استقاالت جماعية في الجهاز الفني بـ“اتحاد السلة”
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قـــــــــرار تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة جـــديـــد

مطالبات بنتائج التحقيقات في

“فيديو الرشوة االنتخابية” بالعاصمة

سبورت

قدم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة بقيادة

السلة جاءت بعد نحو ثالثة أشهر من إعالن االتحاد

الكويـــت في الفترة من  ٢٣حتـــى  ٣٠نوفمبر المقبل.

رســـميا مـــن تدريـــب منتخب رجـــال الســـلة ،وجاءت
ً

قد أعلن فـــي يونيو الماضي تعاقده مع المدرب بيب
ً
خلفا للمدرب
لقيـــادة المنتخـــب خالل الفترة المقبلـــة

ورئيس وأعضاء لجنة التســـويق والفعاليات ورئيس
لجنـــة الحـــكام باالتحاد البحريني لكرة الســـلة قدموا

اإلســـباني قبـــل نحو شـــهر واحـــد عن انطـــاق بطولة

قـــرار اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية بتشـــكيل مجلس

المدرب اإلســـباني جوزيف بيب كالروس ،اســـتقالته
اســـتقالة الجهاز الفني لمنتخب السلة بشكل جماعي
بعد أن قدم مســـاعد المدرب حسين قاهري استقالته

وقدم مساعد المدرب الثاني أيضا هو اآلخر استقالته.
اســـتقالة المدرب كالروس من تدريب منتخب رجال

البحريني لكرة السلة التعاقد معه ،حيث كان االتحاد

الوطني ســـلمان رمضـــان .وجاءت اســـتقالة المدرب

الخليج لمنتخبات الرجال التي ســـتقام بضيافة دولة

وعلمت “البالد” ســـبورت ان كال من مدير المنتخبات

اســـتقالتهم لمجلس اتحاد السلة الجديد ،على خلفية
()08

إدارة جديد لالتحاد.
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المملكة وضعت أنظمة للعمل اإلنساني

جاللة الملك“ :الصدقات” ثمرة مباركة غرســتها يد الوالد الشيخ عيسى

إطالق شركة البحرين الوطنية
للبرودباند “بي نت”
علي الفردان من المنامة | تصوير رسول الحجيري

أطلقـــت شـــركة “بتلكـــو” مســـاء
رســـميا ،شـــركة البحريـــن
أمـــس
ًّ
الوطنيـــة للبرودبانـــد (بـــي نـــت)
والتـــي ســـتقدم خدمـــات شـــبكة
االتصال المتعلقة بالنطاق العريض
إلـــى جميـــع شـــركات االتصـــاالت
المرخصـــة ومـــن ضمنهـــم شـــركة

“بتلكـــو” .وأعلـــن وزير المواصالت
واالتصـــاالت كمال أحمـــد عن بدء
دخـــول الشـــركات من أجـــل تقديم
خدمـــات اإلنترنت األرضية لجميع
المســـتهلكين واألفـــراد لتكـــون
المنافسة مفتوحة لتقديم خيارات
أوسع للمستهلكين.
()04

جاللة الملك مستقبال المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي “الزكاة والتنمية الشاملة”

المنامة  -بنا

في أعمـــال المؤتمـــر الدولـــي “الزكاة

محمود.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة

مجلـــس حكمـــاء المســـلمين العالمـــة

وضعـــت األنظمـــة واألســـس الالزمة

قصـــر الصافريـــة أمـــس ،المشـــاركين

األزهر الشـــريف محمد أبوزيد األمير

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في

والتنميـــة الشـــاملة” يتقدمهـــم عضو
علـــي األميـــن ونائـــب رئيـــس جامعة

وأشـــار جاللة الملك إلـــى أن المملكة
لخدمـــة العمـــل الخيري واإلنســـاني،

ومـــا صنـــدوق الـــزكاة والصدقات إال

ثمرة مباركة غرســـتها اليـــد الميمونة
لصاحـــب العظمـــة الوالـــد الشـــيخ

عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة طيب
ً
تحقيقـــا لمبـــادئ الشـــراكة
هللا ثـــراه

المجتمعية الفاعلة.

()02

ﺗﻢ ﺑﻌﻮن ا ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻻﻃﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮودﺑﺎﻧﺪ  BNETﺧﻼل ﺣﻔﻞ
ﺗﺪﺷﻴﻦ أﻗﻴﻢ ﻳﻮم أﻣﺲ ارﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٦أﻛﺘﻮﺑﺮ وذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻋﺔ .Capital Club
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﺘﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ و أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة  BNETو اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ
ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻛﻤﺎل ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
وزﻳﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻼت و اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮره اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ

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

رئيسا تنفيذ ًّيا
نادر المؤيد ً

لهيئة للسياحة والمعارض
المنامة  -بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم ()86
لسنة  2019بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة

البحرين للسياحة والمعارض.

وجـ ــاء ف ــي الـ ـم ــادة األول ـ ــى م ــن ال ـمــرســوم

رئيسا
يعين السيد نــادر خليل المؤيد
ً
أنــه ّ

تنفيذيًّا لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

ونصت ال ـمــادة الثانية مــن الـمــرســوم ،أنه

على وزيــر الصناعة والتجارة والسياحة

تنفيذ هذا المرسوم ،ويُعمل به من تاريخ
صدوره ،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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جاللة الملك يجري اتصا ً
ال هاتف ًّيا
بسمو أمير دولة الكويت
المنامة  -بنا

أجـــرى عاهـــل البـــاد صاحـــب

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن
عيســـى آل خليفـــة اتصـــاالً

هاتفيا أمـــس بأخيه أمير دولة
ًّ
الكويـــت الشـــقيقة صاحـــب

الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمد
الجابـــر الصبـــاح ،أعرب جاللته
خـــال االتصـــال عـــن تهنئتـــه

بمناسبة عودة
سموه إلى
دولة الكويت
الشقيقة بعد إجراء
الفحوصات الطبية

بمناســـبة عـــودة ســـموه إلـــى

دولـــة الكويـــت الشـــقيقة بعـــد

إجـــراء الفحوصات الطبية في
الخـــارج والتـــي تكللـــت بفضل

هللا تعالـــى ومنّتـــه بالتوفيـــق

داعيا جاللته المولى
والنجاح،
ً

العلي القدير أن يحفظ ســـموه
ويديـــم عليـــه نعمـــة الصحـــة
والعافيـــة مشـــي ً
دا جاللتـــه

بالعالقات األخوية والتاريخية
التي تربط البلدين والشـــعبين
لدولـــة

الشـــقيقين ،متمن ًّيـــا
الكويت وشـــعبها الشقيق دوام

التطور والرخاء بقيادة سموه.

عبـــر ســـمو أمير
ومـــن جانبـــهّ ،

دولـــة الكويـــت عن بالغ شـــكره
وتقديـــره على مشـــاعر جاللته
النبيلـــة التـــي تعكـــس عمـــق

العالقات الطيبة والوثيقة بين
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين،
متمن ًّيـــا لجاللتـــه دوام الصحة
والعافيـــة ولمملكـــة البحريـــن

وشـــعبها كل الرفعـــة واالزدهار
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة

لجاللته.

جاللة الملك يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية الـ16

الشــيخ أحمد بن محمد يســتمع لمالحظات وتوجيهات عاهل البالد الســديدة

المنامة  -بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في قصر الصافرية أمس ،رئيس ديوان الرقابة المالية
واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ،حيث رفع إلى جاللته تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية السادس عشر للسنة
المهنية (.)2019 /2018

المســـاءلة وتعزيز الشـــفافية ،حيث
جـــاء التقريـــر متضمنـــا المالحظات

الجوهرية والتوصيات التي توصل
إليهـــا مـــن خـــال أعمـــال الرقابـــة

وقـــد أثنـــى صاحـــب الجاللـــة الملك

واإلدارية في أداء هذه المسؤوليات

كـــرس لـــه الديـــوان كافـــة إمكاناتـــه

علـــى الجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلها

علـــى الوجـــه األكمـــل والحفـــاظ

البشـــرية والماديـــة وبـــذل قصـــارى

رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة

علـــى اســـتقاللية عملـــه بمـــا يســـهم

الجهـــود الممكنـــة لتحقيـــق أهدافـــه

واإلداريـــة والكـــوادر العاملـــة فيـــه،

فـــي تحســـين أداء وزارات الدولـــة

وتفعيـــل اختصاصاته باإلضافة إلى

منوهـــا بأدائهم المتميـــز وما حققوه

ومؤسســـاتها وضمـــان الوصول إلى

إطـــاع جاللته على برامج التطوير

مـــن إنجازات فـــي إطـــار المحافظة

أعلى مستويات اإلنتاجية والكفاءة

المستقبلية للديوان.

علـــى المـــال العـــام والتحقـــق مـــن

والتوظيـــف األمثـــل لكافـــة الموارد

وبهـــذه المناســـبة ،أفـــاد بـــأن هـــذا

ســـامة ومشـــروعية أوجـــه إنفاقـــه

تحقيقا للمصلحة العامة.

التقريـــر يعتبـــر التقريـــر الســـنوي

المتواصـــل

فـــي ظـــل الحـــرص علـــى تطبيـــق

وعقب المقابلة صرح الشـــيخ أحمد

الســـادس عشـــر الـــذي يصـــدره

والرعايـــة الكريمـــة التـــي يحظـــى

أعلـــى درجـــات النزاهـــة والمهنيـــة

بن محمد آل خليفة بأنه قد تشـــرف

الديـــوان ،كجهـــة مســـتقلة ماليـــا

بهـــا من لـــدن عاهـــل البـــاد صاحب

والشـــفافية فـــي محتـــوى التقاريـــر

بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية

وإداريـــا وعضويـــا عـــن الســـلطتين

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

التي يتم إصدارها.

واإلدارية السنوي  2019/ 2018إلى

التشـــريعية والتنفيذيـــة ويعمـــل

خليفة ،وبأنه قد تشـــرف باالستماع

وأشـــاد جاللتـــه بالـــدور المهـــم الذي

مقام صاحب الجاللة الملك بموجب

بمهنيـــة عالية مع الجهات الخاضعة

إلـــى مالحظـــات وتوجيهات جاللته

يضطلـــع بـــه ديـــوان الرقابـــة المالية

المادة ( )19من قانون الديوان والذي

لرقابته على تحسين األداء وتأمين

الســـديدة فيمـــا يتعلق بمـــا ورد في

التقرير من مالحظات وتوصيات.

الماليـــة واإلداريـــة واألداء التـــي
أنجزها خالل الســـنة المهنية 2018
.2019/

وفـــي ختـــام تصريحه ،أفـــاد بأن ما
تحقـــق للديـــوان مـــن تطـــور ونمـــاء

منذ تاريخ إنشـــائه ،يعود إلى الدعم
والتوجيـــه

الســـديد

منصة مهمة لطرح المبادرات الرامية لتحقيق أهداف الفريضة بكفاءة

جــالــة الــمــلــك يــســتــقــبــل الــمــشــاركــيــن بــمــؤتــمــر الـــزكـــاة والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة

المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة،

فــي قصر الصافرية أمس ،المشــاركين في أعمــال المؤتمر الدولي “الزكاة
والتنميــة الشــاملة” يتقدمهــم عضــو مجلــس حكمــاء المســلمين العالمــة

علــي األميــن ونائــب رئيــس جامعة األزهر الشــريف محمد أبــو زيد األمير

محمود ،الذي ينظمه صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشــؤون
اإلسالمية واألوقاف ،بالتعاون مع مركزي “كامبريدج ولندن” لالستشارات

والبحــوث والتدريب ،ومجموعة الرقابة لالستشــارات الشــرعية والمالية
بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،وذلك للســام علــى جاللته بمناســبة انعقاد

أعمال المؤتمر في مملكة البحرين ،بمشاركة دولية واسعة.
ورحـــب جاللـــة العاهـــل بالجميـــع،

للمشاركين كل التوفيق والنجاح.

المتميـــزة مـــن العلمـــاء والخبـــراء

باإلنجـــازات المهمـــة التـــي حققتهـــا

منوهـــا بمشـــاركة هـــذه النخبـــة

والمختصين فـــي هذا المؤتمر الذي
يوفـــر فرصـــة هامـــة لطـــرح األفكار
والمبـــادرات التـــي تحقـــق أهـــداف

الـــزكاة بكفـــاءة وتعـــزز تطبيقاتهـــا

المعاصرة في العالم اإلسالمي.

ونـــوه جاللـــة الملـــك خـــال اللقـــاء
مملكـــة البحريـــن فـــي القطاعـــات

المالية والمصرفيـــة في ظل ارتكاز
رؤيتهـــا االقتصاديـــة  2030علـــى
مبـــادئ االســـتدامة والتنافســـية

والعدالـــة والتضامـــن االجتماعـــي،

وأكـــد جاللتـــه أهميـــة هـــذا المؤتمر

الســـيما وأن المملكـــة تعـــد من رواد

ضـــرورة اســـتثمار البحـــث العلمـــي

علـــى المســـتوى العالمـــي ،وحققـــت
ً
ً
كبيـــرا فـــي اســـتقطاب
نجاحـــا

الدولـــي ومـــا تناقشـــه محـــاوره من

فـــي تفعيـــل األدوار الحضاريـــة

والمســـتدامة

للـــزكاة

باإلضافـــة

إلـــى تكويـــن رؤيـــة استشـــرافية

ومقاصدية لألهداف الشـــاملة لهذه
الفريضـــة وتطبيقاتهـــا التنمويـــة،
ً
شاكرا جاللته جهود صندوق الزكاة

والصدقـــات وجميـــع القائميـــن على
ً
ومتمنيا
التنظيم واإلعداد للمؤتمر،

تنميـــة قطـــاع الصيرفة اإلســـامية

المؤسســـات

والعالميـــة

الماليـــة

المرموقـــة

اإلقليميـــة
ووضعـــت

األنظمـــة واألســـس الالزمـــة لخدمة
العمـــل الخيـــري واإلنســـاني ،ومـــا
صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات إال

ثمرة مباركة غرســـتها اليد الميمونة
لصاحـــب العظمـــة الوالـــد الشـــيخ

الضيوف :دور محوري
للمملكة بدعم وتعزيز
المسيرة المصرفية
والمالية اإلسالمية

البحرين تحقق إنجازات
مهمة بالقطاعات
المصرفية بارتكازها
على مبادئ العدالة

وضع األنظمة
واألسس الالزمة
لخدمة العمل
الخيري واإلنساني

“الصدقات” ثمرة مباركة
غرستها يد الوالد الشيخ
عيسى تحقيقا لمبادئ
الشراكة المجتمعية

عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب
ً
تحقيقـــا لمبادئ الشـــراكة
هللا ثـــراه

عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر إلـــى

صاحـــب الجاللـــة علـــى اســـتضافة

الذين لقوه ،مشيدين بدور البحرين

العمـــل الخيـــري واإلنســـاني النابعة

مـــن جانبهـــم ،أعرب ضيـــوف البالد

مملكـــة البحرين لهذا المؤتمر وعلى
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة

المصرفيـــة والماليـــة اإلســـامية

وقيـــم الخيـــر والتكافـــل البحرينية

المجتمعية الفاعلة.

المحوري في دعم وتعزيز المسيرة
وبتجربتهـــا الرائـــدة علـــى مســـتوى

من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف
األصيلة.

03

local@albiladpress.com

سمو رئيس الوزراء يهنّئ أمير الكويت بمناسبة شفائه

الخميس  17أكتوبر  18 - 2019صفر  - 1441العدد 4020

مــتــم ـ ّن ـ ًيــا ســمــوه لــلــدولــة الــشــقــيــقــة اطـــــراد الــتــقــدم والــنــمــاء

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة
نائب رئيس الوزراء العماني

المنامة -بنا

بعــث رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان ال خليفة،

المنامة -بنا

برقيــة تهنئــة إلى أخيه صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح أمير

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال

دولة الكويت الشــقيقة ،بمناســبة عودته إلى دولة الكويت الشــقيقة بســامة هللا
وحفظــه ،بعــد أن مــن المولــى ّ
ّ
وجــل على ســموه بنعمــة الشــفاء والتعافي إثر
عــز

خليفة ،برقية تهنئة من أخيه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
بســلطنة عمان الشــقيقة صاحب الســمو فهد بن محمود آل ســعيد ،وذلك

الوعكة الصحية التي ألمت به؛ هذا نصها:
حضـــرة صاحـــب الســـمو األخ العزيـــز
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح

حفظه هللا ورعاه

أمير دولة الكويت الشقيقة

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاتـــه

أن نع ّبر لســـمو أخينـــا العزيز عن خالص

وبعد،،،

فإنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا واعتزازنـــا

بمناســبة نجــاح الفحوصــات الطبيــة التــي أجراهــا ســموه والتــي تكللــت

تهانينـــا وتبريكاتنـــا بمناســـبة عـــودة

بفضل هللا وتوفيقه بالنجاح.

ســـموكم إلـــى أرض الوطن بســـامة هللا
ّ
وجل
مـــن المولى عـــ ّز
وحفظـــه بعـــد أن ّ

وفيما يلي نص البرقية:

عليكـــم بنعمـــة الشـــفاء والتعافـــي إثـــر

سمو رئيس الوزراء

سمو أمير دولة الكويت

الوعكة الصحية التي ألمت بسموكم.
ّ
وجـــل أن يم ّتـــع
وإننـــا لندعـــو هللا عـــ ّز

الشـــقيقة اطراد التقدم والنماء في ظل

الشقيقين دوام الرفعة واالزدهار.

وطـــول العمـــر ،متمنيـــن لدولـــة الكويت

الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبينا

سالمين.

ســـموكم بموفـــور الصحـــة والســـعادة

قيادتكم الحكيمـــة ،وللعالقات األخوية

صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن ســـلمان آل خليفة الموقر رئيس
مجلس الوزراء  -مملكة البحرين

إنه ليطيب لي أن أبعث إلى سموكم

وهللا يحفظكـــم ،ودمتـــم برعايتـــه

بأخلـــص التهانـــي القلبيـــة بمناســـبة

إجـــراء الفحوصـــات الطبيـــة التـــي
تكللـــت بالنجـــاح ،ســـائال المولى ع ّز

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزي ًدا من برقيات التهنئة

ّ
وجـــل أن يمتعكـــم بموفـــور الصحة

والعافيـــة ،وأن يحقـــق للشـــعب
البحرينـــي الشـــقيق ،كل مـــا يتطلـــع

إليـــه مـــن مزيـــد التقـــدم والرفعـــة

والنماء في ظـــل قيادته الحكيمة..
إنه سميع مجيب الدعاء.

فهد بن محمود آل سعيد نائب
رئيس الوزراء سلطنة عمان

سمو ولي العهد يهنئ أمير الكويت
بسالمته بعد عودته من رحلة عالجية

كبار المسؤولين والمواطنين يرفعون التبريكات لسموه بنجاح الفحوصات الطبية

المنامة -بنا

المنامة  -بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مزي ًدا من برقيات التهاني والتبريكات
من كبار المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين بمناسبة ،نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه ،وتكللت
بفضــل هللا بالنجــاح ،رفعــوا فيهــا إلــى مقام ســموه الكريم أســمى آيــات التهاني والتبريــكات بهذه المناســبة الطيبة،

ســائلين هللا العلي القدير أن يحفظ ســموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويســ ّدد خطاه لما فيه الخير والنماء

للبالد ،وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.

هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقيات التهاني من كل من:
كمـــال بـــن أحمـــد بـــن محمـــد وزيـــر

جمـــال الرويعـــي المنـــدوب الدائـــم

الشـــيخة مي بنـــت محمـــد آل خليفة

في نيويورك

المواصالت واالتصاالت

لمملكـــة البحرين لـــدى األمم المتحدة

بعـــث ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

المركزي.

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

رسول عبدهللا الحداد.

عبدالغني علي الشـــويخ األمين العام

باس

محمـــد غســـان محمد شـــيخو ســـفير

واألمومة

مجلـــس اإلدارة  -شـــركة الفنـــار

أحمـــد جاســـم راشـــد العكبـــري رئيس

إندونيســـيا وكافـــة منتســـبي الســـلك

اإلدارة  -شركة يوسف بن أحمد كانو

فـــوزي عبداللطيـــف الناصـــر وحرمـــه

الرياضي والثقاف.

حسن بن علي البنفالح.

العطوان.

الدبلوماسي بالسفارة

مملكـــة البحريـــن لـــدى الجمهوريـــة

التركية

عبدالرحمن

فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس

دولة الكويت الشقيقة بسالمة هللا
وحفظـــه ،بعد إجـــراء الفحوصات

محمد حسين يتيم.

مشـــعل عبدالنبـــي الشـــعلة رئيـــس

لالستثمار القابضة.

الشـــقيقة ،بمناســـبة عودتـــه إلـــى

محم فخرو وعائلتهم.

أميـــن العريـــض الرئيـــس التنفيـــذي

إبراهيـــم يوســـف العبـــدهللا ســـفير

الجابـــر الصباح أمير دولة الكويت

غســـان وطارق أبناء المرحوم قاســـم

هند بنت ســـلمان بن خليفة آل خليفة

مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة

الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد

والثروة البحرية.

عبدالنبي الشعلة

علي البوعينين النائب العام

خليفـــة ،برقية تهنئـــة إلى صاحب

نبيـــل المحمد أبوالفتح وكيل للزراعة

علي حسين يتيم.

رئيـــس وأعضاء جمعية رعاية الطفل

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل

لمجلس التعليم العالي.

الوجيـــه محمـــد بـــن الشـــيخ إســـحاق

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الطبيـــة في الخـــارج والتي تكللت

بفضل هللا تعالى ومنته بالتوفيق

شركة “إدامة”.

والنجـــاح ،داعيـــا ســـموه المولـــى

العلي القدير أن يحفظ ســـمو أمير

مجلـــس إدارة نـــادي مدينـــة عيســـى

الكويت ويديم عليه نعمة الصحة

نبيـــل خالد كانو عضو مجلس اإلدارة

لطيفة عبدهللا عبدالكريم المير.

راشـــد فهـــد العطـــوان وعمـــوم عائلـــة

والعافية.

علـــي محمـــد الزيـــرة ســـلمان صالـــح

محمـــد بـــن حســـن البنفـــاح عضـــو

حســـن فـــاروق الـــدوي نائـــب رئيـــس

مماثلة إلى ولي عهد دولة الكويت

 -شركة يوسف بن أحمد كانو

المحيميد الرئيس التنفيذي  -شـــركة

مجلـــس إدارة مصـــرف البحريـــن

كمـــا بعـــث ســـموه برقيـــة تهنئـــة

سمو ولي العهد

الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ نـــواف
األحمـــد الجابـــر المبـــارك الصبـــاح

بمناسبة عودة سمو الشيخ صباح
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح إلى دولة

الكويـــت الشـــقيقة بحفـــظ هللا

وسالمته.

مجلس المحرق البلدي.

محمد بن مبارك :توظيف االقتصاد الرقمي لتطوير المناهج

تنفيذ منظومة إلكترونية توفر قدرا كبيرا من المعلومات للباحثين عن عمل

المنامة  -بنا

ترأس نائ ــب رئيس مجلس ال ــوزراء ،رئيس

بع ــد ذلك ،اطلع المجل ــس على عرض تضمن

س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن مب ــارك آل خليف ــة

والتدري ــب ال ــواردة ضم ــن اإلط ــار الموح ــد

المجل ــس األعلى لتطوي ــر التعليم والتدريب

استعراض عالقات الصداقة مع كندا

صب ــاح أم ــس ،اجتم ــاع المجل ــس األعل ــى

الرفاع  -قوة الدفاع

س ــموه االجتم ــاع باإلش ــادة بم ــا تضمن ــه

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

العســـكري الكنـــدي المعتمـــد لـــدى

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

أبوظبـــي وبالمدير اإلقليمي لتطوير

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ

القيادة العامة صبـــاح أمس ،العقيد
 DAVE MILLERوهـــو الملحـــق

العســـكري الكنـــدي المعتمـــد لـــدى
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي
أبوظبـــي ،حيـــث قـــدم لـــه ROALD
 VAN RNSBURGوهـــو المديـــر

اإلقليمي لتطوير األعمال في شركة
(CANADA

،)RHEINMETAL

بحضور رئيس هيئة األركان الفريق

الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وخـــال اللقـــاءّ ،
رحـــب القائـــد العام
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالملحـــق

مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي

األعمال في شركة (RHEINMETAL

 ،) CANADAحيـــث تم اســـتعراض
عالقـــات الصداقـــة الطيبـــة القائمـــة

بيـــن البلديـــن الصديقيـــن وســـبل

تعزيزها فـــي العديد مـــن المجاالت

وخاصة المجال العسكري.

حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة

العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد

لتطوي ــر التعلي ــم والتدري ــب ،حيث اس ــتهل
الخط ــاب الس ــامي لعاه ــل الب ــاد صاح ــب
الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى آل خليفة

ف ــي افتت ــاح دور االنعقاد الثان ــي من الفصل
التش ــريعي الخام ــس لمجلس ــي الش ــورى

والنواب ،وتوجيه جاللته بالعمل على تطوير
االقتص ــاد الرقم ــي وال ــذكاء االصطناع ــي،

مؤك ــدا أن المجل ــس األعلى لتطوي ــر التعليم

والتدري ــب يأخذ على عاتقه تطوير المناهج

التعليمية والتدريبية ،عبر توظيف االقتصاد
الرقم ــي وال ــذكاء االصطناعي ،إنف ــاذا لرؤية

جاللته وتوجيهاته السامية.

شرحا لسير العمل في برامج تطوير التعليم
للبرام ــج الحكومي ــة ذات األولوي ــة ،حي ــث

اطمأن المجلس على ما تم إنجازه بناء على
مؤش ــرات األداء له ــذه البرام ــج ،كما اس ــتمع

المجل ــس إل ــى ش ــرح ح ــول إس ــتراتيجية
التعلي ــم م ــا بع ــد المدرس ــي ،الت ــي ته ــدف
إل ــى تطوي ــر مخرج ــات التعلي ــم ،بم ــا يخدم

توجهات واحتياجات سوق العمل ،ومن ذلك

دع ــم دور مجل ــس التعليم العال ــي ،والتركيز
عل ــى تطوي ــر البرام ــج التمهيدي ــة ،وتنوي ــع

التخصصات ف ــي برامج مؤسس ــات التعليم
العالي.

كم ــا اس ــتمع المجل ــس إل ــى ش ــرح ،قدم ــه
مجل ــس التنمي ــة االقتصادي ــة ،ح ــول منصة
مه ــارات التوظيف ،وهي عبارة عن منظومة

جانب من االجتماع

إلكتروني ــة توف ــر قدرا كبيرا م ــن المعلومات
للباحثي ــن ع ــن عم ــل م ــن خالل ع ــرض أهم
المه ــارات والوظائ ــف الت ــي يتطلبه ــا س ــوق

العم ــل ،كم ــا تس ــهم ه ــذه المنظوم ــة ف ــي

مس ــاعدة المؤسس ــات التعليمية والتدريبية
عل ــى تصمي ــم برامجه ــا بحي ــث تتس ــق

ومتطلب ــات س ــوق العم ــل م ــن الوظائ ــف

المس ــتقبلية ،وفي الوقت نفسه تشكل رافدا
مهم ــا من المعلومات للمؤسس ــات الحكومية

وأرب ــاب العمل ،ولهذا الغرض ش ــهد المجلس
توقي ــع مذك ــرة تفاه ــم بي ــن صندوق س ــوق

العمل (تمكين) وهيئة المعلومات والحكومة
اإللكتروني ــة؛ للب ــدء في تنفيذ مش ــروع هذه
المنظومة.

سعد ،ومساعد رئيس هيئة األركان
لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء الركـــن
بحري يوسف أحمد مال هللا ،وعدد

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يبعث تهنئة لمدير االتحاد الرياضي العسكري

بمناســـبة فـــوز المنتخـــب العســـكري البحرينـــي علـــى نضيـــره البرازيلـــي

المنامة  -بنا

بعــث القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمد آل خليفــة برقية تهنئة

إلــى مديــر االتحــاد الرياضي العســكري العميد الركن محمد عبداللطيف فهد جــال وإلى أعضاء بعثة
المنتخبــات العســكرية لقــوة دفــاع البحرين بمناســبة فــوز المنتخب العســكري لكرة القــدم لقوة دفاع

البحرين على نظيره المنتخب البرازيلي العسكري في مباراة كرة القدم ضمن منافسات دورة األلعاب
العالمية العسكرية السابعة المقامة بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بنتيجة هدف

تنويه بجهود “األعلى للصحة”
الرفاع  -قوة الدفاع

دون رد ،مؤكدا أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق لوال دعم واهتمام وتوجيهات عاهل البالد القائد األعلى
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،هذا نصها:
العميد الركن محمد عبداللطيف

فـــي دورة األلعـــاب العالميـــة

لـــوال توجيهـــات ســـيدي حضرة

مدير االتحاد الرياضي العسكري

مدينة يوهان بجمهورية الصين

عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد

فهد جالل

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

لقوة دفـــاع البحرين برئيس المجلس
األعلـــى للصحـــة ،مشـــي ًدا بالجهـــود

العامـــة صباح أمس ،رئيـــس المجلس

المجلـــس األعلـــى للصحـــة لتطويـــر

وبركاته،،،

المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن

لكـــم وألعضـــاء البعثـــة ولجميع

البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة
األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ
محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وخـــال اللقـــاء ،رحـــب القائـــد العـــام

الطيبـــة المبذولـــة التـــي يقدمهـــا

الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا

وتحســـين جودة الخدمـــات الصحية

يســـرني ويطيـــب لـــي أن أعرب

بمملكة البحرين.

العبـــي

منتخبنـــا

العســـكري

العســـكرية الســـابعة المقامة في
الشـــعبية

بخالـــص

تحياتـــي

واعتـــزازي علـــى مـــا بذلـــوه من
جهـــد وذلـــك بفـــوز فريـــق كـــرة
القـــدم علـــى نظيـــره المنتخـــب

البرازيلي ،حيث إن هذا النجاح
الـــذي تحقـــق مـــا كان ليتحقـــق

صاحب الجاللـــة الملك حمد بن

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

المفدى القائد األعلى حفظه هللا

وتفضلـــوا بقبـــول فائـــق التحيـــة

ورعاه.

وبهذه المناسبة لكم مني خالص
التحيـــة على مـــا حققتمـــوه من
فـــوز ورفع اســـم وعلـــم مملكتنا

الغالية.

واالحترام،،،

المشير الركن

خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين
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سمو محافظ الجنوبية :ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين
المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل محافظ المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة

آل خليفــة فــي المجلــس األســبوعي بالمحافظــة ،وجهــاء وأعيــان المحافظة

وعد ًدا من كبار المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية.
وفـــي مســـتهل اللقـــاءّ ،
رحـــب ســـمو

الوالـــد األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

المحافظ بالحضور ،مؤك ًدا ســـموه أن

خليفة ،ورؤية ولي العهد األمين نائب

المهمـــة التـــي تؤكـــد تعزيـــز التواصل

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي

المجلـــس األســـبوعي إحـــدى القنوات

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

المباشـــر وتوطيد الروابط المجتمعية
ً
تنفيـــذا
بيـــن المحافظـــة واألهالـــي،

وأشـــار ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن

الجنوبيـــة تســـعى لتحقيـــق مختلـــف

للتوجيهـــات الســـديدة لقيـــادة عاهـــل
عيســـى آل خليفـــة ،وبدعـــم ومؤازرة

رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

المحافظة تحتضن
العديد من مشاريع
التنمية المستدامة

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

علـــي آل خليفـــة إلـــى أن المحافظـــة

الـــرؤى والتطلعـــات التي يطمـــح إليها

المواطنـــون مـــن خـــال توفيـــر البيئة

الحضاريـــة ،حيـــث تشـــهد المحافظـــة
العديـــد من المشـــاريع ،وذلك للنهوض
بـــرؤى وتطلعـــات األهالـــي وتوفيـــر
السبل الكفيلة إلبراز الصورة التنموية

األهليـــة وتفعيل الشـــراكة المجتمعية

التكافل والتنمية المجتمعية الرائدة.

نهـــج التواصل بشـــكل دائم ومســـتمر،

والمستدامة.

فـــي مختلـــف المبـــادرات التـــي تعـــود

من جهتهم ،عبر الحضور عن شكرهم

معربين عن تقديرهم لدور المحافظة

وأوضـــح ســـموه الـــدور البـــارز الـــذي

بالنفـــع علـــى مختلف فئـــات المجتمع،

تلعبـــه المحافظـــة فـــي مـــد جســـور

مؤك ًدا سموه دور رؤية المحافظة في

وتقديرهـــم لحـــرص ســـمو الشـــيخ

الجنوبية في إبراز مختلف المشـــاريع

خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة

والمبـــادرات التـــي تهـــدف لخدمـــة

التعـــاون والتنســـيق مـــع المؤسســـات

احتضـــان مختلف اآلراء التي تجســـد

علـــى اللقـــاءات المباشـــرة وترســـيخ

المجتمع في مختلف المجاالت.

موتمر صحافي لشركة بتلكو
ٔ

إطالق شركة البحرين الوطنية للبرودباند “بي نت”

تـــقـــدم خـــدمـــات شــبــكــة اتـــصـــال الــنــطــاق الــعــريــض إلــــى جــمــيــع شـــركـــات االتـــصـــاالت
علي الفردان من المنامة (تصوير :رسول الحجيري)

رســميا ،شــركة البحريــن الوطنيــة
أطلقــت شــركة “بتلكــو” مســاء أمــس
ًّ

للبرودبانــد (بــي نــت) والتــي ســتقدم خدمــات شــبكة االتصــال المتعلقــة

بالنطــاق العريــض إلــى جميــع شــركات االتصــاالت المرخصة ومــن ضمنهم
شركة “بتلكو”.

وأعلن وزير المواصالت واالتصاالت

مصلحة المستهلكين والشركات.

مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات اإلنترنت

وفـــرص” فـــي الوقـــت ذاتـــه ،منهـــا

كمال أحمد عن بدء دخول الشركات
األرضية لجميع المستهلكين واألفراد
لتكـــون المنافســـة مفتوحـــة لتقديـــم

خيارات أوسع للمستهلكين.

وأكد أن المشـــروع يحمـــل “تحديات
التحـــدي على التعامـــل على الطلبات

بـــدون بطء ،لكنه أكد أن شـــركة “بي

نت” ســـتكون عمود فقري في قطاع

ويعد فتح الشبكة األرضية للمنافسة

االتصاالت ،وأن هذا المشروع يصب

ثانـــي أهـــم خطـــوة بعـــد فتـــح قطاع

البحرين جاهزة التحول الرقمي في

بين مختلف المشـــغلين في البحرين،
االتصاالت المتنقلة قبل نحو عقدين.
واعتبـــر الوزيـــر شـــركة “بي نـــت” من
أهـــم المشـــاريع التـــي عملـــت عليهـــا

البحريـــن طـــوال الســـنوات الماضيـــة

فـــي توجيهـــات جاللة الملـــك لتكون

الوقـــت الذي باتت فيـــه هناك حاجة
لمواكبـــة التغيـــرات ووتبنـــي الـــذكاء
االصطناعـــي

وإنترنـــت

وغيرها من التطورات.

األشـــياء

في قطتـــاه االتصـــاالت ،ووصف أنها
مشروع ّ
اتسم بشدة التعقيد حتى أن

تصميمها بعناية لكي ترمز إلى شبكة

زبائنهم.

رئيســـي من الخطـــة الوطنية الرابعة

مـــع الحـــرص علـــى إعطـــاء الشـــركة

عمليـــة الفصـــل بالشـــكل المطلـــوب

المشـــروع علـــى أرض الواقـــع ،ولكـــن

واالتصاالت تعكف على االنتهاء من

بتلكو.

مـــن جانبـــه ،رئيـــس مجلـــس إدارة

االستمرار في تطوير البنية التحتية

آل خليفـــة قـــال إن شـــركة البحريـــن

هـــذه الخدمات إلى نســـبة  % 95من

خدمـــات شـــبكة االتصـــال المتعلقـــة

والمؤسسات.

االتصـــال المرخصـــة ومـــن ضمنهـــم

تهـــدف شـــركة بـــي نـــت إلـــى تقديـــم

ّ
شـــككوا في إمكانية تحقق
الكثيرين

بعد نحو ســـنتين مـــن العمل وتعديل
األنظمـــة

واستشـــارات

الشـــركة

ومشـــاركة جميع األطـــراف تم تنفيذ
المشـــروع علـــى أرض الواقـــع ،حتـــى
أن بعـــض الـــدول باتـــت ترغـــب فـــي

االستفادة من تجربة البحرين.

وقـــال الوزيـــر إن “بـــي نـــت” بـــدأت

تستلم طلبات من الشركات المنافسة
لبتلكو مثـــل “فيفا” و”زيـــن” من أجل
تشـــغيل خدمات اإلنترنت عبر شبكة

األليـــاف الضوئيـــة وهو ما يصب في

ونـــوّ ه الوزيـــر أن المشـــروع هو جزء

لالتصـــاالت وأن وزارة المواصـــات

وضع الخطة الوطنية الخامسة.

االتصـــال الوطنية ومملكـــة البحرين

الجديـــدة هوية مســـتقلة عن شـــركة

وبالطريقـــة التـــي تتماشـــى مـــع

رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة بتكاتـــف

اســـتراتيجية الحكومـــة ورؤيتهـــا

وأكد أن شركة “بي نت” ستركز على

“بتلكـــو” الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفة

لإلنترنـــت فائـــق الســـرعة وتوصيـــل

الوطنيـــة للبرودبانـــد ،ســـوف تقـــدم

المســـاكن و % 100مـــن الشـــركات

بي نـــت إلى جميع شـــركات االتصال
ّ
تعزز التنافســـية
فـــي المملكـــة بآليـــة

بالنطاق العريض إلى جميع شـــركات

وبيـــن أنـــه مـــن خـــال هـــذا الفصـــل،
ّ

للزبائن.

شركة بتلكو.

خدماتها بجودة عاليـــة وكفاءة أكبر
ُتمّ كـــن شـــركات االتصال مـــن تقديم

بالـــدور الفعـــال الـــذي قـــام بـــه فريق

وأشـــار إلـــى أن العالمـــة التجاريـــة

الخاصـــة بشـــركة “بـــي نـــت” التي تم

وروح الفريـــق الواحـــد ممـــا يعكـــس

الشـــركة تعمل فـــي خدمـــات الجملة

وأكـــد حـــرص “بتلكـــو” علـــى إتمـــام

ودؤوب اتســـم بالحـــس الوطنـــي

المســـتقبلية لقطـــاع االتصـــاالت ،كما

خدمـــات اإلنترنـــت المتطـــورة إلـــى

اإلنجـــاز ّ
تـــم نتيجـــة عمـــل متواصل

مـــن جانبه ،أشـــار الرئيـــس التنفيذي

أكـــد علـــى االلتـــزام بتقديـــم خدمات

وتســـاهم فـــي االرتقـــاء بالخدمـــات

المقدمـــة مـــع توفير حريـــة االختيار

الجميـــع لتجـــاوز التحديـــات وإنجاز

المستحيل ضمن فريق البحرين”.

واختتـــم بالقول “أود أن أشـــكر هيئة

لشـــركة “بي نت” محمد بوبشـــيت أن
لقطـــاع كابـــات األليـــاف البصريـــة

وأنـــه بعد االنتهاء مـــن عملية الفصل
القانونيـــة بيـــن بتلكـــو لخدمـــات

التجزئـــة وشـــركة “بـــي نت” فـــي أنه
يجـــري العمـــل علـــى الفصـــل المالـــي

تنظيـــم االتصاالت لدعمهم المســـتمر
ً
أيضا أن
أثنـــاء عمليـــة الفصـــل وأود

وبيـــن أن هناك أكثر من  10شـــركات

المهنـــدس كمـــال بن أحمـــد الهتمامه

خدمـــات اإلنترنـــت عبـــر الشـــبكة

ّ
ًّ
خاصا إلى سعادة الوزير
أوجه شكرً ا

للشركتين في المرحلة المقبلة.

في الســـوق المحلية تستطيع تقديم

وقال الشـــيخ عبدهللا “أريد أن أشيد

الشـــخصي في تنفيذ خطـــة الفصل،
فهو لم يتأخر أب ًدا عن مساعدتنا في

بالبيع بالجملة ،عبر مد شبكة األلياف

والرؤيـــة إلـــى واقـــع ملمـــوس ،فهـــذا

إلنجاز المهمة على أكمل وجه”.

االتصاالت تقديم الخدمة.

العمل اإلداري في ترجمة هذه الخطة

مواجهـــة التحديات وتذليل الصعاب

األرضيـــة ،حيـــث يقـــوم دور”بي نت”
البصريـــة فـــي حيـــن تتولى شـــركات
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خالد بن عبداهلل :حرص ملكي لالرتقاء بجودة حياة اإلنسان

تكليــف “األشــغال” الســتعراض مســتجدات إســتراتيجية التنميــة الزراعيــة
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المنامة  -بنا

فـــي إطـــار التوجيـــه الملكـــي الســـامي

وقال لدى ترؤســـه صباح أمس اجتماع

لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بوضـــع

والبنيـــة التحتيـــة“ :إن التوجيه الملكي

وتنفيذ “مشـــروع إســـتراتيجي لإلنتاج

الســـامي يعكس حرص واهتمام جاللة

الوطنـــي للغذاء” الذي وجـــه به جاللته

الملـــك باالرتقاء بجودة حياة اإلنســـان

خـــال افتتـــاح دور االنعقـــاد الثاني من

واســـتمرار تمتعه بالعيش الكريم ،وهو

الفصـــل التشـــريعي الخامس لمجلســـي

ما يتســـق مع مـــا التزمت بـــه الحكومة

الشـــورى والنـــواب ،أكـــد نائـــب رئيـــس

فـــي برنامجهـــا حتـــى العـــام  2022في

مجلس الـــوزراء رئيس اللجنة الوزارية

المحور المتعلق بتحقيق نمو اقتصادي
مســـتدام ،والذي َّ
ركز علـــى تعزيز األمن

الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة ،أن

الغذائـــي وتشـــجيع االســـتثمار في هذا

للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة

لغانم البوعينين كل االحترام
Û Ûحضــرت يــوم أمــس الجلســة العامــة للنــواب ،وكان الفتــا
انســيابية النقــاش فيما بين األعضاء مع وزير المجلســين
غانــم بــن فضــل البوعينيــن ،وحكمــة وهــدوء النائــب
عبدالنبي سلمان في إدارة منصة الرئاسة.
جانب من االجتماع

Û Ûوأقــدر عاليــا الطرح الشــفاف الذي انتهجه ممثلو الشــعب
فــي كل مــا يمــس المواطــن البحرينــي ،بشــكل واضــح

لجاللـــة الملـــك ،والتزامـــا ببرنامـــج

باســـتعراض آخـــر المســـتجدات علـــى

وشفاف ويمثلنا جميعا ،يستثنى منه الطرح السلبي ألحد

التوجيـــه الملكـــي الســـامي يعـــد دعامة

القطاع”.

الحكومـــة ،مـــع األخـــذ باالعتبـــار التزام

صعيـــد تنفيـــذ إســـتراتيجية التنميـــة

أساســـية وركيـــزة مهمـــة تســـتند إليهـــا

وأوضـــح أن اللجنـــة الوزاريـــة تضـــع

مملكـــة البحريـــن بأهـــداف التنميـــة

الزراعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن التـــي

النــواب ،وانســحابه المفتعل أثنــاء بدء الوزيــر البوعينين

الحكومة ،ممثلة في وزاراتها والجهات

ملـــف األمـــن الغذائي وتطويـــر مجاالت

ذات العالقـــة؛ مـــن أجل االرتقـــاء بملف

االكتفـــاء الذاتـــي ضمن ســـلم أولوياتها

المستدامة .”2030
َّ
وفـــي هـــذا الصـــدد ،كلـــف الشـــيخ خالد

أقرتهـــا اللجنـــة الوزاريـــة فـــي نوفمبـــر
 ،2018إضافة إلى استعراض ما تم في

Û Ûوفــي هــذه النقطــة تحديــدا ،أتذكــر حديث جمعنــي بأحد

تحقيـــق األمـــن الغذائـــي فـــي مملكـــة

وأهدافهـــا التـــي تســـعى إلـــى تحقيقهـــا

بـــن عبـــدهللا آل خليفة وزارة األشـــغال

المجـــاالت األخرى التي تتابـــع تنفيذها

البحرين.

انطالقـــا مـــن التوجيه الملكي الســـامي

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

الوزارة.

أعوام ،حيث سألته عن رأيه بزوبعة المشاكل والخالفات

في الرد على كالمه.
الشــخصيات اإلعالميــة المصريــة الكبيــرة قبيــل عشــرة

التي كانت تعصف بالمجلس النيابي بذلك الوقت.
Û Ûتأملنــي لوهلــة ،ثــم قال ضاحــكا “هو إذا ما كنــش البرلمان
كده ،حيبقى أيه مدرسة؟ يا ابني كل برلمانات الدنيا الزم

خالد بن عبداهلل يستعرض فرص االستثمار مع التشيك

مشـــيدًا بالعالقـــات المتناميـــة ومجـــاالت التعـــاون بيـــن البلديـــن

قصر القضيبية ،مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

الزم يكون حاضر وموجود ،مهما كان زاد االختالف”.
Û Ûاســتذكرت هــذا الحديث والذي يقــول بالحرف بأن :طرح
النواب مع ممثلي الحكومة والوزراء يجب أن يكون مهذبا
ومقبوال بغض النظر عن المالبسات والظروف ،فاألسلوب
الســيئ عادة ما يفســد الطرح مهمــا كان صائبا وصحيحا،
كمــا أنــه يحبــط الناخبيــن ،ويثيــر لديهــم التســاؤالت عــن
معدن نوابهم.

أشــاد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة ،بالعالقــات

Û Ûمــن األمــور الالفتــة بالجلســة أيضــا ،تطــرق األعضــاء

المتنامية ومجاالت التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك.
جاء ذلك لدى اســـتقباله صباح أمس،

اللقاء التأكيد على ما توفره السياحة

فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة ســـفير

الثنائيـــة بيـــن البلديـــن مـــن مقومـــات

جمهورية التشـــيك المعين لدى مملكة

تدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي فـــي كال

البحرين والمقيم فـــي الرياض يواري

البلديـــن ،عـــاوة على أهمية تشـــجيع

كوديلـــكا؛ وذلـــك بمناســـبة تعيينه في

الوفـــود االقتصادية ورجـــال األعمال

منصبه الجديد.

يكــون فيها شــد وجذب و(زعيق) ،وخصــام ،لكن االحترام

ألهميــة وقف رفع الحكومة لشــعار (عدم وفــرة الميزانية)

كسيمفونية مكررة يرفض خاللها اقتراحاتهم.
Û Ûوباإلمــكان معالجة هذا األمر ،بتحقيــق التوافق والتفاهم
مــا بيــن الطرفيــن ،أو بتقنيــن تمرير هذا الكــم الضخم من
االقتراحــات ،والتــي تهــدر وقــت النــواب ومعهــم موظفــو
المجلس بال طائل.
Û Ûختامــا ،أقــدر عاليــا تعليــق النائــب حمــد الكوهجــي ألحــد

على استثمار الفرص المناسبة لزيادة

وفـــي مســـتهل اللقـــاءَّ ،
رحب الشـــيخ

وتيـــرة النمـــو والتبـــادل التجـــاري عبر

خالد بن عبد هللا بالســـفير التشـــيكي،

اســـتقطاب القطاعـــات المهمـــة لـــكال

الشيخ خالد بن عبدالله لدى استقباله سعادة سفير جمهورية التشيك المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض

زمالئــه ،حيــن دعــاه ألن يتوقــف عــن التذمــر والســخط،

وأن يباشــر فورا في اســتخدام أدواته الدســتورية لجلب

متمنيـــا لـــه التوفيـــق فـــي أداء مهامه

الجانبين.

والمقيم فـــي الرياض يواري كوديلكا

للبنـــاء اإليجابـــي على مـــا تحقق على

الــوزراء المقصريــن ومســاءلتهم ومحاســبتهم .بالفعــل

الدبلوماســـية بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى

مـــن جانبـــه ،أعـــرب ســـفير جمهوريـــة

عن شـــكره للشـــيخ خالد بـــن عبد هللا

صعيـــد العالقـــات بيـــن البلديـــن فـــي

البلديـــن وشـــعبيهما .وجـــرى خـــال

التشـــيك المعين لـــدى مملكة البحرين

على حســـن االســـتقبال ،مؤكدا سعيه

سبيل دعمها وتعزيزها.

هنالك فارق ما بين الفضفضة وما بين العمل نفسه.

نائب جامعة األزهر يشيد بدعم جاللة الملك للعمل الخيري
دور مه ــم لمصطف ــى الس ــيد ف ــي عم ــل بي ــت ال ــزكاة والصدق ــات المص ــري

المنامة  -المؤسسة الخيرية الملكية

أشــاد نائــب رئيــس جامعــة األزهــر محمــد أبــو زيــد بالرعايــة الســامية لعاهل

بن علي بن عبدهللا آل خليفة.

يذكـــر بـــأن شـــيخ األزهر الشـــريف،

البــاد ،الرئيــس الفخــري للمؤسســة الخيريــة الملكيــة صاحــب الجاللــة الملك

رئيـــس مجلـــس أمناء بيـــت الزكاة

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ومــا يوليــه جاللتــه مــن اهتمــام ورعايــة بالعمــل

والصدقـــات المصري ،أصـــدر قرارا

الخيــري واإلنســاني ،معربــا عــن تقديره للدور البــارز الذي تقوم به المؤسســة

بإعادة تشـــكيل مجلس أمناء بيت

الملكيــة فــي دعم األعمال الخيرية واإلنســانية بقيــادة رئيس مجلس األمناء

الـــزكاة والصدقـــات المصـــري بعـــد

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة في تقديــم العمل الخيري واإلنســاني

انتهاء مدة مجلس األمناء السابق،

بكل كفاءة واقتدار.

كما أشـــاد بالـــدور الكبير الذي يقوم

المصـــري منـــذ تأسيســـه بقيـــادة

فـــي عمـــل وإدارة بيـــت الـــزكاة

رئيـــس مجلـــس أمناء بيـــت الزكاة

بـــه األميـــن العـــام مصطفى الســـيد

والصدقـــات المصـــري مـــن خـــال

عضويتـــه فـــي مجلس أمنـــاء بيت

الزكاة والصدقـــات المصري ،للفترة
الثانيـــة علـــى التوالـــي ومـــا يقدمه
مـــن دور كبيـــر باعتبـــاره أحـــد أهم

أعمـــدة بيـــت الـــزكاة والصدقـــات

أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف
والصدقات المصري.

جـــاء ذلك خالل الكلمة التي قدمها
محمـــد أبـــو زيد في افتتـــاح أعمال

المؤتمـــر الدولـــي “الـــزكاة والتنمية
الشـــاملة” الـــذي ينظمـــه صنـــدوق

الـــزكاة

والصدقـــات

بالتعـــاون

واشـــتمل القرار على إعـــادة تعيين
مصطفى السيد عضوا في مجلس

محمد أبو زيد

أمنـــاء بيـــت الـــزكاة والصدقـــات

مـــع مركـــزي “كمبريـــدج ولنـــدن”

الخبـــرة واإلســـتراتيجية اإلداريـــة

ومجموعـــة الرقابـــة لالستشـــارات

الخيرية الملكية فـــي إدارة أعمالها

رعايـــة وزيـــر العـــدل والشـــؤون

التنمويـــة المتميـــزة داخـــل المملكة

المصـــري وذلـــك االســـتفادة مـــن

لالستشـــارات والبحوث والتدريب

التـــي تعمل مـــن خاللها المؤسســـة

الشـــرعية والماليـــة األردنيـــة تحت

الخيريـــة واإلنســـانية ومشـــاريعها

اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد

وخارجها.

البحرين توقف استيراد المواشي من السودان
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أعلـــن وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة

الســـعودية االســـتيراد كذلـــك ،الف ًتا

والتخطيـــط العمرانـــي خالد أحمد،

البحرين وأشقائها في دول مجلس

بوزارة األشغال وشـــؤون البلديات
وقـــف مملكـــة البحريـــن واردات
المواشـــي الحيـــة واللحـــوم مـــن

جمهوريـــة الســـودان ،وذلـــك بعـــد
إعـــان المنظمـــة العالميـــة للصحـــة
الحيوانيـــة ( )OIEظهـــور إصابـــات
بمـــرض حمـــى الـــوادي المتصـــدع

( )RVFفـــي جمهوريـــة الســـودان،

إضافـــة إلـــى تعليـــق اســـتيراد

المواشـــي الحيـــة مـــن جمهوريـــة

جيبوتي ،بعد ثبـــوت وجود عينات
إيجابيـــة فـــي إحـــدى الشـــحنات

المرســـلة إلـــى المملكـــة العربيـــة

السعودية ،والتي تم رفض فسحها
ودخولها للسعودية.

وأشـــار إلى أن هذه الخطوة جاءت

بتوافـــق مع تعليـــق المملكة العربية

إلـــى وجـــود تواصـــل بيـــن مملكـــة
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة

للتنســـيق في هذا الشأن ،وذلك من
خالل جهاز اإلنذار المبكر لألمراض
الســـارية
للحدود.

والمتناقلـــة

والعابـــرة

وأكد وكيـــل الثروة الحيوانية رفع

اإلجراءات االحترازية في المحجر
البيطـــري لضمان ســـامة شـــحنات
اللحـــوم التـــي تدخـــل إلـــى مملكـــة

البحرين.
وشـــ ّدد علـــى أن وكالـــة الثـــروة

الحيوانيـــة تولـــي ســـامة واردات
ً
انطالقـــا
اللحـــوم أهميـــة قصـــوى

من مســـئوليتها في ضمان ســـامة

المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة
البحرين.

تدشين الخدمات اإللكترونية لتسهيل المعامالت على المشتركين
المنامة  -وزارة شؤون الكهرباء والماء

ق ــام وزي ــر ش ــؤون الكهرب ــاء والم ــاء وائ ــل

الوزراء صاحب الس ــمو الملكي األمير خليفة

المشتركين بهيئة الكهرباء والماء في مجمع

األعل ــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

المب ــارك بزيارة تفقدي ــة ألحد مراكز خدمات
“كنت ــري م ــول” بحض ــور الرئي ــس التنفي ــذي

للهيئة الش ــيخ ن ــواف بن إبراهي ــم آل خليفة

وعدد من المس ــؤولين؛ به ــدف االطالع على
س ــير العم ــل ف ــي المرك ــز وكيفي ــة التعام ــل

واالس ــتجابة م ــع متطلب ــات المواطنين فيما
يتعل ــق بخدم ــات الكهرب ــاء والم ــاء وج ــودة

الخدم ــات الت ــي تقدمها الهيئة للمش ــتركين،

حيث التقى الوزير بالمراجعين واستمع إلى
احتياجاتهم ومالحظاتهم ونوعية الخدمات

بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد
صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر س ــلمان ب ــن

حم ــد آل خليفة ،بض ــرورة تلمس احتياجات
المواطني ــن ومس ــتوى م ــا يت ــم تقديم ــه لهم

المبارك يستمع
للمراجعين خالل
تفقده مركز خدمات
كهرباء “كنتري مول”

م ــن خدمات م ــن خالل الن ــزول إل ــى مواقع

العمل مباش ــرة ،بم ــا يعزز الثقة ف ــي الخدمة

التي يتم تقديمها للمشتركين”.

وأثن ــى الوزير عل ــى جهود العاملي ــن بالمركز
ً
مضيفا “أننا في هيئة الكهرباء والماء نستمد

تس ــعى بش ــكل مس ــتمر لتطوي ــر خدماته ــا

لتلبي ــة احتياجات جميع المش ــتركين ،بدءا

المش ــتركين وطموحاته ــم ف ــي تقدي ــم

خدم ــات المش ــتركين ،والت ــي أصبح ــت

المؤش ــرات الت ــي توليها الهيئ ــة كل األهمية

يتيح للمش ــترك حجز موع ــده بالوقت الذي

الحكومية ويحقق تطلعات المواطنين.

وأش ــار إل ــى أن هيئ ــة الكهرب ــاء والم ــاء

الرض ــا ع ــن خدماتن ــا م ــن خ ــال مالحظات

م ــن طريق ــة حجزه ــم المواعيد ف ــي مراكز

وق ــال المب ــارك “إن الهيئة ماضي ــة في العمل

األفضل ،حيث يُعتبر مؤش ــر رضا العميل من

إلكترونية من خالل تطبيق  Skiplinoالذي

تس ــهيل المعامالت على المشتركين” ،مؤكدا
ً
انطالقا من توجيهات رئيس
أن زيارته تأتي

لقي ــاس األداء ،وهن ــاك متابع ــة مس ــتمرة

التي يطمحون أن تكون متوفرة بالمركز.

على طرح خدمات إلكترونية جديدة؛ بهدف

لتحقيق أعلى مستوى للجودة في الخدمات

يتناس ــب معه ،حي ــث حرص ــت الهيئة على

توفي ــر ه ــذه الخدم ــة لتمكين المش ــتركين

للوص ــول إل ــى المراك ــز بيس ــر وحس ــب

للفات ــورة اإللكتروني ــة ،تحدي ــث البيان ــات،

م ــن إنجازات ف ــي البحرين ،موجها الش ــكر

األوق ــات المتاح ــة له ــم ،كما س ــتتم برمجة

االستفس ــار ع ــن حال ــة الطل ــب ،طل ــب قطع

والتقدير للموظفين والمس ــؤولين العاملين

خدم ــات إضافية قري ًبا مع هيئة المعلومات

خدمة الكهرباء والماء.

ف ــي مرك ــز خدم ــات المش ــتركين وجمي ــع

وأك ــد المب ــارك في خت ــام زيارت ــه أن الهيئة

مراك ــز الخدمة بهيئة الكهرب ــاء والماء على

الخدم ــات خدم ــة دف ــع فواتي ــر الكهرب ــاء

تح ــرص عل ــى أن تك ــون خدماته ــا مح ــل

م ــا يقوم ــون ب ــه مجه ــود كبي ــر ف ــي خدمة

والماء ،االستفس ــار ع ــن الفواتي ــر ،التحوّ ل

ثق ــة المش ــتركين ومتواكبة مع م ــا يتحقق

المواطن والمقيم في المملكة.

والحكوم ــة اإللكتروني ــة ،وم ــن أب ــرز ه ــذه
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وزير الداخلية :ملتزمون برسالتنا األمنية لدفع مسيرة التعاون الخليجي
ضـــرورة العمـــل األمنـــي المشـــترك لتأميـــن حريـــة المالحـــة الدوليـــة بميـــاه الخليـــج
المنامة  -وزارة الداخلية

تــرأس وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفــة ،وفد مملكة البحرين المشــارك في االجتماع الســادس والثالثين لوزراء
الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  ،والذي عقد امس في ســلطنة عمان الشــقيقة .وقد ألقى الوزير  ،كلمة مملكة
البحرين في االجتماع  ،حيث جاء فيها:

يطيـــب لـــي في مســـتهل هـــذا اللقـــاء؛ أن

أتوجه بالشـــكر لوزيـــر الداخلية بســـلطنة
عمـــان الشـــقيقة حمـــود بـــن فيصـــل
البوســـعيدي علـــى اســـتضافته لهـــذا

االجتمـــاع وعلى حســـن االســـتقبال وكرم
الضيافـــة  ،كمـــا يســـرني توجيـــه الشـــكر

إلـــى األمين العام لمجلـــس التعاون لدول
الخليـــج العربيـــة عبداللطيـــف بـــن راشـــد

الزيانـــي وإلـــى األمانة العامة على حســـن

اإلعداد والمتابعة لعقد هذا االجتماع.

أصحـــاب الســـمو والمعالـــي ،إن مملكـــة
ً
دومـــا ملتزمـــة بأداء
البحريـــن ؛ كمـــا هـــي

المنطقـــة  ،وتوفيـــر البيئـــة االقتصاديـــة

وطبيعتها حتى نستطيع أن نواجهها بكل

مـــع هـــذا االعتـــداء اإلرهابـــي التخريبـــي

دولة اإلمارات العربية المتحدة وأصدروا

يخفى عليكم أيها اإلخوة ؛ بأن التحديات

أصحـــاب الســـمو والمعالـــي  ،الســـادة

العربيـــة الســـعودية فـــي كل مـــا تتخـــذه

إلنجـــاح التمريـــن  ،أســـوة بمـــا تحقق في

والســـداد إلنجاح مسيرتنا األمنية وتهيئة

والدفـــاع عـــن مصالحهـــا  ،مؤكديـــن على

متطلبـــات التقـــدم والرخـــاء فـــي دولنـــا.

حرية المالحة الدولية في مياه الخليج .

هذا  ،وقد أشـــاد أصحاب السمو والمعالي

التعـــاون الخليجـــي عبداللطيـــف بـــن

لـــدول الخليـــج العربيـــة  ،بما يلقـــاه العمل

االجتمـــاع  ،إلـــى أن وزراء الداخليـــة

أصحـــاب الســـمو والمعالـــي  ،إن األمـــر ،

مـــن أصحاب الجاللة والســـمو قـــادة دول

العربيـــة  ،بحثوا عددا من القضايا األمنية

األمنيـــة ،لتقويـــة متانـــة المظلـــة األمنيـــة

بيـــن دول المجلـــس في المجـــال األمني ،

المختصـــة واتخـــذوا القـــرارات المناســـبة

اآلثم الذي تعرضت له المنشـــآت النفطية

المشـــترك وتوحيـــد الجهـــود الخليجيـــة

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية  ،مشـــيدين

حيـــث اطلعوا على التحضيـــرات الجارية

المختصة المســـئولة في المملكة للتعامل

الخليـــج العربـــي  ”2المقـــرر إقامتـــه فـــي

والصناعيـــة التي تتمتع بها دولنا .ولكن ال

رسالتها األمنية النبيلة  ،وتسعى لالرتقاء
إلـــى طموحـــات وتطلعـــات قـــادة دول

األمنية التي فرضت نفســـها على الساحة

مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية ،

األمنيـــة كثيرة؛ ومنهـــا التحديات الناتجة

لدفع مسيرة التعاون الخليجي نحو آفاق

عن ســـوء اســـتغالل التقنيات واألســـلحة

جديدة لتحقيق الرفاه لشعوبنا واستقرار

الحديثـــة ،مثـــل الصواريـــخ الباليســـتية،

األمـــن فـــي أوطاننـــا .كمـــا يســـعدني فـــي

والطائـــرات

الوقت نفســـه أن أشـــيد بمـــا اتخذه وزراء

والغواصـــات

الموجهـــة،

وكذلـــك الهجمـــات الســـيبرانية ،ناهيكـــم

الداخليـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لدول

عن اإلشـــاعات المضللة واإلعالم الموجه،

الخليـــج العربيـــة من قـــرارات ومـــا قاموا

الذي يســـتهدف زعزعة األمن واالستقرار

بـــه من جهـــود وما قدموه مـــن اقتراحات

في دولنا.

ســـاهمت فـــي النهـــوض بمســـيرة العمـــل

األمني الخليجي المشترك.

والشـــك  ،يتطلب منـــا مراجعـــة أولوياتنا

أصحـــاب الســـمو والمعالـــي  ،لقـــد تمكنت

دولنـــا مـــن احتـــال مكانتهـــا المرموقـــة

الشاملة ،وما يترتب على ذلك من تطوير

بيـــن دول العالم  ،وذلك في ظل سياســـة

لألجهـــزة والمنظومـــات األمنيـــة للعمـــل

االســـتقرار الحكيمة والوازنـــة لقادة دول

بالســـرعة والكفاءة األمنية الالزمة .وهذا

مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية ،

يقودنـــا إلـــى أنـــه؛ إذا أردنا تحقيـــق األمن

ومـــا أنعـــم هللا علينا من مقومـــات عديدة

واالســـتقرار المنشـــودين  ،علينـــا أن نقدر

 ،وثروات حضارية وإنسانية واقتصادية

وبـــكل وعـــي حجـــم التحديـــات وأنواعها

؛ وهـــي مرتكـــزات ســـاهمت في اســـتقرار

عزيمة واقتدار.

ومؤكديـــن تضامـــن دولهـــم مـــع المملكـــة

توجيهاتهـــم بشـــأن اإلجـــراءات المطلوبة

الحضور  ،أتمنـــى الجتماعنا هذا التوفيق

من إجـــراءات لحماية أمنها واســـتقرارها

األســـباب للنهـــوض بمجتمعاتنـــا وتوفيـــر

ضـــرورة العمـــل األمنـــي المشـــترك لتأمين

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مـــن جهتـــه ،أشـــار األميـــن العـــام لمجلس

األجهـــزة األمنيـــة فـــي دول المجلس وما

وزراء الداخليـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون

راشـــد الزيانـــي ،فـــي تصريـــح لـــه عقـــب

دول المجلس من إخـــاص وعمل دؤوب

األمني المشترك من دعم ورعاية واهتمام

بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

المجلس  ،سعيا لتعزيز التعاون والتكامل

المهمـــة والتقاريـــر المحالة لهم من اللجان

معبريـــن عـــن إدانتهـــم الشـــديدة للهجوم

التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز العمـــل األمنـــي

فـــي محافظـــة بقيـــق وهجـــرة خريـــص

لمكافحـــة الجرائـــم واألعمـــال اإلرهابية ،

باإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الجهـــات

لتنظيـــم التمريـــن األمنـــي المشـــترك “أمن

التمريـــن األول الـــذي أقيـــم فـــي مملكـــة

البحرين عام .2016

وقـــال األميـــن العـــام إن الـــوزراء أشـــادوا

بالجهود الحثيثـــة والمخلصة التي تبذلها
يبديـــه منســـوبو وزارات الداخليـــة فـــي

مما ســـاعد على اســـتتباب األمـــن واألمان

والحماية لمصالـــح المواطنين والمقيمين
لتكـــون دول المجلـــس فـــي مقدمة الدول

الموفـــرة لألمـــن واالطمئنـــان  ،مثمنيـــن
كذلـــك الجهـــود الموفقـــة التـــي تقـــوم بها

المكاتـــب الخليجية األمنيـــة كمركز تبادل
المعلومـــات الجنائيـــة للمخـــدرات ومركـــز

إدارة حـــاالت الطـــوارئ وجهـــاز الشـــرطة

الخليجيـــة لتعزيـــز التعـــاون والتنســـيق
األمنـــي المشـــترك لمكافحـــة الجرائـــم

ومحاربة اإلرهاب.

في ســـياق متصل  ،التقـــى وزير الداخلية
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،
والفريق ســـمو الشـــيخ ســـيف بن زايد بن
ســـلطان آل نهيـــان نائـــب رئيس الـــوزراء
وزيـــر الداخليـــة بدولـــة اإلمـــارات العربية
المتحـــدة الشـــقيقة ،حيـــث أشـــاد بعمـــق
ومتانـــة العالقـــات التاريخيـــة والمتميـــزة
بين البلدين الشقيقين.
وتـــم خـــال اللقـــاء  ،بحـــث عـــدد مـــن
الموضوعـــات األمنيـــة ذات االهتمـــام
المشـــترك فـــي إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز
التعـــاون والتنســـيق  ،والبناء علـــى ما تم
تحقيقـــه فـــي مســـيرة التعـــاون األمنـــي
بهـــدف االرتقـــاء بـــاألداء ومواجهـــة
التحديـــات والمتغيرات المتســـارعة على
الساحة اإلقليمية والدولية.
وقد ضم الوفـــد المرافق لوزير الداخلية ،
ســـفير مملكة البحرين لدى ســـلطنة عُ مان
جمعـــة الكعبـــي ،باإلضافـــة إلـــى عـــدد من
المسئولين والضباط.

عبداهلل بن راشد :البحرين نموذج عالمي في تمكين المرأة

المملك ــة تش ــارك ف ــي اجتم ــاع مجموع ــة عم ــل حق ــوق اإلنس ــان المنبثق ــة م ــن عملي ــة وارس ــو

المنامة  -وزارة الداخلية

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالتعاون مع كندا
اســـتقبل قائـــد الحـــرس الملكـــي ســـمو

بالملحق العســـكري الكندي المعتمد لدى

خليفـــة  ،بمكتبـــه فـــي قيـــادة الحـــرس

وبالمديـــر اإلقليمي لتطوير األعمال في

الملكي بمعسكر الروضة ،أمس  ،الملحق
العســـكري الكنـــدي المعتمد لـــدى مملكة

مملكـــة البحرين والمقيم فـــي أبوظبي،

شـــركة ،RHEINMETAL CANADA
ً
مشـــيدا ســـموه بعمق العالقـــات الوثيقة

البحريـــن والمقيـــم في أبوظبـــي العقيد
ُ
حيـــث قـــدم لســـموه
،DAVE MILLER

المجاالت ،وما تشـــهده تلك العالقة من

اإلقليمـــي لتطويـــر األعمـــال في شـــركة

وخـــال اللقاء ،أثنى ســـمو قائد الحرس

 ،ROALD VAN RNSBURGالمديـــر

.RHEINMETAL CANADA

ّ
ورحـــب ســـمو قائـــد الحـــرس الملكـــي،

بحقـــوق االنســـان ،إحدى فـــرق العمل

الدينيـــة ،وتمكيـــن المـــرأة ،وحمايـــة

اجتمـــاع مجموعـــة العمـــل المعنيـــة
الســـبعة المنبثقـــة من عملية وارســـو،

وذلك في أول اجتماع لها ،والذي عقد

المنامة  -بنا

اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

شـــارك وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي

عليه الدستور ،حتى أصبحت المملكة

التي تربط البلدين الصديقين في جميع

تطور ونماء على كافة األصعدة.

الملكـــي علـــى التقـــدم والتطـــور الـــذي

وصلت إليه الشركة.

في واشنطن.

وخـــال الكلمـــة التـــي ألقاهـــا ســـفير

مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبدهللا
بـــن راشـــد آل خليفـــة فـــي االجتمـــاع،

أكـــد أن النهـــج اإلصالحـــي لعاهـــل

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن
عيســـى آل خليفـــة ،يكـــرّ س لتحقيـــق
مجتمـــع عـــادل ومتعـــدد بمـــا يضمـــن

حماية ودعم أفـــراده ،والتمتع الكامل
بكافة الحريـــات المدنية والسياســـية

واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة بمـــا نص

نموذجـــا عالميا في احتـــرام الحريات
العمالـــة الوافـــدة ،ومكافحـــة اإلتجـــار

باألشخاص.

وفـــي هـــذا الســـياق ،أوضـــح الســـفير
بأنـــه ال يمكـــن تحقيـــق مجتمـــع عادل

ومتعدد دون االلتزام بمشـــاركة كاملة
ومتكافئـــة للمـــرأة في هـــذا المجتمع،

وبالتالـــي فـــإن مملكـــة البحريـــن لـــم
تذخـــر جهـــدا فـــي النهوض بمشـــاركة

المـــرأة في كافة أوجـــه الحياة العامة،
حيـــث تبنـــى المجلـــس األعلـــى للمرأة
العديـــد مـــن الخطـــط والمبـــادرات

لتمكيـــن المـــرأة وضمـــان تكافـــؤ
الفـــرص ،كالخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض

المـــرأة البحرينيـــة ،-2022 2013

واإلســـتراتيجية الوطنيـــة لمناهضـــة
العنـــف األســـري ،مضيفـــا أن مثل هذه

المبادرات جعلت من المرأة البحرينية
تتمتـــع بأكبـــر تمثيـــل لهـــا فـــي القطاع
العـــام ،وفـــي أرفع المناصـــب الوزارية

والبرلمانية والقضائية والدبلوماسية،
بـــل إن البحرين شـــهدت انتخاب أول

امـــرأة تشـــغل منصب رئيس الســـلطة

التشريعية في تاريخها.

وفي الختام ،شـــدد السفير على الدور

الريـــادي الـــذي تلعبـــه المملكـــة علـــى

الصعيدين اإلقليمي والدولي كنموذج
يحتذى به في النهوض بالمرأة.

“حمد العالمي” ّ
يوقع مذكرة تفاهم مع “األعمال والحرية الدينية”
واشنطن  -بنا

ّ
وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مذكرة تفاهم مع مؤسسة
األعمــال والحريــة الدينية في العاصمة األميركية واشــنطن ،يتم بموجبها
تعزيــز مفاهيــم الحريــة الدينيــة فــي بيئــة األعمــال ،وتقوية الربــط ما بين
الحرية الدينية والتنمية االقتصادية.
ّ
وقـــع مذكرة التفاهـــم كل من رئيس
مجلـــس أمنـــاء مركـــز الملـــك حمـــد
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي الدكتور
الشـــيخ خالد بـــن خليفـــة آل خليفة،
ورئيس مؤسســـة األعمـــال والحرية
الدينية الدكتور براين جيه غريم.
يأتـــي توقيـــع مذكـــرة التفاهم عقب
تنظيـــم مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي
للتعايـــش الســـلمي وجمعيـــة هـــذه
هي البحرين سلســـلة مـــن الفعاليات
الناجحـــة فـــي مقـــر األمـــم المتحدة
بمدينـــة نيويـــورك األميركيـــة علـــى

هامـــش اجتماعـــات الـــدورة الرابعـــة

تدشين أول مائدة
مستديرة للحريات
بمنطقة الشرق
األوسط في البحرين

تحقيق تعهد المؤسســـات من خالل
اســـتكمال تقييـــم التنـــوع الدينـــي

لدى الشـــركات .واستعدا ًدا لتشكيل

الموائد المســـتديرة الدولية وإنجاح
هذه المبادرة ،ســـيقوم بترشيح رواد
نموذجييـــن في قطـــاع األعمال على

والســـبعين للجمعية العمومية لألمم
المتحدة.

مســـتوى منطقـــة الشـــرق األوســـط

وسيســـاهم التعـــاون بيـــن المركـــز

وبحســـب بنـــود مذكـــرة التفاهـــم،

والمؤسسة في بلورة عدة صيغ عمل

المائـــدة

الدعـــم الفنـــي وغيرهـــا مـــن أوجـــه

( )IRFRمـــن خـــال إنشـــاء موائـــد

الموائد المســـتديرة الدولية لألعمال

الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا

المحلي واإلقليمي ،بمشاركة رؤساء

مملكة البحرين في ديسمبر المقبل.

محليـــا
مؤسســـات األعمـــال الرائـــدة
ًّ

ستشارك مؤسســـة األعمال والحرية

مشـــتركة ،حيث ســـتوفر المؤسســـة

المستديرة الدولية للحريات الدينية

المســـاندة للمركز في ســـبيل إنشـــاء

مســـتديرة لألعمـــال فـــي منطقـــة

والحريات الدينية على المســـتويين

(المينا) ،التي سيتم تدشين أولها في

تنفيذييـــن وغيرهـــم مـــن ممثلـــي

الدينيـــة

فـــي

إطـــاق

وشـــمال أفريقيا لنيل جوائز األعمال

والســـام بين األديان العالمية ،التي
واقليميـــا .وســـيتم تشـــكيل الموائد
ًّ

المســـتديرة المتخصصـــة مـــع األخذ

والحريات الدينية باإلجماع ما تنص

ســـتنظمها المؤسســـة فـــي العاصمـــة

اليابانية طوكيو خالل الفترة 23-25

عليه المادة ( )18من اإلعالن العالمي

أغســـطس  ،2020حيث ســـيتم على

فـــي االعتبار الحفاظ على قيم مركز

لحقـــوق اإلنســـان ،االلتـــزام بشـــجب

الملـــك حمـــد كأولويـــة قصـــوى ،إذ

ورفـــض أي عنـــف دينـــي أو عنـــف

هامش حفـــل تســـليم الجوائز إقامة

يوافـــق الطرفـــان وأعضاؤهـــم تأييد

يســـتهدف المدنييـــن ،دعـــم وترويج

أول مائدة مســـتديرة دولية ســـنوية

وإقليميـــا فـــي
محليـــا
المشـــاركين
ًّ
ًّ

تعهـــد المؤسســـات بالتنـــوع الدينـــي

لألعمال حول حماية األشخاص من

واإلدماج ،وأن يكونوا مسؤولين عن

جميع األديـــان والمعتقدات في بيئة

العمل.

الموائد المســـتديرة الدولية لألعمال
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تفاديا لتكرار السيناريو قبل انتخاب البرلمان الجديد
فخــــــراوي لـــ “^” :لإلعـــــان عـــــن نتائــــــــــج تحقيــــــــــق شــــــراء األصـــــوات
محرر الشؤون المحلية

فيديــو الرشــوة االنتخابيــة بالدائــرة الخامســة بمحافظــة العاصمــة بجولــة

وأحالتهـــا للمحكمـــة أم مازالـــت فـــي طور
التحقيـــق لـــدى رئيـــس النيابـــة بالرغم من

االقتــراع األخيــرة يعتبــر األشــهر والمســتند الدامــغ إلدانــة المــال االنتخابــي

مضي أشهر طويلة على الواقعة.

بكافة أنواعه وصوره.

تصـــدت اللجنـــة العليـــا المشـــرفة علـــى

ســـامة االنتخاب لقضية مكتملة األركان،
وشـــرعت فـــي  1ديســـمبر  2018باتخـــاذ

اإلجـــراءات القانونيـــة بشـــأن الفيديـــو

المتـــداول بدفع أموال مـــن مفاتيح حملة
انتخابية لنائب سابق ج ّدد ترشحه لمقعد
الدائرة.

وحلـــت فخـــراوي بالمركز الثالـــث بالجولة
األولـــى مـــن الســـباق االنتخابـــي لمقعـــد

سالمة االنتخاب بشـــأن مقطع فيديو عبر

بجولة اإلعادة.

“السوشـــيل ميديـــا” يتضمـــن قيـــام رئيس

تكرار السيناريو

حملـــة أحد المرشـــحين بدفع مبالـــغ مالية

أن تكـــون بتحقيق الردع العـــام والتصدي

كل  4ســـنوات بســـبب التهاون فـــي اتخاذ

فخراوي لصحيفة “البالد” إن العبرة يجب

مـــا يؤلم تكررا ســـيناريو شـــراء األصوات

لمظاهر شـــراء األصوات من خالل تشديد

إجراءات رادعة ضد مـــن يتورطون بهذه

الجريمة االنتخابية الفادحة.

إخطـــارا من اللجنـــة العليا لإلشـــراف على

أحمـــد الســـلوم مـــن ســـلفه ناصـــر القصيـــر

وذكـــرت فخراوي لصحيفـــة البالد أن أكثر

اتخذ من إجـــراءات ضد المتورطين بهذه

وكانـــت النيابـــة قـــد أعلنـــت عـــن تســـلمها

الدائـــرة ،والـــذي انتزعـــه النائـــب الحالـــي

وقالـــت المرشـــحة الســـابقة بالدائـــرة دينا

العقوبات بالتشـــريعات النافذة ،وإعالن ما

إخطار وبالغ

الجرائـــم دون وجـــود أدلـــة ملموســـة ضد

المتهمين بذلك.

واستدركت أن ما جرى بالدائرة الخامسة

لبعـــض الناخبيـــن مقابل تعهدهـــم باالدالء

دينا فخراوي

بمحافظـــة العاصمـــة بانتخابـــات برلمـــان

 2018يعتبـــر األكثـــر شـــهرة على مســـتوى
البحريـــن وينطـــوي علـــى جريمـــة فســـاد

مكتملـــة األركان ،وبالتالـــي فـــإن العبـــرة
باتخـــاذ االجـــراء القانونـــي الـــرادع تفاديا

بأصواتهم لصالح المرشح.
لتكـــرار هذه الجريمة بالدائـــرة أو بالدوائر

لجنـــة التحقيـــق بالجرائـــم االنتخابيـــة

وأكـــدت أن آخـــر مـــا توصلـــت إليـــه مـــن

للتحقيق معهم.

به رئيـــس النيابة الذي تولى مركز رئاســـة

وهـــل تصرفـــت النيابـــة العامـــة بالقضيـــة

األخرى.

معلومـــات بشـــأن مســـار القضية مـــا أدلى

بالنيابـــة العامـــة باســـتدعاء المعنييـــن
وطالبـــت بإعـــان االجـــراءات المتخـــذة،

كما ورد للنيابة بالغ إدارة مكافحة جرائم
الفســـاد بهـــذا الشـــأن ،ومـــا أســـفرت عنـــه
التحريـــات مـــن قيـــام المرشـــح والقائمين
على حملته االنتخابية بتقديم مساعدات
لألهالي لإلدالء بأصواتهم لمصلحته.

األبيوكي لــ“^” :الرشوة اتجار بالوظيفة العامة والخاصة

جــــريــــمــــة شـــكـــلـــيـــة يـــــؤخـــــذ الــــســــلــــوك اإلجـــــــرامـــــــي فـــيـــهـــا بـــاالعـــتـــبـــار
ابراهيم النهام

عرف المحامي محمد األبيوكي الرشـــوة
بأنهـــا حصـــول الشـــخص علـــى مزايـــا أو
فوائـــد أو منفعـــة (غال ًبا مالية) له أو لغيره

منهـــا مثـــاالً المـــادة ( )186مـــن قانـــون

العمل أو االمتناع عنه حقا تكون العقوبة

عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل

( )15لســـنة ( 1976المعـــدل) علـــى أن:

بينما نصت المادة ( )187على أن “يســـري

أي نوع عقب تمام العمل أو االمتناع عنه

بأن الرشـــوة هي اتجـــار بالوظيفة العامة
ٍّ
حـــد ســـواء ،والرشـــوة
والخاصـــة علـــى

العقوبـــات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم

اإلجرامـــي يؤخذ في االعتبـــار حتى ولو

“يُ عاقـــب بالســـجن كل موظـــف أو مكلف

جريمة شكلية ال مادية بمعنى أن السلوك
لـــم يقـــع نتيجة إجراميـــة أي لم يقع ضرر

لتمريـــر أو تنفيـــذ أو عـــدم تنفيـــذ أعمـــال
ً
خالفا للتشـــريع أو أصـــول المهنة ،أي في

على الوظيفـــة العامة أو أخذ مقابل وعد

رأينا االتجار بالوظيفة أو الخدمة العامة.

للقيام بعمل ما ولكنه لم يقم بالتنفيذ.

وقـــال األبيوكي في تصريحـــه لــ “البالد”

ويزيد األبيوكي “نصت المواد من ()186

إلى ( )193على أحكام وعقوبات الرشوة،

بخدمـــة عامـــة طلـــب أو قبـــل لنفســـه أو

الســـجن مـــدة ال تجـــاوز عشـــر ســـنوات”.

حكـــم المادة الســـابقة ولـــو كان الموظف

العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم
أداء العمل أو عدم االمتناع عنه”.

لغيره بشـــكل مباشر أو غير مباشر عطية
أو مزيـــة من أي نوع أو وع ًدا بشـــيء من

وتابـــع “كمـــا نصت المـــادة ( )188على أن:

لدى قيامه بمهـــام وظيفته فإذا كان أداء

سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة

ذلـــك ألداء عمـــل أو لالمتنـــاع عـــن عمـــل

“يُ عاقب بالســـجن مدة ال تزيد على عشـــر

مباشـــر أو غير مباشـــر عطية أو مزية من

لدى قيامه بمهام وظيفته” فإذا كان أداء
العمل أو االمتناع عنه ًّ
حقا تكون العقوبة
الحبس.

وأردف المحامـــي األبيوكـــي “ويحكـــم
فضالً عـــن العقوبـــات المبينة فـــي المواد

ً
ســـابقا ،بمصـــادرة العطية التي
المذكورة

قبلهـــا الموظـــف العـــام أو المكلف بخدمة
عامـــة أو التـــي عرضـــت عليـــه .أمـــا حكم
المـــادة ( )193فقد نص علـــى أنه “إذا بادر
الشـــريك بإبـــاغ الســـلطات القضائيـــة أو
اإلداريـــة بالجريمـــة ،أو اعتـــرف بهـــا قبل
اتصـــال المحكمـــة بالدعـــوى ،عـــدا ذلـــك

ّ
مخف ًفا .ويجوز للقاضي إعفاؤه من
عذرًا

العقوبة إذا رأى محالً لذلك”.

“االتصال الوطني” يزور مؤسسات حكومية وإعالمية بالقاهرة

فــــــي إطــــــــــار تــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات وتـــــوطـــــيـــــد الـــــعـــــاقـــــات اإلعــــامــــيــــة

المنامة  -مركز االتصال الوطني

التقليدي والجديد ،تم استعراض أهم

نظــم مركــز االتصــال الوطنــي زيــارة إلــى عــدد مــن الجهــات والمؤسســات

مالمـــح العالقات البحرينية المصرية،

الحكوميــة واإلعالمية في جمهوريــة مصر العربية ،وذلك ضمن خطة المركز

ودور االتصال في دعم هذه العالقات

لالرتقــاء بمنظومــة االتصــال بشــكل مســتمر ،وتوطيــد العالقات مــع مختلف

والتعريـــف بهـــا ،منوهـــا إلـــى أنـــه

المؤسسات اإلعالمية في دول العالم كافة.
كمـــا اطلع مركز االتصال الوطني على

وقـــال“ :إن مركـــز االتصـــال الوطنـــي

أحدث التوجهات وأفضل الممارسات

ينظـــم دوريـــا سلســـلة مـــن الزيـــارات

المتبعـــة فـــي مجـــال التخطيـــط

اإلقليميـــة والدولية وذلك ضمن خطة

اإلســـتراتيجي لالتصـــال الحكومـــي،

المركـــز الهادفة إلى االرتقاء بمنظومة

وتـــم تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب

االتصـــال فـــي البحريـــن ومواكبـــة
وتوطيـــد

اإلعالمية.

التطـــورات

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز االتصال

اإلعالميـــة للمركـــز” ،مشـــيرا إلـــى أن

الوطنـــي أحمـــد المناعـــي أن الزيـــارة

تنظيـــم مثـــل تلـــك الزيـــارات يعكـــس

شملت االحتكاك المباشر مع القيادات

أهميـــة البحـــث والتطويـــر المســـتمر

اإلعالميـــة والمتخصصين والمؤثرين

لألداء االتصالي.

في مجال االتصال واإلعالم.

وتابـــع الرئيـــس التنفيـــذي بـــأن أهمية

خـــال زيـــارة المؤسســـات اإلعالميـــة
الســـيما الهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات
تـــم التعـــرف علـــى سياســـة االتصـــال
الخارجيـــة للحكومـــة المصرية ،وأهم
مالمحها وأهدافها ،ومهام المتحدثين

العالقـــات

لقاء الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني مع رئيس هيئة االستعالمات المصرية ضياء رشوان

هـــذه الزيارات الدورية تكمن في بناء

للمؤسســـات الحكوميـــة واإلعالميـــة،

للجمهور.

عالقات مســـتمرة مع وســـائل اإلعالم

واستعراض المنصات اإلعالمية التي

وأضـــاف المناعـــي أنـــه باإلضافـــة إلى

المحليـــة واإلقليميـــة والدولية ،فضال

يتم اســـتخدامها ،وتوظيف الرســـائل

مناقشـــة أحـــدث التوجهـــات وأنجـــح

عن التعرف على السياسات االتصالية

اإلعالميـــة إليصال الرســـائل المرجوة

الممارســـات فـــي مجـــال اإلعـــام

الرســـميين في الوزارة وآليات عملهم
اتصاليـــا ،إضافـــة إلـــى دور
ودعمهـــم
ً

االتصـــال الحكومي في دعـــم أهداف
الهيئـــة ومنظومة عملهـــا ،وغيرها من
المواضيـــع ذات العالقـــة باالتصـــال
الحكومي وممارساته.

البحرين تدعو دول التعاون االستعداد لمكافحة االنسكابات النفطية
المنامة  -بنا

دعــا الرئيس التنفيــذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه ،دول الخليج
العربي للتكاتف والتنسيق واالستعداد التام فيما بينهم للتصدي لمكافحة
االنسكابات النفطية في ظل الظروف الراهنة.
جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــة ألقاهـــا بـــن دينه

يناقشـــه المؤتمـــر والمحـــاور المهمة التي

فـــي مؤتمر ومعـــرض  RECSOلمكافحة

تتخللهـــا ورشـــة العمـــل واالجتماعـــات

منطقة الخليج
العربي من المناطق
المزدحمة بالممرات
المائية التجارية

االنســـكابات النفطيـــة ،المنعقـــد فـــي

المصاحبة.

أبوظبي ،والذي تنظمه المنظمة اإلقليمية

وقـــال إن منطقـــة الخليج العربـــي تعتبر

للمحافظـــة علـــى نظافة البحار بمشـــاركة

من المناطـــق المزدحمة بالممرات المائية

جميع الشركات النفطية العاملة في دول

التجارية ومليئة بالناقـــات النفطية مما

ومشـــاركة المنظمـــات اإلقليميـــة مثـــل

الخليـــج العربـــي؛ لبحـــث تعزيـــز التعاون

يجعـــل حـــوادث االنســـكابات النفطيـــة

 MEMACو RECSOوشـــركات البتـــرول

الخليجـــي فـــي مواجهة مخاطـــر التلوث

أمـــرا متوقعـــا فـــي أي وقـــت ،وإن هنـــاك

المدعـــوة إلى هذا المؤتمر المعني بتعزيز

البحري الناتج عن االنسكابات النفطية.

حاجـــة ملحة لوجود مســـاعدات متبادلة

التنســـيق والتعـــاون بيـــن جميـــع الـــدول

وأشاد الرئيس التنفيذي بالجهود الكبيرة

وتنسيق مستمر بين المنظمات اإلقليمية

المشاركة.

والمشـــهودة التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــة

والوطنيـــة والخاصـــة؛ لتعزيـــز الوقايـــة

وأكـــد بـــن دينه حـــرص المجلـــس األعلى

اإلقليمية للمحافظـــة على نظافة البحار،

والتأهب الدائم واالستجابة ألي حوادث

للبيئـــة علـــى المشـــاركة في هـــذا المؤتمر

منوهـــا بأهميـــة الموضوع الرئيـــس الذي

طارئـــة لالنســـكابات النفطيـــة ،وهـــذا

وأي مؤتمـــرات واجتماعـــات وورش
عمـــل قادمـــة ،وتقديـــم كافـــة اإلمكانـــات

حاليـــا إلجـــراء تمريـــن وطنـــي لمكافحـــة
االنســـكابات النفطيـــة فـــي  23أكتوبـــر

الجـــاري؛ مـــن أجـــل تقييم االســـتعدادات

الوطنيـــة وتقييم القـــدرات المتوفرة في

كل المنشآت التي من المحتمل أن تكون
عرضة للتضرر من االنسكابات النفطية.

وقدم المجلس األعلى للبيئة ورشة عمل

المطلـــب ســـيكون أفضل فاعليـــة بوجود

والقـــدرات والمقترحـــات الممكنـــة فـــي

ســـبيل تعزيـــز االســـتعدادات الطارئـــة؛

لمواجهـــة االنســـكابات النفطيـــة وضمان
إيجـــاد اســـتجابة فعالـــة فـــي الوقـــت

المناسب ألي حادث مستقبال ال قدر هللا.
وأوضح أن البحريـــن اتخذت العديد من

الخطوات الرامية؛ لتعزيز االســـتعدادات
واالســـتجابة الالزمـــة بمختلـــف أشـــكالها

لمواجهة االنســـكابات النفطيـــة في مياه

البحريـــن اإلقليميـــة ،وذلـــك مـــن خـــال

اللجنـــة الوطنيـــة إلدارة األزمـــات التـــي

تأسســـت فـــي العـــام  2006إلدارة قضايا

الكوارث وتنســـيق الجهود بين الوزارات
والشـــركات والمنظمـــات فـــي المملكـــة،

منوها بـــأن اللجنة الوطنية لالنســـكابات
النفطيـــة انتهـــت مؤخـــرا مـــن تحديـــث

الخطـــة الوطنيـــة للطـــوارئ لمكافحـــة
التلـــوث الناجـــم عـــن النفـــط ،وتســـتعد

للمشاركين في المؤتمر حول االنسكابات
النفطية ،حيث اســـتعرض حسن مرزوق
التجربـــة البحرينيـــة فـــي مواجهـــة

االنســـكابات ،وآليـــة العمـــل التـــي تتبعهـــا
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االنســـكابات
النفطيـــة؛ مـــن أجـــل تنفيـــذ الخطـــط

اإلســـتراتيجية الالزمة؛ للحـــد من إضرار
االنســـكابات الزيتية والنفطية من خالل
العمـــل المشـــترك بيـــن مختلـــف الجهـــات

ذات العالقة.

local@albiladpress.com

09

الخميس  17أكتوبر  18 - 2019صفر  - 1441العدد 4020

مضادات “اإلعالم الوطني الحر” تنصب منصاتها للتصدي للفتنة والتحريض
“مــعــا ضــد اإلعـــام الــمــأجــور”
الــمــردي يــدعــو لــاســتــعــداد “للمد الــقــادم” فــي نـــدوة
ً
سعيد محمد من جزر أمواج

ارتفعــت وتيــرة التحذيــر مــن مخاطر اإلعــام المأجور وآثارهــا “الهدامة” في

واســـعة ،واســـتمر العمـــل حوالـــي 5

سنوات ،ونوقشت في جامعة الدول

ندوة جماهيرية نظمتها جمعية ميثاق العمل الوطني ،فيما كانت التساؤالت

العربيـــة ،ولكـــن المشـــكلة هـــي أن

حــول مــا الــذي يمكــن فعلــه إزاء هجمات منصــات إعــام الفتنــة والتحريض

التفاعـــل والعمـــل الواقعـــي الميداني

التي تســتهدف مملكة البحرين أو منطقة الخليج العربي ،غير أنه مع تفاوت

أسرع من أن يصدر فيه تشريع”.

المحــاور والتحليــات واالســتنتاجات ،إال أن االتفــاق المطلــق تركــز على رفع

وأضـــاف :الجانـــب اآلخـــر فـــي

الوعي المجتمعي من جهة ،ورفع األداء اإلعالمي الوطني من جهة أخرى.
إعالم حر في مواجهة “متآمر”

ولفت إلى أن تشعب الموضوع جاء وفق

النـــدوة التـــي نظمتهـــا لجنـــة السياســـات

تشـــعب وســـائل اإلعالم ،لذلك نرى الكلمة
اله ّدامـــة صوتها عـــال ،ولكن مـــن يريد أن

اإلثنيـــن  14أكتوبـــر الجاري فـــي فندق “ذا

المأجـــورة كان لهـــا حمالتهـــا فـــي المنطقة

العليا بجمعية ميثاق العمل الوطني تحت
عنـــوان“ :معً ا ضد اإلعالم المأجور” مســـاء

غروف أمواج” لمناقشـــة دور اإلعالم الحر

صحيفـــة البـــاد مؤنـــس المـــردي ،ومديـــر

هجمـــة لمركزهـــا اإلســـامي والحضـــاري،

اإلعالم يوســـف محمد ،واإلعالمية إيمان
مرهـــون ،واستشـــاري الطـــب النفســـي
بمستشـــفى ســـيرين للطـــب النفســـي

عبدالكريـــم مصطفـــى وأدارهـــا كل مـــن

محمـــد طلعت عبدالعزيز وأميرة الحســـن،

أمـــا الجلســـة الثانية فشـــارك فيهـــا كل من
النائـــب الســـابق جمـــال داوود ،واإلعالمي

فواز العبدهللا ،والمتخصص في العالقات

العامة واإلعالم أشـــرف المرزوق ،وأدارها

الزميالن أسامة الماجد وسماح عالم.

تهنئة بسالمة سمو رئيس الوزراء
قـــ ّدم محمـــد طلعـــت عبدالعزيـــز نبذة عن

تأســـيس جمعيـــة ميثـــاق العمـــل الوطنـــي
وأهدافهـــا ،وتنـــاول فـــي كلمتـــه التمهيـــد
للنـــدوة باإلشـــارة إلـــى مـــا يقوم بـــه إعالم

بعـــض الـــدول ذات األطماع االســـتعمارية
بهـــدف قلـــب أنظمة الحكم المســـتقرة في

الـــدول العربيـــة عامـــة وفـــي دول الخليج

العربي خاصة ،وتطوير أدواتها اإلعالمية
المأجـــورة فـــي حـــال لـــم تتمكـــن األدوات
التقليديـــة مـــن تحقيق أهدافهـــا ،وزعزعة

األمن الداخلي في الدول العربية.

وأضـــاف أننـــا نتســـاءل في هـــذه الندوة،

عن الدور الريادي لوســـائل اإلعالم بشـــتى
وســـائله ومنهجـــه فـــي تحقيـــق أهدافـــه
المرســـومةّ ،
ممهـــ ًدا لكلمة رئيـــس المكتب

السياســـي لجمعية ميثـــاق العمل الوطني

رقـــم  47الذي صدر فـــي العام 2002
ً
رفضـــا شـــدي ًدا
مـــع صـــدوره واجـــه
مـــن جانـــب المعنييـــن مـــن صحافـــة

ودور نشـــر ومكتبـــات وكل مـــن

الخليجيـــة التـــي تعرضـــت منـــذ ســـتينات

فـــي مواجهة اإلعالم المتآمـــر على ثوابت
الوطـــن العربـــيُ ،ق ّســـمت إلـــى جلســـتين،

إدارة وســـائل اإلعـــام بـــوزارة شـــئون

تنظيـــم الصحافـــة والطباعة والنشـــر

يزرع الخير يبني بصمت ،ثم أن الصحافة

أقالم مســـمومة تهاجم الـــدول الخليجية،

شـــارك في الجلســـة األولى رئيـــس تحرير

التشـــريعات الوطنيـــة مثـــل قانـــون

يعنيهـــم التصنيفات األربـــع :المقروء

القـــرن الماضي لمثل هذه الحمالت ،فهناك

والمســـموع والمرئـــي واإللكترونـــي،

ومنذ ذلـــك الوقت نقـــول“ :يا جماعة

والمملكة العربية السعودية تعرضت ألكبر

اصبـــروا فالقـــادم أمر أكبـــر ،والقانون
مهـــم ألن نحمـــي العمـــل اإلعالمـــي

وتبعتها دول الخليج األخرى.

والصحفي بجميع أنماطه وتوسعاته

وتطـــرّق المـــردي إلـــى ما تتعـــرّض له دول

وتطـــوره القـــادم” ،وهـــذا فـــي بدايـــة

الخليـــج مـــن هجمـــات تلك األقـــام ،فمنذ

األلفية.

تســـعينيات القـــرن الماضـــي ،كان هنـــاك

صحـــف عربية تهاجـــم الخليج العربي من

كم ستدفعون لنا سنويًّا؟

بريطانيـــا وفـــق حرية إصدار المنشـــورات

اإلعـــام المأجور من لفظه ولغته هو

والتعبيـــر هنـــاك ،وقـــد تغير الوضـــع اليوم
والمنصـــات اختلفـــت لكـــن بقيـــت األقالم
والفضائيـــات التـــي تهاجـــم المنطقـــة
الخليجيـــة تقـــوم بـــذات الفعـــل ،وســـاق

مملكـــة البحرين كمثـــال حيث ابتلت بهذه
األقـــام المأجـــورة في العام  2011ســـواء

أكانت داخل البحريـــن أم خارجها ،وهناك

مـــن اســـتغل حرية الرأي في هـــذا الجانب
ً
عالوة
بنـــاءً على كلمة حق يراد بها باطل،
علـــى أن هنـــاك مـــن يريد هدم مكتســـبات

الوطن ومقدرات المجتمع البحريني.

حمالت ضد السعودية

إيمان مرهون

يوسف محمد

أحمد جمعة

غيـــر أن المـــردي اختصـــر المطلـــوب

إيمان مرهون :قصة الحسناء الفاتنة

فقـــد قـــام  3مـــن الباحثيـــن بإجـــراء بحث

مشـــيرًا إلـــى أن الواليـــات المتحـــدة

األميركيـــة هي أكبر “ماكنـــة” إعالمية
بصحفهـــا

ومحطاتهـــا

وقنواتهـــا،

ولكـــن لديها إعـــام آخر وهـــو صناعة
األفـــام فـــي “هوليـــوود” وتصـــرف
عليهـــا تريليونات الـــدوالرات إليصال

رســـائل للعالم أجمع ،فهـــذا أمر أوصل

أميـــركا لمـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم وهو
جـــزء كبيـــر مـــن إعالمهـــا ســـواء فـــي

واستدرك بالقول“ :ولله الحمد ،هناك أقالم
وقفـــت في وجـــه ذلك المد الهـــدام وعرّته
وســـتبقى الحـــرب قائمـــة ونراهـــا تتغيـــر

اإلعـــام التقليـــدي أو الحديـــث ،فـــي
ّ
يركز
حين أن إعالم المنطقـــة العربية

وتســـاءلت اإلعالمية إيمـــان مرهون:

“هل نحن ضد اإلعالم المأجور أم ضد
اإلعالمي المأجور؟ وهل المشكلة في
القنـــوات اإلعالميـــة التـــي تســـتقطب

إعالمييـــن لديهـــم االســـتعداد ألن

“يقولون” مقابل ما يدفع إليهم ،أم هي

القنوات اإلعالمية التي تريد ذلك؟”.
ً
مثـــا إلحـــدى اإلعالميـــات
وســـاقت
(بدون ذكر أسماء) ،وهي في تخصص

ال عالقـــة لـــه بالسياســـة وال بالقنوات
فهي “جميلة فاتنة ممشـــوقة القوام”،

مـــن اآللة أو الروبـــوت في نشـــر المعلومة
الخاطئـــة ،وإن هـــذه المعلومـــة تتفـــوق
علـــى المعلومـــة الصادقـــة بنســـبة % 70

في انتشـــارها ،من ناحية العدد والمسافة
والمســـاحة والتأثير ،ولكي تنشـــر معلومة
صادقـــة علـــى مســـتوى  1500متلق فأنت

تحتاج  6أضعاف المجهود الذي تبذله في

هبـــط نجم هـــذه اإلعالميـــة ،وانتقلت

فأمامنـــا حمـــات ضـــد المملكـــة العربيـــة

مـــن جهته ،تناول مدير إدارة اإلعالم

مباشـــرة من هـــذه القنـــاة المحســـوبة

يشـــهد لها بالبنـــان ،لكننا نرى بعض األقالم

الحديث عن مفهـــوم اإلعالم المأجور

إلى قنـــاة أخـــرى مناهضة للســـعودية

وقيـــم ،فاإلعالم لـــه أخالقياته وقيمه

وهـــذا يدعونا ألن نقوم بدور فاعل وليس

هذه األكاذيب لخطورة نشرها ،والمجتمع

من التنوير لصد المعلومات الكاذبة ليكون

أحمـــد جمعـــة الـــذي عبـــر عـــن ترحيبـــه
وشـــكره للحضـــور ،منتهـــ ًزا الفرصـــة نيابة

الســـعودية بما تشهده من تغييرات والكل

بوزارة شـــئون اإلعالم يوســـف محمد

علـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية،

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

العربيـــة زادت علـــى األقـــام األجنبية في

مهاجمـــة الســـعودية ،وأطرحهـــا كمثـــال
كونهـــا كيا ًنـــا مهمًّ ـــا وهـــي تمثـــل اإلســـام

من ناحية أن أي وسيلة لها أخالقيات

وأصبحـــت تقـــول ضـــد الســـعودية

الكثيـــر مـــن الجوانـــب ،لكنـــه انتقـــل

ودوره فـــي تنويـــر المجتمـــع فـــي

المأجورة أم القناة هي المأجورة؟.

ّ
الموجـــه..
ابتليـــت دولنـــا باإلعـــام

عـــن الجمعيـــة للتقـــدم إلـــى مقـــام رئيـــس

خليفة بن ســـلمان آل خليفة بأحر التهاني
والتبريـــكات بمناســـبة نجـــاح الفحوصات

عندمـــا دفع لها األجـــر األكثر فهل هي

وقائع الجلسة الثانية

الطبيـــة التـــي مـــن هللا بهـــا علـــى ســـموه
بنعمة الصحةً ،
قائل“ :نبارك ســـامة سموه

عـــن البحرين لكـــن نراها موجهـــة للمملكة

نعمـــة الصحة ،ويســـعدنا أن نرفـــع التهاني

العربيـــة الســـعودية ،ومـــع ذلـــك ،فـــإن مـــا

فـــي الـــرأي العـــام ،لكـــن حيـــن نضيف

يفرحنا هو أن هناك مجموعة من الشـــباب

“اإلعالم المأجور” تســـقط هنا كل تلك

فاإلعـــام المأجـــور أو اإلعالمـــي

الواعيـــن والمســـتعدين لهـــذه الحمـــات

القيم ،فاإلعالم المأجور هو المســـيء

المأجـــور هـــو اســـم “مفعـــول” وليـــس

ّ
والموجـــه وخلفه الكثير من األشـــياء
ً
التـــي تجعلـــه مختلفـــا عـــن اإلعـــام

“اســـم فاعل” ،فاالسم المفعول هو من

باألكاذيـــب والفبـــركات ،ونحـــن فـــي

معين
أو اإلعالم المأجـــور يقوم بفعل
ّ

المأجـــور حيـــث رصـــدت الكثيـــر من

تكلمـــت! وكلمـــا زاد المبلغ كلما تحدث

بســـم حقوقـــي ومـــرة بســـم ناشـــط

السياســـي والثقافـــي ببرنامـــج حافـــل

سنراها في المستقبل”.

وتابـــع أن باكـــورة موســـم الجمعيـــة

باألنشـــطة والفعاليـــات المختلفـــة ،يبـــدأ

بهـــذه النـــدوة بعد ركود عانـــت منه غالبية

وصدهـــا ،ورأيناها في  2011ونراها اليوم

 ...حتى ال ننخدع!

الجمعيـــات السياســـية ،وبمبـــادرة من قبل

وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن بدايـــة تأســـيس

األولـــى ممثلـــة فـــي هـــذه النـــدوة تتلوهـــا
ً
منطلقـــا
خطـــوات أخـــرى نأمـــل أن تكـــون

الخمســـينات ،كان أساســـها الوعـــي،

أعضاء فعّ الين في الجمعية بدأنا الخطوة

لعمـــل حافل باإلنجـــازات ،يعيد للجمعيات
السياســـية حيويتهـــا ويكـــون حافـــ ًزا

الصحافـــة

فـــي

البحريـــن

منـــذ

وهـــي رســـالة نحملهـــا اليـــوم بأمانـــة
علـــى قاعـــدة راســـخة ،ولذلـــك قلـــت

أنـــه فـــي العـــام  2011خرجـــت أقـــام

لجمعيات أخرى بالتحرك حسب المساحة

بواعزها الوطني للدفاع عن البحرين،

في البالد.

التســـعينات ،كانت هناك مجموعة من

مؤنس المردي :صراع بين فكر

متأصـــل فيها ،والزمن اليوم متســـارع

المتاحة ،الســـتعادة بريق العمل السياسي

وحتـــى لو رجعنا إلى أحداث منتصف
األقـــام دافعـــت عـــن البحريـــن بوعي

هدام
متزن وآخر ّ

ويلـــزم أن نفهـــم كيـــف ســـيأتينا المـــد

اســـتهل رئيـــس تحريـــر البـــاد مؤنـــس
المـــردي الجلســـة األولـــى قائـــاً إنـــه حين

ننخدع”.

نتكلـــم عن اإلعالم المتـــزن فتعريفه يأخذ
عـــدة صياغـــات ،فالـــكل يـــرى إعالمـــه هو

المتزن ،أما الكلمة المتزنة فهي التي تبني

فـــي المســـتقبل نهيئ أنفســـنا حتى ال

الخونـــة والمرتزقـــة لتســـميم العقول

يقـــع عليه الفعـــل ،فاإلعالمي المأجور

البحريـــن قـــد عانينا من هـــذا اإلعالم

مقابـــل مبلغ ،وكلمـــا دفعت أكثـــر كلما

القنـــوات للنيـــل مـــن البحريـــن مـــرة

وأكـــد ضـــرورة أال نجـــاري اإلعـــام

أكثـــر ،وهناك مـــن القنوات مـــن “تدفع

سياســـي ولكنها فـــي الحقيقة مجرد

أنفســـنا وأوالدنا فهـــذا اإلعالم يجعلنا

الذي حيـــن ال يحصل بيئة خصبة في

ســـماح عـــام فـــي تقديمهـــا الحديث

المأجـــور ،فمـــن المهـــم أن نوعّ ـــي

أكثـــر” ،وأنـــا ضـــد اإلعالمـــي المأجـــور

بـــوق لألعـــداء ،فيما تناولـــت الزميلة

نتســـاءل“ :مـــاذا فعلنـــا لمواجهـــة هذا

هذه القناة ،سيجدها في قناة أخرى.
ّ
حـــذرت إيمـــان من
مـــن جهـــة أخرى،

حـــول أن كل مهنـــة فـــي المجتمـــع،
البـــد ولهـــا أخالقيـــات وســـلوكيات

ومكتســـباتنا وأال نلتفـــت لإلشـــاعات

عـــال ،لتقول“ :وأنـــا أول من أحذر هم

ومعاييـــر يضعهـــا التنظيـــم المهنـــي،

بنـــاء علـــى إيمـــان أبنـــاء البلـــد ،وعلى
ً

انصياعً ـــا مـــع األســـف الشـــديد لكل ما

اإلصالحيـــة والتنويريـــة والتثقيفية

ّ
لنحصن أنفســـنا؟” ،وهنا البد
اإلعـــام

مـــن أن نثـــق فـــي قدراتنـــا وإنجازاتنا

وسائل التواصل االجتماعي وبصوت

متعـــارف عليهـــا ،وقـــد تكـــون مبادئ

والتضليـــل ،فالبحريـــن تمضـــي بقـــوة

أبنائـــي ألن الجيل الشـــاب هـــو األكثر

وهنا تبرز أهمية اإلعالم في الرســـالة

الرغـــم مـــن كل اإلعـــام الســـيئ ضـــد

تبثه وسائل التواصل االجتماعي”.

البحريـــن ،فهـــي تمضي بثبـــات ونترك

خلفنا االدعـــاءات واألكاذيب عبر ثقة
أبنـــاء البحريـــن بقيادتهـــم وبأنفســـهم

وبإعالمهـــم فهـــذا جزء أساســـي لكي
ال نديـــر لهـــذه القنـــوات المضللـــة ً
بـــال

ويجب أال ننزل إلى مستواها.

عبدالكريم مصطفى :نتيجة صادمة
واختصـــر استشـــاري الطـــب النفســـي
عبدالكريـــم مصطفـــى جوهـــر حديثـــه

باإلشـــارة إلـــى دراســـة أجرتهـــا جامعـــة

مرموقة في الواليات المتحدة األميركية،

التـــي تنمـــي وعـــي اإلنســـان ،إذن

نتحـــدث عن رســـالة تنمويـــة تنمي ال

ّ
تهدم..تصحـــح ال تســـيء ..تغيـــر ال
ّ
توحد ال تشـــتت ..فهل حلم
تضيـــع..

الرســـالة الرفيعة من هذا الطراز قابل
للتحقيـــق؟ الرســـالة ..القيمـــة واألثر،
كيف تتحقق هـــذه الصناعة؟ صناعة
حائـــرة بيـــن إعـــام موجـــه وماكنـــة

دعائيـــة ورأس مـــال متحكـــم وهنـــا
ّ
تتشـــكل الرســـالة
نتســـاءل“ :كيـــف

وتصنع وال تهدم ،واليوم ،نعيش في وضع

اإلعالمية الرصينة؟”.
وقـــد تحـــ ّدث النائـــب الســـابق جمال
ً
مســـتهل بهـــذه الســـطور“ :في
داوود

يعمـــل إعـــام الهـــدم لتفريـــق المجتمعات

طويلـــة ،ومنـــذ العـــام  1997عنـــد

متـــزن يصد هذه األفكار الهدامة ،ذلك ألن

للملكية الفكرية حول كيفية التعامل

سواء في اإلعالم أو في أي وسيلة أخرى
هو صـــراع أبـــدي ،كان موجو ًدا وســـيبقى

وآنـــذاك كان الحديـــث عـــن مقتـــرح

إلعـــداد معاهـــدة دوليـــة أو اتفاقيـــة

موضوع صراع الخير مع الشر.

األخبـــار والمعلومـــات فـــي مجـــاالت

إعالمي مضطرب ومخز في الوقت نفسه

مع شـــديد األسف ،فهناك من يريد هدم ما
بنتـــه األجيـــال واألوطان ،وقـــد رأينا كيف

حقيقـــة األمـــر ،وهـــذا منـــذ ســـنوات

وزرع الفتنة ،ولحســـن الحـــظ ،فهناك فكر

عقـــد أول اجتمـــاع للمنظمـــة العالمية

الصـــراع بين الفكـــر الهدام والفكـــر المتزن

مـــع البـــث الفضائي في ذلـــك الوقت،

إلـــى قيـــام الســـاعة ،وهـــذا الموضـــوع هو

التعامـــل معهـــا بالحقائـــق ،وبالفعـــل

كشفنا الكثير من المغالطات ،بل في
أيام المرحـــوم طـــارق المؤيد ،كانت
بعـــض الصحـــف فـــي أوروبـــا تهاجم
البحريـــن ،وعندمـــا زرنـــا بعـــض تلك

“كم ستدفعون لنا سنويًّ ا؟”.

نحاســـب مـــن يتجـــاوز حـــدوده في

ويجيب بالقول ..بحكم التشـــريعات
وجعلناها نافذة وحاســـبنا من يقوم
بمثـــل هـــذه األعمـــال ،فمـــن الممكـــن

علـــى تثقيـــف أولياء األمـــور وكذلك

إلـــى حقبة “الخـــراب العربـــي” ،حيث

التوعية والتثقيف والترفيه والتغيير

الحقيقـــي الصـــادق المســـتنير والـــذي
ّ
يعزز دوره في المجتمع.

نواجـــه الهجـــوم الصحفـــي ونحاول

أكبر لقانون الصحافة والنشر.

للجلسة إلى أن الجلسة األولى غطت

وتواصـــل بعـــد هـــذه القصـــة“ :ولذلك،

الكاذبـــة والهدامـــة علـــى مملكـــة البحرين

على جزر حوار ومحكمة الهاي وكنا

نوّ ه الزميل أسامة الماجد في تقديمه

اإلعـــام المأجور ..مهنتـــه التحريض
ً
عـــادة
واالســـتفزاز وهـــو يســـتقطب

إلـــى أفراد أســـرته الكريمة بـــدوام الصحة
لسموه ليبقى ذخرًا وسن ًدا لشعبه الوفي”.

التـــي ســـببتها قطـــر فـــي الثمانينات

الحـــد من األســـاليب المنتشـــرة التي

وتمثل الخليج ،ومع أن الســـهام انشـــغلت

ونهنّـــئ أنفســـنا والبحريـــن قاطبـــة علـــى

خصوصـــا مع األزمة
ً
هجمـــات كبيرة

الموجـــودة اليوم لو طبقنـــا القوانين

التغريـــدة مقصـــودة أم غير مقصودة،

يوسف محمد :البحرين تمضي بثقة

ذات الوقـــت ،شـــهدنا فـــي البحريـــن

النشـــر والمعلومات غير الصحيحة؟

حذرًا في مواجهة أي نوع من المعلومات.

إحـــدى تغريداتهـــا ،ســـواء أكانت تلك

أميـــركا واالتحـــاد الســـوفيتي ،وفي

كـــرد فعل ،بل يكون لنا الفعل في مواجهة

لـــم تصمـــد أمـــام الموجـــة اإلعالميـــة

لمنطقة الخليج ومملكـــة البحرين ،وهناك

اليـــوم ،بل منـــذ الحرب البـــاردة بين

وتســـاءل ..كيـــف نصل إلـــى مرحلة

إلـــى كل أرجـــاء الوطـــن العربي ،وفي

الحديثة.

تشاء ،وهذه الممارسة ليست وليدة

الصحف لنشرح المعلومات قالوا لنا:

البحرينـــي بالطبع فـــي حاجة إلـــى المزيد

وبزغ نجم هذه اإلعالمية حتى وصل

وكلمـــا دفعت أجرً ا أكبر يكتب لك ما

نشـــر المعلومة الكاذبة ،ألن نشر األكاذيب
سهل ج ًدا مقابل نشـــر المعلومة الصادقة،

تجديدهـــا ،فأحداث العالم العربي في

تتغيـــر األســـاليب لمعرفـــة التعامـــل معهـــا
ً
مســـتقبل ،فهنـــاك جيـــش مـــن اإلعالميين

يعطـــي انطباعً ـــا بـــأن هنـــاك المزيـــد قادم،

النتيجة صادمة حيث إن اإلنسان هو أسوأ

التابعـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية،

العـــام  2011تؤكد أن كثيرًا من الدول

حمـــات تثـــار فـــي أوقـــات معينـــة ،وهـــذا

معلومـــة وكيـــف تصـــل للمجتمـــع ،وكانت

وترغـــب فيهـــا أي قنـــاة إعالميـــة،
فتلقفتهـــا إحـــدى القنـــوات اإلعالمية

لألســـف عربًـــا وغيـــر عـــرب يريدون الشـــر

وأثـــر المعلومـــة الصادقـــة ،وكفـــاءة كل

علـــى اإلعـــام التقليـــدي القديـــم بلغة

إعالمية منتهيـــة الصالحية والبد من

وتتغيـــر أســـاليبها وينبغـــي معرفـــة كيـــف

لمعرفـــة أثر المعلومة الخاطئـــة أو الكاذبة

مدفـــوع األجـــر ،والحديث لـــداوود،

دوليـــة مـــن أجـــل تنظيم عمليـــة نقل

ليـــس لهـــا أي قيود ،والحاجـــة اليوم
ّ
فركز
أمـــا اإلعالمـــي فـــواز العبـــدهللا

األبنـــاء ،فاليـــوم ،وســـائل اإلعـــام

والفضاء المفتوح وقنوات اليوتيوب
بمشاهداتها العالية يشاهدها أبناؤنا
فمن يؤهلهم ويســـهم في توعيتهم؟

وأقول ..البيت بالمرحلة األولى وهم
أوليـــاء األمـــور لدورهـــم األساســـي،

وهـــم أنفســـهم فـــي حاجـــة للتثقيف
ً
أيضـــا لكـــي يثقفـــوا الجيـــل القـــادم،
ومـــن المهـــم تعليـــم أفـــراد األســـرة
علـــى االنتقـــاء الســـليم ،كذلـــك على

الجانب التربوي فـــي المدارس ،البد

من مراجعة وتجديد المنهج لتوعية

الطلبة باإلعالم ال سيما في المرحلة
االبتدائية فهي أخطـــر مرحلة ،وكما
نعلـــم ،فـــإن اإلعـــام يتطـــوّ ر ســـاعة

بعد ســـاعة واليوم عالم الشـــهرة في

اليوتيوب يستقطب الفئات العمرية
ما بين  8سنوات إلى  15سنة ،ولهذا

نش ّدد على الوعي الثقافي والديني،
وبعـــد ذلـــك قس مـــا يقدمـــه اإلعالم

المحلـــي

والرســـمي

والصحافـــة

البحرينيـــة وغيرهـــا ،وكيـــف نعمـــل

لتحصين المجتمع.

واختـــار المتخصـــص فـــي العالقات

العامـــة واإلعـــام أشـــرف المـــرزوق

نقل تجربتـــه ،وعلى شاشـــة العرض

تحدث عن شـــعارات بعـــض القنوات
فمعظمهـــا يحـــاول صنـــع هويـــة أو
شـــعار ،ومـــن خاللـــه تعـــرف نفســـها

الجمهور بغـــض النظر عن مصداقية
ً
ّ
سؤال
ووجه
هذا الشـــعار من عدمه،

للحضـــور“ :لـــو أردنـــا اختيـــار شـــعار

لإلعـــام المأجـــور فمـــاذا ســـنختار؟”
وتنوعـــت اإلجابـــات بيـــن“ :البزنـــز..

اإلعـــام المأجور ..شـــعاره من يدفع

أكثر” ،ثم اســـتطرد في الحديث عن
جوانـــب مختلفـــة تشـــرح أســـاليب

اإلعالم المأجور وكيفية مواجهتها.

“المؤيد” تدمج  3شركات في واحدة

إطالق أول شركة
طيران اقتصادية
أبوظبي  -االتحاد للطيران

وخارجيا
داخليا
“ديزاين جاليري” تسعى للتوســع واالستحواذ
ً
ً

أعــلــنــت مــجــمــوعــة االت ــح ــاد لــلــطــيــران ،الــنــاقــل

الوطني لدولة اإلمـــارات ،ومجموعة العربية
لــلــطــيــران أم ــس ع ــن إب ـ ــرام اتــفــاقــيــة إلط ــاق

“العربية للطيران أبوظبي” أول شركة طيران

هبة محسن من السهلة | تصوير رسول حجيري

اقتصادية منخفضة التكلفة مقرها العاصمة
أبوظبي .وستكون “العربية للطيران أبوظبي”

قالـــت

م ــش ــروع مــشــتــرك مــســتــقــل ،تــتــخــذ م ــن مــطــار

أبوظبي الدولي مقرا ومركزا رئيسا لعملياتها.

لمجموعـــة المؤيـــد للمقاوالت

وســتــقــوم ال ــش ــراك ــة ال ــج ــدي ــدة ب ــدع ــم شبكة

هال فاروق المؤيد إن “الشركة

الــوجــهــات والــخــدمــات الــتــي تقدمها االتــحــاد

الجديـــدة التـــي تـــم تدشـــينها

للطيران ،وستلبي بــدورهــا احتياجات قطاع

صباح أمس (ديزاين جاليري)

السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

هي نتاج دمج ثالث شـــركات
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تملكها عائلة المؤيد.

وهـــي شـــركة ديزايـــن المؤيد،
المؤيـــد للحمامـــات ،والمؤيـــد

للمفروشـــات ،وتخدم الشركة
الجديـــدة قطاعيـــن همـــا بـــي

تـــو ســـي وبي تـــو بـــي ،حيث

اســـتعانت الشـــركة الجديـــدة
بمـــاركات عالميـــة فـــي فـــرش

المؤسســـات والمنازل حصريًا
لديزايـــن

جاليـــري،

ومـــن

المشـــروعات التـــي تخدمهـــا

الشـــركة الجديـــدة األســـواق

الحرة ،بنك البحرين الوطني،

مشـــروعات حكومية ،طيران
الخليـــج ،مجمـــع دلمونيـــا

“األهلي المتحد” يقود البورصة للصعود
المنامة  -مباشر
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وارتفـــع المؤشـــر العـــام للســـوق

مصـــرف الســـام  -البحريـــن ،ثـــم

يُ ـــوازي  6.48نقطـــة ،ليغلـــق عنـــد

بي إم تيرمينالز البحرين ،وأخيرا

البحرينيـــة بنســـبة  ،% 0.43بمـــا

 1525.85نقطة ،مقابل 1519.37

نقطة في جلسة الثالثاء.

جـــاء فـــي المركز الثاني ســـهم أي
ســـهم البنـــك األهلـــي المتحـــد -

البحرين.

وبلغ حجم التـــداول  5.75مليون

علـــى الجانـــب اآلخـــر ،انخفـــض

مليـــون دينـــار .وارتفـــع قطـــاع

الســـيف .وكان السهم األنشط من

ســـهم ،بســـيولة وصلت إلى 1.58
الخدمـــات ،بينمـــا اســـتقر كل مـــن

قطاع االستثمار وقطاع الصناعة.

وكانت األســـهم األكثر نموا ســـهم

وحيـــدا ســـهم شـــركة عقـــارات
حيـــث حجم التداول ســـهم البنك
األهلـــي المتحـــد  -البحريـــن بعـــد

تداول  3.17مليون سهم.

هال المؤيد مصرحة لـ “البالد”

وبعـــض العمـــاء فـــي منتجع

وخارجها.

وأضافت المؤيد بأن الشـــركة

المؤيـــد للمقـــاوالت شـــركة

مســـاعدة العميـــل فـــي أن

فـــي مجـــال تجـــارة األثـــاث

الريف”.

ستســـاهم

الجديـــدة

فـــي

يجـــد كل مـــا يحتاجـــه تحـــت

ســـقف واحـــد وكلفـــة هـــذا

المشـــروع تقـــارب  150ألـــف
دينـــار ،وتســـعى للتوســـع فـــي

االســـتحواذ علـــى مشـــاريع
أخـــرى

داخـــل

البحريـــن

وول ،ســـيفريه ،دبلومـــات،

إضافـــة إلى عـــدد مـــن التجار

حضر افتتاح معرض الشركة،

اإلعالم والزبائن.

يوسف المؤيد ،وذلك بحضور

للمقـــاوالت بتمكنها من تقديم

وقـــد افتتحـــت مجموعـــة

غروهي ،وشركات أخرى.

“ديزايـــن جاليـــري” ،المختصة

رئيس مجلس اإلدارة ،فاروق

المنزلـــي ،مواد البنـــاء والمواد

اإلنشـــائية ولوازمها ،معرضها
في منطقة طشـــان ،ويتضمن

هذا المعرض أشـــهر العالمات
التجاريـــة فـــي هـــذا المجـــال

ســـانون ،جاكوار ورلد ،سبرنج

المديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة

المؤيد للمقـــاوالت هال فاروق
المؤيـــد ،إضافـــة إلـــى أعضاء

مجلس اإلدارة بشركة يوسف
خليـــل المؤيـــد وأوالده وعدد
مـــن المديريـــن والموظفيـــن،

البارزيـــن ،ولفيـــف مـــن رجال

وتفتخـــر مجموعـــة المؤيـــد

أفضل الخدمات ،والمبتكرات
إلـــى زبائنهـــا علـــى الـــدوام،

مؤكدة أن هذه القفزة النوعية
على صعيد ما تقدمه الشـــركة
مـــن خدمـــات ســـيعزز مكانتها

في السوق البحرينية.

“ألبا” :نقف على عتبة التاريخ كأكبر مصهر عالميا

البقالــي يقــدم ورشــة عمــل “فريــق واحــد :تواصــل متبــادل”

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية تعامالت أمس األربعاء بشكل
ملحوظ ،تزامنا مع نمو قطاع البنوك وفي مقدمته “األهلي المتحد”.

المؤيد مفتتحا معرض “ديزاين جاليري”

عسكر  -ألبا

قدم الرئيس التنفيذي باإلنابة في شركة شركة ألمنيوم البحرين (البا) علي البقالي
ورشــة عمــل بعنــوان “فريــق واحــد :تواصــل متبــادل” ألعضــاء الهيئــة التنفيذيــة
واإلدارية بالشــركة وذلك بتاريخ  10أكتوبر  2019في نادي ألبا ،وذلك اســتعدادا
ألن تصبح الشركة أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم.
وتعتبـــر ورشـــة العمـــل هذه هـــي األولى

نقـــف على عتبـــة التاريـــخ لنصبـــح أكبر

التـــي يقدمها البقالي منذ تعيينه رئيســـا

مصهـــر فـــي العالـــم مـــن خالل مشـــروع

تنفيذيـــا باإلنابـــة فـــي أغســـطس ،2019

خط الصهـــر الســـادس للتوســـعة .يعتبر

حيـــث ركز خاللها علـــى عملية التواصل

التواصـــل المتبادل عنصرا رئيســـا يربط

المتبـــادل .وفي هذا الصدد ،قال البقالي

فيمـــا بيننـــا؛ مـــن أجل تحقيـــق األهداف

“إنه لوقت مهم بالنســـبة أللبا ،حيث إننا

المشـــتركة وتحويـــل التحديـــات إلـــى

المشاركون في ورشة العمل

فرص فعلية .وتتيح ورشـــة العمل هذه

الشـــركة” .وســـتواصل ألبـــا عقـــد المزيد

الفرصـــة لفتـــح قنـــاة االتصـــال المتبادل

مـــن ورش العمـــل والمحاضـــرات علـــى

بيـــن مختلـــف فئات الهيئـــة اإلدارية في

مدار العام ،تماشـــيا مـــع مبدئها بتدريب

ألبـــا؛ من أجـــل تحقيق وتجـــاوز أهداف

وتنمية القوى العاملة فيها.

“تمكين” شريك استراتيجي ألسبوع المنامة للريادة

لــــلــــعــــام الــــخــــامــــس عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي ..بــــرعــــايــــة مــــحــــافــــظ الـــعـــاصـــمـــة

المنامة  -محافظة العاصمة

أعلنــت محافظــة العاصمة أن صندوق العمل”تمكين” شــريك اســتراتيجي في

تقــام تحــت رعاية محافظ محافظة العاصمة ،الشــيخ هشــام بــن عبد الرحمن

وخدماتهـــا إلـــى األســـواق اإلقليميـــة

آل خليفة وذلك خالل الفترة من  20وحتى  24أكتوبر الجاري.
وبهذه المناسبة ،نوه محافظ محافظة
الرحمـــن آل خليفة ،بما حققه أســـبوع

مـــن آفـــاق العمـــل وتحقيـــق التنويـــع

العاصمـــة ،الشـــيخ هشـــام بـــن عبـــد
المنامـــة لريـــادة األعمـــال مـــن نتائـــج

والعالمية.

للمبـــادرات الفرديـــة ،وفتـــح المزيـــد

ملموســـة علـــى مـــدى خمس ســـنوات،
ً
موضحـــا أن هـــذا الحدث بـــات منصة

االقتصادية واإلنتاجية المختلفة.

علـــى صعيد ريادة األعمـــال واالبتكار،

تعزيز ثقافة ريادة األعمال

محمـــد جناحـــي ،أن هـــذه الشـــراكة

الشيخ هشام بن عبد الرحمن

إبراهيم جناحي

علـــى المضـــي قدمـــا نحـــو تأســـيس

لفـــرص العمل ،واطالعهم على الفرص

مشـــاريع وتجـــارب ناجحـــة في مجال

وتقديـــم تجربتهـــا الرائـــدة فـــي هـــذا

وشـــدد المحافـــظ علـــى أهميـــة تعزيز

إرشادهم إلى المسار الصحيح إلطالق

حول كيفية تحويـــل األفكار المبتكرة

وإقامـــة “تمكين” لشـــراكات مثمرة مع

الســـاعية خلف االســـتثمار األمثل في

أوساط الشباب البحرين ،وتشجيعهم

مـــن باحثيـــن عـــن عمـــل إلـــى مولدين

مـــن الفـــرص الواعـــدة التي من شـــأنها

األفـــراد البحرينيين ،وتزويدهم بكافة

الشـــأن كنموذج يحتذي به لدى الدول

ثقافـــة ريـــادة األعمـــال واالبتـــكار في

مشـــاريعهم الخاصـــة مـــن خـــال

تلك المشـــاريع وتوســـعتها ،وتحوليهم

إلـــى أعمـــال تجاريـــة ،وتوفيـــر العديد

توظيف  30مهندسا ضمن “برنامج حديثي التخرج”

إعــان المشــاريع الفائــزة بجائــزة الجمعيــة بنســختها األولــى

حقيقية إلطالع الشاب البحريني على
ريـــادة األعمـــال علـــى مســـتوى العالم،
مختلـــف الجهات لما من شـــأنه تطوير

المرجــوة فــي فتــرة قياســية ،منوهــا أن عــدد المهندســين الذيــن توظفــوا أو فــي

مشــروع توظيــف وتدريــب المهندســين حديثــي التخــرج (تمهيــد) حقــق أهدافــه
طريقهم للتوظيف عبر البرنامج بلغ عددهم نحو  30مهندسا آخذين بعين االعتبار

المتواصـــل للبنك في الســـوق اإلماراتية.

بأن عدد المسجلين في البرنامج تجاوز ال  70مهندسا.
جاء ذلك مساء أمس األول على هامش

“نلتقـــي هـــذا المســـاء لنحتفـــل ســـويا

بيوم المهنـــدس البحريني في الخامس

الجمعيـــة فـــي العـــام  2014تعبيـــرا منـــا

بالشـــكر والعرفان للمهنـــدس البحريني،

وهنـــأ توفيقـــي وزيـــر هيئـــة الكهربـــاء

توليه الوزارة ،كما وهنأ المهندسة مريم

فـــي االقتصـــاد الوطنـــي ،ومســـاهمته

لهم كل التوفيق والسداد.وقال توفيقي

وقبـــل انضمامـــه لبنـــك الخليـــج الدولـــي،
ً
نائبـــا للرئيـــس التنفيـــذي
كان عبـــاس

بهذه المناســـبة الســـنوية التـــي أطلقتها

وتأكيـــدا منـــا علـــى أهميته فـــي صناعة

تنظيـــم مزاولة المهن الهندســـية ،متمنيا

الرئيس لالقتصاد فـــي المملكة ،وذلك
اســـتكماالً لجهـــود تطويـــر وتنميـــة
الشـــباب البحرينـــي ليكونـــوا الخيـــار

األمثـــل ألصحـــاب األعمـــال ،ووضعهم

على مسار ريادة األعمال كخيار بديل
عن التوظيف”.

عيـــن بنـــك الخليج الدولـــي ،خالد عباس،
ّ
ً
رئيســـا لمجموعة مصرفية الشركات لدى

لفـــرع بنـــك الخليـــج الدولـــي فـــي دولـــة
ً
مشـــرفا علـــى النمو
اإلمـــارات؛ حيث كان

جمعـــان علـــى تعيينهـــا رئيســـا لمجلـــس

القطـــاع الخـــاص ليكـــون المحـــرك

المنامة  -الخليج الدولي

قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المهندســين البحرينيــة ،ضيــاء توفيقــي ،إن

والمـــاء وائـــل بـــن ناصـــر المبـــارك ،علـــى

فـــي االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز دور

خالد عباس رئيس ًا لـ”مصرفية الشركات” بالخليج الدولي

عقديـــن في القطاع المصرفي و ســـيتقلد
ً
ً
إقليميا
مديرا
هـــذا المنصب بعد أن عمـــل

عشر من شهر أكتوبر.

وقـــال جناحي “تواصـــل تمكين دعمها

البنـــك .و يتمتـــع عباس بخبـــرة تزيد عن

الجفير  -المهندسين البحرينية

احتفـــال جمعية المهندســـين البحرينية

أحالمهـــم وترجمـــة أفكارهم إلى واقع

ألهـــداف ومبـــادرات تحقيـــق االزدهار

تأتـــي في إطـــار حرص “تمكيـــن” على

والتحديات ،وتقديم النصائح العملية

مشـــاريعهم وإتاحـــة الفرصـــة لتحقيق

ومـــن جانبـــه ،أكـــد الرئيـــس التنفيذي

دعـــم المبـــادرات التـــي تقـــدم فرصـــة

عالميا
لتعزيز الموقع المتميز للبحرين
ً

ليكونـــوا الخيـــار األمثـــل فـــي ســـوق

ملموس.

لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” ،إبراهيـــم

االقتصـــادي ،وتشـــجيع رواد األعمـــال

على قيادة قاطرة النمو في القطاعات

ممـــا يســـمح لهـــا بالخـــروج بإنتاجيتها

العمـــل ،وإلهـــام رواد األعمـــال إلطالق

بالناتـــج المحلـــي ،وتعزيز تنافســـيتها،

فعاليــة “أســبوع المنامــة لريادة األعمال” للعــام الخامس علــى التوالي ،والتي

رأســـمالها البشـــري ،وإتاحـــة المجـــال

رفع مســـاهمة شركات القطاع الخاص

األدوات الالزمـــة لالرتقـــاء بمهاراتهـــم

التنمية العمرانية واالستثمارية المؤثرة
فـــي دوران عجلـــة التقـــدم والرقـــي في

مملكتنا البحرين”.

وألقـــى توفيقـــي الضـــوء علـــى أبـــرز

صورة جماعية لالحتفال بيوم المهندس البحريني

وأهـــم منجـــزات الجمعيـــة خـــال

المتميـــز وفئـــة أفضـــل مشـــروع تخرج،

المستقبلية.

اللجنـــة المختصـــة تأجيـــل اإلعـــان عن

الفتـــرة المنصرمـــة والحاليـــة والخطـــط

للمؤسســـات والشـــركات فـــي مصـــرف
أبوظبـــي اإلســـامي ،وعمـــل هنـــاك لمـــدة

وفيمـــا يتعلـــق بالفئة األولـــى فقد أرتأت

ثمـــان ســـنوات ،وكان قد شـــغل قبل ذلك
ِ

الفائزيـــن بهـــذه الفئـــة للعـــام القـــادم في

ســـامبا الماليـــة ،وفـــي البنـــك الســـعودي

وتم خالل الحفل اإلعالن عن المشاريع

حين تـــم تكريم المهندســـين الحاصلين

بنســـختها األولـــى عـــن فئـــة المهنـــدس

هذا العام.

الفائـــزة بجائـــزة الجمعيـــة الهندســـية

والمديـــر اإلقليمـــي للخدمـــات المصرفية

علـــى أعلـــى التقديـــرات المتقدميـــن لها

العديد مـــن المناصب العليا في مجموعة
الفرنســـي .يذكـــر أن عبـــاس حاصـــل
علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي األعمال
التجارية من الجامعة اللبنانية األميركية

خالد عباس

فـــي بيـــروت كمـــا حصـــل علـــى شـــهادات
فـــي التعليـــم التنفيـــذي مـــن كليـــة داردن
لألعمـــال فـــي جامعـــة فرجينيـــا وكليـــة
إنســـياد إلدارة األعمـــال .وقـــال الرئيـــس
التنفيـــذي لمجموعة بنك الخليج الدولي،
عبدالعزيـــز الحليســـي “إن خبـــرة عبـــاس
الواسعة وسجله الطويل في بناء وإدارة
خدمات مصرفية الشـــركات في المنطقة
يدعم اســـتراتيجية بنك الخليج الدولي،
مـــن حيث تركيـــزه المتواصـــل على النمو
والتنوع في جميع أنحاء المنطقة”.

“بتلكو” تحصد جائزة  AVAYAمن قبل “ويستكون”
الهملة  -بتلكو

منحت شركة بتلكو ،جائزة أفايا AVAYA

علـــى تقديـــم منتجـــات وحلـــول أفايـــا

لبرامج إدارة الطلـــب القائمة على تقنية

“ويســـتكون” ،ســـتيف لوكي “يسعدنا أن

مـــن قبـــل مجموعـــة “ويســـتكون” ،وهي

وممـــا يدعـــم الشـــركة فـــي هـــذا اإلنجاز

واســـتلم الجائـــزة بالنيابـــة عـــن بتلكـــو

ســـبيل تقديـــر ما تقـــوم به من مســـاعي،

لكونها “شـــريك العام  ”2019والممنوحة
مـــزود رائـــد لمنتجـــات أفايـــا ،وقـــد تـــم

تقديـــم هـــذه الجائـــزة خـــال معـــرض

جيتكـــس  2019التقني الذي يســـتقطب
كبـــرى الشـــركات والـــزوار فـــي مجـــال

تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت من
ّ
وتلقـــت بتلكو هذه
جميع أنحـــاء العالم.
الجائـــزة تقديـــرًا لجهودها التـــي تركزت

المناســـبة للمؤسســـات بمختلف أنواعها.
المميـــز هـــو فريقهـــا المكـــون مـــن نخبـــة
متخصصـــة ومعتمـــدة ،باإلضافـــة إلـــى

كونهم من أكبـــر فرق المبيعات وتصميم
الحلـــول لمنتجـــات وحلـــول أفايـــا علـــى

مســـتوى البحرين .كمـــا قدمت مجموعة

“ويســـتكون” لبتلكـــو شـــهادة تقديريـــة
مقابـــل تميزهـــا فـــي االعتمـــاد الرقمـــي

المعلومات واالتصال لعام .2019

نقـــدم هـــذه الجائـــزة لشـــركة بتلكـــو في

مديـــر عام قطاع الشـــركات لـــدى بتلكو،

ونظـــرًا لكونها الشـــريك ذا األداء األقوى
واألكثـــر تميـــ ًزا خـــال هـــذا العـــام .وقـــد

عبدالرحمن منير إذ قال “نحن فخورون
بحصولنا على جائزة أفايا “شـــريك العام

 ”2019مـــن مجموعـــة “ويســـتكون” ألننا
فـــي بتلكـــو نحـــرص دائمً ا علـــى االرتقاء

بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة لزبائننـــا،
كما ُنثمّ ن الشـــراكة وعالقة التعاون التي

حصلـــت بتلكو على هـــذه الجائزة مقابل

أثناء تسلم الجائزة

تجمعنا مع شركة أفايا ،ونق ّدر مساعيهم

في مرحلة التطوير واالرتقاء بأعمالهم”.

التقنيـــات التي توفرهـــا لزبائننا ،لدعمهم

األوســـط وشـــمال أفريقيا لدى مجموعة

والتزامهـــم فـــي ضمـــان تقديـــم أحـــدث

وقـــال مديـــر إدارة منطقـــة الشـــرق

مواصلتهـــا في الســـعي الحثيـــث لتوفير
التقنيـــة فائقـــة التطـــور والتـــي ُتلبـــي
احتياجـــات زبائـــن الشـــركة مـــن القطاع

التجاري ،وتدعم نموهم االقتصادي”.
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تدشين ملتقى وجائزة التميز للمرأة بـ “النفط والغاز”
“لـــــيـــــواس ”2019يــهــدف لــتــمــكــيــن الــنــســاء واســـتـــدامـــة تــطــورهــن بــالــقــطــاع
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

افتتح وزير النفط ،الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،بحضور األمين العام للمجلس األعلى للمرأة ،هالة االنصاري ،ملتقى وجائزة التميز للمرأة
فــي قطــاع النفــط والغــاز (ليــواس  )2019صبــاح أمــس األربعــاء  16أكتوبر  2019الذي يُقــام على أرض مركــز البحرين الدولي للمعارض ،بمشــاركة
واسعة من القياديات في المؤسسات والشركات النفطية والصناعية والجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة في المنطقة ،وذلك ضمن مبادرات
مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط لهندســة العمليات (ميبــك  )2019بهدف تعزيز التواصل وتحســين المعرفة وتمكين المرأة فــي المناصب القيادية
في القطاع.

ً
عاليا الجهـــود المبذولة من
ثمـــن الوزيـــر
و
َّ
اللجنـــة المنظمـــة فـــي اســـتمرار احتضـــان

فعاليـــات الملتقـــى مـــن ضمـــن المبـــادرات
االســـتراتيجية لفعاليـــات “ميبيـــك” ،األمـــر
الـــذي يؤكـــد علـــى مـــا وصلـــت إليـــه المرأة
اليوم من تميز وابداع وعطاء في مختلف
القطاعـــات وال ســـيما فـــي قطـــاع الطاقـــة
بشـــكل عـــام ،مشـــيرا إلـــى أن المواضيـــع
والمناقشـــات التـــي ســـتعرض فـــي ليواس
 2019جـــاءت متوافقـــة مـــع توجهـــات
وأهـــداف المجلس األعلى للمرأة لهذا العام
نحـــو االحتفـــاء بالمرأة في مجـــال التعليم

العالي وعلوم المستقبل وتشجيع االبتكار.

القيـــادة والمهارات التي تؤهلها لتقلد مثل
هذه المناصـــب ،متمنيا لهن دوام التوفيق

كفاءات نسائية بالقطاع

والنجـــاح لتحقيـــق المزيد مـــن االنجازات

وقـــال الوزيـــر إنه تـــم تعيين مؤخـــرا عدد

في شـــتى المجاالت .وأضـــاف الوزير ،أن

من النســـاء في مناصب قيادية مهمة في
الهيئة والشركات النفطية التابعة لها ،فقد
تم تعيين عفاف زين العابدين في منصب
مديـــر عـــام الشـــئون الماليـــة في الشـــركة
القابضـــة للنفـــط والغاز واآلنســـة عز أحمد
المناعي في منصب مدير إدارة التخطيط
والتطويـــر بالهيئة الوطنيـــة للنفط والغاز،
ممـــا يؤكد ذلك على أن المرأة تمتلك روح

القطاع النفطـــي والصناعي فـــي البحرين
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حافل
بالقيـــادات والكفـــاءات النســـائية ،الالتـــي
يعملـــن بجـــدٍ واجتهـــاد مـــن أجـــل تحقيق
ً
منوها
الخيـــر والنمـــاء والرخاء لبلدانهـــم،

بـــأن الملتقـــى ،يُ عَ ـــ ُّد منصة علميـــة وعملية
للتعلم من النساء القياديات الالئي حققن
ُ
إنجـــازات عظيمة والتواصل مـــع أخريات

وزير النفط لدى افتتاحه الملتقى

متميزات مـــن قطاع الطاقة واستكشـــاف
ُطرق تحســـين مهاراتهـــن القيادية وكذلك

توقيـــت عقـــد هـــذا المنتـــدى فـــي ضـــوء

والـــذي يركـــز على مســـاهمات المـــرأة في

التطـــورات المتغيـــرة باســـتمرار فـــي هـــذا

مجـــال التعليم العالي ،ويبرز إمكاناتها في

تعلم أفضل الممارســـات فـــي هذا المجال.

القطـــاع إلـــى جانـــب تزامنه مـــع موضوع

لعب األدوار التنافســـية في مجاالت علوم

مـــن جهة أخرى ،أكدت األنصاري ى أهمية

يوم المرأة البحرينية للعام الجاري ،2019

المستقبل.

يوسف :البحرين تستقطب كبرى المصارف منذ السبعينيات

مــســتــعــرضــا تـــجـــربـــتـــه الــمــهــنــيــة الــمــلــهــمــة أمـــــــام طـــلـــبـــة جـــامـــعـــة الــبــحــريــن

المنامة  -جمعية المصارف

اســتعرض رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ،والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ،عدنان يوســف ،أمام عدد

الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة البركـــة

على أهمية قبول الشباب للتحديات مهما كانت ،ألن تلك التحديات هي من تصنع الشخصية القوية القادرة على تحقيق النجاح.

وتحـــدث أيضـــا عن حصوله علـــى العديد

مــن طلبــة جامعــة البحريــن جوانب من مســيرته المهنية التي تمتد إلى أكثر من  40عاما في مجال العمــل المصرفي والبنكي ،مركزا

جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاء نظمتـــه جمعيـــة

فـــي اإليـــرادات النفطية ،ممـــا حقق فوائد

إلـــى أن الطلبـــة اليـــوم أمامهـــم مجـــاالت

الراميـــة إلـــى تحفيـــز الطلبـــة وتشـــجعهم

وتوفير آالف الوظائف للبحرينيين ،عالوة

من النصائـــح للطلبة ،في مقدمتها التأكيد

مصـــارف البحريـــن فـــي إطـــار مبادرتهـــا
على العطاء التميز من خالل تعريفهم عن
كثب على نماذج ناجحة من الشـــخصيات
القياديـــة الفـــذة فـــي القطـــاع المصرفـــي

البحريني .ولفت يوســـف خالل اللقاء إلى

للبحرين في مقدمتها تنويع مصادر الدخل
علـــى نقل الممارســـات المصرفيـــة الدولية

المتطورة إلى البحرين.

بروز عدد من الشخصيات المصرفية

أن البحرين كانت ســـباقة في بناء تجربة

وقـــال إن هذه التجربـــة الغنية أثمرت في

مطلع السبعينيات كبرى المصارف الدولية

المخضرمة في القطاع المالي والمصرفي،

بنوك االوفشـــور نتيجة الزيـــادات الكبيرة

القطاع علـــى مختلف المســـتويات ،ولفت

مصرفيـــة متطـــورة حيث اســـتقطبت منذ

بـــروز عـــدد مـــن الشـــخصيات البحرينيـــة

والعربيـــة ،كمـــا شـــهدت البحريـــن تجربـــة

والتـــي أثبـــت مكانتهـــا المتميـــزة فـــي هذا

المصرفية.

مـــن الجوائـــز المهمـــة كثمـــار للجهـــود
المضنيـــة التـــي بذلهـــا ،مـــن بينهـــا جائـــزة

واســـعة للنجاح والتميـــز ،متقدما بالعديد

“الشخصية المصرفية اإلسالمية” مرتين
( 2004و ،)2009وســـام “الجـــدارة مـــن

على أن االجتهاد والتعب أسباب النجاح.

الدرجـــة األولـــى” ،وهو تكريـــم متميز من

وفـــي الســـياق ذاتـــه تحـــدث يوســـف عن

لدن عاهل البالد ،حضرة صاحب الجاللة

المحطـــة األولـــى فـــي مســـيرته المهنيـــة

والتـــي تمثلـــت بانضمامه إلـــى حبيب بنك
عـــام  ،1973ثم االنتقال فـــي  1975للعمل

في أميركان اكســـبرس كمشرف الجوانب
التشـــغيلية المتعلقـــة بمحفظـــة القـــروض،
ثـــم مرحلـــة االنطـــاق واكتســـاب الخبـــرة

الدولية على مدى نحو عشرين عاما عمل

 % 64.3نمو تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين

وفقا لمسح “مباشر” اســتنادا لبيانات بنك مانيال المركزي

الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عام

عدنان يوسف متحدثا في اللقاء مع الطلبة

خاللها لدى المؤسســـة العربيـــة المصرفية

واستمرت نحو عشرين عاما تدرج خاللها
فـــي المناصـــب مكتســـبا تجربـــة غنية في

التعامـــل مـــع األســـواق أو البنـــوك العالمية

ســـجلت تحويالت العمالة الفلبينية نموا

وقعـــت شـــركة “اتصالكـــم البحريـــن”

تعزيـــز التعاون المشـــترك فـــي مجاالت

 % 64.29و % 14.47علـــى التوالـــي.

توفير حلول بمجـــال تقنية المعلومات

وكشف مسح لـ “مباشر” تراجع تحويالت

واالتصـــاالت فـــي الســـوق البحرينـــي

العمالـــة الفلبينيـــة مـــن دول مجلـــس

واألســـواق الخليجيـــة ،والتكامـــل فـــي

التعـــاون الخليجـــي خـــال الــــ  8األشـــهر

اســـتفادة مـــن الخبـــرات المتراكمة لدى

األولـــى مـــن العـــام الجـــاري بنســـبة 7.69

الجانبين في هذا المجال.

هي السعودية وقطر واإلمارات وسلطنة

القادمـــة مـــن الـــدول الخليجيـــة للفلبيـــن

عمـــان .ويعـــود تراجع تحويـــات العمالة

 % 19.99فـــي فتـــرة الثمانية أشـــهر ،من

جاء توقيع هذه االتفاقية على هامش

الفلبينيـــة مـــن دول الخليـــج إلـــى تأثـــر

إجمالـــي تحويـــات تلـــك العمالـــة علـــى

أعمال الجنـــاح الوطنـــي البحريني في

العمالـــة األجنبيـــة عمومـــا علـــى اختالف

مستوى العام البالغة  19.81مليار دوالر.

جيتكس الـــذي نظمته جمعية البحرين

جنســـياتها فـــي تلـــك الـــدول ،باتجـــاه

وعلـــى مســـتوى دول آســـيا ،مثلـــت

لشـــركات التقنيـــة بالتعـــاون مع شـــركة

الحكومـــات الخليجيـــة لفرض قيود على

تحويـــات العمالـــة الفلبينيـــة مـــن

“وورك سمارت” ،وبشراكة استراتيجية

وأشـــارت البيـــان إلـــى تراجـــع تحويالت

العمالـــة الوافـــدة ،عبر توطيـــن الوظائف،

دول الخليـــج  % 95.65مـــن إجمالـــي

مع صندوق العمل “تمكين”.

وفرض رســـوم علـــى الوافدين ،وتقليص

التحويـــات القادمة من القـــارة ،والبالغة

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

العمالـــة الفلبينيـــة مـــن  4دول خليجيـــة،

أعداد تلك العمالة .وشـــكلت التحويالت

 4.14مليار دوالر.

“اتصالكـــم البحريـــن” راشـــد آل ســـنان،

من  2019نحـــو  3.96مليار دوالر ،مقابل
 4.29مليـــار دوالر فـــي الفترة نفســـها من
.2019

العـــام  2000عندمـــا جـــرى تكليفـــه بمهـــام

وغيرها.

الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة ،وصوال إلى

توزيع جوائز التمويل اإلسالمي العالمية،

تِـــك” البريطانيـــة ،تتيـــح للجانبيـــن

األشـــهر األولى مـــن العام الجاري بنســـبة

من الخليج بلغت في الـ  8األشـــهر األولى

قبـــل أن يتـــم اختياره عـــام  1994لمنصب

اإلســـامي لعام  2017وذلـــك ضمن حفل

مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة “بينتاجرام

ســـنويا في البحرين والكويت خالل الـ 8

الفلبيني ،أن تحويالت العمالية الفلبينية

االجتماعيـــة ،ولقـــب شـــخصية التمويـــل

لتوفيــر الحلــول بتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت

الكويت  -مباشر:

المســـتند إلـــى بيانـــات البنـــك المركـــزي

وترتيـــب التمويـــات المجمعـــة الضخمـــة

 ،”2012ولقب السفير األممي للمسؤولية

“اتصالكم” و”بينتاجرام تِ ك” تبرمان شراكة
المنامة  -اتصالكم البحرين

 %على أســـاس ســـنوي .وأشـــار المســـح

 ،2011جائـــزة “التميـــز فـــي اإلنجـــاز لعام

إن هذه المذكرة تهدف إلى رفع ســـوية

خالل توقيع مذكرة التفاهم

الخدمات المقدمة من قبل الشـــركتين،

لشـــركة “بينتاجـــرام تِـــك” عـــن تفاؤلـــه

إلـــى قاعـــدة واســـعة مـــن المتعامليـــن

واقتناص المزيد من فرص العمل التي

مع التركيـــز على خدمات مـــا بعد البيع

الحاليين والمستقبليين.

مـــن جانبـــه ،أعـــرب الرئيـــس التنفيذي

بالعمـــل مع شـــركة “اتصالكـــم البحرين”
يشـــهدها ســـوق دول مجلـــس التعاون
الخليجي.
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38344464القيد ١-١١٠٧٣٣ :
تاريخ١٠/١٠/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )CR2019-١٣٤٨٧٠لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها
مالــك شــركة ســيمور سولييوشــنز ش.ش.و لمالكهــا راجــش كورومامبوزها
راغافــان المســجلة بموجــب القيــد رقــم  ،١-١١٠٧٣٣طالبــا تحويــل الشــكل
القانونــي للشــركة المذكــورة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برســمال
وقدره  ٥٠٠٠دينار بحريني ،بين كل من:
KALAPPALLATH ADIMAKUNJU SAKKEER HUSSAIN .١
RAJESH KURUMAMPUZHA RAGHAVAN .٢
ABEYPULINTHITTA DANIEL .3
 .4رفعت لطيف عبداللطيف معراج دين جوان

القيد ١٣١٧٠٤ :
تاريخ١٦/١٠/201٩ :

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم
إليها السيد  /علي سلمان الشيخ باعتباره المصفي القانوني لشركة مطاعم
اكالتي ذ.م.م المســجلة كشــركة ذات مســؤلية محدودة بموجب القيد رقم
 ،١٢٠١٢١طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثامن لشركةالمكتب

مطبخ رولندوس ذ.م.م

العربي للخدمات الدولية ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
مالك شــركة المكتب العربي للخدمات الدولية ش.ش.و  ،المســجلة بموجب
القيــد رقــم  ،١٣١٧٠٤طالبيــن تغيير االســم التجاري للفــرع الثامن من مطعم
كالسيك هوم الى مستر كراب ش.ش.و
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تسجيل اسم تجاري

شركة مطاعم اكالتي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

ادارة التسجيل

إعالن رقم ()CR2019-138020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن رقم ( )٠٠٠لسنة 2018

تاريخ16/10/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :عيسى احمد عبد هللا مهدي
االسم التجاري الحالي :مشويات نرجس
االسم التجاري الجديد :مشويات الحنطور

قيد رقم٣١١٦٧-٨ :

تاريخ16/10/2019 :

إعالن بحل وتصفية

إعالن رقم ()CR2019-138350

تنازل أو بيع  -عن المحل التجاري

سجل تجاري رقم ١١١٣٠٨
بنــاء علــى قرارالشــركاء فــي مطبــخ رولندوس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم
 ،١١١٣٠٨بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة /مكتب المحامي نزار عبدهللا
حبيب عبدهللا يحيى محامون ومستشارون قانونيون مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :نزار عبدهللا حبيب عبدهللا يحيى
رقم الموبايل)+973( ٣٦٣٦٣٦٦٧ :
nahabib84@gmail.com

تقدم إلينا المعلن أدناه :عواطف هالل محمد ابراهيم الجنيد بطلب تحويل
المحل التجاري التالي :الى السيد /وفاء ابراهيم معراج جاسم
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

االسم التجاري

٢٦٩٧٦-٢

كوكو بيوتي صالون

38344464
38344464

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة سحر األرجان ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٢٤٩٩

بنــاء علــى قرارالشــركاء في شــركة شــركة ســحر األرجــان ذ.م.م المســجلة بموجب
القيد رقم  ،١١٢٤٩٩بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد /اسامة مجدي حامد
ابو المجد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنــص المــادة  335مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :اسامة مجدي حامد ابو المجد
رقم الموبايل)+973( ٣٥٣١٢٧٠٢ :
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ترامب يهدد أردوغان بـ“عقوبات مدمرة”

الملك سلمان :نقف مع
حقوق الفلسطينيين
دبي  -العربية.نت

بنــس وبومبيــو يزوران أنقــرة للتفاوض بشــأن وقف إطالق النار في ســوريا

أكـ ــد ال ـع ــاه ــل الـ ـسـ ـع ــودي ال ـم ـلــك س ـل ـمــان بن

عـبــدالـعــزيــز ،األربـ ـع ــاء ،لـلــرئـيــس الفلسطيني
محمود عباس الوقوف مع فلسطين وحقوق

شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها

عواصم  -وكاالت

الــق ــدس ال ـشــرق ـيــة .جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال جلسة

ه ــدد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد

م ـبــاح ـثــات رس ـم ـيــة ع ـقــدهــا خـ ــادم الـحــرمـيــن

ت ــرام ــب نــظــيــره الــتــركــي بــفــرض

الشريفين مع الرئيس عباس .وقد عبر الرئيس

“عقوبات مدمرة” على بــاده ،في

عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين

الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها
ً
مؤكدا إدانة فلسطين لالعتداءات
لفلسطين،

ح ــال لــم يــنــجــح الــلــقــاء الـ ــذي من

الــمــتــوقــع أن يــجــمــع رج ــب طيب

التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

أردوغـ ــان بمايك بنس ،فــي وقت
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الحق.

ومن المقرر أن يغادر نائب الرئيس

األمــيــركــي مــايــك بنس إلــى تركيا
ل ــل ــق ــاء أردوغــــــــــان ،فـ ــي مــحــاولــة

للتفاوض حول وقف إطالق النار
فــي شــمــال ســوريــا ،بعد أن بــدأت
أنــقــرة مهاجمة المقاتلين األكــراد

والمدنيين في سوريا.

إال أن أردوغان أعلن أنه لن يلتقي
بنس ،ووزيــر الخارجية األميركي
مــايــك بــومــبــيــو ،أث ــن ــاء زيــارتــهــمــا

ألن ــق ــرة ،مــؤكــدا فــي الــمــقــابــل ،أن
زي ــارت ــه لــلــواليــات الــمــتــحــدة هي

موضوع “سيتم تقييمه” في وقت

الرئيس األميركي أثناء مؤتمر صحافي في البيت األبيض أمس (أ ف ب)

الحق.

وف ــي ه ــذا ال ــص ــدد ،ق ــال تــرامــب،

خــال مؤتمر صحافي “العقوبات

على تركيا ستكون مدمرة إذا لم

اليمن ...اتفاق وشيك بين الشرعية واالنتقالي

ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان”.

دبي  -قناة العربية

م ــزي ــدا م ــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن ما

ولـــم يــكــشــف الــرئــيــس األمــيــركــي

من المتوقع أن يتم اإلعــان ،اليوم الخميس ،عن مسودة االتفاق النهائي

وصفه بـ”العقوبات المدمرة”.

وش ــدد رئــيــس الــواليــات المتحدة

شيء جيد وليس سيئا”.

وذكــــر أن “قـــــرار أردوغـــــــان بشن

مــرة أخــرى على أنــه سيتم إعــادة

هذا وقال ترامب إن حزب العمال

هــجــوم عــلــى شــمــال ش ــرق ســوريــا

كـ ــل ال ــج ــن ــود األم ــي ــرك ــي ــي ــن إل ــى

ال ــك ــردس ــت ــان ــي “ي ــش ــك ــل تــهــديــدا

لم يفاجئني ..لكن نأمل أن تسوي

وطنهم ،مضيفا “إذا كانت روسيا

إرهــابــيــا أكــثــر عــلــى األرجـــــح من

تركيا وسوريا األمر فيما بينهما”.

ستساعد في حماية األكــراد فهذا

تهديد تنظيم داعش المتطرف”.

مجلس األمن الدولي “قلق” من هروب “الدواعش” من سوريا

لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس

» »أعرب مجلس األمن الدولي ،أمس ،عن قلقه من مخاطر تدهور الوضع اإلنساني في شمال شرق سوريا ،وهروب مسلحي تنظيم داعش اإلرهابي ،وذلك
بسبب العملية العسكرية التي تشنها تركيا على المنطقة .واتفق أعضاء مجلس األمن ،وعددهم  ،15على البيان المقتضب بعد االجتماع للمرة الثانية
خلف األبواب المغلقة ،منذ بداية الغزو التركي ،الذي أجبر عشرات اآلالف من المدنيين على النزوح ،وأثارت تساؤالت بشأن مصير اآلالف من مسلحي داعش
القابعين في السجون الكردية .وجاء في البيان“ :أعرب أعضاء مجلس األمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها األمم
المتحدة ،ومن بينها داعش” ،وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

االنتقالي الجنوبي.

وبحسب صحيفة “الشرق األوسط” ،فإن االجتماع سيكون بحضور المبعوث

الدولي إلى اليمن ،مارتن غريفثس ،إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية

السياسية في اليمن .وأضافت أن الوثيقة استوعبت جميع الجوانب الخالفية
بين الشرعية واالنتقالي سواء الصعيد السياسي أو األمني وحتى اإلداري،

مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية.

النظام السوري يدخل عين العرب بموجب اتفاق مع األكراد

وبحسب ما نقلت “الشرق األوسط” ،فإن البنود شملت تشكيل حكومة جديدة،
ً
وأيضا تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية االنتقالي والتحالف لمراقبة

» »دخلت قوات النظام السوري ،مساء األربعاء ،مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا بموجب اتفاق مع اإلدارة الذاتية الكردية ،في مواجهة الهجوم
التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها ،وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان .وقال مدير المرصد السوري ،رامي عبدالرحمن ،إن “قوات
النظام ترافقها قوات روسية دخلت ،مساء أمس ،مدينة كوباني” ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي ،والتي طالما
أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها .وحول التحركات الروسية في شمال سوريا ،عرضت وسائل إعالم روسية أولى صور تمركز القوات الروسية والسورية في
منبج شمال سوريا التي كانت تنتشر فيها سابق ًا قوات أميركية.

أداء الحكومة واإلش ــراف عليها ،وإيقاف جميع الملحقين في السفارات،

وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكالء في الوزارات الحكومية ،وأن
تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

طالب يتظاهرون ضد روحاني بجامعة طهران

احتجاجا على أحكام السجن الصادرة ضد عشرات المعتقلين

لودريان يبحث في بغداد “آلية” لمحاكمة الجهاديين

تصاعد الدعوات إلنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين

لندن  -العربية.نت

باريس  -أ ف ب

تــظــاهــرت مجموعة مــن نــشــطــاء اتــحــاد

أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي جان

أم ــس األرب ــع ــاء ،ضــد الــرئــيــس اإليــرانــي

إنشاء “آلية” قضائية لمحاكمة مقاتلي

إي ــف ل ــودري ــان ،أمـــس ،أن ــه سيبحث

الــطــاب اإليرانيين فــي جامعة طهران

تنظيم داعــش أثناء زيــارتــه العراق،

حسن روحــانــي عندما كــان يلقي كلمة

مع تصاعد الدعوات إلنشاء محكمة

هـ ــنـ ــاك .واحـ ــتـ ــج ال ــم ــت ــظ ــاه ــرون عــلــى
أحــكــام الــســجــن ال ــص ــادرة ضــد عــشــرات

الطالب المعتقلين بتهمة المشاركة في
االحــتــجــاجــات الشعبية الــعــام الماضي،
وكـ ــذلـ ــك زيـ ـ ـ ــادة ال ـ ــرس ـ ــوم الــجــامــعــيــة

والقوانين التمييزية ،حسب رأيهم.

كما ّ
ذكــر الطالب المتظاهرون روحاني

بتعهداته بــإعــادة الــطــاب المفصولين

من الجامعة بسبب أنشطتهم السياسية
وال ــق ــض ــاء عــلــى “الــبــيــئــة األم ــن ــي ــة” في

الجامعات خالل حمالته االنتخابية.

من ناحية أخــرى ،احتج طــاب ينتمون
لــمــيــلــيــشــيــات الــبــاســيــج ،حــيــث غـ ــادروا

القاعة بينما كــان روحاني يلقي كلمته،

دولية لمحاكمة المتطرفين.
صدرت أحكام على عشرات الطالب بتهمة المشاركة في االحتجاجات الشعبية العام الماضي

وقــال لــودريــان لقناة “بــي أف أم تي

في” وإذاعــة مونتي كارلو “يجب أن

محتجين على اختيار طالب يمثل اتحاد

في كلمته إلى قضية الطالب المعتقلين

نعمل مع السلطات العراقية إليجاد

اإليــرانــي .هذا بينما لم يتطرق روحاني

مشاكل الطالب األخرى.

شأنها محاكمة جميع هؤالء المقاتلين،

الطلبة لنقل مطالب الطالب إلى الرئيس

أو الــمــفــصــولــيــن ألس ــب ــاب ســيــاســيــة أو

شقيق الرئيس اإليراني يدخل السجن إلدانته بالفساد
» »دخل حسين فريدون شقيق الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،السجن أمس األربعاء
في طهران ،لقضاء عقوبة صدرت بحقه لخمس سنوات في قضايا فساد ،وفق ما
أوردت وكالة إيسنا شبه الرسمية .وحضر فريدون قبل الظهر إلى مكتب المدعي العام
من حيث “نقل إلى سجن إيوين حيث تم إدخاله” لقضاء عقوبته .وال يتشارك حسن
روحاني وحسين فريدون باسم العائلة نفسه ،إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شابا.

سبل من أجل إقامة آلية قضائية من
وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون”.

وأضـــــــــاف أن “عـــــــــددا م ـ ــن الـــذيـــن

يحتجزهم األكراد ارتكبوا جرائم في
العراق ما يعني أنه يمكن محاسبتهم
هناك”.

وتبحث  7دول أوروبــيــة هي فرنسا

وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا

وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان

والسويد والــدنــمــارك منذ عــدة أشهر

إمكانية تشكيل محكمة دولــيــة في

العراق لمحاكمة المقاتلين األجانب.

وستكون من القضايا الرئيسية تطبيق
العراق لعقوبة االعدام التي تحظرها

جميع دول االتحاد األوروبي.

وشارك مسؤولون من هذه الدول في

وتثير العملية العسكرية التي باشرتها

وقالوا ان السلطات العراقية اطلعتهم

المقاتلين األك ــراد فــي شمال سوريا

ف ــي مــحــاكــمــة داعــــش واعـ ـ ــادة بــنــاء

تحتجزهم وحـــدات حماية الشعب

مهمة فنية إلى بغداد لتقييم الوضع.

على “صعوبة المهمة التي يواجهونها
المجتمع”.

الــقــوات الــتــركــيــة فــي  9أكــتــوبــر ضد

مــخــاوف مــن فـــرار مقاتلين أجــانــب

الكردية.

هوك :ال نسعى لمواجهة مباشرة مع إيران

البرهان يأمر بوقف إطالق النار في السودان

أردوغان :لم يعزني أي زعيم في قتالنا

واشنطن  -وكاالت

الخرطوم  -سكاي نيوز عربية

أنقرة  -وكاالت

أكد المبعوث األميركي الخاص إلى إيــران ،براين هوك ،أن “مجلس األمن

أصــدر رئيس المجلس السيادي في

عاصمة جنوب السودان.

واتهم المبعوث ،إيــران “بمحاولة إحــداث صدمات على االقتصاد العالمي

البرهان ،األربعاء ،مرسوما دستوريا

يأتي قطعا للطريق أمام أي عقبات قد

السعودية.

البالد.

بحاجة إلى تجديد قانون حظر السالح على إيران”.

من خــال ضــرب مصادر الطاقة” كما حــدث في الهجوم على أرامكو في

وقال أمام جلسة استماع للكونغرس األميركي حول إيــران“ :نفذنا حملة
ضغط غير مسبوقة على إيران لحثها على التفاوض”.

وتابع“ :عندما يقف العالم معنا ،فإن إيران ستضطر ألن تتغير”.

الـــســـودان الــفــريــق أول عــبــدالــفــتــاح

بوقف إطــاق النار في جميع أنحاء

إيجابية ،بعد إعالن الحركة الشعبية

دارفــــــور وج ــن ــوب ك ــردف ــان والــنــيــل

نيوز عربية” إن القرار يأتي كمبادرة

السوري” .وعودة لملف إيران ،شدد المبعوث على سعي واشنطن إلى “اتفاق

وقف إطالق النار المعلن من جانبهم

يجب أن “يشمل البرنامجين النووي والصاروخي”
لــطــهــران .وأض ــاف أن “أمــيــركــا ال تسعى إلــى أي
مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران” ،وحث على
مقاربة “ أكثر جدية مع مسألة انتشار السالح

اإليراني” .وذكر أن “إيران تتعاون مع الحوثيين

في اليمن لتهديد السعودية” ،موضحا أن “طهران
ترغب في التمدد والتوسع”.

خالل الساعات الماضية.

وقــال مصدر عسكري رفيع ل”سكاي

وتطرقت المناقشات إلى دور إيران في سوريا ،حيث أعلن هوك أن “الضغط

شامل مع إيران حول تهديداتها في العالم” .وأوضح أن مثل هذا االتفاق

تعيق استمرار المفاوضات كما حدث
وأك ــد أن وق ــف إط ــاق الــنــار يشمل

لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة

على إيــران يعرقل قــدرة طهران على ضخ المليارات وبيع النفط للنظام

ووفقا للمصدر العسكري ،فإن القرار

عبد الــعــزيــز الــحــلــو ،الــثــاثــاء ،تمديد

قبل شهر لمدة  6أشهر أخرى.

وي ـ ــأت ـ ــي الـــــقـــــرار ب ــع ــد أن ش ــه ــدت

الــســاعــات الــمــاضــيــة تــعــثــرا في
ال ــم ــف ــاوض ــات ال ــت ــي تــجــري
ب ــي ــن ال ــح ــرك ــات الــمــســلــحــة

المنضوية تحت لواء الجبهة

الثورية والحكومة االنتقالية
ال ــس ــودان ــي ــة ،فـــي جــوبــا

جميع مناطق العمليات بما في ذلك
األزرق.

وتــعــثــرت ال ــم ــف ــاوض ــات ،إثـ ــر إع ــان

الــحــركــة الشعبية تعليق مشاركتها
فــيــهــا .واعــتــبــر الــمــصــدر أن الخطوة

تتسق مــع تــصــريــحــات الــحــلــو خــال
الــيــوم الــثــانــي مــن الــمــفــاوضــات،
ب ــش ــأن رغ ــب ــة ال ــح ــرك ــة فــي
للتفاوض كشركاء للحكومة
االنــتــقــالــيــة ف ــي ال ــس ــودان،

وم ــؤك ــدا جــديــة حــركــتــه في
تحقيق السالم.

اعترف الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،بعزلته العالمية بعد إطالق

عمليته العدوانية على األراضي السورية.

وقال أردوغان خالل كلمته التي ألقاها ،أمس األربعاء ،أمام كتلة حزب
َّ
تتلق أي تعزية من
العدالة والتنمية في البرلمان التركي إن أنقرة لم

ساسة الــدول األجنبية في مقتل  20شخصا في المناطق الحدودية،

جراء القصف بالقذائف الصاروخية والهاون من سوريا.

وأش ــار الرئيس التركي إلــى أن بــاده ستأخذ هــذا األمــر فــي حسابها،
ً
مضيفا أن مثل هؤالء الشركاء
ولن تثق بهؤالء الساسة في المستقبل،

الخارجيين ال يعتمد عليهم.

وتمسك أردوغــان باستمرار عملية نبع السالم في سوريا غير مكترث
بالعقوبات االقتصادية التي فرضتها وستفرضها أميركا مستقبالً على
ً
ً
مشددا على أن
مؤكدا أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها،
بالده،

بالده لن تفاوض “اإلرهابيين” تحت أي ظرف.

وأشــار الرئيس التركي إلى أن بــاده تقترح خروج
مــن يصفهم ب”اإلرهــابــيــيــن” مــن المنطقة اآلمنة

التي حددتها تركيا ،وإلقاء أسلحتهم.

وقال أردوغــان“ :في حال تطبيق مقترح خروج

اإلرهابيين من المنطقة اآلمنة ستكون عملية نبع

السالم انتهت من تلقاء نفسها” ،على حد تعبيره.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أيها النائب ..الحكومة ال تمارس تمييزا صارخا ضد المواطنين
للمـــرة الثانيـــة تتهـــم “نائبة” وزير اإلســـكان بتهمـــة دون أي دليل ،وتأخذ

طريقـــا غيـــر مقبول إطالقـــا من ممثل الشـــعب ،كون االتهـــام تفوح منه
رائحة الحس البغيض ،ويعاد للمرة الثانية في أروقة البرلمان ،ففي دور

االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس اتهمت وزير اإلسكان بأنه
يمرر مشـــاريع تحت الطاولة ،وفي جلســـة الثالثاء األخيرة اتهمت وزير
اإلســـكان بأنه يمارس تمييزا صارخا ضد المواطنين بمســـاواته أقســـاط

الوحدات السكنية المتفاوتة في الحجم ،ورفضه طلب المجلس بإعادة

علـــى صعيد الرقابة ومســـاءلة الوزراء وفـــق األدوات الرقابية المتعددة
دســـتوريا ،ومتابعـــة العمـــل الحكومـــي ،لكـــن ليـــس بقلـــة الوعـــي وعدم
المعرفة أصال بالمرونة والمناقشـــة الفاعلـــة المبنية على المصلحة العليا
للبحريـــن والجري خلف خياالت وأوهـــام وتجاوز الحدود وتوزيع التهم
دون دليل ومستندات وتجاوز القواعد الثابتة والتلفظ أمام المأل وأمام

للتواصل17111483 :

العالم بألفاظ ال يقبل بها المجتمع البحريني مثل “التمييز”.

تقييم األقساط ،ورد عليها وزير شؤون مجلسي الشوري والنواب غانم

» »هناك شيء اسمه مرونة في العمل وكل حكومة لها قدرات وإمكانيات،

الســـؤال الـــذي يحيرنـــي ..لماذا يتم اســـتهداف وزارات معينـــة كالتربية

بالسكن والتعليم والصحة وإلخ ...صحيح ربما هناك قصور وهذا شيء

أي دليـــل ،يهاجمون بتهـــم باطلة وكأن الكلمات تتطايـــر في الهواء مثل

مزيدا من التقدم والرفاهية ،ولكن من غير المقبول أبدا أن يأتي نائب

البوعينين “ال أعتقد أن الحكومة تمارس تمييزا صارخا ضد المواطنين”.

وحكومة البحرين لبت احتياجات المواطنين منذ زمن بعيد فيما يتعلق

واإلســـكان بتصريحـــات جوفـــاء واســـتنكارات وتهم كاذبـــة دون تقديم

طبيعي في أي مجتمع ،لكن الذي نعرفه عن قيادتنا أنها تريد للمواطن

الفقاعـــات ،دون أدنى مســـؤولية أو قيم ،بل االستســـام بشـــكل خاطئ

ويتهم الحكومة بالتمييز الصارخ ضد المواطنين ،فهذه إساءة مرفوضة

نعـــم ...نريـــد نائبـــا قويا وعلى قدر المســـؤولية ،وأن يكـــون أكثر فاعلية

والمسيء ،ألنها بطولة خاوية وال تخدم أي هدف.

لموهبة “الشو” واستعراض العضالت واأللفاظ الفجة.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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وتصريحات غير مسؤولة وال مبرر في انتشارها بهذا الشكل المخيف

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ماذا لو ماتت؟
ماذا لو توفيت الطالبة؟ ما العذر الذي ســـتقدمه مديرة مدرســـتها بعدما
رفضـــت دخـــول ســـيارة اإلســـعاف للمدرســـة ألكثـــر من ســـاعة ونصف؟
طالبة متشنجة وفي حالة غير طبيعية ،ماذا تنتظر المديرة أكثر لتتأكد
بأنها بحاجة إلى إســـعاف ســـريع وعاجل؟ هل المديرة تحولت في ليلة
وضحاهـــا إلـــى طبيبة لتقرر إن ما كانت الطالبة بحاجة إلى إســـعاف من
ً
غاليا ،دخلـــت في غيبوبة ألكثر
عدمـــه! ها هـــي الطالبة قد دفعت الثمن
من ســـبع ســـاعات ،والحمد لله أنها لم تطل تلك الســـاعات أليام أو أشهر
أو حتى سنوات! ها هي قد تعرضت لجلطة في الرأس ،وهذا يعني أنها

دخلت من يومها في دائرة خطر محتمل لجلطات مســـتقبالً ،ومن يعلم
كم من خاليا دماغها تأثرت وفقدت لألبد؟
األهالـــي عندمـــا يرســـلون أبناءهـــم للمـــدارس ،يأملـــون أن يجـــدوا منها
منازلهـــم الثانيـــة ،التـــي يطمئنـــون بـــأن مـــن فيها آبـــاء وأمهـــات لفلذات
ً
مكانا يالقـــون فيه حتفهم أو تتعرض
أكبادهـــم ،وال يتوقعـــون أن تكون
فيـــه حياتهم للخطـــر! إذ لو خيروا مـــا بين ســـامتهم وأمنهم وصحتهم
وبين تعليمهم فبال شك سيختارون حياتهم ،فــ “الظنا غالي” مثلما يقال
ً
شعبيا ،كما أنه ليس من اإلنسانية قبل أي شيء آخر أن يُ ترك إنسان  -أو
أي مخلوق آخر -ليتعذب أو تتعرض حياته للخطر.
طالب آخر أبلغ مدرســـه بألم شـــديد في رجله وأنه ال يســـتطيع الحركة،
كذبـــه المـــدرس ،وعندما لم يحتمل أكثر ذهب ليشـــتكي األلم للمشـــرف
الـــذي هاتـــف ولي أمره ،ليتبين أنه يعاني من كســـر فـــي رجله! ولية أمر
تفاجـــأ بـــأن رأس ابنها منتفخ جـــراء ضرب زميل له ،ويؤكـــد الطالب أن
إدارة المدرســـة رفضـــت االتصال بأهلـــه لنقله للمستشـــفى ،والعديد من
الشـــكاوى من طلبة يعانون من أمراض مزمنة من قلب وسكلر يؤكدون

بدور عدنان

تعامـــل معاملة خاصة ،رغم أن ملفاتهم بالمدرســـة تؤكـــد معاناتهم تلك

مخطـــئ من يعتقد أن السياســـيين والدبلوماســـيين وحدهـــم يهيمنون على

تجتمـــع فوق عشـــب أخضـــر محققة األمن والســـلم الدولييـــن ،حيث تبحث

بـــأدوار تـــوازي أدوارهـــم ،ولربما تتفوق عليهـــم في كثير مـــن األحيان ،مثل

السياسيون عنها ،فهاهن ربّاعات المحرق والعبات الرفاع لكرة القدم يمثلن
ً
دوليا ليجســـدن النســـوية في أروع صورها ويعكســـن واقع الحرية
البحرين

االقتصاديين واإلعالميين والرياضيين.

هل تعلم عزيزي القارئ ما هي أكبر منظمة دولية من حيث عدد منتسبيها؟

ليســـت األمـــم المتحدة التي تضـــم  193دولة ،بل هي االتحـــاد الدولي لكرة
القـــدم ،نعـــم الفيفا تضـــم  211من اتحادات كـــرة القدم التـــي تمثل مختلف

الـــدول واألقاليـــم التـــي اجتمعت على شـــغف وحب الكرة فباتـــت أكثر ممن
ً
بحثا عن األمن والسلم الدوليين.
اجتمع
ففـــي كثيـــر مـــن األحيـــان كانـــت الرياضـــة تصلـــح مـــا أنتجتـــه السياســـة

والسياســـيون ،فهي ال تخضع للحدود والقرارات التي يتخذونها ،فالشعوب

مدرسيهم بعدم قدرتهم على ممارسة تلك التمارين! هل تنتظر المدارس
تســـجيل حـــاالت وفيات بين طلبتهـــا لتقتنع بأن هناك حـــاالت يجب أن

البحرين والدبلوماسية الرياضية
العالقات الدولية ويقومون بعملية التجســـير األممي والتواصل بين الدول،
ً
ً
وقانونا إال أن هناك من يقوم
عرفا
فعلى الرغم من أنهم هم المكلفون بذلك

أنهـــم يجبـــرون علـــى ممارســـة تماريـــن رياضيـــة مجهـــدة ،رغـــم إبـــاغ

عنهما األمم المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.
ً
فعليا الكثيـــر من المبادئ السياســـية التي يتحدث
كمـــا أن الرياضـــة تترجم

عبر تقارير طبية .أتســـاءل :أين ممرضات الصحة المدرســـية؟ فدورهن
مهم وال يمكن االستغناء عنهن بحجة التقاعد االختياري!
» »ياسمينة :الطلبة أمانة في أعناقكم.

واالنفتاح في مملكة البحرين.

» »اللجنة األولمبية البحرينية دشنت مبادرة سفراء الرياضة باختيار أربعة
رياضيين كانوا خير من مثل ويمثل البحرين في المحافل الدولية قبل
المحلية في خطوة القت استحسان الكثير ،أتمنى أن تتعدى هذه المبادرة
النطاق المحلي ليتم بحث أوجه االستفادة من الكوادر البحرينية الرياضية
في العالقات الدولية الرياضية التي تعتبر جزءا من منظومة العمل الجماعي
األممي ،وتهيئتهم لتمثيل البحرين في المنظمات الرياضية العالمية ليشكلوا
انعكاس ًا للوجه المشرق للبحرين في جميع دول العالم.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

التجديد والتغيير من أجل التطوير
B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

خطاب جاللة الملك المفدى
خطـــاب جاللـــة الملـــك المفدى حمد بـــن عيســـى آل خليفة فـــي افتتاح دور

االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشورى والنواب،

تضمن رسائل مهمة للحاضر والمستقبل ورسم خريطة طريق لكل من يريد

أن يخلص لهذا الوطن العزيز.

لم يترك جاللته شـــيئا من شـــأنه أن يرفع مكانة البحرين ويؤدي إلى تقدمها

إال وتحدث عنه حديث األب ،فبث فينا جميعا الحماس وحملنا المســـؤولية
تجاه صنع المســـتقبل المشـــرق ألبنائنا .الذي يستمع لكلمة جاللته أو يقرأها
يشعر أنه يخاطب كل كبير وصغير على أرض هذا الوطن ويبث في الجميع
الحمـــاس ويعطي الجميع األمل في مســـتقبل أفضـــل ،وليس مجرد خطاب

برتوكولي أو تعليمات توجه إلى المسؤولين وحدهم.

لقد كانت كلمة جاللته رســـالة أبوية مفعمـــة بالحب والخوف على هذا البلد

العزيز ،وال يمكن أن يتســـع المجال في هذه العجالة لتناول جميع الرســـائل

جميل أن نرى كبار المسؤولين يشاركون في مناقشة إنجازات ومشاريع

الدولة وما لها وما عليها ،فهذه األمور تبعث على الطمأنينة في النفوس
ً
مؤخرا في الملتقى الحكومي ودور االنعقاد الثاني لمجلســـي
كما حصل

الشورى والنواب.

الشـــكر والثنـــاء الدائـــم من عاهـــل البالد جاللـــة الملك وصاحب الســـمو
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقـــر وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد

حفظهـــم هللا ورعاهـــم للقائمين على رأس أعمالهم هي دعوة لهم للمزيد

من العطاء الذي يناسب هذه الثقة.

متسارعة وتحديات طارئة تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل

يجـــب اســـتثمار الطاقات والكفـــاءات وتســـخيرها لبناء مســـتقبل زاهر

واإلنتـــاج” ،هـــذه رســـالة غاية فـــي العمق وغايـــة في األهمية لـــكل من يقوم

بمختلف أجهزته ووزاراته.

المـــرن والتفكيـــر المتجدد للحفاظ على تقدمنا المســـتمر فـــي ميادين العمل

وتحقيـــق نهضـــة مســـتدامة تبـــدأ من نجـــاح وارتقـــاء العمـــل الحكومي

بوضع الخطط واالســـتراتيجيات الســـاعية لصنع مستقبل أفضل في جميع

عندمـــا نـــرى النجاحات واإلنجـــازات التي تم تحقيقها نشـــعر بالســـعادة

المجـــاالت ،فالمســـألة ليســـت فقـــط وضـــع خطـــط واســـتراتيجيات والقيام
بتنفيذهـــا ولكـــن المفـــروض أن نمتلـــك القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الطوارئ
والمتغيرات التي هي سمة أصيلة من سمات العصر الذي نعيش فيه.
» »البد أن نملك القدرة على التعامل المرن مع المستجدات التي لم تكن في

الحسبان وإال تعرضنا إلى انتكاسات جراء عدم القدرة على التعامل مع هذه

المتغيرات ،ويكفيني في هذه الزاوية كما أشرت إلى رسالة جاللته األولى أن

أشير إلى الرسالة األخيرة في كلمة جاللته ،رغم أن بين الرسالتين العديد من
الرسائل األخرى ذات األهمية “إن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على

التي وردت في الكلمة السامية لجاللة الملك ألن كل فقرة تفضل بها جاللته

الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وأن تتحمل كل سلطة

ونضعها أمام أعيننا ونحن نعمل من أجل تقدم بلدنا الطيب.

تقل أهمية عن الرسالة األولى فاألمم ال تتقدم إال بالتنسيق والتعاون وليس

تحمـــل رســـالة واحـــدة علـــى األقل ،رســـالة نحتـــاج إلـــى أن ندرســـها ونعيها

مسؤوليتها المناطة بها دستوريا باستقاللية تامة” .هذه الرسالة الختامية ال

فهاهـــي رســـالة جاللته األولى على ما أتذكر “يشـــهد عالمنـــا اليوم متغيرات

بسياسة الجزر المنعزلة.

والســـعي نحو بـــذل مزيد من الجهـــود التي ترتقي بمســـيرة التنمية في
المملكـــة ،فـــا نريـــد أن يعكر صفو ســـعادتنا إخفـــاق أية جهـــة أو وزارة،
ولتحقيـــق مســـتقبل أجمـــل للبحريـــن ،يجـــب أن يكون الجميـــع متعاونا
ً
جميعا لتحقيق
ويمـــد يد العون والمســـاندة لتذليل الصعاب ،متكاتفيـــن

مكانة متقدمة مرموقة للبحرين وسط بيئة مليئة بالعقبات والتحديات،

مســـتمرين فـــي طريق اإلنجـــازات التي جعلتنـــا محط أنظـــار العالم في
مختلـــف المجاالت ،فقد واكبنـــا بنجاح مختلف المتغيـــرات والتحديات

السياسية واالقتصادية.

» »نأمل أن نصل معا للمستوى الذي نطمح إليه ،ونحقق تطويرا للخدمات
التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والوصول لنهضة مشرفة
شاملة تستكمل األهداف التنموية واإلنجازات.
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ناصر بن حمد :ب َّيض اهلل وجوهكم ..والقادم أهم

نقــل لهــم تحيــات جاللــة الملــك بعــد الفــوز علــى أقــوى منتخــب فــي آســيا

المكتب اإلعالمي

نقل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل
خليفة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه لالعبي منتخبنا
الوطنــي بعــد األداء المشــرف والفــوز على منتخــب إيران بهدف نظيف ضمن التصفيات اآلســيوية المزدوجــة المؤهلة لكأس العالم
وكأس آسيا.

جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال ســـموه،

رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة

االتحاد البحريني لكرة القدم والعبي
المنتخـــب الوطنـــي بحضـــور األميـــن
العـــام للمجلـــس األعلـــى للشـــباب

والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم
آل خليفـــة ،ووزيـــر شـــؤون الشـــباب

والرياضة أيمن المؤيد.

وخاطب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

آل خليفـــة الالعبيـــن ،وقـــال“ :بيـــض

هللا وجوهكـــم ..ما قصرتـــوا ..والقادم

أهم ..لقد فزتم على أقوى المنتخبات
اآلســـيوية ،وهذا يؤكد بأنكم قادرون
على تحقيق االنتصار في أي مواجهة،
ثقتنـــا بقدراتكم كبيـــرة ،ونحن بدورنا

سنوفر لكم األجواء المثالية؛ من أجل

تحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف ســـموه “قدمتم مبـــاراة رائعة
ومستوى عاليا ،وكانت الروح القتالية
هي التي قادتكـــم لتحقيق الفوز على
منتخـــب يعتبر من أعـــرق المنتخبات

اآلسيوية ،نحن سعداء بهذه النتيجة
والمســـتوى؛ ألننا أمام طمـــوح ورغبة
بتحقيق أحد األهداف التي وضعناها،
وهـــي التأهـــل لـــكأس العالـــم ،ســـواء

خـــال هـــذه التصفيـــات أو المـــرات

القادمة ،لكـــن حلمنا أن نرى المنتخب

البحريني في مونديال كأس العالم”.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد
آل خليفـــة أن الفتـــرة المقبلـــة تحتاج

مواصلـــة التكاتـــف والتعـــاون مـــن
الجميـــع ،وأن نظهر بنفـــس القوة التي

ظهرنـــا فيهـــا في لقـــاء إيـــران ،وثقتنا

كبيرة بقـــدرات الالعبين بـــأن يقدموا

مـــن قبـــل كافـــة الالعبيـــن والجهازين

خليفة على دعم واهتمام سموه تجاه

وقال سموه“ :إن مسيرة المنتخب في

وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

الوطني لكرة القـــدم خصوصا ،مؤكدا

جـــدا ،وتمكن من الوصول إلى النقطة

فـــي الفتـــرة المقبلـــة ونحـــن نثـــق

الرياضـــي أثمر عن تحقيق العديد من

أفضل المستويات والخروج بالنتائج

المشرفة”.

التصفيـــات اآلســـيوية كانـــت متميزة

الســـابعة بـــكل جـــدارة واســـتحقاق

وتعزيز مكانـــة المنتخب في الترتيب
العام للمجموعـــة؛ األمر الذي يؤكد أن

اســـتعدادات المنتخب جـــاءت مثالية
ومتوافقـــة مـــع الحـــدث المهـــم فـــي

التصفيات لكأس العالم وكأس آسيا”.

وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل
خليفـــة “لقـــد ظهر المنتخب بمســـتوى

مميـــز فـــي لقـــاء إيـــران وتوجتهـــم
هـــذه المســـتويات بتحقيـــق االنتصار

وتحقيـــق النقـــاط الثالث التـــي كانت
مهمـــة؛ لتعزيز مكانـــة المنتخب وتلك

االنتصـــارات لـــم تأت من فـــراغ ،وإنما

نتيجة جهـــد متواصـــل وعمل دءوب

الفني واإلداري”.

خليفـــة “أمامكـــم تحيـــات وطموحات

بقدراتكم لتحقيق أفضل المستويات،
وسنقدم كامل الدعم من أجل تحقيق
األهـــداف ،ونتمنـــى لكـــم كل التوفيق

والنجاح في مشواركم القادم”.

مـــن جانبه ،أعرب الشـــيخ ســـلمان بن

إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره
إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

ســـيكون لـــه أثـــر إيجابـــي كبيـــر علـــى
الالعبيـــن الذيـــن سيســـعون لتقديـــم

أفضل المستويات في الفترة المقبلة.

وأوضـــح علي بـــن خليفـــة أن االتحاد

وأوضح الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم

حريـــص علـــى تحقيـــق رؤيـــة ســـموه

آل خليفـــة أن المســـتوى المميـــز الذي

مـــع المنتخبـــات الوطنيـــة وتحديـــدا

ظهـــر عليه المنتخب الوطني في لقاء

حيـــث أقام ســـموه مأدبة غـــداء على

مشرفة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

على إيران ،مؤكدا أن هذا االســـتقبال

األهداف.

تحقيـــق االنتصـــار علـــى أي منتخـــب

سلمان بن إبراهيم :مواقف

المنتخب الوطني من سموه بعد الفوز

أن وجـــود ســـموه علـــى رأس الهـــرم

وكان ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

شرف المنتخب.

باالســـتقبال المميـــز الـــذي حظـــى بـــه

الرياضة البحرينية عموما ،والمنتخب

إيران ضرب أروع األمثلة في اإلصرار

خليفة قد احتفى بالمنتخب الوطني،

وأشـــاد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة

والعزيمـــة ،وأن األحمـــر قـــادر علـــى
آســـيوي خصوصـــا أن المنتخـــب
اإليرانـــي يعتبـــر أقـــوى المنتخبـــات

اآلسيوية.

وتمنـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم

آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح
للمنتخـــب الوطني فـــي الفترة المقبلة

ومواصلة تحقيق النقاط حتى التأهل

المنتخـــب األول ،مؤكـــدا أن االتحـــاد

سيســـعى لتقديـــم كافـــة الخدمـــات

إلى المرحلة الثانية التي ستكون أكثر

بـــن خليفـــة آل خليفة بدعـــم واهتمام

للمنتخب لتحقيق أهدافه.

تحقيق كامل أهدافه.

للمنتخـــب الوطنـــي في مشـــواره في

كعكة بمناسبة الفوز على إيران

علي بن خليفة يشيد بدعم

والمتابعـــة الدائمـــة من ســـموه تعطي

خليفة والعبو المنتخب الوطني لكرة

المســـتويات والحـــرص علـــى تحقيق

علـــى إيـــران بهـــدف نظيف ،وســـادت

إثـــارة وندية ،وأن المنتخب قادر على

ناصر بن حمد
كما أشاد رئيس مجلس إدارة االتحاد
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي

سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة
التصفيـــات ،مؤكـــدا أن هـــذا الدعـــم

قطع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

الجميـــع الحافـــز لتقديـــم أفضـــل

القدم “كعكة” بمناســـبة فوز المنتخب

األهداف.

أجواء الفرح والسرور بعثة المنتخب.

ناصر بن حمد يلتقي أعضاء مجلسي الشورى والنواب
المكتب اإلعالمي

التقى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل
خليفــة عــددا مــن أعضــاء مجلــس الشــورى والنواب أثنــاء حضورهم مبــاراة منتخبنا الوطنــي لكرة القدم مــع نظيره اإليرانــي ،والتي
انتهت بفوز األحمر بهدف نظيف ضمن التصفيات اآلسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وتبادل ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة األحاديث مع أعضاء مجلســـي
الشـــورى والنواب ،مشـــيدا سموه بهذا
الحضـــور الـــذي يؤكد دعم المجلســـين
المنتخب الوطني.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد
آل خليفـــة عن تقديـــره على حضورهم

كبيـــر للقطاعيـــن الشـــبابي والرياضـــي
عمومـــا ،وللمنتخـــب الوطنـــي لكـــرة
القـــدم خصوصـــا الـــذي ينتظـــر المزيد
مـــن الدعـــم والمتابعة؛ ســـعيا لتحقيق
األهـــداف المرجـــوة ،معربا ســـموه عن
تقديره للحضور كافة.
مـــن جانبهـــم ،أكـــد أعضـــاء مجلســـي

وتشـــجيعهم للمنتخب الوطني ،مؤكدا
ســـموه أن هـــذا التواجـــد يعتبر رســـالة
واضحـــة بـــأن أعضـــاء مجلـــس النواب
حريصون على دعم القطاعين الشبابي
والرياضي في مملكتنا الغالية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل
خليفة أن حضور النواب المباراة دافع

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوسطا أعضاء مجلسي الشورى والنواب

الشـــورى والنـــواب أن حضورهـــم
للمبـــاراة يعتبـــر واجبـــا وطنيـــا ودعما
للمنتخـــب الوطنـــي فـــي مشـــواره،

مؤكديـــن أن مجلـــس النـــواب حريص
علـــى تقديـــم كامـــل الدعـــم للقطاعين
الشبابي والرياضي؛ لتحقيق األهداف

المرجـــوة ،متمنيـــن كل التوفيـــق
والنجـــاح للمنتخـــب الوطنـــي فـــي
المباريات القادمة.
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رئيس اتحاد الكرة يهنّئ القيادة وناصر وخالد بن حمد
تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد ســـر فــــوز مــنــتــخــبــنــا عــلــى إيــــران
اتحاد الكرة

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفة آل

حضـــور ودعـــم ومتابعـــة ســـمو الشـــيخ

لالتحاد البحريني لكرة القدم لبذل المزيد
نحو التطوير ،معاه ًدا سموه على مواصلة

النجاح تحت قيادة ســـموه ،مشيرًا إلى أن

للمنتخب وتأهيله للظهور بالشكل المثالي

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،إذ إن ســـموه

خليفــة ،خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى القيــادة الرشــيدة وإلى ممثل جاللــة الملك

الداعـــم األول للمنتخـــب وجميعنـــا حققنا

لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة إلــى النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب

المنتخب ســـيواصل طريق النجاحات في

والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة،

المشوار القادم”.

بمناســبة الفــوز الــذي حققــه منتخبنــا الوطنــي علــى إيــران بهــدف دون مقابــل ،ضمــن

العمـــل نحو االرتقـــاء بالمســـتويات الفنية

في مختلف االستحقاقات والمشاركات.

وأكد أن مجلـــس إدارة االتحاد البحريني

ولفـــت إلـــى أن هـــذا الدعم من قبل ســـمو

لكـــرة القـــدم يتابـــع ويســـاند باســـتمرار

وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة ،أن ســـمو

البحرينيـــة؛ لمـــا يوليه ســـموه مـــن اهتمام

للروح العالية التي تمتع بها رجال منتخبنا

الظهور المشـــرف الـــذي يعكـــس رقي كرة

األول للمنتخـــب الوطنـــي فـــي مختلـــف

الوطني في استحقاقاته المختلفة ،مؤك ًدا

الظهـــور بالمســـتويات اإليجابية وتحقيق

الجولة  4للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم  2022وكأس آسيا .2023
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة ،الداعم
مشـــاركاته واســـتحقاقاته الخارجيـــة،
مشـــيرًا أن دعم ســـموه أســـاس للنجاحات
المتعـــددة التـــي تحققهـــا المنتخبـــات

الوطنية لكرة القدم.

خـــاص وكبيـــر ودعـــم مســـتمر للمنتخـــب

الوطنـــي األول ،وحرصهـــم الكبيـــر علـــى

أن حضـــور ســـموه وتشـــجيعه وتحفيـــزه

النتائج المشـــرفة فـــي مختلـــف المحافل،
مؤكـــ ًدا أن العبي المنتخـــب الوطني كانوا

وقـــال إن المنتخـــب الوطنـــي قـــادر علـــى

وثمّ ـــن رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

الجماهيـــر أنهـــا الرقم الصعـــب بحضورها
ومؤازرتهـــا ومســـاندتها للمنتخب ،مجد ًدا

لالعبين أســـهم في بث الروح العالية لدى
الالعبيـــن فـــي الملعـــب وخـــارج الملعـــب،
قتاليـــا وممي ًزا
حيـــث قدم الالعبـــون أداءً
ًّ

وقـــال الشـــيخ علي بن خليفـــة إن حضور

توجـــوه بالظفر بالفوز على حســـاب إيران

لتدريب المنتخب األول قبل مباراته أمام

المزدوجة.

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة

إيران كان وســـام اعتزاز ألسرة كرة القدم

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة أســـاس

مشـــاركات المنتخبـــات الوطنيـــة؛ لضمـــان

فـــي مباراة الجولة الرابعـــة من التصفيات
وقـــال“ :لقـــد كانت لكلمات ســـمو الشـــيخ

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي بن خليفة

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة التدريب األخير

إيـــران ووصـــل إلـــى صـــدارة المجموعـــة

وظفروا بالنقاط الثالث.

جميـــع أفـــراد المنتخـــب الوطنـــي ،إذ إن

وأضـــاف“ :هـــذا االنتصـــار الـــذي حققـــه

البحرينـــي لكرة القدم ،دعم ســـمو الشـــيخ

حققـــه المنتخـــب بجـــدارة علـــى حســـاب

الفـــرق فـــي القـــارة اآلســـيوية ،كان ســـره

للمنتخب الوطني ،أطيب األثر في نفوس

الثالثة في التصفيات المزدوجة”.

توجيهـــات ســـموه كانـــت ســـر الفـــوز الذي

المنتخـــب الوطنـــي على واحد مـــن أقوى

فـــي الموعـــد بالمبـــاراة المهمة أمـــام إيران

ناصر بن حمد آل خليفة للمنتخب الوطني،
مؤكـــ ًدا أن هذا الدعم يعطي دافعً ا وحاف ًزا

القـــدم البحرينيـــة بمـــا يتوافق مـــع الرؤى

التطويرية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة.

إســـعاد الجماهيـــر البحرينيـــة ،إذ أثبتـــت

تقديم التهنئة إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن
حمد آل خليفة بمناســـبة الفوز المهم الذي
حققه المنتخب الوطني.

المؤيـد :أبطــال المنتخــب الوطنــي أوفــوا بعهدهــم
هــــنــــأ الـــــقـــــيـــــادة وأشـــــــــــاد بــــــــــدور نـــــاصـــــر بــــــن حــمــد

وزارة شؤون الشباب والرياضة

البحرين وتقديم كل ما لديه باإلضافة

أنفســـهم بالخـــروج منتصريـــن مـــن

ه ّنــأ وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفــة عاهل البــاد المفدى

إلى حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد

المبـــاراة لتعزيـــز موقـــع البحريـــن في

آل خليفة للمباراة ووقوفه إلى جانب

قائمـــة المجموعـــة وهـــو بالفعـــل مـــا

وصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناســبة فوز أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم
على منتخب إيران في التصفيات اآلسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا لكرة القدم.

وقال وزير شـــؤون الشباب والرياضة

المنتخب الوطني في مشـــوارهم في

البحريني من خالل لقاء الزيارة التي

“إن مـــا تحقـــق مـــن انتصـــار مهـــم

التصفيـــات األمر الذي منـــح الالعبين

قام بها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل

لمنتخـــب البحريـــن في مباراتـــه أمام

ثقة مضاعفـــة لدخول المباريات بقوة

خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال

إيـــران ووصلـــه إلـــى النقطة الســـابعة

وعزيمة وتحقيق النقاط المهمة”.

الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب رئيـــس

جـــاء نتيجـــة طبيعـــة الهتمـــام جاللة

وتابع المؤيد “يجب علينا أن نســـتذكر

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة

الملـــك ورئيـــس الـــوزراء وولـــي العهد

بكل الفخر واالعتزاز الدفعة المعنوية

لتدريبـــات المنتخـــب والتـــي جعلـــت

األميـــن ومتابعتهم المســـتمرة ألبطال

التـــي حظـــي بهـــا أبطـــال المنتخـــب

الجميع يبذل الغالي والنفيس من أجل

النصف :دعم ناصر بن حمد رفع معنويات الالعبين

الالعبين وإعطاء الالعبين دافعً ا قويًّ ا

تحقق للمنتخب في المباراة”.

للخروج باالنتصـــار والحمد لله تحقق

وأشـــاد المؤيـــد بالـــدور الكبيـــر الـــذي

لنـــا الهدف وتمكنا من الخروج فائزين

قـــام به االتحاد البحرينـــي لكرة القدم

من المباراة بالنقاط الثالث”.

برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل

وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة

خليفـــة رئيس االتحـــاد وكافة أعضاء

“لقـــد كان أبطـــال المنتخـــب الوطنـــي

مجلـــس اإلدارة في تجهيـــز المنتخب

على قدر عال من المسؤولية وقدموا

مباراة رائعة المســـتوى وبذلوا جهو ًدا

الوطني باإلضافة إلـــى دور الجهازين
الفني واإلداري.

طريقـــه فـــي التصفيـــات وتحقيـــق

مضاعفـــة من أجـــل تحقيـــق االنتصار

وأعـــرب المؤيـــد عـــن إيمانـــه العميـــق

والوفـــاء بالوعـــد الـــذي قطعـــوه على

بقدرة العبـــي المنتخب على مواصلة

بطاقـــات التأهـــل إلى الـــكأس العالمية

أيمن المؤيد

المزيد من االنتصارات للمنافسة على
واآلسيوية.

بن هندي يشيد بمستويات الالعبين وإصرارهم

أكد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف أن دعم ومســـاندة ســـمو الشـــيخ

رفـــع مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشـــباب والرياضة صالح بن عيســـى بن هنـــدي المناعي

األعلى للشباب والرياضة لالعبي المنتخب ووقفته معهم وزيارته لتدريباتهم قبل يوم من

عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء

خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب ،رئيس المجلس

الموقر وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد

المواجهـــة وحضـــور ســـموه للمبـــاراة ،كان لها أثر طيب فـــي رفع معنوياتهم وشـــحذ هممهم

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناســـبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على

وتشجيعهم على العطاء والتمثيل المشرف وهو ما انعكس على أداء العبي المنتخب خالل

منتخـــب إيران في التصفيات اآلســـيوية المزدوجة المؤهلـــة إلى نهائيات كأس العالم وكأس

المباراة والذي اتســـم باالنضباط وااللتزام والتركيز والتســـلح بالعزيمـــة واإلصرار .وأضاف

آسيا لكرة القدم.

“إن كلمات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة وتحفيزه لالعبـــي المنتخب ووقوفه إلى

وأشاد بن هندي بالدور الكبير الذي بذله ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب

جانبهم والشـــد من معنوياتهم كانت الدافع الحقيقي وراء تلك النتيجة اإليجابية ..فسموه

قائـــد ملهم لجميع الرياضيين فـــي الوطن وهو نموذج مثالي للرياضي والقائد في آن واحد

وهي سمات يمتاز بها سموه ليشكل حالة فريدة من نوعها”.

رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووقوفه إلى
محمد النصف

منفردي :العبو منتخبنا قدموا أدا ًء متميزًا

جانب المنتخب الوطني في مسيرته بالتصفيات وحرص سموه على دعم العبي المنتخب.

صالح بن هندي

رئيس نادي المحرق يهنّئ بفوز منتخبنا

هنّأ رضا منفردي ،عضو مجلس الشـــورى ،حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

رفـــع رئيـــس مجلـــس ادارة نـــادي المحـــرق الشـــيخ أحمد بن

وحضـــوره لتدريبـــات المنتخـــب وكلماتـــه التـــي َخ ّ
ـــص بهـــا

القـــدم علـــى ضيفه المنتخب اإليراني بهدف نظيف ،وذلـــك في اللقاء الذي جمع المنتخبين

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة

الراقي في المباراة.

علـــي بن عبدهللا ال خليفة خالص التهاني والتبريكات لمقام

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه ،وذلك بمناسبة فوز المنتخب البحريني لكرة

عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعاه وإلى ســـمو الشـــيخ

علـــى اســـتاد البحرين الوطني ضمـــن قمة الجولة الرابعـــة من منافســـات المجموعة الثالثة

ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية

للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال  ،2022وكأس آسيا .2023

وشـــئون الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة

كمـــا بـــارَك منفـــردي لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال

بمناســـبة فوز المنتخـــب الوطني لكرة القـــدم على إيران في

الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ،وســـمو الشيخ خالد
بـــن حمـــد آل خليفة رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية ،بهذا الفوز الثميـــن ،مؤك ًدا أنه جاء

التصفيـــات المزدوجة المؤهلة لـــكأس العالم  2020ونهائيات

ثمرة إصرار وعزيمة قوية ،وجهود كبيرة بذلها العبو المنتخب الوطني خالل المباراة يوم
كبير على استمرار تحقيق اإلنجازات الرياضية لمملكة البحرين.
أمس (الثالثاء) ،وحرص
ٍ

كاس آسيا.

رضا منفردي

وأكـــد رئيـــس نـــادي المحـــرق أن دعـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر

الالعبيـــن كانـــت دافعً ا قويًّا لالعبين لتقديم المســـتوى الفني
كما ق ّدم رئيس نادي المحرق التهنئة لســـمو الشـــيخ خالد بن

حمد ال خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ،مشـــي ًدا بما

يقدمه سموه دعم ومساندة للمنتخبات الوطنية.

ونقـــل رئيـــس نادي المحـــرق تهانيـــه إلى أيمـــن المؤيد وزير

شـــئون الشـــباب والرياضـــة وإلى الشـــيخ علي بـــن خليفة ال

خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم.
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حلبة البحرين تهنئ بإنجاز فريق Bahrain1Racing
حلبة البحرين الدولية

تتق ّدم حلبة البحرين الدولية بأح ّر التهاني

جــولــة واح ـ ــدة م ــن خــتــام مــوســم الــعــام

عــلــى ه ــذا اإلن ــج ــاز غــيــر الــمــســتــغــرب عن

آل خليفة ولفريق  Bahrain1Racingبعد

 Pro Modمــن سلسلة National Hot

سباقات الدراغ.

والتبريكات لسمو الشيخ عبد هللا بن حمد
أن تــوّ ج سائق الفريق ستيفي جاكسون

ببطولة العالم  2019لسلسلة E3 Spark
 Plugs NHRA Pro Modالمقامة في

الواليات المتحدة.

 .2019ويعتبر اللقب هو األول في فئة
 Rodلمنظمة ( )NHRAالمرموقة.

هللا بن حمد آل خليفة ،وال سيما تصميم

العالمية بعد أن انطلق من البحرين ليضع

وعــلــى مــتــن س ــي ــارة الــفــريــق “ك ــام ــارو 1
االثنين في سباق  zMAX Dragwayفي

العالم.

نورث كارولينا بعد فوزه بنهائي Pro Mod

ضد زميله األميركي ستيفن وايتلي.

واستطاع جاكسون ،الملقب بـ “ستيفي
فــاســت” ،مــن إنــهــاء معركة البطولة قبل

أن ــه واحـ ــد مــن أفــضــل المتسابقين في

ومن جانبه ،وفي تصريح عاطفيُ ،نقل

عن السائق جاكسون قوله“ :أنــا ال أبكي.
أنــا ال أبكي .حسنًا ،ربما أبكي .هــذا يدل

على أن أي شخص يعمل بجد يمكن أن
يكون بطالً”.

العالمية”.

ويعتبر  Bahrain1Racingمصدر إلهام

سمو الشيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة

مــا كــانــت لتتحقق ل ــوال الــدعــم المباشر

الكوهجي يمثل البحرين في بريف 29

على مدار األعوام.

نفسه بسرعة كــواحــد مــن أفــضــل الفرق

وقــال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين

خليفة ”:في البداية أتقدم بالتهنئة إلى

شهدته الفرق والمتسابقين البحرينيين

المستوى اإلقليمي ليكون أحد أهم الفرق

لــعــالــم ســبــاقــات ال ـ ــدراغ لــيــس فــقــط في
ً
أيضا في المنطقة
مملكة البحرين ولكن

الــدولــيــة الــشــيــخ ســلــمــان بــن عــيــســى آل

بمختلف أنــواعــهــا والــتــطــور الكبير الــذي

إن األث ـ�ر ال ـ�ذي يتركه فـ�ريـ�ق �Bahrain

وتشيد الحلبة بجهود طاقم فري ق �Bah

ومهارة جاكسون ،الذي أثبت مرة أخرى

ريــســنــغ” ،ان ــت ــزع جــاكــســون الــلــقــب يــوم

فريق يعتبر من أهــم الفرق العالمية في

 1Racingعلى سباقات ال ــدراغ تخطى

 ،rain1Racingبقيادة سمو الشيخ عبد

الــبــحــريــن فــي عــالــم ســبــاقــات الــســيــارات

بــأســرهــا ،وإن ه ــذه الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة

سمو الشيخ عبد الله بن حمد

والــجــهــود الحثيثة والــمــتــابــعــة مــن سمو

هذه الرياضة.

عالميا في
أوصلت الفريق إلى التنافس
ًّ

 rain1Racingجــاء ليؤكد مكانة مملكة

الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة ،التي

وأض ـ�اف الشيخ سلمان أن إنـجــ�ا ز �Bah

 2018بعد أن اصطدمت هنا [فــي سباق

آخر] .قال حينها السمو الشيخ عبد هللا بن
حمد آل خليفة إننا سنقوم بتشكيل فريق
لمتابعة البطولة وهذا ما قمنا به”.

ختام الدورة الدولية للمستوى الثاني لمدربي الطائرة

مـــيـــرزا عـــبـــداهلل يــنــال الــمــركــز األول بــحــســب نــتــائــج الـــدراســـات

ي ـ ــس ـ ــت ـ ــع ـ ــد الــــــاعــــــب

الــبــحــريــنــي الــمــحــتــرف
حـ ـ ــمـ ـ ــزة الـ ــكـ ــوهـ ــجـ ــي

للمشاركة في منافسات

اتحاد الطائرة

الـ ــنـ ــسـ ــخـ ــة ال ــت ــاس ــع ــة

رعــى نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة جهاد حســن خلفان حفــل ختام

بــريــف ،والــتــي ستقام

أعضاء مجلس إدارة االتحاد بمركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة.

وذلـــــك ضــمــن أســبــوع

في بداية الحفل عبر خلفان عن خالص

وتخريج عدد من أبرز الالعبين”.

كــاتــو” عــلــى مــا قــدمــه مــن جــهــد وخــبــرة

خالص شكره وتقديره لالتحاد البحريني

والــعــشــريــن مــن بطولة

دورة المدربين الدولية للمســتوى الثاني يوم الثالثاء الماضي وذلك بحضور عدد من

يوم  15نوفمبر المقبل،

شكره وتقديره للمحاضر الياباني “أتاشي

بــريــف ال ــدول ــي للقتال

 ،2019والذي سينظمه

خــال الـ ــدورة ،شــاكــرا جميع الــدارســيــن،

االتـــــحـــــاد الــبــحــريــنــي

وكل من ساهم في اإلعداد والتحضير لها

لفنون القتال المختلطة

بالتعاون مع منظمة بريف واالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
في الفترة من  16 10-نوفمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وكانت منظمة بريف قد اعتمدت مشاركة الكوهجي أو كما يحلو
للجماهير البحرينية تسميته بـ”فخر البحرين” ،في نزال سيجمعه
بالالعب األرجنتيني نهويل جاندولف ،في موقعه ستقرب الالعب

البحريني في حال فوزه للمنافسة على لقب البطولة في النسخ

المقبلة.

وإخراجها بأفضل صورة.

وبدوره تحدث محاضر الدورة معربا عن
لــلــكــرة ال ــط ــائ ــرة وال ــم ــرك ــز عــلــى إتــاحــة

الفرصة أمــامــه للمشاركة ،شــاكــرا جميع
الــدارســيــن على تعاونهم ،مــؤكــدا أهمية

ميرزا عبدالله يتسلم شهادة التفوق

وأض ـ ـ ــاف “أرح ـ ـ ــب بــجــمــيــع ال ــدارس ــي ــن

تطوير قدرتهم سواء من خالل اإلطالع

مملكة البحرين ،وأود أن أشيد بجهودكم

المتخصصة والمتقدمة ،مشيدا بمستوى

ال ــدول ــي الــبــحــريــنــي م ــي ــرزا خــمــيــس قد

لخدمة وتنمية اللعبة ،وهــو ما سيسهم

ال ــدارس ــي ــن بــحــســب نــتــائــج ال ــدراس ــات

المستويات.

للتفوق.

وباألخص المدربين المشاركين من خارج
والــتــزامــكــم .اآلن لــقــد ت ــزودت ــم بالعلم

والــمــعــرفــة وعليكم تطبيق مــا تعلمتوه

في ميدان التدريب واالجتهاد والمثابرة
لرفع مستوى الكرة الطائرة في بلدانكم

“مونتيرو” و“فينسينت” مرشحان لقيادة منتخب السلة

ً
خــلــفــا لــلــصــربــي بــيــب كــــــاروس الــمــســتــقــيــل
حسن علي

أو الــمــشــاركــة فــي الـــــدورات التدريبية

وأعــلــن المحاضر بــأن الــمــدرب والالعب

اإلمكانات التي توفرها مملكة البحرين

حصل على المركز األول من بين جميع

فــي االرت ــق ــاء بــهــا وال ــوص ــول إل ــى أعلى

النظرية والعملية لينال الجائزة الذهبية

وعقب ذلــك تحدث عضو مجلس إدارة

االت ــح ــاد ،مــديــر الــمــركــز محمد الـ ــذوادي

عبر خاللها عن شكره وتقديره لالتحاد؛
لمساندته المركز وشكر الدارسين على
تــعــاونــهــم وانــضــبــاطــهــم مــمــا ســهــل مهمة

القائمين إلخراج الدورة بصورة رائعة.

“ذوي اإلعاقة” يعلن قائمة المشاركة بالخليجية

تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من الميداليات

اتحاد ذوي االعاقة

اعتمــد االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي اإلعاقة قائمة الالعبات المشــاركات في النســخة السادســة من دورة األلعــاب الخليجية لرياضة

يتص ّدر اسم المدرب البرتغالي لنادي

المرأة التي ستقام بدولة الكويت الشقيقة بتاريخ  20لغاية  30من أكتوبر الجاري.

المنامة “بــيــدرو مونتيرو” والمدرب

وتضم القائمة رئيسة الــوفــد وعضو

األمــيــركــي “ســـام فينسينت” قائمة

مجلس إدارة االتــحــاد حــنــان عبدهللا

المدربين األجانب المرشحين لقيادة

حسن واإلداريـ ــة وفيقة خليل جــراغ

المنتخب األول لــكــرة الــســلــة خــال

والــمــدربــيــن كــل مــن يــوســف الرفاعي،

الفترة القادمة بعد استقالة المدرب
الصربي “بيب كالروس”.

سام فينسينت

بيدرو مونتيرو

إلى مــدرب ملم بإمكانيات الالعبين

ً
الحقا ،دون
عن اسم المدرب الجديد

مونتيرو” في دائرة االهتمام ليتولى

المحلي .وأضاف المصدر بأن المدرب

الــمــهــمــة إلـ ــى م ـ ــدرب وط ــن ــي خــال

اســتــعــدا ًدا لخوض منافسات بطولة

المرشحين لقيادة المنتخب ألنه سبق

خصوصا
ً
ستقام بشهر نوفمبر المقبل،

عــلــى قــيــادة ن ــادي الــرفــاع والمنامة

البطولة ضيقة والمنتخب بحاجة

رسميا
ومن المؤمل أن يعلن االتحاد
ًّ

وأكد مصدر مطلع لـ “البالد سبورت”
أن لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة

سلمان بن عيسى

“بدأ كل هذا في سرير المستشفى في عام

وضعت مــدرب نــادي المنامة “بيدرو

وش ــاه ــد مــســتــويــاتــهــم ف ــي الــــدوري

قيادة المنتخب على سبيل اإلعــارة،

األميركي “سام فينسينت” يعتبر من

المنتخبات الخليجية للرجال التي

وأن عمل في الدوري المحلي وأشرف

وأن الفترة التي تفصلنا عن انطالق

واألهــلــي فــي عــدة مــواســم متفرقة.

أن يكون لدى االتحاد أي نية لتسليم
الفترة القادمة ،إال إذا حالت الظروف
دون التعاقد مع مدرب أجنبي سواء
بــالــحــصــول عــلــى خ ــدم ــات “ب ــي ــدرو

مونتيرو” بنظام اإلعارة أو الموافقة
على جلب الــمــدرب األميركي “ســام

فينسيت”.

س ــل ــط ــان م ــح ــم ــد ،وأحــــمــــد حــســيــن،
فيما سيمثل فريق ألــعــاب الــقــوى كل
مــن الــاعــبــات روبـ ــا الــعــمــري ،فاطمة
عــبــدالــرزاق ،أمــل ف ــردان ،مريم صابر،
زه ــرة الكليب ،مــاجــدة سعد الطعمة،
سهام أحمد المال ،مريم حافظ موسى
ومن األولمبياد الخاص كل من نتاشا
عــبــدالــرزاق ،س ــارة خليفة الحسيني،
عائشة عيسى السبيعي ،أسماء حبيب
المطاوعة.
وأكد أمين السر العام لالتحاد البحريني

لرياضة ذوي اإلعاقة عبدالرزاق علي

البحرين ،لــذا تم التنسيق مع الجهاز

الــهــرمــي عــلــى ح ــرص الــوفــد الــمــشــارك

الفني لوضع برنامج تدريبي مكثف من

في هذه الدورة الخليجية المهمة في

أجل تهيئة الالعبات ورفع مستوياتهم

تحقيق أفــضــل الــنــتــائــج وحــصــد أكبر

الــفــنــيــة لــدخــول أجــــواء ه ــذه الـ ــدورة

عــدد مــن الميداليات الملونة لمملكة

والمنافسة فيها بقوة.

حياة بنت عبدالعزيز تتابع تحضيرات “سيدات البولينج”
اللجنة األولمبية

اســتمرارًا لزياراتهــا المتواصلــة لدعــم المنتخبات الوطنية المشــاركة في

الــدورة السادســة لرياضــة المــرأة بدول مجلــس التعــاون الخليجي التي
ســتقام بدولــة الكويت الشــقيقة مــن  20لغاية  30أكتوبــر الجاري ،قامت
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو مجلــس إدارة اللجنــة

األولمبية ،رئيســة لجنة رياضة المرأة بزيارة منتخب البولينج للســيدات

لتفقد تحضيراته للحدث الخليجي المرتقب ،وذلك بحضور مديرة البعثة
د .مريم ميرزا وأفراد الوفد اإلداري.
وأشــــــــادت الــشــيــخــة ح ــي ــاة بــنــت

واإلداري بدعم ومتابعة مستمرة

منتخب البولينج والــجــهــود التي

للبولينج بــرئــاســة أحــمــد النعيمي،

عبدالعزيز آل خليفة باستعدادات
تقوم بها الالعبات والجهازان الفني

تحضيرا للمشاركة
ً
بدورة المرأة
الخليجية بالكويت

من مجلس إدارة االتحاد البحريني
مــعــربــة عــن اعــتــزازهــا بــاإلنــجــازات

والــنــجــاحــات الــتــي حققها منتخب

ال ــس ــي ــدات عــلــى ك ــاف ــة األص ــع ــدة

والــمــســتــويــات والــتــي تبعث الثقة
ب ــق ــدرة العــبــاتــنــا عــلــى الــتــمــيــز في

الدورة الخليجية القادمة.

حياة بنت عبدالعزيز في تدريبات المنتخب

وأطـــلـــعـــت ال ــش ــي ــخ ــة حـــيـــاة بــنــت

ودعتهن لمضاعفة العطاء والتسلح

تحقيق أكــبــر غلة مــن الميداليات

والمشرفة نــظ ـرًا لما تضمه قائمة

عبدالعزيز آل خليفة على آخــر ما

بالعزيمة واإلصــرار لتشريف سمعة

الملونة.

الــمــنــتــخــب مـ ــن العـ ــبـ ــات بـ ـ ــارزات

وصــلــت إلــيــه تــحــضــيــرات منتخب

المملكة في االستحقاق الخليجي،

وع ــب ــرت ع ــن أمــلــهــا ف ــي أن يظهر

يتمتعن بسمعة كبيرة ورصيد زاخر

ال ــب ــول ــي ــن ــج والـــتـــقـــت ب ــال ــاع ــب ــات

وبذل كل ما من شأنه أن يسهم في

ال ــم ــن ــت ــخ ــب ب ـ ــال ـ ــص ـ ــورة ال ــائ ــق ــة

من اإلنجازات.
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سلوى عيد بين أفضل  11رياضية في العالم
اتحاد ألعاب القوى

إنجــاز جديــد حققتــه البطلــة العالميــة ســلوى عيــد ناصــر بعــد مشــاركتها المتميــزة مؤخــرًا فــي بطولــة العالم أللعــاب القــوى للرجال
والسيدات ،باختيارها ضمن قائمة أفضل  11رياضية لهذا العام  2019من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى (.)IAAF

ويأتي اختيار سلوى عيد بعد فوزها

والــبــريــطــانــيــة كــاتــاريــنــا جــونــســون-

لسباق  400متر سيدات في بطولة

المستقلة مــاريــا كوتشينا (الــوثــب

بالمركز األول والميدالية الذهبية
العالم وتحقيقها لثالث أفضل زمن
فــي تــاريــخ الــســبــاق ( 48:14ثانية)،
وه ـ ــي الــمــمــثــلــة الـــوحـــيـــدة لــلــقــارة

اآلسيوية من بين جميع المرشحات.

تــومــســون (هــيــبــتــاثــلــون) والــاعــبــة

الــعــالــي) واأللــمــانــيــة ماليكا ميهامبو

(الوثب الطويل) والبحرينية سلوى
عــيــد ن ــاص ــر ( 400م ــت ــر) والــكــيــنــيــة

هيلين أوبــيــري (خــمــســة آالف متر)

وتــضــم قــائــمــة الــمــرشــحــات كــا من

والفنزويلية يوليمار روخاس (الوثب

(ســـبـــاق الـــحـــواجـــز) والــجــامــايــكــيــة

حسن (  1500متر و 10آالف متر)،

الــكــيــنــيــة بــيــاتــريــس تشيبكويتش
شيلي-آن فريزر-برايس ( 100متر)

الثالثي) ،العداءة الهولندية سيفان
األم ــي ــرك ــي ــة دلــيــلــة مــحــمــد (ســبــاق

 400متر حــواجــز) ،الــعــداءة الكينية
بريجيد كوسجي (ماراثون).
ً
ووفقا لنظام االتحاد الدولي أللعاب

الــــقــــوى فـــــإن ق ــائ ــم ــة ال ــم ــرش ــح ــات

ستتقلص إلــى  3رياضيات على أن

يتم اختيار إحداهن فقط للتصويت
على أفضل رياضية في العام الجاري

 ،2019وسيقام حفل جوائز االتحاد
الدولي في مدينة موناكو الفرنسية
بشهر ديسمبر المقبل.

ويــعــتــبــر اخــتــيــار ســلــوى عــيــد ضمن

الجمهور البحريني
مدعو للتصويت
لها
ق ــائ ــم ــة اف ــض ــل  11ري ــاض ــي ــة عــلــى

م ــس ــت ــوى ألــــعــــاب الــــقــــوى امـ ــتـ ــداد
ل ــم ــش ــواره ــا ال ــح ــاف ــل بـــاإلنـــجـــازات

والنجاحات ،باإلضافة إلى اختيارها
كــثــانــي أفــضــل ريــاضــيــة فــي بطولة

العالم أللعاب القوى التي اختتمت
في الدوحة مؤخرًا.

ويمكن للراغبين التصويت لصالح
ســلــوى عــيــد ال ــدخ ــول عــلــى حساب

سلوى عيد من بين المرشحات لجائزة أفضل رياضية

اإلنــســتــغــرام التابع لالتحاد الــدولــي
ألل ــع ــاب ال ــق ــوى @iaaf_athletics

بــوضــع عــامــة إعــجــاب (اليـــك) على

صورة بطلتنا العالمية.

الفحص الفني الثالث لالعبين المشاركين ببطولة العالم

مــــتــــابــــعــــة أســــبــــوعــــيــــة مــــتــــواصــــلــــة لــــاعــــبــــي بـــــنـــــاء األجـــــســـــام

اتحاد رفع األثقال

ً
فنيا لعدد  15الع ًبا اســتعدا ًدا لبطولة العالم لبناء األجســام
أقامــت اللجنــة الفنيــة لبناء األجســام التابعــة لالتحاد البحريني لرفع األثقال
فحصا ًّ

الدائمة.

واللياقة البدنية والتي ستقام منافساتها في الفترة من  7وحتى  12من شهر نوفمبر القادم بالفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتــابــعــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــتــي يــرأســهــا
السيد جاسم بورشيد أمين سر االتحاد
البحريني لــرفــع األثــقــال وعــضــويــة كل
من طــارق الفرساني ،عبدالعظيم علي،
يوشع أشكناني ونــضــال سلمان وياسر
الــغــنــي ت ــط ــورات مــســتــويــات الــاعــبــيــن
ومــا وصــلــوا إلــيــه مــن مستوى جاهزية
واســتــعــداد لــخــوض منافسات البطولة
العالمية المرتقبة ،حيث تحرص اللجنة
على إقامة هذا الفحص الفني باستمرار
لمتابعة مستويات التطورات.
وأعــــــرب أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــفــنــيــة عن
إعـ ــجـ ــابـ ــهـ ــم بـــمـــســـتـــويـــات ال ــاع ــب ــي ــن

واستعداداتهم العالية لخوض منافسات
البطولة القادمة والــتــي تعتبر مــن أهم
المشاركات الخارجية التحاد رفع األثقال
للعام الــجــاري  ،2019وأك ــدوا أن اتحاد
رف ــع األث ــق ــال وبــرئــاســة ســلــطــان الــغــانــم
حريص كل الحرص على متابعة الالعبين
والــوقــوف على مستوى استعداداتهم
وجــاهــزيــتــهــم ،ومــتــابــعــة احــتــيــاجــاتــهــم
وتذليل الصعوبات التي تواجههم في
خصوصا مع قرب
ً
برامجهم التدريبية
موعد البطولة العالمية والتي يتطلع لها
مجلس اإلدارة والجهاز الفني وتحقيق
أفضل النتائج وأعلى المراتب والمراكز

وأثنى أعضاء اللجنة الفنية على الجهود
الكبيرة والمضاعفة التي يبذلها الالعبون

في منافساتها بكتيبة مخضرمة ومميزة

مع قرب الموعد المنتظر لبطولة العالم

وتعتبر نخبة مــن العبي بناء األجسام

لبناء األجسام للعموم بالفجيرة ،مشيدين

على مستوى مملكة البحرين ،وهــؤالء

بالتطور الكبير في مستوياتهم الفنية

الالعبين هم من أصحاب الخبرة الواسعة

والبدنية ،وحثت اللجنة الفنية الجميع

واإلنــــجــــازات الــمــشــرفــة وهـ ــم قــــادرون

على مواصلة هــذا العطاء وتحقيق ما

على تمثيل وطنهم خير تمثيل ورفــع
وخصوصا في العصر
ً
عاليا
اسمه وعلمه
ً

وتماشيا
الــذهــبــي للرياضة البحرينية
ً
مع توجهات وتطلعات المجلس األعلى

للشباب والــريــاضــة واللجنة األولمبية
البحرينية وعــلــى رأســهــا ممثل جاللة
الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

“إبراهيم كانو” ترعى دولية للتنس ITF

المقلــة :دعم الشــركة أنشــطة نادي التنــس محل تقدير

من الفحص الفني

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد

األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة

مسيرة الشباب والرياضة بالمملكة والذي

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة ،وتتماشى هذه الرؤى

مــا يتعلق بمتابعة الالعبين والتزامهم

والمبادرات مع توجهات قيادتنا الرشيدة

بالفحص الفني األسبوعي الــذي يجريه

الكريمة والنائب األول لرئيس المجلس

في وضــع مملكتنا الحبيبة في الريادة

االتحاد.

منتخبنا العسكري يفوز على البرازيل

ضمن منافسات دورة األلعاب العالمية العسكرية السابعة

تـــــواصـــــل ش ـ ــرك ـ ــة إب ـ ــراه ـ ــي ـ ــم خــلــيــل

فاز المنتخب العسكري لكرة القدم

الــدولــيــة  ITFلناشئي الــتــنــس ،كــداعــم

الــبــرازيــل العسكري بنتيجة هدف
دون رد ح ــاصــ ً
دا أول  3نــقــاط له

لقوة دفــاع البحرين على منتخب

ذهبي لهذه البطولة التي تعد من أهم

وأكبر بطوالت الناشئين الدولية التي

ضــمــن مــنــافــســات دورة األل ــع ــاب

تستضيفها مملكة البحرين ،وينظمها

العالمية العسكرية السابعة التي

نــادي البحرين للتنس بنجاح كبير في

ت ــق ــام بــمــديــنــة يـــوهـــان بــالــصــيــن،

شــهــر أكــتــوبــر مــن كــل الــعــام مــنــذ الــعــام

وقــد أعــرب رئيس مجلس إدارة نادي
الــبــحــريــن للتنس خــمــيــس الــمــقــلــة عن
ت ــق ــدي ــره ل ــل ــدور ال ــم ــه ال ـ ــذي ت ــق ــوم به

شــركــة إبــراهــيــم خليل كــانــو فــي دعــم

ومــســانــدة األح ــداث الرياضية الكبرى
الــتــي تــقــام فــي مملكة الــبــحــريــن ،وقد

أشــاد الــمــقــلــة بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك بين
الــنــادي وشــركــة إبــراهــيــم خليل كــانــو،
مــعــربــا عــن شــكــره وتــقــديــره إلــى فــؤاد

بعد إجراء الفحص الفني بحثت فيه كل

يحتذي به جميع الشباب والرياضيين
ً
وتحقيقا لمبادرات سموه
والمثل األعلى

نادي التنس

 2009وللعام الحادي عشر على التوالي.

العالميتين القادمتين.
تنسيقيا
ثم عقدت اللجنة الفنية اجتماعً ا
ًّ

مديرية اإلعالم

كانو رعايتها السنوية لبطولة البحريـن

يتطلع إلــيــه الــجــمــيــع فــي المشاركتين

خميس المقلة

فؤاد كانو

وأحـــــــرز الـ ــهـ ــدف الع ـ ــب مــنــتــخــبــنــا
إيــفــرتــون ،مــشـ ً
ـاركــا بــذلــك منتخب

كــوريــا الشمالية العسكري صــدارة

كــــــانــــــو نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـ ــجـ ــلـ ــس.

مملكة البحرين.

إدارة ال ــش ــرك ــة ل ــت ــف ــض ــل ــه ب ــال ــم ــواف ــق ــة

وينظم ن ــادي البحرين للتنس بطولة

عــلــى مــواصــلــة دعــــم هــــذه الــبــطــولــة،

الــبــحــريــن ال ــدول ــي ــة لــنــاشــئــي الــتــنــس

مــؤكــدا أن دعــم شــركــة إبــراهــيــم خليل

بــالــتــعــاون مــع وزارة شـ ــؤون الــشــبــاب

بنفس نتيجة مباراتنا بهدف دون

كانو ألنشطة وبطوالت نــادي البحرين

وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ،واالت ـ ــح ـ ــاد الــبــحــريــنــي

رد ،وبــالــرغــم مــن الــنــقــص الــعــددي

للتنس هو محل تقديرنا جميعا ،ومن

للتنس ،وبمشاركة أكثرمن  100العب

بــســبــب ح ــص ــول العــــب منتخبنا

أهم عوامل المساعدة للنادي في أداء

والعبة من مختلف دول العالم ،وتقام

محمد دعيج على الكارت األصفر

رسالته لنشر وتطوير رياضة التنس في

هذا العام من  21إلى  26أكتوبر الجاري.

الثاني بعد مرور  5دقائق فقط من

زمن الشوط الثاني إال أن الالعبين

المجموعة الثالثة بعد أن فــاز هو
اآلخر على منتخب فرنسا العسكري

جانب من اللقاء

كــانــوا نـ ـ ًّدا قــويًّ ــا فــي وجــه الضغط

من قبل العبي المنتخب البرازيلي

حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز يكون منتخبنا قد اجتاز
وبـــجـــدارة واســتــحــقــاق أحـــد أهــم

وأق ــوى المنتخبات العسكرية في
هذه البطولة وأحد أبرز المرشحين

وبقوة لنيل ذهبية كرة القدم ضمن

منافسات دورة األلعاب العسكرية
ً
محققا أهم وأول  3نقاط
السابعة،
لينتقل وبــروح معنوية عاليه إلى

المباراة القادمة ليواجه المنتخب
الــفــرنــســي الــعــســكــري ي ــوم الجمعة

المقبل في  18أكتوبر 2019م في

ً
صباحا
تمام الثالثة عصرً ا (العاشرة
بتوقيت البحرين).

أحمر الصاالت يتعادل إيجابا أمام األبيض اإلماراتي
السيطرة على معظم فــتــرات المباراة،

اتحاد الكرة

التي احرز من خاللها النقاط الثالث.

اســتهل المنتخــب الوطنــي للصــاالت لكرة القدم مشــواره في تصفيات بطولة آســيا لكرة الصاالت  2020والمخصصــة لمنتخبات منطقة غرب

نــجــح المنتخب اللبناني مــن تسجيل

آســيا ،بتعادل ايجابي امام المنتخب االماراتي بنتيجة  ٣اهداف لكل منهما ،في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم امس على صالة مدينة

ف ــوز عــريــض ومــســتــحــق عــلــى حــســاب

خليفة الرياضية ،في افتتاح منافسات التصفيات والتي يستضيفها االتحاد البحريني لكرة القدم حتى  ٢٢اكتوبر الجاري.

المنتخب العماني بنتيجة  ١٠اهــداف

انــتــهــى الــشــوط االول بــالــتــعــادل بهدف

قدمنا مباراة جيدة

على تجهيز المنتخب للمباراة المقبلة،

بتسجيله الهدف االول الذي حمل توقيع

قــال م ــدرب منتخبنا الــوطــنــي الــمــدرب

الحراز نقاط االنتصار .ال نزال في خانة

عــادة ما تكون صعبة ،ولكن المنتخب

على الظهور بصورة افضل”.

لقاءات اليوم

من تسجيل  ٣اهــداف في هــذا اللقاء.

نتائج األمس

تنطلق اليوم “الخميس” مباريات الجولة

ل ــه ــدف ،حــيــث تــقــدم منتخبنا الــوطــنــي

الــاعــب صــالــح احــمــد ،وعـ ــادل النتيجة

لــامــارات العبه محمد عبيد عــن طريق

ركلة جزاء.

وف ــي ال ــش ــوط الــثــانــي ،ســجــل منتخبنا

هدفين عن طريق الالعبين محمد السندي
واح ــم ــد عــبــدالــنــبــي ،وســجــل المنتخب

االم ــارات ــي هــدفــيــن كــذلــك حــمــا توقيع

الالعبين عبدالكريم جميل ووائل محمد،
لتنتهي الــمــواجــهــة بــالــتــعــادل االيــجــابــي

ويتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء.

البرازيلي لينو“ :إن مباريات االفتتاح
استطاع الظهور بمستوى جيد وتمكن
فقد كان طموحنا تحقيق الفوز ،اال ان
المنتخب االماراتي يعد احد المنتخبات
الــتــي تمتلك عــنــاصــر جــيــدة تستطيع

الــعــودة الج ــواء الــمــبــاراة فــي اي وقت
وهـ ــذا مــا ح ــدث فــي ه ــذه الــمــواجــهــة”.

واضاف“ :لن نفكر كثيرا في هذا اللقاء
بل سنسعى لتصحيح اخطاءنا والتركيز

مقابل هدفين ،بعد مباراة سيطر فيها

عــلــى الــشــكــل الـ ــذي نــنــافــس مــن خالله

المنتخب اللبناني على مجرياتها ،ليحرز

من خاللها نقاط المباراة لصالحه.

المنافسة ومؤمن بقدرات العبي االحمر

الــثــانــيــة مــن الــتــصــفــيــات ،حــيــث تجرى

واس ـ ــف ـ ــرت ن ــت ــائ ــج الـ ــيـ ــوم االول مــن

مــبــاراتــيــن لحساب المجموعة االول ــى،

التصفيات ،عن انتصار سعودي مستحق

من لقاء منتخبنا أمس

على حساب المنتخب القطري بنتيجة

 ٥اهداف مقابل هدفين ،في لقاء كانت
كــفــتــه ت ــرج ــح فـ ــوز االخ ــض ــر ف ــي هــذه

الــمــواجــهــة بــعــد الــمــســتــوى الــفــنــي الــذي

قدمه والــذي استحق من خالله احــراز

نقاط المباراة.

حــقــق منتخب الــكــويــت انــتــصــارا على

حساب منتخب فلسطين ب ٧اهــداف

مقابل هدف واحد ،حيث فرض االزرق
اس ــل ــوب لــعــبــه ف ــي الــلــقــاء ونــجــح في

يلتقي عند الساعة  ٥مساء المنتخب
الفلسطيني والمنتخب الــعــراقــي ،فيما

تشهد المواجهة الثانية عند الساعة ٧
مساء لقاء خليجي يجمع بين المنتخب

الكويتي بالمنتخب االماراتي.

أولياء أمور طلبة “المنذر” يطالبون بشرطة المجتمع

بــعــد تـــكـــرار مــشــاهــد الــمــخــمــوريــن أمـــــام بــــوابــــات الــمــدرســة
ليلى مال اهلل

طالب أولياء أمور طلبة مدرسة المنذر بن ساوى

والتـــي تكثر فيها المخالفـــات ،والتي تم ترصدها

أطفالهـــم مـــن المخموريـــن وغيرها مـــن األخطار

المجتمـــع أمام بوابات المدرســـة خاصة بعد تكرر

وذكـــر أوليـــاء األمـــور لـ “البـــاد” ال وجـــود لرجال

المنطقة.

مـــن مطالباتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في منطقة العكر بمحافظة العاصمة ،وتستوعب

التميمـــي االبتدائية للبنين بتوفير شـــرطة خدمة
مشاهد اآلسيويين المخمورين حول المدرسة.

وعبـــر أولياء األمور عن قلقهـــم على مصير أبناء

في المدرســـة التي تحوطها بيوت سكن العزاب،

من قبل الجهات األمنية.

شرطة المجتمع أمام بوابات المدرسة على الرغم
بتوفيـــر األمن ورجال شـــرطة المجتمـــع؛ لحماية

التـــي قـــد تتواجد فـــي بيـــوت العـــزاب التي تمأل

تقع مدرســـة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية

 850طالبا تقريبا.
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اختناق مروري أمام مدرسة “أم القرى”
محرر الشؤون المحلية

وجه أوليـــاء أمور طالبات بمدرســـة

تحـــول إلـــى موقـــف للســـيارات

مالحظـــات لوزارة التربيـــة والتعليم

جانبيـــه ،وطالب أولياء األمور بفتح

أم القرى االبتدائية اإلعدادية للبنات
بخصـــوص االزدحـــام المـــروي الذي

تشـــهده بوابـــة المدرســـة وقتـــي

الصباح والظهيرة بعد انتهاء الدوام
المدرسي.

المعلمـــات وأوليـــاء األمـــور علـــى

البوابـــة الثانية للمدرســـة الســـتقبال
الطالبـــات مســـتخدمات الباصـــات

التابعـــة للـــوزارة ومســـتخدمات

الباصـــات الخاصـــة تقليـــا لالزدحام

وقـــال أوليـــاء األمـــور لــــ “البـــاد” إن

المـــروري وحفاظـــا علـــى أرواح

الســـتقبال وخـــروج الطالبـــات ،فـــي

ســـاحة كبيرة وتســـتوعب االزدحام

المدرســـة تعتمد على بوابة الرئيسة
حيـــن أن البوابـــة الثانيـــة مغلقة مما

خلف ازدحاما مروريا مزعجا ومقلقا
للطالبات وأولياء أمورهن.

الطالبات خصوصـــا ،وأنها تطل على

خارج أسوار المدرسة.

واقترحـــوا أن تفتـــح المدرســـة
بوابة جديـــدة في الســـاحة الخلفية

الـــذي

للمدرســـة ،حيـــث إنهـــا ال تقـــع علـــى

وتصليحـــات وحفريـــات عميقـــة

االزدحامـــات فتـــح البوابـــة الخلفية

وأوضحـــوا

أن

الشـــارع

تطـــل عليـــه البوابـــة يشـــهد تطويـــر

تسبب في ضيق الشـــارع منذ بداية
العـــام الدراســـي ،فضـــا عـــن تحول

األرض الفضـــاء التـــي كانـــت موقف

للســـيارات المعلمـــات وأولياء األمور
إلى محطـــة كهربـــاء أدى إلى ازدياد
الوضع سوءً ا.

وقالوا إن الشـــارع المقابل للمدرســـة

الشـــوارع الرئيســـة وبعيـــدة عـــن

للطوارئ فقط ،واستخدامها متى ما
استدعت الحاجة.

تقـــع مدرســـة أم القـــرى االبتدائيـــة

اإلعداديـــة للبنـــات فـــي منطقـــة

النويـــدرات في محافظـــة العاصمة،

وتستوعب  814طالبة ،وقد حصلت
مرض.
المدرسة على تقدير
ٍ

موظفات بجامعة البحرين لم يستلمن مستحقات “الصيفي”
ناشدن عبر “^” المجلس األعلى للمرأة إلنصافهن قبل  1ديسمبر
محرر الشؤون المحلية

طالب موظفون بجامعة البحرين عبر “البالد” بصرف مستحقاتهم المالية عن
التدريــس بفتــرة العطلة الصيفية .وقال الموظفــون وهم في أغلبهم يعملون
مبينــات بالكليــات أن موضــوع تأخر صرف المســتحقات يتكــرر ألكثر من مرة

دون وجود حل لهذه الشكوى المتكررة.
وبينـــوا أنهـــم تواصلـــوا مع القســـم المعني

والمعامل وورش العمل.

بالعـــام الماضـــي ،ورد عليهـــم القســـم

بجامعـــة البحريـــن علـــى خضـــوع المبيـــن

بالجامعـــة عـــن تأخـــر صرف المســـتحقات
بـــأن ذلـــك يعـــود بســـبب حداثـــة خضـــوع

الجامعـــة لديـــوان الخدمة المدنيـــة ،وكلما

وتنـــص الئحـــة الموظفيـــن اإلدارييـــن

العامل بالكلية لالئحة التدريســـية بمجال
اإلجـــازات ،ويمنح عـــاوة مقدارها % 10

رياض حمزة

هالة األنصاري

تســـند مهامـــا أكاديميـــة للموظفـــات دون

يعمـــل  8ســـاعات ،ولكن متحركـــة قد تبدأ

مراعاة للوصف الوظيفي أو رغبات بعض

نهـــارا وتنتهـــي ظهـــرا ،وقـــد تبـــدأ ظهـــرا

مناشدة للمجلس

الموظفـــات باالنتقـــال مـــن الـــكادر اإلداري

وتنتهي مساء.

المشكلة للعام الثاني على التوالي.

لألكاديمي.

وقالـــت الموظفـــات إن البحريـــن تحتفـــل

وناشدت الموظفات األمين العام للمجلس

ولفتـــت الموظفـــات إلـــى أن األكاديمـــي ال

بهذا العام بيوم المرأة البحرينية لالحتفاء

تعريف الوظيفة

يخضـــع لعـــدد ســـاعات معينـــة لالنتظـــام

بالعاملة بالتعليم العالي وعلوم المستقبل،

بموضوع مرتبط بعدم إنصاف الموظفات

بالعمـــل ،بينمـــا الموظـــف اإلداري يخضـــع

ولتكـــن مـــن بشـــائر االحتفـــال بهـــذا اليوم

لنظام محدد للحضور واالنصراف ومكلف

رفـــع الضـــرر عن المبينـــات الالئـــي يعانين

بالعمل بســـاعات محددة من النهار للظهر،

الكثيـــر وذلك قبل حلـــول تاريخ األول من

ولكـــن المبيـــن يـــزاوج بيـــن النظاميـــن ،إذ

ديسمبر.

يقصـــدون القســـم للحصـــول علـــى أجـــل

لصرف المســـتحقات يكون الوعد بصرفها

األسبوع المقبل دون وفاء بهذا الوعد.

وذكـــروا أن مـــن المؤســـف تكـــرار ذات

مـــن الراتـــب األساســـي ،والعائـــد مـــن هذه

العالوة ال يزيد عن  50دينارا.

األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصـــاري التدخـــل

وتعـــ ِّرف الجامعـــة وظيفـــة “المبيـــن” بأنـــه

موظـــف إداري يتولـــى مهـــام المســـاعدة
فـــي تبييـــن وتدريـــس مـــواد المختبـــرات

المبينـــات والالئـــي يعلمـــن فـــي ظـــروف

صعبة ودون مراعاة اللتزاماتهن األسرية.

وأشـــارت الموظفـــات أن إدارة الجامعـــة

إلصـالح المناهـج إن كانـت قاصـرة في تقييـم الطلبـة

 5نــــواب يــوقــعــون اقــتــراحــا بــرغــبــة لــنــشــر أســـمـــاء الــمــبــتــعــثــيــن ومــعــدالتــهــم
محرر الشؤون المحلية

قــدم مجموعــة نواب اقتراحا برغبة بشــأن اعتماد المعــدل األكاديمي كمعيار

وحيد في توزيع البعثات والمنح الدراسية ونشر أسماء المستفيدين مقرونة

بالمعدل األكاديمي.

ووقـــع الطلـــب  5نـــواب ،وهـــم :كلثـــم

في الصف والمدرســـة طـــوال الفصل

البحرانـــي ،وســـيد فـــاح هاشـــم

ســـواء النصف فصلية أو االمتحانات

الحايكي ،وممدوح الصالح ،ومحمود
وعبدالنبـــي ســـلمان ،وذلـــك حســـب

نســـخة مـــن الطلـــب حصلـــت “البالد”

على نسخة منها.

الدراسي متبوعة بنتائج االمتحانات
النهائيـــة ،وينتـــج عـــن هـــذه العمليـــة

الدراســـية المتكاملـــة طـــوال ســـتة
فصـــول دراســـية المعـــدل التراكمـــي

خالل دقائـــق معدودة ،بينمـــا المعدل

تقييم الطلبة خالل ســـنوات الدراسة

وكافيـــا ينبغي االعتمـــاد عليه في أي

وذكـــروا أن ليس مـــن المنطق اعتماد

مجمـــل التقييم ،وهو الناتج عن عمل

وأكـــدوا أن المعـــدل التراكمـــي يمثـــل

وطرق تقييم أخرى.

األكاديمـــي لـــكل مســـتفيد بمـــا يؤكـــد

على مدى  3ســـنوات دراسية ،ويمثل

مبـــدأ العدالـــة وتكافـــؤ الفـــرص فـــي

وقال الموقعون إن المعدل الدراســـي
دراســـية متكاملـــة اعتمدتهـــا وزارة

طرق لتقييم الطلبة ضمن آلية توزيع

التربيـــة والتعليـــم ،وهـــي مزيـــج بين

تقييـــم العمـــل وااللتـــزام واالنضبـــاط

عبدالنبي سلمان

محمود البحراني

من اعتماد الشفافية الكاملة عبر نشر

األكاديمي.

األكاديمـــي يأتـــي نتاجـــا لعمليـــة

كلثم الحايكي

ممدوح الصالح

سيد فالح هاشم

البعثـــات والمنـــح بمـــا يمثـــل % 40

كمقابلة شـــخصية وامتحان تحريري

التراكمـــي األكاديمـــي  60%فقط من

مضن خالل  3سنوات.
ٍ
وتحدثـــوا أن األولـــى إصالح المناهج
وتطويرهـــا إن كانـــت قاصـــرة فـــي

الثالث.

ثمـــرة جهـــد وتعب وانضبـــاط للطالب

هذا المعدل معيارا واضحا ومتساويا

عملية تنافسية دون الحاجة لوسائل

النتائـــج باألســـماء مقرونـــة بالمعـــدل

وقـــال النـــواب إنـــه ولضمـــان مراعـــاة

ويعـــزز هذه المبادئ واألســـس خدمة

عمليـــة توزيع البعثـــات والمنح ،فالبد

ورفعته.

لوطننا العزيز وطلبـــا لنموه وازدهاره

مدرسة جديدة للبنات بمدينة حمد تستوعب  1100طالبة
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

يشــهد العــام الدراســي الجــاري إنشــاء وافتتــاح العديــد مــن المــدارس
ً
فضل عن المباني اإلضافية بالمدارس القائمة ،وذلك
الحكومية الجديدة،
فــي إطــار الدعــم الكبير الــذي توليه قيــادة بلدنا العزيز للمســيرة التعليمية
المباركة ،وبما يسهم في توفير المزيد من الخدمات التعليمية في مختلف
المحافظات.
ومـــن ضمـــن تلـــك المشـــروعات

االبتدائيـــة للبنـــات يضـــم  7فصـــول

للبنـــات فـــي مدينـــة حمـــد ،تضم 32
ً
دراسيا تستوعب  1100طالبة،
فصل
ًّ

ومبنى بمدرسة ســـمو الشيخ محمد

اإلنشـــائية العديدة مدرسة ابتدائية

مبـــان أكاديمية
إضافـــة إلـــى خمـــس
ٍ
وإدارية جديدة ،تتوزع بواقع مبنى
واحـــد فـــي كل من مدرســـة الســـام

االبتدائية للبنات بمنطقة جدحفص،

والتي يضم مبناها الجديد  8فصول
دراســـية تســـتوعب  280طالبـــة،
ومبنـــى بمدرســـة الرفـــاع الغربـــي

إضافة مبان جديدة
بمدارس في
جدحفص والبديع
و”الغربي”

دراســـية تســـتوعب  250طالبـــة،

تســـتوعب  560طالبـــة ،وبذلـــك يبلغ

بـــن خليفـــة االبتدائيـــة اإلعداديـــة
ً
فصل
للبنين بمنطقة البديع يضم 15

تلك المشروعات اإلنشائية  88فصالً
دراســـيا تســـتوعب أكثـــر مـــن 3000
ًّ

إضافي بمدرســـة المحرق االبتدائية

كما تشـــتمل تلك المباني والمدارس

إجمالي عدد الفصول الدراســـية في

دراسيا تستوعب  525طال ًبا ،ومبنى
ًّ

طالب وطالبة.

فصـــول دراســـية
للبنـــات يضـــم 10
ٍ
تســـتوعب  350طالبـــة ،ومبنـــى

علـــى فصـــول مهيـــأة لدمـــج ذوي

بمدرســـة الرفـــاع الغربـــي اإلعدادية
ً
دراســـيا
فصـــا
للبنـــات يضـــم 16
ًّ

االحتياجـــات الخاصـــة ،وفصـــول
للموهوبيـــن،
األغـــراض،

وصـــاالت

ومخبـــرات

متعـــددة

متطـــورة

وزير التربية يتفقد أحد المباني المدرسية الجديدة

للحاسوب والعلوم والتربية األسرية

إلـــى تمتع هـــذه المنشـــآت التعليمية

بصـــورة مســـتمرة ،لالطمئنـــان علـــى

وغيرهـــا ،ومراكـــز لمصـــادر التعلـــم،

بمواصفـــات صديقة للبيئـــة وموفرة

ســـير العمل فيها بالصورة المطلوبة،

ومكاتب إدارية ،مع التشبيك الكامل

للطاقة.

مؤكـــ ًدا علـــى الـــدوام أن هـــذه

بالمنظومـــة اإللكترونيـــة ،وتوفيـــر

هـــذا ويحـــرص وزيـــر التربيـــة

المشـــروعات تمثل أحد أوجه الدعم

مصاعـــد ،وغيـــر ذلـــك مـــن المرافـــق

والتعليـــم ماجد النعيمـــي على تفقد

الكبير الذي توليه قيادة بلدنا العزيز

إضافـــة

المشـــروعات اإلنشـــائية الجديـــدة

لقطاع التربية والتعليم.

والخدمـــات

المصاحبـــة،

خواكين فينيكس..

فنان من طينة العظماء

لديه قدرته مذهلة على تجســيد الجانب المظلم في شخصياته

إعداد :طارق البحار
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“المصـــارع” ،باإلضافـــة إلـــى ترشـــحه عـــن هـــذا الدور

طارق البحار

يقول بأنه يقدم الشــخصيات في افالمه بحســب الحاالت النفســية التي م ّر بها طوال مســيرته الفنية! انه

فيلســوف هوليوود المبدع خواكين فينكس أو واكين فينكس الذي قدم اداء غير المســبوق مع شــخصية
ً
جــدل في عالــم القصص المصورة الخاص بشــركة “دي ســي” العظيمة
“الجوكــر” إحــدى أكثــر الشــخصيات

والتــي نجحــت اليــوم في البحرين والعالم بعــد إخفاقات متواصلة في اإليرادات من تقديم فيلم يســتحق

ً
خصوصــا بعــد إلحــاح كبيــر منهــا إلقناعــه بتقبل الــدور الذي كتــب خصيصا له،
المشــاهدة بدرجــة الممتــاز،
وبالطبع بلمســاته الخاصة في الحوارات والمشــاهد ،وأيضا بعد طرح ً
أيضا اســم ليوناردو ديكابريو العمل
ورفضه ألسباب فنية.

لجائـــزة “جولدن جلـــوب” وجائزة “البافتـــا” ،وفاز في
 2006بجائزة “جولدن جلوب ألفضل ممثل عن دوره
فـــي فيلم “الســـير على الخـــط” ،كما ظهر فـــي العديد
من األفالم منها“ :اإلشـــارات ،وفندق رواندا ،والقرية،
ونحـــن نملك الليل ،وهي” .في  27أكتوبر  2008أعلن
فينيكـــس اعتزاله التمثيـــل ،كي يقـــوم بالتركيز على
مهنتـــه في موســـيقى الراب ،ولكنه عـــاد للتمثيل مرة
أخـــرى في عـــام  ،2012يعرف فينيكس باهتمامه في

لكـــن الشـــائعات تقول بأن األداء الـــذي قدمه الراحل

لعالم الجريمة.

إعـــادة تقديـــم الشـــخصية يضـــع كل مـــن يؤديها في

التي جسدها روبرت دي نيرو ،في نشأة الجوكر الذي

يقول عنه المخرج األمريكي “جيمس جراي”“ :أحمل

والجنـــون ،إال أنها تفتقـــر لالنضباط ،ما يقودها إلثارة

الكثيـــر مـــن الحب لخواكين فينيكـــس ،ما يجعله في
ً
مدهشا هي تلك الحساسية وهذا الذكاء اللذين
ظني

هيـــث ليدجـــر فـــي فيلـــم “ ”The Dark Knightجعـــل

مـــأزق كبير بســـبب دخوله فـــي مجـــال المقارنة ،لكن

المبـــدع خواكيـــن عـــرف بطريقـــة ذكيـــة كالعـــادة من

تقديم الـــدور بصورة جديدة في احداث درامية تقع

في غاثام سيتي بالثمانينات ،وتتمحور حول بدايات

الجوكـــر ودخوله عالم التمثيل ،إال أن نبذ المجتمع له
وإشـــعاره المســـتمر بالفشـــل ال يلبـــث أن يدفعـــه إلى
الجنـــون ويجعلـــه في حالة عدائية مـــع المجتمع كله،

ممـــا يترتب عليه مـــع الوقت تحوله إلى مجرم وقائد

إجرامي ثائر ،ومن ثم عدو شخصي إلى “باتمان”.

وأشار أحد النقاد إلى تأثير شخصية “ملك الكوميديا”
طالما اتخذه قدوة له ،فهي شخصية يقودها الجموح
عدد من األفعال غير المسؤولة.

هـــو معروف في هوليـــوود بطبعه المتمرّد منذ الصغر

إذ في عمر الرابعة طلب من والديه تغيير اســـمه من
ً
ً
تميزا وألن
اســـما أكثر
خواكيـــن إلـــى  Leafحيث أراد
ً
أيضـــا ،أخوه River
أخوتـــه يتمتعون بأســـماء غريبة
ً
 Phoenixكان ممثـــاً
ّ
ترشـــح لألوســـكار عنواعـــدا
دوره فـــي فيلم  Running on Emptyوأشـــهر أدواره

اعتبـــر النقـــاد أن الفيلـــم يهـــدف لتقديـــم معالجـــة

كانت في فيلم  Stand By Meعام  1986-لكن موته
ّ
شـــكل صدمـــة كبيرة ألخيـــه األصغر خواكيـــن عندما

الجوانـــب النفســـية والعقليـــة واالجتماعيـــة ،التـــي

النجـــم البالـــغ من العمر  44عامً ا ،تم ترشـــيحه لجائزة

ســـينمائية ،لشـــخصية الجوكـــر التـــي أســـرت اهتمام

المالييـــن حـــول العالـــم ،حيث يتعرف المشـــاهد على
ساهمت في نشوء هذه الشخصية الشريرة ،وتحولها

كان في عمر الثالثة والعشرين فقط!

األوســـكار ألفضل ممثل مســـاعد عـــن دوره في فيلم

مجال حقوق الحيوان ،حيث أنه عضو في بيتا وهي

قصة ضرب إدوارد نورتون لبراد بيت

منظمة أمريكية مهتمة بحقوق الحيوان.

كشــف فــي الذكــرى الـــ  20ألحد أقوى وأشــهر األفــام ،Fight Club

النجم إدوارد نورتون أحد أبطال الفيلم يكشف أنه ضرب براد بيت

يجلبهما معه إلى كل شخصية يؤديها ،إضافة لقدرته

ضربا مبرحا حقيقيا ولم يكن األمر مجرد تمثيل.

المذهلة على تجسيد الجانب المظلم في شخصياته.

صاحب الـ  50عاما الذي يعد أحد

أقارنـــه دومً ا بمونتوجمري كليفـــت ،ومارلون براندو،

أشـــهر االحترافيين في هوليوود

إنـــه في مرتبتهم نفســـها .أظن أنه قـــادر على تصوير

لـــي أريـــدك أن تضربـــه فـــي أى

يكشـــف أنه ضرب بـــراد في أذنه

صراعاتنـــا الداخليـــة عبر شـــخصياته بأوضح طريقة

مكان ..فلم أكن أعرف ماذا على

ضربـــا حقيقيـــا وان رد فعل براد

ممكنـــة وبدون كلمـــة واحدة” .ويقول عـــن نجوميته

أن أفعـــل ،فكانـــت ضربة األذن “.

بيـــت علـــى تلـــك الضربـــة كان

جيمـــس مانجولـــد ،مخـــرج فيلـــم “:”Walk the Line

يتابـــع نورتون قائـــا عن رد فعل

حقيقيا أيضا ولم يكن مصطنعا.

“بإمكانـــي أن أصـــور “خواكين فينيكـــس” من الخلف،

براد على الضربة “ :لقد قال براد

يتابــ�ع إدوارد في حواره م ع �To

دون حتـــى أن أرى وجهـــه ،ومـــع ذلـــك أســـتطيع أن
أعرف بما يشعر اآلن ،إنه لم ِّ
يؤد أب ًدا شخصية جوني

بعد تلقـــي الضربة ،لمـــاذا األذن؟

 “ night ashowكانـــت هـــذه هي

هـــذا كان رد فعـــل طبيعـــي ولـــم

الضربة األولـــى في الفيلم وجاء

كاش ،لقد كان جوني كاش”.

كارينا كابور :لقد ولدت لكي أكون ممثلة

إلي المخرج ديفيد فينشـــر وقال

يكن موجود في السيناريو “.

جديد السينما في خريف 2019

تقدم النسخة الهندية من الفيلم الكبير Forrest Gump

عــودة “فــروزن” والشــريرة “ماليفيســنت” هــذا األســبوع

تتحــدث دائمــا النجمــة  Kareena Kapoor Khanعــن حبها للتمثيل ،وكيف أن العمل كممثلة كان حلمها منذ الطفولة ،ولقد عادت

ستشــهد الفترة المقبلة الســينما العالمية والمحلية عبر شــركة البحرين للســينما سينكو وفوكس سينكو صدور مجموعة متنوعة

لتؤكد على ذلك خالل حوار لها مع وسائل اإلعالم في حفل جوائز  Elle Beautyلعام  2019والذي أقيم في مومباي مؤخرا.

كابـــور تحدثـــت عن ذلـــك وعن رحلتهـــا الطويلة في

بوليوود والتي امتدت لما يقرب من  20عام ،وقالت:

مع عامـــر كان دائما بمثابة حلـــم يتحقق إنه معجزة

“لقـــد كانت  20عام رائعة ،كانت رحلة غير عادية

سينمائية ،العمل معه حلم حقيقي”.

عملـــت خاللهـــا مـــع أنـــاس

فيلـــم  Laal Singh Chaddhaهو النســـخة

أكـــون ممثلـــة ،إنـــه أمر

أتـــول كولكارنـــي ( ،)Atul Kulkarniومـــن

اســ�تديوها ت �Viacom18 Stu

نهاية حياتي”.

أثبت نجاح الجزء األول من سلسلة “ماليفيسنت” أن ديزني

حية ،ألنها ال تحقق نجاح النســـخ األصلية نفســـه.

 ،)danويشـــارك فـــي إنتـــاج الفيلـــم

أتمكن من القيام به حتى

Maleficent: Mistress of Evil

الهندية من الفيلم األميركي الشــ�هي ر �For

إخــ�راج أدفيت تشــ�اندان( )�Advait Chan

أحبـــه كثيـــرا وآمـــل أن

فرانك شيران “روبرت دي نيرو” ،وعالقته بأفراد عصابته.

بحاجة إلى تقديم أفالم أكثر عن شخصياتها الشريرة،

 rest Gumpوالفيلـــم ســـيناريو وحـــوار

رائعيـــن ،لقد ولدت لكي

من األفالم األجنبية ،تناسب مختلف الفئات العمرية واالهتمامات:،

 ،diosبالتعـــاون مـــع شـــركة عامر

تحدثـــت كابور أيضـــا عن أحدث

أفالمهـــا “ ”Laal Singh Chaddha

وهو من بطولة النجم عامر خان (Aamir
 )Khanوثالـــث تعـــاون فنـــي لهمـــا بعـــد

مشاركتهما في بطولة فيلمي Talaash، 3

 ،Idiotsولقـــد تحدثت عـــن فيلمها الجديد

وعن عودتها للعمل مع عامر قائلة“ :العمل

خان لإلنتاج الســـينمائي (Aamir
Productions

،)Khan

ومـــن

المقـــرر أن يبـــدأ عـــرض الفيلـــم

في دور العرض الســـينمائية في

عطلـــة أعيـــاد الميـــاد فـــي عـــام

.2020

والتوقـــف عن تحويل أفالمها الكارتونية إلى نســـخ

Downton Abbey

عشـــاق المسلســـل اإلنجليـــزي “داونتـــن آبـــي” على

موعد مع فيلـــم مقتبس عن أحداثه تتناول قصة
عائلـــة كراولي التي عاشـــت خـــال القرن ال20

بقصصهم الغريبة والمثيرة للدهشة.

Charlie’s Angels
تعود مالئكة تشـــارلز إلى الســـينما مواصـــات حربهن ضد
الجريمة برعاية تشارلي الجندي المجهول.

Frozen II
يتنـــاول الفيلـــم قصـــة الشـــقيقتين إلســـا وآنـــي

ومغامراتهما في مملكة الثلج الكتشاف ماضيهما.

A Beautiful Day in the Neighborhood
يعود الممثل المخضرم توم هانكس إلى دور

The Irishman
يطـــرح الفيلـــم فـــي دور العـــرض أول نوفمبـــر،
ثـــم تبثـــه شـــبكة نتفليكس المنتجـــة في 27

العرض بفيلم ســـيرة ذاتية مأخوذ عن قصة

حقيقية لفريد روجرز وعالقة الصداقة التي
جمعته بتوم جونود.

نوفمبر ،ويتناول الفيلم قصة القاتل المأجور

جوهانسون تنتهي من “األرملة السوداء”
ختمت النجمة األميركية “سكارلت جوهانسون” تصوير فيلمها األخير “األرملة

السوداء” ،التي تعتبر من بين أشهر الشخصيات الخارقة في عالم “مارفيل”.
يُ ذكر أن فيلم “األرملة السوداء” يدور

حيوية لتعديل جســـدها وجيناتها ،ما

“ناتاشـــا رومانـــوف” ،التـــي ولدت في

مقاومة األمراض واإلصابات والشفاء

حول شـــخصية الجاسوســـة الروسية
عـــام  ،1928والتـــي ُجنّـــدت مـــن قبـــل

جديد النجم دينزل واشنطن
ً
حاليا لخوض
بعد تقديمه  The Equalizer2يســتعد النجم دينزل واشــنطن
تجربــة جديــدة ،تحمــل عنــوان Little Thingsمــن تأليــف وإخــراج جــون لي

هانكوك.

حيث يشاركه البطولة كل من جاريد

نائب رئيس شرطة كاليفورنيا والذي

انضمـــام  3نجوم جـــدد هم :جوريس

أنجليس يدعى اكستر ،حيث يعمالن
ً
ســـويا للقبـــض علـــى قاتل متسلســـل،

ليتـــو ورامـــي مالـــك ،وكانـــت شـــركة
ً
أخيـــرا
“وارنـــر بـــروس” ،قـــد أعلنـــت
جارســـكي وشـــيال هوالهان وصوفيا
فاســـيليفا إلـــى طاقـــم الفيلـــم ويدور
حـــول ديـــك وكيـــل مقاطعـــة كيـــرن،

يتعـــاون مع محقق في شـــرطة لوس

االســـتخبارات الســـوفييتية
وهـــي فـــي عمـــر صغيـــر،

وخضعـــت

لبرامـــج

تدريب قاسية ،لتصبح
جاسوســـة

وقاتلـــة

محترفة نفذت عددا
مـــن المهـــام لصالـــح

مشغليها ،بعد أن تم
خضوعها لتقنيات

جعلهـــا فتـــاة تتمتع بقـــدرة عالية على
بمعـــدالت أســـرع مـــن شـــفاء البشـــر
الطبيعييـــن ،فضـــا عـــن تقدمهـــا في
العمـــر بشـــكل بطـــيء ،إضافة إلى
تمتع شـــخصيتها بالقوة الكافية
لمقاومتها التعذيب النفسي أو
الذكريـــات الســـيئة ،بطريقة
ال تؤثـــر علـــى أدائهـــا
للمهمـــات المســـندة
إليها.

خافيير بارديم هو الملك تريتون
انضــم النجــم خافييــر بارديــم ،إلــى مفاوضات من أجــل لعب دور الملــك تريتون

في الفيلم القادم من ديزني “ذا ليتل ميرميد” ،بحســب ما أفادت صحيفة “ديلي
ميل” البريطانية.

ويضـــم فريق العمل هالي بيلي في دور
البطلـــة أرييـــل ،وميليســـا مكارثـــي في

دور أورســـوال ،ومغنية الراب األميركية

“أوكوافينا” ،وجاكوب ترمبالي في دور

ويتميز ديك بقدرته على التركيز في

فلنـــدور ،باإلضافة إلـــى المغني وكاتب

التحايل على القواعد.

إيريك.

التفاصيـــل الصغيرة ،التـــي تمكنه من

األغانـــي هاري ســـتايلز فـــي دور األمير

وفـــي فيلـــم الرســـوم المتحركـــة

الكالســـيكي األصلـــي والـــذي صدر في
عـــام  ،1989لعب الممثل كينيث مارس

دور الملـــك تريتون ،ويعتبر تريتون هو
زعيـــم المملكـــة المغمورة تحـــت المياه،

والمعروفـــة باســـم “أتالنتيـــكا” ،وهـــو

شخص قوي يسيطر على البحار.

هيا القاسم“ :الراي” مسؤولية ونحرص على التوازن

برامج “التوك شو” سريعة االنتشار وتعمل على تشكيل آراء الجماهير

حقق فليم جوكر الصادر

طارق البحار

حديثا ايرادات تخطت

حاجز النصف مليار دوالر،

تعـــود االعالميـــة البحرينيـــة هيا القاســـم بحلة

لألسبوع الثاني على

وبإطاللـــة قويـــة وجديـــدة مـــن خالل الموســـم

التوالي وبفارق مريح عن

الجديـــد لبرنامـــج “الـــراي” الذي يبـــث يوميا من

اقرب منافسيه ،بالرغم من

ان تكلفة انتاجه  55مليون

االحـــد للخميس على شاشـــة تلفزيون البحرين

دوالر.

على الهواء مباشـــرة ،ويتعرض البرنامج بشكل
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عميق لكل قضايا المجتمع والقضايا الخدماتية
وكذلـــك االنجـــازات الوطنيـــة والمشـــاريع

المســـتقبلية ،ويواكـــب آخـــر المســـتجدات على

الســـاحة المحليـــة ويرصـــد ردود وتوجهـــات
مختلـــف الجهـــات حولهـــا مـــع االهتمـــام بإيجاد

الحلول“ ،مسافات البالد” التقت باإلعالمية هيا

البرنامج على اي اساس تقومون باختيارها؟

القاســـم للحديث حـــول تجربة برنامـــج “الراي”

نقـــوم باختيـــار الرســـائل بشـــكل مقصـــود وهـــادف

وكيفية ســـير البرنامج وماذا قدم لمسيرتها في

وتوجيههـــا للجمهـــور المســـتهدف مـــن بـــاب االفـــادة

هذا المجال فكان الحوار.

والتوضيـــح وكذلـــك توجيـــه رســـالة لكل من يمســـه

»»

*يعود برنامج الراي بحلة جديدة ما الذي سيقدمه
في هذه الدورة؟

األمر.

»»

*ما صعوبات برامج ال talk shows؟

يقـــدم قضايـــا المواطـــن ونســـلط الضوء علـــى كل ما

ســـرعة األحـــداث حيث تتطلـــب رؤية وعمـــل يومي

يخـــص المجتمـــع ونســـتعرض االنجـــازات الوطنيـــة

ومســـتمر وبوتيرة سريعة وبشـــكل مواكب لألحداث

والجهود المبذولة من مختلف الجهات.

كذلك اختـــاف الفقرات وطبيعـــة الضيوف ،فبرامج

»»

*في مشوارك االعالمي قدمت الكثير من البرامج
المختلفة كيف تصفين تجربة الراي بالنسبة لك
كإعالمية ومشرفة على البرنامج؟

التوك شـــو ســـريعة االنتشـــار اذا توافقت مـــع معايير
مهنيـــة بحتـــة بمعنى أنه لم يحســـن المذيـــع التعامل
معهـــا ســـتأتي بنتائـــج ســـلبية على الـــرأي العام،

الـــرأي مســـؤولية وكإعالميـــة أشـــعر أن هذا

فمســـألة طرح قضايـــا الرأي العـــام يتطلب

العمل من ناحية كوني مذيعة ومشـــرفة

حفل توقيع كتاب “ابتسامة شموسة”
أقيـــم مســـاء مؤخـــرا حفـــل توقيـــع

هـــو لـــكل العائلـــة ألن أدب الطفـــل ال

نـــدى فـــردان بمركـــز عبدالرحمن كانو

للكبار أيضا ،فكل شخص بحاجة إلى

كتـــاب “ابتســـامه شموســـة” للكاتبـــة
الثقافـــي ،وتعتبر ابتســـامة شموســـة

اإلصدار الرابع للكاتبة من بعد  3كتب

وهم فارس ودروعه العشـــر وسماعة
الحـــاج صالـــح وريشـــات العنقـــاء

الثـــاث ،وتهـــدف مـــن خـــال كتابهـــا

الجديد ابتسامة شموسة إلى توصيل
رسالة مهمه لألطفال والكبار وهي أن
يتقبل الشـــخص ذاتـــه ويحبها .بينت

الفردان بأن كتاب ابتســـامة شموســـة

يقتصـــر علـــى الطفـــل فقـــط بـــل هـــو

رسالة أدبية نريد من خالله توصيلها
إلـــى الطفـــل ،حيـــث الرســـالة فـــي

القصة تتكلـــم حول الرغبة بأن نكون
مقبوليـــن مـــن المجتمـــع وكيـــف لهذه

الرغبـــة أن تجعلنا نتمـــادى في تغيير

طباعنا وتأثيرها السلبي على أنفسنا.
كتبـــت :الطالبة نـــور إبراهيم -جامعة
البحرين

محاكمة ريهام

جهد وإمكانية وحنكة في التعامل معها.

البرنامـــج أدخلنـــي لصميـــم العمـــل

حولها من خالل الوسائل االعالمية.

»»

ومن المهم أن نشـــير أن هـــذا النوع من

االعالمـــي خاصة أننـــي أمزج فيه بين

*التوازن في الطرح أكثر ما يالحظ على البرنامج

البرامـــج يأثـــر فـــي الجماهيـــر ويعمـــل

العمـــل اإلعالمـــي واالداري وإدارة

على تشكيل اتجاهاتهم.

البرنامـــج بشـــكل مباشـــر ويومـــي.

كما أن برامج التوك شو تتطلب فريق

فهـــذه المهـــام تتطلب شـــخصا ملما

إعـــداد يملك القـــدرات والمهارات في

بأبجديات العمـــل اإلعالمي،

التعامل مع األحداث اليومية.

وملمـــا بمـــا يحـــدث فـــي

الســـاحة

المنطقـــة وأبعادهـــا فأحـــاول متابعـــة كل مـــا يطـــرح

»»

أتابع كل ما يطرح على الساحة

المضاميـــن وأبعادهـــا

ولكن العمل اإلعالمي بالنســـبة

علـــى مـــا يتـــم طرحـــه

لـــي لـــم يعـــد مهنـــة أو هواية

من خـــال البرنامج أو

فقـــط وإنمـــا هـــو دراســـة

المنتج اإلعالمي.

»»

وجانب أكاديمي ومهني في

*تحرصون على
تقديم الرسائل
االعالمية في

موضـــوع التـــوازن فـــي البرنامج ،فنحن فـــي برنامج
الـــراي رغم جدية وحدة القضايا التي نطرحها إال أننا
نصـــب أعيننـــا المواطـــن والمقيـــم والســـائح ونحاول

االعالمية؟

والعالمية وكيف يعكس

فعـــا وردتنا ردود فعـــل حتى من خارج البحرين عن

نحتـــرم كل الجهات ونســـعى إليجاد الحلـــول ،فنضع

*كيف تقومين بتطوير ادواتك

المحليـــة

كيف تحققون ذلك؟

الوقت ذاته ،فأنا تشـــغلني
األحـــداث السياســـية فـــي

التركيـــز على أبعـــاد القضية كفريق عمل ونتدارســـها
بشكل كامل.

»»

*ما الخطة المستقبلية للبرنامج؟

البرنامـــج ال زال فـــي بدايتـــه وهـــا نحـــن نرصـــد
المالحظات والمقترحات ونحاول االرتقاء بمســـتوى
البرنامـــج وتقديم االفضل وما يتناســـب مع تطلعات
الجمهور وتساؤالته.

شكل جيني

عودة ماغي

طلبــت اإلعالمية ريهام ســعيد الدعاء من متابعيها

زفّ ــت الممثلــة اللبنانية ماغي بو غصــن خبر عودتها

نشــرت الممثلة الســورية جيني إســبر صــورة لها على

تعليقها علــى الصورة التي نشــرتها برفقة زوجها.

الرمضانــي القــادم في العام  2020مشــيرةً إلى أنها

قبل ان تبدأ في تصوير عملها الجديد “ببساطة” وبدت

عبــر حســابها الشــخصي علــى “إنســتغرام” ،في
مشــيرةً إلى موعد محاكمتها علــى خلفية الدعوة

التي رفعها المحامي أشــرف ناجــي حلمي ،محامي

قضية “فتاة المول” ببــاغ لنيابة الجيزة يتهمها فيها

بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها

تكدير األمن والسلم العام.

حســابها الخاص على احد مواقــع التواصل االجتماعي

بمسلســل جديد ســيُعرَض في الســباق
ٍ
إلى العمل

مختلفــة كثيــرا بعد ان غيــرت لون شــعرها ،واختارت

اشــتاقت ألجــواء التحضيــر والتصويــر وذلــك في

جينــي ان تظهــر بلون الشــعر االشــقر فتغيّــرت كثيرا

تعليقهــا على الصورة التي نشــرتها خالل توجهها إلى

بالنســبة للجمهــور الذي تعــود عليها بلون شــعر غامق.

العمــل ،مؤكدة أنهــا اســتعادت عافيتها بعــد العملية

وكانت الممثلة الســورية جيني إســبر قد انضمت أيضا إلى أبطال عشــارية

الجراحية التي خضعت لها في الصيف الماضي إلزالة ورم حميد من الرأس.

“دارين” ضمن مسلسل “الحب جنون” إلى جانب الممثلين عباس النوري.

ال صوتي ًا شكرت فيه كل المحبين.
علم ًا أنها سبق ونشرت تسجي ً

 17اكتوبر
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تأسيس جامعة غرايفسفالت ،لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا

1662

1448

تشارلز الثاني ملك إنجلترا يبيع دونكيرك لفرنسا مقابل  40ألف جنيه

وقوع معركة كوسوفو الثانية

والــتــي كــانــت نتيجتها هزيمة
جــيــش يــوحــنــا هــونــيــاد وال ــذي
كان في معظمه

1777
القوات األميركية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوجا وذلك أثناء حرب االستقالل األميركية

مــن المجريين

1961

أمـــــام الــجــيــش

ال ـ ــع ـ ــث ـ ــم ـ ــان ـ ــي

بــــــــــقــــــــــيــــــــــادة

الشرطة الفرنسية تقتل حوالي  300مغترب جزائري وذلك بإلقائهم في نهر السين في باريس

1979

السلطان مــراد
الثاني

اإلعالن عن فوز األم تريزا بجائزة نوبل للسالم وذلك نظرًا لجهودها اإلنسانية في مساعدة الفقراء

الميزان

الحمل
عليك بالصبر خالل فترة الصباح فقط

اترك كل شيء يسير على سجيته في الصباح

العقرب

الثور
األمور واألحداث ما تزال تعاكسك

ستلقى على عاتقك العديد من المسؤوليات
لتنجزها

القوس

الجوزاء
احذر من الوقوع في الخطأ ،وبخاصة في العمل

السرطان

آلمال تضغط عليك منذ الصباح الباكر

الجدي

تبدأ األمور بالتحسن تدريجيا خالل اليوم

األسد

تكون في وضع قوي جد ًا وكلمتك تنفذ بسرعة

انتبه من صراحتك المبالغ بها في فترة الظهيرة

الدلو
سيطر دائم ًا على ردات فعلك مهما عظمت

األجواء تبقى جيدة في فترتي الصباح
والظهيرة

العذراء

المشاكل

الحوت
تبدأ األمور باالستقرار بعد أن هبت العاصفة

ابتعد عن أي سبب من اسباب االضطرابات مع
زمالئك

tariq_albahhar
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جرافيتي فيليج ُتطلق نسختها األولى من مهرجان “كوفي فيست”
تحتضن جرافيتي فيليج الفعالية األولى من نوعها “كوفي فيست ”2019
وهي فعالية تجمع عدة مقاهي من البحرين لتقديم مختلف انواع القهوة
الساخنة والباردة لزوارها لمدة ثالثة أيام من  17إلى  19من شهر أكتوبر

في الساحة األمامية بجرافيتي فيليج من الساعة  7مساءا حتى  12في
منتصف الليل.

تعتبـــر هـــذه الفعاليـــة األولـــى مـــن

هـــذه الفعالية تختلف عن غيرها من

والمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة

حدث متخصص في القهوة فقط.

نوعها التي تجمع المواهب الشبابية
في مجال القهـــوة ووكالء العالمات

العالميـــة الراقيـــة البـــراز القـــدرات
التـــي يتمتـــع بهـــا شـــباب مملكـــة
البحريـــن والذيـــن اســـتطاعوا مـــن

خـــال العديد مـــن المحافل المحلية

إثبـــات وجودهـــم فـــي هـــذا النطـــاق
وتعزيـــز تواصلهـــم مـــع عمالئهـــم،

» »تحدثت النجمة توبا بويوكستون عن مسلسلها األول في مسيرتها
التمثيلية (سنوات الضياع) ،الذي حقق حينها نجاحا كبيرا في تركيا
والعالم العربي ،واشتهرت وقتها بدور “لميس”.

إضافة إلى عرض مستلزمات القهوة
ووالتقنيـــات الحديثـــة التي ســـتبهر

محبس وعشـــاق القهوة .واتت هذه

» »ووصفت توبا هذا العمل بالرائع ،وأنه األفضل بين مسلسالتها التي
قدَّمتها ،وأضافت أنها كانت بذلك الوقت بريئة ،وأرادت أن تثبت
للجميع أنها قادرة على النجاح والوصول إلى الشهرة واألضواء.

المبـــادرة المجتمعيـــة لتحقيق فكرة

جديدة للفعاليات الشبابية والعائلية

التي تقام بشـــكل مســـتمر ،حيث ان

فعاليات االغذية والمشروبات كونها
وعلقت مريم فتحي مديرالتســـويق

والعالقـــات العامة بجرافيتي فيليج
ً
دائمـــا إلـــى توفيـــر
قائلـــة“ :نســـعى

فـــرص دعـــم للشـــباب البحريني في

شـــتى المجـــاالت وتفعيـــل دورهـــم
الـــذي يشـــارك فـــي تحســـين اقتصاد

الوطـــن ،وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر

فعاليات جديدة للمجتمع البحريني.

والجدير بالذكـــر ان هذه الفعالية تم

تنسيقها بالتعاون مع شركة “ديزاين
كرييتيـــف” والتـــي قدمـــت بدورهـــا

التصاميم الالزمة في الموقع خاص
بالمشروع”.

فـــإن عـــدد المشـــاركين فـــي هـــذه

يـــوم الســـبت  19أكتوبر من الســـاعة

أصحاب مشـــاريع القهوة وســـتنطلق

منتصف الليل في جو مليء بالمرح

الفعاليـــة يصـــل إلـــى عشـــرة مـــن

الفعاليـــة لمـــدة ثالثة أيـــام وذلك من
يـــوم الخميـــس  17أكتوبـــر حتـــى

مســـاء حتـــى الســـاعة  12فـــي
ً
7

واألجواء الموســـيقية وباب الدعوة
مفتوح للجميع.

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ  28ينطلق السبت المقبل
مســتحضرا إبداعــات موســيقية مــن البحريــن والعالــم وورش للموســيقى واألطفــال

تتواصــل اســتعدادات هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار إلطــاق مهرجــان البحرين الدولي

للموســيقى في نســخته الثامنة والعشــرين ،وذلك يوم الســبت القادم الموافق  19أكتوبر
2019م فــي مســرح البحريــن والوطنــي ،ليســتمر المهرجــان مــن بعــد ذلــك وحتــى  26من
الشــهر الجــاري فــي تقديــم توليفــة موســيقية تتــراوح مــا بيــن الموســيقى الكالســيكية
والروك والبوب وصوالً إلى الموسيقى البحرينية التقليدية العريقة ،تق ّدمها فرق قادمة

من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي مهرجان البحرين الدولي للموسيقى

ميغا ســـتور البحرين ســـيتي ســـنتر أو على

للثقافـــة واآلثـــار لالحتفـــاء بالمنجـــزات

وســـتعمل الفرقـــة علـــى تقديـــم أفضـــل

هـــذا العـــام ضمـــن برنامـــج هيئـــة البحريـــن

الثقافية والحضارية لمملكة البحرين بشعار

“من يوبيل إلى آخر” .وتتوجه هيئة الثقافة
بالشـــكر إلـــى كل مـــن الســـفارة الفرنســـية

والســـفارة األلمانية والســـفارة المصرية لدى
مملكة البحرين لمشاركتها في إثراء برنامج

نسخة مهرجان الموسيقى هذا العام.

وســـتكون البدايـــة فـــي مســـرح البحريـــن

الوطنـــي يـــوم  19أكتوبـــر 2019م في تمام

الســـاعة  8:00مســـاءً مـــع حفـــل أوركســـترا
المـــوروه فـــي مســـرح البحريـــن الوطنـــي.

وتعمـــل أوركســـترا المـــوروه على تدشـــين
صفحـــة جديـــدة فـــي تاريخها مع تأســـيس

فرقـــة المـــوروه ألوركســـترا الحجـــرة ،إذ
ســـتقدم حفـــاً يحمـــل عنـــوان “100%

مـــوزارت” تحـــت إدارة عـــازف الكمان هوغ
بورســـاريلو .ويمكـــن الحصول علـــى تذاكر

الحفـــل من خالل محالت فيرجين

الموقع اإللكتروني للمحالت.

إنتاجات األوركســـترا وستكشـــف للجمهور
براعـــة أســـلوبها بـــكل مـــا فيـــه مـــن عراقـــة

وإبـــداع .وســـيقترب هذا العمل الموســـيقي

من قلوب الجمهور وسيسمح لهم باالطالع
علـــى المخزون الموســـيقي المتنوّ ع للفرقة،
التـــي تعـــد بتقديـــم إبداعـــات ال مثيـــل لها.
وللمـــرة األولـــى علـــى اإلطالق ،تقـــ ّدم فرقة

الموروه ألوركســـترا الحجرة ضيف الشرف
المايســـترو جـــان فيليـــب كـــوالر ،المنتمـــي
إلـــى عائلة موســـيقية عريقـــة والتي ّ
مهدت
لـــه الطريـــق للدخـــول فـــي عالـــم موســـيقى

الحجرة.

وإلـــى الصالـــة الثقافيـــة ،ينتقـــل مهرجـــان
ً
عددا
البحريـــن الدولـــي للموســـيقى ليقـــ ّدم

من األمسيات الموسيقية العربية والعالمية
في تمام الســـاعة  8:00مساءً والدعوة إلى
هذه الحفالت عامة .وسيكون في
بداية أمســـيات الصالـــة الثقافية
حفل للفنـــان البحريني مو زويد

يـــوم  20أكتوبـــر 2019م ،حيـــث

سيعمل على المزج ما بين الغناء
وأنغـــام الغيتـــار ليصنـــع بذلك
أجواء مفعمـــة بالحيوية
ومتميـــزة بالكلمات
ا

لتـــي

تالمس المشـــاعر .وسيشـــارك مـــع مو زويد
مجموعـــة مـــن الموســـيقيين المتمرســـين
الـــذي شـــارك بعضهـــم فـــي تســـجيالت

لفرقــ�ة مثــ�ل �First Aid Kit، Angus & Ju

 lia Stoneو .Hurtsأمـــا يـــوم  22أكتوبـــر
الجـــاري ،فســـيكون الجمهـــور علـــى موعـــد

مـــع حفل فرقة كونتراســـت ،التي تأتي إلى
البحريـــن بالتعـــاون مع الســـفارة الفرنســـية

لدى المملكة .وستق ّدم الفرقة مجموعة من

ألمع وأشـــهر فناني الموســـيقى الكالسيكية
وســـتعمل علـــى تقديـــم حفـــل منفتـــح على

كافـــة األنمـــاط الموســـيقية .وبالتعـــاون مع
الســـفارة األلمانية لدى البحرين ،تق ّدم فرقة

تريبتـــو ثالث حفالت الصالة الثقافية ضمن
مهرجـــان البحريـــن الدولي للموســـيقى يوم

 23أكتوبـــر 2019م .وســـتعمل هـــذه الفرقة
المتخصصـــة في موســـيقى البـــوب والروك

والموســـيقى البدلية والمستقلة على تقديم
عـــدد من أغانيهـــا المشـــهورة والتي صنعت

مـــن خاللها نجاحها الباهـــر ووصلت بها إلى

العالمية.

ومـــن أوروبـــا إلى الوطـــن العربي ،ســـيكون
جمهـــور الصالـــة الثقافيـــة علـــى موعـــد مـــع

الفنانة اللبنانية دالين ج ّبور ،والتي ســـتق ّدم

حفلهـــا يـــوم  24أكتوبـــر الجـــاري لتعطـــي

للحضور فرصة اختبار متعة الطرب العربي
األصيـــل .أمـــا فرقـــة البحريـــن للموســـيقى

فســـتق ّدم حفـــاً يـــوم  25أكتوبـــر بعنـــوان

يـــوم  26أكتوبـــر 2019م حفـــاً لفن الفجري

أكتوبـــر ،ورشـــة الكـــورال يـــوم  20أكتوبـــر،

“ذاكـــرة التلفزيـــون” تســـتحضر فيـــه أجمل

المشهور في تمام الساعة  8:00مساءً الذي

ورشـــة الموســـيقى يـــوم  21أكتوبر ،ورشـــة

أغانـــي وموســـيقى الدرامـــا التلفزيونيـــة،

يعد من أشـــهر األشـــكال الفنية الشعبية في
ً
نظرا الرتباطه بمهنة صيد
مملكـــة البحرين،

التعبير بالموســـيقى يوم  24أكتوبر وورشة
عِ لـــم موســـيقى الشـــعوب يـــوم  25و26

البحريني والعربي على حد سواء .ويشارك

اللؤلـــؤ التـــي تعرف بهـــا البحرين ومارســـته

أكتوبـــر .وتنـــوه هيئة الثقافة أن التســـجيل

في هذا الحفل فنانـــون من جمهورية مصر

طواقم سفن الصيد لسنوات طويلة.

لهذه الورش مطلوب بشـــكل مســـبق ،حيث

العربية بالتعاون من الســـفارة المصرية لدى

هـــذا ويقـــ ّدم مهرجـــان البحريـــن الدولـــي

يمكـــن للراغبيـــن بالمشـــاركة التســـجيل من

المملكة.
أمـــا ختام حفـــات المهرجان فســـيكون في

للموســـيقى في نســـخته الثامنة والعشرين
ً
عددا من ورش العمل المرتبطة بالموسيقى،

خـــال زيارة موقـــع هيئة البحريـــن للثقافة
واآلثــ�ار علــ�ى شــ�بكة اإلنترنــ�ت �www.cul

مدينـــة المحـــرّق ،حيـــث تقـــ ّدم دار المحرّق

كورشـــة صناعـــة الطبول لألطفـــال يوم 19

.ture.gov.bh

حيث شـــكلت هذه األغنيات هوية المجتمع
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الزيتة في تبوك تتزين بالمطر والشالالت
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لوحــات جماليــة عبــر جبالهــا
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الشــاهقة الممتــدة على جبال

العشاء:

فــي تبوك ،شــمال الســعودية،

الســروات المحاذيــة للبحــر

السنة الثانية عشرة  -العدد 4020

الخميس

 18صفر 1441

األحمــر ،ورمالهــا الذهبية ،مكونة شــاالت متدفقة إثــر األمطار التي هطلت
ً
مؤخرا .في حين سجلت لقطات مصور ضوئي حاالت المطر،
على المنطقة

 17أكتوبر 2019

ً
ً
ً
احترافيــا فــي إظهــار جماليــات “الزيتة” التــي يقصدها على
إبداعــا
مخرجــا

الــدوام هــواة الرحــات ومالحقــو الســحب ،نظيــر ســرعة تشــكل الشــاالت
المتدفقة من أعالي الجبال .ويتراوح ارتفاع جبال “الزيتة” ما بين  500إلى
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 1000متــر فــوق ســطح البحــر ،وتحتوي علــى ممرات وكهــوف ذات طبيعة
خالبة ،وتشكيالت صخرية ساحرة ،يقصدها المتنزهون وسط الجبال ،في
مشهد خيالي وخاصة حين تمتزج الرمال الذهبية بالجبال.

أشخاص يستمتعون بمشهد الغروب في شاطئ
الريفييرا المطل على البحر األبيض المتوسط بمدينة
نيس الفرنسية أمس األول (أ ف ب)

#لبنان_يحترق ...األكثر انتشارا حول العالم
تصدر هاشتاغ #لبنان_يحترق قائمة أكثر وسوم تويتر انتشارا حول العالم،
وتفاعــل معــه المغــردون بشــدة ،إذ أعــرب الكثيــر منهم عن ســخطهم بســبب

طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع أزمة الحرائق.

وكانــت حرائــق ضخمــة قــد اجتاحــت لبنان يــوم اإلثنين في منطقة الشــوف
بمحافظــة جبــل لبنــان ،وتجــاوز عددهــا أكثــر مــن  100حريــق بحســب هيئة

الدفــاع اللبنانــي .وأعــرب كثير من المغردين العرب عن تعاطفهم مع الشــعب
اللبنانــي .وقالــت وزيــرة الداخليــة اللبنانيــة ريــا الحســن إن طوافــات خاصة

بمكافحة الحرائق من األردن وقبرص واليونان ستعمل على إطفاء الحرائق.

وتســاءل وزير الداخلية الســابق زياد بارود عن طوافات السيكورسكي التي
اشترتها لبنان سابقا ولم تستخدمها بسبب غياب الصيانة الالزمة لها.

وقــد عبــرت الحرائــق الحدود إلــى مناطق في ســوريا ،اندلعت فــي األراضي
الحراجيــة غربــي حمــص وفــي الالذقيــة وطرطــوس .ونشــر العديــد مــن

المغردين صورا لسوريين وفلسطينيين يساعدون في إخماد الحرائق ،ورأوا
في هذه األزمة فرصة لتوحيد صفوف المجتمع اللبناني.

“غوغل” تكشف
عن هاتفين

أبناء االغتصاب في البوسنة يستخدمون الفن لرفع صوتهم

مزودين برادار

أمــام جمهــور غفيــر فــي مســرح بســراييفو تصــف آينــا

كشــفت شــركة غوغــل عــن هاتفيــم

خالل حرب البوســنة في تســعينيات القرن الماضي ،التمييز

ذكييــن جديديــن مــن نــوع بيكســل
مزوديــن بكاميــرات أعلــى جــودة

ومستشعر راداري ومساعد افتراضي
أســرع يوم الثالثاء ،لكنها لم تقدم ما

يكفي لتمييز األجهزة عن منافسيها.

تصــدر الهاتــف بيكســل  ،4الــذي يأتي
فــي حجميــن ،مناســبة إعالميــة فــي

نيويــورك أعلنــت غوغــل خاللهــا عــن

أول حاســوب محمــول لهــا بســعر

متوسط وأول سماعات أذن السلكية
وتحديثــات لجهازها لتوجيه الشــبكة
الالســلكية الــذي نــال إشــادة فــي
المراجعــات ومكبــر صــوت ذكــي فــي

حجم شطيرة البرجر.

يبــدأ الجيــل الرابع من بيكســل بســعر

 799دوالرا للشاشــة حجم  5.7بوصة
و 899دوالرا للشاشــة حجــم 6.3
بوصة.

في مجتمع ذكوري بشدة.

خالل الحرب لم يرو معظمها بسبب وصمة العار التي تالحق

ممثلون يشاركون في بروفة مسرحية “باسم األب” على
مسرح الحرب بسراييفو يوم  14أكتوبر الجاري (رويترز)

ضحايــا االغتصــاب ،وكذلــك ألنــه تم إخفــاء أصــول األطفال

في العام  1993في بلدة صغيرة في وسط البوسنة .وأرسلها

اعتقــاد بــأن ما بيــن  25ألفــا و 50ألف امرأة وفتــاة اغتصبهن

لتضــع مولودتهــا .وهنــاك ســجلت آينــا بصفتها طفلــة مولودة

عــدد األطفــال الذيــن ولــدوا نتيجــة االغتصــاب .ويجــيء

عــن الخلفيــة العرقيــة لوالدهــا .وقالــت لرويتــرز ”ليــس هناك

إنتاج نمســاوي بوســني مشترك ”أعتقد أن أمي كرهتني ألني

آينا رابطة ”أطفال الحرب المنســيين“ التي أسســت خصيصا

كــن ضحايــا جنــود أجانب ضمن قــوات حفظ الســام التابعة

تســمع أصــوات أطفــال االغتصــاب مــن مكبرات صــوت بينما

لألمــم المتحــدة الخاصــة بيوغوســافيا الســابقة االغتصــاب

والعــار والذنــب واأللــم .وتحكي قصة عن طفــل والده جندي

عنهــم .وطبقا ألبحــاث بعض المنظمات غيــر الحكومية هناك

والداهــا إلــى ملجــأ لضحايــا العنــف الجنســي خــال الحــرب

جنــود العــدو خالل حرب البوســنة .وال أحــد يعرف عن يقين

مــن اغتصــاب .وال تريــد آينــا البوســنية المســلمة أن تكشــف

صــوت آينــا قائــا خالل عــرض مســرحية ”باســم األب“ وهي

شــعوب ســيئة ،هنــاك فحســب أفراد ســيئون“ .واليــوم ترأس

كنــت أكبــر تجربــة مروعة فــي حياتها“ .وبعض مــن اغتصبن

لمســاعدة األطفال المولودين من االغتصاب .في المســرحية

لألمــم المتحــدة .ووصفــت محكمــة جرائــم الحــرب التابعــة

يعبــر راقصون عن مشــاعر الخوف والصمــت المفرض عليهم

بأنــه ”وســيلة حرب“ .أحد جنــود األعداء اغتصــب والدة آينا

 400ألف حالة وفاة بأوروبا في  2016بسبب التلوث
أفاد تقرير بأن تدني جودة الهواء تسبب في نحو  400ألف حالة وفاة في أوروبا خالل
 ،2016وهــي أحــدث ســنة تتوفــر فيها البيانــات ،وأن كل األوروبيين الذين يســكنون في

المدن تقريبا تعرضوا لمستويات من التلوث تفوق المستويات الصحية.

وذكــر التقريــر ،الــذي صــدر أمــس عــن وكالــة البيئــة األوروبية ،وهــي المؤسســة الصحية
لالتحــاد األوروبــي ،أن ”تلــوث الهــواء هــو أهــم خطــر بيئي على صحة البشــر فــي الوقت

الراهن“ .وقال المشرف على التقرير ألبرتو جونزاليس أورتيز إنه رغم تراجع مستويات
الجسيمات الخطرة في المدن األوروبية ،فإنها ال تتراجع بسرعة كافية.

وأضــاف ”لــم نصــل بعد إلى معايير االتحاد األوروبــي وبالطبع نحن بعيدون كل البعد عن
معايير منظمة الصحة العالمية“.

أن فرق
أرضــي وقــع األحــد في منطقة نائيــة في جنوب البالد ،مشــيرة إلى ّ

األرضي وقع في منطقة كونتا بعد  10ساعات من األمطار الغزيرة.
ّ
نتمكن من انتشــال ســوى  17جثة باســتخدام
وأضاف “هناك  22قتيالً ولم

والتنمر اللذين تعرضت لهما بصفتها طفلة غير معروفة األب

 100ألــف بوســني ما زالــت قصص األطفال ثمــرة االغتصاب

ً
شــخصا لقوا مصرعهم في انهيار
أن 22
أعلنت الســلطات األثيوبية الثالثاء ّ

اإلنقاذ ال تزال تبحث عن خمس جثث دفنت تحت الركام.
ّ
إن االنهيــار
وقــال المســؤول
المحلــي تاكيلــي تســفو لوكالــة فرانــس بــرس ّ

جوســيتش ،أول طفلــة تــم تســجيلها مولــودة مــن اغتصــاب

وبعد قرابة ربع قرن من الحرب المدمرة التي قتل فيها نحو

 22قتي ً
ال بانهيار أرضي في أثيوبيا

من قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.

القوة البشرية والقوة الميكانيكية”.

أن من بين القتلى  9نساء و 6أطفال.
وأوضح ّ

وقال تسفو إن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على اإلطالق.

زلزال بقوة  6.4درجات يضرب الفلبين
ضــرب زلــزال قــوي بلغــت شــدته  6.4درجــات جزيرة ميندانــاو في جنــوب الفلبين
أمس كما أعلن المعهد الجيولوجي األميركي ،ما دفع بمئات األشخاص إلى اإلسراع
للخروج من مركز تجاري حيث أصيب رجل مسن بجروح بحسب تلفزيون محلي.
وقــال المعهــد إن الزلــزال الذي وقع على عمق  14كلــم حدد مركزه على بعد  7.7كلم
من مدينة كولومبيو في جزيرة مينداناو.
ونصــح كبيــر خبــراء الــزالزل لــدى الحكومــة الفيليبينيــة ريناتــو ســوليدوم الســكان
بالتحقق من عدم إصابة منازلهم بأية أضرار.
وقال إنه ليس هناك خطر وقوع تســونامي الن الزلزال وقع في البر ولم ترد تقارير
فورية عن حصول أضرار.

أكاديمي أميركي

روسيا تودع أول

يسرق إنجيال

إنسان يسير في

مصريا تاريخيا

الفضاء

ســطا أكاديمــي أميركــي شــهير علــى

ودع مئــات الــروس رائــد الفضــاء

 11رقاقــة بــردي مــن أقــدم إنجيل تم

أليكســي ليونــوف ،أول إنســان يســير

اكتشــاف أجــزاء منــه لــآن ،قيمتهــا

فــي الفضــاء ،فــي مراســم جنــازة

ال تقــدر بثمــن ،وهــي التي عثــر عليها

رسمية يوم الثالثاء.

عالما آثار بريطانيان في  1898بمكب

حضــر مراســم جنــازة ليونــوف ،الــذي

للقمامــة فــي قريــة البهنســا” الواقعــة

توفــي يــوم الجمعــة عــن  85عامــا

بمحافظــة “المنيــا” فــي الصعيــد

بعــد صــراع طويل مــع المــرض ،وزير

المصــري ،وتملكهــا جمعيــة بريطانيــة

الدفــاع الروســي وشــخصيات بــارزة

تأسســت فــي  1882باســم Egypt

فــي مجال استكشــاف الفضــاء بينهم

Society

رائــد الفضــاء األمريكــي الســابق

منــذ تأسيســها باستكشــاف مواقــع

توماس ستافورد ( 89عاما).

أثريــة في منطقة الدلتــا ووادي النيل

وســيبقى ليونوف في الذاكرة بشــكل

بمصــر والســودان .ملخــص التهمــة

خاص في مسقط رأسه روسيا لدوره

التــي وجهتهــا “جمعيــة استكشــاف

في مهمة فوسخود -2العام .1965
فخــال تلك الرحلة ،وهي واحدة من
رحلتين قام بهما ،أصبح ليونوف أول
إنســان يقوم بعملية ســير في الفضاء
تلوث الهواء يحجب الرؤية في لندن في (رويترز)

استمرت لمدة  12دقيقة و 9ثوان.

Exploration

الناشــطة

دوق ودوقة كامبريدج األمير وليام وزوجته كاترين يحضران حفل
استقبال خاص يستضيفه المفوض السامي البريطاني توماس درو ،في
النصب التذكاري الوطني الباكستاني ،خالل اليوم الثاني من جولتهما
الملكية في العاصمة الباكستانية إسالم أباد (غيتي)

مصر” في موقعها للبروفيسور وعالم
برديــات وكالســيكيات فــي جامعــة

أوكسفورد البريطانية ،Dirk Obbink
البالــغ  62ســنة ،أنه باع ما ســرقه إلى

متحف اإلنجيل في واشنطن.

