيــة واالمتنــاع عــن اســتخدام القــوة

الشــرق األدنــى (األونــروا) ،وبأغلبية ،لثالث

وفــي إطــار االســتعدادات الجاريــة النعقــاد

نرويجيــة وســفينة شــحن إماراتيــة داخــل

أو التهديــد بهــا ،وتفــادي التصعيــد والعمــل

الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة

الجماعي على نزع فتيل األزمة في الخليج

المتحــدة ،واالعتــداء علــى ناقلتي نفط في

العربي.

واالستقرار والتصدي ألي عدوان.

ســنوات قادمة ،مشــد ًدا على ضرورة العمل

المؤتمــر األول إلنشــاء المنطقــة الخاليــة
الشــامل األخــرى المقــرر عقــده فــي نوفمبر

خليــج عمــان  -بتاريــخ  13يونيــو ،2019
بوصفها أعماالً إجرامية تهدد أمن وســامة

وجــ ّدد المجلــس إدانتــه كذلــك للتدخــات

لســد العجــز المالــي المقــدر ب 120مليــون
دوالر .ودعــا ً
أيضا إلى التصدي للمخططات

مــن األســلحة النوويــة وأســلحة الدمــار

االســتيطانية اإلســرائيلية فــي مدينــة

المقبــل ،أكــد البيــان أن التخلــص التــام مــن

اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول

القــدس خاصة في أعقــاب القرار األميركي

األســلحة النوويــة وإيجــاد آليــات واضحــة

حركــة المالحــة البحريــة الدوليــة فــي دول

العربيــة على النحــو الوارد في قرار مجلس

باالعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل،

وفــي ذات اإلطــار ،جــ ّدد المجلــس دعوتــه

الجامعة على المســتوى الوزاري رقم 8418
الصادر في  10سبتمبر .2019

داعيــا فــي ذات اإلطــار إلــى تنفيــذ قــرارات
ً

للتحقــق مــن ذلك يعد ركيزة أساســية ألمن
واســتقرار منطقة الشــرق األوســط وتعزي ًزا

األمــم المتحــدة ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك

للســلم واألمــن الدوليين وأن مشــاركة دول

الــواردة فــي القــرار رقــم  8412بتاريــخ

وفيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية ،أكــد

القرار .2334

منطقة الشرق األوسط اإليجابية تعد حجر

 10/9/2019إلــى مجلــس األمــن إلى تحمل

المجلــس على أهمية تنفيذ قرارات مجلس

كمــا شــدد المجلــس ،فــي نفس اإلطــار ،على

األســاس لتحقيق تطلعات شــعوب المنطقة

مســؤولياته لضمان حريــة المالحة البحرية

الجامعــة األخيــرة والبيــان الــوزاري الصادر

أهمية إنهاء االحتالل اإلســرائيلي لألراضي

في السلم واألمن.

الخليج العربي.
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ُ
أعزف في
عندما
ِ
الحب مع قباني
ودرويش
ومستغانمي
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سيد ضياء الموسوي

(ÛÛيعلّمنــي الحــب أن ال أحــب ويتركنــي فــي مهــب الورق) .وأنــا هنا في مهــب الورق
تعبــث بالظالم،
ُ
قناديل
َ
كلمــات متيمــة ،وحروفا ال تعــرف االنطفاء
ٍ
أنــزف ،أتشــظى

يالحــق ميتمــا أو خيمة ملج ٍأ علــى حدود زمن
ُ
قلــب اســتحال جرحــا يتيما
ٍ
ولوعــةَ

ترتل أحزانها على شــاطئ الوجع الكبير ،متســائال:
ُ
الهوية الضائعة بين أبحر غربةٍ
(أي علم هذا الذي لم يستطع حتى اآلن أن يضع أصوات من نحب في أقراص ،أو
زجاجــةِ دواء نتناولهــا ســرا ،عندما نصاب بوعكةٍ عاطفية بــدون أن يدري صاحبها
كم نحن نحتاجه؟).

األلم ،نهرب من الذكرى
ُ
بقلــب مزقه
ٍ
علقت
ْ
كأوراق
ٍ
تمزيق الذكريات
َ
ÛÛونحــاول عبثً ــا
إلى الذكرى ،نقب ُّل الجرح

 َÛÛونلثم شفتي خنجرٍ علّه يرفق بنا أو بالحنين ..نسعى جاهدين في تقبل الوداع

نســتبدل الوجــوه ونلغــي األمكنــة ،ونغيــرُ كل األســماء على أن
ُ
الفــراق،
ُ
 ِÛÛليرفــق بنــا
يكون وداعا مغطى بقَ َسم ال رجعة فيه ،ثم نكتشف (بدون الذاكرة ال توجد عالقةٌ
حقيقيةٌ مع المكان.

(ÛÛثم ندرك خائبين ،أننا مازلنا في الصفحة األولى )

ÛÛ
ÛÛعشرون عاما فوق درب الهوى
الدرب مجهوال
ُ
ÛÛوال يزال
ال
ÛÛفمرةً كنت أنا قات ً
المرات مقتوال
ِ
ÛÛوأكثر
كتاب الهوى
َ
ÛÛعشرون عاماً ..يا
ÛÛولم أزل في الصفحة األولى
نكتــب إهــداءً ســوى للغربــاء ،وأمــا الذيــن نحبهــم ،فهــم جــزء مــن الكتاب،
ُ
ÛÛنحــن ال
وليسوا في حاجة إلى توقيع في الصفحة األولى).

وزير الخارجية يشارك باجتماع نظرائه الخليجيين والعرب بنيويورك
المنامة  -وزارة الخارجية

ÛÛ

مــذل لرؤيةِ
ٌ
ÛÛال مباالتُ نــا غــرورٌ  .هروبُنــا حضــور ونومُ نا يقضةٌ تعبــث بالحلمِ وإلحاح
المشتهى وجهً ا واسما

قبالت
ٌ
للحبيب
ِ
كان منهُ مُ دانيا) شتمُ نا
أحب من األسماءِ ما شابه اسمها ووافقهُ أو َ
ُ ÛÛ
اشــتهاء للقاء( .أن نكون ودودين مع من يكرهوننا وقســاةً
ٌ
مطرزة باللهفة ،وتمنّعُ نا

مع من يحبوننا ،تلك هي دونيةُ المتعالي وغطرسةُ الوضيع).

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن

نلح
القلــب بحثا عن صــورةٍ مطابقــة للحبيبةُ ،
ُ
العاطفــي كلما شــاخ
ُ
نضجنــا
ُ
ÛÛيشــقينا

محمــد آل خليفــة فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة دول

دمت في آخر لقاء ،كان نهايةَ
ْ
لعبت فينا ،نبكي لعافيةٍ عاطفية رُ
ْ
اص أليام
قص ٍ
على َ

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وجمهورية

س لم نعرفه
جرح مالزم لنَفَ ٍ
ٍ
لقاء وبدايةَ توقيعِ عقدٍ مع

مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية

العاطفي،
َ
لقاء مخيف ،يكبُر كلما ازداد وعيُ نا بأن ما من أحدٍ يستحق سخاءَ نا
ÛÛثمة ٌ

عقــد فــي مدينــة نيويورك بحضــور رئيــس الواليات

السؤال ،وانتظارِ
ِ
ذل
نقبل هزيمتَنا في الحب ،سنكابرُ ونكابرُ بنرجسيةٍ تكتنز َ
َ
(ÛÛولن

وخــال االجتمــاع ،تــم مناقشــة أهــم التطــورات

عاشــق مكابرٍ
ٍ
قلب
يعتــرف ُ
َ
شــيء يعبــث بقلــب محتضر من نســمات الحبيبــةِ  ،ولن

وتبــادل وجهــات النظــر حيــال ســبل تقوية الشــراكة

يفض ُل على حضورِ ها غيابا طويال ،وعلى
سيف ،فهو ّ
ٍ
أراد لهما فراقا قاطعا كضربةِ

العــراق والواليــات المتحــدة األميركيــة ،والــذي

أهل ألن نهدي له جنوننا.
ٌ
وال أحدَ

المتحدة األميركية دونالد ترامب.

مبثــوث من األطالل أو
ٍ
عبــق الذكرى أو غبارٍ
ِ
هاتــف كاذبةٍ فيها شــيء من
ٍ
ولــو رنــةِ

والمســتجدات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة

بالخسران (لن يعترف حتى لنفسه بأنه خسرها .سيدّ عي أنها من خسرته ،وأنه من

يجرح
ُ
االنقطــاع المتكــرر قطيعة حاســمة) .ومــا
ِ
المتــع الصغيــرة ألمــا كبيــرا ،وعلــى

والتنسيق تجاه مختلف القضايا ومواجهة سياسات
إيران ودعم أمن جمهورية العراق وجميع التحديات
التــي تواجــه دول المنطقــة ،إضافــة إلــى التباحــث
بشأن التحالف االستراتيجي للشرق األوسط.
وأكــد وزيــر الخارجيــة أن هذا االجتمــاع يأتي ضمن

المســاعي المتواصلة ألجل اســتتباب األمن والسالم

واســتقرارها ،منو ً
هــا بسياســة الواليــات المتحــدة

فــي المنطقــة مــن خــال التعــاون والعمــل الجماعــي

األميركيــة والتزامهــا المقــدر باألمــن والســلم فــي

الــذي يكفــل التغلــب علــى مختلــف التحديــات

الشــرق األوســط وحرصهــا علــى تعزيز أطــر التعاون

والتصدي ألي ممارسات يمكن أن تهدد أمن المنطقة

مع حلفائها.

العاشق مهزلةً قدريةً ،
ُ
يتقبل
َ
اإلحساس أن
ِ
الحب وجمهوريةَ
ِ
كبرياءنا ،ويهزُ مملكةَ

نــادل توضب طاولةَ التســامرِ لتنظرَ من
ٍ
يعيــش حياتــه وما أنت ســوى
ُ
إن الحبيــب
وســؤال يتــردد بنزف:
ٌ
ضحــكات أنــت ملغــي فيهــا ،وحفلةً لســت مدعــوا لها!!
ٍ
بعيــدٍ

يتنعم بها دوننا وبئس حياةٌ له نحن لسنا
ُ
الحبيب خيرٌ من حياةٍ
ِ
موت ذكرى
ُ
وهل
ملوكَ هــا( :مــن األســهل علينــا تقبــل مــوت ذكرى مــن نحب علــى تقبل فكــرة فقدانه

واكتشاف أن بإمكانه مواصلة الحياة بكل تفاصيلها دوننا.

 500من السعودية إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
مليون دوالر

وزيــر الخارجية يشارك في المؤتمر الـــوزاري لتخفيف معاناة الشعب اليمني

غبــن القــدر ،وعــدم انصافــه ،وهــل قدرنــا أن نتعثر في
َ
(ÛÛقدريــون نحــن ،وإن كرهنــا

األذرع
ُ
والتفت
ْ
الضحكات
ُ
الحب ،فما من عالقة حب دائمة أو منتصرة مهما تعالت

وأهازيج ،وتعســا للقدر يمحينا من قاموس المنتصرين
َ
حرائق
َ
القبالت
ُ
واســتعرت
ْ
في الحب ،وتلك قصتنا):

ÛÛإن أجمل ما يحدث لنا ال نعثر عليه ،بل نتعثر به.

ÛÛولكثــرة المنثوريــن ضحايــا علــى شــوارع الحب ،وأزقته دليل مواســاة لكل عاشــق
موتور وجريح أن كل مخذول في الحب يردد( :ال أريد من الحب غير بداياته).

الحب
ُ
ÛÛحيــن ينتهــي الحــب ،أدرك أنــه لم يكــن حبا ،إنه الحــب كذبتنا الصادقــة) .هو
وشــواطئ بال حبيبةٍ ،
ُ
وحــدةٌ فــي الشــتاء ،وغربةٌ في الصيف ،مصايف بال وصيف،
وفنجــان قهــوةٍ نحتســيه بــا طعــم إال مــن ملوحــةِ بحرٍ يعلــق بترابه على شــفتيين
ُ
يبســتا مــن دعــاء للقــاء الحبيبــة (مــن ال يملــك الحــب ،يخشــى الشــتاء ...أمّ ــا أنــا،

خيط حرير ،فأدخل في إبرة
َ
فســأدخل في شــجر التوت ،حيث تحوّ لني دودة القزّ
كشــال مع الريح) .وبعد طــول الطريق تخوما
ٍ
ثم أطير
امــرأةٍ مــن نســاء األســاطيرّ ،

وجئت ولكني
ُ
(أتيت ولكني لم أصل..
ُ
نكتشــف نهايتَنا الخائبةَ
ُ
ومحيطات،
ٍ
وأبحرا
لــم أعــد) .وكل نســاء العالــم بتكــدس جمالهن ال تغري قلبًا يعشــق كيميــاء قلب ِمن

األجمل،
ُ
أحب .همســت بأذنه اشــتياقا بتمتمات الضجر( :أحببتك مرغما ليس ألنك
األعمق ،فعاشق الجمال في العادة أحمق) .ونبحث عن حلم إضافي حيث
ُ
بل ألنك

ال حلم مرددين( :ال ليل يكفينا لنحلم مرتين).

العشــاق ،مزقوا األغلفةَ  ،أدلقوا قارورةَ عطرٍ وهبت لغيركم وهي كانت معطرةً
ُ
ÛÛأيها
المنامة  -وزارة الخارجية

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن
أحمــد بــن محمــد آل خليفة فــي المؤتمر
الوزاري لدعم االســتجابة اإلنســانية في
الجمهوريــة اليمنيــة وتخفيــف معانــاة
الشــعب اليمنــي ،والــذي عقــد بمدينــة

نيويــورك بدعــوة مــن المملكــة العربيــة

ضمــان توفيــر المــوارد الالزمــة لخطــة

أنطونيــو غوتيريــش ،وقدمــت شــيكا

السعودية والواليات المتحدة األميركية

االســتجابة اإلنســانية فــي الجمهوريــة

بمبلغ  500مليون دوالر إلى مكتب األمم

واألمم المتحدة.

اليمنية وحشد موارد المانحين.

المتحدة لتنســيق الشؤون اإلنسانية في

وتم التباحث بشــأن األوضاع اإلنســانية

وقامت السعودية بالتوقيع على اتفاقية

إطــار إســهاماتها المتواصلــة فــي خطــة

فــي الجمهوريــة اليمنيــة وكيفيــة العمل

للتمويــل اإلنســاني مــع مكتــب األمــم

االســتجابة اإلنســانية في اليمن ودورها

علــى مســاعدة الشــعب اليمنــي لتجــاوز

المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية

فــي التخفيــف من معانــاة أبناء الشــعب

هــذه األوضــاع ،والتشــاور بشــأن ســبل

بحضــور األميــن العــام لألمــم المتحــدة

اليمني الشقيق.

من أنفاسكم ،فال تقبلوه حبيبا من ترككم في منتصف الريح والعاصفة ببرد الثلج
القبــات أو دفء االحتضان( :إنها ال تســتحقك  ..طــرْ مع النورس،
ِ
بــا معطــف مــن

الريح قلبا يليق
ُ
والعب مع زخات المطــر لتنثرك
ْ
البرق،
َ
واســكن مــع الريــح ،وصادق
ْ
قلــب كبيــر....ال تحب أحدا يعاملك كأنك شــخص عــادي) ،وابحثوا في الســماء
ٌ
بــه

(وأسل من عدمي وجودي ..كلّما احترق
ّ
لعل نصيبكم بين النجومِ القمرُ  ،وكن أنت

عزفت
ُ
وانبعثت من الرمــاد ..أنا حــوارُ الحالمين،
ُ
الجناحــان اقتربــت مــن الحقيقــة،
ألكمل رحلتــي األولى إلى المعنــى ،فأحرقَ ني وغــاب ..أنا
َ
عــن جســدي وعــن نفســي

السماوي الطريد).
ُ
الغياب ..أنا
ُ

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المسيحيون جزء ال يتجزأ من المجتمع عالقات صداقة قوية مع واشنطن
وزيــر الخارجيــة :البحريــن نمــوذج رائد فــي التعايش

وزير الخارجية :الجهود األميركية ترسخ األمن والسلم الدوليين

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة الخارجية

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن

نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد بــن محمد آل

أحمــد بن محمــد آل خليفة ،في المؤتمر

خليفــة ،تحيــات عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد

الخــاص حــول “تاريــخ المســيحية فــي
البحريــن” والذي ّ
نظمه مركز الملك حمد

بــن عيســى آل خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وولــي العهد

العالمــي للتعايــش الســلمي علــى هامش

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء

اجتماعــات الــدورة الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ،وبحضور وزير شــؤون
مجلس الوزراء محمد المطوع ،ورئيسة
هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار الشــيخة
مي بنت محمد آل خليفة.
معبرًا
ورحب وزير الخارجية بالحضورّ ،

عن تقديره لحرصهم على المشاركة في
هذا المؤتمر الذي يعكس الجهود البارزة
لمركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش
الســلمي لتعزيــز قيــم التعايــش والحوار
على الصعيد الدولي.

صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة،
وأكــد الشــيخ خالد بن أحمــد ،أن مملكة

جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع ويحظــون

البحريــن تعــد مــن النمــاذج الرائــدة

بــكل

بحريــة

والمتميــزة للتعايــش الدينــي فــي العالم

كغيرهــم مــن أتبــاع الديانات الســماوية

بفضــل رعايــة عاهــل البــاد صاحــب

الذيــن يعيشــون منــذ قرون فــي مجتمع

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

متحضر ،ويقومون بدورهم في مسيرة

خليفة ،ومبــادرات جاللته الدؤوبة على

التنميــة والنهضــة فــي مملكــة البحريــن

الصعيديــن اإلقليمــي والدولي لترســيخ

التــي تفتخــر بهــذا اإلرث وتعمــل بقيادة

التعايــش الســلمي والحــوار البنــاء بيــن

صاحــب الجاللــة الملــك علــى حمايتــه

كافة األديان والشعوب.

والترويــج لــه وخاصــة فــي ظــل مــا

وشــ ّدد الوزير على أن المســيحيين هم

التقديــر

ويتفاعلــون

تواجهه المنطقة من تغيرات وتحديات.

إلــى رئيــس الواليات المتحــدة األميركية الصديقــة دونالد
ترامــب ،وتقديرهم لجهوده في تعزيز العالقات التاريخية
واالســتراتيجية بيــن البلديــن والشــعبين الصديقيــن،
وتمنياتهم له موفور الصحة والســعادة وللشعب األميركي
الصديق التقدم واالزدهار.
جــاء ذلك خــال حضور وزيــر الخارجية لحفل االســتقبال
الــذي أقامــه الرئيــس دونالــد ترامب لقــادة ورؤســاء وفود
دول العالــم المشــاركة فــي الــدورة الرابعــة والســبعين
للجمعية العامة لألمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة عــن اعتــزاز مملكــة البحريــن

بعالقــات الصداقة القوية مع الواليــات المتحدة األميركية
ومــا تشــهده من تطور كبيــر على المســتويات كافة ،منوها
بجهــود الواليــات المتحــدة األميركيــة الملموســة فــي دعم
مســاعي المجتمــع الدولــي الراميــة لمواجهــة التهديــدات
والتحديــات التــي تواجــه دول العالــم ومــن أجــل ترســيخ
األمن والسلم الدوليين.
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المطوع وحسام بن عيسى يشاركان في قمة التنمية المستدامة

باندي :التعددية الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات العالمية المعقدة

نيلة بنت حمد :لتطبيق معايير السالمة من مرتادي البحر
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام
خلــف بمكتبه في شــؤون األشــغال رئيســة المؤسســة الملكيــة لإلنقاذ
والسالمة البحرية سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة؛
لبحــث المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك والمتعلقــة بالحفــاظ علــى
السالمة البحرية.
وأكــد الوزير خالل اللقاء الدور

التــي تبيــن التحديــات التــي

الــذي تلعبــه المؤسســة الملكية

تواجه عملية السالمة واإلنقاذ،

لإلنقــاذ والســامة البحرية في

مؤكدة الحاجة الملحة لتطبيق

الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة

المعايير المتعلقة بالسالمة من

والســامة العامة لمســتخدمي

قبل مرتادي البحر.

البحر مــن مواطنيــن ومقيمين

كمــا أكــدت ســمو الشــيخة نيلة

متطرقــا إلــى أوجــه التعــاون

أهميــة توافر خدمــات الحماية

القائــم بين الوزارة والمؤسســة

واإلنقــاذ فــي الســواحل العامة

مــن خــال التنســيق المســتمر

وبرك السباحة.

والعمل المشترك.

وقدمــت

ســموها

رؤيــة

وأشــار الوزيــر إلــى القوانيــن

المؤسســة

الملكيــة

لإلنقــاذ

الصــادرة والمعــززة لحمايــة

والســامة البحريــة لتقليــل

البيئــة البحريــة والحفــاظ على

اإلصابــات المائيــة مــن خــال
اإلجــراءات

مــن

السالمة العامة.

مجموعــة

مــن جانبهــا ،أعربــت ســمو

المتعلقــة التــي تتطلــب تعــاون
القطــاع

جهــود

الشــيخة نيلــة بنــت إبراهيــم

وتكامــل

عــن تقديرها للــدور الذي تلعبه

الحكومــي

الــوزارة فــي مجــال الحفــاظ

المجتمعية.

علــى البيئة البحرية والســامة

وتطرقــت ســمو الشــيخة نيلــة

مــع

المؤسســات

العامة.

خــال العــرض إلــى دور وزارة

وقدمت سموها عرضا متكامال

األشــغال وشــؤون البلديــات

عــن المؤسســة الملكيــة لإلنقاذ

والتخطيط العمراني في وضع

والســامة البحريــة لناحيــة

اإلعالنــات المنظمــة لعمليــة

العمــل

الســامة على الشواطئ العامة

واالســتفادة مــن اإلمكانــات

لتتوافــق

االشــتراطات

المتاحــة للحفــاظ علــى البيئــة

العالميــة ،كمــا أشــارت ســموها

اإلنقــاذ

بيــن

األهــداف

وتطويــر

وأســاليب

أســاليب

إلــى

مــع

أهميــة

التعــاون

والسالمة ،متطرقة إلى ارتباط

الجانبيــن ،مشــيرة إلــى الــدور

بالبحر بتاريخ وتراث البحرين

الــذي تلعبــه الــوزارة فــي هــذا

وكذلــك اإلحصــاءات العامــة

المجال.

المنامة  -بنا

شارك وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع ،ورئيس جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة الشيخ حسام
بــن عيســى آل خليفــة ،فــي أعمــال المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى المعني بالتنمية المســتدامة الذي عقــد في يومــي  25 - 24ســبتمبر  2019تحت رعاية
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة في نيويورك ،ويعد هذا المنتدى القمة األولى من نوعها ،منذ اعتماد دول العالم باإلجماع لخطة التنمية المســتدامة 2030
في العام .2015
وتمحــورت قمة المنتدى السياســي

والــذي يدعــو إلــى عقــد مــن العمــل

واإلحصــاءات المتعلقــة بأهــداف

حان لقيــادة جريئة على الصعيدين

رفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة

الطمــوح لتحقيــق أهــداف التنميــة

التنمية المستدامة.

الفردي والجماعي.

المســتدامة ،حــول أهميــة تبــادل

المســتدامة بحلــول العــام ،2030

وقــال رئيــس الجمعيــة العامــة

كمــا دعــا غوتيريــش إلــى اتخــاذ

الخبــرات والــرؤى بيــن المشــاركين؛

متضمنــا اإلجــراءات التــي يجــب

لألمــم المتحــدة تيجانــي بانــدي:

إجــراءات طموحــة مــن قبــل الدول

من أجل اإلســراع فــي تنفيذ أجندة

اتخاذها للسير قدما بأجندة التنمية

“إن أجنــدة  2030كانــت إنجــازا

األعضــاء

المحليــة

أهــداف التنميــة المســتدامة ،2030

المستدامة.

متعــدد األطــراف ،وإن التعدديــة

والقطــاع الخــاص ،وقــال “نحــن

والتــي تعــد أكبــر المشــاريع طموحا

وتعهــدت الــدول األعضــاء فــي

هــي الطريقــة الوحيــدة لمعالجــة

بحاجــة إلــى التحــرك معــا ،دون أن

علــى بهــدف تعزيــز الرخــاء وضمان

األمــم المتحــدة في اإلعالن بحشــد

التحديــات العالميــة المعقــدة التــي

نترك أحد يتخلف عن الركب”.

الرفاهية للجميع وحماية البيئة.

التمويــل وتعزيــز التنفيــذ الوطنــي

تواجهها األجيال الحالية والمقبلة”،

وألقــى عــدد مــن رؤســاء الــدول

وتطرقت القمة إلى سبل تحقيق 17

وتعزيــز المؤسســات؛ مــن أجــل

مضيفــا أن عقــدا مــن العمــل هــو

والحكومــات مــن بينهــم الرئيــس

هدفــا للتنميــة المســتدامة ،من بينها

تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة

فرصتنــا للوفــاء بالوعــد التاريخــي

الفلســطيني محمود عباس ورئيس

القضــاء علــى الفقــر وعلــى الجــوع،

بحلــول الموعــد المحــدد وعدم ترك

لخطــة العــام  2030وضمــان العمــل

وزراء تايلنــد وعــدد مــن رؤســاء
واالتحــاد

وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة،

أحــد يتخلــف عــن الركــب ،والعمــل

الجماعــي والعالمــي والمســؤولية

المنظمــات

وإلى التعليــم ،والعدالة ،والوظائف،

علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث

المشــتركة ،قائــا “يجــب أن نتحرك

األوروبــي كلمــات حــول التحديــات

وتعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل

وبناء القدرة على الصمود؛ والتغلب

ونسعى معا لخدمة الجميع”.

والطمــوح لتحقيــق أهــداف التنمية

والمســتدام ،وحمايــة الكوكــب مــن

علــى التحديــات من خــال التعاون

مــن جهته ،حث األميــن العام لألمم

المستدامة بحلول العام .2030

التدهــور البيئــي ،والتخفيــف مــن

الدولــي وتعزيــز الشــراكة العالميــة،

المتحــدة

غوتيريــش،

يشــار أن مملكــة البحريــن كانت قد

تأثيرات أزمة المناخ.

إضافــة إلــى االســتفادة مــن العلــم

الــدول

الوفــاء

قدمــت تقريرهــا الطوعــي الوطنــي

وتبنــى المشــاركون فــي القمــة

والتكنولوجيــا واالبتــكار مــع زيــادة

بالتزاماتهــا ودعــا جميــع قطاعــات

األول خــال أعمــال قمــة المنتــدى

باإلجماع اإلعالن السياســي بعنوان

التركيــز علــى التحــول الرقمــي؛ من

المجتمع إلى التحرك من أجل خطة

السياســي الرفيــع المســتوى فــي

“التأهــب لعقــد مــن العمــل واإلنجــاز

أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة،

العــام  .2030وقال “يجب أن نكثف

يوليــو  2018واســتعرضت مــدى

مــن أجــل التنميــة المســتدامة”،

البيانــات

جهودنا” ،مشددا على أن الوقت قد

التطور المحرز في هذا المجال.

واالســتثمار

فــي

مركز الملك حمد للتعايش يبرم اتفاقية مع “الحرية الدينية”

اســتقبل

علــى هامــش اجتماعــات الــدورة الرابعــة والســبعين للجمعيــة العموميــة لألمم
المتحدة بنيويورك.
أمنــاء مركــز الملك حمــد الملك العالمي
للتعايــش الســلمي الشــيخ خالــد بــن
خليفــة آل خليفــة ،ورئيــس المائــدة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

المســتديرة الدوليــة حــول الحريــة

وتقدم أمانة الطاولة المستديرة لمركز

الدينية جريج ميتشل.

الملــك حمــد العالمــي للتعايــش الدعــم

وتهدف مذكرة التفاهم لحماية الحرية

الفنــي إلنشــاء اجتماعــات المائــدة

الدينيــة وتشــجيع وإنشــاء الموائــد

المستديرة في الشرق األوسط وشمال

المستديرة الدولية واإلقليمية متعددة

إفريقيا بالتعاون مع منظمات المجتمع

الحريــات الدينيــة ( )IRFفــي الشــرق

المدني والمؤسسات الدينية والجهات

األوسط وشمال إفريقيا (المينا).

الفاعلة في المجتمع.

وتدعــم مذكــرة التفاهم تعزيــز الحرية

وعــن أولــى البرامــج المشــتركة بيــن

الدينية والتنمية االقتصادية والســام

مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش

وزيــر

ميــرزا

تحقيــق إنجــازات متقدمــة فــي

بمكتبــه المنســق المقيــم لألمــم

هــذا المجــال ومــا زال التقــدم

البحريــن

مســتمرًّ ا للوصول إلــى األهداف

أميــن الشــرقاوي ،حيــث تــم

المنشــودة وهي إدخال نســبة 5

فــي اللقــاء بحــث مســتجدات

 %مــن الطاقــة المتجــددة فــي

تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة

مزيج الطاقة الكلي بحلول عام

المتجــددة وكفاءة الطاقة.وأكد

 ،2025ونسبة  % 6من تحسين

أن مملكــة البحريــن بتوجيهــات

كفــاءة الطاقــة بحلــول العــام

عبدالحســين

المتحــدة

الدولية حول الحرية الدينية مذكرة تفاهم ضمن فعاليات المركز التي ينظمها

إلنشــاء الموائد المســتديرة في منطقة

الكهربــاء

خطــت خطــوات واســعة فــي

والمــاء

وقــع مركــز الملــك حمد العالمــي للتعايش الســلمي ومنظمة المائدة المســتديرة

ووقــع مذكــرة التفاهــم رئيــس مجلس

األعضــاء

المنامة  -مكتب وزير الكهرباء والماء

المنامة  -بنا

عبــر تنظيــم فعاليات إقليميــة للترويج

أنطونيــو

علــى

واهتمــام

الســلمي والمائــدة المســتديرة الدوليــة

عمل مشــتركة مــع دعــوة مبدئية تعقد

حــول الحريــة الدينيــة ،أوضحــت

في ديســمبر المقبل تســتضيفها مملكة

االتفاقية أنه ســيتم االتفاق على خطة

البحرين.

الدوليــة

ميرزا يبحث تنفيذ خطة الطاقة المتجددة

دعــــمــــا لـــلـــســـام واالزدهـــــــــــــار بـــجـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم

واالزدهــار فــي جميــع أنحــاء العالــم

والســلطات

بمملكــة

قيادتهــا

الحكيمــة

ذاته.

نموذج بارز للشراكة العالمية
جائزة الملك حمد لتمكين شباب العالم:
ٌ

كــم كنــت أتمنــى التواجــد فــي يوم تكــرم الفائزيــن باألمــس ،ولكن منعنــي من ذلك

المستدامة ،وما تحمله من فرص قادرة على
النهــوض بهــذه المجتمعــات ،والدفــع بها نحو

تواجــدي فــي مدينــة نيويــورك للمشــاركة فــي الفعاليــات الجانبيــة المنعقــدة أثناء

األمــام ،لكيــا يتخلــف فــرد واحــد منهــا عــن

حاليــا عرض المشــاريع
فتــرة أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،حيــث يتم
ًّ

ركب التقدم.

المختلفــة ،والتــي تصــب فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ومناقشــة أبــرز

جائزة الملك حمد لتمكين الشباب من تحقيق

الحلــول الممكنــة للتحديــات الحاليــة .كمــا أحب أن أنــوّ ه بأن بعض هــذه الفعاليات
تتم من خالل وبمشاركة الشباب من مختلف دول العالم.
ّ
تصــر مملكــة البحريــن ،على إيصال رســالتها

نيويورك؛ لتنتشــر عبر العالم ،حاملة للشــباب

الدولــي؛ بــأن عمليــة
إلــى العالــم والمجتمــع
ّ
التغيير التي تنشــدها جميــع األمم ،ال تحتاج

العالمــي وللجهــات المهتمــة بقضايــا الشــباب
َ
رســائل واعــدة ،نحــو التمكيــن ،ومــ ّد
ودعمــه

إلــى مســاحات جغرافيــة واســعة ،بقــدر مــا

يــد العــون والمســاندة ،فــي ســبيل تحويــل

تتطلب قرارًا قياديّا ،وإرادة سياسية؛ يأتيان

هــذا العالــم نحــو تحقيــق أجنــدة التنميــة

من قمة هرم الدولة؛ مُ مثلة في شخص عاهل

المستدامة ،وأهدافها السبعة عشر.

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى

كمــا ّ
تصــر مملكــة البحريــن– مــن خــال هذه
حيا ومثالً
ً
الجائــزة  -علــى أن تكون
نموذجــا ًّ

مضاميــن وأهداف ومبادئ ،تتجاوز مســاحة

علــى بحــث وإيجــاد أفضــل ســبل الشــراكات

البحريــن الداخليــة أو المحليــة إلــى العالمية؛

والمبــادرات فــي مختلــف المجــاالت ،وعلــى
ّ
ولعل
أكثــر مــن صعيــد ،ومــع أكثــر مــن جهــة،

آل خليفة ،والذي تحمل الجائزة اسم جاللته؛
في إشــارة إلى أهمية الجائزة وما تحمله من

حيــث انطلقــت من مبنى األمــم المتحدة في

يُ حتــذى ،في المشــاركة العالميــة ،التي ترتكز

المسؤول تجاه القضايا والمسائل التي تمس
حيــاة الشــعوب والمجتمعــات الدولية ،خارج
المحلــي ،كمــا يُ جســد – فــي الوقــت
نطاقهــا
ّ

ذاته – إيمان مملكة البحرين بأهداف التنمية

األصــل ،والعربيــة اإلقليم ،بما تحمله من فكر
تنمــوي موجه لهذه الفئة الشــبابية والقائمين

مــا يقــارب ملياري نســمة مــن الشــباب ،أي ما

عــدة عوامــل لعــل أهمها تكاتــف الجهود ،بين

طاقاتهــم ،وتشــغيل إمكانياتهــم ،وتحريــك

المتحــدة المختلفــة – على المســتوى العالمي
واضحــا ،ودليــاً؛ علــى ِّ
ً
حســها
– يُ عــد مؤشــرًا

وقــد اســتطاعت هــذه الجائــزة البحرينيــة

أو حكوميــة؛ أن تنتشــر ،ويذيــع صيتهــا،

يقــارب ثلــث ســكان العالــم؛ بهــدف اســتثمار

المســتدامة بالتعــاون مــع مكاتــب األمــم

السبعة عشر بحلول .2030

أهــداف التنميــة المســتدامة  -فــي نســختها
الثانيــة – ُتعــد مــن المبــادرات االســتثنائية –
ّ
تتوجــه إلــى
علــى المســتوى الدولــي – فهــي

حرصهــا علــى تحقيــق أهــداف التنميــة

للتنمية المســتدامة ،وتسريع تحقيق أهدافها

عامــل اإلبــداع واالبتــكار لديهــم؛ بوصفهــم
محــرّك التغييــر فــي المجتمعــات ،بمــا لديهــم

مــن قابليــة واســتعداد نفســي وعقلــي علــى

اســتيعاب المتغيــرات العالميــة ،ومواكبــة
مســتجداتها ،وفهمهــا ،والتعامــل معهــا،

والســيما مــا يتعلــق بالعلــوم التكنولوجيــة

الحديثة وعلوم المســتقبل ،ولذلك فالتعويل
عليهــم كبيــر فــي تحقيــق األجنــدة العالميــة

علــى دعمهــا مــن مؤسســات خاصــة أو أهلية
ويرتفــع صوتهــا اإلعالمــي بعيــ ًدا ،بفضــل
مملكــة البحريــن ممثلــة فــي وزارة شــؤون
الشــباب والرياضــة ،وبرنامج األمــم المتحدة
اإلنمائــي ،بالتعــاون مــع المجلــس االقتصادي
واالجتماعــي

التابــع

لألمــم

المتحــدة،

ومكاتبهــا حــول العالــم ،التــي عملــت – بــكل
جهــد  -علــى الترويــج لهــذه الجائــزة ودعمها
وإدارتهــا ،والشــكر موصــول للمنظمــات التي
قمنــا بدعوتهــا للقيــام بأعمــال التحكيــم وهم

برنامــج األمم المتحدة اإلنمائــي ،واليونيدو،

والمكتب اإلقليمــي للمنظمة الدولية للهجرة،
ومكتــب األمــم المتحــدة للمســتوطنات
البشــرية ،واليونيســيف ،وبرنامــج األمــم
المتحدة للبيئة.
لقــد خرجــت (جائــزة الملــك حمــد لتمكيــن
الشــباب العالمــي لتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة) إلــى العالــم بقــوة ،وتنافســية
ّ
ونتوقــع لهــا مزيــ ًدا مــن االتســاع
عاليــة،
واالنتشــار فــي الســنوات القادمــة ،وإننــا إذ
نهنّــئ مملكــة البحريــن وقيادتهــا علــى هــذا
النجــاح؛ فإننــا نبــارك للفائزيــن بهــذه الجائــزة
القيمــة ،ونع ّدهــم  -كأفــراد أو كمؤسســات -
ّ

ســفراء حقيقيين للتنمية المســتدامة ،ونأمل
أن تعــود جوائزهــم بالنفــع علــى مجتمعاتهم،
بمــا يقودهــا إلــى طريــق التنميــة المســتدام
والشامل في مختلف المجاالت.

بقلم :المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة أمين الشرقاوي

األسرة الشريك األهم لحماية األبناء من اإلدمان

وزيــر الداخلية :الشباب الفئة المستهدفة ونحن بحاجه إلــى طاقتهم

المنامة  -وزارة الداخلية

شــهد وزيــر الداخليــة رئيــس اللجنــة
الوطنية لمكافحة المخدرات الفريق أول
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة صباح

الخميس
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تطوير التنسيق بين “الداخلية”
والقوات البحرية المشتركة

أمــس الحفــل الختامــي لمؤتمر الشــراكة
المجتمعيــة لمكافحــة المخــدرات ،والذي
عقد على مدى  3أيام بحضور مشــاركين
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
فضــا عن مكتب األمــم المتحدة المعني
بالمخــدرات والجريمة ،وممثلي عدد من
المراكــز العالجية والوقائيــة ،إضافة إلى

المنامة  -وزارة الداخلية

عــدد مــن الخبــراء المعنييــن مــن داخــل
البحرين وخارجها.
وأعــرب وزيــر الداخليــة عــن شــكره
وتقديــره لــكل الجهــات المشــاركة فــي
الجهــود الوطنيــة المخلصــة لمكافحــة
المخــدرات ،معبرا عن تقديره لما تضمنه
المؤتمــر مــن أوراق عمــل عديــدة ،أكــدت

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ

مشــي ًدا بــدور هــذه القــوة فــي تعزيــز

راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة ،صبــاح

األمن والسالمة البحرية في المنطقة.

أمــس ،مســاعد قائــد القــوات البحرية

وتــم خــال اللقــاء ،بحــث الجهــود

المشــتركة العقيــد ركــن بحــري مبارك

المبذولــة لتطويــر التعاون والتنســيق

علــي الصباح .ورحب الوزير بمســاعد

األمنــي ،إضافــة إلــى عــدد مــن

قائــد القــوات البحريــة المشــتركة،

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

دور الشــراكة المجتمعيــة المســؤولة فــي
التصدي للمخدرات والحد من انتشارها.

سفيرنا لدى السعودية يشيد
بمركز الملك فيصل للبحوث

وأوضــح أن المؤتمــر يأتــي فــي إطــار
الجهــود المبذولــة لمكافحــة المخــدرات،
حيــث إن هــذا التحــدي يؤثر علــى األمن
االجتماعــي والداخلــي بشــكل عــام،
متطلعا إلــى تعاون الجميع لمواجهة هذا
التحــدي ،مؤكــدا “أننــا وبــإذن هللا ومــن
خــال تعاونكــم ،مصممــون أن نجعــل
البحرين من البلدان الرائدة في مكافحة
المخــدرات ،وهوا األمــر الذي يعتمد على
تعاون الجميع”.
وأشــار وزيــر الداخليــة إلــى أن الشــباب
هــم الفئــة المســتهدفة ونحــن بحاجــه
إلــى طاقتهــم ،ولدينــا الوعــي الكامــل
بهــذه الخطــورة واســتهداف هــذه الفئــة،
منوهــا إلــى أن المخــدرات تجــد طريقهــا
عبــر الوســائل غيــر المشــروعة ،ونأمــل
أن يكــون هــذا الطريــق مغلقــا بالقناعــة
والرفــض وهــذه هــي مهمتنــا ،مــن خالل
هــذه الجهود .وقــال إن هذا المؤتمر أحد
الجهود الرســمية وسنســتمر في التعامل
مع هذا األمر ونراهن على وعي الشــباب
وإدراكهم وتعاونهم.
مــن جهته ،أكــد مدير عــام اإلدارة العامة
للمباحث واألدلة الجنائية ،رئيس اللجنة
العليــا المنظمة للمؤتمر العميد عبدالعزيز
الرميحي أنــه وللعام الثاني على التوالي

نجتمع من أجل بلورة األفكار حول طرق

واإلســتراتيجيات

تهديــدات

االهتمــام الخــاص بــدور األســرة؛ كونهــا

وأســاليب مكافحــة هذه اآلفــة الخطيرة

ومخاطــر آفة المخدرات غير المشــروعة

الشــريك األهــم واألكثــر فاعليــة وتأثيــرا

وإعــداد الخطــط الوطنيــة التــي ترتكــز

ويناقــش ســبل الوقايــة منهــا ويضــع من

في التنشــئة وحمايــة األبناء من مخاطر

علــى تقليــل عــرض المخــدرات ،وخفض

الشــركاء مــا يعــاون الدولــة فــي مواجهة

المخدرات.

الطلــب عليهــا مــع كامــل االهتمــام بــدور

هذا التحدي.

ومواصلة دعوة وتشجيع القطاع الخاص

العالج ومساندة مراكز العالج والتأهيل.

واشــتمل االحتفــال ،علــى عــرض فيلــم

للقيــام بواجبــه الوطنــي تجــاه مجتمعــه

وأضاف أن يد العون والمساعدة البد أن

وثائقــي اســتعرض الجهــود واإلنجــازات

باإلســهام والمشــاركة الفعالــة فــي جهود

تظــل ممدودة لــكل المتعافين والراغبين

التــي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ أهداف

التصدي للمشــكلة ،حث المؤتمر الجهات

فــي التخلــص مــن تعاطيهــم ،وأال ندخــر

الخطــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات

المعنيــة بتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة

جهــدا إلعــادة دمجهــم فــي المجتمــع

والمؤثــرات العقليــة ،منــذ أن أطلقهــا

على دراســة متطلبات واحتياجات كافة

وتقديــم الدعــم والعنايــة والرعايــة لهــم

وزيــر الداخليــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة

الشــركاء من مؤسســات المجتمع المدني

ومتابعتهم للعودة إلى الطريق القويم.

لمكافحــة المخــدرات بتاريــخ  25يونيــو

والقطــاع الخــاص؛ لتمكينهــم مــن القيــام

وخــال الكلمــة التــي ألقاهــا المديــر

.2015

بدورهم.

اإلقليمــي لمكتب األمــم المتحدة المعني

بعدهــا ،تــم اســتعراض توصيــات مؤتمــر

وفــي ختــام االحتفــال ،تفضــل وزيــر

بالمخــدرات والجريمــة بــدول مجلــس

الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات،

الداخليــة بتكريــم أعضــاء اللجنــة العليــا

حــول

المنامة  -وزارة الخارجية

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة مركــز

مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة

الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات

الســعودية ومــا يجمعهمــا مــن روابط

اإلســامية صاحــب الســمو الملكــي

األخــوة ووشــائج القربــى والمصيــر

األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل

المشترك.

ســعود ،أمس ،ســفير مملكــة البحرين

مــن جانبــه ،أعــرب ســفير البحريــن

لــدى المملكــة العربيــة الســعودية

لدى الســعودية عن اعتــزازه وتقديره

التعــاون حاتــم علــي ،نقــل تحيــات نائب

ومــن بينهــا تســليط الضوء بصفــة دائمة

للمؤتمــر والرعــاة والمتحدثيــن ورؤســاء

الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة.

للعالقــات األخويــة بيــن البلديــن

وخــال اللقــاء ،رحب صاحب الســمو

الشــقيقين ومــا تتســم بــه مــن متانــة

األميــن العــام لألمــم المتحــدة والرئيــس

ومســتمرة علــى مخاطر وأضرار مشــكلة

الجلســات وفــرق العمــل المشــاركة

الملكــي األميــر تركــي الفيصــل بــن

التنفيــذي لمكتب األمــم المتحدة المعني

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة علــى

والمتميزيــن

مكافحــة

عبدالعزيــز آل ســعود ،بالشــيخ حمــود

بالمخــدرات والجريمــة يوري فيدوتوف،

المجتمع واألسرة والفرد ،مواصلة تحفيز

المخدرات ،مشــيدا بجهودهم في إنجاح

منوهــا إلى أن هــذا المؤتمــر يمثل منصة

الشــركاء للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم

المؤتمــر ،ومتمنيــا للجميــع التوفيــق

للحوار وتبادل الروئ وتبادل السياســات

تجــاه التصــدي لمشــكلة المخــدرات،

والسداد في خدمة الوطن.

مواءمة استراتيجيات الجمارك
مع محددات العمل الحكومي

مــن

إدارة

وقــوة ،مشــي ًدا بإســهامات مركــز
الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات

بــن عبــدهللا آل خليفــة ،مؤكــ ًدا عمــق

اإلسالمية البحثية في تعزيز المعرفة

العالقــات األخويــة الراســخة بيــن

والثقافة في مختلف المجاالت.

البحرين تحقق إنجا ًزا كبي ًرا في سالمة وأمن الطيران المدني

اجتازت التدقيق وحصلت على  % 84متجاوزة المتوسط العالمي المقدر بـــ% 60

مونتريال  -بنا

ُك ِّرمــت مملكــة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية األربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي

ً
إنجــازا كبيــرًا فــي اجتيــاز التدقيــق الــذي
بمونتريــال يــوم  24ســبتمبر الجــاري ،وذلــك لتحقيقهــا

تــم علــى ســامة وأمــن الطيران المدنــي بمملكة البحريــن من قبل فريــق التدقيق التابــع لمنظمة
الطيران المدني الدولي.
المنامة  -وزارة الداخلية

وتمكنــت مملكــة البحريــن مــن تحقيــق نتائــج

الفترة الماضية تضافرت فيها الجهود للوصول

مبهــرة تمثلــت فــي الحصــول علــى نســبة 84

بمملكــة البحريــن إلــى المكانــة التــي تســتحقها

%والــذي يتجــاوز بكثيــر المتوســط العالمــي

بمــا تملكــه مــن تاريــخ ومكانة متميــزة ،وأعرب

المقــدر  .% 60جــاء ذلــك ،خــال اجتماعــات

عن شــكره لجميع المســؤولين العاملين بشؤون

الــدورة األربعيــن للجمعيــة العامــة لمنظمــة

الطيــران المدنــي علــى جهودهــم المتميزة التي

الطيــران المدنــي الدولــي ( )ICAOالتــي تعقــد

أدت إلى تحقيق النتائج.

حاليــا بمقــر المنظمــة بمونتريــال خــال الفتــرة
ًّ

كمــا صــرّح الوزيــر بــأن المملكــة تولــي أهميــة

عقــد معهــد التدريــب الجمركــي ،تحــت

وتهدف الورشــة إلى تزويد المشــاركين

رعايــة المديــر العــام لــإدارة العامــة

بــاألدوات التي تســاعدهم فــي مواءمة

للتخطيــط والشــؤون اإلداريــة الشــيخ

اســتراتيجيات

الجمــارك

تركــي بــن دعيــج آل خليفــة ،ورشــة

الحاليــة والمســتقبلية مــع محــددات

عمــل عن مواءمة اســتراتيجية شــؤون

العمــل الحكومــي ،التــي تشــمل رؤيــة

الجمــارك مع محددات العمل الحكومي،

البحريــن االقتصاديــة  ،2030أهــداف

قدمهــا مستشــار التدريــب والتطويــر

التنميــة المســتدامة  ،2030برنامــج

 24ســبتمبر إلــى  4أكتوبــر  2019بمشــاركة

المؤسســي ببوابة المعرفة لالستشارات

عمــل الحكومــة  ،2022 - 2019الملتقى

خالــد العيــد ،بمشــاركة مديــري العمــوم

الحكومــي  ،2018إضافــة إلــى برنامــج

وفــد مملكة البحرين برئاســة وزيــر المواصالت

فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة لمنظمــة

ومديــري اإلدارات بشــؤون الجمــارك.

التوازن المالي .2020

واالتصــاالت كمال أحمد .ونــوّ ه كمال أحمد إلى

الطيــران المدنــي الدولــي أهميــة بالغة نظــرًا لما

أن النتائــج اإليجابيــة جــاءت على ضوء عملية

يتــم مناقشــته مــن موضوعــات تتعلــق بتنظيم

شــؤون

واقتصاديات النقل الجوي ،وعادة ما يصدر عن

العربيــة والصديقــة لدعمهــا فــي انتخابــات

هذه االجتماعــات قرارات ترمي إلى المحافظة

مجلس المنظمة.

علــى كفــاءة وأمــن وســامة وانتظــام حركــة

كمــا قــام الوزيــر باالجتمــاع مــع رئيــس مجلس

المالحة الجوية الدولية.

المنظمــة واألميــن العــام مؤكــ ًدا لهــم موقــف

وعلــى صعيــد متصــل ،أشــاد وزيــر المواصــات

البحريــن الثابــت مــن االلتــزام التــام بأعلــى

التدقيــق الدولــي التــي تمــت فــي العــام 2018

هــذا القطــاع الحيــوي علــى المســتوى العالمــي،

واالتصــاالت بمســاهمات وفــد البحريــن فــي

معايير السالمة واالستمرار في تقديم خدمات

ويعتبــر هــذا اإلنجــاز نتيجــة لعمــل شــاق خالل

خصوصــا األمــور المتعلقــة بالمالحــة الجويــة

االجتماعــات وتنســيق المواقــف مــع الــدول

المالحة الجوية بشكل منتظم ومتميز.

الدراسة في الجامعات البريطانية تجربة فريدة

سفيرنا بلندن يحتفي بالطلبة المنتسبين إلى جامعات ليدز

بالغــة لقطــاع الطيران المدني وتولي المشــاركة

البحرين قدمت مبادرات مميزة لتعزيز السلم بالعالم

مساعد وزير الخارجية يشيد بالجهود البحثية لـ “اإلمارات للدراسات”

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة الخارجية

أقــام ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة

اســتقبل مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا

الدوســري ،بمكتبــه بالديــوان العــام للوزارة،

المتحــدة الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة،

أمــس ،وفــد مركــز اإلمــارات للدراســات

بمدينــة ليــدز ،مأدبــة عشــاء لمجموعــة مــن

والبحوث االستراتيجية.

الطلبــة البحرينييــن الدارســين فــي جامعــات

وأكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة الــدور

ليدز والمدن المحيطة بها ،بمناســبة بدء العام

المهــم للمركــز الــذي يعــد أحــد أهــم المراكــز

الدراســي الجديد.وأكــد الســفير فــي كلمتــه

البحثيــة فــي المنطقــة فــي تعزيــز الوعــي

الترحيبيــة للطلبة المشــاركين اعتزاز البحرين

السياســي والثقافــي للمجتمــع ،والمبــادرات

بطلبتها في الجامعات البريطانية ،والمســتوى

العلمــي الراقــي الذي يقدمه هــؤالء الطلبة من

خــال ســعيهم المتواصــل لالســتفادة والتعلم

البحرين في الخارج ،مشـ ً
ـددا على إن اكتساب

بيــن البلديــن الصديقين ،والتي تعود ألكثر من
ً
مضيفا أنــه خالل هذه الفترة توجه
 200عــام،

إلى اإلســهام الفاعل في دعم واســتمرار تقدم

البريطانيــة العريقــة وعــادوا ليســاهموا فــي
بنــاء الوطــن ،مؤكـ ً
ـدا أن الدراســة فــي الخارج

العلــم والمعرفــة هــي الوســيلة المثلــى لنقــل

بمــا يفيدهم على المســتوى الشــخصي ويعود
بالنفــع ً
أيضــا علــى مملكــة البحريــن الحبيبــة،

المكتســبات الحضاريــة بيــن األمــم والطريــق

بحرينييــن فــي جامعــات المملكــة المتحــدة ال

مسيرة الحضارة اإلنسانية.

مشــيرًا إلــى أن دورهــم كطلبــة ومواطنيــن
يقتصــر علــى التحصيــل الدراســي بــل يرتقــي

ليجعلهــم خيــر ســفراء تفخــر بهــم مملكــة

والنــدوات والبرامــج القيمــة التــي يقوم بها

كمــا نــوه الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة
بعمــق عالقــات الصداقة والتعــاون التي تجمع

العديد من البحرينيين للدراسة في الجامعات

خصوصــا فــي الجامعــات البريطانيــة تجربــة

فريدة عليهم االستفادة منها قدر المستطاع.

بهــدف محاربــة اإلرهــاب والتطــرف ودعــم
حقــوق اإلنســان ،مشــي ًدا بالبحــوث العلميــة

والدراســات

السياســية

واالقتصاديــة

واالجتماعية والثقافية التي ينشرها المركز
بشأن مختلف القضايا التي تواجه المنطقة
والعالم.

وأطلــع الدوســري وفــد مركــز اإلمــارات

للدراســات والبحــوث االســتراتيجية علــى
المنجــزات الحضاريــة لمملكــة البحريــن،

والمبــادرات المتميــزة التــي تطلقهــا لتعزيــز
الســلم واالســتقرار فــي المنطقــة والعالــم،
ً
مســتعرضا إنجــازات المملكــة فــي العديــد
مــن المجــاالت المتعلقــة بحقــوق اإلنســان،

والجهود الحثيثة الذي يقوم بها مركز الملك

حمد العالمي للتعايش الســلمي الذي ســاهم

في نشر قيم التعايش والسالم بين مختلف
الطوائــف واألديــان ،إضافــة إلــى العديد من
المبــادرات واإلنجــازات الحقوقيــة ،التــي

انعكست على تبوء المملكة المكانة الرفيعة
وفوزهــا بعضوية حقوق اإلنســان للســنوات
.2021 - 2019
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“األمن اإلذاعي” يناقش اختراق الحسابات اإللكترونية
المنامة  -وزارة الداخلية

يناقــش برنامــج “األمــن” اإلذاعــي
فــي حلقتــه التــي تــذاع غــ ًدا

“الخميــس”،

.17684888

اختــراق

برنامــج “األمــن” اإلذاعــي ،تعــده

الحســابات اإللكترونيــة وكيــف

وتقدمــه اإلدارة العامــة لإلعــام

يمكــن للفرد التعامــل معها وأدوات

والثقافــة األمنيــة بــوزارة الداخلية،

الحمايــة الممكنة ،وفي هذا اإلطار،

بالتعــاون مع إذاعــة مملكة البحرين

النقيــب

ويبث كل خميس في تمام الســاعة

حيــاة عبــد المجيد الضابــط بإدارة

 1.00ظهرًا على الموجة ،FM102.3

مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة

والحلقــة مــن تقديم النقيب جاســم

بــاإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد

عيــد آدم وشــيخة الزيانــي ومــن

واألمــن االقتصــادي واإللكترونــي،

إخــراج المالزم مــروة حمد المعراج

كمــا يتضمــن البرنامــج مســابقة

والمخــرج المنفــذ مســاعد مــازم

وجوائــز نقدية للمشــاركين والذين

ثاني عبدالرحمن البطي.

يســتضيف

مشــكلة

يمكنهــم االتصــال علــى هاتــف

البرنامــج

إدارة محفظة استثمارية بـ  20مليون دوالر لـ “القاصرين”

اتــــفــــاقــــيــــة مـــشـــتـــركـــة بـــــيـــــن”الـــــعـــــدل” و”ســــيــــكــــو”

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وقــع كل مــن وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف وســيكو ،اتفاقيــة
مشــتركة ،تتولــى ســيكو بموجبهــا تقديــم خدمــات فــي مجــال االســتثمار الخــاص
بإدارة شؤون وأموال القاصرين.
ووقــع المذكــرة من جانب الــوزارة ،وزير

األربــاح علــى حســابات القاصريــن التــي

العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف

يتولــى عليها مجلس الوالية على أموال

رئيــس مجلــس الواليــة علــى أمــوال

القاصرين ومن في حكمهم.

القاصرين ومن في حكمهم الشيخ خالد

وصــرح وزيــر العــدل أن ذلــك يأتــي فــي

بــن علــي آل خليفــة ،ومــن جانب ســيكو

إطــار اســتراتيجية مجلــس الوالية على

الرئيــس التنفيــذي نجــاء الشــيراوي،

أمــوال القاصريــن بالعمــل علــى تعزيــز

وذلك امــس األربعاء ،وبحضور عدد من

الشــراكة مع القطاع الخاص ،لالســتفادة

مسؤولي الوزارة ،وسيكو.
ً
ووفقــا لالتفاقيــة ،تقــوم ســيكو بــإدارة

من إمكانياته وخبراته في زيادة الفرص

“يســعدنا ويشــرفنا توقيــع هــذه

رؤوس األمــوال وســجلنا الطويــل

االســتثمارية ،بمــا يســهم فــي تنميــة

االتفاقيــة وذلــك لتعزيــز القيمــة

فــي التفــوق فــي األداء .نحــن نطمح

محفظــة ماليــة بقيمــة  20مليــون دوالر،

اســتثمارات أمــوال القاصريــن وتنويــع

للمحفظة االســتثمارية إلدارة شؤون

الــى تحقيق أهــداف المحفظة والتي

بهــدف رفع قيمة رأس المال على المدى

السلة االستثمارية.

وأموال القاصرين من خالل توظيف

ســيأتي بالفائــدة علــى أبنائنــا وبناتنا

الطويــل وزيــادة الدخل من خالل توزيع

ومــن جانبهــا ،قالــت الشــيراوي:

خبراتنــا التراكميــة فــي اســتثمار

من القاصرين والمجتمع ككل”.

عقوبات بالسجن  3و 7سنوات لـ  4مدانين بتنفيذ عمليات إرهابية

تــغــريــم  2مــنــهــم بــــ  200ألــــف ديـــنـــار نــقــا أمــــــواال لــــ “الــــوفــــاء واألشـــتـــر”
عباس إبراهيم

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة المحامــي العــام المستشــار أحمد الحمــادي بأن
المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة قد أصــدرت حكما أمس األربعاء على  4متهمين عن
تهــم إنشــاء جماعــه إرهابية واالشــتراك فــي أعمالهــا والتدريب والتــدرب على صناعة
المفرقعات وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات وتمويل اإلرهاب تنفيذا
لغرض إرهابي ،بمعاقبة المتهم األول بالســجن لمدة  7ســنوات ،ومعاقبة المتهم الثاني
بالســجن لمــدة  7ســنوات وتغريمــه  100ألــف دينــار ،ومعاقبــة المتهــم الثالــث بالســجن
لمــدة  3ســنوات وتغريمــه  100ألــف دينــار ،ومعاقبــة المتهــم الرابــع بالحبس  3ســنوات
وبمصادرة المضبوطات (.)...
وأشــار إلــى أن النيابــة العامــة اســتندت فــي
التدليــل على ثبوت التهم فــي حقهم إلى األدلة
القوليــة منهــا شــهود إثبات واعتــراف المتهمين
واألدلــة الفنيــة ،فتــم إحالــة المتهميــن إلــى
المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة ،وتداولــت
القضيــة بجلســات المحكمــة بحضــور محامــي
المتهميــن ومكنتهــم من الدفــاع وإبداء الدفوع
القانونيــة ،ووفــرت لهــم جميــع الضمانــات

القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.
وأفــاد بأنــه للمتهميــن حــق الطعــن علــى الحكم
الصــادر أمــام محكمة االســتئناف فــي المواعيد
المقررة قانونا؛ إذا قامت أسباب قانونية تحمله
لذلك ،كما يسمح النظام القضائي البحريني من
بعد مرحلة الطعن أمام االســتئناف الطعن أمام
محكمــة التمييــز وهي مــن الضمانــات القانونية
المكفولة ألي متهم.

أحمد الحمادي

وتشــير التفاصيــل حســبما وردت فــي ملــف
القضية إلى أن إدارة المباحث واألدلة الجنائية
كانت قد تلقت معلومات ،مفادها تشكيل خلية
إرهابيــة ،وبعد التأكد من صحة المعلومات بعد
إجــراء التحريــات الالزمــة ،ثبــت أن المتهميــن
األول والثاني المطلوبين أمنيا والهاربين خارج

البــاد قامــا بتشــكيل الخليــة داخــل المملكــة
لتتولــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة وصناعــة
المفرقعات في أماكن تمركز رجال الشرطة.
كمــا دلت التحريات علــى أنهما جندا العديد من
العناصــر ،عــرف منهــم المتهــم الثالــث ،الــذي تم
تكليفــه بتوفير المــواد الكيميائية المســتخدمة
فــي صناعــة المــواد المتفجــرة وتــم تمويلــه
باألموال الالزمة لشرائها.
وتوصلــت أيضــا إلــى أنــه تــم تكليــف المتهــم
الثالــث بتجنيــد عناصــر أخــرى ،منهــم المتهــم
الرابــع ،إذ اشــترى مــع الثالث المواد مســتخدمة
فــي صناعــة المتفجــرات مســتخدمين ســيارة
الثالــث فــي تنقالتهــم ،واحتفظــا بتلــك المــواد
فــي منازلهــم؛ انتظــارا ألوامــر التنفيــذ مــن قبل
المتهمين األول والثاني ،فتم استصدار إذن من
النيابــة العامة وتم القبض علــى الثالث والرابع،
وتم العثور بحوزتهما في مساكنهما على المواد
المستخدمة في صناعة المتفجرات.

وجبة صراصير تغ ّرم مطعم مندي  100دينار

الــــزبــــون رفـــــض الـــتـــنـــازل والـــمـــتـــهـــم “مــطــعــمــي نــظــيــف”

الحــظ زبــون أثنــاء تواجده في أحد المطاعم وجود “صرصــور” في وجبة المندي التي
طلبهــا مــع صديقــه لتنــاول وجبــة الغــداء ،فما كان منــه إال أن التقط صــورة عبر هاتفه
النقــال للوجبــة التــي تحتــوي على تلك الحشــرة وتوجه إلى مركز الشــرطة وقدم بالغا
بالواقعة ،فحضر أفراد الشرطة للموقع واكتشفوا أن المطعم موبوء بتلك الصراصير.
وبســؤال صاحــب المطعــم أنكــر أن تكــون
الحشــرة من مطعمــه ألن مطعمه نظيف ،إذ لم
يواجه أية مشكلة أو شكوى من زبائن المطعم
منــذ أن تــم افتتاحــه فــي العــام  ،2009مضيفا
أنــه تحــدث مع المجني عليه صاحب الشــكوى
وحــاول التفاهــم معــه واالعتــذار منــه ،إال أن
المذكــور رفض اعتــذاره أو التنــازل عن البالغ
وطلب من الشرطة مواصلة القضية.
وأضــاف أنــه كان يرغــب بالتأكــد منــه عمــا إذا
تعرض للتســمم أو يوجد لديــه تقرير أو إثبات
صحــي بأنه تعــرض لتلك الحشــرة من مطعمه
وليس من مكان آخر.
وبعــد إبــاغ الجهــات المختصــة فــي وزارة
الصحــة ،حضــر المفتشــون التابعــون للــوزارة،
وقــرر مأمــور الضبــط القضائــي أن المطعــم به

الكثيــر مــن الصراصيــر وفيــه أطعمــة معيبــة
وقــذرة ومعــدة بــأدوات وطريقة غيــر صحية،
كما ثبت في تقرير وزارة الصحة بعد التحقيق
بالشــكوى أن المطعم موبوء بالصراصير وفيه
العديــد مــن المخالفــات األخــرى ،منهــا علــى
سبيل المثال عدم االلتزام بالزي الرسمي أثناء
العمــل ،وجــود تســرب فــي أنبوبــة التصريــف
لحــوض الغســيل ،وعــدم ترتيــب األغذيــة
بالشــكل الصحيــح فــي الثالجــات ،وكإجــراء
روتيني تم إنذاره بإغالق المنشأة.
فأحالــت النيابــة العامــة صاحــب المطعــم
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه بتاريــخ  15فبراير
 ،2018و 2يونيــو  ،2018أوال :ارتكــب تقصيــرا
بالمحافظــة علــى نظافــة المحــل ،ثانيــا :بــاع
أطعمــة معيبــة معــدة بطــرق وأدوات غيــر

تأييد السجن  15عاما لمو ّرد “حشيش” وسنة لمر ّوج خاص به
رفضت محكمة االســتئناف العليا

كانــت قــد وردت لمــازم أول

الجنائيــة األولــى اســتئناف بائــع

بإدارة مكافحة المخدرات ،أكدتها

ومورّ د للمواد المخدرة “حشــيش”

تحرياتــه الســرية ،مفادهــا جلــب

من بالده إلى عدد من المواطنين،

المســتأنف األول  -فــي منتصــف

والــذي تــم القبــض عليــه بمعاونــة

العشــرينات مــن عمــره  -لمــادة

أحــد أفــراد شــبكته المروجيــن

الحشــيش المخــدرة مــن بــاده

للمخــدرات

علــى

المدمنيــن

عبر جســر الملــك فهد بقصد بيعها

بالداخــل،

وأيــدت

معاقبتــه

واالتجــار فيها ،إذ يقوم بتســليمها

بالسجن  15سنة وغرامة مقدارها

ألشــخاص عــدة داخــل البحريــن

 5000دينــار ،وبحبــس موزعــه

لترويجهــا علــى المدمنيــن ،ومــن

المحلــي والمعفي من عقوبة البيع

بينهم المستأنف الثاني.

بالحبــس ســنة واحــدة وغرامــة

فاستصدر الضابط إذنا من النيابة

 1000دينــار ،فضــا عــن مصــادرة

العامــة لضبــط وتفتيــش شــخص

المضبوطات.وأوضحــت محكمــة

ومســكن المستأنف الثاني ،ونفاذا

أول درجــة في أســباب حكمها أنه

صورة تعبيرية

وبالتحقيــق مــع الثالــث اعتــرف بتواصلــه مــع
صاحــب أحــد الحســابات على مواقــع التواصل
االجتماعــي ،والــذي يعمل لصالح تنظيم ســرايا
األشتر اإلرهابي ،وعرض عليه صاحب الحساب
العمــل معــه ،وبالفعــل اســتلم تليفــون خــاص
للتواصل بينهما ،واستلم مرات عدة مبالغ مالية
من نقاط ميتة ،كما تلقى منه أوامر باســتخراج
مــادة مــن بطاريــات الســيارات تســتخدم فــي
صناعــة المفرقعــات ،واشــترى أداوت خاصــة
بصناعة المفرقعات بالمبالغ المالية.
فيمــا قــرر المتهــم الرابــع باشــتراكه فــي أعمــال
حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
إذ عمــل علــى تصميــم المونتــاج لعمليــات
حــرق اإلطــارات وقــام بالتصويــر لعــدد مــن
التجمهــرات وإرســاله لحســابات إرهابيــة تابعة
لتنظيمي “ســرايا األشــتر” و “ائتالف  14فبراير”
اإلرهابييــن ،كمــا تلقي أمواال من إحــدى المقابر
بمنطقة ســترة لتصنيــع زجاجــات “المولوتوف”

ووضعها في أماكن يتم االتفاق عليها مسبقا.
وثبــت بتقريــر الفحــص الجنائــي للمــواد
المضبوطــة وجــود مــواد كيميائيــة تدخــل فــي
صناعــة المفرقعات والمــواد المتفجرة وبطارية
كهربائيــة تســتخدم فــي صناعــة المتفجــرات،
وأن المتهــم الثالــث هو مصدر الخاليا البشــرية
المرفوعة من على بعض المضبوطات.
كمــا ثبــت أن المتهميــن األول والثانــي همــا
أصحــاب الحســابات اإللكترونية التي تواصلت
مــع المتهميــن الثالــث والرابــع ،وعثر فــي هاتف
المتهــم الثالــث خريطــة جويــة لســجن جــو من
العــام  2016ومحادثــات بيــن المتهمين لتنظيم
العمليات اإلرهابية.
فأحالتهــم النيابــة العامــة للمحكمة علــى اعتبار
أنهم في غضون العامين  2018و ،2109بداخل
مملكة البحرين وخارجها.

محاكمة “نائب سابق” بجريمة تزوير  2أكتوبر
المنامة  -النيابة العامة

صرّ ح رئيس النيابة بنيابة محافظة

األجــرة والطــرد فلم يرتــض المتهم

العاصمة نواف العوضي بأن النيابة

الحكــم واســتأنفه وقام -عن طريق

العامــة قــد أنجــزت تحقيقاتهــا في

محاميــه -بتقديــم أرصــدة مــزوّ رة

واقعة التزوير في محررات خاصة

منســوب صدورهــا للمجنــي عليــه

وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة

وبســؤال محامــي المتهــم عــن

الجنائيــة وحــددت جلســة بتاريــخ

المستندات المزورة قرر بأن المتهم

 2/10/2019لنظرهــا أمام المحكمة

هــو مــن زوده بها من أجــل تقديمها

الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة.

للمحكمة المدنية.

وأضــاف رئيــس النيابــة مــن أن

وحيــث إن النيابــة العامــة قــد

مضمــون الواقعــة يتلخــص بــأن
ً
بالغــا من
النيابــة العامــة قــد تلقــت

باشــرت إجــراءات التحقيــق فــور
ورود البــاغ وقامــت بســؤال

أحــد األشــخاص مفــاده بأنــه قــد

شــهود الواقعة واســتجواب المتهم

أبــرم عقــد إيجار مــع المتهــم (نائب

وأحالــت المســتندات إلــى خبيــر

ســابق) الســتئجار صالــة رياضيــة

التزويــر والتزييــف إلجــراء عمليــة

فتخلــف األخيــر عــن ســداد مبلــغ

االســتكتاب والــذي خلــص إلــى أن

األجــرة فقــام برفــع دعــوى مدنيــة

المســتندات محــل الواقعــة مــزورة

يطالبــه بالمتخلــف مــن ســداد

بطريــق االصطنــاع وأن المتهــم هو

األجــرة والطــرد ،فحكمــت محكمــة

الكاتــب بخــط يــده لجميــع بيانــات

أول درجــة بإلــزام المتهــم بدفــع

صلب وتوقيع تلك المستندات.

مرضيــة صحيا مما يشــكل خطرا على الصحة
العامة.
وانتهــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة بعــد

مداولــة القضيــة إلــى القضــاء بتغريــم المتهــم
مبلــغ  100دينار عن بيعــه الوجبات المخلوطة
بالصراصير وباقي المخالفات الصحية.

المحكمة تنبه متهما
بضرورة الحضور
لجلسة المحاكمة

 27أكتوبر سماع شاهد أخير بقضية تخطيط لتفجير أنابيب نفط

أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة
األولــى محاكمــة  4متهميــن بواقعــة
اتجــار بالبشــر بحــق خادمــة ،والتــي
كانــت قــد هربــت مرتيــن مــن منــزل
كفالئهــا بعدما أقنعتهــا المتهمة الثالثة
بإيجــاد فرصــة عمــل أفضل لهــا بعدما
تعرفــت عليهــا عــن طريــق موقــع
التواصــل االجتماعــي “فيــس بــوك”،
لجلسة  7أكتوبر المقبل؛ إلعادة إعالن
المتهم األول مع التنبيه عليه بضرورة
الحضــور ،وأمــرت باســتمرار حبــس
المتهمين لحين الجلسة المقبل.

متهمــا تمكنــوا مــن تشــكيل جماعــة إرهابية
تضــم 11
ً

اســتمعت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى لشــهادة  3من الشــرطة المحققين

بقضية تخطيط لتفجير عدد من أنابيب الغاز والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة
الصخير ،والتي تضم  11متهما تمكنوا من تشــكيل جماعة إرهابية مؤلفة من
عــدد مــن الهاربيــن للخــارج وآخريــن متواجديــن في البــاد ،وقد تلقــوا الدعم

الــذي كانــوا بحاجــة إليه من أحد المتهميــن ،وتمكنوا بالفعل مــن تنفيذ تفجير
ألحــد األنابيــب هنــاك ،إال أنــه لم يتســبب بأية أضــرار في ذلك األنبــوب ،فضال

عن تصنيعهم لعدد من القنابل وأخرى هياكل محاكية ألشكال المتفجرات.

وقــررت تأجيــل القضيــة لجلســة  27أكتوبر المقبل؛ الســتدعاء شــاهد اإلثبات

الرابــع الــذي لــم يتمكــن مــن الحضــور للجلســة ،مــع األمــر باســتمرار حبــس

الموقوفين على ذمة القضية.

وجــاء فــي أوراق القضية أن التفاصيل تتمثل في أن إدارة المباحث الجنائية
كانت قد تلقت معلومات ،من مصادرها السرية ،والتي أفادت بقيام المتهمين

لذلــك اإلذن كلــف أحــد مصــادره

األول والثانــي والهاربيــن إلــى إيــران بالتواصل مــع عدد مــن المتهمين بداخل

بر الصخير ،ولم يفض إلى وقوع أية أضرار أو إصابات.

مناطق المملكة؛ لتنفيذ عدة عمليات إرهابية.

المتفجرات واألجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم عن

نظرا لظروف الدعوى ومالبساتها

الســرية لشــراء بعــض مــن مــادة

فإنها أخذت المتهم الموّ رد بقسط

الحشــيش المخــدرة مــن المذكور،

مملكــة البحريــن ،إذ تــم تجنيدهــم الســتالم األموال مــن نقاط ميتــة بمختلف

وأشارت أيضا إلى أنه تم تكليف المتهمين بتجهيز مخزن تحت األرض لوضع

الذي ما لبث أن اتصل بالمستأنف

ودلــت التحريــات عن أن العناصر التي تم تجنيدها كان دورهم معاينة البنوك

طريق أحد تطبيقات الهاتف النقال.

من الرأفة عمال بحقها المخول لها
بمقتضــى المــادة ( )72مــن قانــون

الثانــي هاتفيــا تحــت مســمعه

العقوبات.

واتفــق معــه على شــراء كمية من

وتتمثــل التفاصيل بــأن معلومات

الحشيش بقيمة  600دينار.

الموجــودة فــي إحــدى المناطق المتفق على اســتهدافها ،وتتبع تحركات أفراد

وبعــد القبــض علــى المتهميــن ،اعتــرف المتهــم الثالــث بــذات مــا ورد فــي تلك

وأســفرت التحريات أيضا عن أن عملية تفجير ألحد األنابيب قد تمت بالفعل

يحتفظون فيه باألدوات والمواد المســتعملة في عملياتهم اإلرهابية ،كما قرر

قبــل أفــراد الجماعــة اإلرهابية ،إذ وقع التفجير بجــوار أنبوب الغاز في منطقة

عدد منهم فيما لم يتم القبض على األول والثاني كونهما مقيمَ ين خارج البالد.

األمن ،وكذلك استهداف أنابيب الغاز والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة.

بعد إرجاء استهداف ماكينات الصراف اآللي الخاصة بالبنوك المستهدفة من

التحريــات ســالفة البيــان ،وأرشــد أفــراد الشــرطة إلــى مــكان المخــزن الــذي

بمشــاركة باقــي المتهميــن فــي ارتكاب الوقائع ســالفة الذكر ،فتــم القبض على

 35مليون دينار ألذونات
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الخزانة الشهرية

إطالق منصة سحابية في البحرين بـ  5ماليين دينار
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المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنــه

السادسة بالشرق األوسط ..وبشراكة بين “كالم تيليكوم” و“آيسوارب”

تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم ISIN 1775
 BH0001116274مــن أذونــات الخزانــة
الحكومية الشهرية.

أمل الحامد من ضاحية السيف | تصوير رسول الحجيري

تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار  35مليــون دينار
ً
يومــا تبــدأ فــي 29
لفتــرة اســتحقاق 182

أعلنت شركة “كالم تليكوم” خالل مؤتمر صحافي أمس ،عن شراكتها االستراتيجية مع شركة “آيسوارب” العالمية إلطالق برنامج مجموعة “آيسوارب” السحابية

ســبتمبر  2019وتنتهــي فــي  29مــارس

السادسة للشرق األوسط في البحرين ،باستثمار يصل إلى  5ماليين دوالر.

 ،2020كمــا بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليها
 % 2.85مســاوي لإلصدار الســابق بتاريخ

وتعمــل “كالم تليكوم” في مجال توفير

 1ســبتمبر .2019و بلغ معدل سعر الخصم

الحلول المتخصصة للشــركات في دول

 % 98.579وتم قبول أقل سعر للمشاركة
ً
علمــا بأنــه تمــت تغطية
بواقــع % 98.567

مجلــس التعــاون الخليجــي واألســواق
الدوليــة ،أمــا شــركة “آيســوارب” -

اإلصدار بنسبة .% 282

ومقرهــا فــي جمهوريــة التشــيك  -فهي

كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع

الخميس

هذا اإلصدار ما قيمته  2.110مليار دينار.

مــزود عالمي لحلول البريــد اإللكتروني

 26سبتمبر 2019
 27محرم 1441

والرسائل والشراكة.
حاليــا أكثــر مــن
وتمتلــك “آيســوارب”
ًّ
 50مليــون مســتخدم علــى المنصــة

الســحابية الخاصــة بهــا ،كما تــم إطالق
خمــس منصــات ســحابية فــي جميــع
أنحــاء العالــم إضافــة إلــى المنصــة

“كانو للمالحة” األفضل بالشرق األوسط

الشرق األوسط .وتهدف هذه االتفاقية

المنامة  -كانو للمالحة

لتوفيــر حــل بديــل للبريــد اإللكترونــي

السادســة الجديدة في البحرين لســوق

وإعطــاء

فازت “كانو للمالحة” الشركة التابعة

فعالــة من حيــث التكلفــة والخصوصية

بلقــب أفضــل (وكيــل مالحــة) فــي

وأمن البيانات للمؤسسات.
وســت ّ
ُ
مكن هــذه الشــراكة عمــاء “كالم

الشــرق األوســط للمــرة الثانيــة على
التوالــي خالل حفــل جوائز المالحة

تيليكــوم” مــن خصخصــة خدماتهــم

والتجــارة البحريــة  2019والــذي

المتعلقــة بالبريــد اإللكتروني والرســائل

أقيم في مدينة جميرا بدبي .وتعتبر

ومتطلبــات

جوائــز المالحــة والتجــارة البحريــة
ً
مقياســا لــأداء العــام للشــركات

وشبه القارة الهندية وافريقيا.
و بهــذه المناســبة ،توجــه رئيــس
واللوجســتيات

المالحــة

فــي

مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو،
فهد كانو ،بالشكر الكبير لفريق “كانو
للمالحــة” على أدائهــم الممتاز خالل
العام وأبدى فخره بمستوى الخدمة
المقدمــة مــن قبلهــم والتــي أكــد أنه
ال يضاهيهــا أحــد فــي المنطقــة .كما
وضــح الرئيــس التنفيــذي لكانــو
للمالحــة جوناثان بايجرف أن الفوز
بجائــزة أفضل (وكيــل مالحة) يظهر

الشــراكة

مــن

خــال

االســتفادة مــن تجربــة الشــركة الفريدة

فهد كانو

العاملــة فــي المجــاالت البحريــة
ثقلها وأهميتها في الشــرق األوســط

متعــددة

االستخدامات للمستخدم بحيث تكون

لمجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو،

حســب الكثيــر مــن المختصيــن ولها

تجربــة

فريــدة

بتخصيــص الخدمــات وسالســة نقــل
البيانــات والدعــم المحلــي للمؤسســات

نجاح الجهود التطويرية المســتمرة

والشركات.

لتحسين األداء.

وقــال الرئيــس التنفيــذي آليســوارب،

و تعتبــر “كانو للمالحــة” من وكاالت

آدم باكليــت ،إن الشــراكة الجديــدة

المالحــة المهمــة في منطقة الشــرق

مــع “كالم تيليكــوم” تســتهدف إطــاق

األوســط وأفريقيــا ،حيــث تلقــت

برنامج مجموعة “آيســوارب” السحابية

قرابــة العشــرين ألــف طلــب عمــل

السادســة للشرق األوسط في البحرين،

خــال  2019وهــي تتواجــد فــي

باستثمار يصل إلى  5ماليين دوالر.

 20دولــة مــن بينهــا الهنــد وجنــوب

وعن الحصة السوقية بالسوق المحلي،

أفريقيــا وتقــدم جميــع خدمــات

قال باكليت إن الشركة تستهدف قطاع

الموانــئ مــن خــال شــراكات فــي

المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الذي

مختلــف المواقــع .كمــا تعتبــر “كانــو

يعمــل فيــه نحــو  40ألــف إلــى  50ألــف

للمالحــة” مــن الشــركات المؤسســة

مؤسســة تعمــل بالمملكــة ،ممــا يعني أن

للوكيــل المالحــي العالمــي S5وأحد

الحصة السوقية المستهدفة لنا هي 10

الشركاء األساسيين فيها.

 %خالل األشهر اإلثني عشر المقبلة.
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مليون دوالر

الموتمر الصحافي إلطالق المنصة السحابية السادسة أمس
ٔ

استثمارات تكنولوجية في  3أعوام

“التنميــة االقتصاديــة” يتوقــع اســتقطاب  100شــركة فــي 2019

 % 65نسبة البحرنة
المستهدفة
وفيمــا

متطلبــات الجيل الســحابية الحالية من

التجاريــة علــى مســتوى البــاد ،تأتــي

خالل تمكين مزودي الحلول الســحابية

الشــراكة الجديــدة لـــ”كالم تيليكوم” مع
“آيســوارب” لتكــون مثــاالً آخــر علــى مــا

واألمــن .حيــث تلعــب “كالم” دورًا مهمًّ ا

يجعــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات

فــي تســهيل ودعــم المبــادئ الرئيســية

واالتصــاالت لدينــا مــن أكثــر القطاعات

الثالثــة للرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة

تقدمً ــا فــي المنطقــة” .ومن جانبــه ،قال

 ،2030والتــي تشــمل  -االســتدامة

الرئيــس التنفيــذي لشــركة “آيســوارب

والعدالــة والتنافســية وذلــك مــن خالل

 -الهنــد والشــرق األوســط” ،برامــود

ضمــان زيــادة اإلنتاجية نحــو دفع النمو

شــاردا “كان النمو التراكمــي لزبائننا في

االقتصــادي” .ويدعــم مجلــس التنميــة

السنوات القليلة الماضية بمثابة المؤشر

االقتصاديــة ،مبادرة شــراكة آيســوارب

لالقتــراب مــن رؤيتنــا ،إذ شــجعتنا ثقــة

مــع كالم تليكوم ،وقال العضو المنتدب

عمالئنــا على تطوير بنيتنــا التحتية ،إذ

بالمجلس ،ســايمون غالبيــن “تمثل هذه

إننا نســعى من خالل تعاوننا األخير مع

الشــراكة المميزة نوعية المشــاريع التي

“كالم تليكــوم” إلــى التوســع فــي ســوق

يســعى مجلــس التنميــة االقتصاديــة

الشــرق األوسط .ونرى بأن تجربة كالم

إلــى دعمهــا  -فهــي تســاهم فــي خلــق

تيليكــوم الغنية فــي التعامل مع كل من

فــرص العمــل للبحرينييــن ،كمــا أنهــا

عمالء الشــركات الصغيرة والمتوســطة

تحفــز نمــو الشــركات المعنيــة وتســاهم

وكذلك الشركات الكبيرة ستساعد على

فــي بيئة األعمــال البحرينيــة المتطورة

زيــادة بنــاء الثقة بيــن العمــاء الختيار

والمنفتحــة .فبعــد إطالق مركــز بيانات

شــريك فعــال واقتصــادي فــي مجــال

سيرفيســز

المراســلة والتعــاون معنا من أجل تلبية

األوســط

جميــع متطلبــات االتصــاالت الموحــدة

الرائدة وتقديم درجة عالية من الخدمة

يتعلــق

بنســبة

البحرنــة

المســتهدفة ،قــال الرئيــس التنفيــذي
لشــركة “كالم تليكــوم” فيــر باســي إننــا
نعمل علــى تطوير مهــارات البحرينيين
محليا ،وســيكون مركز
لخدمــة العمالء
ً
الخدمــات فــي البحريــن )...( ،نســبة
البحرنــة ســتكون نحــو  % 65مــن
إجمالــي الوظائف ،متوقعً ــا توظيف 40
شــخصا خــال  3إلــى  6أشــهر،
ً
إلــى 50
كمــا نحصــل علــى دعــم ل “تمكيــن” في
دعم برامج التدريب.
وأضاف باسي“ :إن استضافة مجموعة
“آيســوارب” الســحابية فــي مركــز
البيانات الحيادي لشــركة كالم تيليكوم
محليا
سيســمح لعمــاء “كالم تيليكوم”
ًّ
وإقليميــا باختيــار خدمــات البريــد
ًّ

اإللكترونــي والتعــاون علــى مســتوى
ً
ووفقــا
الصناعــة بســعر مناســب جــ ًدا
الحتياجات مؤسســتهم .كما تم تصميم
مركــز بيانــات كالم تيليكوم الســتيعاب

شــركة

أمــازون

ويــب

AWS

لمنطقــة

الشــرق

وعــرض خدمــات شــبكة اإلنترنــت 5G

الخاصة بهم”.

“بتلكو” تفوز بجائزة “االبتكار”

فــي مؤتمــر عالــم االتصــاالت بالشــرق األوســط 2019

أمل الحامد من ضاحية السيف
الصناعيــة الرابعــة (الصناعــة  ،)4.0مؤكــ ًدا

قــدر العضــو المنتــدب لمجلــس التنميــة

االقتصاديــة البحريــن ســايمون غالبين ،حجم

التركيز على جلب فرص وظيفية للبحرينيين.

االســتثمارات فــي قطــاع التكنولوجيــا التــي

ولفــت إلــى أن “أمــازون ويــب سيرفيســز”

نجــح المجلــس فــي اســتقطابها إلــى البحريــن

( )AWSالتابعة لشركة “ ”Amazon.comتعتبر

خــال الســنوات الثــاث األخيــرة بقرابــة

من أكبر الشركات التي استثمرت في البحرين

 70مليــون دوالر ،الفتًــا إلــى زيــادة حجــم

بقطــاع التكنولوجيــا ،وأطلقــت مراكــز بياناتها

االســتثمارات المســتقطبة فــي هــذا القطــاع

فــي الشــرق األوســط فــي البحرين ،مؤكــ ًدا أن

خــال العام الجــاري عن األعــوام الماضية ،مع

التوظيف في الشركات ال يزال قائمً ا.

تحقيق زيادة سنوية.

وصــرح غالبيــن لـــ “البــاد” بــأن إجمالــي عــدد

الشــركات التي تمكن المجلس من اســتقطابها
الماضيــة )...( ،منــذ  3ســنوات اســتطعنا جذب
 20أو  30شــركة فــي المجــاالت التــي يركــز

عليها المجلس ،متوقعً ا أن ينجح المجلس في
اســتقطاب  100شــركة هــذا العــام ممــا يشــكل

نموً ا كبيرًا.

وأشــار إلــى أن “التنميــة االقتصاديــة” يعمــل
على جلب الشركات التي تخلق وظائف عالية

الجــودة ليــس فقــط فــي قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،ولكــن فــي مجــاالت
التكنولوجيــا المختلفــة العديــد منهــا تحتــوي
على محتوى رقمي ،منها شركات التكنولوجيا
الماليــة

“الفنتــك”،

شــركات

مــن اســتقطاب اســتثمارات إلــى المملكــة

أعلنــت بتلكــو ،المــزود الرائــد لخدمــات
االتصــاالت الرقمية فــي مملكــة البحرين ،بكل
فخــر عــن فوزهــا بجائــزة “االبتــكار” فــي حفل
توزيــع جوائــز مؤتمــر عالــم االتصــاالت فــي
الشرق األوسط  ،2019والذي أقيم بتاريخ 24
سبتمبر  2019في فندق كونراد بدبي.
ويأتــي تلقــي شــركة بتلكــو للجائــزة نتيجــة
إلرســائها معيــارًا جديــ ًدا ومتقدمً ــا فــي قطــاع
االتصاالت وذلك نظير منصة األعمال الرقمية
حيادية المشــغل التي ابتكرتهــا ،والقائمة على
مركــز البيانــات التابــع لها من المســتوى الثالث

بالنصــف األول  2019فاقــت  400مليــون

سايمون غالبين

شــهد نمــوً ا كبيــرًا علــى مــدى األعــوام القليلــة

وكان مجلــس التنميــة االقتصاديــة قــد تمكــن

الهملة  -بتلكو

تكنولوجيــا

المعلومــات واالتصــاالت ،شــركات الثــورة

دوالر تمثــل  92شــركة في قطاعــات التصنيع،
والخدمات اللوجستية ،والسياحة ،والخدمات
الماليــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
وغيرها من القطاعات الفرعية ،إذ من المتوقع
أن تخلــق هــذه االســتثمارات أكثــر مــن 3300
وظيفــة فــي الســوق المحليــة خــال األعــوام
الثالثة المقبلة.

والــذي يمتــاز باألمــان الفائق ،ويســاعد الزبائن
في تشــغيل عملياتهــم التجارية الرقمية ضمن
بيئة آمنة ومحمية بالكامل.
وبهــذه المناســبة علــق الرئيــس التنفيــذي
لبتلكــو ميكل فينتــرً ،
قائل“ :يشــرفنا الحصول
علــى هــذه الجائــزة التــي تعكــس جهــود بتلكو
المبذولــة فــي مجــال االبتــكار ،لكونهــا تســلط
الضــوء علــى المســاعي المســتمرة لبتلكــو فــي
تحســين تجربة االستخدام لزبائنها .ستواصل
بتلكــو بــكل عــزم فــي توفيــر أفضــل الخدمات
وأحــدث المنتجــات ،وترتقــي بمركزهــا الرائــد

كأحــد القــادة البارزيــن فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات علــى المســتوى المحلــي
واإلقليمــي فــي ســبيل المســاهمة نحــو تطوير
االقتصــاد الرقمــي بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة
االقتصادية للمملكة ”.2030
وتشــدد بتلكــو علــى أن المعيــار النجــاح لــدى
أي مشــغل اتصــاالت يُ قــاس مقابــل قــدرة هــذا
المشــغل علــى ضمــان توفير أحــدث المنتجات
المبتكــرة وخدمــة العمــاء المتميــزة ،والــذي
ينطلــق من التزام الشــركة وســعيها المتواصل
لالستثمار في آخر التقنيات وأكثرها تطورًا.

هل نحتاج إلى سعر الفائدة الطبيعي؟
مازن النسور

هل تفرض علينا الظروف االقتصادية و”الهدوء”

والســؤال الــذي يطــرح نفســه :هل الــدول قادرة

وترى مؤسسة “ميسيس” النمساوية للدراسات

الــذي يمــر باألســواق اعتمــاد ما يعرف ب “ســعر

علــى تحديــد نســبة الفائــدة الطبيعيــة بحســب

االقتصادية أن فرض مثل هذا الحد من الفائدة،

الفائدة الطبيعي” .خصوصا إذا ما رصدنا حركة

ظــروف أســواقها واقتصادهــا ،ويمكــن تعميمهــا

أســعار الفائــدة منذ منتصف العــام الماضي على

كقاعــدة اقتصاديــة ،أم أن هنــاك صعوبــة فــي

أي المســاوي لنســبة التضخم ،من شــأنه تجنيب
ّ
الهــزات التــي تحــدث ،حيث ســيكون
االقتصــاد

المســتوى العالمــي ،وحركتهــا نحــو االنخفــاض

مسك العصا من الوسط؟.

اإلقــراض فــي حــدوده الدنيــا كــون البنــوك لــن

الســيما فــي الواليات المتحــدة األمريكية ،وهي

وبحســب تفســيرات الخبــراء فــأن هــذه النســبة

تســتفيد ،بينمــا ســتصبح المشــاركة االقتصادية

قائدة تحديد نسب الفائدة دون منازع.

يجــب أن تعــادل نســبة التضخــم تمامــا ،لكنهــم

ســواء المباشــرة من خالل االســتثمارات أو غير

ودائما ما يشكل سعر الفائدة خالفات وعمليات

يحــذرون مــن أن ذلــك ســيؤدي إلــى تشــجيع

المباشــرة من خالل األســهم ،أكثرية ،ما سيؤدي

شــد وجذب بيــن الحكومــات والبنــوك المركزية

االقتــراض بصورة مبالغ فيهــا ،كون المقترضين

لتراجع ظاهرة الديون المتفاقمة.

بشــكل عــام ،وأحدثهــا مــا جــرى بيــن الرئيــس

يأملــون ســداد ديونهــم بنفــس قيمتهــا تقريبــا،

واعتبرت المؤسســة أن هذه النسبة غير واقعية

األميركــي ورئيــس االحتياطــي الفيدرالــي

وبالتالي أي أرباح ســيحققونها ســتكون صافية

وهي قد تضر باالقتصاد كونها ستمنع االستفادة

(المركزي األميركي) حول تحديدها.

لهم.

مــن األمــوال التــي ال تســتطيع المشــاركة فــي

وال يختلف اثنان على مفهوم “الفائدة الطبيعية”

فضــا عــن أن هــذه النســبة ،إن تســاوت مــع

االستثمارات.

علــى الرغــم مــن أن هنــاك خالفــا كبيــرا علــى

التضخــم ،ستشــكل عائقــا أمــام البنــوك ،وتقــف

لكن هناك مدرسة تفضل احتساب سعر الفائدة

مســتواها (تحديد نســبتها) ،فهي النســبة التي ال

حائال دون تحقيق األرباح ،حيث ستبقى القيمة

عند مستوى يساوي معدل التضخم مضافا إليه

تكون مرتفعة حتى ال تعوق االســتثمار وتسبب

الحقيقيــة ألموالها الســائلة كما هــي مما يدفعها
إلدارة محافــظ اســتثمارية واســعة بنفســها ً
بدل

نصــف معدل النمــو االقتصــادي ،وإضافة معدل
التضخــم يأتي لتفــادي تراجع القيمــة ،فيما يتم

بشــدة حتــى ال تشــجع النمــو بشــكل يــؤدي إلــى

مــن القيــام بــدور الوســيط التقليدي بيــن الدائن

إضافــة نصف نســبة النمــو من منطق المشــاركة

ارتفاع التضخم ،وصعود “زائف”.

والمدين.

بين رأس المال وبين من يديره.

الركــود االقتصــادي ،وأن ال تكــون منخفضــة

mazin.alnsour

@albiladpress.com

ً
ممثــا لــرأس المــال،
بمعنــى أن المُ قــرض يعتبــر
ً
ممثل لإلدارة ،ثم يتقاســمان األرباح
والمُ قترض
ســويً ا ،وإذا تمكنت اإلدارة من تحقيق مكاســب
تزيــد عــن معــدالت الربحيــة المتعــارف عليهــا،
والتــي يجــب أن تســاوي نســبة نمــو البــاد ككل
(وهــو افتــراض غيــر دقيق) فإنه ســيحصل على
أرباح أكبر.
وهنــاك مدرســة تدعــو لجعــل ســعر الفائــدة
الطبيعــي يتناســب مع معــدالت التضخم والنمو
االقتصــادي معــا ،أي ليس النصــف ،فيما تقدرها

ً
وفقا لمعدل النمو المتوقع وليس الحالي،
أخرى
ً
مستقبل.
كون نتيجة االقتراض ستنعكس
يقــود الفدرالي األمريكي معركة أســعار الفائدة،
فيما نبقى نحن تابعون ونسير حسب رأيه ،رغم
االختالف الجوهري بيــن اقتصادياتنا واقتصاد
الواليــات المتحــدة ،وليــس بالضــرورة أن مــا
ناســبنا فــي األيــام الخوالــي يناســبنا اآلن.فهــل

ّ
محفزة؟
أسعار الفائدة لدينا منطقية ،حقيقية،

“ألبا” تحقق  11مليون ساعة عمل دون إصابات

هاريس رئيسا
تنفيذيا للمالية
وتوراني للتدقيق
الداخلي

عسكر  -ألبا

تستعد شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” ألن

ً
ً
تاريخيــا
إنجــازا
والمقاوليــن ،لتحقيقنــا

مــن اللجنــة التنفيذيــة ،لجنــة التدقيــق

تصبــح أكبر مصهــر لأللمنيوم فــي العالم

مــن خــال اإلنجــاز المتميز في الســامة

التابعــة لمجلــس اإلدارة ،وكذلــك لجنــة

مــع اقتــراب اســتكمال مشــروع خــط

والمتمثل في تحقيق أكثر من  11مليون

الترشــيح والمكافــآت وحوكمة الشــركة.

الصهــر الســادس ،وذلــك وفــق تصريــح

ســاعة عمــل دون أي إصابــات مضيعــة

كمــا اطلــع المجلــس علــى آخــر تطــورات

لرئيــس مجلــس إدارة الشــركة الشــيخ

للوقــت .فهذا اإلنجاز يدعم هدفنا األول
ً
وهو “فكر بالسالمة أوالً
ودائما”.

الســامة واألداء المالــي للشــركة حتــى
تاريخــه ،والتقــدم العــام بمشــروع خــط

خــال االجتماع الفصلي الثالث لمجلس

و صــادق المجلــس خــال االجتمــاع

الصهــر الســادس للتوســعة ،والوفــورات

اإلدارة لهــذا العــام ،والــذي عقــد أمــس

علــى محضــر االجتمــاع الســابق الــذي

المحققــة مــن مشــروع تايتــن – المرحلة

األربعاء  25سبتمبر  2019بمقر الشركة.

عقــد بتاريــخ  30أبريــل  2019وخطــة

الرابعة ،وكذلك مناقشــة ظروف الســوق

دعيــج بــن ســلمان بــن دعيــج آل خليفــة

االجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارة “ألبا”

حميدان ،محمد كمشكي ،وسها كارزون.

ً
ً
تنفيذيــا
رئيســا
كل مــن برايــن هاريــس
ً
رئيســا
للشــؤون الماليــة ،وخالــد تورانــي

باإلضافــة إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة

وقــال الشــيخ دعيــج آل خليفــة “أود أن

التســويق لعــام  .2020باإلضافــة إلــى

للتدقيق الداخلي والمخاطر بأثر فوري.

الشــيخ دعيــج بــن ســلمان بــن دعيــج

بشكل عام.

يذكــر أن مجلس إدارة شــركة ألبا يتألف

آل خليفــة – كل مــن يوســف عبــدهللا

أهنئ الجميع بشــركة البا ،من الموظفين

ذلــك ،راجــع المجلــس التقاريــر المقدمــة

ووافــق المجلــس كذلــك علــى تعييــن

من ســتة أعضاء معينين من قبل شــركة

تقــي ،أســامة محمــد العريــض ،ياســر

الخميس

ممتلــكات البحريــن القابضــة ،وهــم –

والعضــوان المعينــان مــن قبــل شــركة
ســابك لالســتثمارات الصناعيــة همــا كل
من أحمد محمد الجبر وعلي الشــمراني،
باإلضافــة إلى العضويــن المنتخ َب ْين عمر

عبدهللا العمودي ومطلق حمد المريشد.
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البحرين تقفز  20نقطة بمؤشر المراكز المالية العالمية
جــــــــــاءت فــــــي الــــتــــرتــــيــــب  47عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــدولـــــي
مازن النسور

 3نقــاط ،ثــم البحريــن ،فالكويــت التــي

جديدة مستقبال.

تراجعــت  8نقــاط إلى الموقــع  65عالميا،

وع ّد التقرير المراكز المالية أساســية في

قفزت البحرين في مؤشــر المراكز المالية العالمية  GFCI26حوالي  20نقطة في 6

فالمملكــة العربيــة الســعودية ،التــي

أشهر ،حيث كان ترتيبها في شهر مارس الماضي  67على المستوى الدولي ،لتسجل

تراجعــت هي األخرى  5نقاط إلى المركز
 96على المستوى الدولي.

في سبتمبر الحالي الترتيب  ،47من أصل  104مراكز حول العالم.
ويعــد المؤشــر شــركة “زد يــن” للخدمــات

الضريبيــة ،الســمعة ،وتطويــر المركــز

الماليــة ومقرهــا لنــدن ومعهــد الصيــن

المالي.

للتنميــة  ،CDIوالــذي يحــ ّدث مرتيــن

ودخلــت مركز دبي المالــي قائمة المراكز

فــي العــام ،األولى بشــهر مــارس والثانية

العشــرة األولــى عالميــا ليحتــل الموقــع

بســبتمبر ،فيمــا يحظى باهتمــام كبير من

الثامــن ،بعــد أن كان بالترتيب ال  12في

مجتمع المال العالمي.

شــهر مارس الماضي ،بمعنى أنها تقدمت

ويعتبــر المؤشــر مرجعــا لصنــاع قــرار

 4نقاط.

السياســات الماليــة واالســتثمارية حــول
العالــم ،حيــث يعتمــد عليــه فــي توجيــه
االستثمارات وإطالق المؤسسات المالية
وتوفير التمويل للمشروعات المختلفة.
ويعتمــد المؤشــر فــي تصنيفــه علــى 6
عناصــر هــي :بيئــة األعمــال ،رأس المــال
البشــري ،البنــى التحتيــة ،السياســة

ومــن المالحظ أن الصيــن دخلت المراكز
العشــرة األولــى مــن خــال  4مــدن،
وجــاءت  7مراكــز ماليــة آســيوية ضمــن
العشرة األوائل كذلك.
وأشار التقرير الذي صدر مع اإلعالن عن
المراكز ،إلى الحرب التجارية الدائرة بين
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن
واالضطرابات الجيوسياسية في الشرق
األوســط وخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد

نيويورك ولندن وهونغ كونغ
بالمراكز األولى

األوروبــي (بريكســت) والتــي اعتبرهــا

مؤشر المراكز المالية العالمية

وتصــدرت نيويــورك ولنــدن وهونــغ
كونــغ المراكــز الثالثــة األولــى ،ثم جاءت
سنغافورة وشنغهاي وطوكيو وبكين في

أثــرت بشــكل مباشــر علــى التصنيفــات
متوسطة األجل.

المراكــز مــن الرابع إلى الثامــن ،ثم مدينة

وخليجيــا ،جــاءت أبوظبــي بعــد دبــي

شــنزن الصينية وســدني األســترالية في

بالمركــز ال  32عالميــا متراجعــة  6نقاط،

إلــى  104مراكــز قياســا ب  102ســابقا،

المركزين التاسع والعاشر.

تلتهــا الدوحــة بالترتيــب  39متقدمــة

فيمــا لمــح إلى إمكانية إضافــة  10مراكز

وزادت عــدد المراكــز المالية في المؤشــر

الحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي ،حيــث
توفــر البنيــة التحتية الالزمة لالســتثمار
والمدخــرات التــي تقــود مســاعي ريــادة
األعمال في أنحاء المعمورة.
تلبية االحتياجات التمويلية المتزايدة.
كمــا أكــد التقريــر أن الغــرض األساســي
مــن تلــك المراكــز الماليــة هــو تلبيــة
االحتياجــات التمويليــة المتزايــدة التــي
قــد ترتفــع بشــكل خــاص فــي الســنوات
العشر أو العشرين المقبلة.
وبيــن أن قضايــا معقــدة مثــل التقــدم
التكنولوجــي وتغيــر المنــاخ والقضايــا
االجتماعيــة،
االجتماعيــة

وتنــوع

االحتياجــات

واالقتصاديــة،

جعلــت

الوصول إلى تمويل األســواق ،واالنفتاح
الســريع لألســواق ،والقــدرة التنافســية
للمراكز المالية ،أكثر تحديا.

شكاوى من أخطاء في الرسائل النصية للبنوك

الــمــصــرف الــمــركــزي :يــجــب إلــغــاء الــمــبــالــغ الــتــي خــصــمــت فــورا
علي الفردان

شــكا عدد من عمالء البنوك المحلية من تلقيهم رســائل نصية قصيرة ( )SMSتفيد بخصم مبالغ من حســاباتهم المصرفية
علــى الرغــم مــن عــدم اكتمــال العمليــات التي قامــوا بها ما يتســبب في إرباك بيــن المحــات التجارية والزبائــن ،في قضية

 % 43ارتفاع مبيعات “أيكيا” إلكترونيا

جديدة تيقظ لها مصرف البحرين المركزي الذي يفرض رقابة قوية على المؤسسات المالية.
وبحســب مصــادر مصرفية ،وجــه مصرف البحريــن المركزي،

النصيــة أنــه تــم خصــم المبلــغ من حســابه ،بينما علــى العكس

قالــت “أيكيــا” أمــس األربعــاء إن مبيعاتهــا عبر اإلنترنت زادت  % 43في  12شــهرا

البنــوك العاملــة في المملكة إلى التحقق من نظام اإلشــعارات

مــن ذلــك ،يتلقــى التاجر رســالة “رفض” من خــال جهاز نقاط

عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة والتأكد من أنــه لم يتم خصم

البيــع ،ممــا يتطلب إجراء عملية الدفع نق ًدا أو بوســائل أخرى

حتى نهاية أغســطس ،ما ســاهم في زيادة مبيعات التجزئة الكلية ألكبر مجموعة

أي مبلغ من حســاب الزبون الذي يتلقى رســالة تفيد بأن هناك

الستكمال عملية الدفع.

لبيع األثاث في العالم ستة بالمئة على أساس العمالت المحلية.

خصم من حسابه رغم عدم إنجاز معاملة الشراء أو الحصول

ستوكهولم  -رويترز

وقالــت الشــركة فــي بيــان إن مبيعــات

وقــال الرئيــس التنفيــذي توربيــورن

الخدمــات

لــوف لرويتــرز إن المبيعات فــي المتاجر

والمنتجــات فــي جميــع متاجــر أيكيــا

المفتوحــة منذ عــام أو أكثر ارتفعت 1.2

للمجموعــة

 ،%وإن المبيعــات اإللكترونيــة تمثــل

وعددهــا  433بلغــت  41.3مليــار يــورو

اآلن أكثــر مــن  .% 7وفــي الســنة المالية

( 45.4مليار دوالر) بزيادة  % 6.5مقارنة

الســابقة للشركة ،زادت مبيعات التجزئة

مــع الســنة الماليــة الســابقة عند حســابها

 % 4.5بالعملــة المحلية ونمت المبيعات

باليورو.

على أساس مقارن .% 1

التجزئــة

أو

والمتاجــر

مبيعــات

اإللكترونيــة

وفــي حــاالت مماثلــة ً
أيضــا ،بعــد إجــراء معاملــة علــى أجهزة

على المبلغ النقدي المطلوب.

الصــراف اآللــي ،يتلقى العميل رســالة ( )SMSتفيــد بأن المبلغ

وقد الحظ مصرف البحرين المركزي أنه فيما يخص رســائل

قد تم خصمه من حسابه ،بينما في الواقع لم تكتمل المعاملة

 SMSعلــى المعامــات “المخفقــة” أو التــي لــم تنجــز علــى

ولم يتسلم العميل نقوده.

خصم المبالغ من حسابات الزبائن ،إذ كان مصرف

معامــات الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع ،وجــود شــكاوى مــن

وبهــدف تخفيــف إزعــاج العمالء ،ذكــرت المصــادر المصرفية،

العمــاء فيمــا يتعلق بالصعوبات التي واجهوها بســبب فشــل

أن المصــرف المركــزي طالــب جميــع المرخص لهــم التأكد من

قضية خصم مبالغ مالية من حسابات زبائن دون

تصحيح هذه الحاالت الشاذة وإلغاء المبالغ التي يتم خصمها

علمهم وذلك عبر إرسال إشعارات بأن المعاملة

ً
وفقا
بشــكل خاطئ على الفور ،ويتم إبالغ العمالء المتأثرين

لم تتم عبر اإلنترنت أو نقاط البيع في حين يتم

خصم المبلغ دون علم العميل ،حيث تم تدارك

معامالت أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع.
ففــي بعــض الحاالت ،بعد إجراء عملية دفــع عبر أجهزة نقاط
البيع في المحالت التجارية ،يتلقى العميل بيا ًنا عبر الرسائل

لذلك من خالل الرسائل النصية القصيرة الخاصة بذلك.

» »وهذه القضية الثانية التي تتعلق باألخطاء في

البحرين المركزي تحرك في العام الماضي على

تلك القضية.

“ ”BBKيشكل جيال جديدا من المصرفيين بالتكنولوجيا المالية
المنامة  -البحرين والكويت

أطلــق بنــك البحريــن والكويت( ،)BBKبرنامجه األول لتطوير المتدربين اإلداريين فــي التكنولوجيا المالية “ ،”Fintechوالذي

طرح العديد
من المبادرات
لتسخير المهارات
الرقمية للشباب

يعــزز النظــام البيئــي المبتكــر الخــاص بمجــال التكنولوجيــا المالية فــي البحرين ،ويضع حجر األســاس لرحلة التحــول الرقمي
للبنك.
ســيقام البرنامــج ،الــذي رحــب بعــدد من

وتصميــم تجربــة المســتخدم ،وتطويــر

االصطناعــي والتعلــم اآللــي .ببســاطة،

المواهــب المحليــة المشــرقة في مكاتب

البرمجيــات آجايــل ( ،)Agileواألمــن

نحــن بحاجــة ماســة إلــى جيــل جديــد

بنــك البحريــن والكويــت ،علــى مــدى

الســيبراني ،ومعالجة البطاقات ،والتعلم

مــن المصرفييــن ،من المواهــب المجهزة

 3أشــهر وسيشــمل  10دورات مكثفــة

اآللــي ،وإنترنــت األشــياء ( )IOTوغيرها

بالمهــارات الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات

ومحادثــات تقنيــة وحلقــات نقــاش

من التقنيات المهمة.

المتغيرة للعمالء ،والتماشــي مع اقتصاد

وتماريــن تــم تصميمهــا بعنايــة لتنميــة

وبهــذه المناســبة قــال الرئيــس التنفيذي

اليوم الذي يغلب عليه الطابع الرقمي”.

مواهــب الجيل القادم وتطوير مجموعة

لمجموعــة بنــك البحريــن والكويــت،

وأضــاف الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة

المهارات الرقمية لشباب المملكة ،لتعزيز

رياض ســاتر “ســاهمت التقنيــات المالية

المــوارد البشــرية والشــئون اإلداريــة في

ثقافة التكنولوجيا المالية في البحرين.

فــي تغييــر الطريقــة التــي ننجــز فيهــا

البنك ،حســان بورشــيد “أدركت البحرين

واختتــم ســاتر حديثــه قائــاً“ :من خالل
ساتر متوسطا مجموعة من الشباب المتدربين

سيغطي البرنامج الموضوعات المتعلقة

المعامالت المصرفية ،فقد شــهدت ثورة

منــذ فترة مــن الزمن أن تعيين مجموعة

وعلــى هــذا النحــو ،قــام بنــك البحريــن

المواهب البحرينية من خالل تشجيعهم

بحلــول وتقنيــات التكنولوجيــا الماليــة

ومهــام جديــدة فــي الصناعــة المصرفية

من مواهب التكنولوجيا المالية المحلية
ً
ً
عنصرا فعاالً
وحيويا ،وبأن الشــباب
كان

لتســخير المهــارات الرقميــة للشــباب

التقنيات الجديدة .ونحرص على تنشئة

مثــل علــم البيانــات وتحليــل البيانــات،

الصناعة المصرفية هذه طل ًبا على أدوار

والكويــت بطــرح العديــد مــن المبــادرات

وتدريبهــم علــى االبتــكار وتطبيــق

البحريني مثل برنامج تطوير المتدربين

ورعايــة جيــل جديــد مــن المصرفييــن

وديــف أوبــس ( ،)DevOpsوالحوســبة

مثــل :محللــي البيانات وخبــراء االبتكار

البحريني كان وما زال المحرك الرئيسي

اإلدارييــن فــي التكنولوجيــا الماليــة

وتعزيــزه ليس فقــط للنهضــة بالبنك ،بل

الســحابية ،وتصميم واجهة االســتخدام

الــذكاء

لنمو التكنولوجيا المالية في المملكة.

التابــع للبنــك .ونحــن ملتزمــون بتطويــر

لتحقيق التحول الرقمي في المنطقة”.

والمصمميــن

ومتخصصــي

تنفيذ البرامج الفعالة مثل برنامج تطوير
المتدربيــن اإلدارييــن فــي التكنولوجيــا
الماليــة التابــع لبنــك البحريــن والكويت،
نحــن نهدف إلــى مواصلة تطوير القطاع
المصرفــي المتنامي في المملكة وتزويد
البحرينييــن بالمهــارات التــي ال تنطبــق
فقــط فــي االقتصــاد الحالــي ،بــل تلبــي
ً
أيضا”.
احتياجاتهم المستقبلية

تجمع ملياري دوالر بإصدار سندات وصكوك
البحرين
ّ

“زين البحرين” تطرح “”iPhone 11

دبي  -رويترز

المنامة  -زين البحرين

جمعــت البحرين ملياري دوالر في

في عام  2031بعائد .% 5.625

دينها العام لالرتفاع إلى حوالي 93

أول طــرح لســندات دوالريــة منــذ

وتــم تعييــن بي.إن.بــي باريبــا

حصولهــا علــى حزمــة إنقــاذ بقيمة

وســيتي وبنــك الخليــج الدولــي

 %من الناتج المحلي اإلجمالي.

 10مليــارات دوالر مــن الســعودية

وجيه.بــي مورجان وبنك البحرين

واإلمارات والكويت العام الماضي.

الوطنــي وبنــك ســتاندرد تشــارترد

وأظهــرت وثيقــة صــادرة عن أحد

لترتيب اإلصدار.

البنــوك التــي تقــود الصفقــة أمــس

وكانــت حكومــة البحريــن تلقــت

األربعاء أن البحرين باعت صكوكا
بقيمــة مليــار دوالر ُتســتحق فــي

العام الماضي تعهدات  10مليارات

 2027بعائــد  % 4.5وســندات
تقليدية بقيمة مليار دوالر ُتستحق

دوالر مــن الســعودية والكويــت
واإلمــارات العربيــة المتحــدة بعــد
أن دفعت أســعار النفط المنخفضة

ومنــذ حزمــة اإلنقــاذ ،عــاودت
ســندات المملكــة القائمــة الصعود،
مــع إدراك المســتثمرين أن بوســع
البحريــن ،رغــم تصنيفهــا عنــد
مســتوى عالــي المخاطــر ،أن تعول
علــى دعــم حلفائهــا األغنــى بينمــا
تســعى إلصــاح أوضاعهــا الماليــة
العامة.

أعلنــت زيــن البحريــن ،عــن توفيرها ألحدث
أجهــزة أبــل بمــا في ذلــك جهــاز iPhone 11
 Pro Maxالــذي يعــد اإلصــدار األول مــن
نوعــه مــن سلســلة  Proوجهــاز iPhone 11
 Proالــذي يقــدم فئة جديدة مــن أجهزة أبل
الرائدة ،بمجمع سيتي سنتر البحرين.
ويحظــى جميع عمالء الطلب المســبق بـ 11
 GBبيانــات لمــدة  11شــهر كما ســيحصلون
علــى كوبونــات “انترتينــر” وتخزيــن مجاني
لمدة شهر على .iCloud
كما يمكن للعمالء اقتناء سلسلة iPhone 11
من خالل متجر زين البحرين اإللكتروني أو

مــن تطبيق زين البحرين للهواتف الذكية أو
من خالل فرعي زين البحرين بســتي ســنتر
أو مطــار البحريــن والتمتــع بأقســاط مرنــة
تبدأ من  12أو  18أو  24شهرا.
وتمتــاز إصــدارات  iPhoneالجديــدة،
 iPhone 11 Proو،iPhone 11 Pro max
بعــدد مــن العناصــر المتطــورة .كمــا تتميــز
بالمعالــج األســرع واألقــل اســتهالكا للطاقــة
من بين إصدارات .iPhone
تأتــي سلســلة هواتــف  iPhone 11بألــوان
مختلفــة ،كمــا يختلــف ســعر الجهــاز حســب
الذاكرة المختارة.

13

الخميس

 26سبتمبر 2019
 27محرم 1441

 149عجــز الميــزان التجــاري فــي أغسطــس
مليــون دينار

 391.4مــلــيــون ديـــنـــار قــيــمــة الـــــــــواردات الــســلــعــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة
زينب العكري

ﺻﺎدرات اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﮥ ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ 2019

بلــغ إجمالــي الــواردات الســلعية غيــر النفطية في البحرين نحو  391.4مليون دينار خالل أغســطس الماضي ،مقابــل  404ماليين دينار خالل
الفترة ذاتها من العام  ،2018أي بانخفاض مقداره  ،% 3.09في حين بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية  242.2مليون دينار خالل أغسطس

 242.2ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ  187ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺼﺎدرات وﻃﻨﯿﮥ اﻟﻤﻨﺸﺄ ،و 55.1ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ

 ،2019ما يعني أن قيمة العجز في الميزان التجاري خالل أغســطس الماضي بلغت  149.3مليون دينار ،وفق بيانات أولية مصدرها شــؤون

اﻟﻌﺠﺰ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﯽ  149.3ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

الجمارك ،وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسؤول عن اإلحصاءات الرسمية.
وأشــارت البيانــات إلى أن الصيــن جاءت في

خالل أغســطس  ،2019جاءت خامات حديد

البحريــن خــال أغســطس الماضــي ،إذ بلغت

بقيمــة إجماليــة بلغــت  37.6مليــون دينــار،

المرتبــة األولــى من حيث حجــم وارداتها إلى
 44.8مليــون دينار ،وجاءت المملكة المتحدة
فــي المرتبــة الثانيــة بـــ 29.3مليــون دينــار،

وحلــت فــي المرتبــة الثالثــة المملكــة العربيــة

السعودية بـ 27.6مليون دينار ،أما في المرتبة
الرابعة فقد جاءت اإلمارات العربية المتحدة
بـــ 24.2مليــون دينــار ،وجــاءت الســويد فــي

المرتبــة الخامســة بحجــم اســتيراد بلــغ 23.6

مليون دينار.

خامات الحديد أهم السلع المستوردة
وفيما يتعلق بأهم الســلع التي تم اســتيرادها

ومركزاتهــا غيــر مكتلــة فــي المرتبــة األولــى

وثانيــا محركات توربينيــة نفاثة تتجاوز قوة
دفعهــا  25كيلــو نيوتــن بـــ 28.6مليــون دينــار،

وثالثــا جــاءت أكســيد ألمنيــوم آخــر بلغــت

 20.5مليــون دينــار ،ثــم رابعــا ســيارات جيب

موديل ســنة التخليص أو التي تليها ،تتجاوز
 3000سم مكعب بقيمة  9.3مليون دينار ،ثم
خامســا أجهــزة هاتــف للشــبكات الخليوية أو
ً

غيرها من الشــبكات الالســلكية تصــل قيمتها

إلى  8.8مليون دينار.

اﻟﺪول اﻷﮐﺜﺮ ﺗﺼﺪﯾﺮا إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

دينار للصادرات وطنية المنشأ ،و 55.1مليون
دينار إلعادة التصدير.

السعودية أكبر المصدرين
للبحرين
وأشــارت البيانات إلــى أن المملكة العربية
الســعودية جــاءت المرتبــة األولــى مــن

44,8
ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

5
اﻟﺴﻮﯾﺪ

23,6

أغســطس الماضــي ،إذ بلغــت  49.2مليون

دينار ،وجاءت اإلمــارات العربية المتحدة
فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة تتجــاوز 40.3

وفيمــا يتعلــق بالصادرات ،أوضحــت البيانات
بقيمــة  242.2مليــون دينــار ،منها  187مليون

المرتبة الرابعة فجاءت الواليات المتحدة

الصيــن بـــ 23.7مليــون دينــار ،أمــا فــي

2

اﻟﺴﻌﻮدﯾﮥ

اﻟﻤﻤﻠﮑﮥ اﻟﻤﺘﺤﺪة

29,3

3
اﻟﺴﻌﻮدﯾﮥ

49,2

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

27,6
ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

األميركيــة بـــ 19.8مليــون دينــار ،وجــاءت
فــي المرتبــة الخامســة هولنــدا بحجــم

استيراد بلغ  13.9مليون دينار.

وبشــأن أهــم  5ســلع يتــم تصديرهــا
وإعــادة تصديرهــا ،جــاءت خامــات حديد

23,7

4
اﻟﻮﻻﯾﺎت

24,2

إﻋﺪاد:

زﯾﻨﺐ اﻟﻌﮑﺮي

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

19,8

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﯿﮏ:

ومركزاتهــا مكتلــة فــي المرتبــة األولــى
بقيمــة تتجــاوز  36.7مليــون دينــار ،تالهــا

ألمنيــوم خــام غيــر مخلــوط فــي المرتبــة
الثانيــة بـ 29مليون دينــار ،ثم ثالثا خالئط
من ألمنيوم خام بقيمة تقدر بـ 13.6مليون

40,3
ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

5

ﻫﻮﻟﻨﺪا

13,9

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ

1

اﻹﻣﺎرات

3
اﻟﺼﯿﻦ

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

4
اﻹﻣﺎرات

حيــث حجــم صادراتهــا إلــى البحريــن في

مليــون دينــار ،وحلــت فــي المرتبــة الثالثة

أن البحريــن قامــت بتصدير ســلع غير نفطية

اﻟﺼﯿﻦ

1

اﻟﺪول اﻷﮐﺜﺮ اﺳﺘﯿﺮادا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

2

ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر

دينــار ،وجاءت ســلعة أســاك مــن ألمنيوم

غيــر مخلوط يتجاوز مقاس عرضها  7مم
فــي المرتبــة الرابعــة بقيمــة  12.6مليــون

دينار ،ثم ســلعة ســبائك ذهب بـ 12مليون
دينار.

“تمكين” :آخر موعد للتسجيل لجائزة “ريادة األعمال”  5أكتوبر

تتضمـــن  7مجــاالت وتتيـــح االشتـــــراك للمــؤسســــات والمشــــاريــــع بجميــــع أحجـــامهـــا

المنامة  -تمكين

الجائزة تحتفي

أعلن صندوق العمل “تمكين” أن آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل في الدورة الرابعة
مــن جائــزة البحريــن لريــادة األعمــال  2020 - 2019التــي تقــام تحت رعايــة ولي العهد

بدور قطاع ريادة

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،صاحب الســمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،هو يوم السبت  5أكتوبر المقبل.
ودعــا “تمكيــن” جميــع المهتمين من المؤسســات

الصغيــرة والمتوســطة ،المؤسســات ذات الطابــع

المحليــة ورواد األعمــال البحرينييــن لتقديــم

الدولــي ،المؤسســات ذات األعمــال المســتدامة،

طلباتهــم علــى هــذه النســخة علــى الموقــع

رائدة األعمال المتميزة ،وإنجازات العمر.

اإللكتروني للجائزة (.)www.bahrainae.com

وتقــدم جميع فئات الجوائز للمؤسســات بصفتها

وتتضمــن الجائزة التي تقام احتفاءً بدور قطاع

الجهــة الفائزة ،باســتثناء جائزة العــام إلنجازات

ريادة األعمال ومؤسساته في تعزيز نمو القطاع

العمــر تمنــح تكريمً ا إلنجــازات الفــرد القائم على

الجديــدة التــي لــم يمر على إنشــائها  3ســنوات

األعمال في
يســهم فــي تعزيــز فــرص اإلبــداع والتوســع فــي
القطاعات التنموية.
وتستهدف جائزة العام للمؤسسات ذات األعمال
المستدامة جان ًبا مهمً ا من جوانب إدارة عمليات

أو أقل اعتبارًا من  31ديسمبر 2019؛ لالحتفاء
بإنجازاتهــا وحضورهــا الفعــال فــي الســوق
أساســا
البحرينية ،إذ ُتعد هذه المؤسســات لبنة
ً

في مجال ريادة األعمال.

تعزيز النمو

وتستقبل فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الطلبــات مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
الحجــم ضمــن مبــادرات المشــاريع اإلبداعيــة

المؤسسات متناهية الصغر

المحليــة أو المطــورة ألفــكار جديــدة لمشــاريع
قائمــة ،علــى أال تقل مدة نشــاطها فــي البحرين

المؤسســات فيمــا يحقــق اســتدامتها ونموهــا

كما تشــمل فئــات الجائزة المؤسســات متناهية

وتلبيتهــا المتواصلــة لمتطلبــات ســوق العمــل

الصغــر التــي تشــمل كال مــن المشــاريع المنزلية

وفــرص تحقيــق األثر المســتدام في ظل أهداف

واألســر المنتجــة والمشــاريع ذات الســجالت

التنميــة المســتدامة .وبنــاءً عليــه تشــمل هــذه

االفتراضيــة؛ تأكيــ ًدا لمســاهماتها فــي تحقيــق

الجائزة شــريحة واسعة من المؤسسات ،بما في

التمكيــن االقتصــادي لألســر والمجتمعــات
المحليــة فــي المملكــة .فيمــا تســتقطب فئــة

الدولــي ،فقــد خصصــت للمؤسســات البحرينية

المؤسســات الناشــئة المؤسســات البحرينيــة

التــي تبنــت اســتراتيجيات مكنتهــا من توســيع

الخاص وغرس قيم االستدامة واإلبداع التنمية

المؤسسة.

االقتصاديــة ،فــي فئاتهــا  7مجــاالت رئيســية

وتهــدف هــذه الفئــات إلــى تســليط الضــوء على

تتيح االشــتراك للمؤسسات والمشاريع التجارية

إنجازات مؤسسات ريادة األعمال ضمن مختلف

البحرينيــة بجميــع أحجامهــا ،وتشــمل فئــات

مراحل نموها وطبيعة نشاطها ودورها في دعم

الجوائــز المُ قدمــة المجاالت التالية :المؤسســات

االقتصــاد الوطني ،مع اعتبار ما يشــهده الســوق

ذلــك المشــاريع االجتماعيــة ودورهــا فــي تلبيــة

متناهية الصغر ،المؤسسات الناشئة ،المؤسسات

مــن تطبيقــات مســتجده ونمــو تقنــي متســارع

االحتياجات االجتماعية أو البيئية وغيرها.

عــن  3ســنوات ،وال يزيــد فريــق عملهــا عن 250
ً
موظفــا؛ تكريمً ــا لنجاحاتهــا ودورهــا البــارز فــي
دفــع عجلــة االقتصــاد وخلــق فــرص العمــل في
البحرين.
أمــا فئــة المؤسســات الوطنيــة ذات الطابــع

نطاق عملها على الصعيد الدولي.

فئة رائدة األعمال المتميزة
ويتاح االشتراك في فئة رائدة األعمال المتميزة
لســيدات األعمــال البحرينيــات ،والمســؤوالت
التنفيذيــات ،والنســاء الالتــي يتقلــدن مناصب
عليــا فــي مؤسســاتهن؛ تقديــرًا لمشــاركتهن
ومســاهماتهن فــي تنميــة االقتصــاد البحرينــي؛
انســجامً ا مع أهداف ومبادئ تكافؤ الفرص في
ظل رؤية البحرين االقتصادية .2030
وتــم تخصيــص فئــة إنجــازات العمــر لتكريــم
شــخصية رياديــة وطنيــة ذات مكانــةٍ رفيعــة
المستوى وعطاءات الفتة في تطوير االقتصاد
والمجتمــع البحرينــي ،وال تتضمــن هــذه الفئــة

اســتقبال طلبــات التســجيل ،وإنمــا ُتمنــح عــن
طريق ترشيح شخصيات ملهمة لها.

“بنفت” تدشن مركز اتصال خدمات العمالء

انطالق النسخة  12لـ “بايبكس”  7ديسمبر

يعمــل علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع

يفتــح ً
آفاقــا جديــدة فــي االبتــكار بالمجــال العقاري

المنامة  -بنفت

المنامة  -اللجنة المنظمة

دشــنت “بنفــت” مركــز اتصــال خدمــات العمــاء؛ لتســهيل االستفســارات بشــأن

تم اإلعالن عن إطالق النســخة الثانية عشــرة من معرض البحرين الدولي للعقارات “بايبكس” ،تحت رعاية نائب

عمليــات الدفــع عبــر “بنفت بي” ( )BenefitPayأو عــن التقارير االئتمانية الخاصة

رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة ،والذي يعقد بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

باألفراد والمؤسســات إلى جانب الخدمات األخرى المقدمة من الشــركة .ويعمل

ً
ابتداء من  7ديسمبر وحتى  9من الشهر ذاته.
وذلك لمدة  3أيام

المركــز علــى مــدار الســاعة طــوال أيام األســبوع ،من خــال االتصال علــى الرقم

ويأتــي المعــرض بحلــة جديــدة

مــن البحريــن والمنطقــة ،ســيتم

للتكنولوجيــا الماليــة ،إضافــة إلــى

واتجــاه اســتراتيجي جديــد ،حيــث

توسيع نطاقه من كونه مجرد منصة

مجموعــة مــن المنظمــات المحليــة

ويتمثــل الهــدف الرئيــس مــن تأســيس

العمــاء ،يتميــز بالســرية والحفــاظ علــى

تركــز الفعاليــة إضافــة إلــى عــرض

إلطــاق المشــاريع علــى المســتويين

لألعمــال الخيرية .كمــا أن “بايبكس”

المركز في تقديم أفضل الحلول المناسبة

الخصوصيــة ،كمــا يتيــح لهــم االستفســار

للعمــاء ،عبــر التركيــز علــى التميــز فــي

عــن المدفوعــات اإللكترونيــة بجانــب

المشــاريع العقاريــة ،علــى االبتــكار

المحلــي والعالمــي ،إلى كونــه جامعً ا

الخدمــات المقدمــة لنيل رضــا العمالء ،إذ

القنــوات األخــرى المتاحــة لــدى “بنفــت”،

والحلــول الرقميــة لقطــاع العقــارات

للخبــراء مــن مختلــف التخصصــات

سيســتضيف مؤتمــرً ا متزامنًــا يمتــد
ً
ً
واســعة
مجموعــة
ليوميــن ،يناقــش

قامت “بنفت” بتأهيل موظفين بحرينيين

مشــيرا إلــى أن الشــركة قامــت بتأهيــل

في منطقة الشــرق األوســط وشــمال

بهدف إشــراكهم وطرح أفكارهم في

مــن القضايــا العمليــة والمبدئيــة

يمتلكــون الخبرة الكافيــة لكيفية التعامل

نخبة من الكوادر المتخصصة في تشغيل

إفريقيا.

مختلف اتجاهات وتحوالت الســوق

فيمــا يتعلــق بالعقــارات الســكنية

مــع الزبــون في حــال واجهته أي مشــكلة

مراكز االتصال وخدمة العمالء”.

وسيشــهد المعــرض العديــد مــن

العقارية ومستقبلها.

والتجاريــة .وسيشــارك الحضور من

وإنهائها بشكل سريع.

وأشــار إلى أن “بنفــت” ركزت في خططها

علــى

تخطيــط

وأوضــح نائــب المديــر العــام للشــركة

االســتراتيجية علــى تعزيــز المدفوعــات

يوســف النفيعي أن مركز اتصال خدمات

اإللكترونيــة وتحويــل األمــوال وخدمــة

(.)17506065

يوسف النفيعي

دعــم أنشــطة األعمــال فــي القطاعــات

الفعاليــات

التــي

ســتركز

الفعاليــات

مختلف مجاالت العقارات ،كالتطوير

موضوع العقــارات واالبتكار .كما أن

اإلســتراتيجية

مــع

العقــاري ،والتوزيع ،واالســتثمار ،في

المنطقــة انســجاما مــع توجيهات مصرف

المعــرض ،والــذي ســيحتضن نخبــة

مختلــف الجهــات منهــا مؤسســة

تبــادل اآلراء عــن حاضــر ومســتقبل

البحرين المركزي بهذا الخصوص.

مــن الشــخصيات العقاريــة البــارزة

التنظيــم العقــاري ،وخليــج البحريــن

تجارة العقارات في المنطقة.

الماليــة وغيــر الماليــة؛ مــن أجــل توفيــر
قيــم إضافيــة للمســاهمين والمجتمــع في

ويتــم

بالشــراكة
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القيد 87839 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بشأن تحويل مؤسسة فردية

إعالن رقم ()CR2019-٤٥٩٥٠

إعالن رقم ( )0000لسنة 2019

تاريخ7/8/2019 :

+973

القيد 4-56264 :

ادارة السجل التجاري

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه

إليها مدثر اقبال محمد اقبال بركات علي محمد امينه احمد حسن ابراهيم
بموجب القيد رقم  ،٨٧٨٣٩طالبا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات

اسم التاجر :نرجس بانو محمد اقبال محمد شريف محمد غني

مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

االســم التجــاري الحالــي :بوتيــك عثمــان لبيــع الملبوســات واألحذيــة واألصنــاف

 ،٤-٥٦٢٦٤طالبيــن تغييــر اســم المجموعــة من شــارع الورود للمقــاوالت الى
خدمات ايفرست للمقاوالت ذ.م.م

الجلدية

 .1امينه احمد حسن ابراهيم عبدهللا شويطر

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل

االسم التجاري الجديد :عثمان لتنجيد األثاث

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد رقم٧٧٢٤٢-١٣ :

NABEEL MAYIN VEETTIL.3

تاريخ٢٣/9/2019 :

السادة اصحاب شركة شارع الورود للمقاوالت ،المسجلة بموجب القيد رقم

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

RINSHAD CHEMMALAKUDY MARAKKAR .2

إعالن بحل و تصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

سجل تجاري رقم ١١١٠٤٣

إعالن رقم ()CR2019-١٢٥٠٩٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ١١٠٠٤٥-٣ :

شركه حسن النفيسة ش.ش.و لمالكتها مؤسسة النفيسة (جيرسي)

ادارة السجل التجاري

بشأن تغيير اسم المجموعة شارع الورود للمقاوالت

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

عبدهللا شويطر صاحبة اليد الذهبية للمقاوالت (مؤسسة فودية) والمسجلة

إعالن رقم ( )9999لسنة 2019

تاريخ22/9/2019 :

تسجيل اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

إعالن رقم ( )---لسنة 2019

تاريخ٢٥/٩/2019 :

بشأن تحويل الفرع الثاني من المؤسسة الفردية
إلى شركة تضامن

تسجيل اسم تجاري

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركه حســن النفيســة ش.ش.و لمالكتها مؤسســة
النفيســة (جيرســي) المســجلة بموجب القيد رقم  ،١١١٠٤٣بتصفية الشركة
اختياريا وتعيين السادة /احمد عبدهللا احمد الشمالن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام
 ،2001وعمــال بنــص المــادة  335مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمة،
خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
رقم الموبايل)+973( ٣٣٠٢٨٣٨٨ :
f.shamlan45@gmail.com

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :الشيخ جابر عبدالعزيز محمد ال خليفة
االسم التجاري الحالي :اس جي كي للتنظيفات
االسم التجاري الجديد :عالم السمك الذهبي لالسماك واللحوم الطازجة

قيد رقم١١٢٣٦-٢٠ :
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الشرطة اإلسرائيلية

تعتقل وزي ًرا فلسطين ًّيا
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القدس المحتلة ـ وكاالت

اعتقلت القوات اإلسرائيلية ،أمس

عبدالمهدي :حريصون على أمن واستقرار المملكة

مباحثات ســعودية عراقية تناولت مســتجدات األحداث في المنطقة

األربعاء ،وزير شؤون القدس ،فادي

الهدمي ،بعد أن داهمت قوة كبيرة من

المخابرات والشرطة اإلسرائيلية منزله في

الرياض ـ واس

القدس وقامت بتفتيشه .وبحسب بيان

عقــد خــادم الحرمين الشــريفين العاهل الســعودي الملك ســلمان بــن عبد العزيز،

رئيس المكتب اإلعالمي في مفوضية

التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني

أمــس األربعاء ،جلســة مباحثات رســمية مع رئيس الــوزراء العراقي ،عادل عبد

الفلسطيني ،فتح منير الجاغوب ،فقد

المهدي ،الذي يزور المملكة للمرة الثانية.

داهمت القوات اإلسرائيلية منزل محافظ

وأبــدى الملــك ســلمان ترحيبــه برئيــس

القدس عدنان غيث في بلدة سلوان.

البلديــن والشــعبين الشــقيقين مــن أواصر

الفلسطيني ،أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل

واســتنكار المملكــة للتفجيــر اآلثــم فــي
محافظــة كربــاء .وقــ ّدم الملــك ســلمان

متينــة وروابــط راســخة” ،وفــق مــا ذكرت

 51فلسطينيًّ ا في أنحاء متفرقة من

وكالة األنباء السعودية “واس”.

الضفة الغربية المحتلة ،مشيرً ا إلى أن بين

الخميس

 26سبتمبر 2019
 27محرم 1441

ضربة أميركية جنوبي ليبيا ..ومقتل “دواعش”
القاهرة ـ رويترز

أعلنــت القيــادة العســكرية األميركيــة

يشــتبه بانتمائهــم لتنظيم داعــش ،قرب

بإفريقيــا (األفريكــوم) ،أمــس األربعــاء،
ّأ ّنهــا ّ
نفــذت ضربــة جويّــة اســتهدفت

مدينة مرزق جنوب ليبيا.

مدينــة مــرزق جنوبي ليبيا ،أســفرت عن

رئيــس الــوزراء العراقــي ،مجــ ّد ًدا إدانــة

الــوزراء العراقــي ،منوّ ًهــا بـ”مــا يجمــع

ويوم اإلثنين الماضي ،أعلن نادي األسير

هؤالء سيدة وأطفال.

وثمّ ــن العاهــل الســعودي مــا أبــداه دولــة

تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء العراقي

وتــم خــال المباحثــات اســتعراض

“ولــذوي الضحايــا وللشــعب العراقــي

مســتجدات األحداث في المنطقة ،بما في

الشــقيق ،وتمنياتــه للمصابيــن بالشــفاء

ذلك االعتــداء التخريبي الذي تعرضت له

العاجــل” .وتــم خــال المباحثــات التأكيــد

منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرًا.

علــى تعزيــز التعــاون الثنائي فــي مختلف

وأكــد رئيــس الــوزراء العراقــي تضامــن

المجــاالت ،ومواصلــة التشــاور والتنســيق

العــراق مــع المملكــة وحرصهــا علــى أمــن

فــي كل مــا يخــدم أمنهمــا ومصالحهمــا

المملكة واستقرارها.

المشتركة.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيس وزراء العراق

الجبير :قطر تواصل دعم وتمويل اإلرهابيين

وأوضحــت األفريكوم في بيان نشــرته،
أن هــذه الضربة الجويّــة ّ
نفذت الثالثاء،

الســعودية تشــيد باإلجماع على اتهام إيــران بهجوم أرامكو
تلبيتهــا ،وعلــى رأســها وقــف دعــم وتمويل

مقتــل  11عنصــرًا يشــتبه فــي انتمائهــم

بالتنســيق مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة،

إلــى تنظيــم داعــش .وهذه ثانــي ضربة

اســتهدفت إرهابيــي داعــش في محيط

جويــة تنفذهــا األفريكــوم ضــد عناصــر

مدينــة مــرزق ،وقتلــت  11منهــم ،ولــم

إرهابيــة فــي ليبيا ،في أقل من أســبوع،

تســفر عــن أي إصابــات فــي صفــوف

بعدمــا قتلــت الخميــس  8أشــخاص

المدنيين.

نيويورك ـ وكاالت

اإلرهابيين والتدخل في شؤون الدول.

أكــد وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية الســعودي ،عــادل الجبيــر ،أن قطر تواصل

الى ذلك ،أشادت السعودية ،أمس األربعاء،

دعمهــا لإلرهابييــن والمتطرفيــن .وشــ ّدد فــي جلســة حوار مــع الصحفيين ،على

بمــا وصفتــه بإجماع متزايد علــى أن إيران
شــنت الهجمــات علــى منشــآت المملكــة

هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة في نيويــورك علــى أن الدوحة

بعد هزيمة جونسون ..برلمان بريطانيا ينعقد

النفطيــة هــذا الشــهر ،وتحديــدا في شــركة

تواصــل تمويــل اإلرهاب ،مؤك ًدا أنها لم تطبق االتفاق المبرم مع الســعودية عام

أرامكو.

 ،2014على الرغم من تعهدها بذلك.

لندن ـ رويترز

استـــأنف مجلــس العمــوم البريطانــي

ســابق قــرار جونســون بتعليــق عمــل

جلســاته ،أمــس األربعــاء ،غــداة إعــان

البرلمان بأنه “فضيحة دستورية”.

المحكمــة العليا أن قــرار رئيس الوزراء،

مــن المتوقــع أن يواجــه جونســون

بوريــس جونســون ،تعليــق أعمــال

دعــوات متجــددة لالســتقالة مــن بعض

البرلمــان “غيــر قانونــي والغ وال تأثيــر

النواب ،لكنه أعلن رفضه التنحي.

له”.

ويسعى المجلس إلى منع جونسون من

وبــدأ البرلمــان البريطانــي جلســته

خــروج بريطانيــا من االتحــاد األوروبي

بعــد يــوم واحــد مــن الحكــم التاريخي.

فــي  31أكتوبــر دون اتفــاق .وكان

وترأس الجلســة رئيس مجلس العموم،

جونســون قــد ذكر إن بريطانيا ســتغادر

جــون بيركــو ،الــذي وصــف فــي وقــت

الكتلة األوروبية باتفاق أو بدونه.

وقــال“ :قطــر تواصــل تمويــل المتطرفيــن

إلــى ذلــك ،شــ ّدد علــى أن قطــر قدمــت

واإلرهابييــن والتدخــل فــي الشــؤون

“مالييــن الــدوالرات لمليشــيات حــزب هللا

الداخلية”.

اللبناني والحشد الشعبي في العراق”.

كما اعتبر أن الســماح لرجال دين بالخروج

وفــي حين أكــد أن قطر بلد جار ،أضاف أن

علــى شاشــات التلفزيون وتبريــر تفجيرات

علــى الدوحــة تغيير سياســاتها التي بدأتها

انتحاريــة أمــر غيــر مقبول ،في إشــارة إلى

منــذ العــام  ،1996معتبــرًا أنــه “ال يمكــن

تصريحات عدة سابقة كان أطلقها الرئيس

السماح باستمرارها”.

السابق لـ “اتحاد علماء المسلمين” المدعوم

كمــا تطــرق إلى اتفاق الرياض الذي تم عام

مــن قطــر ،يوســف القرضــاوي ،وغيــره مــن
قطرية.

رجــال الديــن مــن علــى منابــر إعالميــة

وقــال عادل الجبيــر ،إن التحقيقات األولية
التــي أجرتهــا المملكــة أشــارت إلــى أن
األســلحة التي استخدمت في الهجوم هي
“أســلحة إيرانيــة” ،مؤكدا أن بالده تتشــاور

عادل الجبير

مع حلفائها.

يطبقوه على مدار  5سنوات ،حتى قلنا في
نهاية المطاف كفى!”.
يذكــر أن الســعودية واإلمــارات ومصــر
والبحريــن كانــت أعلنت في  5يوليو 2017

وصــرح للصحافييــن فــي األمــم المتحــدة
بقوله“ :أعتقد أن هناك إجماعا على أن هذا
السلوك غير مقبول”.
ووعــد بــأن التحقيــق الســعودي ســيكون

 2014من أجل وقف “التصرفات القطرية”،
قائــاً إن الســلطات القطريــة وقعــت علــى

مقاطعــة قطــر لدعمهــا اإلرهــاب .وقدمــت

هــذا االتفــاق لكنها لــم تلتزم بــه .وتابع“ :لم

الخيــارات .وســنختار الخيــارات المناســبة

قائمــة مطالــب اشــترطت علــى الدوحــة

للرد على الهجمات ضد المملكة”.

“دقيقــا للغايــة” ،مضيفــا“ :ســنطرح مختلف

بيلوسي تطلق حملة تمهد لعزل ترامب بومبيو :طهران هي المعتدية وال تستجيب إال للقوة

عقوبات أميركية على شركتين صينيتين تعاملتا مع إيران

البيت األبيض ينشــر مضمون مكالمة الرئيــس “المثيرة”

واشنطن ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

نشــر البيــت األبيــض ،أمــس األربعــاء ،مضمــون المكالمــة التــي جــرت بيــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،ونظيــره األوكراني

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي ،مايك بومبيو ،أمــس األربعاء أن “االعتداء على أرامكو هجوم علــى االقتصاد العالمي” .وقال في

فلودومير زيلينيســكر ،بعدما قيل إن ســاكن البيت األبيض طلب فيها من الرئيس األوروبي أن يفتح تحقيقا بشــأن أنشــطة نجل

ندوة بعنوان “االتحاد في مواجهة نووي إيران” ،إن “إيران هي المعتدية وليســت ضحية بأي شــكل من األشــكال” ،معتبرًا أنها ال

جو بايدن ،المرشح الديمقراطي البارز النتخابات الرئاسة األميركية في .2020

تستجيب إال للقوة.

وجاء نشــر مضمــون المكالمة عقب إعالن

كمــا اتهــم بومبيــو طهــران “ببــث الفوضى

رئيســة مجلــس النــواب األميركي نانســي

عــن طريــق دعمهــا لألســد والحوثيين في

بيلوسي ،حملة تمهد لعزل الرئيس ترامب

اليمن وميليشيات شيعية في العراق”.

من منصبه ،على إثر اتهامه بتشجع زعيم

وأشــار إلــى أنــه مــع “بــدء اســتراتيجية

دولــة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،ضــد

بأحد خصومه السياسيين.

طهــران ،أوقفنــا أربــاح إيــران وضاعفنــا

وتكشــف الوثيقــة المنشــورة عــن أن

الضغوط على النظام”.

ترامــب طلــب فعال مــن نظيــره األوكراني

ودعــا،

أن يتواصــل مــع وزيــر العــدل األميركــي

“المســؤولين اإليرانييــن إلــى أن يضعــوا

وليــام بــار ،ومحاميــه رودولــف جولياني.

مصالح الشعب أوال”.

وقــال ترامــب “ثمة الكثير ممــا يقال حول

ترامب اعتبر فحوى المكالمة ال يشكل ضغطا على الرئيس األوكراني

وزيــر

الخارجيــة

األميركــي،

وألمــح إلــى أن “الضغــوط األميركيــة على

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

كمــا وصف روحانــي بأنه “بائس” ،مشــ ّد ًدا

وأوضحــت الــوزارة علــى موقعهــا أنهــا

في المنطقة”.

على أن “طهران ال تستجيب إال للقوة”.

فرضــت عقوبــات جديــدة متعلقــة بإيــران

وأضــاف “أريــد أن يبادر المدعي العام إلى

تقــوم بكل ما تســتطيع القيام بــه ،إذا كان

أن مضمــون المكالمــة يؤكــد االتهامــات

وقــال إن “إيــران تكــذب ،وإن مزاعــم

إلى ذلك ،فرضت وزارة الخزانة األميركية

على أفراد صينيين وكيانات ،بما في ذلك

االتصــال بــك أو بمســؤوليك ،حتــى نصــل

ذلــك ممكنــا” .وكتبــت صحيفتا “واشــنطن

الموجهــة لترامــب بشــأن الضغــط علــى

الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي عــن

أمــس عقوبات جديدة على شــركة شــحن

شــركة كوســكو للشــحن البحري والبترول

إلــى خالصــة هذا األمر ..ســيكون مهمً ا أن

بوســت” و “نيويــورك تايمــز” األميركيتــان

الرئيس األوكراني.

هزيمة طهران لإلرهاب غريبة”.

صينية وأخرى نفطية تتعامالن مع إيران.

الصيني.

نجــل بايــدن ..بايــدن أوقــف المحاكمــة.
والكثيرون يرغبون في كشــف هذا األمر”.

إيــران دفعتها إلى بــدء محاوالت تخريب

السجن لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

الرئيس اإلسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

روحاني يقر بتأثير العقوبات على االقتصاد اإليراني

الجزائر ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

قضــت المحكمــة العســكرية بالجزائــر أمس

وصــدرت األحــكام حضوريــا ضــد الســعيد

أعلــن الرئيــس اإلســرائيلي رؤوفيــن ريفلين،

النتائــج النهائيــة الرســمية التــي أعلنــت

أقر الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس

علــي ربيعي ،أمس ،أنــه من الممكن إجراء

األربعاء بالسجن النافذ  15عاما على سعيد

بوتفليقــة ولويــزة حنون والفريــق المتقاعد

أمــس األربعــاء ،أنــه كلــف رئيــس الــوزراء

أمــس األربعــاء ،فــإن حــزب الليكــود برئاســة

األربعــاء ،بتأثير العقوبــات األميركية على

بوتفليقــة ،شــقيق الرئيــس الســابق ،ولويزة

محمــد مديــن واللــواء المتقاعــد بشــير

المنتهيــة واليتــه بنياميــن نتنياهــو بتشــكيل

نتنياهو فاز بمقعد إضافي ،فيما خســر حزب

االقتصــاد اإليرانــي ،وأعلــن رفضــه إجراء

تغييــرات بســيطة باالتفــاق النــووي ،فــي

حنــون ،زعيمــة حــزب العمــال ،والفريــق

طرطــاق .فــي غضــون ذلــك ،اقتيــد شــقيق

حكومــة جديدة بعــد االنتخابات التشــريعية

“يهــودوت هتــوراة” المتحالــف مــع نتنياهــو

المتقاعــد ،محمــد مديــن (المديــر األســبق

الرئيــس الســابق ومستشــاره ،الســعيد

التي أحدثت مأزقا سياسيا في البالد.

مقعدا.

ألجهــزة االســتخبارات) ،واللــواء المتقاعــد

بوتفليقــة ،مــن المحكمــة نحو الســجن ،بعد

وقــال ريفليــن لنتنياهــو أمــام الصحافييــن

وبذلــك يكــون الليكــود قــد حصــل علــى 32

“أكلفــك تشــكيل الحكومــة” ،وذلــك بعــد

مقعــدا فــي الكنيســت ،مقابــل  33مقعــدا

صــدور بيان مــن مكتب ريفلين جــاء فيه أن

لتحالــف “أزرق أبيــض” برئاســة بيني غانتس

بشير طرطاق (منسق األجهزة األمنية).

صدور الحكم مباشــرة .ولم يحضر جلسات

ودانــت المحكمــة المتهميــن بالتآمــر ضــد

المحاكمــة كاملــة ســوى الفريــق المتقاعــد

سلطة الدولة والجيش.

محمــد مديــن الملقــب بـــ “توفيــق” وزعيمــة

كمــا قضــت المحكمــة العســكرية بالســجن

حزب العمال لويزة حنون.

النافــذ 20 ،ســنة غيابيــا ،علــى كل مــن وزير

ومنذ اســتقالة الرئيــس عبدالعزيز بوتفليقة

الدفاع األســبق اللــواء المتقاعد خالد نزار،

فــي مطلــع أبريــل الماضــي ،تحــت

ونجله نزار ،ورجل األعمال فريد بن
حمديــن .وكان  3متهميــن فــي
هــذه القضيــة قــد مثلــوا ،منذ

ضغــط حركــة االحتجــاج ،فتــح
القضــاء سلســلة تحقيقــات
فــي

قضايــا

فســاد،

يــوم االثنيــن ،أمــام المحكمــة

وتقــرر وضــع عــدد مــن

العســكرية بتهمتــي التآمــر

المســؤولين السياسيين

علــى ســلطة الدولــة وعلــى قائد
تشكيلة عسكرية.

والعســكريين الســابقين
في السجن االحتياطي.

“مسؤولية تشــكيل الحكومة المقبلة ستمنح
لرئيس الوزراء وزعيم الليكود”.
وجــاء ذلــك عقب اجتماع ثالثي ضم ريفلين
ونتنياهــو وخصمه الرئيســي بينــي غانتس.
ّ
المكلف
وسيكون لدى رئيس الوزراء
مهلة  28يوما لتشــكيل حكومة
مــع إمكان تمديــد هذه المهلة
أســبوعين إضافييــن .وفــي
حــال أخفــق فــي تحقيــق
ذلــك ،يمكن لريفليــن أن يكلف
شــخصية

أخــرى.

وبحســب

من أصل  120مقع ًد.
وبمــا أن مكســب حــزب الليكــود يأتــي علــى
حســاب حــزب متشــدد متحالــف ،فإنــه ال
يغيــر مــا مجموعــه  55نائبــا يدعمــون
نتنياهــو ضــد  54يدعمــون غانتــس.
وقــال نتانياهــو وغانتــس بعد لقاء
الرئيس اإلسرائيلي أمس ،إنهما
بحثا السبل المتاحة للوصول
إلى حكومــة وحدة وطنية،
وأن طواقــم المفاوضــات
ستجتمع الستكمال التشاور.

مفاوضــات علــى االتفاق النــووي ما دامت
العقوبــات مفروضــة علــى بــاده .ورفــض
الرئيــس اإليرانــي إجــراء مفاوضــات مــع
الواليــات المتحدة في ظل العقوبات التي
تفرضها واشنطن على بالده .وقال “أقول
بــكل وضــوح أوقفــوا العقوبات كــي يفتح
الطريــق أمــام الحوار” .وقــال روحاني في
كلمة أمــام الجمعية العامة لألمم المتحدة
“أود أن أعلــن أن ردنــا علــى أي مفاوضــات
فــي ظل العقوبــات هــو ال” .وأضاف
“شــعبنا لــن يتفــاوض أبــدا مــع
مــن يريــد دفــع إيــران إلــى
االستســام لســاح الفقــر
والعقوبــات” .وفــي وقــت
ســابق،

أعلــن

المتحــدث

باســم الحكومــة اإليرانيــة،

إشــارة إلى عرض الرئيس حســن روحاني
بقبــول التفــاوض مــع الواليــات المتحــدة
حــول قبــول البروتوكــول اإلضافــي الــذي
يســمح بالتفتيــش والرقابــة الصارمــة
والدائمــة مقابــل رفــع العقوبــات .وأشــار
ربيعــي إلى أن طهران مســتعدة للتفاوض
“إذا تــم رفــع العقوبات وعــادت الدول إلى
شــروط االتفــاق النــووي الســابقة” ،وفــق
تعبيــره .فــي المقابــل ،رفــض المتشــددون
هــذا العــرض ،حيــث قــال رئيــس
لجنــة األمــن القومــي والسياســة
الخارجيــة بالبرلمــان مجتبــى
ذو النــور إن “البرلمــان لــن
يوافــق علــى البروتوكــول
اإلضافــي حتــى لو حصل
ترمــب

علــی

موافقــة

الكونغرس لرفع العقوبات”.

Osama.almajed@albiladpress.com
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ال يمكن ألصحاب

الدخل المحدود تذوق
طعم “البزنس”

أسامة الماجد

أروع ما في هذه الحياة “القناعة والرضا بالقدر” ،لكن ماذا لو حلم أصحاب الدخل

فاجــع للبســطاء الذيــن يحاولــون أن “يترزقــون هللا” ،إضافــة إلــى صنبــور العمالة

المحدود المسحوقون بين طرقات الصمت وجنون الغالء وصعوبة المعيشة في

الســائبة الذي يتدفق دون توقف ،حتى طفحت شــوارعنا وطرقاتنا بهم ،فلهؤالء

البحث عن مفاتيح تؤدي إلى أبواب مشاريع تجارية متناهية الصغر “على قدنا”

تأثير كبير وواضح على الحركة التجارية فهم كالسيوف والخناجر والقنابل في

لتأميــن دخــل إضافــي للعائلــة والهــروب من عبوديــة الراتب الذي يمــوت قبل أن

طريق السوق المحلي وصغار التجار على وجه الخصوص.

يولد.

قــد ترفــرف علــى رأســك الســعادة عندمــا تــرى فــي منطقتكم عمــارة جديــدة بها

لطالمــا ســألت نفســي هــذا الســؤال الذي امتــص دمي ،هــل من الممكــن أن ينجح

محالت لإليجار ،فأول فكرة تقفز إلى ذهنك هي التوجه إلى المالك وسؤاله عن

أصحاب الدخل المحدود المطوقة حياتهم بأشــواك الديون والمعاناة في افتتاح

اإليجار ،فإذا كان مناسبا وال يؤثر على خط سير حياتك ومعيشة أسرتك ستفكر

مشــروع صغيــر للغايــة يفتــح لهــم أبــواب رزق تســاعدهم علــى تجنــب التأوهات

فــي اســتئجار محــل لتبــدأ بــه مشــروعك الصغيــر جــدا جــدا ،لكــن جــواب المالك

ويجعلهــم علــى أقــل تقديــر يصلــون إلــى نهايــة الشــهر وهم فــي اخضــرار الربيع

سيدمر جميع الحواس ،فاإليجار الشهري خمسة أضعاف راتبك.

ويشربون من نبع االكتفاء وعدم “التسلف من البرادات واألصدقاء”؟
يســافر النهــار ويأتــي الليــل واإلجابــة واحــدة ..كال مــن غيــر الممكــن أن ينجــح
أصحاب الدخل المحدود مهما بلغوا من الذكاء والفطنة في تذوق طعم التجارة
لعــدة أســباب منهــا ســيطرة اآلســيويين علــى ســماء وحقــول وبســاتين “البزنس
متناهــي الصغــر” مــن محــات تصليــح الهواتــف والبــرادات والمطاعــم وغيرهــا،
ناهيــك عــن مشــنقة تأجير الســجالت بالباطن وهــذه القضية مازالــت مبعث أرق

» »حسنا ...سيقولون لك اتجه إلى عالم التجارة اإللكترونية ..افتح حسابا
واعرض منتجاتك ،وآخر سيقول اشتغل في المنزل وروج لبضاعتك،
سيعطونك مرساة من الذهب وعليك إيجاد الشاطئ ،لكنك لن تصل أبدا
ألن المحصلة األخيرة ستكون كما هي ...من يعيش على الراتب المحدود
مع أسرته من الصعب أن يقترب من شجرة التجارة ،إنه يتمنى حتى
تضج األمنيات.

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

الخميس

 26سبتمبر 2019
 27محرم 1441

للتواصل17111483 :

بدور عدنان

ثورة الصناديق التونسية
أســفرت نتائــج االنتخابات التونســية في دورهــا األول عن وصول كل من أســتاذ القانون
الدســتوري قيــس ســعيد واإلعالمــي نبيــل القــروي ،فــي نتائج إلى حــد ما كانــت مفاجئة،
حيث سقطت أسماء معروفة لها باعها في العمل السياسي سواء من حيث تواجدها في
ً
سابقا أو من خالل عملها الحزبي.
النظام السياسي التونسي
قيس سعيد القانوني المستقل عرفه التونسيون من خالل شاشات التلفزيون عندما كان
يطــل علــى المشــاهدين لدقائق معــدودة يوضح ويحلل اإلشــكاالت القانونيــة ،قاد حملته
االنتخابيــة الصغيــرة مــن خالل شــقة صغيــرة ،اعتمد فــي تمويلها على أمــوال المتبرعين
الذين آمنوا به كما آمن به طلبته الشباب الذين رغم عزوفهم عن التصويت بشكل عام إال
أنه وبحسب اإلحصائيات تبين أنهم كانوا الشريحة العظمى التي صوتت لصالح سعيد.
تابعت المناظرة االنتخابية التي شــارك فيها ســعيد وشــدتني إجابته عندما تم سؤاله عن
وجهــة نظــره في عقوبــة اإلعدام ،فمن المعروف أن تونس تعتبر مــن أكثر البلدان العربية
ً
وفقا للقوانين
ميــاً للعلمانيــة لذلــك لــم أتوقع إجابته حيث صــرح بأنه مع عقوبة اإلعــدام
وعندمــا بحثــت أكثــر عرفــت أن ســعيد ال يتفــق مــع مســاواة الرجــل بالمــرأة فــي الميراث
كمــا أنــه يناهــض المثليــة التي يعتقد أنهــا ممولة وذات أجندة خارجية .ربما توجه ســعيد
ً
خصوصا
المحافــظ هو الذي دفع حزب النهضة اإلســامي لمغازلتــه ومحاولة التقرب منه
بعــد خســارة المقعــد الرئاســي لكــن ســعيد أوضح للجميــع أنه مســتقل وال يتقــارب مع أي
حزب.
أمــا اإلعالمــي نبيــل القروي صاحب قناه نســمة الفضائية ،والذي خــاض االنتخابات خلف
ً
شــخصيا أن تكــون حظوظه
القضبــان بتهمــة غســل األمــوال والتهــرب الضريبــي توقعــت
كبيــرة لســببين األول أعمالــه الخيريــة التــي طالــت شــريحة كبيرة مــن التونســيين الذين
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كانــت غايتهــم مــن الثــورة فــي المقــام األول اجتماعيــة ومعيشــية ،لذلــك رأت فئــة كبيرة
ً
خصوصا أنــه يقوم بمــا يتمنونه ممن
مــن التونســيين أن القــروي جديــر بالمقعــد الرئاســي
ســيعتلي كرســي الرئاســة حتــى قبــل أن يصــل إليــه ،أما الســبب اآلخر الحملة التي شــنت
ضــده والتــي أدت إلــى دخوله الســجن في هــذه الفتــرة بالتحديد ،ذلك ما يعطــي انطباعا
باضطهاد يطاله إلجباره على االنسحاب ،وما أدى إلى تعاطف التونسيين معه.

في اليوم الوطني السعودي

بثينة خليفة قاسم

في اليوم الوطني السعودي نقدم أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين

أصحــاب هــذه المحــاوالت ،ونرفــض االعتــداءات التــي تعرضت لها الشــقيقة

الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ولكل مواطن ســعودي .في

الكبــرى مــن قبــل شــذاذ اآلفــاق أذنــاب إيــران الــذي يســعون فــي خــراب هــذه

اليــوم الوطنــي الســعودي نتذكر عطاءات المملكة العربية الســعودية وأياديها

المنطقة.

البيضــاء ،ليــس فقــط فــي العالــم العربــي لكــن على مســتوى العالم اإلســامي

في اليوم الوطني الســعودي نضع أمام أعيننا الكثير من المخاوف والمخاطر

وعلى مستوى العالم كله.

التي تواجه األمة كلها في هذه اللحظة التاريخية الصعبة ونتذكر أن المملكة

فــي اليــوم الوطنــي الســعودي نتذكــر للشــقيقة الكبــرى مواقفهــا النبيلــة تجاه

العربيــة الســعودية أمامهــا مســؤولية كبيــرة فــي الحفــاظ على مقــدرات هذه

مملكــة البحريــن ومؤازرتهــا لنــا في كل ما يمــر ببالدنا من مواقــف صعبة ،في

األمــة ولعــب الــدور الرئيــس في لملمة شــتات األمــة وقيادتها للمــرور من هذا

اليــوم الوطنــي الســعودي نتذكر الــدور والمكانة الدولية التــي تحتلها المملكة

المنعطــف الخطيــر والوصــول بهــا إلــى بر األمــان .في هــذه اللحظــة الخطيرة

العربية الســعودية لدى العالم وأهمية هذا للعرب والمســلمين بشــكل عام ،في

التــي تتعــرض فيهــا دول عربيــة كبيرة لحرب وجــود حقيقية يقــع على عاتق

اليوم الوطني السعودي نؤكد على رمزية المملكة العربية السعودية ومكانتها

الشــقيقة الكبــرى مســؤولية القيادة والدعم لوقف حالــة التدهور التي أصابت

التي ال تتزعزع لدى كل مسلم في هذا العالم بصفتها زعيمة العالم اإلسالمي

أطراف هذه األمة والتي يســعى صناعها إلى النفاذ إلى قلب األمة وشــرايينها

بما تتشــرف به أراضيها من مقدســات ورعايتها كل ما هو إســامي ،ورعايتها

واإلجهاز على ما تبقى منها.

الكريمة للمشاعر المقدسة وحجاج بيت هللا الحرام .
في اليوم الوطني السعودي نرفض كل المحاوالت البائسة التي تحاول النيل
مــن هيبــة المملكــة العربيــة الســعودية ومكانتهــا ونقــف صفا واحــدا في وجه

» »وكل عام والشقيقة الكبرى بخير وتقدم وعطاء ،وكل عام واألمة
اإلسالمية كلها بخير وأعان الله القيادة السعودية على القيام بدورها
المأمول تجاه األمتين العربية واإلسالمية.

» »ثار الشعب التونسي مجدداً لكنه ثار هذه المرة بأصواته التي أودعها الصناديق،
ثار ضد مترشحي النظام السياسي واألحزاب والقيادات السابقة واختار أن ال
يختار من اختارهم سابقاً.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

األب الوحش
فيديو صدم كل من شــاهده ،أب -ويؤســفني أن أســتخدم هذا المصطلح الذي ال
يليق به ويحط من قدر األبوة التي ال صلة له بها  -يعنف رضيعته ذات األشــهر،
يضربها ويوجه لكمات لبطنها ،ويجبرها على الوقوف بشد رجليها حتى تحسب
في لحظة أنك ســترى كيف ستكســر الرجلين بين يديه الضخمتين ،فيديو مؤلم
ال يتحمل أي إنسان رؤيته.
خــال ســاعات ،خرج لنا هــذا الوحش يبرر فعلته بأعــذار قبيحة كفعله ،ويحاول
أن يبــرئ ســاحته بــأن الفيديــو قديــم ،وأن زوجتــه تركــت المنزل منذ أســبوعين

هاكثون نسائي...
“تنافس وابتكار”

تاركــة وراءهــا أربعــة أطفــال ،وأنــه خــال فترة تســجيل الفيديــو كان يعاني من

عبدعلي الغسرة

مع استعدادات المجلس األعلى للمرأة لالحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2019م

وللمــرأة البحرينيــة القــدرة الكبيرة والفاعلة في كل مجاالت اإلبــداع بما فيها اإلبداع

والذي يصادف  1ديسمبر ،وتم تخصيصه لالحتفاء بالمرأة في مجال “التعليم العالي

اإللكتروني بفضل ما نهلته من علوم ومعارف في المدارس والجامعات ،وبما حصلت

وعلوم المستقبل” ،نظمت األمانة العامة للمجلس لقاء بالتعاون مع جامعة بوليتكنك

عليــه مــن تدريبــات مهنية في مجال عملها ،فالبحرين كمــا هي بحاجة إلى المبتكرين
ً
أيضا بحاجة إلى المبتكرات والمبدعات في أعمالهن.
فهي

بعنــوان “تنافــس وابتــكار” ،وهي أول مســابقة علمية لتشــجيع المــرأة البحرينية على

لقــد اســتطاع المجلــس األعلــى للمــرأة بقيادة صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة

وشــركة  )Brinc/بتلكــو) للتعريــف بـــالمسابقة العلميــة “هاكثــون المــرأة البحرينيــة”
التنافــس واالبتــكار فــي مجــاالت (الفرص االســتثمارية والريادية ،خدمــات التوعوية
األســرية ،التطويــر الوظيفــي ،الخدمــات المســاندة ،التعلــم مدى الحياة ،جــودة حياة،
إدارة المعرفة والتنمية المستدامة).

بنــت إبراهيــم آل خليفــة ـ قرينــة جاللة الملك ـ أن يُ نظم الكثير من البرامج السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والمهنيــة والحقوقيــة للمــرأة البحرينيــة ،وبالتعــاون مــع
مختلــف المؤسســات الرســمية واألهليــة ،مــا أثمــر مخرجات ســاهمت فــي تعزيز دور

وتعتبــر هــذه الفعاليــة مــن المبــادرات الوطنيــة التــي يُ نظمهــا المجلس األعلــى للمرأة،

المرأة في المجتمع البحريني ومكنتها من الكثير من المكتسبات المجتمعية ،وهذا ما

وتهدف إلى اكتشاف مواهب المرأة البحرينية ورفع قدرتها االحترافية في مجاالت

تنبثــق عنــه رؤية قيادة المجلس بأن المرأة البحرينية تحتاج لتوفير البرامج والدعم
ً
ومستقبل.
والمساندة لتنهض حاضرًا

المــرأة فــي مجــال تطويــر البرمجيــات وتصميــم البرامــج وتطويــر مهاراتهــا التقنيــة

العلم والمعرفة والذكاء ،والمرأة
» »وتمتلك مملكة البحرين المرأة صاحبة ِ
البحرينية قادرة ومهيأة لإلبداع واالبتكار إذا توفرت الحاضنات التي تحتضن
المبدعة وتوفر محفزات االبتكار ،والمجلس األعلى للمرأة هو
العقول ُ
الحاضن لتلك العقول والضامن لتلك المحفزات التي تساعد النساء على
تنفيذ ابتكاراتهن وصقل إبداعاتهن.

التقنيــة الذكيــة والســحابية ووفق أفضــل المعايير العالمية ،ومن أجل تشــجيع إبداع
بمــا يــؤدي إلــى النهــوض بالمــرأة البحرينيــة كعنصــر مُ شــارك فــي التنمية المســتدامة،

وستتلقى المشاركات في هذه المسابقة الدعم واإلرشاد لحين تقديم المشاريع للجنة
ســيعلن عن أســماء الفائزات في نهاية أكتوبر 2019م ،وبجوائز مالية
التحكيم حيث ُ

تصل لـ ( )19ألف دوالر لثالث من الفائزات.

حالــة نفســية ،وأن نشــر الفيديــو جــاء بنيــة كيديــة من زوجتــه الهاربــة! أعذار ال
يمكن أن ُتقبل ،وال يمكن أن تمرر هكذا ويضيع حق تلك الرضيعة المعنفة ،والتي
القت ما القت من ألم جسدي ،وترهيب نفسي.
الحادثة ال ترتبط بمكان وال يمكن أن تســقط بالتقادم ،البد من أن يحاســب هذا
األب بحســاب عســير ،ليدرك حجم الجريمة التي ارتكبها ،والذي بالشــك ارتكب
غيرهــا علــى تلــك الطفلــة وإخوتهــا بــل حتى علــى الزوجــة ،والتي كما يبــدو أنها
لــم تعــد تحتمــل أكثر فهربت ،كما البد من محاســبة األم التي ســكتت طوال تلك
الفترة عن هذه الجريمة التي ال تغتفر.
فــي الغــرب هنــاك جهــات حكوميــة وأخــرى أهلية ،تقف فــي وجه كل مــن يتجرأ
ويعنــف أطفالــه ،فتحرمهــم من هذه النعمــة التي لم يقدروها ،فتســحب واليتهم
منهــم ،إمــا أن تــوكل مهمتهــم ألســر محرومــة مــن نعمة اإلنجــاب ،أو تتولى أســر
ً
حفاظا على
متبرعة رعايتهم وســط أطفالهم ،أو حتى بقاءهم في دور الرعاية،
ســامة أولئــك األطفــال الذين لم يجــدوا الحمايــة واألمان بين أبويهــم ،والوقت
حــان لتوفيــر مثــل هذه المراكــز الحكومية ،والتي تضرب بيد مــن حديد على يد
كل مجــرم مــن اآلبــاء أو األمهــات ،وتعاقبهم بالحبس والغرامــات! على أن يكون
إدخــال أولئــك األطفــال تلــك المراكــز برســوم إجباريــة ،بمثابــة نفقة علــى الطفل
تستقطع ما ال يقل عن نصف الراتب كي يرتدع.
» »ياسمينة :البعض يخاف القانون أكثر من خوفه من الله.

دوري سماهيج
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ّ
تعثر فريق ريا للوالئم بشكل مفاجئ
بعــد لقائــه مــع فريــق الوســطى فــي

انطــاق الجولــة الثانيــة لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

مبــاراة تفوقــت فيها خبرة الوســطى
علــى نشــاط فريــق ريا للوالئــم ،فيما
تمكــن فريــق األمجــاد مــن تحقيــق
فــوزه الثاني على فريق الفهود الذي
تلقــى هزيمتــه الثانيــة ،واســتطاع
واحة األطفال تخطي فريق الحياك،
فيمــا فريــق الجنمــة تغلــب علــى
فريــق المعتــوق .وذلك فــي مباريات
الجولــة الثانيــة مــن دوري ســماهيج
لكــرة القــدم الــذي يقام بالتعــاون مع
نــادي ســماهيج الثقافــي والرياضــي
وبرعايــة صالــة Energy Avenue

الخميس

ومصانع الحايكي.

 26سبتمبر 2019
 27محرم 1441
فريق المنامة

فريق الرفاع

أحمد مهدي

عاما
اليوم قرعة بطولة آسيا تحت ً 23

تنطلــق اليــوم (الخميس) منافســات الجولة الثانية لــدوري ناصر بن حمد الممتاز
لكرة القدم للموســم الرياضي - 2019 ،2020وذلك بإقامة لقاءين على االســتاد
الوطني.
يلعــب المحــرق مــع الحالــة عنــد 4.55
عصــرًا ،وعند  7.30مســاء يلعب الرفاع
مع المنامة.

يجــري االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم،

سيتم توزيعها على  4مجموعات.

اليــوم الخميــس  26ســبتمبر الجــاري،

وجــاء منتخبنــا األولمبــي بحســب

قرعة بطولة آسيا تحت  23عاما ،2020

تصنيــف االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم
فــي المســتوى الرابــع الــذي يضــم ً
أيضــا

والتــي ســتقام فــي تايلنــد فــي الفترة 9
وحتى  26يناير المقبل.

منتخبــات :ســوريا وإيــران واإلمــارات،

وتقــام مراســم القرعــة فــي فنــدق “رامــا

فيمــا المســتوى األول يضــم منتخبــات:

غاردنز” بالعاصمة التايلندية (بانكوك).

تايلنــد

وسيشــارك منتخبنــا األولمبــي فــي

فيتنــام وقطــر ،المســتوى الثانــي :كوريا

تأهلــه

الجنوبيــة ،العــراق ،اليابــان ،كوريــا

المســتحق ،والذي يعد للمــرة األولى في

الشــمالية ،المســتوى الثالــث :الصيــن،

النهائيــات

اآلســيوية

بعــد

(المســتضيف)،

لقــاء مؤجــاً بعــد
ً
والرفــاع يملــكان

وتســتكمل مباريــات الجولــة غــ ًدا

غيابهما عن الجولة األولى.

الجمعــة ،إذ يلعــب الحــد مــع األهلــي،

وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم ،فــإن

الرفاع الشرقي مع البسيتين ،والشباب

المحــرق ســيظهر فــي الــدوري للمــرة

مع النجمة.

األولــى تحت قيــادة المــدرب البرازيلي

حاليــا إلــى
ويشــير ترتيــب الــدوري
ًّ

ماركــوس باكيتــا أمــام الحالــة بقيــادة

صــدارة ثالثيــة بيــن األهلــي والنجمــة

أحمد مهدي

والرفــاع والرفــاع الشــرقي والحالــة
ً
علمــا أن المحــرق
والشــباب أي نقــاط،

والحــد بواقــع  3نقاط لكل واحد منهما،
فيمــا البســيتين والمنامــة بنقطــة لــكل

لقــاءه األول بأربعــة أهــداف دون رد

واحــد منهمــا ،وال تملــك فــرق المحــرق

أمام النجمة.

كأس محمــد الســادس لألنديــة العــرب

خصوصــا بعــد خســارته لقــب الســوبر،
ً

األبطال إلى الدور ثمن النهائي ،ويسعى

وتعادلــه فــي الجولــة األولــى أمــام

لتحقيق بداية إيجابية في المنافســات

البسيتين بهدف لكليهما.

خصوصا
ً
المحلية عبر مسابقة الدوري،

الرفــاع بقيــادة المــدرب علــي عاشــور

مــع التعاقــدات العديــدة التــي أجرتهــا

عائــد مــن المنافســات العربيــة بــكأس

إدارة النــادي علــى صعيــد المحلييــن

محمــد الســادس لألنديــة األبطــال

والمحترفين.

بتعــادل إيجابــي مــع فريــق أولمبيــك

وفــي المبــاراة الثانيــة التي تعــد تكرارًا

آســفي المغربــي ،أمــا المنامــة فيقــوده

للقــاء الســوبر الــذي أقيــم  15ســبتمبر

المــدرب التونســي محمــد المكشــر،

الرفــاع

والــذي اســتلم المهــام الفنيــة مــع بداية

الجــاري،

المدرب الوطني محمد زويد.
ويدخــل الحالــة المبــاراة بعــد أن خســر

ً
منتعشــا بعد التأهل في
المحرق يدخل

أمــا المنامة ،فإنه يأمــل بفوز هو األول،

وانتهــى

بتفــوق

وتتويجه بطال ،يسعى السماوي الرفاع

الموسم الجديد.

إلى تكرار تفوقه على المنامة وتحقيق

وتنتظــر الرفــاع مبــاراة اإليــاب أمــام

فوز يمنحه بداية إيجابية نحو الحفاظ

الفريــق المغربــي يوم  1أكتوبــر المقبل،

علــى اللقــب الــذي أحــرزه الموســم

أي مباشرة بعد لقاء المنامة اليوم.

الماضي /2018.2019

أوزبكســتان،

تاريخ كرة القدم البحرينية.

أستراليا ،األردن والسعودية.

وإلى جانب منتخبنا األولمبي سيشــارك

ويشــرف علــى تدريب منتخبنــا المدرب

 15منتخ ًبــا بمــا مجموعــه  16منتخ ًبــا

التونسي سمير شمام.
فريق المحرق

طالق :عرض إماراتي لمحمد حبيب

ال توافــق مــع المدرب المــدوب وتونســي لرجــال توبلي
علي مجيد

فريق الحالة

المؤيد يستقبل الشوري رضا منفردي

بحــث زيــادة حجــم التعــاون الشــبابي والرياضــي

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة

كشــف أميــن الســر العــام بنــادي توبلــي جاســم

أيمــن المؤيــد بمكتبه ،رئيس لجنة شــؤون

طالق عن تلقي ناديه لخطاب رســمي من قبل

الشــباب بمجلــس الشــورى رضــا إبراهيــم

نــادي إماراتــي يطلــب فيــه التعاقــد مــع نجمــه

منفردي.

ونجم منتخبنا الوطني لكرة اليد محمد حبيب

وخــال اللقــاء أكــد وزير شــؤون الشــباب

للموسم الرياضي الجديد.

والرياضة الدور البارز الذي تقوم به لجنة

وقــال طــاق فــي تصريــح لـ”البــاد ســبورت”
ً
رســميا مــن
عرضــا
تلقينــا فــي اآلونــة األخيــرة
ًّ

شــؤون الشباب بمجلس الشورى في دعم

احــد األندية اإلماراتيــة يطلب فيه ضم محمد

الحركــة الشــبابية والرياضــة وحرصهــا

حبيــب لصفوفــه ،وبدورنــا فــي نــادي توبلــي

الموصــول علــى التعــاون مــع الســلطة

أرســلنا لهــم خطايــا يكشــفون فيــه عــن قيمــة

التنفيذيــة لضمان التطبيق األمثل لبرامج

العرض لكي يتم دراسته وهم بانتظار ذلك.

تطويــر الحركــة الشــبابية والرياضيــة

وحــول عرضي األهلي والنجمة لالعب نفســه،

فــي المملكــة مشــيرًا إلــى أهميــة تنســيق

أشــار طــاق إلــى أن األهلــي لــم يجــب حتــى

المواقــف بيــن وزارة شــؤون الشــباب

اآلن حــول طلبنــا لتبيــان تفاصيــل عرضهــم،

لقطة لالعب محمد حبيب

فيمــا النجمــة فقد بين ذلك فــي خطاب مماثل

والموضوع بيد مجلس إدارة نادي توبلي اآلن
للبت في القرار.

وحــول مســتجدات مــدرب الفريــق األول ،بين

طــاق أن اإلدارة لــم تصــل لنقطــة توافــق مــع
المــدرب أحمــد المــدوب لالســتمرار كمــدرب

والرياضة ولجنة شــئون الشــباب بمجلس

للفريــق األول والشــباب كمــا حــدث فــي العــام
الماضــي ،وبــدوره قامت إدارة النــادي بتكليف
مدرب الفئات التونسي أشرف بتدريب الفريق
والــذي بــدد إعــداد فعليــا منــذ أســبوع تقري ًبــا
وذلــك بشــكل مؤقــت لحين البحــث عن مدرب

يشــغر هــذا المنصــب ،وقد يكون التونســي هو
المــدرب الــذي ســيدير كفــة رجــال توبلــي فــي
الموسم الجديد بحسب ما ستسفر عنه عملية
البحــث عــن مــدرب ســواء للفريــق األول أو
للفئات الغمرية.

الشــورى في ســبيل دعم االســتراتيجيات
التــي تقــدم للشــباب والراميــة إلــى

المؤيد يستقبل منفردي

وبحــث المؤيــد مــع رئيــس لجنــة شــئون

األمــر والذي ســاهم في دعم عمــل اللجنة

القضايــا

وتصوراتهــا تجــاه الشــباب والرياضــة في

المرتبطــة بمســيرة الحركــة الشــبابية

المملكة مشــيرًا إلى أن أهمية زيادة حجم

والرياضية في المملكة كما تم اســتعراض

التعاون بين الجانبين في ســبيل التطبيق

الخطــط والبرامــج التــي تقدمهــا وزارة

األمثــل لبرامــج وخطط الــوزارة الموجهة

الشــباب

بمجلــس

الشــورى

شــؤون الشباب والرياضة للنهوض بجميع

للقطاعــات التــي ترعاهــا مؤكــ ًدا وقــوف

االرتقــاء بكافــة منظومــة العمــل الشــبابي

مكونات العمل الشبابي والرياضي.

رئيــس وأعضــاء لجنة الشــباب إلى جانب

والرياضــي في المملكة والبلوغ بها ألعلى

ومــن جانبــه ،أشــاد منفردي بتعــاون وزير

الــوزارة والتعــاون معها من أجــل االرتقاء

المستويات.

شؤون الشباب والرياضة مع لجنة الشباب

بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة.

حياة بنت عبدالعزيز تزور تدريبات “سيدات السلة”
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية البحرينية

اســتمرارًا لمسلســل الزيارات التي تقوم بها اللجنة األولمبية لتفقد اســتعدادات المنتخبات
الوطنية للمشاركة في النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة الخليجية التي ستحتضنها
دولة الكويت الشقيقة من  20لغاية  30أكتوبر المقبل ،قامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية ،رئيسة لجنة رياضة المرأة بزيارة تدريبات
منتخب كرة السلة على صالة نادي ألبا.
وكان فــي اســتقبال الشــيخة حيــاة بنــت

خليفــة تدريبــات المنتخــب بقيــادة المــدرب

البحرينــي لكــرة الســلة ناصــر القصيــر وعــدد

القصيــر والمدربــة نــورة الشــيخ ثــم التقــت

عبدالعزيــز آل خليفــة نائــب رئيــس االتحــاد
مــن أعضاء مجلس إدارة االتحاد والجهازين
الفني واإلداري.

وشــهدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل

تفقدت تحضيراتهن
استعدادا لدورة
ً
رياضة المرأة
الخليجية

الصربــي “فانيــا” ومســاعده الوطنــي احمــد

الالعبــات وتحدثــت إليهــن معربــة عــن
اعتزازهــا وتقديرهــا الكبيــر لمــا يبذلنــه مــن
جهــد وعطــاء فــي ســبيل الوصول إلــى أعلى
مراحــل الجاهزيــة الفنيــة والبدنيــة ،منوهــة

بدعم ســمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة

الســلة بمنتخــب الســيدات وحــرص ســموه
على االهتمام بالنشاط النسائي وتوفير كافة

أشــكال الدعم لكرة السلة النسائية ،باإلضافة

حياة بنت عبدالعزيز تتوسط منتخب سيدات السلة

من الزيارة

إلى حرص ســموه على االهتمام بكافة أزكان

مشــيرة إلــى أن منتخــب كرة الســلة للســيدات

وأضافــت “إننــي علــى ثقــة بقدرتكــن علــى

صــورة ناصعــة عن كــرة الســلة النســائية وما

اللعبة لتشهد كرة السلة في عهد سموه طفرة

يعتبــر أحــد أبــرز المنتخبــات المنافســة علــى
ً
عطفا على نتائجه خالل الدورات
اللقب وذلك

تخطــي جميــع الصعــاب وتقديــم افضــل مــا

تزخــر بــه مــن عناصــر بــارزة ،”..مؤكــدة أن

وأكــدت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل

الماضيــة والتي كان آخرها النســخة الخامســة

عاليا فــي المحفل
لديكــن لرفــع اســم مملكتنا ً

اللجنــة األولمبيــة والبعثــة اإلداريــة لن تدخر

الخليجــي ،فأنتــن تملكــن الرغبــة والعزيمــة

خليفــة أهميــة المثابــرة واالجتهــاد خــال

 2017عندمــا أحــرز المركــز الثانــي والميداليــة

واإلصــرار وهــو ســاحكن فــي المنافســة

والمســاندة للمنتخــب لتحقيق أفضل النتائج

المرحلة القادمة تحضيرًا للمشاركة الخليجية،

الفضية وكان قريبا من حصد اللقب.

ونحــن علــى يقيــن بانكــن ستســعين لتقديــم

والمستويات.

كبيرة من كافة النواحي.

جهــ ًدا في ســبيل تقديــم كافة أشــكال الدعم

محمود المغربي يتطلع لتحقيق اإلنجازات
أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

أنهــى العــب منتخبنــا الوطنــي المتميــز محمــود المغربــي مشــاركته في بطولــة أرنولد كالســيك التــي أقيمت بمدينة برشــلونة
اإلســبانية في الفترة من  20وحتى  22من شــهر ســبتمبر الجاري في مســابقة الفيزيك والتي شــهدت مشــاركة عالمية واســعة
من قبل نخبة من الالعبين من مختلف دول العالم وشهدت منافسة قوية بينهم جميعً ا.
وأع ـ ــرب الــمــغــربــي ع ــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة

مـ ــن ن ــوع ــه ــا فـ ــي أعـ ـ ــرق وأق ـ ـ ــوى ب ــط ــوالت

بناء األجــســام والفيزيك ،متطلعً ا لتحقيق

بمشاركته في هــذه البطولة القوية والتي

مشواره الرياضي في رياضة بناء األجسام
والفيزيك التي بــات اإلقــبــال عليها ضخمً ا
ج ًّدا.

وصفها بأنها شهدت أقوى المنافسات نظرًا

اإلن ــج ــازات الــمــشــرفــة فــي عــالــم االحــتــراف

لإلقبال الواسع من قبل نخبة من الالعبين

فــي الــعــصــر الــذهــبــي ،واالســتــفــادة الكبيرة

وأثـ ــنـ ــى ال ــم ــغ ــرب ــي ع ــل ــى ج ــه ــود االت ــح ــاد

مــن الــمــســتــويــات العالمية المختلفة التي

البحريني لرفع األثقال وعلى رأســه رئيسه

وأش ــار البطل محمود المغربي أنها كانت

حضرت البطولة ،معربًا عن تطلعه للتواجد

الــســيــد ســلــطــان الــغــانــم رئــيــس اتــحــاد غــرب

مشاركة ناجحة بالنسبة له وتجربة فريدة

والمشاركة في بطوالت قادمة أخرى خالل

آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية ،النائب

الذين جاءوا من مختلف بقاع األرض.

بعد مشاركته
الناجحة في بطولة
أرنولد كالسيك
لبناء األجسام
األول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع األثقال،
مساعد رئيس االتحاد العربي وجميع أعضاء
مجلس اإلدارة ،من خالل الدعم والمتابعة

محمود المغربي خالل مشاركته األخيرة

والــمــســانــدة الــمــســتــمــرة ل ــه خـــال بــرنــامــج
التدريبي ،مؤك ًدا أنه سيواصل مشواره من
أجــل تحقيق الــمــزيــد وتمثيل الــوطــن خير
تمثيل.
ويــعــتــبــر ال ــاع ــب مــحــمــود الــمــغــربــي أحــد
الالعبين البحرينيين البارزين في رياضة
بناء األجسام وبالتحديد الفزيك ،حيث أنه

تمكن في العام الماضي من تحقيق المركز
األول وصــعــود منصة التتويج ورف ــع علم
المملكة والتقلد بالميدالية الذهبية ببطولة
دبي لبناء األجسام ضمن مسابقة الفيزيك
للفئة الطولية  170سم ،إلى جانب إنجازاته
المتميزة فــي البطوالت التي أقيمت على
أرض المملكة.
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المحرق يفوز على هايتك بانكوك بـ”آسيوية السلة”

يــــصــــارع فــــوبــــون بـــريـــفـــز الـــتـــايـــوانـــي عـــلـــى الـــتـــأهـــل لــنــصــف الــنــهــائــي
محمد الدرازي
ً
فــوزا مهمًّ ــا على فريق هايتــك بانكوك التايلنــدي بنتيجة ( ،)80/97فــي المباراة التي
حقــق فريــق المحــرق
جمعــت بينهمــا يــوم أمــس األربعاء ،ضمن لقاءات الجولة الثانية لحســاب المجموعــة األولى من البطولة
اآلســيوية لألنديــة األبطــال التــي تحتضنهــا العاصمــة التايلنديــة بانكــوك فــي الفتــرة مــن  24وحتــى 29
سبتمبر الجاري.
وهذا هو الفوز األول الذي يحققه المحرق في البطولة

بنتيجة .68/66

عــقــب خــســارتــه الــمــاضــيــة أمـ ــام فــريــق نــفــط عــبــادان

وعودة للمواجهة ،استطاع المحرق من فرض أفضليته

اإليراني ،ليرفع رصيده إلى  3نقاط ،فيما تلقى الفريق

الفنية على مجريات الــشــوط األول ال ــذي تــقــدم فيه

المستضيف الــخــســارة الثانية عقب خسارته األولــى

بنتيجة  ،58/30بعد أن فاز في الربعين األول والثاني

أمــام فريق فوبون بريفز التايواني وبــات رصيده إلى

يتحسن أداء الفريق التايلندي
بـ 15/17و ،33/13قبل أن
ّ
ّ
متمكنًا من تقليص الفارق بفوزه في
في الشوط الثاني

وحافظ المحرق بهذا الفوز على كامل حظوظه في

الربعين الثالث واألخير بـ 22/20و.28/19
وشهدت المباراة ً
تألقا الفتًا لألميركي كيفن مرفي في

فريق نفط عبادان الذي حجز البطاقة األولــى ،إذ بات

صفوف الفريق الفائز ،حيث سجل  37نقطة ،وأضاف

عــلــى ممثل الــوطــن الــفــوز فــي لــقــائــه األخــيــر فــي دور

 9متابعات.

المجموعات اليوم أمام فريق فوبون بريفز التايواني

ويقود تدريب المحرق في البطولة المدرب األميركي

الـ ــذي ســيــقــام ف ــي الــســاعــة  11:30صــبــاحــا بتوقيت

دايان موري ويساعده المدرب الوطني إبراهيم الدرازي،

نقطتين.
المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي ومرافقة

البحرين.

فيما تضام قائمة الفريق  12الع ًبا هــم :محمد حسن،

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها ،خرج

كاظم ماجد ،بدر عبدهللا ،أحمد حسن ،محمد بوعالي،

فريق نفط عابدان اإليراني بانتصاره الثاني ،إثر فوزه

علي شكر هللا ،محمد ناصر ،علي ربيعة ،علي أصغر،

الصعب على حــســاب فــريــق فــوبــون بريفز التايواني

سيد محمد حميد ،مايك هاريس ،وكيفن مورفي.

جانب من اللقاء (تصوير محمود يوسف)

سوزا يجتمع مع المدربين

فتح باب الترشيح النتخابات نادي سترة
نادي سترة

تـــعـــاون مــســتــمــر بــيــن الــجــهــاز الــفــنــي لــــ”األحـــمـــر” مـــع األنــديــة

صــرح المديــر اإلداري لنــادي ســترة الثقافــي والرياضــي علــي العالــي
عــن فتح باب الترشــح النتخاب رئيس وأعضــاء مجلس إدارة ،وذلك
للدورة االنتخابية .2020-2023

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

احتضــن مقــر االتحاد البحريني لكرة القدم ،بداية األســبوع الجاري ،االجتماع

وأك ــد أن إدارة الــنــادي سوف

الجمعية الــعــمــومــيــة المنتهي

الفنيــة للفريــق األول باألنديــة ،وذلــك بحضــور األجهــزة الفنيــة للمنتخبــات

تبدأ في تلقي طلبات الراغبين

عضويتهم بسرعة التوجه إلى

في الترشح النتخابات النادي

مقر النادي لتجديد عضويتهم

الوطنية ورئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري.

ـدءا مــن يــوم األح ــد الموافق
بـ ً

حــتــى يتسنى لــهــم الــمــشــاركــة

 6أك ــت ــوب ــر 2019م بــالــمــبــنــى

في اجتماع الجمعية العمومية
والـــــــذي ســـــوف يـ ــقـ ــرّ ر الح ـ ً
ـق ــا

التنســيقي بيــن الجهــاز الفنــي للمنتخب الوطنــي األول لكرة القــدم مع األجهزة

وج ـ ــاء االج ــت ــم ــاع ب ــه ــدف التنسيق

األنــديــة فيما يخص العبي المنتخب

المتبادل بين الجهاز الفني للمنتخب

الــوطــنــي ،إذ ســيــقــدم الــجــهــاز الفني

الــوطــنــي األول لــكــرة ال ــق ــدم بــقــيــادة

للمنتخب تقارير ومعلومات شاملة عن

المدرب البرتغالي هيليو سوزا وطاقمه

العبي كل فريق في صفوف المنتخب،

المعاون ،مع األجهزة الفنية لألندية الـ

وذلك بصورة دورية.
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وشـ ّ
ـكــل االجــتــمــاع فــرصــة للقاء بين

المدرب سوزا ومدرب اللياقة للمنتخب

واألجهزة الفنية لألندية ،فيما يخص

جوزيه مع مدربي ومدربي اللياقة في

إمكانية استفادة مدربي األندية من

األندية ،إذ شهد االجتماع استعراض

أجــهــزة الــتــدريــب المختلفة التابعة

واالتــفــاق على عــدد مــن النقاط جاء

للمنتخب ،والتي تشمل قياس اللياقة

أبــرزهــا تبادل المعلومات بين الجهاز

البدنية والسرعة وغيرها.
وشــهــد االجــتــمــاع الــتــأكــيــد مــن قبل

جانب من االجتماع

ال ــج ــه ــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي

تصب فــي صــالــح المنتخب الوطني

عــلــى عــقــد ل ــق ــاءات دوريــــة مستمرة

ونجاح مشواره القادم في التصفيات

مــع األجــهــزة الفنية لألندية؛ للتعاون

الــمــزدوجــة المؤهلة إلــى كــأس العالم

والــتــشــاور فــي مختلف األمـ ــور التي
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بالتنسيق مع وزارة شؤون
الشباب والرياضة

غلق باب تجديد

كما شهد االجتماع االتفاق على زيادة
التعاون بين الجهاز الفني للمنتخب

الــفــنــي للمنتخب الــوطــنــي ومــدربــي

اإلداري لــلــنــادي وحــتــى تاريخ

ومــــــنــــــاقــــــشــــــة

الـ ــعـ ــضـ ــويـ ــات

التقرير المالي

وذلـــــــــــك ف ــي

واألدبـــــــــــــــــي

تمام الساعة

وتـــــرشـــــيـــــح

مساء وفي
ً
7

رئــــــــــــيــــــــــــس

نــــفــــس ذات

وأعـــــــــضـــــــــاء
مـــــــــجـــــــــلـــــــــس

الـــســـيـــاق ،دعــا

اإلدارة.

الـــعـــالـــي أع ــض ــاء

اكتمال عقد المتأهلين للدور ربع النهائي
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

اكتملــت فــرق الــدور ربــع النهائــي (المجموعــات) لــدوري خالــد بــن حمد لكــرة قــدم الصاالت
بعد تأهل فريق نادي ســار إلى دور الثمانية إثر انتصاره على فريق مركز شــباب القادســية
بخمســة أهــداف مقابــل هــدف واحد ســجلهم صالح حميــد ( 17و  ،)37حســن محمد عبدهللا
( ،)14حســن محمد حســن ( )30والســيد علي حســين ( ،)40وســجل هدف القادســية الوحيد
مصلــح أحمــد ( ،)36وحصــل العــب فريــق نــادي ســار صالح حميــد على جائــزة أفضل العب
في المباراة.

قرعة الدور ربع النهائي
أج ــرت اللجنة المنظمة ل ــدوري خالد
بــن حمد الــســابــع قــرعــة المجموعتين
(ربــع النهائي) ،وذلــك مساء يوم أمس
األول بعد انتهاء المنافسات بحضور
مندوبي الفرق المتأهلة بإشراف رئيس
اللجنة الفنية مكي سعيد وأمين السر
مسؤول التسجيل جعفر السندي.
وقــ ّدم سعيد والسندي شـ ً
ـرحــا سريعً ا
لالئحة في بعض النقاط لتبدأ عملية
سحب القرعة بحضور مدير الــدوري

نجم يوسف الذي حرص على وصول
التعليمات إلى مندوبي الفرق المتأهلة.
وأج ـ ــاب رئــيــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة على
استفسارات مندوبي الفرق المتأهلة
إلى الدور ربع النهائي تمهي ً
دا النطالق
الــمــرحــلــة الــمــهــمــة ،مــوضـ ً
ـحــا أن شــرح
بعض بنود الالئحة في هذه المرحلة
لتالفي األخطاء قبل وقوعها ولضمان
تسيير المباريات بدون عوائق.
وطــالــب رئــيــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة مكي
ســعــيــد الــاعــبــيــن والــجــهــازيــن الفني
واإلداري في الفرق المشاركة بالتزام

خالل القرعة

ال ــق ــان ــون لــيــظــهــر دور الــمــجــمــوعــات
بطريقة مــشــوّ قــة تليق بــاالســم الــذي
يــحــمــلــه الـــــــدوري ويــســتــحــقــه شــبــاب
المملكة.
وأكــد سعيد أن اللجنة الفنية ستهتم
بتطبيق الــقــانــون بــمــا يــخــدم الــفــرق

مكي سعيد يُكرّم أحد الالعبين

والالعبين واللجنة المنظمة ،مشيرً ا
إلى ضرورة تنفيذ التعليمات من جميع
الفرق النسيابية المباريات.
ووزع ــت اللجنة المنظمة الــفــرق إلى
مجموعتين بعد ختام مباريات الدور
الرابع ،وضمت المجموعة األولى نادي

من لقاء نادي سار ومركز شباب القادسية

بوري ،مركز شباب النعيم ،مركز شباب
أبوقوة ومركز شباب سافرة.
وضمت المجموعة الثانية فرق مركز
شــبــاب الــوســطــى ،نــــادي ســــار ،مــركــز
ش ــب ــاب مــديــنــة حــمــد وم ــرك ــز شــبــاب
السهلة الجنوبية.

في دوري
خالد بن حمد
لكرة قدم
الصاالت

الخميس
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بدر ناصر يكسب احترام وتقدير أسرة ألعاب القوى العالمية

رغــــم خـــســـارتـــه مــقــعــد الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي أول تــجــربــة انــتــخــابــيــة

حسن علي من الدوحة
فــي أول تجربــة لمملكــة البحريــن فــي المنافســة علــى مقعــد اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد الدولي

أللعــاب القــوى ،لــم يحالــف الحــظ مرشــح االتحــاد البحريني أللعــاب القــوى المهندس بــدر ناصر
ً
صوتا فــي االنتخابات التي جرت
محمــد فــي الفــوز بهــذا المنصب الدولي المهــم بعدما حصد 41
مســاء أمس األربعاء بكونجرس االتحاد الدولي الـ  52بفندق الشــيراتون في العاصمة القطرية

الدوحــة برئاســة البريطانــي “سباســتيان كــو” الذي فــاز بوالية جديــدة لرئاســة ( )IAAFبالتزكية

لعــدم تقــدم أي مرشــح لمنافســته وحصولــه على الغالبيــة المطلقــة المؤيدة له للبقاء على ســدة
الرئاسة.

ورغــم الخســارة فــإن بــدر ناصــر خــرج مرفوع

الــرأس وكســب احتــرام وتقديــر الجميــع
باعتبــاره أحــد أصغر المرشــحين علــى المنصب

الدولــي فــي ظــل ثباتــه وجرأتــه فــي الترشــح
لالنتخابات ،حيث دوّ ن اســمه كأول مرشح في

تاريــخ البحريــن بانتخابات االتحاد الدولي منذ

تأســيس االتحاد المحلــي في عام  ،1974حيث
ً
صوتا تعتبر بحذ
أن خطوة الترشح وكسب 41

ثقة مطلقة بسباستيان كو
وأعقــب ذلــك التصويــت علــى منصــب الرئيس

والذي تقدم له البريطاني “سباستيان كو” حيث
ينــص نظــام االنتخابــات علــى ضــرورة حصول
المرشــح للرئاســة علــى  103صــوت (النصــف +

 )1بينما حصد “سبســتيان كو” على  203صوت
باألغلبيــة الكاســحة لتضــج القاعــة بالتصفيــق

بعدما نال ثقة جميع أعضاء الجمعية العمومية

ذاتها مكس ًبا كبيرًا مقارنة بأول تجربة بحرينية
للدخــول في عضوية واحد من أكبر االتحادات

ومن بينها مملكة البحرين ،ليدلي بكلمة قصيرة

االجتهــادات الذاتيــة والعالقات الخارجية التي

التــي منحتــه تلــك الثقــة لتحقيــق العديــد مــن

الدوليــة الرياضية ،باإلضافة إلــى اعتماده على

يتمتع بها في إدارة حملته االنتخابية.

عبــر فيهــا عــن اعتــزازه بالعمــل مــع االتحــادات

المكتسبات في األربع سنوات القادمة.

وبعد نهاية االنتخابات حظي بدر ناصر بالتفاف

علمً ــا بــأن عــدد أصــوات المنتخبيــن ارتفــع مــن

الذيــن أشــادوا بتجربتــه وثباتــه حتــى اللحظــة

نــواب الرئيــس وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بعد

ودعــم وتأييد بعض ممثلي االتحادات الوطنية
األخيرة وعدم انســحابه من السباق االنتخابي،

مشــيدين بكفاءتــه لــوال لعبــة االنتخابــات التي

تدير ظهرها في أحيان كثيرة للكفاءات الشابة
وتنحــاز وراء اإلغــراءات والمصالح االنتخابية
والنفــوذ والتربيطــات التــي تجــري مــن تحــت
الطاولة.

وكان اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لالتحــاد
الدولــي (الكونجــرس الـــ  )52بــدأ بكلمــة لرئيــس

االتحــاد الدولــي سباســتيان كــو رحــب فيهــا
بالحضــور ثــم بدأ تعداد الــدول الحاضرة والتي
بلــغ عددهــا  200دولة عضــوا باالتحــاد الدولي،

كمــا تم الموافقة علــى محضر اجتماع الجمعية
العموميــة الـــ  51الــذي عقــد فــي لنــدن بشــهر

أغسطس  ،2017ثم تم تشكيل هيئة المراقبين

لالنتخابات والمكونة من  6أعضاء.

بدر ناصر ويوسف أحمد يمثالن البحرين في اجتماع الجمعية العمومية

بدر ناصر تقبل الخسارة برحابة صدر واعتبرها نقطة انطالقة

 203إلــى  206أثنــاء التصويــت علــى منصــب

حضــور بعــض الــدول إلــى االجتمــاع فــي وقت

متأخر.

بدر ناصر يتلقى دعم الوفود رغم الخسارة

“ريستريبو” ..نائبة للرئيس
فــازت المرشــحة  Ximena Restrepoمــن

تشــيلي بمنصــب نائــب الرئيس بعدمــا حصدت
ً
صوتــا متفوقــة علــى  Abby Hoffmanمــن
85

القــوى كجزء مــن اإلصالحات الواســعة النطاق
التــي اعتمدهــا مؤتمــر  IAAFفــي نهايــة عــام

.2016

انتخابات نواب الرئيس

ً
صوتــا ،والســيدة Sylvia
كنــدا والتــي نالــت 68
ً
 Barlagمــن هولنــدا التــي حصــدت  53صوتــا،

فــاز األوكرانــي “ســيرجي بوبــكا” بمنصــب نائب

مقعد واحد لنواب الرئيس لمرشحة أنثى.

جاردنــر” واألمير نواف بن محمد آل ســعود من

حيــث ينــص قانون االنتخابــات على تخصيص

الرئيــس ليحتفــظ بمنصبــه كمــا فــاز “جيفــري

وســتصبح  ،Restrepoالحائــزة علــى الميدالية

المملكة العربية السعودية.

ســباق  400متــر للســيدات ،أول امــرأة تشــغل

بـ�ن محمد آل خليفة مع الكوب ي �Alberto juan

البرونزيــة فــي األلعاب األولمبية عام  1992في

وتعادل في الجولة األولى كال من األمير نواف

منصــب نائــب رئيــس االتحــاد الدولــي أللعــاب

 torenaفــي األصــوات لتعــادل عمليــة االقتراع

المدير الفني طاهر ريغي يتسلم بطاقة االعتماد

بينهمــا والتــي حســمها األميــر نــواف بــن محمد
صالحــه بعــد حصولــه علــى  106صــوت مقابــل
 100لألخير.
هذا وقد ألغي ترشــيح اإلماراتي أحمد الكمالي
مــن قبــل وحــدة النزاهــة قبــل يوميــن مــن
االنتخابــات خــال حملة ترشــحه لمنصب نائب
رئيــس االتحــاد الدولــي بعد أن أمضــى في هذا
المنصب لعدة دورات انتخابية.

انتخابات اللجنة التنفيذية
ً
مرشــحا
فــاز بعضوية اللجنة التنفيذية 13
من أصل  40وهم هيروشــي يوكوكاوا من

سباستيان كو يحتفي بنائبته التشيلية ريستريفو

اليابــان ( 142صــوت) ،انتــي بيالكوســكي
مــن فلنــدا ( 125صــوت) ،وآنــا ريــكاردي
مــن إيطاليــا ( 123صــوت) ،ونــان وانج من
الصيــن ( 122صــوت) ،أديــل ســوماريواال
مــن الهنــد ( 122صــوت) ،نــوال المتــوكل
مــن المغــرب ( 120صــوت) ،آبــي هوفمــان
مــن كنــدا ( 117صوت) ،ســيلفيا بــارالغ من
هولنــدا ( 107صــوت) ،البرتــو جوانانتورينا
مــن كوبــا ( 102صــوت) ،ويلــي بانكــس من
الواليات المتحدة األمريكية ( 101صوت)،
راؤول تشــابا مــن اســبانيا ( 96صــوت)،
دوبروميــر كارامارينــوف مــن بلغاريــا (95

صــوت) ،بياتريس أييكورو من اوغندا (91
صوت).

بدر ناصر ويوسف أحمد يمثالن البحرين
مثــل االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى فــي
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة كال مــن أميــن ســر
االتحاد يوسف أحمد واألمين المالي بدر ناصر،
فيما قام األخير بالتصويت على بنود االجتماع
والمشــاركة فــي اإلدالء بصــوت البحريــن فــي
االنتخابــات بتخويل من مجلــس إدارة االتحاد
البحريني أللعاب القوى.

سباستيان كو :رفع اإليقاف عن روسيا أمر غير قابل للتفاوض

مــضــاعــفــة الـــدعـــم الــطــبــي والــمــيــاه لــمــواجــهــة حـــــرارة الــطــقــس بــبــطــولــة الــعــالــم
القــوى بتســلم بطاقــات االعتمــاد الخاصة

أكــد رئيــس االتحــاد أللعاب القوى البريطاني “سباســتيان كو” بــأن رفع اإليقاف عن

بالمشــاركة في بطولة العالم أللعاب القوى

االتحاد الروســي أللعاب القوى بســبب المنشــطات أمر غير قابل للتفاوض ألنه طبق

للرجــال والســيدات وذلــك فــور وصولــه

وفــق معاييــر وشــروط ولوائــح محددة من قبــل وحدة النزاهة وهــو يأتي في إطار

يــوم أمس األول الثالثاء ،حيث خصصت

حــرص االتحــاد الدولــي على إبقاء رياضــة ألعاب القوى نظيفــة وخالية من تعاطي

اللجنــة المنظمــة مبنــى خــاص بفنــدق

المنشطات.

“أزدان” مقــر البعثــة البحرينيــة لتســلم

جــاء ذلك خــال المؤتمــر الصحافــي الذي

والعمل على مواصلة مكافحة المنشــطات

الدوحــة بعــد انتهــاء انتخابــات االتحــاد

والوكالء والســعي لإلرتقاء بكافة جوانب

عقــده سباســتيان كــو بفنــدق شــيراتون

الدولــي وحصولــه علــى ثقــة الجمعيــة

العموميــة لرئاســة االتحــاد لواليــة جديدة
بحضــور حشــد كبيــر مــن ممثلــي وســائل

اإلعالم العالمية.

وجــرت إجراءات تســلم بطاقات االعتماد

أن يبديهــا االتحــاد الدولــي لرفــع اإليقــاف

مــن التحقيقــات التــي أجراهــا مجلــس

الدوليــة لمكافحــة المنشــطات وجهــود

وحدة النزاهة”.

وبــدد سباســتيان كــو المخــاوف المتعلقــة

الخاصة بالوفد اإلداري بسالسة لكنها في
بعــض األحيــان تأخــذ وقتًا طويالً بســبب

من المؤتمر الصحافي لسباستيان كو

عــن االتحــاد الروســي ،أجــاب “ لديهــم 30

والتطويــرات في منظومة االتحاد الدولي

التتابــع المركــب خــال عــام مــن اآلن،

الدولي أللعاب القوى.

وبشــأن مــدى المرونــة التــي مــن المحتمل

مكافحــة المنشــطات باالتحــاد والوكالــة

تطبيقــا لخطة  2020/2027وإقامة ســباق

المحلييــن باإلضافــة إلــى ممثلــي االتحــاد

رياضة ألعاب القوى.

وعبــر سباســتيان كــو عن ســعادته الكبيرة
بالفــوز بمنصــب الرئاســة مؤكــ ًدا عزمــه

ألم األلعــاب ،مثل المســاواة بين الجنســين

عــدد كبيــر مــن المنظميــن والمتطوعيــن

والتالعب والفســاد وتطوير مــدراء اللعبة

رياضيــا متورطــون بتعاطــي المنشــطات
ًّ
وهم في الفئة  Aوتم إيقافهم بعد سلســلة

الجــاد إلحــداث العديــد مــن التغييــرات

بطاقــات االعتمــاد وذلك من خــال توفير

القائمــة الكبيــرة مــن المشــاركين الذيــن

بحــرارة الطقس فــي بطولة العالــم أللعاب

فــي ســباقات الماراثون تحديــدا ،وأما في

الكبرى وإنما نسبة الرطوبة العالية وهو ما

القــوى والتــي مــن المقــرر لهــا أن تنطلــق

المضمــار الخارجــي فــإن اللجنــة المنظمــة

يحتــم علينا توفيــر االحتياطات والتدابير

يمثلــون أكثر مــن  200دولة باإلضافة إلى

ً
موضحــا أن ارتفــاع
يــوم الجمعــة المقبــل،

وفرت أجهزة التكييف الداخلية.

الالزمــة ممثل الدعم الطبي وتوفير المياه

التشابه بين األسماء.

درجــات الحــرارة تشــكل تحديًــا كبيــرًا

وأضــاف “يجــب أن ال نســتبق األحــداث

بصورة أكثر من الحاالت االعتيادية.

وبــدأ البهــو الخــاص بتســلم البطاقــات

لالتحــاد الدولــي واللجنــة المنظمة وهو ما

ونقــول بأن المناخ الحار سيفســد البطولة،

الوفد البحريني يتسلم بطاقات االعتماد

أشــبه بخليــة نحــل في ظــل توافــد الكثير

يعني توفير اإلشراف الطبي وزيادة المياه

فدرجــة حــرارة الجــو ليســت هــي القضية

بــدأ وفــد االتحــاد البحرينــي أللعــاب

مــن الوفــود قبــل  48ســاعة مــن انطــاق

البطولة.

وفد اتحاد السيارات يتوجه للمنطقة الشرقية
الصخير  -االتحاد البحريني للسيارات

ً
متوجهــا للمنطقة الشــرقية
يغــادر مســاء اليــوم وفــد االتحــاد البحريني للســيارات
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ الستكمال برنامج الدورات التدريبية العامة
لتنظيــم اســتعدا ًدا لتنظيــم أولــى جــوالت بطولــة العالــم للفورمــوال  Eخــال شــهر
نوفمبــر المقبــل بمدينة الدرعيــة التاريخية بالرياض في زيــارة ثانية لهذه البطولة
العالمية ،حيث ســتقام الدورة التدريبية يومي الجمعة والســبت المقبلين الموافق

أن يقيمــوا عــد ًدا مــن النشــاطات

يشرف على دورة
تدريبية استعدادا
الفتتاحية سباق
الفورموال E

والفعاليــات الترفيهيــة الكبــرى علــى
مســتوى المملكــة ،التــي تواصــل
عزمهــا بنــاء مســتقبل مشــرق وواعــد
وطمــوح ضمــن إطــار رؤيــة العــام
 ،2030وســيجذب هــذا الحدث الكبير
العديــد مــن الضيــوف والجماهيــر

 27و 28من شهر سبتمبر الجاري.

الذين ســيتوافدون من داخل وخارج

وكان االتحــاد البحرينــي للســيارات

المتعلقة بتنظيم ســباقات الســيارات،

وبتوجهيــات مــن رئيــس مجلــس

وأساســات وقواعــد األمن والســامة،

اإلدارة الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى

ودور الفــرق التدريبيــة ومتطلباتهــا؛

آل خليفــة قــد أشــرف علــى الدورتين

مــن أجــل إنجــاح الســباق علــى جميع

التدريبيتين الماضيتين اللتين أقيمتا

األصعدة.

بجــدة فــي  13و 14مــن ســبتمبر ،كمــا

كمــا ســيكون هنــاك جانــب عملــي

ســتكون هنــاك دورة تدريبيــة ثالثــة

ميداني ،ويمثل وفد اتحاد الســيارات

بالرياض في  25و 26من شهر أكتوبر

البحرينــي كال من عبدالعزيز الذوادي،

المقبــل ،ومــن المقرر أن تشــهد الدورة

علــي بشــكروي ،فايــز رمــزي ،جاســم

التدريبيــة عددا من الجوانب النظرية

أيــوب

محمــد،

صــادق

كلعــوض،

الدرعية التاريخية
المملكة إلى مدينة
ّ

الســلمان ،محمــد خاطــر ،عبدالجليــل

للمشــاركة فــي هــذه التجربــة الرائعــة

رمضــان ،أحمد حبيب ،جــواد درباس،

والشــاملة ،معــززة ذلــك النجــاح الــذي

عبــدهللا العباســي ،علي فينــي ،محمد
إسماعيل ،أمجد عبيد.

تحقــق العــام الماضــي؛ ليفتــح هــذا
ويســعى االتحاد البحريني للســيارات

الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة

مــن خــال الشــراكة مــع االتحــاد

الســعودية علــى أرضها للمــرة الثانية،
ً
ّ
حدثــا رائعً ــا
وسيشــكل هــذا الســباق

شــهر نوفمبــر المقبــل بمدينــة الدرعية

الناريــة بتســخير جميــع إمكاناتــه

للجميــع دون اســتثناء ،إذ إن اإلخــوة

وطاقاته؛ من أجل إنجاح هذا الحدث

فــي االتحــاد الســعودي للســيارات

التاريخية.

الرياضــي العالمــي الــذي تســتضيفه

والدراجــات الناريــة حرصــوا علــى

وتســتضيف الشــقيقة الكبرى المملكة
العربية الســعودية على أرضها الجولة
األولــى والثانيــة فــي  22و  23مــن

الســعودي

للســيارات

والدراجــات

الســباق اآلفــاق أكبــر أمــام الســعودية
إلظهــار قدراتهــا وإمكاناتهــا الضخمــة
والتطــور واالزدهــار الذي تعيشــه في
ظــل قيادتهــا الحكيمــة ،وهــو بحــد
عالميا على
ذاتــه ســيعزز مــن موقعهــا
ً

خارطة رياضة السيارات العالمية.

رفض استمرار عالوة البلديين بوظائفهم الحكومية السابقة
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تأييـــد بلـــدي نيابـــي لتســـديد االشـــتراكات التقاعديـــة للبلدييـــن

مها آل شهاب

رفــض أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمة التعديل علــى الجزء األول من االقتــراح بقانون

هدى سلطان

اعتــذر اثنــان مــن أعضــاء مجلــس أمانــة

بشــأن إضافــة فقــرة إلــى المــادة  6مــن قانــون البلديــات الصادر بالمرســوم بقانــون رقم

العاصمــة بجلســته المنعقــدة الثانيــة فــي

 35لســنة  2001بأن تحســب للعضو في المجالس البلدية العالوة الدورية الســنوية في

دور االنعقــاد الثانــي ضمــن الــدورة البلدية

وظيفته األساســية ،وذلك لعدم وجود توضيح مفصل لمفهوم العالوة األساســية ،فيما

الخامســة ،وهمــا العضــو مهــا آل شــهاب

وافــق المجلــس علــى الجزء الثاني من المقتــرح وهو بأن يحق ألعضــاء المجلس البلدي

وهدى سلطان.

تسديد االشتراكات التقاعدية.
وتقضــي المــادة بعــد تعديلهــا بــأن تحســب

المجتمــع بشــكل عــام وذلك بإضافــة المادة

العــاوة الدوريــة الســنوية للعضــو البلــدي

إلــى المــادة  6والتــي تقضــي”:أن يمنــح كل

تغطية الجلسة :مروة خميس

خالل فترة تمثيله في وظيفته األساســية،

موظــف مرشــح فــي االنتخابــات إجــازة

وذلــك يرجــع إلــى أن العضــو البلــدي عنــد

خاصــة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي

الخميس

انتهــاء فتــرة عضويتــه سيباشــر العمل في

لإلغالق باب الترشــيح حتــى أنتهاء عملية

وظيفتــه األساســية ،ممــا يجعله فــي وضع
ً
ماديــا مــن عدم اســتمرار حســاب
المتضــرر

االنتخــاب ،وال يجــوز لــه خالل تلــك الفترة
ممارســة أي اختصــاص مــن أختصاصــات

العــاوة الســنوية الدورية بســبب عضويته

الوظيفــة .ويجــوز للعضــو أن يعــود مثــل

فــي المجلــس البلــدي ،حيث مــن المفترض

وظيفتــه بعــد انتهــاء عضويتــه.وال يجــوز

استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو

ألعضــاء المجلــس البلــدي الجمــع بيــن

البلــدي مازال في الوظيفة لكن انقطع عنها

عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي

بإجازة خاصة وهي تمثيل الشعب وخدمة

السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية.
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عبدالواحد النكال

وأشــارت اللجنــة الماليــة والقانونيــة الــى

وبيــن العضــو عبدالواحــد النــكال أن
ً
ســابقا
المشــروع ســيعالج مشــكلة نواجهها

الــدور الرقابــي للمجلس ،وتطوير وتســهيل

قبــل  4ســنوات كان هنــاك اســتحقاق ،إذ

اإلجــراءات المتخــذة مــع الجهــات المعنية،

ان الموظــف الحكومــي يمكــن ان يتــرك

إلى جانب حرص اللجنة المالية والقانونية

مــن وظيفتــه  4ســنوات ثــم يخــرج براتبــه

على حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة.

التقاعدي فقط.

ان الهــدف مــن دراســة المقتــرح هــو تفعيل

ال زيادة بإيجارات المنتظمين بالسداد بمجمع اللؤلؤ و“المركزي”

رفــــعــــهــــا  % 20لـــلـــمـــتـــخـــلـــفـــيـــن عــــــن الــــدفــــع

وافق مجلس أمانة العاصمة على وقف احتساب الزيادة السنوية المنصوص عليها
في عقود المنتفعين للملتزمين بالدفع فقط ،على أن يتم احتساب الزيادة السنوية
بعد مرور سنتين.
وأشارت رئيسة اللجنة المالية والقانونية

شــوقية حميدان“ :من بــاب التعاون لغير

بأمانــة العاصمــة خلــود القطــان إلــى أن

الملتزميــن يمكــن أن نعمــل على تقســيط

الهــدف مــن ذلك دعم االقتصــاد الوطني،

المتأخــرات وتجديــد علــى التطبيــق بعد

إذ تــم احتســاب زيــادة علــى اإليجــارات

ذلك لوفق احتساب بغرض تيسير األمور

في وقت سابق من العام الماضي والتزم

الذي بحاجه له البحريني”.

المنتفعون بذلك.

فيمــا طالب النكال بعد تجديد العقود مع

وأوضحــت أن الزيــادة ستســبب ضعــف

غيــر الملتزميــن بدفع المحــات التجارية

حاليــا،
الحركــة التجاريــة فــي الســوق
ًّ

الواقعــة بمجمــع اللؤلؤ التجاري والســوق

ّ
نشــجع
خاصــة فــي مجمــع اللؤلــؤ ،لــذا

المركزي.

المنتفعيــن علــى االلتــزام بالدفــع حتــى

ووافــق مجلــس أمانــة العاصمــة علــى

يتحســن وضــع الســوق ،إذ إن الهــدف هو

إعــادة تخصيــص عقــار مســجل باســم

محمد آل عباس وشوقية حميدان

دعــم االقتصــاد ،ومــن خاللهــا ســنكافئ

وزارة اإلســكان والواقــع بمنطقــة العدلية

ّ
ونشجع
الملتزم بتأجيل الزيادة الســنوية

بمجمــع  327لغرض إنشــاء مواقف عامة

غير الملتزمين بتسوية أوضاعهم.

والمرافــق العامــة عبدالواحــد النــكال أن

للسيارات.

اللجنــة تهــدف مــن دراســة الموضــوع

مواقــف ســيارات عامة وتقديــم خدمات

بدورهــا ،قالــت مديــرة أمانــة العاصمــة

وأوضــح

لالرتقــاء بالمســتوى البلــدي فــي مجلــس

للمواطنين.

رئيــس

لجنــة

الخدمــات

أمانــة العاصمــة والتركيــز علــى أنشــاء

مدرسة نموذجية و“بلوكات” ومجا ٍر لمدينة خليفة

محمد الهندي

local

@albiladpress.com

تلبي ــة الحتياج ــات أهال ــي المنطق ــة والتوس ــع العمران ــي والس ــكاني به ــا

مــرّر مجلــس بلــدي الجنوبيــة  3مقترحــات

بمدينــة خليفة ،لتلبية احتياجات قاطني هذه

خدميــة بمدينــة خليفــة شــملت إنشــاء شــبكة

المدينــة الحديثــة واآلخــذة فــي التوســع مــن

صرف صحــي في المنطقة الجديدة بالمدينة،

ســلع وخدمــات ،على غــرار األســواق الصغيرة

وإنشاء أسواق صغيرة لخدمة أهالي المنطقة،

فــي مدينــة حمد والتــي تم إنشــاؤها بالتوازي

إلى جانب إنشاء مدرسة نموذجية للبنين.

مع المشروع اإلسكاني.

ولفــت مقــدم المقترح رئيــس المجلس البلدي

وبيــن التميمــي أنــه ســبق وأن أبــدت الــوزارة

بــدر التميمــي إلــى توفــر المنطقــة القديمة من

موافقتهــا واستحســانها لمقتــرح ســابق فــي

المدينــة علــى شــبكة صــرف صحي ،فــي حين

منصة الرئاسة

يتــم يلجــأ أهالــي المنطقــة الجديــدة منهــا إلى
الصهاريــج لشــفط الميــاه باســتمرار ،كحــل
مؤقــت لحيــن توصيل شــبكة خزانات الصرف
الصحــي بالخزانــات الرئيســية فــي المنطقــة
القديمة.
وأضــاف التميمــي فــي حديثــه حــول مقتــرح

إنشــاء مدرسة نموذجية للبنين تشمل مناطق

غــرار مدرســة ســو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد

جــو والــدور وعســكر ،أنــه بالنظــر إلى التوســع

آل خليفــة الشــاملة للبنــات فــي المحافظــة

الذي تشهده المنطقة وحجم الزيادة السكانية

الجنوبية.

لهــا تتطلــب وجــود مدرســة نموذجيــة للبنيــن

إلى ذلك ،أبدى المجلس موافقته على مقترح

تضــم المراحــل التعليميــة الثــاث ،وذلك على

إنشــاء أســواق صغيــرة (بلــوكات تجاريــة)

الفصــل التشــريعي الرابــع بإنشــاء بلــوكات

يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار بهــذه المقترحــات
فــي المناطــق غيــر المخدومــة تجاريًّــا ،وعنــد
تخطيط المناطق المســتقبلية ،بما ال يتعارض
مع االشتراطات التنظيمية للتعمير.

مــنــحــهــا ألحــــد الــمــســتــثــمــريــن لــمــنــع تـــأثـــر أســـعـــار الــخــدمــات

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة علــى مقتــرح

يدعم مســاهمة القطاع الخاص في المشــاريع

بتخصيص قطعة أرض في المنطقة الجنوبية

التنموية في المملكة.

إلنشــاء مســلخ رســمي معتمــد فــي المحافظة

وذكــرت لجنة الخدمــات والمرافق العامة في

علــى غــرار مســالخ ســترة والهملــة والمقــام

تقريرهــا أن األراضــي التي تصلح لتخصيصها

علــى أراضــي تابعــة للبلديــة ،علــى أن يتحمــل

كمسالخ متوفرة لدى الدولة ،وأنه في حال تم

المستثمر كافة تكاليف المشروع مقابل توفير

إلــزام المســتثمر بتوفير أرض للمســلخ ســوف

األرض لــه .وقبــل التصويــت ،قــال رئيــس

ينعكس ذلك على زيادة أسعار الخدمات التي

المجلس البلدي بدر التميمي إن وزير األشغال

تقدم فيه .وأشــارت اللجنة إلى أنه ســبق وأن

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام

وافــق الوزير على توصية للمجلس بخصوص

خلــف ســبق وأن أبــدى عــدم اعتراضــه علــى
توصية للمجلس بإنشــاء مسلخ رسمي معتمد
فــي المحافظــة الجنوبيــة ،أســوة بالمســالخ
المعتمدة.

وتابع أن الوزير أوضح حينها أن تكون إنشاء
هذا المسلخ وإدارته من قبل مستثمرين ،على

إنشــاء وإقامة مســالخ في المنطقــة الجنوبية

أن يكــون خاضعً ــا لرقابــة جميــع الجهــات ذات

مــن قبــل مســتثمرين مســتعدين لتحمــل كلفة

العالقة بشرط توافر الكهرباء والماء.

المشــروع ،على أن يتــم توفير األرض لهم ،بما

لــم يســجل اجتمــاع مجلــس بلــدي
الجنوبية الثاني من الدور التشــريعي
الثانــي للفصــل التشــريعي الخامــس
غياب أي من أعضائه.

تجارية في المشاريع اإلسكانية الجديدة.
وأشــار إلــى أن الــوزارة أكــدت حينهــا على أن

تخصيص أرض إلنشاء مسلخ معتمد بالجنوبية

ولفــت إلى أنه تقــدم للمجلس عدد من طلبات

ال غياب

جمــع المقاهــي المتواجــدة فــي المنطقــة
الجنوبيــة ونقلهــا في منطقة تكــون بعيدة عن
المناطق الســكنية ،واقتــرح منطقة أم البيض،
مما يسمح بتخصيص أراض للخدمات العامة.

تغطية الجلسة :سيدعلي المحافظة
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أفالم قصيرة ناجحة في “الجونة السينمائي”
عــرض “الفــارس واألميــرة” للمخــرج بشــير الديــك

كشفت الممثلة المصرية
ياسمين صبري ،عبر
حساباتها الشخصية
على وسائل التواصل
االجتماعي ،أن سر صحتها
وحفاظها على قوام
ممشوق هو ممارستها
الرياضة وتناول الوجبات
الصحية.
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طارق البحار
مــن الواضــح ان اللمســات الســاحرة للناقــد الســينمائي المبدع محمد عاطف واضحــة كمبرمج ذكي فــي اختياراته ضمن فريق
البرمجــة بمهرجــان الجونــة الســينمائي الناجــح فــي مســيرة نجاحــه ،وهذا مــا شــاهدناه جميعا حيــث تمتلئ قاعــات العروض
الخاصة لالفالم القصيرة يوميا الحضور.
وخطف الفيلم اللبناني القصير امي لوسيم
جعجــع اإلعجاب وهو حول إلياس الصغير،
البالــغ مــن العمــر تســعة أعــوام ،والمُ تــردد
بانتظام على الكنيسة ،والذي يختبر إيمانه،
بعــد الوفــاة غيــر المتوقعة لوالدتــه ،ويبتكر
خطــة غريبة الســتعادتها ،رغــم إخبار والده
لــه بأنهــا لــن تعــود .فــي محاوالته اليائســة،
والســاذجة ،السترجاعها ،يذهب إلياس إلي
حلــول متطرفــة عدة ،ويُ ســائل مــدي عدالة

مــا حــدث لــه كطفل صغيــر ،يفقد أمــه بينما
كان بأمــس الحاجــة لوجودهــا معــه .يقــدم

حميميــا يفيــض بالمشــاعر
الفيلــم ســر ًدا
ً

ويطــرح فكــرة الفقــد والحرمــان ،وكيــف
يمكــن للمرء التعايش مع عالم رحل أحباؤه
وأيضا من المجموعة لفتني الفيلم الروسي

استمرار بيع تذاكر حفل مسرح سوجو الصيني
يســتضيف مســرح البحرين الوطني

الباليــه علــى موعــد مــع سلســلة

مســاء يوم غدا الجمعة الموافق 27
ً
ً
مميزا يق ّدمه
عرضا
ســبتمبر 2019م

مــن المشــاهد المليئــة باإلبــداع
مثــل :قصيــدة شــوبان ،تانــغ يــن،

مسرح سوجو الصيني للباليه ،وذلك

كســارة البنــدق ورائعــة
ال ســيلفيدّ ،

ومــا زالت الفرصــة متاحة للحصول

فرقــة الباليــه المفعمــة بالحيويّ ة قد

احتفــاء باليــوم العالمــي للســياحة.

تشايكوفســكي جيزيــل .وكانــت

علــى التذاكــر مــن خــال محــات

تأسســت فــي الصيــن عــام 2007م

فيرجين ميغا ستور البحرين سيتي

علــى يــد المديرَيــن الفن َّييــن ينــغ

ســنتر أو علــى الموقــع اإللكترونــي

ّ
وتضــم الفرقــة
لــي وجيابــان بــان،

للمحالت

أعضاء من مسارح الباليه المرموقة

ومحبــو فنــون
وســيكون جمهــور
ّ

وأكاديميات الرقص في الصين.

القصيــر خدمة التوصيل حــول مهمة عامل
التوصيــل ألمــور غيــر اعتياديــة ،ومذهلــة.
حيــث يقــوم متخصــص التوصيــل ،بنقــل
مشــاعر صادقــة ،بنــاءً علــى طلــب العمــاء.
تتكــون طلبياتــه ،مــن أغــراض تســمح
لــه بجلــب البهجــة ،والحــب ،والذكريــات
الجميلــة إلــي عناويــن العمالء .تطــرح هذه
الرحلــة القصيرة ،التــي ُتخاض في بحر من

ً
ســؤال ً
يقظا :هــل نفعل نحن كل
العواطــف،
ما بوســعنا في ســبيل من نحب؟ إلي جانب
األفالم األخري الناجحة.

“هذه ليلتي”
بدأ العرض العالمي األول لفيلم “هذه ليلتي”
بمهرجان الجونة السينمائي ،والذي ينافس

فــي مســابقة األفــام القصيــرة بحضــور

القاهــرة الراقيــة ،فيواجهان معانــاة لم تكن

ابطــال الفيلــم القصيــر وهم ناهدالســباعي،

متوقعــة ،إال أن األم تصــر علــى اقتنــاص

يوســف نعمــان ،والطفــل عمــرو حســاب،

لحظات السعادة لطفلها.

ومديــر التصوير مصطفي الكاشــف ،ومنتج

الجديــر ذكــره ان الفيلــم حصل علــى جائزة

الفيلــم صفــي الديــن محمــود ،والمنتجــة

الدعــم المالــي مــن مؤسســة كليكفاندينــج

ســالي والــي ،وبحضــور ممثــل اليونيســيف

لدعــم مشــاريع األفــام القصيــرة ،بجانــب

فــي مصر ،الدكتور إبراهيــم العافية ،رئيس

منحــة الدعــم مــن االتحــاد األوروبــي –

قطــاع التعــاون فــي وفد االتحــاد األوروبي

اليونيســيف ،وهو ثانــي األعمال اإلخراجية

إلــي مصر ،الفنانة مني زكي ،ســفيرة النوايا

لمخرجه.

الحسنة ل”يونيسيف مصر”.

“الفارس واألميرة”

ومــن عالــم الســينما حضــر ايضــا المخــرج
الكبيــر يســري نصــر هللا ،ومصممــة
األزيــاء ناهــد نصــرهللا ،والمخــرج مــروان
حامــد ،والمخــرج المبــدع خيــري بشــارة،
والسيناريست والمخرج خالد دياب.
تــدور أحــداث فيلــم “هــذه ليلتــي” حــول
ســيدة فقيــرة تصطحــب طفلهــا المُ صــاب
بمتالزمــة داون لشــراء اآليــس كريــم
واالستمتاع باليوم ،يتجهان إلحدي مناطق

والفــارس محمــد بــن القاســم الثقفــي الــذي
حــرر نســاء وأطفــال مــن ايــدي القراصنــة
فــي المحيــط الهنــدي ورحلتــه لفتــح بــاد
الســند وهــو فــي ال 17مــن عمــره ويتعــرف
علــى أميــرة هنديــة ويقــع فــي حبهــا فتدور
القصــه فــي اطــار تاريخــي رومانســي ملــئ
بالمغامرات واألجواء السحرية األسطورية
الرائعة.
تــم العمل على الفيلــم بطريقة البعد الثاني،

ضمــن عــروض الســجادة الحمــراء الكبيــرة
فــي مهرجــان الجونــة الســينمائي فــي
دورتــه الثالثــة الناجحة من جمبــع النواحي
فيلــم االنيميشــن العربــي المنتظــر “الفارس
واألميــرة” للمخــرج والسيناريســت القديــر
بشــير الديــك الــذي تحــدث الينــا فــي لقــاء
خاص سننشره قريبا.
تــدور قصــة الفيلــم حــول القائــد العســكري

وهــي طريقــة صعبة ألنه يتــم تنفيذها على
الــورق ً
أول بــدل جهــاز الكمبيوتــر وتحتــاج
لجهــد خيالــي ،لكــن النتيجــة كانــت مبهــرة
وأفضــل من طريقة البعد الثالث .الفيلم هو
أول فيلــم تحريك عربي طويل ،واســتغرق
إنجــازه أكثــر من  20عامً ــا ،ويضم مجموعة
مــن االســتعراضات باإلضافة إلــى  6أغاني،
بينها أغنية بالعامية المصرية يقدمها محمد
هنيدي بعنوان “أنا جن فتك وصايع”.

عربية أنا

الذهبية لليتيمة

مثل الولد

تســتعد الممثلة والمطربة سمية الخشاب لطرح  3أغنيات جديدة من

فاز فيلــم “اليتيمــة” ،للمخرج الســوري -األميركــي فيصل بني

طرح الفنان الســوري ســامو زين فيديو كليب أغنيته الجديدة

“عربية أنا” وهي من كلمات هشام صادق ،وتوزيع شريف الشاعري،

وقام بتسليم الجائزة نقيب السينمائيين اللبنانيين المخرج

األغنيــة من كلمات جــاد خولي ،ألحان ســامو زين ،وتوزيع

ألحانها ،والمقرر طرحها خالل فترات متباعدة ،األولى تحمل اسم

واألغنيــة الثانيــة من كلمات هشــام صادق تحمل طابعــ ًا عاطفي ًا

بشكل سريع

واألغنية الثالثة من كلمات هشــام صــادق ،وتعالج قضية اجتماعية

مثلما ســبق وفعل االثنان هذا من خالل أغنية “بتستقوى” ،ومن المقرر

أن يتم طرحها في موسم الشتاء المقبل.

“متل الولد” ،عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

المرجــة ،بذهبية المهرجــان اللبنانــي للســينما والتلفزيون،

أسامة عبد الهادي ،والكليب من إخراج شريف فرانسيس.

صبحي سيف الدين لمدير التصوير موفق بني المرجة ،والذي

وكان زيــن قد طــرح أيض ًا أغنيــة “حب حب” ،مــن كلمات

تســلمها بدوره نيابة عن المخرج الموجــود حاليا في الكويت،

حيث لم يتمكن من حضور المهرجان ،بســبب تصوير األوبريت

“لسه األمل موجود” ،مع نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي،
الكبير ّ
منهم الفنانان الكويتيان محمد المسباح ومحمد البلوشي.

قصي باســل ،ألحان معتز أمين ،وتوزيع أسامة عبد الهادي،

وميكســاج وماســتر عبده ســادو ،وكليــب “قولي قولــي” ،من

كلمات إسماعيل األبرص ،ألحان سامو زين ،وتوزيع كرم عادل.

 26سبتمبر
1938

1807

جالء اإلنجليز من االسكندرية بعد محاولتهم احتاللها من أجل تأمين قاعدة
عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية

1815

اإلمبراطورية الروسية واإلمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلف
عرف باسم التحالف المقدس

بدء اجتماعات ميونخ والتي
استمرت حتى  30سبتمبر
وفيها أذعن رئيس

1947

وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء االنتداب
البريطاني على فلسطين

وزراء المملكة
المتحدة تشامبرلين
ورئيس وزراء فرنسا

1950
حلف شمال االطلسي يقرر اشراك ألمانيا االتحادية في الدفاع عن الغرب

دالدييه لمطالب أدولف هتلر
وبينيتو موسوليني

2009
اعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا والوس وتايالند

الميزان

الحمل
تعيش لحظات جميلة وتحقق حلما أو

تجد تسوية وحال وذلك عن طريق

أمنية

الحوار

العقرب

الثور

إنها فترة ايجابية ومثمرة وأنت بحاجة

يأتيك الحظ من خالل انفراج أو مصالحة

إليها

أو ربح

القوس

الجوزاء

يحلو لك التقارب واخذ المبادرات

ستكون امام مسؤوليات متنوعة فال

للمصالحة

تتهرب

السرطان

الجدي
حب المحيط لك يشجعك على خطوات

إنها فترة مرهقة تحتاج إلى تنسيق

تقوم بها

جيد

الدلو

األسد

أنت تعزز نجاحك وتسير باتجاه

ربما تضطر للتعامل مع جهات

األفضل

متصارعة

الحوت

العذراء
ال تنفرد بالقرار بل تعاون مع
اآلخرين.

التزم بالحمية وأبتعد عن التدخين
نهائيا

tariq_albahhar
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المحــرق تعــ ّرف بتراثهــا الثقافــي غيــر المــادي

على هامش فعاليات الملتقى الوطني األول للتراث الثقافي غير المادي ،نظمت هيئة البحرين

أخــذت هــذه المقاطــع الجمهــور فــي رحلــة عبر

ّ
وتشــكل اتفاقية صــون التراث
هــذه االتفاقية.

للثقافة واآلثار مساء االثنين الماضي الموافق  23سبتمبر 2019م أنشطة للمشاركين بالملتقى

الزمــن ،حيــث األجــواء التــي عايشــها البحــارة

الثقافــي غيــر المــادي آليــة دولية فعالــة لصون

حية للتــراث الثقافي البحرينــي غير المادي وخالل يومــي انعقاده 22
اقتربــت بهــم مــن نماذج ّ

و 23سبتمبر الجاري ،شارك في الملتقى أكثر من سبعين من الخبراء في مجال التراث الثقافي
» »تحصلت مجلة “إن تاتش” على مقابلة حصرية أجريت مع مادوكس،
االبن األكبر للنجمين أنجلينا جولي وبراد بيت ،وجاء محتوى المقابلة
صادم ًا بشكل كبير ،السيما حين تحدث مادوكس عن براد بنبرة
عكست مدى شعوره باإلحباط.
» »ولدى سؤاله عما إن كان والده سيأتي لزيارته في كوريا الجنوبية ،حيث
بدأ مؤخراً هناك مرحلة دراسته الجامعية ،هز مادوكس كتفيه بال
مباالة وقال “أممم”.

غير المادي والباحثين والعاملين في هذا المجال والمهتمين
وفــي مدينــة المحــرّق ،كان روّ اد الملتقــى فــي

البداية على موعد مع جولة ميدانية إلى ورشة
صناعة الســفن بالقرب من جسر الشيخ عيسى
بــن ســلمان المــؤدي إلــى المحرق .وقــ ّدم جمال
ً
شرحا حول تاريخ السفن الخشبية في
شاهين

مملكــة البحريــن وتقنيــات صناعتهــا وأنواعها،
ً
مشــيرا إلــى أن “الجالبــوت” هــو النــوع الــذي

اشتهرت وتميزت به المملكة

ً
أيضــا ،اســتضافت دار
وفــي مدينــة المحــرّق

المحــرّق أمســية فنــون شــعبية لفــن “الفجــري”
الــذي تشــتهر بــه البحريــن ،حيــث اســتمع
الحاضــرون إلى إبداعات فنية بحرينية أصيلة
مــن هــذا الفــن وتــم تقديــم مقاطــع مختلفــة
منــه كالبحــري ،الحــدادي والمخلوفــي ،حيــث

والغواصون في رحالتهم للبحث عن اللؤلؤ

وترويــج التــراث الثقافــي البحرينــي ،كجــزء

وكان الملتقــى الوطنــي األول للتــراث الثقافــي
غيــر المــادي قــد ناقش خــال اليــوم الثاني ّ
كل

مــن جهــود هيئــة الثقافــة الســتيفاء التزامــات
البحريــن تجــاه االتفاقيــات الدوليــة لــدى

مــن “صناعــة الســفن” و”فــن الفجــري” كعناصــر

اليونيسكو .وألقى الملتقى الضوء على عناصر

وطنية للتراث الثقافي غير المادي

مــن التــراث الثقافــي البحرينــي غيــر المــادي

وجــاء هــذا الملتقــى فــي ظــل تصاعــد أهميــة

والقابلــة لــإدراج علــى القائمــة التمثيليــة ،وتم

زيــادة الوعــي لــدى الباحثيــن والمهتميــن فــي

تناولهــا والتعريف بها وإعطــاء المجال للنقاش

مجال التراث باتفاقية منظمة اليونيســكو لعام

مــن قبــل المهتميــن والمختصيــن حــول ســبل

2003م ،والخاصــة بصــون التراث الثقافي غير

صونهــا ،الترويــج لهــا وإدراجهــا علــى القائمــة

المــادي ،حيــث صادقــت مملكــة البحريــن علــى

التمثيلية لليونيسكو.

إبداعا
معجزة موسيقية تضيء سماء الكون
ً
إعـــداد:

أسامة الماجد

األعمال التلفزيونية:

إنفوجرافيك:

محمد خليل

ال نستطيع ان نتخيل العالم بدون موسيقى الفنان والمايسترو مبارك نجم التي نتطلع اليها بدهشة

» »البيت العود – فرجان لو ل – حزاوي الدارـ مقدمة ونهاية

» » أم لعيون العذبة عرفتوها غناء جاسم بن حربان

» »األعمال الغنائية :

» »األعمال األوركسترالية:

مسلسل سرور

كونهــا مــن األعمــال اإلبداعيــة الفائقــة التــي تحمل البصمــات وطابع الــذوق واالثر الفني.موســيقى
ومؤلفــات نجــم قــد جاءت الى العالم لتحتــل مكانتها العليا النها ال تترك تقليــدا معينا وانما معجزة

» »ألبوم ألحان بحريينية أوركسترالية

» »ويش حيلتي فيج غناء جعفر حبيب

حقيقيــة وقناديــا تضــيء ســماء الكون.المايســترو مبــارك نجــم مــن مواليــد المحــرق  1957وقــام

» »أغاني المرأة البحرينية الشعبية – أعمال أوركسترالية

» »من سنين غناء أحمد الجميري

بالتلحيــن وهــو لــم يتجــاوز الثالثــة عشــر مــن عمــرة ويعتبــر من ابــرز واهــم الملحنيين فــي البحرين

» »أنا المايات على سيافج يا بحرين – غناء مجموعة األطفال

وصاحب تاريخ عريق في الموسيقى .

االوسمة والنياشين

المؤهالت العلمية

»

»وسام البحرين من الدرجة االولى 2015
»نوط الشهامة 2011

»

» »وسام الخدمة العسكرية من الدرجة االولى

» »درجة الدكتوراه في الفنون تخصص موسيقى

2008

» »الدكتوراه في الفنون تخصص تأليف مرتبة الشرف

» »وسام الكفاءة من الدرجة االولى 2002

شعبية مرتبة الشرف

» »وسام البحرين من الدرجة الثانية 2007

» »شهادة مدير موسيقات من المدرسة الملكية

» »وسام الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة

» »ماجستير معادل أول موسيقى من خارج بريطانيا

» »نوط عهد عيسى من الدرجة االولى 2000

البحرية للموسيقى.

2000

ومن دول ما وراء البحار ودول الكومنولث يحصل على

» »نوط األمن للخدمة الممتازة 1997

هذه الشهادة.

»

» »زمالة الكلية الملكية للموسيقى  -لندن

»

» »دبلوما قيادة الفرقة العسكرية من االكاديمية الملكية للموسيقى
 -لندن.

» »بكالريوس في التأليف والنظريات من المعهد العالي للموسيقى

التكريم وشهادات التقدير

المايسترو

بالقاهرة

الدورات التدريبية
» »سافر في بعثات دراسية عدة الى العديد من دول العالم وشارك في العديد من ورش
العمل لكبار القادة والموسيقيين العالميين.

» »شارك في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالعلوم االدارية
الحديثية داخل البحرين وخارجها.

» »حضر العديد من المحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بعلوم الطاقة الكونية.

مبارك نجم

المشاركات الرسمية

الخبرات العملية

» »شارك مشاركة فاعلة في أغلب مؤتمرات الجمعية العالمية

» »درس التأليف الموسيقى على يد الرحل

» »شارك في العديد من الملتقيات الخليجية الخاصة
» »شارك في العديد من الملتقيات الخاصة بالموسيقى

الخولي

» »شارك قائدا للفرقة الموسيقية للشرطة في العديد من

ودرس ايضا في مركز بيت العود العربي على

العربية.

المهرجانات في امريكا والدول االوروبية.

» »درس في المدارس الموسيقية البريطانية ،
يد االستاذ العراقي الكبير نصير شمة 1999

» »تم تكريمه في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون في

البحرين بمنحه شهادة تقدير وعرفان البداعاته

» »تم تكريمه في مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 2007

» »منح شهادة تقدير لعطاءه الموسيقى المتميز من المجمع العربي الموسيقى 2002
» »تم تكريمه في حفل الرواد والمبدعين من مدينة المحرق 2000
» »نال شهادة تفوق من سمو االمير في احتفال عيد العلم 1981
» »وغيرها الكثير

» »ساهم مساهمة فعالة في تطوير الفرقة الموسيقية للشرطة بمملكة البحرين

واالستاذة ليلى الصياد واحمد الصعيدي

بالموسيقى التقليدية.

»

لمهرجان البحرين للموسيقى

» »كتب وقام بالتوزيع للكثير من المؤلفات الموسيقية لالوركسترا وللباند وللمجاميع

للتدريب الموسيقيى ،ويعتبر اول من الف المارشات العسكرية في البحرين

وجمال سالمة والتاريخ على يد سمحة

اليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

»تم تكريمه عام  2016بمناسبة اليوبيل الفضي

اإلسهامات الفنية وفرقة الشرطة الموسيقية

جمال عبدالرحيم والهارموني والتوزيع على يد
البريطاني براين كيلي واالستاذة ليلى مروان

»

»تم تكريمه بدار االوبرا المصرية عام  2016بمناسبة

كتب واهتمامات

من نواحي كثيرة ،منها انشائه للعديد من الفرق الموسيقية التابعة للفرقة

مدى ال  15سنة الماضية في مختلف دول العالم.

»نوط األمن للعمل المميز 1994

»»نوط األمن لتقدير الخدمة 1990

» »أول موسيقى عربي يحصل على هذه الشهادة.

للفرق السيمفونية وموسيقى آالت النفخ التي عقدت على

»نوط األمن للخدمة الطويلة 1996

الموسيقية للشرطة ،وانشأ ورشة لتصليح االالت الموسيقية واحدث مركز متطور

المختلفة وللفرق الموسيقية العربية وكتب العديد من الموسيقى التصويرية

للعديد من االعمال الدرامية التلفزيونية “ البيت العود ،فرجان لول ،حزاوي الدار”
ولحن مايقارب  350اغنية .

وجعل لها اسلوبا خاصا مميزا ،وانتشرت مؤلفاته التابعة للموسيقى العسكرية

» »اهتمامات كبيرة في مجاالت الموسيقى الشعبية وشارك في العديد من الملتقيات

على المستوى المحلي والدولي ،وقاد الفرقة الموسيقية بنفسه في العديد من

» »اهتمامات كبيرة في توظيف التكنلوجيا الموسيقية الحديثة في تعليم الموسيقى

الموسيقية للشرطة الى مصاف العالمية.

» »مؤسس المعهد الهندي للفنون االدائية عام 2003

انتشارا واسعا محليا ودوليا ،وجعل للفرقة الموسيقية للشرطة حضورا مبهرا
المناسبات وعلى جميع االصعدة ،وفي العديد من المحافل ووصل بالفرقة

الخليجية للموسيقى التقليدية بالخليج

» »مؤسس معهد البحرين للموسيقى عام 2000
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لوحة في مطبخ عجوز بـ  6ماليين دوالر
قــدرت قيمــة لوحــة مفقــودة منــذ
وقت طويل رسمها فنان إيطالي في
القــرن الثالــث عشــر وعثــر عليها في
مطبــخ عجوز فرنســية بما يصل إلى
 6مالييــن يــورو وســتباع فــي مــزاد

07:01

الشهر المقبل.
وترجــع لوحة “كرايســت موكد” التي

السنة الحادية عشرة  -العدد 3999

رســمها الفنان تشــيمابوي إلــى أوائل

الخميس
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المتخصــص فــي الفنانيــن القدامــى فــي باريــس بمــا يتــراوح بيــن  4و 6مالييــن يــورو ( 6.6مليون
دوالر) وســتباع في المزاد إلى الشــمال من باريس يوم  27أكتوبر .ولســنوات علقت اللوحة بالقرب
من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنســية في كومبياني شــمالي العاصمة الفرنســية .وتبين أن

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

+973

اللوحة لتشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.
وقــال تــوركا لرويتــرز “هــذا عمل مهم في تاريخ الفن .شــيمابوي ...انفصل عــن النمط اليوناني في
الرسم دون منظور وقدم اإلنسانية في  1280وكان هذا جديدا تماما ،لقد كان ثوريا”.

من إبداعات سان لوران خالل عرض أزياء مجموعة
ربيع وصيف  2020في باريس (أ ف ب)

فرنسا تصدر عملة نقدية لـ
”شخصية كرتونية” شهيرة
بمناســبة مــرور  60عامً ــا علــى صــدور قصص “أســتريكس” المصــورة ،أعلنت
مؤسســة عملــة باريــس ،أنهــا ســتصدر قطعــة نقديــة من فئــة  2يــورو ،تحمل
صورة الشــخصية الغالية الشــهيرة .ويتزامن اإلعالن مع صدور ألبوم جديد
ّ
صكت
لمغامرات “أستريكس” في أكتوبر ،حسبما ذكرت “فرانس برس” .وقد
عملة باريس  310آالف قطعة نقدية تحمل صورة “أستريكس” وهو اإلصدار
األصغر في إطار إصدارات تكريمية من فئة  2يورو .وتحمل القطعة النقدية
صورة جانبية ألستريكس مع خوذته المجنحة الشهيرة المزينة بأوراق الغار.
ووردت شــخصية “أســتريكيس” للمرة األولى في  29أكتوبر  1959في العدد
األول من مجلة “بيلوت” األسبوعية.
وفــي غضــون  6عقــود ومــن خــال  37ألبومــا ،أصبحت هذه القصــص “مكانا
لذاكرة” الهوية الفرنسية محاولة محاكاة أساطير األجداد.
وترجمــت هــذه األلبومــات إلى  111لغة ولهجة وهــي أكثر القصص المصورة
ترجمــة فــي العالــم ،وقــد بيعت  380مليون نســخة مــن األلبومــات المختلفة
منذ العام .1959

المكسـرات مفتـاح القضـاء على السمنـة
كشفت دراسة جديدة عن وسيلة بسيطة لدرء السمنة مع التقدم في العمر ،باستبدال الوجبات
يوميا.
الخفيفة مثل رقائق البطاطس بالقليل من المكسرات
ًّ
وتتبــع الباحثــون مــا يقــارب  300ألــف مشــارك

أقــل ،وكانــوا أقــل عرضــة لإلصابة بالســمنة.

لنحــو عقديــن ،وقامــوا باســتبيان حــول كميــة

ويقــول العلمــاء إن اســتبدال الوجبــات

المكسرات التي يستهلكها المشاركون وأوزانهم.

الخفيفــة غيــر الصحيــة بالمكســرات ،يمكــن
ّ
يبطــئ انتشــار الســمنة المخيــف المرتبط
أن

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون
يوميا ،يكتسبون وز ًنا
نحو 14غ من المكسرات
ًّ

بالتقدم في العمر.

مغناطيس بحجم

حوت أزرق يكشف
أمراض الدماغ

انطالق أول رائد عربي إلى محطة الفضاء الدولية
انطلــق إلــى محطــة الفضاء الدولية ،أمس األربعاء ،اإلماراتي هزاع المنصوري؛ ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي
يــزور المحطــة ،علــى متــن مركبة من كازاخســتان .ويرافق هزاع المنصــوري على متن المركبة “ســويوز ام اس ،”15

يطــور باحثــون فرنســيون أكبــر

التي انطلقت من مدينة بايكونور ،كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا واألميركية جيسيكا مير.

فــي العالم ســيمكن من التشــخيص

وســيقضي المنصــوري  8أيام في

جهــاز أشــعة بالرنيــن المغناطيســي
المبكر ألمراض مثل الشلل الرعاش.
ويحتــوي الجهــاز علــى مغناطيــس
كبير في وزن الحوت األزرق.
وقــال المدير العلمي لهذا المشــروع
نيكــوالس بــوالن “قــد نتمكــن مــن
اكتشــاف المــرض فــي مراحلــه
المبكــرة وبالتالــي نراقبــه بصــورة
أدق”.
» »ويشمل جهاز األشعة
الجديد ،الذي يطوره الباحثون
الفرنسيون مغناطيس كبيرا
جديدا اسطواني الشكل
لكنه أثقل بكثير من ذلك
المستخدم حاليا .ويبلغ طول
المغناطيس العمالق خمسة
أمتار ،وقطره خمسة أمتار
أيضا ،ووزنه  130طنا متريا،
وهو وزن حوت أزرق.

محطة الفضاء الدولية ،التي تعد
المشــروع العلمــي والتكنولوجــي
األكثر تطــورا ،واألعلى كلفة على
اإلطــاق فــي تاريــخ استكشــاف
الفضاء.
ويعــود تاريــخ بنــاء المحطــة إلى
العام  ،1998إذ شيدت بتعاون كل
مــن الواليــات المتحــدة وروســيا،
وبتمويــل مــن كنــدا واليابان و10
دول أوروبية.
وبــدأت المحطة باســتقبال أطقم
رواد الفضــاء منــذ مطلــع القــرن
الحالــي ،وتحديــدا منــذ شــهر
نوفمبــر العــام  ،2000علمــا أنهــا

اإلمارات تحتفي بإرسال أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية

تضــم علــى متنهــا طاقمــا دوليــا
مكونــا مــن  6رواد فضاء يقضون

أبحاث علمية عميقة في مختلف

والفيزيائيــة والبيولوجية وعلوم

 35ســاعة أســبوعيا فــي إجــراء

التخصصــات العلميــة الفضائيــة

األرض.

عدد مسلمي موسكو  2.5مليون
فــي المؤتمــر الســابع لمجلــس اإلفتــاء الروســي ،أعلن رئيــس المجلس راوي
عين الدين أن عدد المسلمين في موسكو قد بلغ  2.5نسمة.
وتابــع راوي الديــن أن مــا يزيــد عــن

إسالمي في روسيا”.

 400جامــع ومســجد ومدرســة تــم

» »وبحسب المعلومات التي

إنشــاؤها وترميمهــا فــي روســيا منــذ
العــام  ،1994ســنة تأســيس دار
اإلفتــاء .وأوضــح قائــا“ :لقــد قــام
المجلس بإنشــاء وترميم واســتعادة
مــا يزيــد عــن  400جامــع ومســجد
ومؤسســة للتعليم اإلســامي ومركز

 ٢٤ﺣﺘﻰ  ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩

أوردها المفتي في المؤتمر،

فقد بلغ عدد المسلمين في

موسكو اليوم ما يزيد عن 2.5

مليون نسمة ،بينما تجاوز عدد

المسلمين في بطرسبورغ
ومقاطعة موسكو مليون

نسمة.

شاب يفاجأ بزواجه رجال بالخطأ
فوجــئ شــاب جزائــري أعــزب بحالتــه المدنيــة بعــد الحصــول مؤخــرا علــى
وثائق من مصلحة الحالة المدنية ،تنص على أنه متزوج من رجل.
وباتت قصة هذا الشــاب الذي يقطن
فــي والية ســيدي بلعباس ،وشــريكه
فــي الوثيقــة الــذي يقطــن نفــس
المنطقــة ،حديــث وســائل التواصــل
االجتماعي ومادة للتندر.

» » وأثارت هذه الوثيقة تساؤالت
لدى المواطنين حول وجود
أخطاء على نطاق واسع

بمصالح الحالة المدنية منذ

دخولها عالم الرقمنة.

الممثلة المصرية ليلى علوي تصل عرض فيلم “نورا دريمز” خالل مهرجان
الجونة السينمائي (أ ف ب)

