 % 46نسبة الصرف الفعلي من ميزانية نفقات القوى العاملة

الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

أفـــاد مدير عام التنظيـــم وموازنة الوظائف جمال

ميزانيـــة البـــاب األول المعتمـــدة للســـنة الماليـــة

المعيشـــة والعالوة الخاصة وحصة الحكومة في

العلـــوي عن قيام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة

2019م ،حيـــث تمـــت مراعاة التـــزام هذه الجهات

نظام التقاعد المدنـــي وحصة الحكومة في نظام

المصروفات لميزانية نفقات القوى العاملة (الباب

بتمريـــر الزيـــادة الســـنوية والترقيـــات والحوافـــز

التأمين ضد التعطل) قد بلغت ما يقارب نسبة 91

األول) لغايـــة النصـــف األول مـــن الســـنة الماليـــة

المســـتحقة واســـتمرارية صـــرف مســـتحقات

 %من إجمالي الصرف الفعلي بالباب األول لغاية

2019م لعدد  44جهـــة حكومية ،وقد تبين التزام

الموظفين كالعمـــل اإلضافي والعالوات والبدالت

النصف االول للســـنة الماليـــة 2019م ،بينما بلغت

جميع هذه الجهات في صرفها باالعتمادات المالية

المرتبطة بالوظيفة ونحوها.

نســـبة الصرف لبقية بنود البـــاب األول كالعالوات

المرصـــودة لها ،وقد بلـــغ إجمالي الصـــرف الفعلي

وأضـــاف أن نســـبة الصـــرف الفعلي للبنود الســـتة

والبـــدالت والعمـــل اإلضافي والجزئـــي والتدريب

للجهـــات الحكوميـــة لغايـــة النصـــف األول للســـنة

األساســـية المتعلقـــة بالموظفيـــن (الرواتـــب

مـــا يقارب  % 9مـــن إجمالي الصرف الفعلي لغاية

المالية 2019م ما يقارب نسبة  % 46من إجمالي

األساســـية والعالوة االجتماعية وعالوة تحسين

النصف األول للسنة المالية 2019م.
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 1.6مبيعات بأجهزة نقاط البيع بالبحرين
مليار دينار

حتــى الربــع الثالــث  ..2019بزيــادة  % 40.9عــن 2018
زينب العكري

 10ماليين دينار اإلنفاق على
“السحابية” بالبحرين في 2022
أمل الحامد

توقع المدير العام لدى مايكروســـوفت البحرين وعُ مان،

الشيخ سيف بن هالل الحوسني ،أن يشهد اإلنفاق على

بلغ عدد عمليـــات بطاقات االئتمـــان وبطاقات الخصم

الخدمـــات الســـحابية العامة في المملكـــة نموً ا من 2.74

مبيعـــات تصـــل إلـــى  1.6مليار دينـــار منذ بدايـــة العام

في العام  ،2022وذلك وفقا لدراســـة قامت بها مؤسسة

عبـــر منصـــات نقـــاط البيـــع  47مليـــون عمليـــة بقيمـــة

مليـــون دينار في العـــام  2017إلـــى  10.05مليون دينار

 2019وحتـــى أغســـطس الماضـــي ،بنمـــو فـــي عـــدد

البيانات الدولية.

العام  2018حيث كانت عمليات نقاط البيع قد سجلت

منح جواهري دبلوما دوليا بالسالمة المهنية

العمليات نســـبتها  % 40.87مقارنة بالفترة نفســـها من
 33.4مليون عملية بقيمة مبيعات تصل إلى  1.2مليار
دينـــار ،وذلك ً
وفقـــا لبيانات مصـــرف البحرين المركزي

()21

سيف الحوسني

الصادرة مؤخرا .وتشـــير البيانات إلى أن عدد عمليات
بطاقـــات االئتمـــان وبطاقـــات الخصـــم عبـــر منصـــات

نقـــاط البيـــع الصـــادرة فـــي البحريـــن حتى أغســـطس

 ،2019بلـــغ  36.8مليون عملية ،مقارنة ب 26.6مليون

عملية في الفترة نفســـها مـــن العام الماضي ،أي بزيادة
نســـبتها  ،% 38.42وتشـــكل  % 78.37مـــن إجمالـــي
عـــدد العمليـــات .وبلغ حجم عمليـــات البيع عبـــر الدفع
بالبطاقـــات الصـــادرة خـــارج البحرين حتى أغســـطس

مصرف البحرين المركزي

الماضي 10.2 ،مليون عملية.

جواهري لدى تسلمه الدبلوم الدولي
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جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني

يتلقى شكر

رئيس اإلكوادور

معربيــن عــن الفرحــة بنجــاح الفحوصــات الطبيــة لســموه

المنامة  -بنا

تــلــقــى ع ــاه ــل ال ــب ــاد صــاحــب

الجاللة الملك حمد بن عيسى

المنامة  -بنا

آل خليفة برقية شكر جوابية

من رئيس جمهورية اإلكوادور
ً
ردا على
لينين مورينو ،وذلك

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،مزيدا من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المســؤولين
والمواطنين في مملكة البحرين بمناســبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ســموه ،وتكللت بفضل هللا بالنجاح ،رفعوا فيها إلى مقام

برقية التهنئة التي بعث بها

سموه الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة ،سائلين هللا العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة

جــالــتــه إلــيــه بمناسبة الــيــوم

والعافية ويسدد خطاه لما فيه الخير والنماء للبالد ،وأن يسبغ علي سموه بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التنمية

الوطني لبالده.

واالزدهار والتقدم.

وقد تلقى ســـمو رئيس الوزراء
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عبدالرحمن خليل المؤيد ،عضو

برقيـــات التهانـــي مـــن كل مـــن:

مجلـــس النـــواب عبدالـــرزاق

رئيـــس المحكمـــة الدســـتورية

عبدهللا حطاب ،محمود محمود

الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بـــن

عبـــدهللا آل خليفة ،المدير العام
لمجلـــس العائلة المالكة الشـــيخ

أبنـــاء المرحـــوم محمد يوســـف

خليفـــة ،رئيـــس جهـــاز االمـــن

جـــال ،عضـــو مجلس الشـــورى

الوطني الفريق عادل بن خليفة

عبدالعزيـــز حســـن علـــي أبـــل،

الفاضـــل ،األمين العـــام لمجلس

علي عبدالعزيز حسن علي أبل،

التعـــاون لدول الخليـــج العربية

الدكتور حســـن إبراهيـــم كمال،

عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني،

األميـــن

العـــام

الدستورية

عـــارف صالـــح جمشـــير ،عارف

المحكمـــة

هجرس رئيس وأعضاء جمعية
التطويـــر العقـــاري البحرينيـــة،

الشيخ صباح بن حمد آل خليفة،

محمـــد وســـمير ووليـــد وظافـــر

الوكيـــل المســـاعد للجنســـية

أبنـــاء المرحـــوم إســـحاق محم

والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ

صفي ،وائل علي عبدهللا ســـيار

أحمد بن عيســـى بـــن خليفة آل

وعموم عائلة سيار،

خليفـــة ،رئيـــس مجلـــس إدارة

أميـــن عـــام مجلـــس النـــواب

الشـــركة العربيـــة لبناء وإصالح

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس  ..سلمت يا أبا علي

وكيل شؤون البلديات

الشـــيخ المهنـــدس محمـــد بـــن

عندمــا علمــت أن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان

أحمـــد بـــن ســـلطان آل خليفـــة،

حفظه هللا ورعاه في ســبيله إلى إجراء فحوصات طبية ،شــعرت أننا جميعً ا أمام

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد بـــن

االختبار الصعب ،بل واالنتظار األصعب ،يا ترى كيف ســتكون النتائج؟ لماذا هذه
الفحوصــات؟ ومــا هــي الدواعي والمبررات؟ وال أخفي ســرً ا إن قلت إن الســاعات

الصبـــاح،

الشـــيخ عبدالحســـين العصفور،

العبـــدهللا

عبـــدهللا بـــن فيصـــل بـــن جبـــر

مصطفـــى

مســـاعد

الســـالم

وزيـــر

الخارجيـــة

الدوسري ،النائب الثاني لرئيس
مجلـــس الشـــورى جميلـــة علـــي

محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

ســـلمان ،عضو مجلس الشـــورى

مجلـــس أمنـــاء  -مدرســـة بيان

جمشـــير ،عضو مجلس الشورى

ســـليمان العتيبي ،الشيخة هند

مجلـــس الشـــورى هالـــة رمـــزي

رئيـــس مجلس أمنـــاء وأعضاء

عبدالرحمـــن

البحريـــن الشـــيخة مـــي بنـــت

رضـــا عبـــدهللا فـــرج ،عضـــو

بنـــت ســـلمان آل خليفـــة رئيس

فايـــز ،عضـــو مجلـــس الشـــورى

االعمـــال والمهـــن البحرينيـــة

مجلـــس الشـــورى منى يوســـف

مــا كان يبعــث علــى القلق هو ذاته الذي يدفع لالطمئنان ،وما كان يثير الخوف هو

مجلس سيدات األعمال العرب

األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية

عاد ًيــا ،حيــث تخطت آثاره الحدود ،وبلغت أقاصي المعمورة وروابيها ،واســتقرت

العالمـــي لصاحبـــات األعمـــال

محافـــظ

علي وعلى سواي ثقيلة ،بطيئة ،متكاسلة ،وإن االنتظار الذي نلوذ بمحطاته
مرت َّ
العابــرة أصبــح جاثمً ا علــى الصدور ،مهيمنًا على خياالتنــا وتهيؤاتنا وتوقعاتنا ،بل
إن الدعــوات الصادقــة مــن قلوبنــا لم تبعدنا عن صميــم دعواتنــا ورجاءاتنا لله عز

وجل بأن يسبغ على سموه بنعمة الصحة وموفور العافية.

و ..عندمــا تكللــت الفحوصــات بالنجــاح ،لــم يكــن أمامــي إال أن أحمــد هللا وأشــكر

فضلــه علــى أنه أنعم علــى األب القائد بنعمة الصحة والعافية لما فيه الخير الكثير
للبــاد والعبــاد ،وعندهــا اســتيقظت ســاعتي البيولوجيــة لتواصــل مســيرتها نحــو

األمل في غدٍ جديد مشرق بإذن هللا.

نفسه الذي يبث فينا همم العمل واإلنجاز من جديد ،فخليفة بن سلمان ليس قائدً ا
في نفوس المجتمع الدولي وشتاته المفتت البعيد.

الكل اجتمع على خليفة بن ســلمان ،حتى لو اختلفوا في التفاصيل الصغيرة على

راشـــد محمد بونجمـــة ،عبدهللا

سمو رئيس الوزراء

السفن اســـري الشيخ دعيج بن
ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة،

محمـــود

حســـين

المحمـــود،

جـــال واحمـــد وســـامي وفؤاد

ســـلمان بـــن خالد بـــن محمد آل

-

حســـين

المحمـــود،

فـــاروق

محمـــد

ســـيف

االتحـــاد العالمـــي لصاحبـــات

محمـــد علـــي الخزاعـــي ،عضـــو

وأعضاء مجلس إدارته ،رئيس

المؤيـــد ،نائـــب رئيـــس المجلس

ســـفير المنطقة العربية لالتحاد

الشيخ عبدالحســـين بن الشيخ

والمهـــن الشـــيخة حصـــة ســـعد

المحافظـــة الشـــمالية علـــي بـــن

خلـــف

العصفـــور،

األميـــن العـــام  -المؤسســـة
الخيريـــة الملكيـــة

السيد ،ســـفيرة مملكة البحرين
لـــدى مملكـــة بلجيـــكا واالتحـــاد

األوروبـــي بهية جواد الجشـــي،
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى
ســـلطنة عُ مـــان جمعة بـــن احمد

الكعبي ،ســـفير مملكـــة البحرين
لـــدى الجمهوريـــة التونســـية

إبراهيـــم محمود احمد عبدهللا،

الوجيه خالد محمد كانو رئيس

مجلـــس اإلدارة  -مجموعـــة
شركات يوســـف بن أحمد كانو،
فاروق يوســـف المؤيـــد وعموم

عائلـــة المؤيد  -شـــركة يوســـف
خليـــل المؤيـــد واوالده ،خالـــد

وتوفيق وعمـــاد أبناء المرحوم

يوســـف المطـــوع ،شـــوقي علي
يوســـف فخرو وعائلتـــه ،رئيس
مركـــز

الخليـــج

للدارســـات

االســـتراتيجية عمـــر الحســـن،
رئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع أعضاء ومنتســـبي نادي
الخريجين ،علي وخالد ومحمد
وعـــادل أبناء المرحـــوم الوجيه
يوســـف عبدالرحمـــن انجنيـــر،
الوكيل المساعد لشؤون الدول
الغربيـــة واألفـــرو آســـيوية -
وزارة الخارجيـــة توفيـــق احمد
المنصور ،خلف حجير وعائلته،
غســـان وطارق أبنـــاء المرحوم
قاســـم محمد فخـــرو وعائلتهم،
وفـــوزي الشـــهابي رئيـــس إدارة
قسم المبيعات والتسويق إدارة
المعارض العربية.

حقائــق الكــون والطبيعــة ،اجتمعــوا علــى أنــه قائــد اســتثنائي ،تجلــى باإلنجــازات

الفريدة ،وتحلى بالصبر الجميل ،وتمكن من تمكين بني وطنه.

عندمــا قيــل عنــه “مــا للصعــاب إال خليفة” ،قلنا هــو االختيار الحقيقــي ألمة تمضي

خلف خليفة ،وها هو اإلنجاز األحق ،حين يشــعر كل مواطن بأنه يعيش في كنف
الحنو الجميل؛ ألنه يسير خلف خليفة.

الكلمات ال تفيه حقه ،والمشــاعر الفياضة التي آن لها أن تفيض أكثر وأكثر تُذكرنا
دائمً ــا بتوجيهــات األب الرئيــس وتضعنــا جميعً ــا أمــام مســئولياتنا التــي آلينــا على

سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ ناصر بن حمد
أه ــل للثق ــة الملكي ــة ورف ــع اس ــم البحري ــن عالي ــا بالعدي ــد م ــن المج ــاالت

أنفسنا بأن نتحلى بها فداءً للوطن ووفاءً للقيادة ،هي التضحية واإلباء؛ من أجل
الــذود عــن المقدرات والدفاع عن المنجزات ،رافعين أيدينا إلى الســماء داعين لله

عــز وجــل بــأن يديم على رئيســنا نعمــة الصحة والعافيــة ،وأن يمتع ســموه الكريم
بموفــور الســعادة والخيــر والبــركات ،وأن يحفظــه ويحرســه ،ويمنحــه مزيــدا مــن

القــوة والعزيمــة ،والقــدرة الفياضة علــى رعاية صروح أينعــت ،وقطاعات أزهرت،
وأخالقيات أسس لها.

إن الرجال األشداء ،والزعماء األوفياء غالبًا ما يؤرقهم مستقبل بالدهم ،يسهرون
الليــل ويكابــدون فــي النهــار ،ويحاولــون مع المســتحيل؛ مــن أجل أن تظــل أمتهم

حظا وازدهارً ا ،وأعلى شــأنًا وقدرً ا وإصرارً ا ،لذلك فإن
أكثر أمنًا واســتقرارً ا ،وأوفر ً
خليفــة بــن ســلمان ال يتــرك حقـ ًـا إال وحــاول أن يغــرس فيــه فســيلة ،وال واحة إال

وحــرص علــى أن يزيدهــا نضارة وخضــارً ا ،وال معلمً ا إال وأضــاف إليه معالم أخرى
وسجايا أخرى ومحاسن أخرى.

ســلمت يــا أبــا علــي من كل شــر ،دمتــم لنــا ولوطنك ورجالــك وشــعبك وأمتك ،هللا
يحفظكــم ويرعاكــم ،ويســدد علــى طريــق الحــق خطاكــم ،فهــو ِنعــم المولــى ونِعم

النصير.

المنامة  -بنا

بعــث نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة،
رســالة تهنئــة إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب

رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة اللواء الركن ســمو الشــيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة ،بمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي لعاهــل البــاد
ً
مستشــارا
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،بتعيين ســموه
لألمن الوطني.

وأكد ســـموه أن ســـمو الشـــيخ ناصر
بـــن حمد أهال للثقـــة الملكية الغالية
التـــي تعكـــس مـــا يتميـــز به ســـموه
مـــن كفاءة وما قدمـــه من عطاءات

مستمرة لخدمة وطننا الغالي ورفع

ً
عاليـــا فـــي العديـــد
اســـم البحريـــن

مـــن المجـــاالت ،متمنيـــا ســـمو نائب

رئيس مجلس الوزراء لسمو الشيخ
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة التوفيق
والنجاح.

سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

“اإلسكان والبلديات” :مناقشة سبل تطوير الخدمات بمدينة سلمان
المنامة  -وزارة اإلسكان

مدينـــة حديثـــة ونموذجية تتناســـب مع

قــام وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفة ووكيــل الوزارة لشــؤون البلديات في وزارة األشــغال وشــئون

المشـــاريع التنمويـــة الرائـــدة التـــي تلبي

البلديات والتخطيط العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية لمشــروع مدينة ســلمان اإلســكانية برفقة مدير

مختلف التطلعات المستقبلية المشرقة.

عــام بلديــة المنطقــة الشــمالية لميــاء الفضالــة وعدد من المســئولين فــي الوزارتين وذلك ضمــن الزيارات التنســيقية بين وزارة

مـــن جهتـــه أكـــد وكيل الـــوزارة لشـــؤون

اإلسكان و وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة األمور الخدمية في المدن اإلسكانية الجديدة.

واطلع الوكيالن على المشاريع الخدمية

باالشـــتراطات التنظيميـــة للتعميـــر فـــي

إلـــى جانب الممشـــى التابع لهـــا والهضبة

البلديـــة واإلســـكانية فـــي المنطقـــة

المناطـــق االســـكانية بشـــكل يحافـــظ

المزروعـــة بمـــا يعطـــي المنقطـــة بعـــدا

خصوصـــا الحدائق والمياديـــن وتجميل

علـــى الطابـــع الجمالـــي للمنطقـــة ويوفـــر

جماليا.

الشـــوارع الداخلية إلى جانـــب االهتمام

أفضـــل خدمـــات للقاطنيـــن منوهين إلى

وأكـــد الوكيـــان االســـتفادة مـــن الميـــاه

بالمزروعـــات والمناظـــر الجماليـــة فـــي

االســـتمرار فـــي تطبيق هـــذه اإلجراءات

المعالجة في التوسع بزراعة المسطحات

مدينة سلمان اإلسكانية.

بمـــا يضمـــن المحافظـــة علـــى معاييـــر

الخضـــراء فـــي مدينة ســـلمان خصوصا

كمـــا زار الوكيـــان عـــددا مـــن المواقـــع

التعمير التي نص عليها القانون.

وانها قادرة على توفير الكميات الالزمة

فـــي مدينـــة ســـلمان اإلســـكانية ،وبحثـــا

كما تفقد الوكيـــان محطة معالجة مياه

لري المزروعات.

ســـبل التطوير الممكنة بمـــا يؤمن أفضل

الصرف الصحي في مدينة سلمان والتي

كمـــا زار الوكيـــان مواقع الســـواحل في

خدمـــات بلديـــة واســـكانية لقاطنـــي

توفـــر الميـــاه الالزمـــة لـــري المزروعـــات

مدينة سلمان وكذلك المماشي الساحلية

المنطقة.

التجميليـــة فـــي المنطقـــة ،حيـــث اطلعـــا

والداخليـــة والتـــي ســـتحظى باهتمـــام

وشـــدد الوكيـــان علـــى أهميـــة االلتـــزام

على أقســـام المحطة وطاقتها اإلنتاجية

خاص بما يوفر متنفســـا لقاطني المدينة

البلديـــات الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل

خليفة أن الهدف من زيارة مدينة سلمان
اإلســـكانية هو الوقـــوف على احتياجات
المدينـــة عن قـــرب ،وتلمـــس احتياجات
المواطنيـــن والمتطلبـــات الخدميـــة،

إلدراج تلـــك االحتياجـــات ضمن الخطط

التـــي تعتبـــر من بيـــن المـــدن النموذجية

االحتياجات الخدمية للمدن اإلســـكانية

لناحية الخدمات الموفرة فيها.

منوهـــا أن الـــوزارة تولـــي مدينة ســـلمان

مـــن جهته أوضح وكيل وزارة اإلســـكان

اإلســـكانية اهتمامـــا كبيـــرا فـــي الخطط

الوزارة تنفيذها خـــال المرحلة المقبلة،

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة

والبرامج المتعلقة بالقطاع االسكاني.

وترجمتهـــا إلـــى برامـــج عمـــل تســـهم

أن وزارة اإلســـكان تتابـــع بشـــكل

وأكـــد توفيـــر المتطلبـــات اإلســـكانية

فـــي اســـتمرار دفـــع المســـيرة التنمويـــة

دوري وبالتنســـيق مـــع وزارة األشـــغال

والتنموية التي تعكس الصورة الحضارية

وتحقيـــق تطلعـــات أبنـــاء المملكـــة ،عبـــر

وشـــئون البلديات والتخطيـــط العمراني

لمدينة سلمان بمختلف المجاالت ،كونها

ومؤسسات الدولة.

التطويريـــة والمشـــاريع التـــي تعتـــزم

تنســـيق مشـــترك ومتكامل بيـــن وزارات
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Û Ûنعانــي ونشــتكي مــن انحــراف قطــاع واســع مــن شــبابنا وانزالقهــم إلــى هاويــة التطرف

Û Ûإن مــا دعانــي للتوقــف عند هــذه المحطة وكتابة هــذا المقال هو الخبر الذي نُشــر مؤخرً ا

المؤامــرة” يعتقــدون ،وقــد يكونــون محقيــن ،بــأن ثمــة مؤامــرة كبــرى قــد تمــت حياكتها

الثقافــة في حكومة الشــارقة في شــهر ســبتمبر الماضــي في مقر المركــز الثقافي لمدينة

وعروضهــا الفنيــة المتنوعــة ،وأن منطقة “وســت إند” فيها التي ال تزيد مســاحتها عن 18

والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا بنجــاح وإحــكام تهــدف إلــى تعطيــل تقــدم الشــعوب العربيــة

كلباء اإلماراتية؛ بهدف تحفيز اإلبداع واكتشاف وصقل المواهب الشابة وإثراء المجال

مســرحا .وفي لندن ترعرع ولمع
ً
كيلومترا مربعا مكتظة بمســارح عريقة يبلغ عددها 40

واإلســامية مــن خالل عرقلة وشــل مســيرة الثقافة والفنون فيها وعــن طريق محاصرة

المســرحي بمزيد من الرؤى التي تدفع بالحراك المســرحي العربي نحو آفاق أكثر مواكبة

األديب والروائي والشــاعر البريطاني العمالق وليم شكســبير الذي ألف  38مســرحية ما

الشــباب العرب والمســلمين في زاوية ضيقة مظلمة ،وإبعادهم عن إشعاع وأنوار الثقافة

وحداثة ،حيث أقيم هذا المهرجان بالتزامن مع “ملتقى الشارقة للبحث المسرحي”.

والعنــف وإلــى دهاليــز الجريمــة والرذيلــة واإلرهــاب ،ولعــل الذيــن يؤمنــون بـــ “نظريــة

والفنــون وحرمانهــم مــن إشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم منهــا ومــن مزايــا وفوائــد مختلف

عن فعاليات “مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة” الذي نظمت الدورة الثامنة منه دائرة

Û Ûمهرجــان كلبــاء للمســرحيات القصيــرة يأتي ضمن سلســلة من األنشــطة والفعاليات التي

لــدى الكثيريــن منــا ،نتردد عليها باســتمرار ويشــدنا إليهــا دائمً ا ذلك التألــق والتعلق بالفن
والثقافة ،وهي مدينة عامرة دائمً ا بمهرجاناتها ومسارحها النشطة وحفالتها الموسيقية

يزال المسرح البريطاني يواصل عرضها باستمرار وبأساليب إبداعية متجددة حتى بعد
مضي أكثر من  400عام على وفاة شكسبير دون أن تفقد أيًا منها روعتها وجاذبيتها.

Û Ûومــاذا يعنــي أن يســتمر اإلقبــال الكثيف في لندن على المســرحية الموســيقية المعروفة

تجلياتهــا ،فقيــل لهــم إن المســرح حــرام ،والســينما حــرام ،والموســيقى حــرام ،والرســم

تقــام فــي الشــارقة والمتعلقــة بالحــراك المســرحي في الــدول العربية ،وتشــمل “مهرجان

والتصويــر حــرام ،والنحت حرام ،وبذلك تتولد لديهم وتنمو حولهم مســاحة واســعة من

الشــارقة للمســرح الخليجــي” ،و”ملتقــى الشــارقة للمســرح العربــي” ،و”مهرجــان الشــارقة

“فانتــوم أوف ذا أوبــرا أو شــبح األوبــرا” التــي يتــم عرضهــا منــذ أكثــر مــن  20ســنةً دون

الفــراغ النفســي والذهني والروحي يتم اســتغاللها والنفاذ إليهــا وتلويثها بأفكار التخلف

للمسرح المدرسي” ،و”أيام الشارقة المسرحية” ،و”مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي”،

انقطاع ،وهي المسرحية الموسيقية األشهر بين جميع المسرحيات الموسيقية.

والتعصــب والتطــرف واالنحــراف وما يؤدي إليه ذلك من انخــراط وانجراف نحو العنف

وغيرهــا مــن األنشــطة المشــابهة التــي تقام تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور

والجريمة واإلرهاب.

Û Ûإن الذيــن يســعون إلــى إبعاد الشــباب العربي والمســلم عن الفنون بشــكل خاص يدركون
أنها تشــكل نشــاطا إبداعيا يدخل في جميع نواحي الحياة بما في ذلك النواحي العلمية

والتكنولوجية ،وأن الفنون تلعب دورً ا أساسيًا في تحقيق التوازن النفسي عند اإلنسان،
وتنمي مواهبه وتوسع مداركه وتعمق إحساسه بالجانب الجميل في اإلنسانية والحياة،

Û Ûومــاذا عــن المســرحية أو الملحمــة الموســيقية الرائعــة “لــي ميزارابــل أو البؤســاء” التــي

ســلطان بــن محمد القاســمي عضــو المجلس األعلى حاكم الشــارقة ،والتــي تعكس إدراك

عُ رضــت فــي لنــدن ألول مــرة فــي العــام  .1985هــذه المســرحية تجســد روايــة البؤســاء

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألهميــة النشــاط المســرحي ،والتــي ستســاهم بشــكل

المشهورة للروائي الفرنسي فيكتور هوغو ،وقد شاهد المسرحية حتى اآلن أكثر من 55

محســوس فــي كســر وفك اإلهمــال أو الحصار المفــروض والمضروب حول المســرح في

مليون شخص حول العالم.

وطننا العربي.

Û Ûوالشــك أن هنــاك مبــادرات ومشــاريع وبرامــج مشــابهة أخرى فــي دول أخرى فــي العالم

Û Ûأمــا ألمانيــا التــي تحفــل بالثراء المســرحي ،فإنها توصــف بأنها جنة المســارح في أوروبا،
ففيها تمتلك الدولة وترعى وتموّ ل نحو  150دارا للمســرح ،إضافة إلى ما يزيد عن 280

وتكســبه القــدرة علــى النقــد والحكــم والتقييــم ،وتجعلــه قادرا علــى التمييز بيــن القبيح

العربــي ،إال أن اهتمــام دولــة اإلمــارات بالمســرح يبــدو أكثــر بــروزً ا ويســتحق كل اإلكبــار

والجميل والصواب والخطأ والخير والشــر والنافع والضار ،وتعزز القيم والمبادئ النبيلة

والتقدير واإلشــادة والثناء ،فالمســرح تاج الفنون وســمي بـ “أبي الفنون” ،وهو من أسمى

ويتــردّ د نحــو  35مليــون شــخص من مختلف األعمار ســنويا على نحــو  110آالف عرض

فــي نفســه ووجدانــه ،وعنــد التعاطــي مــع الفنــون أو ممارســتها تتكســر وتتــوارى نوازع

الفنون التعبيرية التي عرفتها البشرية واهتمت بها ورعتها بالمساندة والدعم والتجويد

مسرحي وسبعة آالف حفل موسيقي في ألمانيا.

العنــف والســخط والغضــب في النفس ،فتلين وتســتقر فــي هدوء وســكينة مما ينعكس

ومســرحا أعطك
ً
والتطويــر ،وهنــاك مقولــة منســوبة لشكســبير جــاء فيها“ :أعطنــي خبزً ا

إيجابيً ــا علــى ســلوك الفرد وعالقتــه بمحيطه ،فينبذ الكراهية والتطــرف والعنف وينحاز

شعبًا مثقفً ا”.

إلى قيم السلم والمحبة والتعايش والتعاون.

Û Ûلذلــك تحــرص األنظمــة والمجتمعــات الراقية علــى رعاية الفنــون ودعمهــا واالرتقاء بها،
وتسعى في المقابل قوى االستغالل والظالم إلى مطاردتها ومحاصرتها وخنقها وتجريم
وتكفير من يتعاطاها أو يقترب منها.

Û Ûولذلــك ،فــإن المســرح في دول العالم المتقدم يحتل مرتبة متقدمــة في الحياة اليومية،
ويتــم مــن خاللــه تحقيــق األهــداف التربويــة والتنمويــة واألمنيــة لهــذه الــدول ،كمــا أن

فــي شــارع ماكســيميليان بمدينــة ميونــخ ،ودار األوبــرا فــي ميونــخ تعتبر من بين أشــهر

دور المســرح الرائدة ليس على مســتوى ألمانيا فحســب ،بل على مســتوى العالم بأســره،
فهــي مــن أروع المعالم التراثية والمعمارية القديمة ،ويســتطيع الفرد أن يتنفس ويلمس

المســرح من الوســائل التي تســاهم في ترســيخ الهوية الوطنية وتوفير حلول لمشكالت
المجتمع.

واإلبــداع الفنــي والموســيقي .أكثــر مــن ســتمئة ألــف شــخص مــن مختلــف دول العالــم

Û Ûإن النــص القرآنــي المقــدس يخلــو مــن أيــة إشــارة صريحة للتحريــم المزعــوم ،خصوصا
تفاســير محددة ألحاديث منســوبة إلى نبي األمة عليه أفضل الصالة والسالم تحظر كل

رفيعــة مرموقــة ومــا يتمتــع بــه الفــن المســرحي من تنــوع وثــراء متميّ ز ،وهو ما يشــكل

ما هو تشخيص أو تصوير فنّي لإلنسان ،وهي تفاسير في أحسن أحوالها تعطي االعتبار

امتدادا واســتمرارا لتاريخ وإرث قديم متوارث أرســى قواعده اإلغريق والرومان الذين

للمتن والسند وتراجم الرواة وال تهتم بالنظرة النقدية والتحليلية .كما أن تلك األحاديث

اهتموا بالفنون المسرحية ،وشيدوا لها المسارح والمدرجات الكبرى.

جــاءت فــي وقت اقتضــت فيه الضرورة محاربــة الوثنية وعبادة األصنام والخشــية من

Û Ûلقد حضرت قبل بضع سنوات أحد العروض الموسيقية المقامة في دار األوبرا البافارية

بداخلها عبق الحضارة وعراقة التاريخ والذوق الرفيع المنعكس في الزخارف واللوحات

Û Ûولننظــر إلــى أوروبــا وكل مــا تتمتــع بــه من تطــور وتقــدم ورقي ،والتــي من بين أســبابها

تحريم الممارسة المسرحية ،إال أن أصحاب نظرية التحريم من المسلمين يعتمدون على

خاصــا تعنى بمختلف االتجاهــات والتقاليد الفنّية واالنتمــاء الجهوي والثقافي.
ّ
مســرحا

االهتمام بالمســرح ورعاية الفنون المســرحية ،ولنَرَ ما يحظى به المســرح فيها من مكانة

Û Ûوحتــى فــي هــذه األيــام ،حيــث ينغمــس وينشــغل الشــباب فــي الغــرب حتــى النخــاع

يقصــدون دار األوبرا البافارية ســنويًا ليســتمتعوا بمشــاهدة أشــهر البرامــج تنوعا وإثارة
في العالم.

Û Ûبرتولــت برخــت روائــي وكاتــب ألمانــي معــروف كتــب مســرحية اســمها “ 99فــي المئــة..
الخــوف والبــؤس فــي الرايــخ الثالث” ،وهي مســرحية تعالج أســاليب الفاشــية وتأثيرها

على عقول الناس ،وقد عُ رضت المسرحية في بداية عقد الثالثينات من القرن الماضي،
إال أن النازييــن أوقفــوا عرضهــا وطــاردوا مؤلفها ما اضطره للهرب مــن ألمانيا ،واآلن يتم
إعــادة عرضهــا علــى ضــوء تنامي الحــركات الشــعبوية واليمينيــة المتطرفــة التي تحمل

الردة والشــرك ،ويفســرها فريق آخر من المفســرين والعلماء على أنها تحريم للتشخيص

بالتكنولوجيــا الحديثــة ومعظــم تجلياتها ،ومنها وســائل التواصل االجتماعــي ،فإنهم لم

بغرض التبجيل أو لصنع أي تمثال بغرض العبادة أو أي صنم لآللهة التي كان المشركون

ينسلخوا أو يتخلوا عن تراث وثقافة المسرح ،فعندما نزور عواصم ومدن الدول الغربية

أيضا يبرز دور إمارة الشــارقة فــي ترويج ثقافة
بــذور النازيــة والفاشــية الجديــدة .وهنا ً

يعبدونهــا ويســجدون لهــا ويقدمــون لهــا القرابيــن أو أي رســم للصــاة أو التبــرك ،وليــس

نــرى المســارح ودور وصــاالت العــروض تعــج بالــرواد مــن مختلــف األعمــار ،ممــا يعكس

المســرح بالوطــن العربــي عندمــا باشــرت الهيئــة العربيــة للمســرح بالشــارقة ترجمة هذه

حظرا أوتحريما لألعمال الفنية المرتبطة بالرسم أو بنحت التماثيل والمجسمات.

حيوية هذه الشعوب ونضجها.

المسرحية ،ومن ثم أداؤها باللغة العربية.

Û Ûومــع ذلــك ،فقــد اســتقر فــي أذهــان البعض منــا تحت تأثيــر غــاة المشــتغلين بالدين ،أن
اإلســام قــد حــرم ممارســة الفنــون البصريــة جملــة وتفصيال .ونبــذ كل أشــكال التعاطي
معها.

Û Ûوســنتوقف لإلشــارة المختصــرة الســريعة عنــد جانــب مــن إنجــازات دولتيــن أوروبيتين
فقط ،بريطانيا وألمانيا في هذا المجال.

Û Ûفالعاصمة البريطانية لندن تعتبر من أهم عواصم الفن المسرحي في أوروبا ،وهي مألوفة

دور مهم للمؤسسات المالية في دعم التنمية االقتصادية

وزير المالية يلتقي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في واشنطن

Û Ûفتحية لكل من يعمل على تحرير عقول شبابنا المنحرف وتخليصهم من قبضة الغواية
والتخلــف والتضليــل ،وتشــجيعهم على المســاهمة بكل ثقة في كل مــا يؤدي إلى التحاق
أمتنا بركب الرقي والتقدم والتطور.

وزير المالية يلتقي نائب رئيس
البنك اآلسيوي لالستثمار

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

مبادراته بحسب الجدول الزمني.

آل خليفـــة على مـــا تتمتع به مملكة

واالقتصـــاد الوطنـــي مـــع نائـــب

الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة
البحريـــن مـــن مزايا جاذبـــة عززت
مـــن موقعهـــا االقتصـــادي العالمـــي

وزاد من تدفق االســـتثمارات إليها،
ً
مشـــيرا إلـــى أن النمـــو اإليجابـــي

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

ومجموعـــة البنـــك الدولـــي التـــي

آل خليفـــة أهميـــة مخرجـــات

القضايـــا الدوليـــة ،وتعزيـــز النمو

الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
االجتماعات الســـنوية لمجلســـي
محافظي صنـــدوق النقد الدولي

ستســـهم فـــي حـــل العديـــد مـــن

االقتصـــادي العالمـــي ،إلى جانب
مـــا توفـــره هـــذه االجتماعات من

فرص لمزيد الشراكات الدولية.

االجتماعـــات الســـنوية بالعاصمة

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء الوزيـــر

األميركية واشـــنطن .حيث أشار

بيـــت التمويـــل الكويتـــي حمـــد

الماليـــة فـــي دعم عمليـــة التنمية

مـــع

رئيـــس

مجلـــس

ادارة

المرزوق في إطار مشـــاركته في

إلى دور المصارف والمؤسســـات
االقتصادية.

المســـتمر لالقتصاد البحريني يؤكد
بأنـــه يقف على قاعدة صلبة معززة

بالتنوع االقتصادي الذي يحظى به
ومدعومً ـــا بنتائج برنامـــج التوازن

المالـــي الذي يتـــم العمل على تنفيذ

جـــاء ذلك لـــدى لقـــاء وزيـــر المالية
الرئيـــس فـــي البنـــك اآلســـيوي

لالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة
داني الكســـندر ،وذلـــك على هامش

مشـــاركته في اجتماعـــات صندوق
النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي

بالعاصمـــة األميركيـــة واشـــنطن.
حيـــث تم خـــال اللقاء بحـــث أهم

التطـــورات علـــى صعيـــد االقتصاد

العالمي.

وفد من “المرور” يزور شرطة أبوظبي ودبي

مــطــلــعــا عــلــى الـــخـــبـــرات بــالــجــانــب اإلعــــامــــي الـــمـــروري

وزير المالية يبحث التعاون مع وزير
العالقات الخارجية في جيرسي
المنامة  -وزارة الخارجية

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني

مشـــاركته فـــي اجتماعـــات مجلســـي

على ما يجمع مملكة البحرين وحكومة

ومجموعـــة البنـــك الدولـــي بالعاصمـــة

الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة
جيرســـي مـــن عالقـــات والحـــرص

محافظـــي صنـــدوق النقـــد الدولـــي

األميركية واشنطن.

المنامة  -وزارة الداخلية

وتـــم خالل اللقاء بحـــث آخر التطورات

في إطار ســـعي اإلدارة العامة للمرور

الشـــقيقة ،تضمنـــت شـــرطة مـــرور

زيـــارة شـــرطة إمـــارة دبي للمشـــاركة

وأبـــرز البرامـــج التوعويـــة المقدمـــة

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء وزيـــر الماليـــة

باألوضـــاع االقتصاديـــة العالميـــة ،كمـــا

نظرائهـــا بدول مجلـــس التعاون ،قام

دبـــي .والتقـــى الوفـــد مديـــر مديرية

خليفـــة المـــري القائـــد العـــام لشـــرطة

الحفـــاظ على معدل الســـامة العامة

الخارجيـــة فـــي حكومـــة جيرســـي

المشترك وتعزيز التنسيق في المجاالت

علـــى تطويرهـــا باســـتمرار علـــى كافـــة

المستويات بما يعزز التعاون الثنائي.

واالقتصـــاد الوطني مع وزيـــر العالقات
الســـيناتور آيان غورســـت ،على هامش

وتبـــادل وجهـــات النظـــر فيمـــا يتعلـــق

تـــم التطـــرق إلى ســـبل تطويـــر التعاون

المالية واالقتصادية.

لمواصلة تبادل الخبرات المرورية مع
وفد مـــن اإلدارة برئاســـة مدير إدارة

الثقافة المرورية صالح شهاب بزيارة
إلـــى دولة اإلمـــارات العربية المتحدة

إمارة أبوظبي وشـــرطة مـــرور إمارة
المـــرور والدوريات بقطـــاع العمليات
المركزيـــة بشـــرطة أبوظبـــي العميـــد
محمـــد الحمـــري ،كمـــا التقـــى خـــال

في معرض جايتكس باللواء عبدهللا
دبي .واطلع الوفد خالل الزيارة على
الممارســـات والخبـــرات فـــي الجانب

اإلعالمـــي المرتبط بالشـــأن المروري

للمواطنيـــن والمقيميـــن وخطـــط

والســـبل الكفيلـــة بتعزيـــز التعـــاون

والتنسيق المشـــترك بين البلدين في
المجال المروري.
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التهاني تتوالى على ناصر بن حمد بمناسبة تعيينه مستشارا لألمن الوطني
المنامة  -بنا

تلقـــى اللواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة برقية

تهنئة من وزيرة الصحة فائقة الصالح وزيرة الصحة رفعت فيها

أطيب التهاني والتبريكات لســـموه بمناســـبة صدور األمر الملكي
الســـامي عن عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
ً
مستشارا لألمن الوطني.
آل خليفة  ،بتعيين سموه

من جهتها أشـــادت وزيرة الصحة بصدور الثقة الملكية الســـامية

وتعيين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة في هذا المنصب
الهـــام ،مؤكدة ان هذا التكليف الســـامي ســـيعكس الـــدور الوطني

المتميـــز الـــذي عرف به ســـموه  ،وتميزه في ســـبيل خدمة الوطن

ورفعة شـــأنه ،متمنية لســـموه التوفيق والســـداد في ظل القيادة
الحكيمة لعاهل البالد.

األمين العام لمجلس الوزراء :سموه قادرعلى تقديم المزيد لخدمة الوطن
أكـــد األميـــن العام لمجلس الوزراء ياســـر الناصـــر أن األمر الملكي
الســـامي جـــاء ليعكـــس الثقـــة الملكية مـــن عاهل البـــاد صاحب

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في ســـمو الشـــيخ ناصر
بن حمد آل خليفة وفي قدرات ســـموه على تقديم المزيد لخدمة
هـــذا الوطن الغالي ،بعد النجاحـــات واإلنجازات التي تحققت في

ً
ترجمة للجهود
حمـــد آل خليفة مستشـــارًا لألمن الوطني تأتـــي

صاحب الجاللة الملك.

عكســـه ســـموه من كفاءة عالية والتي اســـتطاع مـــن خاللها أن

العصفور :جهود سموه في المجالين العسكري واألمن

كل المســـؤوليات التـــي اضطلـــع بها ســـموه في مختلـــف الميادين
،سائالً المولى جلت قدرته أن يديم على سموه التوفيق والنجاح

الوطنيـــة التـــي يقـــوم بها ســـموه فـــي مختلـــف المجـــاالت ،وما

حكمة عاهل البالد.

يحقـــق نجاحات عديدة للمملكة فـــي كافة المحافل ،إلى جانب

وتحقيـــق المزيـــد في ظـــل المســـيرة المباركة التـــي يقودها بكل

سفير مملكة البحرين أميركا :جهود كبيرة لسموه في خدمة البحرين
هنأ سفير مملكة البحرين في الواليات المتحدة األميركية الشيخ
عبدهللا بن راشـــد آل خليفة ،ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر بن
حمـــد آل خليفـــة ،،بصدور األمر الملكي الســـامي عـــن عاهل البالد

بتعيين سموه مستشارا لألمن الوطني

وأكد الســـفير أن الثقة الملكية السامية تعكس جهود سمو الشيخ

ما قدمه ســـموه من عطاء مميز كان له األثر في تطوير وتقدم
ً
معربـــا معاليه عـــن تمنياته للواء الركن ســـمو
شـــباب البحريـــن،

الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة مستشـــار األمـــن الوطني بكل

التوفيـــق والنجاح في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة للمملكة
بقيـــادة حضرة صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا
ورعاه.

وأكـــد األمين العام لمجلس الشـــورى أســـامة العصفور في برقية
التهنئة التي تلقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد أن تعيين وتكليف
ســـموه باإلشـــراف على سياسات واســـتراتيجيات األمن الوطني
لمملكـــة البحريـــن ،هو نتـــاج وثمرة لجهود ســـموه فـــي المجالين
العســـكري واألمنـــي ،مشـــيدا بمـــا يمتلكـــه ســـموه مـــن تطلعـــات
وطموحات ونظرة مســـتقبلية لرفعة مملكـــة البحرين وازدهارها
في العديد من المجاالت ،متمنيا له دوام النجاح والتميز لخدمة

ناصـــر بـــن حمـــد الوطنية فـــي خدمـــة مملكـــة البحريـــن ورفعتها،
وتكليـــاً لـــدور ســـموه المشـــهود فـــي صـــون المنجـــزات الوطنية

بن دينه :سموه يتملك كفاءة وخبرات متقدمة

مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك.

أكـــد مدير عام االدارة العامـــة لالعالم والثقافة االمنية محمد بن

مساعد وزير الخارجية :سموه يمتلك خبرة وكفاءة

وتدعم مصالح المملكة على كافة األصعدة.

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة مـــن كفاءة وخبـــرات متقدمة،

وأكد مساعد وزير الخارجية بأن صدور المرسوم الملكي بتعيين

رئيس ديوان ولي العهد :ترجمة لكفاءة سموه العالية

وأشاد بن دينة  ،باإلسهامات المتعددة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

وإنجـــاز المبادرات الرفيعة التي تســـهم في تعزيـــز األمن الوطني

أكد رئيس ديوان ولي العهد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة

أن صدور الثقة الملكية الســـامية بتعيين ســـمو الشيخ ناصر بن

دينه ،أن الثقة الملكية السامية  ،تأتي تجسيدا لما يتمتع به سمو
معربا عن خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد .

آل خليفة في كافة ميادين العمل الوطني ،مؤكدا أن جهود سموه
المخلصة تؤكد الدور البارز لسموه في خدمة الوطن تحت قيادة

اللـــواء الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة مستشـــارًا
لألمن الوطني هو دليل على ما يتمتع به سموه من خبرة وكفاءة
متمنيا
أهلتـــه لتبوء هذا المنصب لخدمة مملكة البحرين الغالية،
ً

لسموه كل التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه.

“بايدك” يعكس مكانة البحرين الدولية والتحالفات اإلستراتيجية للمملكة

التطورات المتالحقة تستوجب اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لمواجهة أية تداعيات محتملة

المنامة  -بنا

لمعـــرض ومؤتمر البحريـــن الدولي للدفاع
(بايـــدك  )2019في نســـخته الثانية أولوية

قصوى لدعم وتطويـــر قوة دفاع البحرين

وتزويدهـــا بأحدث أنظمة التســـليح ،حيث

تأتـــي اســـتضافة المملكة للنســـخة الثانية
مـــن “المعـــرض والمؤتمـــر” لتؤكـــد حقيقـــة

اســـتراتيجية مهمـــة ،وهي أولويـــة تطوير
وتحديـــث القـــدرات الدفاعيـــة لقـــوة دفاع

البحريـــن ،باعتبارها خط الدفاع األول عن
منجـــزات هـــذا الوطن ومكتســـبات شـــعبه

الكريـــم ،والتي تحظى برعاية عاهل البالد
القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة الملك حمد

بـــن عيســـى آل خليفة الـــذي ال يتوانى عن
توفيـــر الدعم الـــازم لقوة دفـــاع البحرين
لتواكـــب أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه أنظمة

التسليح في جيوش العالم المتقدم.

وتكتســـب دورة هـــذا العـــام مـــن المعـــرض
الـــذي أقيمـــت النســـخة األولـــى منـــه فـــي

أكتوبـــر  2017أهميـــة خاصـــة ألكثـــر مـــن

سبب ،فمن جهة فإن التطورات المتالحقة
التـــي تشـــهدها المنطقـــة والعالـــم والتـــي

تســـتوجب اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازية

الالزمة لمواجهة أية تداعيات محتملة من

جرائهـــا ،وهـــو ما وجـــه به رئيـــس الوزراء

إعالن تطوير  3ســـفن حربية بحرينية من

يعكـــس المكانة الدولية للبـــاد ،والعالقات

العســـكرية ،والذين يعولون عليه باعتباره

الحالي للتكنولوجيا العسكرية ومستقبلها،

بـــن ســـلمان آل خليفـــة بضـــرورة “تشـــديد

المعرض.

بهـــا فـــي إطـــار حرصهـــا علـــى التعـــاون

التقنيـــات العســـكرية المواكبـــة للعصـــر،

الذكاء االصطناعي على وظائف الجيوش

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة
اإلجـــراءات الوقائيـــة حـــول المنشـــآت

والمرافـــق الحيويـــة في ضـــوء التطورات

اإلقليميـــة المتســـارعة” .ومـــن جهة أخرى،
فـــإن المعـــرض وبالنظر لحجم المشـــاركين

جانب إحدى أكبر الشـــركات المشاركة في
ويحظـــى المعـــرض بنصيـــب كبيـــر مـــن

والتنســـيق المســـتمر مـــع الـــدول الشـــقيقة

األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

المشـــترك للتعامـــل مع مختلـــف التحديات

االهتمام ،حيث يتفضل عاهل البالد القائد
عيسى آل خليفة برعايته ،كما أن فعاليات
تنظيمه والبرامج التي ينتظر أن يشـــهدها

فيـــه وتعـــدد وتنـــوع المعروضـــات خاللـــه
ً
ً
كبيـــرا من احتياجـــات جنودنا
جانبا
يوفـــر

ومن ضمنها مؤتمر التكنولوجيا العسكرية

الـــذي يتزامن مع الجهـــود المبذولة لضمان

مـــن قائـــد الحـــرس الملكـــي رئيـــس اللجنة

البواســـل ومتطلباتهـــم القتاليـــة ،األمـــر

اســـتعدادات قـــوة الدفـــاع ولرفع مســـتوى

جاهزيتها ،وذلك لحماية ســـيادة واستقرار

المملكة واستمرار عجلة التنمية فيها.

في الشرق األوسط تحظى بدعم وإشراف
المنظمـــة العليـــا لمعرض ومؤتمـــر البحرين
الدولـــي للدفاع ســـمو اللواء الركن الشـــيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ،هـــذا فضـــا

وتنبع أهمية هذا األمر في ضوء تطورين،

عـــن حجـــم االســـتعدادات التـــي ســـبقته،

لولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

بهـــدف إنجاحـــه وإرســـاء دوره ضمـــن

أحدهمـــا يتعلـــق بنتائـــج الزيـــارة الميمونة
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة إلـــى الواليات المتحـــدة في أواخر
ســـبتمبر  ،2019ســـيما علـــى صعيـــد دعـــم

قـــوة الدفـــاع باحتياجاتهـــا ،واآلخر يرتبط
بجهـــود تطويـــر أفـــرع القـــوات المســـلحة

بأحدث األنظمة الدفاعية والتسليحية ،مع

والتحالفـــات االســـتراتيجية التـــي تتمتـــع

والحمـــات الترويجيـــة التـــي صاحبتـــه
منظومة المعارض الدولية الدفاعية.

والصديقـــة لتطويـــر اســـتراتيجيات العمل
والتهديدات األمنية.

حضوره بعد دورة واحدة فقط ضمن أكبر

المعارض الدفاعية الدولية ،تجدد التزامها
الكامـــل بتعزيـــز أســـس األمن واالســـتقرار
والســـام والتفاهـــم فـــي اإلقليـــم والعالـــم،

األمـــر الذي يعتبر بمثابة رســـالة ســـام من

المملكة إلى المجتمع الدولي ،وذلك بالنظر
ً
ً
حيويـــا لدعم
رافـــدا
لكـــون المعـــرض يعـــد
الجهـــود المبذولة لتنميـــة قطاع الصناعات

الدفاعية ســـواء في البحريـــن أو في دول

العديـــد من األهـــداف ،فإضافة إلـــى تأكيد

في المعـــرض والمؤتمر المصاحب له ،فإنه

الدفاعيـــة من الـــدول الشـــقيقة والصديقة
ً
والحليفـــة ،األمر الذي يتيح مجاالً
واســـعا

ومناقشة مجاالت التعاون.

أهـــم المعـــارض المتخصصة ،والـــذي أثبت

الدفاعية واألســـلحة المتطـــورة والتقنيات

ضـــوء حجم المشـــاركة الكبيـــرة المتوقعة

فـــي الحكومـــات والجيـــوش والصناعـــات

إن مملكـــة البحريـــن بتنظيمهـــا لواحـــد من

وتتطلـــع البحريـــن مـــن وراء اســـتضافة

الحيويـــة الدبلوماســـية للمملكة ،وذلك في

وإنمـــا أيضـــا ملتقى مـــع أبرز صنـــاع القرار

لمناقشـــة أبـــرز التحديـــات التـــي تواجههـــا

العالم المختلفة.

المعـــرض بفعالياتـــه المختلفـــة تحقيـــق

ليـــس فقـــط منصـــة مثاليـــة فـــي مجـــال

ونظـــرا ألن المعرض يضم جميع الوســـائل
العسكرية ،البرية والجوية والبحرية ،فإنه
يقدم فرصة كبيرة للمشاركين الستعراض
أحـــدث المعـــدات والتجهيـــزات والقدرات

هـــذه الصناعـــة لتحديـــد الحلـــول الممكنة،

واستراتيجيات الدفاع السيبراني ،وتأثير
النظاميـــة ،واســـتخدام تلـــك التكنولوجيـــا

لتطوير نمـــاذج محاكاة للحـــرب ،وتأثيرها
علـــى النزاعـــات اإلقليميـــة ،ومســـتقبل

الصناعـــات العســـكرية في منطقة الشـــرق

األوسط ،وغيرها.

ويتوقـــع أن يشـــهد لمعـــرض ومؤتمـــر
ً
ً
كبيرا
نجاحا
البحرين الدولي للدفاع 2019

لذلـــك ،يُ نظـــر للمعـــرض كأداة فعالـــة لنقـــل

ً
اســـتنادا إلى
فـــي نســـخته الثانيـــة ،وذلـــك

داخـــل المملكـــة ،ودورهـــا الفاعـــل فـــي

فعالياتـــه المختلفة ،والقـــدرات التي تتمتع

وتوطيـــن تكنولوجيا الصناعـــات الدفاعية
جعـــل الجيـــوش الوطنيـــة تواكـــب أحدث
التكنولوجيـــات الدفاعيـــة المتبعـــة فـــي

الـــدول المتقدمـــة ،وبخاصـــة أن المعـــرض

يصاحبـــه “مؤتمـــر التكنولوجيا العســـكرية
فـــي الشـــرق األوســـط” ،مـــا يؤكـــد الوعـــي

بأهميـــة دور التقنيـــات الدفاعيـــة الحديثة
فـــي دعم العمليات العســـكرية ومســـتقبلها

في هذا الشأن الحيوي.

يشار إلى أن مؤتمر التكنولوجيا العسكرية
ً
عـــددا من
المصاحـــب للمعـــرض ســـيناقش

المســـائل المهمـــة بمـــا فـــي ذلـــك الوضـــع

االســـتعدادات الجيدة الجارية الستضافة
بهـــا البحريـــن كوجهـــة مثاليـــة للمعـــارض
والفعاليـــات العالمية ،هذا فضالً عن الدعم
الكبير الذي تقدمـــه جميع الجهات المعنية

والمســـؤولين من أجـــل إنجاح هذا الحدث
العالمـــي الكبير الـــذي ســـيعزز بالتأكيد من

الحضور وبما يفوق نســـخته األولى ،حيث
ينتظـــر أن تشـــارك أكثـــر مـــن  200شـــركة
عارضة ،فضالً عـــن أكثر من  10آالف زائر،
َ
قياســـا بـ  180شـــركة وعدد زوار بلغ
وذلك

 9120زائـــرا في معـــرض ومؤتمر البحرين

الدولي للدفاع .2017

 28ﺣﺘﻰ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﺮاﺋـــﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ )اﻟﺒﺮ،
واﻟﺠﻮ ،واﻟﺒﺤﺮ(
ً
وﻓﻮدا ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻌﺮض
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ )(MEMTEC
ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
ﻋﺮض اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔﺑﺴﻼح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﲄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻋﺮض ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺔ )ﻧﻬﺎرﻳﺔ واﻟﻠﻴﻠﺔ( ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﺮض ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﺮﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﻨﺎﺻﻴﻦ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

@nccbahrain

local@albiladpress.com
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المنامة  -مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء
والمـــاء وائل المبـــارك بمكتبه النائب

الخبز الحافي واحتراق األمل ...لبنان مثاال

يوســـف زينـــل ممثل الدائـــرة الثامنة
في المحافظـــة الشـــمالية ،وبحضور

Û Ûهكــذا هــي الحياة لعبة الكبار يدفع فاتورتهــا الصغار .ما أقرأه

نائب الرئيـــس التنفيـــذي للتوزيعات

مــن انــدالع موجــات الغضــب فــي لبنــان هــو أكبــر مــن قضيــة

وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء

حكومــة أو دولــة أو أحزاب .نعم ســوء إدارتهــم للحكم والبلد

والمـــاء عدنـــان فخـــرو ،وفـــي بداية
اللقـــاء رحـــب الوزيـــر بالنائـــب زينل

خالل االستقبال

وتطرق لعدد من المواضيع المرتبطة
بالكهربـــاء والمـــاء والتعـــرف علـــى

ســاعد علــى ذلــك ،ولكــن فــي اعتقــادي أن سياســة االقتصــاد

النائـــب بمعالجـــة قضايـــا وهمـــوم

الرأســمالي فــي النهايــة تقود إلى االحتراق .مــاذا فعلت أنانية

والتعـــاون المشـــترك المثمـــر بيـــن

جودة الخدمات ،مؤكدا على ســـعيه
مـــا يتطلع إليـــه المواطـــن البحريني،
ً
ومعربا عن شـــكره وتقديره للتعاون

أهـــم الخدمـــات التـــي يتـــم تقديمها

المواطنيـــن وحرصـــه علـــى تقديـــم
ً
معربـــا عـــن
افضـــل الخدمـــات لهـــم،

فـــي تحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن

االستفســـارات واالقتراحـــات التـــي
ً
مشـــيدا باهتمـــام
تهـــم المواطنيـــن،

يقوم بها النواب في طرح ومناقشـــة

من جهته ،أشـــاد زينل بجهود الوزير

للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
واســـتمع الوزيـــر منـــه إلـــى بعـــض

تقديـــره للجهـــود المخلصـــة التـــي

القضايا التي تمس مصلحة المواطن

الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة

واالرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات.

والمسؤولين في العمل على تحسين

لتعزيـــز ســـبل التواصـــل لتحقيق كل

المســـتمر بين الســـلطتين التشريعية
والتنفيذية.

وجشــع األغنيــاء بالمجتمــع األمريكــي؟ الجشــع هــو الــذي قاد
إلــى أزمــة الرهن العقاري ،جشــع الكبار في الصفقــات ومدراء
البنوك في العموالت والربح السريع .وكذلك األمر في إسبانيا
وإيرلنــدا والبرتغــال واليونــان .هــذه االقتصــادات تعانــي مــن
ذبحات صدرية وبعضها في الكومة كاليونان ،والبرتغال على
الكرســي المتحــرك .المواطنــون هــم ضحايــا القطــط الســمان
الذيــن ال يفكــرون فــي خطــورة اللعــب بااالقتصــاد .تالعبــت
الحكومــة اليونانيــة بأرقامهــا االقتصاديــة؛ لكــي تســتوفي
شروط الدخول في االتحاد األوربي حتى نجحت في دخول

 % 46نسبة الصرف الفعلي من ميزانية نفقات القوى العاملة

االتحاد في  ١يناير لعام .1981
Û Ûبعد أن قدمت أرقامً ا كاذبة عن أرقام اقتصادها ،وعن مستوى
النمو والتضخم و اإلنتاج المحلي إلى أن سقطت في الهاوية،
ففضحتها األزمات المالية في عدم قدرتها على ســداد ديونها
إلــى درجــة وصولهــا إلــى مرحلــة اإلفالس .الســؤال :مــن دفع

العلـــوي :التـــزام  44جهـــة حكوميـــة علـــى االعتمـــادات المخصصـــة لهـــا

االتحــاد فــي فــرض سياســة التقشــف .أغــرى مديــرو البنــوك

حيـــث تم مراعاة التـــزام هذه الجهات

كالعالوات والبدالت والعمل اإلضافي

اإلســبانية المواطــن االســباني بتســهيل القــروض حتى كادت

والحوافـــز المســـتحقة واســـتمرارية

مـــن اجمالـــي الصـــرف الفعلـــي لغايـــة

الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

أفـــاد مديـــر عـــام التنظيـــم وموازنـــة

الوظائـــف جمـــال العلـــوي عـــن قيـــام

ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة بمراجعـــة
المصروفـــات لميزانيـــة نفقـــات القوى

العاملـــة (البـــاب األول) لغايـــة النصـــف

األول مـــن الســـنة الماليـــة 2019م
لعـــدد  44جهـــة حكوميـــة وقـــد تبيـــن

التـــزام جميع هذه الجهات في صرفها
باالعتمـــادات الماليـــة المرصـــودة لها،
وقـــد بلـــغ اجمالـــي الصـــرف الفعلـــي
للجهـــات الحكوميـــة لغايـــة النصـــف

األول للسنة المالية 2019م ما يقارب
نسبة  % 46من اجمالي ميزانية الباب

األول المعتمدة للسنة المالية 2019م،

بتمريـــر الزيـــادة الســـنوية والترقيات

والجزئـــي والتدريـــب ما يقـــارب % 9

صرف مســـتحقات الموظفين كالعمل
اإلضافـــي

والعـــاوات

النصف االول للسنة المالية 2019م.

والبـــدالت

واختتـــم العلـــوي تصريحـــه بالتأكيـــد

المرتبطة بالوظيفة ونحوها.

علـــى

ضـــرورة

التـــزام

الجهـــات

وأضـــاف أن نســـبة الصـــرف الفعلـــي

الحكوميـــة بمـــا جـــاء فـــي تعليمـــات

بالموظفيـــن (الرواتـــب األساســـية

بشـــأن ضوابـــط إدارة وتنفيـــذ ورقابة

للبنـــود الســـتة األساســـية المتعلقـــة

الخدمـــة المدنية رقم ( )4لســـنة 2019

والعالوة االجتماعية وعالوة تحسين
المعيشـــة والعـــاوة الخاصـــة وحصة
الحكومـــة في نظـــام التقاعـــد المدني

وحصـــة الحكومـــة في نظـــام التأمين

ضد التعطل) قد بلغت ما يقارب نسبة
 % 91مـــن اجمالـــي الصـــرف الفعلـــي

ميزانيـــة نفقات القـــوى العاملة (الباب

األول) للســـنتين الماليتيـــن 2019-

جمال العلوي

2020م واالســـتغالل األمثـــل للمـــوارد

بالبـــاب األول لغايـــة النصـــف االول

الماليـــة للجهـــات الحكوميـــة وصـــرف

نســـبة الصرف لبقية بنود الباب األول

وضمن الميزانيات المرصودة.

للســـنة الماليـــة 2019م ،بينمـــا بلغـــت

كافة مستحقات الموظفين في وقتها

الفاتورة؟ المواطن اليوناني هو من دفع الثمن بســبب شــروط

أن تصــاب هــذه البنــوك باإلفــاس لعــدة أســباب ،منها تســهيل
القــروض العقاريــة ،وبدأت تظهــر ظاهرة (بنــوك الزومبي) ،ثم
كل ذلك سقط على رأس المواطن اإلسباني .وسقط المواطن
اإلســباني فــي الطرقــات بال وظائف وبال مســكن .فــي العراق،
المعارضة (المالئكية) اســتحوذت على الســلطة بعد سنين من
رفــع شــعارات (العدالــة) ،وســرقت مليــارات الدولــة ،والعراقي
هو الضحية .فقد احتل العراق العام الماضي المركز السادس
عربيــا و 13عالميــا فــي قائمة الدول األكثر فســادا من إجمالي
 168دولة ،بحســب منظمة الشــفافية الدولية ،فإن الفساد في
البــاد تجــاوزت قيمته  300مليار دوالر ،في حين نجد أطفاال
وكبارا في السن ينبشون في قمامة الشوارع؛ بحثا عن طعام.
هــؤالء الفاســدون هــم الذيــن وعدوا الشــعب العراقــي بالجنة
الموعودة ،وبأنهم ســيقودون الناس إلى حيث الدولة الدينية
األخالقية .ال شيء يسقط االقتصاد كالفساد المالي واإلداري؛
لهــذا يقــول اإلمــام علــي “ع” (ما رأيــت نعمة موفــورة إال وإلى
جانبها حق مضيع ،وما جاع فقير إال بما متع به غني).

ملك بوتان يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني

االرتــــــقــــــاء بــــالــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة إلــــــى آفـــــــاق أوســـــع

المنامة  -وزارة الخارجية

 Û Ûاليوم في لبنان ال يمكن ال للرئيس الحريري وال الرئيس عون
وال الرئيس بري وال األحزاب وال أحد إنقاذ الوضع االقتصادي

إال بجراحات عملية قاســية في االقتصاد باإلنتاجية والتنوع
في القطاعات واالستقرار األمني والسياسي الذي يبدأ بإلغاء
المحاصصــة الطائفية وحكومــة توكنوقراط وبليبرالية بعيدة
عن األحزاب ،ولكن هذا لن يكون حتى يتم اســتبدال الثقافة
الشــعبوية الجماهيريــة بالخــروج من ســجن األيديولوجيا مع
تغييــر كل صنــاع المطبخ القــرار اللبناني .يعد لبنان من الدول

تسلم ملك مملكة بوتان جاللة الملك جيغمه خيسار نمجيل وانغشوك ،أوراق

العربية األكثر استدانة ،فحجم الدين العام اللبناني وصل إلى

اعتمــاد الســفير عبدالرحمن محمد القعود كســفير مملكــة البحرين لدى مملكة

 85.8مليار دوالر .ومن ثم يقدر حجم الدين العام إلى الناتج

بوتان المقيم في نيودلهي.

المحلي اإلجمالي بـ  % 149.5في نهاية أيلول .2018

وقـــد نقـــل القعود تحيـــات عاهل

الصداقـــة القائمـــة بيـــن البلديـــن،

Û Ûمــع العلــم أن الديــن العربي للــدول العربية ســيفوق التريليون

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

بالعالقـــات الثنائيـــة إلـــى آفـــاق

القــروض ،وهــذا مؤشــر خطير ســبب انفجار الغضب الشــعبي

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان
آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب
القائـــد األعلـــى النائـــب األول
لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمد آل خليفة ،إلى جاللة الملك

جيغمه خيسار نمجيل وانغشوك،
وتمنياتهم لجاللته بدوام الصحة

والعافية ،ولمملكة بوتان وشعبها
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وأشـــاد الجانبان بمســـار عالقات

دوالر فــي  ،2017فكيــف اآلن؟ إن لبنــان علــى الهاوية بســبب

معربين عن تطلعهم إلى االرتقاء

خصوصــا وأن حجــم التضخــم بلبنــان فــي ارتفــاع عــدا عــن
ً

أوســـع بمـــا يلبـــي الطموحـــات

انتشــار ثقافــة صناعــة دول داخــل دولــة ،فــكل حــزب بمــا

المشـــتركة للبلديـــن والشـــعبين

لديهــم فرحــون .إن مــا يضعــف مركزيــة الدولــة وهيبتهــا هــي

الصديقين.

المحاصصــات الطائفيــة وتضخم األحزاب على حســاب هيبة

كمـــا قابل الســـفير القعـــود خالل
زيارتـــه كل مـــن رئيـــس وزراء

الدولــة .مــع وجــود طبقــة فاســدة ومتحزبة وطائفيــة ،فكيف

مملكـــة بوتـــان لوتـــي تشـــرينغ،

ستسلم األمور؟

ووزيـــر خارجيـــة مملكـــة بوتـــان

Û Ûختامــا ،أقــول :ال عجب إذا ما شــهدنا الفتــرات القادمة اندالع

بوتـــان

األوروبــي كإيطاليا؛ ألنها مرشــحة لجلطات اقتصادية ،وحتى

تانـــدي دورجي ،ووزير الشـــؤون
االقتصاديـــة

بمملكـــة

مظاهــرات بســبب األزمــات االقتصاديــة فــي دول االتحــاد

لوكناث شارما ،وسونام وانغشوك

بريطانيــا عــدا عــن اليونــان والبرتغــال .ومــا فرنســا إال بدايــة

وهو وكيل وزارة العمل والموارد

السلسلة.

البشرية بمملكة بوتان.

استعراض أبرز إنجازات شؤون الجمارك باجتماعات واشنطن
المنامة  -وزارة الداخلية

تزام ًنــا مــع مشــاركته فــي اجتماعــات وفــد مملكــة البحريــن

المشــارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك
الدولي في الجلســة النقاشــية بواشــنطن الســتعراض إنجازات

مملكــة البحرين في مجال ممارســة األعمــال وتعزيز دور المرأة

وتقدمها ،التقى رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة،
مع مستشار تسهيل التجارة بالبنك الدولي أرناني شي كوشي.
وخـــال اللقـــاء ،عـــرض رئيس

باإلضافـــة إلـــى عـــرض أهـــم

التخليـــص الجمركـــي التابعـــة

العام مثل فوزها بالمركز األول

الجمـــارك،

تجربـــة

لجنـــة

لرئاســـة شـــئون الجمارك والتي

تـــم اختيارهـــا مـــن قبـــل البنك
ً
عالميا
الدولـــي كنموذج ناجـــح
فـــي تيســـير حركـــة التجـــارة

ومعالجـــة

المعوقـــات

بيـــن

الجمارك والجهات ذات العالقة

والعاملة في المنافذ الجمركية،

إنجازات شؤون الجمارك خالل
في جائـــزة أفضل الممارســـات

الحكومية عن مشروع حوكمة
المعلومـــات

االقتصاديـــة

والجمركيـــة لتســـهيل التجـــارة
أفـــق ،والعمـــل علـــى تحديـــث
أجهـــزة األشـــعة بجســـر الملـــك

فهد وميناء خليفة بن ســـلمان،

البنك الدولي:
البحرين في
مصاف الدول
المتطورة بالعمل
الجمركي

مـــن جهته ،أشـــاد أعضاء البنك

الدولي بما توصلت إليه شؤون
الجمارك من خطوات تطويرية
دفعـــت بمملكـــة البحريـــن ألن
تكـــون فـــي مصـــاف الـــدول
التـــي يحتـــذى بهـــا فـــي العمـــل
الجمركـــي ،ممـــا شـــجع البنـــك

الدولـــي في طلب إرســـال وفد
مختـــص للتعـــرف عـــن قـــرب

وتطويـــر النســـخة الثانيـــة مـــن

علـــى تجربـــة شـــئون الجمـــارك

(أفـــق )2والذي ســـيحتوي على

الجمركي.

نظـــام التخليـــص الجمركـــي

فـــي مجـــال نظـــام التخليـــص

أحـــدث التقنيـــات فـــي عالـــم

ورحـــب رئيـــس الجمـــارك بهذا
ً
مؤكدا على اســـتعداد
التعاون،

لتخفيـــف الضغط فـــي عمليات

البرنامـــج الخـــاص بالزيـــارة

التكنولوجيـــا

منهـــا

الـــذكاء

االصطناعـــي والبلـــوك تشـــين

شـــؤون

التحليل واالستهداف الذكي.

الميدانية لوفد البنك الدولي.

الجمـــارك

إلعـــداد

06

local@albiladpress.com

تحسين مكانة المعلمين وتهيئة ظروف التميز لهم

األحد  20أكتوبر  21 - 2019صفر  - 1441العدد 4021

الــنــعــيــمــي يـــرعـــى احـــتـــفـــال “الـــتـــربـــيـــة” بـــيـــوم الــمــعــلــم

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ضمن االحتفـــاالت بيوم المعلم
العالمـــي الموافـــق للخامس من
أكتوبـــر ،رعـــى وزيـــر التربيـــة

والتعليـــم ماجـــد

يشعر (بالمحتاج) إال (المحتاج)
ال
ُ

النعيمـــي

االحتفـــال الـــذي أقامتـــه إدارة
الخدمـــات الطالبيـــة ،بصالـــة

فــي خضــم األوضــاع االقتصادية الصعبــة والتي نراها في الشــوارع،

الـــوزارة بمدينة عيســـى ،حيث
ّ
اطلـــع علـــى معـــرض فنـــي ضم

وفي المحالت المغلقة ،ونســمع عنها مرارا من الناس ،في المجالس،
وفي البنوك ،وفي قروبات تطبيق (الواتســاب) ،ال يزال البعض يصغر

رســـومات طالبيـــة معبـــرة عـــن

مــن ظــروف المحتــاج ،ويقلــل مــن شــأنها ،ويرفــض حتــى االعتــراف

مكانـــة

بوجودها ،ألنه ببساطة غير محتاج.

المعلـــم

وعطاءاتـــه

المخلصـــة فـــي إعـــداد األجيال

هــذا الواقــع الغريــب ،والغريــب جــدا ،يمثــل هروبــا مــن الواقــع الحــي

المؤهلـــة لتنميـــة الوطـــن ،كمـــا

والصــارخ ،وهــو هروب (مؤقت) ومحدود ،لــن يطول بقاءه ،فالحاجة

كـــرم المـــدارس المشـــاركة فـــي

تمثــل بجوهرهــا مشــكلة ،وضنــك ،وضيــق ،وســهر بالليــل ،ومعانــاة

المعـــرض

بالنهــار ،خصوصــ ًا لمــن يعــول أســره ،ولمن لــم ترحمه ظــروف الحياه

الموســـيقي

ومشاقها ،ألن يكمل دراسته أو حتى نصف دينه.

وفـــي

المقـــام

المناسبة.

اســتغرب جــد ًا من محاوالت تزييــف الواقع المــر للمواطن وللموظف

االحتفـــال
بهـــذه

وقـــد أكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة

البحرينــي ،والتــي تبــدأ مباشــرة بعــد الراتــب ،بعــد أن كانــت تبدأ في

ماضيـــة فـــي تحســـين أوضـــاع

االعتــراف بواقــع المشــكلة ،أمر مهــم لإلصالح وللدفع بمســيرة الخير

مواكبـــة المســـتجدات التربوية

المالي واإلداري بال هوادة ،وكنس الجراثيم التي تفسد بيئات العمل،

يعينهـــم علـــى التميـــز واإلبداع

واقع أجمل ،نكون جميع ًا شركاء في صناعته.

فـــي خدمة مجتمعهـــم وتنميته

السابق بالسابع أو العاشر من الشهر الذي يليه.

المعلميـــن،

وتمكينهـــم

مـــن

والنمــاء للبلــد وألبنائهــا ،أولهــا إحــال الكفــاءات ،ومحاربــة الفســاد

عبـــر التمهيـــن المســـتمر ،بمـــا

وتحــارب الشــرفاء ،أمــور كثيــرة تنتظر البحريــن ،وكل األمل أن نرى

فـــي عملهـــم ،لتعزيـــز دورهـــم

وازدهاره.

وأشـــار إلـــى حـــرص الـــوزارة

النعيمي وهاشم يبحثان تكريم الرعيل األول بمدرسة أبوصيبع

علـــى تقديـــم خدمـــات متميزة

يتناســـب

المشـــاركين باجتهـــاد وإخالص

المقامـــة بهـــذه المناســـبة علـــى

ومكانتهم الرفيعة في المجتمع،

وإبـــداع في االرتقاء بالمســـيرة

مســـتوى الـــوزارة والمـــدارس

كمـــا أنها تنتظر منهم أن يكونوا

التعليمية ،فعلـــى عواتقهم تقع

تؤكـــد ما يحظى بـــه المعلم من

شـــركاء فاعليـــن فـــي تنفيـــذ

مهمـــة التطوير ،لجعـــل التعليم

مكانة رفيعة ورعاية مســـتمرة،

خطـــط الـــوزارة التطويريـــة،

يحقق أهداف الوطن العليا.

في ظـــل دعم ومســـاندة قيادة

كمـــا كانـــوا دائمً ـــا فـــي مقدمـــة

بين أن االحتفاالت العديدة
كما ّ

بلدنا العزيز.

للمعلميـــن،

بمـــا

رسالة ماجستير بجامعة البحرين تبحث قانون تنظيم القطاع العقاري

وجهت إلعداد مشروع وطني لضم القوانين المتعلقة بالعقار في دليل موحد
البيـــع والمقاولـــة إضافة إلى بعض

تناولــت رســالة علميــة ،أولى من نوعها ،بقســم القانون الخاص في
جامعــة البحريــن التأصيــل واألحــكام القانونيــة والضمانــات فــي

مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم

مدرســـة أبوصيبـــع االبتدائيـــة

الـــوزارة بمدينـــة عيســـى ،النائـــب

تمت مناقشـــة المشاريع اإلنشائية

ماجـــد النعيمـــي ،بمكتبـــه بديوان
فـــاح ،حيـــث تـــم خـــال اللقـــاء

مناقشـــة االســـتعدادات إلقامـــة

حفـــل لتكريـــم الرعيـــل األول من
أعضـــاء الهيئـــات التعليميـــة فـــي

للبنيـــن بمبـــادرة مـــن النائـــب ،كما

التي ســـتنفذها الوزارة في الفترة
المقبلة.
حضـــر

مديـــرة

اللقـــاء

إدارة

المنظمات واللجان كفاية العنزور.

وزير التربية والتعليم يستقبل النائب الحايكي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم

التباحث حـــول الخدمات التعليمية

الوزارة بمدينة عيسى ،النائب كلثم

االنتخابيـــة ،والمشـــاريع اإلنشـــائية

الحايكـــي ،حيـــث قـــدم لهـــا الوزيـــر
ً
عرضـــا عـــن البرامـــج التطويريـــة

التـــي تنفذهـــا الـــوزارة ،كمـــا تـــم

التـــي تقدمهـــا الـــوزارة فـــي دائرتها

المستقبلية فيها.

حضـــر اللقـــاء كفايـــة مديـــرة إدارة

المنظمات واللجان العنزور.

العقـــد حتـــى وأن جاهـــد المشـــرع

قانــون تطويــر القطــاع العقــاري الجديــد الصــادر بموجــب القانون

القانونـــي علـــى وضع إطـــار خاص

رقم  27لسنة  ،2017والظروف التي أدت لصدور هذا التشريع على

بهـــذا العقد .ومـــن النتائـــج المهمة

الرغم من مرور سنوات قصيرة من صدور قانون التنظيم العقاري

أيضـــا تنـــوع الضمانـــات الممنوحة

في سنة .2014

للمشـــتري فـــي عقـــد البيـــع علـــى

وتناولـــت الدراســـة التـــي أعدهـــا

الظاهرة.

الباحـــث القانونـــي خالد بـــن أحمد

كمـــا ســـلطت الضـــوء علـــى عقـــد

الجنيد ،دراســـة مقارنة بين الدول

البيـــع علـــى الخريطـــة مـــن منطلق

التـــي شـــرعت قانـــون البيـــع علـــى

أهميتـــه البالغـــة فـــي بيـــان طريق

الخريطـــة ومـــن ضمنهـــا القانـــون

مهـــم وجـــدوى إقتصاديـــة مـــن

الفرنســـي والقانون الخاص بإمارة

تملـــك العقـــارات بصـــورة ميســـرة

دبـــي إضافـــة للقانـــون البحرينـــي

دون اللجـــوء إلى اإلقتراض ودفع

محـــاوال فـــي ذلك تبســـيط مفهوم

الفوائـــد الربوية المحرمة وبالتالي

هـــذه الصيغة التعاقديـــة الجديدة

إنخفاض تكلفة البناء مما يســـاهم

علـــى المشـــرع الوطنـــي والوقوف

فـــي رفـــع الطلـــب علـــى العقـــارات

والتطبيقـــات

المبنية بنظام البيع على الخريطة

القضائية في الدول التي مارســـت

وبالتالـــي تحقيـــق هدف إســـتقرار

تطبيـــق هـــذا القانون واإلســـتفادة

قطاع التطوير العقـــاري وإزدهاره

مـــن هـــذه التجربة وبحـــث فعالية

في مملكة البحرين.

القوانيـــن ذات الصلة في البحرين

وحـــرص الباحـــث علـــى أن تكـــون

وهل ما إذا حقق رؤية المملكة في

نتائج الدراسة تصب في مصلحة

النهوض بالقطاع العقاري.

تطويـــر قانون القطاع العقاري في

وحاولت الرســـالة تســـليط الضوء

البحرين بشـــكل أكبـــر ،كما دعا إلى

علـــى المشـــاكل القانونيـــة الناتجة

إتاحـــة مجال أرحـــب إلعادة النظر

عـــن عقـــود بيـــع المشـــاريع علـــى

في التشريعات العقارية ودراستها

الخريطة ومحاولة تأصيل الحلول

بشـــكل أعمـــق بغيـــة الوصـــول إلى

علـــى

ماجـــد النعيمـــي ،بمكتبـــه بديـــوان

األحـــكام التي تتعلـــق بخصوصية

األحـــكام

الخريطـــة منهـــا مـــا يكـــون ســـابق
على مرحلـــة العقد ومنها ما يكون
أثنـــاء تنفيذ العقد ومنهـــا مايكون
خالد الجنيد

بالقطاع العقاري ,مع ضرورة األخذ
بعيـــن اإلعتبار الســـوابق القضائية
ومبادىء محاكم البحرين.
ومن بين النتائج والتوصيات التي
توصـــل إليهـــا الباحـــث مـــن خالل
دراســـته ،أوصـــى للقيام بمشـــروع
وطني شـــامل على نطاق التشريع
في المجال العقاري ،وإصدار دليل
شـــامل وموحد لألنظمة والقوانين
العقاريـــة وإقتصارهـــا علـــى أطـــر
عامة وترك التفاصيل إلى قرارات
جهـــة اإلدارة حســـب الحاجـــة في
كل مرحلة.

بعـــد تنفيذ العقد كأحـــكام الضمان
العشري لسالمة البناء.
كذلـــك

توصـــل

الباحـــث

إلـــى

مجموعة مـــن التوصيات المتعلقة
بتعديـــل بعـــض نصـــوص قانـــون
تطويـــر القطـــاع العقـــاري وأولهـــا
تعديـــل المادة األولى مـــن القانون
فيمـــا يتعلـــق بمســـمى (عقـــد البيع
علـــى الخريطـــة) ليصبـــح (عقـــد
بيـــع العقـــار تحـــت اإلنشـــاء ) ،إلن
التسمية األخيرة هي التي تعكس
حقيقـــة وطبيعـــة هـــذا العقـــد ،كما
دعـــت الرســـالة أيضـــا إللغـــاء نص
المـــادة رقـــم  2مـــن قانـــون تطوير
القطـــاع العقـــاري فـــي مـــا يتعلـــق

كذلـــك توصـــل الباحـــث إلـــى أن

بنطاق تطبيـــق القانون أو تعديلها

عقـــد البيـــع علـــى الخارطـــة مـــن

لتصبـــح ذات نطـــاق أشـــمل فـــي

القانونيـــة للحـــد مـــن انتشـــار هذه

دليـــل عقـــاري شـــامل يرقـــى مـــع

العقـــود الذي يخضـــع في تفاصيله

تطبيق القانون على كافة مشاريع

المشـــاكل حتـــى ال ترقـــى لمفهـــوم

طمـــوح المملكـــة فـــي النهـــوض

إلـــى القواعـــد العامـــة فـــي عقـــدي

التطوير العقاري.

“المباحث” تنظم سلسة محاضرات توعوية للطالب

مؤتمر الدبلوماسية والثقافية ينطلق اليوم بالمسرح الوطني

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تفعيـــاً لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة

يســـتضيف

البحريـــن

الثقافـــة والقـــوة الناعمـــة ،الفنون

االجتماعيـــة فـــي مكافحـــة الجريمة،

مؤتمـــر الثقافـــة والدبلوماســـية،

والدبلوماســـية وقـــوة الكلمـــة في

والـــذي يؤكـــد علـــى المســـؤولية

عـــددا مـــن المحاضـــرات التوعويـــة

السرقة وكيفية الوقاية منها.

وتضمنـــت المحاضـــرة األولـــى التـــي
قدمـــت لطلبـــة مدرســـة عبدالرحمـــن

الداخـــل االعداديـــة للبنين ،األســـباب

التي تؤدي إلى انخراط الشـــباب في

آفة المخدرات واألعراض التي تظهر
على األشـــخاص المدمنين ،باإلضافة

ال يتجـــزأ مـــن المصالـــح والهويـــة
ً
غالبـــا مـــا
الوطنيـــة ،وهـــي التـــي

بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات

المعنيـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم،

للتنمـــر والتحرش إضافة إلى جريمة

الجديـــر بالذكـــر أن الثقافـــة جزء

للثقافة واآلثار ،وأكاديمية محمد

الجنائيـــة ،بالتعـــاون مـــع الجهـــة
خالل المحاضرة

الدبلوماسية.

ويجمـــع المؤتمـــر العديـــد مـــن

الثقافة والدبلوماسية

إلـــى أضـــرار المخـــدرات الجســـيمة،

النفسية واالجتماعية ،بجانب تقديم

الخبـــراء فـــي المجـــال الثقافـــي

جوانـــب هامة مـــن اإلرث الثقافي

الخارجيـــة والطلبة مـــن أكاديمية

الدوليـــة المتمثلة بالقـــوى الناعمة

المخـــدرات

اإلرشـــادات الالزمـــة للوقاية من هذه

العالجيـــة

الجريمة والتصدي لها ،كما اشـــتملت

والدبلوماســـيين

وزارة

لمملكـــة البحريـــن وانعكاســـاتها

والوقائية منها.

 ،علـــى أســـباب التنمـــر والســـلوكيات

بينمـــا تطرقـــت المحاضـــرة الثانيـــة،

الدالـــة عليـــه حيـــث تـــم توجيـــه

محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة

والدبلوماسية الثقافية البحرينية.

والتـــي قدمـــت فـــي مدرســـة عـــراد

الطالبـــات إلـــى التصـــرف الصحيـــح

إلـــى متحدثين قادميـــن من دول

االبتدائية للبنات إلى التحرش ،حيث

في حال تعرضـــن للتنمر ،إضافة إلى

تعزيز التعـــاون ما بين األكاديمية

تـــم التعمق في شـــرح هـــذه الجريمة

ظاهـــرة الســـرقة من حيـــث مفهومها

وعقوبـــة
ومتعاطيهـــا

وأبعادهـــا

مروجـــي
والطـــرق

القانونيـــة

وتأثيراتهـــا

وأسبابها وطرق الوقاية منها.

مـــن

للدراســـات الدبلوماســـية ،إضافة

كمـــا ويأتي المؤتمـــر ليؤكد أهمية

مجلـــس التعـــاون وغيرهـــا مـــن

وهيئـــة الثقافـــة .كمـــا ســـيتناول
ً
عددا من المحـــاور والموضوعات

الدول.

ويلقي هـــذا الحـــدث الضوء على

والدبلوماســـية،

التواصل.

وزارة الخارجيـــة ،هيئـــة البحرين

بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة

بخطـــورة المخـــدرات واألثر الســـلبي

والموســـيقى

والـــذي يقـــام بالتعـــاون مـــا بيـــن

نظمـــت شـــعبة اإلعـــام الجنائـــي

لطلبـــة المدارس ،بهدف نشـــر الوعي

مســـرح

الوطني اليوم األحد وغدا االثنين

كالثقافـــة والعالقـــات الدوليـــة،

تعبـــر عنهـــا الـــدول مـــن خـــال

الدبلوماســـية ،ممـــا يجعل الثقافة
والدبلوماســـية

موضوعيـــن

متالزميـــن فـــي دراســـة العالقات

الدوليـــة وتطبيقهـــا ،وهو ما يدفع
الـــدول لخلـــق عالقـــة وثيقـــة بين

الثقافة والدبلوماســـية .كما يشار
إلى أن مملكة البحرين تمتلك من
المـــوارد والمقومـــات الثقافيـــة ما

يعزز مكانتهـــا اإلقليمية والعالمية
في هذا المجال.
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“دراسات” يصدر العدد العاشر من دوريته البحثية المتخصصة
المنامة “ -دراسات”

صــدر عــن مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة ،العــدد العاشــر مــن دوريته “دراســات” نصف
ّ
المحكمــة ،ويتنــاول عد ًدا من أهم القضايا المثارة حول أمن منطقــة الخليج ،وتطورات األوضاع اإلقليمية
الســنوية

التـــي جعلـــت مـــن ذلـــك الوجـــود ضـــرورة
اســـتراتيجية للجانبيـــن .فيمـــا يســـتعرض

والدولية ذات الصلة.

ففـــي افتتاحيـــة العـــدد الجديـــد ،والتـــي
ً
حربا جديدة في
جاءت بعنوان “هل نشهد

ثالث المســـتجدات“ :العالقات الروســـية –
اإليراني.

وتابـــع قائـــا :يبقي التســـاؤل المركزي هل

وفاعلية مع كل السيناريوهات المحتملة.
وتضمـــن

العـــدد

الجديـــد،

الخليـــج؟” ،أشـــار الدكتور الشـــيخ عبدهللا

إلى أن الشـــرق األوســـط يعيش على وقع

الحـــرب إال فـــي حالـــة حـــدوث تطـــور
ً
حاليا هو اللجوء إلى
جوهـــري ،وما يجري

ومديـــر تحريـــر الدوريـــة ،حـــول تحالـــف

اســـتراتيجية .فطهـــران تريـــد أن ينعكس

وتســـتعرض أهـــداف الواليـــات المتحـــدة

مركز “دراســـات” ورئيـــس تحرير الدورية،
أزمـــة جديـــدة ،مـــع التصعيـــد األخيـــر في

منطقـــة الخليج العربـــي ،والذي بلغ ذروته
باالعتـــداء اإلرهابـــي علـــى ناقـــات النفط

المدنيـــة ،بالقـــرب مـــن مينـــاء الفجيـــرة

وبحر عمان ،وتطور الوضع ليشـــمل تنفيذ
هجمـــات إرهابيـــة علـــى معمليـــن نفطيين

تابعين لشـــركة “أرامكـــو” بالمملكة العربية
السعودية.

فـــكل طـــرف ال يرغـــب بالتأكيـــد فـــي هذه

إطـــاق التهديدات ،بغرض تحقيق غايات
التصعيد على إعادة التفاوض دون تقديم
تنـــازالت كبيـــرة ،أما واشـــنطن فهي مقبلة

على انتخابات رئاســـية العـــام المقبل ،وال
مجـــال للمجازفـــة أمام الناخـــب األمريكي

بوقوع خسائر مادية وبشرية.

سلســـلة مـــن التصريحـــات التـــي تحمـــل
التهديـــد والوعيـــد ،فضـــاً عن اســـتعراض

تواجه المنطقة.

وأضـــاف رئيـــس مجلـــس األمنـــاء :إن

أحمد آل خليفـــة ،بالقول :إن دول الخليج

للقوة بين الجانبين.

لـــكل طـــرف حســـابات خاصة خـــال تلك

األزمـــة ،فإيـــران تشـــعر بوطـــأة العقوبـــات

األمريكيـــة ،وتداعي االتفـــاق النووي ،إلى
جانـــب مشـــكالت داخلية متفاقمـــة ،بينما
تســـعى إدارة الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد

ترامب ،إلعادة تصحيح األخطاء الفادحة
التـــي اقترفتهـــا إدارة أوباما بشـــأن الملف

آمنة ومســـتقرة ،في ظـــل التحديات التي
ويختتـــم الدكتـــور الشـــيخ عبـــدهللا بـــن

المســـتقبل” للدكتـــور حســـنين توفيـــق،
أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعتـــي زايد

لعمله ومقومات نجاحه ،والتحديات التي

والقاهرة ،وتســـعى الدراســـة إلـــى اإلجابة
عـــن عـــدة تســـاؤالت ،هـــي“ :مـــا هـــي أهم

وفـــي ذات القســـم ،يتطـــرق الدكتـــور عمر

المحددات الحاكمة لمســـتقبل التنظيمات
الجهاديـــة اإلرهابية في العالـــم العربي؟”،

بالمركز ،في دراســـته ،إلـــى إحدى القضايا
التـــي أثارت جدالً فـــي دول الخليج ،وهي

و”مـــا هي أهم المســـارات المحتملة لتطوّ ر
هـــذه التنظيمات خـــال المدييـــن القصير

“ضريبـــة القيمة المضافـــة” ،بهدف التعرف
علـــى واقـــع االقتصـــادات الخليجيـــة فـــي

مرحلـــة ما قبل فـــرض الضريبـــة ،وتحليل
تلـــك الضريبـــة واســـتحداثها ،وصـــوالً

ضـــد أي تهديـــد ،وفق القوانيـــن واألعراف

ً
وملحا ،للتعامل بكفاءة
يبقى أمرًا مطلوبًا

فـــي العالم العربـــي :الواقـــع الراهن وآفاق

تجاه هـــذا التحالـــف ،واآلليـــات المقترحة

“مســـتجدات األمـــن اإلقليمـــي وتأثيرهـــا

مـــن التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازيـــة،

الجهاديـــة اإلرهابيـــة واألمـــن اإلقليمـــي

على االســـتقرار اإلقليمي ،ومواقف الدول

األسباب واألنماط والتأثيرات.

الدوليـــة .لذا فإن اتخاذ هذه الدول المزيد

اإلقليميـــة ،دراســـة بعنـــوان “التنظيمـــات

الفكـــرة ومضمونهـــا وأهدافهـــا ،وتأثيرهـــا

المعتدلـــة هـــي الشـــريك اإلقليمـــي األكثـــر
ً
وثوقـــا وفاعلية في تحقيـــق أمن المنطقة

والعالم ،وسوف تدافع عن أمنها وسيادتها

وأفـــردت الدوريـــة فـــي قســـم الشـــؤون

مـــن التحالـــف ،من خالل تتبـــع جذور تلك

تحمـــل ســـيناريوهات عـــدة ،تتأرجـــح

التفـــاوض ،وبيـــن هـــذا وذاك ،تـــم إطـــاق

التقارب.

الشـــرق األوســـط االســـتراتيجي “ميســـا”

يتطلـــب موقفا دوليا رادعـــا ،للحفاظ على

بيـــن التصعيـــد العســـكري والدعـــوة إلـــى

عـــدة خيـــارات للتعامل مـــع تداعيات هذا

الدراسات االستراتيجية والدولية بالمركز

العبيدلي ،مدير إدارة الدراسات والبحوث

البحريـــة ،وكذلـــك العمل علـــى توفير بيئة

الضرورة” بسبب األزمة السورية ،وتقترح

للدكتـــور أشـــرف كشـــك ،مديـــر برنامـــج

وأوضح الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد،

أمـــن الطاقـــة ،وضمـــان ســـامة الممـــرات

المتناميـــة بين البلدين في ســـياق “تقارب

احتـــوى قســـم الدراســـات ،علـــى دراســـة

وشـــدد رئيـــس مجلـــس األمنـــاء ،علـــى أن

أن األزمة بين الواليـــات المتحدة وإيران،

ناديـــة ســـعد الديـــن ،تصـــورًا للعالقـــات

وموضوعـــات عديـــدة ومتنوعـــة ،فقـــد

تواجهه.

االعتـــداء علـــى ناقـــات ومنشـــآت النفط،

حيـــث تطرح الباحثـــة األردنيـــة الدكتورة

قضايـــا

المنطقـــة علـــى حافـــة حـــرب؟ ..واإلجابـــة
ً
حربا،
نعـــم ،ولكـــن فـــي األغلب لـــن تشـــهد

بـــن أحمد آل خليفـــة ،رئيس مجلس أمناء

اإليرانيـــة وتأثيرها علـــى األمن اإلقليمي”،

إلـــى فرضهـــا فـــي دول الخليـــج من حيث
أمـــا ملـــف العـــدد ،فقـــد جـــاء بعنـــوان

على تـــوازن القـــوى” ،ويلقـــى الضوء على

أبرز المســـتجدات األمنية بمنطقة الشـــرق
األوســـط ،وتفاعلهـــا مـــع اإلطـــار العالمـــي،

والمتوســـط؟” ،و”كيـــف ســـيتأثر األمـــن
وكذلـــك تأثيرهـــا علـــى معادلـــة األمـــن

المســـتجدات :يتحـــدث عـــن “الوجـــود

اإلقليمـــي فـــي العالـــم العربـــي بالتطورات

اإلقليمي الراهنة.

العسكري األمريكي في العراق :المضامين

المســـتقبلية علـــى مســـتوى التنظيمـــات

وتـــم التركيـــز علـــى ثالثـــة مســـتجدات

والـــدالالت بالنســـبة لألمـــن اإلقليمـــي”،

الجهاديـــة اإلرهابيـــة؟” ،و”مـــا هـــي أهـــم

رئيسية ،أولها :تتناول السياسة الخارجية

ويرصـــد الدكتور علي الدين هالل أســـتاذ

متطلبات وشروط تطوير االستراتيجيات

األمريكيـــة ،ومـــدى توافقها مع سياســـات

العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة ،تطور

الفاعلة للتصدي للتنظيمات اإلرهابية؟”.

حلـــف “ناتـــو” تجـــاه المنطقـــة ،ويقـــدم

العالقـــات األمريكيـــة – العراقيـــة منـــذ

كمـــا تضمن العدد ،عروضـــا ألحدث الكتب

الدكتـــور كيفـــن كوهلـــر أســـتاذ العلـــوم

عـــام  2003وحتـــى اآلن ،وبيـــان الجـــدل

والتقارير االســـتراتيجية المعنية بالشـــأن

السياســـية بجامعة ليدن بهولنـــدا ،تصورًا

الـــذي أثيـــر حـــول الوجـــود األمريكـــي في

الخليجـــي ،باإلضافة إلى اســـتعراض أهم
الفعاليات التي ّ
نظمها مركز “دراسات”.

مهمً ـــا وجديـــ ًدا فـــي هـــذا الشـــأن .وثانـــي

العـــراق ،وكذلـــك المتغيـــرات اإلقليميـــة

تـاريـخ مـشـرف لـلـدبلومـاسيـة الـبحـرينيـة

مــــنــــيــــرة بــــنــــت خـــلـــيـــفـــة :اهــــتــــمــــام مـــلـــكـــي بــــالــــتــــطــــويــــر والـــتـــحـــديـــث

المنامة  -بنا

أكــدت المديــرة التنفيذيــة ألكاديميــة محمد بن مبارك آل خليفة للدراســات الدبلوماســية الشــيخة منيــرة بنت خليفة

االكاديميـــة عليها فـــي الوقت الحالي،

الدبلوماسي في البحرين ،وحرص جاللته الدائم على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة ليكونوا ممثلين للمملكة وثقافتها

أن األكاديميـــة بـــدأت بالفعـــل بتنفيـــذ

والتـــي تقـــع ضمن خططهـــا ،أوضحت

آل خليفــة ،علــى العنايــة واالهتمــام الذي يوليهما عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،للعمل

ونشـــر مجموعة من األبحاث التي لها

ودبلوماســيتها فــي مختلــف المحافــل االقليميــة والدولية ،بما يملكونه مــن قدرات وامكانيات ،كانــت وال تزال مبعث

عالقة بالعمل الدبلوماســـي من خالل

فخر واعتزاز لكل البحرين.

وأشـــارت الشـــيخة منيرة بنت خليفة

وبتوجيهـــات الوزيـــر الشـــيخ خالد بن

بجميع المناهـــج االكاديمية المطلوبة

البحريـــن (بنـــا) ،إلـــى االعتـــزاز والفخر

التدريبيـــة لتأهيـــل جيـــل صاعـــد

الدبلوماسية.
ً
مضيفة أن جميـــع البرامج التطويرية

فـــي حـــوار خـــاص مـــع وكالـــة أنبـــاء

الكبيـــر وتكـــرم جاللة الملـــك بتحويل

المعهـــد الدبلوماســـي إلـــى أكاديميـــة

وإطالقـــه اســـم ســـمو الشـــيخ محمـــد
ً
أساســـيا
جزء
ً
بن مبـــارك عليه ،ليكون

أحمـــد يتـــم وضـــع الخطـــط والبرامج
مـــن الدبلوماســـيين .حيـــث تحـــرص

االكاديميـــة مـــن خـــال برامجها على
تزويـــد منتســـبيها بالمهـــارات النظرية

والعمليـــة التـــي تتنـــاول العالقـــات

مـــن النهضـــة الشـــاملة التـــي تعيشـــها
ً
خصوصا فـــي مجال العمل
البحريـــن،

جانـــب المهـــارات الكتابيـــة واللغـــات

عنايتـــه واهتمامـــه ،وبمـــا يتوافـــق مع

في العمل الدبلوماسي.

الدبلوماسي ،والذي يوليه جاللته جل
متطلبـــات وزارة الخارجية في تأهيل

أجيـــال جديـــدة مـــن الدبلوماســـيين

البحرينيين وبأفضل المعايير العالمية
في هذا المجال.

ونوهـــت إلـــى أن العمـــل مســـتمر

ومتناغـــم مـــع وزارة الخارجيـــة،

الدوليـــة والسياســـة الخارجيـــة ،إلـــى

المختلفة ،ومتابعتهم خالل مسيرتهم
وقالـــت إن االكاديميـــة تعـــد وتأهـــل

الدبلوماســـيين مـــن خـــال برامجهـــا

التأسيســـية،

بـــدء
ً

بــــ

“البرنامـــج

التأسيســـي للدبلوماســـيين الجـــدد”
الـــذي يعمـــل علـــى تزويـــد المقبليـــن

على العمـــل في المجال الدبلوماســـي

كتيبات وأبحاث ،إلى جانب استغالل
التقنيات والوســـائل الحديثـــة بإنتاج

في هذا المجال ،إضافة إلى المهارات

فيلم وثائقي عن تاريخ الدبلوماســـية
البحرينيـــة ،وكذلـــك المعـــرض الـــذي

اقيـــم فـــي متحـــف البحريـــن وملتقى

التي تعمـــل االكاديمية علـــى تنفيذها
ً
حاليـــا ،أو التـــي ســـتعمل عليهـــا فـــي

الثقافـــة والدبلوماســـية الـــذي ســـيتم
الشيخة منيرة بنت خليفة

المســـتقبل ،ترتكـــز علـــى االحتياجات

اقامتـــه بالتعـــاون مـــع هيئـــة البحرين

للثقافـــة

وسيســـتضيف

واالثـــار،

الرئيســـية لـــوزارة الخارجيـــة ،مثـــل

خـــال تنظيـــم نـــدوات وورش عمـــل،

الدبلوماسي الحديث .ولذلك تحرص

شخصيات فكرية ومؤثرة في المجال

السياســـي؛ والـــذي يقـــدم لجميـــع

الدبلوماســـيين المثقفيـــن والقادريـــن

مع جميـــع الجهات التـــي تتداخل في

مشاركتهم وابحاثهم ودراساتهم التي

كمـــا أن االكاديميـــة قامـــت حديثـــا

وأشـــارت إلى عضوية االكاديمية في

أوضحـــت أن المبـــادرة جـــاءت مـــن

(IFDT

جميـــع

ولـــي العهـــد ،وفيمـــا يخـــص األبحـــاث

المعنيـــة

التدريب علـــى فن الخطابة والتحليل

والـــذي ســـيؤدي إلـــى خلـــق جيـــل من

مســـتويات الموظفيـــن فـــي الـــوزارة

علـــى التعامـــل مـــع ضغـــط العمـــل

وغيرها من البرامج.

ومختلف التحديات والظروف.

االكاديمية على تنظيم برامج تعاونية

الدبلوماســـي ،حيـــث ســـيتم توثيـــق

المجال الدبلوماسي.

سيقدمونها في كتاب خاص.

ونوهـــت إلى حـــرص وزيـــر الخارجية

وأشـــارت إلـــى أن مجـــال العمـــل

بإطـــاق برنامـــج “ضيافـــة” ،حيـــث

المنتدى الدولي للتدريب الدبلوماسي

استضافة شـــخصيات محلية وعربية

المجـــاالت ،مثـــل الثقافـــة والتاريـــخ

خالل برنامج “فكرة” الذي اطلقه سمو

االكاديميـــات والمعاهد والمؤسســـات

الدبلوماســـي واالســـتفادة منهـــا مـــن

الهامـــة والرئيســـية في مجـــال العمل

والدراســـات التخصصيـــة التـــي تعمل

الدبلوماسي من مختلف دول العالم.

علـــى خلـــق بيئـــة ثقافيـــة مـــن خـــال

الدبلوماســـي يتداخل مـــع العديد من

ودوليـــة مؤثرة وذات خبرة في العمل

والفـــن ،والتـــي تعتبرهـــا مـــن األدوات

منتسبو “الداخلية” يعززون مهاراتهم بفنون الدفاع

تحقيق مستوى عال من الجاهزية باستخدام تقنيات حديثة

بالتدريـــب

والتطويـــر

بدء تطبيق العقوبة البديلة في “الشمالية”

تــضــمــنــت أعـــمـــاال خــدمــة اجــتــمــاعــيــة وزراعـــيـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

الجنبية  -المحافظة الشمالية

تحـــت رعاية نائـــب رئيس األمـــن العام

قام محافظ المحافظة الشـــمالية علي

االتحـــاد الرياضـــي لألمـــن العـــام حفـــل

برنامج (سامع) ألعمال المنفعة العامة

اللـــواء عبـــدهللا محمـــد الزايـــد ،أقـــام

)،

والتـــي

تضـــم

العصفور بزيـــارة تفقدية لموقع تنفيذ
والـــذي جـــاء بمبـــادرة مـــن المحافظة

ختام دورة تدريبيـــة ،تتعلق بتطبيقات

خـــال اجتماعـــات اللجنـــة األمنيـــة

فنـــون الدفاع عـــن النفس ،وحاضر فيها

وتنفـــذه إدارة الوقايـــة مـــن الجريمـــة

المحاضـــر الدولي ايلـــي بيطار ،بحضور

بوزارة الداخلية وبالتنســـيق مع إدارة

 21مشـــاركا من مختلـــف إدارات وزارة

تنفيـــذ األحـــكام وبالتعاون مـــع بلدية

الداخلية.

وأكد نائب رئيس األمن العام أن تنظيم

األمن العام على أهمية تزويد منسوبي

واشـــتملت الدورة على كيفيـــة التعامل

يأتي ضمن االستراتيجية التي اختطها

التي تســـاعدهم علـــى أداء مهام عملهم

والجســـدي ،وأيضـــا تعليـــم المتـــدرب

منتســـبي الـــوزارة والتـــي يتـــم تنفيذها

لمستوى متقدم من الجاهزية من خالل

والبطـــوالت تحـــت إشـــراف نخبـــة مـــن

التقنيـــات والنظم الحديثة في مجاالت

االتحـــاد الرياضـــي لألمن العـــام للدورة،

وزارة الداخليـــة بالـــدورات والمهـــارات

وزير الداخلية لرفع القدرات لدى جميع

بالســـرعة والجـــودة المطلوبـــة ،تحقيقا

من خـــال عقد الـــدورات وورش العمل

اإلعداد والتأهيل والتدريب واستخدام

المدربين الدوليين .وشـــدد نائب رئيس

العمل األمني.

مـــع الخصـــم تحـــت الضغـــط النفســـي

الدفـــاع عـــن النفـــس بالســـاح الفـــردي

والســـاح األبيـــض وغيرهـــا للدفاع عن

نفســـه ،بما في ذلك الســـيطرة عل نفسه
وأعصابـــه وســـلوكه بتقنيـــة التنفـــس

والتأمل.

الشـــمالية ،ضمـــن اإلجـــراءات التـــي
حددهـــا قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر
البديلـــة،

واطلـــع المحافـــظ علـــى المهـــام التـــي

والمتابعـــة ،وأشـــار المحافـــظ إلـــى

(ســـامع) والتـــي تشـــمل مجموعـــة من

انتهـــاء األحـــكام علـــى المحكوميـــن

خليفـــة ،وبالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل

األعمـــال الزراعية فـــي مواقع محددة

تحديـــد برامـــج التأهيـــل والتدريـــب

مع عـــدد من الجهـــات الحكومية ذات

يقوم بها المحكومون بتطبيق برنامج

الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل

األعمـــال والخدمات المجتمعية ومنها

والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف بشأن

فـــي المحافظـــة الشـــمالية بالتنســـيق

للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.

العالقـــة لتيســـير عمليـــات اإلشـــراف

أهميـــة التحـــول فـــي فتـــرة مـــا قبـــل

بالتهيئـــة واإلصـــاح والتهذيـــب مـــن

أجـــل إدماجهم في المجتمع ،والتأكيد
علـــى تنفيـــذ العقوبـــة بصـــورة تعكس

التغييـــر اإليجابي في الســـلوك وتعزز
المواطنة.
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عيون الدراجيـن علـى اقتنـاص لقب “الرجـل الحديـدي”
مــحــبــو الـــدراجـــات الــهــوائــيــة فــي الــبــحــريــن يــحــلــمــون بــالــوصــول إلـــى العالمية
سعيد محمد من سار
ينتظم راكبو الدراجات الهوائية في طابور يســير بشــكل ســلس في مشــهد يمكن رؤيته في مختلف شوارع محافظات
البحرين ،سواء في أيام اإلجازة األسبوعية واإلجازات ،أو في الفترات المسائية طوال األسبوع ..ومع اختالف نوعية
الدراجات وعالماتها التجارية المتفاوتة ،والزي الرياضي المستخدم لهذه الرياضة ،إال أنها تستهوي مختلف األعمار.

وال تقتصر الهواية على ممارستها

ســـبيل المثـــال ســـباق “الطريـــق

لذلـــك ،فـــإن التدريـــب المتواصـــل

البحرينييـــن يمارســـونها كتدريب

 69كيلومتـــرً ا ،عـــاوة على تنظيم

الالعـــب ،أمـــا عـــن كونهـــا هوايـــة

كرياضـــة ،فالعديـــد مـــن الشـــباب

للمشاركة في المسابقات المحلية،
بـــل وعيـــون البعـــض علـــى بطولة

الرجـــل الحديـــدي ،فيمـــا البعـــض

يحلـــم بالوصـــول إلـــى العالميـــة،

وكمـــا يرى الدراج أنـــور المال ،فإنه
مع وجود الطموح والحماسة لدى

الكثير من الشباب ،فهم يحتاجون
دائمً ـــا للتشـــجيع والدعـــم ،وحيـــن
نســـمع البعـــض وهـــو يقـــول بـــأن

طموحـــه يصل إلى المشـــاركة في

البطـــوالت العالمية ،فنقول ”:ليش

المفتـــوح” الـــذي يمتـــد على طول
المنافســـات بيـــن النجـــوم طـــوال

العـــام ،وهـــي تحظى بدعـــم ممثل

عاهـــل البـــاد لألعمـــال الخيريـــة

وشؤون الشـــباب ،رئيس المجلس
األعلى للشـــباب والرياضة ،رئيس
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة،
وخطـــط االتحاد برئاســـة الشـــيخ

خالد بـــن حمد آل خليفـــة لتطوير
هذه اللعبة.

من شأنه أن يرفع لياقة واستعداد
منتشرة في البحرين ،فذلك يرجع
لعـــدة أمـــور منهـــا الوعـــي الصحي

واالهتمام باللياقة البدنية ،إضافة
إلى متعة الرياضة.

ويـــرى الـــدراج عبـــاس الحلـــي أنه

باإلضافـــة إلـــى فوائـــد الرياضـــة

الصحيـــة ،فـــإن الالعبيـــن يهتمون

بالمشـــاركة

لتطويـــر

قدراتهـــم

البدنيـــة وكذلـــك لقياس أنفســـهم

ســـواء كانـــوا مـــن الهـــواة أم مـــن

وخالل إحدى الجوالت ،تواجدت

المحترفيـــن ،ويقـــول ”:بالنســـبة

وعلـــى الســـياق ذاتـــه ،فـــإن هنـــاك

يشـــير الدراج حســـين البوري إلى

إجازة نهاية األســـبوع للترفيه عن

وهذه المســـابقات أســـهمت بشكل

والمشـــاركة فيهـــا كمـــا تـــرى تمثل

ال ..الشباب فيهم الخير”.

مســـابقات يتـــم تنظيمهـــا دوريً ـــا،

كبير في رفع مهارات المشـــاركين،
وكذلـــك

اســـتقطاب

وتشـــجيع

مختلف الفئات العمرية للمشـــاركة
فـــي هـــذه الرياضة ،وأولـــت لجنة

المســـابقات في االتحاد البحريني
للدراجـــات

الهوائيـــة

اهتمامً ـــا

باســـتقطاب الشـــباب وتشجيعهم
مـــن خالل تنظيم ســـباقات أبرزت
نجومً ـــا الســـيما فـــي الفنئـــات

العمريـــة للناشـــئين ،ومنهـــا علـــى

“البالد” لمشـــاركة الدراجين ،حيث
أن هـــذه الرياضـــة تطـــورت كثيرا،
نقطـــة تميـــز ،ومـــا يبعـــث علـــى

التفـــاؤل أن الكثيـــر مـــن الشـــباب

لديهـــم حماســـة للعمـــل المتواصل
والتدريـــب؛ لتحقيـــق مـــا يأملونـــه

من مراكز في البطوالت.

وعن مشـــاركته في الجولة ،يقول

الدراج عيسى الياسي بأنه يواصل
التمريـــن اســـتعدا ًدا لبطولة الرجل

الحديدي التي من المقرر تنظيمها
في شـــهر ديســـمبر المقبـــل ،2019

حسين البوري

لي ..تستهويني هذه الرياضة في
النفـــس وتغييـــر جـــو العمـــل ..هي

رياضـــة ممتعة في الواقع” ،وليس
البحرينيـــون فقط هم من يشـــارك
فـــي هـــذه الجـــوالت ،فالكثيـــر من

أبناء الجاليات يحبون المشـــاركة،

وتقول “كايسي” أنها تجد في هذه
التجربة أمـــرً ا رائعً ا ومـــن الجميل
التجـــول فـــي شـــوارع البحريـــن
مـــع مجموعـــة مـــن الدراجيـــن

المتميزين.
ويهتـــم

الدراجـــون

بانتقـــاء

الدراجـــات الجيـــدة الصنع ،وعادة

أنور المال

تنظيم السباقات الدورية للدراجين أسهم في رفع مهاراتهم

ما يختارون األسعار التي تتراوح

الهيـــكل المصنـــوع مـــن األلمنيـــوم

واالحترافيـــة ،فاألغلب يختار 27

بالنســـبة للمقتدرين ،ولكن األغلب

و  24ســـرعة ،بالنســـبة للمبتدئين،

للمســـافات الطويلة واالســـتخدام

بين  200إلى  500دينار وربما أكثر
يفضـــل الدراجـــات الجبليـــة ذات

عباس الحلي

والســـرعات التي تتـــراوح بين 21
وبالنســـبة

للفئـــات

المتوســـطة

كايسي تجربتي رائعة

ســـرعة مـــع مكابـــح الهيدروليـــك،

المتتابع.

عيسى الياسي

“منتدى مكافحة االتجار باألشخاص” يتحول إلى محطة سنوية

دعــوة “مركــز الخبــرة البحرينــي” لوضــع تعريف وأدلــة عمل مكافحــة االتجار فــي المنطقة

المنامة  -هيئة تنظيم سوق العمل

أثنــى المشــاركون فــي المنتدى الحكومي لمكافحة االتجار باألشــخاص في الشــرق األوســط علــى اهتمام عاهل
البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وتوجيهات  -لــدى لقائه برؤســاء الوفود المشــاركين
 علــى حفــظ حقــوق وكرامــة كل مــن يعيــش علــى أرضنــا دون تمييــز أو تفرقــة والحفــاظ علــى كرامة االنســانوضمانه أمنه ،مؤكدين أهمية الحوار الذي أتاحه المنتدى لتنسيق ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة باالتجار
باألشخاص في المنطقة.

وأشاد المنتدى بجهود البحرين

الدورة التالية للمنتدى والمملكة

في مجـــال منظومات المكافحة

تليها.

إلنشـــاء مركـــز خبـــرة وتدريـــب

ورعايـــة الضحايـــا بالتعـــاون مع
مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعني

بالمخـــدرات والجريمة في دول
مجلـــس التعـــاون ،داعيـــن إلـــى
العمـــل فـــي إطـــاره علـــى وضـــع

معايير نموذجية لخدمات رعاية
الضحايـــا ووضـــع التعريفـــات

واألدلة وآليات مكافحة االتجار
تكـــون ذات عالقـــة بالتركيبـــة

الديموغرافيـــة

واالقتصاديـــة

واالجتماعية في المنطقة.

العربيـــة الســـعودية الدورة التي

لمكافحـــة

باألشـــخاص ،ووضـــع معاييـــر

تنظيـــم ســـوق العمـــل ،رئيـــس

اللجنـــة

الوطنيـــة

االتجـــار باألشـــخاص أســـامة

العبســـي تحول مبادرة البحرين
بإقامـــة

المنتـــدى

الحكومـــي

لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص

في الشـــرق األوسط إلى منتدى
ً
نجاحا كبيرً ا ،مشيرً ا
ســـنوي يعد

إلى أن ذلك يحقق الهدف األبرز
والمتمثـــل فـــي زيـــادة مســـتوى

دول أخـــرى مـــن منطقة الشـــرق

الدول.

األعضـــاء

األوســـط لمناقشـــة التحديـــات

والتطـــورات المســـتجدة خـــال

العام كي تتمكن اللجان الوطنية
مـــن وضع خطط عمل مشـــتركة
للتصـــدي لممارســـات اإلتجـــار

باألشخاص بالشـــراكة مع األمم
المتحـــدة؛ وقـــد تفضلـــت دولـــة

اإلمـــارات بمقتـــرح اســـتضافة

على الدعوة إلى إقامة شـــبكات

واعتبر الرئيـــس التنفيذي لهيئة

واقترح المشـــاركون تنظيم هذا
ً
ســـنويا بمشاركة الدول
المنتدى
الحاضـــرة

فـــي اختتـــام فعاليـــات المنتدى

تنســـيق وشـــراكات معتمـــدة مع

الشـــرق األوســـط الســـيما فـــي

ودعـــوة

وقد نصت توصيات المجتمعون

التنســـيق والتعـــاون بيـــن دول
القواســـم المشـــتركة بيـــن هـــذه

دول المصـــدر لمكافحـــة اإلتجار
نموذجية للتعاون والرقابة على
شـــركات االســـتقدام ،إلى جانب

توسيع برامج الوقاية والتوعية
داخـــل الـــدول المســـتقبلة ولدى
دول المصـــدر والعبـــور علـــى

المستوى المجتمعي والحكومي
وغيـــر

الحكومـــي

والبعثـــات

الدبلوماسية والجاليات الفاعلة.

كمـــا أوصـــى المنتـــدى بعـــرض

وتبادل الخبرات والتجارب في
نظـــام اإلحالـــة الوطنـــي لرعاية

ضحايـــا اإلتجـــار باألشـــخاص

وأكد العبسي أهمية تنسيق دول

كآلية للتنســـيق الـــازم والدعوة

لجرائـــم االتجـــار باألشـــخاص

األطـــراف المشـــاركة ،وصـــوالً

المنطقـــة جهودها فـــي التصدي
والعمـــل علـــى زيـــادة إجـــراءات

الوقايـــة والحمايـــة للضحايـــا

داخل الدول المستقبلة وتوفير
كافـــة اإلجـــراءات التـــي تضمن

حقوقها.

لتبني آليـــات مماثلة لدى الدول
إلـــى زيـــادة فـــي فاعليـــة النظم

الحمائيـــة والقضائيـــة وأعـــداد
اإلدانـــات ،إلى جانب اســـتخدام
عقـــود العمـــل النموذجيـــة التـــي
تحتـــوي علـــى الحـــد األدنى من

إحدى جلسات الطاولة المستديرة في المنتدى

الضمانات.

والتدريب في مجال منظومات

الضحايا تأخذ من معايير األمم

وبترحيـــب مـــن دولـــة اإلمارات،

المكافحـــة ورعايـــة الضحايـــا

اقتـــرح المنتدى مشـــاركة الدول

فـــي البحريـــن بالتعـــاون مـــع

المتحـــدة الدوليـــة وتنفيذهـــا
ً
وفقـــا لخصائص وأولويات دول

الحاضـــرة ،والراغبة باالنتســـاب

مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعني

المنطقة.

إلـــى “دبلـــوم مكافحـــة اإلتجـــار
ً
ســـنويا بالتعاون
بالبشـــر” المقام

بالمخـــدرات والجريمـــة داعيـــن

وضع تعريف وأدلة عمل وآليات

إلى العمل في إطاره وبالتنسيق

لمكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص

بيـــن اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة

معـــه ومع بقية الـــدول األطراف

تكـــون ذات عالقـــة بالتركيبـــة

اإلتجار بالبشـــر في اإلمارات مع

المشـــاركة علـــى :وضـــع دليـــل

الديموغرافيـــة

واالقتصاديـــة

مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعني

أفضـــل الممارســـات اإلقليميـــة

واالجتماعيـــة فـــي المنطقـــة.

بالمخدرات والجريمة.

حـــول منظومات رعاية وحماية

وضع أدلة لتقديم الدعم حسب

وأثنى المشـــاركون على الجهود

الضحايا .وضع معايير نموذجية

حاجـــة كل حالـــة ومعطياتهـــا

المبذولـــة إلنشـــاء مركـــز الخبرة

رعايـــة

لخدمـــات

ومنظومـــة

بصورة فردية.

ترحب “البالد” برسائل

ومساهمات القراء ،وتنشر
منها ما ال يتعارض

مع قوانين النشر ،مع

االحتفاظ بحق تنقيح
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى

البريد اإللكتروني أدناه

متضمنة االسم والعنوان

ورقم الهاتف.
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طموحي يذهب أدراج الرياح والديون تحطم آمالي ..فمن يعينني؟
قـــد ال أكـــون أنـــا المواطنـــة البحرينية

بعض الحكايا “ :”3اللصوص

ال أســـتطيع تغطيتها وال أستطيع نقلها
إلـــى مدرســـة حكوميـــة ..لقد تســـببت

الوحيـــدة التـــي تعيـــش تحـــت وطـــأة

هذه الظروف في إغالق أول مشـــروع

الظروف الصعبة والمشاكل المتراكمة،

إنهــم “اللصــوص” ..كانــت الصرخــة مدويــة للغايــة ،فلــم تكــن
صــادرة مــن شــخص واحــد ..كان هنــاك العشــرات مــن النســاء
والرجال والشــباب واألطفال يصرخون بأعلى أصواتهم ”:إنهم

لـــي بســـبب حجـــز البنـــك ،وأعـــدت

لكنني واحدة مـــن المواطنات اللواتي

المحاولـــة مرة أخرى بكل تفاؤل إال أن

أردن أن يثبتـــن وجودهـــن ويســـاهمن

االلتزامـــات الماليـــة العديـــدة تجعلني

في تحسين معيشة أسرهن من خالل

ال اســـتطيع التحـــرك أو التطـــور فـــي

اللصــوص” ..حتــى بلغــت تلــك الصرخــات فــي دويهــا ومرورها

العمـــل الحـــر ،وقـــد توكلـــت علـــى هللا

وانتشارها البلدة تلو األخرى ،ليخرج الناس وتجتمع صرخاتهم

ســـبحانه وتعالـــى وبـــدأت مشـــروعي

معً ا ”:نعم ..هم اللصوص”.
ومــع اقتــران الصرخــات بصرخــات أخــرى علــى غيــر موعــد..

الصغيـــر ،وكمـــا يعـــرف الجميـــع ،فـــإن
العمـــل الحـــر يتعـــرض أحيا ًنـــا لكســـاد

لــم يكــن فــي الحســبان أبــدً ا أن يــدرك “اللصــوص” أنهــم “هــم

أو مفاجـــآت ،وال يســـتطيع صاحـــب

اللصــوص”؟ حتى أن “بعض اللصــوص” هتفوا “ضد اللصوص”!

أو صاحبـــة العمـــل االســـتمرار إال مـــن

لن يختلط الحابل بالنابل ،واللص السارق لن يخدع “المسروق”

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
هللا وأطـــال عمـــره ،وكذلـــك صاحبـــة

عملـــي وال أجـــد من الجهات الرســـمية

واألهليـــة التـــي خاطبتهـــا أي عـــون

لتجاوز هـــذه األزمة ..إنني أســـأل هللا

أن ييســـر أمـــوري وأن يصـــل صوتـــي
إلـــى المســـؤولين للنظـــر فـــي وضعـــي

خـــال الدعـــم والمســـاندة والتيســـير

المســكين الذي ما عاد يخشــى حتى على حياته وحياة عياله..

من جانب الجميع ،ســـواء من الجهات

القلـــب الكبيـــر ،والـــد الجميـــع صاحب

ومســـاعدتي للخروج مـــن األزمة التي

فالجوع يضاعف الجوع والسرقات تتبعها سرقات فيما الناس

المعنيـــة فـــي الدولـــة أو مـــن جانـــب

تبحــث عــن بصيــص أمــل يعيــد إليهــا بضــع لقيمــات تؤمــن لهــا

العمـــاء والمتعامليـــن ،ومـــا حدث لي

آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء حفظـــه

المحاكم والعجز حتى عن دفع فاتورة

أبسط حقوقهم في العيش ..ولو على الكفاف.

جعل طموحي كمواطنة يذهب أدراج

واحــد مــن أولئــك الذيــن يتقنــون العــزف علــى لحــن النــداءات

الريـــاح فالديـــون تتراكـــم والمطالبات

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت

تـــزداد وال أجـــد معينًا إال هللا ســـبحانه

إبراهيم آل خليفة ،قرينة جاللة الملك

وتعالـــى ،وإنـــي هنـــا أناشـــد صاحـــب

المفـــدى حفظـــه هللا ،رئيـــس المجلس

األعلـــى للمـــرأة في النظـــر إلى وضعي

والشــعارات والخطابات الرنانة ،لم يجد وســيلة ليتخفى وراء
ســرقاته غير أن يشــارك الناس في هتافهم ضد اللصوص ،لكنه
لــم يكــن ذكيً ــا بالقدر الــذي يكفــي ألن يجعله يدرك بــأن جيوبه
المليئة بالســرقات كانــت ظاهر وواضحة للهاتفيــن الغاضبين..
وقف ليشارك الناس هاتفً ا ضد اللصوص ”:نعم ..ال ولن نصمت
مــن اآلن فصاعدً ا عن اللصوص ..الســراق..عن الفاســدين ..عن
الذيــن يمــأون جيوبهم ويفرغون جيوبنا ..عــن الذين يغمرون
الدنيــا بالوعــود واألحــام فيمــا ال يصــل إلى أفــواه عيالنا حتى
الفتات ..سنقف معً ا وسنعريهم ونكشفهم”.
فــي تلــك اللحظة ،والناس ينظرون إليه باســتغراب واشــمئزاز،
فاجأته صرخت امرأة طاعنة في السن ”:يا يبه مو أنت أولهم”..
وليــس هــذا فحســب ،بل كانــت مفاجأته أكبر عندما ســمع ذات
العبــارة ولكــن بلهجــة أخــرى ”:هيــك ..كلهن كلهــن” ..وأنت وهو
وهــم منهــم ..كــم هــو غريب أن يســتمع إلــى صرخــات بلهجات
مختلفة لكن المعنى هو هو ..والمقصود هو هو ..إذن ،اللصوص
“هم هم” ..وقبل أن يطلق رجليه للريح هاربًا ،شد قبضته على
جيوبــه المليئــة بالســرقات وولــى هاربًا هــو وحاشــيته ولعنات
الناس تالحقهم.
كان “اللصوص” يتفننون في طرق الهرب ..ولكن ال محالة! فكل
الدروب والطرقات مليئة بالهاتفين ضدهم ..الغاضبين عليهم..
ومــاذا بعــد؟ إذن ،هــو الحــل الســحري ..قــال أحــد اللصــوص
لنفسه ..يجب تقديم كل اللصوص إلى العدالة ..أي نعم ..كلهم!
فيما الهتاف المباغت كان أقوى ”:وأنت منهم ..لم نعد نثق في
أحــد منكــم ..لقــد قررنــا الوقــوف لكي نعيــش ويعيــش عيالنا..
ننهــض لكــي تنهــض كل بلدة جائعة ..ولن تهربوا بســرقاتكم”...
الهتاف ال يزال مدويً ا ..من يدري ،ربما ســيصل إلى أبعد نقطة
من نقاط الجوع على خارطة البشر.

فـــي ُكل مـــرَّ ة يُ ص ِبـــح أحدهـــم
ً
باهتـــا فـــي عينـــي ألمُ ـــس قلبي
ُم ِّ
تفقـــدة إيَّ ـــاه ،أســـأل نفســـي
إلنســـانة
تحولـــت
إن كنـــت قـــد
ٍ
َّ

قاســـية ،ال ُمباليـــة وظالِمـــة!
ً
يومـــا على
يُ خيفنـــي أن أصبـــح

هذا النحو.

ُ
مازلـــت ِ
ولكنَّنـــي
أحـــن بصـــورةٍ
ُ
وأ ِ
حـــب
طفوليـــة علـــى الغربـــاء
ً
ً
مؤخرا،
أشـــخاصا قـــد عرفتهـــم

أشـــخاص ال يربطني بهم سوى
المحبـــة االحتـــرام والتقديـــر،
بطريقـــة
يمـــدون يدهـــم لـــي
ٍ

غريبـــة لم أعهدها من ســـواهم،
يقلقـــون علـــى قلبـــي ،يُ صلـــون

بحذر ألكون بمُ حاذاتهم وأعلى

دفتر المواعيد ،يحاولون جعلي
ابتســـم ،يُ صغـــون لـــي جيِّ ً
ـــدا،
يأخذون بنصيحتي ،يشـــكرون
مو َّدتـــي ،يثنون علـــى ضفيرتي
وكحلتـــي

ُ
بحـــب،

يُ حاولـــون

إســـعادي وال يبخلـــون بذكـــ ِر
األشـــياء الجميلة التي جعلتهم
يقفـــون لجانبـــي بهـــذا الثبـــات،
الصفـــوف

يتواجـــدون فـــي
ً
طلـــب أو
دومـــا بـــا
األماميـــة
ٍ
ســـؤال ،ال يُ خيفهـــم أن أكـــون
شـــاحبة أو بـــا ِردة وغيـــر قابلـــة
للحديـــث والخـــروج ال يُ خيفهم

أعيشـــها بســـبب قضايـــا مطالبـــات في

منزلي ،والكل يعلم كيف سيكون حال

مواطنة وأسرتها بال مأوى ..وكلي أمل

الكهربـــاء والتـــي جعلتنـــي فـــي أحرج

فـــي أن يصـــل صوتي إلى المســـئولين

الظروف ولوال دعم إحدى المواطنات

وأنـــا علـــى ثقة بأنهـــم ال يقصـــرون مع

الفاضالت لكنا اآلن بال كهرباء.

المواطنين ويقدمون لهم كل العون.

بـــل حتى رســـوم دراســـة ابنتـــي وهي

في الســـنة األخيرة بالمرحلة الثانوية،

البيانات لدى المحرر

محمود مكي البحراني والذي قام بمتابعة
ً
شـــخصيا) وحينهـــا وصلنـــا رد
الموضـــوع

علـــى عجالـــة مـــن أمري أتقـــدم أنـــا ز.ع.م
بمناشـــدة بالتدخـــل العاجـــل لحـــل أزمتي

الـــوزارة الوحيـــد مـــن قبـــل مديـــر إدارة

االجتماعية مع الســـكن بعد أن اســـتنفذت

الخدمـــات اإلســـكانية وهـــو أنـــه مـــن أجل

جميع الطرق والوســـائل الرسمية الممكنة

أن ينتفـــع زوجي مـــن الخدمة اإلســـكانية

وبعـــد كل التحـــركات التي باءت بالفشـــل

يجب أن أقوم أنا بإلغاء الشقة المخصصة
ً
علمـــا أن مثـــل هـــذا الحـــل غيـــر
لوالدتـــي،

لألسف الشديد مع وزارة اإلسكان.
مشـــكلتي تبـــدأ قبـــل أكثـــر من  8ســـنوات،

منصف لوضع والدتي االجتماعي ويضعها

حيـــث كنـــا نعانـــي مـــن أزمـــة اجتماعيـــة

(ويضعنـــي) فـــي حـــرج كبيـــر ويدخلنا في
ً
خصوصا مع
دوامة من الضيق والمشـــاكل

وســـكنية أنـــا (االبنـــة) ووالدتـــي (األرملـــة)
وأخي ،فقمنا بمناشدة ،وقامت بتخصيص

ً
حاليا.
عمر والدتي

شقة سكنية تمليك للوالدة (األرملة) ولكن
وزارة اإلســـكان رفضت تســـجيلها باسمها

قبـــل  4ســـنوات تزوجـــت ،وذهـــب زوجي
فوجـــئ بعـــدم تمكنـــه مـــن طلـــب الوحدة

ووالدتـــي بمتابعـــة وزارة اإلســـكان لحـــل
ً
خصوصا مع تفاقم المشاكل
هذه المشكلة

بســـبب عمرهـــا ،علـــى أن أقوم أنـــا (االبنة)
ً
نظـــرا ألن أخـــي كان عاطـــاً عن
بكفالتهـــا

لتقديـــم طلب وحدة ســـكنية وقتها ولكنه

العمـــل (وال يـــزال) ولـــم يكن ثمـــة حل آخر

وذلـــك ألنـــي (زوجتـــه) كنت قد اســـتفدت

ولذلك قبلت بكفالة الوالدة ،ولم أكن على
علم بأني ســـأحرم مســـتقبالً من الحصول

مـــن الخدمـــة الســـكنية (ألمـــي األرملـــة) و

على وحدة سكنية حين زواجي ،حيث تم

أنـــه ال يمكن لنا نحن الزوجين االســـتفادة

إخطـــاري حينها أني كافلة فقط ولم أعلم

مـــن وحدة ســـكنية تخصنا ،بـــل ورد عليه

موظـــف الـــوزارة أن يأتيـــه بعقـــد زواج
آخـــر غيـــر هـــذا ليتمكن من طلـــب الوحدة

لنفسي قبل جري إلرضائهم

مؤســـف أن تعتـــاد العنـــاق مـــن

لم تعُ ـــد مرهونة بالســـنوات وال
بالذكريات ،اكتشفت أ َّنني ُ
أملك

ذاكرة سيئة على األمد الطويل
وأن جميع
فـــا فائـــدة للذكـــرى
َّ
العثـــرات التـــي تجاوزتهـــا يوماً
كقربان لالستمرار كانت
ألجلهم
ٍ
ُ
فـــي الحقيقـــة تبعِ دنـــي عنهـــم

أكثـــرُ ،تضائل حجـــم اللهفة في
قلبي!

والمُ شـــكِلة َّ
أنني من األشـــخاص
ُ
الذيـــن يربطـــون كل شـــيء

بالعاطفـــة ،ال يُ مكننـــي التواجـــد

وخـــال هـــذه الســـنوات األربـــع ،قمـــت أنا

أعوام لحصول والدتي األرملة على شـــقة
لهـــا ،فكيـــف وبعد كل هـــذه المدة أقف في
منتصف الطريق بين أمي و بين زوجي؟

الزوجيـــة بهذا الســـبب ،وتـــم التواصل مع

هـــي مناشـــدة إنســـانية ألصحـــاب األيادي

وزارة اإلســـكان فـــي محاولـــة لتســـجيل

البيضـــاء إليجـــاد حـــل منصـــف وإنســـاني

الشقة باسم أخي العاطل عن العمل ولكن

لهذه األزمة ،وكلي أمل وانتظار.

الـــوزارة لم تقم بالرد علينا .وقمنا باللجوء
كذلـــك لعضـــو مجلـــس النـــواب (النائـــب

أنظـــر

أي شعور وال أستطيع تقديم أي
ُّ

مقاييـــس العالقات لـــدي اليوم

صعبـــة لمـــا كنا قد تحركنا قبـــل أكثر من 8

البيانات لدى المحرر

كيف أعرف اآلخرين؟

ً
أبدا وال يُ طالبون
هذا األمر مني
بأشـــياء تفـــوق طاقتـــي إ َّنهـــم

علي فقط ،يخشون أن
يخشون
َّ
استســـلم لمعركتـــي ،يجروننـــي

كل مـــا أود قوله هو أنه لو لم تكن ظروفنا

السكنية!

زيــف مـــــــن يدعـــــون باألصدقـــــاء
ألجلـــي ،يُ رتبـــون مواعيدهـــم

مـــرة أخـــرى ،فلـــم يعـــد أمامـــي إال بيع

عائلة بحرينية تناشد التدخل العاجل لحل أزمتها

بما سيترتب عليه ذلك عندما أتزوج.

َّ
دون أن أقول لهم:
تخليــت عــن العديد مــن األصدقــاء
اليــوم قــد
َ
َّ
ٍ
ضجيج استفقنا جميعنا
أي
وداعا ،أنا فقط تبخرت!
بهدوء وبال ِّ
ٍ
على كفايتي منهم.

ومســـاعدتي في الوقـــوف على قدمي

في أماكـــن لم يعُ ـــد يربطني بها

شـــيء ولو على مســـتوى عناق
ً
إن لم ُ
حقا أعنيه ،هذا األمر
أكن
أحدهـــم فـــا يســـتطيع تقديمه
ً
كذبـــا هـــذا
إليـــك بعـــد اآلن ولـــو

ً
حقا.
األمر يجعلني آسفة لهم
ِّ
تخليـــت اليوم عـــن العديد
لقـــد

مـــن األصدقـــاء ،الســـنوات ال

تجعل العالقات أمتن ،العشـــرة
غير كافية لنبقـــى بذات الروح،
فـــي الوقت الذي مكثـــت بينهم
لســـنين أعمل على بناء مشـــاعر

صادقـــة كان غيرهـــم يعمـــل بها
دون أن ُتج ِب ُ
ـــره األيَّ ـــام دون أن

لتعب أو عناء.
يحتاج األمر
ٍ

نور عباس

لتعاملهـــم

والمخلوقـــات.

مـــع

فـــإن

النـــاس

اللطيـــف

والمحترم سيكون هكذا مع الجميع،
ذو اآلخـــاق الحســـنة ســـيعامل

الجميع بحســـن خلق حتى األشجار

والحيوانات والنـــاس بكل طبقاتهم
وأعراقهـــم وأختالفاتهـــم .لن ينتظر

ليرى إن كان له مصلحة عندك أم ال،

سيساعد الجميع دون إستثناء بكل
ماأوتـــي مـــن قـــوة وبـــكل إمكانياته

وقدرته.

أو مـــن يعاملـــك بشـــكل مختلف عن
ً
كثيـــرا ألنـــه فـــي
البقيـــة ال تثـــق بـــه

سيحســـن للجميع وإن لم يحسن لن
ً
أبدا ،ليس لغرض أو رادع إنما
يضـــر

نيلها منك سيعاملك كالبقية.

دون تصنع.

فضائلـــه وإنجازاته إلنـــه في الغالب

الغالـــب يريـــد منـــك مصلحـــة وعند

هـــو هكـــذا هـــذه طبيعته وســـجيته

ال تســـتمع لمـــن يمدح نفســـه ويذكر

عندما تـــرى من يتأدب فقط لوجود

يدعي ذلك.

حســـن خلـــق ،فعندمـــا تـــزول عنـــه

ماحولـــه هـــو المقيـــاس الحقيقـــي

قوانيـــن تمنعـــه ذلـــك ال يـــدل علـــى

أســـلوب الشـــخص وتعاملـــه مـــع

ســـلطة القوانيـــن ســـيعود لخلقـــه

ألخالقه.

الطبيعي.

فاطمة الجمعة

 1.6مبيعات بأجهزة نقاط البيع بالبحرين

مباحثات مالية
إماراتية أميركية

مليار دينار

ابوظبي  -أ ف ب

حتــى الربــع الثالــث  ..2019بزيــادة  % 40.9عــن 2018

بحث وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي للشؤون

المالية ،عبيد بن حميد الطاير مع وزير
الــخــزانــة األمــيــركــي ،ستيفن منوتشن،

سبل تعزيز العالقات والــشــراكــات بين

زينب العكري

الدولتين في المجاالت المالية.وحضر

االجتماع الذي عقد الجمعة على هامش

بلــغ عــدد عمليات بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط

االجــتــمــاعــات السنوية لــصــنــدوق النقد

البيع  47مليون عملية بقيمة مبيعات تصل إلى  1.6مليار دينار منذ بداية

ومجموعة البنك الدوليين ،سفير الدولة

العــام  2019وحتــى أغســطس الماضــي ،بنمو فــي عدد العمليات نســبتها

الــخــلــيــجــيــة لـ ــدى الـ ــواليـ ــات الــمــتــحــدة،

 % 40.87مقارنة بنفس الفترة من العام  2018حيث كانت عمليات نقاط

ي ــوس ــف م ــان ــع الــعــتــيــبــة ،بــحــســب بــيــان

رسمي إماراتي.
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البيــع قــد ســجلت  33.4مليون عمليــة بقيمة مبيعات تصل إلــى  1.2مليار
ً
وفقا لبيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة مؤخرا.
دينار ،وذلك

وتشير البيانات إلى أن عدد عمليات

 % 50.52حيـــث بلـــغ عددهـــا 6.8

عبـــر منصات نقـــاط البيـــع الصادرة

 ،2018وتشـــكل عمليـــات البيـــع

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم

في البحرين حتى أغسطس ،2019

بلـــغ  36.8مليـــون عمليـــة ،مقارنـــة

الفترة من العام الماضي ،أي بزيادة

البيـــع ،أظهـــرت البيانـــات أن قيمـــة

نفـــس الفترة من العـــام الماضي ،أي

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم

فيمـــا بلغـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط

فقـــد أشـــارت البيانات إلـــى أن عدد

نســـبته  % 76.61من إجمالي قيمة

وبطاقـــات الخصم الصـــادرة خارج

الماضـــي بلغ  39,786جهـــاز مقارنة

دينار حتى أغسطس العام الجاري،

أغسطس الماضي ،مقارنة ب279.1

المساواة واالحترام المتبادل وإن
وقف الحـــرب التجارية ســـيكون

أمر طيبا للبلدين وللعالم.

الحـــرب التجاريـــة يفيـــد الصيـــن
كلـــه .إنـــه مـــا يتمنـــاه المنتجـــون

والمســـتهلكون على حد ســـواء“.
وتوصلـــت الصيـــن والواليـــات
المتحـــدة إلـــى اتفـــاق محـــدود

األســـبوع الماضـــي نحـــو إنهـــاء

وقـــال ليـــو وهـــو أيضـــا المفاوض

الحـــرب التجاريـــة التـــي أقلقـــت

التجاريـــة خـــال مؤتمـــر للواقـــع

النمـــو العالمـــي .ويعمـــل الجانبان

الرئيســـي

فـــي

المحادثـــات

االفتراضـــي في مدينة نانتشـــانغ

عاصمة إقليم جيانغشـــي بجنوب
شـــرق الصيـــن إن ”الجانبين حققا

تقدمـــا كبيرا في مجـــاالت كثيرة

ووضعا أساسا مهما للتوقيع على
اتفاق مرحلي“.

وقال في كلمة عامة نادرة بشـــأن

وبلـــغ حجـــم عمليـــات البيـــع عبـــر

الصـــادرة فـــي البحريـــن تشـــكل مـــا

البيـــع من خـــال بطاقـــات االئتمان

البحريـــن حتى أغســـطس الماضي،

العمليـــات ،إذ تتجـــاوز  1.2مليـــار

البحريـــن  336.5مليون دينار حتى

 10.2مليون عملية بارتفاع بنســـبة

ســـتعمل مـــع الواليـــات المتحـــدة
لـــكل مـــن الطرفيـــن على أســـاس

عمليـــات نقـــاط البيـــع مـــن خـــال

بزيادة نسبتها .% 32.3

الدفـــع بالبطاقـــات الصـــادرة خـــارج

والواليـــات المتحـــدة والعالـــم

لمعالجـــة المخـــاوف األساســـية

مقابـــل  922.4مليـــون دينـــار خالل

 %من إجمالي عدد العمليات.

قال نائـــب رئيـــس وزراء الصين،

ليو هي ،أمس الســـبت إن الصين

ومـــن جانـــب قيمـــة عمليـــات نقاط

نســـبتها  ،% 38.42وتشـــكل 78.37

الحرب التجارية إن ”وقف تصعيد

األســـواق العالميـــة وأثـــرت علـــى

خارج البحرين حوالي  % 21.6من

إجمالي عدد العمليات.

ب 26.6مليـــون عمليـــة فـــي نفـــس

الصين:
سنعالج
المخاوف
التجارية مع
أميركا

مليـــون عمليـــة حتـــى أغســـطس

كال مـــن الرئيـــس التنفيـــذي لـــدي جـــي

المنامة  -دي جي سي

وقعــت شــركة دي جــي ســي ،شــركة بحرينيــة المنشــأ متخصصــة فــي حقــوق
الملكية الخاصة ،مؤخرًا اتفاقية شـ�راكة واسـ�تحواذ مع شركة“ ”�Solara Join
-ery and Interiorsشــركة ســوالرا للنجارة ذ.م.م” ،تمتلك بموجبها نسبة 50%

ســـي فـــي تســـريع واالرتقـــاء بخطـــط
ومشـــاريع “ســـوالرا” ،فضالً عن توسيع

للنجـــارة بالتزامـــن مـــع منشـــأة عمـــل
أكبـــر يتم تهيئتها لتواكب نمو الشـــركة

نطـــاق أعمـــال الشـــركة فـــي الســـوق

وحجـــم أعمالهـــا المرتقـــب .وأقيمـــت

البحرينـــي واألســـواق الخليجية .ومن

مراســـم توقيع هذه االتفاقية بحضور

اســـتحواذاتنا .ويتميـــز أعضـــاء فريق

األساســـية

للتعجيـــل

أن اآلفـــاق االقتصاديـــة مـــا زالت

”مشرقة للغاية“.

أكـــد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة
التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصادية

بمناســـبة فـــوز اثنيـــن مـــن عضواتهـــا

زايد الزياني خالل مشاركته مع الرئيس

التحتيـــة

وبوجـــود مشـــاريع تطويريـــة للبنـــى

وخلـــق الشـــراكات المثمـــرة مـــن خالل

“ســـوالرا” بالطمـــوح ،ومعً ـــا أؤمـــن بأنه

ســـوالرا للنجارة ،محمـــد حاجي“ :نظرًا
ناميـــا ويســـعى إلـــى
لكوننـــا مشـــروعً ا
ً

المزيـــد من التوســـع والتطويـــر وريادة
قطـــاع النجارة على مســـتوى البحرين

والمنطقة ،تسعدنا الشراكة مع الشركة
المتخصصـــة فـــي حقـــوق الملكيـــة

الخاصـــة دي جـــي ســـي ،وتضيف هذه
الشـــراكة مخزو ًنا كبيرًا من المعلومات
والخبرات لنا”.

ريـــادة األعمـــال للعـــام  ،2019وهـــي

التجارية األميركية بالعاصمة واشـــنطن

ومنظومتهـــا

في الشـــركات فـــي البحرين والمنطقة،

وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـــركة

بجائـــزة المؤسســـة الدوليـــة لتحـــدي

مع غرفة التجارة األميركية بمقر الغرفة

التشـــريعية،

شركتنا بشـــكل مســـتمر إلى االستثمار

مستوى جديد ومتقدم”.

ونائـــب رئيس الجمعيـــة خلود القطان

األعمـــال البحرينـــي األميركـــي بالتعاون

اقتصاديـــة حديثة ومتطـــورة في بنيتها

للعمـــل مـــع الفريـــق الحالـــي .وتســـعى

يمكننـــا االرتقـــاء بهـــذه الشـــركة إلـــى

وهما رئيســـة الجمعية أحالم جناحي

الطاولة المســـتديرة التي أقامها مجلس

االســـتثمار األجنبي المباشـــر وفـــق بيئة

.2018

البحرينيـــة عـــن خالـــص تهانيهـــا

خالـــد حميـــدان كمتحـــدث فـــي حـــوار

التـــي توفرهـــا حكومة البحريـــن؛ لتعزيز

بــــ 33,716جهـــاز بنهايـــة أغســـطس

البحرينيــة أثبتــت تواجدهــا الدائــم بالســاحة الدوليــة

أعربـــت جمعيـــة ســـيدات األعمـــال

والواليات المتحدة األميركية.

أجهزة نقاط البيع بنهاية أغســـطس

جناحي والقطان تحصدان جائزتين بـ”الريادة”

المنامة  -الصناعة والتجارة

واســـتعرض الزيانـــي األرضيـــة الخصبة

نكون جزءً ا من نمو “ســـوالرا” ،ونتطلع

كمـــا نهدف إلـــى تحقيق قيمـــة مضافة

المنامة  -جمعية سيدات األعمال

العالقـــات التجاريـــة بيـــن البحريـــن

ســـوالرا .وقـــال الحمادي “يســـعدنا أن

االســـتثمارات في التكنولوجيات

الوزير يدعو الغتنام الفرص المتاحة بين البحرين وأميركا

فـــي كال البلدين االســـتفادة منهـــا لتعزيز

ومحمـــد حاجـــي ممثـــان عـــن شـــركة

وستســـهم اســـتثمارات شركة دي جي

الزياني :مشاريع بنى تحتية تتجاوز  32مليار دوالر

علـــى الفرص التي يمكن للقطاع الخاص

ســـي ،خالد الحمـــادي و علـــي المتروك

المتوقـــع أن تتضاعف أعمال “ســـوالرا”

الهيكلـــة االقتصاديـــة وأضـــاف

وبشـــأن عـــدد أجهـــزة نقـــاط البيـــع،

لـــخـــلـــق شـــــراكـــــات مـــثـــمـــرة بـــقـــطـــاع الـــنـــجـــارة

علـــى التوصـــل التفـــاق خطـــي.

بإعـــادة

 ،2018بزيادة نسبتها .% 20.58

 % 50استحواذ “دي جي سي” على “سوالرا”

من أسهم هذه الشركة الرائدة في قطاع النجارة ،والتي يقع مقرها بالبحرين.

وقال ليـــو إن الصين ســـتزيد من

مليـــون دينار فـــي الفتـــرة ذاتها من

“الطاولة المستديرة” لمجلس األعمال البحريني األميركي

الجائـــزة التي تأسســـت في برشـــلونة

العام  2007وسبق أن فاز بها عدد من

التحتيـــة تتجـــاوز فـــي إجماليهـــا 32

الفـــرص التـــي توفرهـــا القطاعـــات غيـــر

عضـــوات الجمعية وهن هدى جناحي

اإلســـتراتيجي مـــن بوابـــة عبـــور لفرص

في الســـنوات األخيرة كقطاع الســـياحة

الـــدالل وأفنـــان الزيانـــي فـــي 2016

المحلـــي اإلجمالـــي بنســـبة تتجـــاوز ٦

وقالت ســـيدة األعمال أحالم جناحي

مســـتعرضا” فـــي هـــذا اإلطـــار الخطـــط

بقـــوة علـــى طريـــق ريـــادة األعمـــال

للسياحة وتعزيز نموها.

علـــى الســـاحة الدوليـــة في الســـنوات

مليـــار دوالر ،ومـــا يمثله موقـــع البحرين

تجارية سانحة للسوق الخليجية ودول
الجـــوار تتجـــاوز  1.5تريليـــون دوالر،

انطالقا من البحريـــن التي تمتلك كوادر
بشـــرية مؤهلـــة ومدربـــة وذات قيمـــة

نوعية عالية.

إلـــى جانب ذلك ،أكد الوزير الزياني على

النفطيـــة ونموهـــا وتطورهـــا الملحـــوظ

وفريـــال نـــاس عـــام  ،2015و ابتســـام

وارتفـــاع نســـبة مســـاهمته فـــي الناتـــج

وسونيا جناحي عام .2017

 %خـــال العاميـــن  2017و ، 2018

إن المـــرأة البحرينيـــة وضعت أقدامها

الطموحـــة لإلســـتراتيجيات الجاذبـــة

العالمي وهو ما يثبته تواجدها الدائم

خلود القطان

األخيـــرة .ورشـــحت جناحـــي للجائزة

الدولية من قبل منظمة األمم المتحدة
للتنميـــة الصناعيـــة “اليونيـــدو” ،فـــي

حيـــن رشـــحت خلود القطـــان من قبل

جمعية سيدات األعمال البحرينية.

مـــن جنبهـــا ،قالـــت القطـــان إن المـــرأة
ً
ً
إيجابيـــا
دورا
البحرينيـــة لعبـــت

أحالم جناحي

ً
ومحوريا في دعـــم االقتصاد الوطني
والقطاع الخـــاص المحلي للمســـاهمة
بتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي
المجتمـــع ،وأثبتـــت جدارتهـــا فـــي

مختلـــف

المياديـــن

واألصعـــدة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وغيرها.

“تنمية الصغيرة والمتوسطة” تستعرض االبتكار بريادة األعمال
ضــمــن بــرنــامــج صــنــاع الـــقـــرار االقــتــصــادي الــثــانــي غـــدا اإلثنين

المنامة  -تنمية الصغيرة والمتوسطة

تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة ،التحديات

وأشـــاد رئيـــس الجمعيـــة ،النائـــب أحمد

ومتناهية الصغر في البحرين.

تواصـــل جمعيـــة البحريـــن لتنميـــة

المســـتهدفة وفـــرص التمويـــل ،االبتـــكار

تلقتهـــا الجمعية من المحاضرات وورش

فعالياته خالل شـــهر أكتوبر باســـتقطاب

فعاليـــات النســـخة الثانيـــة مـــن برنامـــج

ريادة األعمال ،اســـتخدام إستراتيجيات

زهـــراء باقـــر خبيـــرة التطويـــر القيـــادي

المســـتهلك المســـتهدف ،تأثيـــر القنـــوات

“ االبتـــكار فـــي إدارة وتطويـــر ريـــادة

في خدمة ريادة األعمال.

بالجمعيـــة فـــي تمـــام الســـاعة الثالثـــة

االقتصـــادي الثانـــي علـــى مـــدار  3أشـــهر

أكتوبر .2019

تحـــت عنـــوان “دور اإلعالم فـــي صناعة

نســـخته الثانيـــة ،وحـــرص الجمعيـــة

مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” وبرعايـــة

في خدمـــة أعضاءهـــا وجميع منتســـبي

والفـــرص المتاحـــة فـــي القطاعـــات

الســـلوم بـــردود األفعـــال اإليجابية التي

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة

فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي خدمة

“صنـــاع القـــرار االقتصـــادي” باســـتضافة

التســـويق المبتكـــرة الفعالة للوصول إلى

واالبتكار في ورشـــة عمـــل تحت عنوان

المالية واألســـاليب المحاسبية المبتكرة

األعمـــال” وذلك بمقر حاضنة بروســـكاي

وتمتـــد فعاليـــات برنامـــج صنـــاع القـــرار

بالمدربين والمحضرين من الحضور كان

والنصف من مســـاء يوم غـــد االثنين 21

مـــن  21ســـبتمبر إلى  20ديســـمبر 2019

مـــن الخدمة الـــذي يقدمـــه البرنامج في

وتشـــتمل الورشـــة علـــى مجموعـــة مـــن

القرار االقتصادي” بشـــراكة إستراتيجية

محيطك؟ ،االبتكار وريـــادة األعمال في

مجموعة “نيو فيجن” البحرين للضيافة.

المحاور من بينها :كيف تبتكر األفكار من

العمـــل التـــي تـــم تقديمهـــا حتـــى اآلن

وبلغت  10فعاليات ،مشيرا إلى أن نسبة
الحضـــور لـــم تقل عـــن  90%من الســـعة

المحـــددة للقاعـــة الخاصة بـــورش العمل

على مدار هذه الورش المميزة.

وأكـــد الســـلوم أن التقييـــم الخـــاص

“ممتازا” وهو ما يعكس المستوى المتميز

علـــى تقديـــم “محتـــوى حقيقـــي متميز”

قطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة

وتابـــع الســـلوم “البرنامـــج ســـيواصل

عـــدد مميـــز آخر مـــن المحاضريـــن منهم

اإلعالميـــة الســـعودية ازدهـــار عـــاف
أول إعالميـــة اقتصاديـــة ومحللـــة علـــى

مســـتوى المملكـــة ،واإلعالمـــي والكاتب

البحريني األستاذ أسامة مهران”.
*برنامج توعوي تثقيفي

وقـــال إن برنامـــج صنـــاع القـــرار

االقتصـــادي هو برنامـــج توعوي تثقيفي

يهـــدف إلـــى تبني أفـــكار الشـــبابورواد
األعمـــال البحرينييـــن ،وصقـــلمواهبهم

ومهاراتهـــم ،ومســـاعدتهم علـــى تحقيق

طموحاتهـــم وتطلعاتهـــم فـــي عالـــم
األعمـــال ،وكذلـــك تزويدهـــم بالمعـــارف

زهراء باقر

أحمد السلوم

والخبـــرات التجاريـــة وتوجيههـــم إلـــى

العمـــل التجـــاريوالصناعـــي بالبحريـــن،

الطريـــق الصحيـــح منخـــال مجموعة

ممـــا يســـهم في دعـــم وتنميـــةاالقتصاد

مـــن المحاضـــرات وورش العمـــل التـــي

الوطني والمســـاهمة في تحقيق أهداف

يقدمهـــاخبـــراءمنتقيـــن بعنايـــة وكبـــار

الرؤيـــة  2030التـــي يرعاهـــا صاحـــب

التجـــار وأصحاب األعمال فـــي البحرين

الســـمو الملكياألمير سلمان بن حمد آل

بما لهم من خبرة وباع طويل فيمزاولة

خليفة ولي العهد األمين.

فوز هند بنت سلمان وسوسن أبو الحسن بجائزة “ريادة األعمال”

“النقد الدولي” يؤجل تعديل حقوق التصويت

السنابس  -الغرفة

واشنطن  -أ ف ب

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن خالص اعتزازه
وتقديــره بفــوز كل مــن عضــو مجلس إدارتها الشــيخة هند بنت ســلمان آل
خليفــة ورئيــس لجنــة الماليــة والتأميــن والضرائــب بالغرفــة ،سوســن أبــو

الحسن بجائزة المؤسسة الدولية لتحدي ريادة األعمال للعام .2019
وأكـــد رئيـــس الغرفة أن هـــذا االنجاز

للمـــرأة بقيـــادة قرينـــة عاهـــل البـــاد

عاهـــل البالد ،حضـــرة صاحب الجاللة

بنت إبراهيـــم آل خليفة ،في النهوض
ً
تقديـــرا لمـــا
بـــدور المـــرأة البحرينيـــة

جـــاء بفضل الدعم المتواصل من لدن
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

والجهود الملموســـة للمجلـــس األعلى

صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة

وصلـــت إليـــه لمراكز قياديـــة متقدمة

على المســـتويات الخليجية والعربية

اتفــق وزراء المــال فــي صنــدوق النقــد الدولــي علــى مضاعفــة المبالغ

المؤسســـة الدوليـــة لتحـــدي ريـــادة

تعانــي مــن صعوبــات لكنهــم قــرروا إرجــاء البــت فــي منــح المزيــد من

مدينـــة نيودلهي خـــال الفترة من 11

حصــص التصويــت مــن أجل إعطــاء وزن أكبــر لالقتصادات الناشــئة

والعالميـــة .يذكـــر أن توزيـــع جائـــزة

التي يمكن لهذه المؤسسة المالية العالمية استخدامها لمساعدة دول

األعمال للعام  2019ســـيتم عقده في

األصــوات لالقتصادات الناشــئة الكبرى.ويعمــل الصندوق على تعديل

إلـــى  13نوفمبر  ،2019حيث ســـيقدم

الجائـــزة رئيـــس المؤسســـة الدوليـــة
لتحــ�دي ريادة األعمــ�ا ل �Ruth A. Da

 ،visواألميـــرة نـــور بنـــت عاصـــم مـــن

المملكة األردنية الهاشمية.

مثــل الصيــن والهنــد والبرازيل .لكن عددا من القــوى الكبرى التقليدية

ترفض ذلك خوفا من إضعاف نفوذها في المؤسسة.
وعلـــي الرغم من وعد باســـتكمال

التوزيـــع

الجديـــد

لحصـــص

التصويـــت ،لم تطـــرح القضية في
االجتماعـــات الســـنوية للصنـــدوق

خـــال األســـبوع الجـــاري وقـــرر

وزراء المـــال بـــدال من ذلـــك إعادة
النظر فيها بحلول ديســـمبر ،2023

حسبما ورد في بيان للصندوق.

وقـــال البيـــان إن توزيعـــا جديـــدا
لحقـــوق التصويـــت “يتوقـــع أن

يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي حصـــص

االقتصادات الحيوية بما يتماشى
مـــع مواقعهـــا فـــي االقتصـــاد

العالمي”.
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عالميا
عالمة البحرين التجارية بالترتيب 90
ً

احـــتـــلـــت الــــمــــركــــز  12عـــــربـــــيـــــا ...بـــحـــســـب ”بــــــرانــــــد فـــايـــنـــانـــس”
مازن النسور

المتقدمـــة .ويعتمـــد المؤشـــر علـــى ثالثـــة عناصـــر

أساســـية فـــي عمليـــة التقييـــم للعالمـــة التجاريـــة

حلــت البحريــن فــي الترتيــب  90علــى مســتوى العالم في مؤشــر أكثر العالمــات التجارية قيمــة بالعالم،

للدولـــة ،حيـــث يرتكـــز العنصـــر األول علـــى قيـــاس

والــذي تعــده مؤسســة “برانــد فاينانــس” ،فيمــا جاءت بالمركــز  12علــى المســتوى العربي.وتراجع موقع

عـــدة عوامـــل منهـــا البنية األساســـية ومـــدى تطور

البحرين العام الجاري  3مراتب عن العام الماضي ،و 4مراتب عن  .2017وبلغت قيمة العالمة التجارية

التشـــريعات ،واســـتخدام التقنيـــات ،ومـــدى تمتـــع

للمملكة في  2018نحو  30مليار دوالر ،ونحو  28مليار في .2017
وال يتيـــح المؤشـــر قيمـــة العالمـــة التجاريـــة للعـــام

و 59عالميـــا ،ثـــم المغـــرب  ،64فســـلطنة عُ مان التي

الحصـــول علـــى المعلومـــات .فيمـــا يعـــرض أكبر 10

 ،89البحريـــن  ،90تونـــس  ،91ليبيـــا  .93وحافظت

الجـــاري إال للمشـــتركين لديـــه ،وللمســـددين رســـوم

دول من حيث القيمة للجميع دون شروط.

كما هو الحال بالنســـبة للعالمات التجارية بالنســـبة

 %عـــن العام الماضي ،تلتهـــا الصين بقيمة 19.486

القائمـــة العربيـــة ،فيما جـــاءت بالمرتبـــة  20عالميا،

تلتهـــا المملكة العربية الســـعودية ،التـــي جاءت 21

عالميا ،ثم قطر بالمرتبة  ،37فمصر بالترتيب الرابع
عربيـــا والــــ  49عالميـــا ،ثـــم الكويـــت التـــي ســـجلت

المركـــز  51عالميـــا .كما حـــل العراق ســـادس عربيا،

المقـــدرة علـــى الحفـــاظ علـــى الكفـــاءات؛ كـــي يتم

االستفادة منها ،وسهولة التأسيس وإدارة األعمال.

أمـــا العنصر الثاني من عمليـــة تحديد قيمة العالمة

الواليات المتحـــدة األميركية على صدارة الترتيب

وتعتمـــد طريقـــة التقييـــم علـــى اعتبـــار أن أي دولة

للشـــركات .وتصـــدرت اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

التدريـــب والتعليـــم ،واألبحـــاث والتطويـــر ومـــدى

ّ
حلـــت فـــي المركـــز  ،75اليمن  ،84لبنـــان  ،88األردن

العالمي ،بالمرتبة األولى بعد أن بلغت قيمة عالمتها

مـــن دول العالـــم عالمـــة تجاريـــة ،يكـــون لـــه قيمـــة

المســـتثمر بالحمايـــة وتطـــور الســـوق ،وبرامـــج

التجاريـــة الســـوقية ،فتضـــم مؤشـــرات مكافحـــة
الفســـاد وتطـــور النظـــام القضائـــي ،وتوافـــر األمـــن

التجارية نحـــو  27.75تريليون دوالر وبارتفاع 7.2

واألمـــان ،إضافة إلـــى المنتجات والســـلع والمجتمع

ومدى جودة الحياة.

تريليـــون دوالر وبنمـــو كبيـــر بلـــغ أكثـــر مـــن ،% 40

ثـــم ألمانيـــا التي بلغت قيمة عالمتهـــا التجارية 4.8

ويتضمـــن العنصـــر الثالـــث مؤشـــرات مـــدى عمليـــة

موقع مؤسسة “براند فاينانس”

تريليـــون دوالر ،حيث تراجعـــت  ،% 5.7ثم اليابان

التطويـــر في القوانين التجارية وعوامل المنافســـة

التـــي بلغـــت قيمة عالمتهـــا التجاريـــة  4.5تريليون

بنمـــو  .% 2.7وبحســـب تقريـــر مصاحـــب للمؤشـــر،

العـــام الماضـــي مقارنة بالبلـــدان المتقدمة ،مبينا أن

والجاذبية والبنية األساســـية ،والتطـــور والجاذبية

عالمتها التجارية نحو  3.8تريليون دوالر وبنســـبة

من  30مرة على مســـتوى عالمتهـــا التجارية خالل

 %مقارنـــة بنمـــو بواقـــع  % 0.4بالنســـبة للبلـــدان

حكومية ،إلى جانب البضائع والخدمات.

دوالر وبنمـــو  ،% 26والمملكـــة المتحدة التي بلغت

فـــإن االقتصادات النامية ســـجلت نمـــوا بواقع أكثر

متوســـط النمـــو الســـنوي للبلـــدان النامية بلـــغ 13.9

وعوامـــل االنفتـــاح ،ومـــا يلـــزم ذلـــك من سياســـات

“نيبوش” تمنح رئيس “جيبك” دبلوما دوليا في السالمة المهنية

فــــــــي إنــــــــجــــــــاز عــــــالــــــمــــــي جـــــــديـــــــد لــــــــم يــــســــبــــقــــه إلـــــــيـــــــه أحــــــد

سترة  -جيبك

مُ نــح رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات “جيبك” عبدالرحمن جواهري شــهادة الدبلوم الدولــي الذي يُمنح للمــرة األولى في تاريخ

الشـــركات النفطيـــة المنضويـــة تحـــت

لـــواء الهيئة الوطنية للنفـــط والغاز ،على

(نيبوش) ،وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني البريطاني المتحانات السالمة والصحة المهنية (نيبوش) ،إيون تيلور ،على هامش

االلتزام بتطبيق معايير الصحة والسالمة
المهنية ،األمر الذي ّ
مكن الشركة ورئيسها

االحتفال الكبير الذي أقامه المجلس بمناسبة مرور  40سنة على تأسيسه.

وجـــاء االحتفـــال بمنـــح جواهـــري هـــذا

من المبادرات التي ساعدت المجلس على

واالمتنـــان لرئيس وأعضاء مجلس إدارة

المؤهـــل العالـــي بحضور عـــدد من خبراء

نشر مبادئ وثقافة السالمة باللغة العربية

الشركة الذين وضعوا النهج والسياسات،

السالمة الدوليين الذين أشادوا بالجهود

في الشـــرق األوســـط ،عالوة على جهوده

وتابعـــوا التنفيـــذ ،حيـــث عملـــوا علـــى

التـــي يقوم بها رئيس الشـــركة منذ عقود

التي بذلها من خالل المشاركة الفاعلة في

تشجيع قيادات الشركة وفريق العاملين

فـــي الحـــث والترويـــج لتطبيـــق المعايير

العديد من البرامج التي تطبقها (نيبوش)،

علـــى تبنـــي معاييـــر الســـامة المهنيـــة

العالمية للسالمة المهنية.

والتـــي ســـاعدت المجلس علـــى الوصول

لتســـتطيع الشـــركة مواصلـــة بروزهـــا

وأشـــاد ايـــن تيلـــور باإلســـهامات الكبيـــرة

إلـــى شـــريحة كبيـــرة وتحقيـــق األهـــداف

وتميزهـــا المســـتمر ،إقليميـــا وعالميـــا،

التي يبذلها جواهري كســـفير للسالمة في

المرجوة ،مشـــددا علـــى اســـتحقاقه لهذه

مضيفـــا بـــأن فريـــق العمـــل بالشـــركة كان

الشرق األوســـط ،إضافة إلى ما قدمه من

الشـــهادة التي تمنح ألول مرة لشـــخصية

لهـــم جميعا الـــدور الرائد في هذا الشـــأن،

خالل موقعه كعضو في المجلس الوطني

رياديـــة كان لهـــا الفضـــل الكبيـــر في دعم

حيـــث إنهم يظهرون االلتزام في كل يوم

من الفوز بهذا المؤهل الدولي.

ونوّ ه في كلمتـــه بالدور المهم الذي يلعبه

المجلس الوطنـــي البريطاني المتحانات
الســـامة والصحـــة المهنيـــة (نيبـــوش)

في التدقيـــق بمعايير الصحة والســـامة
المهنيـــة ،مشـــددا علـــى أهميـــة تعميـــق

جواهري لدى تسلمه شهادة الدبلوم الدولي

ثقافة الســـامة المهنية بما يلبي الحاجة

ممارســـة يومية فـــي كافة مواقـــع العمل

كمـــا أشـــاد جواهـــري بالـــدور المهـــم الذي

بالشـــركة إلى جانـــب مشـــاركتهم الفاعلة

لعبتـــه توجيهـــات وزيـــر النفـــط الشـــيخ

فـــي كافـــة البرامـــج والمبـــادرات التـــي

محمـــد بن خليفـــة آل خليفة في حصوله

الصحـــة والســـامة المهنيـــة فـــي العالـــم

البريطانـــي المتحانات الســـامة والصحة

أهداف المجلس.

علـــى تطبيـــق المعاييـــر العالميـــة للصحة

تسعى إلى نشر ثقافة السالمة في العمل

على هـــذا التقديـــر الدولـــي ،موضحا بأن

وضـــرورة العمل بشـــكل دائم على إدخال

المهنيـــة (نيبـــوش) ،حيث كانـــت له الكثير

وقـــد قـــدم جواهـــري الشـــكر والتقديـــر

والســـامة المهنيـــة وجعلـــوا مـــن ذلـــك

والمنزل.

الوزيـــر كان دائـــم الحـــرص علـــى التـــزام

تحســـينات مســـتمرة على األداء في هذا
المجال.

لصياغة منظومة متكاملة نحو مســـتقبل

“برينك -بتلكو” تدعم المواهب المحلية ورواد األعمال “صاحبات األعمال” :مرحلة جديدة لنمو مشاريعنا
تشــارك في “أســبوع المنامة” خالل  24 - 20أكتوبر الجاري

تمكيــن أكبــر عــدد مــن الشــباب لــكال الجنســين

المنامة  -برينك -بتلكو

المنامة  -اتحاد صاحبات األعمال

أعلنــت مســرعة األعمــال إلنترنت األشــياء “برينك -بتلكو” عن مشــاركتها في

عقـــد المجلـــس االستشـــاري لالتحـــاد العالمـــي لصاحبـــات

األعمال والمهـــن البحرينية اول اجتماع له في مقر االتحاد

“أســبوع المنامــة لريــادة األعمــال” ،والــذي تنظمــه شــركة كريو لالستشــارات

بحديقـــة األندلـــس ،حيـــث ناقـــش االجتماع الســـبل الكفيلة

وحلول األعمال تحت رعاية محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن

لالرتقاء بعمل وانشـــطة االتحاد العالمي لصاحبات األعمال

آل خليفة ،وبشــراكة إســتراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” ،في الفترة من

والمهـــن البحرينيـــة ،وتمكيـــن المزيـــد مـــن الشـــباب من كال

 20وحتى  24أكتوبر الجاري.

وقـــال مديـــر التطوير ورئيـــس برينك

الذيـــن يتطلعون إلى اســـتثمار أفضل

إفريقيـــا ياســـين أبـــوداود إن هـــذه

تقديـــم منتجـــات مبتكرة مـــن إنترنت

بمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال

المشاركة تعكس حرص “برينك” على
تعزيـــز نمـــو التكنولوجيـــا والتحـــول
الرقمي ومســـاعدة رواد األعمال على

تحقيق أهدافهـــم في تطوير وإطالق
المنتجات والخدمـــات المبتكرة ،وبما

يتماشى مع مساعي البحرين في هذا

المجال.

وأكـــد أبـــو داود حرص “برينـــك” على
دعم المواهب المحلية ورواد األعمال

الجنســـين على ولوج عالم ريادة األعمال والمهن من أوســـع
األبواب.

لتكنولوجيـــا المعلومـــات وذلـــك عبـــر

وتطـــرق أعضـــاء المجلس االستشـــاري فـــي اجتماعهم الى

األشياء للسوق االستهالكية العالمية.

االتحـــاد العالمـــي لصاحبات االعمال والمهـــن البحرينية ،مع

مناقشـــة أبـــرز مالمـــح رؤيـــة المرحلـــة القادمـــة مـــن عمـــل

ياسين أبو داود

وتقـــدم “برينـــك” باقـــات البرامـــج
والخدمـــات

المصممـــة

بحســـب

احتياجـــات الشـــركات الناشـــئة ورواد
األعمـــال مـــن إنترنـــت األشـــياء الذين

يســـعون إلى حلول ســـريعة والتدرب
علـــى كيفيـــة بنـــاء شـــركات وأعمـــال

ناجحـــة ،إضافـــة إلـــى الحصـــول على

البنـــاء على ما تحقق من انجازات لرفع ســـقف الطموحات،

مـــن خـــال تأهيل المزيـــد من اصحـــاب المشـــاريع متناهية

اإلرشـــاد والتوجيـــه فـــي مجـــاالت
تصميـــم

المنتجـــات

والتطويـــر،

والتصنيع والظهور أمام المســـتثمرين
من األســـواق اإلقليميـــة والعالمية من
خالل برنامج واحد ومتكامل.

الصغر لدخول ســـوق العمل عبر تواجد حاضنات اقتصادية

متطورة ودورات تدريبية ذات جودة عالمية.

كمـــا تنـــاول المجتمعون أفضل الممارســـات المناســـبة لدعم

النمو االقتصادي في البحرين من خالل دعم ريادة األعمال

وتمكين الشباب من االنطالق بمشاريعهم الخاصة في سوق
العمـــل ونقلها الى العالمية في المســـتقبل المنظور ،مؤكدين

اجتماع اللجنة االستشارية ل”االتحاد”

علـــى ضـــرورة مخاطبة الجهـــات ذات العالقـــة لخلق فرص
الحوار المشترك بما يخدم تحقيق األهداف المشتركة.
و صرّ حت رئيس االتحاد العالمي لصاحبات االعمال والمهن
البحرينيـــة ،الشـــيخة هنـــد بنـــت ســـلمان آل خليفـــة “تكمـــن
أهمية تشـــكيل المجلس االستشـــاري في مســـاعدة االتحاد
فـــي االنتقـــال الـــى مرحلة جديدة مـــن النمـــو والتطوير في
مشـــاريعنا ،بما يتناســـب مع رؤية البحرين االقتصادية لعام
 ،2030وبما ينســـجم مع أهـــداف التنمية المســـتدامة لألمم
المتحدة”.
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آالف العراقيين يهتفون في كربالء“ :يا فاسد اطلع برا”

االحتالل يقتل فلسطينيا

في الضفة الغربية
القدس المحتلة  -رويترز

استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة الحراك االحتجاجي

قــالــت وزارة ال ــدف ــاع اإلســرائــيــلــيــة إن

قواتها أطلقت النار على فلسطيني كان
يجري وهــو يحمل سكينا صــوب نقطة

تفتيش عسكرية فــي الــضــفــة الغربية

كربالء  -أ ف ب

المحتلة يوم الجمعة ،وقــال مسؤولون

هتــف آالف العراقييــن ،أمــس الســبت ،بشــعارات مناهضــة للفســاد في

فلسطينيون إنه توفي متأثرا بجراحه.

وذك ــرت وزارة الــدفــاع اإلسرائيلية أن

مواكــب الزوار المشــاركين بإحياء ذكــرى األربعينية في مدينة كربالء،

إسرائيل ومدينة طولكرم بوسط الضفة

مطلبي أسفر عن مقتل أكثر من  100شخص.

بهدف مهاجمة أفراد األمن فيما يبدو“.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد،

“مـــن أغنـــى البلـــدان ،لكـــن شـــعبه

وهـــم يهتفون “كال كال للفســـاد نعم

البيضاء والقبعة السوداء “لألسف،

فلسطينيا جرى صوب نقطة تفتيش بين

اســتجابة لدعــوة الزعيم مقتدى الصدر إلــى مواصلة حراك احتجاجي

الغربية ،وكــان يحمل ”سكينا فــي يده

تظاهـــر اآلالف مـــن مؤيدي الصدر،
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يعاني من الفقـــر” .وأضاف بلحيته

نعـــم لإلصـــاح” .كمـــا هتفـــوا أيضا

تســـلطت علـــى رقـــاب الفقـــراء

“بغـــداد حرة حـــرة ،يا فاســـد إطلع

والنـــاس ،بعـــض الفئـــات الطاغيـــة

برّ ة”.

المجرمة”.

ونـــدد أحد المتظاهرين ،من مدينة

دعوات للتظاهر في  25أكتوبر
وهـــزت الشـــارع العراقـــي مؤخـــراً

لألرقـــام الرســـمية ،ســـاهموا بنهب

بتوفيـــر فـــرص عمـــل وخدمـــات
عامـــة ومكافحـــة الفســـاد ،وصـــوالً

لوكالة فرانس برس إن العراق أبرز

مســـبوق .فبيـــن األول والســـادس

البصـــرة الغنية بالنفـــط في جنوب
ً
وفقا
البـــاد ،بـ”الفاســـدين” الذيـــن،

تظاهـــرات احتجاجيـــة تطالـــب

أكثـــر  450مليـــار دوالر خـــال
األعـــوام الـ 16الماضية .وقال نعيم

إلى إســـقاط الحكومة ،بشـــكل غير

منتجـــي النفـــط في منظمـــة أوبك،

مـــن أكتوبـــر ،قتـــل  110أشـــخاص

متظاهرون في كربالء (أ ب)

وأصيب  6آالف بجروح ،غالبيتهم

تولي رئيـــس الحكومة عـــادل عبد

رسمية.

ورغـــم التوتر السياســـي ،اســـتقبل

مـــن المتظاهريـــن ،بحســـب أرقـــام

المهدي منصبه.

وتنطلـــق دعـــوات علـــى وســـائل

العـــراق أكثـــر مـــن  3مالييـــن زائـــر
ً
بـــرا خالل األيـــام الماضية،
أجنبي

الحالي ،في ذكـــرى مرور عام على

ذكرى األربعينية.

التواصل االجتماعـــي للتظاهر في
الخامـــس والعشـــرين مـــن الشـــهر

غالبيتهـــم مـــن اإليرانييـــن ،إلحياء

وفاة  100إيراني في العراق ...واعتقال آخرين
» »أعلن القنصل العام اإليراني في

كربالء ،مير مسعود حسينيان ،أمس،

عن وفاة ما ال يقل عن  100زائر إيراني

تثبيت أول نقاط مراقبة وقف النار بالحديدة

شاركوا في مسيرة األربعين في

العراق هذا العام ،بحسب ما ذكره

دبي  -العربية.نت

ثبتت لجنة إعادة االنتش ــار األممية في

وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت

أول نقط ــة لمراقب ــة وقف إط ــاق النار

األمامي ــة لمدين ــة الحديدة ف ــي خطوة

الحدي ــدة ،غ ــرب اليم ــن ،أمس الس ــبت،

في المدينة ،بموجب اتفاق س ــتوكهولم
الموق ــع ف ــي ديس ــمبر الماض ــي بي ــن

الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

أمس نش ــر نقاط مراقبة على الخطوط

أولى من أجل تثبيت وقف إطالق النار
في المدينة.

بحضور رئيس بعثته ــا الجنرال الهندي
أباهيجي ــت جوه ــا عل ــى ب ــدء نش ــر

وتثبي ــت نق ــاط ضب ــاط االرتب ــاط بي ــن

القوات المشتركة والميليشيا الحوثية.

وس ــيثبت الفريق الي ــوم النقطة الثانية

في مدينة الصالح ،وغدا النقطة الثالثة
في ح ــوش األبقار والنقطة الرابعة يوم
األربعاء بمنطقة منظر.

إيران من معابر مختلفة.

 30بجروح ،وقد تم نقلهم إلى المستشفيات.

» »ووفق ًا للقنصل العام اإليراني في كربالء،

فباإلضافة إلى مصرع بعض الزوار اإليرانيين،

قد تم اعتقال عدد آخر من الزوار.

النقديــة ،بعدما أصبحت األزمة االقتصادية
الناجمــة عــن العقوبــات األميركيــة أكثــر
صعوبــة .وبنــاءً علــى تقديــرات نشــرتها
وكالــة “مهــر” شــبه الرســمية ،فقــد أوقفــت
الحكومــة اإلعانــات النقديــة عــن  400ألــف
شخص كانت تدفع لهم بدال عن دعم السلع

اتهامات متبادلة بين تركيا و”قسد” بشأن خرق الهدنة

“ســوريا الديمقراطية” تطالب بممر إنساني إلجالء الجرحى

المحظورة .ولهذا السبب تم توقيف

عدد من هؤالء األشخاص.

األساســية والمواد الغذائيــة التي تضاعفت

تطبيقــه أمــس بقطــع اإلعانــات وكانــت
ً
دوالرا)
تقــدر ب  45ألــف تومــان (نحــو 12

مايو  .2018ووفقا لموقع “اقتصاد أونالين”

للشــخص شــهريا .وأوضــح موقــع “اقتصــاد

إذ ارتفعــت أســعار الفواكــه والخضــراوات

اإليراني فسوف يبلغ عدد األشخاص الذين

أوناليــن” أن دفع اإلعانات النقدية إلى 700

واللحــوم أعلــى من غيرها من الســلع ،حيث

يتــم قطــع اإلعانــات عنهــم باســتمرار إلــى

ألــف إيرانــي قــد تــم قطعــه الشــهر الماضي،

ارتفــع ســعر اللحــوم  .% 95ووفقــا للمركــز،

حوالــي  24مليــون إيرانــي (مــن  80مليونــا

وأن أســماء  400ألــف شــخص صنفتهــم

فقــد بلــغ معدل التضخم نســبة  ،% 48نظرا

إجمالــي عــدد الســكان) بحلــول نهايــة العام

الحكومــة يــوم الجمعة هــم أولئــك الذين ال

لحجم االرتفاع المســتمر ألســعار الســلع في

اإليراني الحالي في  20مارس .2020

يحتاجــون إلــى الدعــم النقــدي .هــذا بينمــا

ظــل اســتمرار تدهور قيمة العملــة اإليرانية

وقــال المســؤولون إن القــرار الجديــد تــم

ذكــر مركــز اإلحصاء اإليرانــي ،أن ربع دخل

بسبب العقوبات األميركية.

أسعارها باستمرار منذ سريان العقوبات في

األســرة اإليرانيــة بــات ينفــق علــى المــواد

انتشار كثيف للجيش على مداخل وسط بيروت

اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم للبحث عن مخرج من األزمة

عواصم  -وكاالت

اتهمـــت تركيا ،أمس الســـبت ،القوات الكردية بخـــرق الهدنة في

أفـــادت مراســـلة “العربية” ،مســـاء أمس ،عن محاولـــة محتجين

محاذية لحدودها.

وإضرام النيران تحت جسر أساسي وسط العاصمة.

قطـــع طريق رئيـــس مؤدٍ إلى وســـط العاصمة اللبنانيـــة ،بيروت،

شـــمال ســـوريا ،علـــى أن ينســـحب المقاتلون األكـــراد من منطقة

كما أشارت إلى انتشار كثيف للجيش على مداخل وسط بيروت.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “القوات المسلحة التركية
ً
تمامـــا باالتفـــاق” الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه الخميـــس مـــع
تلتـــزم

وتدفق عشـــرات األلوف من المتظاهرين إلى شوارع لبنان أمس
فـــي ثالث يوم من االحتجاجات المناهضـــة للحكومة في أنحاء

الواليات المتحدة“ ،على الرغم من ذلك ،نفذ اإلرهابيون ( )...في
ً
هجوما في الساعات  36الماضية”.
المجمل 14

البـــاد ،ووجهوا غضبهم نحـــو النخبة السياســـية التي يحملونها

ً
أيضـــا ،اتهمت قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) أمس
بدورهـــا

مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع االقتصاد صوب الهاوية.

الجيـــش التركـــي بخـــرق الهدنـــة ،مؤكـــدة أن القـــوات التركيـــة

جندي يلوح لسيارة تابعة لـ”قسد” بالقرب من بلدة كوباني الحدودية أمس (أ ف ب)

وفـــي محاولة لتهدئـــة غضب المحتجين ،أعلـــن وزير المال علي

وطالبت واشـــنطن بالضغط لفتح ممر إنســـاني إلجالء الجرحى

وأكد مصدر في قوات ســـوريا الديمقراطية أن تركيا استهدفت

أنهمـــا اتفقا علـــى موازنة نهائية ال تتضمن أي ضرائب أو رســـوم

من رأس العين.

المشروع للمخدرات ،وبعض المواد

الغذائية والمشــروبات نظرا لزيادة األسعار،

بيروت  -وكاالت

والفصائـــل المدعومة من أنقرة غير ملتزمـــة بوقف إطالق النار.

يمتثلوا للتحذيرات الالزمة بشأن

القوانين العراقية ،خاصة النقل غير

بسبب العقوبات ..إيران تقطع اإلعانات عن  400ألف شخص

ف ــي الخام ــري بالكيل ــو  8ف ــي مدين ــة

ن ــت”  -إن األم ــم المتح ــدة أش ــرفت

ف ــي بي ــان  -اطلع ــت علي ــه “العربي ــة.

موقع “إيران إنترناشيونال”.

تواصــل الحكومــة اإليرانيــة قطــع اإلعانات

الحديدة لخفض التصعيد في المنطقة.

شخصا إلى
ً
سير .فيما تم نقل 454

اإليرانيين ،أول من أمس الخميس ،على

وجاء في نص االتف ــاق لفريق المراقبة

وق ــال المركز اإلعالم ــي أللوية العمالقة

عن  35زائراً لقوا حتفهم في حوادث

» »ومن بين هذه الحوادث ،حادثة حافلة الزوار

دبي  -العربية.نت

المشتركة ،نش ــرت أمس النقطة األولى

» »وأوضح أنه من بين هؤالء ،ما ال يقل

طريق جاصان-دوجوني بمحافظة واسط،

والذي أسفر عن مصرع  8أشخاص ،وإصابة

» »وقال حسينيان إن بعض الزوار لم

أكثر من  40نقطة في تل أبيض ورأس العين.

إعالم النظام السوري :القوات األميركية تدمر مقارها في الشمال

حســـن خليل ،أمس ،بعد لقاء مع رئيس الوزراء ،ســـعد الحريري،
إضافيـــة .مـــن جهته ،قال الرئيس ميشـــال عون علـــى تويتر إنه

متظاهر يلوح بالعلم اللبناني أمام إطارات محروقة في العاصمة بيروت أمس (أ ف ب)

“سيكون هناك حل مطمئن لألزمة”.
وقالـــت مصادر حكومية إن مجلس الـــوزراء ربما يعقد اجتماعا
طارئا اليوم للبحث عن مخرج من األزمة.

نصر اهلل يهدد بنزول أنصاره إلى الشارع

» »ذكر اإلعالم التابع للنظام السوري أن القوات األميركية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة
الغربي قبل انسحابها .كما دمرت مقارها على الطريق بين تل تمر والقامشلي.

» »وقال األمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله ،أمس ،إنه ال يؤيد استقالة الحكومة ،وإن البالد ليس لديها متسع من الوقت
لمثل هذه الخطوة نظرا لألزمة االقتصادية الحادة.

» »وكان البنتاغون ،أعلن األحد ،أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أمر القوات األميركية باالنسحاب جنوب ًا وليس مغادرة
سوريا.

» »وهدد نصرالله بنزول أنصاره إلى الشارع ،قائال“ :حركتنا مش بسيطة ،إذا ننزل على الشارع ده مش قرار بسيط ،يعني البلد كله بيروح
لمسار مختلف ،إن شالله ما ييجي وقته ،وإذا جه وقته ستجدونا جميعً ا في الشارع في كل المناطق وسنغير كل المعادالت”.

أردوغان يتوعد بسحق رؤوس األكراد

الجيش الليبي :هذه شروطنا لقبول أي عملية سياسة

جونسون يتمسك بموقفه من البريكست

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

دبي  -العربية.نت

لندن  -رويترز

طيـــب
توعـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب ّ

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي

قال رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس

أردوغـــان ،أمـــس الســـبت ،المقاتليـــن
األكراد في شـــمال شـــرقي سوريا ،قائالً

أنها غير مستعدة للقبول واالنخراط
ّ
حـــل
بـــأي عمليـــة سياســـية ،قبـــل
ّ

ينســـحبوا إلـــى خـــارج المنطقـــة العازلة

والقضاء على اإلرهاب في ليبيا.

إن بـــاده “ستســـحق رؤوســـهم” إذا لـــم
التـــي اتفقـــت أنقـــرة وواشـــنطن علـــى

إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وقـــال أردوغـــان فـــي خطـــاب “إذا لـــم

يتمّ االنســـحاب بحلول مساء الثالثاء،
فسنســـتأنف القتـــال مـــن حيـــث ّ
توقفنا

وسنواصل سحق رؤوس اإلرهابيين”.

فـــي حيـــن ،اتهـــم قائـــد قـــوات ســـوريا

الديمقراطيـــة ،مظلـــوم عبـــدي ،فـــي

تصريحات لوكالـــة فرانس برس ،تركيا
بمنع انســـحاب مقاتليه من مدينة رأس
ً
تنفيذا
العين في شمال شـــرقي سوريا،
التفـــاق وقف إطـــاق النار الـــذي ترعاه

واشـــنطن .وقـــال إن “األتـــراك يمنعـــون
انســـحاب قواتنا والجرحـــى والمدنيين

جونســـون إنه لن يتفاوض على تأجيل
آخـــر النســـحاب بـــاده مـــن االتحـــاد

الميليشيات المسلحة ونزع السالح

ً
محذرا من أنه “إذا لم
مـــن رأس العين”،
يتم االلتزام ،سنعتبر ما حصل لعبة بين
األميركيين وتركيا ،إذ من جهة يمنعون
انســـحاب قواتنـــا ،ومـــن جهـــة أخـــرى

ي ّدعـــون أنهـــا لـــم تنســـحب ،ســـنعتبرها
مؤامرة ضد قواتنا”.

جـــاء ذلك فـــي بيان نشـــرته مســـاء

الجمعـــة ،بمناســـبة انعقـــاد مؤتمـــر
حـــول ليبيـــا فـــي مدينـــة برليـــن

األلمانية ،أواخر هذا الشهر أو بداية
الشـــهر المقبل ،تحت إشـــراف األمم
المتحدة.

ودعـــت القيـــادة العامـــة للجيـــش،

فـــي غضـــون ذلـــك ،نشـــر مديـــر المركـــز

األطراف المنخرطة في المحادثات

مصطفـــى بالـــي ،مســـاء أمـــس فيديـــو

ليبيـــا في هذا المؤتمـــر ،إلى ضرورة

ألنقـــرة تهـــدد عناصـــر قـــوات ســـوريا

وحـــل التنظيمـــات والميليشـــيات

قائلين “بالذبح جيناكم”.

حتـــى يتمكـــن الليبيـــون مـــن إيجاد

اإلعالمـــي لقوات ســـوريا الديمقراطية،

الدولية التي ســـيتم إجراؤها بشـــأن

يظهـــر إحـــدى فصائـــل مســـلحة موالية

التأكيـــد على القضـــاء على اإلرهاب

الديمقراطيـــة فـــي رأس العيـــن بالذبح

المســـلحة ،ونـــزع جميـــع ســـاحها،

األوروبـــي (البريكســـت) بعدمـــا خســـر
اقتراعـــا برلمانيـــا ،أمـــس الســـبت ،ممـــا

حـــوار وطنـــي شـــامل يضمن الســـير
بالبـــاد نحـــو عملية سياســـية عادلة
ومتوافـــق عليهـــا فـــي ظـــل بنـــاء
دستوري يكون محل اتفاق”.
وأشار البيان في هذا السياق إلى أن
“أي عملية سياســـية لم تتوافر فيها
هـــذه الشـــروط األمنية ســـيكون من
ثبت
العبـــث الحديث عليهـــا وهو ما ُ

يضطره لطلب التأجيل.

وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322
عضوا مقابل رفض  306أعضاء لصالح
تعديـــل قدمـــه أوليفـــر ليتويـــن الوزيـــر

السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين.
ووفقـــا لتشـــريع تـــم إقـــراره فـــي وقت
ســـابق ،تلـــزم نتيجـــة هـــذا التصويـــت

جونســـون بإرســـال طلـــب لالتحـــاد

األوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر

طيلة األربع سنوات الماضية ،حيث
إن المجموعات اإلرهابية ُتفشل كل

من التكتل والمحدد في  31أكتوبر.

الجهـــود بهـــذا االتجـــاه ،األمـــر الذي

لكن جونســـون تعهد مـــرارا بعدم القيام

جعل من المحتم إزالة هذه العوائق

بذلـــك وتمســـك بموقفـــه مجـــددا يـــوم

لتسير العملية السياسية لألمام”.

وقـــال أمام البرلمان بعـــد التصويت ”لن

أمس.

أتفـــاوض علـــى التأجيـــل مـــع االتحـــاد
األوروبي ،وال القانون يلزمني بذلك“.
وتابع قائال ”سأقول ألصدقائنا وزمالئنا
في االتحاد األوروبـــي ما قلته بالضبط
للجميع على مدى الــــ 88يوما الماضية،
أال وهـــو أن أي تأجيـــل جديـــد ســـيضر
بهـــذه البلد وســـيضر باالتحاد األوروبي
وسيضر بالديمقراطية“.
وقـــال رئيـــس مجلس العمـــوم جيكوب
ريس-مـــوج إن البرلمـــان ســـيناقش
اتفـــاق جونســـون المتعلق بالبريكســـت
وسيجري تصويتا عليه غدا اإلثنين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“بايدك  ”2019أعلى درجات التكامل والتنظيم
تســـتضيف البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن  30 - 28أكتوبر الجاري النســـخة

العســـكرية واألمنية فـــي المنطقة ،حيث تعرض فيه مختلف الشـــركات

ســـيدي صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد

لتبادل المعرفة والتعاون في مجال التصنيع العسكري والدفاعي ،فضال

الثانيـــة من معرض ومؤتمـــر البحرين الدولي للدفاع الـــذي يقام برعاية
المفـــدى القائـــد األعلى حفظه هللا ورعاه ،وبدعـــم كبير من قائد الحرس

الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ســـمو اللواء الركن الشـــيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،ومساندة قوة دفاع البحرين ،الكيان العسكري

الشامخ الذي يعطي دروسا كثيرة في البطوالت والشجاعة ومساهمته

القوية والمتواصلة في تعزيز األمن واالستقرار.

كان لي شـــرف الحضور كمتابع للنســـخة األولى من المعرض الذي حقق
نجاحا كبيرا على كل المستويات ،حيث كانت مؤشرات النجاح واضحة
بفضـــل تضافـــر جهـــود الجميـــع والرؤيـــة المتكاملة للمنظميـــن ،فمعرض

 2017سجل مشاركة  180شركة من مختلف دول العالم وبلغ عدد الزوار

 9120زائرًا من  49دولة ،كما حصل المعرض على جائزة أفضل معرض
فـــي الشـــرق األوســـط لعام  ،2018ودون شـــك ســـيحقق معـــرض 2019

نجاحـــا مماثـــا إن لم يكـــن أكبر وأوســـع كونه أصبح من أهـــم المعارض

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

العالمية مشاريعها المتطورة ،ناهيك عن أن المعرض يوفر قاعدة مميزة
عن أنه ملتقى عالمي للخبراء وكبار المســـؤولين العســـكريين وأصحاب

القـــرار بمـــا يخدم األمـــن والســـام العالمـــي واإلقليمي ويعـــزز التضامن

والعمل المشترك لصالح الشعوب.

» »إن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع أصبح منصة دولية
متميزة بتحقيقه أعلى درجات التكامل والتنظيم ،وبرز على
المسرح الدولي بقوة وثبات كنموذج مثالي لعرض األنظمة
الدفاعية المتطورة واإلبداع واالبتكار في هذا المجال على
مختلف األصعدة ،وكل يوم تسجل البحرين ريادتها في تنظيم
أكبر المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم وإثراء عمل
االستراتيجيات الدفاعية واألمنية لتحقيق األمن واالستقرار
وتنمية وازدهار الشعوب ،فلهذا الوطن العزيز دوره الفاعل
والجهد والعطاء لتعزيز مبادئ السالم وكذلك مواجهة التحديات
وكل الظروف.
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بدور عدنان

ويحكم أيها المتأتركون
لـــم أســـتغرب ً
أبدا تصريـــح وزير الدفاع القطـــري خالد العطيـــة عندما وصف ما

تقوم به تركيا في سوريا بأنه ليس جريمة ،بل إن ما تقوم به حماية لنفسها من
ً
كثيرا عند المسؤولين القطريين عن
اإلرهاب ،حيث إن مفهوم اإلرهاب مختلف
غيرهم من دول العالم.

فقطر تعتقد أن دول العالم التي أدانت تركيا النتهاكها األراضي السورية وغزوها
لها ،ضاربة جميع القوانين واألعراف الدولية عرض الحائط تحت ذريعة حماية
أمنهـــا القومـــي من األكراد ،مخطئة ،وأنها تتجنى عليهـــا وال تتفهم مخاوفها من

خطـــر اإلرهابيين ،حيث إن قطر الدولة الوحيـــدة التي تفقه مضامين ومفاهيم
ً
جليا في سياســـاتها ضد جيرانها من
األمـــن القومـــي واإلرهاب!! ذلك ما ينعكس

دول مجلـــس التعـــاون .قطر التي ضربت أروع األمثلـــة وأبرز العناوين في عدم

احترام الشـــأن الداخلي والتدخل في الشأن المحلي للدول المجاورة واقتناص

الفـــرص إلثـــارة وإذكاء الفتن تعظ دول العالم وتبرر لتركيا ما فعلته ،دون شـــك

من حقها أن تحاضر في األعراف والقوانين الدولية فســـجلها الناصع والمشرف

يشفع لها بذلك!!
ً
جدا هذا التقارب والدفاع المســـتميت من قطر عن األتراك الذين اعتدوا
جميل
ً
على أرض عربية فالواضح أن قطر انســـلخت من عروبتها علنا وباتت متأتركة

أكثر من األتراك أنفســـهم حتى وصلت لمرحلة الوقوف في صف مخالف للدول
العربيـــة التـــي أدانت العـــدوان التركي ،إال أن قطر أبـــت أن تعتنق نفس الموقف
ٌ
صراحة،
العربـــي الموحـــد ،لم ال ،فهي اليوم تبرأت من عروبتهـــا وباتت متأتركة

وأصبحت المتحدث الرسمي والمحامي الخاص لتركيا في المنظومة العربية.

إذا نظرنا لواقع األمر بكل عقالنية نرى أن الموقف القطري متوقع وغير مستغرب
ً
خصوصا في ســـوريا عبر تمويل كل من
أبـــدا ،فقطر تتشـــارك مع تركيا اإلرهاب

داعـــش والقاعـــدة المتمثلين في جبهة النصرة ،حيث إن قطر تمطرهم باألموال

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

سيفنون قبل 2030
لست أنا من نطق ذلك ،ولست أنا من رفع الستار رغم أنه مكشوف منذ البداية،

الوقـــت هـــذه المرة ألن يثبت لنا النواب جديتهم ليس فقط بالكالم ،إنما بالفعل،

عـــدم قيـــام الجهـــات المختصة ببحرنة الوظائـــف في القطاعيـــن العام والخاص

إلرشاد لهذه الهيئة التي ال يكف المسؤولون فيها عن التصريحات الوردية ،هذه

بل جاء هذا الواقع الذي أكدت عليه كثيرا ،من لجنة التحقيق البرلمانية بشـــأن
بدورهـــا ،ومـــا ورد مـــن معلومـــات فـــي رد وزارة العمـــل أثـــار اســـتغراب النـــواب

نظـــرًا لوجود أعداد كبيرة من المهندســـين وخريجـــي تخصصات الحقوق وعلم
االجتمـــاع وتقنيـــة المعلومـــات على رأس قوائـــم الباحثين عن عمـــل ،وأن عد ًدا
منهم على قوائم االنتظار منذ فترة غير قصيرة.

هـــي لجنـــة برلمانية قالـــت ما ينهي الجدل بشـــأن دور هيئة ســـوق العمل ومعها

وزارة العمل في خلق ملحمة بكائية للباحثين عن عمل منذ سنوات ،وغالبيتهم
من خريجي الطب والهندسة والحقوق ،وغيرها ،في الوقت الذي لو فتشنا فيه
وزارات الدولـــة ومـــن يحتكر هذه الوظائف ســـ ُن ْ
صدم ،قد يقـــول قائل إن هؤالء

محلية ووطنية وإحاللها مكان هؤالء؟ إن لم نفعل ذلك وبقرار حاســـم ســـيبقى

فعليـــا على أرض الواقع .وتبيـــن أنه ال توجد خطة
معلومـــات تفيـــد بتنفيذ ذلك
ً

نهاية أعمارهم كذلك ،أنا أعرف أن هناك وزارات فيها من المحامين والمهندسين

وطنيـــة لســـوق العمل في الوقت الراهـــن ،وبالرغم من مهام هيئة تنظيم ســـوق

العمل بوضع خطة وطنية لســـوق العمل كل سنتين إال أن آخر خطة تم تقديمها
كانت للفترة من 2007-2009م ،وبعدها لم ترد أية خطة في الجريدة الرسمية”.

لـــي طـــوال الفتـــرة الماضية تحاملـــي وتقصدي هيئة ســـوق العمل
كان يؤخـــذ عَ ّ

ووزارة العمـــل ،واآلن هـــذا تقريـــر نيابي قال أكثر مما قلتـــه وفضح أكثر ،وحان

واألسلحة وتهريب النفط إلى هذه الجماعات اإلرهابية وعلى ضوء ذلك وجب

أن تقف قطر إلى جانب شقيقتها في الجرم ،تركيا.

» »وجود قطر في المنظومة العربية أصبح غير مرغوب فيه من قبل العديد
من الشعوب العربية كما هو عند الشعوب الخليجية ،لكن دائم ًا ما تقف
ال وشعوباً،
بالحسبان لدينا أواصر الدم والقربى والمصير المشترك ،دو ً
والتي ضربت بها قطر عرض الحائط.

والطريـــق لـــوزارة العمل وهيئة ســـوق العمـــل أعتقد أنها قصيـــرة وال يحتاجون

واتضـــح كذلـــك أن هنـــاك نســـبة كبيرة من “األجانـــب في القطـــاع الخاص يفوق
ً
فعليا
تحـــركا
عددهـــم الــــ  400ألـــف عامـــل ،وأن النـــواب لم يلمســـوا حتـــى اآلن
ً
وملموســـا إلحـــال البحرينييـــن فـــي وظائـــف القطـــاع العـــام ،ولـــم تردهـــم أيـــة
ً

بتنسيق مع األتراك الذين يستغلون حدودهم المتاخمة لسوريا إليصال األموال

سمر األبيوكي

خبـــرات أجنبيـــة! علـــى عيني ،ولكـــن إلى متى؟ ألـــم يحن الوقـــت لصنع خبرات

هـــؤالء محتليـــن للوظائف حتى نهايـــة أعمارهم وســـيبقى أبناؤنا عاطلين حتى

أكثر من الخريجين ،ولو استبدلنا بعضا من هؤالء لحلت مشكلة كبيرة.

إن الحديـــث عـــن خطـــة وطنية للتوظيف صـــار بحاجة لرؤية أوســـع ،ولن يصل
الخريجون لتلك الرؤية ألنهم سيفنون بفضل معاناتهم مع البطالة.

تحية فخر واعتزاز لجاللته
وأخيـــرا تحقـــق الحلم وأصبحنا قاب قوســـين أو أدنى من انطالقة حقيقية
لخطط اســـتراتيجية تعزز اســـتخدامات الذكاء الصناعـــي الذي بات حقيقة

يعيشـــها العالم بأســـره ،وإن كنا مازلنا في بداية الطريق إال أن خطاب جاللة
الملـــك المفـــدى الذي ألقـــاه فـــي دور االنعقاد الثانـــي من الفصل التشـــريعي

		
» »تنويرة :تنتهي رحلة الشمس عندما تبدأ رحلة القمر.

الخامس شـــكل جـــرس إنذار مهم ،فجاللتـــه أول قائد عربي ومســـلم يدعو

صراحة خالل حدث مهم كهذا إلى ضرورة االلتفات إلى الذكاء االصطناعي

واالهتمام بآخر مستجدات التقنية والتكنولوجيا.

لقـــد كتبـــت مـــرارا مقاالت تدعو إلـــى االهتمـــام بالـــذكاء االصطناعي وكنت

كغيري أبذل جهودا فردية للتعريف بأهمية هذا المجال ومحاوالت االلتفات
B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“البحرين ليست جنة ..لكنها ليست جحيما”
أعجبني جدا هذا العنوان الذي استخدمه الكاتب الكبير األستاذ عبدالمنعم

إبراهيـــم فـــي عمـــوده بجريدة أخبـــار الخليج ،ورغـــم اختالف الفكـــرة التي
قـــررت أن أكتـــب عنهـــا عن التـــي وردت في عمـــود كاتبنا الكبيـــر ،إال أن هذا

العنـــوان المعبـــر جعلني أنظر حولي ،بـــل أنظر إلى العالم كله ودارت رأســـي

دورة كبيرة أتأمل فيها أحوال العالم ومعاناة الشـــعوب والحروب المشتعلة
هنـــا وهناك والشـــعارات المرفوعـــة والذرائع التي يتذرع بهـــا هذا وذاك لكي

يجعل من حربه حربا مقدسة.

تأملـــت الدمـــار الكثير وســـقوط زعامات وصعـــود أخرى ،تأملـــت المجاعات

والتشـــرد وتشـــتت أفراد العائلة الواحدة .تأملت كل هذا وقلت لنفســـي أوال

ال توجد جنة على األرض فكل شعب يسعى لألفضل ،وكما يقال الحاجة أم

االختراع ،وحاجة البشر إلى الرفاهية هي التي تدفعهم للعمل أو الدراسة.

والبحريـــن جزء من هذا العالـــم يتطلع بعض أبنائها إلى وظيفة تحميهم من

الفقر ويتطلع بعضهم اآلخر إلى ســـكن يتزوج ويعيش فيه ،ويتطلع غيرهم

إلـــى ألوان مـــن االحتياجات وألوان من الرفاهية ،شـــأنهم شـــأن األميركيين
والصينيين وشعوب الدول التي تمتلك من أسباب القوة ما ال يملكه غيرها.
البحريـــن اســـتطاعت أن تمـــر ســـالمة ممـــا لـــم يســـتطع أن يمـــر منـــه غيرها،
والبحرين لديها األمن واألمان وكرامة اإلنسان.

إليـــه بشـــتى الطرق كواجب حتمـــي تمليه علي األمانـــة العلمية وأخالقيات

المهنة الصحافية التي اختلف شـــكلها في العشر سنوات األخيرة عما كانت
عليه بفضل الذكاء االصطناعي الذي لم نستخدم منه حتى اآلن ما يساوي

الواحـــد بالمئة ،رغـــم أن دوال أخرى تعمقت به واســـتحدثته بل أدرجته في
موادها الدراسية.

وكمـــا يقـــول المثل أن نصل متأخرين خيرا من أن ال نصل ،فها نحن نســـتعد
الستقالل مركبة قطار التنمية التقنية مع مصاف الدول العظمى والمتقدمة،
وتضاهينـــا في االهتمـــام بتلك العلوم دولة اإلمـــارات العربية المتحدة التي
أعلنـــت مؤخرا افتتاح كليـــات تقنية لتدريس الـــذكاء االصطناعي لمختلف
الدرجات العلمية.

وال أزيد على جاللته ،لكن مشـــاعر الفخر واالمتنان وشـــعور الفرحة التي ال
توصف ،كلها مشـــاعر مختلطة مررت بها أثناء جلوســـي في حضرة جاللته

البحريـــن لـــن تصبـــح جحيما أبدا في ظل حكم رشـــيد يتعامـــل بمنهج األب

واســـتماعي لتلك الكلمات النيرة التي تختصـــر الكثير والكثير ،وتبدو كاليد

مكانتها المحترمة التي يضعها العالم فيها.

يعيشه ويلمسه المواطنون.

مـــع كل أبنائـــه ويتعامل مع العالم الخارجي بما يضمن للبحرين أن تبقى في
البحرين ال تتآمر على أحد وال تشارك في مؤامرة ضد أحد.
البحريـــن كانـــت وال تـــزال وفية لـــكل القضايـــا العربية ولم ولـــن تكون يوما
سكينا في خاصرة األمة.
» »ربما ال تملك البحرين من الموارد ما يملكه غيرها ،لكنها ستبقى
واحة لألمن واألمان.

الممتـــدة لـــكل أصحاب الفكـــر النير وســـلوك الحداثة التقني الـــذي يجب أن
» »ومضة :استطاعت البحرين أن تكون رائدة في عدد من المجاالت منها التعليم،
فأضحت لؤلؤة الخليج عاصمة للثقافة والتنوير وهاهي من بعد خطاب جاللة
الملك المفدى ستخطو خطوات جديدة نحو علوم ذات أفق متسع وستصبح
كعادتها خالية من األمية التقنية بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها
الذين أعدوا العدة لترجمة تلك الكلمات النيرة إلى خطط استراتيجية تنفذ على
أرض الواقع وتجني ثمارها األجيال القادمة.

سلة الرفاع تطير

 10أندية وقعت اتفاقية شراكة مع نون للساعات

للمغرب
سبورت

المؤيد :االتفاقية خطوة في طريق التحول إلى صناعة الرياضة

غ ــادر مـســاء أمــس الفريق األول لـكــرة السلة

بنادي الرفاع متوجها إلى مدينة سال المغربية؛

استعدادا للمشاركة في بطولة األندية العربية،

التي ستقام خالل الفترة من  21وحتى  31من

وزارة شؤون الشباب والرياضة

شهر أكتوبر الجاري ،بمشاركة  14فريقا عربيا.

أكـــد وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة

وأعلن النادي عن تعاقده مع الالعب األميركي

أيمـــن المؤيـــد حـــرص الـــوزارة علـــى

ماردي كولينز؛ ليمثل صفوف فريق السلة في

دعـــم األندية الوطنيـــة والوقوف إلى

البطولة إلى جانب مواطنه جوزيف جونز.

وتعتبر هــذه هي المشاركة الخارجية األولــى

جانبهـــا؛ مـــن أجـــل تحقيق قـــدر كبير

النادي.

بمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة التحـــول إلى

لسلة ال ــرف ــاع بـعــد إع ــادت ــه ن ـشــاط الـلـعـبــة في

فـــي التنوع بمصـــادر إيراداتها المالية
صناعـــة الرياضـــة عبـــر االســـتغالل
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األمثـــل لشـــعارات األنديـــة الوطنيـــة

والعمـــل على تســـويقها بطابع عصري
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والدخـــول فـــي شـــراكات متميـــزة
مـــع القطـــاع الخـــاص؛ ليكون شـــريكا
مـــع األنديـــة الوطنيـــة فـــي تطويـــر

منظومتهـــا االســـتثمارية بمـــا يعـــود
بالشـــكل اإليجابـــي علـــى مســـيرة

الهاشمي تشارك بورشة األمن والسالمة

األنديـــة ودعـــم خزينتهـــا الماليـــة،

مشـــيرا إلى أن وزارة شـــؤون الشباب
والرياضـــة طرحـــت العديـــد مـــن

اتحاد الكرة

الفـــرص االســـتثمارية واالقتراحـــات

بترشيح من االتحاد البحريني لكرة

واألفـــكار علـــى األنديـــة الوطنيـــة؛

ورشـــة عمل األمن والسالمة ،والتي

وبعيـــدة عن االســـتثمارات التقليدية،

خـــال الفترة  17وحتـــى  19أكتوبر

من المقترحات والفرص االستثمارية

كوااللمبور.

االستثمار فيها.

القـــدم ،شـــاركت ريـــم الهاشـــمي في

الســـتغالل مواردهـــا بصـــورة عصرية

أقامها االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم

وســـتواصل العمل على تقديم المزيد

الجـــاري فـــي العاصمـــة الماليزيـــة-

التـــي تخدم األنديـــة الوطنية وتدعم

وجاءت مشـــاركة ريم الهاشـــمي في

جاء ذلـــك أثناء حضور وزير شـــؤون

ورشـــة العمل اآلســـيوية ضمن إطار

المؤيد يشهد توقيع اتفاقية األندية مع شركة نون للساعات

عبدالعزيـــز الكوهجـــي ،نـــادي النجمة

نون للســـاعات األولى مـــن نوعها في

الشـــركة الوطنيـــة تجـــاه حواضـــن

القصيـــر ،النادي األهلـــي علي فيصل،

الموجهـــة لقطـــاع االندية وستســـاهم

بصـــورة مباشـــرة مـــن خـــال هـــذه

صـــاح بوزيد ،نـــادي المنامة حســـين
نادي الشـــباب عبدهللا الموالني ،نادي

المالكيـــة عمران عبدهللا ،نادي الرفاع
علـــي القعـــود ،نـــادي الرفاع الشـــرقي

محمد بسام.

وتابع وزير شؤون الشباب والرياضة
تصريحـــه بالقـــول “نعمـــل جنبـــا إلـــى

جنب مـــع األنديـــة الوطنيـــة لتحقيق

رؤيـــة واضحـــة حـــول تنويـــع مصادر

الدخـــل واالســـتغالل األمثـــل لمـــوارد

ريم الهاشمي

الشـــباب والرياضـــة لحفـــل توقيـــع

القـــدم علـــى الدفـــع بالكوادر الشـــابة

أمـــن وســـامة مـــع االتحـــاد الدولـــي

وطنيـــة وشـــركة نـــون للســـاعات،

بمختلف البرامج والورش واألنشطة

فـــي عـــدد مـــن البطـــوالت العالميـــة

بتصنيـــع ســـاعات تحمـــل شـــعارات

وبطـــوالت ومنافســـات كـــرة القـــدم

مـــن الـــورش كورشـــة عمـــل األمـــن

الرياضيـــة علـــى أن تحصـــل األنديـــة

وتعتبـــر مشـــاركة ريم الهاشـــمي في

مقر (الفيفا) بسويسرا ،باإلضافة إلى

نســـبة من المبيعات؛ األمر الذي يمهد

مـــدار  3أيـــام فـــي ماليزيـــا؛ تمهيـــدا

في كأس العالم للســـيدات تحت 17

ووقـــع االتفاقيـــة مـــن جانـــب شـــركة

طموحـــات مجالـــس إدارات األنديـــة

بطولة آســـيا للفتيات تحت  19سنة

العالم للناشئين في الهند عام ،2017

التنفيذي لشـــركة نون للساعات ومن

منتسبيها”.

وتعد ريم الهاشمي معتمدة كضابط

تحت  20عاما في الهند عام .2018

حـــرص االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة

اتفاقيـــة الشـــراكة بيـــن عشـــرة أندية

من الجنســـين للمشـــاركة واالنخراط

لكـــرة القـــدم (الفيفـــا) ،إذ شـــاركت

والتـــي بموجبهـــا ســـتقوم الشـــركة

المرتبطـــة بالعمـــل الرياضـــي عموما

واآلســـيوية ،باإلضافـــة إلـــى عـــدد

األندية الوطنية وتسويقها للجماهير

والســـامة الدولية التـــي أقيمت في

الوطنيـــة بموجب هذه االتفاقية على

الورشـــة اآلسيوية التي أقيمت على

المشـــاركة كضابطـــة أمـــن وســـامة

الطريق إلى دعم األندية ماليا.

لمشاركتها كضابط أمن وسالمة في

عامـــا فـــي األردن عـــام  ،2016كأس

نون للســـاعات طالل فخـــرو الرئيس

باإلضافة إلى كأس العالم للســـيدات

جانب نادي المحرق غازي ناس ،نادي

خصوصا.

التي ستقام في تايلند.

الحـــد أحمـــد البهدهـــي ،نـــادي الحالة

ختام المعسكر التدريبي الداخلي للبوتشيا

أقيم بمشــاركة مــن المدربين واإلداريين وأفــراد المنتخب

األنديـــة وفرصهـــا االســـتثمارية التي

تمتلكها بما يتوافق مع إســـتراتيجية
ممثل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن
الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلـــى

للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر
بن حمـــد آل خليفة في دعـــم األندية
الوطنيـــة ومســـاندتها؛ للحصـــول

علـــى عوائـــد اســـتثمارية مهمـــة تلبي
والعبيهـــا

وجماهيرهـــا

وجميـــع

وأشـــار أيمن المؤيـــد “تعتبر االتفاقية

الموقعة بين األندية الوطنية وشركة

اختتمـــت اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينية

ت ــوج منتخبنا الوطني للفتي ــات لكرة الطاولة

البوتشيا الذي اقيم خالل الفترة من 13

المقامة في ش ــرم الش ــيخ بمش ــاركة  15دولة

وأفراد المنتخب.

بتوجيهـــات ســـعادة الشـــيخ محمـــد بـــن

دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية
البحرينية فـــي تقديم الورش والدروات

الوطنيـــة لترتبـــط بمنتجـــات تحمـــل

شـــعارات األنديـــة ،كمـــا أن االتفاقيـــة
تعطـــي األنديـــة الوطنيـــة نســـبة مـــن

المبيعـــات نظيـــر تســـويق الشـــركة
للســـاعات التـــي تحمـــل شـــعارات

األندية”.

ودعا وزير شـــؤون الشباب والرياضة
جميـــع األنديـــة الوطنية إلـــى االتجاه
نحـــو تســـجيل شـــعاراتها كعالمـــة

تجاريـــة ،األمر الذي يضمـــن حمايتها
ويعطـــي النـــادي كافـــة حقوقـــه فـــي

االســـتغالل األمثـــل لشـــعاراته فـــي

العديد من المنتجات.

مـــن أجـــل توقيع االتفاقيـــة التي نأمل
أن يكـــون مردودهـــا إيجابيـــة علـــى

األندية الوطنية”.

ومـــن ناجيتهم ،أعـــرب ممثلو األندية
الوطنيـــة عن شـــكرهم وتقديـــره إلى

وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة
علـــى اهتمامـــه الكبيـــر بدعـــم األندية

الوطنية وطرح األفكار التي تســـاهم
فـــي االرتقـــاء بالجوانـــب الماليـــة

واالســـتثمارية في األنديـــة الوطنية،
مشـــيرين الـــى أن االتفاقيـــة الموقعة
مـــع شـــركة نـــون للســـاعات ســـتمنح

األنديـــة مســـاحة واســـعة مـــن تنويع

ومـــن جانبـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيذي

مصـــادر الدخـــل وتعطـــي منتســـبي

نون للساعات على الدخول في شراكة

للمشـــاركة فـــي دعـــم النـــادي وتنويع

لشركة نون للســـاعات “حرصت شركة
مـــع األنديـــة انطالقـــا من مســـؤوليات

النـــادي وجماهيـــره فرصـــة مثاليـــة
مصادر الدخل.

مصر والجزائر وذلك بنتيجة (.)3/1

وعل ــى الرغ ــم م ــن تقدي ــم الالعب ــات مري ــم

هـــذا المعســـكر يأتـــي ضمن سلســـلة من

والمشاركة فيها بمكافأة عالية ،كما اشاد

االســـتغالل األمثل لشـــعارات األندية

تعاونه مع الشـــركة واالندية الوطنية؛

ض ــد اتحاد إفريقيا والمك ــون من العبات من

البحرينيـــة الســـيد علـــي الماجـــد بـــأن

والفنـــي الالعبيـــن لتنظيـــم البطـــوالت

والوقـــوف الـــى جانبهـــا ،إضافـــة إلـــى

وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة على

وخ ــاض منتخ ــب الفتي ــات المب ــاراة النهائية

وأكـــد األميـــن العـــام للجنـــة البارالمبيـــة

اإلعاقـــة وذلـــك لتهيئـــة الطاقـــم االداري

الوطنيـــة مســـاحة لدعـــم أنديتهـــا

نســـبة من مبيعات الســـاعات ،ونشـــكر

و 150العبا والعبة وتختتم اليوم األحد.

مجموعـــه مـــن المدربيـــن واإلدارييـــن

مـــع االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة ذوي

تمنـــح وتعطـــي جماهيـــر األنديـــة

عوائد ماليـــة لألندية من خالل منحها

بالميدالي ــة الفضية في بطول ــة مصر الدولية

 -17أكتوبـــر الجاري باالتحاد ،بمشـــاركة

اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة بالتعاون

االســـتثمار باألنديـــة الوطنيـــة ،والتي

للتعاون بين الجانبين ،والتي ســـتوفر

انطــاق منافســات الزوجــي والفــردي يــوم أمــس

اللجنة البارالمبية

المعســـكرات والبرامـــج التـــي تنظمهـــا

تلـــك االتفاقيـــة فـــي تنويـــع مصـــادر

االتفاقية التي تمثل انطالقة حقيقية

“نواعم الطاولة” يحصدن فضية “دولية مصر”
اتحاد الطاولة

المعســـكر التدريبـــي الداخلـــي لمنتخـــب

سلسلة األفكار والفرص االستثمارية

الشباب والرياضة في المملكة ودعمها

جانب من ختام المعسكر

التدريبيـــة

والمعســـكرات

وفاطم ــة العال ــي رقي ــة الياس ــي وأمروت ــا
مس ــتويات ممي ــزة ف ــي المواجه ــة ،إال أنه ــن

المتعلقـــة

بجهود المحاضريـــن من المملكة العربية

خسرن المواجهة.

العامليـــن والالعبين ليكونوا ذوي كفاءة

معلومات وتطبيقات مهمة شملت جميع

بعد ختام المباراة.

وتخلل المعسكر اربع ورش عمل تناولت

ش ــكره وتقديره إل ــى الالعبات على جهودهن

ونظرياتهـــا الى جانب تعليم أساســـيات

عليه طوال منافس ــات الف ــرق ووصولهن إلى

بمختلـــف الجوانـــب الرياضيـــة لجميـــع

عاليـــة وعلى أتـــم االســـتعداد للبطوالت
ً
تحقيقا لرؤية وأهـــداف اللجنة
القادمـــة

الســـعودية في المعســـكر بما قدموه من
مجاالت لعبة البوتشيا.

وتقلدت العبات المنتخ ــب الميدالية الفضية
وأع ــرب رئي ــس الوف ــد محم ــد جعف ــر ع ــن

البارالمبية البحرينية في تنظيم مختلف

شرح أساسيات وتصنيف لعبة البوتشيا

المبذول ــة والمس ــتوى الجي ــد ال ــذي ظه ــرن

مملكـــة البحريـــن وعلمهـــا عاليـــا ،منوهـــا

التدريب والتحكيم وتطبيقات عمليه.

المباراة النهائية بكل جدارة واس ــتحقاق بعد

البطـــوالت والمشـــاركة فيهـــا لرفع اســـم

جانب من التتويج

الفوز على منتخبات مصر وبولندا في األدوار

أن ه ــذه المتابعة واالهتم ــام أعطت الالعبات

السابقة ،مبينا أن المستوى كان مميز.

دفع ــة معنوي ــة عالي ــة لتقدي ــم المس ــتويات

وبدأت منافسات الزوجي والفردي يوم أمس

المميزة.

وتستمر حتى مساء اليوم األحد.

وتمن ــى محم ــد جعف ــر كل التوفي ــق والنجاح

وأش ــاد محمد جعفر بالمتابعة المس ــتمرة من

لالعب ــات ف ــي منافس ــات الف ــردي والزوج ــي

رئيس ــة مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة

والظهور بمس ــتوى جيد في البطولة والسعي

الطاول ــة الش ــيخة حي ــاة بن ــت عبدالعزي ــز آل

للوص ــول إل ــى المباري ــات النهائي ــة والتتويج

خليف ــة وكاف ــة أعضاء مجل ــس اإلدارة ،مبينا

بإحدى الميداليات الملونة.

“أحمر اليد” يواجه إيران بتصفيات طوكيو 2020
محمد الدرازي

يواجــه منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليد ،نظيره منتخب إيران ،في الســاعة السادســة مســاء ،ضمن منافســات الجولة الثانية لحســاب المجموعــة الثانية من

التصفيــات اآلســيوية للرجــال المؤهلــة لــدورة األلعــاب األولمبيــة “طوكيــو  ،”2020التي تســتضيفها الدوحة خالل الفتــرة من  17إلــى  26أكتوبر الجاري

بمشاركة  8منتخبات هي :الكويت ،قطر ،السعودية ،هونج كونج ،إيران ،الهند وكوريا الجنوبية ،إلى جانب منتخبنا الوطني.
وكان منتخبنـــا قد اســـتهل مشـــواره

إلـــى الدور نصف النهائي والذي يقام

المؤهلة إلى األولمبياد.

علـــى المنتخـــب الكويتـــي يوم أمس

فيـــه أول المجموعة األولى مع ثاني

فـــي البطولـــة المـــدرب اآليســـلندي

في تصفيـــات طوكيـــو  2020بالفوز

األول بنتيجـــة  ،26/21إذ يأمـــل
رجـــال األحمر بتكـــرار االنتصار الذي

سيؤمن لمنتخبنا العبور والتأهل إلى
الدور نصف النهائي.

فـــي  24أكتوبر الحالي ،حيث يلتقي

المجموعة الثانيـــة وأول المجموعة
الثانيـــة مع ثانـــي المجموعة األولى،
علـــى أن يتأهـــل الفائـــزان لخـــوض

المبـــاراة النهائيـــة فـــي  26مـــن

ويقـــود تدريـــب منتخبنـــا الوطنـــي

آرون ،وتضـــم قائمتـــه  18العبـــان
وهـــم :حســـين الصياد ،مهدي ســـعد،
علـــي ميـــرزا ،محمـــد ميـــرزا ،محمـــد

عبدالحســـين ،حســـن الســـماهيجي،

وتكمن أهميـــة اللقاء اليوم في كون

الشـــهر ذاتـــه علـــى البطاقـــة المؤهلة

وحسم التأهل لنصف نهائي البطولة،

وســـيتأهل الفريـــق البطـــل مباشـــرة

شـــهاب ،محمـــد عبدالرضـــا ،حســـين

تصفيـــات

السالطنة ،علي عيد ،علي عبدالقادر

الفائـــز ســـينفرد بصـــدارة المجموعة

إذ كان منتخـــب إيـــران قـــد فاز على

كوريا الجنوبية .27/26

ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة

لألولمبياد.

إلـــى أولمبيـــاد طوكيـــو  ،2020فيمـــا

ســـيخوض

الوصيـــف

الملحـــق للمنافســـة علـــى المقاعـــد

بـــال بشـــام ،احمـــد المقابـــي ،محمد

حبيـــب ،قاســـم الشـــويخ ،حســـن
محفـــوظ ،عبـــدهللا الزيمـــور ،جاســـم

واحمد جالل.

حسين عياد يعود في بريف 29
اللجنة اإلعالمية

يعود الالعب المحترف البحريني حس ــين

ويستعد عياد للمشاركة في النسخة الـ،29

المرة في النسخة التاسعة والعشرين ،التي

زاراهوف في وزن الذبابة.

عياد مجددا لمنافسات بطولة بريف ،وهذه
ستحتضنها مملكة البحرين ضمن فعاليات
أس ــبوع بريف الدولي للقتال  ،2019والذي
س ــينظمه االتحاد البحرين ــي لفنون القتال

المختلط ــة بالتع ــاون م ــع منظم ــة بري ــف
واالتح ــاد الدولي لفنون القت ــال المختلطة
ف ــي الفترة م ــن  16 10-نوفمبر على صالة

مدينة خليفة الرياضية.

التي س ــيواجه فيه ــا العب التفي ــا ماتيس

بنجاح في رياضة فنون القتال المختلطة.

وق ــد حق ــق الالعب ع ــدد م ــن االنتصارات

ف ــي إح ــراز أول ميدالي ــة عالمي ــة ،بعد أن

الفلبين ــي جوم ــار ب ــاك والمص ــري محم ــد

حي ــث ب ــدأ مش ــواره كالعب ه ــاوي ونجح

وسيشارك الالعب عياد إلى جانب الالعب

حق ــق الميدالي ــة البرونزي ــة ف ــي بطول ــة

اللذان س ــيمثالن مملك ــة البحرين في هذه

الدولي لفنون القتال المختلطة في مدينة

حم ــزة الكوهجي الملق ــب بـ”فخر البحرين”

النسخة من البطولة ،حيث سيالقي األخير
الالعب األرجنتيني نهويل جاندولفي.

ويع ــد الالع ــب حس ــين عي ــاد أح ــد أب ــرز

الالعبين البحرينيين الذين شقوا طريقهم

أوروب ــا المفتوح ــة الت ــي نظمه ــا االتح ــاد
برمنغهام البريطانية في عام .2015

ف ــي ه ــذه البطول ــة ،عل ــى حس ــاب الالعب

ابوعلي وجسيون فيرغارا.

ويتوق ــع أن يق ــدم الالع ــب حس ــين عي ــاد

مس ــتوى فني ق ــوي في مواجهت ــه القادمة
أم ــام الالع ــب الالتف ــي زه ــاروف ،نظرا لما

وب ــدأ الالع ــب مس ــيرته االحترافي ــة ف ــي

يمتلكه الالع ــب عياد من مهارات وقدرات

بالعاصمة االندونيسية جاكرتا عام .2018

في هذا النزال.

بطولة بريف في النس ــخة  12التي أقيمت

قتالية عالية س ــيوظفها بالش ــكل المطلوب
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منتخب الشباب يواصل التحضير للتصفيات اآلسيوية

ســلــمــان بـــن عــبــدالــرحــمــن :الــتــحــضــيــرات تــســيــر وفــــق الــخــطــة الــمــوضــوعــة

اتحاد الكرة

أكد مدير منتخب الشباب لكرة القدم الشيخ سلمان بن عبدالرحمن آل خليفة
أن المنتخب يواصل التحضير واإلعداد للمشــاركة في تصفيات بطولة آســيا
تحــت  19عامــا  ،2020إذ ســتقام التصفيات فــي البحرين في الفترة  6وحتى

 10نوفمبر المقبل.

وكانـــت قرعـــة التصفيـــات اآلســـيوية

شـــكره للدعـــم الـــذي يلقـــاه المنتخـــب

الخامســـة إلى جانـــب منتخبات األردن

توفيـــر كافـــة ســـبل اإلعـــداد المناســـب،

أوقعت منتخبنا الشـــاب في المجموعة
وبنغالديش وبوتان.

مـــن االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم في

شـــاكرا نائـــب رئيـــس االتحاد للشـــؤون

ولفـــت الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدالرحمن

الفنية الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة

تدريباته فـــي تجمعاتـــه المحلية تحت

الحصص التدريبية للمنتخب.

إلـــى أن منتخـــب الشـــباب يواصـــل
قيـــادة المـــدرب الوطنـــي إســـماعيل
كرامـــي ،ومســـاعده المـــدرب الوطنـــي

عادل النعيمـــي ،ومدرب اللياقة البدنية

محمد ياسين ،ومدرب الحراس حسين
سند.

علـــى المتابعة المســـتمرة وتواجده في
ونـــوه إلـــى أن المنتخـــب الشـــاب

ســـيخوض لقاءين وديين أمـــام نظيره

السعودي ضمن التحضيرات للتصفيات
اآلســـيوية ،إذ ســـيقام اللقاء األول يوم

 25أكتوبر الجاري في الســـعودية ،على

وقـــال إن تحضيـــرات المنتخـــب تســـير

أن يقـــام اللقـــاء الثاني يـــوم  27أكتوبر

الجهازيـــن الفنـــي واإلداري ،معربـــا عـــن

ولفـــت إلـــى أن الهـــدف مـــن المباريـــات

وفـــق الخطـــة الموضوعـــة مـــن قبـــل

في البحرين.

منتخب الشباب لكرة القدم

سلمان بن عبدالرحمن

الودية هو التحضير بالشـــكل المطلوب

كثف التحضيرات من خالل المشـــاركة

وفـــي هذا اإلطار ،أشـــاد مديـــر منتخب

األمثل للتصفيات اآلســـيوية ،خصوصا

الظفـــر ببطاقة مؤهلة إلى بطولة آســـيا

كمعســـكر الطائـــف وبطولـــة كوتيـــف

القائـــم بيـــن الجهازيـــن اإلداري والفني،

معربا عن ثقته في أن يحظى المنتخب

للتصفيـــات اآلســـيوية فـــي ســـبيل
للشـــباب التي ســـتقم العـــام المقبل في

أوزبكســـتان ،مشـــيرا إلـــى أن المنتخب

فـــي عـــدد مـــن المعســـكرات والبطولـــة

الدوليـــة الودية بإســـبانيا وبطولة غرب
آسيا بفلسطين.

الشـــباب لكـــرة القـــدم بالتعـــاون الكبيـــر

مثنيـــا أيضا علـــى االلتـــزام الكبير الذي
يبديـــه الالعبـــون فـــي ســـبيل التحضير

وأنها ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا،
بالتفـــاف الجماهيـــر ومؤازرتهم لألحمر

الشاب في المهمة اآلسيوية.

 11العبا من البحرين في دولية التنس ITF

البريطاني دانيال ابيرنتي

الفرنسي الياس أنور

البحريني شادي قالل

نادي التنس

تشهد مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير في عصر اليوم وضمن منافسات ختام الدور التأهيلي  8مباريات غاية في األهمية
وحاســمة لتحديــد مجموعــة الالعبيــن الثمانيــة المتأهلين إلى الدور الرئيســي لبطولة البحرين الدولية الحادية عشــرة لناشــئي
التنــس ،التــي ينظمهــا النــادي بنجــاح واقتــدار كبيريــن خــال الفترة مــن  21إلــى  26أكتوبر الجاري بمســاندة من وزارة شــؤون
الشــباب والرياضة والداعمين الذهبيين شــركة غاز البحرين الوطنية “بناغاز” ،شــركة إبراهيم خليل كانو وشــركة نفط البحرين
“بابكو”.

ونظـــرا لألهميـــة العاليـــة لهـــذه

علـــى الشـــريف ،محمـــد الشـــهابي،

للتنـــس واحـــدة مـــن أقـــوي وأطـــول

الرياضـــي فإنه من المتوقع أن تكون

شـــادي قالل ،عيسى القطان ومحمد

إعـــداد هـــذه الرســـالة ،حيـــث احتاج

المباريـــات من مشـــوار هـــذا الحدث

جميعهـــا فـــي قمـــة اإلثـــارة والنديـــة
بيـــن نجـــوم مســـتقبل لعبـــة التنـــس،

إضافـــة إلـــى المتعـــة والتشـــويق
المتوقـــع للجماهيـــر التي ســـتحرص
علـــى الزحف نحو مدرجـــات الملعب

الرئيس بالنـــادي وحيث أن الفائزين
يتأهلـــون مباشـــرة إلـــى اللعـــب فـــي

الدور الرئيســـي للبطولة ،بينما يودع

الخاســـرون البطولة فـــي وقت مبكر
جدا وذلك بحسب األنظمة المعمول

بها في مثل هذه البطوالت الدولية.

جابـــر عبدالعـــال ،فـــارس التوبلـــي،

الجشي ،بينما تشـــارك  3العبات في
منافســـات اآلنســـات وهـــن نجمـــات

اللعبة الواعدات نظلي درويش ،مايا

بسيسو ومريم عبدهللا.

وقـــد شـــهدت الفتـــرة الصباحيـــة

ليـــوم أمـــس انطـــاق مباريـــات

الـــدور التأهيلـــي ،واتســـمت معظـــم

المباريـــات بالجـــودة الفنيـــة العاليـــة

مباريـــات الـــدور التأهيلـــي حتـــى

الالعـــب األمريكـــي يوســـف مانا إلى

اللعـــب ألكثر مـــن ســـاعتين من أجل

أن يتمكـــن من حســـم المبـــاراة التي
جمعته مع منافسه الالعب السعودي
محمد ســـعدالدين وانتهـــت لصالحه

بنتيجة  6-3و.7-5

 100العب والعبة

وبالســـرعة ،وأســـفرت نتائجهـــا عـــن

أعـــرب مديـــر بطولـــة البحريـــن

المسفر على الهندي الستون ديسوزا

ثقتـــه التامـــة فـــي نجـــاح البطولـــة،

دانيـــال ابيرنتي على الهنـــدي أجيرا

كبيـــرة تؤهلـــه لتنظيم أقـــوى وأكبر

وبنتيجـــة  6-صفـــر و 6-صفـــر فـــاز

وقـــال خنجـــي أن جميـــع الظـــروف

منافســـه جوزيـــف بيالنكوتـــا ،وفـــاز

يســـتضيفها النـــادي للعـــام الحـــادي

البحرينـــي شـــادي قالل ،بينما خســـر

الناحية اإلدارية أو الفنية وذلك من

أمـــام منافســـه األمريكـــي جيمـــس

الجيـــدة والكـــوادر البشـــرية القادرة

الملعـــب الرئيســـي لنـــادي البحريـــن

وذكـــر خنجـــي أن بطولة هـــذا العام

فـــوز الالعـــب الســـعودي ســـليمان

الدولية للناشـــئين علـــي خنجي عن

ويمثـــل لعبـــة التنـــس البحرينيـــة

بنتيجة  6-2و ،6-1وفـــاز البريطاني

عـــام بعد عـــام في النســـخة الحادية

يـــاداف بنتيجـــة  6-2و 6-صفـــر،

البطـــوالت بمســـتوى رائـــع ومتميـــز،

الدنماركـــي الكســـندر بـــوراب علـــى

مهيـــأة لنجاح البطولـــة الحالية التي

البريطانـــي ماثيـــو قوشـــيلو علـــى

عشـــر علـــى التوالـــي ،ســـواء مـــن

الناشـــئ البحرينـــي فـــارس التوبلـــي

خـــال وجـــود المالعـــب والمنشـــآت

بليـــر بنتيجـــة 6-صفر و ،6-1وشـــهد

علـــى تنظيم البطولة بشـــكل متميز،

الماضيـــة نحـــو التطـــور واالزدهـــار
عشـــر مـــن عمـــر هـــذه البطولـــة 11

العـــب والعبـــة وذلـــك بهـــدف تأكيد

الحضـــور فـــي مثل هذه المنافســـات

الدولية واكتساب المزيد من الخبرة
والتعـــرف علـــى مختلـــف المـــدارس

والفنيات المتطورة في عالم التنس،
ويشـــارك فـــي منافســـات الناشـــئين
نجـــوم مســـتقبل الكـــرة الصفـــراء

البحرينيـــون محمـــد ســـعد الخـــان،

جانب من فعالية سحب القرعة

مؤكـــدا علـــى أن النـــادي يملك خبرة

وأضاف ميـــدر البطولة علي خنجي

في االســـبوع األول بنـــادي البحرين

خالل حديثه بأن األدوار الرئيســـية

للتنـــس يـــوم  21اكتوبـــر ،وبعدهـــا

للبطولة تنطلق يـــوم غد االثنين 21

يشـــارك الالعبـــون فـــي األســـبوع

اكتوبـــر ،وسيشـــهد الـــدور الرئيســـي

الثانـــي للبطولة باالتحـــاد البحريني

مشـــاركة  3العبين بحرينيين بشكل

للتنس في  28أكتوبر الجاري.

مباشـــر عبـــر البطاقـــات التأهيليـــة

وتابـــع خنجـــي مؤكـــدا علـــى أن

التـــي منحـــت لهـــم مـــن قبـــل النادي

التنســـيق تـــم أيضـــا مـــع عـــدد مـــن

وهـــم محمد الخان ،علي آل شـــريف

االتحـــادات الخليجية لتقام البطولة

ومحمد الشـــهابي ،أما على مســـتوى

فـــي المنطقة بشـــكل متتابـــع وحتى

منافســـات الدور الرئيســـي للفتيات

تعطـــة الفرصـــة لالعبـــي التنـــس

فقـــد تـــم منـــح بطاقـــات المشـــاركة

للمشاركة في كل البطوالت الدولية

في الـــدور الرئيســـي إلـــى  3العبات

التـــي تقـــام فـــي الـــدول الخليجيـــة،

بحرينيات هن نظلي درويش ،مريم

وختم خنجي حديثه بتقديم خالص

عبدهللا ومايا بسيسو.

الشـــكر والتقديـــر إلى وزارة شـــؤون

وفي سؤال عن التنسيق بين النادي

الشـــباب والرياضـــة علـــى دعمهـــا

واالتحـــاد البحرينـــي للتنـــس بشـــأن

المســـتمر للبطولة وألنشـــطة النادي،

البطولـــة التـــي يســـتضيفها االتحـــاد

كمـــا توجـــه بالشـــكر والتقديـــر إلـــى

في االسبوع التالي ،قال خنجي أنه

رعـــاة البطولـــة الداعميـــن الذهبيين

ولضمـــان نجـــاح البطولة ولتشـــجيع

شـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة

أكبـــر عدد مـــن الالعبيـــن المتميزين

“بناغـــاز” ،شـــركة إبراهيم خليل كانو

مـــن البحريـــن هـــم جابـــر عبدالعال،

للمشـــاركة ،تم التنســـيق بين النادي

وشركة نفط البحرين “بابكو” ،مقدرا

فـــارس التوبلـــي وباإلضافـــة إلـــى

واالتحـــاد لتنظيـــم أســـبوعين مـــن

لهم مســـاهمتهم المتميزة في نجاح

الالعب شادي قالل.

البطولـــة ،حيـــث يشـــارك الالعبـــون

البطولة وتميزها.

خنجي :نادي
التنس قادر على
تنظيم وإنجاح
أقوى البطوالت
تشـــهد مشـــاركة أكثر من  100العبا
والعبـــة يمثلـــون  50دولـــة من دول
العالـــم ،حيث بدأ تســـجيل الالعبين
فـــي البطولـــة فـــي يوم أمـــس األول
فيمـــا انطلقت في صبـــاح يوم أمس
الســـبت األدوار التمهيديـــة للبطولة،
وال يخفـــى علـــى الجميـــع أنـــه هـــذه
األدوار التي تستمر منافساتها حتى
اليوم األحد تشهد مشاركة  32العبا
يتنافســـون علـــى حجـــز البطاقـــات
المؤهلة إلى الدور الرئيسي ،ويشهد
الـــدور التأهيلـــي مشـــاركة  3العبين
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اليوم افتتاح الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون

منتخبات الــيــد والــســلــة والــمــبــارزة يــدشــنــون مــشــاركــتــهــم الــرســمــيــة بالبطولة

الكويت  -جميل سرحان وتوفيق الوداعي | تصوير جعفر حسن

تحــت رعايــة الشــيخة نعيمــة األحمــد الجابــر الصبــاح تفتتــح اليــوم األحــد

عنــد الســاعة الخامســة مســاء منافســات الــدورة السادســة لرياضــة المرأة

بــدول مجلــس التعاون الخليجي بمشــاركة جميع الــدول الخليجية بما فيها
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تتواجــد للمــرة األولــى في هذه النســخة،

وســتبدأ فعاليــات الحفل بتواجــد جميع الوفود في طابور العرض الرســمي
للمنافسات.

وتبدأ الفقرات حسب البرنامج المع ّد

تحت قــيــادة الــجــهــاز الفني المكون

راعي الحفل وعزف النشيد الوطني،

والـــــمـــــدرب وونــــــج دونــــــغ ( مـ ــدرب

من قبل اللجنة المنظمة العليا بدخول

وتــــاوة ال ــق ــرآن الــكــريــم ،ثــم دخــول
ط ــاب ــور ال ــع ــرض لــلــفــرق الــمــشــاركــة،

دخول حكام البطولة ،ثم كلمة راعي
الحفل الشيخة نعيمة األحمد الجابر
الصباح رئيسة اللجنة العليا المنظمة

للدورة السادسة لرياضة المرأة.

مـ ــن أح ــم ــد ع ــل ــي حــســيــن الـــــــدرازي

فــلــوري) ،وبمشاركة جميع الالعبات

وهن :سمية البوعينين،
في المنتخب
ّ
مــهــا الـ ــدوسـ ــري ،مــنــى أحــمــد قــاســم،

مــرام محمد ،ضــي خليل السعدون،

دانــة خليل السعدون ،وليلى فردين
علي ،وذلك على صالة اتحاد المبارزة

وبعدها سيكون البرنامج على النحو

بمنطقة الــدعــيــة ،وسيبدأ المنتخب

 /تــدشــيــن ال ــم ــوق ــع ،إعــــان افــتــتــاح

بمشاركة  4العبات.

التالي :قسم  /الالعبات ،قسم /الحكام
الــبــطــولــة ،خ ـ ــروج ط ــاب ــور ال ــع ــرض،

وأخيرا فقرة استعراضية.

مــشــواره الــيــوم بمنافسات الفلوري

كبيرا في التدريبات المتنوعة ،ورغبة

وعـ ــلـ ــى ص ــع ــي ــد م ــت ــص ــل س ــت ـ ّ
ـدش ــن

واليد والمبارزة مشوارها الرسمي في

 24من شهر أكتوبر الجاري ،مع تطلع

البطولة الخليجية السادسة على أمل

الدخول ببداية قوية في المنافسات.

التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم
الــجــمــيــع إلـــى تــشــريــف الــمــمــلــكــة في

االستحقاق الخليجي.

تدريبات جادة

ّ
يدشن مشاركته
منتخب اليد

قــالــت العــبــة منتخب الــمــبــارزة مــرام

بالبطولة

محمد أحمد بأنهن خضن تدريبات

يـ ّ
ـدشــن منتخبنا الــوطــنــي لــكــرة اليد

عالية جدا في سبيل بدء المنافسات

المنافسات الخليجية الــيــوم األحــد

التعاون ،وأنهن عازمات على تشريف

ملعب الهيئة العامة للتطبيقي في

الخليجي ،وسط تطلعات إلى حصد

وخــــــاض مــنــتــخــبــنــا أمـــــس تــدريــبــه

جادة وأن معنويات العبات المنتخب

للسيدات مشاركته االفتتاحية في

ببطولة المرأة السادسة لدول مجلس

بلقائه األول مساء اليوم وذلك على

المملكة خير تشريف في االستحقاق

منطقة الشويخ.

عدد من الميداليات الملونة في هذه

األس ــاس ــي اس ــت ــع ــدادا لــلــدخــول في

وأضافت :بدأ إعدادنا بصورة مبكرة

أداء مــمــكــن ،وتــحــقــيــق االنــطــاقــة

المنافسات ،وكنا نتدرب على فترات

ت ــت ــدرب ــن ب ــق ــي ــادة الــــمــــدرب مــحــمــد

ع ــام مشجعة ،والــمــجــمــوعــة متحدة

ورغــبــة فــي إثــبــات ال ــذات والحضور

للخروج بأفضل النتائج ،مؤكدة أن

البحرينية تحظى باحترام خاص في

مهمان في كسب كل التحديات.

ولسوء الحظ أصيبت حارسة مرمى

النسخة بالكويت.

المدرب محمد عبد النبي يتحدث للوفد

وأظــهــرت العــبــات المنتخب حماسا

جادة في البدء في منافسات المبارزة

منتخباتنا الوطنية فــي كــرة السلة

لقطة من افتتاح النسخة الماضية

خليفة محمد خلفان مدرب البولينغ

مرام محمد

حضور الوفد اإلداري لالجتماع الفني

شعار الدورة السادسة في الكويت

أجواء المنافسة بهدف تقديم أقصى

في البحرين وقبل شهرين تقريبا من

الواعدة في البطولة ،وكانت الالعبات

صباحية ومسائية ،واألجــواء بشكل

عــبــد الــنــبــي وسـ ــط حــمــاســة كــبــيــرة،

وترغب في تقديم أقصى أداء ممكن

الــبــحــريــنــي ،وخــاصــة أن سمعة اليد

اإلصــــرار واإلرادة الــقــويــة عنصران

االستحقاقات المختلفة.

وأشــارت مرام محمد إلى أنها ترغب

المنتخب مــروة أحمد فــي التدريب

يضاف إلى سجل انجازاتها السابقة،

المتوقع أال تــشــارك فــي لــقــاء اليوم

الحصول على الميداليات ،وأعتقد أن

وتــأهــيــل لتكون جــاهــزة فــي الجولة

إلــــى مــنــصــة ال ــت ــت ــوي ــج ،ورفـــــع علم

وعــلــى هــامــش الــتــدريــب األول قــال

الــســادســة بـ ــدول مــجــلــس الــتــعــاون

الفني واإلداري بالمنتخب وعملهم

جيدة للبدء في المنافسة في البطولة

وأع ــرب ــت مــــرام مــحــمــد ع ــن شكرها

اإلعداد التي خاضها المنتخب رسمت

الــســلــة والــيــد والــمــبــارزة وذل ــك في
فــنــدق رمـــادا ،ومـ ّـثــل الــوفــد اإلداري

الــبــحــريــنــي الــدكــتــورة مــريــم مــيــرزا

بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة بعثة

الــاعــبــات ،وأداء المجموعة بشكل

م ــدي ــر الــبــعــثــة والـ ــوفـ ــد اإلع ــام ــي

يعمل الجهاز اإلداري والبعثة الخاصة

من الخامات المتميزة التي بإمكانها

فـــي ال ــح ــص ــول عــلــى إنـــجـــاز جــديــد

األســـاســـي ف ــي كــاحــل الـــقـــدم ،ومــن

وقالت أيضا :كل العبة فينا ترغب في

االفتتاحي ،وستخوض جلسة إعداد

الجميع وضــع نصب عينيه الوصول

الثانية من المنافسات.

المملكة عاليا ،مثنية على دور الجهاز

المدرب محمد عبد النبي :استعداداتنا

المستمر طوال الفترة الماضية.

وتقديرها الجزيل إلى الشيخة حياة
مملكة البحرين في الكويت ،وقالت:

عام ،مؤكدا أن المنتخب لديه العديد

بوفد البحرين على تسهيل كافة أمور

أن تدعم الجانب الفني والتكتيكي.

منتخب الــمــبــارزة بــأن الجميع يعمل

وصول بعثة البولينج

من أجلنا ويقدم لنا كل سبل الراحة،
متمنية أن ينعكس ذلــك على نتائج

المشاركة في االستحقاق الخليجي
وال ــت ــي تــتــطــلــع مــنــهــا العــبــاتــنــا إلــى

خطف المراكز المتقدمة والميداليات

الملونة.

وصــلــت يـ ــوم امـ ــس “ال ــس ــب ــت” بعثة
منتخب سيدات البولينغ الى العاصمة

الكويتية اســتــعــدادا للمشاركة في
الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول

مجلس التعاون الخليجي.

وكــان فــي استقبال المنتخبين عدد

تدريبات مكثفة لمنتخب
المبارزة

من أفراد البعثة اإلداريــة واإلعالمية
بمطار الكويت الدولي والذين عملوا
عــلــى إنــهــاء كــافــة إج ـ ــراءات وصــول

خاض منتخبنا الوطني للمبارزة يوم

المنتخبين وتوفير كافة سبل الراحة

لـــخـــوض م ــن ــاف ــس ــات ال ــب ــط ــول ــة فــي

وتـ ــضـ ــم ب ــع ــث ــة مــنــتــخــب الــبــولــيــنــغ

أمس تدريباته االفتتاحية استعدادا
منافسات ((ايــبــيــه وفــلــوري وســابــر))

لقطة من االجتماع الفني

وتشريف المملكة بالبطولة الخليجية
الــســادســة لــريــاضــة ال ــم ــرأة والــفــريــق
يــتــمــتــع بــالــرغــبــة ف ــي تــقــديــم أفــضــل

ال ــم ــس ــت ــوي ــات وهـ ـ ــذا مـ ــا ك ـ ــان يــمــيــز

التدريبات التحضيرية قبل القدوم

للكويت”.

االجتماع الفني لليد والسلة
والمبارزة
عقدت اللجنة الفنية لــدورة المرأة
اجــتــمــاعــاتــهــا الــخــاصــة بــألــعــاب كــرة

الخليجية السادسة ،السيما وأن فترة
لنا الكثير من المالمح العامة حول

الــمــنــتــخــبــات ،وق ــد شــعــرنــا نــحــن في

جانب من وصول بعثة البولينج

لهم.

البحرينية رئيس الوفد عبد المجيد

جانب من تدريبات المبارزة

مديرة البعثة ومريم مــردانــة نائب
البحريني.

منتخب اليد

وجـــرى خ ــال االجــتــمــاعــات الفنية

عبد هللا القاسم المدرب خليفة محمد

جــاهــزات لخوض منافسات البطولة

من جانبها ،قالت نورة ماجد سلطان

مناقشة اللوائح الخاصة باأللعاب

عقيل ،نوره ماجد سلطان ،ليلى حسن

خــبــرة واس ــع ــة ف ــي لــعــب الــبــطــوالت

ق ــادم للبطولة وعينيه على المركز

الــــجــــداول ال ــخ ــاص ــة بــالــمــنــافــســات

هن نادية احمد
خلفان ،وأربع العبات ّ
الجناحي ،ريم ماجد سلطان.

ومن المؤمل أن تتواصل تحضيرات
سـ ــيـ ــدات الــبــولــيــنــج ع ــل ــى االت ــح ــاد

الكويتي للبولينغ بالسالمية للوصول
إلــى أعــلــى مــراحــل الجاهزية الفنية
قــبــل انــطــاق الــبــطــولــة والــتــي تقام

خــال الفترة من  21الــى  24أكتوبر

الــجــاري ،حيث سبق ألحمر البولينغ

ان احرز المركز الثاني خالل البطولة

الخامسة بعد ان جمع اربع ميداليات
ملونة.

وأوض ـ ــح مـ ــدرب مــنــتــخــب الــبــحــريــن

خليفة محمد خلفان بــأن الالعبات

الخليجية  ،وقــال “الــاعــبــات لديهن
الخليجية وسبق لهن المشاركة في

الكثير من البطوالت اإلقليمية العربية

والخليجية.

وأضاف « :لقد حقق الفريق البحريني
مركزا متقدما في بطولة المرأة في

الــنــســخــة الــمــاضــيــة ،ويــتــطــلــع الــيــوم

الــى التتويج باللقب خصوصا وان

الفريق يملك عامل الخبرة” ،وتابع:
“فــريــق الــبــحــريــن يــتــدرب ويــمــارس

الــلــعــبــة عــلــى م ـ ــدار ال ــع ــام وهـ ــو في
طــور التحضير المستمر الــى خوض

منافسات البطوالت المختلفة ومنها

هذه البطولة الخليجية”

جانب من تدريبات المبارزة

العبة المنتخب البحريني بان الفريق

الثالثة باإلضافة إلى االطــاع على

األول بعد ان اكمل الفريق تدريباته

وأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــدريـــــب الـ ــخـ ــاصـ ــة

التحضيرية للبطولة وبات في كامل

بــالــمــنــتــخــبــات الــخــلــيــجــيــة ،وأهــلــيــة

واعربت نوره عن شكرها وتقديرها

األمور الفنية العامة بالدورة.

آل خــلــيــفــة عــلــى حــرصــهــا المستمر

األسـ ــمـ ــاء ال ــخ ــاص ــة بــكــل منتخب

الوطنية كافة ،مشددة على ضرورة

خــوض المنافسات ،ومناقشة كافة

االستحقاق الخليجي.

توجيه الجميع للتعاون مع اللجنة

الجاهزية النطالق المنافسات.

الالعبات المشاركات باإلضافة إلى

إلــى الشيخة حياة بنت عبد العزيز

ك ــم ــا تــــم االطــــــــاع ع ــل ــى كــشــوف

واهــتــمــامــهــا الــمــبــاشــر بــالــمــنــتــخــبــات

وتــحــديــد الــمــابــس الــخــاصــة أثــنــاء

التمثيل الــمــشــرف للمملكة فــي هذا

المستجدات الخاصة بــالــدورة ،مع

وأضــافــت “ :معنويات الفريق كبيرة

ال ــم ــن ــظ ــم ــة ،وإبــــــــداء الــمــاحــظــات

االسـ ــتـ ــعـ ــداد لـــخـــوض الــمــنــافــســات

الخليجية.

لــتــحــقــيــق ال ــل ــق ــب ،نــحــن عــلــى أهــبــة

الــخــاصــة بــهــدف إنــجــاح الــمــشــاركــة

لقطة لالعبات منتخب اليد
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الشيخة نعيمة الصباح تصف المشاركة السعودية باإلنجاز التاريخي

ســعداء بالتواجــد الخليجــي علــى أرض الكويــت للمــرة الثانيــة والــكل فائــز

الشيخة نعيمة تستقبل الشيخة حياة

وصفــت الشــيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح رئيســة اللجنــة العليا المنظمة

للدورة السادسة لرياضة المرأة المشاركة السعودية األولى في هذه النسخة

باإلنجــاز التاريخي ،مبدية ســعادة كبيرة بتواجد المملكة العربية الســعودية

في هذا االستحقاق الذي يقام على أرض الكويت للمرة الثانية.
وقالـــت الشـــيخة نعيمـــة الصبـــاح في

النجاح والدعم.

علـــى هامـــش افتتـــاح الـــدورة :لقـــد

الـــدورة مـــن جديـــد فـــي الكويـــت

تصريحهـــا للوفد اإلعالمـــي البحريني

حاربنـــا منذ العام  2008وفي انطالقة

الدورة األولى لرياضة المرأة بالكويت
من أجل أن تتواجد الســـعودية ،ولكن
ذلـــك لـــم يتحقق إال في هذه النســـخة

السادســـة وفـــي هـــذا العـــام المتميـــز
بتجمـــع األشـــقاء الخليجييـــن علـــى

أرض الكويت ،مشـــيرة إلى أن الجميع
ســـعداء بهـــذا التواجـــد الخليجـــي

الخاص بالمرأة الخليجية.

وقالـــت الشـــيخة نعيمـــة :تعـــود هـــذه

أرض المحبـــة والســـام ،وكل اآلمـــال
والطموحـــات بـــأن تخرج المنافســـات

وفقا لمـــا نريد ،ويريد األشـــقاء بدول
مجلـــس التعاون ،وهدفنـــا في النهاية

كمـــا قلت أكبر مـــن المنافســـة وحصد

الشيخة نعيمة تتحدث للوفد اإلعالمي

األلقاب ،ألن االلتقاء باألحبة في دول

الشيخة حياة تتحدث لالعبات السلة

مجلـــس التعـــاون وفي بلدهـــم الثاني

كوسا .كما حرص الفريق على اختتام

من هذا التجمع ،والكل فائز بحضوره

مـــن خاللها الجهـــاز الفني على تطبيق

وأعربـــت الشـــيخة نعيمـــة األحمـــد

وتصحيـــح

الكويـــت هو غايتنا الكبرى والســـامية

تدريباتـــه مســـاء امـــس “الســـبت” ركز

وأضافت :كلنا شـــركاء في النجاح وال

وتواجده معنا.

التـــي نتطلـــع مـــن خاللهـــا إلـــى تعزيز

الجابـــر الصبـــاح عن ثقتها بـــأن تخرج

األخطـــاء والوقـــوف على مســـتويات

المتوقعـــة لهـــا ،وقالـــت فـــي ختـــام

و عبـــر رئيـــس الوفـــد البحريني ناصر

والسعادة بأن هذه الدورة ستلقى منّا

الالعبات على تقديم األداء المشـــرف

أرى أن هنـــاك خاســـرا في المنافســـات
روابـــط األلفـــة والمحبـــة بيـــن جميـــع

األشقاء بدول مجلس التعاون ،ونحن
كلجنـــة منظمـــة لدينـــا أهدافا ســـامية

أكبر من التنافس الشريف ،تتمثل في
تعزيـــز حالة االنســـجام المعروفة بين

الدول الخليجية كافة.

المنافســـات

الخليجيـــة

بعـــض الخطـــط التكتيكية في الشـــق
الدفاعـــي

بالصـــورة

جميع الالعبات.

تصريحها :تســـودنا حالـــة من التفاؤل

القصيـــر عـــن تفاؤلـــه الكبيـــر بقـــدرة

المزيـــد مـــن الدعـــم إلنجـــاح فعالياتها

بهـــدف تحقيـــق إنجـــاز أفضـــل مـــن

المختلفـــة ،ونتطلـــع إلـــى أن تكـــون

وأكـــدت الشـــيخة نعيمـــة أن اللجنـــة

السيدات وانجاح مثل هذه الفعاليات

لرياضـــة المـــرأة أخـــذت علـــى عاتقهـــا

اإلقامـــة وتحقيق األمنيـــات واألحالم

مجموعـــة كبيرة من نجوم المســـتقبل

االلتزام التام بعكس الصورة المشرقة
عـــن الكويـــت فـــي تنظيـــم األحـــداث

الرياضيـــة المختلفـــة ،وخاصـــة فيمـــا
يتعلـــق بالبطـــوالت الخليجيـــة التـــي
تعتبـــر عنوانـــا للمحبـــة والترابـــط بين
األشـــقاء بدول مجلـــس التعاون ،وأن

اللجنة عكفت طـــوال الفترة الماضية
علـــى تســـخير كافـــة طاقاتهـــا لضمان

راحـــة الوفـــود الخليجيـــة ،وشـــعورها

باالستقرار التام على أرض الكويت.
نجاح االستضافة الثانية

وراهنـــت الشـــيخة نعيمـــة األحمـــد
الجابـــر الصباح رئيســـة اللجنـــة العليا

المنظمـــة للـــدورة السادســـة لرياضـــة

المرأة على نجاح االســـتضافة الثانية
لدولـــة الكويـــت فـــي هـــذه النســـخة،

وأنها تتطلع إلى كســـب الرهان بفضل
الدعـــم الجبار مـــن القيادة السياســـية
فـــي الكويـــت ،وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق

بالمنافســـات الخليجيـــة التـــي تحظى

بالرعايـــة التامـــة وتوفيـــر كافة ســـبل

واالســـتعداد ،متمنيـــة للجميـــع طيـــب

واألحـــداث الرياضية التي تضم عادة

في هذه النسخة.

والوجـــوه ،كمـــا نتطلع حقيقـــة إلى أن

تميز وجهود الفتة لفريق

فـــي توثيـــق هـــذه البطـــوالت وإبـــراز

يقوم فريـــق العمـــل التلفزيوني التابع

يمثلـــون أبطال المســـتقبل ،كما نتطلع

البحرين التلفزيوني

جبـــارة وكبيـــرة مـــن أجـــل تســـليط

الضـــوء علـــى المشـــاركة البحرينيـــة
بالنســـخة السادســـة لـــدورة رياضـــة

المـــرأة الخليجيـــة والتي تســـتضيفها

العاصمة الكويتية – الكويت حتى 30
من الشهر الجاري.

والرســـالة اليومية مـــن إعداد وتقديم
الزميلـــة شـــوق الدوســـري وتصويـــر

ضحى سند ومريم الذوادي وتخرجها

وتعدها الذوادي نفسها.
وقالـــت

المخرجـــة

يكـــون لقنـــاة البحريـــن الرياضية دور

النجـــوم الواعديـــن البحرينيين الذين

لقنـــاة البحريـــن الرياضيـــة بجهـــود

التلفزيونيـــة

مريـــم الـــذوادي “ :نســـعى ألن يكـــون

اإلعـــام المرئـــي مســـاهمً ا ومؤثـــرًا
فـــي إنجـــاح المشـــاركة البحرينيـــة
فـــي هـــذه النســـخة الجديـــدة لـــدورة

رياضـــة المرأة والتعريـــف بأبطالها من

جميلة محمد

فريق التلفزيون

الكويـــت دائمـــا عنـــد حســـن الظـــن

المنظمـــة العليـــا للـــدورة السادســـة

والهجومـــي

إلـــى دعـــم المواهـــب المميـــزة فـــي

مختلف الرياضات».

وأضافـــت “ :ان الرســـالة التلفزيونيـــة
ستســـلط األضـــواء علـــى عـــدد مـــن

الجوانـــب المتعلقـــة بأهميـــة الحـــدث

والمشـــاركة

الخليجيـــة

الواســـعة

والحضـــور الجماهيـــري  ،كمـــا ســـتركز

الرســـالة علـــى المنتخبـــات البحرينية

وعلـــى مجموعـــة مـــن الالعبـــات
الالتـــي يحققـــن اإلنجاز فـــي المالعب

الكويتية”.

ويعمـــل طاقم القناة بشـــكل متواصل
منـــذ الصباح الباكر ،مـــن خالل إجراء

اللقـــاءات التلفزيونيـــة مـــع الالعبيـــن

واإلدارييـــن والمدربيـــن والحـــكام

والمســـؤولين بمنتخباتنـــا الوطنيـــة،
فضـــا عن عمل التقارير اليومية التي

جانب من تدريبات منتخب كرة السلة

تتضمـــن نتائـــج المنتخبـــات واألخبار
وكل ما يتعلق بمشـــاركة البحرين في

الدورة.

وينتشـــر طاقـــم التلفزيـــون في جميع
مالعـــب البطولـــة ليكـــون فـــي قلـــب
الحـــدث وينقـــل للمشـــاهد البحرينـــي

مشاركة المنتخبات الوطنية بالصوت

والصورة.

منتخب السلة يبدأ مشاركته
بالدورة
يســـتهل منتخبنا الوطني لكرة الســـلة
للســـيدات اليـــوم “االحـــد” مشـــواره
فـــي الدورة السادســـة لرياضـــة المرأة

الخليجيـــة بلقـــاء المنتخـــب القطـــري

عند الســـاعة الثانية ظهـــرا على صالة

نادي سلوى الصباح بنادي الفتاة.

وشهدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليفـــة تدريبـــات المنتخب بقيادة
المـــدرب الصربـــي «فانيـــا» ومســـاعده

الوطني أحمـــد القصير والمدربة نورة
الشـــيخ ثم التقت الالعبات وتحدثت
إليهـــن معربة عـــن اعتزازها وتقديرها
الكبيـــر لمـــا يبذلنـــه مـــن جهـــد وعطاء

في ســـبيل الوصول إلى أعلى مراحل

الجاهزيـــة الفنيـــة والبدنيـــة

انطالق البطولة الخليجية.

قبـــل

النسخة الماضية بالدوحة  2017التي

حقق خاللها المنتخب المركز الثاني.

وأضاف إبراهيم «الالعبات يتســـلحن

وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

بالعزيمة واإلصرار والرغبة في تقديم

للحصول على المراكز المتقدمة طالما

منهن خالل الحصص التدريبية ،نحن

آل خليفـــة أهمية المثابـــرة واالجتهاد

أفضـــل مـــا لديهـــن ،وهـــذا مـــا لمســـته

أن الجميـــع يعمـــل وفق اســـتراتيجية

مرتاحون من سير التحضيرات الفنية

ناصـــر بـــن حمـــد ممثـــل جاللـــة الملك

السلة البحرينية».

“عصـــر الذهـــب” بقيادة ســـمو الشـــيخ

لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب،

رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب

والرياضة ورؤيته التي أثبتت نجاحها
ً
عاليا
في وضع أســـم مملكـــة البحرين
مـــع الـــدول المتقدمـــة على المســـتوى

الرياضي.

واشـــارت إلى أن منتخب كرة الســـلة
للســـيدات يعتبر أحد أبـــرز المنتخبات

المنافسة على اللقب وذلك عطفا على
نتائجه خالل الدورات الماضية والتي

كان آخرها النســـخة الخامســـة 2017
عندما أحـــرز المركز الثاني والميدالية

الفضية وكان قريبا من حصد اللقب.

وبـــدأ األحمـــر البحرينـــي تدريباتـــه
منـــذ وصوله إلـــى العاصمـــة الكويتية

الكويـــت يـــوم الجمعـــة علـــى صالـــة
نـــادي كاظمـــة بقيـــادة المـــدرب فانيا

ونأمـــل تقديـــم األداء المشـــرف بكـــرة
ومـــن جهتهـــا ،عبـــرت جميلـــة محمـــد
عـــن ســـعادتها الكبيرة بالمشـــاركة في

النســـخة الحاليـــة ،مشـــيدة بجهـــود

ودور الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز
آل خليفة عضـــو مجلس إدارة اللجنة

األولمبية ،رئيسة لجنة رياضة المرأة،

رئيسة وفد المملكة في الدورة.

وأكـــدت محمد بأن الالعبـــات يمتلكن

العزيمـــة واإلصـــرار لتحقيق مســـتوى
نتائـــج افضل مـــن النســـخة الماضية،

حيـــث إن الطمـــوح بتحقيـــق المركـــز

األول والميدالية الذهبية في النسخة

الحالية.

وكانت ســـيدات كرة الســـلة قد حققن
المركـــز الثانـــي فـــي النســـخة األخيرة
لـــدورة رياضـــة بعـــد ان قـــدم الفريـــق

مباريات كبيرة خالل المنافسات.

جانب من تدريبات منتخب كرة السلة
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وزير التربية والتعليم لدى رعايته إحدى منافسات كرة القدم للمدارس

جانب من إحدى الفرق الفائزة ببطولة المدارس الثانوية للبنات لقدم الصاالت

وزير التربية يعتمد إقامة بطولة النخبة لكرة القدم

ســـــتـــــقـــــام لــــــطــــــاب وطـــــــالـــــــبـــــــات الـــــمـــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــانـــــويـــــة

وزارة التربية والتعليم

اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي إقامــة بطولة النخبة لكــرة القدم لطلبة
المــدارس الثانويــة للبنيــن ،وكذلــك بطولــة النخبــة لطالبــات المــدارس الثانويــة لكرة

القــدم ،وفقا للنظام الجديد والمطوّ ر عن الســابق ،وبمشــاركة المــدارس الخاصة ،في
نقلة نوعية للرياضة المدرسية.

وســـتقام البطولتان خالل العام الدراســـي

النعيمي العتماده إقامة بطولة النخبة في

الرياضية والكشفية والمرشدات بالوزارة،

وأضافـــت الجيـــب “بـــكل تأكيد يُ عـــد وزير

الجاري ،بإشـــراف كامل مـــن إدارة التربية
حيـــث تحتضـــن المالعـــب المفتوحـــة
منافســـات البنيـــن ،فيمـــا تقـــام منافســـات

البنـــات فـــي الصـــاالت ،وذلك وفقـــا لنظام

المجموعـــات ،بعد اختيار أفضل المدارس
عن طريق التصفيات.

كرة القدم للمدارس الثانوية.

التربيـــة والتعليـــم الداعـــم األول للرياضة

المدرســـية في مملكة البحرين ،إذ دائما ما
يهتم بجميع األنشـــطة التي تتـــم إقامتها،
الفعاليـــات ،وهـــذا دليـــل علـــى االهتمـــام

وبهذا الصدد ،أكد الوزير أن هذا المشروع

الشـــخصي منـــه ،وبطولـــة النخبـــة تحمـــل

بالرياضـــة المدرســـية ،فمـــدارس مملكـــة

الســـامية ،خصوصا أننا نهدف إلى تكوين

يأتـــي فـــي إطـــار اهتمـــام الـــوزارة الكبيـــر

البحريـــن تزخـــر بالعديـــد مـــن المواهـــب

الصاعدة التـــي تحتاج الرعاية واالهتمام،

والبد أن يبدأ ذلك من المدارس وفي سن
مبكـــرة وعبـــر إقامـــة مثل هـــذه البطوالت

التنافسية.

وأضـــاف الوزير “لدينـــا فـــي إدارة التربية

الرياضية والكشـــفية والمرشـــدات القدرة
على تطبيـــق مثل هذا المشـــروع الهادف،
خصوصـــا ظـــل وجـــود كادر إداري علـــى
أعلـــى مســـتوى ،إضافـــة لألطقـــم الفنيـــة
القـــادرة علـــى االهتمـــام بهـــؤالء الطلبـــة
الصاعديـــن والوصـــول بهـــم إلـــى أعلـــى

المستويات ،كونهم قد خضعوا للعديد من
الـــدورات التدريبية ،ســـواءً التي تقوم بها
الـــوزارة نفســـها أو مـــع الجهـــات المتعاونة

ذات االختصاص في هذا المجال ،مشـــيرا
إلى أهمية هذا المشـــروع الذي ســـينعكس

إيجابا علـــى الرياضة في مملكة البحرين،
بما ينســـجم مع توجيهات قيادة بلدنا في

هذا المجال.

الجيب :شكرا لوزير التربية..
والمشروع يحمل أهدافا كبيرة

في طياتهـــا العديد من المعاني واألهداف
جيـــل رياضـــي مميز مـــن جميـــع النواحي،

الرياضية والتربوية والتنافســـية ،وهنالك
أهدافـــا نبيلـــة يحملهـــا المشـــروع نأمـــل

تحقيقها”.

عصام عبداهلل :احتضان
المواهب الصاعدة
قـــال مديـــر إدارة التربيـــة الرياضيـــة

شيخة الجيب

وزير التربية والتعليم

عصام عبدالله

األلعـــاب ،خصوصـــا أننا فـــي إدارة التربية

كـــرة القدم على المـــدارس الثانوية ،تنمية

الذي سيقام في الفصل الثاني ،بينما الفرق

الرياضيـــة نمتلـــك كـــوادر إداريـــة وفنيـــة

روح االنتمـــاء والمواطنـــة ،توفيـــر أفضـــل

قـــادرة علـــى القيـــام بمثل هذه المشـــاريع،

اإلمكانـــات؛ مـــن أجـــل تطويـــر الالعبيـــن،

األربعـــة أصحاب المركز الثاني تلعب فيما

بطولة النخبة

إضافـــة لوجود معلميـــن للتربية الرياضية

وإعداد منتخبات مدرســـية فـــي لعبة كرة

في المدارس مؤهلين من جميع الجوانب

القـــدم لتكون على جاهزية للمشـــاركة في

الثانـــي ،بينما ســـتقام تصفيـــات للمدارس

بعـــد الطفرة الكبيـــرة والتطور مـــن ناحية

الفنيـــة واإلدارية ،ويشـــاركون في العديد

البطـــوالت المدرســـية الخارجيـــة ،وكذلك

وأضـــاف عصـــام عبـــدهللا “توجيهـــات

من الـــدورات التأهيليـــة والتطويرية على

االرتقـــاء بمســـتوى تنظيـــم البطـــوالت

مدار العام”.

المدرسية وإعطائها زخما أكبر.

فـــي االهتمـــام بالمواهـــب الصاعـــدة فـــي

أهداف مشروع بطولة النخبة

نظام بطولة النخبة لمدارس

للمدارس الثانوية

البنين والبنات

بعدهـــا متصـــدر كل مجموعـــة والوصيـــف

المســـاهمة فـــي تطوير ودعـــم رياضة كرة

ينص نظام البطولة بالنسبة للبنين والبنات

للدور نصف النهائي الذي ســـيقام بطريقة

القـــدم فـــي مملكـــة البحريـــن ،اكتشـــاف

علـــى توزيـــع المـــدارس ألربـــع مجموعات،

الالعبين الموهوبين والمتميزين وصقلهم

بواقـــع أربـــع مـــدارس فـــي كل مجموعـــة

وتطويرهـــم ،توفير أفضل فرص التدريب

وتلعب فيما بينها بطريقة الدوري من دور

تحـــت ظـــل مدربيـــن متخصصيـــن ،إذ تم

واحد وذلـــك في الفصل الدراســـي األول،

توزيع المدرسين المتخصصين في تدريب

ويتأهل متصدر كل مجموعة للدور الثاني

والكشفية والمرشـــدات في وزارة التربية
والتعليـــم عصام عبدهللا إن بطولة النخبة
للمرحلـــة الثانويـــة لكـــرة القـــدم للبنيـــن
والبنـــات تأتـــي فـــي الوقـــت الـــذي تزخـــر

بـــه المـــدارس بالعديـــد مـــن المواهـــب في

مختلف األلعاب وبالتالي البد من االهتمام

بها حتى تكون هنالـــك مخرجات رياضية

مهمة للرياضة المدرسية في المستقبل.

وزيـــر التربيـــة والتعليـــم دائمـــا مـــا تصـــب
المدارس بمختلـــف األلعاب ،ونحن ارتأينا
أن نبـــدأ مثل هـــذه البطولة عبـــر لعبة كرة
القـــدم كونهـــا واســـعة االنتشـــار ،ونســـعى

فيها لتحقيق العديـــد من األهداف المهمة

عبرت الوكيل المساعد للخدمات التربوية

سواءً ما يتعلق بالرياضة نفسها أو بتنمية

والتعليـــم شـــيخة الجيـــب عـــن شـــكرها

التجربـــة للتقييـــم علـــى أمـــل تكرارها في

واألنشـــطة الطالبيـــة فـــي وزارة التربيـــة

الجزيـــل لوزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

وزير التربية والتعليم لدى رعايته إحدى منافسات كرة القدم للمدارس

ويكـــون ذلـــك بحضور شـــخصي منه ألبرز

إحدى المدارس الفائزة ببطولة الثانوي لكرة القدم للبنين

المواطنة واالنتماء ،وفي النهاية ستخضع
الســـنوات المقبلـــة وتعميمهـــا علـــى بقيـــة

بينها (المُ لحق) ويتأهل منها فريقان للدور
الخاصـــة ويتأهـــل منهـــا فريقـــان مباشـــرة
للـــدور الثاني ليصبح المجموع فيه ثماني
مـــدارس ،يتـــم توزيعها علـــى مجموعتين
بواقـــع  3مـــدارس حكوميـــة وواحـــدة
خاصة لـــكل مجموعة ،وتلعـــب فيما بينها
بطريقـــة الـــدوري مـــن دور واحـــد ويتأهل

المقـــص ،والفائـــزان يصعـــدان للمبـــاراة
النهائيـــة ،وفـــي الـــدور الثانـــي يحـــق لكل
مدرسة تسجيل العبين اثنين (محترفين)

مالعب وصاالت الوزارة تحتضن

المنشـــآت الرياضية في مدارس البحرين،
فـــإن مالعـــب وصـــاالت مـــدارس وزارة
التربيـــة والتعليـــم ســـتحتضن منافســـات
البطولة ،إذ ستكون مباريات بطولة النخبة
لمـــدارس البنيـــن علـــى ملعبـــي مدرســـتي
مدينـــة عيســـى االبتدائيـــة اإلعداديـــة
ووادي الســـيل اإلعدادية ،وكالهما ملعبان
بالنجيل االصطناعي وبمساحة قانونية.
بينمـــا مباريـــات بطولـــة النخبـــة لمـــدارس
البنـــات ســـتكون علـــى صالـــة مدرســـة
البســـيتين االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنـــات

مـــن خارج المدرســـة علـــى يكونـــا طالبين

وصالة مدرســـة الميثـــاق ،وكلتاهما كذلك

نظاميين في مدرسة حكومية أو خاصة.

بمساحة ملعب كرة قدم قانوني للصاالت.

أحمر الصاالت يفوز على األزرق الكويتي
اتحاد الكرة

اإلمارات تجتاز عقبة العراق

حقـــق المنتخـــب الوطني للصـــاالت لكرة

واســـتطاع المنتخـــب اإلماراتـــي مـــن

الكويتـــي بنتيجـــة هدفيـــن نظيفين ،في

المنتخـــب العراقي بنتيجة ثالثة أهداف

أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية،

مواجهـــة منتخبنـــا بالمنتخـــب الكويتـــي

تصفيـــات بطولـــة آســـيا لكـــرة الصـــاالت

الرياضيـــة .ســـجل لإلمـــارات عبدالكريم

غـــرب آســـيا ،التـــي يحتضنهـــا االتحـــاد

فيمـــا ســـجل للعـــراق وليـــد خالد وســـالم

حتـــى يـــوم  21أكتوبـــر الجـــاري .ســـجل

رصيـــده إلـــى النقطـــة الرابعـــة ،فيما ظل

القدم فوزا ثمينا على حســـاب المنتخب

تحقيق انتصار معنوي كبير على حساب

المبـــاراة التـــي جمعـــت المنتخبيـــن يوم

مقابل هدفين ،في المباراة التي ســـبقت

ضمـــن منافســـات المجموعـــة األولى من

يـــوم أمـــس علـــى صالـــة مدينـــة خليفـــة

 2020والمخصصـــة لمنتخبـــات منطقـــة

جميـــل وأحمـــد خليـــل وعبـــدهللا محمد،

البحرينـــي لكـــرة القـــدم والتـــي تســـتمر

فيصـــل .وبهـــذه النتيجـــة رفـــع اإلمارات

هدفـــي أحمـــر الصـــاالت ،كل مـــن :أحمد

العراق على رصيده السابق بـ 3نقاط.

رفع منتخبنا رصيده إلى النقطة السابعة

المهمة األخيرة

عبدالنبي وســـلمان المال ،وبهذه النتيجة
والتـــي تقـــدم مـــن خاللهـــا إلـــى وصافـــة

المجموعـــة ،فيما ظل المنتخب الكويتي
على رصيده السابق بـ 9نقاط.

وتقـــام اليـــوم “األحد” منافســـات الجولة

الخامسة واالخيرة التصفيات اآلسيوية
للصـــاالت ،حيـــث ســـيواجه منتخبنـــا

منحتنـــا التقـــدم للمركـــز الثانـــي في

الوطنـــي ،فـــي مهمتـــه االخيـــرة في هذه
التصفيـــات ،المنتخـــب العراقـــي وذلـــك

المجموعـــة .ومبـــاراة اليـــوم امـــام

عند الساعة  7مســـاء .وسيبحث األحمر

المنتخـــب العراقي لـــن تختلف تماما

عـــن تحقيق النقاط الثـــاث التي تمنحه

عن مباراة الكويت ،والتي ســـنحاول

النقطـــة العاشـــرة ،والتـــي ينهـــي بها هذه

فيها الدخول بروح وعزيمة وإصرار

المنافســـات وهـــو فـــي صـــدارة الترتيب

على إحـــراز نقاط الفـــوز ،التي تمنح

العام للمجموعة األولى.

األحمـــر صـــدارة الترتيـــب العـــام في

كمـــا وستشـــهد هـــذه الجولـــة ،إقامة

آخـــر مبارياته في هـــذه التصفيات”،

مواجهـــة ثانيـــة لحســـاب المجموعة

مضيفـــا أن المنتخـــب مســـتعد

عنـــد الســـاعة  5مســـاء أولـــى تجمع

المنتخبيـــن اإلماراتـــي “ 4نقـــاط”
والفلســـطيني “ 0نقـــاط” ،وستشـــهد
كذلـــك إقامـــة مواجهتيـــن لحســـاب

المجموعـــة الثانيـــة ،االولـــى تقـــام
عنـــد الســـاعة  1ظهـــرا ويلتقـــي فيها
المنتخبيـــن اللبنانـــي “ 6نقـــاط”

والمنتخـــب القطـــري “ 0نقـــاط”،

والثانيـــة تقام عند الســـاعة  3عصرا،

جانب من اللقاء

لمواجهـــة اليـــوم وسيســـعى لتقديم
األداء والمســـتوى الـــذي يحقـــق من

ويلتقي فيها المنتخبين الســـعودي “3

علـــى النقـــاط الثـــاث مـــن أمـــام

خالله الهدف المطلـــوب ،موجها في

نقاط” والعماني “ 3نقاط”.

المنتخـــب الكويتي أحـــد المنتخبات

الوقت ذاته الدعوة لجميع الجماهير

المرشـــحة للوصـــول للنهائيـــات .فقد

البحرينيـــة لحضـــور صالـــة مدينـــة

قـــال حـــارس منتخبنا الوطني ســـيد

كانـــت مبـــاراة صعبـــة ،واســـتطعنا

خليفـــة الرياضية لتشـــجيع ومؤازرة

التعامـــل معهـــا بواقعيـــة وحققنـــا

المنتخـــب الوطني في هـــذه المباراة

فاضـــل رضـــي“ :ســـعداء بحصولنـــا

األهـــم وهـــي نقـــاط االنتصـــار ،التي

المهمة.

طموحنا الصدارة

أكد المدير العام لدى مايكروســوفت البحرين ُ
وعمان ،الشــيخ ســيف بن هالل الحوســني أن الشركة تدعم التحول

الرقمــي بالبحريــن مــن خالل الوقوف على آخر مســتجدات وتطورات العملية التي تقوم بها المؤسســات الحكومية

والمتمثلــة فــي نقــل أنظمتهــا اإللكترونيــة للســحابة الوطنيــة ومدى اســتفادتها المتحققــة من الحلــول المطروحة من

قبــل الشــركة .وأضــاف أن مايكروســوفت تقدم تقنياتها الخاصــة بالذكاء االصطناعي وقدراتها على إنشــاء مجتمعات
ذكية تتماشى مع طموحات ورؤية البحرين  ،2030كما تقدم مايكروسوفت للحكومة منصات الذكاء االصطناعي
القادرة على تمكين صناع القرار في الحكومة ،فضالً عن إبراز الدور الكبير الذي تلعبه في زيادة تفاعل

وتواصــل المواطنيــن ،وتمكيــن الموظفيــن ،وتعزيــز العمليــات ،وإعــادة ابتــكار الطريقة التــي يتم بها

تقديم الخدمات الحكومية .وأشــار الحوســني إلى أن مايكروســوفت عمدت إلى مواصلة تمكينها
للحكومــة فــي هذا المجال من خالل دعــم التوجهات الجديدة لمجلس التنمية االقتصادية التي

 320مليار دوالر
مساهمة الذكاء
االصطناعي في
اقتصاد المنطقة
بحلول 2030

تحــث علــى تطبيــق الــذكاء االصطناعي فــي القطاع العام ،حيث ســتعمل هــذه الخطوة على
تعزيــز جهــود الحكومــة بمــا يتوافق مع إطــار عمل “مركز الثــورة الصناعية الرابعــة” التابع

للمنتدى االقتصادي العالمي ،إضافة إلى ذلك يساهم هذا التعاون في سد فجوة المهارات
بهدف الوصول إلى أفضل استخدام للتكنولوجيا .فيما يلي نص اللقاء مع الحوسني:

سيف الحوسين...

األحد  20أكتوبر  21 - 2019صفر  - 1441العدد 4021

21

أمل الحامد

business@albiladpress.com

 10ماليين دينار اإلنفاق على الخدمات السحابية بالبحرين بحلول 2022

 5.6ألــــــف وظـــيـــفـــة يـــوفـــرهـــا شــــركــــاء مـــايـــكـــروســـوفـــت بــالــبــحــريــن

فوائد ومبادرات الذكاء االصطناعي

التقليدية جراء اســـتخدام كلمات المرور،
إضافـــة إلى أنـــه يعتمد على نظـــام حماية

أكد الشـــيخ ســـيف بن هالل الحوسني أن

متطـــور قائـــم علـــى القياســـات الحيويـــة

الـــذكاء االصطناعـــي بـــات بالفعـــل قـــادرًا

“البصمـــة” تمامً ـــا كما يعمل وينـــدوز ،وهي

علـــى القيـــام بتغيير جذري على مســـتوى

ميـــزة أخـــرى مـــن جملـــة الميـــزات التـــي

خدمات كل من القطاعين العام والخاص،
وقري ًبـــا سيشـــهد تداخـــاً أكبر فـــي المهام

يقدمهـــا النظام والتي تعمل على تســـهيل

الدخول إلى الكمبيوتر والولوج إلى أعلى

التي ســـيكون بمقـــدوره القيام بهـــا ،إذ أنه
سيســـاهم بمبلـــغ  320مليـــار دوالر فـــي

توقيع اتفاقية مع الحكومة اإللكترونية

اقتصـــاد المنطقة بحلول العـــام  ،2030أي

خدمات أمنية متينة ضد هجمات التصيد
المســـتخدمة لجـــذب المســـتخدمين مـــن

“بي دبليو سي” الشرق األوسط.

أجل تبادل بيانات االعتماد.

وأكـــد أن العوائـــد اإليجابيـــة لتقنيـــات
الـــذكاء االصطناعـــي تغطي نطاقا واســـعا
كالبيـــع بالتجزئـــة ،والرعايـــة الصحيـــة،

والتعليم ،والمرافق والخدمات الحكومية
وغيرهـــا الكثير .ومن هـــذا المنطلق تلتزم
مايكروســـوفت بمهمتهـــا تجـــاه حكومـــة
البحريـــن ،وذلـــك مـــن خـــال المشـــاركة

وتقديـــم العديـــد مـــن المبـــادرات التي من
شـــأنها تمكيـــن الحكومـــة نحـــو تحقيـــق

الـــذي تلعبـــه فـــي زيـــادة تفاعـــل وتواصل

منصـــة مبتكـــرة لتزامـــن البلـــوك تشـــين،

العمليـــات ،وإعـــادة ابتـــكار الطريقـــة التي

البلوك تشـــين على الســـحابة ،ويمكن اآلن

المواطنيـــن ،وتمكيـــن الموظفيـــن ،وتعزيز
يتم بها تقديم الخدمات الحكومية.

التحول الرقمي وتقنية البلوك
تشين

رؤيـــة البحريـــن  ،2030فعلـــى ســـبيل

االصطناعـــي التي أطلقت في شـــهر أبريل

بشـــكل أفضـــل مـــن خـــال توفيـــر أماكـــن

الشـــباب يســـهمون في بناء اقتصـــاد قائم

فعليـــا بتحقيـــق قفـــزات كبيرة
الحكومـــة
ً

تعزيز قدرات االبتكار واإلبداع في مجال

وتســـاهم مايكروســـوفت مـــن خـــال

مع جامعة بوليتكنك لدعم مســـابقة ســـمو

الحكومـــة لتحقيـــق الرؤيـــة االقتصاديـــة

فـــي الـــذكاء االصطناعـــي ،وهـــي مبـــادرة

وتطـــرق للحديث عن تقنية البلوك تشـــين

عاملـــة ذات كفـــاءة عاليـــة فـــي مجـــاالت

لمنصـــة بلوك تشـــين ،والتي تظهـــر كيفية

 5.6ألف وظيفة جديدة

يتـــم تنفيذها داخل شـــبكة البلوك تشـــين،
ً
ووفقـــا لدراســـة أجرتهـــا مؤسســـة دبـــي

المثـــال :تم التعـــاون مع أكاديميـــة الذكاء

القـــدرة علـــى حمايـــة وخدمـــة المواطنين

الماضـــي بهـــدف تطويـــر متخصصين من

العمل الحديثة للجهات الحكومية ،وتقوم

علـــى المعرفة ،وتوفير منصـــة قادرة على

للمضـــي قدمً ـــا نحـــو تحقيق هـــذا النجاح،

الـــذكاء االصطناعـــي .كمـــا تمت الشـــراكة

تقنياتهـــا وحلولها الســـحابية بدعم جهود

الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة لالبتكار

للمملكة .2030

تهـــدف لتأهيل الطالب لكي يصبحوا قوى

حيث أن الشـــركة تقدم حلول تكنولوجية

الذكاء االصطناعي.

تتبـــع وفـــرض االمتثـــال للمعامـــات التي

وأوضـــح الحوســـني أن منظومـــة شـــركاء

للمستقبل فإن “السوق العالمي للمعامالت

الخدمـــات الســـحابية باآلونـــة األخيـــرة

بحلـــول العـــام  ،2021ومـــن المتوقـــع أن

جديدة فـــي البحرين بنهايـــة العام ،2022

الفترة بهذه التكنولوجيا  300مليار دوالر،

مايكروســـوفت المتكاملـــة فـــي ظل تزايد

الرقميـــة” ســـيصل إلـــى  9.5مليـــار دوالر

ســـتخلق أكثر من  5.6ألف صافي وظائف

تتجـــاوز االســـتثمارات العالميـــة فـــي هذه

منهـــا خلـــق مـــا يقـــرب مـــن  5200صافـــي

ولذا فإن مايكروســـوفت تســـتثمر بشـــكل

السحابية ،فيما ســـتخلق منظومة شركاء
مايكروســـوفت المتكاملـــة  400وظيفـــة
ً
وفقـــا لبحـــث قامت به
جديـــدة (صافيـــة)
مؤخـــرًا مؤسســـة البيانـــات الدوليـــة ،ومن

المتوقع بحســـب الدراســـة زيـــادة اإلنفاق

زيادة اإلنفاق على تكنولوجيا

الحوسني مع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

وقال الحوســـني إن التحول الرقمي لديه

وظائـــف جديـــدة باعتمـــاد الخدمـــات

كبيـــر فـــي هـــذا المجال مـــن خـــال العمل
علـــى تلبيـــة متطلبـــات األمـــان والتوافـــق

لهـــذا المجال .وذكـــر أن الشـــركة بالتعاون
مـــع “أفانزا” قدمـــت حلول خاصـــة بتقنية
البلـــوك تشـــين تســـمى “الشـــفرة” وهـــي

المعلومات

وتتيـــح للعمالء الوصول إلى طبقة تزامن

وذكـــر الحوســـني أن عالمنـــا اليـــوم يشـــهد

للمؤسســـات تجاوز التعقيدات األساســـية

التكنولوجيـــا ،حيـــث أصبحنـــا جميعنـــا

تســـارعً ا كبيـــرًا فـــي التنافس علـــى اقتناء
الحوسني مخاطبا إحدى الفعاليات

إلنشـــاء الحلول القائمة على البلوك تشين

مع ضمان امتالك الموثوقية واألمان.

إنترنت األشياء
وقال الحوســـني إن مايكروسوفت عملت
على إبـــراز اإلمكانـــات الهائلـــة التي يمكن

والذي يُ عد فرصة لتطوير مهارات موظفي

الجهـــات الحكومية ،وذلك بغية تحســـين
قـــدرة الموظفين بالقطـــاع الحكومي على

التحول الرقمي فـــي الخدمات الحكومية

عبـــر جميـــع أنحاء المملكـــة ،وكذلك تعزيز

يفرضها االقتصاد الرقمي العالمي.

.2030

الالزمـــة لتمكينهـــم مـــن مواكبـــة عمليـــة

اإللكترونيـــة وغيـــره من المحافـــل المهمة

ومواجهـــة التحديـــات المتزايـــدة والتـــي

انترنـــت األشـــياء تعتبـــر مشـــروع تقنـــي

وأشار إلى أن المبادرة ستتضمن مسارات

فـــي المملكة .وتمتلك الشـــركة مجموعتها

مايكروســـوفت األساســـية ،والحوســـبة

والتنوع االقتصادي من خالل التركيز على

إضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى أهـــم تقنيـــات

العامـــة ،حيـــث ستســـاهم االســـتراتيجية
الخاصة بالحكومة (الســـحابة أوالً) إضافة

خالل منتـــدى البحرين الدولـــي للحكومة

فـــي المملكة ،مشـــيرًا إلـــى أنهـــا تؤمن بأن

اســـتراتيجي يدفع عجلة التحـــول الذكي

الواســـعة الخاصة بحلول انترنت األشياء

الســـحابية ،وســـبل التحـــول الرقمـــي،

حيـــث توفر هـــذه المنصات مزايـــا عديدة

الثورة الصناعية الرابعة ،في حين ســـيتم

وكشف العواطف ،وتحليل السلوكيات.

مع وظيفة كل متدرب.

القائمـــة علـــى منصـــة “أزور” الســـحابية،
مثـــل التعـــرف علـــى الوجوه ،شـــات بوت،
وقـــدر بعـــض المختصيـــن فـــي دراســـة

تخصيص كل مســـار تدريبي بما يتناسب

التي ســـتكون مرتبطـــة بإنترنت األشـــياء

وعن المبـــادرات المندرجة ضمن سياســـة
“السحابة أوالً” ،أوضح الحوسني أن هيئة

السنوات الخمس المقبلة.

تلـــك التقنية مـــع مختلف جوانـــب حياتنا

بالتعـــاون مع مايكروســـوفت ورشـــة عمل

وبخصوص مشـــاريع الشركة الجديدة في

مجـــال الحوســـبة الســـحابية ،تـــم خاللهـــا

يتماشى مع رؤية  ،2030أوضح أن الشركة

فـــي مجـــال تطبيـــق حلـــول الحوســـبة

اإللكترونيـــة إلطـــاق مشـــروع “فرصتي”،

االتفاقية الحكومية المبرمة مع الشركة.

مختصـــة بهـــذه التقنيـــة أن عـــدد األجهزة

بحلول  ،2020ســـتصل إلـــى أكثر من 100

مليـــار جهاز حول العالم ،مـــا يعني تداخل

المعلومـــات والحكومة اإللكترونية نظمت

العملية وحتى الشخصية.

حـــول أفضـــل الممارســـات الحكومية في

البحريـــن لتعزيز النمو االقتصادي بشـــكل

اســـتعراض التجارب المؤسسية الناجحة

تعاونـــت مـــع هيئة المعلومـــات والحكومة

الســـحابية للجهـــات المنظمـــة تحت مظلة

العـــام  2017إلى  10.05مليـــون دينار في

وذكر أن الشـــركة تقـــدم خبراتهـــا العميقة

فـــي البحريـــن مـــن خـــال الوقـــوف علـــى

العام .2022

 ،2030كما تقدم مايكروســـوفت لحكومة
البحريـــن منصـــات الـــذكاء االصطناعـــي

القـــادرة علـــى تمكيـــن صنـــاع القـــرار فـــي
الحكومـــة ،فضـــاً عن إبـــراز الـــدور الكبير

الخاصة والمختلطة في تمكين الشـــركات

سياسة “السحابة أو ً
ال”

مايكروســـوفت عمليـــة التحـــول الرقمـــي

تتماشـــى مـــع طموحـــات ورؤيـــة البحرين

إلـــى االســـتثمارات في الحلول الســـحابية

من إضافة ما يقرب من  129مليون دينار

تطبيقهـــا فـــي المؤسســـات ،كمـــا تدعـــم

وقدراتهـــا علـــى إنشـــاء مجتمعـــات ذكيـــة

وأشـــار إلـــى أنـــه ً
وفقـــا لمؤسســـة البيانات

االســـتخدام المكثف للخدمات الســـحابية

سيشـــهد نمـــوً ا من  2.74مليـــون دينار في

تقنياتهـــا الخاصـــة بالـــذكاء االصطناعـــي

النمو االقتصادي بشكل يتماشى مع رؤية

خاصـــة بالتدريـــب على اســـتخدام أدوات

البحريـــن  4أضعاف خالل نفس الفترة ،إذ

لتقنيـــة المعلومـــات ،حيـــث تقـــوم بتقديم

المتمثـــل فـــي دفع عجلة التحـــول الرقمي

الدوليـــة لألبحـــاث ســـيتم دعـــم االبتـــكار

وأكـــد أن هذه الخطوة تأتـــي ضمن جهود

عقب توقيع اتفاقية في البحرين

استراتيجية
“السحابة أوال”
تساهم في
إضافة نحو 129
مليون دينار

المزيـــد مـــن المبـــادرات المندرجـــة ضمـــن
(سياســـة “الســـحابة أوالً”) ،حيـــث تواصل

أن تقدمهـــا منصـــات انترنـــت األشـــياء

علـــى مســـتوى المملكـــة بما يضمـــن جودة

اإللكترونيـــة ،وكذلـــك معـــرض البحريـــن

جددت شراكتها مع مايكروسوفت إلنجاز

المبـــادرة المضي قدمً ا نحو تحقيق هدفها

علـــى الخدمـــات الســـحابية العامـــة فـــي

فـــي منتـــدى البحريـــن الدولـــي للحكومـــة

وأضـــاف أن الهيئـــة نيابـــة عـــن الحكومـــة

التنافســـية الشـــاملة فـــي مجـــال التقنيـــة،
فضـــاً عـــن تزويدهـــم بأحـــدث المهـــارات

الشـــركة التي تكرســـها لدعم الهيئة لبلوغ
وتبني سياســـة (الحوســـبة السحابية أوالً)

فـــي هـــذا المجـــال كل عام عبر مشـــاركتها

المـــرور للوصـــول إلـــى المواقـــع المختلفة

والتطبيقات ،في حين يقدم أوفيس 365

مـــا يعادل زيادة بنســـبة  11%فـــي الناتج
المحلـــي اإلجمالي ً
وفقا لدراســـات أجرتها

يشـــمل مختلـــف الصناعـــات والقطاعـــات

مســـتويات األمـــان دون الحاجة إلى كلمة

محو األمية ال
يقتصر على القراءة
والكتابة فقط،
بل من ال يمتلك
المهارة التقنية

آخـــر مســـتجدات وتطـــورات العملية التي

تقوم بها المؤسسات الحكومية والمتمثلة
فـــي نقـــل أنظمتهـــا اإللكترونية للســـحابة

الوطنيـــة ومـــدى اســـتفادتها المتحققـــة
مـــن الحلـــول المطروحـــة مـــن قبل شـــركة

مايكروســـوفت خـــال الفتـــرة الماضيـــة

وتوقعاتهـــا للســـنوات الثـــاث القادمـــة،

وتأتي جهود مايكروسوفت لتعزيز مضي
البحرين قدمً ا نحو تســـريع عملية االبتكار
الحكومـــي تلبيـــة لتوقعـــات المواطنيـــن

إلـــى صافـــي اإليـــرادات الجديـــدة خـــال

األمن السيبراني

نـــرى كيـــف باتـــت التكنولوجيـــا ضـــرورة

أولويـــة تدخـــل فـــي شـــريان كل شـــيء

داخـــل حياتنـــا اليومية ســـواء فـــي مجال

التعليـــم ،والصحة ،والتجـــارة اإللكترونية،
واالتصـــاالت ،واألمـــن وغيرهـــا الكثير من

المجاالت األخـــرى .وأكد أن تطوير قطاع
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت يعد
مهمـــا ج ًدا لما فيه من عوائد كثيرة ســـوف

تتشـــعب من أجل خدمة الناس والمجتمع،
ولتلبية هـــذا المتطلب يجب توفر عامالن
رئيســـيان ج ًدا يكمل أحداهما اآلخر ،وهما

“التكنولوجيـــا والمهـــارة” ،الف ًتـــا إلـــى أن ما

تقدمه التكنولوجيا من تقنيات وابتكارات
يســـتوجب ً
أيضا توافر المهارات المناســـبة
فـــي الكفة األخرى لتســـير بشـــكل متوازي
معهـــا ،وذلـــك حتـــى تكـــون قـــادرة علـــى

تســـخير قـــدرات هـــذه التقنيـــات بالشـــكل

الصحيـــح .وأضاف أن توافـــر التكنولوجيا

وحده ال يكفي إذا لم توجد األيدي العاملة

التي تمتلك المهارة الالزمة لتشغيلها ،ولن
نبالـــغ حينما نقول بأننا نشـــهد عصر يكون

فيـــه محـــو األميـــة ال يقتصر علـــى القراءة
والكتابـــة فقـــط ،بل ً
أيضا يشـــمل كل من ال

وقـــال الحوســـني بالتطـــرق للحديـــث عن

يمتلـــك الخبـــرة والمهارة التقنية لتشـــغيل
الحاسب اآللي .وأشار إلى أنه ً
وفقا لدراسة

الســـريع التـــي تشـــهده تقنيـــات الثـــورة

تكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت يغطي

فـــي الكفة األخرى علـــى تطوير هجماتهم

أن يصـــل إلـــى  296.76مليـــون دينـــار في

والخاصـــة ،لذا تنفق مايكروســـوفت مليار

المعلومات في المملكة سيتجاوز 12,600

كل عـــام ،حيـــث يتمتع وينـــدوز  10بنظام

الدراســـة أن المؤسســـات في جميع أنحاء

األمـــن الســـيبراني :ففـــي ظـــل التطـــور
الصناعيـــة الرابعـــة ،يعمـــل المقرصنـــون

لمؤسســـة البيانات الدولية أن اإلنفاق على
نطاق واســـع فـــي المملكـــة ،ومـــن المتوقع

الضارة الســـتهداف المؤسسات الحكومية

العـــام  ،2022وأن التوظيـــف لتكنولوجيـــا

دوالر علـــى تطويـــر الخدمـــات األمنيـــة

وظيفـــة في ذلك الوقـــت )...( ،حيث تظهر

حماية عالي يســـتخدم طريقـــة المصادقة

المملكـــة ستشـــارك في زيـــادة اإلنفاق على

المتعـــددة ،وبالتالـــي يتالفـــى األخطـــاء

تكنولوجيا المعلومات.

بروفايل:
» »عينت شركة مايكروسوفت الشيخ سيف بن هالل الحوسني مديرًا عامً ا للبحرين
وعُ مان في ديسمبر  .2017وتتضمن مسؤولياته تعزيز جهود مايكروسوفت في
تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة والسلطنة خالل رحلة
التحول الرقمي التي تخوضها ضمن إستراتيجية البلدين لتنفيذ برامج اإلصالح
االقتصادي طويلة األجل .وانضم الحوسني لشركة مايكروسوفت في ،2009
وشغل على مدى السنوات الثماني الماضية مراكز قيادية مختلفة في القطاع
العام تهدف إلى تنفيذ مهمة الشركة في تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد،
ومؤخرا قاد فريق مايكروسوفت للقطاع العام كمدير عام لشركاء وحلول الشركات
الصغيرة والمتوسطة .وقبل التحاقه بمايكروسوفت شغل الحوسني مركز رئيس
تقنية المعلومات في وزارة المالية في سلطنة عمان.

وتوفير احتياجاتهم بصورة أفضل.

“مـــايـــكـــروســـوفـــت” تــبــتــكــر أحـــــدث الــتــقــنــيــات لــتــحــقــيــق الــتــحــول الــرقــمــي

تجربة قيادة :فولفو
إكس سي  40الجديدة

تعمل لوتس على تطوير
سياراتها بكل شكل ممكن،
ويبدو أن الوقت حان إلعادة
تصميم شعار الشركة.
يأتي شعار الشركة الجديد
بتصميم مبسط للغاية يعتمد
على أسلوب ثنائي األبعاد
بدال من ثالثي األبعاد.
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ذكيـــة في تكنولوجيتها وقوية
كنعومة أناقتها الشبابية
طارق البحار

كما هي مشـــهورة بالمفروشـــات عبر إيكيا ،وإبراهيموفيتش ،تقدم الســـويد
لنـــا ســـيارات فولفـــو المعروفـــة بالســـامة والتكنولوجيا والتصميـــم المميز

لمركباتها التي تتواجد بفخامة في البحرين مع موديالت شقيقاتها االخرى،
ســـيارات تركز على مبدأ “الراحة والســـامة أوالً” ،وهو المبدأ الذي التزمت
بـــه الشـــركة الســـويدية منذ أوائـــل انطالقها ،وتتميـــز موديـــل تجربتنا لهذا

مازدا  .. 2020 3أكثر جاذبية
تتميز مازدا  3موديل  2020والتي ســتصل البحرين قريبا ،بمحرك مكون من
 4أســطوانات ســعة  1.6لتــر بقــوة  105أحصنــة ،وترتبــط النســخة الســيدان

األسبوع فولفو إكس سي  40الجديدة بالكامل.

والتي جربناها لمدة  3أيام بأنها ناعمة مريحة مع تصميم مميز ش ــبابي جدا ،ال عجب

بأنه ــا تحق ــق العددي من الجوائز العالمية ،آخرها على لقب س ــيارة العام من قبل لجنة
تحكيم تكونت من  60صحافيا أوروبيا ،ذلك على هامش معرض جنيف للس ــيارات ،ما

يجعله ــا أفضل س ــيارة أوروبية في فئتها ب ــا منازع ،ومنحت لجنة التحكيم الس ــيارة

جائزة (إكوتي) ،وهي واحدة من جوائز الس ــيارات األكثر ش ــهرة على مس ــتوى العالم،

بناقل حركة أوتوماتيك من  4ســرعات ،بينما زودت نســخة الهاتشــباك بناقل

كما أنها تعد المرة األولى التي يفوز بها صانع للسيارات الفارهة.

للنسخة السيدان و 6.9لـ ”الهاتشباك” لكل  100كم تقطعها السيارة.

مـــن أول التجربـــة كان مـــن الالفـــت خـــال القيـــادة

مع الهندســـة البشـــرية التي ال تضاهى ومجموعة من

خاصة من شـــركة موتور ســـيتي الوكيل الحصري لها

المدينـــة والحمايـــة وتخفيـــف الســـرعة علـــى الطريق

حركــة ســتيبترونيك مــن  6ســرعات ،ومتوســط اســتهالك البنزيــن  6.7لتــر

وتتميـــز الســـيارة األولـــى بتجهيـــزات

المحـــرك ،جهاز إنـــذار ،مكابح مضادة

مركـــزي لألبـــواب ،ريمـــوت كونترول،

لقـــوة المكابح ،نظـــام تدعيم المكابح،

مـــن وســـائل األمان والســـامة ” :قفل
مفتـــاح زكـــي وإمـــكان إدارة المحـــرك
مـــن دون مفتـــاح ،نظـــام منـــع إدارة

لالنغـــاق ،نظـــام التوزيـــع اإللكتروني

وســـائد هوائيـــة للســـائق والراكـــب

األمامي ،وسائد هوائية جانبية”.

أن الهـــدوء كان حاضـــرا طـــوال فترة القيـــادة بدعوة

نبـــدأ مـــن الداخـــل ،تقدم إكـــس ســـي  40مفهوما ذكيا

للتخزيـــن بفضـــل التصميـــم الداخلـــي الذكـــي جـــدا

للســـائقين ،إلـــى جانـــب أشـــياء أخرى ،لتوفر مســـاحة

تخزيـــن أكثـــر عمليـــة فـــي األبـــواب وأســـفل المقاعد،

الوعرة ومستويات غير مسبوقة من تعدد االستخدامات.

وتتميز التشـــكيلة الجديدة بتحســـينات اســـتثنائية دون المساومة على قدرات

تتســـبب بوقوع حادث في معظـــم موديالتها ،وتعمل

وجيـــدة التصميم الخارجـــي مع التزام التبســـيط في

“جي إل إيه” ،وغيرها.

طــرازي  RSTوتريــل بــوس ،اللذيــن يتميــزان بقــدرات مذهلــة علــى الطــرق

األخرى والمشـــاة أو حتى الحيوانـــات ،التي يمكن أن

يريد ســـيارة رباعية رياضيـــة مدمجة فاخرة ،مريحة

أودي “كيـــو ،”3وبـــي إم دبليـــو “إكس  ،”1ومرســـيدس

طرازاتهــا غيــر المســبوقة والحصريــة فقط في الشــرق األوســط فــي كل من

بالسائق للوقاية من المخاطر المحتملة مثل المركبات

بأنهـــا مميـــزة جـــدا ،حيث يختـــار “إكس ســـي  ”40من

أقل في التســـعير عن المنافســـة األلمانية التي تشمل

خرجــت األســطورة األميركيــة شــفروليه ســيلفرادو  2019بتشــكيلة مــن

ومن ّبـــه العبـــور؛ مـــن أجـــل مراقبـــة البيئـــة المحيطـــة

فـــي البـــاد ،وهي ســـيارة مـــن االنطبـــاع االول تحس

أدوات القيـــادة ،وهـــي أيضـــا لمن يريد ســـيارة فاخرة

األسطورة األميركية شفروليه سيلفرادو

أنظمة الســـامة بفضل مساعد الســـائق والسالمة في

ومســـاحة إضافية للهواتـــف الخلويـــة وملحقاتها من
الشـــاحن ،إضافـــة إلـــى زوايـــا ممتـــازة للتخزيـــن فـــي

جوف الكونسول ،وفي اثناء السياقة الحظت الثبات

الممتاز لها وعدم خروجها من خطوط الشارع المتكن
والتحذيـــري بفضـــل نظـــام التنبيـــه عند الخـــروج من

المســـار ونظام التنبيه عنـــد التقاطعات ونظام مكابح

الطوارئ والوسائد الهوائية األمامية والجانبية .فهذا
الجانـــب اآلخـــر والمهم ،والـــذي كان أيضا ،الفتا خالل

القيـــادة ،والتـــي أثبتـــت بكل جـــدارة ،علـــى الرغم من
الصعود بها الى سرعات عالية ،أنها ثابتة على الطريق
جـــدا بالرغم من صغر حجمها ،ومن المالحظ أيضا أن
الداخليـــة واســـعة جـــدا للبالغين ،ســـواء فـــي المقاعد
األماميـــة والخلفيـــة .وتتمتـــع الســـيارة بأبـــرز أنظمـــة
الســـامة واألمـــان ،وهـــي الكاميـــرا  360درجة ونظام
المســـاعد الذكي في الركن مع شاشـــة طولية واضحة

تلك األنظمة بأمان بمجرد اكتشافها اصطداما وشيكا،

وســـتقوم بتوجيه السائق إلى الطريق إذا ما اكتشفت
أن السيارة تنحرف عن مسارها.

مـــن الخارج تكمل الســـيارة الصغيرة هويـــة تصميمها
المســـتمدة مـــن شـــقيقتيها األكبـــر  XC90و ،XC60مع

هوية ســـيارات فولفو بالشبك الكبير ولمسات الكروم

ومصابيح أمامية مميزة التصميم تقدم العالمة بقوة
فـــي الشـــارع ،ويوفـــر هيـــكل هـــذه الســـيارة الكروس

مـــن خالل خدماتهـــا المتنوعة مثـــل المالحة واقتران

أوفـــر الصغيرة قدرا كبيـــرا من الديناميكيـــة الهوائية

إشـــادة هنا فـــي الفولفـــو ،فلوحظ خالل قيـــادة إكس

كيلوغرام ،وتعمل السيارة إما بنظام دفع ثنائي أمامي

واســـتطاعت الشـــركة الســـويدية أن تجهزهـــا بأنظمة

ســـي  40الممتعـــة ورغم جمـــال داخليتهـــا وتصميمها،

تجمـــع إكـــس ســـي  40بين الرؤية الشـــاملة للســـيطرة

اقـــوى ممـــا تقدمـــه مـــن الخـــارج فقـــط ،وأثبتـــت بكل

الهواتف والميديا ،وغيرها من االمتيازات ،وللتكييف

والسالســـة ،ويتراوح وزن إكس سي  40قرابة 1,750

ســـي  40الجديـــدة أنهـــا مـــزودة بتكييـــف بـــارد جـــدا،

للعجـــات أو نظام دفع رباعـــي للعجالت .قيادة إكس

تبريد قوية تناسب طقس الخليج الحار.

اكتشـــفنا بعـــد قيادتها في أحـــد الطرق الوعـــرة ،بأنها

علـــى الطريـــق من خـــال ارتفاعهـــا الرائع عـــن األرض

جدارة ،أنها قوية كنعومة أناقتها الشبابية.

المميزة على الطرق الوعرة وتنوّ ع استخداماتها.
سيلفرادو
ّ
وتتميـــز ســـيلفرادو  2019بعدة خيـــارات للمحرك ومجموعة ناقل حركة تشـــمل
محـــركات  V8ســـعة  5.3لترات وقوة  355حصانا ،مـــع نظام اإلدارة الديناميكية

للوقـــود األول من نوعه فـــي القطاع ،والذي يوقف عمل بعض الســـلندرات ،بين
 2و ،8عندمـــا ال تكـــون هنـــاك حاجـــة إليها ،لتقـــدم ســـيلفرادو  2019توفيرا غير

مسبوق في استهالك الوقود ضمن فئتها.

ويقتـــرن المحـــرك مع ناقل حركة أتوماتيكي من  8ســـرعات ،إضافـــة إلى تقنية

التشغيل /التوقف لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود؛ لضمان األداء األمثل
والكفاءة .وفضال عن ذلك ،ســـيتوافر محرك توربو تشـــارجد  I-4الحديث ســـعة

 2.7لتر في المنطقة .وأيّا كان الطراز الذي يختاره العمالء ،فإن الطراز القياسي
في ســـيارة ســـيلفرادو  ،2019يوفر أفضل حجم حمولة ضمن فئتهّ ،
بغض النظر
عن طول صندوق السيارة.

 BMWتقدم  M8جران كوبيه
أطلقــت بــي إم دبليــو أحــدث ســيارات األداء العالــي فــي أســطولهاM8 ،

جران كوبيه المذهلة .مقارنة بشقيقتها الفئة الثامنة جران كوبيه نجد أن
 M8جران كوبيه تتميز بالعناصر الرياضية التي تشــمل الواجهة الشرســة
والجنوط الضخمة.

إضافـــة لمخـــارج العـــادم الرباعيـــة،

لتـــر  V8ثنائـــي التيربـــو ينتـــج 592

شـــعار  M8وحصلت على كونســـول

لفئـــة  ،M8 Competitionويمكـــن

وتميـــزت داخلية الســـيارة بلمســـات

تويوتا راف فور الهجينة األولى

وســـطي بـــأدوات التحكـــم الخاصـــة

 كشــفت تويوتــا عــن أول صــورة رســمية لـــ “راف فــور”  2021الهجينة قبل

تحمل  M8جـــران كوبيه محرك 4.4

تدشينها في معرض لوس أنجلوس في  20نوفمبر المقبل.

بفئة  Mوعجلة القيادة الخاصة بها.

حصانـــا للفئـــة  M8أو  616حصانـــا

للفئة األولى تحقيق تســـارع 0-100

كـــم/س فـــي  3.3ثانيـــة ،وفـــي 3.2

ثانية للفئة األعلى.

نيسان تطلق  Jukeالجديدة
تســتعد نيســان إلطــاق أيقونتها  Jukeالجديدة في مطلع العــام المقبل ،بحجم

أكبر ومزيد من التجهيزات واقتصاد أعلى في استهالك الوقود.

خارجيـــة راف فـــور الهجينـــة جاءت

تتطـــرق لمواصفـــات األداء ،لكن من

وأوضحـــت الشـــركة اليابانية أن الجيل

إلى  422لترا.

يميزها صدام أمامي مختلف وشعار

لتـــر  4ســـلندرات بقـــوة  176حصانا

موديـــات األراضـــي الوعـــرة المدمجة،

علـــى كشـــافات  ،LEDونظاما مســـاعدا

بتصميم مشابة تمامً ا للفئة القياسية،
خـــاص بالفئـــة الهجينة مـــع مصابيح
ضبـــاب رأســـية ،ومنفـــذ لشـــحن

البطارية فوق العجلة الخلفية.

“أقوى راف فور مـــن تويوتا” ،هكذا

أكـــدت الصانعـــة اليابانيـــة دون أن

المرجـــح أن تعتمد علـــى محرك 2.5
وعـــزم دوران  221نيوتن.متـــر،
متصـــل بمحـــرك كهربائـــي وحزمـــة

بطاريـــات ليثيـــوم أيـــون تدعـــم

الســـيارة بالطاقـــة الكهربائيـــة لــــ 50

كيلومتر تقري ًبا.

الثانـــي مـــن  ،Jukeالتـــي تنتمـــي لفئـــة

أطـــول بــــ  7.5ســـنتمترات ،قاعـــدة

عجالت أطـــول بـ  10.5ســـنتمترات ،ما
منحـــه المزيـــد مـــن الرحابة والمســـاحة

المخصصـــة لألقـــدام والـــرأس ،وكذلك

زيـــادة في حيـــز األمتعة بـ  % 20لتصل

وتشـــتمل باقـــة التجهيـــزات القياســـية
للتحذيـــر مـــن مغـــادرة حـــارة الســـير،

وجهـــزت الموديـــات األعلـــى بمســـاعد

الزحـــام ،وكاميـــرا  360درجـــة ،ونظـــام

ملتيميديـــا متصل بشـــبكة اإلنترنت مع
نقطة  Wi-Fiساخنة.

tariq_albahhar

٢٣

األحد
 20أكتوبر 2019
 21صفر 1441

“المرشحة المثالية” ..عن قدرة المرأة في وظائف رجالية

محرر مسافات

شــاهدت الفيلــم الســعودي “المرشــحة المثاليــة” مرشــح الســعودية لألوســكار ،والــذي

يصفــه الناقــد زان بروكــس في مقال له بصحيفة “الغارديــان” بأنه “تحية لروح األنثى

واختيـــاره كذلـــك للمنافســـة ضمـــن جوائز

عن ثقافة المملكة وإبراز ثرائها االجتماعي

 76لمهرجان فينيســـيا الســـينمائي الدولي،
األوســـكار الـ  92المقـــرر انعقادها في يناير

التــي ال تقهــر” ،وهــو محاولــة ممتــازة ورحلــة صعــود قدرية ،لــم تخطها لذاتهــا “مريم”

المقبل ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

ممارسة مهن ووظائف مختلفة ظلت حكرا على الرجال لعقود طويلة.

الجديـــدة ،فضـــا عـــن الدعـــم الحكومـــي

للعالميـــة دون أن تنفـــك بحال عـــن التعبير

والتاريخي.

تعـــرف هيفـــاء جيـــدا كيـــف تصـــل إلـــى

بطلــة الفيلــم ،وإنمــا فرضــت عليهــا ،ويتحــدث الفيلــم عــن قــدرة المــرأة ونجاحهــا في

وســـط االنفتـــاح والبدايـــة الســـينمائية

العالميـــة ،فهـــي بقـــدر مخاطبتهـــا للداخـــل

مثل مهنة الطب التي تمارســـها بطلة فيلم

االنتخابـــات البلديـــة ،بـــل والفـــوز بها ،وهو

المتواصـــل للمبدعيـــن وصنـــاع األفـــام،

إياه على المجتمع الســـعودي ومســـتعرضة

اجتماعيـــة جمـــة مـــن حيـــث إقنـــاع بعض

المثالية”.

“المرشحة المثالية” وتواجه فيها تحديات

» »حضرت النجمة جينيفر أنيستون حفل Variety’s Power of Women
في لوس أنجلوس .النجمة البالغة من العمر  50عاما تألقت بفستان
من ألكسندر ماكوين وتلقت تكريما في الحدث عن عملها في
مستشفى  ،St. Jude Children’s Researchكما حضرت الحفل النجمة
ماريا كاري ،والنجمة ناتالي بوترمان ،والنجمة بري الرسون.

على األســـد الذهبي في فعاليات الدورة الـ

وتقديـــم نمـــاذج ســـينمائية مشـــرفة ترقى

الرجـــال بالتداوي علـــى يديها ،حيث يرون
ألســـباب دينيـــة واجتماعيـــة عـــدم جـــواز

ذلك ،أو حتى رسم آمال عريضة بالوصول
يومـــا إلى قـــدرة المـــرأة على الترشـــح في

األســـاس الذي بني عليه فيلمها “المرشحة
اســـتحقت هيفـــاء المنصور ومعهـــا فيلمها
“المرشـــحة المثاليـــة” هـــذا الزخـــم وهـــذا

االهتمـــام والتقديـــر العالمييـــن ،وهو ما تم

ترجمته من خالل اختيار فيلمها للمنافسة

يمثـــل فيلم “المرشـــحة المثاليـــة” ووقوفه
علـــى منصـــات التتويج العالميـــة والتقدير

الـــذي يالقيه؛ بارقـــة أمل لكل المشـــتغلين
فـــي الحقـــل الســـينمائي بالمملكـــة ،بارقـــة

أمـــل تحثهـــم علـــى مواصلة الســـعي وبذل

مزيد مـــن الجهد في اتجاه تكثيف اإلنتاج

الســـعودي تخاطـــب الخارج كذلـــك معرفة
بطولـــة المـــرأة وتفانيهـــا في ســـبيل إثبات

ذاتهـــا واســـتعادة بعض حقوقها البســـيطة
مثـــل إصرارهـــا علـــى امتـــاك دراجـــة

واالســـتمتاع باالنطالق بها وســـط مجتمع

محافـــظ لم يعتد مثـــل هذه األمور كما في
فيلم “وجدة”.

الفنان خالد الشيخ ..

رئة تتنفس الموسيقى ويشربها قدحا تلو اآلخر
خالـــد الشـــيخ ..الريشـــة ..الكلمـــة ...الصوت..الصدى..عبقريـــة مـــن طـــراز فريـــد جاوزت

“الكونسيرفاتوار -القاهرة” ودرس التأليف الموسيقي لمدة سنة 1980 – 1979

ويشربها قدحا تلو االخر.

مـــن خـــال تلحين اللوحات الغنائية في حفالت طلبـــة البحرين بالكويت ثم كتب ولحن

المألوف واستحق عن جدارة لقب “ بحر االبداع “...فنان شامل تتنفس رئته الموسيقى

حصـــل في العـــام  1998على التفرغ كأول فنان بحريني يحصل عليها بدأ حياته الفنية

ولد الشـــيخ في  23،ســـبتمبر  ،1958في فريج “ الفاضل” تلقى التعليم الثانوي بمدارس

للمغنـــي البحرينـــي محمـــد يوســـف الجميري عـــدة أعمال كما شـــارك في تلحيـــن العديد

ودرس حتى السنة الثالثة  .1978 1975ثم ذهب للدراسة في المعهد العالي للموسيقى

الثمانينات

البحرين وتخرج ســـنة ،1975ثم في جامعة الكويت بكلية العلوم السياســـة واالقتصاد

مـــن األلحـــان المســـرحية ،فقد قام بتلحين أغلب مســـرحيات األطفال فـــي البحرين في

البوماته

شويخ من أرض مكناس
بـــرز اســـمه كملحن فـــي الخليج العربـــي بعد قيامـــه بتلحين أغنية “إشـــويخ من

أرض مكناس”ألبي الحسن الششتري عام  ،1982والذي قام الفنان السوري نعيم
حمـــدي بعـــد ذلـــك بغنائها .في عـــام  1983اتجه للغناء بصوته حيـــث اصدر عمله

األول الـــذي فاجـــأ به الجمهـــور الخليجي بالشـــكل الغنائي الجديـــد المعتمد على

نصـــوص مكتوبـــة باللغة العربية ضمن إيقاعات خليجية كان من أشـــهرها أغنية:

“كلما كنت بقربي” للشاعر صوفي هو أبو الحسن الششتري.

» »كلما كنت بقربي ()1983
» »مدير الراح ()1984
» »يا عبيد ()1985
» »كمنجة()1986

» »نعم نعم ()1987

» » أبو اسحق ()1988

» » ألعب ألعب ()1989
» » غزالي()1991

مع الشعر العربي
غنـــى للعديد من كتاب األغنية وكبار الشـــعراء في البحرين

مثل قاســـم حداد .والوطن العربي مثـــل أدونيس ومحمود
درويش وعزالدين المناصرة ونزار قباني وغيرهم.

تلحين األعمال الدرامية
» » اوالد بو جاسم

» » سعدون

» » ملفى األياويد

» » السديم

» »بن عقل
»

»حسن ونور السنا

» »نيران

» » سوالف دنيا

تلحين االستعراضات
» » أول المحبة بمناسبة زيارة السلطان
قابوس إلى البحرين عام 1984

» »مهرجان األلعاب الشعبية بمناسبة مهرجان
األلعاب الشعبية لدول مجلس التعاون
عام 1984
» » استعراض في خليج الحب بمناسبة زيارة
الملك فهد إلى البحرين الفتتاح جسر
المحبة عام 1987
» » استعراض صدى األشواق عام 1991

» »عطش النخيل ()1992

» »حفل االفتتاح الخاص بدورة كأس الخليج
الثالثة عشر لكرة القدم في مسقط عام 1996

» »مكان آمن للحب ()2000

» » استعراض على قلب واحد بمناسبة زيارة جاللة
الملك المفدى إلى محافظة المحرق عام 2002

» »وجوه ()1997

» »مستحيل()1998

» »رحلة الغجر ()2002
» »صباح الليل()2004

» »اسمي وميالدي (2005

» »استعراض تحية لـ “أبو سلمان” عام 2001

» » العمل المسرحي االستعراضي “إليك أعود”

الحانه

السينما

ال يمكـــن حصـــر عدد الفنانيـــن الذين لحن

» » فيلم “قاسم حدّاد ..هزيع الباب
األخير” “

لهم الفنان خالد الشـــيخ سواء في
دول الخليج أو العالم العربي.

محكما دوليا

قصيدة حب
» »تسجيل قصيدة حب للشاعر
محمود درويش في استوديوهات
لندن بمشاركة أوركسترا الفرقة
السيمفونية به ا �LONDON PHIL
HARMONIC ORCHESTRA
» »مهرجانات

» »مهرجان عيد الفن العراق

» »مهرجان األغنية البحرينية األول
» »مهرجان أغادير

» » مهرجان ليالي دبي

» » مهرجان أبها الغنائي

» »الدوحة لألغنية  ،وغيرها الكثير

» »اختير الشيخ محكما في أكثر من برنامج
معنيّ باكتشاف وإطالق المواهب الغنائية
المتميّزة
» »شهادات وجوائز

» »شهادة تقدير وتكريم من مهرجان عيد الفن
بالعراق

» »شهادة تكريم وتقدير كضيف مهرجان
األغنية العربية السادس المقام في البحرين
.1996
» » شهادة تكريم من مهرجان البحرين الدولي
الحادي عشر للموسيقى البحريني أكتوبر
.2003

» » جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية
تأليف موسيقى وأغاني مسرحية “أخبار
المجنون” لمسرح أوال 2005

» »اصدر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى
 12كتابا عن سيرته الذاتية “ سيرة لحن”

تجربة وجوه
لخال ــد الش ــيخ تجرب ــة رائدة في الخلي ــج العربي حيث قام بالتعاون مع الش ــاعر البحريني قاس ــم حداد

والفنان التش ــكيلي إبراهيم بو س ــعد والمخرج المس ــرحي عبد هللا يوس ــف في تجربة وجوه .حيث قام
الفنان خالد الش ــيخ بالتعبير عن أفكار الفنان التش ــكيلي والش ــاعر عبر مؤلف موسيقي غنائي شارك في
غنائه مع مجموعة من المطربين الشباب ومشاركة الفنانة البحرينية هدى عبد هللا وذلك في عام 1997

كما عمل في العديد من االستوديوهات العربية.
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عامل يصعد على سلم لتسلق عبّارة في رصيف
ميناء بنهر بوريجانجا في العاصمة البنغالية دكا
أمس األول (أ ف ب)

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

السي ِد الزّاكي
دعا ُء
ّ
أبـــــلـــــــــــــــــغـــــا عـــــــنّـــــــي حـــبـــيـــــــــــــــبـــ ًا

وا ِلــــــــــــــــــــــــــهــــــــ ًا كــــالــــمــــســــتــــريــــب
ســــــــابــــــــحــــــــ ًا عــــــــــ ْبــــــــــ َر عـــــيـــــونـــــي

شــــــــــــــــــــــارداً حــــــــتّ ــــــــى َمــــشــــيــــبــــي
ٌ
ْ
ســــــــبــــــــيــــــــل لــــــــــــي إلــــــــى
هـــــــــــــــل
ِ
ِ
الــــحــــبــــيــــب
ـــــــــب
الـــــــــح
قــــــافــــــلــــــة
َ
ّ

وشـــــــــوقـــــــــي
وجــــــــــــــــــــدي
ُ
ْ
ولـــــــــــــــــه ْ
عـــــــيـــــــشـــــــي ِ
وطــــــيــــــبــــــي
ولـــــــــــــــــه
ُ
ْ
فـــــــبـــــــه أحـــــــــيـــــــــا ْ
وأغـــــــــــــــــــــــــــــــدو
َ
ْ
ُ
الـــــــــكـــــــــروب
ـــــــــف
كـــــــــش
طـــــــالـــــــبـــــــ ًا

يـــــــــاعـــــــــذابـــــــــي يــــــــــا ُهــــــيــــــامــــــي
يـــــــالـــــــظـــــــى نــــــــــــــــــا ِر الــــــقــــــلــــــوب

َ
الـــــــــــــــــــــدوح عـــــنـــــدي
يــــــــــــاغــــــــــــزال
ْ
ُ
َ
الـــــــغـــــــيـــــــوب
مــــــــفــــــــتــــــــاح
لـــــــــــــك
ُ
ٌ
رحــــيــــــــــــــق
الـــــــــــزهـــــــــــ ِر
وجــــــــنَــــــــى
ْ
ِ
ْــــــت الـــــ ّرطـــــيـــــب
فـــــــــم الــــــبــــــن
مـــــــــنْ
ِ
و َر َمــــــــــانــــــــــي حــــ ُبـــــــــهــــا ِ
شـــــلــــــــــــْـــــواً

الـــــــــــحـــــــــــروب
كــــــــســــــــيــــــــراً فـــــــــــي
ُ
أبـــــــ ِلـــــــغـــــــا عــــــــنّــــــــي زعـــــيـــــــــــــــــمـــــ ًا
وريــــــــبــــــــي
كـــــــاشـــــــفـــــــ ًا كـــــــــ ْربـــــــــي ْ
الــــــعــــــلْــــــيــــــا رســــــــــــــــــــو ً
ال
قــــــــائــــــــد
َ
َ

الـــــــمـــــــرِيـــــــب
األمـــــــــــــــــــ ِر
ُ
هـــــــــــــــــــاز َِم ْ

ِ
ِوالـــــدنـــــيـــــا
األمـــــــــــــــــــــــر
يـــــــــاق
ُ
ـــــــــوام ْ
َ
ل ِ
ـــــيـــــــــــــــــــــــب بِـــلـــهـــــــــــــــيـــــــــــــــــــب
َـــــه
ٌ
َ
فــــلــــظــــــــــــــى
ـــــــــــــــم ســـــــريـــــــعـــــــ ًا
ُق
ْ

“جونسون أند

جونسون” تسحب 33

ألف عبوة بودرة أطفال
ســحبت

شــركة

“جونســون

أنــد

تحليل :عوالم مثل األرض شائعة في الكون
تظهــر طريقــة جديــدة فــي دراســة الكواكب فــي مجموعات
ابتلعهــا نــوع مــن النجــوم يســمى القــزم األبيــض ،أن العوالــم

جونســون” نحــو  33ألــف عبــوة مــن
بعدمــا اكتشــفت الســلطات الصحيــة

وفحــص باحثــون في الدراســة  6نجوم من األقــزام البيضاء

إحــدى العبــوات التــي تــم بيعهــا عبــر

بسبب جاذبيتها القوية وحولتها لغبار وشظايا.

وقال المسؤولون إن العمالء يجب أن

يوجــد علــى الكواكــب الصخريــة مثــل األرض والمريــخ فــي

المشابهة بشكل فوري.

ووفيــرة مــن الحيــاة فيعتبــر الكشــف أحــدث دليــل علــى أن

بودرة األطفال من األسواق األميركية

تكون شائعة في الكون.

وجــود آثــار لمــادة األسبســتوس فــي

التي ابتلعت بقايا كواكب وأجرام صخرية أخرى في مدارها

اإلنترنت.

وخلــص الباحثــون إلــى أن تلك المواد تشــبه إلــى حد كبير ما

يتوقفوا عن استخدام عبوات البودرة

نظامنــا الشمســي .وبمــا أن األرض تحتضــن أشــكاال متنوعــة

وأكــدت الشــركة أنهــا تحقــق فــي

كواكــب قادرة على اســتضافة حياة مماثلــة موجودة بأعداد

لــم تشــر فــي الســابق إلــى وجــود آثــار

وقال إدوارد يانج أستاذ الكيمياء الجيولوجية والكونية في

» »وتخوض الشركة نزاعات قضائية

فريق باحثي الدراســة التي نشــرت في دورية ســاينس ”كلما

الموضــوع وتجــري اختبــارات متكررة

كبيرة خارج مجموعتنا الشمسية.

لمادة األسبستوس في منتجها.

جامعــة كاليفورنيــا في لوس انجليس الذي شــارك في قيادة

مع آالف من عمالئها السابقين

الذين يطالبونها بتعويضات بدعوى

أن منتجاتها التي تحوي بودرة

التلك تؤدي لإلصابة بالسرطان.

الفضاء نسائي بالكامل.

وتحقــق الحدث الذي طال انتظاره إلدارة

 408كيلومتــرات فوق األرض إلى الفضاء

مهمــة روتينية نســبيا الســتبدال بطاريات

مصممــة للمســاعدة فــي تكييــف الطاقــة

معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

للعمليــة أن كوتش ومير خرجتا بالمالبس
البيضاء مــن المحطة الواقعة على ارتفاع

باألرض زادت احتماالت وجود حياة كما نعرفها“.
ورصدت كواكب خارج مجموعتنا الشمسية للمرة األولى في
التســعينيات لكــن كان من الصعب علــى العلماء التعرف على
تكوينها ولذلك قدمت دراســة األقزام البيضاء ســبيال جديدا
الستكشاف ذلك.
» »والنجم المسمى بالقزم األبيض هو اللب المحترق

لنجم مثل الشمس وخالل احتضاره تنفجر الطبقة

الخارجية للنجم أما الباقي فينهار للداخل مشكال جرما

أن األرض ليســت استثنائية ...وكلما زادت الكواكب الشبيهة

يــوم الجمعــة ،عندمــا خرجتــا مــن محطة الفضــاء الدوليــة في أول ســير في

وأعلنــت ناســا فــي مقطــع مصــور حــي

تصور لشكل نجم يسمى القزم األبيض ويدور حوله كوكب

السوداء.

صنعت رائدتا الفضاء األمريكيتان كريســتينا كوتش وجيســيكا مير التاريخ،

الطيــران والفضاء األمريكية (ناســا) خالل

ــــســــــــــــــتــــريــــب
ال
َ
كــــــــــــــــــــــــــداعٍ ُم ْ

شديد الكثافة وصغير نسبيا بما يعتبر من أكثر المواد

أمريكيتان تباشران أول سير نسائي بالكامل في الفضاء

الخارجي الســتبدال وحدة طاقة معطوبة

المخزنة من األلواح الشمسية للمحطة.

» »واستمرت العملية نحو  5ساعات
وتأتي بعد محاولة أولى ألول سير
نسائي بالكامل في الفضاء في مارس.
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كثافة في الكون وال يفوقه إال نجوم النيترون والثقوب

الكشف عن خبيئة

الحكومة األلمانية:

“فايرفوكس”

أثرية في األقصر

األكثر أمانا

تضم  30تابوتا

أعلنت مصر ،أمس السبت ،عن كشف أثري

أعلن المكتب الفيدرالي األلماني ألمن

جديــد في األقصر يضم  30تابوتا خشــبيا

المعلومــات أن متصفــح “فايرفوكس”
كان الوحيــد الذي نــال درجات تقييم

ملونا لرجال ونساء وأطفال وجميعها في

مرتفعة خالل المراجعة األخيرة التي

حالة جيدة من الحفظ لتكون هي الخبيئة

أجراهــا المكتــب لدراســة متصفحات

اآلدميــة األكبر التي يتــم العثور عليها منذ

اإلنترنت األكثر أمانا.

أكثــر مــن قرن .وأطلقــت وزارة اآلثار على

وتفــوق اإلصــدار “فايروفوكــس ”68

الخبيئــة اســم ”خبيئــة العساســيف“ نســبة

علــى متصفحــات “غوغــل كــروم ”76

إلــى الجبانة التي عُ ثــر فيها على التوابيت

ومايكروســوفت إنترنــت إكســبلورر

بالبــر الغربــي في األقصــر وتضم مقابر من

 11ومايكروسوفت إيدج .44

أسر متعددة في مصر القديمة.

لم تشــمل اختبــارات المكتب األلماني

» »وقالت الوزارة إن التوابيت التي تم

متصفحــات شــهيرة أخــرى ،مثــل

الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه

ســافاري وأوبــرا وبراف ،وفــق ما ذكر

المصري القديم كانت في مستويين،

موقع “زد دي نت”.

األول يضم  18تابوتا والثاني يضم 12

تابوتا .وأوضح أن التوابيت المكتشفة
تعود إلى كهنة وكاهنات وأطفال من

عصر األسرة الثانية والعشرين من
رائدتا الفضاء األميركيتان كريستينا كوتش (إلى اليمين) وجيسيكا مير في محطة الفضاء الدولية (ناسا)

غازي عبد المحسن

القرن العاشر قبل الميالد أي قبل

نحو  3000عام.

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلها في منطقة البوليفارد بالرياض
في أول حفل من الحفالت الغنائية التي تنظم في موسم الرياض ،الذي
بدأت فعالياته أمس األول بافتتاح كبير وأسطوري.

» »المكتب اعتمد في مراجعته على

بعض اإلرشادات التفصيلية التي

نشرها الشهر الماضي ،والتي يقدمها

للوكاالت الحكومية والشركات

إلرشادهم إلى المتصفحات اآلمنة.

