بتوافق المجلسين والرأي المشترك حققت المملكة الكثير
المنامة  -بنا

تســلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة التقرير الســنوي
ألعمال مجلسي الشورى والنواب لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس.
جاللة الملك
مستقبال
رئيسي
مجلسي
النواب
والشورى

جاء ذلك خالل استقبال جاللة الملك في قصر الصخير أمس ،لرئيس مجلس النواب
فوزيــة زينــل ،ورئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح ،وعــددا من أعضاء المجلســين
الذين رفعوا لجاللته التقرير السنوي.
وقــد أكــد جاللتــه أن البحريــن تنعــم باالزدهــار والتقــدم بحمــد هللا وبفضــل تكاتــف
الجميــع ،وإن اســهامات المواطــن واألســرة البحرينيــة هــي داعــم لهذا النجــاح ،وقال
جاللتــه خــال اللقــاء إن بمــا تنجزونــه بتوافقكــم والرأي المشــترك والتشــاور حققت
البحريــن خطــوات كبيــرة نحــو التقــدم فــي مجتمعنــا القائم علــى المحبــة واالحترام

()02

المتبادل بين الجميع وبتكاتفهم وترابطهم.

السنة Year: 11
العدد No: 4013

الخميس THU

 10أكتوبر 10 OCTOBER 2019
 11صفر 11 Safar 1441

 24صفحة  200 -فلس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

“الء” وزير المالية تبدد مخاوف الضرائب

الشيخ خالد بن عبداهلل:استكمال
الخدمات في المدن الجديدة

“صنـدوق السيولـة” يستهـدف مؤسسـات توظــف البحرينييــن

قصر القضيبية  -مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكــد

وزيــر

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،

االجتماعيــة التــي تحتاجهــا مــدن

صاحــب الســمو الملكــي األميــر

محرر الشؤون المحلية
الماليــة

ً
تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء

بتقديــم الخطــط الالزمة الســتكمال

واالقتصــاد

باالهتمــام

بتحســين

مســتوى

الوطنيي الشــيخ ســلمان بن خليفة

الخدمــات الحكومية ورفــع جودتها

الجهــات ذات العالقــة والمصــارف

تحظــى دائمً ــا برضــا المواطنيــن،

التنفيذيــة لعمــل صنــدوق الســيولة

األعلــى النائب األول لرئيس مجلس

آل خليفــة أن اجتماعات مكثفة مع

فــي المناطــق المختلفــة لضمــان أن

والبنوك و”تمكين” لوضع الخطوات

وتوجيهــات ولــي العهد نائــب القائد
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي

الــذي أعلــن عنه ولــي العهد صاحب

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،في

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

الملتقى الحكومي  ،2019باإلســراع

آل خليفــة خالل الملتقى الحكومي

فــي اســتكمال خدمــات البنيــة

2019م ،وكشــف الوزيــر أن من أهم
االشــتراطات التــي تحــدد أحقيــة
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
للتمويــل

مــن

الصنــدوق

مــدى

اســهامها فــي النشــاط االقتصــادي
ومــدى قدرتهــا علــى اســتقطاب
البحرينييــن للتوظيــف  ،وبشــأن ما
اذا كانــت الحكومــة تونــي فــرض
ضرائــب  ،فقــد نفــى الوزيــر بشــكل

قطعي وجــود فكرة لفرض ضرائب

العام الجاري ،والذي تطرق ألحدث

االقتصاديــة المســتقبلية ،مؤكــدا

في الوقت الحالي،واستعرض وزير

البيانــات والمؤشــرات االقتصاديــة

أن التقريــر الفصلــي يعكــس قــوة

الماليــة واالقتصــاد الوطني التقرير

المتعلقــة

جوانــب

االقتصاد الوطني في ظل مبادرات

االقتصادي الفصلي للربع الثاني من

االقتصاد فــي المملكــة ،والتوقعات

منع المرقدوش والزموتة من دخول السعودية

بمختلــف

إدانات واسعة
للعدوان التركي
بسوريا
بالتزامــن مــع اإلعــان عــن طلــب الــدول
األوروبيــة فــي مجلس األمن ،عقــد اجتماع
طارئ مغلق لمجلس األمن ،اليوم الخميس،
لبحــث الهجــوم التركــي فــي ســوريا ،توالت
اإلدانــات العربية والدوليــة للعدوان التركي
على شمال شرقي سوريا.
وتوالــت اإلدانــات العربية والدوليــة للهجوم
الــذي أعلنــت عنــه أنقــرة .،وأدانــت مملكــة

زينب العكري من السنابس

البحريــن بشــدة الهجــوم التركــي ،ووصفتــه

قــال رئيس منفذ جســر الملك فهد،

الســعودية المورديــن البحرينييــن

فهــد الشــراري ،إن منتجــات الميــاه

مهلــة  9أشــهر لتطبيــق آليــة

الشعبية الشهيرة في البحرين مثل

الفســح المحدثــة لمنتجــات الغذاء

مياه المرقدوش واللقاح والزموتة

واألدويــة في منافذ الســعودية ،إذ

وغيرهــا يمنــع دخولهــا عبــر منافــذ

ســيتم تطبيقهــا اختياريــا اعتبــارا

السعودية منعا باتا؛ نظرا الحتوائها

مــن األول مــن نوفمبــر  ،2019فيما

علــى ادعــاءات طبيــة ،وأمهلــت

ســتكون إلزامية اعتبــارا من مطلع

الهيئــة العامــة للغذاء والــدواء في

أغسطس .2020

()13

بأنــه يعــد انتهــاكا مرفوضــا لقواعــد القانــون
الدولي واعتداء على ســيادة سوريا ووحدة
أراضيهــا .أعــرب مصــدر مســؤول بــوزارة
الخارجيــة الســعودية ،عــن إدانــة المملكــة
للعدوان الذي يشنه الجيش التركي .بدورها،
أدانــت اإلمــارات “بأشــد العبــارات العــدوان
العســكري التركــي علــى ســوريا” .كمــا أدانــت
مصــر الهجــوم التركــي ،ودعت لعقــد اجتماع
طــارئ لمجلس جامعة الــدول العربية لبحث

()١٦ - ٠٦

تلك التطورات.

تلقي أموال قطرية

08

» »رفضت محكمة التمييز طعني
المدانين بتلقي أموال من وزير
الداخلية السابق بالحكومة القطرية
بهدف التأثير على االنتخابات النيابية،
واللذين ضبط بحوزتهما حال
عودتهما من قطر  ،وادّعيا أنهما
نسيا أن المبلغ بحوزتها.

أول حاضنة طبية

12

» »تفتتح اليوم أول حاضنة طبية على
مستوى البحرين ودول الخليج،
تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس
النواب ،فوزية زينل وبحضور وزيرة
الصحة فائقة الصالح وفاروق
المؤيد ورئيس الجمعية ،النائب
أحمد السلوم.

زمنيــة ،تمهيــ ًدا لرفعهــا إلــى اللجنــة

التنسيقية.

وقــال الشــيخ خالــد بن عبــد هللا آل

خليفــة لدى ترؤســه اجتمــاع اللجنة

الوزارية للمشــاريع التنموية والبنية
التحتيــة في مكتبه بقصر القضيبية
صبــاح أمــس“ :إن توجيــه صاحــب

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء،
وصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

التنمويــة والبنيــة التحتيــة الشــيخ

الحكوميــة ذات العالقــة بتحســين

خالــد بن عبــد هللا آل خليفــة ،وزارة

اإلســكان وبالتنســيق مــع الــوزارات
والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة

لرئيــس مجلــس الــوزراء ،للجهــات

مســتوى الخدمــات ،واإلســراع فــي

اســتكمال أعمــال البنيــة التحتيــة

للمدن اإلسكانية الجديدة”.

()04
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فظاعات باحتجاجات العراق ...واتهام لعصابات إيرانية
عــودة اإلنترنــت أظهــرت اســتخدام عناصــر أمنيــة للعنــف المفــرط

اســتمر حجب مواقع التواصل االجتماعي
فــي جميــع محافظــات العــراق ،أمــس
األربعــاء ،باســتثناء إقليــم كردســتان فــي
الشــمال رغم عودة خدمة اإلنترنت بشــكل
جزئــي فــي العاصمــة بغــداد ومحافظــات
الجنــوب فــي خضــم أزمــة االحتجاجــات
التي تشهدها البالد.
ومــع عــودة اإلنترنــت ،طفــت فظائــع مــا
تعــرض لــه بعــض المتظاهريــن العــزل ،إثــر
اســتخدام عناصــر أمنيــة للعنــف المفــرط،
بــل إن بعــض المشــاهد أظهــرت قتــا عمدا
ومباشرا في الرأس.
فمنــذ الثالثــاء الماضــي قــدم محتجــو
العــراق أكثــر مــن  100قتيــل و6000
جريــح  ،وال تــزال الفظاعــات تظهــر يوميا،
موثقــة بالصــوت والصــورة مــا دفــع قــوات
األمــن العراقيــة إلــى االعتــراف بــأن “القوة
المفرطة” استخدمت ضد المحتجين.
وقال مســؤول ســابق في الحشــد الشــعبي
رفــض ذكــر اســمه ،إن عصابــات إيرانيــة

رد فعل دولي

16

ميزانيات وبرامج تنفيذية وجداول

بغداد ـ وكاالت

عواصم  -وكاالت

المتحدثون في ورشة العمل

“التوازن المالي” .

خليفــة وســلمان وشــرق الحــد ،مــن

التحتية للمدن اإلســكانية الجديدة،
َّ
كلــف نائــب رئيــس مجلس الــوزراء،
رئيــس اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع

وزير المالية واالقتصاد الوطني ملتقيا برؤساء تحرير الصحف المحلية

أعمــال البنيــة التحتيــة والخدمــات

» »أكد الرئيس التنفيذي ألرامكو
السعودية أمين الناصر أمس
األربعاء أن هجمات مثل تلك
التي استهدفت منشأتي نفط
في السعودية ،قد تستمر إذا
لم يكن هناك رد فعل دولي
مشترك.

متظاهرون عراقيون يسعفون مصابا بالتوك توك في العاصمة العراقية بغداد السبت (أ ف ب)

لديهــا غرفــة عمليــات فــي الكــرادة وســط

بغــداد هي من تقــرر ،وتنفذ بــأذرع عراقية

من ضمنها الحشد الشعبي.

“ذهان” في الهملة

22

» »قدم فريق مسرح مركز شباب
الهملة يوم األثنين الماضي
مسرحية “ذهان” كانت من
اداء كل من نورة عيد الخالدي،
المؤلف والممثلة ،رباب مهدي
عيسى ،مساعد مخرج ومؤلف
وإعداد ،حسن خليل فالمرزي.

وأعلــن الرئيــس العراقــي برهــم صالــح أنه
وجــه بفتح تحقيق عاجل في االعتداءات

التي طالت المحتجين.

()16

استقبال حافل لألبطال

20

» »احتفالية متميزة ،وأمسية
رائعة ،وفقرات متنوعة ،أعدتها
اللجنة األولمبية البحرينية
الستقبال وفد منتخب ألعاب
القوى العائد من المشاركة في النسخة السابعة عشرة من
بطولة العالم بعدما توج منتخبنا بثالث ميداليات متنوعة
(ذهبية وفضية وبرونزية) .

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

المجلس وافق
على 150
موضوعاً من
أصل 313
موضوعاً طرحت
عليه
اللجان الدائمة
والمؤقتة
والمشتركة
عقدت 163
اجتماعاً وأصدرت
 157تقرير
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جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى وعددا من أعضاء المجلسين

البحرين ماضية في طريق العمل واإلنجاز ودعم التنمية

جــالــة الــمــلــك يتسلم الــتــقــريــر الــســنــوي ألعــمــال مجلسي الـــنـــواب والــشــورى

المنامة  -بنا

تســلم عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة التقرير الســنوي
ألعمال مجلسي الشورى والنواب لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك خالل اســتقبال جاللة الملك في قصر الصخير أمس ،لرئيس مجلس النواب
فوزيــة زينــل ،ورئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح ،وعــددا مــن أعضاء المجلســين
الذين رفعوا لجاللته التقرير السنوي.
وقــد أعــرب جاللتــه عــن اعتــزازه بالــدور الهــام

الخامس.

الــذي تضطلــع بــه الســلطة التشــريعية فــي

ثــم يتنــاول البــاب األول فعاليــات بــدء دور

ترســيخ دعائــم المســيرة الديمقراطيــة وتعزيــز

االنعقاد ،حيث يُ تطرق فيه بشيء من التفصيل

مســاهمتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني

إلــى الخطــاب الملكــي الســامي الــذي تفضــل

قضايــا المجتمــع البحريني ،وأضــاف جاللته أن

صاحــب الجاللــة الملــك بإلقائــه خــال حفــل

البحريــن تنعــم باالزدهــار والتقــدم بحمــد هللا

االفتتــاح ،كمــا يُ ســتعرض في هذا البــاب أعمال

وبفضل تكاتف الجميع ،وإن اسهامات المواطن

جلســة المجلس األولى (اإلجرائية) ،وإجراءات

واألسرة البحرينية هي داعم لهذا النجاح ،وقال

انتخابــات نائبــي رئيــس المجلــس ،وكذلــك رد

جاللتــه خالل اللقاء إن بمــا تنجزونه بتوافقكم

المجلــس علــى الخطــاب الملكــي الســامي .بعــد

والــرأي المشــترك والتشــاور حققــت البحريــن

ذلــك يســلط البــاب الثانــي الضــوء علــى مكتب

خطوات كبيرة نحو التقدم في مجتمعنا القائم

المجلــس مــن حيــث اختصاصاتــه وتشــكيله

علــى المحبــة واالحتــرام المتبــادل بيــن الجميع
ً
مؤكــدا دعمــه المســتمر
وبتكاتفهــم وترابطهــم،

وإنجازاتــه خــال دور االنعقــاد مــع إحصائيــة
مقارنة خالل الفصل التشريعي الثالث.
ويتنــاول البــاب الثالث اللجــان النوعية الدائمة

لمجلســي الشــورى والنــواب لــكل مــا فيــه خيــر
ً
مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز
الوطــن والمواطن،

بالمجلــس مــن حيــث اختصاصاتهــا وتشــكيلها

التنســيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وإنجازاتها .أما الباب الرابع فيتطرق  -بإسهاب

بما يخدم مسار العمل الديمقراطي.

 -إلى مناقشــات المجلس لمشــروعات القوانين،

وأشــاد جاللتــه باإلنجازات والمكاســب العديدة

والميزانيــات العامــة وحســاباتها الختاميــة،

التــي حققهــا المجلســان ودورهمــا المحــوري

واالقتراحــات بقوانيــن ،والمراســيم بقوانيــن،

فــي تطويــر منظومــة القوانيــن والتشــريعات

واألســئلة الموجهة إلى الوزراء معززة بجداول

التــي تخــدم المواطنيــن وتلبــي احتياجاتهــم

ورســوم بيانيــة .ويســتعرض البــاب الخامــس

وتدافــع عــن قضايا الوطــن ومصالحه في كافة

البيانــات السياســية التــي أصدرهــا المجلــس
خــال دور االنعقــاد تفاعــاً منــه مــع األحــداث

التعــاون وتوثيــق روابــط الصداقة مــع مختلف
ً
منوهــا جاللته بما
الــدول الشــقيقة والصديقــة،

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة .ويســلط البــاب
الســادس الضــوء علــى الزيــارات والوفــود

تضمنــه تقريري مجلســي الشــورى والنواب من

المحليــة والخليجيــة والعربيــة والدوليــة التــي

انجازات بناءة تهدف لتطوير األداء التشريعي

اســتقبلها رئيــس المجلــس .وفــي الباب الســابع

المحافــل الدوليــة ،باإلضافــة إلــى مــد جســور

والرقابي.

تنــاول التقريــر لقــاء رئيــس وأعضــاء الســلطة

وأكــد جاللــة الملــك أن البحريــن ماضيــة بعــون

التشــريعية قرينــة العاهــل رئيســة المجلــس

هللا فــي طريــق العمل واإلنجــاز ومواصلة دعم
ً
متطلعــا إلــى أن يشــهد دور
المســيرة التنمويــة،

األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة .أما الباب الثامن

االنعقــاد المقبــل تحقيق المزيد من المكتســبات

فيتناول فعاليات فض دور االنعقاد األول .يلي

التي تخدم مسيرة العمل الوطني.

ذلك المالحق ،وسجل مناقشات المجلس ،وهو

مــن جانبهــم ،أعــرب رئيســا مجلســا الشــورى

عبــارة عن جداول تفصيليــة للموضوعات التي

والنــواب والحضــور عــن شــكرهم وتقديرهــم

ناقشها المجلس خالل دور االنعقاد.

لجاللــة الملــك وأشــادوا بتوجيهــات جاللتــه
والتعــاون البنــاء القائــم بيــن الســلطتين
التشــريعية والتنفيذيــة ،مؤكديــن أن هــذا
التعــاون أوجــد لهــم التقدم األفضــل نحو تعزيز
هذا التعاون.
وجــاء فــي التقريــر الســنوي لمجلــس الشــورى
لــدور اإلنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي
الخامس:

تقريــر هــذا العام جاء معــز ًزا بالصور والجداول
والرســوم البيانيــة ،ومتســمً ا بوفــرة البيانــات
اإلحصائيــة المقارنة إلنجازات المجلس ولجانه

خالل الفصل التشــريعي الخامس ،ليسهل على
المعنييــن الحصــول على المعلومــات ،والتعرف
علــى اإلنجــازات ،والوقــوف علــى التطــورات
والتغيــرات .ويبــدأ التقريــر بالمقدمــة التــي
تشــتمل على كلمة رئيس مجلس الشــورى علي

كمــا جــاء فــي التقرير الســنوي لمجلــس النواب

ً
ً
واحدا في دعم التجربة الديمقراطية
صفا
يقف

لتطويــر العمــل البرلمانــي خــال دور االنعقــاد

في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية التي

لــدور اإلنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي

فــي مملكــة البحريــن ،وإننا على ثقــة تامة على

الســنوي ،باإلضافــة إلــى الكلمــة االفتتاحيــة

ألقتها خالل دور االنعقاد الســنوي العادي األول

الخامس:

أن هــذه التجربــة البرلمانيــة والديمقراطية في

لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل.

من الفصل التشريعي الخامس.

ممــا ال شــك فيــه أن شــعب مملكــة البحريــن

البــاد هــي تجربــة تراكميــة ،يكمــل كل مجلس

ويعــرض البــاب األول مــن التقريــر الســنوي

منــح مجلــس النــواب الشــرعية الكاملــة ،منــذ

تشــريعي فيهــا جهــود المجلــس الســابق ويبني

فعاليــات افتتــاح دور االنعقــاد الســنوي العــادي

أن صــوت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي فــي

على منجزاته ،ويســتمر -وباهتمام شــديد -في

األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس ،أمــا

2001م بنســبة  ،% 98.4وعبــر خمــس عمليــات

مناقشــة أهــم القضايــا والهمــوم التــي تشــغل

البــاب الثانــي فيرصــد أجهــزة مجلــس النــواب

انتخابيــة شــهدتها البحريــن لتشــكيل مجلــس

المواطــن البحرينــي ،والوقــوف علــى تطلعــات

البرلمانيــة ،فيمــا يضم البــاب الثالث من التقرير

النــواب ،آخرهــا هــذه االنتخابــات النيابيــة فــي

وطموحــات المواطــن والعمــل علــى حصــر أهم

الموضوعــات التي طرحت على مجلس النواب

نوفمبــر  -ديســمبر 2018م والتــي شــهدت أعلى

تلــك التطلعــات والطموحــات واالحتياجــات

خــال دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن

نســبة من المشاركة الشــعبية الواسعة في كافة

لطرحهــا في المجلس ولمناقشــتها عبر األدوات

الفصل التشريعي الخامس.

األعــراس االنتخابية ،بنســبة بلغت أكثر من 67

البرلمانية المتاحة لتبنيها ورفعها الى الحكومة،

فــي حيــن شــمل البــاب الرابــع علــى :البيــان

 ،%لتعكس بشــكل جلي وواضح تمســك شعب

لتؤدي في النهاية إلصدارها كتشريعات تساهم

اإلحصائــي للموضوعــات التــي طرحــت علــى

مملكــة البحريــن بإنجــاح المشــروع االصالحــي

فــي تحســين حيــاة المواطن والمقيــم في كافة

مجلــس النــواب فيمــا تضمــن البــاب الخامــس

لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

المجاالت.

البيانــات السياســية التــي أصدرهــا المجلــس

عيســى آل خليفــة ،وتفعيــل كافــة المؤسســات

ويأتي التقرير الســنوي لدور االنعقاد االعتيادي

خــال االنعقــاد الســنوي األول ،كمــا وتضمــن

الدســتورية ومنها مجلس النواب الذي هو أحد

األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس شــامالً

الباب السادس مشاركات الشعبة البرلمانية.

جناحــي الســلطة التشــريعية في البــاد ،والذي
ً
ً
ومعبرا عن إرادته.
بيتا للشعب
أصبح

ً
ً
محتويــا علــى كافــة هــذه األمــور ،حيــث
وافيــا

ويضــم البــاب الســابع تنميــة مجلــس النــواب

يضــم التقريــر المصــاغ باللغتيــن العربيــة

للعالقــات مــع المجالــس المحليــة والدوليــة،

وقد أثبت شــعب البحرين الوفي بكافة أطيافه

واالنجليزيــة نحــو  315صفحــة توزعــت علــى

ويحتــوي البــاب الثامــن علــى مواضيــع تتصــل

وفئاتــه فــي االنتخابــات األخيــرة أنــه داعــمٌ

 9أبــواب مختلفــة ،خالصــة مــا تــم انجــازه مــن

بتطويــر العمل البرلماني ،أما الباب التاســع فقد

لمســيرة اإلصالح والبناء التــي يقودها صاحب

اعمــال وانجــازات طــوال دور االنعقاد الماضي،

ضــم المالحق التوثيقية للدور األول إلى جانب

الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،وبأنه

إلــى جانــب عــرض اآلليــات واألســاليب المتبعة

أنــه احتــوى علــى كلمات رئيس مجلــس النواب

وعلــى ذات الصعيــد عمــل المجلــس خــال هذا
الــدور علــى تعزيــز الــدور المجتمعــي للمجلــس
النيابــي الممثــل للشــعب ،وتفعيــات أدوات
وآليــات التواصــل مــع المؤسســات المحلية عبر
عقــد اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم فــي مجاالت
مختلفة.
ففي مجال الدبلوماسية البرلمانية كان لمجلس
النــواب وجــود نشــط فــي مختلــف المحافــل
اإلقليميــة والدولية ،وذلك من خالل المشــاركة
فــي كافــة المؤتمــرات التــي عقدهــا االتحــاد
البرلماني الدولي واالتحادات البرلمانية العربية
واإلســامية واآلســيوية وقام أعضاء المجلس
بالعديــد مــن الزيــارات الخارجية إلــى برلمانات
مختلفــة باإلضافــة إلــى توقيــع بروتوكــوالت
ومعاهــدات التعــاون مــع عــدد مــن البرلمانــات
الصديقــة التــي ســاهمت وستســاهم فــي إثراء
العمــل البرلماني وزيادة مجاالت التنســيق على
مختلف المســتويات ،كما شــكل المجلس خالل
هذا الدور لجان صداقة وأخوة بلغ عددها ()38
لجنة مع عدد من برلمانات العالم.

ً
موضوعا وافق على
وطــرح على المجلس 313
ً
موضوعا منها ،كما واصلت لجان المجلس
150
أعمالهــا بمهنيــة وصــدق وأمانــة ،وناقشــت

اللجــان الدائمة الخمس (التشــريعية والقانونية
والشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطني
والماليــة واالقتصاديــة والخدمــات والمرافــق
ً
موضوعا).
العامة والبيئة214 ،
فيمــا عقــدت اللجــان الدائمــة واللجــان النوعية
ً
اجتماعا
والمؤقتــة والتحقيق والمشــتركة 163
ً
تقريــرا ،تنوعــت
وأصــدرت جميعهــا 157

بيــن مشــاريع قوانيــن واقتراحــات بقوانيــن
وموضوعات أخرى.
كمــا ضــم التقريــر تشــكيل المجلــس لـــ  4لجــان
نوعيــة دائمــة ولجنتيــن مؤقتتيــن و 3لجــان
مشــتركة ولجنة تحقيق واحــدة ،ووجه النواب
 54سؤاالً للوزراء ،حيث تعكس هذه األرقام بال

الصالــح ،تليها إحصائية عــن إنجازات المجلس

شــك مدى العمل الدؤوب الذي قام به المجلس

خــال دور االنعقــاد األول ،وإحصائيــة مقارنــة

خــال الــدور األول مــن الفصــل التشــريعي
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البحرين تسعى دائما لترسيخ التقارب والعيش المشترك بين الحضارات
جاللة الملك يســتقبل المبعوث الخاص لرئيس الــوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد
المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في قصر
الصخيــر أمــس ،المبعوث الخــاص لرئيس
الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد
رحمن تشيشتي بمناسبة زيارته للمملكة.
وقــد رحــب صاحــب الجاللــة الملــك
بتشيشــتي ،وأشــاد بمــا يربــط مملكــة
البحريــن والمملكــة المتحدة الصديقة من
عالقــات تاريخيــة وثيقــة ومتميــزة تمتد
لســنوات طويلــة مــن التنســيق والتعــاون
ً
مؤكــدا
المثمــر فــي مختلــف المجــاالت،
جاللتــه الحــرص المتبادل علــى تطويرها
وتنميتهــا بمــا يخــدم األهــداف والمصالح
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وخــال اللقــاء ،أعــرب جاللــة الملــك عــن
اعتــزازه بمــا تنعم بــه مملكــة البحرين من
حرية كبيرة على صعيد ممارســة الشعائر
الدينيــة لمختلــف األديــان والمذاهــب،
ً
مؤكــدا جاللتــه إن أهــل البحرين يرحبون
ً
دائمــا بالجميــع علــى أرضهــم الطيبة وفي
وطنهــم فــي مجتمــع تربطــه المحبــة بيــن
الجميــع منــذ قــرون طويلــة دون تفرقــة
أو تعصــب فــي مجتمــع متحــاب ،وإنهــم
يمتــازون باالحتــرام المتبادل فيمــا بينهم
وللجميــع ضمــن تقاليدهــم وقيمهــم

األصيلة.

للتعايــش الســلمي وإســهاماته ومبادراتــه

وأكــد جاللــة الملــك أن البحريــن تميــزت

الطيبــة لتحقيــق هــذه األهــداف بالتعاون

علــى امتــداد تاريخهــا بأنهــا نمــوذج

مع جمعية هذه هي البحرين.

للتآخــي والتعايــش والتســامح بيــن
ً
دائما
جميــع األديــان والثقافــات ،وتســعى

مــن جانبــه ،أشــاد الضيــف باحتضــان
البحريــن لمختلــف األديــان والمذاهــب

لترســيخ التقــارب والعيش المشــترك بين

وتوفيــر دور العبــادة للجميع منذ ســنوات

الحضــارات باإلضافة إلى نشــر قيم الخير

طويلــة ،وهــي رائــدة فــي هــذا المجــال
ً
مشيدا بالتعاون القائم
ومثال يحتذى به،

ونــوه جاللتــه بالــدور المحــوري الــذي

بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة

يضطلــع بــه مركــز الملــك حمــد العالمــي

في مختلف المجاالت.

والسالم والمحبة بين كافة الشعوب.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من وزير الكهرباء

جاللة الملك يهنئ رئيس جزر فيجي
المنامة -بنا

المنامة -بنا

بعــث عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد

تلقــى عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

بــن عيســى آل خليفــة ،برقيــة تهنئــة إلــى رئيــس

حمــد بــن عيســى آل خليفة ،برقية شــكر من

جمهوريــة جــزر فيجــي جــورج كونــروت ،وذلــك

وزيــر شــؤون الكهربــاء والماء وائــل المبارك،

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وذلــك بمناســبة تعيينــه في منصبــه الجديد.

أعرب وزير شؤون الكهرباء فيها عن تشرفه

جاللتــه الحكيمــة ،ســائالً المولــى بــأن يكــون

بحمــل هــذا التكليــف الســامي والمســؤولية،

عند حسن ظن جاللة الملك ومتطلعً ا لخدمة

عليــه الصحــة والعافيــة والســعادة وطــول

العمر ،وأن يبقي جاللته ذخرًا وسن ًدا لمملكة

وهــو وســام شــرف يدعــو لالعتــزاز ،معاهــ ًدا

الوطــن الغالــي ومواطنيــه بمــا يــوازي هــذه

البحرين ،وتحقيق كل آمال وتطلعات شعب

جاللــة الملــك علــى أداء الواجــب وتحمــل

الثقة الملكية السامية.

البحرين الوفي في النهضة والتقدم في ظل

المســؤولية فــي إطــار االلتــزام بتوجيهــات

داعيــا هللا أن يحفــظ جاللــة الملــك ويديــم
ً

مسيرة جاللته المباركة وعهده الزاهر.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير شؤون الدفاع حميدان :رعاية سمو رئيس الوزراء للملتقى الحكومي منحته زخما كبيرا
بــمــنــاســبــة نـــجـــاح الــمــلــتــقــى الــحــكــومــي 2019

المنامة  -بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئة
من وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن
حســن النعيمي بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي
2019م ،فيما يلي نصها-:
ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن
ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا رئيــس مجلــس
الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يطيــب لــي أن أرفــع إلــى ســموكم الكريــم خالص
التهنئــة وأح ـ ّر التبريكات بمناســبة نجاح الملتقى
الحكومــي  ،2019الــذي اســتعرض المنجــزات

والمكتســبات الوطنيــة المتحققــة في ظــل العهد

المنامة  -بنا

الزاهــر لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،برقيــة تهنئــة مــن

حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل البــاد المفدى

وزيــر العمل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان،

حفظه هللا ورعاه ،والذي أقيم برعاية كريمة من

بمناســبة نجــاح الملتقى الحكومــي 2019م .وفيما

ســموكم في إطار حرص واهتمام سموكم الدائم

يلي نص البرقية:

لرفــع مســتوى األداء الحكومي لمواصلة مســيرة

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل

الخير واالزدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وفــق هللا ســموكم وس ـ ّدد علــى طريــق الخيــر

تحية طيبة وبعد..

خطاكــم وم ّتعكــم بالصحــة وطــول العمــر ودمتم

يشــرفني أن أرفــع لمقــام ســموكم الكريــم ،أســمى

سموكم سالمين موفقين.

آيــات التهانــي ،بمناســبة نجــاح أعمــال الملتقــي
الحكومــي  ،2019والــذي عقــد برعايــة كريمــة مــن

الفريق الركن وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

سمو رئيس الوزراء

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة ،برقية تهنئة
مــن رئيس جمعية المحامين البحرينية بمناســبة
نجــاح الملتقــى الحكومــي 2019م .وفيمــا يلــي
نــص البرقيــة :ســيدي صاحــب الســمو الملكــي
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة الموقر رئيس
الوزراء حفظه هللا ورعاه
يطيب لنا بأســمى والســادة أعضاء مجلس ادارة
جمعية المحامين أن نتقدم إلى ســموكم بأســمى
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الملتقى

الحكومــي 2019م والــذي عقــد برعايــة كريمــة

منظومــة العمــل الحكومــي مــن خــال رســم

مــن لــدن ســموكم وبمبــادرة مــن لــدن صاحــب

االســتراتيجيات والخطــط التنمويــة تحقيقــا لما

الســمو ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

فيــه الخيــر للوطــن والمواطــن ،ســائلين المولــى

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،والــذي يأتــي

عــز وجــل أن يديــم على ســموكم موفــور الصحة

الســتعراض المنجــزات الوطنيــة التــي تحققــت

والســعادة وأن يحفظكــم ذخــرا وســندا لمملكتنــا

فــي ظل المســيرة التنموية الشــاملة التي أرســى

الغاليــة وشــعبها الوفــي ،وأن يحفــظ مملكــة

دعائمهــا عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

البحريــن مــن كل ســوء ومكــروه وأن يوفقكــم

بــن عيســى آل خليفــة ،حيــث يعتبر هــذا الملتقى

لحماية وصون أرض البحرين الغالية.

اســتعراضا إلى المنجزات والمكتســبات الوطنية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

المتحققــة خــال العــام والخطــط واألهــداف
المســتقبلية ذات األولويــة للنهــوض بالقطــاع

المحامي حسن أحمد بديوي

الحكومــي .مشــیدین بحــرص ســموكم لتطويــر

رئيس جمعية المحامين البحرينية

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر وزير الكهرباء
المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
خليفة بن ســلمان آل خليفة ،برقية شــكر من وزير
شــؤون الكهربــاء والمــاء وائــل المبــارك؛ بمناســبة
صــدور المرســوم الملكــي بتعيينــه فــي منصبــه

الجديــد .أعــرب وزيــر شــؤون الكهربــاء فيهــا عــن

الغاليــة ،ومؤك ـ ًدا بأنــه سيســير في طريــق تحقيق

تشــرفه بحمل هذا التكليف الســامي والمسؤولية،
وهو وسام شرف يدعو لالعتزاز ،سائالً المولى عز

داعيا هللا أن
الرخاء واالزدهار للوطن ومواطنيه.
ً
يحفــظ ســمو رئيس الــوزراء ويديم عليــه الصحة

وجل أن يكون عند حسن ظن سمو رئيس الوزراء،

والعافية والسعادة وطول العمر ،وأن يبقي سموه

ومتطل ًعــا إلــى أن يســهم ببــذل الغالــي والنفيــس
لخدمــة وطننــا الغالــي ومواطنيه بما يــوازي الثقة

ذخ ـرًا وســن ًدا لمملكــة البحريــن فــي ظل المســيرة

المباركة لجاللة الملك.

سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر من وزير الكهرباء
المنامة-بنا

تلقــى ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،برقيــة شــكر
مــن وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء وائــل المبارك،
بمناســبة تعيينه فــي منصبه الجديــد .أعرب فيها

وزيــر شــؤون الكهربــاء والمــاء عــن تشــرفه بهــذا

نحو تحقيق الرخاء واالزدهار للوطن ومواطنيه.

التكليف والمســؤولية ،مشيرًا الى أن هذا التعيين
هــو وســام شــرف يعتــز بــه ،ســائالً هللا أن يكــون

داعيــا هللا أن يحفــظ صاحــب الســمو الملكي ولي
ً

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

عند حســن ظن صاحب الســمو الملكي ولي العهد

مجلــس الــوزراء ويديــم عليــه نعمــة الصحــة

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس

والعافية والسعادة وطول العمر ،وأن يبقيه ذخرًا

الــوزراء ،متطل ًعــا إلــى خدمة الوطــن والمواطنين

بمــا يــوازي الثقــة الغاليــة ،مؤك ـ ّدا مواصلــة الســير

لــدن ســموكم ،رعاكــم هللا ،وبمبــادرة مــن صاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة،
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الوزراء حفظــه هللا ،والذي تضمن

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس “المحامين”
المنامة  -بنا

تعزيز فرص التوظيف الالئق للمواطنين وتزويدهم بالمهارات

وســن ًدا لوطننــا العزيــز في ظل المســيرة التنموية

الشاملة لصاحب الجاللة الملك.

مشــاريع ومبــادرات خالقــة تعكــس مــا وصــل إليه

نحــو توفيــر العيــش الكريــم للمواطنيــن وتحقيــق

العمــل الحكومــي مــن تميــز فــي االداء وتحديثــا

أفضــل الخدمــات الحكومية بمــا يعكس ما وصلت

لألنظمــة يتواكــب مــع متطلبــات العصــر الحديــث،

اليــه مملكة البحرين من عــزة ونماء في هذا العهد

وذلــك بفضــل توجيهاتكــم الســديدة وتجســيدا

الزاهر لســيدي حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد

لرؤيتكــم الفــذة فــي تحقيــق تطلعــات المواطنيــن

بــن عيســى آل خليفة ،عاهل البــاد المفدى ،حفظه

فــي الحياة الكريمــة .إن رعايتكــم األبوية للملتقى

هللا ورعاه.

وتشــرف كبار المســئولين فــي المملكــة بحضوركم

ختامــا ،نســأل هللا العلي القدير أن يحفظ ســموكم

الكريــم أعطــى زخمــا كبيــرا لمخرجــات الملتقــى،

ويرعاكــم ويديمكــم عــزا وفخــرا لمواصلة مســيرة

وعزمــا أكيــدا بالمضــي قدمــا نحــو تنفيــذ تلــك

العطــاء والنمــاء فــي مملكتنــا الغاليــة ،وأن يمتــع

المخرجــات والــرؤى بمــا يخــدم أهــداف وبرنامــج

ســموكم بوافــر الصحة والســعادة ويســدد خطاكم

الحكومة ،وسنسعى بعون هللا على مواصلة السير

لما فيه خير وصالح مملكة البحرين الحبيبة.

نحــو تعزيــز فــرص التوظيــف الالئــق للمواطنيــن

وتفضلوا ســموكم بقبول خالــص التحيات وعظيم

وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلدماجهم في ســوق

التقدير واالحترام.

العمــل ،الــذي يشــهد نمــوا متصاعــدا يؤكــد متانتــه
وتماســكه وقوته فــي ظل التحديــات والمتغيرات

جميل بن محمد علي حميدان

االقتصاديــة ،مســتنيرين بتوجيهاتكــم الحكيمــة

وزير العمل والتنمية االجتماعية.
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برواد مجلسه األسبوعي
سمو ولي العهد
يرحب ّ
ّ

بـــــحـــــضـــــور نــــــاصــــــر بــــــــن حـــــمـــــد ومـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــلــــمــــان

المنامة  -بنا

المملكــة والشــخصيات األكاديميــة والفكريــة

فــي إطــار االهتمــام الــذي يوليــه ولي العهــد نائب

ورحــب ســموه بــرواد مجلســه األســبوعي الــذي

واإلعالمية وعد ًدا من أفراد المجتمع.

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل

يجســد صــورًا مــن صــور التواصــل الــذي يحرص
ّ

خليفة بالتواصل مع كافة أبناء البحرين ،استقبل

عليــه عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن

ســموه بحضــور ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال

تكريســا لنهــج المجتمــع وســنة
عيســى آل خليفــة
ً
ً
وترجمة للروح األصيلة للمجتمع
اآلباء واألجداد،

الخيرية وشؤون الشباب ،رئيس المجلس األعلى

البحريني ونسيجه وهويته الجامعة.

خليفة ،وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل

وقــد أثنــى الحضــور على حــرص ســموه بااللتقاء
ّ
يشكله المجلس
بالمواطنين والتواصل معهم وما

للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل
خليفة في مجلسه األسبوعي بقصر الرفاع مساء

من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة

أمــس ،أفــراد العائلــة المالكــة الكريمــة والــوزراء

تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة
ّ

وعــد ًدا من رجــال الديــن والفعاليــات االقتصادية

المســتدامة لتحقيــق المزيــد مــن الرخــاء والتقدم

وأعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب والبلديــات

والخيــر ،منوّ هيــن بجهــود تعزيــز أســس التنميــة

واالجتماعيــة وأعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي

وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير العمل

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير شؤون الدفاع

المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلقــى ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس

أخــرى مــن التميــز الحكومــي في تقديــم أجود وأفضــل الخدمات

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

الملتقــى الحكومــي  ،2019أعــرب فيهــا عــن

الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة،

للمواطنيــن بــكل فعاليــة وكفاءة ،مشــيدا بمبادرة ســموه الخالقة

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

تهانيــه وتبريكاته بمناســبة نجــاح الملتقى الذي

برقيــة تهنئة من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان

لعقــد هــذا المؤتمــر الســنوي بما يســهم في بلــورة الــرؤى واألفكار

الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة برقية

بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي  ،2019وما تضمنه من مبادرات

في سبيل االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ برنامج

تهنئــة مــن وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن

بحــرص ســموه علــى تنفيــذ الــرؤى والمبــادرات

ومشــاريع ورؤى تنموية تشــكل خارطة طريق للوصول الى آفاق

الحكومة بخطى ثابتة وعزيمة ال تلين من أجل مستقبل المملكة.

عبــدهللا بــن حســن النعيمــي بمناســبة نجــاح

التي تسهم في تطوير األداء الحكومي.

استعرض المنجزات الوطنية المتحققة ،مشي ًدا

ناصر بن حمد يستقبل فاطمة عابد وأحمد حمد
فــــــي بــــــــــــادرة إنـــســـانـــيـــة

بحث التعاون والتنسيق بين “المالية” و“قوة الدفاع”
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة
بــن أحمــد آل خليفة ،وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان
بن خليفة آل خليفة.

المنامة  -بنا

في لفتة إنســانية ليســت غريبة على ســمو

والقاطنيــن علــى أرضها المباركة ،اســتقبل

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

وكانــت لمبــادرة ســموه األثــر الكبيــر فــي

متمنيا سموه لهما الشفاء العاجل.
مرّ ا بها
ًّ

شــكرهما وتقديرهمــا لســمو الشــيخ ناصــر

جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون

المريضيــن أحمــد حمــد عبــدهللا وفاطمــة

المســاهمة إلشــاعة األجــواء اإليجابية في

بن حمد آل خليفة على مبادرته اإلنســانية

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

عابد بمرافقة أسرتيهما.

نفــوس المريضيــن ومشــاركة ســموه فــي

باســتقبالهما والســؤال عــن صحتهمــا األمر

والرياضــة ،تعكــس االهتمــام اإلنســاني

وأثناء اللقاء اطمأن ســمو الشيخ ناصر بن

الوقــوف إلى جانبهما لتجاوز هذه المرحلة

الــذي بعــث في نفوســهما اإليجابية والقوة

الكبير من قبل ســموه تجــاه أبناء البحرين

حمــد آل خليفــة علــى مراحل العــاج التي

العالجية ودعم مواصلة عالجهما.

من أجل مواصلة العالج.

ومــن جانبهمــا ،أعــرب كل منهمــا عــن

بمجــاالت

التعــاون

وخــال اللقــاء رحب القائــد العام

المتعلقــة

لقوة دفــاع البحرين بوزير المالية

والتنســيق القائــم بيــن قــوة

واالقتصــاد الوطنــي ،حيــث جرى

دفــاع البحريــن ووزارة الماليــة

بحــث عــدد مــن الموضوعــات

واالقتصاد الوطني.

خالد بن عبداهلل :خطط الستكمال البنية والخدمات للمدن اإلسكانية الجديدة
قصر القضيبية  -مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

ً
تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة ،باالهتمام بتحســين مســتوى الخدمات
الحكوميــة ورفــع جودتهــا فــي المناطــق المختلفة لضمان أن تحظــى دائمً ا برضا المواطنيــن ،وتوجيهات ولي العهد نائــب القائد األعلى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ،في الملتقى الحكومي  ،2019باإلســراع
فــي اســتكمال خدمــات البنيــة التحتية للمدن اإلســكانية الجديــدةَّ ،
كلف نائب رئيس مجلس الــوزراء ،رئيس اللجنة الوزارية للمشــاريع
التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة ،وزارة اإلسكان وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة
بتقديم الخطط الالزمة الســتكمال أعمال البنية التحتية والخدمات االجتماعية التي تحتاجها مدن خليفة وســلمان وشــرق الحد ،من
ميزانيات وبرامج تنفيذية وجداول زمنية ،تمهي ًدا لرفعها إلى اللجنة التنسيقية.
وقــال الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا آل خليفة

واإلســراع فــي اســتكمال أعمــال البنيــة

إليهــا من ناحية اســتكمال إنشــاء الوحدات

لــدى ترؤســه اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة

التحتية للمدن اإلســكانية الجديدة ،يعكس

للمشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة فــي

مــا يوليــه ســموهما مــن رعايــة نابعــة مــن

الســكنية بمعــزل عن الخدمــات االجتماعية
ِّ
ســيمكن وزارة اإلســكان
المصاحبــة،

الشيخ خالد بن عبد الله

مكتبــه بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس“ :إن

اهتمــام صاحــب الجاللــة عاهــل البــاد ،بأن

والــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى

توجيــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

ينعــم المواطــن البحرينــي بمقومات العيش

ذات العالقــة مــن مزامنــة إنشــاء الوحــدات

مــن مرافــق وخدمــات متوافرة فــي محيط

الــوزراء ،وصاحــب الســمو الملكــي ولــي

الكريــم فــي مســكنه بالمشــاريع اإلســكانية

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

التي تنفذها الحكومة لصالح المواطنين”.

الســكنية فــي المــدن الجديــدة ورفدهــا
بالخدمــات الالزمة ،فضالً عن ضمان توفير

لرئيــس مجلس الوزراء ،للجهات الحكومية

وأكــد أن مــن شــأن النظــر إلــى المــدن

انتقــال ســلس للمواطنين الذين ســيقطنون

ذات العالقــة بتحســين مســتوى الخدمــات،

اإلســكانية ككل متكامــل وليــس النظــر

هذه المدن ليجدوا جميع ما يحتاجون إليه

مســار الدراجــات الهوائيــة علــى الطــرق

مدنهم.

الرئيســية ،عــاوة علــى مشــروع تنظيــم

علــى صعيــد آخــر ،اطلعت اللجنــة الوزارية

وخفــض اســتخدام األكيــاس وغيرهــا مــن

للمشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة علــى

المــواد االســتهالكية البالســتيكية مــن

آخــر مســتجدات ســير العمــل فــي مشــروع

حيــث مســتوى اإلنجاز فــي المرحلة األولى

توســعة شــارع الشــيخ زايــد ،وتطويــر

والمبادرات المقترحة للمرحلة الثانية.

“وزارية البنية التحتية”
تطلع على مستجدات
مشروع توسعة شارع
الشيخ زايد

الخميس

local@albiladpress.com

وزير المالية واالقتصاد الوطني ملتقيا برؤساء تحرير الصحف المحلية

05

 10أكتوبر 2019
 11صفر 1441

عمل صندوق السيولة

ال نية حالية أو

سيكون بمنح قروض

مستقبلية لفرض

للمؤسسات الصغيرة

ضرائب على

والمتوسطة المتعثرة

المواطنين

فاعلية المؤسسة في توظيف البحرينيين تحدد أحقيتها في “صندوق السيولة”
“وزير المالية” :التقرير الفصلي يعكس قوة االقتصاد الوطني في ظل مبادرات “التوازن المالي”
محرر الشؤون المحلية
أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنيــي
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة
أن اجتماعــات مكثفــة مــع الجهــات ذات
العالقــة والمصــارف والبنــوك و”تمكيــن”
لوضــع الخطوات التنفيذية لعمل صندوق
السيولة الذي أعلن عنه ولي العهد صاحب
الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل
خليفــة خــال الملتقى الحكومــي 2019م
 ،وكشــف الوزير أن من أهم االشــتراطات
التــي تحــدد أحقيــة المؤسســات الصغيرة
والمتوســطة للتمويل مــن الصندوق مدى
اســهامها فــي النشــاط االقتصــادي ومــدى
قدرتهــا علــى اســتقطاب البحرينييــن
للتوظيف  ،وبشــأن مــا اذا كانت الحكومة

االقتصادية المستقبلية،مؤكدا أن التقرير

ً
مقارنــة
العــام  ،2018وبنســبة % 3.4

بشــكل قطعــي وجــود فكــرة لفــرض

الفصلــي يعكــس قــوة االقتصــاد الوطنــي

بالربع األول من العام  .2019وبلغ الناتج

في ظل مبادرات “التوازن المالي” .

وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطنــي التقرير

القطاعات غير النفطية

تونــي فــرض ضرائــب  ،فقــد نفــى الوزيــر
ضرائــب فــي الوقــت الحالي.واســتعرض
االقتصــادي الفصلي للربع الثاني من العام
الجــاري ،والــذي تطــرق ألحــدث البيانــات
والمؤشرات االقتصادية المتعلقة بمختلف
جوانب االقتصاد في المملكة ،والتوقعات

ارتفعت بنسبة % 1.2
وأوضــح الوزيــر أن االقتصــاد قــد نمــا
بنســبة  % 0.8مقارنــة بالربــع الثاني من

بلغــت  % 8.7خــال الربــع الثانــي مــن
ً
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن
العــام 2019

 %وارتفــاع إجمالــي الليالــي الســياحية

بلغت  % 4مســتفيدا من حزمة مشــاريع

بمــا مقــداره  % 10مقارنــة بنســب الربــع

البنيــة التحتيــة ،مشــيرا إلــى أن هــذه

المحلــي اإلجمالي الحقيقــي  3.24مليار

العــام الماضــي .وفيمــا يخــص القطــاع

الثاني من العام .2018

النســبة غيــر مرضيــة إذا تــم تفصيلهــا أن

دينــار ،وحققــت القطاعات غيــر النفطية

الســياحي ،ذكر أن نســبة إشغال الفنادق

نســبة نمو بلغت  % 1.2باألسعار الثابتة

مــن فئــة الخمس نجــوم ارتفعت من 48

مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2018

 %فــي النصــف األول مــن العــام 2018

،وأشــار إلــى اســتمرار النمــو اإليجابــي

لتصــل إلــى  % 50فــي النصــف الثانــي

للقطاعات غير النفطية ،والتي يتصدرها

مــن العــام  ،2019وزيــادة نســبة الــزوّ ار

قطــاع الفنــادق والمطاعــم بنســبة نمــو

ارتفاع رواتب البحرنيين في الخاص بنسبة % 4.3
» »تطرق الوزير الى البرنامج الوطني للتوظيف والذي جاء
بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء حيث نجح البرنامج منذ اطالقه في فبراير
الماضي وفي فترة وجيزة في توفير  5,918وظيفة ،

الوافديــن عن طريق مطــار البحرين بـ 4

قطاع البناء والتشييد
نما بنسبة 4%
وأوضح وزير المالية واالقتصاد الوطني
أن قطاع البناء والتشييد سجل نسبة نمو

اصدار رخص البناء في  2.7أيام
ويتوفر في بنك الشواغر  2,892وظيفة  ،وارتفع متوسط
راتب البحريني في القطاع الخاص بنسبة  ، % 4.3مشيرا
الوزير إذا ما استندنا الى أن االحصائيات تؤشر الى أن 66
 %من الفئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص
فهذا يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين استفادوا من
هذه الزيادة.

» »وعن اإلجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها لتطوير بيئة األعمال
للمستثمرين  ،أشار الوزير إلى أن نظام سجالت سرع عملية إصدار السجالت
التجارية في وقت قياسي ال يتجاوز  93ثانية ،وجاري العمل على مواصلة
تطوير نظام سجالت، ،وتم كذلك تدشين نظام بنايات العام الماضي ،والذي
يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء حيث بينت األرقام أن معدل إصدار
رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى  2.7أيام .

النصيب األكبر منها للمشــاريع الحكومية
وليست مشاريع القطاع الخاص.

قطاع المواصالت
واالتصاالت نما بنسبة % 3.4
ولفــت الوزيــر إلــى أن نمــو قطــاع
المشــروعات الماليــة بلــغ مــا نســبته
 % 2.6خــال الربــع الثانــي من العام
 2019مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن
عاكسا استمرار تحسن
العام السابق،
ً
المؤشــرات

النقديــة

والمصرفيــة

عمومــا ،فــي حيــن شــهد قطــاع
المواصــات واالتصــاالت نســبة نمــو
قدرها .% 3.4
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وكيل الخارجية تبحث التعاون مع “التنمية االقتصادية”

أنــشــطــة “الــمــجــلــس” تــعــزز مــكــانــة الــبــحــريــن االســتــثــمــاريــة دولــيــا

البحرين تدين الهجوم التركي
على شمال شرق سوريا

الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصادية خالــد حميدان ،بحضور مديــر المكاتب

المنامة  -وزارة الخارجية

الدوليــة بثينــة أميــن ،ورئيــس قطاعات تطويــر األعمــال (الخدمات الماليــة ،تكنولوجيا

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة

موقــف عربــي موحــد تجــاه هــذا

البحرين بشــدة الهجوم العسكري

العــدوان  ،فإنهــا تطالــب مجلــس

الــذي تشــنه الجمهوريــة التركيــة

األمــن باإلســراع فــي االضطــاع

علــى مناطــق بشــمال شــرق

بمســؤولياته فــي التصــدي لهــذا

الجمهوريــة العربيــة الســورية
ً
انتهــاكا
الشــقيقة والــذي يعــد

الهجــوم  ،حفاظــا علــى األمــن
والســلم وضمــان توفيــر األجــواء

ً
مرفوضــا لقواعــد القانــون الدولي

الداعمــة لمواصلة الجهود الرامية

واعتــداء علــى ســيادة ســوريا
ً

للتوصــل لحــل ســلمي في ســوريا

ووحدة أراضيها .

يســتند إلى مبادئ بيان (جنيف )1

واذ تؤيد وزارة الخارجية الدعوة

وقرار مجلــس األمن ( )2254وبما

لعقــد اجتمــاع طــارئ لمجلــس

يحفــظ لســوريا ســيادتها ووحــدة

جامعــة الــدول العربيــة التخــاذ

وسالمة أراضيها.

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة ،مــع

المعلومات واالتصاالت ،الشركات الناشئة) والمكاتب الدولية بالمجلس ديفيد باركر.
وخــال اللقــاء ،رحبــت وكيــل الخارجيــة،

لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها ،وذلك على

بحميــدان ،مهنئــة الرئيس التنفيــذي بالثقة

الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي فــي شــتى

رئيســا تنفيذيًّ ــا
الملكيــة الســامية بتعيينــه
ً

المجــاالت ،وخاصة في المجال االقتصادي

لمجلس التنمية االقتصادية ،متمنية له كل
التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.
كمــا أشــادت الشــيخة رنــا بنــت عيســى،

واالســتثماري ،وجهــوده المتواصلة لتعزيز
المنــاخ الجاذب لالســتثمار ودعم االقتصاد
الوطني.

لــكال الجانبيــن ،متمنيــة لمجلــس التنميــة

لوزارة الخارجية دوام التقدم والرقي.

االقتصادية كل النجاح.

الجديــر بالذكــر أن وزارة الخارجيــة

بالــدور الكبيــر والتنمــوي الــذي يقــوم بــه

كمــا أعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة،

مجلــس التنميــة االقتصاديــة ،وذلــك فــي

عــن اعتزازهــا وســعادتها بحجــم التعــاون

مجــال جــذب االســتثمارات واســتقطابها

والتنســيق المشــترك الــذي يربــط وزارة

لمجلــس التنميــة االقتصادية ،عن ســعادته
بلقــاء وكيــل الخارجيــة ،مؤكــ ًدا تطلــع

تهدف للتعاون وتعزيز مجاالت االســتفادة

مــن مختلــف أنحــاء العالم ،منوهــة بأهمية

الخارجيــة ومجلــس التنميــة االقتصاديــة

المجلــس لتعزيــز مســار التعــاون الثنائــي

بيــن الجانبين وذلك في مختلف المجاالت

األنشــطة التــي ينفذهــا المجلــس للترويــج

والذي أســهم في إنجاح األهداف المرجوة

واالرتقــاء بــه علــى كافــة األصعــدة ،متمن ًّيا

ذات االهتمام المشترك.

الصالح تستقبل الطالبتين المتأثرتين بحادث سترة

أكدت تقديم الرعاية الصحية المناســبة لهما في أي وقت

مــن جانبــه ،أعــرب الرئيــس التنفيــذي

ومجلس التنمية االقتصادية قد أبرما فيما
بينهمــا فــي يونيــو الماضــي مذكــرة تفاهــم

وزير اإلعالم ينعى عميد الصحافة البحرينية علي سيار

معددا مناقب الفقيد وإسهاماته بالمجاالت اإلعالمية واألدبية

المنامة  -وزارة الصحة

المنامة  -بنا

اســتقبلت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح

أعــرب وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي عــن خالص التعــازي وصادق المواســاة في وفــاة عميد الصحافــة البحرينية

كال مــن الطالبــة زينــب وســكينة إبراهيــم

الكاتب القدير علي سيار ،الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني واإلسهامات المتميزة في التنوير

الشــيخ بمكتبهــا أمــس األول ،حيــث تقدمتا

المعرفي وإثراء الحياة السياسية واألدبية والفكرية والثقافية واإلعالمية.

بالشــكر الجزيــل للوزيــرة علــى اهتمامهــا
ورعايتهــا طــوال الفتــرة الماضيــة ،وتوجيه
الطبيــة والصحيــة والتأهيــل إلــى جانــب
الدعــم النفســي ،وذلــك بعــد تعــرض العائلــة
لحادث مأساوي في منطقة سترة يوم عيد
األضحــى الماضي نتيجة تســرب أســطوانة
الغاز.

ومن جانبه ،أشاد والد الفتاتين بالدور الذي

إلــى جانب تقديم الدعم المعنوي والنفســي

قــام بــه الطاقــم الطبــي ســواء فــي الرعايــة

وجميــع االحتياجــات الصحيــة والعالجيــة

الفتاتين زينب وسكينة من تبعات الحادث،

الصحيــة األوليــة أو الثانويــة بعــد الحــادث

التي ساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

لتأهيــل الفتاتيــن ،والمتابعــة الحثيثــة مــن

وفــي ختــام الزيــارة ،شــكرت الوزيــرة

وعودتهمــا لممارســة حياتهــم الطبيعيــة

وزيــرة الصحــة لمراحــل العــاج ومتطلبات

الحضــور ،وأوضحــت أن الــوزارة تســعى

واألنشــطة اليوميــة ،ومتابعــة دراســتهم

الحالــة ،وتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى جميــع

لتقديــم كل مــا فــي وســعها نحــو االرتقــاء

بشــكل منتظم ،مؤكدة اســتمرار دعم وزارة

مســؤولي وموظفــي الوزارة علــى جهودهم

الصحــة لهمــا وتقديــم الرعايــة الصحيــة

المبذولــة تجــاه توفيــر الخدمــات الصحيــة

بالخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن
ً
تنفيــذا لتوجيهــات القيــادة
والمقيميــن

المناسبة في أي وقت تتطلب الحاجة.

بعد حادثة سترة ،والعمل بكفاءة وإخالص،

الرشيدة.

بالحضــور ،معربــة عــن ســعادتها بتعافــي

مراجعة شبكات الصرف والتعامل مع الطوارئ

خلف :نعمل على رفع استعداداتنا لموسم األمطار وفق اإلمكانات المتاحة

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات

في المشــاريع االســتراتيجية ذات األولوية

تضمنــت هــذا العــام تقســيم البحريــن إلــى

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف أن

وأهمهــا الصرف الصحــي وإيصاله لمختلف

أربــع مناطــق علــى رأس كل منطقــة فريــق

الــوزارة وضمــن توجيهــات الحكومــة فــي

المناطق إلى جانب تطوير الشــبكة الحالية

متكامــل يعمل على معالجــة تجمعات مياه

تكثيــف االســتعدادات الخاصــة بموســم

باعتبار أنها حاجة دائمة ومستمرة للجميع.

األمطار في أسرع وقت ممكن ،كما تم وضع

األمطــار ،قامت بتعزيز التنســيق بين جميع

وأوضــح أن الــوزارة وخــال الســنوات

أولويــات علــى المســتوى الوطنــي كضمــان

اإلدارات المعنيــة ومنهــا قطــاع الصــرف

الماضيــة قامــت بتحديــد عدد مــن المواقع

الحركــة المرورية وشــبكة الصرف الصحي

الصحــي والطــرق والبلديــات األربــع ،مبينًــا

المتضــررة التــي تتجمــع فيها ميــاه األمطار

ومحطــات الكهرباء والماء والمستشــفيات

أن الــوزارة تعمــل علــى رفــع اســتعداداتها

حيــث عالجــت الكثيــر منهــا وأن الــوزارة

والمــدارس والمراكز الصحيــة ،مبينًا توزيع

وذلــك ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة للتعامل

تقوم بصورة مستمرة طوال العام بمعالجة

مسئوليات عمليات شفط مياه األمطار بين

وبين خلف أن المعالجة النهائية والجذرية
ّ

لتجمع مياه األمطار يحتاج شبكة متكاملة

فقــدت أحــد روادهــا ورموزهــا الــذي

الصحفــي واألديــب الراحــل علــي

واإلنســانية” ،والعضويــة الشــرفية فــي

أســهم بكتاباتــه ومؤلفاتــه وآرائــه

ســيار ضمــن سلســلة “رواد الصحافــة

جمعية الصحفيين البحرينية.

الوطنيــة والقوميــة منــذ خمســينات

البحرينيــة” تحــت عنــوان “علــي ســيار

وجــدد وزيــر شــؤون اإلعالم فــي ختام

القــرن الماضــي فــي خدمــة الوطــن

 ..عمــر مــن الكتابة” ،من إعــداد الباحث

بيانــه نعــي الــوزارة وجميــع منســوبيها

وقضايــا أمتــه العربيــة واإلســامية،

والكاتب الراحل خالد البســام ،متضمنا

لفقيد الصحافة البحرينية وأحد الرموز

وحفــظ هويتهــا الثقافيــة والحضاريــة،

ســيرته الذاتيــة وتاريخــه الوطنــي

والشــخصيات الوطنيــة الشــاهدة علــى

مــن خــال تأسيســه ورئاســته تحريــر

والقومــي المشــرف ،وأبــرز مقاالتــه

تاريــخ البحريــن الحديــث ومســيرتها

العديــد مــن الصحــف المحليــة ،مثــل

ومؤلفاتــه الفكرية واألدبية التي أكدت

الديمقراطيــة والتنمويــة والحضاريــة،

“القافلــة” و”الوطــن” ،و”الجلــف ميرور”،

بصــدق ونزاهــة وموضوعيــة حرصــه

داعيــا هللا تعالــى أن يتغمــده بواســع

و”صــدى األســبوع” ،إلى جانــب كتاباته

علــى وحــدة الوطــن وأمنــه وتقدمــه،

رحمتــه ومغفرتــه ،وأن يســكنه فســيح

فــي صحيفة “أخبــار الخليــج” ،وغيرها

وحســه القومــي العروبــي ،ممــا أكســبه

جناتــه ،ويلهــم أهلــه وذويــه وزمــاءه

مــن الصحــف والمجــات البحرينيــة

احترام وتقدير العديد من المؤسســات

الصبــر والســلوان“ .إنــا للــه وإنــا إليــه

والعربية.

اإلعالمية والثقافية الوطنية والعربية،

راجعون”.

البحرينيــة

بطباعــة

وتوثيــق

ســيرة

الوداعي يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لتلبية احتياجات باربار

آمالً من المعنيين زيارة القرية والتسريع بتنفيذ المشروعات
لشــبكة الصرف الصحي وشــبكة تصريف مياه

المجلس البلدي في المحافظة الشمالية

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مع الحاالت الطارئة.

والخليجيــة

الكاتــب

مــن “مؤسســة تريــم عمــران الثقافيــة

والثقافيــة

الكــوادر الصحيــة بالــوزارة بتقديــم الرعاية

وفــي بدايــة االجتمــاعّ ،
رحبــت الصالــح

وأكــد الرميحــي أن األســرة الصحفيــة

ونــوه إلى اعتزاز وزارة شــؤون اإلعالم

مــن بينهــا :اســتحقاقه “جائــزة الــرواد”

هذه النقاط ،مؤك ًدا اســتمرار جهود الوزارة

الجهــات المعنيــة كل وفــق اختصاصــه مــن

فــي هــذا المجــال حيــث إنــه مــع التطــور

خــال غرفة تحكم مركزية بــإدارة الصرف

العمرانــي تظهر نقاط تجمع جديدة في كل

الصحي للربط السريع بين الجهات.
وأكــد أن فــرق (طــوارئ األمطــار) عملــت

لصــرف الميــاه وهــو مــا يتطلــب ميزانيــة

عــام يتطلــب التعامــل معهــا وضمهــا لقائمة

كبيــرة فــي الوقــت الــذي تتســاقط فيــه

النقاط المطلوب معالجتها.

األمطــار خــال فترة قليلة من الســنة وتتم

وأشار الوزير إلى أن تجمعات مياه األمطار

معالجــة تجمعــات ميــاه األمطــار ضمــن

في حال الســقوط الكثيف لألمطار هي أمر

الخطــة التــي تضعها الــوزارة بالتنســيق مع

وارد ســيتم التعامل معه حســب األولويات

منذ نهاية موسم األمطار في العام الماضي

ميدانيــا لمعاينــة شــبكات الصــرف الصحي
ًّ

والتأكــد مــن فعاليــة الشــبكة وعــدم وجــود

أي مشــاكل تقنية استعدا ًدا لموسم األمطار

األمطار ،وتشييد حديقة ساحل باربار المرحل

أشــاد عضــو المجلــس البلــدي فــي المحافظــة

خطة تنفيذها من الموازنة الســابقة ،وتحسين

الشــمالية ممثــل الدائــرة األولــى ســيد شــبر

الشــوارع الرئيســة لمداخــل قــرى الدائــرة

إبراهيــم الوداعــي بالتوجيــه اإلســتراتيجي

ورصفها وتشجيرها،واعتماد مشروع إسكاني

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي

يخــدم األهالي في قــرى الدائرة،وتوفير أرض

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة ،وعبر عن

لتشــييد مبنى مدرسة باربار االبتدائية للبنات،

شــكره وتقديــره للفتــة الكريمة من لدن ســموه

وتخصيــص أرض لتشــييد ســوق للمزارعيــن

التــي أشــاعت الفــرح فــي الوســط االجتماعــي
فــي قريــة باربــار والقــرى المجــاورة ،وأثنــى
علــى اهتمــام ســموه الدائــم بالمصالــح العليــا
للمواطنين.
وأشــار الوداعــي إلــى أن التوجيــه واالهتمــام
بحقــوق المجتمع ليس غريبا على ســموه ،وأن
التوجيــه الجديــد يبشــر بخيــر ويؤكــد التوجه
اإلســتراتيجي للحكومــة فــي تبنــي البرامــج
العمليــة إلحــداث طفــرة نوعيــة فــي تنفيــذ

والصيادييــن والبائعيــن الجائليــن فــي الدائــرة
سيد شبر الوداعي

الخدميــة والتنمويــة التــي هي فــي حاجة الى
اهتمــام فــي منظومــة الخطــط التــي تتبناهــا
الحكومــة .وأوضــح بــأن هــذه االحتياجــات
تتمثــل فــي تحســين شــارع النخيــل لتيســير
حركــة المرور بين قــرى الدائرة األولى ومدينة
ســلمان ،وتخصيص أرض لمواقــف المراجعين

االولى في المحافظة الشمالية ،والتعجيل في
تبنــي خطــة تنفيذيــة لترميم وتأهيل مدرســة
باربــار االبتدائيــة للبنيــن التــي تخــدم قــرى
المنطقة لتكون مهيئة في استقبال الطلبة في
العام الدراسي المقبل.
واختتــم الوداعــي تصريحــه بالتشــديد علــى
ثقتــه العاليــة فــي توجيهــات ســموه الحكيمــة
لــإدارات المعنيــة فــي تنظيــم زيــارة ميدانيــة

المشــاريع الخدمية والتنموية فــي قرية باربار

لمركــز جابــر الصبــاح الصحــي في باربــار الذي

مختلــف الجهــات ،مبينًا أن أولويــة الوزارة

وضمن اإلمكانيــات المتاحة والخطط التي

ومــا زال العمــل الميدانــي مســتمرًّ ا دون

والقــرى المجاورة ،وبين عضو المجلس البلدي

يوفــر خدمــات للمرضــى فــي قــرى الدائــرة

الخطــوات التنفيذيــة فــي تحقيــق توجيهــات

هــي الســتغالل المــوارد الماليــة المتاحــة

تــم وضعها حيث إن خطــة طوارئ األمطار

توقف.

الشــمالي أن هنــاك مجموعــة مــن االحتياجــات

االولــى والخامســة ،وتطويــر البنــى التحتيــة

سموه الخدمية والتنموية.

إلــى قريــة باربــار والقــرى المجــاورة؛ لتعزيــز

التحضير لفريق العمل المشترك بين البحرين وبريطانيا

مــنــاقــشــة عـــدد مـــن الــمــواضــيــع الــتــي ســتــطــرح أمــــام “الــــــوزاري”

المنامة  -وزارة الخارجية

مي بنت محمد تستعرض المشروعات الثقافية الراهنة
المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن

أشــادت بالتعــاون مع شــركة البحرين

مــي بنــت
للثقافــة واآلثــار الشــيخة
ّ
محمــد آل خليفــة فــي مكتبهــا صبــاح

مــن المشــاريع الحفاظيــة ،ومنهــا

أمــس الرئيــس التنفيــذي لشــركة

مشروع تطوير موقع باب البحرين.

البحريــن لالســتثمار العقــاري (إدامــة)

من جانبه ،أشاد العريض بجهود هيئة

لالســتثمار العقــاري والــذي أثمر عد ًدا

أمين العريّض.

البحريــن للثقافــة الدؤوبــة فــي إنجاز

مي بنت محمد
واستعرضت الشيخة ّ

مشــاريع البنيــة التحتيــة الثقافيــة،

أبرز مشــاريع الحراك الثقافي الراهنة،

السيما في مدينة المنامة التي تتم ّتع

وكذلــك رؤية هيئــة البحريــن للثقافة

بامتــداد تاريخــي وإنســاني وثقافــي

واآلثــار للســنوات المقبلــة ،إذ تركــز

عريــق ،مؤكــ ًدا اســتعداده للتعــاون

علــى اســتقطاب الســياحة الثقافيــة

المســتقبلي مع هيئــة الثقافة لتحقيق

وتعزيــز التنميــة المســتدامة .كمــا

مزيد من المنجزات الحضارية.

عقــد الوكيــل المســاعد لشــؤون الدول الغربيــة واألفروآســيوية توفيق المنصــور ،بمقر
وزارة الخارجيــة ،االجتمــاع التحضيــري لفريــق العمــل المشــترك بيــن مملكــة البحريــن
والمملكة المتحدة.
وخــال االجتمــاع ،تــم مناقشــة عــدد
مــن المواضيــع التــي ســيتم طرحها في

موريسون.

ً
أيضــا اســتعراض العالقــات
كمــا تــم

االجتمــاع الــوزاري الثانــي عشــر المقبل

الثنائيــة التــي تربــط بيــن مملكــة

لفريــق العمــل المشــترك ،والذي ســيعقد

البحريــن والمملكــة المتحــدة الصديقــة

فــي المملكة المتحــدة الصديقة بتاريخ

وســبل تعزيزهــا علــى شــتى المجــاالت
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وخاصــة فــي المجــاالت االقتصاديــة

مــن وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن

واالستثمارية والتعليم والبحث العلمي

أحمــد آل خليفة ،ووزير الدولة لشــؤون

ومكافحــة اإلرهــاب والتطــرف وغيرها

الشرق األوســط وشمال أفريقيا بوزارة

مــن المجــاالت بمــا يلبــي المصالــح

خارجيــة المملكــة المتحــدة أنــدرو

المشتركة لكال البلدين الصديقين.

» » الجدير بالذكر أن اجتماع فريق العمل المشترك بين مملكة البحرين والمملكة
المتحدة يتم وفق اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2012م ،وتشير إلى أن يتم

االجتماع بين الطرفين مرتين سنويًّا لمناقشة المستجدات وكيفية التعاون بين

البلدين الصديقين في شتى المجاالت.

الخميس

وزير الخارجية يؤكد الحرص المشترك على تطوير العالقات

local@albiladpress.com

مسؤول بريطاني يثني على جهود البحرين بنشر قيم التعايش

وزير المالية يطلع على خطط “اإلرسالية األميركية”

المنامة  -وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،بمكتبه بالديوان

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

العــام للــوزارة ،امــس Rehman Chishti ،وهــو المبعــوث الخــاص لرئيــس وزراء
المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد ،وذلك بحضور سفير مملكة البحرين لدى
المملكــة المتحــدة الشــيخ فــواز بن محمــد آل خليفــة ،ورئيس مجلس أمنــاء مركز
الملــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلم خالــد بن خليفــة آل خليفــة ي ،ونائب رئيس
مجلــس األمنــاء بمركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايش الســلمي بيتســي ماتيســون،
وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند.
وخــال

اللقــاء،

رحــب

المشــتركة،

وزيــر

مشــي ً
دا

بالجهــود

الخارجيــة ،مؤكدا اهتمــام المملكة

إنشــاء مركــز الملــك حمــد العالمــي

المتحدة بالمضي بعالقات التعاون

للتعايــش الســلمي ،وغيرهــا مــن

البحريــن

المبــادرات التــي تعكس إســهامات

علــى كافــة األصعــدة ،مثنيــا علــى

مملكــة البحريــن فــي ترســيخ قيم

المبــادرات الهامــة التــي تنجزهــا

التعدديــة والحــوار والتعايــش بمــا

مملكــة البحريــن فــي مجــال نشــر

يعــود بالنفــع علــى الجميــع ،متمنيا
لمملكــة البحريــن دوام التقــدم
والرخاء.

الخارجيــة بـــ ،Rehman Chishti

الحثيثــة التــي تبذلهــا المملكــة

معربًــا عــن اعتــزاز مملكــة البحرين

المتحــدة فــي تعزيز قيم التســامح

بالعالقــات التاريخية الوثيقة التي

والتعايــش بيــن مختلف الشــعوب،

تربطهــا بالمملكــة المتحــدة ،ومــا

متمنيــا ل  Rehman Chishtiدوام

تتميــز به مــن حرص مشــترك على

التوفيق.

تعزيزهــا وتطويرهــا فــي مختلــف

مـ�ن جانبـ�ه ،أعـ�ر ب �Rehman Ch

التعايــش الســلمي بيــن مختلــف

المجــاالت بمــا يخــدم مصالحهمــا

 ishtiعــن اعتــزازه بلقــاء وزيــر

الثقافــات واألديــان ومــن أهمهــا

وزير العدل يتسلم دكتوراة القاضي أمل أبل
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الثنائــي

مــع

مملكــة

اســتقبل وزيــر الماليــة واالقتصــاد

إلــى مــا وصــل إليه المستشــفى من

الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفة

مســتوى متطــور في مجــال تقديم

آل خليفــة أمــس الرئيــس التنفيذي

الخدمــات

والعالجيــة

لمستشــفى اإلرســالية األميركيــة

للمواطنيــن والمقيميــن ،كمــا اطلــع

جورج شاريان.

على خطط المستشفى المستقبلية

فــي بدايــة اللقــاء ،رحــب الوزيــر

وبرامجه التطويرية.

بجورج منوها بإسهامات مستشفى

وأعــرب جورج عن شــكره وامتنانه

اإلرســالية األميركيــة المختلفة في

لوزيــر الماليــة ولمملكــة البحريــن

مملكة البحرين إلى جانب ما يقوم

علــى مــا يحظــى بــه المستشــفى

به فــي توثيق العالقــات التاريخية

وجميــع العامليــن فيــه مــن دعــم

المتميــزة بيــن مملكــة البحريــن

ورعايــة ،ممــا يعكــس عمــق وتميــز

والواليــات المتحــدة األميركيــة

عالقــات الصداقــة البحرينيــة -

وشــعبيهما

الصديقيــن،

مشــيرا

الطبيــة

األميركية.

حميدان :البحرين تولي اهتماما متزايدا برعاية ذوي العزيمة

تــــعــــزيــــز كـــــفـــــاءة مـــتـــرجـــمـــي لــــغــــة اإلشــــــــــــارة لــلــصــم

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميــل حميدان ،في مكتبــه ،نائب رئيس
المنظمة العربية لمترجمي لغة اإلشارة من دولة الكويت الشقيقة محمد الرامزي،
بحضــور رئيــس جمعيــة الصــم والبكــم البحرينيــة ســلمى العصفــور ،وعــدد مــن
أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ بمناســبة تنظيم دورة معايير الترجمة االحترافية
لمترجمــي لغــة اإلشــارة “صلة” التي عقدت فــي مملكة البحرين خــال الفترة من 4
إلى  7أكتوبر .2019
وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف

اســتقبل وزيــر العــدل والشــؤون
اإلســامية واألوقاف الشيخ خالد بن
علي آل خليفة ،بمكتبه أمس ،القاضي
أمــل أحمد عبــدهللا أبل وكيل محكمة
االستئناف العليا المدنية ،التي أهدته
نســخة من رســالة الدكتوراة من كلية
الحقــوق  -جامعــة البحريــن بعنــوان
“حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلة في
التشريع البحريني والمقارن”.

وخــال اللقــاء تــم اســتعراض أهــم نتائــج
وأشــاد الوزيــر بالجهــود التــي بذلتهــا
أمــل أبل فــي إعــداد هــذه األطروحة
القيمــة ومــا اشــتملت عليــه مــن
موضوع مهــم يتعلق بحقوق المتهم،
مؤكــدا أن هــذه الدراســات العلميــة
تســهم فــي إثــراء المكتبــة القانونية،
متمنيــا لهــا مزيــدا مــن التوفيــق
والنجــاح فــي مســيرتها األكاديميــة
والعملية.

الــدورة وأهدافهــا مــن خــال تدريــب

وفي هذا الســياق أكد حميدان أن حكومة
مملكــة البحرين تولي اهتمامً ا متزاي ًدا في

وتأهيــل مترجميــن احترافييــن ليكونــوا

رعايــة ذوي العزيمــة خصوصــا وتقديــم

قادريــن علــى التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة

مختلــف الخدمات المســاندة مــن تعليمية
ً
مستعرضا الجهود التي
ورعائية متكاملة،

مذكــرة تفاهــم بيــن الجمعيــة والمنظمــة

تبذلهــا فــي رعايــة ذوي اإلعاقة الســمعية،

للتعــاون؛ مــن أجل تعزيز كفــاءة مترجمي
ً
فضل عن بحث
لغــة اإلشــارة في المملكــة،

الســمعية تشــكل أهــم األساســيات فــي

آخــر التطــورات التكنولوجيــة واألجهــزة

الخدمــات التأهيليــة التــي تقــدم لــذوي

الســمعية ،والتنســيق المشــترك لتوقيــع

شــيخان للتخاطــب الشــامل ،إضافــة

الخدمات التي ستقدم لهذه الفئة.

إلــى خدمــة صــرف األجهــزة التعويضيــة

مــن جهته ،أشــاد الرامــزي بالخدمات التي

الســمعية ،والتدريــب المجانــي للســياقة،

تقدمهــا مملكــة البحريــن لألشــخاص ذوي

إلى جانب مجموعة من خدمات بالتعاون
مــع القطــاع الخــاص عبــر االســتفادة مــن

معاييــر الترجمــة االحترافيــة لمترجمــي

الخصومــات علــى الخدمــات المحــددة

لغة اإلشــارة “صلة” والتي تعكس االهتمام

لحاملــي بطاقــة اإلعاقــة التــي تصدرهــا

الرسمي والمجتمعي بذوي اإلعاقة ،مشيرًا

الحديثــة لالســتفادة منهــا لــذوي اإلعاقــة

اإلعاقــة الســمعية طــوال فتــرة االلتحــاق

الــوزارة لجميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

إلى أن تعزيز مهارات لغة التخاطب تسهل

الفتًــا النظــر إلــى ان مثــل هــذه الــدورات

تواصل ذوي اإلعاقة السمعية واندماجهم

السمعية.

بالمراكــز الرعائيــة وفــي مقدمتهــا مركــز

التدريبيــة التــي تعقــد ســتعزز مــن جــودة

في المجتمع.

تعزيز التعاون الحقوقي مع مندوبية االتحاد األوروبي

اســـــتـــــعـــــراض زيـــــــــــارات مـــــراكـــــز االصـــــــاح

مؤكــ ًدا أن لغــة التواصــل مــع ذوي اإلعاقة

المؤيد يستقبل المنصوري وعيسى ويتسلم “اون ستارتب”

يتضمن أبرز التحديات التي يتعرض لها رائد العمل

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

أوضحت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ماريا خوري أن المؤسسة تعمل جاهدة على دعم وتعزيز المنظومة الحقوقية

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمــن المؤيــد ،المدربة

من خالل تقوية القدرات الوطنية على المســتوى الحقوقي والقانوني وفقا لالختصاصات الموكلة إليها ،وذلك عبر اســتراتيجية
وخطة عمل تم وضعها في إطار رؤية وطنية شاملة.

شــؤون الشــباب والرياضــة في إنجــاح فعالية “الصحــة والعافية
تشجيعً ا للشباب لريادة األعمال.

لنائــب ســفير مندوبيــة االتحــاد األوروبي

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن سلسلة ورش العمل والندوات

المعتمدة لدى المملكة المقيمة في الرياض

التي تنظمها مجموعة من الخبراء ،رواد األعمال ،واالستشاريين

ألكســيس كونســتانتوبولوس ،بحضــور

األكاديميين مؤلفين كتاب اون ستارتب من ضمنهم المنصوري.

عدد من أعضاء مجلس المفوضين ،حيث

وأهــدى المؤلــف والمتحــدث العالمــي محمــد عيســى نســخة من

تم بحث القضايا ذات االهتمام المشــترك،

التجارب واإلرشــادات
كتــاب “اون ســتارتب” الذي يضــم عصارة
َ

ودور المؤسســة الوطنيــة مــن خــال

المختلفة لمشروعات ريادة األعمال في الشركات الناشئة ،وأبرز

تواصلهــا الدائــم مــع الجهــات ذات الصلــة

األخطــاء التــي تقع الشــركات فيها من أجل الوصــول إلى طريق

للوقــوف علــى أهــم الحقائــق والمجريات،

النجاح.

وذلك الســتمرار نجاح المسيرة الحقوقية

ويضــم الكتــاب  40فصــاً باللغــة االنجليزيــة ويســلط الضــوء

في المملكة.
كمــا تــم اســتعراض نبــذه حــول الزيــارات

اآلثــار اإليجابية لتطبيــق قانون العقوبات
ّ
تعــزز مــن حمايــة
والتدابيــر البديلــة التــي

الوطنية في مجال حقوق اإلنســان بهدف

المؤسســة الوطنيــة لمراكــز اإلصــاح

حقوق اإلنسان.

تمكينها بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق

والتأهيل ومراكز االحتجاز ،باإلضافة إلى

فاطمــة المنصــوري والتــي أهدتــه درعً ا بمناســبة مســاهمة وزارة
لــرواد األعمال” التي شــارك فيها طلبة المواهــب الرياضية وذلك

جــاء ذلــك ،خــال اســتقبال خــوري

المعلنــة وغيــر المعلنــة التــي قامــت بهــا

االعاقــة ،منو ً
هــا فــي هــذا اإلطــار بــدورة

مــن جانبــه ،أكــد كونســتانتوبولوس

اســتعداد المندوبية لدعم عمل المؤسســة

أهدافها.

علــى أبــرز التحديــات والمشــكالت التــي قد تعتــرض طريق رائد
العمــل فــي البحرين والعالم ،من واقع تجــارب حية لتتواكب مع
توجــه المملكــة لزيادة عــدد رواد األعمال والمؤسســات الصغيرة
والمتوســطة واســتدامتهم وفــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة
.2030

المؤيد يتسلم الهدية التذكارية والكتاب

القحطاني لـ “^” :العسكري يدشن حملة “وخزة الخير” ضد األنفلونزا
اســـــتـــــهـــــدفـــــت  530مــــــمــــــارســــــا صــــحــــيــــا خـــــــــال يـــومـــيـــن
المنامة  -بدور المالكي

توجيــه الدعــوة لكافــة أفــراد الطاقــم الطبــي

علــى األمــراض ،ال يــزال كثيرون مــن الناس،

األنفلونــزا الموســمية تصيــب ســنويًّا نحــو

كشــف استشــاري األمــراض المعديــة بالمستشــفى العســكري ،عضــو فريــق الحملة

األنفلونزا .وذكر القحطاني أن لقاح األنفلونزا

فــي المجــال الصحــي ســواء أداريــا أو فنيــا

يصــل إلــى  500.000ألف ،موضحا أن الفئات

الوطنية للتطعيم ضد األنفلونزا الموسمية للممارسين الصحيين ،مناف القحطاني
عن أن اإلحصاءات والدراســات الطبية الحديثة أكدت أن تطعيم األنفلونزا يقلل
اإلصابة باإلنفلونزا بنســبة تفوق  ،% 60ويقلل احتمال دخول المستشــفى؛ بغرض
التنويم بسبب األنفلونزا بنسبة .% 80
وأشــار إلى أن الخدمات الطبية بالمستشــفى
ضــد األنفلونــزا الموســمية للطواقــم الطبيــة

في خالل  ٤ســاعات من “حملة وخزة الخير”

والممارسين الصحيين ،والتي أنطلقت تحت
شــعار “حملة وخــزة الخير” ،والتــي بدأت من
األحــد الموافــق  6واختتمت اليــوم الخميس

 10اكتوبر الجاري.

وأكــد القحطانــي فــي تصريحــات لـــ “البــاد”

يعطــى لمــن يرغــب فــي تجنــب األنفلونــزا

يتداولون معلومات مغلوطة عن التطعيمات،

الشــديدة ومضاعفاتهــا ،وذلــك فــي بدايــة

مؤكــدا أن جميــع اللقاحات ،ومن ضمنها لقاح

فصل الشــتاء من كل عام ،مشــيرا أن الفئات

ضــد األنفلونــزا الموســميه تنقذ مــا يصل إلى

األكثــر عرضــة لألنفلونــزا هي فئــات األطفال

ثالثة ماليين شخص كل عام ،وهو ما يعادل

وخصوصــا مــا بيــن  ٦أشــهر إلــى  ٥ســنوات،

علــى هامش اختتــام الحملة اليــوم الخميس

العســكري دشــنت أول حملة وطنية للتطعيم

واإلداري إلــى المبادرة للحصول على تطعيم

ومنهــم من الممارســين الصحييــن والعاملين

أنــه تــم تطعيم أكثــر من  350ممارســا صحيا
فــي يومهــا األول ،مبينــا ان العــدد وصــل إلى
أكثــر مــن  530شــخصا أول يوميــن مــن بــدء

الحملــة ،موضحــا أن الحملــة التــي تنظمهــا
الخدمــات الطبيــة تســتهدف كافــة الكــوادر

الطبيــة والتمريضيــة والفنيــة ،مبينــا أنــه تــم

خمســة أفــراد كل دقيقة حســب إالحصاءات

والنســاء الحوامــل ،ومرضــى الســكري،

الرسميه لمنظمة اليونيسيف.

ومرضــى الربــو ،ومرضــى القلــب المزمنــة

 600مليــون شــخص ،ويمــوت بســببها مــا
المســتهدفة للتطعيــم هــي مرضــى الســكري،

والمرضــى الذيــن يعانــون الربــو واألمــراض
الرئويــة المزمنــة ومرضــى القلــب ،والكلــى
والكبــد المزمنيــن وأمــراض الجهــاز العصبــي

المركــزي ،والمرضــى المصابيــن بضعــف

جهــاز المناعــة ســواء الوراثــي أو المكتســب

وقــال القحطانــي ،يخلــط البعــض بين مرض

“كاألورام وبعــض األدويــة والعقاقيــر مثــل

عمومــا .وحذر من بعــض المعلومات المضللة

القحطاني

ممــا يجعــل البعض يتهاون بمــرض األنفلونزا

والحوامــل واألطفــال من  6أشــهر وحتى 18

ومنهــا تطعيــم األنفلونــزا ،مؤكــدا أن هــذه

المضللــة حــول اللقاحــات خطيــرة كالمــرض

علــى عكــس نــزالت البــرد يمكــن أن تســبب

قدرة اللقاحات على إنقاذ األرواح والسيطرة

علميــا أن
األحيــان إلــى الوفــاة .وقــد ثبــت
ًّ

وأمــراض الكبــد ،ومرضــى األمــراض المزمنة

التي تنتشــر بســرعة حول بعض التطعيمات،
المعلومــات المضللــة تشــكل تهديــدا خطيــرا
علــى الصحــة العامــة ،مبينــا أن المعلومــات

األنفلونــزا ونــزالت البــرد الخفيفــة “الــزكام”

تمامً ــا ،وعلــى الرغم من األدلة الواضحة على

وهذا غير صحيح بالمرة ،حيث إن األنفلونزا
مضاعفــات خطيــرة ،وقــد تصــل فــي بعــض

الكورتيــزون” ،ومرضــى الســمنة المفرطــة

سنة ،والذين يتناولون عالج اإلسبرين لفترة

طويلة ،والفئة العمرية بعد عمر  50ســنة فما
فــوق ،إضافة الى جميع العاملين في الرعاية
الصحية.
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“التمييز” تؤيد سجن مدانين بتلقي أموال من قطر
رف ــض ــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز

وأيّ ــــــدت الــمــحــكــمــة سجن

طعني المدانين بتلقي أموال

األول لــــمــــدة  5ســـنـــوات

مــن وزيــر الداخلية السابق

وتغريمه مبلغ  2000دينار

بالحكومة القطرية بهدف

وبــحــبــس ال ــث ــان ــي لـــمـــدة 3

الــتــأثــيــر عــلــى االنــتــخــابــات

سنوات وتغريمه مبلغ 1000

الــنــيــابــيــة ،وال ــل ــذي ــن ضبط

ديــنــار عــن تــهــمــة الــحــصــول

بحوزتهما حال عودتهما من

عــلــى تــمــويــات مــالــيــة ،كما

قطر مبلغ يصل ألكثر من 12

أمرت بمصادرة ما مجموعه

ألــف ديــنــار لــم يفصحا عنه،

أكثر من  225ألف دينار من

وا ّدعيا أنهما نسيا أن المبلغ
بحوزتها ،كما تلقيا أم ــواالً

محكمة أول درجــة الطاعن

في السابق وصلت بالنسبة

األول مــمــا نــســب إلــيــه من

ألحدهما ألكثر من  170ألف

اتهام بشأن التخابر مع دولة

دينار خالل  10سنوات.

قطر.

أمــوال المدانين ،فيما برأت

إلغاء إسقاط جنسية أربعيني مدان بنقل  1500دينار ألعمال إرهابية

نــظــرًا لــصــدور الــمــرســوم ( )16لسنة  2019األصــلــح للمتهم
عباس إبراهيم

ألــغــت محكمة التمييز عــقــوبــة إســقــاط

حكمها أن الفقرة الثانية من المادة ()33

ال تــرقــى الطمئنانها وثقتها؛ وذل ــك لما

واإلضـ ـ ــرار بــاالقــتــصــاد ومــنــع السلطات

جنسية مــدان بالتدريب على استعمال

من قانون محكمة التمييز تخول لها أن

أحاطها مــن شكوك وري ــب ،آيــة ذلــك أن

والمؤسسات العامة من أداء عملها ،وأنه

السالح في إيران وتلقي أموال وتوزيعها

تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء

شاهد اإلثبات قــال إن تحرياته السرية

في غضون شهر مارس  2013سافر إلى

على جــمــاعــات تخريبية فــي البحرين،

وأيّ دت الحكم القاضي بمعاقبته بالسجن

نفسها ،إذا صدر بعد الحكم أو قبل الفصل

لــم تسفر عــن التوصل الشــتــراك المتهم

جمهورية إي ــران ،وتلقى دورة تدريبية

فيه قــانــون يــســري على الــواقــعــة أصلح

الثاني في الواقعة ،ومــن ثم فال يتبقى

إعالمية خاصة بكيفية تصوير المسيرات

لمدة  10سنوات وبتغريمه مبلغ  100ألف

للمتهم ،وحيث إنه صدر المرسوم بقانون

ســوى اعــتــراف الطاعن ،ولما كانت هذه

وتعديل الصور ومقاطع الفيديو ،ثم عاد

دينار وبمصادرة المضبوطات.

رق ــم ( )16لــســنــة  2019بــتــعــديــل بعض

األقـــوال ال يساندها ثمة دلــيــل آخــر فال

وســافــر إلــى الــعــراق خــال شهر نوفمبر

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن

أحكام الجنسية البحرينية لعام ،1963

يمكن االعتماد عليها بمفردها في إدانة

 ،2016وتــلــقــى الــتــدريــبــات العسكرية

الطاعن األربعيني لتدربه على استعمال

وهو األصلح للمتهم فيتعين نقض الحكم

المتهم الثاني.

النظرية والعملية عن كيفية استخدام

األسلحة والمتفجرات واســتــام أمــوال

جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة إسقاط
ًّ

وأشــــــارت الــمــحــكــمــة إلـ ــى أن تــفــاصــيــل

األسلحة والمتفجرات.

القضية تتحصل فــي أن المتهم األول

وأضــافــت أنــه بعد عــودتــه للبحرين نقل

بــرّ أت المتهم الثاني بالقضية مما نسب

وأشارت محكمة أول درجة في أسباب

-الــطــاعــن -انــضــمّ إل ــى جــمــاعــة إرهــابــيــة

الطاعن األموال لعدة مناطق الستخدامها

إليه من ذات اتهامات الطاعن لعدم كفاية

حكمها بــبــراءة المتهم الثاني بالقضية

تهدف إلى إشاعة الفوضى داخل مملكة

األدلة ضده.

مما نسب إليه ،بــأن األدلــة المتمثلة في

البحرين وترويع المواطنين والمقيمين

فــي دع ــم المطلوبين أمــنـ ًّـيــا فــي قضايا

اإلرهاب والشغب والتخريب فتم القبض

وق ــال ــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ف ــي أســبــاب

أقــوال شاهد اإلثبات واعــتــراف الطاعن

واالعــتــداء عليهم وعلى أفــراد الشرطة

عليه.

بهدف تمويل الجماعات اإلرهابية ،فيما

الجنسية المقضي بها على الطاعن.

سنة مع وقف التنفيذ لموظف بـ”المرور” اختلس  3323دينا ًرا

بـــــرّر جــريــمــتــه الـــتـــي امـــتـــدت لـــــ 3ســـنـــوات بــــأن األمـــــــوال كـــانـــت لـــعـــاج ابــنــتــه

ً
موظفا في اإلدارة العامة للمرور لمدة ســنة
حبســت المحكمــة الكبرى الجنائيــة األولى
واحــدة ،وأمــرت بتغريمه مبلغ  3323دينــارًا و 500فلس ،كما ألزمته بإعادة ذات المبلغ
لــإدارة؛ وذلــك بعــد أن اعتــرف أنه اختلس المبلــغ المذكور لنفســه دون توريده لخزانة
عيا أنــه أخذ المبلغ لعالج
اإلدارة بعــد تســجيل  149مركبــة اجتــازت الفحص الفني ،م ّد ً
ابنتــه المريضــة ،وأمــرت المحكمــة بنفس الوقت بوقــف تنفيذ العقوبة لمدة  3ســنوات
نهائيا.
تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم
ًّ

عليها تلك األموال وعلى اإلدارة.

بــالــحــاســب اآللــــي ل ــل ــم ــرور ،بــاســتــخــدام

اآللـــــي ،وقـ ــد أقــــرّ ل ــه الــمــتــهــم اس ــت ــدالالً

وأضافت أنــه بمراجعة المعامالت التي

المتهم للرمز الوظيفي الخاص به دون

بــارتــكــاب الــواقــعــة ،كــمــا انــتــهــى التقرير

اعتبار أنه بغضون الفترة من العام 2008
وحــتــى  ،2011وبصفته مــشـ ً
ـرفــا بقسم

أجراها المتهم خالل شهر سابق للتحقيق

توريده لرسوم تسجيلها البالغ مقدارها

المعد من قبل اإلدارة العامة للمرور على

تراخيص المركبات باإلدارة العامة للمرور

بــمــعــرفــة شــاهــد اإلث ــب ــات األول بصفته

 3323.5دينار لخزينة اإلدارة واالستيالء

أن اإلجمالي األموال التي استولى عليها

اســتــولــى بغير حــق وبنية التملك على

مراقبا عامًّ ا لشعبة تراخيص المركبات
ً

عليها لنفسه ،وأنه أثبت بالحاسب اآللي

المتهم لنفسه بلغت  3323دينارً ا و500

أموال جهة عمله حيلة ،بأن استولى على

في اإلدارة العامة للمرور إثر إبالغه من

على خالف الحقيقة تمام توريد رسوم

فلس.

مبلغ  3323دينارً ا و 500فلس من جملة

الشاهد الثاني وعدد من موظفي اإلدارة

تــســجــيــل تــلــك الــمــركــبــات وصــاحــيــتــهــا

وبالتحقيق مــع المتهم بمعرفة النيابة

رسوم التسجيل السنوية المستحقة على

بقيام المتهم بــإتــاف بعض استمارات

للتسجيل ،إذ قام المتهم بتسليم رسوم

العامة أقرّ أنه كان يستولي على المبالغ

المركبات المبينة الوصف باألوراق؛ وذلك

التسجيل الــخــاصــة بفحص الــمــركــبــات،

إتــمــام المعامالت مــن الشاهد الخامس

لعالج ابنته المريضة حيث كان يستغل

بــأن قــام بالتالعب فــي نــظــام الحاسب

والــخــاص بمعرض الــســيــارات الــذي كان

المراجعين الذين ترتبت عليهم رسوم

اآللـــي الــخــاص بتلك الــجــهــة وأثــبــت به

يــعــمــل بــه إلدارة ال ــم ــرور وكـ ــان المتهم

تسجيل ورســـوم تأخير عــن التسجيل

على خالف الحقيقة تمام توريد رسوم

ويدعي لهم أنه قد ألغى رسوم التأخير

تــســجــيــل تــلــك الــمــركــبــات وصــاحــيــتــهــا

عنهم ويسجل المركبات بالفعل بنظام

للتسجيل وذلــــك بــعــد أن حــصــل على

الــحــاســب اآللـ ــي ويــتــحــصــل مــنــهــم على

تلك الرسوم من أصحابها موهمً ا إياهم

رســوم تسجيل المركبة ويستولي على

ّ
فتوصل
بتوريدها لحساب جهة عمله

تــلــك الــمــبــالــغ لــه ويــصــدر لــهــم شــهــادات

بذلك لالستيالء على تلك المبالغ المالية

وقالت المحكمة بأسباب حكمها أنه نظرً ا

للمرور استولى بغير حق وبنية التملك

لظروف الدعوى ومالبساتها فإنها تأخذ

على أموال جهة عمله بأن استولى على

المتهم بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة
للحبس لمدة سنة عمالً بحقها المخول لها

مبلغ  3323دينارً ا و 500فلس من جملة

فتبين له أن المتهم قد قام بتسجيل عدد
ّ

على المركبات عن طريق التالعب في

عــلــى الــرغــم مــن ع ــدم تحصيله لــرســوم

يعيد لــه األوراق بــعــد تــمــام المعامالت

التسجيل الخاصة بها.

دون إرفاق سداد تلك الرسوم حيث كان
ً
مضيفا أن المتهم كــرّ ر
يخبره بفقدها،

رســـوم التسجيل الــســنــويــة المستحقة

بمقتضى المادة ( )72من قانون العقوبات
وتأمر بوقف العقوبة عمالً بحقها المخول

نظام الحاسب اآللي الخاص بتلك الجهة

لها بالمادة ( )81من ذات القانون.

وإثــبــاتــه بــه على خــاف الحقيقة تمام

من المركبات عبر نظام الحاسب اآللي

وبمراجعة الشاهد الرابع بصفته مشرف

وذكــــرت أن الــواقــعــة تتحصل فــي أن

تــوريــد رســـوم تسجيل تــلــك الــمــركــبــات

قسم تسجيل المركبات بــاإلدارة العامة

المتهم بغضون الفترة من العام 2008
ً
مــشــرفــا بقسم
وح ــت ــى  2011بــصــفــتــه

وصالحيتها للتسجيل بعد حصوله على

للمرور لما قــام به المتهم من معامالت

تلك الرسوم من أصحابها ،موهمً ا إياهم

خـ ــال الــفــتــرة م ــن ال ــع ــام  2008حتى

-الــشــاهــد الــثــالــث -عــلــى صــحــة ارتــكــاب

تــراخــيــص الــمــركــبــات بــــــاإلدارة الــعــامــة

ضيع
بتوريدها لحساب جهة عمله مما
ّ

 ،2011تبين له تسجيل عدد  149مركبة

المتهم للواقعة مستغال نظام الحاسب

ذات األمر مع شخص آسيوي.

ّ
ودلــــــت ت ــح ــري ــات ض ــاب ــط الــتــحــريــات

تسجيل دون تحرير أرصدة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على

لــنــفــســه دون وجـــه ح ــق وبــنــيــة التملك
وتضييعها على جهة عمله.

“العليا المدنية” تلزم شريكين بـ 5433دينا ًرا لشريكتهم بمدرسة خاصة

الـــمـــدرســـة حــقــقــت أربــــاحً ــــا تـــفـــوق  223ألـــفًـــا ولــــم تــســتــلــم نــســبــتــهــا فيها

قضــت المحكمــة العليــا االســتئنافية المدنية بتأييد إلزام شــريكين في مدرســة خاصة
بأن يدفعا لصالح شــريكتهما باألســهم بنســبة  % 3في المدرســة مبلغ  5433دينارًا مع
الفائدة التأخيرية بمقدار  % 5سنويًّ ا؛ وذلك من تاريخ تأسيس المدرسة بالعام ،2011
وكذلك بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.
وتــتــمــثــل وق ــائ ــع الـــدعـــوى فــيــمــا جــاء

فضالً عن عدم إفادتها بأي من البيانات

بــائــحــة الــشــريــكــة ال ــم ــدع ــي ــة ،والــتــي

والتقارير الحسابية للشركة.

طلبت من المحكمة المدنية ندب خبير

وذكـــرت أن نــصــوص قــانــون الشركات

محاسبي لتصفية الحساب بينها وباقي

تــعــطــي ال ــش ــري ــك ال ــح ــق فـــي االطــــاع

المؤسسين لمدرسة خاصة؛ وذلك لبيان

على حسابات الشركة وبياناتها المالية

حــصــتــهــا م ــن األربـــــاح وإلـــــزام الــمــدعــى

لمعرفة حقيقة وضعها المالي ،ومــا قد

عليهما الــرســوم والــمــصــاريــف ومقابل

يكون عليها من التزامات ،ومــا لها من

أتعاب المحاماة.

حقوق ،وحصتها من األرب ــاح وخالفه،

وقرّ رت بأنها شريكة في المدرسة بنسبة

وعلى الرغم من إخطار المدعى عليه

 % 3من إجمالي عدد الحصص بالشركة

األول بــضــرورة إفادتها بكشف حساب

التي تأسست وبدأت في مزاولة نشاطها

تفصيلي عن أعمال وحسابات الشركة

عام  ،2011إال أنها ومنذ التاريخ لم يتم

منذ تأسيسها وحتى تاريخه فضال عن

تسليمها حصتها مــن أربــــاح الــشــركــة،

تسليمها حصتها من األربــاح ،إال أنه لم

والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتعويض مماثل.

إال أن الشريكين قدما دعــوى متقابلة

ل كن المحكمة االستئنافية قالت في

طالبا فيها المدعية بسداد حصتها في

حكمها إن الثابت من تقرير الخبير أنه

رأسمال الشركة بمبلغ  3000دينار ومبلغ

تمت مراجعة سجالت وزارة التجارة

 3000دينار كتعويض عن الضرر المادي

وتبين إيداع رأس مال الشركة بتاريخ

الناتج عن عدم التزامهما بسداد حصتها،

 11/7/2011والمبين في عقد التأسيس

وهو ما رفضته المحكمة وقضت بإلزام

الــمــوقــع مــن جميع الــشــركــاء ،وم ــن ثم

المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ

ينتفي الدفع الخاص بإلزام المستأنف

 5433ديــنــارً ا والفائدة التأخيرية % 5

ضدها بسداد حصتها في الشركة.

سنويًّ ا مــن تــاريــخ رفــع الــدعــوى وحتى

وأضافت أنه ولما كان الخبير المنتدب

الــســداد الــتــام وإلــــزام الــمــدعــى عليهما

ً
أرباحا
قد انتهى إلى أن الشركة حققت

بالمناسب مــن الــمــصــروفــات ،وبــرفــض

خالل الفترة من  2012حتى  2017تبلغ
 223ألـ ً
ـفــا و 383دي ــن ــارً ا ،وأنــهــا تطمئن

فلم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم

إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وتأخذ
به محموالً على أسبابه ،ومن ثم يكون

الــحــكــم الــمــســتــأنــف وب ــرف ــض الــدعــوى

نــصــيــب الــمــســتــأنــف ض ــده ــا فـــي هــذه
األرباح مبلغ  5433دينارً ا وهو ما تقضي
به لصالحها.

الدعوى المتقابلة.
وطعنا عليه باالستئناف ،وطلبا بإلغاء

يحرك ساكنًا مما حدا بالمدعية إلقامة

والذي أصدر تقرّ يه الذي انتهى فيه إلى

الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية

وإلــزام المستأنف ضدها بسداد حصتها

فأمرت المحكمة بندب خبير محاسبي،

مبلغ  6701دينار مع الفائدة والرسوم

فــي الشركة منذ تأسيسها عــام ،2011

السجن  3سنوات لمطلوب وابن عمته الذي أخفاه عن الشرطة
رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى اســتئناف مدانيــن بإخفاء أحدهما لآلخر “ابن عمته” بمســكنه في منطقة اللوزي ،والمطلوب أمنيــا بـ  4قضايا إرهابية
والمحكوم عليه فيها جميعا بعقوبات بالسجن تصل ألكثر من  26عاما ،وأيدت معاقبتهما بالسجن لمدة  3سنوات.
وتشير التفاصيل حسبما جــاء في

شــرطــي لــلــمــنــزل الــــذي يــخــتــبــأ فيه

ابن عمته أين يكون ،وقد تم القبض

أوال :المستأنف األول :أخفى بنفسه

أوراق الــقــضــيــة إل ــى أن بــاغــا كــان

الــمــطــلــوب ،وتـ ــم بــالــفــعــل ضبطهما

عليهما حال كونهما نائمين بالمنزل.

المستأنف الثاني والمحكوم عليه

قــد ورد لــلــنــيــابــة الــعــامــة مــن إدارة

بتاريخ  8أكتوبر  2018عند الساعة

وثــبــت بــالــفــعــل بــكــشــف االســتــعــام

في جنايات يعاقب عليها بالسجن

المباحث الجنائية ،مفاده أنه وحسب

 1:40فجرا.
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الــمــؤقــت وجــنــحــة ويــعــاقــب عليها

المعلومات ال ــواردة ل ــإدارة األمنية

وبــالــتــحــقــيــق م ــع الــمــســتــأنــف األول

أحكام ضده في وقت سابق ،تمثلت

بالحبس وصدر في حقه أمر بالقبض

من المصادر السرية ومن إجــراءات

بمعرفة النيابة العامة اعــتــرف بأن

الــســجــن  15ســنــة فــي قضية الــعــام

عليه ،مــع علمه بــذلــك ،بــأن وفــر له

المتابعة ،فقد تبين أن المستأنف

م ــا نــســب إلــيــه م ــن ات ــه ــام صحيح،

 ،2013وبالسجن  7سنوات في العام

المسكن والمأكل.

األول الــعــشــريــنــي يــخــفــي بمسكنه

والحاصل أن ابن عمته مطلوب في

 ،2015وبالسجن  3سنوات في العام

ثانيا :المستأنف الثاني :اشترك مع

المستأنف الثاني -ابــن عمته -وهو

عــدد مــن القضايا األمنية ،وأن ابن

 ،2016إضــافــة إل ــى حــكــم بالحبس

المستأنف األول عن طريق االتفاق

في منتصف العشرينات من العمر،

عمته وقبل  3أيام من القبض عليهما

لمدة سنة ونصف فــي الــعــام 2016

والــمــســاعــدة فــي إخــفــاء نفسه حال

مع علمه بــأن األخير مطلوب أمنيا،

كان يحضر إلى مسكنه وكان يسكن

أيضا ،ويصل إجمالي تلك العقوبات

كــونــه مــتــهــمــا ومــحــكــومــا عــلــيــه في

حيث قــام بإخفائه في منزله ووفر

معه فــي المجلس بمنزل والـــده ،إذ

إلى  26سنة ونصف السنة.

ج ــن ــاي ــات يــعــاقــب عــلــيــهــا بــالــســجــن

لــه الــطــعــام وال ــش ــراب وســاعــده في

كان ينام في المنزل مساء إال أنه ال

إل ــى ذل ــك أحــالــتــهــمــا الــنــيــابــة العامة

المؤقت وجنح يعاقب عليها بالحبس

تحركاته وتنقالته.

يعلم عنه أي شيء من تحركاته في

لــلــمــحــاكــمــة عــلــى اعــتــبــار أنــهــمــا في

وصدر في حقه أمر بالقبض عليه مع

وع ــل ــى إثـ ــر الــمــعــلــومــات الــمــؤكــدة،

فترة الــنــهــار ،مبينا أنــه طــوال فترة

غضون شهر أكتوبر من العام ،2018

علمه بذلك ،وتمت الجريمة بناء على

فقد تم إرســال دوريــة أمنية بقيادة

النهار يــكــون مشغول وال يعلم عن

ارتكبا اآلتي:

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.

5

دنانير

رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع في “المركزي”

09

local

@albiladpress.com

حـــمـــيـــدان :بــعــض الـــتـــجـــار يـــخـــزنـــون مـــــواد غــيــر مــرخــصــة

المعتذرون

وافق مجلس أمانة العاصمة على فرض رسوم بدل انتفاع على وقوف الشاحنات داخل
الســوق المركــزي ،ويتــم فــرض رســوم دخــول الشــاحنات بواقــع  5دنانيــر يوميــة لأليام
ً
دينارا لليــوم الواحد بعــد ذلك ،بحد
األربعــة األولــى ومــن ثــم تتضاعف الرســوم الــى 20

ســجل مجلــس أمانة العاصمــة اعتذار
رئيــس مجلــس األمانــة صالــح طرادة

أقصى أســبوع من دخول الشــاحنة ،حيث صوت األغلبية على فرض الرسوم عدا عضو

بالجلســة الثالثــة مــن دور االنعقــاد

أمانة العاصمة مها آل شهاب.

الثاني ضمن الدورة البلدية الخامسة.

وأشــارت مديرة أمانــة العاصمة بأن الهدف

هذه المنطقة ،الفتة إلى أن تكون هناك آلية

من المقترح هو التنظيم للمكان لما يواجهه

واضحــة وبحاجــة الــى مزيد مــن التفصيل

مشكلة ،وليس الهدف الرئيسي منه لمردود

والتحليــل بحيــث ال تكهــل الرســوم ظهــر

مالــي ،أنما لوجود شــاحنات تقــوم بتخزين

التاجر البحريني.

مواد غير مرخصة وغير مسموح فيها.

وطالبت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة

وبينــت بان الهدف بــأن تكون هناك مواقف
ً
علمــا فــي
خارجيــة ومنطقــة اســتراحة،

عزيــزة كمــال بوضــع حلــول فوريــة لحــل
األزمــة بســبب اســتغالل بعــض الشــاحنات

الدورة السابقة كان المجلس قد وافق على

من أسواق أخرى للسوق المركزي.

التوصية.

وبيــن عبــد الواحــد النــكال بــأن الحــل فــي

وأشــارت العضــو مهــا آل شــهاب بأنــه مــن

موضوع الشاحنات بأن تكون هناك مخازن

االفضــل واالجــدى ان تكــون هنــاك حلــول

كافية للبضائع وســيعالج وقوف الشاحنات
فــي المواقــف ،متســائالً عــن تحمــل تكلفــة

تســتقبل االســواق المركزيــة شــاحناتها في

المواقــف بيــن ســائق الشــاحنة أو التاجــر

طويلــة االمــد لــكل مملكــة البحريــن بحيث

130
ألـــف دينــــار

تغطية :مروة خميس

الخميس
البحريني.

تعديل الرسوم.

وصرحــت عضــو مجلــس أمانــة العاصمــة

وأشــارت رئيــس قســم األمــاك واألســواق

خلــود القطــان بــأن يجب أن تكون الرســوم

بأمانــة العاصمــة ريــم بوجيــري بــأن الموقع
ً
حاليــا للســوق المركــزي يســتغل مــن عــدة

الرمزيــة بحــق التاجر البحرينــي ،الفتة إلى
أن الوضــع االقتصــادي لمملكــة البحريــن
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ً
علمــا بــأن كل ســائق شــاحنة
مســتوردين،

مختلــف عــن العــام الماضــي ،ونكتفــي بــأن

يملــك بيانــات البضاعة والكميــة الموجودة

يدفــع دينــارا فقــط لــكل يــوم ،ويمكــن أن

ودليل التعاون بينه وبين المستورد.

لحديقة “توبلي” التعليمية و 20ألفا لتجميل دوار “جدحفص”

 17مــــشــــروعــــا قــــيــــد الــــتــــطــــويــــر فـــــي “الــــعــــاصــــمــــة”

كشــف قسم المنتزهات والحدائق عن
خطــة مشــاريع التطويــر والتجميــل
ألمانــة العاصمــة لعــام  2010و2020
والتــي تضــم تطويــر  17مشــروعا
لحدائــق ومنتزهــات ،نصيــب الدائــرة
االولــى للعاصمــة منهــا 5مشــاريع
تطويرية.
ورصــد قســم المنتزهــات اكبــر تكلفة
تقديريــة تبلــغ  129الفــا و 900دينــار
إلنشــاء حديقــة توبلــي التعليميــة،
والتــي ســتضم علــى ملعبــا لالطفــال
وحائطــا تعليميــا ،ومجســم النظــام
الشمســي ،ومنطقــة العــاب االطفــال،
ومنطقــة الحروف بااللوان واالشــكال
ودورات المياه وغيرها.
وحظــي تجميــل دوار جدحفــص
بتكلفــة تقديريــة بنحــو 19الف و800
دينار حيث انجز . 5%
الــى جانــب انشــاء مبنــى مرافــق

وخدمــات الــى حديقــة االندلــس،

المشروع الى .% 75 

تطويــر ميــدان دعيــج بنحو95الــف

بتكلفــة تقديريــة تصــل الــى  24الــف

وبخصــوص تجميــل شــارع الملــك

دينــار  ،وســيضم التطويــر نافــورة

دينــار ،فيمــا رصــدت ميزانيــة لتطوير

فيصــل مــن تقاطــع الســلمانية الــى

تحيط بها ممرات باالشكال الهندسية

ميــدان الشــيخ ســلمان بتكلفــة تبلــغ

الفــا

االســامية و بوابــة الميــدان بتصميم

تقاطــع الشــارع البديــع17
ً
اوحاليــا فــي مرحلــة
و991دينــار

تقليــدي ،مواقــف للســيارات ،ســورة

الترسية.

بلمســة تقليديــة ،جلســات مظللــة،

وجلســات وممشــى وغرفــة للحــارس

وبيــن التقريــر الــذي عرضــه قســم

مســاحات خضراء ،و احواض للزهور

ومواقــف للســيارات ،ووصــل انجــاز

المنتزهــات والحدائــق بــأن كلفــة

الموسمية.

 24الــف و 916دينــار ،حيــث يضــم
المشــروع

علــى

مدخــل

وكشــك

زينل :التوجيهات الملكية السامية داعم لمزيد من العمل واإلنجاز

استكمال مسيرة العمل لصالح الــوطــن والمواطن

القضيبية  -مجلس النواب

عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب

الصالح :دعم جاللة العاهل مكّ ننا من تحقيق تقدم تشريعي
االستمرار في حصد النجاحات واالنــجــازات التشريعية

وأشــار الصالــح إلــى أن الحصــاد التشــريعي

المنامة  -بنا

أعربت رئيس مجلس النواب فوزية زينل عن بالغ التقدير وعظيم االمتنان بتشــرفها

أكــد رئيــس مجلس الشــورى علــي الصالح ،أن

وأعضاء مجلس النواب ،بلقاء عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

وأكــدت زينــل أن مــا تحظــى بــه الســلطة

الخامــس علــى اســتكمال مســيرة العمــل

مــن تحقيــق تقــدم تشــريعي ونوعــي مميــز،

التشــريعية من اهتمام وتوجيهات سامية

لصالــح الوطن والمواطن بمــا يلبي الرؤية

يواكــب االزدهار والتطور الذي تشــهده مملكة

مــن لــدن جاللــة الملــك ،يشــكل أكبــر داعم

الملكية الســامية ،وأن المجلس ســيواصل

البحرين ،في ظل العهد الزاهر لجاللة العاهل،

لتحقيــق المزيد من العمل واالنجاز لصالح

دوره بالتعــاون مــع الحكومــة ،ومجلــس

الوطــن والمواطنيــن ،مشــيرة إلــى أن مــا

الشورى ،وانطالقا من مبادئ ميثاق العمل

مشــيرًا إلــى أن هــذه المســاندة المتواصلــة

حققــه مجلــس النــواب فــي دور االنعقــاد
الماضــي مــن انجــازات في ممارســة دوره
التشــريعي والرقابــي جــاء بفضــل رؤى

النيابــي فــي المرحلــة المقبلــة ،ســتكون

جاللتــه الحكيمة وتجســيدا لدولة القانون

وفقــا لتطلعــات جاللتــه الســديدة ورؤيتــه

والمؤسســات التــي أرســاها المشــروع

الحكيمــة فــي مختلــف المجــاالت ،مؤكــدة

االصالحي لجاللته.

دعــم التوجيهــات الســامية لتطويــر العمل

ونوهــت إلــى أن المجلــس ســيعمل خــال

فــي الســلطة التشــريعية ،وتعزيــز وحــدة

دور االنعقــاد الثاني من الفصل التشــريعي

الصــف والكلمــة ،والتأكيــد علــى الخطــاب

وتحفيــزه المســتمر للعمــل التشــريعي الــذي
ً
انطالقــا مــن
يجســد الديمقراطيــة الحقيقيــة،

عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن
عيســى آل خليفة ،للســلطة التشــريعيةّ ،
مكنها

جاللته ،مساء أمس في قصر الصافرية.

الوطني ،ودستور مملكة البحرين.

ً
نتاجــا لتوجيهــات جاللــة الملــك،
يمثــل

الدعم الكبير ،والمتابعة المستمرة التي يوليها

خليفة ،ورفع التقرير السنوي لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس إلى

وأضافــت أن أولويــات عمــل المجلــس

لمجلس الشــورى خــال دور االنعقاد الماضي،

فوزية زينل

الوطني ،والتماســك المجتمعي ،والثوابت
الوطنيــة ،فــي دولة القانون والمؤسســات،
فــي ظل العهــد الزاهــر والنهــج اإلصالحي
الشــامل للمســيرة التنموية الشاملة بقيادة

للســلطة التشــريعية بغرفتيهــا الشــورى
والنــواب ،تمثــل القاعــدة األساســية ،والركيزة
التــي تدفعهــا نحــو بــذل مزيــدٍ مــن الجهــد،
والعمل على ســن التشــريعات والقوانين التي
تحقــق تطلعــات قيــادة جاللــة الملــك ،وتعــزز

الثوابــت الوطنيــة ،والمبادئ والقيــم التي أكد
عليها دســتور مملكة البحريــن ،وميثاق العمل
الوطنــي .كمــا أكــد أن المجلــس ســيواصل
عطــاءه وجهــده لدعــم المشــروع اإلصالحــي
علي الصالح

لجاللــة الملــك ،وتعزيــز مســيرة الديمقراطيــة
للمملكــة ،والبنــاء علــى ما تحقق مــن إنجازات

يرصــد أداء مجلس الشــورى وإنجازاته خالل

تشــريعية متعــددة .وقــدم رئيــس مجلــس

دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي

الشــورى أسمى آيات الشكر والعرفان ،وجزيل

الخامــس ،مؤكــ ًدا أن لقــاء عاهــل البــاد

واالســتماع لتوجيهاتــه ومالحظاتــه يعكــس

االمتنــان ،لصاحــب الجاللــة الملك علــى دعمه
المســتمر للســلطة التشــريعية ،ســائالً المولــى
ع ّز وجل أن يحفظ جاللته من كل ســوء ،وأن

الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

اهتمــام جاللتــه وحرصــه على النهــوض بعمل

يحفظ جاللته ويديم عليه موفور الصحة

وأعــرب رئيــس مجلــس الشــورى عــن عظيــم

مجلــس الشــورى ،مــن أجــل االســتمرار فــي

يديــم عليــه موفــور الصحــة والعافيــة ،وعلــى

والعافيــة لقيــادة مســيرة الخيــر والنمــاء

فخــره واعتــزازه وأعضــاء المجلــس ،بلقــاء

حصد النجاحات والمنجزات التشــريعية ،وبما

المملكــة وشــعبها العزيــز نعمــة األمــن واألمــان

والتطور لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

جاللــة الملك ،وتســليمه التقرير الســنوي الذي

يتــواءم مــع مختلــف الظــروف والتحديــات.

في ظل قيادته الحكيمة.

جاللــة الملــك ،داعيــة المولــى عــز وجل أن

“العاصمة” تقيم احتفال األعياد الوطنية في “واتر جاردن سيتي”

يــنــطــلــق  15ديــســمــبــر ويــتــضــمــن حـــزمـــة عــــــروض ومـــفـــاجـــآت

المنامة  -محافظة العاصمة

المفاجآت والعروض االستثنائية السارة

جــاء ذلــك خــال االجتمــاع التنســيقي

حيــث تــم خــال االجتمــاع بحــث آخــر

كشف محافظ محافظة العاصمة الشيخ

للجماهيــر الحاضــرة فــي احتفــال العيــد

الثانــي برئاســة المحافــظ ،وبحضــور

المســتجدات

التنظيميــة

هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفة رئيس

الوطنــي ،إذ تــم االتفــاق علــى تحديــد

المديــر العــام ألمانــة العاصمــة شــوقية

المتعلقــة بالمهرجــان الوطنــي ،أبرزهــا:

اللجنــة العليــا الحتفــال العيــد الوطنــي

يــوم االحــد الموافق  15ديســمبر المقبل
ً
موعــدا لالحتفــال الجماهيــري بمناســبة

حميــدان نائــب رئيــس اللجنــة العليــا

تحضيــرات الموقــع ،برنامــج الحفــل،

لالحتفــال ،ورئيــس مجلــس أمانــة

واألمــور

والخطــة اإلعالميــة وتشــكيل اللجــان

واللجــان المشــرفة علــى القيــام بما يلزم

المشــترك

بالشــراكة مــع أمانــة العاصمــة للعــام

األعيــاد الوطنيــة والمقــرر إقامتــه فــي

العاصمــة صالــح طــراده وعــدد مــن

وتوزيع المهام.

الثامــن علــى التوالي تضميــن حزمة من

مشروع “واتر جاردن سيتي”.

مســؤولي األمانــة ومحافظــة العاصمــة،

ووجــه محافــظ العاصمــة فريــق العمــل

لمتابعــة كل االحتياجــات والمواضيــع
ً
مشــيدا بالتعــاون
المتعلقــة باالحتفــال،

المحافظــة واألمانــة إلخــراج االحتفــال

المجيــد للعام  ،2019عن عزم المحافظة

والجهــود

بأجمل صورة ممكنة.

المبذولــة

بيــن
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تعزيز المواطنة الخليجية ومساواة القبول بالجامعات
المجلــس فــي القبــول والمعاملــة فــي مؤسســات التعليــم

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

العالــي الحكوميــة ،ومنــح أولويــة القبــول لهــم فــي حــال

ترأس وزير التربية والتعليم ،رئيس مجلس التعليم العالي

إقامتهــم فــي الدولــة مقــر الدراســة للحصــول علــى مقاعــد

ماجد النعيمي وفد مملكة البحرين المشــارك في االجتماع

دراســية فــي الجامعــات الحكوميــة ،وتشــكيل فريــق عمــل

التاســع عشــر للجنــة وزراء التعليم العالــي والبحث العلمي

مــن القانونييــن والفنييــن لدراســة تنفيــذ هذا القــرار ،ورفع

بــدول مجلــس التعاون الخليجي ،والذي أقيم في مســقط.

التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها

مملكــة البحرين بمناســبة مرور مائة عــام على بدء التعليم

القادم.
ً
وإضافــة إلــى الموافقــة علــى عقــد اجتمــاع مشــترك بيــن

وهنــأ األميــن العــام لمجلــس التعــاون عبداللطيــف الزيانــي
النظامي الحكومي.

المعنييــن بمشــروع الخطــة االســتراتيجية لــوزراء التعليم

وقــرّر الوزراء أن تقــوم الدول األعضاء باتخاذ اإلجراءات
الالزمــة السترشــاد مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة

الخميس
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العالــي والبحــث العلمــي ،ومشــروع الخطــة االســتراتيجية

والخاصــة بالقانــون الموحــد للعمــل التطوعــي ،والقانــون

اعتمــاد رؤيــة خــادم الحرمين الشــريفين ،إذ تقــرّر أن تقوم

للتعــاون فــي هــذا المجــال ،إليجــاد مشــروع اســتراتيجية

مؤسســات التعليــم العالــي بتوجيه طلبــة الدراســات العليا

الموحــد لتمكيــن ذوي اإلعاقــة ،بنــاءً علــى قــرار المجلــس

موحدة ،وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل ،وتقرّر كذلك

إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجاالت

األعلــى بهــذا الشــأن فــي دورتــه التاســعة والثالثيــن للعــام

كافــة ،إلى جانب قرار الوزراء تشــكيل فريق عمل لدراســة

تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في األنشطة التعليمية

 ،2018كمــا تــم االطــاع علــى قــرار المجلس األعلى بشــأن

آليــة تنفيذ قرار المجلس األعلى بشــأن مســاواة أبناء دول

للدول األعضاء ،وكذلك قيام األمانة العامة بتنظيم منتدى
لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.

مصادر “^” :التحقيق مع دكتورين بكلية الحقوق بتهمة التزوير
أكـــاديـــمـــي ســلــم اســـتـــمـــارة عــــودة زمــيــلــه الــمــســافــر لــضــمــان صــــرف الــراتــب
محرر الشؤون المحلية
علمــت “البــاد” أن إدارة جامعــة البحريــن شــرعت فــي التحقيــق بواقعــة
تزويــر بمســتندات رســمية ،متــورط فيهــا أكاديميان من كليــة الحقوق ،وقد
تصــل عقوبــة ذلك للفصل من الوظيفة .وشــرحت المصــادر للصحيفة قصة
المخالفة -التي قادت للتحقيق -بأن الموظف ملزم بتعبئة اســتمارة “إشــعار
عــودة للعمــل” (مرفقــة بهــذا الخبــر) ،وتقديمهــا إلدارة الجامعــة ،وتتضمــن
تحديــد الموظــف تاريــخ فتــرة إجازتــه وتحديــد تاريــخ اســتئناف مباشــرته
العمل.
وذكــرت المصــادر أن تحديــد مبلــغ

مــع المتقدميــن تنفيــذ نائــب رئيــس

راتــب الموظــف ،ومــا يتضمنــه مــن

الجامعــة جولة بالكلية ،وزيارة للجنة

عــاوات ترتبــط بطبيعــة الوظيفــة،

للوقــوف علــى عملهــا ،واستفســر عن

رياض حمزة

وهيب الناصر

يصــرف فــي ضــوء تاريــخ العــودة

األكاديمــي الغائــب ،فتبيــن لــه أنــه لم

المتهــم بتســليم ســكرتارية القســم

الهيئــة التدريســية بالجمعــة علــى

للعمل.

ينتظــم بالعمل؛ ألنه لــم يعد للبحرين،

االستمارة أنكر ما نسب إليه ،وأنه لم

الجــزاءات التأديبيــة .ومــن بيــن

يســلم االستمارة ولم يلتق األكاديمي

الجــزاءات االســتغناء عــن الخدمــة

الغائب ليستلم منه االستمارة.

مع صرف جميع المســتحقات المالية،

قصة المخالفة
وبينــت المصــادر لصحيفــة البــاد
أن قصــة المخالفــة تتمثــل بتســليم
أكاديمي عربي نســخة من االستمارة

وهــذا الموضــوع قاد شــرارة تشــكيل
لجنــة التحقيــق ومســاءلة جميــع
المرتبطين بالواقعة.

لجنتان للتحقيق

وواصلت المصادر :اللجنة حققت مع
األكاديمي الغائب بعد عودته للمنامة،

الموظف من المكافأة أو جزء منها.

ولكن اللجنة قارنــت توقيعه المعتمد

اقتباس غير قانوني

وتنصــل مــن توقيعــه باالســتمارة،

بالنيابــة عــن زميلــه ،الذي لــم يعد من

وأكــدت المصــادر لصحيفــة البــاد أن

بلــده للبحرين ،وجرى احتســابه على

إدارة الجامعــة كلفــت رئيــس القســم

رأس العمــل ،ولــم يتــم الوقــوف على

-الــذي حدثــت بــه الواقعة -بتشــكيل

عكــس ذلــك ،بســبب عــدم خضــوع

لجنــة تقصي حقائق ،وحققت اللجنة

األكاديمييــن للــدوام بالبصمــة أو

باستالم ســكرتارية القســم الستمارة

رفع للرئيس

بوسائل اإلثبات األخرى.

متضمنــة توقيــع األكاديمــي الغائــب،

وأشــارت المصــادر لصحيفــة البــاد

ونبهــت المصادر أن مركز عمادة كلية

وتوصلــت اللجنة لتواطــؤ أكاديميين

الحقــوق كان شــاغرا في تلــك الفترة،

بهــذه الواقعــة ،ورفــع التقريــر لمكتب

من بعد تقاعد ومغادرة العميد السابق

رئاسة الجامعة.

صبــري خاطــر ،وجــرى تكليــف نائــب

وقالــت المصــادر إن رئيــس الجامعــة

رئيــس الجامعــة للبرامــج األكاديميــة

رياض حمزة وفور اســتالمه التقرير،

والدراســات العليــا وهيــب الناصــر
ّ
وشــكل
القيــام بأعمــال عميــد الكلية،

وقــع قــرارا بتشــكيل لجنــة تحقيــق
بالواقعــة ،وتألفــت اللجنة مــن العميد

األخير لجانا متخصصة بالكلية ،ومن

األســبق لكلية الحقوق محمد الزعبي

بينها لجنة لمقابلة المتقدمين ببرامج

(رئيــس اللجنــة) ،والعميــد الســابق

الدراســات العليا بالكلية ،وأدرج اسم

لكليــة إدارة األعمــال منــور الشــمري،

األكاديمي غير المتواجد بالمنامة من

واألستاذ بكلية الحقوق نجيب أحمد

بين أعضاء اللجنة.

الجبلي.

وقالــت المصــادر إن اللجنــة المكلفــة

ولفتت المصادر أن اللجنة حققت مع

بمقابلــة المتقدميــن بدأت فــي عملها،

األكاديمييــن والموظفين ذوي الصلة

واالســتغناء عــن الخدمة مــع حرمان

بالمخاطبــات بالجامعــة مــع المذيــل
باالستمارة ،فتبين وجود تطابق تام.

إلــى أن لجنــة التحقيــق رفعــت
تقريرهــا لرئاســة الجامعــة ،ومــن
بيــن الســيناريوهات غيــر المكتوبــة
بالتقريــر أن يتقــدم األكاديمي المتهم
باســتقالته اإلراديــة؛ تفاديــا التخــاذ
عقوبــة الفصــل ،التــي قــد تؤثــر علــى
سيرته األكاديمية وخبرته المهنية.
وتســاءلت المصــادر عن تأخر رئاســة
الجامعة ومجلس الجامعة عن اتخاذ
قرار بشأن التقرير المرفوع.
يشــار إلى أن مجلــس الجامعة مؤلف
من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات.

وليست هذه القصة األولى عن وقوع
أكاديمييــن بكلية الحقوق بمخالفات،
إذ استفســرت صحيفــة البــاد مــن
رئاســة الجامعــة عــن إجراءاتهــا مــن
واقعــة شــبهة اقتبــاس غيــر قانونــي
ببحــث لعضــو بهيئــة التدريــس بكلية
الحقوق من بحث قدمه طالب بالعام
 ،2014ونشــر عضــو هيئــة التدريــس

نموذج استمارة عودة للعمل للموظفين

بحثــه بمجلــة كويتيــة بالعــام ،2017
وترتــب علــى ذلــك حصولــه علــى
ترقية.
ورد رئيــس الجامعــة بحــوار ســابق
نشرته الصحيفة في يوم الثالثاء 18
يونيــو  2019بأن “الجامعة من خالل
مجالــس األقســام والكليــات ولجــان
البحــث العلمــي والترقيــات تتعامــل
بحــزم فــي التحقــق مــن أي شــبهة
تمــس تقديم أحد األكاديميين لبحث
ّ

المادة 42

مقتبس ،وذلك في حال تقديم وثائق

وتصــادف فــي أحــد أيــام لقاءاتهــا

بالواقعــة ،وكشــفت أن األكاديمــي

وتنــص المــادة  42بالئحــة أعضــاء

ّ
الشك”.
وأدلة تثبت ذلك أو تحتمل

عدم حضور الغائب
الجتماعات الكلية
قاد لتشكيل لجنة
تقصي حقائق

المتهم أنكر توقيع
االستمارة ولجنة
التحقيق طابقته
مع مراسالت أخرى

تقرير لجنة التحقيق
على طاولة
رئاسة الجامعة..
االستقالة أو الفصل

المتهم بتسليم
االستمارة
للسكرتارية أنكر
لقاء المسافر

نجيب الجبلي

محمد الزعبي

منور الشمري

لجنة التحقيق مع األكاديميين
شــكل رئيس جامعة البحرين رياض

تألفــت مــن العميــد األســبق لكليــة

حمــزة لجنــة تحقيــق بواقعــة تزوير

الحقــوق محمــد الزعبــي (رئيــس

المســتندات المتورط بها أكاديميين

اللجنة) ،والعميد السابق لكلية إدارة

عربيين بكلية الحقوق.

األعمــال منــور الشــمري ،واألســتاذ

وقالــت مصــادر “البــاد” إن اللجنــة

بكلية الحقوق نجيب أحمد الجبلي.

مناقشة تحديات “قاللي االبتدائية”
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اجتمــع وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم

التنيــب رئيــس المنطقــة التعليميــة

لشــؤون الموارد والخدمات محمد مبارك

الثانيــة بنــات ،حيــث تــم االطــاع علــى

جمعــة ،بمديرة مدرســة قاللي االبتدائية

ســير اليــوم التعليمــي ،ومناقشــة أهــم
ً
مشــيدا
التحديــات وطرق التغلب عليها،

زيارته إلى المدرسة ،بحضورمحمد غانم

وكيــل الــوزارة بجهــود المدرســة وجميع

مديــر إدارة المــوارد البشــرية ،وابتســام

منتسبيها.

للبنيــن خلــود الســعدون ،وذلــك خــال

مسلسل نقص معلمات “كرانة” مستمر

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ّ
نظمــت إدارة ريــاض األطفــال بــوزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للمرور

مروة خميس

بوزارة الداخلية ،محاضرة توعوية حول متطلبات األمن والسالمة في حافالت نقل الطلبة

شــكا أوليــاء أمــور الصف الثاني فرقة  5بمدرســة كرانة االبتدائية للبنــات لـ “البالد” من عدم

من وإلى رياض األطفال ،لفائدة مشــرفات وســائقي الحافالت ،بحضور القائم بأعمال مدير

توافــر معلمــة نظــام فصــل ومعلمــة لغــة إنجليزيــة لألســبوع الثالث علــى التوالي منــذ بداية

إدارة رياض األطفال لبنى صليبيخ ،والمالزم أول خلود يحيى ،ومساعد مالزم ثاني وجيه

الفصــل الدراســي األول  .2019/2020وأشــار أوليــاء األمور لـ “البالد” إلــى أنهم طرقوا جميع

خليفة من اإلدارة العامة للمرور ،وذلك بالمدرسة الهندية.

أبــواب وزارة التربيــة والتعليم لتوفير مدرســات للصف ،وقمنــا بأكثر من مرة باالتصال على

وقــد تــم خــال المحاضــرة تقديــم عــرض حول إجــراءات األمن والســامة فــي عملية نقل

الخط الساخن الخاص بشكاوى وزارة التربية والتعليم ،ولكن لم يُ عالج األمر.

الطلبة من وإلى الروضات ،من أجل الحفاظ على ســامتهم ،إلى جانب اإلرشــادات الخاصة

وأكــدوا أنهــم أكثــر مــن مــرة تــرددوا علــى إدارة المدرســة ،واإلدارة تجيبهــم أنهــا بانتظــار

بالســائقين والمشــرفات علــى الحافــات ،وعــرض بعــض اللقطــات الحية المصــورة ألخطاء

وزارة التربيــة والتعليــم لتزويدهــم بمعلمــات .يذكــر أن مدرســة كرانة االبتدائيــة للبنات تقع

الســائقين ،وتوضيــح أســباب الحــوادث المرورية .مــن جهتها ،أكدت صليبيــخ حرص إدارة

فــي المحافظــة الشــمالية ،وتأسســت في العام  ،1989وتســتوعب الصفوف مــن األول حتى

ريــاض األطفــال علــى اتبــاع آليــة واضحة للحفــاظ على أمن وســامة نقل الطلبــة من وإلى

الســادس االبتدائــي ،ويبلــغ عــدد الطالبــات نحــو  ،826وذلك حســب آخر تقرير نشــرته هيئة
جودة التعليم والتدريب بالعام  ،2016والتي حصلت فيه المدرسة على تقدير ممتاز.

محاضرة حول السالمة بمواصالت “الرياض”

الروضــات ،لذلــك يتــم ســنويًّا مع بداية كل عام دراســي وبالتعاون مــع اإلدارة العامة للمرور
وكيل التربية لشؤون الموارد والخدمات خالل زيارته إلى ابتدائية قاللي للبنين

توعية سائقي ومشرفات الحافالت ،من أجل رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لديهم.

توسع محفظتها اإللكترونية دوليا
“بنفت” ّ
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أميركا والصين

مــــــبــــــادرات لــتــقــلــيــل الـــتـــعـــامـــات الــنــقــديــة

لندن  -رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء
عقب تقارير إعالمية ذكرت أن الصين

علي الفردان من ضاحية السيف

ما زالت مستعدة إلبرام اتفاق تجاري
جزئي مــع الــواليــات المتحدة ،بينما

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت” ،عبدالواحد الجناحي ،أن الشركة تعمل على عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز بيئة الدفع والخدمات المالية والمصرفية

تلقت األسعار دعما من االضطرابات

في البالد عبر شراكتها مع البنوك والقطاع المصرفي والشركات في البحرين ودول المنطقة.

في العراق واإلكوادور عضوي أوبك.

وكـــشـــف ج ــن ــاح ــي لــلــصــحــافــيــيــن أن

“الترميز” والدفع الالتالمسي بحسب

الشركة بصدد إطالق مشروع لتوسعة

مــا هــو مقرر.وسيمثل نــظــام الترميز
ً
حاليا شركة “بنفت”
الــذي تعمل عليه

المحفظة اإللكترونية الوطنية (بنفت
ً
نجاحا في السوق
بــي) والتي حققت

التحتية ألنظمة الدفع الذكية.

مختلف نقاط البيع والخدمات.

كــمــا يــمــهــد الــنــظــام إلطــــاق خــدمــات

وأشــار الجناحي أن التوسعة ستكون
ً
جـــغـــرافـــيـــا والـــــخـــــروج مــــن ال ــس ــوق

المحفظة تعمل على المستوى الدولي
ويتم قبولها خارج البحرين”.

الــمــصــرفــيــة و الــمــالــيــة

شركة التقنية العالمية “أبــل” ومعايير

بـــإقـــامـــة ورش ـ ـ ــة عــمــل

نظم المدفوعات العالمية من “ماستر

عبدالواحد الجناحي

ت ــت ــح ــدث عـ ــن ال ــذك ــاء

كارد” و”فيزا” ،إذ أن توافر نظم الترميز

الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــات الرسمية

اإلصــــطــــنــــاعــــي تــحــت

يــســهــل عــلــى الــبــنــوك تــوفــيــر خــدمــات

تقنية “بنفت”

تعد تقنية

تشابه إلى حد

الترميز تكاملية

كبير نظام “أبل

مع أنظمة

بي”

الدفع

عنوان المخاطر األمنية

الدفع لهذه األنظمة العالمية.

و الحوكمة في الذكاء

وســتــوفــر الــتــقــنــيــة الــجــديــدة إضــافــة

اإلصــطــنــاعــي ف ــي ظل

الــبــطــاقــات والــحــســابــات إل ــى حساب

تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا

“بنفت بــي” بسهولة عبر إرســـال رمز

الحديثة.قام بالمحاورة

أمـــان بــيــن الــبــطــاقــة والــجــهــاز الــنــقــال،

عــــــــدد مــــــن الــــخــــبــــراء

ع ــب ــارة ع ــن خــطــوط رم ــزي ــة يــتــم من

الــمــتــخــصــصــيــن مــنــهــم

خاللها حماية البيانات الحساسة عن

الــشــيــخ خــالــد بــن حمد

طريق استبدال بيانات الــزبــون برقم

مصرف البحرين المركزي إلــى جانب

مستويات آمــان عالية وهو ما ندعوه

ال ــب ــح ــري ــن ل ــل ــدراس ــات

الـــذي تعمل عليه “أبـــل ب ــي” مــن قبل

مــن مــســتــويــات األمـ ــان الــعــالــيــة وبعد

مطلع العام  2020على أبعد تقدير.

ب ــال ــش ــراك ــة مـ ــع مــعــهــد

“بــنــفــت” حــالـ ًّـيــا إل ــى حــد كبير النظام

هــــذه ال ــخ ــدم ــة ســيــتــم بــعــد الــتــحــقــق

وتابع “ لن نبدأ قبل التأكد من وجود

الــــذكــــاء اإلصــطــنــاعــي

وتــشــابــه الــتــقــنــيــة الــتــي تــعــمــل عليها

اإللــكــتــرونــيــة فــي خــطــوة رائـ ــدة على
مستوى المنطقة ،مــؤكـ ً
ـدا أن إطــاق

اإللكترونية قبل نهاية العام الجاري أو

قـ ـ ــام خــــبــــراء جــمــعــيــة

.NFC

المراحل التحضرية إلطالق الشيكات

وت ــوق ــع الــجــنــاحــي إطـ ــاق الــشــيــكــات

أنظمة الدفع باستخدام تقنية الدفع

المنامة  -جمعية الذكاء االصطناعي

الالتالمسية أو التواصل قريب المدى

وأكــــــد ال ــج ــن ــاح ــي أن “بـــنـــفـــت” فــي

الرقمي.

“االصطناعي” تستعرض المخاطر والحوكمة

وتــعــد أنــظــمــة الــتــرمــيــز تــكــامــلــيــة مع

المقبلة أو بــدايــة الــعــام المقبل ،نرى

فــي الــســوق المحلية ودع ــم التحول

“بنفت بي” وذلك عبر استخدام نظام
الترميز.

الــمــســتــوى الــمــحــلــي،وربــمــا فــي الفترة

الشركة والبنوك لتقليل التعامل النقدي
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الحـــق م ــن هـــذا ال ــع ــام عــلــى تطبيقها

مضيفا “ بنفت بــي حاليا تعمل على

جزء من توجه الجهات الرسمية مثل

الخميس

 53.19دوالر للبرميل .وزاد الخامان

 )Goوالتي ستطبقها بنفت في وقت

الــتــرتــيــبــات ال ــازم ــة لــهــذه الــخــطــوة،

أهمها ســرعــة إنــجــاز الــمــعــامــات ،هذا

الــوســيــط األم ــي ــرك ــي  56ســنــتــا إلــى

تــمــريــر(إدخــال) الــبــطــاقــات (Tap and

دول المنطقة ،إذ أن “بــنــفــت” تجري

اإللكترونية ،سيوفر مزايا كثيرة من

للبرميل ،وصعد خــام غــرب تكساس

ال ــدف ــع الــاتــامــســي أو ال ــدف ــع دون

ال ــب ــح ــري ــن ــي ــة ألســــــــواق جــــديــــدة فــي

وأكـــــد أن إطـــــاق خ ــدم ــة الــشــيــكــات

لخام برنت  65سنتا ،إلى  58.89دوالر

والتقنية لبنوك المملكة ،تطويرًا للبنية

للتحويل وتــســديــد الــمــدفــوعــات في

إطالق الشيكات اإللكترونية

جــريــنــتــش ،ارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة

والــتــي توفر خــدمــات البنية التحتية

الــمــحــلــيــة ك ــخ ــي ــار إل ــك ــت ــرون ــي ســهــل

الالزمة.

وبــحــلــول الــســاعــة  1016بــتــوقــيــت

في القطاع “بـ بي كي آي” ،فاألمان هو

مشروعات أخرى وهي مشروع الترميز

أولــويــة في أي مشروع خصوصا في

وال ــت ــي ســيــســاعــد عــلــى حــلــول الــدفــع

المعامالت اإللكترونية”.

الالتالمسية بين المحفظة اإللكترونية

الترميز والدفع الالتالمسي
وتطرق جناحي إلى مشروعات “بنفت”
التي تعمل عليها حاليا بالقول “ هناك

وبين نقاط البيع بكل سهولة ويسر”.
وكــان مصرف البحرين المركزي حدد
ت ــاري ــخ  30نــوفــمــبــر الــمــقــبــل ،الــمــوعــد
الفعلي لبدء إطــاق الدفع عن طريق

آل خليفة من المجلس

يــتــم إن ــش ــاؤه حــســابـ ًـيــا يــســمــى “الــرمــز

األعلى للصحة ،رئيس دائــرة نظم المعلومات في جامعة البحرين ،مازن

المميز” في رمز البطاقة االئتمانية ،إذ

علي ،عميد كلية تقنية المعلومات و تطوير الشبكة في جامعة البحرين

يتم استبدال رقم الحساب األساسي

بوليتكنك،دكتور كريستوس جاتزولس ،وعميد كلية دراســات الكمبيوتر

للعميل وبياناته بسلسلة من األرقــام

في جامعة  ،AMAسيف هللا سمرو ،حيث قام الحضور و المهتمين في هذا

عشوائيا ،ما يحمي
التي يتم إنشاؤها
ًّ

المجال بنقاش عميق و واســع حول مستجدات التكنولوجيا.و في ختام

الزبون من عمليات االختيال والقرصنة

الورشة قام الدكتور جاسم حاجي نيابة عن مجموعة الذكاء االصطناعي

الــتــي ق ــد يــتــعــرض لــهــا أث ــن ــاء إجـــراء

بتكريم المتحدثين.

المعامالت المالية.

 13.5مليار دينار السيولة النقدية بنهاية أغسطس

 11.29مـــــلـــــيـــــون ديــــــــنــــــــار إجــــــمــــــالــــــي الـــــــــدَّيـــــــــن الـــــعـــــام

المنامة  -المصرف المركزي

كشفت البيانات الخاصة بالنشرة اإلحصائية

من  192.3مليار دوالر في نهاية شهر أغسطس

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم عبر منصات

الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

 2018إلــى  200.6مليار دوالر في نهاية شهر

نــقــاط البيع قــد ارتفعت بمقدار  15.7مليون

لشهر أغــســطــس  2019عــن ارت ــف ــاع السيولة

أغــســطــس مــن الــعــام ال ــج ــاري ،مــســجــا زي ــادة

دينار ،حيث بلغت قيمة هذه العمليات 198.3

النقدية (ن ،)3حيث بلغت  13,531.5مليون

بمقدار  8.3مليار دوالر ،أو ما يعادل .% 4.3

مليون دينار في شهر أغسطس من العام 2019

دينار في نهاية شهر أغسطس من العام 2019

وعكست البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض

مقابل  182.6مليون دينار في شهر أغسطس

مقابل  12,304.4مليون دينار في نهاية شهر

والتسهيالت االئتمانية القائمة المقدمة من قبل

من العام الماضي ،أي بزيادة نسبتها .% 8.6

أغسطس من العام الماضي ،أي بزيادة قدرها

مصارف قطاع التجزئة إلــى  9,829.8مليون

كما ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع

 .% 10.0كــمــا بــيــنــت اإلحـــصـــاءات انــخــفــاض

ديــنــار فــي نهاية شهر أغسطس  2019مقابل

التجزئة بمقدار  2.9مليار دينار أو ما يعادل 9.1

إجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين العام في

 9,196.0مليون دينار في نهاية شهر أغسطس

 ،%حيث بلغت الميزانية الموحدة  34.8مليار

نهاية شهر أغسطس الــمــاضــي ،وال ــذي يشمل

 ،2018أي بزيادة قدرها  .% 6.9ويشمل هذا

دينار في نهاية شهر أغسطس من العام 2019

سندات التنمية الحكومية وأذون ــات الخزانة

المبلغ القروض والتسهيالت القائمة المقدمة

مقابل  31.9مليار دينار في شهر أغسطس من

وصــكــوك التأجير اإلســامــيــة وصــكــوك السلم

لمؤسسات قطاع األعمال ،والتي بلغت قيمتها

الــعــام الــمــاضــي .كما أظــهــرت البيانات ارتــفــاع

اإلسالمية ،حيث بلغ  11,293.4مليون دينار

 5,205.0مليون دينار في نهاية شهر أغسطس

الــودائــع المحلية من غير المصارف بالعمالت

مقارنة بإجمالي الرصيد القائم ألدوات الدين

من هذا العام مقابل  4,940.1مليون دينار في

المحلية واألجنبية إلــى  13.0مليار دينار في

العام في شهر أغسطس من العام الماضي الذي

نهاية الفترة نفسها من العام الماضي ،أي بزيادة

نهاية شهر أغسطس من العام  2019مقابل11.8

بلغ  11,551.0مليون دينار.

قدرها .% 5.4

مليار دينار في نهاية شهر أغسطس من العام

وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

من جانب آخــر ،أظهرت البيانات أن عمليات

 ،2018وهي زيادة بنسبة .% 10.2

تراجع الميزانية الموحدة لـ “الصرافة”

بلغــت  135مليــون دينــار بنهايــة النصــف األول

 % 99من األفراد بالبحرين يستخدمون اإلنترنت

وف ًقــا ألحــدث اســتطالع أجرتــه “تنظيــم االتصاالت”

ضاحية السيف  -هيئة تنظيم االتصاالت

المحرر االقتصادي

نشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن أخيرا تقريرها بشــأن نتائج أحدث اســتطالع آراء المســتخدمين األفراد بشــأن

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن

خدمات االتصاالت.

الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة
العاملة في البحرين قد تراجعت إلى

وبــحــســب نــتــائــج االســتــطــاع ،ف ــإن نسبة

 %يــســتــخــدمــون “انــســتــجــرام” و“ ،فيس

الــشــيــخ نــاصــر بــن مــحــمــد آل خليفة “إن

بلغت  .% 99وه ــذا مــؤشــر واض ــح على

شات” .

كــبــيــرة ف ــي طــبــيــعــة اس ــت ــخ ــدام خــدمــات

مستخدمي خدمات اإلنترنت في البحرين

 135مليون دينار بنهاية النصف األول
من العام الــجــاري وذلــك بعد أن بلغت

ازديـ ـ ــاد انــتــشــار خ ــدم ــات اإلن ــت ــرن ــت في

مــعــدالت قياسية فــي ذات الفترة من

المملكة بشكل كبير .وتــتــصــدر البحرين

الصرافة قــد بلغت أعلى مستوى من

اإلنترنت.

النصف األول من عام  2018حين بلغت

اإلنــتــرنــت تمثل أهــم األنــشــطــة الرئيسية

بوك” و % 90يستخدمون تطبيق “سناب
وأظهر االستطالع أن نسبة المستخدمين

االتــصــاالت ومتطلبات المستخدمين ،إذ

أكثر بــدأت تتراجع لتصل إلى  % 16في

اإلنــتــرنــت ف ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وحــجــم

الــذيــن لديهم شريحتي هاتف متنقل أو

العام السابق .وكانت مــوازنــة مكاتب

دول العالم في نسبة مستخدمي خدمات

ناحية الميزانية الــمــوحــدة فــي نهاية

وتــبــيــن نــتــائــج االســتــطــاع أن تطبيقات

 .2017أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى خــدمــة الــخــط

الس ــت ــخ ــدام اإلن ــت ــرن ــت ،ومـ ــن أهـ ــم هــذه
الــتــطــبــيــقــات اســتــخــدامـ ًـا ه ــي تطبيقات

 % 16من األسر التي شملهم االستطالع

 175مليون دينار وهو مستوى تاريخي

مليون دينار في نفس الفترة من العام

الموجودات المحلية نحو  106ماليين

وتراجع النقد بحوزة مكاتب الصرافة

الــجــاري.ونــمــت الــمــوجــودات األجنبية

دينار.وبلغت المطلوبات المحلية نحو

لـــدى مــكــاتــب الــصــرافــة لــتــبــلــغ بنهاية

 37.5مليون دينار في حين بلغ إجمالي

مــن  128مــلــيــون ديــنــار بــنــهــايــة الــربــع

النصف األول مــن هــذا الــعــام نحو 28

المطلوبات األجنبية نحو  97.5مليون

الثاني من العام  2018ليبلغ نحو 80

مــلــيــون ديــنــار .فــي حــيــن بــلــغ إجمالي

دينار.

لم يتم بلوغه في أكثر من عقد.

الــعــام  2018مــقــارنــة بـــ  % 38فــي الــعــام

الثابت ،فقد أظهرت نتائج االستطالع أن

تمتلك خــط هاتف ثابتا .وتــعــود أسباب

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،إذ إن  % 99من

هذه النسبة المنخفضة إلى االعتماد الكبير

يستخدمون “واتس آب” و “يوتيوب” و95

وقــال القائم بأعمال المدير الــعــام للهيئة

ال ــذي ــن شــمــلــهــم االســتــطــاع ذك ـ ــروا أنــهــم

نــتــائــج ه ــذا االســتــطــاع تــظــهــر تــطــورات

على خدمات الهاتف المتنقل.

إن النسب العالية لمستخدمي خدمات
استخدام التطبيقات التي تتطلب توافر
سرعات وبيانات كبيرة ،إضافة إلى رغبة

المستخدمين في الحصول على خدمات

بأسعار أقل وبجودة أفضل”.

ي ــذك ــر أن االس ــت ــط ــاع شــمــل عــيــنــة من

المستخدمين األف ــراد بلغت  1548فــر ًدا

وشملت الفئة العمرية مــن  15عــامً ــا فما
فوق.

“بتلكو” تختار الحل  SD-WAN 2.0لدعم التحول الرقمي

عقدت صفقة
مع Nuage
 Networksعلى
هامش “جيتكس”

دبي  -بتلكو

أعلنت شركة بتلكو ،عن اختيارها حل  SD-WAN 2.0الخاص بشركة  Nuage Networksالتابعة لشركة نوكيا لدعم خدمات االتصاالت
الســحابية والتشــغيل اآللــي والتحــول الرقمــي لزبائنها في البحرين والشــركات الدولية .وســتضيف شــركة بتلكو إلى خدماتهــا التجارية
حاليا ميزة اإلدارة المبسطة والدعم الفعال للتطبيقات السحابية وتطبيقات إنترنت األشياء من خالل .SD-WAN
المتوفرة
ًّ
توفــر بتلكــو حــل  SD-WAN 2.0ضمــن

خالل إدارة شــبكاتهم بالكامل  -بما في ذلك

أن تدعــم هــذه الصفقــة اســتراتيجيات

اســتراتيجيتها الرقميــة لقطــاع األعمــال،

الفــروع ومراكــز البيانــات والســحابة العامة

وخطــط التحــول الرقمــي لزبائــن بتلكــو في

حيــث تســتخدم  SD-WANالشــبكات

 -باســتخدام منصــة معلومــات موحــدة.

القطاعــات المختلفــة مثــل البنــوك والرعاية

المعرفــة بالبرمجيــات ( )SDNعبــر أي

وســتتيح المنصــة للزبائــن إدارة الوظائــف

الصحيــة والتعليــم والضيافــة والنقــل

نــوع مــن أنــواع الشــبكات واســعة النطــاق

الرئيســية ،مثل حســاب المســتخدم واألمان

والطاقة.

وســتمكن الشــركات مــن خفــض التكاليــف

باإلضافــة إلى معلمات الجــودة واألداء ،عبر

وقــال مديــر عــام القطــاع التجــاري لــدى

التشــغيلية لتكنولوجيــا المعلومــات مــن

الشــبكة االفتراضيــة بالكامل .ومــن المتوقع

بتلكــو ،عبــد الرحمــن منيــر “يتماشــى طــرح

الخميس
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الصفقة بين بتلكو ونوكيا عقدت على هامش “جيتكس”

 SD-WANمــع اســتراتيجية بتلكــو لتوفيــر

والمنطقة”.

حلــول متطــورة وعمليــة تلبــي احتياجــات

مـ�ن جانبـ�ه ،صـ�رّح الرئيس التنفيـ�ذي ل ـ �Nu

الزبائــن التكنولوجيــة فــي مجــال التحــول

 ،age Networksســونيل خانديكار “سيوفر

الرقمــي وإنترنــت األشــياء والتعليــم اآللــي،

حــل  SD-WAN 2.0المقــدم مــن Nuage

وعليــه فقد تم توقيع هذه االتفاقية .تقديم
هــذه الحلــول ســوف يع ّزز مــن مكانــة بتلكو

 Networksلشــركة بتلكــو منصــة قويــة
لتقديــم خدمــات رقميــة متطــورة لدعــم

كشــركة رائدة للحلــول الرقمية في البحرين

االتصال السحابي واألتمتة وتقسيم الشبكة

مــع إزالــة الحــدود التــي تفرضهــا تقنيــات
االتصــال األساســية .وســتكون خدمــات
 SD-WANالــذي ســتتزود بهــا شــركة بتلكــو
بمثابــة دفعة قوية للتحول الرقمي من أجل
الشــركات والمؤسســات فــي منطقة الشــرق
األوسط”.
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مليونا دوالر إيرادات ٍ 200
ناد رياضي بمنصة “تم ّرن”

الـــفـــوز بــالــجــائــزة األولـــــى فـــي “حـــلـــول شــبــابــيــة” ســاهــم بــتــطــويــر الــمــشــروع

أمل الحامد من دبي
كشــف الشــريك المؤســس ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة “تمــرن” علــي زائــر أن منصــة شــركته تمكنــت من ضــم أكثر مــن  200نادي

بالجائــزة والمبلــغ الذي حصلنــا عليه من
هــذه الجائــزة ،مكنني من االســتقالة من

رياضــي ،واســتطاعت هــذه األنديــة التي “انضمت إلينا من تحقيــق إيرادات تجاوزت مليونــي دوالر ،إضافة إلى وجود  7آالف

عملــي والتفــرغ للعمــل فــي “تمــرن” ،كمــا

مستخدم ،مضيفا أن التطبيق قابل لالنتشار خليجيا وحتى عالميا”.
وأوضــح زائــر أن “تمــرن” هــي منصــة

نظــام معلومــات علــى هيئــة تطبيــق يتم

التي نعمل عليها كل يوم وكل مساء.

إلكترونيــة عبارة عن تطبيق على الهاتف

تحميلــه علــى جهــاز صاحــب الطلــب أو

وتشــارك شــركة “تمــرن” فــي جنــاح

يســتطيع الشــخص اختيار الرياضة التي

النــادي الرياضــي يمكنه مــن إدارة النادي

الشــركات البحرينية الناشئة في معرض

يحــب ممارســتها ،كمــا يوفــر لــه التطبيق

والحجوزات والحســابات المالية وكل ما

جيتكــس  2019في دبــي ،والذي يختتم

قائمــة كبيرة من الخيــارات المتوفرة من

يتعلق بمشروعه بكل سهولة ويسر.

أعمالــه اليــوم الخميــس .وعــن هــذه

أنشطة رياضية في المنطقة التي يعيش
من أجل التســلية ،هذا إلى جانب ما يتم

توفيــره بالمنصــة .والجانــب اآلخــر هــو
تزويــد مــزودي الخدمــة أو األنديــة فــي
البحرين والخليج والوطن العربي بإدارة

أن مجموعــة بنــك البحريــن للتنمية أحد
المســتثمرين بالمشروع ،و”فالت  6البز”،
إال أننــا بحاجــة لمزيــد مــن المســتثمرين
للوصول إلى العالمية ،وضخ أموال.
بدورهــا ،قالــت مديــرة المحتــوى فــي

فــي المعــرض هــو “تســويق فكرتنــا

وأكــد زائر أن الفكــرة جديدة في منطقة
الشرق األوسط ،ونهدف لمساعدة الناس
وتشــجيعهم علــى ممارســة الرياضــة
وجعلهــا جــزءا مــن حياتهــم ،وأهميــة

مشــاريعهم الرياضيــة بشــكل أفضــل عبر

الرياضيــة مثــل أهمية تنــاول الطعام وال

وبيــن زائــر أن المشــروع عبــارة عــن

الوعــي الرياضــي هــو هدف مــن أهدافنا

استخدام منصتنا.

المشروع والتوسع واالنتشار ،مشيرًا إلى

المشــاركة ،أكد زائر أن هــدف تواجدنهم

فكرة جديدة في المنطقة

إلكترونيا
فيها ،ويســتطيع الحجــز لديهم
ً

أن مبلــغ الجائــزة سيســاهم فــي تطويــر

ً
منبهــا إلــى أن
يمكــن االســتغناء عنهــا،

شــركة تمــرن وســن يوســف إن “تمــرن”

والبحــث عــن شــركاء يســاهمون فــي

هــي منصــة إلكترونيــة يســتطيع هاوي

إقليميا”.
انتشارنا
ً
وقــال إن المنصة إنتاج بحريني % 100
وصمم التطبيق شــباب بحريني ،مضيفا
أن الهدف الثالث من المشاركة بالمعرض
هــو البحــث عــن زبائــن تســتفيد مــن
التطبيق واستخدام النظام الذي نوفره.

الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” خالل اطالعه على منصة “تمرّن”

وفــاز مشــروع “تمــرن” مؤخــرًا بالجائــزة

شؤون الشباب والرياضة البحرينية.

األولــى فــي النســخة الثانيــة مــن مبادرة

وذكــر زائــر أن المشــروع يعمــل بــه 6

“حلــول شــبابية” بالتعــاون بيــن مركــز

أشــخاص،

لشــريكين

الشــباب العربــي اإلماراتــي مــع وزارة

مؤسســين ،هــو أحدهمــا )...( ،الفــوز

“تكنو واي” تقدم خدمات للبنوك والمؤسسات المالية

الـــعـــريـــض :خــطــط طــمــوحــة لــلــتــوســع فـــي الــخــلــيــج والــمــنــطــقــة

المحرر االقتصادي من دبي

البحرينية الناشــئة بالتوســع وتقديم خدماتها للمؤسســات
المالية والبنوك بدول الخليج ومنطقة الشرق األوسط.
الشــركة بحرينية تأسســت في العام  ،2018وتمتلك خبرة

القطــاع المالــي والمؤسســات الماليــة ،وجميــع البضائــع

وأشــار إلــى أن “تكنــو واي” شــركة تعمــل علــى تقديــم

المســتوردة هــي تكنولوجيا متقدمة وتتماشــى مع آخر ما

الخدمــات الثانوية للبنوك وتشــمل الخدمات التي تقدمها،
ثانيــا أجهزة
أوالً خدمــات الصــراف اآللــي ونظام تشــغيله،
ً
خدمــات نقــاط البيــع والنظــام المتعلــق بهــا ،وثال ًثــا تقديــم

الحلــول المبنيــة علــى تقنيــة البلــوك تشــين ،الفتًــا إلــى أن
الشــركة تســعى إلى الحصول على رخصة مزودي خدمات
الدفع وهذه الخدمة الرابعة التي سيتم العمل بها.

توصلــت إليــه التكنولوجيا بأســعار زهيــدة .وتابع أن خطة
باسل العريض

التقارير المالية.

افتتاح أول حاضنة طبية اليوم
المنامة  -تنمية الصغيرة والمتوسطة

تفتتــح اليــوم أول حاضنــة طبيــة علــى مســتوى البحريــن ودول الخليــج ،تحــت
رعايــة وبحضــور رئيــس مجلــس النــواب ،فوزيــة زينــل وبحضــور وزيــرة الصحــة
فائقــة الصالــح والرئيــس الفخــري لجمعيــة البحرين لتنميــة المؤسســات الصغيرة
والمتوسطة فاروق المؤيد ورئيس الجمعية ،النائب أحمد السلوم.

إن هــذه المبــادرة تأتــي كخطــوة
ً
ســابقا بشــأن دعم
مكملــة لما بدأناه

وأضــاف أن مجمــل عمــل الشــركة يتمثــل بالتعامــل مــع

والتكنولوجيا.

إدارة عضويتهــم والحســاب وإعــداد

وقــال رجــل األعمال فاروق المؤيد

وهذا هو األهم بالنسبة لنا.

تتجــاوز  80عامً ــا فــي مجــال االتصــاالت وقطــاع البنــوك

األنديــة في إدارة أعمالهم عبر التطبيق

طبيبــا فــي
تســع ألكثــر مــن 54
ً
مختلف التخصصات.

الدفع

وأوضــح العريــض فــي تصريــح صحافــي لـ”البــاد” أن

عبــارة عــن تطبيــق يســاعد أصحــاب

ومجهــزة بأحــدث المعــدات الطبية

رخصة مزودي خدمات

“تكنــو واي” ،باســل العريــض ،عــن خطــط طموحة للشــركة

وهــو

مملــوك

رياضيــة ،وفــي الوقــت نفســه تمــرن

وتوفر الحاضنة عيادات متخصصة

مساع للحصول على

كشــف الشــريك ومديــر المبيعــات والتســويق فــي شــركة

الرياضــة مــن حجــز صفــوف وأنشــطة

الشــركة تغطيــة المنطقــة بتقديــم خدماتهــا بــدول الخليج
و”حاليا نستهدف البنوك كعمالء
ومنطقة الشرق األوسط،
ًّ

فــي المملكة ،وبالتالي تســتطيع تعديــل الخدمات المقدمة

رئيسيين للشركة”.

بنــاء علــى طلــب العميــل ،إلى جانــب تقديم الدعــم التقني

وتشــارك شــركة “تكنو واي” في الجناح الوطني البحريني

وذكــر العريــض أن الشــركة تعمــل علــى اســتيراد األجهــزة

لهــذه األجهــزة التــي يتم بيعهــا ،مؤك ًدا أن النجاح ســيحرز

في معرض جيتكس  2019في دبي ،والذي يختتم أعماله

واألنظمــة المتعلقــة بهــا والخدمــات مــن الخــارج وبيعهــا

بالتركيز على سبل التعامل مع العمالء وتقديم الدعم لهم،

اليوم الخميس.

توفر حوالي
 18عيادة
مجهزة

المؤسســات الصغيــرة والمتعثــرة
فــي البحريــن مــن خــال توفيــر

مشــيرً ا إلــى أن هــذا المشــروع

الدعم اللوجســتي واإلرشــادي لهم،

المتميــز ليس الغرض منه مســاعدة

عبــر مركــز فــاروق المؤيــد لتنميــة

شــباب األطباء فقط ولكن ســيكون

المؤسسات الصغيرة بالجفير.
مــن جانبــه ،أكــد النائــب الســلوم أن

لــه عوائــد مباشــرة علــى المواطــن
ً
أيضا ،ألنه سيتم
البحريني والمقيم

هــذه الفكــرة الرائــدة توفــر خدمــة

التنســيق مــع األطبــاء العامليــن

مميــزة وغيــر مســبوقة لعــددكبيــر

بالمركــز لتقديــم الخدمات الصحية

مــن األطبــاء واالستشــاريين ،فيمــا

لرواده بأســعار مناســبة تتــاءم مع

تخصصا جدي ً
دا غير مطروق
ً
يعتبر
لقطــاع

الحاضنــات

الخليجــي،

القيمــة “الرمزيــة” لإليجــارات التــي
يدفعونها.

عرض الفرص االستثمارية بمؤتمر دولي بالقاهرة “اإلسالمي” يستعرض “الفنتك” بالخارج
شــارك في ملتقــى “التكنولوجيــا المالية” بفلســطين

البحريــن تشــارك فــي “مصــر الطريــق ألفريقيــا”
المنامة  -جمعية سيدات األعمال

المنامة  -البحرين االسالمي

شــاركت البحرين بوفد كبير برئاسة رئيس
جمعيــة ســيدات األعمــال بالبحرين ،أحالم
جناحــى ،فــي أعمــال مؤتمــر ومعــرض”
االســتثمار العربــي األفريقــي والتعــاون
الدولــي ..مصــر الطريــق إلــى أفريقيــا”
الــذي نظمــه اتحــاد المســتثمرات العــرب
برئاســة هــدى يســى ،خــال الفتــرة من 29
ســبتمبر إلــى  2أكتوبــر  ،2019تحت رعاية
واحتضان جامعة الدول العربية.
وضــم الوفد البحريني أكثر من  20ســيدة
ورجــل أعمــال فــي مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ،وشــارك فــي المؤتمــر ممثلــو
أكثر من  24دولة عربية وإفريقية وأجنبية
وتفاعــل الجميــع لدعــم التعــاون والتكامل
الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكــدت جناحــي أن البحريــن تمــد أيديهــا
دائمً ــا لألشــقاء واألصدقــاء مــن جميــع

شــارك بنــك البحريــن اإلســامي
فــي ملتقــى “التكنولوجيــا الماليــة
مــا

بيــن

الواقــع

والمســتقبل”

بدولــة فلســطين الشــقيقة ،حيــث
قدمــت رئيــس تنفيــذي لتطبيــق
اإلســتراتيجية

والتحــول

فــي

البنك ،ميســاء شــنار  3ورش عمل
متخصصــة للعامليــن فــي تطويــر
األعمــال
مشاركة البحرين بمؤتمر المستثمرات العرب

أنحــاء العالــم لالســتثمار فــي البحريــن أو
خلق شــراكات تجارية مثمرة في أي مكان
بالعالم.
وأوضحت جناحي أن قطاع االستثمار في
البحريــن حقق طفرة نوعية ملحوظة رغم
الظــروف االقتصاديــة العالميــة الصعبــة،

بفضــل التطــور المتصاعــد للقطاعــات
االقتصادية.
وأشارت إلى أن رؤية البحرين االقتصادية
 2030تعتمــد علــى قطــاع االســتثمار
كأحــد القطاعات األساســيةلنجــاح الرؤية
المستقبلية.

المصرفيــة

وللطــاب

وللعامليــن فــي الجهــات الرقابيــة
المصرفية.

حسان جرار

“الفنتــك” وأدواتهــا واســتخدامها

حســان جــرار “إن تكــون مبتكــرً ا،

المصرفــي والقطاعــات المختلفــة،

الراهــن ،وتتمكــن مــن التأقلــم مــع

وقامــت شــنار بالتعريــف ببنــك

وأهميــة العمــل بهــا فــي القطــاع

ابتكاراتــه ومــا توصــل إليــه مــن

وانعكاســها المتوقــع علــى هــذه

البحريــن

اإلســامي

وآخــر

تطور تكنولوجي ،ثم تطرقت إلى
ّ

الحديــث عن التكنولوجيــا المالية

ميساء شنار

القطاعات وآلية دمجها فيها.

وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك

يعني أن تسعى إلى تحدي الوضع
التغيــر المســتمر لطلبــات الزبائــن.

تماما لتحقيقه في
ً
وهذا ما نسعى
بنك البحرين اإلسالمي”.

وزير النفط :تقنيات دقيقة لخزانات الكربون طبيعية التصدع
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

افتتح وزير النفط ،الشيخ محمد بن خليفة آل

وتعقد الورشــة بفندق الســوفتيل الزالق خالل

خليفة ،ورشة العمل بعنوان من التوصيف إلى

الفتــرة  10 – 9أكتوبــر  ،2019بهــدف التعــرف

تم تحقيقها في مجال التكنولوجيا الحســابية

اإلنتاج :فك شــفرة مكامــن الصخور الكربونية

على أفضل الممارسات لتطبيق تقنيات دقيقة

إال انــه ال تــزال هنــاك حاجــة لتمثيــل خصائص

ذات التصــدع الطبيعــي بمشــاركة عــدد مــن

لخزانات كربونات ذات التصدع الطبيعي الذي

الكسر بدقة في النماذج الديناميكية.

المتخصصيــن وكبــار الشــخصيات والرؤســاء

سيؤدي إلى تطوير الحقل األمثل .وقال وزير

وأشــار الوزيــر إلــى أن تطويــر الخزانــات

التنفيذييــن لمناقشــة عدد مــن المواضيع ذات

النفــط إن خزانــات الكربون تحتوي على كمية

المتصدعــة أمــر فــي غايــة الصعوبــة بســبب

العالقــة .وينظــم الفعاليــة جمعيــة مهندســي

كبيــرة مــن احتياطيــات النفــط العالميــة التــي

تعقيــد هــذه الخزانــات ،حيــث تتــم مالحظــة

البتــرول بالتعــاون والتنســيق مــع الهيئــة

تحتــاج إلــى اســتخدام أدوات مراقبــة دقيقــة

التحديــات مــن مرحلة االستكشــاف وتســتمر

الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة أرامكو

والعمــل علــى وضــع آليــات موثوقــة ومؤكــده

الســعودية وشــركة تطويــر للبتــرول وعــدد

لتدفــق الخــزان ممــا يســاهم ذلــك فــي وضــع
ً
مشــيرا
خطــط اســتباقية وليســت تفاعليــة،

مــن الشــركات المحليــة واالقليميــة والعالمية.

إلــى انــه بالرغــم مــن الخطــوات الكبيــرة التــي

وزير النفط لدى حضوره ورشة العمل

الخبــرات والدراســات مــع المتخصصيــن

إلــى تطويــر وإدارة الخزانــات ذات التصــدع

الســاكنة لمحتويــات الكربونــات المعطلــة

حتــى مرحلــة التطويــر الميدانــي ،مؤكدا على

والفنييــن لوضــع خطــط مراقبــة حيويــة

الطبيعــي ،ومــن أهــم هــذه المواضيــع التــي

طبيعيــا ،محــاكاة وخصائــص االحتياطــي

لفهــم حــركات الســوائل واتخــاذ االجــراءات

ستعرض مجال التنمية وإدارة المخزونات من

الديناميكي ،تطبيق الطلب على االســتخالص

أهميــة االطــاع علــى أحــدث ما توصلــت إليه

التصحيحية في الوقت المناسب.

النظــم الكربونيــة المعطلــة ،تحديــد خصائــص

المعــزول للكربونــات المعطلــة ،وتحليــات

التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال وتبــادل

وتبحــث الورشــة أفضــل الممارســات الراميــة

الكربونــات الطبيعيــة المعطلــة ،النمذجــة

البيانات.
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“المرقدوش” و“اللقاح” و“الزموتة” ممنوعة من دخول السعودية
إلزام الموردين البحرينيين بالفسح عن منتجاتهم أغسطس 2020
زينب العكري من السنابس
أمهلــت الهيئــة العامــة للغــذاء والدواء في الســعودية الموردين البحرينيين  9أشــهر لتطبيق
آلية الفســح المحدثة لمنتجات الغذاء واألدوية في منافذ الســعودية ،إذ ســيتم تطبيقها اختياريا
اعتبارا من األول من نوفمبر  ،2019فيما ستكون إلزامية اعتبارا من مطلع أغسطس .2020
ونظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين مع

وصــول اإلرســالية ،وإمكان إنهــاء اإلجراءات

مصــدري األغذية واألدويــة واألجهزة الطبية

بمستودعات المستورد.

إلى الســعودية ورشة عمل حول “آلية الفسح

وتابعــت“ :تطرقــت الورشــة إلــى تعريــف

المحدثة في منافذ السعودية”.

الشــركات على المتطلبات واإلجراءات الالزم

وقالــت الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة في

اتخاذهــا قبــل تصديــر المنتجــات الغذائيــة

وزارة الصحــة مريــم الهاجري إن آلية الفســح

واألدويــة الطبية إلــى الســعودية ،وإجراءات

اإلرســاليات المحدثــة ،ســتكون الطريــق

تذليــل المعوقــات ،األمــر الــذي سيســاهم فــي

الــذي ستســير عليــه جميــع اإلرســاليات التــي

تسريع وتسهيل اإلجراءات بما يضمن سالمة

تــرد لمنافــذ الســعودية ،والتــي ســتطبق

المنتجــات الغذائيــة واألدويــة واألجهــزة

اختياريــا اعتبــارا مــن األول مــن نوفمبــر،

الطبيــة .وأكدت الهاجري أن البحرين ال تملك

وســتصبح إلزاميــة اعتبــارا مــن أغســطس

هيئــة للغذاء والدواء ،حيث لديها حاليا فقط

المتحدثون في ورشة العمل

الهيئــة علــى تســهيل التجــارة ودخــول
اإلرساليات للسعودية )...( ،تم تحديث اآللية،
وتعريــف المورديــن بالســعودية والبحريــن
فيها ،فيما سيتم عقد ورش عمل في الكويت
واإلمــارات وســلطنة عمــان لهــذا الخصــوص
قريبا .وأكد الراشــد أنه ســيكون هناك توحيد
للمواصفــات ،وأن هناك خطة لتكون الموافقة
علــى المواصفــات مــن منفــذ واحــد فــي دول

 50مستورد سعودي من البحرين
وعــن عــدد المســتوردين الســعوديين ،كشــف
أن هنــاك نحــو  50مســتوردا ســعوديا مــن
مصانــع البحرين مســجل في الهيئــة ،أما عدد
المصدرين البحرينيين للســعودية يسجل في
وزارة الصحة البحرينية.
مــن جانبــه ،قــال رئيــس منفــذ جســر الملــك

 ،2020حيــث ستســاهم اآلليــة الجديــدة فــي

قسم لمراقبة األغذية في وزارة الصحة.

منــح المســتوردين خيــارات متعــددة لفســح

مــن جانبــه ،قال مدير مشــروع الهيئــة العامة

الخليج وبالتالي يمر بســهولة عبر منافذ دول

إرســالياتهم ،وإمــكان الفســح المســبق قبــل

للغــذاء والــدواء عبدالعزيــز الراشــد تحــرص

الشــعبية الشــهيرة فــي البحريــن مثــل ميــاه

الخليج األخرى دون فسح.

المرقــدوش واللقــاح والزموتــة وغيرهــا يمنع

فهــد ،فهــد الشــراري ،إن منتجــات الميــاه

ورشة عمل “آلية الفسح المحدثة في منافذ السعودية”

دخولهــا عبر منافذ الســعودية منعــا باتا؛ نظرا

وخــال الورشــة اشــتكى أحــد التجــار عــن

الحتوائها علــى عبارات تتضمن كلمة “يعالج”

وجود تأخير لدخول بعض الشحنات ،وقالت

وأن أي ادعــاءات طبيــة أو ميــاه ومــواد

التاجــر إن هنــاك بعــض المنتجــات الغذائيــة

غذائيــة مســجل عليهــا دعايــات طبيــة يمنــع

المســتوردة مــن خــارج البحرين ،ويتــم إعادة

اســتيرادها ودخولهــا الســعودية نهائيــا .وعن

تعبئتهــا فــي البحريــن وتصديرها مــرة أخرى

عــدد الشــحنات اليوميــة مــن البحريــن ،أشــار

للســعودية ،وتــم االتفــاق مــع الهيئــة العامــة

إلــى أنهــا في حــدود  25إلى  35شــحنة يوميا

للغــذاء والدواء على دخــول جميع المنتجات

أكثرهــا لمنتجــات غذائية بنســبة نحو ،% 90

البحرينيــة وتســهيل اإلجــراءات .أمــا نقطــة

وأن الشــحنات المخالفــة قليلــة جدا ال تتعدى

االختالف ،فهي للمنتجات المستوردة من بلد

نسبتها .% 1

محظور االستيراد منه.

البحرين تحتل المركز الرابع عربيا في “التنافسية”

بــحــســب الــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي ..تــقــدمــت إلـــى الــمــرتــبــة الــــــ 45عالميا

جنيف  -المنتدى االقتصادي العالمي

ّ
ً
عربيــا فــي تقريــر
حلــت البحريــن فــي المركــز الرابــع
التنافســية العالميــة  2019التابــع للمنتــدى االقتصــادي
العالمي ،والذي ُنشر صباح أمس  .وكان األداء البحريني
ً
تحسنا بمع ّدل خمس نقاط خالل العام الماضي
قد شهد
لتحــل المملكــة فــي المرتبة الخامســة واألربعــون عالمياً
ّ

بعــد أن كانــت فــي المرتبة  50العالــم الماضي .وأحرزت
ً
تقدمــا فــي أكثر خمس وســتون ركيزة ومؤشــر
المملكــة
فرعــي مــن المؤشــرات الـــ  103التــي يدرســها التقريــر،
ً
تنافسية.
منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها
ً
ً
تنافســية
عالميا ،تعد ســنغافورة أكثر اقتصادات العالم
ً
مجموعا قدره  84.8وذلك بتقدم
لعــام  2019إذ حققــت

التــي شــملها التقريــر 61نقطــة ،أي أنــه يبعــد حوالي 40
ً
تقريبــا من القيمة المثالية للمؤشــر .ويزداد القلق
نقطــة
من هذه الفجوة التنافسية العالمية ،إذ يواجه االقتصاد
العالمي احتمال حدوث تباطؤ.
ً
إقليميا فيعتبر تقرير هذا العام األفضل فيما يخص
أما
ً
تحسنا
أداء الدول العربية ،حيث شــهدت غالبية الدول

ً
عالميا) .وقد تراجع األداء اللبناني
كجارتهــا تونــس (87
ً
عالميا).
بمع ّدل ثماني نقاط ،ليتراجع معدلها العام (88

المعلومات واالتصاالت ،وقد أسست العديد من البلدان

العالمــي ال يــزال حبيــس دوامــة مــن نمــو اإلنتاجيــة

بنيــة تحتيــة ســليمة .ولتحويــل بلــدان المنطقــة إلــى
ً
ً
وابتــكارا ،فعلــى دول المنطقــة
إبداعــا
اقتصــادات أكثــر

البطــيء أو الثابــت علــى الرغم من مرور عشــر ســنوات

ً
اقتصــادا
معــ ّدل نقــاط االقتصــادات البالــغ عددهــا 141

شــهدت التقــدم األكبــر ضمــن شــقيقاتها العــرب بمعــ ّدل

هولنــدا فــي المرتبــة الرابعــة وسويســرا فــي الخامســة،
ّ
مُ
شــكلين بذلــك المراتب الخمس األولى .وبلغ متوســط

ً
عالميا) ،أما المغــرب فحافظت
بمعــدل ثــاث نقــاط (70
عالميــا) وبقيت بال حــراك تماماً
ً
علــى ترتيبهــا العــام (75

وخلــص تقريــر التنافســية العالميــة إلــى أن االقتصــاد

ً
متجــاوزة بذلــك الواليــات المتحــدة التــي
 1.3نقطــة،

كونــغ اإلداريــة الخاصــة في المرتبة الثالثــة ،بينما حلت

ّ
لتحل
تراجعــت تنافســية الســلطنة بمعدل ســت نقــاط
ً
ً
تحسنت
عالميا) تتبعها األردن التي
إقليميا (53
سادسة
ّ

في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُ مان ولبنان ،واليمن.
ً
ً
كبيرا في اللحاق بركب تقنية
نجاحا
و نجحت المنطقة

زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.
ّ
ً
وحلــت اإلمــارات في المرتبة األولــى ( 25عالميا) تتبعها
ً
ً
ّ
كل مــن قطــر ( 29عالميــا) و الســعودية ( 36عالميــا) .أما
ً
تحســنا بمعــ ّدل خمــس نقــاط،
البحريــن ،التــي شــهدت

تراجعــت إلــى المرتبــة الثانيــة .وجــاءت منطقــة هونــغ

ً
عالميا).
ثماني نقاط (46

ّ
ً
ً
عالميا) ،تبعتها الكويت والتي
إقليميا (45
فحلــت رابعة

علــى األزمــة الماليــة العالميــة ،وضــخ البنــوك المركزيــة
ألكثــر مــن  10تريليونــات دوالر .وفــي حيــن أن هــذه
التدابيــر غيــر المســبوقة كانــت فعالة في تجنــب تفاقم
أزمــة الركــود االقتصــادي ،إال أنها ليســت كافية وحدها
لتحفيــز عمليــة تخصيــص المــوارد وتوجيههــا نحــو
االســتثمارات التــي تعــزز مــن اإلنتاجيــة فــي القطاعين
العام والخاص.

“ريادة األعمال” تدشن “برنامج مسرعات التصدير”
المنامة  -مؤسسة ريادة األعمال

فريال ناس:
المشروع يستهدف
“الرائدات والرواد”
بالبحرين

أطلقــت مؤسســة ريــادة األعمال البحرينية “برنامج مســرعات التصدير” الســاعة الخامســة
مساء أمس األول  8أكتوبر  ،2019بمقر المؤسسة بمبنى أركابيتا – خليج البحرين ،برعاية
إستراتيجية من صندوق العمل “تمكين” ،وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
البحرينية ،مركز صادرات البحرين ،وغرفة التجارة األميركية في المملكة.
وقالــت رئيــس مجلــس األمنــاء للمؤسســة،

األعمــال البحرينييــن علــى تطويــر أعمالهــم

ســيدة األعمــال فريــال نــاس إن “المؤسســة

وتجارتهم بهدف التصدير الخارجي.

البحرينيــة لريــادة األعمــال انطلقــت مــن

وأضافــت نــاس “ســنقدم كل دعــم متــاح

أفــكار تثــق فــي قــدرات رائــدات األعمــال

لمســاعدة

األعمــال

والشــباب البحريني في قطاع ريادة األعمال

البحرينيــات والشــباب فــي قطــاع األعمــال

وتتحمــس لهــا ،وأن الدعــم الذي ســيقدم من

وتطويــر أعمالهــم القائمة فعليا ..والمؤسســة
ً
مؤمنــة بأهميــة االرتقــاء بكفــاءات
جــاءت

لــه بالــغ األثر في تطوير هــذا القطاع ودعمه،

رائــدات األعمــال والشــباب فــي مجــال ريادة

مشــيرة إلــى أن برنامــج مســرعات التصديــر

اإلعمــال ،بحيــث تكــون حاضنــة لــكل رائــدة

وكذلــك حاضنــات التصديــر هــو أحــد هــذه

ومبتدئــة وصاحبــة أفــكار اقتصاديــة تســعى

الخطوات التي تم االتفاق عليها مع شــركائنا

ألن تنخــرط فــي عالــم األعمــال ،الســيما فــي

اإلســتراتيجيين؛ بهــدف دعــم رائــدات ورواد

ظــل الكثيــر مــن المشــروعات واالبتــكارات

خــال برامــج المؤسســة وأهدافهــا ســيكون

انخــراط

رائــدات

المشاركون في الفعالية

الناجحــة التــي حققتهــا رائــدات األعمــال،

فــرص لتنميــة قدرات الشــبابمن الجنســين

وكيفية االستفادة من خدماته.

وكذلك الشباب في الفترة الماضية”.

فــي مجــال تطبيقــات االبتــكار واإلبــداع،

كمــا قــدم عضو مجلــس إدارة غرفــة التجارة

وتتركــزأهداف المؤسســة البحرينيــة لريادة

وذلــك وفقــا إلمكاناتهاوبالتعاون مع الجهات

األميركيــة فــي البحريــن فريــد بــدر شــرحا

األعمــال فــي  3محــاور أساســية ،وهــي:

المعنية في البحرين.

مختصــرا عــن “اتفاقيــة التجــارة الحــرة” بين

أوال:توفيــر بيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتكار،

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لـ “صادرات

البحريــن وأميــركا وتاريخهــا ،مركــزا علــى

وتبــادل الخبــرات فــي المجــال االقتصــادي

البحريــن” ناصــر قائــدي إن البرنامــج يتكامل

كيفية االســتفادة منها والشــروط التي تنص

وصــوال للعالميــة .ثانيــا :وضع حلول تســاهم

تمامــا مــع أهــداف المركــز فــي دعــم المنتــج

عليهــا االتفاقيــة بخصوص المنتجــات؛ حتى

فــي الوســائل والخدمــات الداعمــة لتنميــة

البحرينــي وتأهيــل الشــركات الصغيــرة

يســتفيد المصــدر مــن اإلعفــاءات الجمركيــة

االقتصــاد وتعزيــز التنافســية .ثالثــا :توفيــر

للتصديــر ،وأعطــى نبــذة عــن عمــل المركــز

بالســوق األميركيــة ،وكيفيــة حســاب نســب

التصنيــع فــي كل ســلعة ،مشــيرا إلــى أن
االتفاقيــة رفعــت حجــم التبــادل التجــاري
بيــن البلديــن منذ توقيعها حتــى نهاية 2018
بنسبة تقدر بنحو .% 288
كمــا قدمــت مديــر تطويــر األعمــال بقطــاع
الشــركات

الناشــئة

بمجلــس

التنميــة

االقتصاديــة باكيــزة عبــد الرحمــن عرضــا
تعريفيــا عن بعض حاضنــات األعمال العاملة
في البحرين.

القيد ١-١٣٠٠٦٦ :

إعالن رقم ()CR2019-١٣٣٩٢٩

تاريخ٩/١٠/2019 :

عرض وطلب

تاريخ٢٩/٩/2019 :

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

+973

38344464

+973

17580939

تسجيل اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم

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

إليهــا مالــك شــركة اشــبيليا كافيــه ش.ش.و المســجلة بموجــب القيــد رقــم

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 ،١-١٣٠٠٦٦طالب ًا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة الى شركة ذات

+973

اسم التاجر :سلمان علي سلمان ال فرحان

مسئولية محدودة برأسمال وقدره  ١٠٠دينار ،بين كل من:

االسم التجاري الحالي :بوتيك وخياطة اوريسا

 .١جميل علي حسن احمد عواجي

االسم التجاري الجديد :بوتيك اوريسا

 .2محمد احمد عبدهللا محفوظ العالي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

تاريخ8/10/2019 :

إعالن رقم ()CR2019-109013

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم
إليهــا الســيد /اســامةخليل خليفــة باعتباره المصفي القانوني لشــركة ســوبر

إعالن رقم ()CR2019-97291
تنازل  -عن المحل التجاري

رقم القيد
٣٦٥٧٩-٠٢

سندويشات ابوجاسم

تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري ،وذلك وفقا

٣٦٥٧٩-٠٤

سندويشات ابوجاسم

ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم  21لســنة

٣٦٥٧٩-٠٥

مغسلة نجمة البديع

٣٦٥٧٩-٠٨

مغسلة ريم ستار

الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم  ،١١٦٤٧٤طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

تاريخ٩/10/2019 :

شركه زاست للمقاوالت ش.ش.و لمالكها السيد سامي ميسان علي يوسف الخميري

إعالن رقم ()CR2019-١٣٣٩١٣

سجل تجاري رقم ١١٣٧٨

إعالن رقم ( )---لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هيدوكس

تاريخ٧/١٠/2019 :

معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ،فعلــى كل من لديه

كوميونيكيشنس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

الســادة اصحاب شركة هيدوكس كوميونيكيشنس ذ.م.م ،المسجلة بموجب

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيــد رقــم  ،١١٤٠١١طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة هيدوكــس

اسم التاجر :امال احمد حسين الجالهمة
االسم التجاري الحالي :ستون هوس للسيراميك

كوميونيكيشنس ذ.م.م الى هيدوكس الدولية ذ.م.م

االسم التجاري الجديد :ستون هوس موبيلز

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

قيد رقم٢-١١٣٦٥ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل

تاريخ٨/10/2019 :

ادارة السجل التجاري

إعالن رقم ()CR2019-١٣٤٥٣٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2019-١٣١٦٢٩

إعالن رقم ()CR2019-١٣٤٠٦٠

تسجيل اسم تجاري

بناء على قرار المالك لشــركه زاســت للمقاوالت ش.ش.و لمالكها السيد سامي ميسان
علي يوســف الخميري المســجلة موجب القيد رقم  ،١١٣٧٨بتصفية الشــركة اختياريا
وتعيين السيدة /ميسان علي يوسف حسن الخميري مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة  325من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم ( )21لعــام  ،2001وعمال
بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم
مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :ميسان علي يوسف حسن الخميري
رقم الموبايل)+973( ٣٦٠٥٥٣٦٦ :
alshaab@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ١١٤٠١١-١ :

ادارة التسجيل

االسم التجاري

تك لنظم المعلومات ش.ش.و لمالكها اســامة خليل خليفة ،المســجلة كشركة

قيد رقم٦٠٦٣١-٢٠ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحومــة مريــم كاظــم محمد علــي بطلب
تحويل المحل التجاري التالي الى السيد محمد كاظم محمد علي
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

شركة سوبر تك لنظم المعلومات ش.ش.و لمالكها اسامة خليل خليفة

تنازل  -عن المحل التجاري

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســادة صادق احمد محمد حســن الرقم الشخصي ٩٣٠٦٠٣٣٥٤

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

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

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

 /الشيخ سلمان علي راشد صباح ال خليفة الرقم الشخصي ٩٣١٠٠٣٩٢٠

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

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

اسم التاجر :امينة عبدالصمد قاسم خنجي

اسم التاجر :مناهل محمد حسن عبدهللا حسين

االسم التجاري الحالي :قصر الفخامة للخياطة الرجالية

االسم التجاري الحالي :ابو منير لألدوات المستعملة

االسم التجاري الجديد :قصر الفخامة للخياطة

بتحويل المحل التجاري التالي الى السادة

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

االسم التجاري الجديد :ابو منير لتصليح الدراجات الهوائية

رقم القيد

الفرع

االسم التجاري

١٣١١٢٩

١

ديكيرز ميدل ايست للمقاوالت

قيد رقم٩٧٣٥٣-٥ :

قيد رقم٧٤٨٢٠-١٤ :

ُ
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤ ُﻴ ًﺰ ا

ﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ و اﻟﺴﻌﺮ
ﻣﺪﺧﻞ ﻣُ ﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ دوار  ١٣ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺪ .

63

309.4

19

63,277
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عرض وطلب
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القيد ١١٧٠٧١-١ :
تاريخ٧/١٠/2019 :

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها

القيد ١١٠٥٥٧ :
تاريخ٨/١٠/2019 :

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ام اند ار لخدمات
تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم

الســادة الشــركاء فــي شــركة بــالك روز إلدارة المعــارض ذ.م.م المســجلة

إليها الســادة اصحاب شــركة ام اند ار لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م،

بموجــب القيــد رقــم  ،١١٧٠٧١-١طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للشــركة

المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،١١٠٥٥٧طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من

المذكورة الى شركة تضامن برأسمال وقدره  ١٠٠٠دينار ،بين كل من:

شــركة ام انــد ار لخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ذ.م.م الــى  ٩تي ٩للشــحن

 .١انتصار زغلول
 .2السيد حسين مجيد رضي محفوظ

+973

ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

38344464
38344464

38344464

15

أرامكو :غياب رد فعل

16

دولي قد يشجع اإلرهاب

تركيا تقصف شمال سوريا واألكراد يعلنون “النفير”

international

@albiladpress.com

لندن ـ وكاالت

أكد الرئيس التنفيذي ألرامكو

تصاعد التحذيرات وسط إدانة دولية لالنتهاك ..وجلسة طارئة لمجلس األمن

السعودية أمين الناصر أمس األربعاء
أن هجمات مثل تلك التي استهدفت
منشأتي نفط في السعودية وأدت

عواصم  -وكاالت

الرتفاع األسعار بما يصل إلى % 20

الشهر الماضي ،قد تستمر إذا لم يكن

شنت طائرات حربية تركية بعد ظهر األربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا ،وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان ،بعد وقت قصير
ً
ً
مدفعيا متواصالً يستهدف مدينة رأس العين،
قصفا
من إعالن أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين األكراد .وأفاد مراسل فرانس برس في منطقة رأس العين بأن

هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال الناصر في مؤتمر النفط والمال

شن غارات “ضد مناطق مدنية” متسببة بحالة “هلع” بين الناس.
ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح ،في وقت أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية بدء تركيا
َّ

في لندن“ :غياب العزم الدولي التخاذ

إجراء ملموس ،ربما يشجع مهاجمين

وقــال شــاهد عيــان من بلــدة تل أبيض

وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم

الســورية علــى الحــدود مــع تركيــا ،إن
ً
ودخانــا يتصاعــد
أصــوات انفجــارات

لخطر أكبر” .وأضاف أن الشركة في

سبيلها الستعادة الطاقة اإلنتاجية

بالقرب من الحدود مع تركيا.

القصوى للنفط عند  12مليون برميل

يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

الخميس

وأضــاف بحســب مــا أوردت رويتــرز،
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أن الســكان يفرون من البلدة الســورية
الحدودية.
وفي وقت سابق ،أعلن الرئيس التركي
رجــب طيــب أردوغــان بــدء العمليــة
العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وقــال أردوغــان على حســابه الرســمي

الدستورية السودانية تنظر تسليم البشير إلى الهاي

على تويتر إن العملية التي أطلق عليها
اســمع “نبع الســام” قد بــدأت .وأضاف
أنهــا تهــدف إلــى القضاء على ما ســمّ اه

الخرطوم ـ وكاالت

تدرس المحكمة الدســتورية الســودانية

ســقوطه فــي أبريــل الماضــي وانتهــاء

إمــكان تســليم الرئيــس الســابق عمــر

حكمــه ،الــذي دام لـــ  30عامــا ،وبعــد أن

البشــير وقيادييــن فــي حزبــه ،إلــى

تجــددت المطالبــات بتســليمه وتســليم

محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي الهــاي،

قادتــه المتورطيــن في جرائم كبرى ضد

وذلــك بطلب من منظمــة “إنهاء اإلفالت

السودانيين .وأكدت الحكومة االنتقالية

وقــد عــادت مســألة

فــي الســودان ،فــي وقــت ســابق أنهــا

تســليم البشــير ،المطلــوب منــذ ســنوات

ســتوكل للجهات القانونية في الحكومة

للمثــول أمــام محكمة الجنايــات الدولية

الجديــدة أمــر البحــث فــي تســليم قــادة

بتهمــة ارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم

النظــام الســابق المطلوبين لــدى محكمة

ضــد اإلنســانية ،عــادت مــن جديــد إثــر

الجنايات الدولية.

مــن العقــاب”.

“تهديد اإلرهاب” الذي تواجهه تركيا.
مــن جهتها ،أعلنت وســائل إعالم تابعة
للنظــام الســوري أن الضربــات التركيــة
اســتهدفت البوابة الحدودية وصوامع
الحبوب في مدينة رأس العين.
كمــا أشــارت إلــى أن قــوات ســوريا
الديمقراطيــة عمــدت إلــى إحــراق
الوثائق في مقراتها برأس العين.
ولفتــت إلــى وجــود أنبــاء عــن إصابات
فــي صفــوف المدنيين بقصــف مدفعي
تركي على أحياء في رأس العين.
وكانــت دمشــق نددت في وقت ســابق

قتيالن بإطالق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

بنوايــا أنقــرة “العداونيــة” ،متعهــدة
بالتصدي ألي هجوم تركي.
وطالــب مركــز التنســيق والعمليــات

برلين ـ وكاالت

ذكــرت وســائل إعــام ألمانيــة أمــس

منازلهــم ،وفــق مــا نقلــت “األسوشــيتد

األربعــاء أن شــخصين قتــا فــي إطالق

برس”.

نــار أمــام معبــد يهــودي في مدينــة هاال،

أعلنــت الشــرطة اعتقــال شــخص عقــب

أكبر مدن والية زاكسن شرقي البالد.

إطــاق نــار ،لكنهــا لم تذكــر تفاصيل عن

وأوضحــت شــرطة مدينــة هــاال فــي

المعتقــل ،وقالت إن الشــرطة تعمل على

تغريــدة علــى “تويتــر” أن “المعلومــات

السيطرة على الوضع.

األوليــة هي أن عددا مــن األفراد قتلوا”،

وقالــت شــركة “دويتشــه بــان” المشــغلة

ولــم تذكــر عــدد القتلــى أو المصابيــن،

للســكك الحديدية في ألمانيا إن محطة

لكنهــا حثــت المواطنين علــى البقاء في

القطارات الرئيسة في هاله أغلقت.

امرأة مذعورة بينما يتصاعد دخان القصف التركي في بلدة رأس العين بشمال شرق سوريا في محافظة الحسكة (أ ف ب)

العســكرية لقوات ســوريا الديمقراطية
الواليــات المتحــدة وحلفاءهــا إقامــة
“منطقــة حظــر طيــران” لحمايتهــا مــن
الهجمات التركية.
وردا علــى التحــركات التركيــة ،أعلنــت
اإلدارة الذاتيــة الكرديــة ،أمس“ ،النفير
العــام” علــى مــدى  3أيــام ،فــي مناطــق
ســيطرتها فــي شــمال وشــمال شــرقي
سوريا.
فــي غضــون ذلــك ،أعلــن دبلوماســيون
،أمــس ،أن مجلــس األمــن قــرر عقــد

فظاعات في احتجاجات العراق ..واتهام لعصابات إيرانية

برهــم صالح يدعــو لتعديــل وزاري يحســن أداء الحكومة

جلســة طارئــة اليــوم الخميــس لبحــث

عملياتها العسكرية في سوريا.

مــن اســتهداف المدنييــن واألهــداف

الهجوم التركي في سوريا.

وعبر رئيس المجلس لشــهر أكتوبر عن

المدنية.

وقــال الدبلوماســيون إن مجلــس

أملــه فــي أن يعقد اجتمــاع لهذه الهيئة

مــن جانبهــا ،دانــت جامعــة الدولــة

األمــن ســيبحث الملــف الســوري بنــاء

بأســرع وقــت ممكــن ،مشــيرا إلــى أنــه

العربيــة ،أمــس ،العملية العســكرية في

علــى طلــب أعضاء أوروبييــن بعد بدء

يدعــو الذيــن يصيغــون قــرارات حــول

شــمال شــرقي ســوريا ،ألنهــا “ســتفتح

أنقرة عملية عســكرية في شــمال شرق

سوريا إلى اجتماع من هذا النوع.

البــاب أمــام المزيــد مــن التدهــور فــي

سوريا.

مــن جانبــه طالــب رئيــس االتحــاد

الموقف األمني واإلنساني”.

وتقدمــت بالطلــب بلجيــكا وفرنســا

األوروبــي جان-كلــود يونكــر ،تركيــا

مــن جهتهــا ،حــذرت روســيا مــن أي

وألمانيــا وبولنــدا والمملكــة المتحــدة.

بوقــف هجومهــا فــي ســوريا ،وقــال

خطــوات قــد تضــر بمــا ســمّ ته عمليــة

وســتعقد الجلســة منتصــف النهــار فــي

ألنقــرة إن االتحــاد لــن يدفــع أمــواال

السالم في سوريا.

أعقــاب مشــاورات مغلقــة فــي مجلــس

إلقامة ما يسمى بـ”المنطقة اآلمنة” في

وقــال الكرمليــن إن الرئيــس الروســي

األمن بشأن كولومبيا ،وفقا للمصادر.

شمال سوريا.

فالديميــر بوتيــن حــث نظيــره التركــي

وفي وقت ســابق ،دعا الرئيس الحالي

وقــال يونكــر فــي البرلمــان األوروبــي

فــي مكالمــة هاتفية أمــس على تجنب

لمجلــس األمــن الدولــي ســفير جنــوب

“أدعــو تركيا وغيرهــا من األطراف إلى

أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية

إفريقيا جيــري ماتيوز ماتجيال ،أمس،

التصرف بضبط نفس ووقف العمليات

السالم هناك .وذكر الكرملين أن بوتين

تركيــا إلى “حمايــة المدنيين” والتحلي

التي تجري حاليا”.

وأردوغــان اتفقــا على ضــرورة احترام

“بأكبــر قــدر مــن ضبــط النفــس” فــي

فيمــا حــذرت منظمــة العفــو الدوليــة

سيادة ووحدة أراضي سوريا.

إطالق سراح المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

بعد تقديمه التماســا قضائيا بطلب تأجيــل االقتراع في  13أكتوبر

بغداد ـ وكاالت

تونس ـ وكاالت

اســتمر حجــب مواقع التواصــل االجتماعي

أمــرت محكمــة تونســية أمس األربعاء باإلفراج عــن نبيل القروي
ّ
المرش َ
ــحين فــي الــدورة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية
أحــد

األربعــاء ،باســتثناء إقليــم كردســتان فــي

التونسية.

الشــمال رغم عــودة خدمة اإلنترنت بشــكل

وذكرت وكالة األنباء التونســية علــى تويتر أن “محكمة التعقيب

فــي جميــع محافظــات العــراق ،أمــس

جزئــي فــي العاصمــة بغــداد ومحافظــات

تأذن باإلفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكال وأصال”.

الجنوب في خضم أزمة االحتجاجات التي

وفي وقت الحق ،أعلنت الصفحة الرســمية للمرشــح الرئاسي أنه

تشهدها البالد.

تم اإلفراج عن نبيل القروي بالفعل وسط احتفاالت لمؤيديه.

ومع عودة اإلنترنت ،طفت فظائع ما تعرض

وكان القروي قدم التماسا قضائيا الثالثاء يطلب تأجيل االقتراع

لــه بعــض المتظاهرين العزل ،إثر اســتخدام

المقرر أن يجرى في  13أكتوبر ،بحسب ما قال أحد محاميه.

عناصــر أمنيــة للعنــف المفرط ،بــل إن بعض

جانب من االحتجاجات وسط العاصمة بغداد (رويترز)

المشــاهد أظهــرت قتــا عمــدا ومباشــرا في
الرأس .فمنذ الثالثاء الماضي قدم محتجو
العــراق أكثــر مــن  ١٠٠قتيــل و ٦٠٠٠جريح
 ،وال تــزال الفظاعــات تظهــر يوميــا ،موثقــة
بالصــوت والصــورة مــا دفــع قــوات األمــن
العراقية إلى االعتراف بأن “القوة المفرطة”
اســتخدمت ضد المحتجيــن .إلى ذلك ،قال
مســؤول ســابق في الحشــد الشــعبي رفض
ذكر اســمه ،إن العراقيين يعيشــون اآلن في

وقــال نزيه صويعي “قدمنا التماســا إلــى المحكمة اإلدارية لطلب
تأجيــل االنتخابــات” حتــى يتــم اإلفراج عــن القــروي؛ ليتمكن من
القيام بحملته االنتخابية.

جمهوريــة الخــوف والرعب ،مؤكــدا أنه في

الشعبي.

الوقــت الحالــي يمكــن اعتقــال أي شــخص

الــى ذلــك ،أعلــن الرئيــس العراقــي برهــم

مهمــا كانــت درجتــه أو عنوانــه أو صفتــه،

صالــح أنــه وجــه بفتــح تحقيــق عاجــل فــي

وال يســتطيع أحــد منعهم .وأكــد المصدر أن

االعتــداءات التــي طالــت المحتجيــن ،كمــا

عصابــات إيرانيــة لديهــا غرفــة عمليات في

دعــا إلــى ضــرورة إجــراء تعديــل وزاري؛

منطقــة الكــرادة وســط بغداد هــي من تقرر،

لتحســين أداء الحكومــة بمــا يحقــق طفــرة

وهو يقبع في الحبس منذ  23أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة

وتنفــذ بــأذرع عراقيــة مــن ضمنهــا الحشــد

نوعية في عملها.

تبييض األموال.

وأوضــح المحامــي أن االلتمــاس يســتند إلــى عدم احتــرام تكافؤ
ــحين .وأكــدت المحكمــة اإلداريــة أنهــا ّ
ّ
المرش َ
تلقــت
الفــرص بيــن
االلتماس.

ّ
حل حزبه الذي تأســس قبل
والقــروي رجــل أعمــال وقطب إعالم
 6أشــهر ثانيــا فــي االنتخابــات التشــريعية التــي أجريــت األحــد،

نبيل القروي

وأعلــن حزبــه “قلــب تونــس” فــي بيــان أنــه تمّ ــت مراســلة “الهيئة
العليا المســتقلة لالنتخابات” بتاريخ  30ســبتمبر  2019لمطالبتها
بتمكيــن القــروي مــن “التنقــل لكافــة الواليــات ( 24واليــة) أثنــاء
الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل اإلعالم”.

رئيس وزراء مصر :لن نسمح بنشر الفوضى

ترامب :سنعيد جنودنا إلى الوطن “ببطء وعناية”

جونسون يواجه “تمردا” جديدا في حكومته

القاهرة  -وكاالت

واشنطن  -وكاالت

لندن ـ رويترز

حــذر رئيــس الــوزراء المصــري ،مصطفــى

أن قيمــة الجنيــه ارتفعــت بحوالــي 10%

وصــف الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب،

الصورة الكلية! الواليات المتحدة األميركية

ذكــرت صحيفــة التايمــز البريطانيــة أمــس

حــذروا جونســون فــي اجتمــاع للحكومــة

مدبولــي ،مــن أن حكومتــه لــن تســمح

أمــام الــدوالر خــال عــام ،إذ بلــغ ســعر صرف

أمــس األربعــاء ،التدخــل األميركــي فــي

الجنيه  16.24جنيه مقابل الدوالر .وبحســب

الشرق األوسط بأنه “أسوأ قرار”.

أكبر من أي وقت مضى!”.

األربعــاء أن رئيــس الــوزراء البريطانــي

مــن الخطــر “الداهم”؛ إلعادة الحكم المباشــر

بوريــس جونســون يواجــه “تمــردا جديــدا”

إلقليــم أيرلنــدا الشــمالية ،وأثــاروا مخــاوف

مدبولــي ،بلــغ معــدل التضخــم  ،6.7%وهــو

وكتــب ترامــب فــي تغريــدة علــى حســابه

فــي حكومتــه مــع اتجــاه مجموعــة مــن

بشــأن دومينيــك كامينجــز ،كبير مستشــاري

أقــل معــدل تضخــم منذ بــدء تطبيــق برنامج

فــي تويتــر“ :أنفقــت الواليــات المتحــدة 8

الــوزراء لالســتقالة بســبب مخــاوف مــن أنه

جونســون .ونقــل التقريــر عن وزيــر آخر في

اإلصــاح االقتصــادي ،كنتيجــة إلحــكام

تريليونــات دوالر فــي القتــال فــي الشــرق

الســيطرة علــى ارتفــاع األســعار التــي أعقبت

األوســط .لقــد مــات اآلالف مــن جنودنــا

قرار تحرير سعر الصرف ،كما بلغ االحتياطي

العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة .لقد مات

مــن النقــد األجنبــي  45.12مليــار دوالر ،وهــو

مالييــن الناس على الجانــب اآلخر .الذهاب

االحتياطــي األكبــر فــي تاريــخ االقتصــاد

إلــى الشــرق األوســط هــو أســوأ قــرار علــى

المصــري .كمــا شــهدت إيــرادات الســياحة

اإلطالق”.

للمتظاهريــن بنشــر “الفوضــى” ،وذلــك خــال
خطاب ألقاه أمام البرلمان.
ونــدد مدبولــي فــي خطابــه باالحتجاجــات
المحدودة األخيرة ،واعتبرها جزءا من “حرب
شرســة” خارجية تهدف إلى “إنشــاء حالة من
البلبلة وإحداث الفوضى والتشكيك لهز الثقة
التاريخية بين الشعب ومؤسساته ،وتشكيكه
فــي مقدرات المؤسســات التــي تحمي الوطن
وعلــى رأســها القــوات المســلحة” .وقــال:
“الجميع يعلم أنه ال أحد يســتطيع النيل من
هــذا الوطن بحــرب تقليديــة الجميع
يعــرف أن الجيــش المصــري من
أقوى جيوش العالم”.
وأضــاف“ :الشــعب المصــري
لــن يســمح بتكــرار ســيناريو
الفوضــى” .مــن جانــب آخــر،
كشــف رئيــس الــوزراء المصــري

ارتفاعــا لتصــل إلــى  12.5%بمــا يجــاوز
اإليرادات السياحية لمعدالت ما قبل
عــام  ،2011كما بلــغ عجز الموازنة
 8.2%لتتحقق ألول مرة نســبة

وأضــاف فــي تغريــدة أخــرى أنــه “فــي
تاريــخ بلدنــا ،ذهبنــا إلــى الحــرب
بســبب فرضيــة خاطئــة وغير
صحيحــة

اآلن..

أســلحة

عجــز أقــل مــن المســتهدف،

الدمار الشــامل .لم يكن هناك

كما حقــق القطاع الســياحي

شــيء! اآلن نحــن نعيد ببطء

المصــري إيــرادات وأرقامــا غيــر
مسبوقة منذ سنوات.

وعنايــة جنودنــا والعســكريين
إلــى الوطــن .ينصــب تركيزنــا علــى

وفي حديثه عن أسلحة الدمار الشامل ،كان
ترامب يشــير إلى الذريعة التي استخدمتها
الواليــات المتحــدة فــي  2003لغــزو العــراق
واإلطاحة بنظام صدام حسين.
وكان مســؤول أميركــي كبير أعلــن ،اإلثنين،
أن قــرار ترامــب ســحب قــوّ ات أميركيــة
ّ
متمركزة في سوريا قرب الحدود التركية ال
جندي فقط
يشــمل ســوى نحو  50إلــى 100
ّ
ّ
الخاصة“ ،سيتمّ نقلهم
من أفراد القوّ ات
إلى قواعد أخرى” داخل سوريا.

وقال مش ّد ً
أن إعادة نشر
دا على ّ
أي
تلــك القــوّ ات ال يعنــي فــي ّ

حــال مــن األحــوال إعطاء
لعمليــة
“ضــوء أخضــر”
ّ

تركيــة فــي شــمال
عســكريّة
ّ
شرقي سوريا.

يقــود البــاد فــي اتجاه الخروج مــن االتحاد

الحكومــة قولــه“ :الحكومــة هي من ســيضع

األوروبــي مــن دون اتفــاق .وأفــاد تقريــر

اإلســتراتيجية ،ولــن يضعها مســؤولون غير

التايمــز أن وزيــرة الثقافــة نيكــي مورجــان

منتخبيــن .وإذا كانــت هــذه محاولــة لعمــل

ووزيــر شــؤون أيرلنــدا الشــمالية جوليــان

ذلك ،فإنها ستفشل”.

ســميث ،ووزيــر العــدل روبــرت بوكالنــد،

جــاء ذلــك فــي وقــت اتهــم فيــه االتحــاد

ووزير الصحة مات هانكوك ،والمدعي العام

األوروبــي بريطانيا بممارســة “لعبة إلقاء

جيفري كوكس يدرســون االســتقالة .وقال
وزير فــي الحكومة ذكرته الصحيفة
مــن دون أن تــورد اســمه إن
“عــددا كبيــرا جــدا” مــن أعضــاء

اللــوم الغبيــة” بخصــوص اتفــاق
الخــروج بعــد أن قــال مصــدر
فــي مكتــب رئيــس الــوزراء
لرويتــرز

إن

االتفــاق

البرلمــان من حــزب المحافظين

مســتحيل أساســا؛ ألن

سينســحبون إذا وصل األمر إلى

المستشــارة األلمانيــة

الخروج من دون اتفاق.
وأضافــت الصحيفــة أن الــوزراء

أنغيال ميركل قدمت مطالب
ال يمكن قبولها.

Osama.almajed@albiladpress.com

كم عدد المبدعين
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أسامة الماجد

حضرنــا ككتــاب رأي اللقــاء الــدوري الثاني الــذي نظمه مركز االتصــال الوطني

أعرف عددا من األسماء ولكن حبذا لو نطلع على الالئحة الكاملة.

بالتعــاون مــع المكتــب التنفيــذي للخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي

إذا كانــت الثقافــة عازمــة علــى المضــي قدمــا فــي هــذا الطريــق فمباركــة هــي

وترســيخ قيــم المواطنــة بنادي ضبــاط وزارة الداخلية ،بمشــاركة ثالث جهات

الخطــوات ،ألن اإلبــداع الفنــي عمل فردي يتطلب العزلــة والتأمل وهي ظاهرة

حكوميــة ،هــي هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار ،وهيئــة البحريــن للســياحة

صحيــة فــي مجــال الفنــون ،وتجنيــب الفنان مشــقة المعوقــات الماديــة ليفرغ

والمعــارض ،ووزارة العمــل ،حيــث تحدث المندوبون عن األهــداف والمبادرات

لنمائــه الذاتــي ال يعنــي انعزاله عن مجتمعه ،إنما خلق المناخ المالئم له ليبحث

التــي تحققــت والخطــط التنفيذيــة وما تــم إنجازه علــى أرض الواقــع ،وألنني

عــن التعبيــر المالئــم عــن الطاقــة الوجدانية التي اســتخلصها من الحيــاة ،وإذا

معنــي بالشــأن الثقافــي والفنــي وأعيــش همــوم إخوانــي المثقفيــن والفنانيــن،

كانت العزلة والفردية مطلبا عند إبداع العمل الفني ،فإن الجماعية مطلب عند

استوقفتني عبارة “نظام لإلبداع الوطني” التي قالها المستشار اإلعالمي لهيئة

االستمتاع بها.

الثقافــة الدكتــور إيلــي فلوطــي الرامي إلى تفريــغ الفنانين المبدعيــن ،ولم أرد
طــرح الموضوع والســؤال حينها لعلمي بقصر وقــت المداخالت وأيضا لتعميم
الفائدة في الصحافة.
أوال بودنا أن نعرف من هيئة الثقافة كم مبدعا بحرينيا تم تفريغه لغاية اآلن،
وما هي الشروط المتبعة وهل هناك الئحة ثابتة أو تشريع أو تفاصيل من حق
الرأي العام معرفته ،إذ ال توجد نهضة ثقافية في أي بلد بدون تفرغ ،والبحرين
ربمــا تتميــز عــن دول الجــوار بكثــرة المبدعيــن وعطائهــم على مســرح الحياة،

» »ما يحرق قلبنا هو ضياع الكثير من المواهب في البحرين تحت وطأة
الظروف المادية ،أو بسبب االستغراق في مهنة تعوق اإلبداع الفني،
لذا نطمع أن يعطى للمثقفين والمبدعين والخالقين المجال فسيحا
لصنع الثقافة في جو من الحرية والمسؤولية الكفيلتين بجعل
الثقافة بعدا أساسيا من أبعاد التنمية الشاملة ،وغاية نبيلة للنهضة
باإلنسان وربطه بالحضارة اإلنسانية.

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

“مبادرة وال أروع”
تلقيت دعوة كريمة من ســعادة وزير شــؤون اإلعالم لحضور حفل تســليم جائزة خليفة بن
سلمان للصحافة في نسختها الرابعة ،هذه الجائزة بال شك تعتبر فخرا لكل صحافي أو من
يعمل في مهنة الصحافة واإلعالم ،خصوصا أنها تحمل اسم سموه الكريم ويحرص سموه
على تشــريفها بالحضور كل عام ،وهذا بالطبع كرم منه ورســالة واضحة لما يكنه ســموه من
حب واحترام لممتهني الصحافة واإلعالم.
وال شك في أن هذا االنفتاح في حرية الصحافة في إطار ما يكفله الدستور والقانون يأتي
بفضــل العهــد اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة عاهــل البــاد المفدى حفظــه هللا ورعــاه ،كما أن
تكــرار صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في مناســبات عــدة أن لرجال الصحافة
واإلعالم تقديرا خاصا منه شخصيا لهو أكبر تقدير واحترام وينم عن حكمة وحنكة سموه.
وعــودة إلــى االحتفــال ومــا احتواه مــن برامج ،ففي الواقع أود هنا أن أشــيد بمــا بذله وزير
شؤون اإلعالم وفريق عمله من جهود حثيثة ومضنية لظهور االحتفال بصورة رائعة تليق
ً
ً
جدا.
منظما
بمستوى الحدث ،والحق يقال إنه كان
وبطبيعــة الحــال ففــي مثــل هــذه المناســبات يتم اختيــار المكرمين حســب معاييــر محددة
ووجــود لجنــة خاصــة للتقييــم ،وأشــيد هنا بالتــزام اللجنــة بالمعايير بشــكل صــارم ومهنية
عالية.
والحقيقــة أن فكــرة أو مبــادرة هــذا العــام بتكريم عدد مــن الصحافيين ورجــال اإلعالم من
الوافديــن كان لهــا صــدى طيــب ورائــع جــدا وكمــا يقــال (ضربــة معلــم) ،ولألمانــة إن هــؤالء
الذين تم تكريمهم يستحقون هذا التكريم بكل جدارة واستحقاق ،فقد خدموا هذا الوطن
ً
ً
جميعا تمام المعرفــة ،وإحقاقا للحق إن هذه
وشــخصيا أعرفهــم
بأقالمهــم لســنوات طويلة،
المبــادرة تســتحق كل اإلشــادة خصوصــا أنهــا تقــام ألول مرة فــي تاريخ البحريــن وهذا من
عشم قيادتنا الرشيدة واهتمامهم الدائم بالمواطن والوافد على حد سواء ،وبفضل تعاملنا
الراقي واالحترام الذي نكنه للوافدين ،فقد اكتسبنا حب وتقدير جميع دول العالم وشعوبها،
ومن منا ال يفتخر بكونه بحرينيا وهو في الخارج وهذه نعمة يجب علينا المحافظة عليها.

متابعـة شكاوي المواطنين

» »ختاماً ،يشرفني أن أرفع كلمة شكر وعرفان وثناء إلى صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة بتكريم رجال الصحافة،
داعي ًا جميع الصحافيين للعمل بكل مهنية ومصداقية لبحريننا الغالية وبذل
الغالي والنفيس لعلو شأنها ،حفظ الله بحريننا وحفظ قيادتها الرشيدة من كل
مكروه.

عبدعلي الغسرة

الهدف األساسي من الخدمات العامة التي تتيحها الدولة للمواطنين تحسين

الحلول العاجلة.

حياتهــم وتطويــر المجتمــع ،فكلمــا كان أداء هــذه الخدمــات جيــ ً
دا نالــت رضا

وتحظــى الخدمــات الحكوميــة التــي يتــم تقديمهــا ألهــل البحريــن باالهتمــام

المواطنيــن واستحســنوا مخرجاتهــا ،وإذا تدنــت الخدمــات ارتفــع ســخطهم

والمتابعــة مــن لــدن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

عليهــا ،وهنــاك مــن يشــتكي ر ًدا علــى ذلــك ،وقــد تكــون الشــكوى عــن طريــق
االتصال الشخصي مع مَ ن يُ قدمون هذه الخدمات في المؤسسات أو بواسطة

البريــد اإللكترونــي للــوزارة أو الهيئــة التابعة لها أو عن طريــق الصحافة .وأيً ا

خليفــة رئيــس الــوزراء المُ وقر من خــال متابعته تنفيذ الخدمــات الحكومية

وبتوجيهات سموه الدائمة بمتابعة كل مالحظات المواطنين والشكاوي التي

كانــت طريقــة إبــداء الشــكوى فهنــاك قنــوات إليصالهــا وطــرق للتعامــل معهــا

يثيرونها والعمل على حلها ،واستمرار سموه في حث وزراء الخدمات العامة
ومســؤوليها علــى زيــادة لقاءاتهــم المباشــرة مع المواطنيــن ،وذلــك إيما ًنا من

ومتابعتهــا لتذليــل معوقــات الخدمات ومعرفــة أين هو مكمــن التعطيل فيها،

ســموه بــأن تحقــق الخدمــات الحكوميــة رضــا أهــل البحريــن ،وهــذا األمر من

ويتم التعامل مع الشكوى سواء كانت عادية أو طارئة عن طريق إدارة معنية
ً
وفقا آلليات محددة ،وتتم إحالتها إلى المستويات اإلدارية العُ ليا.
بذلك

أولويات أجندة الحكومة تجاههم ،وهو مسار إيجابي يعمل على رفع مستوى
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أداء الخدمات ويرتقي بجودتها.

الخدمــات الحكوميــة للمواطنيــن لــم تــأت من فراغ ،بــل جاءت بعد دراســات
وتخطيــط لهــا ،والتخطيــط الجيــد للخدمــات ال يعنــي أن مخرجاتها ســتكون
ٍ

بمســتوى التخطيــط لهــا ،فــكل ُمنتــج يحتــاج إلــى متابعــة وصيانــة وتقييــم،
والوظيفة الثانية بعد إنتاج الخدمة تقييم مدى جودة أداء الخدمة وتحقيق
االنتفاع منها من قبل المواطنين وباستدامة صيانتها ،والدولة الحريصة على
أداء خدماتهــا بالصــورة الالئقــة هــي التــي تتابع مــدى جــودة خدماتها وتضع

» »إن تحقيق اللقاءات المباشرة مع المواطنين واالستماع إلى
مالحظاتهم وشكواهم مبدأ ديمقراطي يُعزز ثقافة التواصل الدائم
والمثمر بين المواطنين والمسؤولين ،وهو منهاج يُساهم في وضع
الحلول النافعة والدائمة والمستدامة للمنتج الحكومي ويعمل على
تطويرها وتحسين مخرجاتها.

بثينة خليفة قاسم

يوم اتحد فيه العرب
ستة وأربعون عاما ومازلنا نحتفي بيوم السادس من أكتوبر  ،1973ذلك اليوم الذي يمثل
لحظة نادرة في التاريخ الحديث لألمة العربية ،هي لحظة نادرة حقا ألن هذا اليوم شهد
اتحــادا وتضامنــا عربيا لم يســبق له مثيل .في ذلك اليوم أمــر الملك فيصل بن عبدالعزيز
آل ســعود عليــه رحمــة هللا البنــوك الســعودية بــأن تفتــح خزائنهــا لمصر العزيــزة لتأخذ ما
تشــاء مشــاركة من المملكة العربية الســعودية في دعم الجيش العربي المصري لتحقيق
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النصر واستعادة الكرامة العربية في ذلك اليوم المشهود.
فــي ذلــك اليــوم اختلطت الدماء العربية ببعضها وقال العرب كلمتهم ولم يكن أمام العالم
إال أن يستمع لهم ،في ذلك اليوم استخدم النفط العربي كسالح فعال في معركة الكرامة،
لــم يكــن بيننــا فــي هــذه اللحظة “جزيــرة” أو خيانــة ولم يكن بيننا من يســبح فــي تيارات

انتفاضة ضد

الوصاية اإليرانية

بعيدة ومن يطعن األمة في ظهرها.
كانــت األمــة العربيــة علــى قلــب رجــل واحــد ولم يكــن بيننــا من يحتمــي بتركيــا أو إيران

فاتن حمزة

تشــهد العــراق هــذه الفتــرة أيامــا داميــة مــع اســتمرار المظاهــرات المطالبــة

مسؤولون والؤهم إيراني ،فأي خير يرتجى منهم؟ عتب على اإلعالم العربي
ً
شــيئا من االهتمام المطلوب ،وإن فعل فباســتحياء،
الذي لم يول هذه الثورة

القتلــى فــي هــذه المظاهرات مئة قتيــل ،وأكثر من أربعــة آالف مصاب ،حيث

وعتــب آخــر علــى أصحــاب الحســابات المليونيــة أو تلــك التــي مــأت الدنيــا
ً
ضجيجا ،بينما هي في صمت عن العراق.
ومازالت

األمر.

جمهوريــة العــراق اليــوم تمــر بظــروف عصيبــة قــد ال تصلحهــا مظاهــرات

من يقرأ التاريخ يقف على حقيقة أن مثل هذه الدول ال تدوم ،وكلما أوقدوا
ً
نــارا أطفأهــا هللا ،حيــث إن القادميــن مــن وراء حــدود العراق اســتبدلوا اســم

واحتجاجــات ،وال يغيــب عنــا أن لــدى إيران الكثير من األصــوات الموالية لها،

بتحســين الخدمــات وتوفيــر فرص عمل ومحاربة الفســاد ،حيــث تجاوز عدد
فشــل كل حكم مبني على طائفية بغيضة ،وهناك عشــرات الشــواهد على هذا

كسرى مستغلين السذج والبسطاء.

أما ردود األفعال الدولية فال نتوقع منها أن تحدث تغييرا ينقذ أحوال العراق
ويوقف الفوضى والطائفية.

مــن يحلم بحكم شــبيه بحكم دولة اآليات عليــه أن يتقبل تبعات أوهامه ،من
ذل وهوان وفقر ومتاجرة بالدين واألجساد وقائمة يصعب سردها.
المطامــع اإليرانيــة فــي العراق ليســت وليــدة اللحظــة ،فطهران تعتبــر العراق
امتــدادا لهــا ،إنما مــاذا جنت حضــارة الرافدين من الفرس غيــر أنهم أرجعوها
عشــرات الســنين إلــى الــوراء وخدروهــا ،ودمــروا البــاد واســتحوذوا علــى
خيراتها.

» »يجب مساندة العراق قبل أن تنهشها األيادي الظالمة ،ولنتذكر أنه
حتى لو استطاع النظام أن يخمد ثورة الشعب المظلوم فما هي إال
فترة زمنية قصيرة وستعود من جديد ،فالنار ستبقى تحت الرماد ولن
تخمدها القوة أو التخلف والظلم ،بل تحقيق رغبات الشعب العراقي
بتوفير حياة كريمة عادلة تعود بالعراق لسابق العهد.

ويســتخدم النفــط والغاز في ذبح أبناء األمة وإشــعال الحرائق فــي أرجائها! لم تكن بيننا
تنظيمات سرطانية تحصل على مليارات الغاز القطري لكي تدمر الجيوش وتغرق األرض
العربية بالدماء.
تحقــق النصــر للعــرب فــي الســادس مــن أكتوبــر  1973واســتعيدت األرض واســتعيدت
الكرامــة ،لكــن مــن بعدهــا لم تبق األمة كما هــي فقد تمكنت أجهزة االســتخبارات العالمية
التي تلقت درســا قاســيا في ذلك اليوم من عمل اختراقات كبيرة في صفوف هذه األمة،
وتمكنت من صنع ألف طابور خامس في أرجاء هذه األمة.
وكانــت المرحلــة األولــى فــي تخريب مقدرات األمــة ضرب اإلجماع العربــي وجعل اتحاد
العــرب علــى شــيء واحــد أمرا مســتحيال ،وكانــت المرحلة التاليــة تفريق صفــوف الدولة
الواحدة بعد أن تفرقنا كدول ،ومع األسف نجحت المرحلة الثانية أيضا بنسبة  60بالمئة
علــى األقــل واهتــزت أوصال الكثيــر من الدول العربيــة بفعل “الجزيــرة” واإلرهاب اللذين
يموالن بأموال الغاز العربي القطري ،فيالها من دورة تاريخية عجيبة!
» »هل يمكن أن يأتي يوم كيوم السادس من أكتوبر  1973يتحد فيه العرب في
مواجهة الخطر الذي يحدق باألمة كلها ويوجه لها الضربات نحو أطرافها
وقلبها؟ هل يمكن أن تتخلص األمة من السوس الذي يتولى تدميرها من
داخلها؟

إلغاء آسيوية الصم
علي مجيد
قــررت اللجنــة المنظمــة لبطولــة آســيا
بســفيك  -هونــغ كونغ إلغــاء دورة األلعاب
اآلســيوية التاســعة للصــم؛ بســبب الوضــع
السياسي المضطرب في الصين.
حيث أشارت اللجنة أن سبب قرار اإللغاء
يأتي لضمان ســامة ورفاهيــة الرياضيين
والمســؤولين في ظل تزايــد النزاعات في
هونــغ كونغ منذ حظر ارتــداء المتظاهرين
أقنعة الوجه في األيام الماضية.
وكان مــن المفتــرض أن يشــارك منتخبنــا
الوطنــي للصــم فــي البطولــة المقــرر بدهــا
مطلع نوفمبر المقبل وخصوصا أنه مستمر
فــي تجهيز نفســه مــن النواحــي التدريبية
والفنيــة وخــاض مباريــات عــدة مباريــات
آخرهــا االســبوع الماضــي مــع المنتخــب
السعودي ،إال أنه وبسبب قرار اللجنة ،فقد
تــم إخبار أفــراد المنتخــب بإلغــاء البطولة
وتوقف التدريبات.
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سمو الشيخ ناصر بن حمد يتحدث للحضور

ناصر بن حمد يوجه إلنشاء صندوق دعم للمشاريع الرياضية والشبابية

خـــال اســتــقــبــال ســمــوه ممثلي الــشــركــات الــراعــيــة والــداعــمــة لــأنــشــطــة الــريــاضــيــة

المكتب اإلعالمي

أعلــن ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون
الشــباب رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة عــن التوجه
إلنشاء صندوق دعم يساهم في االهتمام بالمشاريع
الرياضيــة والشــبابية وتقديــم الدعم الكامــل لها من
نواح عدة ،حيث ســيتم إنشــاؤه للحفاظ على جهود
القطاعيــن الخــاص والعــام وتوحيــد االهــداف مــن
خــال االســتثمار بالشــباب وقدراتهــم؛ نظــرا ألهمية
الشــباب فــي إبراز انجازات المملكــة وللحصول على
مــردود بشــري بحرينــي يؤســس األرض الخصبــة
لالســتثمارات والنجاحات ،مشيرا ســموه الى اهمية
تقديــم مختلــف الخدمــات للشــباب ضمــن خطــط
مســتقبلية مرســومة بدقــة مــن قبــل المشــاركين
فــي المحفظــة وتبــادل اآلراء واالفــكار مــن قبــل
المســتثمرين فيهــا للوصــول الــى اقصــى درجــات
االهتمام والرعاية لفئة الشباب.
كمــا أضــاف ســموه ان مملكــة البحريــن تعتبــر مــن

سمو الشيخ ناصر بن حمد مكرم ًا رئيس تحرير “البالد”

الــدول االوائــل فــي فتــح ســن الشــباب مــن الــوالدة
الى ســن الـ ،35حيث تتماشى تلك القرارت مع رؤية
عاهــل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى
آل خليفــة فــي إنشــاء قاعــدة صلبــة ينطلــق منهــا
الشباب البحريني الى العالم.
جاء ذلك اثناء اســتقبال ســمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة ممثلي الشركات والرعاية والداعمة لكأس
جاللــة الملك لكــرة القدم ودوري ناصر بن حمد لكرة
القــدم لموســم  ،2019 - 2018والشــركات الراعيــة
لــدورة ناصــر بن حمد لأللعــاب الرياضيــة “ناصر ،11
ناصــر  ،”12بحضــور عــدد من الــوزراء والمســؤولين
من القطاع العام والخاص.
ونقل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحيات
وتقديــر جاللــة الملــك ،الى ممثلي الشــركات الراعية
والداعمــة ،مؤكــدا ســموه أن التكامــل والتعــاون
فــي العمــل بيــن القطــاع العــام والخــاص ســاهم في
ابــراز المســابقات الكرويــة بصورة مثاليــة ووصولها
لألهــداف المرجــوة منهــا والراميــة الــى مواصلــة
االرتقــاء بمســيرة كــرة القدم البحرينية عبر تشــكيل
تحالــف وطنــي قــادر علــى دعــم الخطــط والبرامــج
التي ترتقي بالرياضة األكثر شعبية في العالم.
وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة إننا أخذنا
على عاتقنا منذ البداية العمل على تشكيل منظومة
قويــة مــن الناحيــة اإلداريــة الفنيــة لتكــون داعمــة
لجهــود المجلــس األعلى للشــباب والرياضة واللجنة
األولمبيــة البحرينية واالتحاد البحريني لكرة القدم؛
مــن أجــل االرتقــاء بمســيرة كــرة القــدم البحرينيــة
وتحقيــق أقصــى درجــات التعــاون بيــن جميــع
المنظومــة للوصول الــى رؤية كرة القــدم البحرينية
تســير بخطى ثابتة نحــو التطور والنماء ورؤية كرة
القدم تســير في الطريق الصحيح والسليم والتطور
التصاعــدي ،وهــو االمــر الــذي يتفــق تمامــا مــع رؤية
جاللــة الملــك ،الداعــم األكبــر للرياضــة البحرينيــة
عموما وكرة القدم خصوصا.
وتابــع ســموه “تبــرز مــن بيــن أركان منظومــة العمــل
لالرتقــاء بكــرة القــدم البحرينيــة القطــاع الخــاص،

القــرار وشــريكا حقيقيــا فــي دعــم كــرة القــدم ،االمر

الكبيــر الــذي تحقــق لكأس جاللــة الملك لكــرة القدم

الــذي اتضــح من خــال تفاعله مع خطــة العمل التي

ودوري ناصــر بــن حمــد لكــرة القدم لموســم - 2018

أقــرت مــن أجل دعم كــرة القدم البحرينيــة باعتباره
عنصــرا أساســيا فــي منظومــة العمــل وركنــا مهمــا
فــي تلــك المســيرة التــي تتطلب منا توحيــد الجهود
والعمــل بــروح فريــق البحرين للوصــول الى تحقيق
اإلنجازات الفريدة من نوعها في العصر الذهبي”.
وأضــاف ســموه أن “القطــاع الخــاص فــي المملكــة
أدرك أهميــة فــي شــراكة حقيقــة مــع القطاعــات
المعنيــة بكــرة القــدم البحرينيــة؛ مــن أجــل الوقــوف
الى جانبها ودعمها في مســيرتها نحو االرتقاء بكرة
القــدم البحرينيــة التــي باتــت تمتلــك طموحــا عاليــا
فــي الحضــور بفعالية كبيــرة في مختلــف البطوالت
القاريــة والعالميــة لتلبيــة طموحــات الجماهيــر
الرياضيــة ولتأكيــد المكانــة المتطــورة التي تعيشــها
كرة القدم البحرينية”.
وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أنــه
تمكنــت منظومــة كــرة القــدم البحرينية مــن المضي
قدمــا فــي تحقيــق اســتراتيجية تطويــر كــرة القــدم

 ،2019ودورة ناصــر بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة
“ناصــر  ،11ناصــر  ”12هو ثمرة من ثمار دعم القطاع
الخاص للمســابقات الكورية ونحن نشــيد عاليا بهذه
الشــراكة التــي تعبــر عن الجهــد الوطني الــذي يبذله
القطــاع الخــاص واســتراتيجية مجالــس اإلدارات
ومســؤوليتهم واداركهــم لواجباتهــم الوطنيــة تجــاه
الشــباب البحرينــي وتطويــر رياضتــه ،ونحــن علــى
يقيــن تــام بــأن القطــاع الخــاص ســيواصل مســيرته
المباركــة فــي الشــراكة مــع منظومــة كــرة القــدم
لتطويرهــا وتلبيــة طموحــات منتســبيها وجماهيــر
البحرين.
وأشــاد ســموه بــدور اإلعــام فــي الدعــم ومنحــه
مســاحات واســعة مــن أجــل إبــراز الحــدث بصــورة
مثالية ،كما أن وســائل االعالم تعتبر شــريكا أساســا
في تلك النجاحات.

وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة ،وزارة شــؤون

المملكة ،طيران الخليج.

اإلعــام ،وزارة الداخليــة ،المجلــس األعلــى للشــباب

تكريم الجهات اإلعالمية

البحرينيــة ،االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ،وزارة

وقام ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة بتكريم

والرياضــة ،وزارة التربية والتعليم ،اللجنة األولمبية
الصحة ،المستشفى العسكري بقوة دفاع البحرين.
كمــا قام ســموه بتكريم :شــركة بابكو ،بنــك البحرين
الوطنــي ،شــركة بتلكــو لالتصــاالت ،بنــك البحريــن
والكويــت ،مجموعــة آل شــريف ،شــركة اتصــاالت
البحريــن (فيفا) ،شــركة إبراهيم خليــل كانو ،تمكين،
انفونــاس ،تكنــو جيــم ،بهبهانــي وإخوانــي ،شــركة
نــاس ،ألمنيوم البحرين (ألبــا) ،جيبك ،كريدي مكس،
بيت التمويل الكويتي ،مجلس التنمية االقتصادية،
بنــك اإلثمار ،لولو هايبر ماركت ،الفخامة للســيارات،
زيــن البحريــن ،وكالــة الحــداد للســيارات ،المصــرف
الخليجــي التجــاري ،تطبيــق كاريــدج ،مجموعــة
الحــواج ،فوتبوالزيشــن ،عقــارات المرجــان ،بنــك
البحريــن للتنميــة ،أمريــكان إكســبرس ،ســيكو بنــك،

تكريم القطاع العام والشركات الراعية

شــركة بيــت الســفر ،أســواق رامــز البحرين ،بــرادات

وقام ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة بتكريم

الجزيــرة ،مجوهــرات البحرين ،ســوليدرتي للتأمين،

الــذي تمكنــا من نقله من كونه داعما ومقدما للموارد

وهو االمر الذي تحقق من خالل الشراكة التي دخل

القطــاع العــام والخــاص والشــركات الراعيــة التــي

الماليــة فقــط الــى كونه شــريكا أساســيا فــي صناعة

بهــا القطــاع الخــاص ،وأشــار ســموه إلــى أن النجــاح

ســاهمت فــي نجاح المســابقات وهــي :وزارة النفط،

الجهــات اإلعالميــة وهــي :قنــاة البحريــن الرياضية،
صحيفة “أخبار الخليج”  ،صحيفة “األيام”  ،صحيفة
“الوطــن”  ،صحيفــة “البــاد”  ،مجلــة مياديــنDaily ،
news، Bahrain this week، Power up، Radio
.Castillo

سموه يتسلم هدية من اللجنة المنظمة
لدورة ناصر بن حمد
تســلم ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفــة هدية
تذكاريــة مــن قبــل مديــر المكتــب اإلعالمــي لســمو
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ومركــز المعلومات
الرئيــس التنفيــذي لــدورة ســموه الرمضانيــة توفيق
الصالحي بحضور رئيس الدورة علي الماجد.

سموه يتسلم هدية من “الفخامة”
كمــا تســلم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة

الحصــان العربــي ،حلويات شــويطر ،إبراهيــم العفو،

هدية تذكارية من قبل المدير العام لشــركة الفخامة

بحريــن ســكراب مولــد وشــركة التــاج ،ردي مكــس

للسيارات إبراهيم آل سنان.

“المالكمة” يشارك في آسيوية الشباب

بنك األسرة يرعى فرق كرة اليد بنادي االتفاق

المجلس البحريني لأللعاب القتالية  -المركز اإلعالمي

سبورت
أبرمت إدارة نادي االتفاق الثقافي والرياضي برئاسة فوزي

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر البنك الرئيس في الجفير،

الــدرازي صفقــة رعايــة لدعــم الفــرق الرياضيــة لكــرة
اليــد بنــادي االتفــاق خــال الموســم الجــاري

إذ ســيحصل الراعي على العديد من المزايا والحقوق،
تشــمل الفعاليــات والحمــات التســويقية لفرق
كــرة اليــد ،وسيظهر شــعاره في منطقــة

.2020/2019

أسفل الصدر على قمصان الفرق.

ووقــع رئيــس النــادي فوزي الــدرازي عقد
شراكة مع الرئيس التنفيذي للبنك خالد

بــدوره ،أعــرب رئيــس نــادي االتفــاق

عتيق وســط حضور مســؤول االستثمار

عــن شــكره لبنــك األســرة علــى التعــاون

واإليــرادات بالنــادي جعفــر الســاري،

وتقديــم الدعــم لناديــه ،األمــر الــذي

إضافــة إلــى مديــر تمويــل المشــاريع

سيســاهم فــي تطويــر اللعبــة ،متمنيا أن
تتكلل هذه الشراكة بالنجاح.

متناهية الصغر في البنك عبدهللا صالح.

يشــارك المنتخــب الوطنــي للشــباب

للمنتخبــات الوطنية باالتحاد المدرب

وبهــذه المناســبة ،قــال رئيــس اتحــاد

للمالكمــة فــي بطولــة آســيا للشــباب

اإلنجليــزي تونــي ديفيــس والمــدرب

المالكمــة علي كازروني“ :إن مشــاركة

للمالكمــة ،والتــي ينظمهــا االتحــاد

الوطنــي جاســم درويــش والالعــب

منتخــب الشــباب فــي هــذه البطولــة،

اآلســيوي للمالكمة في إمارة الفجيرة

الشــباب سيد فاضل والالعب عبدهللا

الحضــور

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

فاضل والالعب دينيس.

البحرينــي علــى مســتوى بطــوالت

الشقيقة.

وسيشــارك منتخبنــا بالالعــب ســيد

االتحــاد اآلســيوي ،كمــا أنهــا فرصــة

وقــد وصــل وفــد المنتخــب إلــى

فاضــل الــذي ســيخوض منافســات

لرفــع مســتوى الالعبيــن الشــباب ،مــن

الفجيــرة برئاســة أميــن الســر العــام

وزن  46كيلوجرامــا ،علــى أن يقيــم

خــال اكتســابهم مزيــدا مــن الخبــرة

ياســر كازرونــي ،والــذي يتكــوّ ن مــن

المنتخــب معســكرا تدريبيــا لالعبيــن

واالحتــكاك ،التــي تعــود بالفائدة على

الجهــاز الفنــي المكــون المديــر الفنــي

عبدهللا فاضل ودينيس.

تطور مستوياتهم.

تعتبــر
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ناشئات المحرق يحققن لقب بطل األبطال للناشئات والسيدات

بطولــة أنديــة غــرب آســيا لرفــع األثقــال للشــباب والناشــئين والعمــوم والماســتر

أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

اختتم فريق نادي المحرق مشــاركته في بطولة اندية غرب آســيا لرفع األثقال للشباب
والناشئين والعموم والماستر ،والتي أقيمت في الفترة من  4حتى  10من شهر أكتوبر
الجــاري بتنظيــم مــن نــادي اليرمــوك  -البقعــة بالعاصمــة األردنيــة الهاشــمية بتحقيــق
العبــات نــادي المحــرق لقــب بطل األبطال لفئة الســيدات والناشــئات ،الشــابات المركز
الثانــي ،بينمــا حــل فريــق الرجــال فــي المركــز الثالث فــي الترتيــب العام ،الناشــئين في
المركــز الثانــي ،الشــباب المركز الثانــي ،وبلغت حصيلة البعثــة المحرقاوية  92ميدالية
ملونة ( 56ميدالية ذهبية 30 ،ميدالية فضية و 6ميداليات برونزية).
وشــهد اليــوم الختامــي أقــوى المنافســات

مــن حصــد  11ميدالية ملونــة ،حيث تمكنت

واحتــدام عــال بيــن الالعبيــن ،حيــث تمكــن

الالعبــة فاطمــة علي ناصر الفئــة الوزنية 81

العبــو المحــرق المتميزيــن مــن التألق ،حيث

كيلوغرامــا مــن إحــراز  3ذهبيــات ،الالعــب

أحــرز الالعــب حســين علــي عبــدهللا للفئــة

علي عبدهللا يوسف للفئة الوزنية فوق 109

الوزنيــة فــوق  102كيلوغــرام وتحــت 109

كيلوغرامــات الماســترز  3ذهبيــات ،الالعــب

كيلوغرامات ميدالية ذهبية وفضية واحدة،

عبدالرضا عبدهللا يوسف للفئة الوزنية 109

الالعب علي سيف هللا قهرمان للفئة الوزنية

كيلوغرامــات الماســترز أحــرز  3ذهبيــات،

 96كيلوغرامــا الماســترز أحــرز  3ذهبيــات،

الالعب يوسف خالد الشيراوي للفئة الوزنية

والالعــب علــي يوســف يحيى للفئــة الوزنية

 102كيلوغــرام وأحــرز برونزيــة واحــدة،

 73كيلوغراما للماسترز أحرز  3ذهبيات.

والالعــب عصــام عبــدهللا الميــر فــي الفئــة

أمــا العبــو والعبــات فريــق وزارة الداخليــة

الوزنيــة  109كيلوغرامــات وأحــرز ميداليــة

والذيــن كان لهــم تميــز واضــح أيضــا تمكنوا

برونزية واحدة.

جانب من التتويج

من منافسات اليوم الختامي

وقــد أعربــت عضــو مجلــس ادارة االتحــاد

قبــل العبــي والعبــات نــادي المحــرق الذيــن

أن البطولــة أقيمــت علــى أرضهــم الشــقيقة

وأشــادت الميــر بالمجهود الجبــار الذي قدمه

البحرينــي لرفــع األثقــال ،رئيــس اللجنــة

فرضوا أنفســهم في أقوى المنافســات وسط

وشــهدت مشــاركة واســعة منهــم جميعــا ،إال

جميــع الالعبيــن والالعبــات ،والجهــاز الفنــي

النســائية باتحــاد غــرب اســيا رئيــس اللجنــة

المشــاركة الواســعة من قبــل أبطال وبطالت

أن العبينــا والعباتنا كانوا جميعهم على قدر

واإلداري ،متمنيــة التوفيــق للجميــع فــي

العلمية وبحوث التدريب باللجنة التنظيمية

منطقة غرب آســيا ،حيث شهدت المسابقات

من المسؤولية وتسلحوا بالعزيمة واإلصرار،

المشــاركات القادمــة ،واستحســنت التنظيــم

الخليجيــة بــدول مجلــس التعــاون ،رئيــس

فــي جميــع فئاتها منافســات قويــة واحتدام

وتمكنــوا أن يزاحمــوا الجميــع ويتفوقــون

الرائــع وتســخير جميــع اإلمكانــات؛ مــن أجل

البعثــة اإلدارية لنادي المحرق نيلة المير عن

علــى المراكــز األولــى خصوصــا مــن العبــي

ويتلقــودن بالميداليات الملونة ،رافعين راية

راحــة الوفــود وتوفيــر االحتياجــات الالزمة

ســعادتها البالغــة بالنتائــج التــي تحققت من

والعبــات فــرق وأنديــة األردن الشــقيق كون

الوطن عالية خفاقة.

وتسيير برنامج البطولة على أكمل وجه.

وديا أمام أذربيجان
األحمر يخسر
ً

سحب قرعة كأس جاللة الملك اليوم

قــــبــــل الـــــجـــــولـــــة  ٤مــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات الـــــمـــــزدوجـــــة
أحمد مهدي
خسر منتخبنا الوطني األول لكرة القدم أمام نظيره األذربيجاني بثالثة أهداف مقابل
اثنيــن ،فــي المباراة الوديــة الدولية التي جمعت الطرفين ،أمس ،على اســتاد البحرين
الوطني.
وســجل

هدفــي

منتخبنــا

الالعبــان

عبدالوهاب المالود وجاسم الشيخ.
جــاءت الوديــة ضمــن إطــار تحضيــرات
المنتخــب للقــاء الجولــة الرابعــة مــن
التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس
العالــم  ٢٠٢٢وكأس آســيا  ،٢٠٢٣والتــي
ســتجمعه بمنتخــب إيــران يــوم  ١٥أكتوبر
الجاري على االستاد الوطني.

صاحــب الســبق وســجل الهــدف األول بعد
كــرة عرضيــة أرضيــة مــن الجنــاح األيمــن
علــي مدن وتابعهــا عبدالوهــاب المالود ،إذ
ســدد كرة بيســاره ارتطمت بالقائم األيســر
وعانقت الشباك (.)٣٢
وســجل منتخــب أذربيجان هــدف التعادل

من اللقاء

عبر الالعب  rufatفي الدقيقة (.)٤١

مجريات المباراة

وفــي بدايــة الشــوط الثانــي شــارك ســيد

علي مدن ومحمد عبدالوهاب.

وشــارك عيســى موســى وعلي حــرم مكان

ضياء سعيد مكان المالود.

وســجل جاســم الشــيخ هــدف التعــادل

مهدي حميدان ومحمد الحردان.

حقــق منتخبنا انطالقة جيدة في المباراة،

وســجل منتخــب أذربيجان الهــدف الثاني

لمنتخبنــا مــن كــرة قويــة داخــل المنطقــة

أدار المبــاراة الحكــم العمانــي أحمد الكاف،

عند الدقيقة( ( )٦١عن طريق الالعب �tam

(.)٦٨

وعاونــه مواطناه أبــو بكــر العمــري وراشــد

.kin

وعــادت أذربيجــان للتقــدم عــن طريــق

الغيثــي ،والحكــم الرابــع البحريني عيســى

ودخل جاســم الشيخ وكميل األسود مكان

الالعب .)٧٠( ramil

عبدهللا

ورغــم خــروج إســماعيل عبداللطيــف
متأثــرا بإصابته عنــد الدقيقة ( )٣٠ودخول
محمــد الرميحــي بديــا ،إال أن األحمر كان

النجمة يكمل عقد “سداسي السلة”
بدد آمــال النويدرات وسترة وخطف المقعد السادس

النويــدرات بنتيجــة  ،٧١/٨٩فــي المبــاراة
التــي جمعتهمــا مســاء أمــس (األربعــاء)،

الرياضية على الهواء مباشرة.

والثانــي يضم:البديــع ،المالكيــة،

وأكــد األميــن العــام لالتحــاد

األهلــي ،البســيتين ،ســترة ،مدينة

البحرينــي لكــرة القــدم إبراهيــم

عيسى ،البحرين وقاللي.

البوعينيــن ،أن االتحــاد نســق

وســيكون برنامــج ســحب القرعــة

خــال األيــام الماضيــة مــع قنــاة

مــن تقديم الزميــل اإلعالمي فواز

البحريــن الرياضيــة حــول برنامج

العبدهللا.

القرعــة ،إلخراجهــا بأفضــل صورة

ووجــه اتحــاد الكــرة الدعــوة إلــى

فنيــة وتنظيميــة ،وللوصــول إلــى

جميــع األنديــة المنضويــة تحــت

الجاهزية التامة الحتضان القرعة

مظلتــه المشــاركة فــي دور ثمــن

التــي ستســحب مراســمها مســاء

النهائــي لترشــيح ممثــل عنهــا

اليوم.

لحضــور مراســم القرعــة ،كمــا

ولفــت

البوعينيــن

إلــى

أن

آليــة ســحب القرعــة ســتكون

ســيحضرها ممثلو وسائل اإلعالم
الرسمية.

ويرغــب االتحــاد الكويتــي برئاســة ســيار العنــزي المنتخــب

ســعد عــوض المهــري األميــن العــام “ممثــل اإلمــارات والدكتور

حديثــا فــي منصــب الرئاســة احتضــان مقــر اللجنــة التنظيميــة

ابراهيــم ســالم الســكار رئيس اللجنــة الفنية “االمــارات” ورقية

ارض الكويت.

التمهيدي للمسابقة.
ورفــع النجمه رصيــده إلى  ١٦نقطة من ٦
انتصــارات و ٤هزائــم ،فيمــا وصــل رصيــد
جانب من اللقاء

وجــاء شــوط المبــاراة األول متكافئــا بين

علــى الفــارق نفســه بالتعــادل فــي الربــع

الفريقيــن ،إذ فــاز النجمــة فــي الربع األول

األخير .١٥/١٥

 ،٢٠/٢٥فيمــا تفــوق النويــدرات فــي الربع

وفــي المبــاراة األولــى ،حقق األهلــي فوزا

الثانــي  ،٢٦/٢٦قبــل أن يفــرض النجمــة

سهال على مدينة عيسى بنتيجة ،٧١/١٢٥

أفضليتــه فــي الشــوط الثانــي ،حيــث فــاز

رافعــا رصيــده إلــى  ١٩نقطــة ،فيمــا وصل

فــي الربــع الثالث  ،١٠/٢٩قبــل أن يحافظ

رصيد الخاسر إلى  ١٠نقاط.

منصــور الغســرة “مملكــة البحريــن” وســهيل
بــن قاســم الــزواوي “المملكــة العربيــة
الســعودية” والدكتــور ماجــد بــن

ويترأس اللجنة التنظيمية الخليجية

ســعيد البوصافــي “ســلطنة عمان”

المستشــار أحمــد الكمالــي الــذي

ومحمــد جاســم الكــواري “دولــة

اســتقال مــن رئاســة االتحــاد

النويــدرات إلــى  ١٤نقطة من  ٤انتصارات

أن حصل الحالة على المقعد الخامس.

“الملعــب” الــذي تبثه قناة البحرين

الرفاع الشــرقي ،الشــباب والحالة،

اإلمـــــــارات تــحــتــضــنــهــا مــنــذ حـــوالـــي  8ســنــوات

برامجهــا وإقامــة العديــد مــن البطــوالت علــى

منافســات الجولــة العاشــرة مــن الــدور

األخير بين الفرق الســتة الكبار ،وذلك بعد

 2019/2020في استوديو برنامج

المنامــة ،المحــرق ،النجمــة ،الحــد،

التــي تســتضيفها اإلمــارات منــذ أكثر من  8ســنوات لتفعيل

علــى صالــة اتحــاد اللعبــة ،ضمــن ختــام

السداسي ،إذ حسم الرهيب األزرق المقعد

لكــرة القــدم للموســم الرياضــي

مســتويين:األول

يضم:الرفــاع،

الخليجي والتي تتخذ من دولة اإلمارات مقرا لها.

األولــى لكــرة الســلة ،بفــوزه علــى حســاب

علــى البطاقــة األخيرة المؤهلــة إلى الدور

الجــاري ،قرعة كأس جاللة الملك،

حيــث تــم تقســيم األنديــة إلــى

تقدم االتحاد الكويتي أللعاب القوى إلى نظيره اإلماراتي بطلب استضافة اللجنة التنظيمية أللعاب القوى بدول مجلس التعاون

إلــى الدور السداســي لدوري زيــن الدرجة

فريقــي ســترة والنويــدرات في المنافســة

الخميــس الموافــق  10أكتوبــر

مســتويين لمباريــات دور ال ،16

حسن علي

أكمــل فريــق النجمة عقــد الفــرق المتأهلة

و ٦هزائم.

تقــام فــي  9.30مــن مســاء اليــوم

بطريقــة توزيــع األنديــة إلــى

الكويت تطلب تنظيمية ألعاب القوى

محمد الدرازي

وقضــى فــوز النجمــة أمــس علــى آمــال

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

اإلماراتــي

ليتــم

إجــراء

قطــر”

وســيار

العنــزي

“دولــة

الكويت.

االنتخابــات الجديــدة قبل عدة

وستشــرف اللجنــة التنظيميــة

أيام ليخلفه اللواء أحمد الصايغ

أللعــاب القــوى علــى تنظيــم

فيمــا لــم يتحــدد مصيــر رئاســة

مســابقة أم األلعــاب بالــدورة

اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة

المــرأة

حتــى اآلن لحيــن اجتمــاع مجلس
إدارة االتحاد اإلماراتي أللعاب القوى.
و تضــم عضوية اللجنــة التنظيمية كال من

السادســة

لرياضــة

الخليجيــة التــي ســتقام بدولــة
الكويت الشــقيقة مــن  20لغاية 30
أكتوبر المقبل.
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رجاالت الحالة يستنكرون تصرفات مجلس اإلدارة

لـــن يــقــفــوا مــكــتــوفــي األيـــــدي  ..وعــلــى مــجــلــس اإلدارة مــراجــعــة نــهــجــه الـــهـــدّ ام

اللجنة اإلعالمية

أثارت شكوى مجلس إدارة نادي الحالة ضد رجاالت وأبناء النادي حالة من السخط واالستياء
الشديدين ،واستفزت مشاعر رجاالت النادي الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لهذه الممارسة
الدخيلــة ،والتــي تعبــر عــن عــدم االحتــرام للنادي ورجاالتــه الذين أكــدوا أنهم لن يقفــوا مكتوفي
األيــدي أمــام التخبطات اإلدارية ومصادرة حق أبناء النادي في التعبير عن آرائهم ،وســيضعون
النقاط على الحروف؛ من أجل رد اإلدارة عن ســلوك نهجها الهدام ،وتصحيح المســار في النادي
لينصب العمل في المصلحة العامة بما يليق واألمانة التي يحملها مجلس اإلدارة.

استقلت حفاظا على اسمي

نادي الحالة ليس سلّما للتسلق!

ّ
وسجل عضو مجلس اإلدارة المستقيل يوسف

مــن جــانــبــه ،أدان سعد ســالــم الــحــارس السابق

التميمي موقفه الرافض لتصرف اإلدارة ووصفه

تـــصـــرف اإلدارة ب ــأق ــس ــى عــــبــــارات الــشــجــب

بالتصرف غير المسؤول كما تبرأ من هذا الفعل،

واالستنكار ،ووصف عملها بالـ “خربطة” اإلدارية

وأكد أنه استقال قبل ذلك لكي ال يرتبط اسمه مع

التي ال تصدر عن مبتدئين يسعون للتعلم في

الحاليه في اتخاذ القرارات السلبية
تلك اإلدارة
ّ

إدارات األندية.
وقال سالم“ :بصراحة لم أستغرب شكوى إدارة

وقـ ــال الــتــمــيــمــي ف ــي تــصــريــح صــحــافــي (حينما

النادي على رجاالت الحالة ،على اعتبار أن رئيس

يوسف التميمي

أحمد بوحمود

سعد سالم

بحق أعضاء النادي المحترمين.

تقدمت باستقالتي بعد االجتماع االول للمجلس
تردد بأنني استقلت َ
أل ِّني لم أحصل على منصب

النادي ونائبه ال يعرفان الكثير عن النادي ،وذلك
كونهما ليسا ممن قضى عمره أو ترعرع داخل

جسر عبور لمن يبحث عن مكان أو كرسي يطل

المتوقع للعديد من االعتبارات المرتبطة

قامت بعكس ذلك ،بل وتمادت في أفعالها

نــائــب الــرئــيــس ،وه ــذا صــحــيــح ،ولــكــنــه ج ــزء من

النادي ،بل وحتى لم يكونا ممن يحضر للنادي في

به على المجتمع ،وبالتالي يصل من يريد إلى

باإلرث الحاالوي ،وعطفا على االسماء التي

حتى وصل األمر بها ألن ترفع شكوى ضد

الحقيقه ،فأنا استقلت؛ ألنني لمست منذ االجتماع

أي وقت ،ولم يدخال النادي إال بعدما نجحا في

حيث يريد متسلقا على حساب الــنــادي ،وهذا

زج بها في شكوى غريبة عجيبة في كل

البيت الحاالوي الذي يضم خيرة رجاالت

األول أن اإلدارة الحالية لــن تــخــدم الــنــادي ،بل

االنتخابات ،لذلك أتفهم عدم معرفتهما برجاالت

األمر لن نقبله ولن نقف مكتوفي األيدي ونتفرج

تفاصيلها.

الحالة ممن خدموا النادي سنوات طويلة،

سترتكب العديد من األفعال والقرارات السلبية،

النادي وقيمه ومبادئه ،وال أستغرب قيام اإلدارة

على نادينا وهو يتهدم ألجل أمجاد شخصية،

وق ــال بــوحــمــود“ :لــقــد عملنا جــاهــديــن من

وتضع أســمــاء أبــنــاء الــنــادي فــي ملف؛ من

وعــلــى رأســهــا مــحــاربــة أبــنــاء ال ــن ــادي ورجــاالتــه

التي يترأسانها برفع شكوى ضد رجال مخلصين

فنادي الحالة كيان عريق ،وليس سلم تسلق أو

أجل لم شمل األســرة الحاالوية في تجمع

أجل إسكاتهم وإبعادهم عن النادي ،فيما

المخلصين وغيرها من األمور التي ال يسع المقام

أفنوا حياتهم في خدمة النادي”.

جسر عبور ليتم التعامل معه بهذه الطريقة”.

“لقاء األحبة” الذي نقيمه يوم الجمعة من

ينافي كل األعراف والقيم والمبادئ العامة

لذكرها من أهمها ما تطرق إليه رئيس النادي بعد

وأوضـــــح“ :إال أن الــغــريــب فــي األمـ ــر هــو عــدم

احترموا الديمقراطية التي أوصلتكم!

كل أسبوع في مقر ديوانية النادي ،ومنذ

واألصيلة للنادي ،وفي هذا الموضع أسأل:

انتخابه رئيسا عبر الحساب الرسمي للنادي في

اتخاذ أي خطوة من قبل رجاالت النادي إليقاف

الــيــوم األول لمسنا

لماذا يرفض مجلس اإلدارة ممارسة الناس

االنستغرام ،حيث قال بالحرف الواحد إنه يأسف

المهزلة التي تحدث داخل النادي ،فنحن نرى بأم
أعيننا كيف ُتهدم أركان نادينا وكيف تحول إلى

اإلدارة

حقوقهم التي كفلها دستور وقوانين مملكة

ال ــج ــدي ــدة رغــبــة

البحرين؟ أوليس الدستور هو من أعطى

أربعة أعضاء جدد في المجلس من غير قائمته،

ما يشبه الملكية الخاصة التي تحقق مصالح

جـــــــادة فـــــي فــض

الرئيس طموحات الــرئــاســة ومــا هــو أبعد

هذا التجمع وتفريق

مــن الــرئــاســة؟ أوليست الديمقراطية هي

الشمل الملتم ،بداية

التي أوصلت مجلس اإلدارة إلى كراسيهم؟

برفع اليد عن التجمع،

فلماذا يحاربون الناس التي تمارس حقها

وقــــد تــصــدر رجــــاالت

في الوقت الذي لم يكونوا ليصلوا إلى هنا

لــعــدم نــجــاح كتلته االنتخابية بالكامل ودخــول
هل هذا الكالم يعقل ،مجرد سؤال؟

خــاصــة ،وال نجد مــن يحرك ساكنا ،إننا نحترم

وبالفعل لم يمض على المجلس  ٤أشهر تقريبا

كلمة الجمعية العمومية ،وفــي الــوقــت نفسه

حتى صدقت رؤيــتــي ،أصبحت اإلدارة الحالية

نطالبها بالقيام بواجباتها في الرقابة والمحاسبة

ترتكب عمال غير م ــدروس برفع شكوى لــوزارة

قبل أن يقع الفأس في الرأس”.

الــشــبــاب والــريــاضــة على أعــضــاء الــنــادي ،والــذي

واختتم سالم حديثه بالقول“ :قبل كــل شيء

الشـــك بــأنــه عــمــل غــابــت عــنــه الــحــكــمــة والــحــس

يجب أن تــقــدم إدارة الــنــادي اعــتــذارهــا للبيت

اإلداري الصحيح ،وهو ما تسبب بشرخ كبير بين

الحاالوي على هذا التصرف األرعن ،ومن ثم البد

أبناء النادي الذين أخلصوا للكيان قبل أن تأتي

أن نوضح أن ما يحصل في الــنــادي عبارة عن

هــذه اإلدارة الحالية ،ونحن جميعا نرفض هذا

عبث و”خربطة في خربطة” ،فبدال من أن يقوم

التصرف الذي ال يمت لنا بصلة.

بدوره كمؤسسة وطنية تخدم المجتمع ،أصبح

أحمد مهدي
يخوض منتخبنا األولمبي لكرة
ال ــق ــدم عــنــد  7م ــن مــســاء الــيــوم

الفترة المسائية ،تخللتها بعض

(الــخــمــيــس) ،مــبــاراة ودي ــة دولية

الحصص في الفترة الصباحية.

أمــام نظيره السوري ،وذلــك على

ودخل العبو منتخبنا في معسكر

استاد مدينة خليفة الرياضية.

داخــلــي بفندق “جــولــدن توليب”

ويــأتــي اللقاء ال ــودي ضمن إطــار

بدءا من يوم اإلثنين الماضي.

برنامج إعداد المنتخب في تجمع

وتــضــم قائمة منتخبنا  24العبا

شهر أكتوبر الجاري بأيام “الفيفا”؛

شـــاركـــوا جــمــيــعــهــم ف ــي الــحــصــة

تــحــضــيــرا لــلــمــشــاركــة فــي بطولة

التدريبية األخــيــرة التي أقيمت

آسيا تحت  23عاما ،التي ستقام

مساء أمس على استاد خليفة.

خــال الفترة  8وحتى  26يناير

في الجهة المقابلة ،فإن المنتخب

المقبل في تايلند.

الــســوري األولــمــبــي وص ــل مساء

وم ــب ــاراة الــيــوم هــي األولـ ــى بين

الــثــلــثــاء ،وخ ـ ــاض م ــران ــي ــن كــان

الطرفين ،حيث ستتكرر المواجهة

آخرهما مساء أمــس على ملعب

يوم اإلثنين المقبل عند  7مساء

المباراة.

وعلى استاد خليفة أيضا.

ويشكل الــلــقــاءان الــوديــة فرصة

مــنــتــخــبــنــا األولــــمــــبــــي ب ــق ــي ــادة

جــيــدة لــلــجــهــاز الــفــنــي للمنتخب

ال ــم ــدرب الــتــونــســي سمير شمام

األولمبي نحو التحضير للبطولة

بــدأ التحضيرات يــوم  4أكتوبر

اآلسيوية.

جـ ــانـ ــبـ ــه،
أبــــــــــــــــــدى
أحـــــــــــمـــــــــــد
بــــــوحــــــمــــــود
أمــــيــــن ال ــس ــر
الـــــــــســـــــــابـــــــــق
اســـــتـــــغـــــرابـــــه
الــــشــــديــــد مــن
تــصــرف إدارة
الـــــــنـــــــادي ضــد
أبـــنـــاء الـــنـــادي،

الســتقبال وفد منتخب ألعاب القوى العائد من المشــاركة في النســخة الســابعة عشرة
مــن بطولــة العالــم التــي اختتمــت مؤخــرا فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة بعدما توج
منتخبنــا بثــاث ميداليــات متنوعــة (ذهبية وفضيــة وبرونزية) لتحتــل البحرين المركز
األول عربيا ،والثالث آسيويا ،والثاني عشر عالميا.
على وقع أنغام “الليوة” البحرينية والصرناي

وهنأهم بالميداليات التي حققوها؛ ليعكسوا

استقبل األبطال العالميين
واألهازيج الجميلة ُ

المكانة الرفيعة أللــعــاب الــقــوى البحرينية،

لـ ــدى وصــولــهــم ق ــاع ــة الــتــشــريــفــات بــمــطــار

متمنيا منهم مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد

الــبــحــريــن ال ــدول ــي ،لــيــتــفــاجــأوا باالحتفالية

من اإلنجازات المشرفة للرياضة البحرينية

البهيجة التي أعدتها لهم اللجنة األولمبية؛

مستقبال.

تقديرا لما قدموه من عطاء وإنجاز متميز،

ول ــم يقتصر االســتــقــبــال عــلــى الشخصيات

فيما كــان فــي انــتــظــار الــوفــد عــدد كبير من

الرسمية ،حيث تــواجــدت أع ــداد كبيرة من

الجماهير البحرينية ليحتفلوا معهم بهذا

الرياضيين يتقدمهم السفراء الرياضيون

اإلنجاز ويلتقطوا معهم الصور التذكارية.

للجنة األولمبية ،وهم نجم كرة القدم محمد

وشــارك األمين العام للجنة األولمبية محمد

بــن سالمين ،ونجم كــرة اليد سعيد جوهر،

النصف أبــطــال البحرين فرحتهم باإلنجاز

ونجم بناء األجسام سامي الحداد ،ونجمة

العالمي ،حيث التقط معهم الصور التذكارية

ألعاب القوى رقية الغسرة.

خالص شكرها وتقديرها إلــى سمو الشيخ

لكافة الرياضيين ،مبدية شكرها وتقديرها

خالد بن حمد آل خليفة على حرص سموه

للجنة األولمبية البحرينية على تنظيم ذلك

الستقبال وفد المنتخب ،والذي كان له بالغ

االستقبال الرسمي والشعبي الحافل ،والذي

األثر في نفوس جميع العدائين والعداءات،

أسعد جميع األبطال وأشعرهم بقيمة اإلنجاز

معتبرة تلك اللفتة بمثابة شــاهــد حقيقي

العالمي وصداه المحلي.

تقــام فــي شــهر ديســمبر  2020بمدينــة شــرم الشــيخ المصريــة

أطــلــق اتــحــاد االت ــح ــادات الــريــاضــيــة العربية

واألل ــع ــاب المعتمدة فيها وتشكيل اللجان

العربية الدورة العربية أللعاب الكرة والمضرب

التنفيذية وكيفية إدارة الـ ــدورة ،باإلضافة

 2020بمدينة شــرم الشيخ بجمهورية مصر

المنتخبين البحريني واإلماراتي وذلك في إطار استعدادات

وفي يوم الجمعة سيكتفي بحصة تدريبية صباحية ،على أن

وعــبــرت الــبــطــلــة الــعــالــمــيــة ســلــوى عــيــد عن

عــلــى مــا يــقــدمــه ســمــوه مــن دع ــم ومــســانــدة

حسن علي

 10حتى  13من اكتوبر الجاري.

تدريبيتين (صباحية ومسائية) على صالة شباب األهلي،

لقطات من االحتفاء

اللجان األولمبية تستحدث دورة ألعاب الكرة والمضرب

وسيتخلل ه ــذا المعسكر إقــامــة مواجهتين وديــتــيــن بين

ومــن الــمــؤمــل أن يقيم منتخبنا الــيــوم الخميس حصتين

للنقاش مع رجاالت البيت الحاالوي.

احتفالية متميزة ،وأمسية رائعة ،وفقرات متنوعة ،أعدتها اللجنة األولمبية البحرينية

والمقرر لها أن تقام بشهر ديسمبر العام المقبل

صالة الشارقة (سمنان).

اإلدارة للحضور إلى التجمع يوم الجمعة؛

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

تحط بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم (الخميس) رحالها
ً
ً
تدريبيا خالل الفترة من
معسكرا
في دولة اإلمــارات إلقامة

مساء على
ً
المواجهة األخرى يوم السبت في تمام الساعة 6

بهذا النهج اله ّ
دام ،كما دعىا أعضاء مجلس

احــتــفــالــيــة مــتــمــيــزة وأمـــســـيـــة رائــــعــــة وفــــقــــرات مــتــنــوعــة

الــتــابــع التــحــاد الــلــجــان األولــمــبــيــة الوطنية

البحرين) على صالة شباب األهــلــي (الــنــهــدة) ،فيما تتجدد

وأضاف“ :لقد توقعنا أن

وتفصيال ،ولن يقبلوا من اإلدارة أن تواصل

وشأنه بعد رفع اليد ،ولكنها

علي مجيد

والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو  .2020حيث ستقام المواجهة
األولـــى غ ـ ً
ـاء (بتوقيت
ـدا الجمعة فــي تــمــام الــســاعــة  5مــسـ ً

التجمع قائما”.

ال ــح ــال ــة ي ــرف ــض ــون هــــذه ال ــش ــك ــوى جملة

هذا الحد ،وتترك التجمع

بــــالــــتــــصــــرف غــيــر

لمالقــاة المنتخــب اإلماراتــي اســتعدادا ً لآلســيوية

إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة منتصف الشهر الجاري

أجل الحفاظ على هذا

تقف إدارة الــنــادي عند

واصـــــــفـــــــا إيـــــــاه

“أحمر اليد” يصل دبي اليوم

منتخبنا الوطني للمشاركة في التصفيات اآلسيوية والمقرر

الــحــالــة الــمــشــهــد؛ من

لوال هذه الحقوق؟”.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رجاالت

األولمبية تحتفي بأبطال العالم أللعاب القوى

وديا
األولمبي يالقي نظيره السوري ً
بخوضه حصصا تدريبية خالل

مـــــــــــــــــــــن

مــــــــن

منتخبنا الوطني لكرة اليد

مساء ،وباألمر ذاته سيكون برنامج
ً
يخوض مواجهته األولى
األحمر يوم السبت.
وتضم بعثة منتخبنا الــذي يقوده المدرب االيسلندي ارون

العربية.

اإلداري ـ ــة والــلــجــنــة المنظمة العليا واللجنة

إلــى اللجان األســاســيــة والمتمثلة فــي لجنة

اإلشــراف والمتابعة ،ولجنة أهلية الالعبين،
ولــجــنــة ال ــرق ــاب ــة عــلــى الــمــنــشــطــات ،ولــجــنــة

ومـ ــن الــمــؤمــل أن تــشــمــل الـ ـ ــدورة األل ــع ــاب

االنضباط ،ولجنة االستئناف ،واللجنة الفنية

كرة الطاولة ،البلياردو والسنوكر ،اإلسكواش،

العامة التحاد اللجان.

التالية :الــجــولــف ،الــتــنــس ،الــريــشــة الــطــائــرة،

البولو ،الهوكي ،كرة السرعة ،وأصدر االتحاد
الالئحة األساسية للدورة العربية أللعاب الكرة

لــألــعــاب ولــجــنــة الــحــكــام والــقــضــاة واألمــانــة

ك ــم ــا تــتــضــمــن ال ــائ ــح ــة الـ ــتـ ــزامـ ــات الــجــهــة

األحكام العامة والتعريفات.

للمجلس والتزامات الجهة الرياضية الوطنية

الدوحة بشهر  2011آخر دورة أقيمت تحت

األولمبية العربية على دورة ألــعــاب الــمــرأة

الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

الــمــســتــضــيــفــة والـ ــتـ ــزامـ ــات األمـ ــانـ ــة الــفــنــيــة

وتعتبر دورة األلعاب العربية التي اقيمت في

الــمــتــخــصــصــة والـ ــتـ ــزامـ ــات ات ــح ــاد الــلــجــان

مظلة االتــحــاد ،فيما يــشــرف اتــحــاد اللجان

االت ــح ــادات الــعــربــيــة بــاإلضــافــة إل ــى حقوق

العربية لألندية والتي تقام كل سنتين بإمارة

 17الع ًبا وهــم :محمد عبدالحسين ،قاسم الشويخ ،حسين
محفوظ ،محمد ميرزا ،جاسم السالطنة ،حسن شهاب ،أحمد

والمضرب لتقوم االتحادات العربية بدراسته

المقابي ،مهدي سعد ،حسن السماهيجي ،علي عبدالقادر ،بالل

واإلطالع عليه تمهيدا إلطالق الدورة رسميا.

بشام ،أحمد جــال ،خالد عبدهللا دليم ،محمد عبد الرضا،

وتتضمن الالئحة األساسية للدورة العربية

محمود حسين ،عبدهللا الزيمور ،أحمد حسين.

أللعاب الكرة والمضرب العديد من المواد التي

األولــمــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة ومــســئــولــيــات

تتناول ماهية الدورة وأهدافها وموعد الدورة

الرعاية ،والشئون المالية للدورة والعديد من
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إعداد :طارق البحار
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للتواصل17111479 :

فيلســوف هوليوود الرائع خواكين فينيكس في أعظم أدواره
طارق البحار

جســد شــخصية جوكر كان في ســتينات القرن الماضي وهو ســيزار روميرو بطابع كوميدي هرج ،عام 1989
قبل الشــروع والحديث عن الفيلم يجب ان نعرف بأن أول من ّ
ً
جســده المخضــرم المعتــزل ،جــاك نيكلســون ،تحــت إدارة تيم بيرتون ،لكنه كان متصنعا إلى أبعد الحدود ،عام  2008تحول األســترالي الراحــل ،هيث ليجر ،إلى جوكر تحت
ً
مدمنا على مضادات اكتئاب ،قبل عرض الفيلم بســتة أشــهر ،بســبب الحالة النفســية
إدارة المبدع نوالن ،في أداء أســطوري منحه أوســكار أفضل ممثل مســاعد ،لكنه مات

التــي أصابتــه مــن الــدور! وفــي رأي الشــخصي اخفق جاريد ليتو في شــخصية جوكر وذلك في احــداث فيلم “فرقة االنتحار”  ،2016وقدم المبــدع مارك هاميل صوت جوكر
فــي أفــام األنيميشــن الناجحــة ،واليــوم نحــن مع الرائع فيلســوف هوليوود الرائع خواكيــن فينيكس في هذا الفيلم المثيــر للجدل والذي يعرض حاليا بنجاح في الســينمات
البحرينية والعالم وتصدر سباق االفالم االمريكية بقوة.
وقــدم فينيكــس أداء ممتازا يقوده لالوســكار بقوة رغما

النفســية للجوكــر ،وكيــف يتحــول من شــخص عــادي او

مــن عشــاق افــام مارفــل حيث قــدم الشــخصية بعد ان

مريض نفسيا يحاول الشفاء الى امير الظالم والجريمة

اســتعد لهــا نفســيا وجســمانيا ،وفقــد الكثيــر مــن وزنــه

فــي جاثــام ،المهرج بيني يعشــق مشــاهدة مذيع برنامج

وتدخــل شــخصيا فــي العديــد مــن العمليــات واختــراع

حــواري ليلــي بأســم مــوراي فرانكليــن والــذي يقدمــه

الضحكــة الخاصــة بــه وســرها مــع احــداث الفيلــم الرائع

بامتيــاز النجــم الكبيــر (روبــرت دينيــرو) ،وكرهــه لمديــر

الجديــر بالمشــاهدة مــرة ومرتيــن ،خصوصــا بعــد فــوزه

والدتــه الســابق ووالــد باتمــان

مؤخــرا بجائــزة األســد الذهبــي (أفضــل فيلــم) فــي

تومــاس ويــن مــن بطولــة النجــم

مهرجــان فينيســيا الســينمائي بدورتــه األخيــرة،

(بريــت كوليــن) الــذي رشــح نفســه

وهــو يســتحق الترشــح كأفضــل فيلــم ،كمــا

لمنصب الحاكم ،وله عالقة بجارته

يســتحق “فينيكــس أوســكار” علــى أدائــه

الســمراء صوفــي التــي تقدمــه

الرهيب.

النجمــة (زازي بيتــز) ،يقنعــه زميــل له

امتــاز ســيناريو فيلــم  Jokerباإليقاع

فــي العمــل بحمــل مســدس للدفــاع عن

المتــزن الــذي لــم يتســارع للدرجــة

النفس بسبب تفشي االجرام في جاثام،

التي تفقده المنطق وتخلق فجوات

ويســتخدمه في لحظة غضب ،بعد أن

فــي بنائــه ودون التباطــؤ للدرجــة

يتعــرض للتنمر والضرب من قبل ثالثة

التــي توقعــه فــي شــرك الرتابــة،

رجــال أعمــال أثنــاء وجــوده فــي قطــار

استطاع بذلك جذب انتباه وتركيز

األنفاق بســبب مرضه وضحكه الحزين.

المتلقــي مــن المشــهد االفتتاحــي

وبمجــرد توقفــه عــن تنــاول األدويــة

وحتــى الخاتمــة دون اإلحســاس

يبــدأ الجانــب المظلــم من شــخصيته في

بالملل بأي فصل من فصول الفيلم.

الظهــور ،وتســيطر شــخصية جوكــر على

االحــداث تــدور حــول الشــخصية

بقايا آرثر المسكين!

ً
واضحــا مــن البدايــة أن فيلــم الجوكــر يختلــف
كانــت
ً
كليــا عــن أفــام الكوميكــس واألبطــال الخارقيــن التــي

ً
متمــردا
تزايــدت معــدالت إنتاجهــا بالســنوات األخيــرة،
علــى المقومــات الفنيــة المعتادة بهذا النمــط من األفالم،
حيث برع فينيكس كذلك في عكس مشــاعر شــخصيته
المتضاربــة والمتخبطــة ســواء مشــاعر القهــر والحــزن
المختنق بها من البداية أو مشــاعر الكراهية والنقم التي
ً
تدريجيا هذا باإلضافة إلى مشاعر األمل
تتنامى بداخله
فــي بلــوغ الحلــم التــي كانــت تتملكــه مــن آن آلخــر ،هذا
كلــه مــن خالل شــخص في األصــل يعاني مــن درجة من
درجــات االضطراب العقلــي ،األروع أن كان يتم االنتقال
بين كل هذا بهدوء واتزان شديدين.

إمارة أبوظبي في Underground 6

االنتهاء من سيناريو “”The Batman
انتهـ�ى المخـ�رج مـ�ات ريفيز مـ�ن كتابة سـ�يناريو فيلمه الجديـ�د“ “�The Bat
 ،”manالذي يقوم ببطولته الممثل الشــاب روبرت باتينســون ،ومن المقرر
طرحه في  21يونيو  2021بصاالت السينما العالمية.
وكشف “باتينسون” خالل مقابلة مع

علــى فرصــة لمقابلــة مخــرج الفيلــم

مجلة “فارايتي” األميركية ،أن ريفيز

الــذي تعنــت فــي مقابلتــه أكثــر مــن

انتهــى بالفعــل مــن كتابة الســيناريو

مــرة .ويذكر “باتينســون” أنــه عندما

وبنــاء عليه ســمح له بإجــراء مقابلة
ً

حانــت الفرصــة لمقابلتــه لــم أكن قد

مــع المجلــة .وأضــاف خــال اللقــاء

قــرأت النــص بعــد ،فقــام بتدويــن

أنــه لطالمــا حلــم بــأداء هــذا الــدور،

مجموعــة كبيــرة مــن المالحظــات

وقــد كافح كثيــرًا من أجل الحصول

حول الشخصية.

ميليسا مكارثي ضد السخرية

أحــدث اإلنتاجات التي اختــارت اإلمارة موقعــا للتصوير

مــن أفضل الممثــات الكوميديات في الواليــات المتحدة األميركية

تألقت إمارة أبوظبي بمشاهد مميزة في الفيديو الدعائي الذي أطلقته ،أمس ،شبكة “نتفليكس” ،لفيلم “ ،”Underground 6الذي يلعب بطولته
ّ
الممثل العالمي رايان رينولدز ،ويخرجه المبدع الحائز عديد الجوائز مايكل باي.

ة األميركية ،درســت في أكاديمية
ي من مواليد  26أغســطس  1970في بالينفيلد-إيلينويس بالواليات المتحد 
النجمة الكوميديةميليســا مكارث 
ك لتشق طريقها في عالمهوليوود ،وقد استطاعت ميليسا حصد
 ،Illinoise Universityثمّ انتقلت بعدها إلىلوس أنجلوس ،ومنها إلىنيويور 

وقــد تعاونــت كل مــن “نتفليكــس” و”ســكاي

العديد من الجوائز وكانت مسيرتها الفنية ،ومازالت حافلة وتعتبر من أفضل الممثلين الكوميديين في الواليات المتحدة األميركية.

دانــس ميديــا” أثناء تصويــر الفيلم في نوفمبر
 2018مــع  twofour54أبوظبــي ،التــي قدمــت

فــي العــام  2016حلــت ميليســا مكارثــي في

لهمــا كافــة خدمــات اإلنتــاج الالزمــة طــوال

المرتبــة الثانيــة بعــد جينيفــر لورانــس ألعلى

فتــرة التصويــر علــى مــدار  30يومــا فــي 4

النجمات دخال في الواليات المتحدة ،وحلت

مواقع مختلفة تشــمل صحــراء ليوا وأبوظبي

رابعــة فــي العــام  2017بدخــل  18مليــون

والشارقة ورأس الخيمة.
َّ
عقبــت نائب رئيس مجلــس إدارة twofour54

دوالر.
علــى الرغــم مــن أنهــا برهنت عن أناقــة عالية

مريــم عيــد المهيــري قائلــة فــي تصريحــات

علــى الســجادة الحمــراء مــرارا فــي حفــات

صحافيــة مؤخرا على هامش عمليات اإلماراة

توزيــع الجوائــز أو فــي افتتاحيــات األفــام

ونجاحهــا فــي اســتقطاب شــركات اإلنتــاج:
“يســعدنا أن نــرى أبوظبــي مجــددا ضمــن

أحــدث اإلنتاجــات الهوليوودية التــي اختارت

الــذي تقدمــه “لجنــة أبوظبــي لألفــام” ،والــذي

مشــروع إنتــاج عالمــي ضخــم يرســخ مكانــة

اإلمــارة موقعــا لتصويــر مشــاهدها ،مســتفيدا

يتيــح اســترداد  % 30مــن تكاليــف اإلنتــاج

اإلمــارة كوجهة تصويــر رائدة .وتشــرفنا أيضا

مــن مواقــع التصويــر المتنوعــة التــي يتجــاوز

ومــا بعــد اإلنتاج التي يتــم إنفاقها في اإلمارة.

بالترحيــب بفريــق عمــل نتفليكس فــي إمارتنا

عددهــا  ،700وما تمتلكه مــن مواهب إعالمية

ويســجل الفيلــم عودة شــركة “نتفليكــس” إلى

وتقديــم كافــة ســبل الدعــم لتســهيل عمليــة

متخصصــة ،ومرافــق اإلنتــاج الحائــزة عــدة

أبوظبــي بعــد إنتــاج فيلمهــا “آلــة الحــرب” مــن

جوائــز عالميــة ،إضافــة إلــى برنامــج الحوافــز

بطولة النجم العالمي براد بيت العام .2015

التصويــر” .ويُ عــ ّد فيلــم “”Underground 6

 St. Francis Academyالتي يطلق عليها في الوقت الحاضر  ،Joliet Catholic Academyكما ودرست الغزل والنسيج في جامعة Southern

فــي األعــوام الماضيــة ،إال أنــه لم يكــن باألمر
الســهل بالنســبة لـــ “ميليســا مكارثــي” التــي
كشــفت فــي العــام  2012أن مصممــي أزيــاء
لــكل النســاء اللواتــي يعانيــن مــن ســخرية

عديدين رفضوا أن يصمموا لها فستانا لتطل

كيلوغرامــا مــن وزنهــا وأطلقــت خــط أزيــاء

بها في مناســبات مهمــة ،خصوصا في توزيع

خاص بها وهو للنساء ذوات الوزن الزائد.

محيطهــن أو مــن تعليقاتهــم الجارحة؛ وذلك

الجوائز وذلك بســبب مقاسها الكبير .ميليسا

وعبــرت ميليســا عــن انزعاجهــا مــن تصنيــف

فقــط ألنهــن لديهــن وزن زائــد ،داعيــة إياهــن

التــي قالــت إنهــا اضطرت حينها لخســارة 35

المــرأة بحســب وزنهــا ووجهــت رســالة دعــم

إلى تجاهل كل هذه األمور!

هايدي كلوم تغير اسمها
م باألوراق الرســمية لتغيير اســم عائلتها إلى كوليتز
تقدمت النجمةهايدي كلو 
نسبة إلى زوجهاتوم كوليتز.

توم هوالند ..األفضل
قــال النجــم جيــك جيلينهــال إن النجــم العالمــي الشــاب تــوم هوالنــد هــو أفضل
شخص يجسد شخصية “.”Spider Man
ومــن المعــروف أن أول ظهــور

في الجزء الثاني.

لشــخصية “ ”Spider Manكان فــي

ويعد النجم توم هوالند هو الشــخص

الجــزء األول مــن الفيلــم الــذي يحمل

الثالــث الــذي يجســد الشــخصية ،فقد

اسـ�م“  “�Spider-Man: Home Com

جســدها فــي البدايــة النجــم توبــي

 ”ingوبعدهــا ظهر في فيلم “Captain

ماجوايــر وقدمهــا لثالثــة أجــزاء

 ”America: Civil Warثــم ظهــر فــي

مختلفــة ،وبعدهــا جســد الشــخصية

فيلمــي “ ”Avengersاألخيريــن ،وفــي

النجــم أنــدرو جارفيلــد لمــدة جزئيــن

النهايــة شــارك النجم جيــك جيلينهال

ليأتي في النهاية توم هوالند.

وأكــد موقــع جاســت جيــرد أنــه فــي

ونشــر الموقــع وثيقــة تثبــت األمــر

الوثائــق أكــدت هايــدي أن الــزواج هــو

وتاريخهــا يعــود إلــى  22شــباط 2019

السبب الحقيقي الذي دفعها الى ذلك.
ً
عامــا ،فاجأت
وكانــت كلــوم البالغة 46

وهــو التاريــخ نفســه الــذي التقــت فيه

الجميــع حينما كشــف موقــع  TMZأنها
ً
ســرا مــن حبيبهــا الموســيقي
تزوجــت

ً
عاما.
توم كاليتز والذي يصغرها ب 16

هايــدي ب كاليتــز حيــث كشــفت فــي
أحد تصريحاتها الصحافية أنها التقت
بــه في هذا اليوم بالتحديد وســترتبط
ً
أيضا في نفس تاريخ لقائهما.
به

نجاح Born A King
تصدر الفيلم العالمي ( )Born A Kingشباك التذاكر في صاالت السينما بالخليج،
بعد انطالق عرضه يوم الخميس الماضي.
بعــدد يتجــاوز  59ألــف مشــاهد فــي

الموافق  11أغسطس  ،1919وعمره 13

األســبوع األول ،حيــث كان  30ألــف

عامً ا وقتها ،واالجتماع مع الملك جورج

مشــاهد منهــم فــي الســعودية فقــط.

الخامــس ملــك إنجلتــرا تلبيــة لدعــوة
الملك ممثالً عن والده الملك عبدالعزيز.

وإنجلترا وإسبانيا ،ويتناول حياة الملك

يشــار إلى أن “وُ لد ملكا” ()Born A King
ً
حاليا في دور العرض السينمائي
يعرض

إلــى بريطانيا في  15ذو القعدة 1337هـ

بنجاح.

الفيلــم إنتــاج مشــترك بيــن الســعودية
فيصــل بن عبدالعزيــز المبكــرة ،وزيارته

22

tariq.albahar
@albiladpress.com

مركز شباب الهملة يعرض “ذهان”

تواصــل فعاليات مهرجان خالد بن حمد للمســرح الشــبابي

قام المسؤولون عن موقع
التواصل االجتماعي
“يوتيوب” بإيقاف القناة
الخاصة بالفنان القدير
عبدهللا الحبيل بسبب
اتهامه بتجاوز الحقوق
الملكية لبعض المواد التي
يقوم ببثها عبر القناة.

الخميس
األحد

2019
أكتوبر
10 15
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أكتوبر
1441
ذو صفر
11 15
1438
الحجة

جنب من الحضور

السعداوي متابعا

تواصــل العــروض المســرحية في المرحلــة النهائية من فعاليات مهرجــان جائزة خالد بن
حمــد للمســرح الشــبابي الخامــس للمراكــز الشــبابية واألنديــة الوطنيــة ولــذوي العزيمــة،
والــذي يقــام تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ،والــذي يقــام
بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة
وقدم فريق مســرح مركز شباب الهملة يوم
األثنين الماضي مســرحية “ذهان” كانت من
اداء كل مــن نــورة عيــد الخالــدي ،المؤلــف
والممثلــة ،ربــاب مهــدي عيســى ،مســاعد

جانب من العرض..نصوير يوسف سلطان

مخــرج ومؤلــف وإعــداد ،حســن خليــل
فالمــرزي ،المؤلــف ،مريــم صــادق منصــور،
المؤلــف ،عائشــة أحمــد عبد العزيــز ،تصميم
الديكــور ،ريم إبراهيم يوســف أزياء مكياج
إكسســوارات ،حسين إسماعيل حماد ،مدير
اإلنتــاج ،محمود إســماعيل ،اضــاءة ،صادق
عبــد الرضــا منصور ،ممثل ،علي حســن عبد

معرض “ 35م ليثوغراف” لجمال عبدالرحيم
تحــت رعايــة وكيــل وزارة الداخلية

لشــؤون

الجنســية

هللا ،ممثــل ،لطيفــة عبــد هللا محمــد ،ممثلة،
نيلة عبد هللا محمد ،ممثلة
وشــهد عــرض المســرحية أعضــاء لجنــة
التحكيــم ولجنة التقييم باإلضافة الى عدد

والجــوازات

مــن الممثليــن والفنانيــن وأعضــاء االســرة

واإلقامــة الشــيخ راشــد بــن خليفــة

الفنيــة والمســرحية البحرينيــة والذيــن

آل خليفــة تقيــم جمعيــة البحريــن

اشــادوا بالعــروض المســرحية التــي يقدمها

للفنــون التشــكيلية معرضــا فنيــا

الشــباب البحرينــي الذين ســاهموا في ابراز

للفنــان القديــر جمــال عبدالرحيــم

الحركــة المســرحية الشــبابية وتبيان حجم

بعنــوان “ 35م ليثوغراف” وذلك في

منى فيروز ومصور المهرجان يوسف سلطان والفنان أحمد مبارك

الكــوادر الشــابة التــي يمتلكهــا المســرح
الشبابي البحريني
وفــي نهايــة المســرحية قــام ضيــف العرض
الفنــان جمعــان الرويعــي بتكريــم أفضــل
ممثلة ومنحها جائزة التميز للممثلة الناشئة
نيلــة عبــدهللا محمد حيث تميــزت بمهارتها
واجادتهــا لــأدوار فــي المســرحية وقدرتها

الكبيرة على األداء والتميز.

الخامســة يــدرك حجم التطــور الذي منحته

ويعتبــر مهرجــان خالــد بــن حمــد للمســرح

الجائــزة للشــباب البحرينــي القــدرة علــى

الشــبابي مــن المبــادرات الرائــدة علــى

انتــاج مســرحيات احترافيــة فــي كامــل

مســتوى المنطقــة لمســاهمته فــي احيــاء

عناصرهــا مــن خــال تقديــم نص مســرحي

المسرح الشبابي باألندية الوطنية والمراكز

هادف وتمثيل رائع وديكور مثالي واضاءة

الشــبابية باإلضافــة الــى اكتشــاف المواهب

مســتوحاة وإخراج متميز ،مما يؤكد أهمية

الشــبابية ،والمتتبع لمســيرة جائزة خالد بن

الجائــزة وعلــو قيمهــا ورســالتها وأهدافهــا

حمد للمســرح الشــبابي وصوال إلى نســخته

النبيلة.

تمام الســاعة السابعة من مساء يوم
االثنيــن القــادم الموافــق  14اكتوبــر
بمقر الجمعية على شارع البديع.

يعــ ّد الفنــان جمــال عبــد الرحيــم

ويســتمد الفنــان الحائــز علــى الكثير

مــن أبــرز الفنانيــن المعاصريــن فــي

مــن الجوائــز الفنيــة مواده المشــكلة

البحريــن ،الذيــن تقام لهــم المعارض

لمخيلتــه الفنيــة الخصبة من نســيج

بغزارة في أوروبا والشرق األوسط.

الحضارة العربية.

جانب من العرض..نصوير يوسف سلطان

IMG-20191008-WA0036

المخرجة نورة عيد في الندوة التطبيقية

سمية تنفي

سوزان تدحض

قصة حب

نفت الفنانة سمية الخشاب الشائعات التي سرت عن عودتها

دحضت التســجيالت التي قدمتها الممثلة الســورية ســوزان

نفت الممثلة المصرية منة عرفة ما تردد عن عقد قرانها وزواجها

“اليوم السابع” أن األمر ليس إال مجرّد شائعة سخيفة.

لتحل ضيفة على
ّ
صحة تصريحها حول دعوة وُ ِّجهَ ت إليها

وقالت منة عن الشائعة المتداولة :ال أعيش قصة حب حالياً،

لطليقها الفنان أحمد سعد واعتبرت في تصريحها لموقع

وشــرحت أنه ربما تاه البعض بســبب ظهورها األخير فى

أحــد البرامــج التلفزيونيــة حيث أشــارت إلــى أن عالقتها

بطليقة على ما يرام كويســة وأنه يتصل بها أحيانا ليسألها

عن بعض األمور ،وهــذا ال يعنى أبدا أننا عدنا إلى بعضنا بحياةٍ
زوجية.

في الفترة األخيرة.

نجــم الدين كالم مواطنها الممثل باســم ياخــور الذي نفى

وال يوجد أي شخص في حياتي الخاصة في الوقت الراهن.

برنامجه “أكلناها” على شاشة تلفزيون “لنا”.

وكشــفت عرفة عن أنها ستشــارك في فيلم ســينمائي قريباً،

ولقد نشر موقع “الجديد” التسجيالت الصوتية التي حصل

مع الممثليــن المصريين بيومــي فواد ومصطفى أبو ســريع.

عليها من “نجم الدين” ألحد افراد فريق العمل في تلفزيون

لتحل ضيفة على البرنامج علم ًا
ّ
“لنا” ،الذي دعا النجمة السورية

أن الفنانة بررت رفضها المشاركة ألنه بحسب تعبيرها مبني على الفتن.

 10اكتوبر
2009

كمــا تمنت تكــرار التعاون مع الفنان الكوميــدي أحمد حلمي ،بعد
مشاركتها معه في فيلم “مطب صناعي”.

2012

تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تعلن عن تنفيذ أضخم حملة لسحب
السيارات عبر العالم منذ عام 1996

2013

جائزة سخاروف لحرية الفكر لسنة  2013منحت للناشطة الباكستانية مالال يوسف زي

أرمينيا وتركيا توقعان

2014

اتفاقات ثنائية لتطبيع
عالقاتهما بعد قرن
من العداء بسبب

مالال يوسف زي وكايالش ساتيارثي يفوزان بجائزة نوبل للسالم

مذابح األرمن
الناجمة عن
قيام القوات

الفرنسي جان تيرول يفوز بجائزة نوبل في العلوم االقتصادية

العثمانية بقتل جماعي
لألرمن في الحرب العالمية
األولى

قتيل على األقل
ً
محطة قطارات يُ خلّفان حوالي 97
َّ
تفجيران في العاصمة التُ ركيَّ ة أنقرة قُ رب

الميزان

الحمل
تعاني من تراجع في المعنويات والحظوظ

نظم وقتك جيدا وكن واضحا في أولوياتك

بشكل كبير

العقرب

الثور

يمكنك التحرر من األنماط التقليدية

تنظر في أمور مالية او معامالت إدارية

القوس

الجوزاء
قد تعمد إلى تغيير نمط او قبول تنازل

السرطان

معنوياتك مرتفعة وحظوظك كذلك في اليوم
األول

الجدي
يجب أن تأخذ مسارا تحويليا مختلفا لتجنب

ال تكن مغرورً ا اشترك في المشروعات المختلفة

األسد

العقبات

الدلو
تجد اليوم المعلومات التي كنت تبحث عنها

قد تقدم لك اإللهام فيما يخص خططك

بسهولة

الخاص

الحوت

العذراء
ال تكن متحفظا .فترة ديناميكية جدا ومناسبة

تظهر بعض المسائل المالية وقد يطلب منك
قرض

tariq_albahhar
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أوركسترا الموروه تطلق فعاليات “البحرين الدولي للموسيقى”
يســتعد روّ اد الفنون الموســيقية في مملكة البحرين الســتقبال موســم جديد من مهرجان البحرين الدولي للموســيقى ،حيث ينطلق المهرجان بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة
واآلثار يوم  19أكتوبر 2019م مع حفل أوركسترا الموروه في مسرح البحرين الوطني .ويمكن الحصول على تذاكر الحفل من خالل محالت فيرجين ميغا ستور البحرين سيتي
سنتر أو على الموقع اإللكتروني للمحالت
وتعــد أوركســترا المــوروه مــن أعــرق فــرق األوســكترا

الفرنســية ،حيــث أسســها تشــارلز المــوروه عــام 1881م.

ويرتبــط اســم أوركيســتر المــوروه بعــدد مــن األســماء
الكبيــرة فــي عالــم الموســيقى أمثــال بــول بــاراي ،إيغــور

ماركوفيتــش ،جــان مارتينــون ،يوكاتــا ســادو ،ليونــارد
بيرنشــتاين وكالرا هاســكل .وبعــد مــرور أكثــر مــن قــرن
ونصــف علــى تأسيســها ،تعمــل أوركســترا المــوروه علــى
تدشــين صفحــة جديــدة فــي تاريخهــا مع تأســيس فرقة

الموروه ألوركســترا الحجرة وإطالق حفل يحمل عنوان
“  100%مــوزارت” تحــت إدارة عــازف الكمــان هــوغ

بورساريلو
» »عبّرت النجمة التركية هازال كايا عن سعادتها لشعورها بركالت الجنين
في بطنها خالل احتفالها بعيد ميالدها حيث نشرت صوراً استعرضت
فيها حملها في شهرها الثامن ،ولقطات مع زوجها المخرج والممثل
التركي علي آتاي.
» »وعلقت كاتبة بالتركية ما يعني“ :لقد تعلمت الكثير في العام الماضي
 ...لقد كانت سنة من الثقة واالستسالم لحياة متسارعة .لكني أشعر
بأنني محظوظة للغاية بالراحة في حضن عائلتي وأصدقائي”.

وستق ّدم األوركسترا على خشبة المسرح حفلة كالسيكية
بامتيــاز ،حيــث ســتعمل علــى تقديــم أفضــل إنتاجــات

األوركســترا وستكشــف للجمهــور براعــة أســلوبها بكل ما

فيه من عراقة وإبداع .وســيقترب هذا العمل الموســيقي

والتــي ّ
مهــدت لــه الطريــق للدخــول فــي عالــم موســيقى

ودار المحــرّ ق مــا بيــن  19و 26أكتوبــر الجــاري .وللمزيد من

ال مثيــل لهــا .وللمــرة األولــى علــى اإلطــاق ،تقــ ّدم فرقــة

للموســيقى هــذا العام فعاليات أخرى من أمســيات وحفالت

يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة واآلثار على شــبكة

جان فيليب كوالرد ،المنتمي إلى عائلة موســيقية عريقة

ثقافيــة عديــدة في المملكــة كالصالة الثقافيــة ،مركز الفنون

من قلوب الجمهور وسيسمح لهم باالطالع على المخزون
الموســيقي المتنــوّ ع للفرقــة ،التــي تعــد بتقديــم إبداعات

المــوروه ألوركســترا الحجــرة ضيــف الشــرف المايســترو

الحجــرة هــذا ويضــم جــدول مهرجــان البحريــن الدولــي

موســيقية وورش عمــل متخصصــة تســتضيفها مواقــع

المعلومــات حول المهرجان ومعرفة آخر تطورات الفعاليات
االنترنــت  www.culture.gov.bhأو متابعة حســابات هيئة

الثقافة على موقع التواصل االجتماعي @.culturebah

األفالم القصيرة الهادفة في “الشارقة السينمائي لألطفال والشباب”
تنقــل أهدافــا ورســائل وأفــكارا مبدعــة مــن الشــباب الطمــوح إلــى العالــم
خاص
ً
زمنــا في الســينما العالمية ،ظهرت أولــى األفالم الطويلة التي لــم يخرج صناعها حتــى اللحظة من ثوب
بعــد تحــوالت تقنيــة اســتغرقت
الفيلــم القصيــر ،متأثريــن بالتكثيــف وتقطيــع المشــهد وإيقاعه المختــزل وقدرته على إيصال رســائله في أبلغ صــورة وأقصر وقت وكما
استطاع سلفادر دالي ولويس بونويل في فيلمهما القصير “كلب أندلسي” ( )1929تمرير انتقاداتهم لكثير من الظواهر التي كانت سائدة
فــي عصرهمــا خلــف صورهمــا الســوريالية المتالحقــة ،ينجــح اليــوم مخرجون ّ
جلهم من الشــباب فــي تقديم رســائلهم الذكيــة عبر أفالم
ً
سنا
مشابهة تستقطب عادة من هم في جيلهم وأصغر
ّ
ّ
يشــكل أحــد االهتمامــات األساســية
توجــه

يتناول واقعة ربما تتكرّر مع بعض األطفال

حيــن يتقاســمان لعبــة كــرة الطائــرة لتنشــأ

لمهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي

فــي مختلــف ثقافــات العالم وهــم ينتظرون

بينهما صداقة أساسها ممارسة الرياضة

لألطفــال والشــباب الــذي تنطلــق دورتــه

طعــام الغــداء ،حيــث يبدؤون بســرد حكاية
ّ
يتحلقــون
يبــادر جميــع أفــراد األســرة وهــم

فيلمــه “الســمك” ( )2017الذي يــروي حكاية

مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات
ّ
تنظمــه مؤسســة
يســعى المهرجــان الــذي

حول المائدة باإلضافة عليها ونسج أحداث
ً
هربا من
غرائبيــة يلــوذون إليها في المســاء

“فــن” المعنيــة بتعزيــز ودعم الفــن اإلعالمي

قسوة والدهم

الصغيــرة ،حيــث تتخلــى عن العشــاء مقابل

لألطفــال والناشــئة فــي اإلمــارات ،وتتخــذ
ً
مقــرا لهــا ،إلــى ترســيخ هــذا
مــن الشــارقة

أمــا “تفاحــات وبرتقــاالت” ( )2018للمخرجة
ّ
فيتحــدث عن قوة
الهندية روكشــانا تبســم،

تأمينــه لهما ،بينما يهرّبان الطفالن طعامهما
الــذي يحصــان عليــه فــي المدرســة لمنحــه

الســابعة في  13إلــى  18أكتوبر الجاري في

ويق ّدم المخرج اإلســباني خافيير كوينتاس

أمً تربــي ولدين صغيريــن ،وهي تعمل فوق
طاقتها من أجل تأمين سبل العيش لعائلتها

النــوع مــن الفنــون علــى صعــد متعــ ّددة،

الصداقــة التــي تتغلــب علــى العــداء بيــن

إلى والدتهما

ســواء فــي ترســيخ ذاكــرة ســينمائية فــي
ّ
تلقــي كافة أشــكال التعبيــر القصيرة لتعالج

األجيــال ،مــن خــال قصــة فتاتين تعيشــان

“منحوتــة الحصــان” ( )2017عنــوان فيلــم

فــي بلــد خيالــي مــن عالــم الفواكــه ينقســم
ّ
ســكانه بيــن مــن يأكلــون البرتقــال ومــن

المخرجــة المكســيكية ســينثيا فرنانديــز
تريخــو التــي تتبع صداقة تنشــأ بيــن الفتاة

يتناولــون التفاح ،في إســقاط على اختالف

الصغيــرة ماتيليــدي مع الحصــان أولونيس،

قضايا الواقع وتحمل العديد من المضامين
ّ
والتخلص في الوقت نفســه من
اإلنســانية،
ً
غالبــا عنصــر
حســابات الســوق التــي تعتمــد
ّ
وتفضل الخطاب المباشر
اإلثارة

ً
أيضــا فيلم “هل أنت كــرة طائرة؟”
ويُ عــرض

الثقافة بين المجتمعات

والخيول التي تجمع بين الخيال والواقع

وتحضــر هنــا صناعــة األفــام بأبعادهــا
التعليميــة والتثقيفيــة التــي تتنــاول قضايا

اإليرانيين محمد بخشي
( )2018للمخرجين
ْ

ويذهــب المخــرج التونســي مطيع دريد في

وســعيد أهانــج ،اللذيــن يرصــدان مجموعــة

األســرة ،والتحديــات البيئيــة ،وتأثيــر

من الالجئين المحاطين بسياج من األسالك
ّ
يتولى حراســتهم عدد من
الشــائكة ،والذين

المواضيع الراهنة ،من خالل توفير الدورات

الجنــود ،ال يتولــد التفاعــل بينهمــا إال

التكنولوجيــا

واإلبــداع،

وغيرهــا

مــن

فــي إضــاءة على تاريــخ العالقة بين البشــر

فيلمــه “يســار يميــن” ( )2018إلــى معالجــة
اختــاف تجــارب الطفــل فــي اســتجابته
للخســارة وتق ّبــل التجــارب والنــدم ،عبــر

قصة ياســين الطالب األعســر في المدرسة

ّ
يتوقــف
وفــي فيلمــه “مســحور” (،)2018

االبتدائيــة ،الذي يعاني من توجيهات والده

معهما

لتحويل لعبه وكتابته باليد اليمنى

ويســتعرض المخــرج البريطانــي باريــس

وتصوّ ر المخرجة اإليرانية مريم زارعي في
فيلمهــا “ماجراليــن” ( )2019قصــة أم تخفق
فــي تدبّــر حيــاة ولديهــا نتيجــة خالفاتهــا
المتواصلــة مــع زوجهــا ،لكنهــا تضطــر فــي
النهايــة للتخلي عن ولديهــا اللذان يختبران
تجربة قاسية في محاولتهما فهم ما يجري

زارســيل فــي فيلــم “ضربــة” ( )2018العالقة
بين العبي الجمباز الشقيقين إسحاق ونوح
ومدربهمــا الــذي ينتظــر الكثيــر منهمــا فــي

ً
ضغوطــا عديــدة لتلبية
وقــت يعيشــان فيــه
توقعاته

المخــرج الهنــدي ســوهيت خانــا عنــد تأثيــر
قــراءة قصــص الرعــب علــى طــاب فــي
مدرسة ،تتحوّ ل لديهم الكثير من المعطيات
الخيالية إلى واقع يثير األحداث حولهما
ويتنــاول المخرج المكســيكي ألدو ســوتيلو
الزارو فــي فيلم “ستاردســت” ( )2017قصة
أدان ،ابــن جامــع القمامــة فــي
مدينة مكســيكو ،الذي تراوده

التدريبيــة واألنشــطة التفاعليــة

األحــام مــا يثير انتبــاه معلمه

سيكون الجمهور على موعد مع

اإليرانيــة فاطمــة توســي فــي

ّ
المتخصصة
وورش العمل
أفــام قصيــرة منهــا “ 3أقــدام”
( )2018للمخرجــة الكولومبيــة
جيزيــل جينــي ،التــي تتأمــل
قصــة بســيطة يعيشــها الطفل
جونزالــو في بحثــه عن إجابة
لتســاؤل أساســي فــي حياته:
هــل يحافــظ علــى نظافــة
حذائــه أم يضحــي بهــا فــي
سبيل استمتاعه بكرة القدم؟
“حكاية عائلة” ( )2017عنوان
فيلــم المخــرج اإلســباني
خوســيه كــورال يورينتيــه،

في المدرسة ،وتق ّدم المخرجة
فيلم “الثــور األميركي” ()2018
حكايــة الفتــى صاحــب تأميــن
شؤون أسرته من خالل اعتنائه
بثور العائلة
أمــا المخــرج اإليرانــي علــي
خشــدوني فاراحانــي فيجســد
فــي فيلم “يوم الواجب” (،)2019
قصــة الطالبــة “برديســي” التــي
تلتحــق

بالمدرســة

الثانويــة،

ولكنهــا تثيــر الكثير من المشــاكل
اثنــاء مرافقتهــا نغــم الطالبــة فــي
المدرسة االبتدائية.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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اهتمامً ــا بالشــعر المســتعار للصحافية .وبعد أن نال الحيوان ثقــة الصحفية ،وجلس على كتفها،
قــام بخلــع الباروكــة مــن رأســها أثناء البث المباشــر ،مما وضعهــا في موقف حرج جــدا .ونتيجة
لذلك ،استعادت الصحافية شعرها المستعار من الحيوان ،وتابعت مقابلتها مع مدير الحديقة.

معركة عنيفة بين طيار

ومضيفة على متن طائرة

حدثت مشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة
“ريبابليك أيرويز” في مطار “دينفر” األميركي.
ورصــدت الكاميــرات المعركــة فــي  13ســبتمبر ،حيــث يظهر علــى مقطع
الفيديــو الــذي يســتمر لتســع ثــوان ،كيــف ضربــت المضيفــة الطيــار ،ثــم
ابتعدت عنه ثم يلكمها الرجل في البطن ويصفعها على وجهها.
ووقعــت الحادثــة صباحــا ،وقــد تم اعتقــال الرجــل والمرأة بتهمــة العنف
المنزلي واالعتداء ،ومن غير المؤكد إن كان كالهما قد مثال في المحكمة
يوم أمس األول أم ال.
وقالــت شــركة الطيــران اإلقليميــة إنــه تــم فصــل الموظفيــن مــن شــركة
“ريبابليك إيرويز” ،وجاء في بيان الشركة“ :لقد حققنا في الحادثة الذي
شارك فيها اثنان من موظفينا واتخذنا اإلجراءات المناسبة بما يتفق مع

نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيان
تلتقط صورة شخصية مع فتاة أثناء زيارة نصب
تسيتيرناكابيرد األرمني التذكاري لإلبادة الجماعية
في يريفان (أ ف ب)

اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول.
كمــا تبيــن فــي وقت الحــق ،أن الطيار وليــام توماس ،البالغ مــن العمر 36
عاما والمضيفة ماريشــا ســبورير ،البالغة من العمر  29عاما ،كانا عشيقين
منذ نوفمبر العام .2018

 8مليارات دوالر لرجل تضرر من دواء
ألزمــت هيئــة المحلفيــن فــي فيالدلفيــا
الشــركة األميركيــة “جونســون آنــد
جونســون” بدفع ثمانيــة مليارات دوالر
تعويضــا لمواطــن مــن مدينــة ماريالنــد
رفــع دعــوى ضدهــا بســبب تضــرره مــن
دواء من إنتاجها.
واشــتكى نيكــوالس مــوراي مــن أن
ّ
تحــذر الزبائــن
الشــركة المذكــورة لــم
بشــكل كاف عــن مضاعفــات ومخاطــر
“.”Risperdal
فــي مرحلــة طفولتــه بيــن عامــي 2003

الشركة األميركية جونسون آند جونسون

 2008 -العقــار المذكــور والمســتخدم

إلى ذلك بالشكل المناسب.

لعــاج مــرض انفصــام الشــخصية

وكان صــدر فــي العــام  2015عــن هيئة

واالضطرابــات النفســية ،إال أن الــدواء

محلفيــن حكمــا أول فــي هــذه القضيــة،

تســبب في تأثيــرات جانبية تمثلت في

قضــى بــأن تدفــع الشــركة  1.75مليــون

سيطعنون في قرار المحكمة؛ كي

دوالر تعويضاُ ،
وخفض المبلغ الحقا إلى

يتم إلغاء القرار الذي وصف بأنه من

فــي ذات الوقــت إلــى أن الشــركة كانت

 680ألــف دوالر ،لكــن صاحــب الدعــوى

دون أساس ،وأن مبلغ التعويض ال

على دراية بمثل هذه المخاطر ،لكنها لم

طعن فى الحكم ،وبحكم قضائي جديد

يتناسب مطلقا مع المبلغ السابق

تنبــه األطباء الذيــن ينصحون بتعاطيه

حصــل علــى تعويــض بمبلــغ  8مليارات

المقدر بـ  680ألف دوالر ،معبرين عن
ثقتهم بأن الحكم الجديد سيلغى.

نمــو أنســجة الثــدي فــي صدره ،مشــيرا

مدريد تضع خطة

للتصدي للببغاوات

مراكش  -أصدقاء دلمون
زار مرشــدون ســياحيون بحرينيــون خــال

البرتغاليون في مطلع القرن  16الميالدي.

قررت ســلطات العاصمة اإلســبانية مدريد

التــي وصلهــا البرتغاليــون فــي ســنة .1505

االزديــاد فــي العاصمــة االســبانية ،والتــي

ته ّدد البيئة والسكان على حد سواء.
ّ
وأعلنــت بلدية المدينة في بيان عن خطة
ّ
والتحكم
هدفها “خفــض عدد هذه الطيور
بهــا” مــن دون إرفاقهــا بأرقــام ،مــن خــال
طرد هذه الحيوانات وتعقيم البيوض في
األعشاش.
» »وبات هذا النوع من الببغاوات

المعروف بريشه األخضر الفاقع

وصدره الرمادي اللون “مصدر

قلق للكثير من المواطنين .وقد

تلقّ ينا شكاوى عدة في هذا الصدد”،
بحسب ما أفاد بورخا كارابانته،

المسؤول البلدي المكلّف شؤون

» »بالمقابل ،قال ممثلو الشركة إنهم

ومقارنــة هــذه القلعة بقلعة البحريــن التي بناها

“الغازية”

جــذري ،وهــي الببغــاوات اآلخــذة فــي

دوالر.

فن الطبخ البحريني يصل مراكش
رحلتهم إلى مراكش مدينة الصويرة الســاحلية

تخفيــض عــدد ببغــاوات الراهــب بشــكل

نظــم مواطــن تايلنــدي حفــل زفــاف فاخــر،

رســميا وأرســلت بطاقــات الدعــوة لجميــع

واختفــى دون أن يدفــع مليمــا واحــدا ،تــاركا

األهــل واألقارب واألصدقاء لحضور مراســم

عروسه تتحمل جميع تكاليفه .ويفيد موقع

الــزواج فــي فنــدق فخــم بمحافظــة بوريرام

 ،Asia Oneبــأن المواطنــة التايلنديــة دا (30

التايلنديــة .وخــال اســتقباله المدعويــن

ســنة) تعرفت في مارس الماضي ،برجل (50

أخبرهــم بــأن عليــه الســفر فــورا إلــى هونــغ

سنة) قدم نفسه باسم نات ،وأنه المدير العام

كونــغ ،واختفــى ومعــه صــك حــرره للعروس

لشــركة غنيــة لها شــركاء في هونــغ كونغ .لم

بمثابة مهر.

يتأخــر الرجــل كثيــرا ،بــل طلب يدهــا للزواج

ووفقــا لوالــدة العــروس ،بلغــت تكاليف حفل

في اليوم الثاني من تعارفهما.

الــزواج  3.5مليــون بــات تايلنــدي (114884

وفعــا تــم في شــهر أبريل تســجيل زواجهما

دوالرا).

وذكــر ميــرزا النشــيط رئيــس أصدقــاء دلمــون
للمرشــدين الســياحيين بجمعيــة تاريــخ وآثــار
البحريــن أن أحد أهم أهــداف الرحلة هو الربط
بين تاريــخ البحرين وحضارات الدول األخرى.
وزار المرشــدون القلعــة التي بناهــا البرتغاليون
والتعرف على تصميم البناء والمدافع األسبانية
األصليــة ،إذ كانــت القلعــة مركــ ًزا تجاريًــا ً
أيضــا
لنقــل الحبــوب والخيــول واألصــواف والزيوت،

كما أشــار النشيط إلى أن فن المطبخ البحريني
كان حاضــرًا ،وتــم توزيــع البهــارات البحرينيــة
إلى جانب المطبوعات الســياحية والتذكاريات
ومطبوعــات جامــع الفاتح علــى الحضور خالل
المحاضــرة التــي كانــت تحت عنــوان “البحرين
الســياحة والتاريــخ” والتــي تعــرف عليهــا مــن
المرشــدين الســياحيين وممثلــي مكاتب الســفر
والسياحة والصحافيين في المملكة المغربية.
كمــا تــم دعــوة المرشــدين المغاربــة لزيــارة
البحرين.

فشل مزاد على رسائل روائي فرنسي شهير

ألقت شرطة مدينة كيميروفو ،جنوب غربي
ســيبيريا ،القبــض علــى شــاب يبلغ مــن العمر
 19عامــا ،قــام بســرقة باقــة من الــورود يبلغ
ثمنها نحو  156دوالرا لمصالحة حبيبته.
وفــي التفاصيــل ،توجــه الشــاب إلــى أحــد
محــال بيــع الــورود لشــراء باقــة مــن الزهــور
لمصالحــة حبيبتــه بعــد خــاف نشــأ بينهمــا،
وتســليمها إليــه ،تظاهر الشــاب بتفحصها ثم
أخذها وهرب من المحل.
» »وقام صاحب المحل بإبالغ

لــم تجــد  16رســالة كتبهــا الفرنســي
مارسيل بروست للصحفي المؤثر رينيه

تقــع فــي  90صفحــة ،كــم كان بروســت

بلــوم ،من يشــتريها في مــزاد نظمته دار

يجهــد لكــي يشــاد بكتبــه وتوصــف بأنها

“كريستيز” في باريس ،االثنين.

روائــع أدبيــة ،وفــق مــا ذكــرت “فرانــس

وكان الهــدف مــن الرســائل التــي كتبهــا

برس”.

بروســت لبلــوم بيــن العاميــن 1913

وقــد أقنــع أصدقــاء مثــل الناقــد جــان

و ،1916والتي كان من المتوقع أن تباع

كوكتــو ابــن الروائــي الشــهير ألفونــس

بالتحفظ على الشاب ،وفتح قضية

بما يصل إلى  300ألف يورو ،أن يحصل

دوديــه بذلــك لضمان أن كتبه ســتحصل

جنائية وفقا للمادة  161من قانون

علــى نقــد إيجابــي ،ويفوز بأرقــى جائزة

علــى الثنــاء الــذي كان يعتبــر أنهــا

العقوبات الروسي ،والتي تقضي

أدبية في فرنسا.

تستحقه.

بالسجن لمدة  7سنوات كعقوبة
قصوى في حاالت السرقة.

الشرطة ،التي ألقت القبض على

الشاب على الفور ،واعترف الشاب
أنه أراد إهداءها لمحبوبته؛ اعتذارا

منه إثر خالف نشأ بينهما ،إال أنها
رفضت اعتذاره .وقامت الشرطة

باحثون يكتشفون

حال للسمنة في نبتة

“ال تخطر على البال”

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن نبات
“جنيديــا جلوكا” هو الحل األمثل للســمنة،
وذلــك بعــد أن توصل باحثون إلى أن هذه
النبتــة قــادرة على تخفيــض الوزن وعالج
المضاعفات المرتبطة بالسمنة.
ووجــدت الدراســة ،التــي نشــرت فــي
مجلة “نيوترال بالستيســتي” في ســبتمبر
الماضــي ،إلــى أن هــذه النبتــة ،التــي كانت
تســتخدم تقليديــا لعــاج عســر الهضــم،
يمكنهــا أن تقلــل الســمنة وتحســن الذاكرة
وقدرات التعلم بشــكل أســرع مــن األدوية
التقليدية الشائعة.
» »وتوصل الباحثون في جامعة

كينياتا ،بقيادة ويكليف ماكوري،
أن صيادين كانوا يستخدمون

هذه النبتة في تسميم األسهم

المعدة للصيد ،حتى اكتشفوا أنه

البيئة .وتلحق هذه الطيور الضرر
أعشاشها وتغزو البيئة المحيطة

بعد تجربتها على الفئران في

بها وتسلب قوت األنواع األخرى.

لمصالحة حبيبته

وأظهرت تلك الرســائل المكتشفة والتي

بإمكانها تخفيض الوزن وعالج

بالنبتات التي تستخدمها إلقامة

لشاب سرق باقة ورود

وبعــد أن قــام صاحب المحل بتجهيــز الباقة

تعاطــي عقــار للعــاج النفســاني يدعــى
وروى مــوراي فــي دعــواه أنــه تنــاول

“مليونير” محتال يقيم حفل زفاف فاخرا ويختفي

السجن  7سنوات

المضاعفات المرتبطة بالسمنة
المختبر.

دوقة كامبريدج كاثرين لدى وصولها متحف التاريخ الطبيعي في لندن لزيارة
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