كلمة سمو رئيس الوزراء دعوة رائدة لتبني الضمير اإلنساني

سلوى عيد بطلة العالم في سباق  400متر
حسن علي من الدوحة

المنامة  -بنا

سمو رئيس الوزراء

عبــرت النســخة الثانيــة مــن “منتــدى

التحديــات

بالتنميــة

القيــم المســتمدة مــن الضمير اإلنســاني

التــي

تتعلــق

البحريــن ..رؤى مشــتركة لمســتقبل

المستدامة واالستقرار على المستويات

وتطويرهــا إلــى آليــات متكاملــة ،بمــا
ً
مرجعيــا لــكل جهــد
نســقا
يجعــل منهــا
ًّ

ناجــح في دورته الثانية” ،والتي عُ قدت

الوطنية واإلقليمية والعالمية.

فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويورك

ولقيــت كلمــة صاحــب الســمو الملكــي

يصــب فــي تحقيــق أهــداف التنميــة

بتنظيــم مــن ديــوان صاحــب الســمو

رئيــس الــوزراء ،خــال افتتاحيــة

المســتدامة ويدعــم خطــوات الــدول

الملكي رئيــس الوزراء ،عبرت عن رؤية

المنتــدي ،والتــي ألقاهــا بالنيابــة عنــه

والشــعوب نحــو رفــاه اإلنســان ،وهــي

مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــاد

وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد

الرؤية التى يركز عليها ســموه ويكررها

صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى

المطوع ،ترحيب المشــاركين لما حملته

فــي مختلــف المناســبات؛ إليمان ســموه

آل خليفــة ،علــى مشــاركة المجتمــع

مــن أطروحــات متعــددة فــي مجــاالت

المطلــق بــأن الضميــر البشــري أســاس

الدولــي فــي جهــود المملكــة لمواجهــة

التنميــة ،أبرزهــا دعوة ســموه إلــى تبني

االستقرار.

ّ
ً
تاريخــا
ســطرت العــداءة ســلوى عيــد
جديــ ًدا للبحرين في بطولة العالم أللعاب
القوى للرجال والســيدات التي تحتضنها
الدوحــة ،بعدمــا توجــت بالمركــز األول
والميداليــة الذهبيــة فــي نهائــي ســباق
 400متر سيدات أمس األول على استاد
خليفــة الدولي بزمن  48:14ثانية لتحقق
ثالــث أفضــل زمــن فــي الســباق منــذ 30
عامً ا.

فرحة سلوى عيد والعلم يرفرف

()02

()14

السنة Year: 11
العدد No: 4008

السبت SAT

 5أكتوبر 5 OCTOBER 2019
 6صفر 6 Safar 1441

 20صفحة  200 -فلس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

300
دوالر إنفاق البحرينيين على السياحة
مليون
األسر تخصص  % 6.2من مداخيلها للترفيه والتسلية
دبي  -ذي ناشيونال

الجواز البحريني رابع أقوى وثيقة سفر عربية

يمكــن حاملــه مــن دخــول  81دولــة دون تأشــيرة
ّ
مازن النسور

عالميا
عربيا والـ 63
احتــل جواز الســفر البحريني الترتيــب الرابع
ًّ
ًّ

من حيث عدد الدول التي يمكن حامله من دخولها دون تأشيرة

أشــار تقريــر لشــركة “اســتراتيجي انــد”

أو الحصــول عليهــا فــي منفــذ الوصــول ،وذلــك بحســب مؤشــر

لالستشارات إلى أن األسر الخليجية تنفق

“هينلي” العالمي .2019

والتســلية ،بالمقارنــة مــع  % 4.2تنفقهــا

ويراجع على مدار العام ،من دخول  81دولة حول العالم بسهولة.

 % 6.2من مداخيلها على قطاعي الترفيه

بنــاء علــى هــذا التصنيــف الذي يعد ســنويًّ ا،
ً
ويســتطع البحرينــي

األسرة العادية في بريطانيا.

عربيــا والـ 15
وجــاء جــواز الســفر اإلماراتــي فــي الترتيــب األول
ًّ

ً
ووفقــا لـــ “ذي ناشــيونال” ،قــال التقرير إن

عربيا
عالميــا ،مــع إمــكان دخول  172دولــة ،تاله الكويتــي الثاني
ًّ
ًّ

خــال زيــادة العــروض الفنيــة والثقافيــة

عالميا ،مع ولوج  92دولة ،ثم البحريني.
القطري بالترتيب 57
ًّ

تخصيــص اســتثمارات فــي القطــاع مــن

عالميــا ،حيــث يســمح لحاملــه مــن دخــول  93دولــة ،ثــم
والـــ 56
ًّ

ومشــاريع الترفيــه والحــد مــن مشــاريع

عالميا،
عربيا والـ 64
وحل جواز السفر العُ ماني بالموقع الخامس
ًّ
ًّ

المالهــي الضخمــة قــد يزيد اإلنفــاق بـ 3.4
مليارات دوالر إضافية سنويًّا.
ً
ووفقــا الســتطالع أجرتــه الشــركة فــإن
معــدل اإلنفــاق الشــهري لألســر الخليجيــة
على الترفيه والتسلية يبلغ  300دوالر.

وقــ ّدر التقريــر الزيــادة المحتملــة لإلنفــاق

أجور تصل إلى 700
دينار لمهنة رفع
المعدات الثقيلة
مدينة عيسى  -وزارة العمل

عقــدت وزارة العمل والتنميــة االجتماعية
اجتماعً ــا تشــاوريًّا مــع عــدد من الشــركات
والمعاهــد التدريبيــة المعنيــة بالتدريــب
فــي مجال معدات الرفــع الثقيلة والصحة
والســامة المهنية ،في إطار التنســيق بين
الوزارة وشــركائها في هذا المجال ،تمهي ًدا
إلصــدار قــرار وزاري ينظــم عمليــة إصــدار
تراخيــص مشــغلي المعــدات الثقيلــة فــي
مملكة البحرين.
واســتعرض كل مــن ممثــل معهــد أجــورا
وشــركة ســارنس نــاس مشــاركتهما

 300دوالر معدل اإلنفاق الشهري لألسر الخليجية على الترفيه والتسلية

الســنوي لــدول الخليج العربــي على قطاع

ثــم البحريــن  300مليــون دوالر ،فقطــر
 300مليــون دوالر ً
أيضــا ،وأخيــرًا الكويــت

للمملكــة العربية الســعودية ،تلتها اإلمارات

وســلطنة عمان قرابة الـــ  200مليون دوالر

العربيــة المتحدة بنحــو  800مليون دوالر،

لكل منهما.

الســياحة والترفيــه ،بواقع  1.6مليار دوالر

تتــراوح بيــن  350و 700دينــار ،بدعــم من
صندوق العمل (تمكين).
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من الدول.

جواز السفر البحريني احتل الترتيب الرابع عربيًّا

األنصاري :تطبيق تجريبي للعمل من المنزل
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلى
للمــرأة هالــة األنصــاري أن تطبيــق
الفتــرة التجريبيــة لسياســة العمــل
الحكومــي مــن المنــزل بعــد إقرارهــا

العراقييــن الذيــن باتــوا يطالبــون “بإســقاط

مــن اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي

الحكومــة” وقوات األمن التي أطلقت الرصاص

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب

علــى المحتجين فــي اليوم الرابع مــن تحركات

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

ســقط فيهــا حتــى أمــس  46قتيــا ،ومئــات

الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد

الجرحى.

آل خليفــة ،يواكــب توجهــات الخطــة
الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة،

وانتقد المرجع الشــيعي األعلى في العراق علي

ويدعــم خطــط وبرامــج دعــم تقــدم

السيســتاني ،أمــس ،الحكومــة العراقيــة وحــث

المرأة البحرينية في مختلف مجاالت

كل مــن القــادة السياســيين والمتظاهريــن على

الشــأن االقتصــادي ،كمدخــل رئيــس

التراجع “قبل أن يفوت األوان”.

عبدالمهــدي المحتجيــن للعــودة إلــى ديارهــم،
ووصــف اإلجــراءات األمنية التي فرضت عقب
المظاهرات بـ “الدواء المر” التي يجب ابتالعها.

لتحقيــق االســتقرار األســري ،ورفــع

المظاهرات في العراق دخلت الجمعة يومها الرابع

جــودة حياة األســرة البحرينية بالنظر

الكتلــة فــي وقــت الحــق تعليق عضويــة نوابها،

واتهمــت الســلطات “قناصيــن مجهوليــن”

حتى االستجابة إلى مطالب المتظاهرين.

بقتــل  4أشــخاص ،هــم مدنيــان وعنصــران فــي

ودعــا زعيــم التيــار الصــدري ،مقتــدى الصــدر،

واتخــذ قناصــة الشــرطة مواقعهم على أســطح

القــوات األمنيــة ببغداد .وشــ ّدد رئيــس البرلمان

المبانــي وأطلقــوا أعيــرة منفــردة صــوب

العراقــي محمــد الحلبوســي ،على دعــم مطالب

أمــس ،نــواب كتلــة “ســائرون” إلــى تعليــق

المحتجيــن أثنــاء تجمعهــم ،ممــا أســفر عــن

المتظاهريــن ،وأكــد ضــرورة الدعــوة للتحقيــق

عضويتهــم فــي البرلمــان العراقــي .وأعلنــت

إصابــة عــدد منهــم ،إصابــة بعضهــم خطيــرة.

في االعتداء على المحتجين.

أميرال أميركي :التهديد اإليراني مستمر

إلى مســاهمات المــرأة داخل منظومة
األســرة .وأوضحــت أن المجلــس
األعلــى للمرأة وضع اللمســات النهائية
للتطبيــق على مســتوى األمانة العامة
وتزامــن ذلك مع اإلعــان عن اعتماده

100

ألف دينار

قال أكبر قائد بحري أميركي في الشــرق

األميــرال جيــم مالــوي فــي مقابلــة ”ال أعتقــد

األوســط لرويتــرز إن التهديــد العســكري

أنهم يتراجعون على اإلطالق“.

الذي تمثله إيران لم يتراجع في المنطقة

وحملــت الواليــات المتحــدة والســعودية

فــي أعقــاب الهجــوم علــى الســعودية

وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا إيــران علنــا

مجموعــة كبيرة من الموظفين المؤقتين

فــي  14ســبتمبر ممــا يشــير إلى اســتمرار

مســؤولية الهجــوم علــى منشــأتي نفــط

موظف مع مطلع العام المقبل .2020

بواعث القلق رغم انحســار أعمال العنف.

سعوديتين تعد إحداهما أكبر محطة لمعالجة

وقــال قائــد األســطول األميركــي الخامــس

النفط في العالم.

توزيع  37ألف شتلة
» »كشف الوكيل المساعد للخدمات
البلدية المشتركة بوزارة األشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
وائل المبارك أن الوزارة زودت الجهات
الحكومية بقرابة  37ألف شتلة في
 2018و ،2019من أجل زيادة وتوسعة
الرقعة الخضراء في البحرين.

()12

األوقــاف الجعفريــة تســتعد لتســريح
الذيــن يصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن 100
وأفــاد المصــدر أن اإلدارة قامــت بتوقيع

جميــع الموظفيــن المؤقتيــن لديهــا علــى

ّ
تخفض أسعار الوقود
مصر

09

»»قالت وزارة البترول في بيان
أمس األول إن مصر خفّ ضت
األسعار المحلية للوقود
بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة
باألسواق الدولية في إطار آلية
تسعير يساندها صندوق النقد
الدولي.

عقــود جديــدة تنتهــي فــي األول مــن

شــهر ينايــر مــن العــام  ،2020مشــيرًا إلى

أن اإلدارة أشــاعت لــدى الموظفيــن أنهــا

ستســتغني علــى أغلبيــة الموظفين ذوي

العقــود المؤقتــة ،وســتحتفظ علــى عــدد
قليــل منهــم دون تســمية مــن ســتحتفظ

()٠٦

بهم.

سقوط باليستيين بصعدة

12

فــي قطــاع العمــل الحكومــي الــذي
يتفــق مــع توجهات العديد مــن الدول
المتقدمــة التــي اســتطاعت أن تنجح
فــي تطبيقــه دون إخــال لمســتويات
تنافســية اقتصاداتهــا ،بــل بالعكــس
اســتطاعت من خــال تحديث أنظمة
موظفيهــا مــن رفــع مســتويات الــوالء
الوظيفــي وزيــادة إنتاجيــة قطاعــات
العمل المختلفة.

()03

من نوادي الروتاري بالبحرين لمشاريع خيرية

بدور المالكي من المنامة

علوي الموسوي
أعلــن مصــدر موثــوق لـ”البــاد” أن إدارة

هالة األنصاري

()12

“الجعفرية” تستعد لتسريح  100موظف

واشنطن ـ رويترز

04

قياســا لكنه اســتطاع دخول عــدد أكبر
الجــواز البحرينــي تراجــع
ً

تصاعــدت المواجهــات بيــن المتظاهريــن

التجريبيــة لتنفيذ القرار ،بتدريب عدد من

وتقــدم الوظائــف أجــورًا شــهرية مجزيــة

عالميــا ،حيــث
 2016فــي نفــس المرتبــة العربيــة (الرابــع) والـــ 57
ًّ
ّ
يمكــن حاملــه من دخول  73دولة وقتها .وبذلك يكون موقع
كان

بغداد ـ وكاالت

مــن دعــوة رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل

الوزارة بالتعاون مع جهات دولية معتمدة.

وكان مؤشــر مؤسســة “هينلي” صنّف الجواز البحريني في العام

السلطات تتهم “قناصين مجهولين” ...والبرلمان يطالب بتحقيق عاجل

وتعاونهمــا مــع الــوزارة فــي الفتــرة

مزاولة مهنة رفع المعدات الثقيلة من قبل

()08

ودخول  74دولة بدون تأشيرة.

مظاهرات العراق ..القتلى بازدياد والسيستاني يحذر

جــاءت كلمــة السيســتاني بعــد ســاعات قليلــة

الباحثيــن عن عمل للحصــول على رخصة

عالميــا
مــع دخــول  79دولــة ،فالجــواز الســعودي بالترتيــب 69
ًّ

» »أفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،أمس ،بإطالق الميليشيات
الحوثية اإلرهابية صاروخين باليستيين
من أعيان مدنية بمحافظة صنعاء،
وسقوطهما داخل محافظة صعدة،
مؤكدة استمرار المليشيات الحوثية
بانتهاكها للقانون الدولي اإلنساني.

كشــف المحافــظ الجديــد لمنطقــة الروتــاري
 2452شــوكت تــادرس ،الذي يــزور البحرين
ً
محافظــا جديــ ًدا أن
حاليــا بمناســبة تعيينــه
“نوادي الروتاري الثالثة في البحرين قدمت

“البــاد” علــى هامــش مشــاركته باليــوم
الترفيهــي الــذي نظمــه روتــاري الســلمانية
لألطفــال مــن ذوي الهمــم صبــاح أمــس فــي
مركــز أرض المــرح ورصــد ريعــه لصالــح

دعمــا يزيــد عــن  100ألــف دينــار لمشــاريع

الجمعيات ،لشــراء كراس متحركة ومعدات

خيرية”.

طبية واحتياجات أخرى.

“ ”Jokerفي البحرين

18

جــاء ذلــك فــي فــي تصريحــات خاصــة لـــ

» »على مدى أشهر احتل الممثل المبدع
خواكين فونيكس بشخصية الجوكر
أغلفة أشهر المجالت السينمائية؛
بسبب فيلمه الجديد ( )Jokerالمرشح
بقوة لألوسكار من إنتاج دي سي التي
تعد أهم أفالم العام وأكثرها ترقبًا،
وهاهي تصل البحرين.

()٠٥

النجمة يطيح بالحالة ...والرفاع يعبر المدينة

15

» »حقق فريقا الرفاع والنجمة نتيجة الفوز
على حساب مدينة عيسى والحالة على
التوالي ،في المباراتين اللتين جمعتهما
مساء أمس ،على صالة االتحاد البحريني
لكرة السلة ،في ختام منافسات الجولة
التاسعة من الدور التمهيدي لدوري زين
الدرجة األولى.

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

بحث سبل تعزيز
الخدمات التعليمية
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تقديم كل الدعم والتشجيع للشباب في كل األلعاب
المشرف للعداءة سلوى عيد
العاهل يشيد باإلنجاز الرياضي التاريخي العالمي
ّ

األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بن

المنامة  -بنا

أشــاد عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة باإلنجــاز الرياضي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ووضــع الخطــط والبرامــج؛ بهــدف االرتقــاء

في قطر ،مسجلة  48.14ثانية ،وهو ثالث أسرع زمن في تاريخ هذا السباق ،مهن ًئا جاللته

عــيــســى ،عــضــو مجلس الــنــواب النائب

والنهوض بمختلف األلعاب الرياضية ،والتي

العداءة ،ومنوها بعطائها المتميز وتألقها الالفت في هذا االستحقاق العالمي لتعزز مكانة

عيسى الدوسري.

أثمــرت عــن تحقيــق هــذا اإلنجــاز العالمــي

المملكة وتبرهن على ما تمتلكه رياضة ألعاب القوى البحرينية من عناصر بارزة.

وتم في المقابلة عرض الخدمات التي
تقدمها الوزارة وبرامجها التطويرية.

ك ــم ــا ب ــح ــث الـ ــوزيـ ــر مـ ــع ال ــن ــائ ــب ســبــل

السبت
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خاطرة من وحي
عادل المرزوق

الســبل واإلمكانــات أمــام جميــع الرياضييــن

بالميداليــة الذهبيــة لســباق  400متر ضمن منافســات بطولة العالم أللعــاب القوى المقامة

النعيمي ،بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة

االنتخابية.

في خدمة الرياضة البحرينية وتهيئة أفضل

التاريخــي العالمــي المشــرّف الــذي حققتــه العــداءة البحرينيــة ســلوى عيــد ناصــر بفوزها

استقبل وزيــر التربية والتعليم ماجد

تعزيز الــخــدمــات التعليمية فــي دائرته

حمــد آل خليفــة وجهــود ســموهما الدءوبــة

حديث سمو األمير

خليفة بن سلمان

Û Ûتجــول فــي الخاطــر الكثيــر مــن األحايــث التــي تجمعنــي
وتجمــع الكثيرين مــن أبناء الوطن مع “مجد الوطن” رئيس
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان
آل خليفــة حتــى أنــك لتجــد في تلك األحاديث ما يســتحق
الكتابــة بحــروف من ذهب ،وهذا مــا تضمنه كتابي“ :خليفة
بــن ســلمان ..مجــد الوطــن” ،وألنــك تكــون في رحــاب رجل
“عظيــم” ،فــكل مــا تســمعه مــن أقــوال ونصائــح ومعلومات
أيضا كما قائلها.
ً
وقرارات وآراء تكون عظيمة

Û Ûالخاطــرة مــن وحــي حديــث مــع ســموه كمــا عهدنــاه مــن
اهتمامه وسؤاله عن الصغير والكبير ،وعن المشاعر األبوية
التــي يكنهــا ألبنــاء بلــده الســيما الشــباب وكذلــك حفاوتــه
برجال البلد ونسائه ،ومشاركة سموه المعهودة للجميع في
مختلــف الظروف والمناســبات ،فكتبت تلــك الخاطرة التي
أنا متيقن من أنها تمثل مشاعر كل المواطنين الذين يكنون
الحــب والتقديــر واإلجــال لســمو رئيس الــوزراء أطال هللا
عمره وأبقاه ذخرً ا ،كتبت فيها هذه السطور:

كما هنأ جاللته جميع المشاركين البحرينيين

تزخــر بــه مــن مواهــب طيبــة قــادرة علــى

فــي منافســات بطولــة العالــم أللعــاب القــوى

المنافســة والتفــوق .وأكــد جاللتــه الحــرص

علــى مــا حققــوه من نجــاح ونتائج مشــرفة،
مثنيــا جاللتــه علــى النتائــج المتميــزة غيــر
المســبوقة التــي يواصــل تحقيقهــا أبطــال

األلعــاب ليواصلــوا عطاءهــم ومســيرتهم

وبطالت ألعاب القوى على الصعيد اإلقليمي

الناجحة؛ إلعالء شأن الوطن وتعزيز مكانته

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

والقــاري والعالمي ،والتي عكســت ما وصلت

الرفيعة .كما ثمن جاللة الملك بهذه المناسبة

إليــه رياضــة ألعــاب القــوى البحرينيــة مــن

العمــل الــدءوب والمتواصــل الــذي يقــوم بــه

مســتويات متطــورة ،ومكانــة مرموقــة ،ومــا

ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون

رئيس الوزراء ،عبرت عن رؤية مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفــة ،علــى مشــاركة المجتمع الدولي في جهــود المملكة لمواجهــة التحديات
التي تتعلق بالتنمية المستدامة واالستقرار على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
ولقيــت كلمــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

حــول قضايــا الســام والتنميــة ،وآليــات تعزيــز

الــوزراء ،خالل افتتاحية المنتــدي ،والتي ألقاها

وحمايــة حقــوق اإلنســان ،وكيفيــة المحافظــة

بالنيابة عنه وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد

علــى كوكب األرض؛ من أجل تحقيق نمو طويل

المطــوع ،ترحيــب المشــاركين لمــا حملتــه مــن

األجــل ذي تأثيــرات أقل من ظاهــرة تغير المناخ

أطروحــات متعددة فى مجــاالت التنمية ،أبرزها

ونــدرة الميــاه وفقــدان النظــم اإليكولوجيــة،

دعــوة ســموه إلــى تبنــي القيــم المســتمدة مــن

فضــا عــن البحث دوما عــن تطوير ســبل الرفاه

الضمير اإلنساني وتطويرها إلى آليات متكاملة،
ً
مرجعيــا لكل جهــد يصب
نســقا
بمــا يجعــل منهــا
ًّ

للجميع ،واستتباب السلم ،وتعميق الشراكة على
جميــع المســتويات وجعلهــا فــي خدمــة التنميــة

وصــف ذلك البهــاء والكرم والعاطفة التي يحيط الناس بها
ذلــك اإلنســان ،فيغمرونــه بالتضامــن والتعاطف والمواســاة

بأن الضمير البشري أساس االستقرار.

العــادل ونشــر ثقافــة الوئــام والتســامح ،وكيفية

وحــددت دعــوة ســموه لتشــكيل منظومــة عمــل

المشــاركة فــي صناعــة المســتقبل الــذي يأملــه

جماعــي قــادرة علــى إرســاء أســس ســام دائــم

اإلنســان في كافة بقاع العالم للمضي قدما نحو

يوفــر للدول الظروف التي تمكنها من اســتكمال

تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،باعتبارهــا

مســيرتها علــى صعيــد التنميــة لصالــح شــعوبها،

مرتكــزا مهمــا لبنــاء مســتقبل أفضــل تنعــم فيــه

وحــث المجتمــع الدولي بأن يكــون أكثر إيجابية

الشعوب بمتطلبات الحياة األمنة والمستقرة.

وقــوة فــي مواجهــة ومعالجــة مســببات زعزعــة

كمــا ارتكــزت محــاور النقــاش خــال فعاليــات

األمــن واالســتقرار ،خارطــة طريــق لمســار

المنتــدي ،علــى أهميــة ترســيخ مفهــوم الضميــر

المســتقبل؛ مــن أجــل حيــاة آمنــة ومســتقرة

العالمــي ،تبعتها دعوة ســموه بأن يكــون الضمير

لشــعوب العالــم .كما أن تأكيد ســموه على التزام

العالمــي أكثــر ايجابيــة وتحــركا فــي مواجهــة

مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــاد ،بالعمــل

كل األســباب التــي تــؤدي إلــى زعزعــة األمــن

وجابــرً ا للخواطر ومطمئنًا ومبتســمً ا في تواضع جم عظيم
ال تجــده إال فــي القــادة العظــام الذيــن يضعون البشــر دائمً ا
فــي موضــع االهتمــام والرعايــة مهما كان أولئــك الناس في
مستواهم وطبقاتهم ومواقعهم ،ولعله ليس من الغريب أن

علــى مســاندة جهــود المجتمــع الدولــي للمضــي

واالستقرار العالمي.

قدمً ــا نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة،

وهــدف المنتــدي إلــى نشــر مفهــوم الضميــر

باعتبارهــا مرتكــزا مهمــا لبنــاء مســتقبل أفضــل

العالمي ،كمحرك قيمي إنســاني ،وجاءت رســالة

تنعم فيه شعوب العالم بمتطلبات الحياة اآلمنة

سموه في أن الجميع قادرون على إرساء أسس

والمســتقرة ،عبــر عن رؤيــة المملكة فــي مجتمع

الســام الــذي يوفر للــدول األجواء التــي تمكنها

عالمــي يســوده األمــن واالســتقرار مــن خــال

مــن اســتكمال مســيرتها علــى صعيــد التنميــة

التكاتف واالصطفاف حول آليات ارســاء أســس

لصالــح شــعوبها .وتوجــت جهود مبــادرة مملكة

هذا السالم وضمان استمراريته.

البحريــن بتنظيــم المنتدي بالنجــاح المبهر ،بدءا

وحملــت كلمــة ســموه رؤيــة جديــدة لعالــم أكثــر

مــن لفــت أنظــار العالــم إلــى العمــل؛ مــن أجــل

اســتقرار وأفضــل إنجــازا فــى معــدالت التنميــة

مواجهــة التحديــات العالميــة التــى تمثــل عقبــة

الطيــب ..تلــك الخصــال النبيلــة التــي نتعلمها من “شــيوخنا

حينمــا دعــت إلــى تبنــى “القيــم المســتمدة مــن

فــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن

الضميــر اإلنســاني” فــي دعــوة هــى األولــى مــن

خــال وضــع المعاييــر وتطويــر األدوات الالزمة

ومــن مجالســهم ومــن أقوالهــم ومــن حكمهــم” هــي موضــع

نوعهــا إليقــاظ الضمائــر وجعلهــا شــريكا فــى

لتحقيــق تلك األهداف ،والدعوة إلى تبني القيم

القضايا التنموية ،حيث أشــار سموه إلى أن تلك

المســتمدة مــن الضمير اإلنســاني وتطويرها إلى

الركيــزة قــادرة علــى النهــوض بــكل جهــد يصب

آليــات متكاملــة ،بمــا يجعــل منهــا نســقا مرجعيــا

فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة ويدعم

لــكل جهــد يصــب فــي تحقيــق أهــداف التنميــة

الخطوات التنموية فى هذا الشــأن ويحقق رفاه

المســتدامة ويدعــم خطــوات الــدول والشــعوب

وتقدم الشعوب في مختلف أرجاء العالم.

نحــو رفــاه اإلنســان في كل مكان ،وإشــاعة روح

وشهد المنتدى نقاشا تفاعليا بين المشاركون من

المحبــة والســام كوســيلة مهمــة إلنهــاء كافــة

الشــخصيات السياسية واألممية والدبلوماسية،

أشــكال التعصــب والعنــف واإلرهــاب التــي تهدد

يســتذكر العديد من المواطنين مثل هذه اللحظات الملهمة
والمليئــة بمعانــي الكــرم والطيــب وأصالــة المنبــع كــدروس
اســتلهموها مــن “خليفــة بن ســلمان” في تواصلــه واهتمامه
بــكل مــن حولــه ،الســيما أولئــك الذيــن يعرفهــم عــن كثــب
ويعرف أنهم يعملون بإخالص لخدمة الوطن.

Û Ûولن تجد أحدً ا من أولئك الذين يعملون ويســعون ويبذلون
الجهــد مــن أجل خير الوطن ،إال و”خليفة بن ســلمان” معهم
وبينهم يشــاركهم ويســاهم معهم ويســتمع لهم بل ويتمنى
لهــم التوفيــق والنجاح وفتح األبواب لهــم ليواصلوا عملهم

اســتلهام كبيــر ،نجــده فــي مجالــس وزيارات وكلمات ســمو
رئيــس الوزراء ســدد هللا خطــاه ،وقد نعجز عن اســتحضار
أزكــى وأجمــل كلمات الشــكر واالمتنــان لســموه ،لكن أعظم
ما يكون هو الدعوات من أعماق القلب لسموه بطول العمر
والصحة والعافية لننهل من عذب عطاياه الكريمة.

أبنــاء البحرين عطائهــم وجهودهم؛ من أجل
تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات والمكاســب
متمنيــا للجميــع كل
الرياضيــة للمملكــة،
ً

التوفيق والتقدم والنجاح.

البحرين شاركت المجتمع
الدولي في مواجهة تحديات
التنمية واالستقرار عالميا

والتــي عُ قــدت في مقــر األمم المتحدة في نيويورك بتنظيم من ديوان صاحب الســمو الملكي

فــي مختلــف المناســبات؛ إليمــان ســموه المطلق

االمتنــان والمحبــة والعرفــان لســموه وقــف معهــم مســاندً ا

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة

عبرت النسخة الثانية من “منتدى البحرين ..رؤى مشتركة لمستقبل ناجح في دورته الثانية”،

وهــي الرؤيــة التــى يركــز عليهــا ســموه ويكررها

“أبي علي ..سمو األمير خليفة بن سلمان”.

خليفــة والنائــب األول لرئيــس المجلــس

المنامة  -بنا

بتوصيات تســهم بشكل أو بآخر في بناء السالم

Û Ûالكثيــرون يحملــون فــي ذاكرتهم مواقف ومشــاهد عنوانها

والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

المجــاالت .وأعــرب عــن تطلعه إلــى مواصلة

قراءة في دالالت نجاح “منتدى البحرين ..رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نسخته الثانية

خطــوات الــدول والشــعوب نحــو رفاه اإلنســان،

وكرمــه وكلماتــه الســامية النبيلــة ،وهــذا ما نجــده دائمً ا من

للوصــول إلــى التفــوق والتميــز فــي جميــع

كلمة سمو رئيس الوزراء دعوة رائدة لتبني الضمير اإلنساني

التــي تشــغل العالــم أجمــع ،مــن خــال الخــروج

قائــدً ا فــذً ا يحــب كل النــاس ،ويغمرهــم بأفضالــه وســؤاله

مختلــف المحافل الدولية ،وأثبتوا إصرارهم

والتشــجيع لشــبابنا الرياضــي فــي كافــة

جــادة ومالئمــة ألبــرز القضايــا التنمويــة الراهنة

والمساندة التي تشد عزيمته ،فما بالك لو كان هذا اإلنسان

البحرين الذين رفعوا راية وطنهم عالية في

المســتمر علــى تقديــم كل الرعايــة والدعــم

فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة ويدعم

مســار حياتــه ،ينعكــس ذلــك علــى أســرته ..وهنــا ،ال يمكــن

وأعــرب جاللتــه عــن اعتــزازه بجميع شــباب

جاللة الملك

المســتدامة .واســتهدف المنتــدى وضــع حلــول

Û Ûحيــن يمر اإلنســان بظــروف عصيبة ومواقــف عاتية ،تربك

والعديد من البطوالت في األلعاب المختلفة،

خالد بن حمد يقدم واجب العزاء في وفاة الكتبي

المملكة بقيادة جاللة الملك
تساند جهود المجتمع الدولي
من أجل مستقبل أفضل للبشرية
سمو رئيس الوزراء

حاضر ومســتقبل العالم .ومنح منتدى البحرين
نموذجا متفردا فى كيفية تطويع قضايا الســام
واإلســتقرار فــي خدمــة قضايــا التنميــة بفكــر
جديــد ،وبرؤيــة متجــددة فــي معالجــة مواطــن
النــزاع وزعزعــة األمن واالســتقرار ،عبر تشــكيل
منظومة عمل جماعي قادرة على إرســاء أســس
ســام دائــم وحلــول جذريــة تســاهم فــي حــل
قضاياهــم بطريقــة إيجابيــة وســلمية تمكنهــم
من اســتكمال مســيرة التنمية ،وانتهاء بالتوصل
لصيغــة حــوار مشــتركة تســهم فــي جعــل العالم
مكانــا أفضل للحيــاة .وتفاعل المشــاركون حول
نفــس المبــادئ والقيــم واألفكار التي أقــام عليها
منتــدى البحرين وتحاوروا حــول نفس القضايا،
فأثــرى اختالفهــم النقــاش وحقــق التكامــل
والمصلحــة المشــتركة لكوكــب واحــد يعيشــون
عليــه ،معربين عن خالــص تقديرهم لدور رئيس

دعوة سموه لتشكيل منظومة
عمل جماعي إلرساء السالم
خارطة طريق لحياة آمنة للشعوب
المنتدى استهدف وضع حلول
جادة ألبرز القضايا التنموية
الراهنة التي تشغل العالم أجمع
إجماع على أن مبادرة سمو
رئيس الوزراء ليوم الضمير
العالمي كانت هدية تعزز السالم

الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة
بــن ســلمان آل خليفــة ورؤيتــه المعــززة لتحقيق
التقــارب والتعــاون الــذي يعــزز من نشــر الســام
وترســيخ األمن واالستقرار ودعم جهود التنمية
المســتدامة فــي مختلــف أنحــاء العالــم .كمــا أن
تبــادل الرأى ووجهات النظــر كان هدف المنتدى
الذىــي نجــح فــي التوصــل إلــى ما يحقق حشــدا
قويــا يســاهم فــي نشــر مفاهيــم وثقافة الســام
بيــن المجتمعــات ،ويســتند إلــى تكاتــف جهــود
المجتمــع الدولــي ،لمواجهة تحديــات الغد ،ومن
أجــل عالــم تســوده المحبــة والطمأنينــة لبنــاء
مســتقبل ينعــم بالســام واالســتقرار ،ويوفــر
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة لكــي تمضــي
قدمــا فــي مجــال التنميــة والبنــاء نحــو تحقيــق
حيــاة آمنــة ومســتقرة ،وتؤمن بالحــق والواجب
معــا ،وهمــا دعامتــان أساســيتان للســام الــذي
يرتكــز علــى العدالــة والمســاواة ضــد العنــف
والتعصب والتفرقة والتمييز.
وأجمــع الحاضــرون علــى أن مبــادرة صاحــب
الســمو الملكــي رئيس الوزراء التــي أقرتها األمم
المتحــدة باعتمــاد الخامــس مــن أبريــل مــن كل

عــام يومــا دوليــا للضميــر ،كانــت هديــة للعالــم؛
كونــه معــززا لثقافــة الســام بالمحبــة ،ومحفــزا
علــى حــل النزاعــات بطريقــة ســلمية ،وقالــوا إن
مبــادرة ســموه ليــوم الضميــر جــاءت اســتكماال
لجهــوده فــى تعزيــز ثقافــة الســام واالســتقرار
مــن أجــل التنميــة واالزدهــار .ويبقــى القــول ،إن
تلــك المشــاركة الفاعلــة لمنتــدى البحريــن ..رؤى
مشــتركة لمســتقبل ناجــح فــي دورتــه الثانيــة
فــي اجتماعــات الجمعية العامــة لألمم المتحدة،
تحمــل العديــد مــن الــدالالت التــي تؤكــد تتبنــى
مملكــة البحريــن لرؤيــة شــاملة وضعهــا صاحــب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء للمضــى قدمــا
بقضايــا التنمية ،تعززها جهود المملكة اإلقليمية
والدولية على الصعد السياســية واإلستراتيجية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،علــى غــرار دورهــا
فــي الدعــوة إلــى معــززات العمل التنموي ونشــر
الســام واإلســتقرار؛ مــن أجل مجتمعــات خالية
مــن الصرعــات والنزاعــات ،وداعمــة للســام
والرخاء واالستقرار.

البحرين تستعرض الجهود اإلسكانية في اإلمارات
المنامة  -وزارة االسكان

يرأس وزير اإلسكان باسم الحمر وفد
المملكــة المشــارك في أعمــال اجتماع
الدورة الـ  36لمجلس وزراء اإلســكان
والتعميــر العــرب الذي ســيعقد بإمارة
دبــي ،باإلضافــة إلــى أعمــال المنتــدى
الــوزاري العربــي الثالــث لإلســكان
والتنميــة الحضريــة والــذي ســيعقد
فــي الفتــرة مــن  7وحتــى  8أكتوبــر
الجــاري ،تحــت رعايــة نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم
دبــي ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم .ويحمل المنتــدى الوزاري
الــذي تنظمــه دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة بالتعــاون مع جامعــة الدول

أبوظبي  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

العربيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة

قــ ّدم النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى

جــاء ذلــك ،خــال لقــاء ســمو الشــيخ خالد

منطقة الظفرة.

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر السلوان.

للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية

بــن حمــد آل خليفة مــع نائب رئيس مجلس

وقــد أعرب ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل

ورافق ســموه خــال تقديمه واجــب العزاء

البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

الوزراء وزير الداخلية الفريق ســمو الشــيخ

خليفــة عــن خالــص تعازيــه مواســاته بهــذا

ســفير مملكــة البحريــن لدى دولــة اإلمارات

“استشــراف المســتقبل فــي اإلســكان

خليفــة ،واجــب العزاء في المغفــور له بإذن

ســيف بــن زايــد آل نهيــان ،ووزير التســامح

هللا تعالى سهيل بن مبارك الكتبي.

الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان ،فــي

داعيــا العلــي القديــر أن
المصــاب الجلــل،
ً

العربيــة المتحــدة الشــيخ خالــد بــن عبدهللا

والتنميــة الحضريــة” ،وســيناقش 3

آل خليفة.

محاور رئيســة ،حيث يتناول المحور
األول موضــوع “مــدن شــاملة للجميع

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح

للمســتوطنات

البشــرية

عنــوان

وزير اإلسكان

مــن أجــل الســعادة وجــودة الحيــاة،
فيمــا يتناول المحــور الثاني موضوع
“االســتدامة فــي اإلســكان والتنميــة
الحضريــة ،فيمــا يتضمــن المحــور
الثالــث موضوع “دور القطاع الخاص
والمنظمــات غيــر الحكوميــة في دعم
اإلســكان الحكومــي .ومــن المقــرّر أن
يشارك وزير اإلسكان والوفد المرافق
في جلســات حواريــة ،وتقديم أوراق
عمل في فترة انعقاد المنتدى.

تحقيق التكافل االجتماعي مع كبار المواطنين
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سمو الشيخ خليفة بن علي :االحتفاء بهم واجــب وطني وأخالقي

المنامة  -وزارة الداخلية

السبت
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 6صفر 1441

زار محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن

رؤية سمو
الرئيس في
“السالم العالمي”

االجتماعيــة ،إضافــة إلــى مجموعــة مــن

Û Ûكانــت األمــم المتحضــرة أخيرا على موعــد مع رؤية جديدة لصاحب الســمو

علــي بــن خليفة آل خليفة جمعيــة دار المنار،
بحضــور رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة دار
المنــار لرعايــة الوالديــن مهــا محمــد ورئيــس
جمعيــة البحريــن لرعاية الوالديــن أحمد البنا
وعدد من المســؤولين بوزارة العمل والتنمية

إبراهيم النهام

الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة الجديدة ،عنونت في اجتماعات

أعضــاء ومنتســبي الجمعية ،وذلك تزامنا مع

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة بـ “القيــم المطلوبة لتحقيق أهــداف التنمية

االحتفــال باليــوم العالمي للمســنين ،وتعزيزا

المستدامة”.

للتواصــل مــع الفئــات المجتمعيــة والقطــاع

Û Ûهــذه الرؤيــة المختلفــة والصانعــة لألمــل ،تأتــي اســتكماال لمســاعي ســموه

األهلي.
وأكــد ســمو المحافــظ حــرص المحافظــة

العالميــة نحــو ترســيخ ثقافــة تعايــش وتســامح وســام وتنميــة مســتدامة،

سمو محافظ الجنوبية يزور جمعية دار المنار

علــى تحقيــق التكافــل االجتماعــي مــع كبــار

تكون فيها الجموع البشرية قاطبة في بوتقة واحدة من األمن والطمأنينة،
وقبول اآلخر ،والدفاع عن حقوقه المكتسبة والمشروعة.

المواطنيــن؛ تقديــرا وعرفانــا لجهودهــم

أعضــاء جمعيــة دار المنــار لرعايــة الوالديــن،

لجهودهــم المثمــرة فــي االحتفــاء بكبــار

المميزة.

وامتــداد النســيج االجتماعــي والعــادات

المواطنيــن ،بمشــاركة طلبــة مــن مدرســة

االجتماعية ،كما تســلم سمو المحافظ ،هدية

بجولــة فــي المعرض المصاحــب ،حيث اطلع

بقيــة المحافــل الدولية بمشــاركة وطنيــة بحرينية خالصة ،يكــون فيها أبناء

باإلســهامات الهادفــة لــدور رعايــة كبــار

الدوليــة .وتفضــل ســمو الشــيخ خليفــة بــن

التقليديــة التــي قــام بإنتاجهــا منتســبو

Û Ûسمو رئيس الوزراء ،هذا الرجل الحكيم ،والوقور ،والناهض في عماد الدولة

وعطاءاتهــم التــي بذلولها في بنــاء المجتمع

حــول قصــص مــن العطــاء مــن قبــل كبــار

المتوارثــة عبــر األجيــال ،مشــيدا ســموه

الشــيخة حصــة للبنــات ومدرســة حــوار

المواطنين واالحتفاء بهذه الشــريحة المهمة

علــي آل خليفــة محافــظ الجنوبيــة بتكريــم

وشــملت الزيــارة جلســة حواريــة ،قدمهــا

البحريــن لرعايــة الوالديــن؛ تقديــرا وعرفانــا

كواجب وطني وأخالقي.

جمعيــة دار المنــار لرعايــة الوالديــن وجمعية

المواطنيــن وتقديــم الدعــم والمســاندة

تقديريــة مــن جمعية المنار لرعايــة الوالدين؛
تقديــرا لدعــم ســموه المتواصل لرعايــة كبار

المواطنين واالهتمــام بهذه الفئة ،والتواصل
معهم بشــكل مباشــر في مختلف المناســبات

احتفاءً باآلباء واألمهات وتكريما لعطاءاتهم

وقام ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة

والمضيئــة مــن العالم ،حاضرة بقــوة وتأثير وصنع قرار في بيت األمم ،وفي

ســموه على أبرز المنتجات التراثية والحرف

البلد خير سفراء لبلدهم.

الــدار؛ حفاظــا علــى القيمــة التراثيــة للتحــف

ومؤسساتها منذ البدايات ،عودنا دوما بأن يحلق بفكره المستنير ،والمتطور،

والصناعــات والحــرف اليدويــة التــي ترتبــط

بالتراث والثقافة البحرينية.

الحركة الثقافية البحرينة تشهد طفرة كبرى

خليفــة بــن عيســى يهنــئ مــي بنــت محمــد بفوزهــا بجائــزة اإلنجــاز الثقافــي
وأشــار إلــى أن الثــراء الثقافــي الــذي تتمتــع بــه

المنامة  -بنا

الثقافية العربية والخليجية.

دورتها السادســة عشــرة من بين  1745مرشحا

وأضــاف ،أن مملكــة البحرين لديهــا رصيد كبير

تقدموا لنيل الجوائز في هذه الدورة.

مــن التاريــخ الثقافــي والفنــى والعلمــي ممتــد

وأعــرب الشــيخ خليفــة بــن عيســى عــن فخــره
وقــال إن الحركــة الثقافية فــي مملكة البحرين

علــي وضــع الخطــط والبرامج الهادفــة للحفاظ

مــن آالف الســنين ،بمــا يجعلهــا أحــد أهــم أوجه
ً
ســائل المولــي
الثقافــة الخليجيــة والعربيــة،

فــي تعزيــز مكانــة مملكة البحريــن علي خارطة

شــهدت خــال الســنوات الماضية طفــرة كبرى،

علــى التــراث الوطنــي ،منوهــا أن جهود رئيســة

عــز وجــل أن يوفــق الشــيخة مي بنــت إبراهيم

علــى كافــة المســتويات ،بفضل الجهــد المبذول

هيئــة الثقافــة آثــرت الحيــاة الثقافيــة واألدبية

ويكلــل جهودهــا المثمــرة بالنجــاح والتقــدم

الحياة الثقافية والتراثية العالمية.

مــن هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار ،وحرصهــا

فى مملكة البحرين.

لخدمة وطننا الغالي مملكة البحرين.

العمل من المنزل يدعم النهوض بالمرأة

األنصــاري :وضــع اللمســات النهائيــة لتطبيقــه على مســتوى األمانة

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

ومدروســة ترفــع مــن نســب حضور المــرأة في

أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة

ســوق العمل ،وتعزز من مكانــة مملكة البحرين
علــى المؤشــرات الدوليــة التــي ترصــد هــذه

األنصاري أن تطبيق الفترة التجريبية لسياسة

النســب ،وإبــراز اســم المملكــة ومــا تحقــق مــن

العمــل الحكومــي مــن المنــزل بعــد إقرارهــا من

مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية.

اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب

وأوضحــت أن المجلس االعلى للمرأة قد وضع

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

اللمسات النهائية لتطبيقه على مستوى األمانة

الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان

العامــة وتزامــن ذلــك مع اإلعــان عــن اعتماده

بــن حمــد آل خليفــة ،يواكــب توجهــات الخطــة

فــي قطــاع العمــل الحكومــي الــذي يتفــق مــع

الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة ،ويدعــم

توجهــات العديــد مــن الــدول المتقدمــة التــي

هالة األنصاري

اســتطاعت أن تنجــح في تطبيقــه دون إخالل

المرأة البحرينيــة وتعزيز قدرتها على الموازنة

لمســتويات تنافســية اقتصاداتها ،بــل بالعكس

حياة األســرة البحرينية بالنظر إلى مســاهمات

بيــن متطلبــات العمــل والمتطلبــات األســرية،

اســتطاعت من خالل تحديث أنظمة موظفيها

المرأة داخل منظومة األســرة .وأشارت إلى أن

واإلســهام فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي الذي

مــن رفــع مســتويات الــوالء الوظيفــي وزيــادة

هذه السياســة من شــأنها زيــادة تفعيل طاقات

يتطلــع إلــى إســهامات اقتصاديــة مبرمجــة

إنتاجية قطاعات العمل المختلفة.

مشاورات إلصدار تنظيم تراخيص مشغلي المعدات الثقيلة

أجور شــهرية للموظفيــن تتراوح بيــن  350و 700دينار

مدينة عيسى  -وزارة العمل

عقــدت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
اجتماعً ــا تشــاوريًّا مــع عــدد مــن الشــركات
والمعاهــد التدريبيــة المعنيــة بالتدريــب
فــي مجــال معــدات الرفــع الثقيلــة والصحــة
بيــن الــوزارة وشــركائها فــي هــذا المجــال،
تمهيــ ًدا إلصــدار قــرار وزاري ينظــم عمليــة
إصــدار تراخيــص مشــغلي المعــدات الثقيلــة
فــي مملكــة البحريــن .وخــال االجتمــاع،
أكــد مديــر إدارة التدريــب وتطويــر القــوى
العاملــة بالــوزارة ،عصــام إســماعيل العلــوي،

جانب من االجتماع

في هذا الســياق إلى أنه يشــترط على مزاول

رفع مستوى اإلنتاجية.

مهنة تشــغيل المعــدات الثقيلة الحصول على

وبدورهمــا ،قــام كل مــن ممثــل معهــد أجــورا

ترخيــص مــن الــوزارة بعــد إخضاعــه لفتــرة

وشركة ســارنس ناس باستعراض مشاركتهما

تدريب ،وذلك بهدف تعزيز السالمة والصحة

وتعاونهمــا مــع وزارة العمــل والتنميــة

المهنية بالنسبة للعاملين في مواقع العمل.

االجتماعيــة خــال الفتــرة التجريبيــة لتنفيــذ

ولفت العلوي إلى أن وجود قرار وزاري ّ
ينظم

القــرار ،وذلــك مــن خــال تدريــب عــدد مــن

عمليــة إصــدار تراخيــص مشــغلي المعــدات

الباحثيــن عــن عمــل للحصــول علــى رخصــة

الثقيلــة مــع وجــود برامــج تدريبيــة متقدمــة

مزاولــة مهنــة رفــع المعــدات الثقيلــة مــن قبل

ومتطورة في هذا المجال ،ســوف يساهم في

الــوزارة بالتعــاون مــع جهــات دوليــة معتمدة،

صــدور القــرار المذكــور ،بهــدف وضــع اآلليات

توفيــر األيــدي العاملــة الوطنيــة المتخصصــة

حيــث هــدف البرنامــج إلــى تأهيــل وتدريــب

والمؤهلــة لتشــغيل رافعــات المعــدات الثقيلة

بالشــكل األمثــل ،واالســتفادة منه فــي تطوير

بجميع أنواعها ،مؤك ًدا أهمية التزام الشــركات

المشــاركين وإكســابهم مهــارات دقيقــة تعــزز
قدراتهــم المهنيــة لشــغل هذه الوظائــف ،التي

والمؤسسات العاملة في هذا المجال بحصول

تقــدم أجــورًا شــهرية مجزيــة تتــراوح مــا بين

العامليــن لديها في رفــع المعدات الثقيلة على

 350-700دينــار بحرينــي ،وذلــك بدعــم مــن

ترخيــص مزاولــة المهنة ،مشــيرًا إلــى ضرورة

صنــدوق العمــل (تمكيــن) ،وقــد تــم توظيــف

المعــدات الثقيلــة ،الفتًــا إلــى أن وزارة العمــل

أن ينتقــل العاملــون إلــى مرحلــة االحترافيــة

جميــع أفــراد الدفعــة األولــى مــن المتدربيــن

في ممارسة هذه المهن ،حيث إن ذلك يعكس

الذيــن اجتــازوا البرنامج التدريبي في شــركة

والتنميــة االجتماعيــة هــي الجهــة المختصــة

التطــور والنقلــة النوعيــة التــي حدثــت فــي

ســارنس نــاس ،بفضــل حصولهم علــى رخصة

إيجابيــا على
ســوق العمــل ،وهــو مــا ينعكــس
ًّ

مزاولة المهنة.

أن هــذا اللقــاء يعــد فرصــة لالســتئناس بآراء
الشــركاء المختصيــن فــي مجــال تشــغيل
المعــدات الثقيلــة ،ســواء مؤسســات التدريب
الخاصة أو الشركات والمؤسسات ،وذلك قبل
واإلجــراءات المناســبة لضمــان نجــاح تنفيذه
العمل في مجال تشغيل المعدات الثقيلة.
وتنــاول العلــوي خــال االجتمــاع المفاهيــم
واآلليــات المتعلقــة بتراخيــص مشــغلي

بمنــح التراخيــص لمزاولة هذه المهنــة ،منوّ ًها

إيجابيــة تعبــر عن خفايا الضمير اإلنســاني ،تحقق للبشــرية آمالها بأن يكون

العالم مستقرا آمنا ،فشكرا لسموه على هذه المساعي الكبرى ،وأطال هللا لنا
بعمره ،وأبقاه ذخرا للبحرين ،ولشعب البحرين.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

تأكيد عمق العالقات الراسخة مع السعودية

وإعــزاز دولــي وإقليمــي ،وأحــد أهــم الوجهــات

والعلمي لمؤسسة سلطان بن علي العويس ،في

والســامة المهنيــة ،وذلــك في إطار التنســيق

المحبــة واالحتــرام في الخارج ،بســمعة حســنة ،وحضور حســن ،بمشــاركات

خليفــة ،أصبــح أنمــوذج عالميــا ومصــدر فخــر

خليفة؛ بمناســبة فوزها بجائزة اإلنجاز الثقافي

رئيس لتحقيق االستقرار األسري ،ورفع جودة

Û Ûســمو رئيــس الــوزراء ،له فضــل مُ قدر في تقليــد المواطن البحريني ،أوســمة

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل

مختلــف مجــاالت الشــأن االقتصــادي ،كمدخل

إياهم بمكنون الضمير ،وإن كان غائبا عنهم في بعض الظروف ،أو األحيان.

ظــل دعــم وتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب

بــن عيســى آل خليفــة ،رئيــس هيئــة البحريــن

خطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في

ويشــجع جموع البشــر على مواجهة النزاعات والحروب والصراعات ،مذكرا

الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،وفي

الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة الشــيخ خليفــة

آل خليفة ،من إنجازات ثقافية مضيئة أسهمت

والمختلــف إلــى خــارج الحــدود الوطنيــة ،ليرســي الســام ،ويعــزز التعايش،

مملكة البحرين تحت راية ،عاهل البالد صاحب

هنَّــأ عضــو المجلــس االستشــاري للمبــادرة

واعتــزازه بمــا حققته الشــيخة مي بنــت محمد

Û Ûوتبــرز هــذه الرؤيــة أيضا ،مفاهيم ســموه في أن تكون هــذه البقعة الصغيرة

المنامة  -بنا

حضــر ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة العربيــة

وألقــى الشــيخ حمــود بن عبدهللا آل خليفــة ،كلمة أكد

السعودية الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة ،ومدير

فيهــا عمــق العالقــات األخويــة الراســخة بيــن البلدين

الدفــاع المدنــي بمملكــة البحريــن علــي الحوطــي،

الشــقيقين في مختلف المجاالت خصوصا في مجال

والملحــق األمنــي بســفارة مملكــة البحريــن فــي

شؤون الدفاع المدني.

الريــاض العميد مبارك بن حويــل المري ،حفل تخريج

ً
خريجــا فــي الــدورة التــي
يذكــر أنــه تــم تأهيــل 33

الــدورة التدريبيــة التأسيســية لفريق البحــث واإلنقاذ

اســتمرت  4أســابيع الكتســاب المعرفــة والمهــارات

البحرينــي بالشــراكة مــع فريــق اإلنقــاذ الســعودي.

العملية والفنية.
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مذكرة التعاون ستحل شكوى الصحافيين من “كوبي/ بيست” أخبارهم بـ “أنستغرام”
نقاشــات ســاخنة بلقاء الجمعية بحضور صحافيين ونجوم الحســابات الوطنية واإلخبارية

جانب من الحضور

زهراء حبيب وسماح عالم وفاتن الحداد وعهدية أحمد

جانب من الحضور بلقاء جمعية الصحفيين

محرر الشؤون المحلية | تصوير رسول الحجيري
نظمــت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة لقــاء
االجتماعــي اإلخباريــة مــع مندوبيــن عــن

الجمعية ستخاطب

رئيسة الجمعية:

الغائب :من حق

رؤساء التحرير الستالم

الغاية من اللقاء

الصحافيين تسويق

الموقــف مــن بعد إصدار الجمعيــة بيانا ينتقد

مرئياتهم عن التعاون

التوافق بمسطرة

موادهم بالوقت

مع الحسابات

حقوق وواجبات

والطريقة المناسبة

جمــع المســؤولين عــن حســابات التواصــل
الصحافــة المحليــة والصحافييــن؛ لبحــث
نقــل الحســابات الربحيــة محتــوى الصحــف
دون إذن مســبق وفــق ما ينــص عليه القانون
الوطني.
وخلص اللقاء التفاق على أن تخاطب رئاسة
الجمعيــة رؤســاء تحريــر الصحــف المحليــة؛
الســتالم مرئياتهــم المكتوبة بشــأن الضوابط
التــي يرتؤونهــا للتعــاون اإلعالمــي مــع
الحسابات ،وبحيث يكون يوم اإلثنين المقبل
آخر موعد الستالم هذه المرئيات.
ومــن بعــد اســتالم المرئيــات ،يجــري تمريرها
ألصحاب الحسابات وتدوين مرئياتهم خالل
أســبوع ،وبحيــث يجري االنتهاء مــن النقاش
بشــأن هــذا الموضــوع وطــي صفحتــه فــي
حــد أقصــى  30يومــا ،ولــكل صحيفــة تثبيت
موقفها ســواء بالموافقة على االقتباس دون
إذن أو وضع ضوابط لذلك.

إيجاز قانوني

موادهــا المنتجة بأقالم المحررين أو مصورة

وقــ ّدم المحامــي راشــد البنعلــي والمحاميــة
فاتــن الحــداد كال علــى حــدة إيجــازا قانونيــا
بشــأن الضوابــط القانونية بعــدم قانونية نقل
أو اقتبــاس محتــوى الصحــف المنتجــة مــن
كوادرهــا ،ســواء بالعــدد المطبــوع أو الموقــع
اإللكترونــي أو حســاباتها بمواقــع التواصــل
االجتماعــي ،باعتبــار أن هــذه المواد مشــمولة
بحمايــة الملكيــة الفكريــة وفــق مــا ينــص
القانون الوطني المنظم لذلك.
أي شــخص أو
وذكــرا أن القانــون يوجب على ّ
أي من
جهة اســتئذان الصحيفة قبل اقتباس ّ

أو ذات طبيعيــة ابتكاريــة وفــق المصطلــح
الوارد بالقانون.

يد التعاون
وانتقــد الزميــل محمــد الجدحفصــي – يديــر
حســابا إخباريــا يحمــل اســمه باألنســتغرام-

المعلومات ،ويعاونهم في تقديم البيانات عن
الحــاالت التــي يــودون نشــرها ،وليــس جــزاء
ذلــك التشــهير بالحســاب بأنــه يســرق المــواد
المنشورة بالصحيفة المحلية.
أي اتصال سابق بشأن
ولفت إلى أنه لم يتلق ّ
أي مادة من صحيفة محلية دون إذن.
نقله ّ

تقديم إيجاز
قانوني من
البنعلي والحداد
بالشكل المالئم وعبر منصات الصحيفة.
وأشــارت إلــى أن العامليــن بالحســابات
مــن غيــر الصحافييــن ال يدركــون المعاناة
اليوميــة بحيــاة الصحافيين ،ممــا يتطلب

ليس جزائي
التشهير بأنني
سارق للمواد
وتقديمهــا ،وبعد ذلك كله تجني أمواال من
إعالنات تنشرها من هذه االقتباسات.

عيون والسهلي

منهــم األخــذ فــي االعتبــار أن الصحافــي

وأعلــن الزميــل جاســم محمــد – ممثــا عــن

يعانــي فــي الحصــول علــى المعلومــة

حســاب عيون الديرة -امتثال الحســاب التام

الدقيقــة مــن مصدرهــا ،ويتشــارك فــي

بمــا نص عليه بيان جمعيــة الصحفيين لحين

المعاناة اليومية

تأميــن هــذه المعلومــة وتقديمها مجموعة

العلنية لحسابه بأنه اقتبس مادة من صحيفة

وتحدثــت الزميلــة بصحيفــة األيــام تمــام

مــن العامليــن المخلصيــن بالصحــف مــن

دون اإلشارة للمصدر.

بوصافي أن حسابات التواصل االجتماعي

خلــف الكواليــس ،ولكــن بعض الحســابات

وقــال إنــه يمــد يــد التعــاون المســتمر مــع

اإلخبارية تهضم حق الصحافي من خالل

تقتبــس هــذه المعلومــات بكبســة زر دون

الزمــاء الصحافييــن ،ويتبــادل معهــم نشــر

عــدم إتاحــة المجــال لــه لتســويق مادتــه

مراعــاة لمصروفات وجهد إنتاج المعلومة

مــا اعتبــره تشــويها لــدوره من خالل اإلشــارة

الجدحفصي:

حقوق وواجبات

التوصل التفاق.
أي اتفــاق ســيجري
وقــال إن الحســاب يدعــم ّ

إبرامه.

واقتــرح المــدون عبــدهللا الســهلي بدائــل
إلكترونيــة

تتيــح

لحســابات

التواصــل

االجتماعــي اقتبــاس مــواد مــن الصحــف،
ومشيرا إلى أن الفرق بين الحسابات الوطنية
التــي تنقل نبض المجتمع وتعلق على األخبار

وفــي بدايــة اللقــاء ،رحبــت رئيســة

المنشــورة بالصحــف وال تنشــر إعالنــات بهذه

الجمعيــة عهديــة أحمــد بالحاضريــن،

الحســابات ،وبيــن الحســابات اإلخباريــة التي

وقالــت إنهــم يمثلــون خيــرة المجتمــع

تنقــل أخبــارا مــن الصحــف وتنشــر اعالنــات،

الصحافــي واإلعالمــي ،وشــاكرة حضــور

إذ إن الضوابــط تشــمل الحســابات اإلخباريــة

مجموعــة مــن نجــوم “السوشــيل ميديــا”

الربحية .وأيده في ذلك الحضور.

اإلخباريــة والحســابات الوطنيــة مــن
مختلف مكونات المجتمع.
وأكــدت أن الغاية مــن اللقاء هو التوصل

حضور مستمع

لتوافــق يكــون ملتزما بمســطرة الحقوق

وشــهدت الفعاليــة حضــور مجموعــة مــن

والواجبــات لجميــع األطــراف ووفــق مــا

األشــخاص المســتمعين لمداخــات أطــراف

ينص عليه القانون والضوابط األخالقية

النقــاش .ومــن بينهــم زمــاء كتــاب بصحــف

المهنية.

االستماع للنقاشات

تمام أبوصافي وجاسم محمد ومحمد الجدحفصي

محلية وزمالء مهنة بمواقع رسمية.

موقف “^”
» »قدَّ م رئيس الفريق السياسي

بصحيفة البالد الزميل راشد الغائب

بلقاء جمعية الصحفيين وجهة

نظر “البالد” فيما يتعلق باإلجراءات

المرحلية التي جرى التحرك لها

وصوال لما أثاره بيان جمعية
الصحفيين من نقاش عام.

» »وقال إن الزمالء الصحافيين بـ

“البالد” قدموا شكاوى عديدة إلدارة
التحرير من كثرة اقتباس موادهم

المنشورة بالصحيفة المطبوعة أو

المميزة والصور والكاريكاتيرات

وغيرها دون اإلشارة للمصدر.

» »وذكر الغائب أن إدارة الصحيفة

وضعت خطة مرحلية للتعامل مع
هذا الموضوع وذلك كاآلتي:

» » .1التواصل المباشر بين المحرر

وصاحب الحساب وحثه بضرورة
نشر اسم الصحيفة كمصدر
للمعلومة.

» » .2نشر تنبيه بحساب “واتساب”

اإللكترونية أو حسابها بـ “السوشيل

الصحيفة عن الحسابات التي

المعلومة ،حيث تنشر المواد

الصحيفة كمصدر للمعلومة مع

ميديا” دون اإلشارة لمصدر

تقتبس مواد دون نشر اسم

نشر صورة من الخبر المنقول

والتلويح باتخاذ اجراءات قانونية.
» » .3وضع عالمة مائية على جميع

الصور الخاصة بالصحيفة بالموقع
اإللكتروني والنسخة المصورة.

» » .4التواصل مع اإلدارة المعنية
بوزارة شؤون اإلعالم والجهاز

القانوني بالصحيفة لبلورة الموقف

القانوني.

» » .5وضع فقرة تنبيهية بالموقع
اإللكتروني للصحيفة موجهة

للمنصات اإللكترونية اإلخبارية،

ويقتصر وضع هذه الفقرة على

المواد المميزة المنتجة من كوادر

بالصحيفة بأن مؤشرات القراءة

الصحيفة وتنص على عدم قانونية

اإللكترونية تتصاعد بدءا من الساعة

إذ تبين أن القانون الوطني يسبغ

المنصات اإللكترونية األخبارية بنشر

االقتباس حتى لو تم ذكر المصدر،

 9صباحا ،ولكن ما تقوم به بعض

حماية قانونية على المواد المنتجة

جميع األخبار المميزة بالصحيفة عند

الصحيفة ،ويشترط لنقلها الحصول

أمام الصحيفة في تسويق موادها

بأقالم المحررين أو من كوادر

على موافقة الصحيفة.

» » .6تقديم شكوى لجمعية

الصحفيين التخاذ ما يلزم.

» »وأكد الغائب أن من حق الصحفيين
تسويق موادهم بالوقت والطريقة

التي تراها الصحيفة مناسبة ،ناقال

مالحظة فريق “السوشيل ميديا”

الساعة  6صباحا ،وبما يقطع الطريق

بالشكل المناسب والتوقيت األفضل
لقرائها وفقا للمؤشرات اإلحصائية.

» »ولفت إلى أن “البالد” وضعت خطة
جدية للتعامل مع هذا الموضوع

وذلك بعد إسقاط بعض الحسابات
نشر اسم الصحيفة مصدرا
للمعلومة ومن ثم توريته.

راشد الغائب

توزيع  37ألف شتلة على الجهات الحكومية
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

كشــف الوكيل المســاعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطيــط العمرانــي وائــل المبارك أن الــوزارة قامت بتزويد الجهــات الحكومية بقرابة
 37ألف شتلة خالل العامين  2018و ،2019وذلك ضمن استراتيجيتها للشراكة المجتمعية
من أجل زيادة وتوسعة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.
وأوضــح المبــارك أن هــذه الشــتالت تــم

المســتدامة مــن قبــل األفــراد والمؤسســات

إنتاجها من قبل قسم اإلنتاج النباتي بإدارة

والهيئات الحكومية.

المشاريع ،حيث تحرص الوزارة على تكيف

وأشــار المبــارك فــي تصريحــه إلــى حــرص

اإلنتــاج مــن أجل توســيع الرقعــة الخضراء،

الــوزارة علــى تطويــر أســاليب الزراعــة

كمــا تحــرص علــى التعــاون والتنســيق

بالوســائل العلميــة الحديثــة واســتخدام

المشترك مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز

أفضــل التقنيــات إلكثــار وإنتــاج الزهــور

المبــادرات التــي تســاهم فــي تعزيــز البيئــة

والشــتالت فــي مشــاتل الــوزارة تحقيقــا

خطة في
“البلديات” لزيادة
وتوسعة الرقعة
الخضراء
االستفادة من الشتالت التي تنتجها الوزارة
لزيــادة التخضيــر والزراعــة ،حيــث تســتفيد
مــن هــذه الشــتالت المــدارس والمعاهــد
والــوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة

وائل المبارك

الموســمية الشــتوية ،وذلــك بواقــع 90

إلــى إنتــاج مختلــف المســطحات الخضــراء

على أرض الواقع ،إذ إن التطوير والتحديث

 %مــن اإلنتــاج عبــارة عــن زهــور البتونيــا

من الحشائش ومغطيات التربة والتي تنتج

المســتمرين ،صارا ً
نهجا تســير عليه الوزارة،

الشــراكة المجتمعيــة مع الجهــات الحكومية

اإلنسان وتوفير البيئة المالئمة للعيش.

وحوالــي  % 10مــن اإلنتــاج زهــور أخــرى

حسب الطلب بكميات وأنواع مختلفة.

ولهــذا نســعى دائمً ــا إلــى تحســين الخدمات

فــي االهتمــام بالزراعــة وزيــادة الرقعــة

وأكــد المبــارك اســتمرار الــوزارة فــي دعــم

يشــار إلــى مشــاتل الــوزارة تنتــج ســنويًّا

مثل الســالفيا واليســم ،كما أن الوزارة تقوم

الخضــراء عبــر تنفيــذ الممارســات الزراعيــة

بإنتاج  250ألف من مختلف أنواع األشــجار

وتســعى الــوزارة دائمً ــا إلــى إيجــاد بيئــة
ّ
محفــزة لإلبــداع واالبتــكار فــي مجال
عمــل

وضمــان جودتهــا وتميزهــا للوصــول إلــى
الهــدف المطلــوب وهــو زيــادة الرقعــة

الجهــات الحكوميــة التــي ترغــب فــي

قرابــة مليونــي زهــرة مــن أنــواع الزهــور

والشــجيرات بأحجامها المختلفة ،باإلضافة

التخضير والبستنة ،وتطبيق هذه اإلبداعات

الخضراء وتوفير بيئة صحية وجميلة .

وتشجيع التوسع في الزراعة.
ّ
توجــه الــوزارة العــام هــو تعزيــز
وأكــد أن

لالكتفاء الذاتي وإسهامً ا في توسيع الرقعة
الخضــراء لمــا للزراعة من أهمية على صحة

إلــى جانــب الجمعيــات والمؤسســات ذات
النفــع العــام بمــا يعــزز االهتمــام بالقطــاع
الزراعي بالمملكة.

تلبية تطلعات المواطن في تقديم الخدمة بجودة عالية

محمــد بــن أحمــد :تحفيــز اإلبــداع والعمــل بــروح فريــق البحريــن الواحــد

المنامة  -بنا

أكــد وكيــل شــؤون البلديــات بــوزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط

مــن خاللهــا تنفيــذ العديــد مــن الــرؤى

العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة أن الملتقــى الحكومــي ومــا يشــكله

والخطــط االســتراتيجية بأعلــى معايير

مــن تجمــع لصناع القرار فــي القطاع الحكومي تحت ســقف واحد بحضور رئيس

الجــودة والكفــاءة كمشــروع بنايــات

مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وولي

إلصــدار تراخيــص البنــاء الــذي أســهم

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو

فــي تعزيــز التنافســية وتوفيــر المزيــد

عام مضى والتأكيد
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،يأتي لمتابعة جهود
ٍ

مــن الفــرص االســتثمارية فــي قطــاع

ً
ترسيخا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين
على خطط عام قادم
ً
أساسيا لها ومحورًا لغاياتها.
مرتكزا
باعتبار المواطن
ً
وأشــار ســإلى أن الهدف األساســي الذي

شــئون البلديــات مســتمرة فــي نهجهــا

يؤكــد عليــه الملتقــى في جميع ســنوات

التطويري المتواصل لرفع فاعلية األداء
ً
وفقــا لمتطلبــات التنميــة للحصول على

المواطــن مــن خــال تقديــم الخدمــة

أعلــى درجات الرضــا من المتعاملين من

الحكوميــة بجودة وكفــاءة عالية ،وهذا

خالل إنجاز خدمتهم الحكومية بسرعة

ما تعكســه المنجــزات والمكتســبات في

ودقة وإتقان.

مختلــف القطاعــات الحيويــة ،مبينًــا أن

وأوضــح أن تحفيــز اإلبــداع واالبتــكار

انعقــاده هــو تلبيــة طموحــات وتطلعات

الشيخ محمد بن أحمد

والعمــل بــروح فريــق البحريــن الواحــد

المنامة -بنا

أكــد وكيــل وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي لالقتصاد
الوطني حمد المالكي أن الملتقى الحكومي يرسم نهجا
واضحــا لكافة الــرؤى والمبادرات والخطــط الرامية إلى
تحقيــق األهــداف التنمويــة المنشــودة لمملكــة البحرين
فــي إطــار العمل الحكومــي الموحد المنبثــق من برنامج
الحكومــة ورؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030بمبادئهــا

علــى كافــة القطاعــات الحيويــة التــي

أن العمــل مســتمر لتنفيــذ كافة المشــاريع بإتقان وجودة

ترفــد االقتصــاد الوطني ،مشــيرًا إلى أن

عاليــة بالتــوازي مــع برنامــج التــوازن المالــي للوصــول

التطويــر قائم بصورة مســتمرة للتعامل
مــع مختلف المتطلبات التنموية حســب
ما حدده برنامج الحكومة 2019-2022

ســنوية هــي قيم أساســية لــدى الكوادر

واالقتصــادي بمــا يعــود بالنفــع علــى

الوطنيــة فــي شــئون البلديــات وتــم

الوطن والمواطن.

الملتقى الحكومي للمرة الرابعة على التوالي برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة ومبــادرة من ولي العهد نائــب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة،
دليــل علــى مــا توليــه الحكومة من حرص علــى تطوير أداء العمل الحكومــي بما يلبي تطلعات
المواطنيــن ،ويســير بــكل الجهــود الوطنيــة نحو التكامــل لتحويل جميع التحديــات إلى فرص
مستقبلية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

زيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية

أحمد بــن حمد :إمداد “الجمارك” بأحــدث التقنيات التكنولوجية

المنامة -بنا

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنية لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية مريم

رحــب رئيــس الجمارك الشــيخ أحمــد بن حمد آل خليفــة بقرب انعقــاد الملتقى الحكومي
 2019في دورته الرابعة تأكيدا على مواصلة الجهود الوطنية الشاملة؛ لتعزيز المبادرات

الجالهمــة أن الملتقــى الحكومــي  2019الــذي يقــام ســنويا برعايــة رئيــس مجلــس

والمشــاريع الهادفــة إلــى تحقيــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030فــي ظــل المســيرة

الوزراء يهدف في جوهره كما رســم له ولي العهد نائب القائد األغلى النائب األول

التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

لرئيس مجلس الوزراء ،إلى تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية.
عبــر مواصلــة الســعي نحــو تحقيــق
األهــداف التنمويــة المنشــودة للمملكــة

تحســين جــودة حيــاة المواطنيــن وتحقيــق

بــروح فريــق البحريــن الواحــد ،والمضــي

الرفعــة لوطننا الغالي ،وذلــك عبر تذليل كافة

قدمــا فــي تعزيــز تنافســية مختلــف

المعوقــات والتحديــات الماثلــة أمــام تطويــر

القطاعــات بمــا ينعكــس إيجابــا علــى نمو

الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن

االقتصــاد الوطنــي ،إضافــة الــى مواصلة

والمقيمين والزائرين والمستثمرين.

العمل على تحقيق ريادة مملكة البحرين

وأوضحــت أن الملتقى يلعب دورا حيويا في

فــي كافــة القطاعــات التنمويــة الحيويــة

تحفيز الجهات الحكومية على تحقيق التميز

حمد المالكي

إلــى نقطــة التــوازن بيــن المصروفات واإليــرادات الحكومية بحلــول .2022وأضــاف أن انعقاد

المنامة -بنا

والتــي تهــدف فــي المحصلــة النهائيــة إلــى
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المالكي :الملتقى يرسم نهجا للرؤى التنموية

القائمة على االستدامة والتنافسية والعدالة ،مشيرا إلى

الــذي يؤكــد عليــه الملتقــى بصــورة

تنويع مصادر الدخل لبناء مســتقبل مشــرق لألجيال القادمة

local@albiladpress.com

البنــاء واإلنشــاءات بمــا انعكــس إيجابًــا

على نحو يكفل تعزيز األمن االجتماعي

الجالهمة :فرصة سنوية ذهبية للقاء صناع القرار

05

السبت

ورفــع جزيــل الشــكر والتقديــر إلــى رئيــس

الدرجــة األولى ،وتســاهم فــي تكامل جهود

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة

الجهــات الحكوميــة المختلفــة ،إضافــة إلــى

بــن ســلمان آل خليفــة على رعايتــه الكريمة

مســاهمته فــي تعزيــز إســهام القطــاع العام

للملتقى وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى

بالتنميــة الشــاملة ،حســب رؤيــة البحريــن

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

 2030وبرنامــج الحكومة وزيادة الجاهزية

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية.

حمــد آل خليفــة علــى مبــادرة ســموه لعقــد

وأكــد الشــيخ أحمد بن حمــد آل خليفة على

هذا الملتقى ،واهتمامه المســتمر للمشــاركة

مــا حققتــه شــؤون الجمــارك مــن نجاحــات

الفاعلة في أعمال الملتقى ،والذي سينعكس

كبيــرة ،ســاهمت وبشــكل فعّ ــال فــي بنــاء

بشكل إيجابي على جميع المشاركين.

إحــدى القواعــد الصلبــة والداعمــة لألعمــال

الدخل لبناء مستقبل مشرق لألجيال القادمة

وأشــار إلــى أن الملتقــى الحكومــي يكمــل

واالســتثمار ،والتــي تســهم فــي اســتدامة

مســيرته هــذا العــام فــي مواصلــة تحقيــق

المــوارد وخلــق الفــرص النوعيــة أمــام

الــرؤى والخطــط والبرامــج الموضوعــة،

المستثمرين المحليين واألجانب.

كبير في تشــجيع االســتثمار وتسيير حركة

والتــي ســتنعكس علــى المواطــن فــي

وأشــار رئيس شــؤون الجمارك إلى استمرار

التصدير واالستيراد بمملكة البحرين.

مريم الجالهمة

ولفتــت إلــى أن الملتقــى الحكومــي يرســم
خارطــة طريــق واضحــة المعالم لبنــاء قاعدة
صلبــة داعمة لألعمال واالســتثمار تســهم في

بمــا يعــود بالنمــاء واالزدهار علــى الوطن

فــي نواحــي عملها وأركان نشــاطها بما يخدم

والمواطــن .وأشــارت الجالهمــة إلــى أن

تعزيــز مختلــف أدوارها الموكلــة إليها لخدمة

الملتقــى يشــكل فرصــة ســنوية ذهبيــة للقــاء

المواطــن ،الفتــة إلــى أن الملتقــى ســيكون له

صناع القرار في الحكومة تحت سقف واحد.

أكبر األثر في تعزيز مشاركة القطاع العام في

وبينــت أن الملتقــى سيســاهم بشــكل كبيــر

التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع

مــن خالل اســتحداث قطاعــات جديدة لدعم

فــي بلــورة أفضــل الممارســات الحكوميــة

مختلف المتطلبات التنموية.

االقتصاد.

اســتدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام
المواطنيــن ،مــع االعتمــاد على تنويــع مصادر

الشيخ أحمد بن حمد

الجهود المبذولة والســعي الحثيث لتحقيق
األهــداف الموضوعة للســنة القادمة ،والتي
ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين
في القطاع اللوجستي بشكل ملحوظ ،وفق
معاييــر احترافيــة ومهنيــة عاليــة تتماشــى
مــع التطــورات العالميــة ،مــا ســيكون لــه أثر

 100ألف دينار من نوادي الروتاري بالبحرين لمشاريع خيرية
تــادرس لـــ “^” :النــوادي تســعى لتفعيــل عمــل الخيــر ونشــر ثقافــة الخدمــة المجتمعيــة

بدور المالكي من السلمانية

البحريني مازن العمران

كشــف المحافــظ الجديــد لمنطقة الروتاري  2452شــوكت تادرس ،الــذي يزور البحرين
ً
محافظا جدي ًدا للمنطقة التي تضم أندية الروتاري في عدد من
حاليا بمناسبة تعيينه
الــدول ،أن التبرعــات الخيريــة وصلــت قيمتهــا الى أكثر مــن  84مليــون دوالر في العام

محافظ روتاري القادم
لـ  9دول

 2018لــكل دول العالــم ،مــن خــال إنجــاز  1306مشــروعات ،أنجزناها حــول العالم في
العام  2018فقط.وأعرب تادرسعن فخره الكبير بقوله “أنأ فخور جدا بأني روتاري ،وفخور جدا
بأعضــاء نــوادي الروتــاري بالبحرين ،وما يقومون به من أعمــال خيرية تصب في خدمة المجتمع،
مبينا ان نوادي الروتاري الثالث بالبحرين قدمت دعما يزيد عن  100ألف دينار لمشاريع خيرية”.

مشاركة  32طفال
من ذوي الهمم من

وبيــن أن روتــاري الســلمانية فقــط قدم دعما

والعامــة والجهــات الحكوميــة والجهــات

يزيــد علــى  30ألــف دينــار مــن خــال دعمــه

الرســمية والخاصــة لزيــادة العمــل واإلســهام

للعديــد مــن المشــاريع المجتمعيــة المختلفــة

و المشــاركة بعجلــة التنميــة المســتدامة فــي

وتحــت إشــراف وزارة العمــل والشــؤون

كافــة مجــاالت التــي تخــدم تقــدم المجتمــع

االجتماعيــة ،مؤكــدا أن نــوادي روتــاري

بــكل شــرائحه وبدون تميز رأســها ذوي الهمم

البحريــن تعمــل علــى تقديــم مزيد مــن الدعم

والشــباب ،وذلك ليصبــح دور النادي والقطاع

فــي المرحلــة المقبلــة وللعديــد مــن المشــاريع

الخــاص والعــام دور داعمــا للجانــب التنمــوي

التــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع ،خصوصــا

والمشاركة التنموية الشاملة للمجتمع.

وأوضــح محافــظ روتــاري الحالــي ،الــذي

فئة أصحاب الهمم والشباب.

وذكــر تــادرس أن تأســيس روتــاري كشــبكة

ســيغادر البحريــن اليــوم (الســبت) متجهــا

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “البالد” لدى

عالميــة بــدأ فــي العــام  1905فــي مدينــة

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للهــدف

مشاركته باليوم الترفيهي الذي نظمه روتاري

شــيكاغو األميركيــة ،وفقــط مــن  4رجــال

نفســه ،أن المحافــظ الجديــد والذي ســيتولى

السلمانية لألطفال من ذوي الهمم من مختلف

متطوعيــن أرادوا تســخير طاقاتهــم لخدمــة

المهمــة مــن بعــدي ،الن مهمــة المحافــظ هــي

الجمعيــات البحرينيــة ،صبــاح أمس في مركز

المجتمــع المحلــي ،لتنطلــق بعــد ذلــك فكــرة

ســنة واحــدة فقــط ألنديــة الروتــاري ،وهــو

أرض المــرح ورصــد ريعــه لصالــح الجمعيات،

النــادي وتتطــور لتمتــد فروعــه إلــى أكثــر من

شخصية بحرينية متميزة ومعروفة في عمل

وذلك لشــراء كراس متحركــة ومعدات طبية

 34ألــف نــادي في  200دولة فــي كافة قارات

الخيــر والعطــاء وهو مازن العمــران ،وهو من

واحتياجات أخرى.

العالــم ،وزاد عــدد أعضائه ليصل إلى أكثر من

وأوضــح تــادرس أن رســالة نــوادي الروتــاري

 1200مليون عضو في نوادي الروتاري.

األعضــاء الذيــن قدموا جهــودا متميزة خالل

في البحرين وفي كل أنحاء العالم ،تصب في

وأضــاف أن نــوادي الروتــاري تقــدم وتدعــم

تفعيــل عمــل الخير وفي نشــر ثقافــة الخدمة

كل المجتمعات بالعديد أشــكال الدعم المادي

والمســاهمة المجتمعية ،من خالل العمل على

أو بشــكل أجهــزة أو معــدات ،أو بالمســاعدة

تأســيس شــراكات مجتمعيــة مــع كل مفاصل

فــي أنشــاء مــدارس مستشــفيات ،خصوصــا

العمــل المجتمعيــة ومنهــا الشــركات الخاصــة

مســاعدة ذي االحتياجــات الخاصــة وتوفيــر

من مختلف الجمعيات
متطلباتهم واألمور التي هم في حاجه إليها.

هدف الزيارة

عملهم مع النادي.
وأشــار إلــى أن زيارته للبحريــن كمحافظ هي
أول مــرة ،مبينــا أنــه زار البحريــن ســابقا لعدة
مرات وفي المؤتمر الســنوي لنوادي الروتاري
والــذي يعقــد ســنويا في بلد من البلــدان الذي
تضم نوادي الروتاري ،ويتم خالله استعراض

كل النشــاطات والمشاريع الخيرية التي ننوي

العــام  ،1965وقــد احتفلنــا فــي العــام 2015

علــي العليــوي ،التــي أطلقهــا مــن صوتــه

أقامتهــا ،معربا عن شــكره للحكومة ولكل من

بمناســبة بمــرور علــى  50عامــا علــى إنشــاء

الرخيــم علــى النــاي ،شــارك  32طفــا مــن

يقدم الدعم من أحل الخير.

النــادي ،وبلــغ عــدد األعضــاء فــي البحريــن

ذوي الهمــم من الذكــور واإلناث من مختلف

مكافحة الشلل

 180عضــو حاليــا ،مؤكــدا أن الروتــاري هــي

الجمعيات المختصــة وهي جمعية متالزمة

مؤسسة عالمية تقوم بمشاريع خيرية حول

دون وجمعيــة الكوثــر للرعايــة االجتماعيــة

وقــال تــادرس :ســنحتفل فــي  24مــن أكتوبر

العالــم من دعــم أعضائها من رجــال األعمال

واللجنــة البارالمبيــة والعــب المنتخــب

وســيدات األعمــال ،وأن كل ومــا يقــال عنها

الســعودي وعضــو اللجنــة البارالمبيــة مهدي

الجــاري باليــوم العالمــي للقضاء على الشــلل،
وقــد بدأنــا بالعمــل علــى القضــاء علــى شــلل
األطفــال العــام  ،1985واعتبرنــاه أحــد
التحديــات التــي يواجههــا العالــم وعلينــا
مســاعدة المجتمعــات بالقضاء عليه ،موضحا
لقــد كان الشــلل يصيــب  350ألــف حالــة،
وبجهودنــا حاليــا ال يوجد في العالم  12حالة،
وكلفــت الحملــة نــوادي الروتــاري مــا يفــوق
المليــار و 700ألــف دوالر ،ومــن خــال رؤيتنا
وهي دعم العالم دون حدود.

هي إشاعات وكالم غير صحيح.

صالح وعدد من ذوي الهمة في يوم رياضي

وأردف أنهــا تســير كمؤسســة وتقــدم كل

عامــر بالتحــدي والفوز و كرس ريعه لشــراء

مافي وســعها لخدمة اإلنســانية ،مشــددا أن

كراســي خاصــة لهــم ،ومتطلبــات طبيــة

مهمة روتاري كانت وما زالت خلق مبادرات

وتعليمية.

نحــو عالــم اكثــر تفاهمــا ،وتعليــم افضــل،
وتخفيف حدة الفقر ،وتبني مبادرات تصب
في خدمة اإلنسان من كل لون وجنس.

أنغام الناي البحرينية

تكريم
وقــام تــادروس بتكريــم المشــاركين فــي
المباريــات مــن الفــرق الفائــزة فــي لبعــة
البولينــغ للتحــدي ،حيــث فــاز فريــق طيران

روتاري البحرين

بحضــور جميــع أعضــاء أنديــة الروتــاري

الخليــج بالمركــز األول وفريــق جارمكــو

بالبحريــن ،وبإشــراف وتنظيــم مــن روتــاري

بالمركــز الثانــي والنــادي الفلبينــي بالمركــز

وقال أنشــئ أول نــادي روتاري في البحرين

الســلمانية وعلــى أنغــام الكفيــف البحرينــي

الثالث.
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“الجعفرية” تستعد لتسريح  100موظف

األوقـــــاف وقــعــتــهــم عــلــى عــقــود تــنــتــهــي فـــي يــنــايــر 2020

تطبيق “الوتس اب”
Û Ûمع التنامي الملحوظ الستخدام مواقع التواصل االجتماعي
وازديــاد عددهــا يومــا بعــد يــوم بمختلــف تصنيفاتهــا ،وقد

ورافــق هــذا النمو آثار ســلبية شــكلت نوعا مــن الخطر على
المجتمــع ،فقــد ظهــرت صور جديدة مــن الجرائــم الجنائية
التــي أصبــح للمواقــع التواصــل االجتماعــي الــدور البــارز
فــي نشــرها واتســاع نطاقهــا والمنتهكــة لحقــوق اآلخريــن
وأعراضهم.
Û Ûوتعمل إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية لنشر الوعي لدى
العامة بكل السبل الممكنة من مخاطر الجريمة اإللكترونية،
حيــث تشــارك اإلدارة فــي العديــد مــن المؤتمــرات وورش
العمــل بهــدف نشــر الوعــي لــدى كافــة فئــات المجتمــع كمــا
أنها مســتمرة في التواصل عن طريق الرســائل اإللكترونية

علوي الموسوي
أعلن مصدر موثوق لـ”البالد” أن إدارة األوقاف الجعفرية تستعد لتسريح مجموعة
كبيــرة مــن الموظفيــن المؤقتين الذين يصل عددهم إلــى أكثر من  100موظف مع
مطلع العام المقبل .2020
وأفــاد المصــدر أن اإلدارة قامــت بتوقيــع

مهمة ،وسيؤدي تسريحهم إلى خلل إداري

جميــع الموظفيــن المؤقتيــن لديهــا علــى

لدى األوقاف.

عقــود جديــدة تنتهــي فــي األول مــن

وأوضــح أن اإلدارة الجديــدة لألوقــاف

شــهر ينايــر مــن العــام  ،2020مشــيرًا إلــى

الجعفريــة ال يوجــد لديهــا حلــول عمليــة

أن اإلدارة أشــاعت لــدى الموظفيــن أنهــا

لقضيــة الموظفين المؤقتين ،وأنها تســعى

ستســتغني علــى أغلبيــة الموظفيــن ذوي

لحــل هــذا الملــف عبــر تســريح هــؤالء

العقــود المؤقتــة ،وســتحتفظ علــى عــدد

الموظفين.

قليل منهم دون تسمية من ستحتفظ بهم.
ولفــت إلــى أن الموظفيــن المؤقتيــن

عبــر مجموعــة مــن الموظفيــن
إلــى ذلــكّ ،

بعقــود مؤقتــة بــإدارة األوقــاف الجعفريــة

أمضوا أكثر من أربع ســنين في الجعفرية،

لـ”البــاد” عــن أملهــم بــأن تســعى اإلدارة

واإلدارة أناطــت بهــم مســؤوليات وأعمــال

الجديدة نحو إنهاء معاناة عشــرات األســر

البحرينية التي تعتمد في دخلها الرئيســي

علــى هيــكل اإلدارة ،يجعــل مصــدر

علــى مــا يتقاضاه ربهــا من أجر لقــاء عمله

دخلهــم الوحيــد عرضــة ألي قــرار مفاجــئ

بــاإلدارة ،وذلــك بتســكينهم علــى هيكلهــا

باالستغناء عن خدماتهم.

الوظيفي.

ولفتــوا إلــى أنه وبالنظر إلــى حجم المهام

وأشــاروا إلى أن عــدد الموظفين المثبتين

المناطــة بهــم ،ووجودهــم فــي الموقــع

على الهيكل الحالي لإلدارة ال يكاد يتجاوز

الوظيفــي لســنوات عــدة يؤكــد مــدى

أكثــر مــن  % 40مــن إجمالــي الموظفيــن،

الحاجــة الماســة لهــم ،األمــر الــذي يتطلــب

حيــث إن غالبيــة موظفــي اإلدارة هــم مــن

مــن المعنييــن الســعي نحو تســكينهم على

داخليا
أصحــاب العقود الســنوية الموقعــة
ًّ

هيكل اإلدارة وإنهاء معاناتهم بذلك.
يأتــي ذلــك فــي وقــت وافقــت فيــه

بينهم وبين اإلدارة.

وبينــوا أن ذلــك يأتــي في وقــت تقدر فيه

الحكومــة ضمــن قانــون الميزانيــة العامــة

أجورهم بحوالي  400دينار فقط ،دون أي

للعاميــن  2019و 2020علــى رفــع ميزانيــة

زيادات أو عالوات أو امتيازات أخرى.

المصروفــات المتكررة لألوقــاف الجعفرية

وذكــروا أن بقاءهــم لســنوات عــدة علــى

من  3.648مليون دينار إلى  5.468مليون

الوضــع الحالــي فــي ظــل وجــود شــواغر

دينار.

ومواقــع التواصــل االجتماعي الرســمية لتحذير المواطنين
والمقيمين من كافة أنواع الجرائم اإللكترونية.
Û Ûومع استخدام أكثر التطبيقات المنتشرة حاليا وهو تطبيق
“الوتــس اب” الــذي أخــذ حيــز كبيــر اليــوم مــن تواصلنــا مع
النــاس ،حيــث يتربــع هــذا التطبيــق علــى عــرش تطبيقــات
الرسائل بين الهواتف الذكية بأكثر من  1.4مليار مستخدم
بحســب إحصائيــات تم نشــرها مؤخرا ،فبات هــذا التطبيق
والذي من الممكن أن يشــكل ضررا كبيرا على مســتخدميه
فــي حال تــم اختراقه واالطالع على المعلومات الموجودة
بداخلــه ،لذلــك تســعى أدارة الجرائــم اإللكترونيــة دائمــا
إلــى نشــر الوعــي في المجتمــع البحرينــي بالطرق الســليمة
والواجــب اتباعهــا فــي الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات
والحفــاظ عليهــا من التســريب لمنع اســتخدامها في قضايا
التهديد واالبتزاز اإللكتروني.
Û Ûومن أهم هذه اإلرشادات هي عدم فتح أي رابط يتم إرساله
مــن أشــخاص مجهوليــن إلمكانيــة احتواءهــا علــى ملفــات

فيروســية ،والتأكــد مــن تشــغيل خاصيــة التحقــق الثنائــي
في التطبيق لحماية أكثر من االختراقات ،ومن اإلرشادات
األخــرى أيضــا عــدم نشــر الشــائعات عــن طريــق تطبيقــات
التواصل االجتماعي ،وقد جرم القانون البحريني التشــهير
ونشــر الشــائعات ،حيــث يترتــب علــى ذلــك عقوبــات علــى
مرتكبي مثل هذه األفعال ،وحرصت التشــريعات القانونية
البحرينية أيضا على تجريم الســب والقذف بين األفراد أو
تعمد نشــر أعمال منافية لآلداب العامة أو المســاس بكرامة
األشخاص أو حياتهم الخاصة أو نشر أخبار كاذبة أو أوراق
مصطنعة أو مزورة بسوء نية متى كان من شأن هذا النشر
تعكير صفو األمن العام أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

إصدار الموافقة األمنية لطلبات السجالت عبر “األونالين”

“الداخلية” :الخدمات اإللكترونية ساهمت في سرعة إنجاز المعامالت

المنامة  -بنا

أكــد رئيــس فرع العالقات العامة واإلعالم بشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة النقيب يوســف جمال ،تقديم العديــد من الخدمات اإللكترونية
عبر موقع الحكومة اإللكترونية  ،www.bahrain.bhومنها خدمة تجديد جواز الســفر ،االســتعالم ورفع منع الســفر إلكترونيا بالتعاون مع وزارة
العــدل والشــؤون االســامية وهيئــة المعلومــات والحكومة االلكترونية ،إضافة إلى طلب خدمة التأشــيرة اإللكترونية للقادميــن إلى البحرين عبر
الموقــع اإللكترونــي ( ،)www.eviza.gov.bhفضــا عن تقديم التســهيالت للمراجعين في اإلدارة ،ومنها خدمــة حجز المواعيد إلكترونيا من خالل
تطبيق (اسكب الينو) الذي يمكن تحميله مجانا على أي هاتف ذكي ويتيح للمراجعين إمكان حجز موعد مع إمكان تغيير الموعد أو الغائه.
وأضــاف في مقابلة مع برنامج “األمن” اإلذاعي

فاستقبلنا  651وتم الرد على  % 95.1منها.

الالزمــة حســب نوع الســجل ونــوع الطلب يتم

الــذي تعــده وتقدمــه اإلدارة العامــة لإلعــام

مــن جهته ،أوضــح النقيب عبدالرحمــن الزياني

إرســال الطلــب للحصــول علــى الموافقــة وذلك

والثقافــة األمنيــة بالتعــاون مع إذاعــة البحرين

بــإدارة المعلومــات الجنائيــة بــاإلدارة العامــة

حســب نوع النشاط من الجهة المختصة ،ويتم

أنــه تــم تشــكيل فريــق مختــص لمتابعــة جميــع

للمباحــث واألدلــة الجنائيــة أن اإلدارة تقــدم

الرد على مقدم الطلب عبر الموقع اإللكتروني.

االستفســارات والمالحظات واالقتراحات التي

خدمتيــن إلكترونيتيــن فــي الوقــت الحالــي،

أمــا الخدمــة الثانيــة ،فهــي طلبــات إصــدار

تصــل عبــر الموقــع اإللكترونــي (www.nbra.

وهمــا الموافقــة األمنيــة على طلبات الســجالت

شــهادات حســن الســيرة والســلوك للمتواجدين

شعار برنامج األمن

 ،)gov.bh/askإذ يعمــل الفريــق علــى رصدهــا

التجاريــة بالتعــاون مــع مركــز المســتثمرين

خــارج مملكة البحرين ،وهي تشــمل المواطنين

أن يكــون مقــدم الطلــب مطلعــا علــى شــروط

ومتابعتهــا لتقديم أفضــل الخدمات ،منوها إلى

التابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة

المغتربيــن فــي الخــارج أو المقيمين ســابقا في

تلقــي  625استفســارا ومالحظــة مــن يناير إلى

للمواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالحصول

البحريــن الذين يرغبون بالحصول على شــهادة

مــارس وتــم الــرد وإنهاء  % 99منها وفي شــهر

علــى ســجل تجــاري ،إذ يتــم تقديــم الطلب عن

حســن الســيرة والســلوك؛ لتقديمها لجهة خارج

أبريــل إلــى شــهر يونيــو اســتقبلنا  589تــم الــرد

طريق موقع السجالت التجارية (www.sijilat.

مملكة البحرين.

على  .% 96.6أما في شــهر يوليو إلى ســبتمبر،

 )bhوبعــد اســتيفاء الطلب لإلجــراءات االمنية

وشدد النقيب عبدالرحمن الزياني على ضرورة

خالفات تتسبب بسجن الزوج  3سنوات لتعمده الحرق

التقديــم للخدمــات الموضحــة فــي الموقــع
اإللكتروني والمستندات المطلوبة؛ لضمان سير
إجراء المعاملة بالشكل الصحيح ،إذ إن اإلدارة
بصــدد العمــل علــى إعــداد هــذه الخدمــات عــن
طريق تطبيق ذكي جاري العمل عليه.

 3سنوات لوافد ضرب شرطيا بعصا
قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي معارضــة وافد ثالثينــي مدان
باالعتــداء على شــرطي أثناء اســتيقافه للتأكد من هويتــه وبياناته ،بالضرب

شــركــة الــمــقــاوالت خــســرت  3000ديــنــار جـــراء “غــضــبــه الــشــديــد”

بواســطة يــده وعصــا خشــبية كانت بحوزته ،إذ تســبب بإصابــة للمجني عليه
تمثلــت فــي تمــزق عضالتــه وبعــض الخــدوش؛ وذلــك برفضها وتأييد ســجنه
لمدة  3سنوات وإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

عباس إبراهيم
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى معارضة متهم خمسيني ،أدين بحرق أخشاب ومنقوالت أخرى من مملوكة
إلحدى الشركات المتخصصة في بيع مواد البناء ،وبرر المتهم جريمته بأنه خرج من منزله وهو بحالة غضب شديد
نتيجة الخالف الحاصل مع زوجته ،وأثناء ما كان في تلك الحالة أخرج “والعة” من جيبه وأشعل النار في “طربال”
يغطي كمية من األخشاب وأشياء أخرى ،وتم التعرف على المتهم بسهولة من خالل االستعانة بكاميرات المراقبة
األمنية المثبتة بتلك الشركة ،وأثناء نظر معارضته اعترف بارتكابه الواقعة ودفع بانتفاء القصد الجنائي لديه ،لكن
المحكمة أيدت معاقبته بالسجن لمدة  3سنوات.
وفــي التفاصيــل قــال المتهــم خــال

بجانــب إحــدى شــركات بيــع مــواد

المعدنيــة ولوحــة اإلعالنــات الخاصة

التحقيق معه أنه وبسبب خالف بينه

البنــاء وعندهــا شــاهد بالقــرب منهــا

بمحــل الشــركة ،وكذلــك عــدد مــن

وبيــن زوجتــه لشــأن عائلــي ولغضبــه

مجموعــة مــن األخشــاب ،ومعــدات

المصابيــح

الكهربائيــة

الشــديد ممــا هــو حاصــل بينهما خرج

أخــرى ،كان جميعهــا مغطــاة بغطــاء

المثبتــة أعلى الباب الجرّ ار وجزء من

يتجــول ماشــيا علــى قدميــه فــي

نايلونــي “طربــال” ،فمــا كان منــه وهو

أكيــاس اإلســمنت التي كانــت بجانب

منطقــة المنامــة عنــد الســاعة 3:30

بتلــك الحالــة إال أن أخــرج قداحــة

األلــواح الخشــبية ،وبلغــت خســائر

فجرا.

“والعــة” مــن جيبــه وأشــعل النــار في

الشــركة نتيجــة للحريــق مبلــغ 3000

وأثنــاء مــا كان يتمشــى فــي مــكان

الغطاء.

دينار.

قريــب مــن مســكنه وتحديــدا علــى

وأدى ذلــك الحريــق إلــى إشــعال النار

وبمراجعــة التصويــر األمنــي الخــاص

شــارع الشــيخ عيســى الكبيــر وصــل

فــي األلــواح الخشــبية واألعمــدة

بالشــركة المجني عليها اتضح تواجد

واألســاك

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن
المتهــم لم يحضر أيا من جلســات المحاكمة
ولــم يدفــع فــي الدعــوى بثمة دفــع ينال من
سالمة االتهام المسند إليه.
وذكــرت أن الواقعــة تتحصــل بأنــه وأثنــاء
مــا كان رئيــس العرفاء المجنــي عليه برفقة
شــرطي أول يؤديــان واجب عملهمــا بتنفيذ
أوامــر القبــض ،اســتوقفا المتهــم بالقرب من
مدرســة أبو عبيدة الجراح اإلعدادية للبنين
بمنطقة المحرق ،والذي طلبا منه تســليمهما
بطاقة هويته ،فاستجاب لهما.
وأضافــت أنــه بعــد االســتعالم عــن بياناتــه،
اتضــح أنــه مطلــوب بقضيــة ســرقة ومعمــم
على اســمه للقبــض ،فحاول رئيــس العرفاء
القبــض عليه ،إال أن المتهم شــرع بمقاومته،
كمــا اعتــدى عليــه بالضــرب بواســطة يــده
وعصــا خشــبية كان يحملهــا ،ممــا تســبب

شــخص كبيــر بالســن يقــوم بإشــعال
النيــران فــي مــواد البنــاء ،وبالتدقيق
في هوية الشــخص الظاهر بالتصوير
تمكــن صاحب الشــركة المجني عليها
مــن التعــرف عليــه؛ وذلــك كــون أنــه
أحد القاطنين بذات المنطقة ويسكن
خلــف محــل الشــركة وأبلــغ الشــرطة
بذلك ،إال أنه ال تربطه به أية عالقة.
فوجهــت

النيابــة

العامــة

للمتهــم

الخمســيني أنــه بتاريــخ  29مايــو
 ،2017أشــعل المتهم عمدا حريقا في
المنقــوالت المملوكة للشــركة المجني
عليهــا ،وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض
حيــاة

النــاس

وأموالهــم

للخطــر،

وأحالتــه للمحكمــة الكبــرى الجنائيــة
األولــى ،والتــي عاقبته بالســجن لمدة

للمجنــي عليــه بإصابــات مثبتــة بالتقريــر
الطبــي الخــاص بــه ،فيمــا حــاول الشــرطي
المرافــق لــه القبــض علــى المعتــدي ،لكنه لم
يتمكــن مــن ذلــك والذ األخيــر بالفــرار مــن
الموقع.
وثبــت للمحكمــة مــن التقريــر الطبــي أنــه
بفحص الشــرطي المجنــي عليه معاناته من
تمــزق في العضالت وخــدوش باليد اليمنى
واليسرى.
وقــد أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة على
اعتبــار أنــه بتاريــخ  5يونيــو  ،2018اعتــدى
على سالمة جسم أحد منتسبي األمن العام
وهــو رئيس العرفــاء المجنــي عليه وأحدث
بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي
المرفــق ،وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه
أعمــال وظيفتــه ولــم يفــض فعــل االعتــداء
إلى مرضه أو عجزه لمدة تزيد عن  20يوما.

 3سنوات عما أسند إليه من اتهام.

 5سنوات لشرطي يقدم المخدرات لصديقتيه
عباس إبراهيم
عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى شــاب وصديقتيــه ،المتهميــن جميعــا
بتعاطــي المــواد المخــدرة بعــد القبــض عليهــم فــي منــزل الشــاب المــدان ببيع تلك
المخــدرات لصالــح آخريــن ،وكان يقدمها لصديقتيه بشــكل مجاني؛ وذلك بســجنه
لمــدة  5ســنوات وبتغريمــه مبلــغ  5000دينار ،فيما حبســت صديقتــه األولى لمدة 6
أشهر وبتغريمها مبلغ  100دينار ،وبحبس الثانية لمدة سنة واحدة وبتغريمها مبلغ
 1000دينار مع األمر بإبعادها نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتتحصــل وقائــع القبض علــى المتهمين

وجــاء فــي البــاغ أنــه توجهــت بيــوم

الثالثــة أنــه وردت معلومــات ســرية إلى

الواقعــة إلــى مســكن المتهــم األول قــوة

مــازم أول بــإدارة مكافحــة المخــدرات،

لتنفيــذ المأموريــة ،وبعــد االســتئذان من

تضمنــت وجود شــخص منتســب لقوات

أصحــاب المنــزل والســؤال عــن المتهــم،

األمــن العــام بــإدارة المباحــث الجنائيــة

أفــادوا لهــم بأنــه متواجــد فــي غرفتــه،

يحــوز ويحــرز المــواد المخــدرة بقصــد

والذيــن توجهــوا مباشــرة للغرفــة وتــم

البيع والتعاطي ،إذ توصل بتحرياته إلى

الطــرق على بابها من قبل فريق الضبط،

اســمه وهويتــه وعنــوان ســكنه بمنطقــة

إال أن المتهــم لــم يفتــح البــاب ،فتــم

الحــد ،فتــم اســتصدار إذن لضبطــه

اســتعمال القــوة المســموح بهــا قانونــا

وتفتيش شخصه ومسكنه.

ودخول غرفته.

إحداهما مطلوبة
لشعبة حماية
اآلداب العامة

مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي
وتســهيل تعاطيهــا فــي غيــر األحــوال
المرخص بها قانونا.
ثانيــا:

المتهمــان

والثانيــة:

األول

حــازا وأحــرزا بقصــد التعاطــي مــادة
الحشــيش

وشاهد أفراد قوة الضبط المتهم وبرفقته

العقليــة “الميتامفيتاميــن والديازيبــام

المتهمتــان الثانيــة والثالثــة ،فتــم القبض

والكلونازيبام في غير األحوال المرخص

عليهمــا بعــد اســتدعاء أفــراد الشــرطة

بها قانونا.

النســائية ،والــذي تبيــن أن إحداهمــا
مطلوبة لشعبة حماية اآلداب العامة.
وعثــر أفــراد الشــرطة فــي غرفــة المتهم
األول علــى قطعــة حشــيش بلــغ وزنهــا
 0.23جــرام ،و 3أكيــاس مــن المؤثــر
العقلــي “الشــبو” بلــغ إجمالــي وزنهــم
 2.77جــرام ،وكذلــك عــدد  8أقراص من
“الالريــكا” وورق اللــف “كاغــد” ،ومشــرب

المخــدرة

والمؤثــرات

زجاجي وميزان حســاس ومقص ،فضال

عــن موقــع وضــع المخــدرات مــن قبــل

عــن مبلــغ وقــدره  129دينــارا يعتقــد أنه

معاونيــه بداخــل المملكــة ،إال أنــه أنكــر

حصيلة بيع مواد مخدرة.

تهمة البيع.

واعتــرف المتهــم أنــه يتحصــل على تلك

فأحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمة على

المواد من شخص مقيم خارج البالد عن

اعتبــار أنهــم بتاريــخ  14مايــو ،2019

طريق إرســال قيمتهــا بحوالة مالية إليه

ارتكبوا اآلتي:

فــي بــاده ،والذي يقــوم بدوره بإرشــاده

أوال :المتهــم األول :قــدم للمتهمة الثالثة

ثالثــا :المتهمــة الثالثــة :حــازت وأحــرزت
بقصــد

التعاطــي

المؤثــر

العقلــي

الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحــوال
المرخص بها قانونا.
يذكر أنه ثبت بكشف أسبقيات المتهمين
األول والثانيــة ،أنه ســبق الحكــم عليهما
بقضيــة تعاطــي مــواد مخــدرة في وقت
سابق.
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جامع الوثائق عبدالجليل :ينبغي أن يكون لكل عائلة سجالتها ووثائقها الخاصة
ورقــــة مـــن الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــلــي تــعــود إلــــى  1913أســعــى القــتــنــائــهــا
أسامة الماجد
عبدالجليــل أحمــد عبدهللا ،مدرس متقاعد وأحــد المميزين في جمع واقتناء والوثائق

االنجليزيــة .أتصــور أن هــذه الوثيقــة ال
تقدر بثمن.

والمخطوطــات والقطــع األثريــة فــي البحريــن ،بدأ شــغفه ورحلــة البحث عــن الوثائق

»»

والمخطوطات األثرية والنادرة منذ نهاية الســبعينات ويمتلك حاليا مجموعة ضخمة

هل هناك برنامج زيارات ولقاءات

نــادرة تعــود إلــى عصــور وحقب تاريخيــة قديمة والتي تشــكل ثروة وطنيــة حقيقية،

بينكم وبين هواة جمع الوثائق في
البحرين؟

ويســعى عبدالجليل حاليا إلى تأســيس متحف خاص في ملحق بمنزله بمدينة عيســى
ليكون نافذة على التاريخ وتقديم اإلرث الحضاري لهذا البلد.

نعــم ،فالزيــارات ال تنقطــع ســواء لتبــادل
الخبــرات والمشــورات أو للتحــدث فــي

البالد” دخلت منزل عبدالجليل أحمد وأجرت معه هذا اللقاء:

»»

متى بدأت بهواية جمع الوثائق ؟

بشــكل شــخصي ال ،ولكنــي شــاركت

بــدأت فــي العــام  1979وتحديــدا فــي

فــي المعــارض المشــتركة التــي تنظمهــا

المرحلــة اإلعداديــة والثانويــة ،حيــث
كنــت اجمــع مقتنيــات العائلــة واألقارب
مثل بطاقات الزواج وغيرها ،وبعد ذلك
توســعت فــي هوايتــي واشــتريت ثالثة
مجلدات “ القانون في الطب” واذكر انه
كلفني  300دينار وهذا المبلغ آنذاك كان
كبيرا ،وبعدها توالت مشترياتي وهكذا.

»»

ما اقدم وثيقة تمتلكها؟

امتلــك اكثــر مــن وثيقــة وقطعــة قيمــة،
منها مخطوط قديم جدا تم فحصة من
قبل مركز جمعة الماجد ،ووثائق أخرى.

»»

هل أقمت معرضا شخصيا؟

ســوق الوثائــق ومــا يســتجد فيه ،كمــا أننا
نرحــب بــأي ضيــف مــن داخــل البحريــن
أو خارجهــا يريــد أن يطلــع علــى الوثائــق
والمخطوطات والقطع األثرية لالستفادة.

جمعيــة البحرين لهــواة الطوابــع ،والتي

»»

كنــت اشــغل فيهــا أمين الســر لمــدة اربع

كلمة اخيرة للشباب المهتم بجمع

سنوات وال زلت عضوا فيها.

الوثائق والمخطوطات.

»»

وماذا عن الدعم ..اقصد هل
يوجد دعم من الجهات المختصة
لهواة جمع الوثائق؟

عــن نفســي أقــول :عالقتــي بالجهــات
المختصــة مثــل إدارة المتاحــف عالقــة
ممتــازة ويســودها التعــاون إلــى أبعــد
الحــدود ،فقــد وفــرت لنــا كل شــيء
يتعلــق بفحــص المخطوطــات وغيرهــا
مــن األمــور ذات العالقة واقــدم لهم كل
الشكر على حسن التعاون.

أقــول لكل من يشــعر انه لديــه ميول لهذه

»»

“البالد” في منزل عبدالجليل أحمد

»»

ما الطريقة المثلى لصيانة

ما معايير تثمين القطع أو

الوثائق؟

الوثائق؟

»»

عبدالجليل أحمد عبدالله

ما الوثيقة التي تحلم باقتنائها؟

هنــاك وثيقــة عنــد صديــق عزيــز يمتلــك

الهوايــة :ال تفــرط فــي أي مقتنيــات أو
وثائــق للعائلــة ،مثــل الجــوازات وبطاقات
الــزواج وغيرهــا مــن األوراق ،إذا ينبغــي
أن يكــون لــكل عائلــة ســجالتها ووثائقهــا

اهــم نقطــة هــي توفيــر درجــة الحــرارة

لنعــرف أوال أن المخطوطــات ليــس

المناسبة للمخطوطات ،وال أخفيك سرا

لهــا ســوق إال عنــد المهتــم ،عكــس

اعمل حاليا على إنشــاء متحف للوثائق

الوثائــق التــي لها قيمــة مادية كبيرة

صغيرة من الشــيخ عيســى بن علي يوجه

التــي امتلكها في ملحــق خاص بالمنزل

وأســعارها تختلف على حسب العمر

فيهــا إلــى تســهيل العــاج الحــد الرعايــا

مــع أنهــا تمثــل تاريخــا مهمــا للعائلــة ومــن

ليكون مرجعا ونافذة على التاريخ.

والجودة.

وبهــا ختمــه ومترجمــة أيضــا إلــى اللغــة

الممكن أن تتوارث جيال بعد جيل.

مجموعــة نادرة من الوثائق يعود تاريخها
إلــى العــام  1913وهــي عبــارة عــن ورقــة

الخاصــة ،فالــذي يحصــل عندهــا ومــع
األســف بعــد مــوت كبيــر العائلــة يتــم
التخلــص مــن حاجياتــه وأوراقــه القديمة

أوبر :تطبيق

للباحثين عن وظائف
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مليـــــون دوالر

نيويورك -سي إن بي سي

أعلنت أوبر عن تطبيق جديد يسمى أوبر

األسر الخليجية تخصص  % 6.2من مداخيلها للترفيه والتسلية

 Worksوالــذي ســيربط مــا بيــن أصحاب
العمــل والموظفيــن العامليــن الراغبيــن
بإيجــاد فــرص توظيــف حســب األوقــات
ً
وفقــا
التــي تالئمهــم وخبراتهــم ،وذلــك

دبي  -ذي ناشيونال

أشار تقرير لشركة “استراتيجي اند” لالستشارات إلى أن األسر الخليجية تنفق 6.2

لشبكة سي إن بي سي األميركية.

 %من مداخيلها على قطاعي الترفيه والتسلية ،بالمقارنة مع  % 4.2تنفقها األسرة

وسيســمح التطبيــق ،الــذي تــم إطالقــه
ألول مــرة في شــيكاغو ،للعمال بالتصفح

العادية في بريطانيا.

للحصــول علــى معلومــات حــول إجمالــي
األجــور

العمــل

وموقــع

والمهــارات

المطلوبة.
وســي ِّ
ً
مكن التطبيــق العمــال أيضــا مــن
ُ

تســجيل ســاعات عملهم ،يمكن للشركات
استخدامه للبحث عن العمال وتوظيفهم

السبت

في لفترات قصيرة األجل أو مؤقتة.
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ً
ووفقا لـ “ذي ناشــيونال” ،قال التقرير إن

وقــ ّدر التقريــر الزيــادة المحتملة لإلنفاق

تخصيص استثمارات في هذا القطاع من

الســنوي لدول الخليج العربي على قطاع

خــال زيــادة العــروض الفنيــة والثقافيــة

السياحة والترفيه ،بواقع  1.6مليار دوالر

ومشــاريع الترفيــه والحــد مــن مشــاريع

للمملكة العربية السعودية ،تلتها اإلمارات

المالهــي الضخمة قــد يزيد اإلنفاق بـ 3.4

العربية المتحدة بنحو  800مليون دوالر،

مليارات دوالر إضافية سنويًّ ا.
ً
ووفقــا الســتطالع أجرتــه الشــركة فــإن

ثــم البحريــن  300مليــون دوالر ،فقطــر
 300مليــون دوالر ً
أيضــا ،وأخيرًا الكويت

معــدل اإلنفاق الشــهري لألســر الخليجية

وسلطنة عمان قرابة الـ  200مليون دوالر

على الترفيه والتسلية يبلغ  300دوالر.

لكل منهما.

ويقــ ّدر حجــم الســوق بمــا يتــراوح بيــن

ودعــا حكومات دول الخليج إلى إعطاء

 35و 40مليــار دوالر .وقــال تقريــر

األولويــة لالســتثمارات فــي هــذا القطــاع

 5مقاعد عربية بمنظمة “إيكاو”

“اســتراتيجي انــد” إن أنشــطة الترفيــه

لتتناســب مــع االحتياجــات المحــددة

والتســلية تؤثــر إيجابًــا فــي رفاهيــة

خصوصا
ً
للمستهلكين في منطقة الخليج،

المجتمــع مــن خــال إشــراك المواطنيــن

أن ثلثــي المشــاركين فــي االســتطالع

الكويت  -كونا

باألنشــطة الثقافيــة والفنيــة والترفيهيــة

يــرون أن قطــاع الترفيــه والتســلية

وتأكيــد االنتماء بين أفــراد المجتمع ،مما

قــال رئيــس اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي ،الشــيخ ســلمان الحمــود ،إن

يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الحياة.

المجموعــة العربيــة نجحــت بالتنســيق والتعــاون مــع المنظمــات اإلقليمية

صورة تعبيرية

ضــروري جــ ًّدا فــي حياتهــم ،حيــث أبــدى

 % 78منهم اســتعدادهم لزيــادة إنفاقهم

علــى القطــاع في حــال توافقت العروض

رؤيــة  ،2030إذ أنشــأت المملكــة كيانــات

مع احتياجاتهم المتزايدة.

جديدة مثل وزارة الثقافة والهيئة العامة

ويشــمل قطاع التســلية والترفيه أنشطة

للترفيه والهيئة العامة للرياضة.

الترفيــه المنزلــي ،الفنــون البصريــة،

كما تعنى مملكة البحرين قطاع السياحة

العــروض الحيــة ،المناطــق الترفيهيــة،

والترفيــه ،حيــث تســعى ألن يكــون أحــد

الحدائق الضخمة واألنشطة الرياضية.

أهــم القطاعــات المدرة للدخــل من خالل

وقــال التقريــر :إن هنــاك العديــد مــن

تنفيذ برنامج االستغناء عن النفط ،ولدى

الحكومــات الخليجيــة جعلــت مــن قطاع

المنامة العديد من المشــروعات والخطط

التســلية والترفيــه أولوية كبيرة بالنســبة

التــي تتوافــق مــع هــذا التوجــه والــذي

تماشيا مع
إليها ،خصوصا في الســعودية
ً

ينسجم بشكل مباشر مع خطة .2030

الفاعلــة ،فــي الحصول على  5مقاعد من أصــل  36مقع ًدا ،بمجلس منظمة

الطيران المدني الدولي “إيكاو” ،لألعوام .2022 - 2019
وأضــاف لـــ “كونــا” ،علــى هامــش

واألرجنتيــن

اختتــام أعمــال اجتماعــات الجمعية

وفنلنــدا والهند والمكســيك وهولندا

وكولومبيــا

العموميــة الـــ 40للمنظمــة الدوليــة،

ونيجيريــا والســعودية وســنغافورة
وإســبانيا

إفريقيــا

ومصــر

التــي عقــدت فــي مدينــة مونتريــال

وجنــوب

الكنديــة ،وتــرأس فيهــا وفــد بــاده،

وكوســتاريكا

وتــم انتخابــه نائ ًبــا أول لرئيــس
الجمعيــة العموميــة .وشــ ّدد علــى

والدومينيــكان وغينيــا واليونــان
وماليزيــا وبارغــواي والبيرو وكوريا
واإلمــارات

وكــوت

ضــرورة “تضافــر جهــود الــدول

والســودان

األعضــاء لمواصلــة تقــدم وتطــور
الطيــران المدنــي فــي العالــم بــكل

واســتعرضت الجمعيــة العموميــة،
ً
وفقا
البرنامج العالمي لتدقيق األمن

المجلــس

لمنهــج الرصد المســتمر والمعلومات

التنفيــذي لمنظمــة “إيــكاو” ،عــن

عن مجمــل تنفيذ البرنامج والنتائج

فــوز كل مــن أســتراليا والبرازيــل

الرئيسية لعمليات التدقيق وتحليل

وكنــدا والصيــن وفرنســا وألمانيــا

التنفيــذ الفعــال للعناصــر الرئيســية

وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة

فــي أجهــزة الدولــة لمراقبــة أمــن

وأســفرت

والواليــات

انتخابــات

المتحــدة

وروســيا

األنــــــــظــــــــار تــــتــــجــــه صـــــــــوب تـــــقـــــريـــــر الـــــوظـــــائـــــف

ديفــوار

وزامبيا بعضوية مجلس اإلدارة.

قطاعاته”.

وتونــس

الذهب يرتفع بفعل بيانات أميركية سلبية
لندن  -رويترز

ارتفعــت أســعار الذهــب للجلســة الرابعــة على التوالي يــوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشــأن تعثر النمو بفعل بيانــات اقتصادية ضعيفة من الواليات
ّ
يعزز التوقعات بخفض مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي) ألسعار الفائدة مجد ًدا.
المتحدة ،مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد
وصعــد الذهــب فــي المعامــات الفورية

الواليــات المتحــدة علــى مــدى اليومين

قطــاع الخدمات األميركــي تباطأ ألدنى

وبالنســبة للمعــادن النفيســة األخــرى،

 % 0.2إلــى  1507.93دوالر لألوقيــة

الماضييــن قدمــت الدعم لشــراء أصول

مســتوى في ثالث ســنوات في ســبتمبر

تراجــع البالتيــن  % 0.7إلــى 884.11

(األونصــة) .وكان المعــدن النفيــس

المالذ اآلمن.

في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم

دوالر لألوقيــة وهــو منخفــض مــا يزيــد

ارتفــع إلــى  1518.50دوالر وهــو أعلــى

وأضــاف ”إذا رأينــا بيانــات أضعــف مــن

الجمركيــة ،وذلــك عقــب سلســلة مــن

عن  % 4منذ بداية األسبوع ،مما يضعه

مســتوياته منذ  25ســبتمبر في الجلسة

المتوقــع للوظائــف فــي القطاعــات غيــر
الزراعية ً
أيضا ،فإن هذا ســيدعم أســعار

البيانات االقتصاديــة الضعيفة الصادرة

علــى مســار تســجيل أكبــر انخفــاض

واســتقر الذهــب فــي العقــود األميركيــة

الذهــب والزخــم ســيكون قويًّ ــا للغايــة

في وقت سابق من األسبوع الجاري.

أســبوعي منذ مايو .وربحت الفضة 0.2

واألنظــار اآلن علــى تقريــر الوظائــف

 %إلى  17.58دوالر لألوقية.

اآلجلة عند  1513.80دوالر لألوقية.

بشــرط أن يكــون ذلــك مدعومً ــا باتجــاه

فــي القطاعــات غير الزراعيــة األميركية

وصعــد البالديــوم  % 0.1إلى 1655.41

وقــال دانييــل هاينــز المحلــل لــدى إيــه.

مجلــس االحتياطــي االتحــادي صــوب

المقرر صدوره في وقت متأخر.
وانخفــض الــدوالر قليالً مقابل ســلة من

دوالر لألوقية ،لكنه يتجه لتكبد خسارة
أســبوعية بنســبة  % 1.5بعــد أن ارتفــع

وأظهــر مســح يــوم الخميــس أن نشــاط

العمالت الرئيسية.

لثماني جلسات على التوالي.

السابقة.

الطيران.

أيضا تقريرًا بشأن األنشطة الرئيسة المتصلة
» »وناقشت الجمعية ً
بالتطورات األخيرة التي طرأت على تطبيق استراتيجية برنامج “إيكاو”
لتحديد هوية الراكب.

إن.زد

إن

المؤشــرات

االقتصاديــة

المخيبــة للتوقعــات الصــادرة مــن

التيسير النقدي“.

الجــواز البحــرينــي رابــع أقـوى وثيقــة سفــر عـربيــة
يــمــكّ ــن حــامــلــه مـــن دخــــول  81دولــــة دون تــأشــيــرة
مازن النسور
عالميا من حيث عدد الدول التي يمكن حامله من دخولها دون تأشيرة أو
عربيا والـ 63
احتل جواز السفر البحريني الترتيب الرابع
ًّ
ًّ

الحصول عليها في منفذ الوصول ،وذلك بحسب مؤشر “هينلي” العالمي .2019
بنــاء على هــذا التصنيف
ً
ويســتطع البحرينــي

البحرينــي فــي العــام  2016في نفــس المرتبة

ً
نفوذا بالعالم ،فيما يسمح
وثائق الســفر األكثر

الذي يعد سنويًّا ،ويراجع على مدار العام ،من

عالميــا ،حيــث كان
العربيــة (الرابــع) والـــ 57
ًّ
ّ
يمكــن حاملــه مــن دخــول  73دولــة وقتهــا.

لحاملــه دخــول  75دولــة دون تأشــيرة أو
أخذها في المطار.

وجــاء جــواز الســفر اإلماراتــي فــي الترتيــب

وبذلــك يكون موقــع الجــواز البحريني تراجع

وعــودة إلــى مؤشــر “هينلــي” لهذا العــام ،فقد

عالميا ،مع إمكانية دخول
عربيا والـ 15
األول
ًّ
ًّ

قياســا لكنــه اســتطاع دخــول عــدد أكبــر مــن
ً

جــاءت اليابــان وســنغافورة فــي المركز األول

عالميــا ،حيــث يســمح لحاملــه مــن دخــول 93
ًّ

لكن مؤشــر “باســبورت إندكس” العالمي وضع

كذلــك كوريــا الجنوبيــة وألمانيــا وفنلنــدا فــي

الجــواد البحريني في شــهر نوفمبر  2018في

المركز الثاني بـ  188وجهة.

عالميــا ،مــا يمكنه مــن دخول 88
الترتيــب 49
ًّ

وحلــت الدنمــارك وإيطاليــا ولوكســمبورغ

دخول  81دولة حول العالم بسهولة.

عربيا والـ 56
 172دولــة ،تــاه الكويتي الثاني
ًّ
عالميــا ،مــع
دولــة ،ثــم القطــري بالترتيــب 57
ًّ

ولوج  92دولة ،ثم البحريني.

الدول.

للتصنيف مع  190وجهة متاحة ،فيما تساوت

وحــل جواز الســفر العُ مانــي بالموقع الخامس

دولة ،بعد أن كان بالموقع  50في  ،2017وفي

بالمركز الثالث بـ 187وجهة ،وفي المركز الرابع

عالميــا ،مــع دخــول  79دولــة،
عربيــا والـــ 64
ًّ
ًّ

الترتيب  54في العام .2016

جاءت فرنسا والسويد وأسبانيا بـ 186وجهة،

أما مؤشر شركة االستشارات الدولية “أرتون

والنمســا وهولندا والبرتغــال بالمركز الخامس

كابيتــال” فقــد صنفــت الجــواز البحرينــي فــي

بـــ 185وجهــة .وصنــف المؤشــر النرويــج

عالميا في قائمة
العــام  2017في الترتيب 54
ًّ

وسويســرا وبريطانيا وأميــركا وبلجيكا وكندا

عالميــا
فالجــواز الســعودي بالترتيــب 69
ًّ

ودخول  74دولة بدون تأشيرة.

وكان مؤشــر مؤسســة “هينلــي” صنّــف الجواز

احتل المركز
عالميا
الـ 63
ًّ
بحسب مؤشر
“هينلي” 2019
واليونــان وأيرلنــدا بالمركــز الســادس بـــ184
وجهــة ،فيمــا جاءت تشــيكيا ومالطــا بالموقع
الســابع بـــ 183وجهــة ،ونيوزلنــدا فــي المركــز
الثامــن بـــ 182وجهــة ،وأســتراليا وليتوانيــا
وســلوفاكيا فــي المركــز التاســع بـــ 181وجهة،
وفــي المركــز العاشــر حلــت هنغاريا وايســلندا
والتفيا وسلوفينيا بـ 180وجهة.
وتذيلت القائمة لهذا العام كل من أفغانســتان

وجهــة) وســوريا فــي المركــز  29( 105وجهــة)

البيانــات المقدمــة مــن اتحــاد النقــل الجــوي

فــي المركــز األخيــر  25( 107وجهــة متاحــة

والصومال في المركز  31( 104وجهة).

الدولي “اياتا” ويغطي حولي  200جواز ســفر

فقط) والعراق في المركز قبل األخير 27( 106

ويعتمد مؤشــر “هينلي” لجوازات الســفر على

و 227وجهة حول العالم.

عـدم اليقيـن العـالمـي عنـد أعلـى مستـويـاتـه
نيويورك  -التلغراف ،نيويورك تايمز

مــن الحقائــق البديهيــة المعتــرف بها في جميــع أنحاء العالم ،أن األســواق الماليــة تكره عدم
جليــا كلمــا كان هنــاك جديــد فــي تغريــدات الرئيــس “دونالــد ترامب”
اليقيــن ،وهــو مــا يظهــر ًّ

أو القضايــا التجاريــة العالميــة أو “بريكســت” .ويظهــر أحــد المؤشــرات إلــى أن الشــركات
والمســتثمرين العالميين يواجهون مســتوى عدم يقين لم يســبق له مثيل من قبل ،ويمكن أن
يضر االقتصاد العالمي ،وهو ما يثير مخاوف المحللين والمؤسسات الدولية على حد سواء.

عدم يقين غير مسبوق
ارتفــع مؤشــر عــدم اليقيــن للسياســة
االقتصاديــة العالميــة ،الــذي ابتكــره ثالثــة
مــن األســاتذة الجامعيين تحت اســم “بيكر،
بلــوم آنــد ديفيــز” إلــى أعلــى مســتوى منــذ

عقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر،
واألزمــة الماليــة ،وديــون منطقة اليــورو ،لم
يصل المؤشر إلى ما هو عليه اآلن.
وال يقتصــر األمــر علــى قلــق المســتثمرين
فــي منطقة بعينها بشــأن أزمة محددة ،مثل
“بريكســت” في بريطانيا على سبيل المثال،

إطالقــه في عــام  ،1997حيث بلغت تقلبات

يتعيــن التعاطــي مــع تداعيــات الحــرب
بــل
ّ

ويحتــوي المؤشــر على ثالثــة عناصر لتتبع

الذي يغذيه صعود الشعبوية المتطرفة.

سياسات أمريكا والصين أشدها.
حالــة عــدم اليقيــن ،وهــي تغطيــة الصحف،
وتقاريــر الموازنات ،والخالف بين المتنبئين
االقتصادييــن ،ورغــم االرتفــاع الكبيــر لــه

التجاريــة واســتقطاب السياســة العالميــة
وعدم اليقين الذي تســببه الحرب التجارية
العالميــة والقلــق بشــأن انســحاب بريطانيــا

ّ
وحــذرت ً
أيضــا منظمــة التجــارة
بإيجابيــة.

مــن االتحــاد األوروبــي هــو الســبب وراء
ً
وفقــا لعــدد مــن الدراســات
ضعــف النمــو

العالميــة مــن أن الصراعــات التجاريــة

االستقصائية ،خاصة في أوروبا ،فالضبابية

المتصاعــدة تهــدد الوظائــف وســبل العيش

تدفع الشركات للتصرف بشكل غريب.

بشــكل مباشــر ،حيــث تثنــي الشــركات عــن

وتفضــل الشــركات فــي مثــل هــذه الظروف

التوســع واالبتــكار ،ما دفــع المنظمة لخفض

(كمــا فــي بريطانيــا اآلن علــى األرجــح)
توظيــف المزيــد مــن العمــال ً
بدل مــن القيام

وتتوقــع المنظمة اآلن نمو التجارة العالمية

العمالــة أقــل تكلفــة مــن قــرارات االســتثمار

بنســبة  % 1.2فقــط خــال العــام الجــاري
ً
ً
ســابقا) ،وهــي مــا
(انخفاضــا مــن % 2.6

توقعاتها السابقة لنمو التجارة.

باســتثمارات كبيرة ،فعملية توظيف وفصل
الكبيــرة التــي يصعب التراجــع فيها وعكس

ستكون أضعف وتيرة منذ عام  2009عندما

أثرها.

تأثــرت حركــة التجــارة باألزمــة المالية التي

ضعف التجارة واالستثمار
ّ
حــذر يــوم
البنــك المركــزي السويســري

كانت األسوأ من نوعها منذ الكساد العظيم.
الصناعــات للقيــام باالســتثمارات الالزمــة

معدالت التضخم وهشاشة االقتصادات.

وقــال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
“روبرتــو أزيفيــدو” فــي بيــان ،إن النزاعــات

لتحفيز اإلنتاجية.

وذهبــت “أندريــا” إلــى مــا هو أبعد مــن ذلك،

التجاريــة و”بريكســت”
ً
قائل إنهــا تغذي نيران
اإليرانيــة المتزايــدة،

وقالــت عضوة مجلــس إدارة البنــك “أندريا

بالتســاؤل عما إذا كان ســيؤدي عدم اليقين

ميشــلر” إن السياســة النقديــة التوســعية
التي تسيطر على توجهات البنوك المركزية

إلــى انهيــار العولمة ،مضيفــة أن هذه الحالة
ّ
ً
مضاعفــا كونهــا تضعــف الرغبة
تشــكل ألمً ــا

الضروريــة لتعزيــز اإلنتاجية ورفع مســتوى

عــدم اليقيــن العالمــي ،مــا يعــوق اســتعداد

حاليا هي العالج األنسب النخفاض
العالمية
ًّ

في االستثمار الفعلي والنظر إلى المستقبل

المعيشة وخلق فرص عمل.

األربعــاء مــن قضايــا مثــل الحــروب
والتهديــدات

التجاريــة تزيد من حالة عــدم اليقين ،األمر
الذي يدفع الشركات إلى تأخير استثماراتها

ّ
تخفـــــض أسـعــــار الــوقــــود
مصــــر
القاهرة  -رويترز

قالــت وزارة البتــرول فــي بيــان أمــس
األول إن مصر ّ
خفضت األسعار المحلية
للوقــود بينمــا تبــدأ ربــط أســعار الطاقــة
باألســواق الدولية في إطار آلية تسعير
يساندها صندوق النقد الدولي.
وكانــت الحكومة رفعت أســعار الوقود
ً
برنامجــا
أربــع مــرات منــذ أن وقعــت
لإلصــاح االقتصــادي مدتــه ثــاث
ســنوات مــع صنــدوق النقــد الدولي في
نوفمبر  2016وهو ما رفع معظم أسعار

الطاقة إلى المستويات الدولية.

الســوق المحليــة يبقــى بــدون تغييــر،

وقــال البيــان إن ســعر البنزيــن 95

بينمــا انخفــض ســعر طــن المــازوت

ّ
وخفضــت مصــر يــوم الخميــس
ســنة“.
ً
أيضــا ســعر الغــاز المحلــي لمصانــع

أوكتيــن انخفــض إلــى  8.75جنيــه

لالســتخدامات الصناعيــة بمقــدار 250

األســمنت والســيراميك والصناعــات

مصــري ( 0.5381دوالر) للتر ،من تســعة

جنيها إلى  4250جنيها ( 261.38دوالر).
ً
انطالقا من
وأضــاف البيــان ”يأتي ذلــك

المعدنية.

أوكتين إلى  7.75جنيه للتر ،من ثمانية

التــزام اللجنــة بمــا تــم اإلعــان عنه في

جنيهــات ،وتراجــع ســعر البنزيــن 80

يوليــو الماضــي بتطبيــق آليــة التســعير

األسمنت عند ستة دوالرات لكل مليون
ً
انخفاضا من
وحــدة حراريــة بريطانيــة

أوكتيــن إلــى  6.5جنيــه للتــر ،مــن 6.75

التلقائي على بعض المنتجات البترولية

ثمانيــة دوالرات ،فــي حيــن انخفــض

جنيه.

كما هو متبع في العديد من دول العالم.

الســعر للصناعــات المعدنيــة ومصانــع

ويبــدأ ســريان تخفيضــات األســعار عند

و”تســتهدف اآلليــة تعديــل أســعار بيــع

الســيراميك إلــى  5.50دوالر مــن ســبعة

وقــال البيــان إن ســعر بيــع الســوالر في

بعــض المنتجــات البتروليــة في الســوق
ً
وانخفاضــا كل ربــع
المحليــة ارتفاعً ــا

دوالرات.

جنيهــات ،بينمــا هبــط ســعر البنزيــن 92

منتصف الليل.

وتحــ ّدد الســعر المحلــي للغــاز لصناعــة

وارتفــع الجنيــه المصــري أمــام الــدوالر

في األشــهر الثالثة الماضية إلى 16.26

الدوليــة فــي الفتــرة مــن يوليــو إلــى

مــن حوالي  ،16.60وبلغ متوســط ســعر

ســبتمبر هــذا العــام حوالــي  62دوالرًا

خام برنت القياســي العالمي في السوق

للبرميل.
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استطالع رأي :ملحق “^” االقتصادي “ممتاز”
“قـــضـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة” و“فـــيـــنـــتـــك” أكــــثــــر الـــصـــفـــحـــات مــتــابــعــة
المحرر االقتصادي

ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﺰواﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ؟

عينة بحثية متنوعة بالمجتمع البحريني أن الملحق االقتصادي
اعتبر  % 65.5من ّ

الــذي تصــدره صحيفــة البــاد شــهريًّ ا ممتــاز ،فيمــا قــال  % 24.13إنــه جيــد جــ ًّ
دا،

و % 10.34متوسط.
العينــة معظم فئــات المجتمع فيما
وشــملت
ّ
(نســبيا) علــى المتخصصيــن
تــم التركيــز
ًّ
فــي المجــال االقتصــادي والعامليــن فــي

مؤسســات وجهــات ذات عالقــة كالبنــوك
والشــركات االستثمارية والمالية ،فضالً عن
الدارسين والباحثين في نفس المجال.
وأظهــر االســتطالع الذي أجري على أســس
بحثيــة معتبرة ومضمونة أن  % 96.55من
ّ
يفضلون صفحــة “قضية اقتصادية”
العينــة
ّ

و % 86.2يتابعــون صفحــة التكنولوجيــا
المالية “فينتك” ،وأكثر من  % 79.3لصفحة
األسهم والشركات والبورصة.
كمــا تبيــن أن  % 75.86يطالعــون صفحــة
العقــارات ونحــو  % 72.41لصفحــة ،it
المتخصصــة بالتكنولوجيــا وكل مــا هــو
جديــد فــي عالــم االتصــاالت والصناعــات
اإللكترونيــة

واالختراعــات

والبرامــج

الجديــدة وغيرهــا ،و % 65.51صفحــة
السياحة.

؟

وتصــدر جريــدة البــاد منــذ شــهر أبريــل
ً
متخصصا يضم
ً
ملحقــا اقتصاديًّ ــا
الماضــي

ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻬﻤﻚ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ؟
ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ

 8صفحــات يشــمل كل ما يتعلــق باالقتصاد
بالتركيز على األسواق المحلية.
وأكــد حوالــي  % 96.55مــن المســتطلعة
آراؤهــم أنهــم يفضلــون األخبــار المحليــة
بشــكل عــام ،والبقيــة  % 48.27يميلــون
لألخبار الدولية على مختلف أنواعها.
وســئل المســتطلعة آراؤهــم عــن طريقــة
العــرض والتحريــر فــي الملحــق ،حيــث
)

(
IT

اعتبرهــا  % 75.86منهــم ممتــازة ،و13.79

 %جيدة ج ًّدا ،و % 6.89متوســطة ،و3.44

ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ(

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮأ اﻟﺠﺮﻳﺪة ؟

 %ضعيفة.

%44.82

أمــا ما يتعلــق باألفــكار والزوايــا المطروحة
العينة
فــي كل صفحة ،فقــال  % 72.41من
ّ

إنهــا ممتازة ،و % 17.24جيدة ج ًّدا ،و6.89

%31.03

 %متوسطة ،و % 3.44ضعيفة.
ّ
وشــكل الذكــور  ،% 79.41أما اإلناث فبلغن

%13.79

%10.3

.% 20.58
وفيمــا يتعلــق بالفئــة العمريــة بلــغ عــدد
المســتطلعة آراؤهــم مــن الذيــن تتــراوح

ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻗﻊ

اﻟﺠﺮﯾﺪة )اﻷون ﻻﯾﻦ(

اﻟﻨﺴﺨﮥ اﻟﻮرﻗﯿﮥ

اﻟﺘﯽ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
أو ﺑﺎﻷﻣﺎﮐﻦ اﻟﻌﺎﻣﮥ

ﺷﺮاء

اﻟﻨﺴﺨﮥ اﻟﻮرﻗﯿﮥ

أعمارهــم بيــن  18و 25ســنة حوالي 20.58
 ،%وبيــن  26ســنة و 35ســنة ،% 55.88
وبين  36و 50ســنة  ،% 14.7وبين  51سنة

يفضلون
البحرينيون
ّ
األخبار االقتصادية
المحلية
رضا عام عن األفكار
والقضايا المطروحة
وطريقة معالجتها
و 62سنة .% 8.82

ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻸ

ﻣﺎ رأﻳﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ؟

%75.86

أمــا المســتوى العلمــي فقــد توزعت النســب
بيــن  % 5.88يحملــون الثانويــة العامــة،
و % 29.4لديهــم شــهادة دبلــوم ،و44.1
 %بكالوريــوس ،ونحــو  % 20.59عندهــم
شهادات دراسات عليا.
وعند سؤال المستطلعة آراؤهم هل يقرأون
جريــدة البــاد أم ال فكانــت غالبيــة العينــة
يتابعونهــا أغلــب األحيــان مشــكلة 47.05
 %ودائمً ــا  % 14.7وأحيا ًنــا  % 23.5فيمــا

%3.44

%6.89

%13.79

قــال  14.7%منهــم إنهم ال يقرأون الصحف
ً
بتاتــا ،كونهــم غيــر مهتميــن وتــم
اليوميــة
استبعادهم من العينة.
وأظهر االســتطالع أن  % 44.82من العينة
يطالعــون الصحيفــة عــن طريــق الموقــع
اإللكترونــي (أون اليــن) وهــم أكثريــة بمــا
يؤكــد اعتمــاد المجتمــع البحرينــي علــى

ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد؟

ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺜ

التكنولوجيــا فــي شــؤون حياتــه إلــى حــد
مــا .وبلغت نســبة الذيــن يقــرأون الصحيفة
بالطريقة التقليدية (شراء النسخة الورقية)
حوالــي  ،% 10.34فيمــا يعتمد أكثر من 31
 %على النسخ التي تتوافر في أماكن العمل
أو األماكــن العامــة كالمقاهــي والمطاعــم
والطائــرات ومحطــات غســيل الســيارات
والعيادات والمراكز العامة والخاصة ..الخ.
ويعتمــد  % 13.79علــى وســائل التواصــل
االجتماعي في متابعة ما ينشــر بالصحيفة،
حيــث لديهــم اشــتراكات ببرامــج الواتــس
أب واإلنســتغرام والفيــس بــوك ،ويتلقــون
األخبار أول بأول.

النفط يرتفع رغم انتظاره لخسارة أسبوعية
عواصم  -وكاالت

“برنت” يصعد
إلى 57.83
دوالر للبرميل

ارتفعت العقود اآلجلة للنفط لكنها تظل متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية
بفعــل مخــاوف مــن أن تباطــؤ نمــو االقتصــاد العالمي بوتيــرة أكبر ســيلحق الضرر
بالطلــب علــى الوقــود ،وعلــى الرغــم من أن الســعودية قالــت إنها اســتعادت إنتاج
النفط بالكامل بعد هجمات وقعت في اآلونة األخيرة.
وزادت العقــود اآلجلــة لخــام القيــاس

الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي

العالمــي برنــت  12ســنتًا أو  % 0.2إلــى

علــى النفــط وفاقمــت المخــاوف مــن أن

 57.83دوالر للبرميــل ،بينمــا ارتفعــت

الحرب التجارية بيــن الواليات المتحدة

العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس

والصين المســتمرة منذ فتــرة طويلة قد

الوســيط األميركي تسعة سنتات أو 0.2

تدفع االقتصاد العالمي صوب الركود.

 %إلى  52.54دوالر لألوقية.

وقــال األمير عبد العزيز بن ســلمان وزير

لكــن خالل األســبوع ،انخفض برنت 6.6

الطاقة الســعودي يــوم الخميس إن أكبر

بالشــؤون السياســة بشــكل مثيــر تقارير
عــن شــائعات بشــأن رحيــل الوزيــر بيري
ألشهر ،فإنه ما زال وزير الطاقة“.
وأضافــت ”يومً ــا مــا ســتكون وســائل
اإلعالم على حق .لكن ليس اليوم“.
وذكــر موقــع بولوتيكــو أنــه بينمــا دفعت

 %مســجال أكبــر خســارة أســبوعية منــذ

دولــة مُ صــدرة للنفــط الخــام فــي العالــم

ديســمبر .وخام غرب تكســاس الوســيط

اســتعادت إنتــاج النفــط بالكامــل بعــد

لكــن بيانــات صــادرة في اآلونــة األخيرة

متراجع بنســبة  % 6منذ بداية األسبوع

هجمات على منشــأتين تابعتين للمملكة

بشــأن تباطــؤ أنشــطة إنتــاج النفــط

وهو أكبر هبوط منذ يوليو.
ُ
وأضيفــت بيانــات ضعيفــة لقطــاع

الشــهر الماضــي ممــا أدى إلــى تعطــل مــا
يزيــد علــى  % 5مــن إمــدادات الخــام

الصخــري والحفر فــي الواليات المتحدة

المتوقــع أن يعلن وزير الطاقة األميركي

الخدمــات األميركــي ونمو الوظائف يوم

العالمية.

ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﻔﺤ

بولوتيكــو يــوم الخميــس نقالً عــن ثالثة

يظــل ”عضــوً ا فخــورًا“ فــي حكومــة

مصادر مطلعة لم ينشــر أســماءها أن من

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،فــي

نفيا لتقرير بولوتيكو.
بيان لم يق ّدم ً

اتصــاالت بيــري مــع أوكرانيــا الوزير إلى
تحقيق لمســاءلة الرئيــس دونالد ترامب
مــن جانــب النــواب الديمقراطييــن ،فــإن

قدمت بعض الدعم للخام.

ريك بيري استقالته في نوفمبر المقبل.

وقالــت المتحدثــة شــايلين هاينــس فــي

المصادر الثالثة قالت إن رحيله المتوقع

وعلــى صعيــد منفصــل ،ذكــر موقــع

وقالــت متحدثة باســم الــوزارة إن بيري

بيــان ”بينمــا ذكرت وســائل إعــام معنية

غير مرتبط بالجدل بشأن أوكرانيا.
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تنازل أو بيع  -عن المحل التجاري
تقدم إلينا المعلن ادناه :السيد علي حسين عبدهللا حسن المحافظه بطلب
تحويل المحل التجاري التالي الى محمد زين عبدهللا قاسم حيدره
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

االسم التجاري

87770-٦

مدينة الموديالت للمفروشات

ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ:

ﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺗﺠﺎرﻳﺔ  ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  ،ﺳﻜﻨﻴﺔ ,ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺠﺎﻧﺐ دﻳﺎر اﻟﻤﺤـﺮق ﺟﺰر أﻣﻮاج  ,ﻗﻼﻟﻲ
ﺳﻤﺎﻫﻴﺞ  ,اﻟﺪﻳﺮ

درة 1
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺟﺎﻫﺰة
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎزة اﻟﺒﻨﺎء
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء
ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻮارع اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ

ﻫﺎم
ﺟﺪا
ً

35
6

أرض ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎزات ﺑﻨﺎء وﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺗﻢ اﻟﺸـــﺮوع ﺑﺎﻟﺒﻨـــﺎء
ﻓﻠﻞ ﻗﻴﺪ ا¨ﻧﺸﺎء
ﻓﻴﻠﺘﻴﻦ ﻗﻴﺪ ا¨ﻧﺸــﺎء) ﺗﻢ اﻟﺤﺠﺰ(

درة 2
Call.

| 02

| 01

أﺣﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ

36799711
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

39442411
رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

36026333

grnata

FOLLOW:

www.grnata.com
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شهيد فلسطيني برصاص
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االحتالل شرق غزة

مظاهرات العراق ..القتلى بازدياد ..والسيستاني يحذر

international

@albiladpress.com

استشهد شاب فلسطيني ،أمس ،برصاص

كتلــة الصــدر تلــوي ذراع عبدالمهــدي ..وتشــترط حــاً

الجيش اإلسرائيلي خالل صدامات قرب
الحدود في شمال شرق قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية في غزة استشهاد

بغداد ـ وكاالت

الشاب الفلسطيني برصاص الجيش

تصاعــدت المواجهات بين المتظاهرين

اإلسرائيلي.

العراقييــن الذيــن باتــوا يطالبــون

ومنذ مارس  ،2018تشهد الحدود بين

“بإســقاط الحكومة” وقوات األمن التي

قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات أسبوعية

أطلقــت الرصــاص علــى المحتجين في

تتخللها مواجهات؛ للمطالبة برفع الحصار

اليــوم الرابــع مــن تحــركات ســقط فيها
حتــى أمــس الجمعــة  46قتيــا ،ومئات

الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ

الجرحى.

أكثر من عشرة أعوام.

وانتقــد المرجــع الشــيعي األعلــى فــي

ومذاك ،قتل ما ال يقل عن 309
فلسطينيين بنيران إسرائيلية ،فيما قتل

السبت

ثمانية إسرائيليين.

العــراق علــي السيســتاني ،أمــس،
الحكومة العراقية وحث كل من القادة

 5أكتوبر 2019
 6صفر 1441

السياسيين والمتظاهرين على التراجع
“قبل أن يفوت األوان”.
جــاءت كلمــة السيســتاني بعد ســاعات
قليلة من دعوة رئيس الوزراء العراقي
عــادل عبــد المهــدي المحتجيــن للعودة

سقوط باليستيين حوثيين في صعدة

إلــى ديارهــم ،ووصــف اإلجــراءات
األمنية التــي فرضت عقب المظاهرات
بـ”الدواء المر” التي يجب ابتالعها.

الرياض ـ واس

أفــادت قيــادة تحالــف دعــم الشــرعية

(صنعــاء) باســتخدام األعيــان المدنيــة

فــي اليمــن ،أمــس الجمعــة ،بإطــاق

لمــكان اإلطالق ،وســقطا بعــد إطالقهما

اإلرهابيــة

داخــل األراضــي اليمنيــة فــي محافظــة

الميليشــيات

الحوثيــة

لصاروخين باليستيين من أعيان مدنية
بمحافظــة صنعــاء ،وســقوطهما داخــل

وألقــى السيســتاني اللــوم علــى زعمــاء
أكبــر كتلتيــن برلمانيتيــن علــى وجــه
الخصــوص ،قائــا إنهــم “فشــلوا فــي
الوفاء بوعودهم”.

(صعدة)”.

قــال السيســتاني فــي خطبــة الجمعــة

وشــ ّدد المالكــي على اســتمرار المليشــيا

محافظة صعدة.

الحوثيــة بانتهاكهــا للقانــون الدولــي

وصــرح المتحــدث الرســمي باســم

اإلنســاني بإطالق الصواريخ الباليستية

قــوات التحالــف ،العقيــد الركــن تركــي

وســقوطها عشــوائيا علــى المدنييــن

المالكــي ،أن الميليشــيات المدعومة من

وكذلــك التجمعات الســكانية التي تهدد

إيــران “أطلقــت صبــاح أمــس الجمعــة

حيــاة المئــات مــن المدنييــن ،وفــق مــا

صاروخيــن باليســتيين مــن محافظــة

نقلت وكالة األنباء السعودية “واس”.

التــي ألقاهــا ممثلــه أحمــد الصافــي في
مدينــة كربــاء إن “الحكومــة والجهات
السياســية لــم تــف بمطالــب الشــعب
بمحاربة الفساد”.
ودعــا السيســتاني القــادة السياســيين
إلى اتخــاذ “خطوات عمليــة وواضحة”
نحو مكافحة الفســاد ،وعلــى الحكومة
“القيــام بواجبها” لتقليــل معاناة الناس.

تسيير دورية تركية أميركية ثالثة شرقي الفرات

كمــا كــرر اقتراحــه بتشــكيل لجنــة مــن
التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات
بشأن محاربة الفساد ،كوسيلة للخروج

إسطنبول ـ األناضول

أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة ،أمــس

جوي من طائرات من دون طيار.

الجمعــة ،عــن بــدء تســيير دوريــة برية

ويأتــي هذا التطــور بعد ســاعات قليلة

تركيــة أميركيــة مشــتركة جديــدة فــي

مــن إعــان وزارة الدفــاع التركيــة أن

إطــار االتفاق بيــن البلدين على إنشــاء

وزيرهــا خلوصــي أكار أبلــغ نظيــره

منطقــة عازلــة شــرقي الفــرات فــي

األميركــي مارك إســبر هاتفيا بأن أنقرة

سوريا.

مصممــة على إنهــاء العمل مع الواليات

وقالت وزارة الدفاع التركية إن دورية

المتحــدة فيمــا يتعلق بإقامــة “المنطقة

أميركيــة تركيــة مشــتركة ثالثــة بــدأت

العازلــة” فــي شــمال شــرق ســوريا ،إذا

عملها شرقي الفرات في سوريا بإسناد

تلكأت واشنطن في هذا األمر.

المتظاهرون أضرموا النار في عربات تابعة لقوات األمن العراقية

من األزمة الحالية.

عضويــة نوابهــا ،حتــى االســتجابة إلــى

إصابة بعضهم خطيرة.

سريعا وبشــفافية في مسألة استخدام

مطالب المتظاهرين.

وأعلنــت قيــادة العمليــات المشــتركة

قوات األمن القوة بحق المتظاهرين.

وأوضحــت الكتلــة فــي بيــان أن

فــي العــراق ،أمــس ،أنــه ال توجــد أوامر

تعليــق العضويــة يتوقــف علــى رئيــس

باســتخدام العنــف ،وأن األوضــاع

وقالــت المتحدثــة باســم مكتــب األمــم

الحكومــة العراقيــة فــي حــل مطالــب

تحت الســيطرة فــي جميع المحافظات

المتظاهريــن .وشــددت علــى وقوفهــا

العراقية.

مــع مطالــب المتظاهريــن “المشــروعة”،

وقــال العميــد يحيى رســول ،المتحدث

داعية المحتجين الحفاظ على ســلمية

الرســمي باســم العمليــات لوكالة األنباء

التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.

العراقيــة”واع”“ :ال توجــد أي أوامــر

كمــا طالبــت رئيــس الــوزراء ،عــادل

الســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن،

عبــد المهــدي ،ببرنامــج حكومــي قابــل

وإن قــوات األمــن تحمــي المتظاهريــن

للتطبيق.

والممتلــكات مــن المندســين الذيــن

إلــى ذلك ،حذرت “ســائرون” من “بعض

يحاولون تخريب البلد”.

المندســين” ،معتبرة أنهم حاولوا تغيير

فــي حين ،أكــدت قيادة عمليــات بغداد

بوصلة التظاهرات.

فــي بيــان أن حظــر التجــوال الــذي

قناصة وإطالق نار

تظاهــرات في العاصمة العراقية ومدن

وأطلقــت الشــرطة العراقيــة الرصــاص

عــدة جنــوب البــاد مؤقــت ،مضيفة أن

الصدر يتحرك

علــى المحتجيــن وســط بغــداد ،أمــس

مــن جانبــه ،دعا زعيــم التيــار الصدري،

الجمعــة ،فيمــا تجمــع المئــات للتظاهــر

مقتــدى الصــدر ،أمــس ،نــواب كتلــة
“ســائرون” إلــى تعليــق عضويتهــم فــي
البرلمــان العراقــي ،إثــر التظاهــرات
الداميــة التي شــهدتها بغداد ،فضال عن
مناطق عدة جنوب العراق.
وأعلنــت الكتلــة في وقــت الحق تعليق

خالد بن سلمان :نظام إيران يسعى الستغالل اليمن

الريــاض تنظر بـــ “إيجابية” لعــرض الحوثييــن التهدئة

ضد الحكومة لليوم الرابع على التوالي
منذ الثالثاء الماضي.
واتخــذ قناصة الشــرطة مواقعهم على
أســطح المبانــي وأطلقوا أعيرة منفردة

خالــد بن ســلمان فــي تغريدات على حســابه
فــي تويتــر أن النظــام اإليرانــي يســعى إلــى
استغالل اليمن من أجل مصالحه.

الهجــوم علــى الســعودية فــي  14ســبتمبر ممــا

وقــال األميــر خالــد بــن ســلمان إن “النظــام

يشــير إلى اســتمرار بواعث القلق رغم انحسار

اإليرانــي يســعى وبــكل وقاحــة الســتغالل

أعمال العنف.

اليمــن لمصالحــه ،فمــن جهــة يلقــي باللــوم

وقــال قائــد األســطول األميركــي الخامــس

والتهمــة علــى اليمنييــن تهربا من مســؤولية

األميرال جيم مالوي في مقابلة ”ال أعتقد أنهم

أعمالــه اإلرهابيــة ،ومــن جهــة أخــرى يقللون

يتراجعــون علــى اإلطــاق“ .وحملــت الواليات

مــن قيمــة اليمنييــن بالحديــث نيابــة عنهــم

المتحــدة والســعودية وبريطانيــا وفرنســا

بأنهم من يســعى للتهدئة في اليمن في إطار

وألمانيــا إيــران علنــا مســؤولية الهجــوم علــى

وزيــر خارجيــة النظــام االيراني ،الــذي يزعم
نظامــه حرصــه على التهدئة ،يحــاول الدفاع
عــن النظــام اإليرانــي عبــر تحميل مســؤولية
الهجمــات علــى بقيــق وخريــص لليمنييــن
بشــكل جبــان دون أي اعتبــار ألمــن وســامة

وأكد األمير خالد بن سلمان بأن التهدئة التي
أعلنــت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛
كــون هــذا مــا تســعى لــه دومــا ،وتأمــل أن
تطبــق بشــكل فعلــي كما أكد ذلــك ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان.

النظام اإليراني عن تهدئة في اليمن ،وربطها
بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات ،هو
اســتغالل ومتاجــرة رخيصــة باليمن وشــعبه
بعــد أن أشــعل النظــام اإليرانــي األزمــة فــي
اليمن واستمر في تأجيجها.

فــي جنيــف“ :ندعــو الحكومــة العراقية
للســماح للناس بممارســة حقهم بحرية
التعبير والتجمّ ع السلمي”.
وأضافــت أن “المئــات أصيبــوا بجــروح
وفــق التقاريــر ،مــن بينهــم عناصــر مــن
قوات األمــن” ،موضحة أنه “تم اعتقال
عشــرات المتظاهريــن رغــم اإلفــراج
الحقا عن معظمهم”.
» »وقالت هورتادو“ :نشعر بالقلق من
التقارير التي تشير إلى أن قوات

األمن استخدمت الذخيرة الحية
والرصاص المطاطي في بعض

المناطق ،وأنها ألقت قنابل الغاز
المسيل للدموع كذلك مباشرة

على المحتجين” .وأعربت األمم
المتحدة كذلك عن قلقها البالغ

بشأن اعتقال ثالثة صحافيين على
األقل ،أفرج عن اثنين منهم الحقا،
محذرة من أن ذلك يحمل خطر

“ردع صحافيين آخرين من نقل

األحداث المرتبطة بالوضع”.

بعــد الهجوم على الســعودية ..عين واشــنطن علــى صواريخ طهران

تمثله إيران لم يتراجع في المنطقة في أعقاب

أحد”.

دعوات للتحقيق

هورتــادو ،فــي تصريحــات للصحافيين

أميرال أميركي :التهديد العسكري اإليراني لم يتراجع

أكــد نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األميــر

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي“ :ها هو

األساسية والحاالت اإلنسانية.

أســفر عــن إصابة عــدد مــن المحتجين،

األوســط لرويتــرز إن التهديــد العســكري الــذي

واستقرار اليمن”.

طــرق العاصمــة مفتوحــة لنقــل المــواد

الســلطات العراقيــة علــى التحقيــق

قــال أكبــر قائــد بحــري أميركــي فــي الشــرق

وأضــاف األميــر خالــد بــن ســلمان أن حديث

فــي وقــت الحــق .كما أوضحــت أن كل

صــوب المحتجيــن أثنــاء تجمعهم ،مما

الرياض ـ وكاالت

حملــة التضليل والكذب التــي ال تنطلي على

قرارا وشــيكا ســيصدر بهــذا الخصوص

وفــي جنيــف ،دعــت األمــم المتحــدة

واشنطن ـ رويترز

األمير خالد أكد أن المملكة تنظر للتهدئة باليمن بإيجابية

فــرض فــي وقــت ســابق بعيــد انطــاق

المتحــدة لحقــوق اإلنســان مارتــا

منشــأتي نفــط ســعوديتين تعــد إحداهمــا أكبر
محطــة لمعالجة النفط فــي العالم ،لكن طهران
نفــت ذلــك .وأعلنــت جماعــة الحوثــي اليمنية
المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان قــد شــاهد أي
تحــركات مقلقــة للصواريــخ اإليرانيــة فــي
األســابيع الماضيــة رفــض مالــوي التعليق على
أي معلومــات مــن المخابــرات األميركية قادته

قائد األسطول األميركي الخامس األميرال جيم مالوي

لهــذا التقييــم .وقــال مالــوي إنه يتابــع بانتظام

بشــكل يومي ،ثم تقييمــات لما يمكن أن يعنيه

تحــركات الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ
كــروز اإليرانيــة ”ســواء كانــت ُتنقــل إلــى

ذلــك“ .وتدهــورت العالقــات بيــن الواليــات
المتحــدة وإيران بشــدة منذ انســحاب الرئيس

المســتودعات أو منهــا“ .كمــا يراقــب قــدرات

األميركــي دونالــد ترامــب مــن االتفــاق النووي

إيران في مجال زرع األلغام.

العــام الماضــي وإعــادة فــرض العقوبــات علــى

وأضــاف ”أحصــل علــى ملخــص للتحــركات

صادرات طهران النفطية.

ترامب غير متأكد من التعاون مع الكونغرس

زعيمة هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ

آبي يبدي تصميمه على لقاء كيم بعد إطالق صواريخ

واشنطن ـ أ ف ب

هونج كونج ـ رويترز

طوكيو ـ رويترز

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أمــس انــه ال يــزال غيــر متأكــد مــا إذا كان

أعلنــت زعيمــة هونــغ كونغ كاري الم أمس الجمعة حالــة الطوارئ للمرة األولى

أكــد رئيــس الــوزراء الياباني ،شــينزو آبي ،أمــس الجمعة ،أنه عــازم على مقابلة

سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيون سعيا إلى عزله.

منــذ أكثــر مــن  50عاما فــي خطوة مفاجئة تهدف إلى إخمــاد العنف المتصاعد

الزعيــم الكــوري الشــمالي ،كيم يونــغ أون ،لحل قضيــة الرعايــا اليابانيين الذين

بالمدينة التي تحكمها الصين.

اختطفهــم عمــاء كوريــون شــماليون ،مجــددا عرضــه إلجــراء محادثــات رغــم

وصرح ترامب لصحافيين في البيت األبيض

زيلينســكي ،مشددا على أن اهتمامه الوحيد

“ال اعلم ،هذا يتوقف على المحامين” .وهدد

كان “النظــر فــي الفســاد” .وطالمــا ادعــى

الديموقراطيون بإجبار البيت األبيض أمس

ترامب أن بايدن وابنه متورطان في الفساد

علــى تزويدهــم وثائــق يحتاجــون اليهــا في

فــي أوكرانيــا .وقــال فــي هــذا الصــدد “إنــه

التحقيــق .وأفــادت وســائل إعــام أميركيــة

يقــوم بنهــب هــذه الــدول” .ومــع ذلــك ،ليس

انــه مــن المقــرر أن يبلــغ البيــت األبيــض

هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط

الكونغــرس أنــه لــن يتعــاون مــع مطالــب

فــي مثــل هــذه المخططــات .لكــن المعارضة

نــواب للحصول على أدلة وشــهادات .وتريد

تقــول ان ترامــب يدفــع القــادة األجانب إلى

إدارة ترامــب مــن الديموقراطييــن إجــراء

التحقيــق مع بايدن كطريقة لتشــويه الرجل

تصويــت رســميا لبــدء إجــراءات اإلقالــة،

الذي يعتبر األوفر حظا في ســباق الترشــيح

وهــو أمــر مــن شــأنه أن يجبــر النــواب في
الواليــات المتأرجحــة على الكشــف علنا
عــن مواقفهــم حيــال هــذه القضيــة
المثيرة للخالف الشــديد .ونفى

الديمقراطي للرئاسة.
»

»ولدى سؤاله عما إذا كان قد

طلب من دول أجنبية التحقيق

مع شخص ليس منافسا سياسيا،

ترامــب مجــددا أن يكــون قــد

أجاب ترامب “سيكون

الرئيــس األوكرانــي فولوديمير

ذلك.

ارتكب أي خطأ في عالقاته مع

علينا أن ننظر” في

وفــي مؤتمــر صحفــي قالــت الم إن حظــرا

حقيقي ،لكنها ليست في حالة طوارئ.

إطالق كوريا الشمالية صواريخ.

علــى وضــع األقنعة ســيدخل حيــز التنفيذ

ولم يتضح كيف ستفرض الحكومة حظرا

وأعلنــت كوريا الشــمالية هذا األســبوع إنها

خمسة منهم إلى الوطن.

اعتبــارا مــن الســبت بموجــب قوانيــن

علــى ارتــداء األقنعــة فــي المدينــة التــي

اختبــرت بنجــاح صاروخــا باليســتيا جديدا

وذكــرت كوريــا الشــمالية أن  8توفــوا و4

الطوارئ التي تســمح للسلطات ”بفرض أي

يرتــدي فيهــا  7.4مليــون شــخص األقنعــة

أطلقتــه غواصــة مــن البحر؛ بهــدف احتواء

آخرين لم يدخلوا البالد أصال.

قواعد مهما كانت“ وفقا لما ترى أنه يصب

يوميــا لحمايتهــم مــن العــدوى بعد تفشــي

التهديــدات الخارجيــة وتعزيــز قــدرات

وتعهــد آبــي بمتابعــة القضيــة حتــى يعــود

الدفــاع عن النفــس ،قبل تجــدد المحادثات

جميــع المختطفين إلــى بالدهم ،على الرغم

النووية مع الواليات المتحدة.

مــن التوتر اإلقليمي بشــأن البرامج النووية

وقــال آبــي فــي خطاب سياســي فــي بداية

والصاروخية لكوريا الشمالية.

في المصلحة العامة.

فيــروس التهــاب الجهــاز التنفســي الحــاد

ويضــع كثيــر من المحتجيــن أقنعة إلخفاء

(سارز) في العام .2003

هوياتهــم؛ خوفــا مــن أن تواجــه الجهــات
التي يعملون بها ضغوطا التخاذ إجراءات
ضدهــم .وقالــت الم ”جميــع المحتجيــن
تقريبــا يضعــون أقنعــة بهــدف إخفــاء
هوياتهم .لهذا باتوا أكثر جموحا“.
وأضافــت ”ال بــد أن نســتخدم القواعد
الموجــودة بالفعــل ،وأال نســمح
بتصعيد العنف وتردي الوضع“.
وقالت الم إن الجزيرة في خطر

» »وتسعى جماعات مؤيدة لبكين

لتطبيق تشريع حظر أقنعة الوجه
أثناء االحتجاجات ،لكن ناشطين

مناهضين للحكومة تحدوا ذلك
على الفور ودعوا المحتجين

الرتداء أقنعة في مسيرة يوم

السبت من حي كوزواي باي
التجاري إلى مقر الحكومة
في وسط المدينة.

جلســة برلمانية“ :أنا مصمــم على االجتماع
ً
وجهــا لوجــه
مــع الزعيــم كيــم يونــغ أون
ومــن دون شــروط مســبقة لحــل قضيــة
المختطفين المهمة للغاية”.
وفــي العــام  ،2002اعترفــت كوريــا
الشــمالية بــأن عمالءهــا خطفــوا 13
يابانيــا قبــل عقــود .وتقــول اليابان
ُ
إن  17من رعاياها اختطفوا ،أعيد

» »وهناك خصومة قائمة منذ عقود
بين اليابان حليفة الواليات المتحدة
وكوريا الشمالية .وخالل فترات
التوتر ،تهدد كوريا الشمالية بأن
تمطر اليابان بالدمار والخراب،
وتجري تجارب على صواريخ
تسقط في البحر قرب اليابان
بل تطير فوق أراضيها.

09
13
خرساء العراق

opinions

@albiladpress.com

بدور عدنان

تصــدر مقطــع فيديــو قصيــر المــرأة كبيرة في الســن وهي تهــرول بين

العراقيــون هــذه المــرة قــرروا أن يخرجــوا للتظاهــر دون غطــاء حزبي

المتظاهريــن فــي العــراق لتســحب من علبــة محارم ورقيــة تحملها في

أو طائفــي أو حتــى عشــائري حيــث كانــت هــذه هــي الســمة األبــرز

يدهــا وتعطيهــا المتظاهريــن لكــي يكممــوا بها أنوفهــم وأفواههم كي ال

لالحتجاجــات فــي دليــل علــى أن التظاهــرات فــي مــدن العــراق اليــوم

يستنشــقوا مســيالت الدمــوع .من يعرف هــذه المرأة قال إنها خرســاء
واعتادت أن تقوم ببيع المحارم على قارعة الطريق لعلها تســتطيع أن
تسد جوعها حالها كحال الذين فتك بهم الجوع والفقر.
ً
بأســا قــررت أن تتظاهــر
هــذه المــرأة الخرســاء بعــد أن اشــتد الوضــع
وتصــرخ بطريقتهــا ،حيــث خــرج العراقيــون منتصــف األســبوع فــي
تظاهرة تعد األكبر منذ تعيين الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء
ً
حدا للتغلغل
عادل عبدالمهدي الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه سيضع
اإليراني في العراق.

ليســت ذات صبغة سياســية تحركها أجندات المصلحة لمختلف القوى
فــي بغــداد ،بــل إنهــا اجتماعيــة ومعيشــية فــي العمــق تهدف لتحســين
األوضاع المتردية وقطع أذرع الفساد في سبيل حياة كريمة يستحقها
كل مواطن عراقي.
يذهــب البعــض إلــى أن إقالــة رئيــس الحكومــة الحالي هي الحــل ،لكن
الواقــع يقــول إن العــراق لــم يتغيــر حالــه منــذ إســقاط النظــام الســابق
بناء على ذلك
ً
وتداول الســلطة بين األحزاب ذات المرجعيات الدينية.
أعتقــد أن حكومــة مدنية مكونة من أعضــاء تكنوقراط يمكن أن تقوم

التظاهــرات العراقيــة الغاضبــة مــن ازديــاد البطالــة ونقــص الخدمــات

بالكثير بعد أن فشل المعممون في ذلك.

وتــردي األوضــاع االجتماعيــة قوبلــت بعنــف كبيــر ،وتقدمــت صفوفها

» »سمع العالم بأجمعه صرخات خرساء العراق بينما لم يسمع حتى

النســاء في داللة واضحة على ســلميتها ما أسفر عن استشهاد أكثر من

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

السبت
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للتواصل17111483 :

اآلن صوت العقالء من الوسطيين الوطنيين المخلصين للعراق

ممن ال يأتمرون بأمر طهران أو غيرها من المرجعيات.

تسعة أشخاص حتى وقت كتابة هذه السطور.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“أرواح البشر مب لعبة يهال”
فــي الســابق كانــت جميــع العائــات واألســر البحرينيــة تطبــخ وتحضــر وجباتهــا
الغذائيــة الثــاث “الريــوق والغــده والعشــه” داخــل مطابــخ منازلها ما عــدا “الخبز
والنخــي والباجلــة واللوبــة يشــترونه جاهــز مــن الخبــاز” ،وقتهــا كانــت صحتهــم
“أحســن مــا يكــون” ،وال يشــتكون مــن التســمم أو العلــل واألمــراض ومــن “لبهتــه
والقثيثــه” والتعــب كمــا هو حاصــل اآلن للمدمنين على األكل والشــرب من “برّ ع”
المنــزل ،وفــوق ذلــك كانــوا يرفضون تنــاول األكل أو الشــراء مــن المطاعم رفضا
باتا ،ويعتبرون ذلك عيبا اجتماعيا و”فشيلة” على أصحاب البيت“ ،وذاك من ذاك
اللي ياكل من المطعم”.
تغير الحال واســتبدل الوضع بآخر دخيل على المجتمع
اليوم مع عظيم األســف ّ
البحرينــي ،بعــد أن هجــرت مطابــخ البيــوت وأصبح الســواد األعظم من الشــعب

البحريني يعتمد اعتمادا كليا في وجباته اليومية على قوائم مأكوالت المطاعم
التــي انتشــرت فــي عــرض وطــول البــاد كما تنتشــر النار فــي الهشــيم ،في حين
أن زبائنهــم ال يــرون شــيئا ممــا يحصــل فــي أروقــة مطابــخ المطاعــم مــن ســوء
التخزين وافتقاد النظافة المطلوبة ورداءة المنتج الغذائي الرخيص المستخدم
ضمــن مكونــات الطبخ وانتهاء صالحية األغذيــة والمخالفات الصحية الخطيرة
األخرى ،كل تلك التجاوزات ال يستهان بحجمها وضررها على صحة اإلنسان.
في اآلن نفســه تولي حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصحة اهتماما ومتابعة
حثيثــة لموضــوع الســامة الغذائيــة ،خصوصــا فــي الســنوات األخيــرة ،وتعطــي
أهمية غير مسبوقة للمتابعة والرصد وذلك لما لهذه اإلجراءات الرقابية الصحية
من تأثير كبير على الصحة العامة وتحديدا سالمة أفراد المجتمع المحلي وذلك
وفق حمالت تفتيشية عشوائية ممنهجة تتبع من خاللها المعايير واالشتراطات
الصحيــة الدوليــة لالرتقــاء بالخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي البــاد وتحقيــق
السالمة ومصلحة الجميع.

من أجل السالم والالعنف

عبدعلي الغسرة

نحب الســام ونكره العُ نف ،ليعيش العالم ســليمً ا من كل جراحات العُ نف
ُ

البشــرية ،فهــو أعتى ســاح من أســلحة الدمار تم التوصــل إليه من خالل

وويــات الحــروب ،وبعي ً
دا عن آثار الكره والبغضــاء والطائفية ،فالحروب

إبــداع اإلنســان) .إن الالعنــف ليــس احتفــاال ســنويً ا بقــدر مــا هو ممارســة

واإلرهــاب والكــره والبغضــاء والطائفيــة جميعهــا ضد الســام وتفرق بين

إنســانية يومية على الدول وشــعوبها االلتزام بها ،والعمل على نشر ثقافة

البشــر والــدول .هنــاك مــن القــادة العظــام الذيــن آمنــوا بالنضــال الســلمي

الحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم.

وعملوا لنشر رسالة الالعنف في بالدهم وفي العالم أجمع .ومن بين أولئك

لهذا اليوم رســائل عدة ،منها ،نبذ العنف العســكري والمدني بكل أشــكاله،

“المهاتما غاندي” زعيم حركة اســتقالل الهند ورائد فلســفة واســتراتيجية

العمــل الجــاد علــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة لــكل النــاس ،نشــر ثقافــة

الالعنف.

ً
مكروها
فــي  2أكتوبــر جــاء غانــدي إلــى الحيــاة ،وعــاش في بــادهِ الهنــد
ومغضوبًــا عليــه من قبــل الدولة البريطانيــة ،فحارب هــذا ُ
الكره والغضب

ً
سالحا في وجه ُمستعمري بالده،
والتمييز العنصري بين البشــر ،لم يشــهر
ســلميا بالسياســة واالقتصــاد ،رافعً ا راية الســام مــع الدولة التي
ناضلهــم
ً

» »بدورنا نشيد بالجهد الذي تبذله وزارة الصحة في هذا الجانب المهم جدا
وما تقوم به من خدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف البحرين ،وفي
الوقت نفسه المطلوب من الوزارة مزيد من الحمالت التفتيشية المفاجئة
بحيث “تكون على غفلة أي في أنصاف الليالي ألن المردويسة والدرسعية
والضقبرة واللقالقة ما تصير إال هالحزة” ،وال تقتصر الحمالت التفتيشية
على أوقات معروفة يعلم بها أصحاب تلك المطاعم مسبقا ،األهم من
ذلك هناك مطلب شعبي كبير بنشر أسماء المطاعم المخالفة وضرورة
معاقبة أصحابها فأرواح البشر “مب لعبة يهال” .وعساكم عالقوة.

التســامح والســام ،احتــرام مبــادئ اآلخــر والتعايــش معه ،االلتــزام بمبدأ
ســلبا علــى المجتمــع
حريــة الــرأي والتعبيــر ،وغيــر ذلــك .إن العُ نــف يؤثــر
ً

fatin.hamza
@gmail.com

وأفراده واقتصاده ويرفع من مؤشر األزمات والمشكالت المجتمعية.
» »لقد آمن غاندي بوسيلة الالعنف واستخدمها بفعالية في مجال

وإحياء لذكراه وتقديرً ا لنضاله السلمي ضد
ً
تقتل الهنود وتسرق ثرواتهم،
ً
وإجالل لفلسفته ورسالته خلدته الجمعية العامة لألمم المتحدة
اإلنجليز
دوليا لالعنف.
يوما
ً
وجعلت يوم والدته
ً

ورفــض العُ نــف يعنــي نشــر ثقافة الســام ومبــادئ التســامح والتفاهم مع
اآلخــر ،وهــو تجســيد لقــول غانــدي (إن الالعنــف أقــوى قــوة فــي متناول

السياسة واالقتصاد فتحررت الهند ،ناضل من أجل ذلك واغتيل ألنه

العنف وسيلة لتحرير بالده ،ورفض أن يكون التغيير
رفض أن يكون ُ
الذي كان يحلم به ثمنه دم اإلنسان ،ورفض تقسيم بالده .فلننبذ

معا على نشر ثقافة السالم
ً
العنف بكل أشكاله ،ولنعمل
معا ُ
ً

فاتن حمزة

معا في عالم كان غاندي
ً
والتفاهم والتسامح والالعنف ،لنعيش

جميعا.
ً
يحلم به له ولنا

شيعته ماليين الكلمات
الفغم...
ّ

قصة “عزل” الرئيس ترامب ()2

حــل نبــأ مقتل الحارس الشــخصي لخــادم الحرمين الشــريفين اللــواء عبدالعزيز
الفغــم ،فاجعــة علــى الســعوديين ومحبيــه ،ليضجــوا بعبــارات الحــزن والتعــازي،

باإلضافة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب ،هناك

بالتحقيقــات فــي مجلــس النــواب ومــن ثــم إمكانيــة

ناشــرين عبــر حســاباتهم فــي منصــات التواصــل االجتماعــي ،عبــارات الرثــاء،

أطراف عدة من خصوم ترامب في هذه الجولة ،منهم

إدانــة الرئيس ترامب في المجلس ســتتم عرقلتها في

متناقليــن صــور حــارس الملــوك الــذي رثــاه الخليجيــون مــن مختلــف األوســاط،

صحيفــة “واشــنطن بوســت” ووســائل إعــام أميركيــة

مجلــس الشــيوخ لعــدم موافقــة ثلثــي األعضــاء المئــة

وتصدر في عدد من دول الخليج والدول العربية بل تصدر هاشتاغ “عبدالعزيز_

أخــرى يتهمهــا الرئيــس ترامــب بأنهــا “غيــر نزيهــة”،

على عزل الرئيس ،الذي سيبقى في هذه الحالة ولكنه
ً
ً
سياســيا يمكــن الطعن
جريحــا
ســيخوض االنتخابــات

واآلليــة الدســتورية للتعامــل مــع أي رئيــس أميركــي
يتهــم بارتــكاب أفعــال غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة
تكمــن فــي إجراءات عزل يتبناها غالبية نواب مجلس
النــواب ،ولــو تمــت إدانتــه مــن جانــب مجلــس النــواب
لوجود “جريمة” تؤدي إلى عزل الرئيس ،باتفاق أغلبية
أعضــاء مجلس النــواب ،بما يمهد إلقالته بأغلبية ثلثي
أصوات أعضاء مجلس الشيوخ األميركي.
بعــض التحليــات تــرى فــي هــذه الخطــوة مغامرة من
ً
أيضا ويســتندون إلى أن رئيس
جانــب الديمقراطييــن
مجلــس النــواب نانســي بيلوســي اعتبــرت مــن قبل أن
هذه الخطوة ســتكون بال معنى في ظل وجود غالبية
جمهوريــة تســيطر على مجلس الشــيوخ ،بــل يمكن أن
تلحــق الضــرر بالفــرص االنتخابيــة للديمقراطييــن في
دوائر الكونغرس المعتدلة.

الفغم” الترند العالمي ،مرددين عبارة“ :حرست من نحب فأحببناك”.
وعلــى الرغــم مــن ارتباط اللــواء الفغم بمهامــه وقلة ظهوره اإلعالمي ،فقد شــعر
الســعوديون بعــد وفاتــه بحــزن شــديد ،نظير مــا أبداه مــن والء وخدمــة وطاعة

في نزاهته والنيل منه بصورة أكبر من ذي قبل.

لوالة األمر .رغم صمته وعدم ســماعنا أية كلمة منه رحمه هللا ،ألقى هللا محبته

في المقابل فإن الرئيس ترامب أفلت منذ بداية رئاسته

فــي قلــوب النــاس كمــا ظهر فــي حجم التعاطــف معــه .عبدالعزيــز وإن رحل عن

مــن اتهامــات بانتهــاك قانــون االنتخابــات والحصــول
على دعم روســي للفوز في االنتخابات الرئاســية التي
جــاءت بــه للســلطة ،ثــم اتهامــات بدفــع أمــوال لممثلة
إباحيــة مقابــل الصمــت وعــدم نشــر مــا حــدث بينهمــا،
ويمكــن أن يخــرج من هذه األزمة السياســية أقوى من
ذي قبــل الســيما إذا أثبتــت التســجيالت عــدم وجــود
ً
فعليــا ،ووقتهــا ســيكون فــوزه باالنتخابــات
مــا يدينــه
الرئاسية المقبلة مسألة شبه مضمونة.
» »الالفت في القصة كلها أن بعض إعالمنا العربي
يتداولها باعتبارها أمراً مقضي ًا بالنسبة للرئيس
األميركي ،ويوهم الجمهور بأن عزله مسألة

حسابات الربح والخسارة بالنسبة للديمقراطيين مهمة
ً
قدما إلضعاف الرئيس
للغاية ،ويبدو أنهم آثروا المضي

مفروغ منها ،في حين أن األمر باألساس يتمحور

ترامــب الــذي تبــدو فرص فوزه في الســباق االنتخابي

ديمقراطية نهايته واضحة إحصائي ًا باستبعاد

باألســاس الحــد مــن هــذه الفــرص علــى طريقــة المثل

السياسية رهن نتائج التحقيقات وتوظيف

أساس ًا حول صراع سياسي باستخدام أدوات

المقبل عالية ،لذا فإن خطوة الديمقراطيين تســتهدف

سيناريو العزل ،مع بقاء حسابات الربح والخسارة

الشــعبي القائل “العيار اللي ما يصيب يدوش” ،فالبدء

الطرفين لها“ .إيالف”.

سالم الكتبي
Ata2928@gmail.com

» »“يبدو أن الديمقراطيين آثروا
المضي قدماً إلضعاف الرئيس
ترامب الذي تبدو فرص فوزه
في السباق االنتخابي المقبل
عالية”.

دنيانــا إلــى رحمــة ربــه فهناك أكثــر من  30مليــون عبدالعزيز ســعودي ومعهم كل
أحرار العالم يحمون الحرمين وخادم الحرمين والمملكة العربية السعودية.
ً
وبعيــدا عــن الحادثــة وتفاصيلهــا أود توجيه رســالة لــكل من يحــاول أن يصطاد
فــي المــاء العكــر ويســعى الســتغالل كل حادثة في الســعودية لتشــويه ســمعتها
والتشكيك في سياسة حكومتها ،من خالل اختالق روايات أخرى حسب مقاس
ً
عبثــا وتدخــاً في شــؤون اآلخر .كثيرون يســتهدفون
المتربصيــن ،نقــول كفاكــم
الســعودية وجــل اهتمامهــم النيــل منها باتهاماتهــم وحمالتهم المســعورة لخدمة
أجنداتهــم ،فمــن مصلحتهــم إضعــاف قوتهــا ومكانتهــا ،إال أنهــا كانــت ومازالــت
وســتكون ســيفا قاطعــا ومصــدر خــوف وقلــق لهم ،وســتبقى قــوة ترهــب أولياء
الشيطان.
» »حفظ الله السعودية وشعبها من كل شر ومكروه ،اللهم من أراد بها سوءا
فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره ،وخالص تعازينا
لخادم الحرمين الشريفين وصادق المواساة لذوي فقيد الوطن اللواء
عبدالعزيز الفغم أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يسكنه
فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه لخدمة بالده وأمته في موازين حسناته.

منفردي :إنجاز عالمي
القضيبية  -مجلس الشورى
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شــؤون الشباب بمجلس الشورى ،أسمى
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى القيــادة
الحكيمــة بمناســبة اإلنجــاز التاريخــي
الــذي حققته العــداءة البحرينية ســلوى
عيد.
كمــا هنــأ منفردي ســمو الشــيخ ناصر بن
حمد آل خليفة ،وســمو الشــيخ خالد بن
حمد آل خليفة على هذا اإلنجاز ،والذي
يضــاف إلــى اإلنجــازات الرياضيــة التي
حققتها المملكة في عام الذهب.
وأكد منفردي أن الميدالية الذهبية التي
حققتها العداءة ســلوى عيــد ُتعد إنجا ًزا
عالميــا جديــ ًدا للرياضــة البحرينيــة،
ً

ً
وتتويجــا لدعــم كبيــر ومســاندة كبيــرة
توليهــا القيــادة الحكيمــة للرياضــة
البحرينية بمختلف أنواعها.

السبت

 5أكتوبر 2019
 6صفر 1441

المذيع الداخلي يجري لقاء مع البطلة التي تظهر صورتها على شاشة الملعب

سلوى عيد بطلة العالم في سباق  400متر سيدات

أحـــــرزت ثـــالـــث أفـــضـــل زمــــن عــبــر الـــتـــاريـــخ ..وأهـــــدت الـــعـــرب أول ذهــبــيــة

بنسون سوري

حسن علي من الدوحة

ناصر بن حمد محتف ًال باإلنجاز في حسابه باإلنستغرام

بطلة البحرين لدى عبورها خط النهاية

فرحة سلوى عيد والعلم يرفرف

ّ
ً
تاريخــا جديــ ًدا لمملكــة البحريــن فــي بطولة العالــم أللعاب
ســطرت العــداءة ســلوى عيــد
القوى للرجال والسيدات التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة ،بعدما توجت بالمركز
األول والميدالية الذهبية في نهائي سباق  400متر سيدات مساء أمس األول (الخميس)
على استاد خليفة الدولي بزمن وقدره  48:14ثانية لتحقق ثالث أفضل زمن عبر التاريخ
في هذا السباق منذ  30عامً ا وتخطف أنظار الجماهير ووسائل اإلعالم العالمية.
وانطلقــت ســلوى مــن الحــارة الخامســة

متر للســيدات بال منازع بعدما ســجلت رقمً ا
ً
مدهشــا .واتســم الســباق بالنديــة والقــوة

 200متــر قبــل أن تنطلــق بســرعة فائقة من

واإلثــارة فــي ظــل وجــود كوكبــة مــن أبــرز

الخلــف فــي آخــر  200متــر وتفاجــأ كال مــن

العداءات من أمريكا وجامايكا وبولندا وهو

“شــوناي ميلــر أويبــو” مــن البهامــاس والتي

ما تكشــفه لغة األرقام عندما حققت ســلوى

حققــت المركــز الثانــي والميداليــة الفضيــة

عيــد أفضــل رقــم عالمــي فــي العــام الجاري

بزمــن وقــدره  ،48:37والعــداءة الجامايكية

 2019وثالــث افضــل زمن عبر التاريخ ،فيما

“شــيريكا جاكســون” التــي حققــت المركــز

حققــت “شــوناي ميلــر أويبــو” افضــل رقــم

الثالــث والميداليــة البرونزيــة بزمــن 49:47

قاري ،والعداءة الجامايكية الثالثة “شيريكا

لتحتــل المركــز الرابــع تقريبا فــي أول 150-

ثانية.

جاكســون” افضــل رقــم شــخصي ،والعداءة

وحطمت ســلوى معنويات أقوى منافســاتها

األمريكيــة الرابعــة “واديليــن جوناثــاس”

“شــوناي ميلــر أويبــو” وفاجأتهــا ،عندمــا
ً
جديــدا فــي مســيرتها
حققــت زمنــا قياســيا

ســجلت هــي األخــرى أفضــل رقــم شــخصي
بزمــن  49:60ثانيــة ،ومواطنتهــا العــداءة “

الرياضيــة لتنــزل تحــت حاجــز الـــ  49ثانيــة

فايلس فرانســيس” صاحبة المركز الخامس

بعدمــا كان افضل زمن لها هذا العام بملتقى

شــخصيا بزمن  49:61ثانية ،مما يعني
رقمً ا
ًّ

لــوزان بشــهر يوليــو الماضــي وقــدره 49:17

أن أول خمس عداءات في السباق جميعهن

ثانية.

نزلــن تحت حاجز الـــ  50ثانية وهو ما يؤكد

وفــور وصــول ســلوى عيــد إلى خــط النهاية

على قوة السباق.

وجهــت أنظارهــا إلــى الشاشــة اإللكترونيــة

والالفــت فــي الســباق هــو المركــز المتأخــر

وهــي مذهولــة مــن رقمهــا الجديــد فرحــة

الــذي حققتــه العــداءة األميركيــة “ فايلــس

بهــذا اإلنجــاز التاريخــي فيما بانــت عالمات

فرانســيس” بحلولهــا فــي المركــز الخامــس

االنكســار والخيبــة علــى ابــرز منافســتها

رغم أنها كان بطلة الســباق وحاملة الذهبية

“شوناي ميلر أويبو”.

في نسخة لندن .2017

وباتــت العــداءة ســلوى عيــد مرشــحة للفوز

وتجــذر اإلشــارة إلــى أن العــداءة األلمانيــة

بذهبيــة ســباق  400متــر للســيدات فــي

الشــرقية “ماريتــا كــوخ” هــي حاملــة الرقــم

أولمبيــاد طوكيــو  2020فــي ظــل تطــور

القياسي لهذا السباق مع  47.60ثانية منذ 6

مســتواها تدريجيــا بعدمــا فــازت بفضيــة

أكتوبر عام  ،1985تليها التشيكوســلوفاكية

ابراهام روتش في سباق  1500متر رجال

الذهبية األولى للعرب والبحرين وآسيا
أهــدت العــداءة ســلوى العيــد الميداليــة
الذهبيــة األولــى للعــرب فــي بطولــة العالــم
أللعــاب القــوى للرجــال والســيدات كمــا أنهــا
الميداليــة الذهبيــة األولــى لمملكــة البحرين
فــي االســتحقاق العالمــي وهــي الثالثــة فــي
النســخة الحالية بعدما توجــت العداءة روز
شــيليمو بفضيــة ماراثــون الســيدات ،وتوج
فريــق التتابــع المختلــط  4x400المكون من
ســلوى عيــد وأمينات جمال وعبــاس أبوبكر
وموسى عيسى بالبرونزية.
كمــا تمثــل تلــك الذهبيــة أهميــة كبيــرة فــي
مســيرة العــداءة ســلوى عيــد باعتبارها أول
ميداليــة ذهبية حصلت عليهــا في مونديال
ألعــاب القــوى ،كمــا أن تلــك الميداليــة هــي
األولــى لمملكة البحرين في ســباق  400متر

سلوى عيد خطفت أنظار وسائل اإلعالم

وأن الملعــب امتــأ بالجماهيــر علــى غيــر

عالميا في النســخة السابعة عشرة من بطولة
ًّ

الشــرفية لكافــة الجماهيــر المتواجــدة فــي

أحرزت العداءة سلوى عيد الميدالية الذهبية

العــادة ،حيــث قامــت عيــد بتأديــة التحيــة
الملعــب وهــي ملتفــة بعلــم مملكــة البحريــن
وســط تفاعــل جميــل مــن قبــل الحضــور
الــذي اعجــب بمســتواها ،كمــا نالــت ســلوى
نصي ًبــا وافــرًا مــن اهتمــام وســائل اإلعــام

العربيــة والعالميــة التي تهافتت على إجراء
اللقــاءات التلفزيونيــة والصحفيــة معهــا،
خصوصــا وأن أدائهــا كان مذهال ويظهر عن
ً
مدى اإلمكانات البارزة التي تتمتع بها.

ناصر بن حمد يحتفي باإلنجاز
العالمي عبر حسابه باالنستغرام
تفاعل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون

للسيدات ،وهي أول ميدالية ذهبية آسيوية

الشــباب ،رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب

وعربية في هذا الســباق ،مما يجعل اإلنجاز

والرياضــة مع اإلنجــاز العالمي الــذي حققته

بطولــة العالــم بنســخة لنــدن  2017وتوجت

“يارميــا كراتوشــفيلوفا” مــع  47.99ثانيــة

بلقــب الــدوري الماســي فــي  2018و2019

فــي الملعــب األولمبــي في هلســنكي في 10

تاريخيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

البطلة الذهبية سلوى عيد في بطولة العالم

وذهبيــة دورة األلعــاب اآلســيوية فــي

أغسطس عام  ،1983وتبدو الفرصة سانحة

البطلة الذهبية تثير اإلعجاب

أللعاب القوى عندما وضع سموه في حسابه

جاكرتــا  2018وذهبيــة بطولــة آســيا 2019

أمــام العــداءة ســلوى عيــد البالغة مــن العمر

أثارت العداءة سلوى عيد إعجاب الجماهير

وأخيــرًا ذهبيــة بطولــة العالــم  2019لتصبح

 21عامــا فــي تحطيــم الرقــم القياســي لهــذا

الحاضرة في اســتاد خليفــة الدولي لمتابعة

المصنفــة األولى على العالم في ســباق 400

السباق مستقبال.

خصوصا
ً
ســباق نهائــي  400متــر للســيدات،

الشــخصي باالنســتغرام عبر خدمة الـ story
صــورة العــداءة وإنجازهــا مــع صــورة لعلــم
المملكــة والميداليــة الذهبيــة التــي تجســد
رؤية سموه في اإلعالن عن “العصر الذهبي”
للرياضــة البحرينيــة وتحقيــق المزيــد مــن
اإلنجــازات المتميــزة لمملكتنــا الغاليــة ،وهو
امتــداد لمــا يقدمــه ســموه من دعــم ورعاية
واهتمــام لكافــة األبطــال فــي شــتى األلعاب
الرياضيــة ،وفــي رياضــة ألعــاب القــوى على
وجــه الخصوص التي تعتبر واجهة مشــرفة
للمملكة بشتى المحافل الخارجية.

الذهبية تقفز بالبحرين إلى المركز

العالم أللعاب القوى للرجال والســيدات بعدما
فــي ســباق  400متر ســيدات لترتفــع حصيلة
المملكــة إلــى ثالث ميداليــات (ذهبية وفضية
وبرونزيــة) .الميداليــة الذهبيــة رفعت ترتيب
البحرين من المركز  15إلى  8لغاية يوم أمس
الجمعــة  4أكتوبــر الجــاري ثامــن أيــام بطولــة
العالــم (قبــل انطالق منافســات يــوم الجمعة)
فيمــا يفصلنا عن نهاية مونديال ألعاب القوى
يوميــن فقــط .وما زالــت البحرين فــي المركز
األول عربيــا بتحقيقهــا للذهبيــة الوحيــدة
للعــرب فــي بطولــة العالــم وهــي مرشــحة
لتحقيــق مركز متقدم عن نســخة لندن 2017
والتــي احتلــت فيها المركــز  12وكان حينذاك
افضــل مركــز فــي تاريــخ مشــاركة البحريــن

مملكــة البحريــن فــي نهائــي ســباق ماراثون
الرجال (مسافة  42كيلومترا) الذي سينطلق
الساعة  23:59مساء على كورنيش الدوحة
وذلك من خالل العداءان الحســن العباســي
وبنسون سوري .ويطمح االثنان في تحقيق
نتيجــة إيجابية في ماراثــون الرجال بعدما
نجحــت العــداءة روز شــيليمو فــي تحقيــق
فضية ماراثون الســيدات .الحســن العباسي
يدخــل وفــي ســجله الرقــم  2:04:43ســاعة
وهــو أفضــل رقــم له وحققــه في  2ديســمبر
 2018بملتقــى فالنســيا ،بعدمــا حقــق المركز
الثانــي وحطــم الرقــم اآلســيوي المســجل
باســم العــداء اليابانــي “ ســيكيرو أوســاكا”
( 2:05:50ســاعة) ،أما العداء بنســون سوري
فإنــه يحتــل المركــز  69عالميــا فــي 2019
وكان افضل زمن له هذا العام  2:08:8ساعة

ببطولة العالم أللعاب القوى.

في  10مارس باليابان.

الوفد البحريني يحتفل بالذهبية

ومــن المتوقــع أن يواجــه المتســابقون فــي

احتفــل الوفد البحرينــي بالميدالية الذهبية
التي حققتها العداءة ســلوى عيد في استاد
خليفــة الدولــي ،حيــث تراقــص أعضــاء
ً
فرحا باإلنجــاز الرائع
الوفــد الفنــي واإلداري
وتبادلــوا التهانــي والتبريــكات معربيــن عــن
ســعادتهم الكبيــرة بمــا حققتــه ســلوى مــن
أداء مبهر خالل الســباق .وارتفع علم مملكة
البحريــن في المدرجات وحيا أعضاء الوفد
البطلة سلوى عيد وهنأوها باإلنجاز العالمي
الــذي حققتــه مبديــن فخرهــم واعتزازهــم
بالميدالية الذهبية والتي سيسجلها التاريخ
بأحرف من ذهب.

العباسي وسوري يخوضان
نهائي ماراثون الرجال اليوم

الثامن عالميًّا

فــي تاســع أيــام بطولــة العالم أللعــاب القوى

قفــزت مملكــة البحريــن إلــى المركــز الثامــن

للرجــال والســيدات اليــوم (الســبت) تشــارك

سلوى عيد تحيي الجمهور

ماراثــون الرجــال اليــوم صعوبــة كبيــرة
بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة
العاليــة والتي أدت إلى انســحاب الكثير من
العداءات في ماراثون الســيدات إما بســبب
اإلنهاك أو التعب أو اإلغماء ،األمر الذي ربما
يــؤدي إلــى تســجيل أبطــأ زمــن فــي تاريــخ
ماراثون الرجال أسوة بالسيدات.
ويحمــل الرقــم القياســي العالمي في ســباق
ماراثــون الرجــال العــداء الكينــي “ابيــل
كيــوري” بزمن  2:06:54ســاعة والذي حققه
في برلين بتاريخ  22أغسطس .2009

ابراهام يفقد حظوظ التأهل
بسباق  1500متر رجال
حقــق العــداء ابراهــام روتــش نتيجــة
متواضعــة في الدور األول من ســباق 1500
متــر للرجــال الــذي أقيم مســاء أمــس األول
الخميس بعدما جاء في المركز الرابع عشــر
ضمــن منافســات المجموعــة األولــى بزمــن
 3:45:19دقيقــة لتتالشــى حظوظــه فــي
بلوغ الدور التالي.
وفــاز بالمركــز األول فــي الســباق العــداء
النرويجــي “جاكوب” بزمن  3:37:67دقيقة،
ويليه العداء الفرنســي “اليكــس” في المركز
الثانــي بزمــن  3:37:69دقيقــة ثــم العــداء
األميركــي “ماثيــو” فــي المركز الثالــث بزمن
 3:37:69دقيقــة ليتأهــل الثالثــة معــا إلــى
جانــب أصحــاب المركــز الرابــع والخامــس

البحرين في المركز الثامن بالترتيب العام للميداليات

البطلة الذهبية العالمية تحتفل بإنجازها

الوفد البحريني يعيش فرحة اإلنجاز العالمي

والسادس.

خالد بن حمد يشهد فحص العبي “”BRAVE 27
أبوظبي  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شــهد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ
خالد بن حمد آل خليفة ،فحص الوزن لالعبين المشــاركين في النســخة الســابعة والعشــرين من بطولة بريف
لفنون القتال المختلطة للمحترفين “ ،”BRAVE 27والذي أقيم بمجمع ياس بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وحضــر فحــص الــوزن الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل

تعكــس حــرص الالعبيــن للوصــول إلــى الجاهزيــة

خليفــة ســفير مملكــة البحريــن لــدى دولــة اإلمــارات

المطلوبــة لخــوض المنافســات ،والتــي يتطلعــون مــن

العربيــة المتحــدة الشــقيقة ،وأعضــاء األجهــزة الفنيــة

خاللهــا لتقديــم المســتويات القتاليــة ،التــي تمنحهــم

واإلداريــة لالعبيــن وعــدد مــن محبــي وعشــاق رياضة

ً
مضيفــا ســموه أن قــوة
الفرصــة إلحــراز االنتصــارات،

فنون القتال المختلطة .وقد أعرب ســمو الشــيخ خالد

االســتعدادات ســيكون انعكاســها اإليجابي على ظهور

بــن حمــد آل خليفة عن ســعادته باالســتعدادات القوية

النزاالت بالشــكل المميز الذي يســهم في إبراز وإنجاح

لالعبين المشاركين ،مؤك ًدا سموه أن تلك التحضيرات

هذا النسخة من البطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع عملية الفحص
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السبت

المؤيد يزور اتحادات السلة والقدم والطائرة واليد

بــــحــــث مـــعـــهـــم الــــتــــكــــامــــل لـــــارتـــــقـــــاء بـــــاأللـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة

المؤيد لدى زيارته لالتحادات الرياضية
ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة:

زار وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد االتحاد البحريني لكرة الســلة والتقى

والفنيــة التــي تعــزز مــن مكانــة البحريــن

بســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة ،واالتحاد

علــى المســتوى العالمــي وتنظيمــه للــورش

البحريني لكرة القدم والتقى الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد البحريني

التدريبيــة والــدورات التــي يحاضــر فيهــا

لكرة القدم ،واالتحاد البحريني للكرة الطائرة والتقى الشيخ علي بن محمد آل خليفة

نخبــة مــن الخبرات فــي تطويــر المنظومة

رئيــس االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة ،واالتحاد البحريني لكرة اليــد والتقى النائب

اإلداريــة والفنيــة للكرة الطائــرة وتخريجه

علــي اســحاقي رئيس االتحــاد البحريني لكرة اليد وذلك بحضور محمد حســن النصف

للعديد من الكوادر.

األمين العام للجنة األولمبية البحرينية.
وخالل اللقاء بحث وزير شــؤون الشــباب

الرياضيــة والعمــل على تلبيــة احتياجاتها،

والرياضة مع رؤســاء االتحادات الرياضية

كما تحدث محمد حســن النصف عن أدوار

واألميــن العام للجنــة األولمبيــة البحرينية

اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة والداعمــة

التعــاون المشــترك بمــا يتوافــق مــع رؤيــة

للمنظومــة اإلداريــة والفنيــة لالتحــادات

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب
والرياضة واستراتيجية سمو الشيخ خالد
بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة والرامية إلى
تحقيــق أقصى درجات التعــاون والتكامل
في العمــل الرياضي ،وذلك بهدف االرتقاء
بمكونات الرياضة البحرينية وتهيئة البيئة
المناســبة لتطويرهــا وتحقيــق المزيــد مــن
اإلنجــازات في العصر الذهبي بما يتفق مع
البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشــبابي
والرياضــي “اســتجابة” وجعــل البحريــن
عاصمــة الشــباب والرياضــة باإلضافــة إلى
تأصيــل مبــادئ البيئــة التنافســية العادلــة
المفتوحة.
وتطــرّ ق أيمــن المؤيــد خــال اللقــاء مــع
االتحــادات الرياضيــة لــدور وزارة شــؤون

االرتقاء بكرة اليد
وقــ ّدم رئيس االتحــاد البحريني لكرة اليد
نظــرة االتحــاد لالرتقــاء بكرة اليــد وبكافة
منظومتهــا اإلداريــة والفنية بهدف تحقيق
المزيــد من اإلنجــازات للمنتخبات الوطنية

الرياضيــة بمــا يجعلهــا قــادرة علــى رعايــة

واألنديــة الرياضيــة فــي مختلــف المحافل

األلعاب الرياضية بصورة مثالية.

كمــا تطرق إلى األنديــة الوطنية المنضوية

وبحــث وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة

تحــت رايــة االتحــاد والمســابقات التــي

ورؤســاء االتحــادات الرياضيــة واألميــن

يقدمهــا باإلضافــة إلى المنشــآت الرياضية

العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة الســبل
الكفيلــة بدعــم ألعــاب كــرة الســلة والقــدم

والتســويق للمســابقات باإلضافــة إلــى

والطائــرة واليــد فــي المملكــة واالهتمــام

المشــاركات المقبلــة للمنتخبــات الوطنيــة

باكتشــاف المواهــب الرياضيــة ودعمهــا،

وطموحات االتحاد.

واالرتقــاء بالفــرق المختلفــة باألنديــة
والمســابقات

والمنتخبــات

المؤيد يشيد

وبعمليــة

التســويق الرياضــي وصناعــة الرياضــة
والترفيــه الرياضــي وتحفيــز الجماهيــر
باإلضافة إلى المنشآت الرياضية واالرتقاء
بالبنيــة التحتيــة الرياضية وتوزيع مالعب
مبــادرة  100ملعــب لتكــون فــي المناطــق
الداعمــة والمحتضنــة للمواهــب الرياضيــة
في األلعاب الجماعية.

القادمــة لالتحــاد البحريني لكرة الســلة بما

ينظمهــا االتحــاد للفئات العمريــة المختلفة

فيهــا المشــاركات الخارجيــة للمنتخبــات

ومركز التدريب والتطوير المعتمد من قبل

الوطنية باإلضافة إلى المسابقات الوطنية
والعمــل علــى تطوير كرة الســلة البحرينية
ومنظومتهــا اإلداريــة والفنيــة باإلضافــة
إلى المشــروعات المســتقبلية التــي ترتقي
برياضة كرة السلة البحرينية.

تطوير منظومة كرة السلة

االرتقاء بلعبة كرة القدم

والداعــم

وأثنــاء اجتمــاع وزيــر شــؤون الشــباب

لالتحــادات الرياضيــة واهتمامهــا الكبيــر

والرياضة مع ســمو الشــيخ عيسى بن علي

وخــال زيارته إلى مقر االتحاد البحريني
ً
عرضــا عــن كــرة
لكــرة القــدم قــ ّدم االتحــاد

بالعمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــن أجــل تطويــر

آل خليفــة واألميــن العــام للجنــة األولمبية

القــدم البحرينيــة والهيــكل اإلداري والفني

البحرينيــة تــم التطــرق إلى االســتحقاقات

والتنظيمــي لالتحــاد والمســابقات التــي

الشــباب

والرياضــة

اإلداري

مختلف أركان العملية اإلدارية باالتحادات

البسيتين يحقق فوزًا مثيرًا الرفاع

ختــام الجولــة  ٣لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز

الشــيخ علــي بن محمد آل خليفــة ،ضمن ختام
الممتاز لكرة القدم.
وجاءت المباراة مثيرة في مجرياتها ،إذ تقدم
الرفــاع بهدفيــن ،قبــل أن يعود الرفــاع ويعادل
النتيجة ،لكن البســيتين حســم األمور لصالحه
في اللحظات األخيرة بركلة جزاء.
وبالعــودة إلــى مجريــات المبــاراة ،فقــد تقــدم

مــن ركلة جــزاء .وحصــل البســيتين على ركلة
جزاء في الدقيقة ( ،)٥+٩٠وتقدم للكرة صالح

والمنتخبــات والمنشــآت الرياضيــة التابعة

طيلــة العــام والمســابقات المحليــة لكافــة

لالتحاد.

الفئــات العمريــة واإلنجــازات الرياضيــة

كمــا قام وزير شــؤون الشــباب والرياضية

التــي حققتهــا الكــرة الطائــرة فــي الفتــرة

واألميــن العام للجنــة األولمبيــة البحرينية

الماضيــة واســتضافة وتنظيــم البطــوالت

بزيــارة إلــى المنشــآت الرياضيــة واإلدارية

الرياضيــة المختلفــة فضال عــن مهام مركز

التابعــة لالتحــاد والتعــرف علــى مرافقهــا

البحريــن الدولــي لتطويــر الكــرة الطائــرة

واهمتيها بالنسبة لكرة القدم.

ودوره باعتبــاره مــن المرتكــزات اإلداريــة

المزيــد مــن اإلنجــازات التــي تؤكــد التطور
التصاعــدي للرياضــة البحرينيــة مشــيرًا
إلــى أن وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة
حريصــة علــى التكامــل والتعــاون مــع
االتحــادات الرياضيــة مــن أجــل االرتقــاء
باأللعــاب الرياضيــة ومنظومتهــا اإلداريــة
والفنية.

النجمة يطيح بالحالة ...والرفاع يعبر المدينة

اليــوم لقاء مؤجــل بيــن المحرق واالتحــاد بدوري الســلة

الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

منافســات الجولة الثالثة لدوري ناصر بن حمد

عبــر كميل األســود في الدقيقتيــن ( ،)٨٦و()٩٠

إلى المشاركات الخارجية لألندية الوطنية

واألنشــطة الرياضية التــي ينظمها االتحاد

في المملكة وتهيئة المناخ المالئم لتحقيق

صالة االتحاد البحريني لكرة السلة ،في ختام منافسات الجولة التاسعة من

التــي جمعــت الطرفيــن ،أمــس ،علــى اســتاد

( .)٦٣وســجل سماوي الرفاع هدفين متتاليين

المدربيــن واإلدارييــن والحــكام باإلضافــة

واألنديــة المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد

ســبيل رعايــة وتطويــر األلعــاب الرياضيــة

علــى التوالــي ،فــي المباراتيــن اللتيــن جمعتهمــا مســاء أمس (الجمعــة) ،على

الرفاع بثالثة أهداف مقابل اثنين ،في المباراة

الهــدف الثانــي للســفينة الزرقــاء فــي الدقيقــة

االتحــاد القــاري والعالمي والمهتــم بتأهيل

ً
عرضــا عــن لعبة الكرة الطائــرة في المملكة

التــي تقــوم بهــا االتحــادات الرياضيــة فــي

حقق فريقا الرفاع والنجمة نتيجة الفوز على حساب مدينة عيسى والحالة

حقق البســيتين فوزا ثمينا ومهما على حساب

الدقيقــة ( ،)١٧قبل أن يســجل البرازيلي تيمبو

كمــا قدم االتحاد البحرينــي للكرة الطائرة

والرياضــة بالجهــود الكبيــرة والواضحــة

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري

أحمد مهدي

البســيتين بهــدف لالعــب عبــدهللا دعيــج فــي

االهتمام بالكرة الطائرة

وبهذه المناسبة ،أشاد وزير شؤون الشباب

من لقاء البسيتين والرفاع

عبدالحميد وسجل الهدف الثالث وسط فرحة

وبنــاء علــى نتيجــة أمس ،فإن ترتيــب الدوري

بسيتينية كبيرة.

صــار كاآلتي:الحــد  ٧نقــاط ،األهلــي والمحــرق

أدار المبــاراة الحكــم عيســى عبــدهللا ،وعاونــه

 ٦نقــاط لــكل واحــد منهمــا ،المنامــة  ،٥النجمــة

نواف شاهين وعبدالرحمن الدوسري ،والحكم

والبســيتين  ٤نقــاط لــكل واحــد منهمــا ،الرفاع

الرابــع عبدالعزيــظ شــريدة ،وأشــهر الحكــم

الشــرقي والشــباب  ٣نقــاط لــكل واحــد منهمــا،

البطاقــة الحمــراء لالعب الرفــاع محمد صولة

الحالــة نقطــة واحــدة ،والرفــاع بــا نقــاط ،مــع

وإداري الفريق مصباح الكعبي.

وجود مباراة مؤجلة بين المحرق والرفاع.

وفــي المبــاراة األولــى ،لــم يواجــه

للدوري السداســي ،فيما وصل رصيد

ســماوي الرفــاع أدنــى صعوبــة مــن

الحالة إلى  ١٤نقطة.

الفــوز علــى منافســه مدينــة عيســى

وفــاز الحالــة فــي الربعيــن األول

بنتيجة قوامهــا  .٥٧/٧٩وعزز الرفاع

والثانــي بـــ ١٦/١٨و ،١٥/٢٠فيمــا فــاز

حســابه النقطــي رافعــا رصيــده إلــى

النجمــة فــي الربعين الثالــث واآلخير

 ١٦نقطــة ،فيمــا وصــل رصيــد مدينة

بـــ ١٣/١٧و ،١٥/١٧ليعــادل النتيجــة

عيســى إلى  ٩نقاط .وفاز الرفاع في

ويجر المباراة للشوط اإلضافي الذي

األشــواط الثالثــة األولــى بـــ ،١٦/١٩

حســم فيــه المواجهة بفــوزه في هذا

 ٢٠/٢٥و ،٨/٢٢فيمــا انتهــى الربــع

الشوط .١٤/١٩

األخير بالتعادل  .١٣/١٣وفي المباراة

ويلتقــي اليوم الســبت فريقا المحرق

الثانية ،ظفر النجمة بفوز مثير للغاية

واالتحــاد فــي لقــاء مؤجــل بيــن

على حساب الحالة بنتيجة .٨٠/٨٧

الطرفيــن مــن الجولــة الثامنــة ،وذلك

ورفــع النجمــة رصيــده إلــى  ١٤نقطة

مســاء ،علــى
ً
فــي الســاعة الســابعة

أشــعل بهــا المنافســة علــى التأهــل

صالة اتحاد اللعبة.

من لقاء النجمة والحالة
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المؤيد يهنئ العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

sports@albiladpress.com

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

رفــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد أســمى آيات التهانــي والتبريكات إلى عاهل البــاد جاللة الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وإلــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وإلى
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

Û Ûمــع اقتــراب نهايــة الشــهر

خليفة؛ بمناســبة فوز العداءة البحرينية ســلوى عيد ناصر بالميدالية الذهبية في ســباق 400م ضمن بطولة العالم

الثانــي مــن الموســم ،بــدا

أللعاب القوى مسجلة  48.14ثانية ،وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ.

واضحــا أن خطوات توتنهام
ً
المثقلــة تتّ جــه نحــو الطريق
العكســي .ال شــيء مــن هــذا

هاني اللولو

الفريــق يُ ذكــر بمــا كان عليــه
الوضــع قبــل  4شــهور ،حيــن

كان

فريــق

األرجنتينــي

ماوريســيو بوتشــيتينو على مرمى حجر من الظفــر باللقب األوروبي

وهنأ وزير شــؤون الشباب والرياضة

ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

وثمــن أيمــن المؤيــد الجهــود التــي

أيضــا ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال

خليفة؛ بمناســبة تحقيق هذا اإلنجاز

بذلهــا االتحــاد البحرينــي أللعــاب

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس

الجديــد للرياضــة البحرينيــة فــي

القوى برئاســة محمد عبداللطيف بن

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة

العصــر الذهبــي ،معتبــرا أن اإلنجــاز

جالل؛ من أجل تهيئة العداءة سلوى

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل

جــاء ثمــرة لدعم ســموها للمنتخبات

للوصــول إلــى منصــة التتويــج فــي

لرئيــس

الوطنيــة وتهيئــة األجــواء المثاليــة

المحفــل العالمي ،مشــيدا في الوقت

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة

أمــام منتســبيها لرفــع اســم البحريــن

ذاتــه بالمســتويات الكبيــرة التــي

رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

عاليا في مختلف المحافل الدولية.

قدمتهــا العــداءة ســلوى وإخالصهــا

خليفــة،

الكبير.

Û Ûحتــى فــي أرفــع مســتويات كرة القدم ،يمكــن أن يؤدي تــردي النتائج
النهيار ما تم بناؤه منذ سنوات؛ اللوم و”االتهام” المتبادل بين المدرب

والنائــب

األول

والالعبيــن عالمــة من عالمات “النهاية” ..عمليًّ ا ،بايرن بصم على ذلك

أيمن المؤيد

وتفانيهــا؛ مــن أجــل الوصــول إلــى
منصــة التتويــج ورفــع اســم وعلــم
البحرين عاليا.

بسباعية منزوعة الرحمة.

Û Ûالنتائــج الكبيــرة انطباعهــا متضــارب؛ اســتمرار التســجيل بنهــم أو
االكتفاء ،خياران أحالهما “مذنب”..

محاضرة “تطور العب الكراتيه على المدى البعيد”

قدم إنتر واحدً ا من أروع أشــواطه في كامب نو على مدار ســنوات،
ّ ÛÛ
قبــل أن يســقط أمــام برشــلونة الــذي لبــس بــدوره ثوبًــا ســاحرً ا طــال

انتظــاره ..يمكــن القــول أن المنهجيــة الدفاعيــة تؤتــي بثمارهــا طالما
امتزجــت بـــ “فكــرة هجومية” ،أمــا العودة لمدرســة الدفــاع التقليدية

فهي واحدة من األفكار الرجعية “الممنوعة” في زمن الحداثة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية  -المركز اإلعالمي:

Û Ûلويــس ســواريز وروبــرت ليفاندوفيســكي ..مهاجمــان برائحــة الزمن

نظــم االتحــاد البحرينــي للكراتيــه محاضــرة بعنــوان “تطــور العب الكراتيــه على المدى البعيــد” ،وذلك بقاعــة المؤتمرات الصحافية باســتاد البحريــن الوطني ،وذلك

الجميل.

بالتعاون مع األكاديمية األولمبية التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

Û Ûبســرعة البرق ،عاد الشــك ليحوم حول تشــكيلة ريال مدريد ..الفريق
الملكــي غريــب فــي بيته ،وحيّ ــز الخطأ في “مســابقته” يصغــر مع كل

وحضر هــذه المحاضرة رئيــس االتحاد

تعثر جديد.

البحرينــي للكراتيــه فــارس القصيبــي

Û Ûكــرة القــدم لعبــة جماعيــة يكونهــا عدد مــن المواقــف الفرديــة ،الربط

ومدربو لعبة الكراتيه وعدد من أعضاء
األنديــة ومراكــز التدريب الخاصة بهذه

واالنســجام وتــوزع المهــام هــي األســس التــي يقــوم عليهــا الفريــق،

اللعبة والالعبين وأولياء أمورهم.

ومســألة اختــال أي عنصــر منهــا مــن شــأنه أن يخل بالمعادلــة ككل..
وعليــه ،فــإن اقتنــاص اللمحة اإليجابية مســتحيل في ظــل الفوضى

وحاضــر فــي هــذه المحاضــرة مديــر

العارمة.

األكادينية األولمبية نبيل طه ،ومستشار
التدريــب من كندا جيــرارد لوزير ،حيث

Û Ûكرة القدم لعبة صعبة ..تكمن العبقرية في إظهار بساطتها.

قدمــا شــرحا عن آليــات إنتــاج الرياضي

Û Ûالنتائــج أم األداء؟ جدليــة أزلية ،لكــن ثمة عالمات في األداء تخفيها

العالمــي،

النتائج.

وكيفيــة

إعــداد

الالعــب

البحريني في لعبة الكراتيه على الشكل

Û Ûليفربــول بــات يضــرب أرقامً ــا تاريخيــة فــي عــدد االنتصــارات ،لكنها

الــذي يمكن مــن خالله تهيئتــه بالصورة

مسألة وقت قبل أن يتوقف!.

الصحيحــة التي تخدم تطلعات االتحاد

Û Ûقمــة مانشســتر يونايتــد وارســنال ترجمــت الواقــع ..في زمــن ما كان

في مشاركته بصورة مشرفة والمنافسة

جانب من المحاضرة

علــى إحــراز اإلنجــازات فــي المحافــل

ذلك غير الئق حتى لو جمعت المواجهة فريقي الرديف بالناديين!.

Û Ûيومــان مثيــران قبــل التوقف الدولــي “القاتل”؛ األنظــار تترقب “دربي
إيطاليــا”“ ،معركــة” تقليديــة شرســة ســتضع انتــر ويوفنتــوس علــى
المحــك ..مفتــرق طــرق كونتــي نحــو إعــان “الحقيقة” وســاري لدفع

عربون “الحب”.

celecao-9

@hotmail.com

الرياضية المختلفة.

العمــل التي رســمها المجلــس البحريني

الظــروف المالئمــة إلطــاق طاقاتــه

متطلعــا فــي الوقــت ذاتــه أن يحقــق

من جهته ،قال رئيس االتحاد البحريني

لأللعــاب القتاليــة برئاســة ســمو الشــيخ

وقدراتــه ،التــي يمكــن مــن خــال ذلــك

االتحاد األهداف التي رسمها من خالل

للكراتيــه فــارس القصيبــي“ :إن هــذه

ســلمان بــن محمــد آل خليفــة؛ للنهــوض

اختيــار الالعبيــن المميزيــن لتشــكيل

البرامــج التــي وضعها؛ مــن أجل تطوير

المحاضــرة تأتــي ضمــن البرامــج التــي

بهــذه األلعــاب الســيما لعبــة الكراتيــه،

المنتخبــات الوطنيــة بمختلــف الفئــات

لعبــة الكراتيه ،لتكون قادرة على إحراز

وضعه االتحــاد وفق الخطة التطويرية

وذلــك مــن خــال احتضــان الشــباب

العمريــة ،الوصــول بهــم للجاهزيــة

النتائج واإلنجازات التي تضاف لسجل

للعبــة الكراتيــه التــي تتوافق مــع آليات

البحرينــي الممــارس للعبــة ،وتهيئــة

المطلوبة لخوض مختلف المشــاركات”،

الرياضة البحرينية.

“الوسطى” يتخطى “الجنمة” بجدارة

في دوري سماهيج الكروي ..وبحضور الراعي جاسم القحطاني
اللجنة اإلعالمية
من تكريم الالعبين المميزين

قــدم فريــق المعتــوق نقــاط المبــاراة علــى طبق من ذهب لفريق واحة األطفال بعد أن غاب عدد من العبيه عن هذه المبــاراة ،فيما تلقى فريق األمجاد الهزيمة الثانية
على التوالي عندما القى فريق ريا للوالئم والذي تصدر ترتيب دوري ســماهيج بهذا الفوز ،فيما الوســطى تغلب على الجنمة بثالثة أهداف مقابل هدفين .وذلك في
الجولــة الرابعــة مــن دوري ســماهيج لكــرة القــدم الــذي يقــام بالتعاون مع نادي ســماهيج الثقافــي والرياضي وبرعاية صالــة  Energy Avenueممثالً بحضور جاســم

عبدالوهاب القحطاني مدير الصالة الذي كرم الحاصلين على جائزة أفضل العب في المباراة ،وبرعية مصانع الحايكي وميني مارت.

واحة األطفال يمطر المعتوق
بالخمسة
فــي المبــاراة األولــى ،ورغــم النقــص
العــددي في فريق المعتوق ،إال أن الفريق
صمــد أمــام القــوة الهجوميــة التــي دخــل
بهــا فريــق واحــة األطفــال بعــد انطــاق
صافــرة البدايــة ووابــل مــن التســديدات
التي وصلت لمرماه ،فيما اعتمد المعتوق
علــى الهجمــات المباغتــة حتــى ســنحت
لــه فرصــة التقــدم بالنتيجــة ولكــن لــم
جانب من المنافسات

يستثمرها بنجاح ،لتعود الكرة بهدف في

شــباكه أحرزه العب الفريق الســابق علي

دفاعــات المعتــوق بعــد ذلــك الــذي تأثــر

القدم برصيد تسع نقاط.

فتيل.

لعدم وجود دكة البدالء لتنتهي بخماسية
بطلهــا علــي فتيــل مســجالً أربعــة أهداف

الوسطى يتفوق على الجنمة

وفــي الشــوط ،اندفــع فريــق المعتــوق
بشــكل أكبــر بغية تعديــل النتيجة وواجه

لفريقه واحة األطفال.

صعوبــة فــي ظــل القــوة الدفاعيــة لفريق

ريا للوالئم يتألق في صدارة

واحــة األطفال ،ومع نــزول علي المعتوق
للميــدان انتقلــت قيــادة المبــاراة مــن
الخــارج إلــى الداخــل لتتفــكك دفاعــات
واحــة األطفــال وليحــرز علــي الحايكــي
بدوره هدف التعادل.
وعــاد الالعــب علــي فتيل ليحــرز الهدف
الثانــي علــى فريقــه الســابق ،وانهــارت

الدوري

يشهد مضمار سباقات الخيل في نيوماركت البريطاني الشهير اليوم إقامة سباق
كأس مملكــة البحريــن لســباق الخيل فــي بريطانيا ،والذي يقام ســنويا هناك وذلك
اســتمرارا لحضور وتواجد اســم مملكة البحرين في أكبر وأعرق مضامير ســباقات
الخيــل العالميــة وبما يعكس الســمعة الطيبة والصورة المشــرفة لالهتمام والدعم
الــذي تحظــى بــه رياضــات الفروســية وســباقات الخيــل البحرينيــة وإبرازهــا فــي
المحافل ومضامير السباقات الخارجية.
وقــد اكتملــت االســتعدادات والترتيبــات

الخيل في بريطانيا السباق الثاني الذي يقام

التنظيميــة إلقامــة ســباق كأس مملكــة

ســنويا برعايــة مملكــة البحريــن فــي مضمــار

البحريــن الســنوي مــن خالل الترتيبــات التي

ســباقات نيوماركــت الشــهير بجانــب كأس

قام بها نادي راشــد للفروســية وسباق الخيل

البحريــن الــذي يقــام ســنويا فــي شــهر يوليو

بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الخارجيــة

منــذ العــام  ،1978ويحظــى باهتمــام كبيــر

وســفارة مملكة البحريــن في بريطانيا ونادي

مــن المــاك وإســطبالت الخيــل مــن مختلــف

نيوماركــت البريطانــي؛ مــن أجــل التنظيــم

أنحاء العالم الذين يحرصون على المشــاركة

للوالئــم مــن االنفــراد بصــدارة الــدوري
فــي رصيد فريق األمجــاد بهدفين مقابل

والحيــاك برصيــد ســبع نقاط خلــف فريق

هــدف ،ليتصــدر دوري ســماهيج لكــرة

ريا للوالئم متصدر الترتيب.

بعدما ســجل الهزيمة الثانية على التوالي

يقام ضمن أشواط عدة من مهرجان السباق.
كما ســيحظى ســباق مملكة البحرين باهتمام
جماهيــري وإعالمــي كما جــرت العادة ،حيث
تقــوم العديــد مــن القنــوات العالميــة المهتمة
بنقل منافســات الســباق على الهواء مباشــرة
بجانــب الحضــور الجماهيــري الكبيــر الــذي
يحــرص علــى حضــور هــذا الســباق فــي أكبر
المضاميــر العالميــة ،وهــو مــا يمثــل مكســبا

المثالي للســباق وإنجاحه بالصورة المشــرفة
كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.

مــن الجيــاد القويــة والفرســان البارزين ،وهو

ويعتبــر ســباق كأس مملكــة البحريــن لســباق

مــا يرفــع درجــة المنافســة علــى الفــوز بكأس

العالمية.

الجنمــة بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن،
الرابعة فيما صعد فريق الوســطى للمركز
ً
مشــاركة مع فريــق واحة األطفال
الثانــي

البحريــن والجوائــز المخصصة للســباق الذي

واإلعــداد لهــذا الســباق الســنوي بمجموعــة

تمكــن فريــق الوســطى من إســقاط فريق

ّ
تمكــن فريــق ريــا
فــي المبــاراة الثانيــة،

وسط اهتمام
إعالمي دولي
ومشاركة عالمية

فــي أعــرق وأكبــر مضاميــر ســباقات الخيــل

وفــي ثالــث مباريــات الجولــة الرابعــة

ليتجمــد رصيــد الجنمــة عنــد النقطــة

اليوم كأس البحرين للخيل في نيوماركت
اللجنة اإلعالمية

بثالثة أهداف

إعالميــا ويبرز ســمعة طيبة لمملكــة البحرين
لقطة من سباق البحرين في نيوماركت العام الماضي
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“التنين” تحتفل باليوم الوطني الصيني

والـــــزوار
حــضــور الفـــت مــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن
ّ

السبت

إعداد :هبة محسن

 5أكتوبر 2019
 6صفر 1441

للتواصل17111509 :

بمناســبة اليوم الوطني السبعين لجمهورية
الصين الشــعبية ،نظمت مدينة التنين ،أكبر
مركز تسوق للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة
ً
خاصا يوم الثالثاء األول
ً
احتفال
البحريــن،
من شهر أكتوبر الجاري بالمجمع الواقع في
ديار المحرق.
باإلضافــة إلــى المتســوقين مــن مملكــة
والســياح مــن خارجها،
البحريــن والزائريــن
ّ
حضــر اإلحتفــال ضيــف الشــرف ،ســفير

جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة
البحريــن أنــور حبيــب هللا ،ورئيس مجلس
ّ
المشغلة
إدارة شــركة  ،Chinamexالشــركة
لمدينة التنين باتريك جينج شوا ،والرئيس

الصيني والنهضة اإلقتصادية التي شهدتها

الترفيهيــة وإقامــة المناســبات واالفعاليــات

يتم دعوتي هنا لالحتفال بالذكرى السبعين

وعدد من الشخصيات اإلجتماعية والمهمّ ة.

جمهوريــة الصيــن الشــعبية ،وذلــك وســط

الدوليــة واالجتماعية بمشــاركة المواطنين

لتأســيس جمهورية الصين الشــعبية .أتمنى

وتضمّ ــن اإلحتفــال عــد ًدا مــن الفعاليــات

حضور وتفاعل من شــخصية مدينة التنين
الخاصــة “دي دي التنيــن” ،والــذي ّ
رحــب

والمقيميــن والــزوار ،وذلــك لتضمــن لهــم

لبلدنــا العظيــم المزيــد من االزدهــار وأتمنى

المختلفــة التــي عرّفــت الحضــور بالثقافــة

بالحضــور وأضفى جوًّ ا مــن البهجة والمرح

تجربــة تســوّ ق ممتعــة فــي المجمــع حيــث
ّ
التبضــع مــن مجموعــة واســعة
يمكنهــم

للجميــع التوفيق والســعادة .أريــد أن أتقدم

الصينيــة العريقــة عبــر العــروض التقليديــة

على اإلحتفال.

مــن العــروض والمنتجــات الصينيــة عاليــة

الموســيقية والراقصة ،باإلضافة إلى عرض

ويأتــي هــذا اإلحتفال ضمن حــرص والتزام

التنفيــذي لديــار المحــرق أحمــد العمــادي،

مدينــة التنيــن بتنظيــم مختلــف األنشــطة

تســجيل مصوّ ر عن عادات وتقاليد الشــعب

الجــودة .وعبــر حبيــب هللا عــن ســعادته
بحضور اإلحتفال ً
قائل“ :يشرفني كثيرا أن

بالشــكر الجزيــل لمواطنينــا وأصدقائنــا
ً
شــكرا لكــم لدعمكم لعملنا .أود
البحرينيين.

أن أؤكد بأن السفارة لن ت ّدخر جه ًدا في أن

السيارات األوروبية :تخفيضات مذهلة على العتبات الجانبية

تستمر في تقديم خدماتها لكم”.

عاشور تكمل برنامج التحول الرقمي التعليمي
هنــأت شــركة مطــار البحريــن ،الجهــة المســؤولة

ّ
تكفل بتدريب
مــع مجلس التنميــة االقتصادية الذي

عــن إدارة وتشــغيل مطــار البحريــن الدولــي ،إداري

 100بحرينــي بالتعــاون مــع “ركــة مكتــب العائلــة”

تطبيقــات تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت ،وفاء

للمشــاركة فــي البرنامــج وبناء مهاراتهــم لدعم النمو

عاشــور ،على إكمال برنامــج التحول الرقمي “منصة

االقتصــادي لمملكــة البحريــن عبــر التحــول الرقمــي

الســتراتيجيات النجاح” التعليمــي عبر االنترنت من

هذا وينسجم البرنامج مع استراتيجية شركة مطار

معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا وذلــك بالتعاون

البحرين لرقمنة العمليات في مطار البحرين الدولي.

اعلنت شركة السيارات األوروبية

تناســب جميــع العمــاء .ويتوفــر

تقديــم

العــرض علــى العتبــات القابلــة

عــروض حصريــة لفتــرة محدودة

للنشــر لــكل مــن طراز رينــج روﭬر،

علــى العتبــات الجانبيــة األصليــة

رينــج روﭬر ســبورت ،رينــج روﭬر

المخصصــة لطــرازات مختارة من

ﭬيالر ،وســيارة جاكوار .F-PACE

سيارات جاكوار الند روﭬر.

وسيحظى مالك سيارة جاكوار E-

للعمــاء

الكــرام،

وتقــدم

وفاء عاشور

عــن

الســيارات

 PACEبتخفيضــات حصرية على

شــركة

األوروبيــة خصمً ــا بنســبة تصــل

العتبــات الجانبية الثابتــة .ويمتاز

إلى  45%علــى العتبات الجانبية،

هــذا النــوع مــن اإلكسســوارات

وهــو يعكــس التزامهــا بتوفيــر

بفخامة وعملية تضفي المزيد من

إكسســوارات

أصليــة

بأســعار

التميز للمركبة.

“السالم” يطلق “وكالة الجوهر للتوفير”

الــــخــــيــــار األمـــــثـــــل لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــصـــــروفـــــات الــتــعــلــيــم

أعلــن مصــرف الســام  -البحريــن،
المصــرف الرائــد المتوافق مــع أحكام
الشــريعة اإلســامية فــي المملكــة،
إطالق برنامج وكالة الجوهر الجديد
ً
منتجــا مبتكرً ا
للتوفيــر ،والــذي يعتبر
لالدخــار مــن أجــل مســتقبل دراســي
ً
أيضا
أفضــل لألبناء كما يوفر للعمالء

“السيف” يستضيف منتسبي نادي عبدالرحمن كانو
اســتضاف مجمــع الســيف – ضاحيــة

احتفاءً بهذه المناسبة والتي تضمنت

الســيف أعضــاء ومنتســبي نــادي عبد

أداء مباشــرًا لفــن العرضــة والفنــون

الرحمــن كانــو االجتماعــي للوالديــن،

التقليديــة الشــعبية .وســعى برنامــج

وذلــك بمناســبة العيــد الوطنــي

االحتفــاالت كذلــك إلــى مشــاركة

الســعودي .وقد جاء هذا على هامش

زوار المجمــع مــن المملكــة الشــقيقة

االحتفــاالت التــي نظمهــا المجمــع،

احتفاالتهــم الوطنيــة بهــدف تعزيــز

خالل الفترة ما بين  19و  23سبتمبر،

العالقات بين الشعبين.

معــدالت ربــح تنافســية متوقعــة مــع
مزايا تغطية تكافلية.
واحتفــاء بتدشــين المنتــج الجديــد،
ً

يمثــل هــذا الحــل االدخــاري المبتكــر

خصيصــا لتلبيــة احتياجــات
ً
ُمصممــة

الخيــار األمثــل لتغطيــة مصروفــات

عمالئه .فرغم جدية المحاولة ،إال إنه
ً
عادة ما يتعذر على معظم األشخاص

اســتخدامه ألي غــرض آخــر مثــل

من  3أو  5سنوات.

الزفــاف أو إيــداع لشــراء مســكن أو

االدخار بشــكل دوري منتظم لتحقيق
ً
خاصة فيما
متطلباتهم طويلة األجل،

وسيحصل العمالء على معدالت ربح

حاالت الطوارئ.

يتعلــق بتعليم أبنائهم في المســتقبل.

تنافســية متوقعــة علــى مســاهماتهم

وقــال رئيــس الخدمــات المصرفيــة

لــذا فإننــا نهــدف مــن خــال برنامــج

الشــهرية ،باإلضافة إلــى مزايا حماية

لألفــراد محمــد بوحجــي“ :لطالمــا

وكالــة الجوهــر إلى مســاعدة العمالء

تكافليــة لتعليــم األبنــاء أو تأميــن

حافــظ مصــرف الســام علــى التزامه

على إدراك حقيقة أن االدخار الصغير

تكافلــي علــى الحيــاة .وفــي حيــن

بتوفيــر خدمــات مصرفيــة متطــورة

يمكن أن يثمر عن مستقبل كبير”.

سيطلق المصرف عرض خاص خالل
الفتــرة مــن  1أكتوبر إلــى  30نوفمبر،
والتــي ســيتم خاللهــا إجــراء ســحب
لمنح اثنيــن من العمالء للفوز بفرصة
مضاعفة مساهماتهم لعام كامل.
ويتألــف برنامــج وكالــة الجوهــر مــن
 3باقــات بحــد ثابــت للمســاهمات
الشهرية يبلغ  30أو  80أو  150دينارً ا
بحرينيــا ،ويمتــد لفترتيــن محددتيــن
ً

موظفو “الدبلومات” يزورون األطفال المرضى

كبيـــرا فـــي نفـــوس ذويهـــم
أثـــرا
خطـــوة حققـــت
ً
ً

محمد بوحجي

“الملكية للبنات” تستضيف الملحق الثقافي الكويتي

الطرفــان بحثــا التعــاون فــي الفعاليــات الثقافيــة

ضمــن الفعاليــات التــي ينتهجهــا فنــدق

اســتضافت الجامعة الملكية للبنات الملحق

الدبلومــات راديســون بلــو ريزيدنــس آنــد

الثقافــي لدولــة الكويــت عبــد هللا الكنــدري
ومنــال خليــل وعبــد الحميــد الحســن مــن

ســبا والتــي تحمــل فــي طياتهــا التفاعــل

مكتــب الملحق الثقافــي الكويتي وذلك في

مــع المجتمــع المحلــي وإلقــاء الضــوء علــى

حرمهــا الجامعــي الكائــن بالرفــاع الغربــي،

مؤسســات المملكــة العامــة والخاصــة

بهدف اإلطالع على سبل التعاون وتعزيزها

وتشــجيع فئــة الشــباب واالهتمــام بــذوي

بيــن الطرفيــن ،باإلضافــة الــى التعــاون

االحتياجــات الخاصــة ،قامــت مجموعة من

األكاديمــي بيــن الجامعــة الملكيــة للبنــات
والجامعات الكويتية فضالً عن بحث اوجه

موظفي الفندق بتنســيق من مديرة الموارد
البشــرية مريم المســقطي بزيارة وحدة عبد

التعاون بين الجامعة ووزارة التعليم العالي

هللا خليــل كانــو ألورام األطفــال فــي مجمع
الســلمانية الطبــي حيــث تــم زيــارة األطفال
والتحــدث إليهــم والتعــرف عليهــم ومنحهم
مجموعة من الهدايا.

المحلي.
وأكــد العجــاوي أن مثــل هــذه الزيــارات

كمــا أشــاد بأهمية هذه المبــادرات لما لها من
أثر كبير في نفوس األطفال وذويهم.

تحــرص إدارة شــركة الفنــادق الوطنيــة

تعكس سياســة الشــركة فــي تنظيــم العديد

ومن خالل هذه الزيارة قام الفريق باإلطالع

مــن الفعاليــات التــي تحتضــن أهــداف

على األنشــطة المختلفة التي يقدمها المركز

الشــركة المالكــة لفنــدق الدبلومــات ممثلــة

المســؤولية االجتماعية ومن شأنها تخفيف

بالتعــاون مــع جمعيــة المســتقبل الشــبابية

برئيســها التنفيذي زاهر العجاوي على اتباع

معاناة هذه الفئة والتي تعتبر أحد متطلبات

التــي أطلقــت مبــادرة “ابتســامة” لدعــم

عالجهم الرئيسية.

األطفال المصابين بالسرطان.

هــذا النهــج الذي يقوم علــى خدمة المجتمع

التعليــم فــي المســتقبل ،إال إنــه يمكن

الكويتيــة لنيــل االعتماديــة وكذلــك ســبل
التعاون في الفعاليات الثقافية.
واســتقبل القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة
الملكيــة للبنــات ديفيــد ســتيوارت وفــد
ّ
مشــيدا بعمق
الملحقيــة الثقافيــة الكويتيــة
العالقــات التــي تربــط مملكــة البحريــن
بدولة الكويت .كما أشــاد ســتيوارت بجهود

الملحقيــة الثقافيــة الكويتيــة ودعمهــا

تأسيســها وحتــى اللحظــة ،متمثلــة فــي

للطلبــة والطالبــات والقطــاع التعليمــي فــي

نيلهــا االعتماديــة مــن مجلــس التعليــم

كال البلديــن .وقــد كان فــي اســتقبال وفــد

العالــي فــي مملكــة البحريــن واالعتماديــة

الملحقيــة الثقافيــة الكويتية ممثلي اإلدارة

الدوليــة آســيك ،باإلضافــة الــى اعتــراف

العليــا بالجامعــة الملكيــة للبنــات باإلضافــة

المملكــة العربيــة الســعودية لتخصصــات

إلــى عمــداء الكليــات ومــدراء اإلدارات

البكالوريــوس في الجامعــة الملكية للبنات،

المختلفة.

ولتخصصــات كلية العلوم المالية واإلدارية
الثقافيــة

مــن قبــل دولــة الكويــت ،باإلضافــة الــى

الكويتيــة علــى موجــز باالنجــازات التــي

اعتــراف وزارة التعليــم العالــي في ســلطنة

وأطلــع

أعضــاء

الملحقيــة

حققتهــا الجامعــة الملكيــة للبنــات منــذ

عمان لجميع البرامج.
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ودّ عت الفنانة السورية أمل
عرفة الجمهور بتدوينة
أعلنت فيها إغالق صفحتها
الخاصة بسبب التنمّ ر

المهرج الخطير “ ”Jokerفي البحرين

والتعليقات الجارحة
والساخرة .حيث كتبت“ :إلى
األصدقاء لم أحذف أحدً ا
لكني سأودّ عكم بهذا الفيديو
اللطيف البنتي (روحي)
وأتفرّ غ لحياتي ومهنتي.

السبت
األحد

2019
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“أميــر الجريمة” كما هو مشــهور بيــن قراء الروايــات الهزلية
طارق البحار

على مدى اشــهر احتل الممثل المبدع خواكين فونيكس بشــخصية الجوكر أغلفة أشــهر المجالت الســينمائية والرجالية بســبب فيلمه
الجديــد ( )Jokerالمرشــح بقــوة لألوســكار مــن انتــاج دي ســي الرائعــة التــي جهزت لنا أهــم أفالم العــام وأكثرها ترق ًبــا ،وهاهي تصل

البحرين ودول المنطقة ،حيث نظمت سينما سينيبوليس البحرين في مجمع ارتيوم بسار العرض الخاص للفيلم بديكورات وتجهيزات
خاصة له وســط اهتمام وحضور كبير من عشــاق الشــخصية والمتابعين من صحافة ومشــاهير ونجوم السوشــال ميديا في المملكة
والذين صفقوا كثيرا اثناء عرض الفيلم للنجم خواكين فينكس اما قدمه من اداء خصوصا مع ضحكاته المثيرة للجدل في الفيلم!
الفيلــم الــذي ســجل انتصــارًا كبيــرًا مؤخرًا
بعــد فــوزه بجائــزة أفضــل فيلــم فــي
مهرجان فينيســيا الســينمائى الدولى ،إلى
جانــب حصولــه علــى إشــادات كبيــرة على
المســتوى النقدي حول العالم يشق طريقه
بقــوة إلــى عــدة جوائــز قادمــة تصــل إلــى
األوســكار ،حيــث تــدور أحــداث الفيلم في

“ذا دارك نايت” للمخرج كريستوفر نوالن.

عــام  ،1981عندمــا يتحــول “آرثــر فليــك”

وقــال الناقــد ديفيــد إيرليــش مــن موقــع

مــن ممثــل كوميــدي فاشــل يعيــش حيــاة

“إنــدي وايــر” ،إن فيلــم “الجوكــر” أذكــى

مضطربــة مليئــة بالمشــاكل إلــى أســطورة

اختــراع لســينما “األبطــال الخارقيــن” منــذ

مخيفة في مدينة “جوثام” ،لتصبح غارقة

“نيو جبلة” يعيد الفرج إلى المسرح
يســتعد الفنــان القديــر ســعد الفــرج

وعبدهللا الخضر وآخرون.

لبــدء بروفــات عملــه المســرحي

وتقع أحداث المسرحية ،بعد حادثة

الجديــد “نيــو جبلــة” المقــرر عرضــه
ضمــن فعاليــات الموســم الثقافــي

تتســبب بدمــار كوكب
كونيــة كبيرة
َّ
األرض ،تقــوم الهجــرات الجماعيــة

الثالــث لمركــز جابر األحمــد الثقافي

مــن دول العالــم األول إلــى كوكــب

خــال الفتــرة من  4إلى  14ديســمبر

المريــخ ،وتتســلل عائلــة كويتيــة

المقبــل و 15إلــى  18ينايــر من العام

واحــدة معهم في المركبة الفضائية،

الجديــد ،ويضــم العمــل إلــى جانــب

أمــا بقيــة مواطنــي الكويــت ودول

الفــرج ،نخبــة مــن الفنانيــن منهــم

العالــم الثالث فيهاجرون إلى كوكب

عبدالرحمن العقل ،وهدى الخطيب،

زحل.

فــي الجريمــة والفوضــى ،الفيلــم مأخــوذ

كمهرج أجير في النهار ،وذلك أمال منه في

عــن الدور الذي يعرض حاليا في ســينمات

عـ�ن شـ�خصية “جوكـ�ر” مـ�ن“  “�DC Com

أن يكــون فنــان “ســتاند أب كوميــدي” فــي

البحريــن ،ويضــم عــددا هائــل مــن أهــم

 ،”icsولكنــه الفيلــم األول ضمــن سلســلة

المســاء ،ولكــن يواجــه “آرثــر” سلســلة مــن

وأشــهر نجــوم هوليــوود ،أبرزهــم روبيرت

مــن األفــام منفصلــة عــن عالــم “دي ســي”

الضغوطات النفسية واإلهانات المتواصلة

دى نيــرو وزازى بيتــز ومــارك مــارون وبيل

السينمائي.

مــن جانــب المجتمــع ،تكــون الســبب فــي

كامب وبراين كالين وغيرهم.

فيلــم “ ”Jokerالجديــر بالمشــاهدة مــن

ميــاد “ ،”Jokerذلك الشــرير الســيكوباتي،

نــال الفيلــم ثنــاء مميــزا مــن ســينمائيين

بطولــة الممثــل األمريكي المبــدع خواكين

الــذي يتــوج بلقب “أمير الجريمــة المهرج”،

متخصصين فقــد كتب الناقد ديفيد روني

فينيكــس ،ومــن إخراج تــود فيليبس الذي

كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

مــن مجلــة “هوليــوود ريبورتــر” األميركيــة

ابــدع مــع نجــم الفيلــم فــي تقديــم رؤيــة

الفيلــم جديــر جــدا للمشــاهدة ،فهــو مــن

“إن الجــو العــام للفيلــم رائــع ،فهــو يســلط

خاصــة لشــخصية “الجوكــر” ،أشــهر شــرير

أفضــل أفــام هولييــود فــى القــرن ال ،21

الضــوء علــى األداء المثيــر للقلــق والغرابة

في عالم مجالت “الكوميكس” ،وألد أعداء

بســبب المهنيــة العاليــة التــي ظهــر بهــا

لــدى فينيكــس الذي ينقل خفايا شــخصية

“باتمــان” ،مــن خــال ســردهم لقصــة “آرثــر

بطــل العمــل “فيلســوف هوليوود”خواكين

الجوكر بشــكل مجنــون ومخيف ينتقل بنا

فليــك” ،وهــو مواطن يكافح من أجل شــق

فينيكــس الــذي توقــع العديــد مــن النقــاد

إلــى مرحلة الشــفقة” .وأضاف “هــذا الفيلم

طريقــه في مجتمع مدينة “غوثام” ،بالعمل

الكبــار أن يســتطع خطف جائزة األوســكار

هــو أفضل أفــام قصص باتمــان منذ فيلم

فيلم “ذا دارك نايت”.
وأشــار إلى أنه “نســخة أصلية حقيقية من
المؤكــد أن يتــم تذكرهــا كواحدة مــن أكثر
األفــام االســتعادية فــي القــرن الحــادي
والعشــرين .الفيلــم بمثابة صرخة حاشــدة
للتعبيــر عــن اإلحســاس بالشــفقة علــى
الذات”.
وأشــار الناقــد تيــري وايــت مــن مجلــة
“إمبايــر” أن “الفيلــم عبــارة عــن دراســة
حزينــة ،فوضويــة ،عــن األشــخاص غيــر
المرئييــن الــذي أدار لهــم العالــم ظهــره،
فتسلسل شخصية آرثر فليك يبدأ بالتطور
شيئا فشيئا حتى يصل إلى أقصى درجات
جموحه”.

عال الدين

بخط اإليد

تأجيل الفلوس

بدأ الفنان محمد سعد األسبوع الماضي بروفات مسرحية “عالء

تظهر النجمة حال شــيحة في مسلســل “بخــط اإليد” للنجم

اعلنت الشــركة المنتجة لفيلــم الفنان تامر حســني الجديد

ليجســد شخصية مارد الجني المصباح
ِّ
انضم للعمل أخيرا،

ينتمي لنوعية الـ 45حلقة ،حيث تواصل شــركة ســينرجي،

السينما إلى موسم منتصف العام الدراسي ،خالفا لما كان

الديــن” ،ألحمد عز وروبي ،مع المخرج مجــدي الهواري ،حيث

صنــاع العمل التعاقدات
خالل أحداث المســرحية ،ويواصل ُ
مع باقي أبطال المسرحية.

وكان محمد ســعد من أوائل المرشــحين لتجســيد شخصية

المارد ،لكن بســبب حالة اإلحباط التي كان يعانيها ،بسبب فيلمه

لصناع المسرحية.
األخير “محمد حسين” ،لعدم تحقيقه النجاح قدَّ م اعتذاره ُ

“الفلوس” ،فــي بيان أصدرته ،عن تأجيل عرض الفيلم بدور

أحمد رزق ،كضيفة شرف في الحلقة األولى من العمل ،الذي

مقررا بطرحه بداية الشــهر الجاري ،لكن لم يتم االســتقرار

الجهة المنتجة ،إبرام التعاقدات مع الفنانين المشــاركين

فــي البطولــة ،اســتعدادا النطــاق التصوير خــال األيام

علــى اليوم بدقــة .يأتي ذلك رغــم طرح الشــركة المنتجة

وعادت حال إلى التمثيل هذا العام بعد اعتزال دام  12عاماً ،حيث

أن جرى تأجيل عرضه في موســم عيــد األضحى الماضي ،لعدم

بوســترات دعائية للفيلم في شــوارع وميادين القاهرة ،بعد

المقبلة ،حتى يعرض في الموسم الشتوي

انتهاء التصوير ،وظهر تامر متصدرا الملصق الدعائي.

قدمت مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان.

 5أكتوبر
1905

1789
النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فيرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.

1910
قيام ثورة  5أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

ويلبر رايت يقطع مسافة

1914

ميل في 39
ً 24
دقيقة مستخدمً ا

الحرب العالمية األولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

طائرته
المسماة رايت
فالير  ،3وهو

2000
مظاهرات عارمة في مدينة بلغراد أدت الستقالة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في اليوم التالي.

ما أعتبر رقمً ا قياسيً ا
صمد حتى سنة 1908

2017
فوز البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل في األدب لسنة .2017

الميزان

الحمل

كن دبلوماسي ًا ومتفهماً ،حافظ على معنوياتك.

ابق حذراً.
تعاكسك بعض األمور بقوةَ ،

العقرب

الثور

إيجابيتك ،قد ال يفهم اآلخرون حوافزك.

انتبه فقد ترهق أعصابك أو تعيش بلبلة.

القوس

الجوزاء

مكاسب المعنوية والمالية ما يجعلك مميز.

تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على
التركيز.

السرطان

الجدي

تطرق أبواب كبيرة وتحصل على موافقة ما.

األسد

تنعم بفترة مميزة من البحبوحة والنجاح.

الدلو
توسع دائرة تحالفاتك وتنتصر على الخصوم.

العذراء

ال أزمات صحية ال يمكن تخطيها ،فقط تحلى
بالثقة.

الحوت
االنتباه إلى ضرورة اعتماد الئحة الطعام
الصحي.

يزعجك أشخاص ال يفون بوعودهم ،احذر
الخالفات.

tariq_albahhar
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مشاركة بحرينية في حفل افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون األدائية
أسامة الماجد
شارك كل من الناقد المسرحي البحريني يوسف الحمدان ورئيس اتحاد جمعيات المسارح
األهليــة البحرينيــة الفنــان يعقــوب يوســف والفنان عبدهللا ملــك والفنان خليفــة العريفي
في حفل افتتاح أكاديمية الشــارقة للفنون األدائية الذي أقيم تحت رعاية ســموّ الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي ،عضو المجلس األعلــى ،حاكم الشــارقة ،إلى جانب
مجموعــة مــن كبــار الفنانيــن من كافة الــدول العربية ،وتعــد األكاديمية األولــى من نوعها
في العالم العربي ،المتخصصة في الفنون المســرحية واألدائية ،وتعمل على إعداد جيل
مؤهل في فنون المسرح ،بكافة تخصصاته ،وفق أحدث أساليب التعليم والتعلم العالمي

» »هاجمت الهيئة الوطنية األرمينية في الواليات المتّحدة نجمة تلفزيون
الواقع كيم كارديشيان األميركية من أصول أرمينية بسبب صناعة
ماركتها الخاصة بمشدات البطن في تركيا.
إال أنها بررت بردها عبر “تويتر” كاتبة“ :حين بدأت بتحقيق حلمي
بتأسيس ماركة خاصة بمشدات الخصر ،أردت صنعها بأفضل طريقة
ممكنة .وبعد استشارة الكثير من الخبراء والبحث العالمي ألفضل
اإلنتاجات ،وجدنا بعضها في تركيا.

وفــي تصريــح ل”البــاد” أوضــح الحمــدان أن

األهليــة البحرينيــة يعقــوب يوســف هــذه

الشــارقة كانــت وال تــزال ســباقة فــي دعــم

الخطــوة الكبيــرة والتي تعكس االهتمــام الكبير

األنشــطة الثقافية والمسرحية ،وإقامة وتنظيم

الــذي يوليــه حاكــم الشــارقة للحــراك الثقافــي

المهرجانــات المســرحية مثــل مهرجان المســرح

والمســرحي بصــورة عامــة ،منوها بالــدور الرائد

العربــي وغيــره ،وال شــك أن أكاديميــة الشــارقة

للشــارقة فــي الثقافــة والفنــون ورفــد الســاحة

للفنون األدائية ستكون معلما مؤثرا في مسيرة

بالمواهــب وتشــجيعهم علــى اإلبــداع .وأضــاف

المســرح الخليجــي والعربــي وذلــك لمــا ســوف

يوســف..أن أكاديميــة الشــارقة للفنــون األدائيــة

تقدمــه مــن برامج متخصصــة فــي األداء وعلم

ســتقدم المناهج والبرامج األكاديمية المختصة

المسرح بصورة عامة.

بالمســرح بما يعزز الدور الفاعل للمســرح العربي

مــن جانــب أخــر ثمــن رئيــس اتحــاد المســارح

في الحياة وحركة المجتمع والعصر.

» »يجدر بالذكر أن الشارقة تحتضن مقر الهيئة العربية للمسرح وتعد هذه الهيئة
الشريان الرئيسي الذي يغذي الساحة المسرحية في الوطن العربي بالفعاليات
واألنشطة المختلفة ،إضافة إلى مسابقات النصوص المسرحية للكبار والصغار
والجوائز واإلصدارات المختلفة.

يعقوب يوسف ومجموعة من الفنانين المدعويين

يوسف الحمدان ونخبة من أهل المسرح الخليجيين

 18فنانا ومختصا يحكمون أفالم الدورة السابعة
“الــشــارقــة السينمائي الــدولــي لألطفال والــشــبــاب” يعلن أســمــاء أعــضــاء اللجنة
خاص
أعلنــت مؤسســة “فــن” المعنيــة بتعزيــز ودعــم الفــن اإلعالمــي لألطفــال
والناشــئة ،الجهــة المنظمــة لمهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي لألطفال
والشــباب ،أســماء األعضــاء المعتمديــن للجنــة التحكيــم الخاصــة بالــدورة
ً
ً
ومختصا ســيتولون تقييم األعمال
فنانا
الســابعة للمهرجــان ،التــي تضم 18
السينمائية المشاركة في المهرجان الذي يقام خالل الفترة الممتدة من 13
إلى  18أكتوبر القادم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
اإلماراتــي ياســر النيــادي ،الــذي أخــرج

 10دول عربية وأجنبية
وتضــم لجنــة التحكيــم لهــذا العــام،
ً
عــددا مــن الفنانيــن والمخرجيــن
الســينمائيين،

والمؤثريــن

مــن

العديــد مــن األفــام القصيرة التــي كتبھا
وأنتجھــا بنفســه ،باإلضافــة الــى الفنــان
الشاب واإلعالمي البحريني عمر فاروق،
صانع أفالم ومحتوى إبداعي عبر منصة

المشــاهير علــى مواقــع التواصــل

“اليوتيوب”.

العربيــة واألجنبيــة ،وهــي اإلمــارات

فئة أفالم خليجية قصيرة

االجتماعــي ،مــن عــدد مــن الــدول
والســعودية والبحريــن والكويــت
ومصــر واليابــان وفرنســا وكنــدا،
وبريطانيــا

وســوريا.

وســيتناول

المحكمــون األعمــال المرشــحة للفوز
بجوائز المهرجان الموزعة على ســبع
فئــات هــي :أفالم مــن صنــع األطفال
والناشــئة ،وأفــام خليجيــة قصيــرة،
وأفــام دوليــة قصيــرة ،وأفــام
الرســوم المتحركــة ،وأفــام وثائقية،
وأفــام روائيــة طويلــة ،وأفــام مــن
صنع الطلبة.

معايير وأسس التحكيم
وتعتمــد لجنــة التحكيــم فــي تقييمهــا
ً
عددا من المعايير واألســس مثل
لألفالم
فكــرة العمــل والهــدف منــه ،والمعاييــر
المســتخدمة فــي التنفيــذ ،إلــى جانــب
عنصــري االبتــكار واإلبــداع فــي العمــل

وتتألــف لجنــة التحكيــم المعنيــة بفئــة
“أفــام

خليجيــة

قصيــرة”،

الممثــل

الســعودي عبدالمحســن النمر الذي شارك
فــي الكثيــر مــن األعمــال المســرحية
والتلفزيونيــة والســينمائية ونــال العديد
من الجوائز ،إلى جانب الممثل والمخرج
اإلماراتــي عبدهللا الجنيبــي ،الحائز على
العديــد مــن الجوائــز فــي عالــم اإلعــام
والســينما ،آخرهــا جائــزة أفضــل مخــرج
فــي الــدورة ال 14مــن مهرجــان دبــي
الســينمائي في عام  ،2017باإلضافة الى
الفنــان الكويتــي الكوميــدي عبدالرحمــن
العقــل الــذي مثــل فــي العديــد مــن
المسلســات الكوميديــة والتراجيديــة،
وتنوعــت تجاربــه مــا بيــن التمثيــل
المســرحي واإلخــراج ،إلى جانــب العديد
مــن األعمــال التليفزيونيــة الراســخة في
ذهن الجمهور الخليجي والعربي.

الفنــي ،وطريقــة العــرض ،والتقنيــات

فئة أفالم دولية قصيرة

لجنة التحكيم حسب الفئات:

أمــا لفئة أفالم دوليــة قصيرة ،فتضم

المستخدمة ،والتنظيم.

ماجد الشبيلي ،ومن أبرز أعماله فيلم

الموســيقي اإلماراتــي محمــد فكــري،

العديد مــن الجوائز ،والبريطاني نادر

نصــر هللا ،إضافــة الــى المخرجــة

“وســطي” وفيلــم “ســومياتي بتدخل

باإلضافــة الــى الفنــان والمصمــم

نهــدي ،مؤســس قنــاة “بينــي” علــى

النار؟” والفنان الســوري باســل خياط

الفرنســي كارلــوس دي كارفاليــو،
ً
عــددا مــن أفالم الرســوم
الــذي أنتــج

يوتيــوب ،إحدى المنصــات اإلعالمية

والمنتجــة التنفيذيــة اإلماراتيــة نهلة

الشــبابية التــي تركــز علــى إســماع

الســورية والمصرية ،إضافة الى عدد

المتحركــة القصيــرة ،فــاز كثيــر منهــا

صوت الشباب والشابات من مختلف

من األفالم السينمائية .

في أكبر المهرجانات العالمية .

الخلفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة،

الــذي مثــل فــي الكثيــر مــن الدرامــا

والكنــدي جوليــان كارينغتــون ،مديــر

فئة أفالم من صنع الطلبة

فئة أفالم رسوم متحركة

فئة أفالم وثائقية

تاشيموتو ،رئيسة مؤسسة “كولوبوك”

وتضــم لجنــة تحكيــم أفــام الرســوم

ولفئة األفالم الوثائقية ،تشــمل لجنة

وتضــم لجنــة التحكيــم الخاصــة بفئــة

لإلنتاج المتعدد الوســائط المخصص

المتحركــة الدكتور والكاتب الكويتي

التحكيــم الكاتــب الصحفــي والناقــد

الكندي الدولي لألفالم الوثائقية.

أفالم من صنع الطلبة ،المخرج السعودي
ً
عــددا مــن
أحمــد الشــايب ،الــذي أخــرج

فئة أفالم روائية طويلة

األفالم الوثائقية والتســجيلية القصيرة،
والكاتــب والممثــل وصانــع األفــام

لجنــة التحكيــم اليابانيــة ميتشــيكو

التوزيــع فــي “مهرجان هــوت دوكس

لألطفــال ،والناقــد الســينمائي خالــد

نايــف المطــوع ،الذي كتــب مجموعة

الســينمائي المصري طارق الشــناوي،

ربيع ،الذي عمل في الصحافة والنقد

مــن قصص األطفال ،وحازت إحداها

أســتاذ مــادة النقــد الفنــي فــي كليــة

وضمــن لجنــة تحكيــم فئــة أفــام

علــى جائــزة اليونســكو لــأدب فــي

اإلعــام جامعــة القاهــرة واألكاديمية

روائيــة طويلــة ،يشــارك المخــرج

خدمة التســامح ،والمخــرج والمؤلف

الدوليــة لعلوم اإلعــام الحاصل على

المصــري والناقــد الســينمائي يســري

الســينمائي منــذ  ،1991باإلضافة الى
الكاتــب والممثــل الســعودي نــواف

الفهد وهــي واحدة من أبرز مخرجي
األفــام الوثائقية في منطقة الشــرق
األوسط
ويركــز المهرجــان فــي دورتــه هــذا
العــام علــى تقديــم أعمــال ســينمائية
ً
انســجاما مــع
مســتوحاة مــن كتــب،

ً
عاصمة عالمية
مكانة إمارة الشــارقة
ً
للكتــاب للعــام  ،2019وتأكيــدا علــى
أهميــة الكتــاب ودوره فــي صناعــة
الفنــون واالرتقــاء بهــا ،كمــا يخصص
نخبة من األفالم المتميزة للشباب.
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العشاء:

لوحة لـ “بانكسي” تباع مقابل  12مليون دوالر
قالــت دار ســوذبي للمــزادات إن لوحــة
ضخمــة للرســام بانكســي تصــور قــردة
تجلــس مــكان النــواب فــي البرلمــان
البريطانــي بيعــت بأكثــر مــن  12مليــون
دوالر ،وهــو مبلــغ قياســي في مــزاد لعمل

06:25

للفنان البريطاني مجهول الهوية.
وأضافت دار المزادات أن لوحة “البرلمان

السنة الحادية عشرة  -العدد 4008

المتخلــف” (ديفولفــد بارلمنــت) التــي
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يجلــس فيهــا قــردة الشــمبانزي مــكان السياســيين فــي مجلــس العمــوم البريطانــي دخلت

17580939

+973
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المزاد ،وسعرها يقدر بما يتراوح بين  1.5ومليوني جنيه إسترليني.
لكــن خــال عمليــة المزايدة التي اســتمرت نحــو  13دقيقة تصاعد ســعرها ليصل إلى 8.5
مليــون جنيــه اســترليني وبإضافــة الرســوم بلــغ الســعر النهائــي  987950جنيه اســترليني

س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

( 12.2مليون دوالر) .وبانكســي فنان بريطاني مولود في مدينة بريســتول ويبقي هويته

17111432

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

+973

الحقيقية ســرا ويعرف عنه رســوم الجرافيتي التي تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياســية
بمدن في شتى أنحاء العالم.

كشف النقاب عن تمثال “باقة الزنبق” لفنان البوب
األميركي جيف كونز بالقرب من متحف بيتيت
باالس في باريس( .أ ف ب)

“فيسبوك” واالكتئاب ..دراسة
المرة”
جديدة تؤكد “الحقيقة ُ
توصلــت دراســة حديثــة إلــى أن االســتغناء عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي،
يساهم في جعل البشر أقل اكتئابا وأكثر إنتاجية ،وأفضل من ناحية التعامل مع
األخبــار .ودرس فريــق الخبير االقتصادي ،روبرتو موســكيرا ،في إحدى جامعات
اإلكوادور 1765 ،طالبا من جامعة تكساس أي اند إم ،يستعملون موقع فيسبوك.
وأجــرى الفريــق مقارنــة بيــن أنشــطة الطــاب ممــن تخلــوا عــن موقــع التواصــل
االجتماعي لفترة أسبوع ،وآخرين واصلوا استخدامهم لفيسبوك.
وتوصــل الباحثــون فــي الدراســة التــي نشــرت نتائجهــا فــي مجلة “إكســبرمنتال
إيكونوميكــس” ،إلــى أن فريــق الطــاب الــذي توقــف عن زيــارة فيســبوك تمتعوا
بإنتاجيــة أعلــى .وأعربــوا عن شــعورهم باالكتئاب على نحو أقــل مقارنة بالفريق
الثاني ،كما أنهم باتوا أكثر انخراطا في أنشــطة صحية ،وفق ما ذكر موقع “تيك
ســبوت” .وباإلضافة إلى اآلثار الصحية ،فقد توصل الباحثون إلى أن المشــاركين
في الدراسة ممن أخذوا “استراحة” من فيسبوك ،استهلكوا أخبارا أقل.
وتدعم هذه النتيجة الدراســات الســابقة التي رأت بأن فيســبوك يمكن أن يكون
قناة مهمة لمصادر األخبار الزائفة.

جلد إلكتروني ذو حاسة لمس قوية ..جديد العلم
منــذ ظهــور الروبوتــات واألطــراف االصطناعيــة الذكيــة ،واألبحــاث
العلميــة متواصلــة البتــكار جلــد يحاكــي جلــد اإلنســان ،مــرن وقابــل
أنواع
للتمدد ،وله خاصية الشفاء الذاتي .وقد تم بالفعل الوصول إلى
ٍ
مختلفة منه ،باالســتفادة من التقدم الذي حصل في الفترات الســابقة
في عديد من مجاالت علم المواد.
ولكن االبتكار الجديد التي حققه فريق من قسم علوم وهندسة المواد
فــي كلية الهندســة فــي جامعــة ســنغافورة الوطنية ،بقيــادة بنجامين
تي ،يختلف عما ســبقه .وقد تم التنويه عن هذا االبتكار أول مرَّة في
المجلــة العلمية المرموقــة ( )Science Roboticsفي  18يوليو .2019
إن حاســة اللمــس ضروريــة جــدا لإلنســان وحركتــه وتوازنــه ،وهــي
كذلــك للروبوتــات التــي تعمل بأجهزة استشــعار ضعيفة .وقد اســتلهم
ً
اصطناعيا
الفريــق عمــل الجهــاز العصبي الحســي للبشــر ليبتكر جهــازا
ميــز هــذا
يفــوق حاســة اللمــس عنــد اإلنســان .والفــارق الكبيــر الــذي َّ
الجهــاز ،هــو أنه يتكوَّ ن من شــبكة من أجهزة االستشــعار المتصلة عبر

موصل كهربائي واحـــد ،على عكس حزم األعصاب في الجلد البشري،
أيضا على عكس األشــكال اإللكترونية الموجودة ســابقا التي تحتوي

جلد إلكتروني يحاكي جلد اإلنسان

ويتفــوق هــذا الجهــاز الجديــد على حاســة اللمــس عند اإلنســان بأكثر
مــن  1000مــرَّة .وعلــى ســبيل المثــال ،هــو قــادر علــى التمييــز بيــن
ملمــس األجســام ألجهــزة االستشــعار المختلفــة فــي أقــل مــن  60نانو
ثانيــة (واحــد من مليــار من الثانية) .كما يمكنه تحديد شــكل األشــياء
وملمســها وصالبتهــا بدقــة خــال  10مللــي ثانيــة ،أي أســرع بعشــرة
أضعاف من رمش العين.
» »ويتمتع هذا الجهاز بمقاومة عالية لألضرار المادية المحتملة،
وهي خاصية مهمة بالنسبة للجلود اإللكترونية؛ ألنها على

علــى أنظمــة توصيل ســلكية تجعلها حساســة للضرر ويصعب توســيع
ِّ
ويعلق تي على هذا االكتشاف بقوله“ :يفتح هذا التطور الباب
نطاقها.

احتكاك متواصل ومتكرر بالبيئة .على عكس النظم الحالية

واسعا إلمكان تقليد نظامنا البيولوجي وجعله أفضل ،عند ذلك يمكننا

الحالية ،فجميع أجهزة االستشعار متصلة بموصل كهربائي

اإللكترونية يهيمن على هذه الصناعة بشكل كبير”.

عرضة للتلف.

إحداث تطورات هائلة في مجال الروبوتات ،حيث إن تطبيق الجلود

“طرد مشبوه” يربك

الحركة في مطار

غالسكو

أفــادت وســائل إعــام بريطانيــة أمــس
الجمعة بإخالء جزء من مطار غالســكو
فــي اســكتلندا ،وذلك عقــب العثور على
طرد مشبوه.
وأشــارت تقاريــر تداولتهــا وســائل
إعــام بريطانيــة إلــى أنــه تــم إخــاء

المستخدمة لربط أجهزة االستشعار في الجلود اإللكترونية

واحد ،وكل جهاز استشعار يعمل بشكل مستقل ويصبح أقل

ّ
مفخــخ ،انفجــر فــي وجــه األخيرة
حــاول رجــل عمــره  28قتــل زوجتــه الســابقة بطــرد
وأصابها بجروح خطيرة ،في منزلها في جنوب النمسا ،حسب ما أعلنت الشرطة.
ونقلت الضحية البالغة من العمر  27عاما،

برس”.

وهــي أم لثالثــة أطفــال ،إلى المستشــفى،

» »وأعلنت الشرطة المحلية أنها أوقفت
طليق الضحية وفردا آخر ،اعترفا
المفخخ
ّ
بذنبهما في انفجار الطرد
الذي تم وضعه أمام مدخل منزل
الشابة في غوتارينغ جنوبي البالد.

حــروق مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة فــي
 40%من جســمها ،كمــا خضعت لعمليتين
الســتزراع جلــد ،وفقــا لوكالــة “فرانــس

قالــت المراكــز األميركيــة لمكافحــة األمــراض

الماضــي .ولم يربط المحققون حتى اآلن بين

والوقايــة منهــا إن عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا

األمــراض وأي منتــج أو مكــون بعينــه لكنهــم

بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين

أشــاروا إلــى زيــوت فــي الســجائر اإللكترونية

الســجائر اإللكترونية بلغ  18حالة مشــيرة إلى

تحتــوي علــى رباعــي هيــدرو كانابينــول وهــو

أن الحــاالت المؤكــدة والمحتملــة باإلصابــة

من أحد مكونات الماريجوانا.

بالمــرض وصلــت إلــى  1080فــي  48واليــة

وأوصــت المراكــز األســبوع الماضــي بوقــف

حتى اآلن .وأشــارت المراكز إلى أن هذا العدد

اســتخدام الســجائر اإللكترونيــة التي تحتوي

مقارنــة بوجــود  805حــاالت إصابــة األســبوع

على هذا المكون.

كاميرا جرس الباب تنقذ حياة شابة أميركية
سيد محمد المحافظة
فــي لحظــات مرعبــة تفاجــأت عائلــة تقطن

ويقــال إن صديقهــا المختــل روبــرت مايكل
منديــز  27عامــا كان يركــض عــن كثــب
وراءهــا ،حيــث تبدأ فــي الصــراخ كما يظهر

أميركية ،حكما بالســجن  30عاما على عالء
محمــد عــاوي ،البالــغ مــن العمــر  30عامــا،
بســبب تجارتــه بعقــار الفنتانيــل األفيونــي
القــوي ،عبــر شــبكات إلكترونية ســرية ،وهو

وقــد أشــارت شــرطة أركاديــا أنهــا علمــت

باخبــار النجــوم ،لتقوم بعد ذلك باســتطالع
المنطقــة المحيطة بســانتا آنا أفنيو وشــارع
كامينو ريال في محاولة للعثور على المرأة
المخطوفــة قبــل أن يحــدث لهــا مكــروه،
مســاء
ً
والتــي عثــر عليها عند الســاعة 3.30
في منزل الخاطف.

بذنبه في اتهامات تتعلق بالمخدرات

واألسلحة ،بتسليم منزله في سان
أنطونيو بوالية تكساس ،وسيارة

رياضية من طراز مازيراتي ،وأسلحة

نارية ،ومجوهرات ،وحصته في مقهى

بوالية كاليفورنيا ،ونحو  50ألف دوالر

داخل الواليات المتحدة ،وعمالت

مُ شفرة .وقال محامي الدفاع أنتوني

كانتريل ،إن عالوي أقر بمسؤوليته عن

أفعاله ،لكنه كمهاجر لم يكن على علم
كامل بمخاطر الفنتانيل.

ويجني “ثروة”

ذكرت وسائل إعالم أميركية أن محكمة
فــي كاروالينــا الشــمالية منحــت 750
ألــف دوالر لــزوج مخــدوع ،أقــام دعــوى
قضائية على عشــيق زوجته ،متهما إياه
بأنه السبب وراء طالقه.
فقــد أقــام كيفــن هــاورد دعــوى قضائيــة

مبنــى الرحــات الدوليــة فــي المطــار،
وذلــك بالتزامــن مــع انتشــار لقــوات
الشرطة األســكتلندية ،ووحدات اإلنقاذ

 12عامــا مــن الــزواج ،كانــت تخونــه مــع

واإلطفاء.

زميل لها في العمل.

» »وتحقق الشرطة في طرد وصف

» »وقال لمحطة التلفزيون المحلية

“ويتن”“ :أخبرتني في البداية بأنها

إحدى الطائرات المتواجدة على

تريد الطالق؛ ألنني كنت أعمل

مدرج الطيران .ونقلت وسائل

لوقت طويل ،ودائما ما أتغيب عن

المنزل” .محطة “سي إن إن” ذكرت

إعالم بريطانية عن متحدث

باسم المطار قوله“ :استدعي

أنه بعد تعيين محقق خاص تم

رجال اإلطفاء والشرطة للمطار

اكتشاف أنها كانت على عالقة مع

مشبوه على متن رحلة قادمة من

بشكوى مدنية ،بموجب قانون

استجابة لنداء بوجود طرد

كوااللمبور .التحقيقات مازالت

بالمخدرات عبر اإلنترنت .وأصدرت محكمة

عشيق طليقته..

زوجتــه التي تقدمــت بطلب الطالق بعد

جارية لمعرفة محتوى الطرد”.

عليه حكم بالســجن  30عاما ،بتهمة التجارة

زوج مخدوع يقاضي

فــي محكمــة غرينفيــل بعد اكتشــافه أن

بأنه “مشبوه” ،ووجد بداخل

عمــل مترجمــا لدى الجيــش األميركي ،صدر

بضربها قبل أن يواصل سحبها عبر الشارع.

خــال كاميــرا جــرس البــاب حيــن ظهــرت
الخوف والرعب.

قــال مدعــون أميركيــون إن مهاجــرا عراقيا

» » وأمرت أيضا المحكمة عالوي ،الذي أقر

مســاء يــوم
ً
الفيديــو إليهــم نحــو الســاعة 2
ً
وفقــا لموقــع “بســادينا” المختــص
اإلثنيــن.

وهــي تتجه إلى منزلهم ،وهي في حالة من

عاما ..والسبب!

فــي جرها بعنف في باحة الجيران ،ثم يبدأ

فــي كاليفورنيــا فــي منطقــة أركاديــا بشــابة
تقــرع البــاب األمامــي لمنزلهم بشراســة من

تسجن عراقيا 30

ما أدى إلى وفاة أحد مشاة البحرية.

باالعتــداء المزعــوم بعــد أن تــم إرســال

في الفيديو ،بينما يمسكها من شعرها ويبدأ

نمساوي ينتقم من طليقته بـ “عبوة ناسفة”

بعــد وقــوع الحادثــة ،وهــي تعانــي مــن

ارتفاع حاالت الوفاة المرتبطة بالسجائر اإللكترونية

محكمة أميركية

زميل لها .وإثر ذلك ،تقدم الزوج

وقد قام الشريك ،وهو عسكري عمره  ،29بـ”وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب
المتفجرة عن بعد.
ّ
قبل أن يغادر الموقع” ،في حين شغل الطليق الذي كان في مكان قريب العبوة

يعود إلى القرن الـ  ،19حين كانت

الزوجات يعتبرن ملكا ألزواجهن.

ممثلة بوليوود فاني كابور أثناء الترويج لفيلم اإلثارة الهندي “الحرب”
في مومباي( .أ ف ب)

