اهتمام إعالمي خليجي وعربي بالخطاب السامي

وزير النفط :افتتاح مجمع
خزانات الوقود خالل أشهر

لعاهل البالد في افتتاح الدور التشريعي الجديد

المنمامة  -بنا

اهتمـــت وســـائل اإلعـــام الخليجيـــة والعربيـــة المقـــروءة

مؤكدة أن رعاية جاللته الفتتاح الدور التشريعي الجديد

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في

الديمقراطيـــة ،وتعكـــس حجـــم الدعم والمســـاندة الملكية

والمســـموعة والمرئية بالخطاب السامي الذي ألقاه عاهل

افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس
لمجلسي الشورى والنواب ،فمنذ الدقائق األولى من إلقاء

جاللة الملك

جاللـــة الملـــك الخطـــاب الســـامي تابعتـــه وســـائل اإلعالم
باهتمـــام كبيـــر ،ونقلـــت ً
أول بـــأول مقتطفات ممـــا تضمنه

من رؤية ســـديدة في تنـــاول القضايا المحلية واإلقليمية،

تعبيـــر عن العـــزم واإلصرار على المضي قدمً ا في مســـيرة
الكبيـــرة من جاللته للســـلطة التشـــريعية التي هـــي تعبير

عـــن صوت المواطن .وركزت الصحـــف العربية واإلذاعات
والقنـــوات التلفزيونيـــة الخليجيـــة والعربيـــة باهتمام بالغ

على ما جاء في الخطاب الســـامي بشأن أمن المالحة في
()02
الخليج.

وزير النفط لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض “ميبيك ”2019
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 11عاما و 4درر
في مثل هذا اليوم قبل  11عاما صدر العدد األول من “البالد” حامال بين

مجلس الوزراء يعرب عن ســعادته بنجاح الفحوصات الطبية لألمير خليفة بن سلمان

طياته رســـالة نبيلة بأن تكون الصحيفة منبرًا للكلمة الحرة والمســـؤولة

التي تعبر عن تطلعات المجتمع البحريني بجميع فئاته ومكوناته.

رؤيـــة “البالد لكل البالد” كانت النبراس الذي اهتدى بضيائه كل من نال

المنامة  -بنا

عقــد مجلــس الــوزراء جلســته االعتيادية األســبوعية برئاســة نائب رئيس
مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة بقصــر القضيبية
أمــس .وأدلــى األميــن العــام لمجلــس الــوزراء ياســر الناصــر عقب الجلســة

بالتصريح التالي:

أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن بالـــغ

على سموه موفور الصحة والعافية

الفحوصـــات الطبيـــة التـــي أجراهـــا

العطـــاء والبنـــاء فـــي هـــذا الوطـــن

ســـعادته وعميـــق ارتياحـــه بنجـــاح
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان

آل خليفـــة ،والتـــي تكللـــت بحمـــد

هللا وفضلـــه بالنجـــاح .ونيابـــة عـــن
مجلـــس الـــوزراء هنـــأ نائـــب رئيـــس

مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد

بن مبارك آل خليفة ،صاحب الســـمو
الملكي رئيـــس الوزراء بالفحوصات

الطبية الموفقة التي أجراها سموه،
ســـائال المولـــى عـــز وجـــل أن يديـــم

وطـــول العمـــر لمواصلـــة مســـيرة

الغالي.

ثم رحـــب مجلس الـــوزراء بانضمام
وائـــل المبارك إلى الوزارة إثر صدور

المرســـوم الملكـــي الســـامي بتعيينه

وزيـــرا لشـــؤون الكهربـــاء والمـــاء،
متمنيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي
مهامه ،مســـتذكرا المجلس بالتقدير
إســـهامات ســـلفه عبدالحسين ميرزا

في قطـــاع الكهرباء والمـــاء ،متمنيا

له التوفيق في حياته المستقبلية.

سمو الشيخ محمد بن مبارك

إلـــى ذلـــك فقـــد كلـــف ســـمو الشـــيخ
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة وزارة

التربية والتعليم برفع تقارير دورية
إلـــى مجلس الـــوزراء تعـــزز المتابعة

الحكوميـــة

خبير دولي :البحرين مهيأة لتصبح

مرجعا في آليات حقوق اإلنسان
المنامة  -بنا

قـــال الخبيـــر الدولي ومستشـــار برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائـــي كارلوس

المســـتمرة

شرف االنتساب لهذه المؤسسة الرائدة ،والحافز الذي جعلهم يحرصون

التطويـــر والبرامـــج التـــي تتبناهـــا

على االلتزام بمعايير وقيم الصحافة النزيهة وأخالقيات المهنة.

التعليميـــة وبيئتها وفق مســـتويات

يمكن أن تناله صحيفة بحرينية بعدما فازت بجائزة “خليفة بن سلمان

دائمـــا .وفي ســـياق ذي صلة ،اعتمد
مجلـــس الـــوزراء التقريـــر الســـنوي
لهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب
للعـــام  ،2019الـــذي عرضـــه وزيـــر
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة رئيـــس
مجلـــس إدارة هيئـــة جـــودة التعليم
والتدريـــب ،كمـــا وافـــق مجلـــس
الـــوزراء على توقيع مملكة البحرين
وانضمامهـــا إلـــى معاهـــدة الصداقة
والتعاون لرابطة دول جنوب شـــرق
آسيا (آسيان) في ضوء العرض الذي
قدمه بشأنها وزير الخارجية.

الوسام الرفيع إلى رصيد الصحيفة الزاهر باإلنجازات المشرفة.

الـــوزارة؛ للحفـــاظ علـــى المســـيرة

اليوم تدخل “البالد” عامها الثاني عشـــر حاملة على صدرها أغلى وسام

الجـــودة التي تتطلـــع إليها الحكومة

للصحافـــة” فـــي نســـختها الرابعـــة عـــن فئة أفضـــل صورة؛ ليضـــاف هذا

لخطـــط

إن تكريم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة لـ “البالد” تاج تضعه الصحيفة على رأســـها بكل فخر ،وجائزة

ســـموه للصحافة للعام  2019الـــدرة الرابعة التي تزين هذا التاج ،بعدما
تشـــرفت “البـــاد” بنيـــل  3جوائـــز فـــي النســـختين الســـابقتين مـــن هذه

الجائزة التي تحمل اسما غاليا في قلوب الجميع.

هذا الحافز المعنوي الكبير يفرض علينا مواصلة رســـالتنا النبيلة وأداء

واجبنا الوطني بكل عزم وإخالص عبر تقديم صحافة حرة ومســـؤولة

وملتزمة بمواثيق المهنة وقادرة على حمل أمانة الكلمة النزيهة وتحري
الدقـــة والموضوعيـــة فـــي كل األعمـــال التـــي نقدمهـــا لجمهورنـــا العزيز

وللقراء داخل مملكة البحرين وخارجها.

()04

الشعب اإليراني يستحق حياة وحكامً ا أفضل

عبداهلل بن راشد :قمة عالمية بالبحرين توحد جهود قوات مكافحة اإلرهاب

المنامة  -بنا

فرنانديـــز “إن مملكـــة البحريـــن يمكـــن أن تصبح مرجعـــا للمنطقة في وضع

أكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى

قمـــة عالمية لألمن البحري تهدف إلى

الســـام وتحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة وفقـــا لمعاييـــر العدالة الدوليـــة” .جاء

عبدهللا بن راشـــد آل خليفة في مقال

ســـيعمل الشـــركاء خاللها علـــى تعزيز

بومبيـــو يـــدرك أهميـــة التمييـــز بيـــن

الجنائية” الذي نظمته وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بالتعاون مع

تحت عنوان “دعم األمن والسالم في

آليات لحماية حقوق اإلنســـان فـــي منظومة العدالة الجنائية ،ورمزا لتعزيز

الواليـــات المتحدة األميركية الشـــيخ

ذلـــك في ختام أعمال مؤتمر “حماية حقوق اإلنســـان فـــي منظومة العدالة

نشـــرته صحيفـــة “واشـــنطن تايمـــز”

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

الخليـــج العربي” ،أن مملكـــة البحرين

ستســـتضيف يـــوم 21أكتوبـــر الجاري

موقف برلماني لحماية المالحة

02

» »أكدت رئيس مجلس النواب
فوزية زينل أن المجتمع
البرلماني الدولي مطالب اليوم،
وعلى وجه الخصوص والسرعة،
باتخاذ موقف فاعل ومؤثر في
حماية المالحة البحرية في
منطقة الخليج العربي.

09

» »كشف مدير فندق
الريجنسي في المنامة
محمد سند عن أن الفندق
يواصل ضخ االستثمارات في
تجديد مرافق وأجنحة وغرف
الفندق لمواكبة التطور في
قطاع الضيافة.

توحيـــد قـــوات مكافحة اإلرهـــاب ،إذ
قدراتهـــم فـــي دعـــم األمـــن والســـام
بـــدول الخليـــج العربـــي وبقيـــة دول

ً
موضحا أنه بينما يفهم الشعب
العالم،
البحرينـــي تهديدات النظـــام اإليراني

دروع الحوثي البشرية

14

دبي  -العربية.نت

وصـــف خـــادم الحرميـــن الشـــريفين
العدائيـــة ،فإنه مثل الرئيس األميركي

“الريجنسي” يضح استثمارات

توقيع  20اتفاقية
بين السعودية
وروسيا

» »أعلنت رابطة أمهات المختطفين
اليمنيين ،منظمة غير حكومية،
أمس ،أن ميليشيا الحوثي
االنقالبية قامت بنقل 400
مختطف من السجن المركزي
بصنعاء إلى موقع عسكري يتوقع
استهدافه بغارات جوية.

دونالـــد ترامب ووزير خارجيته مايك
النظـــام اإليرانـــي والشـــعب اإليرانـــي،
معربًـــا عـــن اعتقـــاده بـــأن الشـــعب

اإليرانـــي يســـتحق حيـــاة وحكامً ـــا

أفضل.

التقنيات البصرية في المسرح

23

()05

» »شارك الناقد المسرحي يوسف
الحمدان في فعاليات المنتدى
العلمي للفنون واإلعالم
واتجاهات المستقبل ،إذ قدم
الحمدان ورقة بحثية بعنوان
“توظيف التقنيات البصرية
والرقمية في المسرح”.

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ،أمس
اإلثنيـــن ،زيـــارة الرئيـــس الروســـي

فالديميـــر بوتيـــن بأنها فرصـــة كبيرة

لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين،
ً
اتفاقا مع
وتم خالل الزيارة توقيع 20

روســـيا لتطوير العديـــد من المجاالت
بين البلدين.

()14

عيون “األحمر على الفوز”

16

» »يخوض منتخبنا
الوطني األول لكرة
القدم عند  7.30من
مساء اليوم (الثالثاء)،
لقاء أمام منتخب إيران ،على االستاد الوطني ،ضمن الجولة
الرابعة من المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة
إلى كأس العالم وكأس آسيا.

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

جاللة الملك يتلقى

شكر رئيس كوريا

الجنوبية
المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
برقية شكر جــوابــيــة مــن رئيس
جمهورية كوريا الجنوبية مون
جاي إن؛ ر ًّدا على برقية جاللته

المهنئة له بذكرى يوم التأسيس
الوطني لبالده.

الثالثاء  15أكتوبر  16 - 2019صفر  - 1441العدد 4018

وجه رسالة شديدة اللهجة إليران بسبب عدوانها على ناقالت النفط
جاللة الملك ّ

اهتمام إعالمي خليجي وعربي بالخطاب الســامي لعاهل البالد في افتتاح الدور التشريعي الجديد

المنامة  -بنا

اهتمــت وســائل اإلعــام الخليجيــة والعربيــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة بالخطــاب الســامي الــذي ألقــاه عاهل البــاد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب،
فمنذ الدقائق األولى من إلقاء جاللة الملك الخطاب الســامي تابعته وســائل اإلعالم باهتمام كبير ،ونقلت ً
أول بأول مقتطفات مما
تضمنه من رؤية سديدة في تناول القضايا المحلية واإلقليمية ،مؤكدة أن رعاية جاللته الفتتاح الدور التشريعي الجديد تعبير عن
العــزم واإلصــرار علــى المضــي قدمً ا في مســيرة الديمقراطية ،ويعكس حجم الدعم والمســاندة الملكية الكبيرة من جاللته للســلطة
التشريعية التي هي تعبير عن صوت المواطن.

وركـــزت الصحـــف العربيـــة واإلذاعـــات

ً
ً
ومربكا
معطل للتجـــارة العالميـــة،
يعتبـــر

والعربيـــة باهتمـــام بالغ على مـــا جاء في

العالمي.

والقنـــوات

التلفزيونيـــة

الخليجيـــة

الخطاب الســـامي بشأن أمن المالحة في
الخليـــج وأبرزت في عناوينها ونشـــراتها

حث جاللتـــه على ضـــرورة حماية حرية
المالحـــة مـــن أي تهديـــدات أو مخاطـــر،

وأن أي تهديـــد للمالحة في مياه الخليج
العربـــي يعـــد تحديًـــا للنظـــام العالمـــي،

ألســـعار النفـــط ،كمـــا يعـــد تحديًـــا للنظام

و “الوطـــن” وموقع  24اإلخبـــاري مطالبة

منطقتنا أو في العالم أجمع.

اإلماراتيـــة وأبرزهـــا “الخليـــج” و “البيان”
جاللـــة الملـــك المجتمـــع الدولـــي بـــأن

“يتكاتـــف التخـــاذ خطوات حازمـــة لردع
المخالـــف والمعتـــدي ،وإلزامـــه بالقوانين

اإلذاعـــة العربية وصحيفـــة “الجمهورية”

الدوليين”.

ومواقـــع إخبارية ســـودانية ولبنانية منها
(الســـودان نيـــوز) ،و(لبنـــان  ،)24وغيرهـــا

إن جاللتـــه طالـــب “بـــردع المعتدين على

حرية المالحة” ،ونقلت (قناة العربية) في
عنوانهـــا “تهديد المالحـــة معطل للتجارة
ومربك لســـعر النفـــط” بينما نقلـــت وكالة

األنبـــاء الكويتيـــة “تهديد حريـــة المالحة
معطل للتجارة العالميـــة” ،واعتبرت قناة
“صـــدى البلـــد” المصريـــة فـــي عنوانها أن

تصريحات جاللته تحذير شـــديد اللهجة

إليران التي تهدد أمن الخليج ،وقالت إن
جاللة الملك وجه رســـالة شديدة اللهجة

إليران بسبب عدوانها على ناقالت النفط
فـــي مضيق هرمز ،قال فيها إن أي تهديد

لحرية المالحة في منطقة الخليج يعطل

التجارة العالمية.

ً
واضحا
وكان اتفاق جميع وسائل اإلعالم
علـــى التركيز على أمـــن المالحة البحرية
باعتبـــاره حديـــث الســـاعة فـــي المنطقـــة

بعـــد االعتداءات اإليرانيـــة األخيرة على
ناقـــات النفـــط فـــي الخليـــج وضربهـــا

منشآت نفطية سعودية ،وقالت صحيفة

“الشرق األوسط” التي تصدر من لندن إن
جاللـــة الملك أكد في خطابه الســـامي أن
مـــن مياه الخليـــج العربـــي تنطلق ُخمس
احتياجـــات العالـــم مـــن النفـــط والغـــاز،

وبالتالـــي ،فإن أي تهديـــد لحرية المالحة

“النهـــار” تأكيد جاللتـــه أن الرخاء واألمن

ونقلـــت طقنـــاة العربيـــة” والصحـــف

فتعـــددت العناويـــن التـــي أبـــرزت ذلـــك،

المصريـــة ووكاالت األنبـــاء العربيـــة

الكويتيـــة ومنهـــا “الـــرأي” و “الوطـــن” و
اإلنســـاني ال يمكـــن لـــه أن يتحقـــق إال

والمعاهـــدات الدولية المتعلقة بالســـامة

فتقول قناة “ســـكاي نيوز” عربية وشبكة

ونقلت وكالة األنباء الكويتية ،والصحف

البحريـــة ،للحفـــاظ علـــى األمـــن والســـلم

باســـتمرار النمـــو االقتصـــادي ســـواء في

إن هـــذا التركيز اإلعالمـــي الكبير يعكس
ثقـــل وزن المملكـــة اإلقليمـــي والدولـــي

بقيـــادة جاللـــة الملـــك وموقعهـــا المتقدم

بيـــن دول الخليج والدول العربية ،وجاء

اختيار جاللة الملك لبيت الشـــعب ليؤكد
من خاللـــه االلتزام بحمايـــة أمن المالحة

ونقلـــت عـــن جاللـــة الملـــك قولـــه إن

البحريـــة في الخليـــج لما لذلك من أهمية

وتحديـــات طارئة ،تســـتوجب منا إيجاد

وإذا كان أمن المالحة هو العنوان الرئيس

“عالمنا يشـــهد اليوم متغيرات متســـارعة
صيغـــة مناســـبة مـــن التعامـــل المـــرن،

والتفكيـــر المتجدد ،للحفـــاظ على تقدمنا

المستمر في ميادين العمل واإلنتاج”.

بالغة بالنسبة للمملكة والمنطقة.

اليـــوم في وســـائل اإلعـــام العربية فإنها
اهتمـــت ً
أيضا فـــي تغطياتهـــا المكثفة بما

ورد فـــي خطاب جاللـــة الملك من قضايا

ونوهـــت (قنـــاة العربية) بجهـــود البحرين

دوليـــة كقضيـــة التغير المناخـــي ونوهت

المالحـــة البحريـــة فـــي الخليـــج العربي،

أن المملكـــة تشـــارك المجتمـــع
جاللتـــه ّ
الدولـــي اهتمامـــه بالتغيـــرات المناخيـــة

بقيـــادة جاللـــة الملـــك فـــي حمايـــة أمـــن

وقالـــت إن مملكة البحريـــن كانت أعلنت
أنهـــا ســـتكون جـــزءا مـــن جهـــود تقودها

الواليـــات المتحـــدة بالتعـــاون مـــع دول

أخرى لتأمين المالحـــة البحرية في مياه
الخليـــج ،فـــي أعقـــاب هجمـــات تعرّضت

لها ناقالت نفط وســـفن تجاريـــة ،ونقلت

عـــن العاهـــل أن المملكة “ســـتقوم بدورها

في هذا العمل المشـــترك لتأمين الممرات

الدولية للتجارة والطاقة وحرية المالحة
في المنطقة”.

صحيفـــة “اليوم الســـابع” المصرية بتأكيد

المتســـارعة ،وتتابـــع توجهاتـــه للتخفيف
ً
مضيفـــا “نوجه
مـــن آثارهـــا علـــى البيئـــة،

باســـتمرار تطوير سياســـاتنا في مواجهة
هـــذه الظاهـــرة لتطويـــر الوضـــع البيئـــي

والمناخي فـــي البالد ،بقيام المؤسســـات
المختصـــة ،بتكثيف المشـــاريع المحســـنة
للظـــروف المناخيـــة وتبريـــد األجـــواء،

كالواجهات والمسطحات المائية ،وتنويع

وتكثيف المساحات الزراعية”.

وأبـــرزت صحيفـــة “الشـــرق األوســـط”

ونوهت وكاالت األنبـــاء العربية وقنوات

وضمان العدالة واحترام حقوق اإلنســـان

جاللة الملـــك حينما أكد آمالـــه وتطلعاته
ّ
وتطلـــع المملكة
لمرحلـــة العمـــل المقبلـــة،

البحرينـــي حينمـــا قال إن “شـــعبنا الوفي

العســـكرية واألمنيـــة واجباتهـــا الوطنيـــة

نبـــرة التفـــاؤل التـــي بـــدت فـــي خطـــاب

إلى المســـتقبل بتفـــاؤل كبير ،وهي تقطع

أشواط التقدم الحضاري في بناء الدولة

المدنية الحديثة ،المواكبة لحركة التقدم
العلمـــي والتقنـــي ،انســـجامً ا مـــع وتيـــرة

التنمية العالمية.

ونقلت الصحف الخليجية ومنها “البيان”

و “الخليج” و “الوطن” تنبيه جاللة الملك
للجميـــع بحمايـــة أركان دولـــة القانـــون

وإرساء سيادته ،باالستمرار في االرتقاء
بقطـــاع العدالـــة بمؤسســـاته ،وخدماتـــه،

وإجراءاتـــه لحماية مصالـــح المتقاضين،
ً
فضـــا عـــن اســـتمرار الجهود فـــي تطوير

التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين.
ونقلـــت الصحف المصرية ومنها صحيفة
“الجمهوريـــة” و “اليـــوم الســـابع” وقنـــاة
“صـــدى البلـــد” المصريـــة ووكالـــة أنبـــاء

الشـــرق األوســـط المصريـــة والتلفزيـــون
المصـــري بشـــارة جاللـــة الملـــك بشـــأن

االقتصـــاد البحرينـــي وتأكيـــد جاللته أن
المملكـــة تواصـــل االســـتثمار فـــي قطـــاع
النفـــط والغـــاز فـــي ضـــوء االكتشـــافات
الكبيـــرة التـــي أعلـــن عنهـــا أخيـــرا ،وأن

البحرين دشـــنت مجموعة من المشـــاريع

التنمويـــة الكبرى ،كأكبر توســـعة لمصفاة
شـــركة بابكـــو ،وتوســـعة شـــركة بنغـــاز،

وافتتـــاح مرفـــأ الغاز المســـال ،ومشـــروع
خـــط اإلنتـــاج الســـادس بشـــركة ألبـــا،
وتشـــغيل خـــط األنابيـــب الجديـــد مـــع

السعودية.

ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن العاهل
“لقـــد شـــهدنا علـــى مدى العشـــر ســـنوات

ونشـــره لثقافة التسامح والتعايش” ،وأن
تحقيـــق تطلعـــات الوطنيـــة يتطلب على

الـــدوام المزيـــد مـــن التنســـيق والتعـــاون
بيـــن الســـلطات وأن تتحمـــل كل ســـلطة

لمســـؤولياتها المناطـــة بهـــا دســـتوريا
باستقاللية تامة.

ونوهـــت الصحف العربية ومنها “الشـــرق

األوســـط” و “البيـــان” اإلماراتيـــة بتنـــاول
جاللتـــه فـــي خطابـــه االقتصـــاد الرقمـــي

وحث الحكومة على الجدية نحو اقتصاد
المعرفـــة باتجاهاتـــه الحديثـــة ،وطالـــب

الحكومـــة بـــأن تباشـــر فـــي وضـــع خطـــة
وطنية شاملة ُتؤمّ ن لنا االستعداد الكامل
للتعامـــل مع متطلبـــات االقتصاد الرقمي،

بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي

في القطاعات اإلنتاجيـــة والخدمية ،من

خالل وضع األنظمة الالزمة ،واســـتكمال
البنـــى التقنيـــة ،وتشـــجيع االســـتثمارات

النوعيـــة ،لضمان االســـتفادة القصوى من

مردود ذلك على االقتصاد الوطني.

ونقلـــت صحيفـــة “البيـــان” اإلماراتيـــة
إعـــراب جاللتـــه عـــن بالـــغ فخـــره بـــأداء

القـــوات المســـلحة ،الدفاعيـــة واألمنيـــة،

وهـــي تتولـــى واجباتها الوطنيـــة بكفاءة

وروح معنويـــة عاليـــة ،واســـتمرارها بكل
أمانـــة ويقظـــة ،فـــي الـــذود عـــن الوطـــن
بعزيمة ال تلين ،مشـــيرًا إلـــى ّ
أنها الحصن
المنيـــع للمســـيرة المباركـــة فـــي اإلصالح

والتجديد الوطني.

لـــه كل التوفيـــق والنجاح وموفور الصحة والعافية وللشـــعب
التونســـي الشـــقيق مزيـــدا مـــن التقـــدم واالزدهـــار ،مشـــيدين

بالعالقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

مكتســـباته التنمويـــة واإلصالحيـــة ،فـــي
إطـــار تقديـــر جاللتـــه للشـــعب البحريني
المتحضـــر ،واعتـــزازه بعطـــاء الشـــباب

الوطني.

وأضـــاف وزيـــر شـــؤون اإلعـــام أن

“التوجيهـــات الملكيـــة بمثابـــة خارطـــة
طريـــق لمواصلـــة مســـيرة اإلنجـــازات

التنمويـــة والحضارية الرائدة في ســـياق
برنامـــج عمـــل الحكومـــة برئاســـة رئيس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،ودعـــم
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد
آل خليفـــة ،وفـــق آليـــات مبتكـــرة تحقـــق

االستدامة والعدالة والتنافسية بالتوافق
مـــع الرؤية االقتصاديـــة  ،2030من خالل

مواكبة التقـــدم العلمي والتقني ،وتحفيز

االســـتثمارات في التحول نحو االقتصاد
الرقمـــي ،وتحقيـــق األمـــن الغذائـــي ،بمـــا
ينعكـــس إيجابـــا علـــى تنويـــع مصـــادر

الدخـــل ،وتحســـين المســـتوى المعيشـــي

للمواطنين”.

كمـــا نقلـــت عـــن وزيـــر األشـــغال عصـــام

خلـــف تأكيده أن الـــوزارة تنظـــر باهتمام
لمـــا جـــاء فـــي الخطـــاب الســـامي فيمـــا

يخـــص تحقيـــق األمـــن الغذائـــي ،وكذلك
مـــا يتعلـــق بالواجهـــات البحريـــة ،مؤكـــ ًدا

أن البحريـــن تعمل على ضمان اســـتدامة
إمداداتهـــا الغذائيـــة مـــن خـــال تســـريع

التي حملها الخطاب الســـامي ونقلت عن

الذي يصل في الوقت الحالي لما نســـبته

والتنمية المســـتدامة وترســـيخ المجتمع

بن ســـلمان آل خليفة وولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب

عـــن أمـــن الوطـــن واســـتقراره ،وصـــون

إلـــى ذلـــك ،اهتمـــت الصحـــف العربيـــة

الخطـــاب رؤية عصرية شـــاملة لإلصالح

عـــن أطيـــب وخالـــص تهانيهم بمناســـبة فوز قيس ســـعيد في

بكفـــاءة واقتـــدار وإخـــاص فـــي الـــذود

تنميـــة القطاع الزراعي ،عبر زيادة نســـبة

وزير شـــؤون اإلعالم علـــي الرميحي ،أن

االنتخابات الرئاســـية للجمهورية التونســـية الشقيقة ،متمنين

الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد.

احتضانـــه للتعدديـــة ودعوتـــه للســـام

سياستنا االقتصادية”.

مطمئنـــة ومشـــجعة تؤكـــد علـــى ســـامة

بعـــث عاهل البـــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ،برقيات تهنئة إلـــى أخيهم رئيس

وعلمـــا وعطاء نموذج إنســـاني فريد في

بإشادات الوزراء والمسؤولين بالمضامين

وأعرب جاللة العاهل وســـمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

المعـــروف بســـماته المتحضـــرة فكـــرا

الماضية معـــدالت نمو إيجابيـــة وبنتائج

البحرين تهنئ الرئيس التونسي بانتخابه
خليفـــة ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة

التلفزيـــون بإشـــادة جاللتـــه بالشـــعب

والحريـــات العامـــة ،وتحمـــل األجهـــزة

المعرفـــي ،مشـــيدا بتأكيـــد جاللـــة الملـــك
فـــي كلمتـــه مواصلـــة مســـيرة اإلصـــاح
والتجديـــد الوطنـــي فـــي إطـــار الفصـــل

بيـــن الســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية
ً
وفقـــا للدســـتور
والقضائيـــة ،وتعاونهـــا
فـــي تحديـــث التشـــريعات الوطنيـــة

وتكريـــس دولـــة القانـــون والمؤسســـات،

االنتاج المحلي مـــن المحاصيل الزراعية
 ،% 10عبـــر اســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى

لتنفيذ التوجيهات الملكية لتحقيق األمن
الغذائـــي .ونقلت صحيفة (اليوم الســـابع)

المصريـــة عـــن وكيـــل الزراعـــة والثـــروة
البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون

البلديـــات والتخطيـــط العمراني نبيل أبو
الفتـــح ،قولـــه إن الوكالـــة ســـتضع خطـــة

متكاملة تكفل تنفيذ التوجيهات السامية
الصـــادرة عـــن عاهـــل البـــاد بخصـــوص

تنفيذ مشروع لإلنتاج الوطني للغذاء.

سمو المحافظ :تطوير مشاريع البنية التحتية شرقي الزالق
المنامة  -بنا

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة
اجتمــاع المجلــس التنســيقي للمحافظــة ،حيــث رحــب ســموه فــي
بدايته بأعضاء المجلس ،مؤكدا أهمية تضافر الجهود في التنسيق
المتبادل بين مختلف الجهات.
وتابـــع ســـمو المحافـــظ قـــرار مجلـــس

قبل ســـقوط األمطار بالتنسيق مع إدارة

الـــوزراء حـــول مشـــروع تطويـــر البنيـــة

األرصـــاد الجويـــة بـــوزارة المواصـــات

ضـــرورة اإلســـراع فـــي تنفيذ المشـــروع،

من خالل القنوات اإللكترونية والبرامج

التحتيـــة بشـــرقي الزالق ،مؤكدا ســـموه

واالتصاالت ،ومن ثم إشـــعار المواطنين

إضافـــة لمتابعـــة المشـــاريع المتعلقـــة

والتطبيقات الذكية.

ثـــم اعتمـــد المجلس خطة إســـتراتيجية

تطبيـــق (الجنوبيـــة) للتواصـــل المباشـــر

لموســـم األمطـــار ،مؤكـــدا ســـموه حرص

مـــع المحافظـــة لإلبـــاغ عـــن احتياجات

واإلجراءات األمنية والخدمية المتعلقة

المحادثـــة الفوريـــة والمباشـــرة ،حيـــث

بالمرافق العامة بالمنطقة.

المحافظة على متابعة كل االستعدادات
بالشـــأن ذاتـــه ،وتشـــتمل الخطـــة فـــي
محورهـــا األول علـــى إبـــاغ المواطنيـــن

ولفـــت ســـموه إلـــى امـــكان اســـتخدام

األهالـــي مـــن خـــال الصـــور وخدمـــة
ســـيتم إشـــعار المواطنيـــن قبـــل حدوث
األمطار عبر خدمة اإلشعارات الذكية.

“الجنوبية” تعتمد
خطة إستراتيجية
لموسم األمطار
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي
آل خليفـــة بـــأن الخطـــة فـــي محورهـــا
الثانـــي تعتـــزم توفيـــر الصهاريـــج فـــي
األماكـــن العامـــة والطـــرق الرئيســـة فـــي
مختلـــف مناطـــق المحافظـــة ،وتوفير ما

فـــي المحـــور الثالـــث مـــن الخطـــة ،إلـــى

داعيـــا الجهـــات المختصـــة التخـــاذ

خالل الموسم.

يقـــارب  25صهريجـــا في كل من شـــارع

معالجـــة بعض العيـــوب الكائنـــة بالطرق

إجـــراءات مماثلـــة فـــي بعـــض األماكـــن.

وفـــي نهايـــة االجتماع ،أوصـــى المجلس

الرفـــاع ،وشـــارع أم النعســـان ومنطقـــة

وضـــرورة تصليح هذه العوائق لتســـهيل

واشـــتمل المحور الرابـــع من الخطة على

هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بتركيـــب إنـــارة

الرفـــاع الغربـــي وطرق منطقتـــي البحير

حركة السير ،وتجنب تدفق مياه األمطار

إمـــكان مشـــاركة الفـــرق التطوعيـــة فـــي

إضافيـــة فـــي منطقـــة الرفاع الشـــرقي؛،

والحجيـــات ،بجانـــب العديد من األماكن

في األحياء الســـكنية ،مؤكدا ســـموه بأن

المحافظة في موســـم األمطار من خالل

لتعزيـــز األمـــن المجتمعـــي فـــي بعـــض

التي تتجمع فيها األمطار.

المحافظـــة قضـــت على تجمعـــات المياه

حضور المحاضرات التثقيفية والدورات

األحياء السكنية ،وتلبية لطلبات األهالي

ودعا ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية

فـــي مشـــروع وداي الســـيل اإلســـكاني،

التدريبيـــة ،وتشـــجيع روح المشـــاركة

في توفير األجواء اآلمنة واالجتماعية.
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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية من أمير دولة الكويت

الثالثاء  15أكتوبر  16 - 2019صفر  - 1441العدد 4018

لــاطــمــئــنــان عــلــى ســمــوه بــعــد إجـــــراء الــفــحــوصــات الطبية

المنامة  -بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

هللا رئيس الوزراء  -مملكة البحرين

ســـلمان آل خليفـــة ،برقيـــة مـــن

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن
أمير دولة الكويت الشـــقيقة أخيه
صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح

األحمـــد الجابر الصباح ،لالطمئنان
علـــى ســـموه بعـــد إجـــراء ســـموه

فحوصـــات طبية ،جـــاءت نتائجها
ناجحـــة بحمد هللا وفضلـــه ،وفيما

يلي نص البرقية:

صاحب الســـمو الملكـــي األخ األمير
خليفة بن ســـلمان آل خليفة حفظه

الشقيقة

علمنا بـــكل تأثر نبأ تعرض ســـموكم

تنسيق بين “قوة الدفاع” و“الشورى”

ّ
ألـــم بكـــم،
للعـــارض الصحـــي الـــذي
ّ
مبتهليـــن إلـــى البـــاري جـــل وعال أن

يســـبغ عليكم نعمة الشـــفاء العاجل

الرفاع  -قوة الدفاع

وموفور الصحة والعافية.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير،،،

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

ّ
ورحـــب القائـــد العـــام
العجمـــان.

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

الشـــورى ،وتـــم اســـتعراض أوجـــه

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ

صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو رئيس الوزراء

مكتبـــه بالقيادة العامة صباح أمس،

سنو الشيخ صباح األحمد

عضـــو مجلـــس الشـــورى عبدالعزيز

لقـــوة دفاع البحريـــن بعضو مجلس

التعـــاون والتنســـيق القائم بين قوة

دفاع البحرين ومجلس الشورى.

 ...وسموه يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة

بـــــــنـــــــجـــــــاح الــــــــفــــــــحــــــــوصــــــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة

المنامة  -بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

آل خليفة ،الشـــيخ ســـلمان بـــن علي بن

محمد ،مدير إدارة وســـائل اإلعالم في

خليفـــة ،مزيـــدا مـــن برقيـــات التهانـــي

صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء

إســـماعيل ،عبـــدهللا عبدالرحمـــن يتيـــم

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

والتبريـــكات مـــن كبـــار المســـؤولين
والمواطنيـــن فـــي مملكـــة البحريـــن
بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة

التي أجراها سموه ،وتكللت بفضل هللا
بالنجـــاح ،رفعـــوا فيها إلى مقام ســـموه

الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات
بهـــذه المناســـبة الطيبـــة ،ســـائلين هللا

العلـــي القديـــر أن يحفظ ســـموه ويديم

عليـــه نعمـــة الصحـــة والعافية ويســـدد
خطـــاه لمـــا فيـــه الخيـــر والنمـــاء للبالد،

وأن يســـبغ على ســـموه بموفور الصحة

والعافية وطول العمر؛ لمواصلة مسيرة
التنميـــة واالزدهار والتقـــدم .وقد تلقى

سموه برقيات التهنئة من كل من:

محمد بن عيســـى آل خليفة ،مستشـــار

للشـــؤون االقتصادية عبدهللا بن حسن
ســـيف ،عبدالحســـين بـــن علـــي ميـــرزا،

النائـــب األول لرئيـــس مجلس الشـــورى
جمـــال محمـــد فخـــرو ،النائـــب الثانـــي

لرئيس مجلس النواب علي أحمد زايد،

النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي،
النائـــب غـــازي فيصـــل آل رحمة ،رئيس

لجنة الشـــباب والرياضة النائب عبدهللا
بن إبراهيم الدوسري ،محافظ محافظة
المحـــرق ســـلمان بن عيســـى بـــن هندي

المناعـــي ،الشـــيخ عبدالرحمـــن بن علي

بـــن خليفـــة آل خليفة ،مديـــر عام معهد

اإلدارة العامـــة رائـــد محمد بن شـــمس،
حســـن وعصام وعادل ويوســـف ،أبناء

رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق

المرحـــوم عبـــدهللا بـــن يوســـف فخرو،

وزير اإلسكان باسم الحمر ،وكيل وزارة

الصحة مريم إبراهيم الهاجري ،الكاتب

الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة،

الخارجية الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن
دعيـــج آل خليفـــة ،محافـــظ محافظـــة

العاصمة الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن

الوكيل المساعد للصحة العامة – وزارة
اإلعالمـــي فـــي صحيفة أخبـــار الخليج

محميد المحميد ،يونس محمد الهرمي،

مدير عام مجلة ليالينا محمد إسماعيل

هيئـــة شـــؤون اإلعـــام يوســـف محمـــد

وأبنـــاؤه ،محمـــد عبدالصالـــح جمعـــة
عبدمحمـــد ،أحمد جاســـم مـــراد ،رئيس

جامعـــة البحرين رياض يوســـف حمزة،

رئيس مجلـــس إدارة جمعية المحامين
البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي،
محمد وإبراهيم ويوسف وأحمد ،أبناء
صـــاح الديـــن ،شـــوقي الـــدالل ،فهيمة
عبـــدهللا محمـــد وعائلتها ،غســـان أحمد

خالـــد المحرقي ،أبناء المرحوم هاشـــم
بـــن عبداللطيـــف الســـادة ،أحمـــد بـــن

مبارك النعيمي وأوالده ،مبارك وسلمان
وهشام ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم

سوق العمل أسامة بن عبدهللا العبسي،
المحامـــي عبـــدهللا عبدالرحمن هاشـــم،

عبدهللا المقابي ،عائلة حســـن وحبيب،
أبنـــاء محمـــود وعائلـــة علـــي حســـن

محمود ،عضـــو مجلس إدارة مؤسســـة
األيام للنشـــر راشـــد نبيل الحمـــر ،مدير

الموارد البشـــرية لمشـــروع خـــط الصهر
السادس شـــركة  bechtelمحمد السيد

جالل باقر ،خالد شـــاجرة ،األمين العام
لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر
زكريا إبراهيم الكاظم ،رئيسة وأعضاء
مجلس المحـــرق البلدي ،رئيس مجلس
إدارة جمعيـــة البحرين لرعاية الوالدين
أحمـــد محمـــد البنـــا ،يوســـف عبـــدهللا
المتعـــز ،رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة
مدينـــة عيســـى التعاونية االســـتهالكية
مجـــدي جاســـم النشـــيط ،مديـــر عـــام
المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة،
عبدهللا أحمد منصـــور آل رضي ،مبارك
بـــن محمـــد بـــن دينـــه ،عميـــد عائلـــة بن
دينه والعريفي ،وداد رضي الموســـوي،
يوســـف أحمـــد محمـــد ،وكيـــل وزارة
العمل والتنمية االجتماعية صباح سالم
الدوسري ،األمين العام المجلس األعلى
للصحـــة إبراهيم علي النواخـــذة ،أمين
عـــام مجلـــس المناقصـــات والمزايدات
محمـــد علـــي بهـــزاد ،محمد بـــن عبدهللا

القائد العام يشيد بالخدمات الطبية الملكية
الرفاع  -قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

ّ
ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

مثنيا على التطور المستمر
الملكية،
ً

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ
مكتبـــه بالقيادة العامة صباح أمس،

قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة

اللـــواء بروفيســـور الشـــيخ خالد بن

علي آل خليفة.

البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبيـــة
بالخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة مـــن

الناحية الصحيـــة والعالجية بفضل
الجهـــود الكبيـــرة مـــن قبـــل جميـــع

منتسبي الخدمات الطبية الملكية.

 ...ويستقبل مدير االتحاد الرياضي العسكري
الرفاع  -قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

البحرين المشير الركن الشيخ خليفة
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبـــه

بالقيـــادة العامـــة صباح أمـــس ،مدير

االتحـــاد الرياضـــي العســـكري العميد
الركن محمد عبداللطيف بن جالل.

بن هرمـــس الهاجـــري وأوالده ،الشـــيخ
عبدالرحمـــن بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل
خليفة.

 ...وسموه يتلقى تهنئة أهالي ومحافظ المحرق

نجاح الفحوصات أعــاد بهجتنا بلقاءات سموه على أرض المحافظة

المنامة -بنا

بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبية

حفظكـــم هللا باســـمي وباســـم أهالي

الجياشـــة التي يبديها األهالي خالل

بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

كبارهـــا وصغراهـــا رجالهـــا ونســـاءها

المحـــرق ،هذه األرض الشـــاهدة على

البـــاد المفـــدى وســـموكم الكريـــم

التي أجراها رئيـــس الوزراء صاحب
ســـلمان آل خليفـــة ،رفـــع محافـــظ
المحـــرق برقيـــة تهنئـــة إلـــى ســـموه

باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة
جاء فيها:

المحافظـــة بكافـــة مدنهـــا وقراهـــا

أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات
علـــى مـــا أنعـــم هللا بـــه على ســـموكم

من نجاح الفحوصـــات الطبية ،األمر
الذي اســـتقبله األهالـــي كافة بخالص

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة

الدعـــاء واالبتهـــال إلـــى المولـــى عـــز

رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظكم هللا

لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لهذا

يسعدني ويشرفني يا صاحب السمو

إن مشاعر المواطنين جميعا بالمحرق

بن سلمان آل خليفة
ورعاه

أن أرفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم الكريم

وجل لسموكم بطول العمر والتوفيق
الوطن الغالي وأبنائه الكرام.

أعـــادت إلـــى األذهـــان تلك المشـــاعر

اللقاء بســـموكم علـــى أرض محافظة
مشـــاعر ومكنـــون األهالي لســـموكم،

ومـــا تحملـــه اللقاءات من أحاســـيس
أبويـــه وحميمـــة ترتفـــع مـــن خاللهـــا

األيادي مرحبة بسموكم ،مستشهدين
باإلنجـــازات العظيمـــة التـــي تحققت

علـــى أرض محافظـــة المحرق بفضل

توجيهاتكـــم وأوامركم حفظكم هللا،
داعين هللا ســـبحانه وتعالى أن يديم

علينـــا نعمة األمن واألمـــان والترابط

والتكاتـــف في ظـــل قيادتنا الحكيمة

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل

وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
األميـــن نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

األول لرئيس مجلس الوزراء.
والســـام

وبركاته،،،

عليكـــم

ورحمـــة

هللا

الزياني يبحث تطوير العالقات مع الدنمارك
المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة

والفعاليـــات االقتصادية المشـــتركة

مملكـــة الدنمـــارك المعتمـــد لـــدى

واالرتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتويات

والســـياحة زايـــد الزيانـــي بســـفير
المملكـــة المقيـــم في الريـــاض أوله

موسبي ،وذلك الستعراض وتطوير
وتعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة -

الدنماركيـــة

المشـــتركة

وخلـــق

األرضية المناسبة للمشاريع القطاع
الخاص لكال البلدين.

محافظ وأهالي محافظة المحرق
بجميع مدنها وقراها

عنهم /سلمان بن عيسى بن هندي

وفـــي هـــذا الســـياق ،أكـــد الوزيـــر

اهتمام حكومـــة البحرين وحرصها

الدائم على تطويـــر عالقاتها بكافة
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة ،الف ًتا
إلـــى أهميـــة الزيـــارات المتبادلـــة

فـــي تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة

متقدمـــة ،مشـــيرًا فـــي هـــذا الصدد

إلـــى البيئـــة االســـتثمارية الصديقة
والمرحبـــة فـــي مملكـــة البحريـــن

والمميـــزات والتســـهيالت التـــي

تمنحهـــا الحكومة للمســـتثمرين من
جميـــع أنحـــاء العالـــم ،إضافـــة إلـــى

االنفتـــاح االقتصادي الذي تتميز به
فـــي ظـــل االســـتراتيجيات والرؤى
الحكوميـــة الهادفـــة إلـــى توطيـــن

االســـتثمارات وجعـــل البحريـــن

الخيار األمثل للمستثمرين.

“إعداد القادة الشباب” تؤكد الدور الفاعل للقطاع الخاص
المنامة  -جمعية الكلمة الطيبة

أكــدت عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الكلمــة الطيبــة ورئيســة

العالقات العامة والتســويق ســامية حســين أهمية المبادرات
البنــاءة التــي تصــب فــي االســتثمار فــي العنصــر البشــري في
البحريــن ،والتــي تخــدم خطــط التنميــة الشــاملة التــي تقــوم

بهــا الدولــة في بناء قدرات كوادرهــا الوطنية وتأهيلها لتقود

مساندة المبادرات
الشبابية برعاية
سمو الشيخ عيسى
بن علي

المبادرات.

تطويـــر مهاراتـــه؛ مـــن أجـــل

تقـــام برعايـــة ســـمو الشـــيخ

مختلـــف المجاالت ،الفتة إلى

وأضافـــت أن جمعيـــة الكلمـــة

في األســـبوع األول من شـــهر

للتخطيـــط بدولـــة الكويـــت

إســـتراتيجية مـــع صنـــدوق

المبـــادرة

عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفة
آل خليفـــة هـــي واحـــدة مـــن

المبادرات المهمة التي تعكس
قـــدرة

المدنـــي

منظمـــات
علـــى

المجتمـــع

االضطـــاع

يعـــزز تصـــدر مملكـــة البحرين

بـــدور الرعـــاة في اســـتمرارية

وقالـــت حســـين إن مبـــادرة
إعـــداد القـــادة الشـــباب التـــي

العـــام والخـــاص ،وهـــو مـــا

“مبـــرة الكوهجـــي” ،مشـــيدة

بدور أكبر فـــي تطوير قدرات
الشـــباب

مـــن الشـــباب البحرينـــي على

توجيههـــا للشـــباب البحريني؛

للمبـــادرة والتفاعـــل اإليجابي

خدمـــة وطنـــه فـــي القطاعين

المبـــادرة حتـــى تصـــل إلـــى

البحرينـــي

ونوهـــت باالنطالقـــة القويـــة

تأتـــي ضمـــن حزمـــة البرامـــج

الخبراء والمتخصصين.

المســتقبل نحــو مزيــد من التقدم ،مشــيرة إلى ضــرورة إيمان

مؤسسات القطاع الخاص بدورها الفعال دعم ومساندة هذه

وضعهـــا على يد مجموعة من

لسمو الشـــيخ عيسى بن علي

فـــي

أهدافها المنشودة.

أن المبـــادرة التـــي انطلقـــت

الطيبـــة

والمعهـــد

أكتوبـــر الجاري تقام بشـــراكة

وضعـــا

العمـــل “تمكيـــن” وبرعاية من

والذيـــن وصـــل عددهـــم إلـــى

برنامجـــا

للمشـــاركين

فـــي

العربـــي

طموحـــا

للـــدول العربية على مســـتوى

سامية حسين

 90شـــابا وشابة تم اختيارهم
بعنايـــة

وفقـــا

االســـتثمار فـــي رأس المـــال
البشـــري ،مشـــيرة إلـــى أن

لمعاييـــر

الشـــباب البحرينـــي يمتلـــك

القـــدرات الشـــخصية لألفـــراد

معالجـــة التحديـــات القائمـــة

البرامـــج التخصصية التي تم

وأشـــادت بالرعايـــة الكريمـــة

موضوعية تعتمد على تقييم
ومـــدى تجاوبهـــم مع سلســـلة

طاقات إبداعية تساعده على

برؤى وأساليب ابتكارية.

آل خليفـــة للمبـــادرة ،والتـــي

التـــي يحـــرص ســـموه علـــى
مـــن أجل االرتقاء بـــدوره في
خدمة المجتمع.

يذكر أن مبـــادرة إعداد القادة
الشـــباب في مملكـــة البحرين

تمتـــد حتى شـــهر مـــارس من
العـــام المقبـــل ،حيـــث ســـيتم

اإلعـــان

عـــن

مخرجـــات

المبـــادرة ضمـــن مؤتمـــر عـــام
للكشـــف عـــن النتائـــج التـــي

يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي
تطويـــر األداء فـــي مختلـــف

القطاعات بالمملكة.
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وضع األطر والبرامج لتحقيق التوجيهات الملكية السامية
مجلــس الــوزراء يعــرب عــن بالــغ ســعادته بنجــاح الفحوصــات الطبيــة لســمو رئيــس الــوزراء
الوزراء.

المنامة  -بنا

ثـــم

عقــد مجلــس الــوزراء جلســته االعتياديــة األســبوعية برئاســة نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن
مبارك آل خليفة وذلك بقصر القضيبية أمس .وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقب الجلســة
بالتصريح التالي:

االجتماع غيـــر االعتيادي لمجلس
الـــوزراء

جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى

رحـــب

مجلـــس

بانضمـــام وائل بـــن ناصـــر المبارك

المستوى الوزاري بهذا الخصوص

إلـــى الـــوزارة إثر صدور المرســـوم

وتأييـــده المطلق لإلجراءات التي

الملكـــي الســـامي بتعيينـــه وزيـــرا

دعا إليهـــا البيان المذكـــور لحماية

لشـــؤون الكهربـــاء والمـــاء ،متمنيا

األراضـــي العربية مـــن أي اعتداء،

له التوفيـــق والنجاح فـــي مهامه،

وضمـــن هـــذا الســـياق ،فقد عرض

بالتقديـــر

وزيـــر الخارجيـــة علـــى مجلـــس

إســـهامات ســـلفه عبدالحسين بن

الـــوزراء نتائج االجتمـــاع المذكور

علـــي ميـــرزا فـــي قطـــاع الكهرباء

أعاله والقرارات التي تم اتخاذها.

والمـــاء ،متمنيـــا لـــه التوفيـــق في

بعـــد ذلـــك أكـــد مجلـــس الـــوزراء

حياته المستقبلية.

علـــى الـــدور والثقل الـــذي تضطلع

بعدهـــا أدان مجلـــس الـــوزراء

به المملكة العربية الســـعودية في

االعتـــداء التركـــي علـــى ســـوريا،

األمـــن اإلقليمـــي ،مؤكـــدا أن أيـــة

ورفـــض المجلـــس رفضـــا تامـــا

خطـــوات تعـــزز مـــن دور المملكـــة

اســـتهداف ســـيادة دولـــة عربيـــة

العربيـــة

وقدرتهـــا

شـــقيقة لما يمثله ذلـــك من تهديد

لالضطـــاع

لألمن واالستقرار وتقويض لجهود

هـــي محـــل تأييـــد مطلـــق ،مرحبا

محاربـــة اإلرهـــاب فـــي المنطقـــة،

المجلـــس بقـــرارات وتوجيهـــات

وحـــث المجلس المجتمـــع الدولي

خـــادم الحرمين الشـــريفين وولي

لالضطالع بمسؤولياته لوقف هذا

عهـــده؛ لصـــون األمـــن اإلقليمـــي
ومواجهـــة أيـــة محـــاوالت لتهديد
االستقرار في المنطقة.

أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بالخطاب

الذاتي ،وفي تطوير الوضع البيئي

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن

الســـامي الذي وجهـــه عاهل البالد

والمناخـــي ،وحمايـــة أركان دولـــة

ســـلمان آل خليفـــة ،والتـــي تكللت

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

القانـــون ،وأكـــد مجلـــس الـــوزراء

بحمـــد هللا وفضلـــه بالنجـــاح،

عيســـى آل خليفة في افتتاح دور

أن هـــذه التوجيهـــات الســـامية

ونيابـــة عـــن مجلـــس الـــوزراء هنأ

االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الثانـــي

والمبـــادرات التـــي أمـــر جاللـــة

ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك

مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس

العاهـــل بتحقيقهـــا تمثـــل خارطة

آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس

والنـــواب،

طريـــق للحكومـــة لتلبيـــة تطلعات

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

والـــذي جـــاء شـــامال ومواكبـــا

المواطنين واحتياجـــات البحرين

رئيـــس

بالفحوصـــات

للمتطلبـــات التنمويـــة الحاليـــة

المســـتقبلية وستباشـــر تنفيذهـــا

الطبيـــة الموفقـــة التـــي أجراهـــا

والمســـتقبلية ،ومشـــخصا بشـــكل

وفـــق برامـــج عمل محـــددة ،وقرر

ســـموه  ،سائال المولى عز وجل أن

دقيـــق للواقـــع اإلقليمـــي والدولي

مجلس الـــوزراء أن تتولى اللجنة

يديم على ســـموه موفـــور الصحة

ومســـتجداته ،وأشاد المجلس بما

التنســـيقية وضع األطـــر والبرامج

والعافيـــة وطـــول العمـــر لمواصلة

والتميـــز ،وهنـــأ مجلـــس الـــوزراء

اشـــتمل عليـــه الخطـــاب الســـامي

التنفيذية التي تحقق التوجيهات

مســـيرة العطـــاء والبناء فـــي هذا

فـــي هذا الصـــدد الفائزيـــن بجائزة

مـــن توجيهـــات ورؤى ثاقبـــة فـــي

الملكية السامية.

الوطن الغالي.

خليفـــة بـــن ســـلمان للصحافـــة،

تحديـــد المتطلبـــات المســـتقبلية

بعدهـــا أعرب مجلـــس الوزراء عن

بعدها ،أشاد مجلس الوزراء بدور

منوها المجلس بالتقدير والعرفان

للتقدم الحضاري المواكب لحركة

بالـــغ ســـعادته وعميـــق ارتياحـــه

جائزة خليفة بن سلمان للصحافة

بالدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظـــى

التقـــدم العلمي والتقنـــي ،وتأمين

بنجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة التي

التـــي رعـــى ســـموه حفـــل توزيـــع

بـــه الصحافـــة الوطنيـــة مـــن لـــدن

األمـــن الغذائي وتحقيـــق االكتفاء

أجراهـــا رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

جوائزها مؤخرا في دعم وتطوير

العدوان ،ورحـــب مجلس الوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

بمـــا تضمنـــه البيـــان الصـــادر عـــن

أية خطوات تعزز
من دور السعودية
وقدرتها لصون
األمن اإلقليمي
محل تأييد مطلق

“الصناعة” تنفذ
ما مجموعه 55
مشروعا لتوسيع
قاعدة االقتصاد
وجذب االستثمارات

رفع تقارير دورية
تعزز المتابعة
الحكومية المستمرة
لخطط تطوير
المسيرة التعليمية

تطوير آليات األندية
والمراكز في
القسم الشبابي
وفتح التسهيالت
لالستثمارات الرياضية

لمجلســـي

الشـــورى

االعتداء التركي
على سوريا تهديد
لألمن واالستقرار
وتقويض لجهود
محاربة اإلرهاب

الـــوزراء

مســـتذكرا

سمو الشيخ محمد بن مبارك

العمـــل

الصحفـــي

واإلعالمـــي

واالرتقـــاء بالصحافـــة البحرينيـــة
عبـــر تعزيـــز روح المنافســـة التـــي
تقـــود نحـــو المزيـــد مـــن اإلبـــداع

المجلـــس

الســـعودية
بهـــذه

المســـؤولية

جائزة خليفة
بن سلمان
للصحافة
تعزز روح
المنافسة

قرارت المجلس
بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أوال:

اســـتعرض

مجلـــس

القطاع الخاص كمحرك أساسي

سمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل

البرامـــج

والخطـــط

قســـائم

خليفـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم

صناعيـــة مدعومـــة حكوميـــا

برفـــع تقاريـــر دوريـــة إلى مجلس

ألصحـــاب المشـــاريع التي تدعم

الوزراء تعـــزز المتابعة الحكومية

القطاعـــات االقتصاديـــة ذات

المســـتمرة

التطويـــر

األولويـــة ،وتنفيذ إســـتراتيجية

والبرامـــج التـــي تتبناهـــا الوزارة؛

والعمـــل

للحفاظ على المســـيرة التعليمية

علـــى إنشـــاء مدينـــة للمعـــارض،

وبيئتهـــا وفق مســـتويات الجودة

وإصدار قرارات داعمة لتحقيق

التـــي تتطلع إليها الحكومة دائما.

اإلجراءات التنفيذية كالســـماح

وفي ســـياق ذي صلة ،فقد اعتمد

بمزاولـــة أنشـــطة تجاريـــة مـــن

مجلـــس الوزراء التقرير الســـنوي

خالل محـــل تجـــاري افتراضي،

لهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب

وتنظيم نشـــاط خدمـــات تقديم

للعـــام  ،2019والـــذي عرضه وزير

األطعمـــة بالمركبـــات المتنقلـــة،

شؤون الشـــباب والرياضة رئيس

البحريـــن

مجلس إدارة هيئة جودة التعليم

الـــوزراء

والمشاريع التي ستنفذها وزارة
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة
للوفـــاء بالتـــزام الحكومـــة بمـــا
جـــاء فـــي برنامـــج الحكومـــة
2019

للســـنوات

-

2022

المندرجـــة تحـــت األولويـــات
والسياســـات

والمبـــادرات

المختلفـــة ومجموعهـــا ثالثـــون
مشـــروعا تنمويـــا ،منهـــا خمســـة
تنفذهـــا الـــوزارة كجهـــة رئيســـة
و 25مشـــروعا تنفذهـــا كجهـــة
مســـاندة تصـــب فـــي مصلحـــة
توســـيع

قاعـــدة

االقتصـــاد،

وتســـهيل اإلجـــراءات ،وجـــذب
االســـتثمارات ،وتحســـين بيئـــة
األعمال .ومن أهم هذه المشاريع
التي اســـتعرضها وزيـــر الصناعة
والتجـــارة والســـياحة إصـــدار

للنمـــو،

وتخصيـــص

وطنيـــة

وتســـويق

للســـياحة

منطقـــة

لالستثمار عالميا وربط البحرين
باألســـواق اإلقليميـــة والدوليـــة،
وقـــد وافق مجلس الوزراء على
هـــذه المشـــاريع وكلـــف الـــوزارة
بمباشرة تنفيذها.

لخطـــط

والتدريب.
ثالثـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء
علـــى توقيـــع مملكـــة البحريـــن
وانضمامها إلى معاهدة الصداقة
والتعـــاون لرابطـــة دول جنـــوب

نظـــام التراخيـــص للســـجالت

ثانيـــا :حرصا على دعم المســـيرة

شـــرق آســـيا (آســـيان) وذلـــك في

التجاريـــة (ســـجالت) ،وإصـــدار

التعليميـــة وفـــي إطـــار المتابعـــة

ضوء العرض الذي قدمه بشـــأنها

المســـتمرة لالرتقاء بها ،فقد كلف

وزير الخارجية.

حزمة التشريعات التي تعزز دور

الداخلـــي في الـــوزارة وتطويعها؛

لـــوزراء التربيـــة والتعليـــم فـــي

لتعزيـــز كفـــاءة العمـــل اإلداري

الـــدول األعضاء بمكتـــب التربية

وتجـــاوز أيـــة معوقـــات قـــد تؤثر
علـــى مرونـــة المعامـــات بيـــن
اإلدارات المختلفة فيها وتيســـير
التواصـــل وتبســـيط اإلجـــراءات
بيـــن

القطاعـــات

وتوفيـــر

ســـجالت

واإلدارات،
إلكترونيـــة

لجميـــع المشـــاريع والمخاطبـــات
ياسر الناصر

رابعـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء
علـــى اســـتضافة مملكـــة البحرين
لورشـــة العمـــل شـــبه اإلقليميـــة
حـــول محاربـــة العنـــف والتطرف
فـــي المؤسســـات التربويـــة مـــن
منظور المقاربـــة بالمناهج ،وذلك
اســـتنادا إلى العـــرض الذي قدمه
في هذا الخصـــوص وزير التربية
والتعليم.
خامســـا :عـــرض وزيـــر شـــؤون

الداخلية بشأنها.
سادســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء
علـــى ردود الحكومـــة علـــى عـــدد
مـــن االقتراحـــات برغبـــة مقدمـــة
مـــن مجلـــس النـــواب ،منهـــا مـــا
يتعلـــق بتطويـــر آليـــات األنديـــة
والمراكـــز فـــي القســـم الشـــبابي
والنســـائي وفتح باب التسهيالت
لالســـتثمارات الرياضية ،وبشـــأن
متضرري تجمع مياه األمطار في

العربـــي لـــدول الخليـــج العربيـــة
واالجتمـــاع التاســـع عشـــر للجنة
وزراء التعليـــم العالـــي والبحـــث
العلمـــي بـــدول مجلـــس التعـــاون
لدول الخليج العربية اللذين عقدا
بمسقط مؤخرا ،كما أخذ المجلس
علما كذلك بنتائج مشـــاركة وزير
اإلســـكان في اجتمـــاع الدورة 36
لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير
العرب والمنتـــدى الوزاري العربي
الثالـــث

لإلســـكان

والتنميـــة

الحضريـــة اللذين عقـــدا في دبي
مؤخرا ،فيما أحاط وزير الصناعة
والتجـــارة والســـياحة المجلـــس
علمـــا بنتائـــج االجتمـــاع الرابـــع
للوزراء المســـؤولين عن السياحة

الوحدات اإلسكانية.

واالجتمـــاع الثاني المشـــترك بين

وفـــي بند التقاريـــر الوزارية ،أخذ

وزراء الســـياحة ووزراء الثقافـــة

المجلـــس علمـــا بنتائـــج مشـــاركة

الشباب والرياضة نظم التطبيقات

وزيـــر التربيـــة والتعليـــم فـــي

التي اعتمدت كمنصات للتواصل

التاســـع

االجتمـــاع

التشـــاوري

بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول
الخليج العربيـــة اللذين عقدا في
مسقط مؤخرا.

حميدان يطلع على النتائج المتحققة في مشاريع التوظيف والرعاية االجتماعية
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ،اجتماع اإلدارة العليا
للتخطيــط والمتابعــة والتــي تضم جميع المســؤولين التنفيذييــن في مختلف
القطاعــات التابعــة للــوزارة؛ لالطــاع على ســير العمل في المشــاريع العمالية
واالجتماعيــة بالوزارة والوقــوف على مدى اإلنجاز المتحقق خالل هذا العام
فــي مجــال تقديــم الخدمــات المتنوعــة والشــاملة لمختلــف شــرائح المجتمــع
مهنيــا
المســتهدفة ،خصوصــا مــا يتعلــق بتطويــر مشــاريع تأهيــل المواطنيــن
ً

لســوق العمــل وخلــق المزيد من فــرص التوظيــف النوعية ،وتعزيــز المبادرات

تنويع المبادرات
الخالقة وتعزيز
التعاون مع الهيئات
الحكومية والخاصة
بالمرحلة المقبلة

التنمويــة وتطويــر نظــام الحمايــة االجتماعيــة وتمكيــن األســرة البحرينيــة

واجتماعيا من خالل دعم المشاريع التنموية األسرية.
اقتصاديًا
ً
وفـــي هـــذا الســـياق ،أكـــد حميـــدان

شـــاملة ،مشـــيرًا في هـــذا الصدد الى

لتحقيـــق تطلعـــات الحكومـــة نحـــو

المبـــادرات النوعية إلدماج الشـــباب
فـــي القطـــاع الخاص ،مؤكـــ ًدا أهمية

أهميـــة تكثيـــف الجهـــود المبذولـــة
توظيـــف الباحثيـــن عـــن عمـــل ورفع

المســـتوى المعيشـــي للفرد واألســـرة
البحرينيـــة فـــي نطـــاق مـــا تقدمـــه

الحكومة من دعم ورعاية اجتماعية

اســـتمرار الوزارة في إطالق وتنفيذ

ابتـــكار المزيـــد مـــن األفـــكار والرؤى

لضمان اســـتمرارية المشـــاريع بنفس

الوتيرة والمحافظة على المكتسبات

التـــي تحققـــت علـــى صعيـــد العمـــل

والرعاية االجتماعية.

اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة

وأشـــار وزيـــر العمـــل والتنميـــة
الـــوزارة

أجـــل الوصول إلـــى نتائج ملموســـة

االجتماعي والتماســـك األســـري ،من

للشـــباب البحريني لتحقيق تطلعاته

االجتماعيـــة

إلـــى

أن

تنويـــع المبـــادرات الخالقـــة وتعزيـــز

تالمـــس شـــريحة كبيـــرة ومهمة في
المجتمع ،مؤك ًدا أن نجاح المشـــاريع

فـــي حدودهـــا اآلمنـــة والمطمئنـــة،

والتطوعي من خالل تعزيز التعاون

تســـتهدف خـــال المرحلـــة المقبلـــة
جســـور التعاون مع مختلف الهيئات

الحكومية والخاصة ذات الصلة من

خصوصـــا أن خدمـــات الـــوزارة

التنموية ينعكـــس ايجابًا على األمن

خـــال الحفاظ على معدالت البطالة

وتحســـين بيئـــة اإلنتـــاج بســـوق

العمـــل ،ودعـــم المشـــاريع الطموحـــة

المهنيـــة ،وتطويـــر العمـــل الخيـــري
مـــع المنظمـــات األهليـــة ومختلـــف

مؤسسات المجتمع المدني.

local@albiladpress.com
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رئيـــس مجلـــس النـــواب تلتقـــي رئيســـة الجمعيـــة الوطنيـــة الصربيـــة

القضيبية  -مجلس النواب

أكــدت رئيــس مجلس النــواب فوزية زينــل أن المجتمــع البرلماني الدولي
مطالب اليوم ،وعلى وجه الخصوص والســرعة ،إلى اتخاذ موقف فاعل

نادي الخريجين يمنح عضوية

ومؤثــر فــي حمايــة المالحــة البحريــة فــي منطقــة الخليــج العربــي ،وفي

جميع دول العالم؛ لتأمين حماية االقتصاد العالمي.
وشـــددت زينـــل علـــى ضـــرورة وأهمية

الحكيمـــة لعاهل البـــاد صاحب الجاللة

الشرف لوزير الديوان الملكي

العالمية وتخـــرق القوانين والمعاهدات

تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار فـــي جميـــع

المنامة  -بنا

إلـــزام أي دولـــة تعتـــدى علـــى المالحـــة

الدوليـــة المتعلقـــة بالســـامة البحريـــة؛
للحفـــاظ علـــى األمن والســـلم الدوليين.
وأن مملكـــة البحريـــن تمضـــي قدمـــا مع
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة فـــي دعـــم

حماية المالحة البحرية.

وأشـــارت رئيـــس مجلـــس النـــواب إلـــى

حرص مملكة البحرين وفي ظل القيادة

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ،على

دول العالـــم ،ودعم تعزيز ثقافة الســـام
والتســـامح والتعايـــش ،وأن المنجـــزات

المجتمعـــي ،عند المواطنين والمقيمين،

هـــذا المجـــال أصبحـــت ثقافة راســـخة،

مجال التسامح والتعايش السلمي.

علـــى المجـــاالت والمســـتويات كافـــة،

رئيســـة الجمعيـــة الوطنيـــة الصربيـــة

الحضاريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي

مـــا أكســـبها المملكـــة مكانـــة رائـــدة فـــي

وقوانيـــن ثابتـــة ،وإجـــراءات مســـتمرة،

جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاء زينل أمـــس مع

وانعكـــس ذلـــك علـــى قـــوة الترابـــط

(البرلمـــان الصربـــي) مايـــا (ماجـــا)

اســـتقبل وزيـــر الديـــوان الملكـــي

غويكوفيتش ،على هامش مشاركة وفد

الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفة

البرلمانـــي الدولـــي ( ،)141والمقام حاليا

الخريجيـــن عبداللطيـــف الزيانـــي،

الشعبة البرلمانية خالل اجتماع االتحاد
فـــي جمهورية صربيـــا ،وبحضور النائب

الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى جميلة

سلمان ،والنائب فاطمة عباس.

أمـــس رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي

والرئيس السابق للنادي عبدالرحمن
جمشـــير وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة.

ورحـــب وزير الديـــوان بالجميع وأشـــاد
بجهـــود أعضاء مجلـــس اإلدارة لخدمة

كل مـــا يتعلـــق بأهـــداف النـــادي وتعزيز

مـــوارده الماليـــة إضافـــة إلـــى دوره في

المجـــاالت األدبية والثقافية متمنيا لهم
كل التوفيق والســـداد.ثم قـــدم الزياني
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة العضويـــة
الشـــرفية لنـــادي الخريجيـــن إلـــى وزير
الديـــوان الملكـــي كمـــا اطلعـــوه علـــى

المشاريع المستقبلية للنادي.

البحرين تسترشد بتوجيهات جاللة العاهل باحترام قيم التعايش

وزيـــر الخارجيـــة :المملكـــة وضعـــت االرتقـــاء باإلنســـان وعـــدم مـــس كرامتـــه علـــى ســـلم أولوياتهـــا

المنامة  -بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مملكة البحرين
وضعت االرتقاء باإلنسان وحمايته من كل ما من شأنه أن يمُ س بكرامته على

ســلم أولوياتهــا ،مشــيرًا إلى إطــاق مملكــة البحرين مجموعة مــن المبادرات

الريادة التي جعلت منها دارًا لبناء الخبرات والتدريب.
جـــاء ذلـــك خـــال افتتاحـــه للمنتـــدى

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

في الشرق األوســـط مساء أمس ،والذي

خليفـــة ،وبدعـــم ولـــي العهد نائـــب القائد

الحكومي لمكافحة االتجار باألشـــخاص
ينعقـــد تحـــت رعايتـــه ،بحضـــور عربـــي

وخليجـــي ودولي متخصـــص في مجال

مكافحة االتجار باألشخاص.

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير

ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ،حتى أصبح

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه اللجنة

ً
واضحا للعيـــان التقدم الذي وصلت إليه

وهيئة تنظيم ســـوق العمـــل بالتعاون مع

االتجـــار باألشـــخاص ،األمـــر الـــذي أهلها

الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص

المنظمة الدوليـــة للهجرة ،ومكتب األمم

المتحدة لمكافحـــة المخدرات والجريمة

فـــي دول مجلس التعاون ،كل من مملكة
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية،

ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،ودولة
الكويـــت ،وســـلطنة عمـــان ،وجمهوريـــة
مصـــر العربيـــة ،والمملكـــة األردنيـــة

الهاشـــمية ،باإلضافـــة إلـــى الواليـــات

المتحـــدة األميركية والمملكـــة المتحدة،
عـــاوة علـــى ممثليـــن عـــن المنظمتيـــن

الدوليتين.

مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال مكافحـــة

لتكـــون ضمـــن دول المقدمـــة فـــي مجال

الخبرات في هذا المجال.

ولفـــت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن وضعت

االرتقـــاء باإلنســـان وحمايته مـــن كل ما
مـــن شـــأنه أن يمُ ـــس كرامتـــه على ســـلم

أولوياتها ،مسترشدة في ذلك بتوجيهات
عاهل البـــاد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفـــة باحتـــرام قيـــم

التعايـــش الســـلمي واالحتـــرام المتبـــادل

وصـــون كرامة اإلنســـان ،دون تمييز بين
جنس أو عرق.
لون أو
ٍ
دين أو طائفةٍ أو ٍ
ٍ
وأضـــاف أن هـــذه التوجيهـــات التـــي
انتهجتهـــا حكومـــة مملكـــة البحريـــن

وأعـــرب العبســـي عن أمله فـــي أن يؤثر

األميركيـــة المتعلق بتصنيـــف الدول في

هـــذا المنتـــدى على نظـــرة دول المنطقة

مجـــال مكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص،

ونظـــرة العالم من منطلـــق الفهم العميق

داللـــة بالغـــة على المســـتوى التي حققته

المؤدي إلى القدرة على مجابهتها وتوقع

المملكة.

نتيجـــة إيجابية ،معربًا عن طموحه في

وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أن البرامج

وضع األســـس لمنظومة معرفية تغطي

والمبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين

النواقـــص في أدبيـــات مكافحة االتجار

ســـواء لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص أو

على مســـتوى العالم ،التي تتصل بشـــكل

واآلليـــات المناســـبة لمكافحتهـــا وتبـــادل

منطقتنا وتتناسب مع تحدياتنا”.

الثاني على التوالي في تقرير الخارجية

وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل خـــال

االتجـــار باألشـــخاص ووضـــع الحلـــول

ومراجـــع وبرامـــج تدريبيـــة تخـــدم

لتصنيـــف المملكة فـــي الفئة األولى للعام

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن هـــذا المنتدى

مباشـــر باإلنسان ،من خالل بحث ظاهرة

جهود دراساته وأبحاثه وصوال ألدبيات

مكافحـــة االتجار باألشـــخاص ،وقد كان

لدعم ورعاية ضحايا االتجار عبر اللجنة

يُ ســـلط الضوء على أحد أبـــرز المواضيع

وسننســـق مـــع المهتميـــن فـــي منطقتنـــا

باألشخاص ما يهيئ لموجة جديدة من
تحـــركات الفهـــم اإلقليمـــي الدقيق لهذه

الوطنيـــة لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص

الســـنوات الماضية ،كان لهـــا الفضل فيما
وصلـــت له مملكـــة البحرين ولعـــل أهمها

نظام اإلحالـــة الوطنـــي ،وتصريح العمل
المـــرن ،ومركـــز حمايـــة ودعـــم العمالـــة
ً
مضيفـــا أن من أبـــرز المبادرات
الوافـــدة،

كذلك تأسيس أول مركز تدريب إقليمي
في مجال مكافحة االتجار باألشـــخاص،
ً
دارا لبناء
األمـــر الذي يجعل مـــن المملكة
الخبـــرات والتدريـــب لمكافحـــة هـــذه

الظاهرة بكل جدارة.

وأكـــد أن القائمين علـــى برامج مكافحة
االتجـــار باألشـــخاص ودعـــم ضحايـــاه

حـــول العالـــم يـــؤدون رســـالة نبيلـــة
ً
وعمـــاً
ســـاميا بهـــدف االرتقـــاء بحيـــاة

اإلنســـان إلـــى الكمـــال وحمايـــة حقوقه

الجريمة العابرة للحدود.
وصـــون كرامتـــه عـــن كل مـــا يمســـها

المنتـــدى وكذلك النقـــات النوعية التي

توقيع اتفاقية مع مكتب األمم المتحدة

بســـوء ،لذا فقد أقامـــت مملكة البحرين

حققتهـــا المملكـــة فـــي مجـــال التصدير

لمكافحة المخدرات والجريمة في دول

ملتقـــى ألصحاب
هـــذا المنتدى ليكـــون
ً

لجريمـــة االتجـــار باألشـــخاص خـــال

مجلـــس التعـــاون لتقديـــم الدعـــم الفني

االختصـــاص لتبـــادل الـــرؤى واألفـــكار،

السنوات القليلة الماضية.

إلنشـــاء مركز خبرة وتدريب في مجال

ووضـــع الحلـــول لمكافحة جميـــع أوجه

وفـــي ذات الســـياق تحـــدث الرئيـــس

مكافحة االتجار باألشخاص يعمل على

االتجار باألشـــخاص ،وطـــرح المبادرات

التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

وضـــع تعريفـــات وأدلـــة عمـــل وبرامـــج

التي تســـاهم فـــي دعم ضحايـــا االتجار

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار

للدعـــم اإلداري واللوجســـتي تكـــون

باألشـــخاص وتمكينهـــم مـــن ممارســـة

باألشـــخاص أســـامة العبســـي ،عن مدى

مختصـــة بواقعنا الديمغرافي وتركيبتنا

حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي ودمجهم مرة

حاجة المنطقة إلـــى األدبيات والمراجع

السكانية.

أخرى في المجتمع.

واألدلـــة التـــي يســـتند عليهـــا مكافحـــي

وشدد على أن هذا المركز يعمل بصورة

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالجهـــود التي

جريمـــة االتجـــار باألشـــخاص فـــي هذه

تكامليـــة مع جهود األخوة في أكاديمية

تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار

المنطقـــة ،وعدم توافـــر فرص االحتكاك

الشرطة إمارة دبي ،التي أطلقت دبلومً ا

باألشـــخاص وهيئة تنظيم ســـوق العمل

وتبادل الخبرات بين الممارسين ،مشيرًا

برئاســـة أسامة العبســـي في تنظيم هذا

إلـــى أن هذه الحاجة دفعت المملكة إلى

دراســـيا متخصصـــا ،مشـــيرًا إلـــى أن
ً

“المركـــز قـــد باشـــر بالفعل خطـــة العمل،

مـــن جانبـــه ،تحـــدث ســـفير الواليـــات
المتحـــدة األميركيـــة المكلـــف بمراقبـــة
ومكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص جـــون
كوتـــون ريتشـــموند ،عن دعـــم الواليات
المتحدة لكل الجهود المبذولة لمكافحة
لجريمة االتجار باألشخاص ،واستعداها
لتقديـــم الخبرات والبرامج التي تســـهم
في السيطرة على هذه الجريمة.
مـــن ناحيتها ،أكدت المفوض المســـتقل
لمكافحة العبودية فـــي العصر الحديث
في المملكة المتحدة سارة ثورنتون ،أن
المشـــاركة في هذا المنتـــدى المهم تأتي
متواكبة مع الجهود التي تبذلها المملكة
المتحـــدة فـــي التصـــدي إلـــى العبوديـــة
الحديثة بجميع صورها وأشكالها.

البحرين تستضيف قمة عالمية لألمن البحري  21أكتوبر
المنامة  -وزارة الخارجية

أكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات

عنوان “دعم األمن والســـام في الخليج

راشـــد آل خليفـــة ،أن مملكـــة البحريـــن

خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة،

المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبدهللا بن

ستستضيف يوم 21أكتوبر الجاري ،قمة
عالميـــة لألمن البحري تهدف إلى توحيد
قـــوات مكافحـــة اإلرهـــاب ،إذ ســـيعمل

الشـــركاء خاللهـــا علـــى تعزيـــز قدراتهـــم

العربـــي” إلى أن وزير الخارجية الشـــيخ
والممثـــل األميركـــي الخـــاص لشـــؤون
إيـــران برايـــن هـــوك ،ســـبق أن أعلنـــا عن
هـــذه القمـــة فـــي  17يوليـــو الماضـــي ،إذ

التمرين البحري الدولي للقوات البحرية

المتحـــدة األميركيـــة فـــي الحـــرب علـــى
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اإلرهـــاب ،وتعـــارض األعمـــال العدائيـــة
للنظـــام اإليرانـــي وتعمـــل مـــع الشـــركاء

للحفاظ علـــى التبادل الحر للبضائع على

مستوى العالم.

وأشار الشيخ عبدهللا بن راشد في مقال
نشـــرته صحيفة “واشـــنطن تايمز” تحت

أكبـــر منـــاورات بحريـــة في العالـــم ،وهو

مـــع األلفـــة مـــا بيـــن الشـــركاء العالمييـــن

األميركيـــة بالقيـــادة البحريـــة المركزيـــة

وأشـــار ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى

ووصفت الواليـــات المتحـــدة األميركية
ً
شـــمول في
التمريـــن البحـــري بأنه األكثر

تتمتـــع بـــه مملكـــة البحريـــن منـــذ فتـــرة

طويلـــة مـــن تقديـــر وإشـــادة لدورهـــا

العالـــم ،ويهـــدف إلـــى تعزيـــز العالقـــات

الرائـــد فـــي دعـــم التحالفـــات الدوليـــة

الداعمـــة وعمليـــات األمـــن البحـــري مـــن

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لحمايـــة

وقابليـــة العمـــل المشـــترك بيـــن القـــوى

وخاصـــة تلك التي تعمل في شـــراكة مع

خـــال العمل ســـويا كائتـــاف لخلق نوع

الشـــحن البحـــري فـــي الخليـــج واحتواء

بالحروب.

ً
موضحـــا أنه بينما يفهم الشـــعب
العالـــم،

الفتن وإحداث الفوضى في جميع أنحاء

وأوضـــح الســـفير أن هـــذا التحالف يأتي
األخيـــرة علـــى طـــرق النقـــل البحـــري

دونالـــد ترامـــب ووزيـــر خارجيتـــه مايك

الرئيســـية فـــي الخليـــج ،خصوصـــا فـــي
مضيـــق هرمـــز الحيـــوي إلـــى تقويـــض

الشيخ عبدالله بن راشد

الفرديـــة ،بل هو مجهـــود كبير ومتضافر

البحرينـــي تهديـــدات النظـــام اإليرانـــي

فـــي وقـــت حـــرج ،إذ أدت الهجمـــات

والمسؤولين في قطاع الشحن.

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة إلـــى مـــا

للتجـــارة البحريـــة وكذلـــك الكشـــف عـــن
التهديـــدات الناشـــئة التي تشـــهد تزاي ًدا؛

مـــن قبل قـــوة معادية من خـــال حياكة

بســـبب الحكومـــة اإليرانيـــة المولعـــة

ســـتعقد على مدى يومين تزامنًا مع بدء

فـــي دعم األمن والســـام بـــدول الخليج
العربـــي وبقيـــة دول العالـــم ،منو ًهـــا إلى

أن مملكـــة البحرين حليف مهم للواليات

عبدهللا بن راشد
في عمود رأي
نشرته صحيفة
“واشنطن تايمز”

ســـامة المالحة الدولية وخلق حالة من
ً
مضيفا أنه
عدم االســـتقرار في المنطقة،

العدائيـــة ،فإنه مثـــل الرئيـــس األميركي
بومبيو يدرك أهميـــة التمييز بين النظام
اإليرانـــي والشـــعب اإليرانـــي ،معربًا عن

اعتقـــاده بأن الشـــعب اإليراني يســـتحق

حياة أفضل وحكامً ا أفضل.

خطـــر النظـــام اإليرانـــي ،إذ تحتضن قمة

بالمثـــل أدى الهجـــوم الذي حدث الشـــهر

واختتم الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد مقاله

القـــوى البحريـــة الرائدة فـــي العالم على

العربية الســـعودية إلى صدمة في جميع

بتاريخهـــا والتزامهـــا باألمن فـــي منطقة

بمشـــاركة أكثـــر مـــن  60دولـــة؛ مـــن أجل

وقال إن ما نراه معً ا ليس مجرد سلســـلة

البحريـــن البحريـــة الدوليـــة العديـــد من

الماضي على منشـــآت النفط في المملكة

غرار قمة وارسو التي عقدت في فبراير

أنحاء العالم ،وارتفاع أسعار النفط.

تعزيـــز حريـــة المالحـــة والتدفـــق الحـــر

مـــن األحـــداث المنعزلـــة أو الهجمـــات

بالقـــول إن مملكـــة البحريـــن فخـــورة

الخليـــج وخارجهـــا ،وتعتبـــر قمـــة األمن

البحري الدولية المقبلة مجرد مثال آخر

ولن يكون األخير.

 9ميداليـــات للطـــاب البحرينييـــن بأولمبيـــاد الرياضيـــات والفيزيـــاء
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

حقـــق طالب مملكة البحرين إنجا ًزا جدي ًدا بحصدهم  9ميداليات

فـــي كل من أولمبيـــاد الرياضيات ،وأولمبيـــاد الفيزياء ،ومناهزات

اللغـــة العربية ،والتي نظمها مكتب التربيـــة العربي لدول الخليج،

في العاصمة العمانية مسقط ،بمشاركة  88طال ًبا من دول مجلس

التعـــاون وجمهورية اليمن .ففي أولمبياد الرياضيات حقق طلبتنا
 3برونزيـــات توزعـــت علـــى مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة للبنات،

والتعـــاون الثانويـــة للبنيـــن ،واإليمـــان الخاصـــة .أما فـــي أولمبياد
الفيزياء ،فقد حصدت البحرين  3ميداليات شملت فضية لمدرسة

عبدالرحمـــن كانـــو الخاصـــة ،وبرونزية لـــكل من التعـــاون الثانوية

للبنيـــن ،والبيان الخاصة ،وفيما يتعلق بمناهزات اللغة العربية ،تم
حصد  3ميداليات أخرى ،وهي فضية لكل من جدحفص الثانوية
ً
إضافـــة إلـــى برونزيـــة للهداية
للبنـــات ،وخولـــة الثانويـــة للبنـــات،
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الخليفية الثانوية للبنين.

مدرسة “اإلمام علي” للمرة الثالثة تحصل على “تقدم غير كاف”

تـــراجـــع مــســتــوى “ الــثــالــث إعــــــدادي” بــالــمــواد األســاســيــة لــلــســنــوات الــثــاث
مروة خميس

إتقـــان متباينـــة ،جـــاءت منخفضـــة

رصد تقرير رســمي صادر من هيئة جودة التعليم والتدريب عن حصول مدرســة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين في الحكم

ومتدنيـــة فـــي نصف المـــواد بالصفين

العام لتقدم المدرسة في زيارة المتابعة على تقدم غير كاف إذ لم تحدث المدرسة على تحسينات كافية في توصية واحدة أو أكثر

الثانـــي والثالـــث اإلعدادييـــن ،كان

من بعد زيارات المتابعة لها ،على مدى  3سنوات.

أدناها فـــي الرياضيات بالصف الثالث

وأشـــار التقرير الستفادة المدرسة من

الفصل الدراسي األول للعام الدراسي

التعلـــم ،واالســـتفادة مـــن نتائجـــه في

تطبيـــق تقييـــم ذاتـــي دقيق وشـــامل،

 - 2018 2019عنـــد مقارنتها بالنتائج

تلبيـــة احتياجـــات الطالـــب التعليمية

اإلعدادي ،بنسبة بلغت .% 13

واالســـتفادة مـــن نتائجـــه فـــي بنـــاء

فـــي العـــام الدراســـي  - 20172018

على اختالف فئاتهم.

الخطة اإلستراتيجية ،مع التركيز على

إلـــى تراجـــع المســـتويات مـــن حيـــث

وألـــزم التقريـــر المدرســـة علـــى تنمية

معلومات أساسية

أولويات التحسين ،وتحديد مؤشرات

نســـب اإلتقان فـــي معظم المـــواد في

ثقـــة الطالـــب بأنفســـهم ،وتحفيزهـــم

وجـــاء فـــي التقريـــر أن المدرســـة

أداء واضحة ،وآليـــات متابعة دقيقة،

الحلقتيـــن الثانية والثالثـــة ،خصوصا

وتشـــجيعهم؛ بمـــا يعـــزز دافعيتهـــم

تأسســـت فـــي  1989بمنطقة المعامير

من خالل ســـد نقص الموارد البشرية،

بالصف الثالث اإلعدادي ،التي ظهرت

نحـــو التعلـــم ،ومســـاندة الطالـــب

بمحافظة العاصمة ،ويبلغ عدد طالبها

المتمثل في المعلمين األولين لقسمي

فيـــه المســـتويات متدنيـــة فـــي جميع

بفئاتهـــم التعليميـــة المختلفـــة داخـــل

 767ينتمـــي معظـــم الطالب إلى أســـر

الرياضيـــات ،ونظـــام معلـــم الفصـــل،

المواد األساسية.

الـــدروس وخارجهـــا ،وفـــي األعمـــال

من ذوات الدخل المحدود.

ورفع مســـتوى اإلنجاز األكاديمي لدى

وحـــث التقريـــر الرســـمي الصـــادر

الكتابيـــة ،وتطبيق أنشـــطة مدرســـية

وتضم المدرســـة  12شـــعبة مخصصة

الطالـــب ،خصوصـــا فـــي الرياضيـــات

المدرســـة إلـــى متابعة أثـــر برامج رفع

فاعلـــة؛ لتعزيـــز خبراتهـــم التعليميـــة

للصفـــوف مـــن األول إلـــى الســـادس

بالحلقتيـــن الثانيـــة والثالثـــة ،وتنمية

الكفاءة المهنيـــة للمعلمين في تطوير

واهتماماتهم المختلفة.

االبتدائـــي ،فيمـــا يوجـــد  12صـــف

المهارات األساســـية لديهم في المواد

إســـتراتيجيات

والتعلـــم،

وعن رفع مســـتوى اإلنجـــاز األكاديمي

الدراسية ،السيما اللغة اإلنجليزية.

بحيث تشـــمل إدارة الـــدروس بصورة

لـــدى الطـــاب ،حقـــق طـــاب الحلقـــة

وبيـــن التقرير بـــن نتائـــج الطالب في

منظمـــة ومنتجة ،والتقويـــم من أجل

الثانيـــة نســـب إتقان متباينـــة ،جاءت

التعليـــم

منخفضة ،ومتدنيـــة في نصف المواد

ظهرت بصورة متدنية وبنســـبة بلغت

األساســـية بالصـــف الخامـــس ،واللغة

% 28

اإلنجليزيـــة بالصـــف الســـادس ،التـــي

فيما حقق طالب الحلقة الثالثة نسب

اللجنة الوطنية تدرس طلبات لالعتراف ببرامج مؤسسات تعليم عال أجنبية

أكـــــدت مـــراجـــعـــة “الـــتـــربـــيـــة” قــبــل الــــدراســــة فـــي الـــخـــارج

وذلك تفاديا لاللتحاق بمؤسســـات

والمناهـــج فـــوزي الجـــودر بمبنـــى

غيـــر موصـــى بها أو غيـــر معتمدة،

الـــوزارة بمدينـــة عيســـى ،حيـــث

وتجنـــب أي مخالفات قد تؤثر في

تـــم تـــدارس طلبـــات االستشـــارة

المســـتقبل علـــى معادلـــة المؤهـــل

المقدمـــة لاللتحاق ببرامج التعليم
العالي بمؤسســـات التعليـــم العالي

إلدراجهـــا ضمـــن القوائم الرســـمية
للدراســـة فـــي الخـــارج ،وذلـــك بما

يتوافـــق مـــع معاييـــر وضوابـــط
اللجنـــة المقررة لها وفق المرســـوم

على الخدمات التعليمية

إدراج اســـم الجامعـــة أو البرنامج؛

التربيـــة والتعليم لشـــؤون التعليم

للحصـــول علـــى اعتـــراف الـــوزارة

النعيمي يطلع العشيري وآل عباس

طلـــب لالستشـــارة في حـــال عدم

الـــدوري برئاســـة وكيـــل وزارة

المقدمـــة مـــن تلـــك المؤسســـات

 - 2018.2019

الحكومـــة اإللكترونيـــة ،وتقديـــم

اجتماعهـــا

األجنبية خارج المملكة ،والطلبات

الرياضيات في العام الدراسي الحالي

الموصى بالدراســـة فيها عبر بوابة

عقـــدت اللجنـــة الوطنيـــة لتقويـــم

المؤهـــات

وتـــم تعييـــن معلـــم جديـــد لمـــادة

الجامعـــات والبرامـــج األكاديميـــة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

العلميـــة

للصفوف اإلعدادية.

اللجنة الوطنية تدرس طلبات لالعتراف ببرامج مؤسسات تعليم عال أجنبية

بقانـــون بشـــأن تقويـــم المؤهـــات

الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور لقســـم

المنظمـــة

األجنبيـــة

والقـــرارات

الوزاريـــة

معادلـــة

الشـــهادات

العلمي.

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

كمـــا أشـــادت اللجنـــة الوطنيـــة

استقبل وزير التربية والتعليم

العشـــيري ،والنائـــب عمـــار آل

عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة وأوليـــاء

بديـــوان

بمدينـــة

علـــى الخدمـــات التعليميـــة

عنهـــا مـــن توجيهـــات وضوابـــط

التشـــريعية

بمســـتوى الوعي الـــذي وصل إليه
األمور من خالل االلتزام بما يصدر

إلجراءات عمل اللجنة.

بالـــوزارة قبـــل التســـجيل فـــي

ومـــن جانب آخـــر ،جـــددت اللجنة

الجامعـــات الخارجيـــة وبرامجهـــا،

فـــي هـــذا الشـــأن ،وتقديـــم طلبات

تأكيدهـــا علـــى ضـــرورة مراجعـــة

أو مـــن خالل االطـــاع على قوائم

اإلرشاد األكاديمي إلى اللجنة.

ماجـــد

النعيمـــي،

الـــوزارة

بمكتبـــه

عيســـى ،رئيس لجنة الشؤون
والقانونيـــة

بمجلس النواب النائب هشـــام

عباس ،حيـــث أطلعهما الوزير
التـــي تقدمها الـــوزارة ،وبحث

معهمـــا احتياجـــات دائرتيهما
االنتخابيتين.

غالبية المشتركين ال يعرفون شيئا عن البرامج االجتماعية لشركات االتصال
الصخير  -جامعة البحرين (علي الصباغ)

أظهــرت دراســة علميــة فــي جامعــة البحريــن أن غالبيــة المشــتركين فــي
خدمــات شــركات االتصــاالت البحرينيــة ال يعرفــون شــيئا عــن برامجهــا
االجتماعية.

البيانات والمعلومات.

دراسة في جامعة
البحرين تبحث رضا
الجمهور عن برامج
شركات االتصال

وبحســـب نتائج الدراســـة  -التي وسمت

كذلك هو الهدف الوحيد لهذه الشركات،

بعنـــوان“ :رضـــا الجمهـــور عـــن البرامـــج

بـــل توســـعت أهدافها عبر اتســـاع رؤاها

االجتماعيـــة فـــي شـــركات االتصـــاالت

لتشـــمل ضمـــن إســـتراتيجياتها برامـــج

البحرينيـــة” ،فإنـــه على الرغـــم مما تبذله

تحقـــق مـــن خاللهـــا تنميـــة المجتمـــع

الشـــركات من كلفة مالية ،وجهود إدارية

واالســـتثمار فيـــه ،مثـــل برامـــج الشـــركة

وتنسيقية ،إال أنها لم تصل إلى الجمهور

االجتماعيـــة” .ولفتـــت إلـــى أن الدراســـة

عـــام عـــن جميـــع البرامـــج االجتماعيـــة

الخارجـــي ،ولـــم تحقـــق هـــدف المعرفـــة

هدفـــت إلى قيـــاس مدى رضـــا الجمهور

فـــي شـــركات االتصـــاالت البحرينيـــة،

بالبرامـــج لديهـــم .وأعـــدت الدراســـة

الخارجـــي عـــن البرامـــج االجتماعية في

مشـــيرة إلى أن عـــدم مشـــاركة % 97.3

الميدانية الطالبة في برنامج ماجســـتير

شـــركات االتصاالت البحرينية ،والتعرف

مـــن الجمهـــور الخارجـــي فـــي البرامـــج

اإلعالم بالجامعة ياســـمين عباس خلف،

علـــى طبيعـــة البرامـــج االجتماعيـــة في

االتصـــاالت

وذلـــك اســـتكماال لمتطلبـــات نيـــل درجة

هذه الشركات ،وأهدافها ومدى مشاركة

الماجستير في اإلعالم.

الجمهور الخارجي فيها.

البحرينيـــة ،يعـــود إلـــى عـــدم معرفـــة
الجمهور أصالً بوجودها.

وتابعـــت قائلـــة“ :لـــم يعـــد الربـــح المادي

وبينـــت نتائـــج الدراســـة أن  % 32.4من

ممـــن شـــاركوا فـــي برامـــج شـــركات

وكانـــت لجنـــة امتحـــان ناقشـــت الطالبة

في أطروحتها مؤخـــرا ،وتكونت اللجنة
مـــن :أســـتاذ العالقـــات العامـــة المســـاعد
فـــي قســـم اإلعـــام والســـياحة والفنون

فـــي جامعة البحرين ليلى حســـن الصقر

مشـــرفة ،وأســـتاذ العالقـــات العامـــة

المشـــارك في القسم نفســـه أشرف أحمد
راض بشـــكل
الجمهـــور الخارجـــي غيـــر ٍ

االجتماعيـــة

لشـــركات

وتوصلت الدراســـة إلى أن أفـــراد العينة

أشرف عبدالمغيث ،ليلى الصقر ،مناور الراجحي وياسمين خلف

االتصاالت االجتماعيـــة راضون إلى حد
ما ،إذ وجدوا أنها برامج تخدم المجتمع
بكافة شـــرائحه ،وأنها برامج ذات جودة
عالية وتســـهم فـــي تطويـــر المملكة ،كما
أرجعـــوا الســـبب إلـــى أنها مبـــادرة جيدة

من الشركات الخاصة.

وكانـــت الباحثـــة اختـــارت عينتيـــن

لتطبيق دراســـتها األولى عينة عشوائية

مـــن الجمهـــور الخارجـــي المشـــترك فـــي

خدمات شـــركات االتصـــاالت البحرينية،

عبدالمغيـــث ممتحنـــا داخليـــا ،ورئيـــس

قســـم اإلعالم في جامعة الكويت بدولة
الكويـــت مناور بيـــان الراجحـــي ممتحنا

خارجيا.

والثانية عينة قصدية تتمثل في مديري

وفـــي توصيات الدراســـة دعـــت الباحثة

تطبيق البرامج االجتماعية في شـــركات

وإبداعـــات الشـــباب فـــي تطبيـــق برامج

العالقـــات العامـــة أو المســـؤولين عـــن
االتصـــاالت البحرينيـــة .واســـتخدمت

الباحثة االستبانة ،إضافة إلى المقابالت
الشـــخصية (المقننـــة) كأداتيـــن لجمـــع

ياســـمين خلـــف إلـــى توظيف ابتـــكارات
اجتماعيـــة أكثـــر التصاقـــا بفئة الشـــباب؛

لضمـــان مشـــاركتهم فيهـــا ،ولتحقيق أثر

طويل المدى على األجيال المقبلة.

“الريجنسي” يضخ استثمارات جديدة للتطوير

الذهب يرتفـــع
مع تراجع األسهم
لندن  -رويترز

الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة تــــشــــارف عـــلـــى االنـــتـــهـــاء

ارتــفــع الــذهــب أم ــس وس ــط ضبابية

خيمت على الــروابــط التجارية بين
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة والــصــيــن ،فيما

علي الفردان

أطــلــقــت مــوجــة ت ــراج ــع ف ــي أســـواق

األس ــه ــم .وزاد ال ــذه ــب ف ــي الــســوق

كشــف مديــر فنــدق الريجنســي في المنامــة ،وهو أحــد الفنــادق المعروفة التي

الفورية  % 0.3إلى  1493.91دوالر

اكتســبت ســمعة طيبــة علــى مــدى العقــود الماضيــة ،محمــد ســند ،أن الفنــدق

لألوقية (األونصة) بعدما هبط واحدا
في المئة األسبوع الماضي .وصعدت

يواصــل ضخ االســتثمارات في تجديد مرافق وأجنحــة وغرف الفندق لمواكبة

العقود اآلجــلــة للذهب فــي الــواليــات

التطــور فــي قطــاع الضيافة وتقديــم تجربة فريدة لعمالء الفنــدق من مختلف

المتحدة  % 0.7إلى  1498.40دوالر.

الجنسيات.
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التعبير عن اإلرادة في العقد
مـــن أركان العقد رضا األطراف ،ويلزم لوجود “الرضاء” توفر اإلرادة عند إجراء
التصـــرف أو التعاقـــد ،وأن يحصـــل التعبير عن االرادة بطريقـــة طوعية .وتعتبر
اإلرادة متوفرة عند إجراء التصرف وقت التعاقد ما لم يثبت العكس أو يقضي
القانون بخالف ذلك .وســـائل التعبير عن اإلرادة عديدة ،منها أن يكون باللفظ
أو بالكتابـــة أو باإلشـــارة الشـــائعة االســـتعمال أو بالمبادلـــة الفعليـــة الدالـــة على
ً
شـــكا فـــي داللته على حقيقة
التراضـــي أو باتخـــاذ موقف ال تدع ظروف الحال
المقصـــود منـــه ،وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن
اإلرادة علـــى نحـــو معين ،وفي هذه الحالة يجب التقيـــد بالمطلوب .كما ويجوز
أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا ،ما لم يســـتلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة
المعاملة أن يكون صريحا تماما .أثر التعبير عن اإلرادة ينتج عند وصوله إلى
علـــم مـــن وجه إليه ويعتبر وصـــول التعبير عن اإلرادة الي مـــن وجه إليه قرينة
على علمه به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .وال يكون للتعبير عن اإلرادة أثر
فعـــال ،إذا وصـــل إلى مـــن وجه إليه عدول عنه ،قبل وصولـــه أو في نفس وقت
وصولـــه .إذا مـــات من صدر منه التعبير عن اإلرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج
التعبير أثـــــره ،فإن ذلك ال يمنع من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبير بعلم من
وجه إليه ،هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .وفي مثل
هـــذه الحاالت ،إذا اختلــــف التعبير عـــــن اإلرادة مــــع حقيقة قصـــد صاحبه ،فان
العبرة تكون بالقصد.
إن أحـــكام القانـــون المتعلقـــة بالتعبير عـــن اإلرادة ،توضح بجالء مـــا يرمي اليه

المشرع ويجب التعمق للوصول لفهم مقاصدها.

الخبير والمستشار القانوني

AWARSAMA@WASAMALC.COM

وأبلـــغ ســـند “البـــاد” أن “الريجنســـي”

مـــا توصلت إلـــى الوســـائل والمميزات

بـــدأ فـــي المرحلـــة الثانية فـــي تجديد

في مجـــال الضيافة ،إذ ســـيتم إضافة

مرافـــق الفنـــدق وهي المرحلـــة الثانية

تقنيات جديدة فـــي األجنحة والغرف

بعـــد إنجاز المرحلـــة األولى في ،2011

المجددة.

إذ شـــارف المشروع على االنتهاء ومن
ً
قريبا.
المؤمل افتتاحه

وتأتـــي هذه الخطوة فـــي ظل احتدام
المنافسة في قطاع الضيافة خصوصا

وأوضـــح ســـند أن مشـــروع التجديـــد

فـــي فنـــادق فئـــة الخمـــس نجـــوم ،إذ

في مرحلته الثانية سيشـــمل  4طوابق

شهدت السنوات الماضية افتتاح عدد

مـــن الفنـــدق المكون مـــن  12طابق ،إذ

متزايد من فنادق ومنتجعات الخمس

النمـــو فـــي قطـــاع الضيافـــة وتطويـــر
ً
عموما ،وذلك ليواكب
مستوى القطاع

ســـيتم تجديد وتطويـــر نحو  26جناح

نجوم األمر الذي دفع عدد من الفنادق

و 85غرفـــة فندقية وذلـــك على طريق

ذات األســـماء المشـــهورة فـــي المملكة

مـــن أقـــدم فنـــادق المملكـــة ،إذ يحتفل

 Club Roomوذلـــك مـــن أصـــل 304

للمبـــادرة واالرتقـــاء من أجل مســـايرة

غرفـــة وجنـــاح فندقـــي يشـــملها فندق

المنافسة.
ُ
وقـــال ســـند إنـــه أيمانـــا بدعـــم القيادة

الريجنســـي بعـــد نحـــو عام بمـــرور 40
ً
عاما على انطالقه.

وأوضـــح أن الغـــرف ســـتوفر أحـــدث

الرشـــيدة للقطـــاع الســـياحي فـــي

الريجنسي.

المحرر االقتصادي

ارتفع إجمالي ودائع القطاعين العام والخاص إلى  12.988مليار دينار
فــي أغســطس الماضــي مقابــل  12.818مليــار دينار في شــهر يوليو من

نفس العام ،بارتفاع نسبته .% 1.32
وتشــير البيانــات إلــى أن ودائــع القطــاع

أمل الحامد

أظهـــرت أحـــدث بيانـــات نشـــرت
علـــى موقـــع مجلـــس المناقصـــات
والمزايدات في جلســـة أمس فتح 3
مناقصـــات تابعة لــــ 3جهات حكومية
بإجمالـــي  24عطـــاء ،فـــي حيـــن تـــم
تعليـــق عطاءيـــن تابعيـــن لمناقصـــة
وحيدة ،وبلغ مجموع اقل العطاءات
نحو  1.2مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئـــة

الحكوميـــة

والئحتـــه

التنفيذيـــة

الصـــادرة بالمرســـوم رقم ( )37لســـنة

 ،2002تقدم إليها عطاء وحيد بقيمة
 673ألف دينار.
فتـــح

المجلـــس

مناقصـــة

كمـــا

والتخطيـــط

العمرانـــي

(شـــؤون

لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
البلديـــات) لتقديـــم خدمـــات النظافة
لمبانـــي شـــؤون البلديات تقـــدم إليها

 16عطـــاء أقلهـــا بقيمـــة  295.2ألـــف

الكهربـــاء والمـــاء لتقديـــم خدمـــات

دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة  1.6مليـــون

التابعة للهيئة لمـــدة عام واحد وذلك

نطاق الخدمـــات المطلوبـــة لخدمات

التأميـــن علـــى األصـــول والممتلكات

دينار .واشـــترطت الـــوزارة أن يكون

والمواصفـــات

التنظیـــف التي تتألف مـــن تورید 30
ً
موظفا ،بما في ذلك أدوات التنظیف

تخضـــع ألحـــكام المرســـوم بقانـــون

االســـتھالكیة لمكاتب البلدیة المعينة

بحســـب

الشـــروط

المنصـــوص عليهـــا فـــي وثائـــق
المناقصـــة علمً ـــا بـــأن هـــذه المناقصة

والمعـــدات

واألجهـــزة

والمـــواد

مليــار دينار في أغســطس مقارنــة بـ1.748

الخــاص (تحــت الطلب) قد ســجلت 2.843

مليار دينار في يوليو الماضي.

مليــار دينــار فــي أغســطس مقابــل 2.942

وهبـــط النقـــد المتـــداول خـــارج

القطاع الخاص (األجل والتوفير) فقد بلغت

فـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي مقابـــل

مقابــل  8.127مليار دينار في يوليو ،2019

وانخفضـــت الودائـــع تحـــت الطلـــب

مليــار دينــار فــي يوليــو  ،2019أمــا ودائــع

المصـــارف إلـــى  542.9مليـــون دينـــار

 8.397مليــار دينــار في أغســطس الماضي

 545.5مليـــون دينار في يوليو ،2019

أما ودائع الحكومة فقد زادت إلى 1,748.6

فتح  3مناقصات تابعة لـ 3جهات حكومية بإجمالي  24عطاء
المزايـــدات والمشـــتريات والمبيعات

الملحوظـــة في قطـــاع الضيافة قررت

القطاعـــات الحيوية التـــي يعول عليها

إدارة الفندق البدء بالمشـــروع لمواكبة

ً
خصوصـــا أنه يعتبر
الفنـــدق التطلعات

وأبدى مدير فندق “الريجنسي” تفاؤله
بنمـــو قطـــاع الضيافـــة فـــي المملكـــة
مـــع وجـــود الكثيـــر مـــن البرامـــج التي

من أجل التنويـــع االقتصادي والتقليل
في االعتماد على العائدات النفطية.
وعبـــر ســـند عـــن ثقتـــه بقـــدرة الفندق
ً
مشـــيرا إلـــى
علـــى مواكبـــة المنافســـة،
الموقـــع المثالـــي لفنـــدق الريجنســـي
ً
وســـطيا بيـــن تـــراث
واتخـــاذه موقعـــا
مدينة المنامة ومنطقة “باب البحرين”
وبين أحياء السيف الحديثة ومشروع
المرفأ المالي.

 12.9مليار دينار إجمالي ودائع القطاعين بأغسطس

 673ألف دينار للتأمين على أصول “الكهرباء”
رقـــم ( )36لســـنة  2002بشـــأن تنظيم

المملكة والفـــرص الواعدة والتطورات

تدعم القطـــاع الســـياحي بوصفه أحد

لفترة  4سنوات.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة
لشركة نفط البحرين “بابكو” لمشروع
تركيب شـــبكة مواســـير المـــاء البارد
لوحـــدة التبريـــد الهوائـــي فـــي نـــادي
بابكـــو تقـــدم إليهـــا  7عطـــاءات علق
اثنـــان منها وأقـــل عطـــاء بقيمة 240
ألـــف دينار وأكبرها بقرابة  4.4مليون
ً
ووفقـــا لوصـــف المناقصـــة
دينـــار.

(بمفهومه الضيق ن )1خالل أغسطس

 ،2019بزيـــادة نســـبته  .% 1.44وأمـــا
النقد المتداول بمفهومه الواسع (ن،)3

الماضي إلى  3.386مليار دينار مقابل
 3.488مليـــار دينار فـــي يوليو ،2019

التي تشمل الودائع الحكومية وعرض
النقـــد (ن ،)2فقـــد بلغ خالل أغســـطس
مـــن العام  2019حوالي  13.531مليار

أي بانخفـــاض نســـبته  ،% 2.91فيمـــا

دينـــار بارتفاع في نســـبة النمـــو بلغت

زاد النقد المتداول بمفهومه المتوسط

 % 1.25إذ ســـجل فـــي يوليـــو العـــام

(ن( )2المتـــداول خـــارج المصـــارف

الجاري حوالي  13.363مليار دينار.

البحرينيـــة

وحاضنـــةflat6labs



البحرين رســـميا مذكرةتفاهم؛ بهدف
تحقيـــق التعاون المشـــترك والترويج
لـــرواد األعمـــال وســـيدات األعمـــال
بالبحريـــن ،وستشـــمل هـــذه المذكـــرة
األنشـــطة التـــي مـــن شـــأنها تمكيـــن
ســـيدات األعمـــال ودعـــم أصحـــاب

تشـــغيل المـــواد والمعـــدات واأليـــدي

الرؤية المســـتقبليةلالقتصاد المتعلق

العاملـــة الالزمة لتنفيذ ما يلي :إعداد

بأصحاب المشاريع الناشئة.

التبريد الهوائي في نادي بابكو.

أساس شهري

مقابل  11.615مليـــار دينار في يوليو

وقعـــت جمعيـــة ســـيدات األعمـــال

يشمل تزويد وتركيب واختبار وبدء

شـــبكة مواســـير المـــاء البـــارد لوحدة

 % 1.32على

الماضي ليســـجل  11.783مليار دينار

المنامة  -سيدات األعمال البحرينية

فـــي مجـــال نظـــم المشـــاريع الناشـــئة

معـــدات الموقـــع ،لمشـــروع تركيـــب

الزمنيـــة واالدخارية) خالل أغســـطس

تهـــدف لتحقيـــق التعـــاون والترويـــج المشـــترك

فـــإن نطاق عمـــل مقدمـــي العطاءات

والرســـومات التفصيليـــة ،وتجهيـــز

ارتفع بنسبة

“السيدات” و“ ”flat6labsتبرمان شراكة

المشـــاريع الناشـــئة ودعـــم المملكـــة

جميع الرسومات التنفيذية المطلوبة

والودائـــع تحـــت الطلـــب والودائـــع

وصرحـــت رئيســـة جمعيـــة ســـيدات
األعمـــال البحرينيـــة أحـــام جناحـــي

أنالجمعيـــة تمضي قدما في تحقيق
أهدافهـــا بتأهيـــل ودعـــم عضواتهـــا
مـــن ســـيدات ورائـــداتاألعمـــال في

عقب توقيع مذكرة التفاهم

البحريـــن مـــن خـــال الشـــراكة مـــع

لبدء مشـــروعاتهم على أســـس متينة

تعـــد واحـــدةمـــن أوســـع الحاضنـــات

إنه سيتم اإلعالن عن تفاصيل العمل

حاضنـــة flat6labs البحريـــن التـــي
انتشـــارا بفـــروع فـــي عـــدد كبيـــر من

الـــدول العربيـــة ،منهـــا مصـــر واألردن

ولبنـــان وتونس وغيرها ،مشـــيرة إلى
أن هنـــاك اشـــتراطات معينـــة ســـيتم
تأهيـــل رائـــداتاألعمـــال مـــن خـــال
الخبـــرات المتوافـــرة فـــي الحاضنـــة

تحقـــق لهم النجـــاح. وقالـــت جناحي
المشترك بين الجانبين قريبا.

من جهته ،قال المدير اإلداري لحاضنة

flat6labs البحرين ،ريان شريف ،إنه
ســـعيد بهذه الشـــراكة اإلســـتراتيجية
التي تدعم رائدات األعمال وأصحاب

المشاريع الناشئةفي البحرين.

 11.2مليون دوالر استثمار “إنفستكورب” في “بيواكوف” موظفة بـ “المركزي” عضوا بـ “مؤسسة عالمية”
إحــدى الشركات الهندية الــرائــدة بتجارة المالبس

لضمان أفضل الممارسات بالقطاع المالي والمصرفي

المنامة  -إنفستكورب

المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن “إنفســتكورب” عــن قيادتــه اســتثمارا بقيمــة  11.2مليــون دوالر فــي

هنــأ مصــرف البحريــن المركــزي موظفته (مراقــب بــإدارة التفتيش) نورة

فــي مجــال تجــارة المالبس عبر اإلنترنت ،والتي تأسســت فــي العام 2011

المتخصصة الستشراف مستقبل العالم في مجاالت عدة ،منها القطاعات

حسن عبدالغني بمناسبة تعيينها عضوً ا في “مجالس المستقبل العالمية”

شــركة “بيواكوف براندز برايفيت ليمتد” ،إحدى الشــركات الهندية الرائدة

التنموية ،العلمية ،االقتصادية ،والسياسية.

على يد برابهيران ســينغ وسيدهارث مونوت .وكانت شركة IndigoEdge

مستشارا لـ  Beewakof.comخالل الصفقة.
ودأبـــت بيواكـــوف على ابتـــكار منتجات

َج شـــهريا واتســـاع قاعدة
 650ألـــف مُ نت ٍ

أنحـــاء الهنـــد ،ونجحت منـــذ ذلك الحين

ماليين عميل.

أزياء تلبي أذواق جيل األلفية في جميع
في بناء ســـمعة قوية بفضـــل تصاميمها
المبتكـــرة .و تمكنـــت الشـــركة مـــن بنـــاء

عالمـــة تجاريـــة قويـــة من خـــال تعزيز

قدراتها في مجاالت التصميم وسلســـلة

التوريد ،مدعومة بمنصة رقمية تفاعلية
توفـــر تجربة غنية لعمالئها .وقادت هذه

الجهود إلى نمو حجم مبيعاتها لتتجاوز

عمالئهـــا لتضـــم اليـــوم مـــا يزيـــد عـــن 4

وقال الرئيس المشـــارك لقسم االستثمار
في الشـــركات الخاصة لدى إنفستكورب

الهند ،غوراف شـــارما “تحظى بيواكوف
عمـــل متميـــز يقـــوده مؤسســـاها
بفريـــق
ٍ

برابهيران وسيدهارث .كما توفر الشركة
منتجـــات عاليـــة الجـــودة وتركـــز فـــي

عملهـــا على االبتكار واألســـعار المناســـبة

وقالـــت عبدالغنـــي “أشـــكر محافـــظ

ً
ً
فكرية
قيادة
المســـتقبل العالمية توفـــر

غوراف شارما

المعراج على ترشيحي لهذه العضوية،

عالمنـــا اليـــوم ،وتحولهـــا إلـــى فـــرص

وكفـــاءة اســـتخدام رأس المال وتحقيق

البحريـــن المركـــزي والمملكـــة في مثل

قناعتنا بجدوى االستثمار في بيواكوف،

ســـتنعكس هـــذه العضويـــة إيجابًا على

بيـــن شـــركات التجـــارة اإللكترونيـــة

البحرين المركزي ،التي بدورها تســـهم

مصـــرف البحريـــن المركـــزي رشـــيد

أربـــاح صافية .ودعمت كل هذه العوامل
حيـــث نرى بأنها شـــركة فريدة من نوعها
المتخصصة بالمنتجات االستهالكية في
السوق الهندية”.

وعلـــى ثقته ودعمه لي لتمثيل مصرف
هـــذه المنصـــة الدوليـــة المرموقـــة.

أدائي فـــي إدارة التفتيش في مصرف
فـــي ضمـــان أفضـــل الممارســـات فـــي

القطاع المالي والمصرفي .إن مجالس

بشأن التحديات الرئيسة التي يشهدها
مستقبلية”.

يذكـــر أن مجالـــس المســـتقبل العالمية

هـــي أكبر منصة عالمية متخصصة في
استشـــراف المســـتقبل ،تنظمهـــا دولـــة

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة بالشـــراكة

مع “المنتدى االقتصـــادي العالمي” ،كما
أنها متعـــددة االختصاصات ومكرســـة
لتعزيـــز التفكير اإلبداعـــي ،وذلك لخلق

نورة عبدالغني

وشـــامل للجميـــع.
مســـتدام
مســـتقبل
ٍ
ٍ
ٍ
ويبلـــغ عـــدد المجالـــس  ،38يرأســـها

رئيســـان مشاركان ،ويشارك بها 20-25

خبيرًا من مختلف األوساط األكاديمية،
الحكوميـــة ،المنظمـــات الدوليـــة ،المال

واألعمال ،والمجتمع المدني.

“المطار” تعيد ترقيم مواقف الطائرات لتحسين العمليات
المح ّرق  -شركة المطار

أتمـــت شـــركة مطـــار البحريـــن ،الجهـــة

ّ
ســـيمكن
كمـــا أن زيـــادة عـــدد المواقـــف

البحرين الدولي ،مشروع رئيسي إلعادة

فـــي الحركـــة الجوية عند افتتـــاح مبنى

المســـئولة عـــن إدارة وتشـــغيل مطـــار
ترقيـــم مواقـــف الطائـــرات فـــي مطـــار

البحريـــن الدولـــي ،وذلك لضمـــان التزام

بوابة البحريـــن األولى إلى العالم بجميع

المعاييـــر الدوليـــة وأفضـــل الممارســـات.
ومـــن شـــأن المشـــروع تعزيـــز انســـجام

وتوافـــق المواقـــف الحالية مـــع التطوير
الجـــاري على مبنى المســـافرين الجديد،

للتطوير والشـــؤون الفنية بشـــركة مطار

وأن أحـــد أهـــم أهداف برنامـــج تحديث

إعـــادة ترقيـــم مواقـــف الطائـــرات جزءً ا

بالتجربـــة الكلية لمرتادي المطار ســـواء

المطـــار من اســـتيعاب الزيـــادة المتوقعة

البحريـــن ،عبد هللا جناحي “تمثل عملية

المســـافرين الجديـــد .وستشـــهد عمليـــة

رئيســـيا مـــن عمليـــة التطويـــر الشـــاملة
ًّ

الترقيم اســـتبدال نظـــام الترقيم الحالي
فـــي المطار بنظام أبجـــدي رقمي أحدث

يســـاعد الطياريـــن علـــى التمييـــز بيـــن
مواقـــف الشـــحن والمواقـــف الوســـطى

والشرقية.

وفي هذا السياق ،قال الرئيس التنفيذي

مطـــار البحريـــن الدولـــي هـــو االرتقـــاء

من المســـافرين أو الشـــركاء التجاريين.

للمطار ،وستساعد على تحسين كفاءته

هذا وســـتصل الطاقة االستيعابية لمبنى

التشـــغيلية .عـــاوة على ذلك ،فـــإن هذا

الصلـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة الطيران

البحريـــن المتواصـــل والتـــام بالمعاييـــر

الدولي للمطارات (.”)ACI

التـــي وضعتهـــا الهيئات اإلشـــرافية ذات

مواقف الطائرات ســـيبقيان دون تغيير،

المشـــروع يؤكـــد التـــزام شـــركة مطـــار

المدنـــي الدولـــي ( )ICAOوالمجلـــس

الدوليـــة وأفضـــل الممارســـات العالميـــة

وأضـــاف جناحي“ :رغم أن حجم وموقع

إال أن نظـــام الترقيـــم الجديـــد ســـيكون

أكثـــر تناســـ ًبا مـــع األعـــداد المتزايدة من
شـــركات الطيـــران العاملـــة فـــي مطـــار
ســـيما عنـــد افتتاح
البحريـــن الدولـــي ،ال ّ
خصوصـــا
ً
مبنـــى المســـافرين الجديـــد،

المســـافرين الجديد إلى  130ألف حركة

جويـــة للطائـــرات ســـنويًّا ،ومن ثـــم فإننا
نســـعى جاهديـــن إلـــى ضمـــان تحقيـــق

أقصـــى قدر من السالســـة والكفاءة لكل

حركة جوية”.
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استخالص  382ألف طن متري سنويا من البروبان والبيوتان والنفثا
ســـمو رئيـــس الـــوزراء ُينيـــب وزيـــر النفـــط الفتتـــاح مؤتمـــر ومعـــرض “ميبيـــك ”2019
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز | ( تصوير :خليل ابراهيم)

أنـــاب رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،أمس،
وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل
خليفـــة ،الفتتـــاح مؤتمـــر ومعـــرض الشـــرق

األوســـط الخامس لهندســـة العمليـــات “ميبيك
 ”2019والنســـخة األولى مـــن مجلس البترول

العالمي الذي تســـتضيفه البحرين تحت رعاية
ســـمو رئيس الـــوزراء في الفترة مـــن 16 – 14

أكتوبر  2019على أرض مركز البحرين الدولي
للمعـــارض والذي تنظمه شـــركة ميدل إيســـت

إنرجي إيفنتس بالتعاون مع المعهد األميركي
للمهندســـين الكيميائيين وبالتنسيق مع الهيئة

الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز وبدعم من الشـــركات

البحرينية والخليجية والعالمية.

وزير النفط لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض “ميبيك ”2019

ويشـــارك في هـــذا الحـــدث العالمـــي نخبة من
المتحدثيـــن وكبـــار الشـــخصيات والرؤســـاء

وزير النفط يتفقد المعرض المصاحب

إطالق النسخة األولى
من مؤتمر مجلس
البترول العالمي في
البحرين

“الوطنية للنفط والغاز”
مستمرة في توظيف
التقنيات التكنولوجية
الحديثة بالقطاع

أصحـــاب خبرات طويلـــة قادرة علـــى االتبكار

وتأكيـــد مكانـــة سلســـلة مؤتمـــرات ومعـــارض

وقـــال وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمد بـــن خليفة

في قطاع النفط والغاز والطاقة على مســـتوى
الشـــرق األوســـط ،مشـــي ًدا بالتعاون القائم بين
ِّ
المنظمـــة والهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط
الجهـــات

تعزيز العالقات مع
مختلف الشركات
النفطية العالمية لتبادل
المعرفة والخبرات

التنفيذييـــن وأصحـــاب القـــرار والفنييـــن
والمهندســـين

واألكاديمييـــن

والجامعـــات

المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة بهـــدف تبادل

المعرفـــة والخبـــرات والتجـــارب وأفضـــل
الممارســـات والتقنيـــات الحديثـــة مـــن أجـــل

الحفاظ على قدرتها التنافســـية في األســـواق

العالميـــة وجـــذب الطاقـــات البشـــرية المؤهلة
واالبداع لتطوير مستقبل هندسة العمليات.

إن الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز دشـــنت عددا
مـــن المشـــروعات الحيوية والمهمة كمشـــروع

تحديـــث واســـتبدال خـــط األنابيـــب النفطـــي
الجديـــد الذي يربط بين البحرين والســـعودية

الشـــقيقة ،ومصنـــع الغـــاز الثالـــث لشـــركة غـــاز
البحريـــن الوطنيـــة (بناغاز) الـــذي يعد من أكبر

المشـــروعات الصناعية في تاريخ الشـــركة ،إذ
بدأ التشغيل الفعلي للمصنع في نوفمبر 2018
بخبرات وطنية بحرينية على درجة عالية من

الكفـــاءة والمهارة ،مشـــيرا الى انـــه تم تصدير

هندســـة العمليات كإحدى الملتقيـــات العالمية

والغاز الســـتمرار اختيار المملكة لعقد سلســـلة
مؤتمرات ومعارض الشـــرق األوســـط لهندسة
العمليـــات ،مؤكـــ ًدا حـــرص حكومـــة البحريـــن
الدائم على اســـتقطاب واســـتضافة الفعاليات

المتخصصـــة في القطاع النفطـــي على أرضها

الوزير يستمع الى شرح من رئيس “جيبك” عبدالرحمن جواهري

للمشـــروع عملـــت ضمـــن الخطة الزمنيـــة ليتم
بذلـــك بـــدء المرحلـــة التشـــغيلية مـــن مصفـــاة

البحرين خالل العام .2022

وأضاف وزيـــر النفط أن الهيئة الوطنية للنفط

ورفـــع وزيـــر النفـــط فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة

الشـــركات النفطيـــة العالميـــة بهـــدف تبـــادل

معهـــا زيـــادة العمـــل على تعزيـــز التعـــاون بين

العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

توصلـــت إليه التقنيـــات الحديثة والدراســـات

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بمناســـبة نجاح

إلـــى انـــه تم التوقيـــع على عدد مـــن االتفاقات

المبادرة من رؤى تنموية شاملة تعكس حرص

مـــع عدد من الشـــركات النفطيـــة العالمية مثل

الشاملة والمستدامة لتحقيق أفضل الخدمات

فـــي القاطـــع البحـــري الشـــمالي رقـــم  1وايضا

االقتصاديـــة  2030ضمـــن المســـيرة التنمويـــة

وشـــركة بيكـــر هيـــوز وغيرهـــا مـــن الشـــركات

وتقديم جميع أنواع التســـهيالت التي تساعد
المنظميـــن في عقد فعالياتهم بنجاح وتحقيق

ما يصبون إليه من أهداف منشودة.

والغاز تسعى دائما لتعزيز العالقات مع مختلف

أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات لمقام ولي
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

والبحـــوث في هـــذا المجـــال الحيوي ،مشـــيرًا

الملتقـــى الحكومـــي  2019ومـــا تضمنتـــه هذه

الخاصة باالستكشـــاف والمشاركة في اإلنتاج

سموه الدائم على الدفع بعجلة البناء والتنمية

شركة ايني االيطالية الستخراج النفط والغاز

الحكوميـــة بالتوافـــق مـــع رؤيـــة البحريـــن

مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة توتـــال الفرنســـية

دعم الحكومة للمسيرة التنموية

الشاملة للبحرين.

العالميـــة مـــن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة

وأعـــرب وزيـــر النفط عن بالغ الشـــكر والتقدير
ّ
ِّ
سموهِ
ل
والعرفان إلى رئيس الوزراء ،على
تفض ِ

بدء المرحلة التشغيلية لمصفاة

النفثـــا و 25ألف طـــن متري من الغاز المســـال،

إضافة إلى انه تم تصميم المصنع ليســـتوعب
 350مليـــون قـــدم مكعب من الغـــاز المصاحب

اإلضافـــي المتوافـــر فـــي حقـــل البحريـــن،
ً
أيضا من اســـتخالص 382
وســـيتمكن المصنع

ألف طن متري ســـنويًا من سوائل غاز البترول

المسال وهي البروبان ،البيوتان والنفثا.

وإيطاليا وفرنسا ومختلف دول العالم.

البحرين 2022

بالرعاية الدائمة والمستمرة منذ انطالقتها في
ِّ
يؤكد على مدى حرص
العام  ،2011األمر الذي

وأمـــا بخصـــوص مشـــروع تحديـــث مصفـــاة

التي يشهدها قطاع النفط والغاز في البحرين

البحريـــن بالتعـــاون مـــع الشـــركات المنفـــذة

ِّ
سموهِ  ،على دعم ومســـاندة المسيرة التنموية

األمـــر الـــذي يؤكـــد الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن
الحلـــول الهندســـية لمختلـــف التحديـــات فـــي
ً
نتيجة لنمو الســـكان
مجـــال هندســـة العمليات

المعرفـــة والخبـــرات واالطالع علـــى أحدث ما

أول حمولـــة قدرها  23ألف طن متري من غاز

المشـــاركين فيه إلـــى أكثر من  3000مشـــارك،

البحريـــن قـــال وزيـــر النفـــط إن شـــركة نفـــط

والطلـــب المتزايد على الطاقـــة والذي يتطلب
هندسة العمليات والتكنولوجيا.

ونـــوه وزيـــر النفط إلـــى أن فعاليـــات “ميبيك”
هذا العام اشـــتمل على إطالق النسخة األولى
فـــي البحريـــن مـــن مؤتمـــر مجلـــس البتـــرول

العالمي تحت شـــعار (التكامل واالستراتيجية
والقيـــادة) الـــذي يعتبـــر مـــن أكبـــر المؤتمـــرات

العالمية المتخصصة في مجال البترول والذي
ســـيتناول فيه عدد من المواضيـــع المهمة في

استراتيجية التكرير ،وقيادة البتروكيماويات،
وتغيـــرات الـــرؤى الوطنيـــة ،ونمـــاذج األعمـــال
ومتطلبـــات العمـــاء والبيئـــة واالســـتدامة

واألمن وغيرها من المواضيع ذات العالقة.

المعـــرض المصاحـــب مـــن منتجـــات وخدمات
تمثـــل أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــات
الحديثـــة فـــي قطـــاع صناعـــة النفـــط والغـــاز
عاليـــا بالتنظيـــم
والبتروكيماويـــات ،مشـــيدا
ً
المتميـــز للمعـــرض ومـــا يحظـــى به مـــن مكانة
عـــززت مـــن قدرتـــه علـــى اســـتقطاب كبريات
الشـــركات العالميـــة والمؤسســـات النفطيـــة
اإلقليمية والدولية للمشاركة فيه .وشارك في
هذا المعرض الذي تقدر مساحته ب  8000متر
مربع أكثر من  150شـــركة عارضة من مختلف
الشـــركات النفطيـــة العالميـــة كشـــركة أرامكـــو
السعودية وشركة سابك وشركة شيل وشركة
نفـــط البحرين (بابكو) وشـــركة تطوير للبترول
وشـــركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة
هونيـــول واالتحاد الخليجي للتكرير وشـــركة
يوكوجاوا وشـــركة هاري بيرتون وشركة بيكر
هيوز وشركة شـــيفرون من  50دولة كالصين،
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة ،الســـعودية،
البحرين ،االمارات ،اسبانيا ،كازاخستان ،كندا،

أكثر من  3000مشارك

مشاركة أكثر من  150شركة بالمعرض

الدنمـــارك ،اذربيجـــان ،مصر ،فرنســـا ،البرازيل

وقـــال الوزيـــر إن موضوع المؤتمـــر لهذا العام

وافتتح وزير النفط وعدد من كبار الشخصيات

وغيرها مـــن دول العالم ،حيث عرضوا أحدث

جـــاء ليلبي رغبة المشـــاركين فيه من مختلف

دول العالـــم والذي من المتوقـــع أن يصل عدد

والمسؤولين في الشـــركات النفطية ،المعرض
المصاحب ،حيث اطلع الوزير على ما يتضمنه

مـــا توصلـــت إليه التقنيـــات الحديثـــة في هذا
المجال الحيوي والمهم.

وزير النفط :افتتاح مجمع خزانات الوقود خالل أشهر
أمل الحامد من المنامة | تصوير :خليل إبراهيم

كشـــف وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد

تشـــغيل توســـعة المطـــار .يذكـــر أن

علـــى هامش افتتاح مؤتمر ومعرض

الطائرات الجديد في مطار البحرين

بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،للصحافيين

“ميبيـــك  ”2019أمـــس االنتهـــاء من

إنشـــاء غالبيـــة مجمـــع مســـتودعات

وقـــود الطائـــرات الجديد فـــي مطار
البحريـــن الدولـــي ،متوقعً ـــا االنتهاء
مـــن إنجـــاز المشـــروع خالل األشـــهر
القليلـــة القادمة ،وذلـــك بالتزامن مع

مشـــروع مجمـــع مســـتودعات وقود
الدولـــي ،مشـــترك بيـــن وزارة النفط

والغـــاز متمثلـــة بالشـــركة القابضـــة
للنفـــط والغـــاز ووزارة المواصـــات

االنتهاء من
المرحلة التجريبية
لمرفأ الغاز المسال
قريبا
ً

وأوضـــح الشـــيخ محمد بـــن خليفة

الســـتقبال الغـــاز المســـال الـــذي يعد

جـــزءا مـــن أمـــن الطاقـــة مـــن خالل
ً

تنويـــع مصـــادر الغـــاز ،مشـــيرًا إلـــى
توفـــر الغاز لدى الحاجـــة اليه ،إال أن

األولويـــة هـــي إلنتـــاج الغـــاز المحلي

واالتصاالت متمثلة في شركة مطار
البحرين بنسبة  % 50لكل منها.

المرحلـــة التجريبيـــة لتشـــغيل مرفـــأ
الغاز المســـال ،مؤك ًدا جاهزية المرفأ

وصـــول الشـــحنة التجريبيـــة األولى
للغـــاز المســـال ،ونحـــن فـــي طـــور

والتركيز عليه بشـــكل أكبـــر ،متوقعً ا

انتهاء المرحلة التجريبية قري ًبا.

الشيخ محمد بن خليفة مصرحا للصحافيين

“نوبل” االقتصاد لـ  3خبراء مكافأة ألعمالهم بشأن الفقر
فـــي جامعـــة هارفرد “إلـــى أي حد يمكـــن أن تكون

في فقر مدقع بحسب البنك الدولي.

“إنـــه لشـــرف عظيـــم لـــي .للصراحة لم أكـــن أعتقد

فاز األميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند،

من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شأنها

دوفلو األصغر سنا

السن”.

مايـــكل كريمـــر أمـــس بجائـــزة نوبـــل لالقتصـــاد

بعـــد ذلـــك ،قام بانيرجي واســـتر دوفلو بدراســـات

معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا ،حيث يدرس

الملكية الســـويدية للعلوم .وقالـــت هيئة التحكيم

طريقتهـــم لألبحـــاث التجريبية تهيمـــن حاليا على

األكثر شـــهرة فـــي العالم وخصوصا فـــي الواليات

جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل

التحســـن األخيـــر والمهـــم ،يبقـــى أحـــد التحديات

بيتـــس كالرك .وهي ثاني امـــرأة تنال جائزة نوبل

التســـعينات أثبت مايكل كريمر ( 54عاما) األستاذ

وبكل أشـــكاله” .ويعيش نحو  700مليون شخص

أصبحـــت أصغـــر الفائزين بجائزة نوبـــل لالقتصاد

ستوكهولم  -أف ب

هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية

أنـــه من الممكـــن الفوز بجائزة نوبـــل في مثل هذه

والفرنســـية األميركيـــة اســـتر دوفلـــو ،واألميركي

تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا”.

عـــن أعمالهم حـــول الفقر ،كمـــا أعلنـــت األكاديمية

مماثلة حول مسائل أخرى في دول أخرى .وباتت

زوجهـــا أيضـــا ،هي إحـــدى الخبـــراء االقتصاديين

إن الخبـــراء الثالثة كوفئـــوا على “إدخالهم مقاربة

االقتصـــاد التنموي .وذكـــرت األكاديمية بأن “رغم

المتحـــدة .نالـــت فـــي العـــام  2010ميداليـــة جون

وســـيلة للحد من الفقر فـــي العالم” .وفي منتصف

األكثر إلحاحا للبشـــرية هو خفض الفقر في العالم

لالقتصـــاد .وقالـــت الخبيـــرة االقتصاديـــة التـــي

واســـتر دوفلـــو ( 46عامـــا) أســـتاذة االقتصـــاد في

وأضافـــت “أن جائـــزة نوبـــل لالقتصـــاد مميزة عن
الجوائـــز األخـــرى بحكـــم أنهـــا تعكـــس تغيـــرا فـــي

120
وقتـــا” قبـــل أن يتـــم تطبيـــق النظرية فـــي المجال

االقتصـــاد العالمـــي ،وأن هذا األمر يســـتغرق عادة
العملـــي .وأعمالهـــا خولتهـــا فـــي العـــام  2013أن

يختارها البيت األبيض كمستشـــارة للرئيس باراك
أوباما بشـــأن مســـائل التنميـــة عبـــر انضمامها إلى

اللجنة الجديدة؛ من أجل التنمية العالمية.

الثالثاء  15أكتوبر  16 - 2019صفر  - 1441العدد 4018

business@albiladpress.com

11

“فيفا كاش” ...محفظة رقمية ذكية لمعامالت الدفع
قـــريـــبـــا
بـــانـــبـــيـــلـــه :الــــشــــركــــة تــــتــــعــــاون مـــــع “أن بـــــي نــــتــــكــــو”
ً
أمل الحامد

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيفــا البحريــن ،نــزار بانبيلــه إن “فيفــا” أطلقــت

حاليا متمثلة في :خدمات التأمين على األجهزة ،والتكنولوجيا
خدمات توفرها
ًّ
الماليــة “فنتــك” ،وأكبــر إنجــازات الشــركة هــي “فيفــا كاش” وهــي عبــارة عــن

محفظــة رقمية بســيطة وذكية وآمنة ومريحــة للغاية لمعامالت الدفع اليومية

ودوليا.
محليا
في متاجر السوبرماركت ،المطاعم ومحالت البيع بالتجزئة،
ًّ
ًّ
وتطرّ ق بانبيله في لقاء مع الصحافيين

على هامش مشـــاركة فيفا البحرين في
معـــرض “جيتكـــس  ”2019بدبـــي ،إلـــى

أن الشـــركة ملتزمـــة التزامً ا تامًّ ا بتقديم

منتجـــات وخدمـــات للشـــركات بحيـــث

تمكنهـــا مـــن العمل بفعالية أكبـــر وبكلفة
ســـعيا إلحداث فرق إيجابي ضمن
أقل،
ً

المجتمع ككل.

وأشـــار إلـــى توفيـــر حلـــول األمـــان

واالســـتضافة الســـحابية مـــن الشـــركة

لكثير مـــن المزايا لعمـــاء فيفا البحرين
مثـــل :قابليـــة التوســـع ،التوافـــر بكثرة،
عـــبء إداري أقل ،تكلفة أقل ،وقت أقل
لبـــدء العمليـــات في ســـوق مـــا ،وفرص

ابتكار جديدة.

وذكـــر أن مركز  VIVAلالبتكار والحلول

الذكيـــة وهـــو منصـــة لتطويـــر حلـــول
التقنيـــات الحديثـــة لمختلـــف قطاعـــات

األعمـــال إضافة إلى كونـــه مركز عصف
ذهنـــي ،ومنصة لتطوير وعرض الحلول

في مجـــاالت مثل :حلول األمن وحلول
األمـــن الســـيبراني بمـــا فـــي ذلـــك تقنية
التعـــرف علـــى مالمـــح الوجـــه ،مراكـــز

ووحـــدات بيانـــات ذكيـــة ،األتمتـــة فـــي
مجال الضيافة ،التعلم عن بُعد ،الرعاية

الصحية الذكية ،وغيرها.

وكشـــف الرئيس التنفيذي لشـــركة فيفا
البحريـــن ،وجـــود تعـــاون بيـــن الشـــركة

وشركة البنية التحتية التي تم إنشاؤها
منفصلـــة عـــن بتلكـــو “أن بـــي نتكو” في
شبكة األلياف البصرية ،ستتضح مالمح
هـــذا التعاون بيـــن الشـــركتين قري ًبا ،أي

قبل نهاية العام الجاري .2019

وتابـــع أن اســـتراتيجية الشـــركة هـــي

دعـــم التحـــول الرقمـــي فـــي جميـــع

خصوصـــا أنهـــا تدعـــم رؤيـــة
ً
األعمـــال،

البحريـــن االقتصاديـــة  ،2030وتوفيـــر

الدعـــم التكنولوجـــي الـــازم لتعزيـــز

الرئيس التنفيذي لـ” فيفا البحرين” نزار بانبيله

عالميا كمركـــز إقليمي
مكانـــة البحريـــن
ًّ

ســـباق نحو التحـــول الرقمـــي ،و”تمكين

الشـــركات والعمـــاء من االســـتفادة من

بانبيله ملتقيًا الصحافيين على هامش “جيتكس ”2019

الحلـــول والخدمات األكثر تطـــورًا على

رأس اهتماماتنا في الشركة”.

ً
شوطا كبيرًا
وأضاف أن “الشركة قطعت
من خالل تطوير وتطبيق اســـتراتيجية
تجعـــل منـــا شـــركة اتصـــاالت تقـــدم

خدمـــات رقميـــة متنوعـــة ومتكاملـــة.
وأطلقت العديد من المبادرات الناجحة

التـــي لعبـــت دورًا محوريًّ ـــا ليـــس فقـــط

الشركة رعت
تطبيق “الجنوبية”
للتواصل المباشر
مع المسؤولين

تعزيز مكانة
مركزا
البحرين
ً
اقا نحو
سب ً
ً
إقليميا ّ
التحول الرقمي

تطوير التجربة الرقمية

الواقـــع المعـــزز ،والروبوتـــات ،واأللعاب
السحابية والمزيد”.

وأكـــد أن الشـــركة عملت منذ تأسيســـها

ّ
“لعل الهـــدف األهم من
وأوضـــح بانبيله

جن ًبـــا إلـــى جنـــب مـــع هيئـــة تنظيـــم

هو تطوير التجربة الرقمية بشـــكل عام

فـــي المملكة إلى أعلى المعايير الدولية،

إطالق شبكة الجيل الخامس من الشركة

االتصـــاالت لالرتقاء بقطـــاع االتصاالت

المزيد من الخدمات لتتجاوز المتعارف
عليـــه في مجال االتصـــاالت؛ وذلك عبر

صياغـــة شـــراكات جديـــدة ومحفـــزة
وعالميا ،ممـــا يتيح لنا
وإقليميـــا
محليـــا
ًّ
ًّ
ًّ

التفوق على توقعات عمالئنا.

االستثمار في بنية تحتية جديدة

مـــن خـــال تلبيـــة الطلـــب المتزايد على

إذ تعـــد “فيفـــا البحريـــن” واحـــدة مـــن

من جودة الخدمات المقدمة عبر شبكة

األشـــياء في المملكـــة ،وهدفنا هو دعم

تحتيـــة جديـــدة للتمهيـــد لمســـتقبل

فرصة الوصول إلـــى التطبيقات الذكية

ويمكننـــا تفعيـــل ذلك علـــى أرض الواقع

وتقنيـــات االتصال المتطورة مثل األمن

مثـــل تطبيقـــات الواقـــع االفتراضـــي،

وأكـــد العمـــل باســـتمرار علـــى توفيـــر

ســـرعة االتصـــال ،والمســـتويات األعلى

عملياتنـــا الرقميـــة ،حيـــث إننا نـــدرك أن

حيـــث دعمـــت الشـــركة المحافظـــة

عمالءنـــا هـــم أســـاس كل نجـــاح ونمـــو
نحققـــه ،وأن متطلباتهـــم هـــي المحـــرك
األول لمســـاعي الشـــركة نحـــو توفيـــر
المزيـــد مـــن االبتـــكارات التكنولوجيـــة
وتقديـــم

منتجـــات

تلبـــي

جميـــع

احتياجاتهم”.

فـــي تحول الشـــركة ،بل في دعم تحول

االقتصاد البحريني إلى اقتصاد رقمي”.

و”قد عملنا بشـــكل مستمر لتعزيز كفاءة

وتطـــرّ ق للحديـــث عن برنامج “جســـور”

أهـــم الشـــركات الداعمة لتقنيـــة إنترنت

الجيـــل الرابـــع الحاليـــة ،ومنـــح العمالء

مســـيرة البحريـــن لتصبـــح دولـــة ذكية،

المتصلـــة عبـــر تقنيـــة إنترنـــت األشـــياء

عبـــر إطالقنـــا شـــبكة الجيـــل الخامـــس.

ولفـــت بانبيله إلـــى االســـتثمار في بنية
االتصاالت مثل شـــبكة الجيل الخامس،
الســـيبراني ،والحوســـبة الســـحابية،

والدفـــع بواســـطة الموبايـــل ،وغيرهـــا.

تقنيات العقارات الذكية
وأشـــار بانبيلـــه إلـــى االســـتثمار بقـــوة
فـــي حلول وتقنيـــات العقـــارات الذكية،
للمســـاعدة فـــي تعزيـــز هـــذا القطـــاع
المزدهـــر وتحويلـــه إلـــى قطـــاع عقاري
ذكـــي .و”قد بدأنا بالفعـــل بتنفيذ العديد
مـــن حلـــول المباني الذكية التي تشـــمل
شـــبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات
واالتصـــاالت وحلولهـــا ،وقـــد أدى ذلـــك
إلى نجاحـــات عدة في :توفيـــر الطاقة،
تخفيض تكاليف الصيانـــة ،تعزيز راحة
العمالء ،وخفض مستويات التلوث”.

الجنوبيـــة مـــن خـــال رعايتهـــا لتطبيق
“الجنوبيـــة” للهاتـــف المحمول والذي تم
تصميمه مـــن قبل المحافظـــة الجنوبية
بهدف توفير خدمات إلكترونية مطورة
لســـكان المحافظـــة .كمـــا يعـــد التطبيق
منصـــة متكاملـــة لتوفيـــر الخدمـــات
وتسهيل المعامالت من خالل التواصل
السريع و المباشر مع المسؤولين.
وقـــد أنجـــزت عمليـــة الفصـــل القانوني
لشـــركة بتلكـــو ليتـــم بموجبهـــا فصـــل
الشـــركة لكيانيـــن أو شـــركتين إحداهما
تقـــدم خدمات التجزئـــة ،واألخرى تدير
شـــبكة البنية التحتية لأللياف البصرية
لفتحها للمنافســـة من جميع المشـــغلين.
وقد تم استثمرت بتلكو للبنية التحتية
قرابـــة  40مليـــون دينـــار لتشـــييد بنيـــة
تحتية حديثة لشـــبكة األلياف البصرية
تغطي جميع أرجاء المملكة.

رواد أعمال “ :ارتيزانا  ”+ 973يؤهلنا للمنافسة
المنامة  -ارتيزانا + 973

كشـــف مشـــروع “ارتيزانـــا الرائـــد المبدع

مشاريع مســـتقلة عبر افتتاح متاجر في

البحرينـــي أنـــه احتضـــن أكثـــر مـــن 250

الـــذي أكـــدوا فيـــه أن المشـــروع تحـــول

 ،”973+الحاضنـــة لمشـــاريع الشـــباب
رائـــد عمل منذ افتتاحـــه في العام 2011

مناطـــق البحريـــن المتفرقة ،فـــي الوقت
إلـــى نقطـــة تســـوق جاذبـــة للخليجييـــن

وحتـــى اآلن .يقدم المشـــروع العديد من
ً
محليا
المنتجـــات والبضائـــع المصنوعـــة

رائـــدات األعمـــال أن انضمامها لمشـــروع

والســـياح علـــى حـــدٍ ســـواء .يذكـــر أن

بشـــكل أكبـــر ،فضـــا عن ســـهولة وصول

المتعـــددة التـــي تجـــذب المواطنيـــن

المشـــروع هو من تأســـيس الشيخة مي
بنت ســـليمان العتيبي التـــي تعد الداعم

الرئيسي لهذا المشـــروع الذي يستقطب
رواد العمـــل المبتدئيـــن علـــى وجـــه

الخصـــوص .وقـــال الـــرواد المشـــاركون
بالمشـــروع إن الدعم الـــذي حصلوا عليه
طـــوال ســـنوات مـــن خـــال المشـــروع

الحاضن مكنهم وأهلهم على االستقاللية
الحقـــا ،مشـــيرين إلى أنهم بصدد إنشـــاء

مشروع بحريني
احتضن  250رائد
عمل منذ  8أعوام

والســـياح .وبينـــت إيمان الســـيد ،إحدى
أرتيزانا ســـاعد فـــي الترويـــج لمنتجاتها
الزبائـــن ،مضيفـــة أن “ارتيزانـــا ”+ 973

اســـتطاع أن يخلـــق له اســـما تجاريا في
البحريـــن ومنطقة الخليج العربي ،حيث

ان الســـياح الذين يحرصون على زيارته
يبحثون عن منتجاته في المعارض التي
تنظم في بلدانهم.

وذكرت السيد أن مشروعها الصغير الذي
يعتمد علـــى العبايـــات والجالبيـــات بعد

ترويـــج “أرتيزانـــا  ”973+تمكـــن من فهم

في افتتاح محلها التجاري”.

فيمـــا أوضحت ريم الباكـــر التي انضمت
“للرائـــد المبـــدع” قبـــل  3ســـنوات أن
المعـــرض هـــو ســـبب انخراطهـــا فـــي
مجـــال تصميـــم الجالبيـــات ،وذلـــك لمـــا

متطلبات الســـوق والذوق العام الســـائد،
بســـبب المشاركة في الدورات التدريبية
التي تشرف عليها وزارة العمل ويدعمها
صندوق العمل “تمكين”.

يمتلكه من مميـــزات ترويجية لمنتجات
الـــرواد ،مضيفـــة “المعـــرض يوفـــر لرائـــد
العمـــل مســـاحة للبيـــع ،ويســـاعد فـــي

الترويـــج لمنتجاته عبر تنظيم المعارض

والفعاليات كما ينظم الدورات التدريبية

وتؤكـــد المصممـــة عائشـــة الزيانـــي أن

إلضافة المزيد مـــن الخبرة العملية لرائد

الزبائـــن وطلباتهـــم الخاصـــة ،وذلـــك إثر

متجرها الخاص خالل الفترة المقبلة.

التي يوفرهـــا “أرتيزانـــا ،”973+متطرقة

أرتيزانا  ”973+بشكل مستمر في تطوير

االنضمام ،وهو ما شـــجعها للتفكير جديا

منتجات السوق المحلي ،فضال عن تعزيز

المعرض ســـاهم في تعرفهـــا على أذواق

العمـــل” .وتخطـــط الباكر حاليـــا الفتتاح

طـــرق التســـويق الجديـــدة والمبتكـــرة

أمـــا مـــوزة الرميحي ،فقالت “يســـاعدنا “

إلـــى “الثقة بالنفـــس التي اكتســـبتها بعد

المنتـــج ألجـــل مزيد مـــن التنافســـية مع

جودتـــه وتقديـــم مـــا هـــو مميـــز وتحفيز

مشـــروع “ أرتيزانـــا  ”973+أضاف الكثير

الرواد على اإلبداع” .وتابعت “يستقطب

لمشـــروعها المتخصـــص فـــي تصميـــم
ً
مؤكـــدة أنـــه الدافع
العبايـــات النســـائية،

والخليجييـــن ،حيث تحـــول إلى محطة

األول واألكبـــر الســـتمراريته وتطويـــره،

ال بد أن يتوقف عندهـــا الزائر للبحرين”.

فضـــا عن وصوله لكافة دول العالم ،من

بدورها ،بينت المصممة حوراء القيم ،أن

بينها الواليات المتحدة وفرنسا.

“الرائـــد المبـــدع” العديـــد مـــن الســـواح

عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية شركة
سجل تجاري رقم ٩٨٠٨٢

المســجلة على قيد رقم  ،٩٨٠٨٢بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/

يحي حسن قايد ياسين مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من

قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام
 ،2001وعمــا بنــص المــادة  335مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه ،مدعومــة بالمســتندات الازمة،

خال  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي :يحي حسن قايد ياسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ١٢٨٢٩٦ :

بشأن تغيير االسم التجاري

تسجيل اسم تجاري

إعالن رقم ( )١١١لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 ،٤٥-٥٨٧٤٥طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة شــالز أنــد كيــث الــى

اسم التاجر :معجبة صالح سعيد علي

بحرين أباريل ترايدينغ ذ.م.م

االسم التجاري الحالي :سندويشات اماني كورنر

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال

االسم التجاري الجديد :برجر الطائف

قيد رقم٢٧٥٥١-٦ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )١٨٣١٨لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فودية

إلى فرع لشركة ذات مسؤلية محدودة قائمة

الســادة اصحاب شــركة شــركة أيه إي أم أس ذ.م.م ،المســجلة بموجب القيد

(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،١٨٣١٨طالبــا تحويــل

ذ.م.م الشركة سيردار الكترومنيكال ذ.م.م

الســيد عبدالحميــد محمــد حســن دوانــي المالــك لـــ مصنــع المنامــة لألغذيــة

المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،١٢٨٠٨٥طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من

الفرع الخامس (فندق وندســورتاور) من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات
مســئولية محــدودة قائمــة (الكنكــورد العقاريــة المحــدودة ذ.م.م) برســمال

شركة صديقة عبدالرسول إلصاح الدراجات النارية ذ.م.م الى نجمة ماهين
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال

.٢محمود احمد محمود االعصر

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

54,

)Size (m²

)Price SQF (BD

)Amount Total (BD

75

360

23

89,126

76

415

23

102,742

77

445.9

25

119,992

78

632.2

25

170,125

79

389.6

25

104,841

80

433.2

25

116,574

81

572.5

23

141,735

82

642

26

179,673

84

300

22

71,042

87

300

22

71,042

88

300

22

71,042

89

300

22

71,042

92

300

22

71,042

93

360

23

89,126

94

360

23

89,126

96

360

23

89,126

97

300

22

71,042

98

300

22

71,042

100

300

22

71,042

101

300

22

71,042

102

300

22

71,042

103

300

22

71,042

104

300

22

71,042

105

300

22

71,042

106

300

22

71,042

107

300

22

71,042
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إلصاح الدراجات النارية ذ.م.م

.١عبدالحميد محمد حسن دواني

ﺗﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ | |

BD

إلصالح الدراجات النارية ذ.م.م

السادة اصحاب شركة صديقة عبدالرسول إلصاح الدراجات النارية ذ.م.م،

.٣شركة آر جيه بدر لاستشارات ش م ب مقفلة

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة صديقة عبدالرسول

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

وقدره  ،١٠٠٠٠٠لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خال

إعالن رقم ( )١٣٤١٥١لسنة 2019

تاريخ٩/١٠/2019 :

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

رقم  ،١٢٨٢٩٦طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة شــركة أيه إي أم أس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ١٢٨٠٨٥ :

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها

No. Plot

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ

السادة اصحاب شركة شالز أند كيث ،المسجلة بموجب القيد رقم

لشركة شركة أيه إي أم أس ذ.م.م

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة ألفــا نومريــكا هولدينــج ش.ش.و لمالكهــا
حنيف محمد دحيا المسجلة بموجب القيد رقم  ،١٢٢٤٣٩بتصفية الشركة
اختياريا وتعيين السادة /حنيف ام داهيا مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام
 ،2001وعمــا بنــص المــادة  335من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه ،مدعومة بالمســتندات الازمة،
خال  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :حنيف ام داهيا
رقم الموبايل)+973( ١٧٢٤٦١٢١ :
wdahya@wdahya.com

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها

تاريخ١٠/١٠/2019 :

سجل تجاري رقم ١٢٢٤٣٩

إعالن رقم ()CR2019-١٠٥٨٥٢

لشركة شالز أند كيث

القيد ١٨٣١٨ :

شركة ألفا نومريكا هولدينج ش.ش.و لمالكها حنيف محمد دحيا

ادارة السجل التجاري

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

رقم الموبايل)+973( ٣٤٤٥١٨١٨ :

إعالن بحل وتصفية شركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تاريخ٥/٩/2019 :

إعالن رقم ( )٥٩٢٩١لسنة 2019

تاريخ٢٤/٩/2019 :

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركه مســارات للدعايــة واالعــان ذ.م.م

تاريخ١٣/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد ٤٥-٥٨٧٤٥ :

شركه مسارات للدعاية واالعالن ذ.م.م

+973
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اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗـﻞ

ﻣﺨﻄﻂ

ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺒﺪﻳﻊ !!



اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻗﺴﻴﻤﺔ

ﺳﻜﻨﻲ

ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳـــﻦ و ﻃﻠﺒــﺎت
اﻟﺴﻜـــــــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــــــﻲ

ﻣﺨﻄﻂ

ﻟﻨﺨﻴﻞ

ﺷﺎر ع ا

82

80

642 m

433.2 m

79

77

RA

445.9 m

76

415 m

78

81

389.6 m

572.5 m

632.2 m

75

131

132

159

220 m

157

158

220 m

220 m

155

156

153

154

220 m

109

467

23

115,616

111

360

22

85,251

129

130
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116

220
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23
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220 m
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98

300 m

240.1 m
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Booking
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467 m
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89
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* ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
* ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج ﻣﺘﻌﺪدة.
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* ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻛﺒﻴﺮة.
* ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،اﻟﻤﺪارس ،ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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83

220 m
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220 m
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300 m
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220 m

220 m

220 m
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300 m
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360 m
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84
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RHA

ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ

100

300 m

102

95

360 m

97

300 m

99
300 m
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300 m

300 m

104

103

300 m

106

300 m

105

300 m

300 m

108

107

300 m

300 m
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ﺳﻜﻨﻲ ﺧﺎص

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

36600656

Call

ﺻﺎدق اﻟﺸﺎﺧﻮري

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

36026222

36700722

د .ﻣﺤﻤﺪ

39752929

ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ

36779771

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

أﺣﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ

39442411

36799711

رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

36026333

36744700
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توقيع  20اتفاقية بين السعودية وروسيا

الحوثي يستخدم

دروعا بشرية

دبي  -العربية .نت

الملك سلمان :نتطلع للعمل مع موسكو لتحقيق األمن ومحاربة اإلرهاب

أعــلــنــت راب ــط ــة أم ــه ــات الــمــخــتــطــفــيــن

اليمنيين ،منظمة غير حكومية ،أمس،

أن ميليشيا الحوثي االنقالبية ،قامت
بنقل  400مختطف من السجن المركزي

دبي  -العربية.نت

بــصــنــعــاء ،إل ــى مــوقــع عــســكــري يتوقع

وصــف خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيــز ،أمس اإلثنين ،زيارة الرئيس الروســي فالديمير بوتين ،بأنهــا فرصة كبيرة لتوطيد
ً
خصوصا في مجال الطاقة
أواصر الصداقة بين البلدين .وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروســي ،أن “االتفاقيات بين روســيا والســعودية

استهدافه بغارات جوية.

وك ــش ــف ــت ال ــراب ــط ــة فـ ــي ب ــي ــان عــاجــل

ً
أيضا “نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق األمن واالستقرار ومحاربة اإلرهاب”.
سيكون لها آثار إيجابية” .وقال

لــهــا ،أن الميليشيات الحوثية ،ألبست
المختطفين الـ ــزي الــعــســكــري لــلــقــوات

وقـــال الرئيـــس الروســـي ،إن “روســـيا
ً
ً
خاصا بتطوير العالقات
اهتماما
تولـــي

الــجــويــة ونــقــلــتــهــم إل ــى مــعــســكــر األم ــن

المركزي في منطقة السبعين.

الثنائيـــة مع الســـعودية الممتـــدة ألكثر
ً
عاما” .وأكـــد بوتين أن التبادل
مـــن 90
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التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع
بمعدل  % 15العام الماضي.
وأضـــاف أن “الســـعودية تلعـــب دوراً
ً
محوريـــا فـــي مجموعـــة العشـــرين”،
ً
مؤكدا أن التنسيق الروسي والسعودي
مهـــم لتأميـــن االســـتقرار فـــي الشـــرق

األوســـط .وعقـــدت جلســـة مباحثـــات

رســـمية بيـــن الملـــك ســـلمان والرئيس

الروســـي ،فالديميـــر بوتيـــن ،في قصر
اليمامـــة بالريـــاض .وقبيـــل الجلســـة،
أقيمـــت مراســـم اســـتقبال رســـمية

للرئيـــس الروســـي الذي يـــزور المملكة
ً
عاما.
في أول زيارة رسمية منذ 12
إلـــى ذلـــك ،أكـــد ولـــي العهد الســـعودي

األمير محمد بن سلمان ،خالل اجتماع
مـــع الرئيس الروســـي فالديمير بوتين

خبراء بريطانيون في إيران لتحديث مفاعل أراك

أمـــس ،أن تعـــاون الســـعودية وروســـيا

طهران  -أ ف ب

وأضـــاف في كلمة لـــه بحضور الرئيس

وصـــل خبـــراء بريطانيـــون ،أمـــس،

إلـــى مفاعل لألبحـــاث غير قادر على

إلـــى تحديـــث مفاعـــل المـــاء الثقيلة

العســـكري .وأعلنـــت ســـفارة المملكة

إلـــى إيـــران للقيـــام بأعمـــال تهـــدف

إنتـــاج البلوتونيـــوم لالســـتخدام

فـــي أراك فـــي وســـط البالد ،حســـب

المتحـــدة فـــي بيان أمـــس أن خبراء

مـــا أعلنـــت الســـفارة البريطانية في

بريطانييـــن يســـاعدهم فريق خبراء

ّ
وينـــص االتفـــاق النـــووي
طهـــران.

صينييـــن“ ،وصلـــوا إلـــى طهـــران

المبـــرم عـــام  2015بيـــن طهـــران

اليوم للقيام بالخطـــوات المقبلة من

ومجموعة  5+1الذي انســـحبت منه

تحديـــث مفاعـــل أراك” .وأضافـــت

الواليـــات المتحدة فـــي مايو ،2018

الســـفارة أن الخبـــراء ســـيجرون

خـــال الزيارة التـــي تســـتم ّر  3أيام،

علـــى إعـــادة هيكلـــة وإعـــادة بنـــاء

مفاعـــل أراك (الواقـــع علـــى بعد 240

“مشاورات مع منظمة الطاقة الذرية

كلم جنوب غرب طهران) بمســـاعدة

اإليرانيـــة بشـــأن المســـاعدة التقنية
الدولية” التي ُتقدم للمشروع.

خبراء أجانب بهدف تحويل المنشأة

في مجال الطاقة سيحقق االستقرار.

الروســـي “نقـــدر دعـــم روســـيا لوحـــدة

أراضي اليمن وضـــرورة الوصول لحل
سياسي”.

ً
أيضا “السعودية تتفق مع روسيا
وقال

علـــى ضـــرورة التـــزام جميـــع الـــدول

بميثاق األمم المتحدة”.

مـــن جانبـــه قـــال الرئيـــس الروســـي

“أنجزنـــا آلية لتبادل االســـتثمارات بين

روسيا والسعودية”.

وأضاف “روســـيا والسعودية تتعاونان
لحل المشكالت في المنطقة والعالم”.

وعقـــد األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان مـــع

الرئيـــس الروســـي فالديميـــر بوتيـــن

جلســـة مباحثات رســـمية جرى خاللها

الملك سلمان والرئيس الروسي فالديمير بوتين في الرياض أمس (أ ف ب)

اســـتعراض أوجه العالقات الســـعودية

الروسي فالديمير بوتين إلى المملكة.

الســـعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان،

عبـــد العزيـــز بـــن ســـلمان ،خـــال حفل

الروســـية .هـــذا وأعلـــن وزيـــر الطاقـــة
أمـــس ،عـــن توقيـــع  20اتفاقيـــة مـــع

روســـيا لتطويـــر العديد مـــن المجاالت

مع روســـيا .وأكـــد ،خالل حفـــل توقيع

اتفاقيـــات بيـــن الســـعودية وروســـيا

بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين،
أن البتـــرول ســـيبقى فـــي المســـتقبل

المنظـــور عنصـــرا جوهريـــا فـــي تنمية

اقتصـــاد العالـــم .ووقعـــت الســـعودية
وروســـيا رســـميا أمـــس علـــى “ميثـــاق

التعـــاون بيـــن الـــدول المنتجـــة للنفط”
فـــي منظمـــة الـــدول المصـــ ّدرة “أوبك”

وخارجهـــا ،وذلك خالل زيـــارة الرئيس

وقـــال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي األمير

التوقيع الرســـمي في الريـــاض االثنين

إن الميثاق أساســـي “لترسيخ التعاون
ودعم استقرار أسواق النفط”.

وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة
“أوبـــك” وعددها  ،14والـــدول المنتجة
خارجهـــا بقيـــادة روســـيا وعددهـــا ،10

فـــي يوليو الماضي خـــال اجتماع في
فيينـــا .ويعـــود تاريـــخ التحالـــف الذي
لـــم يكن رســـميا حتـــى اآلن إلـــى نهاية
العـــام  .2016ولمواجهـــة انهيار أســـعار
النفط الخـــام حينهاّ ،
اتفقت “أوبك” مع
مجموعـــة مـــن المنتجين مـــن خارجها

تـرامب يتوعـد أنقـرة بـ “عقوبـات قاسية”

الـــجـــيـــش الـــــســـــوري يـــدخـــل مــنــبــج ويـــتـــأهـــب لـــصـــد الـــــعـــــدوان الــتــركــي

عواصم  -وكاالت

أكـــد الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب

شامل على بيع األسلحة ألنقرة.

أمـــس أن “عقوبـــات صارمـــة” ضد تركيا
قريبـــا ً
ً
ردا على الهجوم
يمكن أن تصدر

الجيـــش الســـوري أمـــس ،مدينـــة منبج

القـــوات الكرديـــة فـــي شـــمال ســـوريا.

أفاد اإلعالم السوري الرسمي ،في وقت

العســـكري الـــذي أطلقتـــه أنقـــرة ضـــد

وقـــال ترامـــب فـــي تغريـــدة “عقوبـــات

صارمة ضـــد تركيا قادمة!” ،بدون مزيد
من التفاصيل.

إلـــى ذلـــك ،دخلـــت وحـــدات مـــن

وألمانيا وإيطاليا مبيعاتها من األســـلحة
لتركيـــا بســـبب الهجوم في ســـوريا كما
أطلقـــت دعـــوات لفرض حظـــر أوروبي

وقالت وكالة األنباء الســـورية الرسمية

الموالية لها غربها.

فـــي ســـوريا ،دون إعـــان حظر رســـمي

مـــن الدول األوروبية ومن بينها فرنســـا

كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.
(سانا) ،في وقت سابق أمس ،إن القوات

وقالت وكالة األنباء الســـورية الرسمية

الشمالي الشرقي”.

دول االتحـــاد لذلك .وقد أوقفت العديد

قـــرب الرقـــة ،في منطقة يوجد بها ســـد

تحشد أنقرة قواتها والفصائل السورية

وأدانـــت دول االتحـــاد األوروبـــي أمس

على بيعها أســـلحة رغـــم دعوة عدد من

الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة

االستراتيجية في شمال سوريا ،وفقما

“سانا” إن “وحدات من الجيش السوري

العمليـــة العســـكرية التـــي تشـــنها تركيا

يرحبون بوصول القوات الحكومية.
كما تحدثت وسائل اإلعالم السورية أن

الحكوميـــة دخلت بلدة تـــل تمر القريبة
مـــن الحـــدود التركيـــة ،شـــمال شـــرقي

تدخـــل مدينـــة منبـــج فـــي ريـــف حلـــب

وأكد قيادي في مجلس منبج العسكري،
الذي يتولى الســـيطرة على المدينة ،أن
القوات “دخلت المدينة وانتشـــرت على

خطوط الجبهة” ،وفقا لـ”سانا”.

وعلـــى صعيد آخـــر ،انتشـــرت في وقت
ســـابق وحـــدات مـــن الجبـــش الســـوري

البـــاد ،حيـــث تقـــوم القـــوات التركيـــة
جندي سوري يحمل العلم السوري عند المدخل الغربي لبلدة تل تمر في محافظة الحسكة
شمالي شرق سوريا أمس (أ ف ب)

فـــي عين عيســـى علـــى خـــط المواجهة
االنتشـــار بيـــن دمشـــق والقـــوات التـــي

لقطـــات تظهـــر ما قـــال إنـــه مدخل عين

يقودها األكراد .وفقما أفاد وسائل عالم

وأوضحـــت أن الجيـــش الســـوري انتقل
إلـــى المنطقـــة “لمواجهـــة العـــدوان

سورية أمس.

مـــع القـــوات التركيـــة ،وذلك بعـــد اتفاق

بهجوم لليوم السادس على التوالي.

وعـــرض التلفزيـــون الرســـمي الســـوري
عيســـى ،حيـــث شـــوهد الســـكان وهـــم

التركـــي” ،دون تقديـــم مزيـــد مـــن
التفاصيـــل ،مشـــيرة إلى أن ســـكان بلدة
تل تمر رحبوا بالقوات.

على الحد من المعروض في األسواق.

وتضـــخ الـــدول الــــ 24المعروفة باســـم

“أوبك ”+نصف النفط الخام في العالم.
وقـــد وافقـــت هـــذه الـــدول فـــي يوليو
علـــى أن تمـــ ّدد لتســـعة أشـــهر اتفاقـــا

ّ
توصلـــت إليـــه فـــي ديســـمبر الماضـــي
لتخفيـــض إجمالي إمدادها بحجم 1.2

مليـــون برميل يوميـــا ،مقارنة بإنتاجها
في أكتوبر .2018

» »ويتزامن التمديد حتى مارس
 2020مع بقاء األسعار عرضة

لضغوط قوية بين وفرة اإلمداد
تغذيها طفرة النفط الخام في

الواليات المتحدة ،وتراجع

االستهالك العالمي على خلفية
التباطؤ االقتصادي.

وفد سعودي يصلي

في المسجد األقصى
دبي  -العربية.نت

زار رئيــس االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم
ياســر المســحل وأعضــاء مجلــس إدارتــه،
أمــس اإلثنيــن ،المســجد األقصــى وأدوا

الصالة فيه.

وقال المســـحل لـ”العربية” :قد أكون أكبر
المحظوظيـــن بزيـــارة المســـجد األقصى

والحـــرم المكـــي والحـــرم المدني ،أشـــعر
بالفخـــر واالعتزاز أن ّ
مكننا هللا من زيارة
المسجد األقصى.

وأضـــاف :مـــا شـــاهدناه يثلـــج الصـــدر،

وأشـــكر كل مـــن ســـهل لنـــا هـــذه الزيارة،
وبالتحديـــد الرئيس الفلســـطيني محمود

عبـــاس واللـــواء جبريل الرجـــوب رئيس
االتحـــاد الفلســـطيني لكـــرة القـــدم علـــى

االحتفاء ببعثة المنتخب الســـعودي ،لقد
ً
أمرا ال يصدق ،فالشـــعب الفلسطيني
كان
احتفى بنا بشـــكل غير مســـبوق وشـــعرنا

بأننا أصحاب الدار وهم الضيوف.

قيس سعيد :ال مجال لإلقصاء في تونس

ملكة بريطانيا :الخروج من االتحاد األوروبي في موعده

دليل جديد يثبت رشاوى حمد بن جاسم

دبي  -العربية.نت

لندن  -أ ف ب

لندن  -العربية.نت

أكد المرشــح الرئاســي الفائز في تونس قيس ســعيد ،أمس ،أن ال مجال

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

استمرت أمس االثنين ،جلسات االستماع في قضية فساد بنك باركليز واستمعت

إلقصاء أي طرف في البالد.
وقـــال علـــى تويتر“ :ال مجـــال لإلقصاء

ً
رأســـا على عقب في شـــهور
السياســـية

في تونس مهما كانت درجة االختالف.

قليلة ،وكتب نهاية مســـيرة شخصيات

وأضـــاف“ :ســـنبني معا بنفـــس الصالبة

سياسية بارزة ،كانت حتى وقت قريب

تونـــس الجديـــدة التـــي يتطلـــع إليهـــا

على رأس السلطة في البالد.

كل التونســـيين .يذكـــر أن التلفزيـــون

وكان نبيـــل القـــروي رئيـــس حزب قلب

الحكومـــي التونســـي أعلـــن ليـــل األحد

تونـــس هنـــأ فـــي وقـــت ســـابق ،قيـــس
رئيســـا للبـــاد ،متمن ً
ً
ّيا
ســـعيد ،بانتخابه

ســـعيد برئاســـة تونـــس ،بحصوله على
ّ

لـــه النجـــاح فـــي أداء مهامّ ه الجســـيمة

االثنيـــن فـــوز المرشـــح الرئاســـي قيس
أكثـــر مـــن  % 75مـــن األصـــوات ،فـــي
الجولة الثانية مقابل حصول منافســـه

“خصوصا في هذه المرحلة ال ّدقيقة من
تا ر يـــخ

تتميـــز
تونـــس التـــي
ّ

نبيـــل القـــروي ،على نســـبة ال تتجاوز

بعســـر

الــــ .% 27ووصـــف نجـــاح ســـعيد

مقوّ مـــات االنتقـــال

اســـتكمال

فـــي الوصـــول إلى ســـدة الرئاســـة

ا لد يمقر ا طـــي

بــــاإلنجاز السياســـي في نظر

وصعوبة األوضاع

الكثيريـــن ،فأســـتاذ القانون

االقتصاديّـــة التـــي

تمكـــن مـــن قلـــب الســـاحة

تم ّر بها بالدنا”.

أكد ،أمس اإلثنين ،أن خروج لندن من االتحاد األوروبي في  31أكتوبر يشكل
“أولوية” بالنسبة للحكومة.

ً
متحدثة أمـــام النواب
وأكـــدت الملكة

محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على

رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك.

للـــدورة البرلمانيـــة الجديـــدة ،إن
ً
دائما ضمان
“أولويـــة حكومتي كانـــت

الخارجيـــة اإليرلندي ســـيمون كوفني
ً
“ممكنـــا” قبـــل موعـــد 31
أنـــه ال يـــزال

وقـــام مكتب االدعاء بإطالع المحكمة

الضرائبـــي في البنـــك وبالتالي اضطر

وترصد التحايل من أجل دفع رشـــاوى

من أن الخدمات االستشـــارية معفية

وقـــال نائب رئيس الوزراء األيرلندني

وأشـــار مكتـــب االدعـــاء إلـــى أن

وعليـــه تم تعويض البنـــك ألن يدفع ما

األوروبـــي فـــي  31أكتوبـــر .حكومتي

إلى لوكســـمبرغ إلجـــراء محادثات مع

للبنـــوك هـــي فـــي العـــادة معفـــاة مـــن

كضريبـــة قيمـــة مضافـــة علـــى العقود،

باســـم رئيس الوزراء كما جرت العادة
خـــال عرضهـــا لبرنامـــج الحكومـــة

خـــروج المملكة المتحـــدة من االتحاد

تعتـــزم العمـــل علـــى وضـــع شـــراكة
جديـــدة مـــع االتحـــاد األوروبـــي على

قاعـــدة التبـــادل الحـــر والتعـــاون

الودي”.

وتخـــوض المملكـــة المتحـــدة

واالتحـــاد

األوروبـــي

مفاوضات حاســـمة وشاقة
فـــي محاولـــة للتوصل إلى

اتفـــاق انفصال ،األمر الذي اعتبر وزير

أكتوبر.

ســـايمون كوفنـــي أمس لـــدى وصوله

وزراء خارجيـــة االتحاد “مـــن الممكن

التوصل التفاق هذا الشـــهر وربما هذا
األسبوع ،لكننا لم نصل إلى ذلك
بعد”.

وأبـــدت لنـــدن وبروكســـل
ً
حذرا في الحديث
األحد
عـــن فـــرص تحقيـــق
خروج متفق عليه.

على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد

وعموالت سرية لحمد بن جاسم.

الخدمـــات االستشـــارية التـــي تقـــدم

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة ،VAT

ولكـــن ألن هـــذه العقود االستشـــارية
هـــي مجـــرد عقـــود صوريـــة للتغطية
علـــى مبلـــغ العمـــوالت الســـرية

المدفوعة لحمد بن جاســـم فإن
مديـــري البنـــك والمتهمين لم

يستطيعوا أن يوفروا أيا
من هذه الوثائق للقســـم

البنـــك أن يدفع هـــذه الضريبة بالرغم

من الضريبة.

يقارب من  40مليون جنيه إســـترليني
وقام المتهمون بالتحايل على الهيئات
الرســـمية عن طريق خصـــم  40مليون
مـــن الحســـابات النهائيـــة للبنـــك تحت
مسمى “مصاريف إدارية”.

هذا واســـتطاع محامي االدعاء
أن يثبـــت ذلك لهيئـــة المحلفين

عن طريق تتبع الوثائق وعرض
مكالمة هاتفية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كلمة سيدي جاللة الملك ...المجد والرقي واالزدهار
لقد بلغت الكلمة الســـامية التي ألقاها ســـيدي صاحب الجاللة الملك

اإلنجـــازات واالبتكارات االســـتثنائية فـــي مجال تقنيـــة المعلومات،

افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلسي

تقنية المعلومات.

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه في

الشـــورى والنواب ،من الشمول والعمق والمضمون األساسي للتنمية

الحقيقية وتعزيز مسيرة التطور في شتى الميادين ،والسير قدما بهذا
الوطـــن الغالي نحو رحاب العزة والمجـــد والرقي واالزدهار ،فمملكة
البحرين في عهد جاللته حفظه هللا ورعاه بلد القانون والمؤسسات

ومحورهـــا اإلنســـان وإنجازاتهـــا في شـــتى المياديـــن تتواصل يوما

بعد يوم ،وتعبر عن نفســـها في كل مـــكان ،وبما أن التقدم الهائل في
تكنولوجيـــا المعلومات أحدث تغيرات جوهرية ومؤثرة في مختلف
أشـــكال الحياة ،فقد وجه جاللته بأن “تباشـــر الحكومة بوضع خطة
وطنيـــة شـــاملة ُتؤمّ ـــن لنا االســـتعداد الكامـــل للتعامل مـــع متطلبات

وهذا التوجيه الملكي ســـيعزز مســـيرتنا الحافلـــة بالنجاح في مجال
وبمـــا أن الحاجـــة واضحـــة اليـــوم إلـــى وضـــع اســـتراتيجية لتحقيق

االكتفاء الذاتي في الغذاء وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم ،فقد
(بوضع وتنفيذ “مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء” ،ليشمل
تخصيـــص مواقـــع متعـــددة لالســـتزراع الســـمكي واإلنتـــاج النباتي،

ويهدف المشـــروع بشـــكل رئيســـي إلى تطوير القدرات الوطنية في
مجـــال الصناعـــات الغذائيـــة ورفع نســـبة اإلنتاج المحلـــي ،والحفاظ
ً
مهمـــا في إنجاح تلك
جزءا
ً
علـــى خبرة أصحـــاب تلك المهن ليكونوا

واســـتكمال البنـــى التقنية ،وتشـــجيع االســـتثمارات النوعية ،لضمان

االكتفاء الذاتي والتوسع في اإلنتاج والصادرات الغذائية.

االستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني”.

تســـعى فيه كل الدول إلى تطوير البنية الرقمية والتوســـع في عالم
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المشاريع).

االقتصـــاد الرقمي ،بتبني وتوظيف تقنيات الـــذكاء االصطناعي في

الشـــك أن لالقتصـــاد الرقمـــي مزايـــا كبيـــرة فـــي عالـــم اليـــوم الـــذي

للتواصل17111483 :

أصدر جاللته توجيهاته السامية

إنها رؤية مستقبلية ثاقبة من جاللته أيده هللا لتحقيق األمن الغذائي

القطاعـــات اإلنتاجيـــة والخدميـــة ،من خالل وضع األنظمـــة الالزمة،

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

15

باعتباره من الركائز األساســـية لتحقيق معدالت النمو والوصول إلى
» »إن كلمة سيدي جاللة الملك تدعونا إلى أن نشمر عن ساعد الجد
لنعمل كمواطنين بال كلل أو ملل ،وبإخالص وتفان وحب للبذل

عبدعلي الغسرة

للبحرين الغالية.

الحمد هلل على السالمة
نحمد هللا ونشكره على الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح لصاحب

الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
فقد أثلجت نتيجة الفحوصات اإليجابية البحرين وأبهجت قلوب أهلها

والمقيمين على أرضها وكل الناس ،والحمد لله كثيرًا أنها جاءت سليمة،

فحفظه هللا من كل شر وأسبغ عليه جليل العافية وثناء الصحة.

إن فرحة الشـــعب البحريني بســـامة ســـموه دليل علـــى المحبة الكبيرة
التي يكنها هذا الشعب لسموه لما يتمتع به حفظه هللا من شمائل رفيعة
ومواقـــف وطنيـــة وقوميـــة وإنســـانية ،هـــذه المواقف التـــي تجلت في
الكثير من القضايا البحرينية والخليجية والعربية واإلقليمية والدولية،
وتقديرًا لها وعرفا ًنا بجميلها نال سموه من خاللها العديد من الشهادات

والميداليات واألوســـمة والتقديرات من مختلف دول العالم ومنظماتها،
وهـــذه المواقـــف نتاج تاريـــخ مديد بتحمل ســـموه عبء المســـؤوليات
ً
ُ
وصول إلى هذا العهد الملكي،
منذ عهد والده وشقيقه
الوطنية العديدة

حقيقيا على نماء البحرين وتطورها.
ومازالت إنجازات سموه شاه ًدا
ً
لقـــد نالـــت مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الفخـــر بتحمـــل ســـموه إدارة هذه
المســـؤوليات الوطنيـــة التـــي حققـــت للبحريـــن مكاســـب سياســـية
واقتصاديـــة ،اجتماعيـــة وثقافيـــة ،حقوقيـــة ومهنية ،نســـائية وعِ لمية،

وذلـــك بفضـــل مـــا يتمتع به ســـموه من حضـــور دائم في جميـــع ميادين

العمـــل وتفقـــده المشـــاريع وحثه الجهـــات المعنية بعدم تأخيـــر تنفيذها
ومتابعتهـــا إنجا ًزا وصيانة بما يُ حقـــق النفع العام منها من خالل زيارات

حرصا من ســـموه
ً
ســـموه المتعددة للمدن والقرى وكل مناطق البحرين

على تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين دون استثناء.

fatin.hamza
@gmail.com

» »والشعب البحريني إذ يُهنئ نفسه بسالمة صاحب السمو وهو دليل محبة
صادقة يستحقها سموه الهتمامه الدائم بتطلعات المواطنين وتحقيق
آمالهم ،ولجدارته في العمل بإنجاز المشاريع التي تهم المواطنين
تعليميًا وصحيًا وثقافيًا وأمنيًا ،فنال سموه منهم كل التقدير واالحترام
لهذا العطاء غير المحدود لبالده وشعبه وأمته العربية .ويرفع الشعب
ن الله تعالى بنعمة الصحة على
البحريني كفيه للسماء عاليًا بعد أن مَ َّ
سموه ،بأن يُديم على سموه نعمة الصحة والعافية دائما وأبدا ،وأن يبعد
عن سموه كل مكروه ،ليستمر عطاء سموه لبالده وشعبه .حفظك الله
وحفظ البحرين وشعبها .آمين يا رب العالمين.

فاتن حمزة

محبة الناس لسمو األمير
أعلـــن ديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ،أن ســـموه أدخل

المستشفى إلجراء بعض الفحوصات الطبية التي جاءت نتائجها
بحمد هللا وفضله ناجحة ،وسعدنا بنجاح هذه الفحوصات.

دعـــوات المواطنيـــن والخليجييـــن وكلماتهـــم جســـدت محبتهـــم

لألميـــر خليفة بـــن ســـلمان ،ردود أفعال غير مســـتغربة ،فقد ملك

والدنا مجد البحرين القلوب بطيبته وإنسانيته لما له من مواقف
ومشـــاعر حب وحنان أبوي فريد ،وال يغيـــب عنا مآثره وتاريخه،

هـــو نمـــوذج للقائـــد المثابـــر والمعطـــاء ،محبة متوقعة لشـــخصية
عظيمة أفنت حياتها في حل هموم شعبها وكسب محبتهم ،فعالً
هو مفخرة للوطن ونموذج للقائد الحكيم المثابر الذي ال يكل من

العطـــاء رغم الظـــروف الصحية التي يمر بهـــا والتي لم تكن يوما
عائقا أمام مشاركة شعبه ولقائه.
قبـــل يوميـــن افتتـــح صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل

د .طارق آل شيخان

tariq@cogir.org

خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه دور االنعقاد الثاني
من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلسي الشـــورى والنواب ،وقد
ً
حاضرا رغم غياب ســـموه ،فحضور ســـموه كان
كان ســـمو األمير
فـــي قلوب جميع الحاضرين ،فالقلوب كانت تدعو لســـموه بطول
العمر والشفاء ،وهذه تجسيد لحب الشعب لسمو األمير.
» »نسأل الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يديم عليه الصحة والعافية
ليواصل مسيرة العمل من أجل نهضة البحرين وشعبها.

الشعوبيون الجدد ...عصابة اإلخوان
من قال إن عصابة اإلخوان المسلمين ال مذهب وال ذمة وال وفاء لها فهو صادق
بحق ،ومن قال إن عصابة اإلخوان المسلمين كانت أسوأ مثال لكيفية استخدام
الدين اإلسالمي ومبادئه السمحاء جسرا لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها
الشخصية وتطبيق نموذج الخميني ونظرية الولي الفقيه على المجتمع السني،
وجعـــل مرشـــد هـــذه العصابة بمثابـــة خميني الســـنة فقد كان صادقـــا ،ومن قال

إن عصابة اإلخوان المســـلمين أقذر مشـــروع بالعالم السني يستهدف االنتقاص
B7747
@hotmail.com

عربي مســـلم في البالد العربيـــة ،مقابل آيديولوجيتهم القـــذرة التي ترتكز على

بثينة خليفة قاسم

أو طوراني يدعو لعرقيته وعنصريته ،على حساب العروبة اإلسالمية ،فقد كان

االعتداء التركي على األراضي السورية
االعتـــداء التركي على األراضي الســـورية ليس له أي مبرر ســـوى
البلطجـــة والطمـــع فـــي أراضـــي الغيـــر وعـــدم احتـــرام المواثيـــق

الدوليـــة ،ويمثـــل اعتداء على الكرامـــة العربية وليس على كرامة
ســـوريا وحدهـــا .االعتـــداء علـــى األراضـــي الســـورية يقـــدم دليال

جديـــدا وأكيدا على ما وصل إليه النظام التركي من انتهازية في
تعامله مع جيرانه العرب ،فما الذي يمكن أن تفعله الدول العربية
في مواجهة هذا العدوان الذي تم شنه بذرائع ال تقنع دجاجة؟

إذا انتظـــر العـــرب حال من أميركا أو أوروبـــا فلن يجدوا لديهم أي
شـــيء علـــى الرغم من الرفـــض المعلن مـــن قبل أميـــركا وأوروبا،

فأميركا هي التي انســـحبت من شـــمال شرق سوريا بشكل غريب
واكتشـــفت مؤخـــرا أنهـــا أخطـــأت بتدخلهـــا في الشـــرق األوســـط

وقـــررت بعد خراب مالطا أن تهرب ،والواليات المتحدة هي التي
ســـلمت مقاتلي تنظيم داعش إلى النظام التركي لكي يســـاعدوه

في عدوانه الجديد على األراضي السورية!

وبنـــاء عليه لن يحك جلد العرب ســـوى أظافر العرب ،وبناء عليه

واالســـتهزاء وقتـــل الهويـــة العربية اإلســـامية للعالـــم العربي ،وتقزيـــم كل رمز

فإمـــا أن يثبـــت العرب هذه المـــرة أنهم ال يزالـــون موجودين وأن

الشـــعوبية اإلســـامية ،أي تمجيد كل مدعي اإلســـام وكل رمز شعوبي فارسي

صادقـــا ،ورأينا تهليل عصابـــة اإلخوان للخميني وإيران ،كمـــا تفعل ربيبة إيران

حماس والجهاد اإلسالمي ،وللمنافق والفرعون الطوراني والتطبيل له وتسويق
كل نظرياتـــه وأفعالـــه وأقوالـــه ،كما يفعـــل إخوان مصر وبعـــض الخونة “صبيان
وغلمان مرشد اإلخوان”.

ومـــن قـــال إن عصابـــة اإلخوان الســـيف الذي تســـتخدمه كل دولـــة وتكتل وكل

هذه األمة ستعود رغم ما هي عليه من جراحات أو أن تداس إلى

جهة وحلف يريد اســـتمرار تفرق العرب المســـلمين وتنازعهم والمساس بأمنهم

البد أن يقف العرب في وجه غطرسة أردوغان ،والبد أن يوقفوه

منذ عهد الرسول حتى هذه اللحظة ،فقد كان محقا وصادقا.

األبد من قبل الجارتين الطامعتين إيران وتركيا.
عنـــد حـــده وإال ســـيكون الثمن أكثـــر من ذلك وســـيواصل تطاوله
علـــى الدول العربية الكبيرة .نحن ندرك تماما أنه من المســـتحيل
أن يتـــم اتخاذ موقف عربي موحـــد في مواجهة عدوان أردوغان
على األرض العربية ،على اعتبار أن تركيا أصبحت لها أذناب مثل
أذنـــاب إيران ،لكن لـــو اجتمعت بقية الدول العربيـــة الكبيرة على
موقـــف واحـــد ضد هذا العدوان التركي ســـيركع النظام وســـيعود
من حيث أتى.
» »البد من قطع العالقات العربية بنظام أردوغان ووقف كل أشكال

التعاون واالستثمار معه ،والبد من مقاطعة البضائع التركية حتى

يدرك أردوغان أن األمة العربية ليست جسدا ميتا.

واســـتقرارهم وقتل كل عزة واعتزاز بتاريخهم وحضارتهم وما قدموه لإلسالم
» »ومحقا من قال إن عصابة اإلخوان المسلمين لم تقدم مشروعا حضاريا
إسالميا يقوم على تطبيق مبادئ اإلسالم الصحيحة بعيدا عن قذارة
السياسة ونفاقها وأالعيبها ،وقادتها مجرد خدم وعمالء وعبيد منفذين
أوال ،للثورة الخمينية القذرة وأحالمها بإعادة احتالل أحفاد مشردي الدولة
الصفوية للعالم العربي المسلم ،كما تفعل حماس والجهاد وتطبيلها
لما يسمى بمقاومة إيران إلسرائيل ودعمها القضية الفلسطينية ،وثانيا
للعثمانية العنصرية العرقية وأحالمها ،بإعادة احتالل أحفاد الطورانيين
الوثنيين القوقاز للعالم العربي ،كما يفعل خونة مصر وسوريا ،وتطبيلهم
للمنافق والفرعون الطوراني تحت حجة أنه النموذج األمثل لإلسالم.
فبئس ما تطبلون وتسوقون له ،يا أفراد العصابة اإلخوانية .وللحديث
بقية.

ناصر بن حمد يشهد تدريب “األحمر”

الجمهــور البحرينــي بمختلــف

ميولــه الرياضيــة مُ طالــب مســاء
اليــوم بالحضور الســتاد البحرين
الوطنــي لمــؤازرة ودعــم منتخبنا
الوطنــي؛ لكــي يخــرج منتصــرًا

ســموه اطمــأن علــى الحالــة الفنيــة والتجهيــزات اإلداريــة

على المنتخب اإليراني.

اللجنة اإلعالمية

شـــهد ممثل جاللة الملـــك لألعمال

فــوز المنتخــب اإليرانــي علــى

الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيس

كمبوديــا ( )0/14ال يعنــي أنــه

المجلس األعلى للشباب والرياضة

“بعبــع” وغيــر قابــل للســقوط

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل

واالنهــزام ،فالملعــب هــو الــذي

خليفة ،الحصـــة التدريبية األخيرة

يفصل الفائز عن الخاسر.

لمنتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة
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القدم ،التي تسبق مباراة المنتخب
أمـــام إيـــران ضمـــن التصفيـــات

المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى كأس

العالـــم  2022وكأس آســـيا ،2023

إذ ســـتقام مســـاء اليوم  15أكتوبر
الجـــاري عنـــد  7.30مســـاء علـــى

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

االستاد الوطني.

ويأتـــي حضـــور ومتابعـــة ســـمو
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة
لتدريبـــات المنتخب الوطني ضمن

إطـــار اهتمـــام ســـموه المتواصـــل

والمتابعة المستمرة من قبل سموه

كيف أصرف “ريال” مدريد في “المنامة”؟!
عندمــا ُيســتبدل العــب كــرة قــدم منــذ أول  5دقائق في مباراة تســير ظروفها بشــكل
طبيعــي ولــم يعكــر صفوهــا إصابة أو طرد ،يــدور في خلد المتابع للمبــاراة أن المدرب
أخطأ ،فقد استخدم ورقة التبديل في أول  5دقائق لكنها سيفقدها طوال  85دقيقة!
التبديل يحتاج إلى قرار ينســجم مع األهداف التي وضعها القانون لخدمة المصلحة
العامــة للفريــق والنــادي والمشــاهدين واللعبــة ،فضال عن انعكاســاته على الحســابات
المعقــدة ،التــي يتوجــب التعامــل معهــا بحكمــة ،إذ يظهــر أثرهــا بشــكل واضــح فــي
البطوالت الكبرى واألندية العمالقة.
قرار خاطئ في اســتخدام قانون تبديل العب على مســتوى مباراة رســمية في كرة
القــدم ربمــا يترتــب عليه أمور كثيرة ،تتعلق بكل ما يتعلــق بهذه المباراة ،من جماهير
إلى نقل تلفزيوني إلى شركات راعية وحسابات النقاط وترتيب جدول المسابقة ،فما
بالكم بقرار مدهش على شاكلة استبدال مدرب قبل يوم من انطالق بطولة عالمية؟
ال شــك أن قــرارا مــن هــذا النــوع ســتحاصره عالمــات التعجــب وســتكون التوقعــات
بنتائجه سلبية ،ذلك أن تغيير مدرب قبل بدء البطولة ال يُتخذ إال ألسباب قاهرة جدً ا
جدً ا ،فهو من شأنه أن يكلف الفريق خسارة البطولة أو الخروج من الدور األول مثلما
حدث ألسبانيا في مونديال .2018
ثمــة أمــور تحــدث مــن حولنــا فــي الرياضة تســعدنا فــي بعــض األحيــان وتحزننا في
أحايين أخرى ،وأكثر ما يمكن الحزن عليه في الفترة هو عدم قراءة أخطاء الماضي
وتكرارهــا ،وهــذا أمر مكلــف حتى على منظمات عمالقة مثل نــادي ريال مدريد الذي
أعاد زيدان ولكنه تخلى عن أفضل العبيه!

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتحدث لالعبين

للمنتخبات الوطنية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتحدث لالعبين

االتحاد الشيخ علي بن خليفة بن

للمنتخـــب علـــى االســـتعدادات

بـــن حمـــد آل خليفـــة تدريبـــات

بأفراد الجهازيـــن الفني واإلداري

ّ
مفصـــل عـــن
ســـموه إلـــى شـــرح

برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة

واطمـــأن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن

اإلداريـــة للمنتخـــب قبـــل خـــوض

برئاســـة رئيـــس مجلـــس إدارة

ســـموه الحصة التدريبية األخيرة

اإليراني.

وخالل حضور سمو الشيخ ناصر

أحمد آل خليفة ،كما التقى سموه

المنتخـــب الوطني ،التقى ســـموه

والعبي المنتخب الوطني.

االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم

حمـــد آل خليفـــة خـــال حضـــور

األخيـــرة للمنتخـــب ،كمـــا اســـتمع

الحالـــة

الفنيـــة

والتجهيـــزات

مبـــاراة اليـــوم أمـــام المنتخـــب

منتخبنا للمواي تاي يحقق المركز الثالث عرب ًيا

علي الشويخ يحقق البرونزية في منافسات وزن  63كيلوجراما

المجلس البحريني لأللعاب القتالية  -المركز اإلعالمي

حقق المنتخب الوطني للمواي تاي المركز الثالث في

فـــي مباراتـــه األولـــى ،حرمتـــه مـــن خـــوض المبـــاراة

يـــوم األحـــد الموافق  13أكتوبـــر على صالـــة المبادلة

وبهذه المناسبة ،قال رئيس االتحاد البحريني للكيك

البطولة العربية ،التي أســـدل الســـتار على منافساتها

بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي ،بعد إحراز الالعب علي
الشـــويخ الميدالية البرونزية في منافســـات وزن 63
كيلوجراما في البطولة.

الثانية ،ليكتفي بحصوله على الميدالية البرونزية.

بوكســـينغ أحمد الوزان “ســـعداء بهـــذه النتيجة التي
تحققـــت في هـــذه البطولة ،والتي تعتبـــر أول نتيجة
رســـمية يحققهـــا منتخب المواي تاي فـــي أكبر تجمع

وكان الالعـــب علـــي الشـــويخ قـــد بـــدأ مشـــواره فـــي

عربـــي للعبـــة المـــواي تـــاي .وهـــذه النتيجة ســـتكون

كيلوجرامـــا ،بفضـــل قرعة البطولة التـــي وضعته في

المقبلة” ،مضيفا أن االتحاد يسعى من خالل الخطط

هـــذه البطولـــة في منافســـات دور الثمانيـــة بوزن 63

هذا الدور ،حيث نجح في الفوز على الالعب المصري
هشـــام النمر ،ليتأهل إلى منافســـات دور نصف نهائي

في هذا الوزن .إال أن اإلصابة التي تعرض لها الالعب

دافع كبير للمنتخب لتقديم األفضل في المشـــاركات

والبرامج لرفع مستوى رياضة المواي تاي البحرينية
وتعزيز حضورها على مســـتوى البطوالت الخارجية؛

من أجل إحراز مزيد من النتائج المشرفة.

منتخبنــا يستضيــف إيــران فــي مبــاراة مهمــة
أحمد مهدي

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم عنــد  7.30مــن مســاء اليوم

(الثالثــاء) ،لقــاء أمــام منتخب إيران ،على االســتاد الوطني ،ضمن الجولة
الرابعــة مــن المجموعــة الثالثــة للتصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلى كأس

العالم  2022وكأس آسيا .2023

ويشـــير ترتيب المجموعة حاليا إلى

عيون “األحمر”
على الفوز في
الجولة الرابعة
من التصفيات
المزدوجة

صـــدارة إيـــران برصيـــد  6نقـــاط من

لقاءين ،منتخبنـــا والعراق برصيد 4
نقـــاط لكل واحد منهمـــا من لقاءين،

هونج كونـــج وكمبوديا بواقع نقطة
لكل منتخب من  3مباريات.

وتتمثـــل أهمية المبـــاراة اليوم أمام
منتخـــب إيـــران؛ كـــون نقـــاط الفـــوز

ستمنح “األحمر” صدارة المجموعة،
ناهيـــك عـــن الدفاع المعنـــوي الكبير
لالعبيـــن نحـــو المضـــي قدمـــا فـــي

المنافســـة علـــى بطاقـــة مؤهلـــة إلى

التصفيـــات النهائيـــة المؤهلـــة إلـــى

كأس العالم .2022

ويـــدرك المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا

الوطني هيليو سوزا ،األهمية الكبرى
التي تكتســـيها المواجهة اليوم أمام
منتخـــب إيران ،خصوصـــا مع النظر

بعيـــن االعتبـــار إلى نقـــاط مهمة في

مشـــوار “األحمـــر” بالتصفيـــات ،قبل

الدخول في منافسات الشهر المقبل
(نوفمبـــر) ،والـــذي ســـيخوض فيـــه

منتخبنـــا لقاءيـــن ضمـــن التصفيات
خـــارج الديـــار أمـــام هونـــج كونـــج

والعراق على التوالي يومي  14و19
من نوفمبر المقبل.

ختام التحضيرات
اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي سلســـلة

تحضيراتـــه لمبـــاراة إيـــران بخوضه

المـــران األخير على ملعـــب المباراة،
إذ تـــدرب “األحمـــر” عنـــد  6مســـاء

بمشاركة جميع الالعبين.

وشهد المران حضور ومتابعة رئيس
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي

لكـــرة القدم الشـــيخ علي بـــن خليفة
آل خليفـــة ،وعـــددا مـــن أعضـــاء

مجلس اإلدارة باالتحاد.

وســـيطرت األجـــواء الحماســـية

والتفاؤليـــة علـــى المـــران األخيـــر

لـ”األحمر”.

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

االجتماع الفني

جماهير األحمر
» »وستكون جماهير منتخبنا الوطني مطالبة بالوقوف خلف المنتخب
ومؤازرته في االستاد الوطني في إطار المباراة المهمة التي سيخوضها
العبو “األحمر” مساء اليوم ،حيث سيكون الجمهور الداعم الكبير للمنتخب
داخل المستطيل األخضر نحو الظفر بالنتيجة اإليجابية.

» »عقد صباح يوم أمس االجتماع الفني التنسيقي الذي يسبق المباراة ،بحضور مراقب
المباراة ومقيم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية .ومثل منتخبنا الوطني
في االجتماع رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري وإداري المنتخب يحيى
بوعالي .وتقرر خالل االجتماع أن يلعب منتخبنا باللون األحمر ،وإيران باللون األبيض.

وكان المنتخب قد دشن تحضيراته
بـــدءا مـــن  2أكتوبـــر الجـــاري ،كمـــا

خاض لقاء وديا دوليا يوم  9أكتوبر

أمام أذربيجان وخســـره بنتيجة (3-
.)2

تدريب وحيد
بـــدوره ،وصل وفـــد منتخـــب إيران
مســـاء األحـــد ،فـــي وفـــد يتقدمـــه

رئيـــس االتحاد اإليراني لكرة القدم،
وكان فـــي اســـتقباله عضـــو مجلس

إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم

محمد الحمادي.

واكتفى منتخب إيران بخوض مران
وحيد فـــي البحرين ،وهـــو التدريب

الرســـمي الذي أقيم أمس عند 7.30

مساء على ملعب المباراة.

طاقم التحكيم
ســـيدير المباراة طاقم تحكيمي من
أوزبكســ�تان مكون مــ�ن الحك م �val
 ،entin kovalenkoوســـيعاونه كل
مـــن  andrey tsapenkoو timur

 ،gaynullinوالحكـــم الرابـــع iigiz

.tantashev

سوزا :لقاء صعب ..وجاهزون
أحمد مهدي

أكـــد مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي ،البرتغالـــي هيليـــو

ســـوزا ،أن المبـــاراة أمام المنتخب اإليراني ســـتكون
قويـــة وأمـــام خصـــم ممتـــاز ،مشـــيرا إلـــى أنـــه مـــن

أفضـــل فـــرق القـــارة اآلســـيوية .وأوضح ســـوزا في

المؤتمر الصحافي الذي يســـبق المباراة أن المنتخب
البحريني سيحاول تقديم أفضل ما لديه في مباراة
إيـــران ،مشـــيرا إلى أن الفـــوز ســـيمنح األحمر بطاقة
الصدارة في المجموعة.

ولفت المدرب البرتغالي إلى أن مباراة منتخبنا أمام

كمبوديا مختلفة تماما عن مباراة إيران مع كمبوديا،
موضحـــا أن منتخبنا خـــاض لقاء أمـــام كمبوديا في
ظـــل ظـــروف الســـفر الطويـــل واللعب على العشـــب

الصناعي ،مشـــيرا إلـــى أن منتخبنا خلـــق العديد من

الفـــرص في مبـــاراة كمبوديـــا ،وأن التســـجيل مبكرا
كان سيســـهل مـــن األمـــور علـــى المنتخب فـــي باقي

مجريات المباراة.

وبين سوزا أن منتخبنا سيلعب أمام الفريق اإليراني
المصنف  23عالميا ،مشـــيرا إلى أن منتخبنا سيقاتل

داخل المســـتطيل األخضـــر ومحاولة تقديم األفضل
والتقدم والتطور إلى األمام.
وحـــول مبـــاراة أذربيجـــان الوديـــة ،ذكـــر ســـوزا أن
المبـــاراة أفرزت العديد من األمور اإليجابية ،مشـــيرا
إلـــى أننـــا كنـــا األفضـــل وخلقنـــا العديـــد مـــن الفرص
وســـجلنا هدفيـــن ،مبينا أنـــه ال مجال الرتـــكاب مثل
أخطاء مباراة أذربيجان في المباريات الرسمية.

من المؤتمر الصحافي

ولفت إلى أن جميع الالعبين المتواجدين في القائمة
جاهزون لخوض المباراة أمام إيران ،مشـــيرا إلى أن
إســـماعيل عبداللطيف واحد من أفضل الالعبين في

النقـــاط للتأهل إلـــى كأس آســـيا  2023وكأس العالم

 .2022وذكـــر أن مبـــاراة كمبوديـــا التـــي فـــازت فيها

تشـــكيلة المنتخب ويملك روحا عالية وخبرة كبيرة،

إيـــران بنتيجة ( )14/0هي مختلفـــة تماما عن مباراة

بـــدوره ،قـــال مـــدرب منتخـــب إيـــران ،البلجيكـــي

االستشفاء لالعبيه ،ومؤكدا أنه أعطى العبيه لمحة

وأن وجوده في صفوف المنتخب مهم جدا.
فيلومتس إن منتخب البحرين فريق محترم ،مشيرا
إلى التركيز على المستقبل وطي صفحة الماضي.
وقال إن منتخب البحرين يملك مدربا كبيرا ،مشيرا
إلـــى أنه يحترم عملـــه .وأوضح أنه ســـيعطي مباراة
اليـــوم أهمية كبيرة ،مشـــيرا إلى أنه ســـيحاول الفوز
فـــي كل مبـــاراة مـــن أجل جمـــع أكبر عـــدد ممكن من

هونـــج كونج ،مشـــيرا إلى أنه ال قلـــق موجودا حول
عـــن منتخـــب البحريـــن وســـيحاول منتخـــب إيـــران

فرض أسلوبه.

بـــدوره ،قال العـــب منتخب إيران مهـــدي تارمي إن

فريقه ســـيلعب بشـــكل هجومي خـــال المباراة على

غـــرار المباريات الســـابقة ،موضحا أنـــه ال زال الوقت

مبكرا نحو تحديد المتأهل عن المجموعة.

الغانم يشيد بمستوى رباعي “الداخلية”

البحرين تشارك في مؤتمر االتحاد الدولي للتنس

أم الحصم  -اتحاد رفع األثقال

اللجنة اإلعالمية

أشـــاد رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال ســـلطان

المشـــرف الذي حققه فريق الوزارة في دورة األلعاب

شـــاركت البحريـــن فـــي المؤتمـــر

الداخليـــة والنتائـــج المتقدمـــة واإلنجـــاز الرفيع الذي

دوليا واألول
بميالنو اإليطالية بتحقيق المركز الثاني
ًّ

عقد بالعاصمة لشبونة بالبرتغال.

الغانم بالمســـتوى المشـــرف الذي ظهر به رباعو وزارة
حققوه خالل مشاركتهم األخيرة بالعاصمة

السنوي لالتحاد الدولي للتنس الذي

الدولية للشـــرطة في نســـختها الثالثـــة والتي أقيمت
وعربيا بـ  14ميدالية ملونة.
آسيويًّ ا
ًّ

األردنية الهاشمية عمّ ان.

حيـــث توج رباعـــو فريـــق وزارة الداخلية

الذيـــن يحظـــون بـــكل الدعـــم واالهتمـــام

البحرينـــي للتنـــس حيـــث تفضـــل

رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس،

 3ذهبيـــات ،عبدالرضـــا يوســـف أحـــرز 3

ديفيـــد هاجارتـــي رئيـــس االتحـــاد

العزيـــز بـــن مبـــارك آل خليفـــة نائب
الـــذي أعـــرب عـــن جزيـــل شـــكره

الدولـــي للتنـــس بتســـليمه جائـــزة

وتقديـــره لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي

(خدمـــة لعبة التنـــس) التـــي يقدمها

واحدة ،وعصام المير أحرز ميدالية برونزية

ميداليـــة ملونـــة ،كمـــا هنـــأ الغانـــم باإلنجـــاز

المســـتويين المحلـــي والدولي .وقد

وخـــال االجتماع جرى تكريم فؤاد

وتمكنـــت فاطمـــة علـــي ناصـــر مـــن إحـــراز

ذهبيـــات ،يوســـف الشـــيراوي أحـــرز برونزيـــة

الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بــــ 11

في النهـــوض واالرتقاء باللعبة على
حضـــر تســـليم الجائزة الشـــيخ عبد

محمـــد الرويعـــي أمين ســـر االتحاد

 3ذهبيـــات ،علـــي عبـــدهللا يوســـف أحـــرز

بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الركن

الـــدول الذيـــن يـــرى أنهـــم ســـاهموا

وأعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي علـــى

االتحـــاد الدولـــي للتنـــس لممثلـــي

واحدة.

هذه المبادرة الطيبة.

جانب من تسلم الجائزة
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جانب من التتويج

ختام بطولة البحرين الدولية للريشة الطائرة بنجاح

تـــألـــق وســـيـــطـــرة هـــنـــديـــة ومـــنـــافـــســـة قـــويـــة بــمــخــتــلــف الــمــســابــقــات

اللجنة اإلعالمية

أسدل الستار على بطولة البحرين الدولية للريشة الطائرة والتي أقيمت
خــال الفتــرة مــن  9لغايــة  13أكتوبــر الجاري علــى أرض مملكــة البحرين
العبا و 37العبــة) يمثلون
العبا والعبــة (74
بمشــاركة مــا يقــارب مــن 111
ً
ً
 23دولة.

وســـيطرت الهند على معظم المركز

“سوتين” و”كانيانت” بالمركز الثاني،

حاضرين بقوة فوق منصة التتويج.

“فيرونيـــكا” و”مارتينـــا” والهنديتـــان

الثالثـــة األوائـــل وكان العبوهـــا
وأســـفرت نتائـــج مســـابقة فـــردي

الرجـــال عـــن فـــوز الالعـــب الهنـــدي

“راجـــوات” بالمركـــز األول والكنـــدي

“ جاســـون أنتونـــي” بالمركـــز الثاني،
فيمـــا فـــاز كال من الهنـــدي “جيندال”

والتايلنـــدي “جامســـري” بالمركـــز

الثالث مكرر.

فيمـــا ظفـــرت كال مـــن التشـــيكيتين

“أغنا” و”روي” بالمركز الثالث مكرر.

وأســـفرت نتائج الزوجـــي المختلط

عن فوز كال من “براساد” و”ديوانغان”
مـــن الهنـــد بالمركـــز األول ،وحاز كال

من “باناويـــت” و”كانيانت” من الهند

جانب من المنافسات

بالمركـــز الثانـــي ،فيمـــا فـــاز الفريـــق

األميركـــي المكـــون مـــن “فينســـن”

وتقديرهـــا لجميع الشـــركات الراعية

مـــن “ارنيـــك” و”كريتابـــورن” بالمركز

جلـــف التكافـــل” شـــركة كوكاكـــوال،

وبعـــد نهايـــة منافســـات البطولـــة

علـــى دعمهـــم للبطولـــة وشـــراكتهم

االتحـــاد البحرينـــي للريشـــة الطائرة

دعـــم الحركة الرياضية والمســـاهمة

وضمـــن منافســـات فردي الســـيدات

و”بريانـــا” والفريق التايلندي المكون

للحدث الدولـــي وهي “جيبك”“ ،ميد

بالمركـــز األول ،وحـــازت الهنديـــة

الثالث مكرر.

مستشـــفى البحريـــن التخصصـــي،

فـــازت األندونيســـية “ فاتماواتـــي”
“شـــارما” علـــى المركـــز الثانـــي ،فيما
فـــازت بالمركـــز الثالـــث مكـــرر كال

البحرينيـــة ووزارة شـــئون الشـــباب

والرياضـــة علـــى ما قدمـــوه من دعم

وأســـفرت نتائـــج زوجـــي الرجـــال

المالـــي إبراهيـــم كمـــال وممثـــل

فـــي نجاح األحداث التـــي تقام على
ً
انطالقا مـــن الواجب
أرض المملكـــة

لتشكل تجمعً ا رياضيا مهمًّ ا لمختلف

و”ابيشاســـت” بالمركـــز األول ،وفـــاز

المراكـــز الثالثـــة األولـــى بالكـــؤوس

عبـــرت عـــن شـــكرها لكافـــة
كمـــا ّ

ليخوضـــوا منافســـات شـــريفة فيمـــا

وسط تنافس قوي شهدته البطولة.

معلمـــي ومعلمات التربيـــة الرياضية

وتوفر بيئة تنافسية لكافة الالعبين

عـــن فوز كال مـــن التايلندييـــن “براد”

الهنديـــان “كابور” و”شـــارما” بالمركز
الثانـــي ،فيمـــا حصـــد الهندييـــن

“باناويت” و”ناروت” بالمركز الثالث.

الوطني.

والميداليـــات في جميع المســـابقات

المتطوعيـــن فـــي البطولة وباألخص

عبرت رئيس
وفي ختـــام البطولـــةّ ،

الذيـــن شـــاركوا كحـــكام خطـــوط،

وضمن منافســـات زوجي الســـيدات

االتحـــاد البحرينـــي للريشـــة الطائرة

مـــن جمهورية البيـــرو بالمركز األول،

العربـــي للريشـــة الطائـــرة الدكتـــورة

فـــازت كال مـــن “دانيـــا” و”دانيســـا”
وحصـــدت كال مـــن التايلنديتيـــن

واإلســـكواش،

رئيـــس

االتحـــاد

سوســـن تقـــوي عـــن خالص شـــكرها

مثمنة كذلك دعم االتحادين الدولي

واآلسيوي للريشة الطائرة.

كمـــا تقدمـــت تقـــوي بجزيل الشـــكر

واالمتنـــان إلـــى اللجنـــة األولمبيـــة

وأكـــدت أن البطولة تعتبر تجســـي ً
دا

وأضافـــت بـــأن بطولـــة البحريـــن

واإلســـكواش هشـــام الخان واألمين
شـــركة جيبـــك بتتويـــج أصحـــاب

اللعبة.

البطولة.

الفاعلة التي تعكـــس وعيهم بأهمية

كاشياب”.

كبـــرى البطوالت الدولية على صعيد

ومســـاندة فـــي ســـبيل اســـتضافة

فـــي اليـــوم الختامـــي قام أمين ســـر

مـــن الهنديـــة “بانســـود” ومواطنتها “

قدرة الـــدول العربية في اســـتضافة

حقيقيا لرؤية ســـمو الشيخ ناصر بن
ًّ

الدولية للريشـــة الطائرة تقام سنويًّ ا

حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة الملك

في إطـــار حرص االتحـــاد البحريني

لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب،

علـــى تنظيـــم هـــذه البطولـــة ســـنويًّ ا

رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب
والرياضـــة ،وســـمو الشـــيخ خالد بن

محبـــي اللعبة ونجومها في المنطقة

حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة،

بينهـــم تســـهم فـــي االرتقـــاء باللعبة

والالعبـــات وتســـاهم فـــي زيـــادة

شعبية الريشة الطائرة ،مؤكدة على
المكاســـب اإليجابيـــة األخـــرى مـــن

وراء استضافة الحدث في الترويج
لمملكـــة البحريـــن وما تتمتـــع به من

رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية
فـــي اســـتقطاب مختلـــف البطوالت

إرث تاريخـــي وحضـــاري ومقومات
جـــذب ســـياحي ونهضـــة رياضيـــة
بـــارزة في العهـــد اإلصالحـــي الزاهر
لجاللـــة الملك ،والتأكيـــد كذلك على

ّ
تعزز مكانة
الدوليـــة الرياضية التـــي
البحريـــن وتســـهم فـــي التعريـــف
بمنجزاتها ومكانتها على مر التاريخ
وثقافة شعبها األصيل.

بيليه :منتخبنا قادر على هزيمة إيران
حسن علي

يعتبــر نجــم منتخبنــا الوطنــي الســابق الدولي حســين علــي “بيليــه” واحدا
مــن الالعبيــن الذيــن مثلوا األحمر فــي العديد من المناســبات والتقى أمام
المنتخــب اإليرانــي في عــدة مواجهات دولية من أبرزهــا المباراة األخيرة
فــي التصفيــات المؤهلــة لمونديــال  2002والتــي فاز فيهــا منتخبنا بنتيجة

أكد أهمية
المبادرة بالهجوم
وتجنب دخول
مرمانا هدفا مبكرا

أفضليـــة إيـــران ،حيـــث لـــكل مباراة
ظروفهـــا ،والنتيجة ليســـت مقياســـا
للحكـــم علـــى مســـتوى الفريقين ،بل
إن المباريات التهديفية أحيانا يكون
لهـــا مـــردود عكســـي فـــي المواجهـــة

 ،3/1وسجل أحد تلك األهداف مهاجم األحمر حسين علي “بيليه”.

التـــي تليها بتراخـــي الالعبين ،ولكن

ويقول بيليه عن مواجهات منتخبنا

على اإلطاحة به وهزيمته من خالل

وإيـــران قبـــل اللقاء المرتقـــب اليوم

اســـتغالل عاملـــي األرض والجمهور

فـــي التصفيـــات المؤهلـــة لمونديال

واللعب بقتاليـــة داخل الملعب ،فمن

 2022بأنـــه دائما ما تتســـم مباريات

خالل خبرتـــي الطويلة وخوضي ما

الطرفين باإلثارة والندية ،وال يكون

يقـــارب مـــن  6مواجهات مـــع ايران،

منتخبنا صيدا سهال على اإلطالق.

فإن الدخول بثقة أمامهم والمبادرة

ذاتـــه يمتلـــك بعـــض نقـــاط الضعـــف

وأضـــاف “صحيـــح أن المنتخـــب

بالهجـــوم منـــذ البدايـــة ســـتجبرهم

اإليراني هو المصنف رقم  23عالميا

على احترامنا والعودة إلى الخلف”.

من الدفاع إلى الهجوم.

واألول آســـيويا ،ويعتبـــر أحد أقوى

وأوضح بيليه أن المنتخب اإليراني

منتخبات القارة ،ولكن منتخبنا قادر

يمتـــاز بالبنيـــة الجســـمانية القويـــة

إيران عن السابق ،فإن منتخبنا قادر

فـــي الوقـــت ذاتـــه ينبغـــي الحـــذر

وااللتحامات والكرات الرأسية ،وأن

والتركيـــز فـــي الشـــق الدفاعـــي في

أســـلوبه مقارب للمدرسة األوروبية،

ظـــل اإلمكانـــات الهجوميـــة الجيدة

ولديـــه عـــدة العبيـــن محترفين في

إليران.

دوريـــات أوروبية ،ولكنه في الوقت

وأكد بيليه أهمية أن يلعب منتخبنا
مـــن أجل الفـــوز ،وأال يدخـــل مرمانا

مثـــل البطء في التحضير واالنتقال
وأكـــد بيليـــه أنـــه مع تطور مســـتوى

على مجابهته متى ما تسلح العبونا

حسين علي “بيليه” في إحدى مباريات المنتخب

أي هـــدف فـــي أول ربع ســـاعة لعدم
بعثـــرة األوراق ،متمنيـــا لمنتخبنـــا

بالعزيمـــة واإلصـــرار ،مشـــيرا إلى أن

 14/0وفـــوز منتخبنـــا علـــى األخيـــر

التوفيـــق والنجـــاح وخطـــف النقاط

فوز اإليرانيين على كمبوديا بنتيجة

بنتيجـــة  1/0ال يعتبـــر مؤشـــرا على

الثالث ليرفع رصيده إلى  7نقاط.
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المقلة :السباحة شغفي منذ الطفولة
وجــد الدعــم مــن األهــل واألصدقــاء وتقلــد ميداليــات محليــة وخليجيــة وآســيوية
عيســى المقلــة رجــل بحرينــي ورث رياضة الســباحة من أســرته وبدأها مــن الصغر كهواية حتى باتت الســباحة شــغفه ومهنته .حاز
العديد من الميداليات المحلية والخليجية وعلى مستوى آسيا.

»»

متى بدأ شغفك بالسباحة؟

بـــدأ شـــغفي فـــي الســـباحة فـــي وقت

مبكر جدا وكنت ال أتجاوز  10سنوات
آنـــذاك ،وكان ذلـــك فـــي ســـنة 1980؛

لكون أســـرتي متخصصـــة في رياضة

السباحة.

»»

• من شجعك لدخول هذا المجال؟

أســـرتي هي الداعم األول لي لدخول

هذا المجال ،كما شجعني أخي الكبير

خالد المقلـــة وهو العب في المنتخب

لرياضـــة الســـباحة وقـــد تعلمـــت منـــه
الكثيـــر ،وال أنســـى أصدقائـــي الذيـــن

وقفوا بجانبي في بداياتي.

»»

لماذا اخترت رياضة السباحة ولم
تختر مجاالً آخر؟

لـــدي العديـــد مـــن الرياضـــات األخرى،
لكننـــي اختـــرت الســـباحة؛ ألنهـــا أول

رياضـــة مارســـتها ولهـــا ذكريـــات فـــي
صغـــري وتفوقـــت علـــى الذيـــن كانـــوا
فـــي ســـني فـــي ذلـــك الوقـــت ،وكان

االتحاد يهتم بي كثيرًا كما أهتم لهذه
الرياضـــة ،وكنـــت أخـــوض الكثير من
البطـــوالت والـــدورات لذلـــك الزمتني

السباحة كثيرًا.

»»

ما الصعوبات التي واجهتك في
رياضة السباحة؟

ً
ثالثـــا مـــن الصعوبـــات خالل
واجهـــت

مشـــواري في السباحة ،األولى أنني ال

أجيد الســـباحة في األماكـــن العميقة،
وذلـــك كان ربمـــا خوفـــا أو رهبـــة مـــن

األماكـــن العميقـــة ،ولكـــن أعطيـــت رد

فعل لهذه الصعوبة وأنا أرى أصدقائي

يســـبحون في األماكـــن العميقة حتى

تغلبـــت عليهـــا ،مـــع أن ذلـــك كان فـــي
وقـــت متأخـــر قليـــا لشـــعوري بنقص
في .أما الصعوبة الثانية كانت بالنسبة
َّ

لي هي إصابة األذن التي واجهتي من

التماريـــن مـــن بداية الســـباحة وبعض
الصعوبـــات الفنيـــة العادية مثل كســـر

أرقامي السابقة في البطوالت.

»»

ما أول إنجاز حققته في مسيرتك
لرياضة السباحة؟

»»

في سنة  1984شارك أول وفد

بحريني في األلعاب األولومبية
بلوس أنجلس .ما شعورك في

هذه المشاركة رغم أنك لم تصل
للنهائي؟

شـــعوري كان رائعا وطيبا لمشـــاركتي
فـــي هـــذه البطولـــة ،رغـــم أنـــي لـــم

أكـــن مرشـــحا للبطولـــة لكـــن أقيمـــت
تصفيـــات محليـــة لســـباحة الفراشـــة
وحققـــت المركـــز األول وشـــاركت في
هـــذه البطولـــة ،والشـــعور األجمـــل هو

أول ميداليـــة برونزيـــة أحصـــل عليها

تحدي السباحين العالميين ومشاهدة

 ،1980وهـــو أول ســـباق لـــي وأول

عالميين ،إذ كان بطل العالم للســـباحة

المؤسســـة العامـــة الشـــباب للرياضـــة

التصفيات.

فـــي البحريـــن وكانـــت فـــي العـــام

نفســـي في هذه البطولة مع ســـباحين

سباق رســـمي ،وحضر البطولة رئيس

األلمانـــي مايكل غـــروس موجودا في

آنذاك الشيخ عيسى بن محمد.

»»

تحدث عن بعض إنجازاتك التي
حققتها.

»»

ما سبب تركك ممارسة السباحة

والتوجه لتدريبها؟ هل ألنه لديك
الخبرة الكافية في هذا المجال؟

توالـــت البطـــوالت المحليـــة وحصلت

كنت أمارس السباحة ومهنة التدريب

فـــي مجال رياضة الســـباحة تخصص

أعرف أساســـات الســـباحة ،وبعد ذلك

الكبير الـــذي حققته في دورة الخليج

وزارة التربيـــة والتعليـــم ،مـــن هـــذه

 ،1984إذ حققـــت  3ميداليـــات فضية

قام االتحاد البحريني للســـباحة بعقد

على العديـــد من الميداليـــات الذهبية

فـــي نفس الوقت ،وكنـــت أدرب ألنني

الفراشـــة والحرة والمتنوعة ،واإلنجاز

بـــدأ النشـــاط الصيفـــي الـــذي تقيمـــه

التـــي عقدت في الســـعودية في ســـنة

االنطالقـــة أخذت الخبـــرة ،وبعد ذلك

وواحـــدة برونزيـــة ،كنـــت أول ســـباح

دورات تدريبية كثيرة وشـــاركت فيها

الخليـــج ،واإلنجـــاز الـــذي أفتخـــر بـــه

المدربيـــن اآلخرين ،بعد ذلك أصبحت

المغرب بالعام  1986إذ حققت المركز

تابعة لالتحاد البحريني للسباحة.

يحصـــل علـــى ميدالية على مســـتوى

كلها وأخذت الخبرة من هناك أيضا مع

كثيـــرا فـــي البطولـــة العربيـــة فـــي

مشـــرف تعليـــم في مدرســـة ســـباحة

الثامن بحضور العديد من الســـباحين

المشـــهورين فـــي ذلك الوقـــت وهناك

العديد من اإلنجازات أيضا.

»»

ما اإلنجازات التي تطمح أن تحققها
مدربً ا في رياضة السباحة؟

عيسى المقلة في منافسات لوس انجلوس

حققـــت الكثيـــر من اإلنجـــازات مدربًا،
منهـــا بطولـــة الخليج فـــي الكويت ،إذ
حقـــق منتخـــب البحريـــن  36ميدالية
ملونة مـــن الذهب والفضـــة والبرونز،
وأنظـــاري اآلن الوصـــول للعالميـــة من
خالل تقديم جهد أكثر وتدريب أكثر،

واالتحاد اآلن يطمح لهذه األمور؛ ألننا
نملـــك نفس الفكـــر في هـــذه الرياضة

ونفس الطموح.

»»

هل ترى من األهمية افتتاح

أكاديمية لتدريب السباحة في
البحرين غير أكاديمية “”best؟

فـــي رأيي أن نفتح أكثر من أكاديمية؛

ألن السباحة في البحرين بدأت تأخذ
أهميـــة من أوليـــاء األمـــور ،ونرى في

النشـــاط الصيفـــي األخيـــر أنه ســـجل
أكثـــر مـــن  1500شـــخص لتدريـــب

الســـباحة ،وبنـــت المؤسســـة العامـــة

»»

هل ترى اهتماما بالسباحة للفتيات؟

وهل تراها مناسبة للمجتمع
البحريني؟

يوجد اهتمام ويوجد تدريب للفتيات،

وخضن العديد من البطوالت ،وأخيرا
حققـــت الالعبة آية عـــادل برونزيتين
علـــى مســـتوى العـــرب وهو إنجـــاز لم

يسبقها أحد به.

»»

البحرين يحيط بها البحر من كل
جانب ،هل تقترح تحديد سواحل

خاصة للرياضات المائية؟

أتمنـــى أن تكون هنـــاك بطوالت للمياه

مراكـــز فـــي البســـيتين ومدينـــة حمد،

المفتوحـــة ،وكانـــت هـــذه البطولـــة

عليهـــا أكاديميـــات وتعليـــم أكاديمـــي،

كانـــت العـــام الماضـــي ،وظهرت بعض

لتدريـــب الســـباحة لكـــي نصـــل إلـــى

وســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد أســـس

إذافة إلى تعدد األكاديميات؛ كي نقيم

بهـــذه اللعبـــة والبد من وجـــود قواعد

على جو البطوالت؛ لكونهم يشاركون

نســـتقطب الســـياح في هـــذا الجانب؛

ونتمنـــى أن تفعل هـــذه المراكز وتقام

موجـــودة فـــي البحرين وآخـــر بطولة

ونتمنـــى بنـــاء أكثـــر مـــن أكاديميـــة

األلعاب المائيـــة مثل الرجل الحديدي

المســـتوى المطلوب الذي نطمح إليه،

هذه اللعبة وأرى أنه البد من االهتمام

بطـــوالت داخليـــة ونعـــوّ د الســـباحين

في السنة ببطولة أو اثنتين فقط.

»»

لماذا ال نجد االهتمام الرسمي
الكافي لرياضة السباحة؟

لألماكـــن الســـكنية الســـياحية؛ حتـــى
ألن الرياضات المائية تستقطب.

»»

لماذا ال نرى رياضة سباق اليخوت
والقوارب؟

يوجد اهتمام رســـمي وعلى مســـتوى

يوجـــد اتحـــاد للقـــوارب واليخـــوت

البحريـــن ،لذلـــك ســـمو الشـــيخ ناصر

بطـــوالت ودورات ،وهنـــاك العبـــون

الطريـــق إلـــى أن نصل إلى مـــا نصبوا

اآلونـــة األخيـــرة لـــم أســـمع عـــن هـــذه

عـــال فـــي رياضـــة الســـباحة فـــي

وموقعـــه في بالج الجزائـــر ،وخاضوا

بن حمد يحـــث االتحاد على مواصلة

مميـــزون فـــي هذه الرياضـــة ،لكن في

إليـــه ،وفعال االتحاد وصـــل إلى أعلى

الرياضة في البحرين.

المراتـــب ولـــم تبـــق ســـوى العالميـــة،

ونحـــن نـــرى أن رياضة الســـباحة في
الســـنوات المقبلـــة ســـوف تســـتقطب

صورة قديمة لعيسى المقلة

حسن عبداهلل

البحرين بأكملها.

صورة للميداليات التي حاز عليها المقلة

طالب إعالم في جامعة البحرين

باقر“ :أحمر اليد” جاهز للتصفيات اآلسيوية الصعبة
علي مجيد

أشار مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد إسماعيل باقر إلى أن منتخبنا الوطني

حســـين ،عبدهللا الزيمور ،أحمد حســـين،
حســـين الصيـــاد ،علي عيد ،علـــي ميرزا،

األول جاهز لخوض غمار التصفيات اآلســيوية التي تســتضيفها الدوحة خالل

محمد حبيب.

الفترة من  17إلى  26أكتوبر الجاري ،والمؤهلة إلى أولمبياد اليابان .2020
وقال باقر في تصريح لـ “البالد سبورت”

إن مجلـــس اإلدارة والجهـــاز اإلداري قـــد
عمـــل في الفتـــرة األخيرة بـــكل جهد من

أجل توفير كافة األجواء المثالية ألفراد
المنتخب ،وذلك عبـــر التدريبات وإقامة

المعســـكرات وتأمين عـــدد من المباريات
الوديـــة مـــع مختلـــف الفـــرق األوروبيـــة.
ً
مضيفـــا فـــي معســـكر ســـلوفينيا لعـــب

ووقـــع “األحمـــر” فـــي المجموعـــة التـــي

(حســـين الصياد ،علي ميـــرزا ،علي عيد،
محمـــد حبيـــب) ،ويعتبر المعســـكر ناجح
ً
عطفـــا على المؤشـــرات
بـــكل المقاييـــس
الفنيـــة التـــي خـــرج بهـــا الجهـــاز الفنـــي

تضـــم كل مـــن (الكويـــت ،إيـــران ،كوريـــا
إسماعيل باقر

بتشكيل مجموعتين من الالعبين بنفس

ولفـــت باقـــر أن التصفيـــات اآلســـيوية

الظهور المشـــرف وتحقيـــق النتائج التي

فعمـــد المـــدرب إلـــى التغييـــر والـــزج

المنتخبات المشـــاركة وهدفها التنافسي

يحالـــف العبينـــا التوفيـــق والنجـــاح في

لديـــه ،بهدف تحقيق التجانس بين كافة

وأن المجموعـــة التي يقع فيهـــا منتخبنا

المقابـــل أثبتـــت جل األســـماء الموجودة

الجنوبيـــة والكويـــت العائـــدة للبطـــوالت
الخارجيـــة .مؤكـــ ًدا فـــي الوقـــت ذاته أن

مباراتي اإلمـــارات،
المســـتوى .أمـــا فـــي
ّ

ليســـت ســـهلة للغايـــة فـــي ظـــل قـــوة

منتخبنـــا  4مباريـــات مع فرق نمســـاوية
ّ
وتمكـــن مـــدرب
وكرواتيـــة وســـلوفينية،

بالمحترفين األربعة في المجموعة التي

حـــول التأهـــل ألولمبياد طوكيـــو ،2020

الالعبيـــن ،وقـــد نجـــح في خطتـــه ،وفي

صعبة للغاية بوجود فرق كإيران وكوريا

عبـــر المجموعـــة التـــي كانت تحـــت يده

كفاءتهـــا وقدرتهـــا علـــى تمثيـــل قميص

منتخبنـــا آرون مـــن خلق توليفـــة مميزة
والتـــي افتقـــدت لالعبيـــن المحترفيـــن

منتخبنا الوطني لكرة اليد

األحمر.

منتخبنا ســـيقتحم المنافســـات من أجل

تليـــق بســـمعته ومكانته فـــي اللعبة وأن

مبارياتهم.

واإلداري مـــع الالعبين ،ما يعني أن هناك
اســـتبعا ًدا لثالثة أســـماء مـــن المجموعة
الحاليـــة والتـــي تضـــم  21الع ًبـــا وهـــم:
محمـــد عبدالحســـين ،قاســـم الشـــويخ،

بين باقر أن منتخبنا
وفي السياق نفسهّ ،

حســـين محفـــوظ ،محمد ميرزا ،جاســـم

األربعـــاء إلى قطر؛ بقائمة تضم  18الع ًبا

مهـــدي ســـعد ،حســـن الســـماهيجي ،علي

الوطنـــي للرجـــال ســـيغادر صبـــاح غـــد

ســـتتحدد هويتهـــا اليـــوم الثالثـــاء بعـــد

االجتماع الذي سيعقد بين الجهاز الفني

السالطنة ،حسن شـــهاب ،أحمد المقابي،
عبدالقادر ،بالل بشام ،أحمد جالل ،خالد
عبدهللا دليم ،محمـــد عبدالرضا ،محمود

الجنوبية) ،وسيســـتهل منتخبنا مشواره
يـــوم الجمعـــة  18أكتوبـــر الجـــاري بلقاء
الكويـــت ،وبعدها مـــع المنتخب اإليراني
يـــوم األحـــد ،ويختتـــم مواجهاتـــه مـــع
كوريـــا يـــوم الثالثـــاء ،حيـــث يتأهـــل
صاحبـــا المركزيـــن األول والثانـــي مـــن
كل مجموعـــة للـــدور قبـــل النهائـــي ،على
أن يتأهـــل الفريـــق البطـــل مباشـــرة على
أولمبياد طوكيو  ،2020فيما ســـيخوض
الوصيـــف تصفيـــات الملحـــق للمنافســـة
على المقاعد المؤهلة لليابان.
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الماجــد :خالــد بــن حمــد حريــص علــى تعزيــز العمــل الرياضــي الخليجــي

اللجنة اإلعالمية

يســتعد منتخــب ألعــاب القــوى لــذوي العزيمــة للمشــاركة فــي الــدورة

فـــي تهيئة األجـــواء المالئمة لجميع
الالعبـــات

السادســة لرياضــة المرأة بدول مجلس التعــاون الخليجي بجانب رياضة

لدخـــول هذه المنافســـة بثقة وروح

المــرأة باللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ،حيــث ستســتضيف الــدورة دولــة

عالية.

الكويــت الشــقيقة خــال الفترة مــن  20لغاية  30أكتوبر الجــاري بتنظيم

وأشـــار الماجـــد إلـــى الـــدور البـــارز

من اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأعـــرب األميـــن العـــام للجنـــة

فتياتنـــا مـــن ذوي العزيمـــة في هذه

البارالمبيـــة البحرينية علـــي الماجد

البطولة وحرصـــه على تعزيز العمل

عن ســـعادته بهذه المشاركة ،منوّ ًها

الخليجـــي المشـــترك فـــي المجـــال

واإلدارييـــن

والفنيـــن

للشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز آل
خليفة عضـــو مجلـــس إدارة اللجنة
األولمبيـــة ،عضو اللجنـــة التنظيمية
لرياضـــة المـــرأة الخليجية ،رئيســـة

علي الماجد

على الدعم الكبير الذي يقدمه سمو

الرياضي وإتاحة الفرصة للمنافســـة

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة

وتمثيل المملكة خير تمثيل.

البارالمبية البحرينية الشيخ محمد

النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس

وأكـــد األمين العام للجنة البارالمبية

بن دعيج آل خليفة لهذه المشـــاركة

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ،رئيس

البحرينيـــة علـــى الدعـــم والمتابعـــة

لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة على المســـتوى

اللجنة األولمبية البحرينية لمشاركة

الحثيثـــة مـــن جانب رئيـــس اللجنة

مشـــاركة فتياتنـــا مـــن ذوي العزيمة

الخليجـــي إلـــى جانـــب توجيهاتـــه

في مختلف البطوالت.

المنامة يحسم صدارة “تمهيدي السلة”

المنافســات تتوقف إلعداد منتخب الرجــال لـ “الخليجية”
محمد الدرازي

لجنـــة رياضـــة المـــرأة ،فـــي دعـــم
الحركة الرياضية النســـائية بشـــكل
عـــام وجهودهـــا المبذولة فـــي دعم

ٍ
لناد منافس؟!
هل ينتقل نوروز
سبورت

كشفت مصادر مطلعة لـ “البالد سبورت”
خفية من قِ بل أحد
عـــن وجود تحركات
ّ

األنديـــة الكبيرة في الســـاحة الســـاوية
تســـعى مـــن خاللهـــا الســـتغالل الحالـــة

المتوتـــرة بيـــن الالعـــب حســـن نـــوروز
ومـــدرب ناديـــه المنامـــة فـــي الفتـــرة

الماضيـــة والتـــي غـــاب مـــن خاللهـــا في

الجوالت الثالث الماضية.

وبينـــت المصـــادر أن تحـــركات النـــادي
ّ

تهـــدف للتعاقد مع الالعب واالســـتفادة
مـــن إمكاناتـــه وقدراتـــه فـــي مرحلـــة

السداسي ..فهل ينتقل نوروز؟

منتخب الفتيات يشارك في بطولة مصر الدولية للطاولة

تنطلق غ ًدا بمشاركة  15دولة ...وجعفر يؤكد جهوزية “األحمر”

الرفاع  -اتحاد الطاولة

يغادر اليوم منتخبنا الوطني للفتيات لكرة الطاولة إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية

حســـم فريـــق المنامـــة صـــدارة الدور

مصر العربية للمشاركة في بطولة مصر الدولية لكرة الطاولة التي ستقام في الفترة

التمهيـــدي لدوري زين الدرجة األولى

من  16حتى  20أكتوبر الجاري بمشاركة  15دولة و 150العبا والعبة.

لكـــرة الســـلة ،بفـــوزه علـــى حســـاب
األهلـــي بنتيجـــة  ،١٠٠/١٠٦فـــي

ويتـــرأس وفـــد المنتخـــب ،عضـــو

للمنتخب قبل المشاركة في البطولة،

(اإلثنيـــن) ،علـــى صالـــة اتحاد الســـلة،

اإلداريـــة خديجـــة عبدهللا العـــرادي،

أعطى الالعبات دفعة معنوية عالية.

فيما ســـتلعب أندية البحرين ،ســـترة،

المنامة.

النويـــدرات،

بوريـــس ،إضافـــة إلـــى  4العبات هن:

الفتيـــات جاهز لخـــوض بطولة مصر

وفـــي المبـــاراة األولـــى أمـــس ،حقـــق
المحـــرق الفـــوز على حســـاب النجمة

لتحديد المراكز.

المبـــاراة التـــي جمعتهما مســـاء أمس
في ختام منافســـات الدور التمهيدي

المنامـــة ١٥/١٨ ،األهلـــي و١٨/٢٢

للمسابقة.
خاليا من
وحافظ المنامة على سجله
ً

ســـماهيج،

االتحـــاد

مجلس اإلدارة محمـــد جعفر ،ويضم

مشـــيرا إلى أن هـــذا االهتمام والدعم

والحكم السيد بشير العلوي والمدرب

وأشـــار محمد جعفر إلـــى أن منتخب

مريـــم عبـــدهللا العالـــي ،رقيـــة أحمـــد

الدوليـــة لكـــرة الطاولة التي ستشـــهد

وأمروتا أميت.

العالـــم ،وسيســـعى فيهـــا المنتخـــب

سيصل إلى شرم الشيخ مساء اليوم

وتقديـــره إلـــى رئيـــس مجلـــس إدارة

قرعـــة البطولـــة التـــي ســـتجري غدا،

عبدالعزيـــز آل خليفـــة وأعضـــاء

بالنتائج اإليجابية والســـعي لتحقيق
ً
مبينـــا أن
الميداليـــات الملونـــة،

إضافـــة إلى االجتمـــاع الفني الخاص

النتائـــج فـــي ظـــل اإلمكانـــات العالية

التوفيق والنجاح لكافة الالعبات في

محمد جعفر

ومدينـــة عيســـى الـــدوري الفضـــي

الياســـي ،فاطمـــة عبـــدهللا العالـــي،

مشـــاركة واســـعة مـــن مختلـــف دول

وأكـــد محمـــد جعفـــر أن المنتخـــب

بواقع  ،٩١/١١٧رافعا رصيده إلى ٢٠

وســـتتوقف

الـــدوري

نقطة ،فيما وصل رصيد الخاســـر إلى

حاليـــا؛ بســـبب تحضيـــرات منتخبنـــا

وأعـــرب محمـــد جعفـــر عـــن شـــكره

لتقديم أفضل المســـتويات والخروج

وســـيحضر الجهازان الفني واإلداري

 ١٧نقطة في المركز السادس.

الوطني االول للمشاركة في البطولة

وكانـــت أنديـــة المنامـــة ،األهلـــي،

الخليجيـــة التـــي ســـتقام فـــي شـــهر

اتحـــاد الطاولـــة الشـــيخة حيـــاة بنت

وجـــاءت نتائـــج أشـــواط المبـــاراة

المحرق ،الرفـــاع ،الحالة والنجمة قد

نوفمبـــر المقبل بدولـــة الكويت ،على

مجلس اإلدارة على جهودهم الكبيرة

كاآلتـــي ١٠/١٦ :المنامـــة٢٥/٢٧ ،

حســـمت تأهلها إلى الدور السداسي،

أن تستأنف في شهر ديسمبر المقبل.

الهزائـــم ،رافعا رصيـــده إلى  ٢٢نقطة

بالعالمة الكاملة من  ١١انتصار ،فيما
تلقى األهلي الخســـارة االولى مقابل
 ١٠انتصـــارات ووصـــل رصيـــده إلـــى
 ٢٠نقطـــة فـــي المركـــز الثالـــث ،خلفا
للوصيف فريق المحرق.

ورشة عمل “تفصيل لعبة البوتشيا”
اللجنة اإلعالمية

ّ
نظمــت اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة بالتعــاون مــع االتحــاد البحرينــي
لرياضة ذوي اإلعاقة الورشة الثانية للمعسكر التدريبي الداخلي لمنتخب
البوتشــيا حــول موضــوع “نظريــة تفصيــل لعبــة البوتشــيا” ،بمشــاركة

واســـتعرضت الورشـــة التي يقدمها

(الثالثاء) ورشة عمل بعنوان “تعليم

اســـماعيل مـــن المملكـــة العربيـــة

باإلضافة إلى تطبيق عملي.

المحاضـــر الدولـــي محســـن آل

السعودية أبرز النظريات والمهارات
المتبعـــة إلى جانب طريقـــة التفكير

االســـتراتيجي في ممارســـتها ،وركز

المحاضر على استراتيجيات توجيه
الكـــره ،كمـــا تطـــرّ ق إلـــى مســـتويات

اللعبـــة التـــي تأتـــي علـــى المســـتوى

الفـــردي أو الزوجـــي أو الجماعـــي،

وعرض قوانين كل مستوى من هذه
المســـتويات ،كمـــا تضمنت الورشـــة
تطبيـــق عملـــي للمشـــاركين لقيـــاس

مدى االستفادة من هذه الورشة.

وسيشهد المعســـكر التدريبي اليوم

أساســـيات التدريب” للعبة البوتشيا
من الجدير بالذكر ،بأن هذا المعسكر
يقـــام بهـــدف رفـــع مســـتوى كفـــاءة

الجهازيـــن اإلداري والفنـــي لمنتخب

البوتشـــيا والنهوض بـــأداء الالعبين
لتهيئتهـــم للمشـــاركة فـــي البطوالت

الخارجية بحرفية عالية ،إلى جانب
إعـــداد كـــوادر وطنيـــة فـــي مجـــال

التحكيـــم وتنظيـــم اللعبة بمســـتوى
ً
تحقيقا لرؤيـــة وأهداف اللجنة
عال

البارالمبيـــة البحرينية في رفع اســـم
عاليـــا في
مملكـــة البحريـــن وعلمهـــا
ً

مختلف المحافل الرياضية.

وحرصهـــم علـــى تقديم كامـــل الدعم

الالعبات قادرات على تحقيق أفضل

بالمنتخبـــات المشـــاركة ،متمنيـــا كل

التي يتمتعن بها.

البطولة.

إدارة االتحاد تعقد اجتماعها الثالث

اســــتــــعــــراض آخـــــر مـــســـتـــجـــدات االســـتـــثـــمـــار فــــي الــــنــــادي
سبورت

مجموعة من المدربين واإلداريين وأفراد المنتخب ،حيث يقام المعسكر
خالل الفترة من  -17 13أكتوبر  2019باالتحاد.

منافســـات

عقــد مجلــس إدارة نــادي االتحــاد الثقافــي والرياضــي اجتماعــه الثالث بمقر
النادي يوم السبت الماضي.
واعتمـــد مجلـــس اإلدارة النادي بعض
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القـــرارات ،ومنهـــا تشـــكيل اللجنـــة

أكتوبر الجاري.

المالية برئاســـة عضـــو مجلس اإلدارة

وفي هذا الصـــدد قدم مجلس اإلدارة

واألميـــن المالي علي رمضان والمناط

شـــكره وتقديره للوزارة على جهودها

لهـــا تنظيـــم الشـــؤون الماليـــة وتنفيذ

الكبيـــرة في دعـــم النـــادي ،مثنيا على

القرارات بمـــا جاء في الالئحة المالية

دورها الكبير لمساندة النادي في كافة

لالندية واآلليات الخاصة بهذا الشأن.

المجاالت.

كمـــا اســـتعرض مجلـــس اإلدارة آخـــر

ووافـــق

على توفير احتياجاته ودعمه.

للنـــادي وحرصهم على التواصل الدائم
المساهمة في خدمة وتطوير النادي.

خـــال

مســـتجدات االســـتثمار فـــي النـــادي،

االجتمـــاع علـــى بعـــض القـــرارات

تشـــكيل المركـــز اإلعالمـــي ،والحرص

وفـــي ختـــام االجتمـــاع ،أثنـــى مجلس

منهـــا طـــرح تأجيـــر المبنـــى الجنوبـــي

المتعلقـــة

تجهيـــزات

الغربـــي (الفرنـــدا ســـابقا) فـــي مجلس

ومستلزمات الفرق الرياضية ،وإعادة

واعتمـــدت اإلدارة آليـــة مصـــروف

المناقصـــات والمزايـــدات مـــن جانـــب

تنظيم شؤون ومهام بعض الموظفين

النثريات الشهرية وآلية دفع الرواتب

وأهالـــي المنطقـــة فـــي دعمهـــم الدائـــم

في النـــادي ،كما ص ّدق من خالله على

والمكافـــآت بمـــا يتوافق مـــع الموازنة

المالية الشهرية للنادي.

مع مجلس اإلدارة ورغبتهم الطيبة في

وزارة شؤون الشباب والرياضة ،التي

مجلـــس

اإلدارة

جانب من االجتماع

باســـتكمال

اإلدارة علـــى دور منتســـبي النـــادي

الرميحي بط ً
ال لكأس حمد بن ناصر
فـــي ( 12.39.65دقيقـــة) ،فيما حل

رياضات الموروث الشعبي  -المركز اإلعالمي

عــاد النوخــذة حمــد الرميحــي للفــوز في مســابقة التجديف الشــعبي ضمن
موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري وذلك بعد أن حقق المركز

األول في السباق الخامس على كأس سمو الشيخ حمد نجل سمو الشيخ

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمــال الخيريــة

وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وجـــاء تحقيـــق الرميحـــي قائـــد

فريق طوفان الجنوب بعد تراجعه

للمركز الثاني في آخر سباقين.

المجلس األعلى للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

وتعتبر سباقات التجديف الشعبي

في اليـــوم الختامي لموســـم ناصر

البحـــري الـــذي يقـــام بتنظيـــم مـــن

بـــن حمـــد لرياضـــات المـــوروث

البحـــري ،وذلـــك علـــى كأس ســـمو
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة،
فيمـــا يســـبقه ســـباق العمـــوم على

كأس ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد

ضمن السباق
الخامس لرياضة
التجديف الشعبي

الحســـن بزمـــن يبلـــغ (12.41.46
دقيقة).

وتراجع النوخذة أحمد البوسميط

للمركـــز الرابـــع ( 12.41.48دقيقة)،
متفوقـــا علـــى النوخـــذة دعيـــج

آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس

وتختتـــم منافســـات موســـم ناصر

تأهيلية لســـباق النخبـــة الذي يقام

فـــي المركز الثالـــث النوخذة جمعة

بـــن حمـــد لرياضـــات المـــوروث
رياضات الموروث الشعبي التابعة
للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ،يوم

الســـادس والعشـــرين مـــن أكتوبـــر
الجـــاري ،وذلـــك بعـــد ثالثـــة أشـــهر

مســـتمرة من المنافسات المتنوعة

بوســـعيد صاحب المركـــز الخامس

( 12.53.30دقيقـــة) ،ثـــم النوخـــذة

في مختلـــف المســـابقات المتعلقة

عبدالرحمـــن

بالموروث البحري.

( 12.53.65دقيقـــة) ،يليه النوخذة

وشـــهدت مســـابقة التجديـــف

حمد الدوســـري ســـابعا (13.10.12

تنافســـا كبيـــرً ا
الشـــعبي الخامســـة
ً

بين المشاركين الذين فاق عددهم
ً
مشـــاركا تنافسوا على المراكز
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العشرة األولى.

وحقـــق النوخـــذة حمـــد الرميحي

المركـــز

األول

فـــي

مســـابقة

التجديف الشعبي على كأس سمو

عبـــدهللا

سادســـا

دقيقـــة) ،والنوخذة محمـــد الديري

جانب من منافسات كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر

ثامنـــا ( 13.14.41دقيقـــة) ،ثـــم
النوخـــذة

عبدالـــرزاق

الســـقاي

الشـــيخ حمـــد بـــن ناصـــر بـــن حمد

دقيقـــة) متقدمـــا علـــى النوخـــذة

تاســـعا ( 13.38.37دقيقة) ،وأخيرً ا

الســـباق في زمن قدره (12.31.06

المركز الثاني منهيا مسافة السباق

( 13.44.16دقيقة).

آل خليفـــة بعـــد أن قطـــع مســـافة

عبـــدهللا الحـــدي الـــذي جـــاء فـــي

النوخـــذة محمد الهرمســـي عاشـــرً ا
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ناس :عاهل البالد وضع خارطة طريق منفتحة اآلفاق لمسيرة العمل الوطني

القطــاع الخــاص علــى أتــم االســتعداد للمســاهمة فــي تحقيــق اقتصــاد المعرفــة باتجاهاتــه الحديثــة

المنامة  -غرفة تجارة وصناعة البحرين

ّ
رحبــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين بالتوجهــات الحكيمة والمضامين الوطنيــة والمعاني المخلصة التي أكد عليهــا عاهل البالد صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية في افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى
والنــواب ،وقالــت إن الخطــاب احتــوى على مضامين عديدة المســت تطلعات جميــع أبناء مملكة البحرين في مســيرة التحديث واإلصالح
والتطويــر ،ووضعــت خارطــة طريــق واضحــة المعالم منفتحة اآلفاق لعمل الســلطة التشــريعية ،فــي مقدمتها ما يتعلــق بالتوافق الوطني،

البابطين لـ “^” :صرح رائد بمجال التعليم الطبي

الســـامية علـــى إيجـــاد صيغـــة

تــم اختيــار مركــز ولــي العهد للتدريب والبحوث الطبية في المستشــفى العســكري
بتوصيــة مــن قبــل المديــر اإلقليمــي للــدورات المتقدمة لإلنعــاش عادلــة البابطين

ليكون “مركز متميز” ومعتمد لعقد دورة ( ALSOإلقامة الدورة المتقدمة لإلنعاش

في طب امراض “النساء والوالدة” ،وذلك لما يتمتع به من إمكانات تقنية وبشرية
وتجهيزات وفق أعلى مستويات الجودة والحرفية.
وأكـــدت

البابطيـــن فـــي تصريحـــات

التـــي يقدمها في تأهيـــل الكوادر الطبية

الـــدورة أن مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب

الكفـــاءة والمهنيـــة مـــا يـــؤدي إلـــى رفـــع

والبحـــوث الطبيـــة فـــي مستشـــفى قوة
دفـــاع البحريـــن “العســـكري” ،يعـــد نقلـــة

نوعيـــة فـــي مجـــال المراكـــز الموجـــودة
بالمنطقـــة ،مؤكـــدة أنه سيشـــكل صرحا
متميـــزا فـــي التدريـــب ،مشـــددة علـــى

أهميـــة البرامـــج والـــورش والـــدورات

وأشـــاد رئيس الغرفة ســـمير ناس

بتأكيـــد عاهـــل البـــاد فـــي كلمتـــه

بدور المالكي من الرفاع

صحفية لــــ “البالد” على هامـــش اختتام

واإلصالح والتنمية وتحقيق الحياة األفضل لكل فرد في هذا الوطن ،وتطوير مكتسباتنا االقتصادية.

مناســـبة مـــن التعامـــل المـــرن،

والتفكيـــر المتجـــدد ،للحفاظ على
تقدمنـــا المســـتمر فـــي مياديـــن

العمـــل واإلنتـــاج ،والمضـــي قدمً ـــا
نحـــو التقـــدم الحضاري فـــي بناء

الدولة المدنية الحديثة ،المواكبة
لحركـــة التقـــدم العلمـــي والتقني،

عال من
على أيـــد وطنية على مســـتوى ٍ

انســـجامً ا مـــع وتيـــرة التنميـــة
العالمية ،الف ًتـــا إلى أن هذا الطرح

البحريـــن والخليـــج .جـــاء ذلـــك علـــى

لمرتكزات مســـار المرحلة المقبلة،

عقدت في المركـــز وامتدت لثالثة أيام،

واألســـس والمنطلقات التي تنظر

مســـتوى الرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكة

يمثـــل مالمـــح رؤيـــة مســـتقبلية

هامـــش الدورة المتقدمـــة لإلنعاش التي

وذلـــك وفـــق العديـــد مـــن األطـــر

والخاصـــة بأمـــراض النســـاء والـــوالدة

لهـــا “الغرفـــة” بكثيـــر مـــن التقديـــر

بإشراف البابطين.

والسيما أن لها انعكاسات إيجابية

واستكمال البنى التقنية ،وتشجيع

باعثة على التفاؤل تدعم النشاط
ّ
وتعزز ثقـــة قطاعات
االقتصـــادي،

االستفادة القصوى من مردود ذلك

فـــي بيئـــة العمـــل االقتصـــادي

الصـــدد أكـــد نـــاس أن التوجيهات

التجـــارة واألعمـــال واالســـتثمار
واالستثماري في المملكة.

االســـتثمارات النوعيـــة ،لضمـــان

علـــى اقتصادنا الوطني ،وفي هذا
سمير ناس

الملكية تستوجب بذل المزيد من

كما ثمّ ن رئيس “الغرفة” ما طرحه

الجهود لتكريس مبادرات االبتكار

اســـتيعاب المهارات التكنولوجية

باتجاهاتـــه

الروابـــط بيـــن القطـــاع الخـــاص

بالبنيـــة التحتيـــة المعلوماتيـــة

صاحب الجاللة الملك فيما يخص

مـــن خـــال خلق نظـــام فعـــال من

الحديثـــة،

وضـــرورة

أن تباشـــر الحكومـــة بوضـــع خطة
وطنية شـــاملة ُتأمّ ن لنا االستعداد

والمؤسسات األكاديمية المختصة

وتوفيـــر

األطـــر

المتناميـــة واســـتيعابها وتكييفهـــا

ذلـــك ،وأضـــاف أن تنفيـــذ هـــذه

االقتصاد الرقمي ،بتبني وتوظيف

ضرورة تطوير المناهج التعليمية

مشاركة جميع األطراف ،والقطاع

والتنافســـية االقتصاديـــة لتكـــون

االستعداد للمســـاهمة في تحقيق

اقتصـــاد

المعرفـــة

الحديثة ،وتوجيهاته السامية في

الكامـــل للتعامـــل مـــع متطلبـــات

تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي في

القطاعـــات اإلنتاجيـــة والخدمية،
مـــن خالل وضع األنظمـــة الالزمة،

يســـتطيع مواكبـــة ثـــورة المعرفـــة
مـــع االحتياجات الوطنية ،وكذلك

لتكون قائمة على أسس اإلنتاجية
مخرجـــات التعليـــم قـــادرة علـــى

االرتقـــاء

القانونيـــة

والتنظيميـــة المســـاعدة لتحقيـــق
التوجيهـــات الملكيـــة تســـتوجب
الخـــاص البحرينـــي علـــى أتـــم

هذه الرؤية.

مساعد وزير الخارجية :البحرين تق ّدم التقرير الطوعي إلى مجلس حقوق اإلنسان

يرصد التقدم والعديد من التطورات اإليجابية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق اإلنسان وترسيخ الحكم الرشيد

المنامة  -وزارة الخارجية

رائدا في
نموذجا
ترسخ مكانتها
ً
ً
المملكة ّ
المواطنة والتسامحوالتعايش السلمي
ومكافحة التطرف واإلرهاب

أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة عبدهللا الدوســري ،أن احترام حقوق اإلنســان وحرياته السياســية والمدنية واالقتصادية والثقافيــة واالجتماعية،
وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع في ظل النهج اإلصالحي
والحضاري والتنموي الرشيد لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشـــار الدوسري ،بمناســـبة تقديم مملكة

والعديـــد مـــن التطـــورات اإليجابيـــة التي

فـــي الحرية واألمـــان الشـــخصي والعدالة

النصفـــي إلـــى مجلـــس حقـــوق اإلنســـان

وترســـيخ الحكـــم الرشـــيد منـــذ اعتمـــاد

الحاطـــة بالكرامة اإلنســـانية ،بما في ذلك

بفضـــل الجهود المتميـــزة للمجلس األعلى

رقـــم ( )18لســـنة  2017ليواكـــب النظـــم

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت

والتأهيـــل ،إلى جانب تفعيل دور المجتمع

تقـــدم المـــرأة ،بتمثيلها  % 19مـــن مقاعد

البحريـــن التقريـــر الوطنـــي الطوعـــي
ضمـــن آليـــة المراجعـــة الدوريـــة الشـــاملة،
إلـــى تحقيـــق المملكة إنجـــازات رائدة منذ

تدشـــين ميثاق العمـــل الوطني عام 2001
في اســـتفتاء تاريخـــي بموافقة ،% 98.4

وإرســـاء العمل الديمقراطي المسؤول في
ظـــل الملكيـــة الدســـتورية وضمـــان تكافؤ

الفرص بين جميـــع المواطنين دون تمييز
بســـبب الجنـــس أو األصـــل أو الديـــن أو

العقيدة.

شهدتها المملكة في مجال حقوق اإلنسان
تقريرهـــا الوطنـــي الثالث في عـــام ،2017
بفضـــل التعـــاون البنـــاء بيـــن الســـلطتين

التنفيذية والتشريعية ،وتطوير المنظومة
القضائيـــة والحقوقيـــة المســـتقلة لحماية
الحقـــوق والحريـــات العامـــة ،بمـــا يتوافق

مـــع المعاييـــر الحقوقية العالميـــة في ظل
انضمـــام المملكـــة ألكثـــر مـــن  30اتفاقيـــة

حقوقيـــة دوليـــة ،وفي مقدمتهـــا :العهدان
الدوليـــان للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية،

وأعـــرب عن اعتـــزازه بتقديم هذا التقرير

والحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة

االنعقـــاد الثانـــي مـــن الفصـــل التشـــريعي

الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز

بالتزامـــن مـــع افتتـــاح جاللـــة الملـــك لدور

الخامـــس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب،
وتوجيهـــات جاللتـــه إلـــى تحديـــث

التشـــريعات الوطنيـــة ودعـــم اإلنجـــازات

الديمقراطيـــة والتنمويـــة ،بمـــا يرتقـــي
بحقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه واســـتمرار

تمتعـــه بالعيـــش الكريـــم ،وذلـــك بعـــد أيام
قليلـــة ً
أيضا من نجـــاح الملتقى الحكومي
فـــي نســـخته الرابعـــة برعايـــة كريمـــة من
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة،

ومبادرة من ولي العهد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة ،وخروجه بـــرؤى مبتكرة

لمواصلـــة مشـــروعات ومبـــادرات برنامج

عمل الحكومة (.)2019-2022

وأوضـــح مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة أن

التقريـــر الوطنـــي النصفـــي يرصـــد التقدم

والثقافيـــة ،واتفاقيـــات حمايـــة حقـــوق

العنصـــري ،والتمييز ضد المرأة ،ومناهضة
التعذيـــب وغيـــره من ضـــروب المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
وأكـــد أن حقـــوق اإلنســـان السياســـية

والمدنيـــة بلغـــت مســـتويات متقدمـــة في
ظـــل تشـــريعات متطـــورة ،وقضـــاء نزيـــه

ومســـتقل يضمن العدالة وسيادة القانون،

الجنائيـــة ،ومحاربـــة التعذيـــب والمعاملة

إصدار قانون العقوبـــات والتدابير البديلة

للمـــرأة برئاســـة قرينـــة العاهـــل صاحبـــة

الجنائيـــة المعاصـــرة في عمليـــة اإلصالح

إبراهيـــم آل خليفـــة ،ودوره فـــي دعـــم

المدني من خالل  647منظمة أهلية وغير

لســـنة  ،2012وتقديمهـــا تجربـــة عالميـــة

والبلدية لعام  2018بنســـبة مشاركة عالية

بموجـــب القانـــون رقـــم ( )1لســـنة ،2008

اإلنســـان ولجمعيـــة الصحفييـــن وللعديـــد

ونجاحهـــا في خفـــض معـــدل البطالة إلى

الخـــاص ،وتحديـــث التشـــريعات الضامنة

للتأمين ضد التعطل.

 2015بشـــأن الحماية من العنف األســـري،

حكومية ،منها  16جمعية سياسية.

رائـــدة فـــي مكافحـــة اإلتجار باألشـــخاص

النـــواب وللمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق

جســـد وعـــي الشـــعب البحرينـــي،
ممـــا
ّ
ً
رجـــاال ونســـاءً  ،وإصراره بجميـــع مكوناته

بمتابعـــة مـــن هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل،

من مؤسســـات المجتمع المدنـــي والقطاع

أقل من  ،% 4مع منح إعانات وتعويضات

لحقوقها ،بموجب القانون رقم ( )17لســـنة

للمـــرة الخامســـة علـــى التوالي منـــذ عودة

ونـــوّ ه إلـــى تبوء مملكـــة البحريـــن المرتبة

وقانون األســـرة “الموحد” رقم ( )19لســـنة

ونـــوّ ه إلـــى نجـــاح االنتخابـــات البرلمانية

تجـــاوزت  % 67مـــن مجمـــوع الناخبيـــن،

علـــى ممارســـة حقوقـــه السياســـية كاملة
الحيـــاة النيابية فـــي عـــام  ،2002ورفضه

المطلـــق ألي دعوات مشـــبوهة إلى العنف

والتخريـــب واإلرهـــاب أو التحريض على
الكراهيـــة الدينيـــة أو الطائفيـــة ،مؤكـــ ًدا

التفافه المتحضر والمســـؤول حول النهج

اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك.

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة عبـــر تقديـــم

اإلنســـان والـــدور المهـــم التـــي تضطلـــع

متقدمـــة ،وإقـــرار تشـــريعات وبرامـــج

بـــه ،واألمانـــة العامـــة للتظلمـــات بـــوزارة

الداخليـــة ،ومفوضيـــة حقـــوق الســـجناء

والمحتجزيـــن ،ومكتـــب المفتـــش العـــام
بجهـــاز األمـــن الوطني ،ووحـــدة التحقيق

الخاصـــة بالنيابـــة العامـــة ،والمؤسســـة

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان وغيرهـــا مـــن
اآلليـــات المتقدمة لصون حقوق اإلنســـان

البرلمـــان و % 9مـــن القضـــاة ،و % 5مـــن

أعضـــاء النيابة العامة ،ورئاســـتها لمجلس

ومؤسســـات حقوقيـــة وطنيـــة مســـتقلة
معـــززة للحقـــوق والحريـــات ،الف ًتـــا إلـــى
إنشـــاء اللجنـــة التنســـيقية العليـــا لحقوق

مساعد وزير الخارجية

عربيـــا ضمـــن
عالميـــا والرابعـــة
الــــ 43
ًّ
ًّ
الـــدول ذات التنميـــة البشـــرية المرتفعـــة
ً
وفقـــا لتقريـــر التنمية البشـــرية لعام
جـــ ًّدا

وأكـــد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة حـــرص

البحريـــن علـــى تعزيز الشـــراكة مـــع األمم

 ،2018وتصدرهـــا القائمـــة العربيـــة فـــي

المتحـــدة وأجهزتهـــا الرئيســـة ووكاالتهـــا

المعلومـــات

فـــي الحفاظ على الســـلم واألمناإلقليمي

مؤشـــرات الحريـــة االقتصاديـــة وتطـــور

المتخصصـــة بمـــا يخدم أهدافها الســـامية

ومواصلـــة

والدولي ،واحترام حقوق اإلنســـان ،ودعم

االتصـــاالت

وتكنولوجيـــا

وأشـــار الدوســـري إلـــى كفالـــة الحقـــوق

والحكومـــة

خدمـــات إســـكانية وصحيـــة وتعليميـــة

والبنيـــة التحتيـــة في إطـــار تنفيذ برنامج

متطورة لحمايـــة الفئات األولـــى بالرعاية

.2017

اإللكترونيـــة،

مشـــروعاتها للنهـــوض بالخدمـــات العامـــة

عمـــل الحكومـــة ( )2022 - 2019نحـــو
“أمـــن اقتصـــادي واجتماعي مســـتدام في

كحقـــوق المـــرأة والطفـــل وكبـــار الســـن

تماشـــيا مـــع الرؤيـــة
إطـــار تـــوازن مالـــي”،
ً

وتحقيـــق الضمـــان االجتماعـــي ،وتطويـــر

االستدامة والعدالة التنافسية.

حقـــوق العمالة الوطنية والوافدة بموجب

وعطاءاتهـــا فـــي مختلـــف المياديـــن

أهـــداف خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام

 ،2030وتطويـــر التعـــاون مـــع المفوضيـــة
الســـامية لحقـــوق اإلنســـان ،الف ًتـــا إلـــى

توقيـــع المملكة التفاقية إطارية للشـــراكة
االســـتراتيجية مـــع  16وكالـــة أمميـــة

ورعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل المعاقيـــن،

االقتصاديـــة  2030القائمـــة علـــى مبـــادئ

برامـــج التوظيـــف والتدريـــب ،وحمايـــة

وأشـــاد بإنجـــازات المـــرأة البحرينيـــة

وأشـــار إلـــى تنفيـــذ المملكـــة تعهداتهـــا

قانـــون العمل في القطاع األهلي رقم ()36

السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة

حقـــوق اإلنســـانضمـــن آلية االســـتعراض

للسنوات ( ،)2022 - 2018وهي األولى من

نوعها في منطقة الشرق األوسط.

الحقوقيـــة الطوعية بالتعـــاون مع مجلس

الدوري الشـــامل ،الف ًتا إلى اعتماد التقرير
الوطني الثالث في سبتمبر  ،2017ودعمها
لتنفيـــذ  139توصيـــة ،وأخذهـــا علمً ا بـ 36
توصية ،إما لتعارضها مع تطبيق الشريعة
اإلســـامية ،أو لعدم توافقهـــا مع القوانين
والتشـــريعات الوطنيـــة ،أو لتطلبهـــا مزي ًدا
من الدراســـة ،إلى جانب تعاونها اإليجابي
مـــع اللجـــان الدوليـــة المعنيـــة بتنفيـــذ
المعاهـــدات الحقوقيـــة الرئيســـة ،وســـط
إشادة دولية واسعة بإنجازاتها الحقوقية،
وتتويـــج ســـجلها المشـــرف باســـتحقاقها
عضوية مجلس حقوق اإلنســـان للسنوات
( ،)2021 - 2019وللمـــرة الثالثـــة فـــي
تاريخها.
وأكد الدوسري ،أن مملكة البحرين بقيادة
صاحب الجاللة الملك ماضية في ترسيخ
مكانتهـــا كنمـــوذج تاريخـــي وحضـــاري
رائد فـــي المواطنة والتســـامحوالتعايش
الســـلمي ،ومكافحـــة التطـــرف واإلرهـــاب،
مثمّ نًـــا تدشـــين العديـــد مـــن المبـــادرات
اإلنســـانية الرائدة ،وأهمهـــا“ :إعالن مملكة
البحريـــن” كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات
الدينية ،وإنشاء مركز الملك حمد العالمي
للتعايـــش الســـلمي ،وكرســـي الملـــك حمد
للحوار بين األديان والتعايش السلمي في
جامعة ســـابينزا اإليطاليـــة ،واعتماد األمم
المتحـــدة لمبـــادرة صاحب الســـمو الملكي
رئيـــس الوزراء بإعالن الخامس من أبريل
عالميا للضمير.
يومً ا
ًّ

“الكلمة الطيبة” تحصد المركز األول بمسابقة “تحديات حقوقية”
ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نظمــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع جمعيــة المرصــد

لحقــوق اإلنســان النســخة األولــى من المســابقة الثقافيــة تحديــات حقوقية،

بمشــاركة عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدني ،وذلــك بمركز التدريــب التابع
للمؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

بأكبر فارق نقاط
عن المشاركين
والعالقـــات بيـــن مؤسســـات المجتمع

وقـــد حققـــت جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة

والفضية.

باقـــي الجمعيات بفـــارق كبير بالنقاط،

المشـــاركة في المسابقة عن سعادتهم

هـــذه المســـابقات؛ مـــن أجـــل تحقيـــق

رفـــع مســـتوى الوعـــي بمجـــال حقوق

ونشـــر ثقافـــة حقوق اإلنســـان بمملكة

أكـــدوا أن مثل هذه الفعاليات تســـاهم

وقد شـــارك في المسابقة كل من مركز

المركـــز األول بعـــد أن تقدمـــت علـــى

فيما حصدت جمعية الريادة الشبابية
المركـــز الثانـــي ،حيـــث قامـــت رئيـــس

المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان

ماريا خوري بتتويج الفائزين وتقديم
كأس المســـابقة والميداليـــات الذهبية

المدنـــي والمؤسســـة الوطنية لحقوق

مـــن جهتهـــا ،عبـــرت الجمعيـــات

اإلنســـان ،متطلعيـــن لعقـــد المزيـــد من

بهـــذه الفعاليـــة ،التـــي هدفـــت إلـــى

المزيد من األهداف الرامية إلى تعزيز

اإلنســـان والقوانين المنظمة له ،حيث

البحرين.

بشـــكل كبيـــر فـــي تعزيـــز الروابـــط

المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان ،وجمعيـــة

التوحدييـــن البحرينيـــة ،وجمعيـــة
البيـــارق البيضـــاء ،وجمعيـــة ذخـــر

البحريـــن ،وجمعيـــة مبـــادئ لحقـــوق

اإلنســـان ،والمركـــز البحرينـــي للحراك

الدولـــي ،وجمعيـــة الريـــادة الشـــبابية،

إضافة الى جمعية الكلمة الطيبة.

“البحرين” الوطني يتجاوز كل التوقعات مع “الحلم”

مليــون دوالر وفيــا فاخــرة و 5آالف دوالر راتبــا شــهريا لمــدة  5أعوام

في إطار ســعيه المســتمر لتجديد تشــكيلة الجوائز والمكافآت التي يمنحها لعمالئه
مــن خــال برنامج “ادخــار الوطني” ،أع ّد بنك البحرين الوطني المزيد من المفاجآت

الســارة التي تتزامن مع إعالنه عن جائزة الحلم التي يتفرد بها البنك؛ كونها األكبر
على اإلطالق على مستوى البنوك المحلية في مملكة البحرين.

إعداد :هبة محسن

وبعد طول ترقب وانتظار من قبل عمالء

للتواصل17111509 :

البن ــك والمجتم ــع المحل ــي ،أفص ــح بنك
البحري ــن الوطن ــي بأنه من خ ــال جائزة
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عل ــى ملي ــون دوالر ،وفي ــا فاخ ــرة ف ــي

الرفاع فيوز ،وراتب شهري بقيمة 5,000
دوالر لمدة  5س ــنوات في إضافة جديدة
على س ــجل البرنام ــج الحاف ــل بالفرص،

multaqa@albiladpress.com

كم ــا وأنها تعد األكب ــر من أي وقت مضى
م ــن حي ــث القيم ــة اإلجمالي ــة محلي ــا،

صباح عبداللطيف

واألكث ــر تأثي ــرا ف ــي تغيي ــر حي ــاة الفائز

وتحقيق أحالمه.

وبعرض أقوى من ذي قبل ،كش ــف البنك
أيض ــا أن الفرحة بجائ ــزة الحلم أصبحت

تتع ــدى الواح ــدة إل ــى  13فرح ــة ،حيث

قام بتعزيز جائزة الحلم بـ  12فرصة فوز

إضافي ــة بقيم ــة  25,000دوالر أمريك ــي

لكل منها ،وذلك تجس ــيدا إلس ــتراتيجية
البنك بأن يكون أقرب لعمالئه ،وذلك عبر

تطوي ــر الجوائ ــز الممنوح ــة لتض ــم عددا
أكب ــر م ــن الفائزين ،بحي ــث تع ــمّ الفائدة

على المزيد من العمالء.

وصـ ـرّح رئي ــس الخدم ــات المصرفي ــة

لألفراد بالبنك صباح الزياني ،في تعليقه
على ه ــذه الجائ ــزة“ :يس ــرنا اإلعالن عن

جائ ــزة الحلم التي ج ــاءت لتعتلي عرش

جوائز برنام ــج “ادخار الوطن ــي” الهادف
لترس ــيخ ثقافة اإلنف ــاق الواعي وتعزيزا
لممارس ــات االدخ ــار لدى أف ــراد المجتمع
عب ــر منحه ــم فرص ــا ممي ــزة لتحقي ــق

أحالمه ــم .يس ــرنا توفي ــر ه ــذه الف ــرص

العظيمة للفوز إلى عمالئنا من المدخرين

ومكافأته ــم عل ــى الثق ــة الت ــي منحون ــا

إياه ــا ،وسنس ــتمر بتش ــويقهم بمنتج ــات
وخدم ــات مط ــورّة تلي ــق بمس ــتوى

توقعاته ــم وطموحاته ــم الرفيع ــة ،حيث
تعتبر جائزة الحلم هذه األكبر في تاريخ
البن ــك” .كما علقت رئيس ــة قس ــم تطوير
ممي ــزات العم ــاء والودائ ــع بالبنك منال
مش ــعل ،قائل ــة“ :نح ــن في بن ــك البحرين

الوطني نحرص دائم ــا على منح عمالئنا

الك ــرام بأفضل الفرص الت ــي تمكنهم من
تحقيق أحالمه ــم ،ومع الجائزة الجديدة

س ــتتغير حي ــاة فائ ــز ممي ــز بني ــل جائزة
الحلم ،وس ــنمد هذه الفرصة الذهبية إلى

 12رابحا إضافيا سيحصلون على جوائز
قيم ــة س ـ ّ
ـتمكنهم م ــن الحص ــول
نقدي ــة ّ

على مختل ــف رغباته ــم وطموحاتهم مع

إح ــداث نقل ــة نوعي ــة ف ــي مج ــرى حياة
الفائزين جميعا”.

عروض وجوائز مجزية من “بن هندي للسيارات”
ِّ
الموزع المعتمد لســـيارات كيا في مملكة البحرين
أعلنت شـــركة بن هندي للســـيارات –
مغر لزبائنها من خالل أحدث عروضها الترويجية المبتكرة في المملكة في
عـــن
ٍ
عـــرض ٍ

“التسهيالت” توفر سيارات لـ “التنمية االقتصادية”

في واحدة من مناقصات الحكومية المهمة تمكنت شـــركة التســـهيالت لتأجير السيارات

الفترة من  7أكتوبر وحتى  4نوفمبر المقبل وهي (اشتر سيارة كيا واربح رحلة شاملة
التكاليف إلى سيؤول – كوريا الجنوبية) لشخصين (الفائز ومرافق له).

وينطبق هذا العرض الخاص ج ًّدا على جميع زبائن كيا الذين يقومون بشـــراء ســـيارة

كيا جديدة من معرض كيا في ســـترة أو ســـيارة كيا مستعملة من معرض كيا للسيارات
المستعملة المعتمدة في الخميس خالل هذه الفترة.
وســـوف تكون فترة الرحلة في الفترة من  28نوفمبر وحتى  1ديســـمبر  4( 2019أيام

مـــن الفـــوز بمناقصـــة توفير مجموعة ســـيارات لمجلس التنمية االقتصاديـــة بعقد تأجير

 –  3ليالـــي) ،وتتضمن الرحلـــة جولة تعريفية بالثقافة الكوريـــة ،حضور حفل �BLACK

طويل المدى.

 PINKحصريًّا ،حضور حفل جوائز ( K-POPجوائز ميلون الموسيقية) وجولة سياحية

التســـهيالت للتأجير هي جزء من مجموعة تســـهيالت البحريـــن التجارية التي احتفلت

بالعاصمة الكورية سيؤول ..وغيرها من البرامج والجوالت.

مؤخـــرا بمـــرور  36ســـنة مـــن النجـــاح والقيـــادة فـــي مجـــال القـــروض الماليـــة ،بطاقـــات

ويأتـــي هذا العرض كجزء من تقدير شـــركة كيـــا موتورز ووكيلها المعتمد في البحرين

االئتمـــان ،التأمين ،العقارات وتأجير الســـيارات .وقال المدير العام للشـــركة ريبين ميهتا

شـــركة بـــن هنـــدي للســـيارات لزبائنهما فـــي مملكة البحريـــن ،وللتعرف علـــى المزيد من

إن “التســـهيالت لتأجير السيارات سعيدة جدا بنتيجة المناقصة خصوصا بأن األسطول

التفاصيل عن هذا العرض الترويجي أو تشـــكيلة سيارات كيا أو تجربة قيادة أي طراز

يتكون من ســـيارات ســـيدان ودفع رباعي من العالمة التجارية لتسهيالت البحرين جي

كيـــا ،الرجـــاء االتصال بمعرض كيا في ســـترة هاتف رقـــم  ،17702000أو التواصل عبر

أي ســـي الناجحـــة” .تظهـــر في الصـــورة دعاء زينل وعباس شـــبيب وممثلين عن شـــركة

البريد اإللكتروني kiasales@binhindi.com

التسهيالت لتأجير السيارات خالل تسليم األسطول في مقر مجلس التنمية االقتصادية.

أول امرأة بمجلس إدارة نقابة عمال البتروكيماويات

جـــنـــاحـــي :تـــشـــريـــف كــبــيــر وثـــقـــة غـــالـــيـــة وســـأعـــمـــل جــــاهــــدة لــلــتــطــويــر

تميـــزت بالشـــفافية
بعـــد عمليـــة انتخابيـــة
ّ

العليـــا حيـــث تفخـــر شـــركة الخليـــج لصناعـــة

والمشاركة الواسعة من قِ بل العاملين والعامالت

البتروكيماويـــات بوجـــود ســـيدة بحرينية ضمن
ً
ّ
موضحا بأن وجود النساء في
التنفيذي،
طاقمها

بالشـــركة ،تمخضت انتخابات نقابة عمّ ال شركة

الخليـــج لصناعة البتروكيماويـــات عن فوز الهام

مناصـــب قياديـــة اآلن يعطينـــا الفرصـــة لتطبيق

جناحي كأول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

النقابة منذ تأسيسها.

مـــن جانبهـــا ،أعربـــت جناحـــي عـــن بالغ شـــكرها

وقـــد حصلـــت الهـــام جناحـــي على نســـبة كبيرة

وامتنانهـــا لمجلـــس إدارة الشـــركة واإلدارة

الكبيـــرة التي أوالهـــا إياها عمال الشـــركة الذين

الـــذي وصفتـــه بالداعـــم األول للمـــرأة فـــي

التنفيذيّ ـــة برئاســـة عبدالرحمـــن جواهـــري

مـــن أصـــوات العاملين ،األمر الـــذي يعكس الثقة
آمنـــو بقدرة المرأة العاملة بالشـــركة على إيصال

البتروكيماويـــات ،حيـــث يعـــود الفضـــل إليه في
ً
ّ
إيمانـــا
الترشـــح لعضويـــة النقابـــة
حثهـــا علـــى

صوتهم ومطالبهم إلى اإلدارة.
المناسبة قدم رئيس الشركة
وفي تعليق له بهذه
ّ
عبـــد الرحمـــن جواهـــري ،التهنئـــة لجناحي على

هـــذا الفوز والثقـــة التي حظيت بهـــا من زمالئها
ً
مؤكدا
وزميالتها العاملين والعامالت بالشـــركة،
بأن المرأة البحرينية ســـواء العاملة بالشـــركة أو

خارجهـــا لديها الكثير من القـــدرة والكفاءة التي
ً
مشـــيرا
تؤهلها للتفوّ ق في اإلدارة واتخاذ القرار
إلـــى أن المـــرأة البحرينية قد أثبتـــت اليوم بما ال
يـــدع مجاالً للشـــك جدارتها وأهليتهـــا في إدارة

الكثير من المناصب الرفيعة.

وقدم جواهري شـــكره وتقديـــره الكبير لكل من
قـــرر وضـــع ثقته بالســـيدة الهـــام وآمـــن بقدرتها
ً
مضيفـــا بأن ثقـــة العمـــال بالعامالت
وجدارتهـــا،

فـــي الشـــركة إنمـــا جاء كثمـــرة من ثمـــار إهتمام
الشـــركة بالمـــرأة وحـــرص مجلـــس اإلدارة علـــى

توفير أفضـــل بيئات العمل الممكنـــة لها وتقديم

كل الفـــرص المتاحة لها للوصـــول إلى المناصب

ً
بأهمية تواجد العنصر النســـائي في
وإدراكا منه
ّ
إدارة النقابـــة ،خاصـــة بعـــد أن تمكنـــت ســـيدات

البتروكيماويـــات من العمل في مختلف أقســـام
الشـــركة ودوائرهـــا بما في ذلـــك عضوية اإلدارة
التنفيذية بالشركة.

“إبراهيم خليل كانو” تزيح الستار عن “”Granvia 2020
فـــي خطـــوة تعيـــد صياغـــة مفهـــوم

التميـــز فـــي مجـــال توفيـــر حلـــول
ّ
فاخـــرة لنقـــل الـــركاب ،قامت شـــركة

إبراهيـــم خليـــل كانـــو ،الوكيـــل

الحصري لسيارات تويوتا في مملكة
البحريـــن ،بإطـــاق مركبـــة تويوتـــا
“ ”Granviaالجديـــدة فـــي المملكـــة.

خطوة تعيد صياغة
مفهوم التميز في
توفير حلول فاخرة
لنقل الركاب

حصلـــت  Granviaعلـــى مجموعـــة
مـــن التحديثـــات لتوفر حلـــول تنقل

 “ viaالجديـــدة تاكـــوو إيشـــيكاوا:،

على حافـــات التنقل الفاخرة .حيث

‘ الجديـــدة مجـــرد وســـيلة تنقـــل

الداخليـــة العصرية ،ومحركها القوي،
فضـــاً عـــن مزايا األمـــان والســـامة

تجربـــة فريـــدة للســـائقين والـــركاب
علـــى حـــد ســـواء مـــن خـــال جمعها

العمالء من التنقل بمســـتويات عالية

والتقنيات المتطورة .ويساهم هيكل

و قال كبير مهندسي تويوتا“ “�Gran

مـــع نظـــام التعليـــق الجديـــد رباعـــي

اســـتثنائية تلبـــي الطلـــب المتزايـــد

“ال تعـــد مركبـــة تويوتـــا ’Granvia

تتميز بتصميمها األنيق ،ومقصورتها

فعالـــة فحســـب ،بل إنهـــا توفر كذلك

المتقدمة التي توفرها ،وذلك لتمكن
من الراحة والطمأنينة.

بيـــن مســـتويات الراحة االســـتثنائية

المركبـــة الذي يتســـم بالمتانة العالية

الوصـــات فـــي تقديـــم مســـتويات

ً
متقدمة لشـــركة إبراهيم خليل كانو،

مـــن جانبـــه تحـــدث المديـــر األول

االحتياجـــات اآلخـــذة بالنمـــو فـــي

خليـــل كانـــو ،أيمـــن شـــحادة عـــن
أهميـــة هـــذا الموديـــل ،قائـــاً “ :يعـــد

‘ في تصميمها بيـــن الرحابة والراحة
ً
ً
مثاليا
خيـــارا
والفخامـــة ممـــا يجعلها

أعلى من األمان والثبات والتحكم”.

لتســـويق تويوتا في شـــركة إبراهيم

إطــ�اق مركبــ�ة تويوتــ�ا’  ‘�Gran
 ‘ viaالجديـــدة فـــي المملكـــة خطـــوة

ويعكس مدى التزامنا العميق بتلبية
قطاع النقل .تجمع تويوتا ’Granvia

لألفراد ولقطاعـــي األعمال التجارية
وخدمات الضيافة “.

بصمة جديدة للمدهون في روسيا
رئيس جامعة شوخوف يكرم الفنان البحريني بختام الملتقى الدولي

يعرض حاليا في البحرين

خاص

فيلم “ ”Gemini Manمن

كرم رئيس جامعة شــوخوف البروفيســور النحاتين المشــاركين في ســيمبوزيوم

بطولة ويل سميث ،وفيه

تبدأ األحداث عندما يجد

بيلغــورود الدولــي للنحــت علــى الرخــام فــي دورتــه الخامســة علــى التوالــي مــن

واحدا من صفوة القتلة

بينهــم النحــات البحرينــي خليــل المدهــون ومنحهم شــهادات شــرفية ،وكان ذلك

المتسلسلين نفسه مراقباً،

بين حضور غفير من بين مســؤولي مدينة بيلغورود واســاتذة الجامعة بمختلف

ومستهدف ًا من شخص آخر

التخصصــات خاصــة مجــال الهندســة والعمــارة ،وبيــن حضــور كبيــر مــن الطلبة

غامض.
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والقنوات االعالمية الرسمية اقيم حفل كبير لختام الملتقى الدولي وعرض اهم
انجــازات النحاتين العالميين المشــاركين الذيــن قدموا اعماال فنية وكانت عبارة

عن تماثيل نصفية لشخصيات ساهمت واضافت لمجاالت العلوم او الهندسة.
قدم النحات البحريني خليل المدهون

محاولة لتصور شـــخصية الرجل الذي

الذي وضع قواعد واسس الخط العربي

عمل نحتـــي للمهندس العربي االشـــهر

وهندســـتها الوزير ابي علي محمد ابن

مقلـــة  -والمعروف عن انه الماذون من

االستاذ المشتهر باالحول ،الماذون من
ابراهيم السجزي ،المأذون من اسحاق
بن حماد ،الماذون من حســـن البصري،
اآلخـــذ مـــن علي ابـــن ابي طالـــب عليه

الســـام رائـــد فن الخـــط العربي االول،

ويقـــول المدهون ان فـــي واليته عليه

الســـام بدأ ترســـيخ هذا الفن فكان له
الفضل فـــي توجيـــه الخطاطين وزرع
حـــب الفن فيهـــم فقال”الخط الحســـن

يزيـــد الحـــق وضوحـــا” وقـــال ”:الخـــط

لالميـــر وكمـــال وللغني جمـــال وللفقير

متابعة تهاجم هيفاء حسين

مال” وغيرها الكثير من االقوال.

امـــا عـــن مالمـــح الشـــخصية فكانـــت

لـــه الفضل في انشـــاء فن عربي اصيل
ومميـــز من خـــال ابتـــكار خـــط الثلث

مـــا اســـقط قيمتـــه واهميتـــه واهتمـــام

مـــا جعـــل مجموعـــة مـــن المشـــاركين

قواعد الخط العربي االول في شـــكلها

الخـــط العربـــي وجمالياتـــه كفن اصيل

واســـتحالة انجـــاز اعمـــال ووصفـــوا

الشـــخصية برائد الخـــط العربي االول

في علـــم االنثروبولوجيـــا الذي يبحث

دراســـة بعض الصور المنسوبة له عليه

التـــي تميزه وتفرق بينـــه وبين مالمح

وحاولـــت ان اجعـــل مالمـــح الوجـــه

نوع وشـــكل وصفـــات اللبـــاس ونوعه،

فـــي هـــذا العمل حاولـــت ان ابـــرز اربع

قيمة جمالية ومميزة.

والعلـــوم ،وهي دراســـة التاريـــخ وابرز

الجامعـــة باألمـــر الغير طبيعـــي وامر ال

االنساني ،واالهتمام بفن النحت االثري

الحجـــم وفي صورتهـــا الواقعية خالل

ووضع قواعد له ،وهو واضع ومهندس

المجتمـــع فيه ،وابراز مكانة وقيمة فن

الهندســـي المأخوذ عنه ،وحاولت ربط

وقيم ،واخيرا دراسة التراث االنساني

االمـــام علـــي عليـــه الســـام مـــن خالل

فـــي ماهية االنســـان وشـــكله وصفاته

الســـام والمتداولـــة في الوســـط العام

باقي الشـــعوب الى جانـــب البحث في

مقاربة من مالمح الوجه العربي.

وهـــي امور مهمة تضيـــف للعمل الفني

التعـــذر مـــن المشـــاركة لقصـــر المـــدة

المشاركين بالمغامرة ولكن ولله الحمد
وفقنـــا لذلـــك وهذا ما حـــاز اعجاب كل

الحضور على رأســـهم رئيس الجامعة.
وفي األخير شـــكر فـــي كلمة مختصرة
البروفيســـور خليـــل المدهـــون نيابـــة
عـــن البحرين وعـــن النحاتين الشـــعب

الروســـي وادارة الجامعـــة ثقتهـــم فـــي

النحاتيـــن المشـــاركين وخص بالشـــكر

مجـــاالت مهمـــة فـــي مجـــال الثقافـــة

واعتبر المدهون النتائج المبهرة الدارة

الدكتـــور ياســـر اللحـــام رئيـــس قســـم

شـــخصياته التـــي تركت اثـــرا للتحضر

يصـــدق ان تنجـــز اعمـــال نحتيـــة بهذا

متابعة ومحل اهتمام لراحة وتســـهيل

وقيمته في زمـــن كثر الهزل فيه بالفن

 10ايـــام منها  7ايام عمـــل فقط ،وهذا

العالقـــات الخارجيـــة والـــذي كان فـــي

االمـــور لـــكل المشـــاركين فـــي المؤتمر
والملتقى الدولي الفني.

نشــرت مؤخرا الفنانة هيفاء حســين صورة لها أظهرت فيها حملها،
ً
متوجهة إلى جمهورها بسؤال يخص مولودها.
حيث كتبت حسين في التعليق

ِ
كنـــت تتعالجيـــن،
أعتقـــد أنـــك

بنت” ،ليجيبها قسم من متابعيها

ِ
تزوجت على امرأة أخرى”.

على الصـــورة ”تتوقعـــون ولد أو

ويتوقعـــون جنـــس المولـــود،
ويهاجمهـــا البعـــض اآلخـــر بتهمة

استعراضها لحملها.

مـــع أننـــي مصدومـــة منـــك ألنك

وكان رد حســـين علـــى التعليـــق
ً
”أول أنـــا مـــا كنـــت أتعالـــج ألنني

الحمـــد للـــه ســـليمة وصحتـــي

ً
تعليقـــا إلحـــدى المتابعـــات
لكـــن

زينـــة وما أعاني من أي مشـــكلة،

فيـــه ”أتمنى أن تكـــون بنت ،وين

هـــذي خصوصيـــات وأرجو عدم

ازعج حسين ودفعها للرد ،وجاء
لقد نصحتك بالحمل منذ سنين،

وبخصـــوص

األمـــور

الثانيـــة

الدخول فيها”.

موسم نوال

اتهام خالد

أوسكار العربية

تســتعد الفنانة نوال للمشــاركة في موســم الرياض بليلة

اعلنت مؤسســة دير جيســت ،القائمة علــى حفل توزيع

تقــدم المحامــي المصــري عمــرو عبدالســام ،نيابــة عن

الدبلوماســي ،فــي  30نوفمبر المقبــل ،لتُطرب جمهورها

الفائزيــن فــي دورتهــا الرابعــة المقــرر تســليمها في

العــام المستشــار  ،ضــد المخــرج خالد يوســف ،تتهمه

غنائيــة منفــردة تُحييهــا لجمهورهــا العريــض بالحــي

بذائقتها الفنية وصوتها العذب ،بعد عدة مشاركات تألقت

فيها نوال عبر الحفالت الغنائية بالسعودية ،وآخرها الحفل

الغنائي الذي أحيته في حفالت موســم الســودة على مســرح

طالل مداح .ونوال التي تقطف ثمار النجاح من خالل موســم الرياض ،تُحيي أيضا

 3حفالت فنية أخرى ،من خالل ليلة سهم وليلة الملحن ياسر بوعلي.

موكلته ســيدة األعمــال منى الغضبان ،ببــاغ إلى النائب

جوائز أوســكار الســينما العربية لألفالم ،قائمة النجوم

بتسريب فيديو خاص ،رغم وجود عالقة زواج بينهما.

احتفاليــة تعقد في يناير  .2020وذهبــت أغلب الجوائز

وقــال عبدالســام إن تلك التســريبات ألحقــت بموكلته

مناصفة بين فيلمــي “تراب الماس” و”يــوم الدين” مع

جائــزة وحيدة لفيلــم “عيار نــاري” ،وحصلــت النجمة منة

شلبي على جائزة أفضل ممثلة ،ونال النجم ماجد الكدواني جائزة أفضل ممثل،
كما حصلت الفنانة دالل عبدالعزيز على جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي.

 15أكتوبر

أضرارًا جســيمة في عملها واألشخاص المحيطين بها ،داخل

مصــر وخارجها .وأضاف :أن الغضبان تزوّجت خالد يوســف بضعة أشــهر ،منذ
وقت طويل ،مؤكدً ا أن الفيديو الذي تم تسريبه جرى تصويره إبان فترة الزواج.

2003
رئيسا على أذربيجان خلفً ا لوالده المريض حيدر علييف.
ً
انتخاب إلهام علييف

2004

1951

بدأ بث قناة الراي الكويتية لتكون أول قناة خاصة كويتية تبث من الكويت.

2008

القوات البريطانية تنتشر في
منطقة القناة الحتاللها

وزيرا الخارجية اللبناني فوزي صلوخ والسوري وليد المعلم يوقعان في دمشق على إعالن بدء العالقات الدبلوماسية.

وذلك بعد موافقة

1529

البرلمان المصري على
قرار رئيس الوزراء

انتهاء حصار فيينا الذي كان مفروضا عليها من الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني.

مصطفى النحاس
بإلغاء معاهدة .1936

2000
وفاة كونراد بلوخ ،عالم كيمياء حيوية أميركي حاصل على جائزة نوبل في الطب العام .1964

الميزان

الحمل
تحدث تغييرات إيجابية في حياتك المهنية.

تمتلك قدرة رائعة على إدارة األعمال.

العقرب

الثور
ربّما تحصل على مكافأة أو منصب جديد.

كل شيء إلى
ُسرعان ما تستعيد المبادرة وتُ عيد ّ

مجراه.

القوس

الجوزاء
حاول أن تتواصل مع المسؤولين عنك.

السرطان

ال واقبل آراء وسلوك اآلخرين.
اكبح نفسك قلي َ

الجدي

ال تتردّ د في البحث عن الجديد وتطوير نفسك.

األسد

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة.

الدلو
تمتلك القدرة على التفكير والوصول إلى أفكار.

العذراء

تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم.

الحوت
أنت بحاجة إلى الحفاظ على موقفك اإليجابي.

منفتحا تجاه أفكار
ً
أيضا أن تكون
ً
حاول

اآلخرين.

tariq_albahhar
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نجمات الفن ضد سرطان الثدي
ً
وخصوصا النســاء ،بمرض ســرطان
تم تخصيص شــهر أكتوبر الجاري لتوعية المجتمعات حول العالم،

الثــدي .هــذا المــرض كان الســبب فــي اختفــاء العديــد مــن النجمــات عن الســاحة الفنيــة أو إلــى وفاتهن
لألســف ،هؤالء النجمات العربيات ضربن مثالً في الشــجاعة ،حين واجهن إصابتهن بســرطان الثدي ولم

تخجلن من إعالن ذلك.

قبـــل ما يزيد عن عام ،أعلنت الفنانة اللبنانية إليســـا

فيلمهـــا األخيـــر “ال تســـألني مـــن أنا” ،وأعلنـــت بعدها
ً
مركزا لألبحاث
اعتزالها الفن وتبرعت بمنزلها ليكون

تســـجيالت ومحادثـــات هاتفيـــة حقيقيـــة شـــرحت

ً
أيضا التي حاربن ســـرطان
ومن النجمات المصريات

إصابتهـــا بســـرطان الثـــدي ،وكان ذلـــك بعـــد عـــرض
فيديـــو كليب “إلى كل اللي بيحبوني” ،والذي تضمن
فيهـــا النجمة عـــن حالتها النفســـية والبدنيـــة .وقبل

أن تطول حيرة المشـــاهدين ،بشأن إذا ما كانت تلك
قصـــة حقيقية تخص إليســـا ،أم مجرد قصة درامية
للكليـــب ،ظهـــرت عبـــارات وجهتهـــا الفنانـــة إليســـا

لجمهورهـــا ،بدأتهـــا بـ“ :أنا تعافيـــت ..قاومت المرض
» »تصدرت عارضة االزياء العالمية كارا ديليفين قائمة األعلى أجرًا ،إذ
حصلت على ما يزيد عن  21.5مليون مليون جنيه إسترليني في العام
الماضي .تفوقت كارا ،بهذا األجر ،على كيت موس العارضة األيقونية
البالغة من العمر  45عاما ،وروزي هنتنغتون وايتلي ،البالغة  32عامً ا،
اللتين كسبتا  9ماليين جنيه إسترليني ،و 8ماليين جنيه إسترليني
العام الماضي .وضاعفت كارا ديليفين ،بهذه األرباح مكاسبها في
األشهر  12الماضية.

وغلبتـــه” ،مشـــددة على ضـــرورة الكشـــف المبكر عن

سرطان الثدي.

السرطانية.

الثدي ،الفنانة ناهد شـــريف ،الـــذي توفيت على أثره
ً
عاما ،وكذلك الفنانة مديحة كامل،
عن عمر ناهز 43

التـــي أصابهـــا الســـرطان فـــي أوج مجدهـــا ،والفنانة

هالـــة فـــؤاد ،التي تعافـــت منه بعد فترة مـــن العالج،
ً
ثانية ،وتوفيت بسببه عام .1993
لكنه هاجمها
ومـــن بيـــن الفنانـــات المصريات التـــي كان لهن قصة
مع مرض الســـرطان ،كانت الفنانـــة مها صبري ،التي

ً
حربا
ومـــن بين الفنانـــات المصريـــات الالتي خضـــن

لجـــأت لمحاربته بالوصفـــات الشـــعبية ،إال أن تحوالً
ً
مأســـاويا حـــدث فـــي حياتهـــا إذ تضرر كبدهـــا بفعل

مســـرحيتها الوحيدة “ريّ ا وسكينة” ،ولم يوقف ذلك

لهذا السبب.

مع ســـرطان الثـــدي ،كانـــت النجمة الراحلة شـــادية،

قد اكتشـــفت إصابتها بســـرطان الثـــدي ،أثناء عرض
تألقها في العرض .وسافرت بعد ذلك لفرنسا إلجراء
جراحـــة اســـتئصال الثـــدي ،وبعـــد تعافيهـــا ،قدمـــت

تنـــاول عقاقير مصنعة دون إشـــراف طبي ،وتوفيت

ومـــرت الفنانة الكبيرة الســـورية األصل فايزة أحمد
بصراع طويل مع مرض الســـرطان ،إال أن مرضها لم

إليسا

ً
أبدا في االســـتمرار من الغناء على المســـرح
يمنعهـــا

وتســـجيل االســـطوانات ،وفي ســـبيل ذلك ،اعتادت

على تناول كميات كبيرة من المسكنات والمهدئات.

الحمدان يتحدث عن توظيف التقنيات البصرية في المسرح

ضــمــن فــعــالــيــات الــمــنــتــدى الــعــلــمــي لــلــفــنــون واإلعــــــام بـــدولـــة الــكــويــت
مـــن هـــذه العالئـــق الحيـــة والبصريـــة

أسامة الماجد

اتجاهـــا أو اتجاهـــات مســـرحية لهـــا

شــارك الناقد المســرحي يوســف الحمدان فــي فعاليات المنتــدى العلمى للفنون

مؤسســـوها ومبدعوهـــا كما هـــو الحال

شملت دول مجلس التعاون الخليجى ،واألردن ،والمغرب ،حيث قدم الحمدان

من المؤسســـين من أمثـــال بيتر فايس

أســتعرض فيها بشــكل مســهب التقنيات البصرية في المسرح ،وفيما يلي تنشر

متـــى نســـتطيع أن نخـــرج مـــن الحالـــة

واإلعالم واتجاهات المســتقبل ،والذى أســتمر  4أيام ،بمشــاركة  8دول عربية،

مثال لدى روبرت ويلســـون ومن ســـبقه

ورقــة بحثيــة بعنــوان “ توظيــف التقنيــات البصريــة والرقميــة فــي المســرح”

وأرفين بيسكاتور؟

“ البالد” أبرز ما جاء في الورقة.

الوظيفيـــة الطارئـــة لهـــذه التقنيـــات

يؤكـــد الحمـــدان إنهـــا هيمنـــة الصـــورة

العرض بشتى أنواعها وأشكالها؟ كيف

بمـــا فيها وســـائط التلفزيون والســـينما

هـــذه التقنيـــات ويوظفها فـــي عروضه

وطغيـــان تقنياتها البصريـــة والرقمية،
والملتميديـــا

ووســـائل

التواصـــل

االجتماعي والغرافيك والفوتو شـــوب
وكل المعطيـــات الرقميـــة النوويـــة
الهائلـــة ،إذ كل المؤشـــرات تومـــيء أو
تشـــير بـــأن الكائن البشـــري ســـيتحول

رقمـــا في تـــرس الماكينـــة المعلوماتية
التكنولوجيـــة الضخمة الهائلـــة ،فبقدر

رغبة هذا الكائن العارمة في الســـيطرة
علـــى هـــذه اآللـــة الجهنميـــة الضخمـــة،

بالقدر نفســـه وأضعافـــه هي رغبة هذه

اآللـــة علـــى تحويـــل كل اهتمامات هذا
الكائـــن نحوهـــا ،بحيـــث يصبح أســـيرا

لمغرياتها ومغوياتها الســـريعة النووية
التحول والتغير والتأثير.

دون أن تلغـــي أو تهمش كيانه بوصفه

التســـجيلي الوثائقي لبيتر فايس ،وإن

طبعـــا لم يكن المســـرح بمعـــزل تام عن

مختلفـــا ،وأعنـــي بهـــا تجربـــة الناقـــد

المســـرح فضاء ملتيميديا رقميا هائال،

العميـــري فـــي مســـرحيته (صـــدى

فـــي عروضه المســـرحية ،ولعـــل بداية

فـــي نصـــه (اســـفار المـــوت والمقاومة)

واحدا من أهم الفنـــون وأقدمها تأثيرا

وتواصال مع المجتمع؟

اســـتثمار وتوظيف مثل هذه التقنيات
التحديـــات كانت مع الرســـام والنحات
واإليطالـــي ليونـــاردو دافنشـــي الـــذي

ســـبقت اكتشـــافاته اختراع التلفزيون
والســـينما ،وذلـــك عـــام  1518عندمـــا
أوجـــد حلـــوال تقنيـــة ألوبـــرا أســـطورة

أورفيـــوس ،وذلك من خـــال تصميمه
خشـــبة مســـرح ميكنيـــة تســـتوعب
وتحـــرك مختلـــف المناظـــر المعقـــدة

نتـــاج أو صنو هذه التقنيـــات البصرية،

الحقيقـــي والفعلـــي الممثـــل وأفضيـــة

يوسف الحمدان

فيهـــا بوصفهـــا عناصـــر تنتمـــي لكونهم

الليتوانيـــة بيروتـــي مار ،التـــي تمكنت

الخشـــبة إلى أعلـــى ليشـــكل بذلك قببا

المســـرح بوصفـــه فنـــا حيـــا ،رأس ماله

بتالبيـــب هـــذه التقنيـــات والتحكـــم

ســـبقه فـــي االشـــتغال علـــى مونتاجية

وإذا وقفنـــا علـــى التلفزيون والســـينما

فكيـــف يكـــون الحـــال عليـــه فـــي فـــن

متـــى يتمكـــن مخرجونـــا مـــن المســـك

يســـتطيع هذا الفـــن الحي أن يســـتثمر

المتعددة في األوبرا وتغير مستوياتها

بوصفهمـــا فنيـــن أو وســـيطين همـــا

والتي يقتضيها هذا العرض دون ذاك؟

مـــن خـــال مصعـــد يرفـــع مـــن تحـــت

وكنائس وجبال.

ويضيـــف الحمدان..ولنا أن نشـــير إلى

تجربة خليجية عربية تأثرت باإلتجاه

منحـــت مضمونهـــا بعـــدا فنيـــا جماليـــا

والكاتب الكويتي الدكتور علي العنزي
وهي واحدة من النصوص المســـرحية
التي اســـتوقفتني ألهميتهـــا الوثائقية
أوال ،خاصـــة وأنهـــا تناولـــت قضيـــة
عشـــناها وشـــغلتنا وأرقتنـــا خليجيـــا

وعربيا

في مسرحيتها أنتيجون أن تجعل من
تبـــدو فيـــه كنقطة صفريـــة تائهة وهي

تبحث عن قرارها الكوني في مواجهة

هذا العصر ،ولتصبح هذه التقنية جزءا

ال يتجزأ من كيانها البشري الوجودي.

العالمـــة أهميـــة كبـــرى فـــي تجاربـــه

أسماء الهوري في مسرحيتها “ خريف

ومن التجارب المسرحية العالمية التي

“ ،والتـــي تمكنـــت مـــن أن تجعـــل مـــن

مهرجـــان الفجيرة الدولي للمونودراما،

فيه الـــدالالت الجســـدية وتختزل فيه

علـــى جائـــزة كازانوفـــا للمونودرامـــا،

وتأجيـــج خاليـــا المخيلـــة إلـــى أقصى

عالمـــات الجســـد البصريـــة بتعدد رؤى

الجســـد البصريـــة فيقـــول ..تتعـــدد

التقنيـــات البصريـــة كان مـــع المخـــرج

تجربـــة الممثلـــة المخرجـــة الحائـــزة

أســـهمت دون أدنـــى شـــك في إشـــعال

وفـــق معطيـــات التجربـــة المســـرحية

المســـرحية ،المخرجة الشابة المغربية

أتيحـــت لـــي فرصـــة مشـــاهدتها ضمن

إن التقنيـــات البصرية والرقمية الهائلة

ثـــم يتحـــدث الحمـــدان عـــن عالمـــات

اال أن المنعطـــف الحقيقي والذي تمكن

األمريكي روبرت ويلسون

الصمت).

مدياتهـــا لـــدى المشـــتغلين فـــي حقـــل

المخرجيـــن ،ومـــن بيـــن مـــن أولى هذه

مـــن أن يحـــدث ثـــورة في مجـــال هذه

العـــرض المخـــرج الكويتـــي فيصـــل

خزانـــة العـــرض كادرا ســـينمائيا تتعدد
القضايـــا التـــي يقترحهـــا العـــرض على
فضائه المســـرحي وعلـــى المتلقي وقد

المســـرح ،ومن هنـــا ينبغي اســـتثمارها
تجنبـــا للخلـــط العشـــوائي بينهـــا وبين

هـــذه المعطيـــات ،واســـتثمارها أيضـــا

بوصف المســـرح أيضا قادرا على مدها
بطاقتـــه التخيليـــة فســـحا أكثـــر وأكبر

مـــن شـــأنها أن تكون هي مـــن منتجاته

وابتكاراتـــه وليـــس العكـــس ،وليـــس

معادال موازيا موضوعيا له.

وأخيرا طرح الحمدان عدة أسئلة مقلقا
للـــرأس وهـــي :كيـــف يمكننا أن نشـــكل

المسرحي أوال وأخيرا؟

متـــى تتحـــول هـــذه األصفـــار الرقميـــة
كائنـــات حيـــة ال تـــدع المجـــال واســـعا

أمام من يتحكم بها في ملعبه بوصفها

بيادق للعبة اإللكترونية الشائعة؟

كيف يصنع المســـرح تقنياتـــه البصرية

وليس العكس ،حيث ال تزال االستعارة
ماثلـــة بقوة فـــي أغلب التجـــارب التي

تستخدم التقنيات البصرية؟

متـــى تجـــد هـــذه التقنيـــات البصريـــة

والرقميـــة الهائلـــة موقعا فعليـــا لها في

أكاديمياتنـــا المســـرحية والفنية وليس
هامشيا؟

متـــى نـــدرك ان جيـــل األصبع للمســـرح

بالمرصاد؟

أســـئلة تروم التأســـيس لوهج اتجاهي
خـــاق فـــي المســـرح ومغايـــر فـــي كل

معطياته عن من سبقه من المؤسسين
التجاهات مسرحية سابقة.
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تقريــرًا عــن منطقــة العــا فــي

بثمن في هذه البيئة القاحلة والمالئمة لصنع أفالم الغرب األميركي.
وتقع بقايا مدينة دادان على بُعد أقل من  3كيلومترات باتجاه الشمال من المدينة
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الحاليــة ،وهــي عاصمــة للمملكة التي تحمل نفس االســم ،وهي حضارة عاشــت ما
بين القرن التاسع ونهاية القرن السادس ما قبل الميالد ،ومن ثم مملكة لحيان ،من
القرن الخامس حتى القرن األول قبل الميالد.

السيارة نونا التابعة لفريق فاتنفول للطاقة الشمسية من
هولندا تتنافس في فئة “تشالنجر” في اليوم الثاني من
بطولة بريدجستون العالمية للطاقة الشمسية للعام 2019
المقامة حاليا بمدينة داروين األسترالية (غيتي)

اللبنانيون “بال خبز” وغضب يجتاح وسائل التواصل
شــهدت بعــض المخابــز فــي لبنــان

عــن ســخطهم مــن األحوال الســئية

عطلــة نهايــة األســبوع بعــد إعــان

والتــي لــم يســلم منهــا حتــى رغيف

زحامــا شــديدا غيــر عــادي خــال
نقابــة أصحــاب األفــران فــي البــاد

اإلضــراب والتوقــف عــن بيــع الخبز

حتى تعالج الدولة “أزمة الدوالر”.

إضــراب األفران ســبقه قبل أســابيع

التــي آلــت إليهــا األمــور فــي لبنــان

الخبز.

وجــاءت أغلب التعليقــات معارضة
لقــرار اإلضــراب التــي أخذتــه نقابــة

أصحــاب األفــران .وطالــب آخــرون

تهديــد أصحــاب محطــات الوقــود
ومو ّزعــي المحروقــات باإلضــراب

األفــران وبمقاطعتهــم وباالعتمــاد

لمعالجــة األزمــة نفســها ،قبــل أن

أزمــة القمح والخبــز دفعت بالبعض

المفتــوح إذا لــم تتدخــل الحكومــة
تتراجــع عــن قرارهــا بعــد تعهــد

الحكومة اللبنانية بمعالجة األزمة.

بعــدم الرضــوخ لتهديــدات أصحاب

على بدائل.

إلعادة نشر مقطع فيديو من مقابلة
قديمــة كان قــد أجراهــا رئيــس

وكالعادة لم تمر األزمة مرور الكرام

الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري

التــي لجــأ إليهــا اللبنانيــون للتعبيــر

الخبز في لبنان.

عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي

األفيال تضحي

بحياتها إلنقاذ

بعضها البعض

عجــز حينهــا عن معرفة ســعر ربطة

الحديث مع الطفل ُينمي قدراته العقلية واللغوية
تبيــن الدراســات العلميــة أن بعــض اآلبــاء واألمهــات ال
يتحدثــون كثيــرا مع أطفالهم ،وهو ما قد يُ ّ
خلف آثارا ســلبية

تركي آل الشيخ يتنازل عن قضاياه بالمحاكم المصرية
أعلن رئيس هيئة الترفيه بالســعودية تركي آل الشــيخ ،أمس ،تنازله عن

جميع القضايا والشكاوى التي قدمها للمحاكم المصرية ضد من أساء له
عبر مواقع التواصل االجتماعي.

شــهدت تايلنــد األســبوع الماضــي

طويلة األمد عليهم ،تبدو واضحة للعيان كذلك في التكوين

وكتب آل الشــيخ عبر صفحته الرسمية

وسائل التواصل االجتماعي ..وعفا هللا

المأســاوية التــي قتل فيهــا قطيع

مــن بين هذه الدراســات ،واحدة أجراهــا الباحثان تود ريزلي

“فيســبوك”“ :لمصــر مكانــة كبيــرة فــي

ُ
وظن في البداية أن  6أفيال فقط

كبيــر فــي التحصيــل اللغــوي لــدى األطفــال ،تبعــا الختــاف

» »وقبل أسابيع ،كلف آل الشيخ
محاميه في مصر بمالحقة عدد من
األسماء التي وجهت له سبابا عبر
مواقع التواصل االجتماعي.

واحــدة مــن أكبــر الحــوادث

التشريحي ألدمغتهم.

مــن الفيلــة ،إذ غــرق  11فيــا مــن

وبيتــي هــارت فــي منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي،
َ
وخ ُل َصــت إلــى نتائــج مثيــرة للقلق ،كشــفت عن وجــود فارق

غرقت.

المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسر التي ينتمون إليها.

قطيع واحد في أحد األنهار.

لكــن عُ ثــر علــى  5أفيــال آخــرى
غرقى أيضا بعد أيام.
» »وخرج العاملون في حديقة خاو
ياي الوطنية بتفسير للواقعة

على أنها كانت مهمة إنقاذ .وأن

األفيال أثناء عبورها لنهر شالالت

الجحيم ،الذي يبلغ عمقه 150

مترا ،انزلق أحد الفيلة الصغار،

فانزلق اآلخرون تباعا في محاولة
إلنقاذه .وتلفت الواقعة االنتباه

إلى سمة التضحية الواضحة في

فعلى مدى أكثر من عامين ،عكف الباحثان على زيارة منازل

علــى موقــع التواصــل االجتماعــي

قلبــي وألهلهــا وقيادتهــا الكريمــة معــزة

خاصــة” .وأضــاف“ :لذلك قررت ســحب

يؤدي االنخراط في أنشطة تفاعلية مثل القراءة إلى تقارب أنماط
النشاط في الدماغ

العديــد مــن هذه األســر ،وقضيا ســاعة شــهريا فــي كل منزل،

ســن مبكــرة .فقــد أظهــرت دراســة أجرهــا فريــق بحثــي فــي

جهة ،واألطفال من جهة أخرى.

في أمراض الكالم واللغة ريتشيل روميو ،أنه يمكن أن يكون

لتســجيل مــا يدور فيه من أحاديث بيــن اآلباء واألمهات من

مدينــة بوســطن األميركية ،قادته عالمــة األعصاب المختصة

وتقــول كاثــي هيــراش باســيك ،التــي تديــر مختبــرا معنيــا

للتفاعــل بيــن الكبــار والصغار  -من خــال الحديث والحوار -

إن عــدم تحصيــل اللغــة بالقــدر المطلــوب “يجعل المــرء يبدأ

وفــي هــذا الســياق ،ســجل الفريــق محادثــات تجــري بيــن

وينعكــس مثــل هذا التأخر علــى الدماغ كذلك واســتجاباتها،

التــي ســمعها الصغــار خــال هــذه المحادثــات .وتبيــن أن

وتوضيــح طبيعــة االســتجابات الدماغيــة للتعــرض للغــة في

المهام المتعلقة بفهم اللغة على نحو أفضل.

بلغــة الرضــع في إحــدى جامعات والية فيالدلفيــا األميركية،

فوائد على نمو الدماغ ،وذلك بشكل واضح يمكن رصده.

السباق وهو في مركز متأخر من األصل”.

الوالديــن واألطفــال .وأولــوا اهتمامهــم إلــى عــدد المفــردات،

وهــو مــا بــات بوســع علمــاء األعصــاب اآلن ،التعــرف عليــه

األطفــال الذيــن شــاركوا في عــدد أكبر مــن المحادثــات ،أدوا

هذه األفيال.

 56قتيال حصيلة اإلعصار “هاغيبيس” في اليابان
واصــل عشــرات آالف رجــال اإلنقــاذ العمــل ليل اإلثنيــن في اليابــان بحثا عن
ناجيــن مــن اإلعصــار “هاغيبيس” الذي أدى إلى مصرع  56شــخصا ،في وقت

يهدد تجدد هطول األمطار بإعاقة جهود اإلغاثة.
وضــرب اإلعصــار هاغيبيــس القــادم

وأفــادت هيئــة اإلذاعــة اليابانيــة “ان

الســبت ،مــع ريــاح قاربــت ســرعتها

أرقام جمعها مراســلوها على األرض،
ً
شخصا لقوا مصرعهم ،فيما ال
بأن 56

مــن المحيــط الهــادئ اليابــان مســاء
 200كلــم بالســاعة ،وســبقته أمطــار
غزيــرة فــي وســط وشــرق وشــمال

شرق البالد.

اتــش كــي” مســاء أمــس ،بنــاء علــى

يزال  15آخرين في عداد المفقودين

بعد العاصفة المدمرة.

كل القضايا المرفوعة لمن أســاء لي في

شح األدوية بفنزويال يدفع المرضى للشعوذة
مع النقص المزمن في األدوية وزيادة نســبة التضخم في فنزويال ،يلجأ
عدد متزايد من األشــخاص إلى الشــعوذة لمعالجة األمراض الشائعة في

هذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة.
وتمتلــئ غرفــة االنتظــار الصغيــرة
فــي منزل المعالج بــراذر غوايانيس
فــي العاصمــة كاراكاس بالمرضــى

القادميــن مــن مختلــف أحيــاء

العاصمــة .ويقــول صاحــب هــذا

تقلب مستوى

المــكان إنه يعالــج نحو  200مريض
فــي األســبوع فــي غرفــة مضــاءة

بالشموع تضم ســريرين ومجموعة
مــن التماثيــل الجصيــة التــي يؤكــد

المعالج أنها تمثل “كيانات روحية”.

الجوكر يحتفظ

بصدارة إيرادات

الدخل يضر بصحة

السينما األميركية

المخ

تشــير دراســة حديثــة إلــى أن

احتفــظ فيلــم الحركــة والجريمــة

البالغيــن الذيــن يتفاوت دخلهم من

(الجوكــر) لألســبوع الثانــي بصــدارة

عام آلخر أو من يتعرضون لخفض

إيــرادات الســينما بأميــركا الشــمالية

كبير فــي رواتبهم تتراجع نتائجهم

مطلــع األســبوع محققــا  55مليــون

فــي تقييمــات الوظائــف اإلدراكيــة

دوالر.

والعقليــة في منتصف العمر مقارنة
بمن لديهم دخل مستقر.

نيــرو وفرانســيس كونــروي ومــن
إخــراج تــود فيلبــس .وجــاء فــي

علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن منــذ

المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة

 1990فــي دراســة شــملت 3287

الجديــد “عائلة آدامــز” (آدامز فاميلي)

بالغــا وكانــت أعمارهــم فــي بدايــة

بإيرادات بلغت  30.3مليون دوالر.

جمــع البيانات تتراوح بين  23و35

» »وجاء في المركز الثالث فيلم

عاما.

الخيال العلمي الجديد “رجل

» »وفحص الباحثون مدى تقلب

الجوزاء” (جيميني مان) بإيرادات

معدل الدخل بين عام وآخر ،وبدا
أن انخفاض الدخل أكثر من مرة

له تأثير أسوأ على صحة المخ

من انخفاضه مرة واحدة بنسبة

كبيرة خالل فترة الدراسة.

والفيلــم بطولــة خواكيــن

فينيكــس وزازي بيتــز وروبــرت دي

وجمــع الباحثــون بيانــات الدخــل

فرق إغاثة يابانية في ناغانو أمس اإلثنين (أ ف ب)

عما سلف”.

تلقت “البالد” باقة ورد من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ،وذلك
للتهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة إلصدار العدد األول من الصحيفة.

بلغت  20.5مليون دوالر .والفيلم
بطولة ويل سميث وماري

إليزابيث وينستد وكاليف أوين

ومن إخراج أنج لي.

