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العاهل البحريني التقى الملكة إليزابيث

التقى العاهل البحريني امللك
حمد بن عي�سى مبلكة بريطانيا
اليزابيث الثانية ،يف م�ضمار
�سباق ال��ق��درة بحديقة قلعة
ويند�سور ال��ك�برى باململكة
املتحدة ،وذلك مبنا�سبة ح�ضوره
مهرجان رويال ويند�سور امللكي
الدويل للفرو�سية.
وت��ب��ادل ال��ع��اه��ل البحريني
م��ع امللكة اليزابيث الثانية
الأحاديث حول ما يربط البحرين

• امللك حمد بن عي�سى وامللكة �إليزابيث الثانية

واململكة املتحدة من عالقات
تاريخية متميزة و�رشاكة وثيقة،
وم��ا ي�شهده ال��ت��ع��اون املثمر
والتن�سيق امل�شرتك من تقدم
متوا�صل يف جميع املجاالت.
ك��م��ا ت��ب��ادل امل��ل��ك ح��م��د مع
امللكة اليزابيث الأحاديث حول
مهرجانات �سباقات القدرة
ال��ت��ي ت��ق��ام يف البحرين ويف
اململكة املتحدة و�أهميتها يف
تعزيز هذه الريا�ضة الأ�صيلة يف

الأو�ساط املحلية والعاملية،
م�شيد ًا مبا تتميز به اململكة
امل��ت��ح��دة م��ن ت��اري��خ عريق،
م ��ؤك��د ًا حر�ص البحرين على
امل�شاركة يف خمتلف الفعاليات
وال�سباقات الريا�ضية التي تقام
يف اململكة املتحدة ب�شكل عام،
ومهرجان ويند�سور للفرو�سية
ب�شكل خا�ص وال��ذي يعد �أحد
�أهم املهرجانات العاملية يف
هذه الريا�ضة.

انضمام المجلس األعلى للبيئة إلى النظام الوطني «تواصل»

«بريد البحرين» يحصل على شهادة

جودة أداء الخدمات البريدية العالمية
ح�صل بريد البحرين التابع لوزارة
املوا�صالت واالت�صاالت البحرينية
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ج����ودة اخل��دم��ات
ال�بري��دي��ة وال��ت��ي مينحها احتاد
الربيد العاملي « »UPUالتابع
للأمم املتحدة.
وقد نال بريد البحرين هذا التقدير
ال����دويل ب��ع��د متكنه م��ن حتقيق
معايري ت�سليم البعائث الربيدية
بن�سب عالية ومتميزة.
وت�سلم وزير املوا�صالت واالت�صاالت
البحريني امل��ه��ن��د���س ك��م��ال بن
�أحمد ال�شهادة الدولية من الوكيل
امل�ساعد لربيد البحرين ال�شيخ بدر
بن خليفة.
تتويج
و�أكد بن �أحمد �أن هذه ال�شهادة
ٌ
ملجهودات �إدارة ومنت�سبي بريد
البحرين يف تطوير اخلدمة والأداء،
حر�ص ًا على حتقيق م�ستويات �أعلى
من اجلودة يف تقدمي اخلدمات تلبية
الحتياجات عدد كبري من القطاعات
مبا يت�سق مع �أهداف ر�ؤية البحرين
 2030ومبادئها الثالثة -اال�ستدامة
والتناف�سية والعدالة.
و�أ�شاد الوزير باجلهود التي يبذلها
جميع منت�سبو �إدارة الربيد ،ما
ي�سهم يف تعزيز م�ستوى �أداء بريد
البحرين ومواكبة امل�ستجدات يف

• كمال بن �أحمد

تقدمي اخلدمات الربيدية لي�ضيف
�إجنازً ا جدي ًدا �إلى ِ�سجل �إجنازاته،
م����ؤك���د ًا ا���س��ت��م��رار ال��دع��م لربيد
البحرين ليوا�صل تطوير خدماته
وتقدميها ب�رسعة وكفاءة.
من جانبه� ،أعرب الوكيل امل�ساعد
لربيد البحرين بوزارة املوا�صالت
واالت�صاالت البحريني ال�شيخ بدر
ب��ن خليفة ع��ن اع��ت��زازه بح�صول
بريد البحرين على هذه ال�شهادة
ريا �إل��ى �أن حتقيق
الدولية ،م�ش ً
الربيد هذا التقدير هو �إحدى ال�صور
امل�رشفة ل��ق��درة �أب��ن��اء البحرين
على املناف�سة لتحقيق الإجناز يف

خمتلف املجاالت ،م�ضيف ًا �أن بريد
البحرين ما�ض قدم ًا وبخطى �رسيعة
لتحقيق �أف�ضل م�ستويات اجلودة
على ال�صعيدين املحلي والدويل يف
اخلدمات التي يقدمها للأفراد وقطاع
الأعمال واخلدمات االلكرتونية .ويف
�ش�أن �آخر� ،أعلن الرئي�س التنفيذي
للمجل�س الأعلى للبيئة البحريني
د .حممد بن دينه ،ان�ضمام املجل�س
الأعلى للبيئة �إلى النظام الوطني
للمقرتحات وال�شكاوى «توا�صل»،
م���ؤك��د ًا على �أهمية التعامل مع
املالحظات الواردة يف النظام بكل
�شفافية وعدالة ومتابعتها والعمل
من �أج��ل تفادي تكرار ال�شكاوى
املطروحة ،وتعزيز �رسعة وكفاءة
�إدارات و�أق�سام املجل�س يف التعامل
مع طلبات املواطنني.
و�أو����ض���ح �أن ال��ن��ظ��ام الوطني
للمقرتحات وال�شكاوى «توا�صل»
يعترب من �أهم القنوات الإلكرتونية
الرئي�سية التي متكن املواطنني
واملقيمني من تقدمي ا�ستف�ساراتهم
ومقرتحاتهم و�شكاواهم املوجهة
للجهات احلكومية امل�شرتكة يف
الربنامج بطريقة تكفل ال�سهولة
وال����سرع��ة يف �أي وق��ت وم��ن �أي
مكان.

لعطائها الكبير في مجال التعليم والمساواة بين الجنسين

األمم المتحدة اختارت الشيخة موزا ضمن
 17مناصراً عالمي ًا ألهداف التنمية المستدامة
اختارت منظمة الأمم املتحدة ،ال�شيخة موزا بنت نا�رص �ضمن
 17منا�رص ًا بارز ًا عاملي ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة لرفع
الوعي ب�أهميتها والت�شجيع على العمل العاجل لتعزيز تطبيق
الأهداف التي اعتمدها قادة العامل يف اخلام�س والع�رشين
من �سبتمرب  2015للق�ضاء على الفقر وتعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ومكافحة تغري املناخ.
و�أو�ضح املوقع الر�سمي للمنظمة العاملية �أن اختيار ال�شيخة
موزا جاء لعطائها الكبري يف جمال التعليم ،م�شري ًا �إلى
دورها يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة «التعليم فوق اجلميع».
و�أ�شار موقع املنظمة العاملية �إلى �أن الأمني العام للأمم
املتحدة قد �أ�صدر قرارا بتعيني  17منا�رصا بارزا لأهداف
التنمية امل�ستدامة لرفع الوعي ب�أهميتها والت�شجيع على
العمل العاجل لتعزيز تطبيق الأه��داف التي اعتمدها قادة
العامل للق�ضاء على الفقر وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومكافحة تغري املناخ.
و�أردف «وقد اتفقت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على
حتقيق �أهـداف التنمية امل�ستدامة بحلول عام  ،2030ولبناء
الزخم الالزم للتنمية اجلامعة التي حتدث حتو ًال يف حياة
الب�رش� ،ست�ستخدم تلك ال�شخ�صيات منابرها الفريدة وقيادتها
لتعزيز اجلهود الدولية يف خمتلف القطاعات».
وقال الأمني العام �أنطونيو غوتريي�ش� :إن �أدوات اال�ستجابة
للتحديات التي يطرحها تغري املناخ وال�ضغوط البيئية
والفقر وانعدام امل�ساواة موجودة ،وتوجد يف اتفاقي عام
 2015وهما �أجندة التنمية امل�ستدامة واتـفاق باري�س لتغري
املناخ».
و�أ�ضاف «�إن تلك الأدوات غري مفيدة �إن مل تُ �ستخدم ،و�شدد
على احلاجة ملزيد من العمل والطموح والإرادة ال�سيا�سية»،
وي�أتي منا�رصو �أه��داف التنمية امل�ستدامة من احلكومات
واملجاالت الفنية والأكادميية والريا�ضية ومنظمات الأعمال
والن�شطاء من خمتلف �أنحاء العامل.

النائب العام القطري يوقع اتفاقية شراكة
مع فرنسا
اجتمع النائب العام القطري د.
علي امل��ري ،الذي يزور باري�س
ح��ال��ي � ًا ،م��ع م�ست�شار رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية املن�سق
الوطني ل�ش�ؤون مكافحة الإرهاب
ب��ي�ير ب��و���س��ك��ي��ه ،ح��ي��ث ج��رى
خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املوا�ضيع والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
م��ن جهة �أخ���رى ،وق��ع الدكتور
امل��ري اتفاقية �رشاكة �أم�س مع
رئي�س معهد العامل العربي يف
باري�س جاك النغ وذلك بني املعهد
ومدار�س فولتري بالدوحة.
وت��ه��دف اتفاقية ال����شراك��ة بني
م��دار���س فولتري ومعهد العامل
ال��ع��رب��ي ملنح ���ش��ه��ادات علمية
تخ�ص�صية يف اللغة العربية
للطالب الذين تزيد �أعمارهم على
� 15سنة.
وجت��ع��ل االت��ف��اق��ي��ة م��ن مدر�سة
فولتري �أحد مراكز االختبار ومنح
ال�شهادات يف اللغة العربية من
معهد العامل العربي وفق معايري
لغوية عالية متكن الطالب من

مصل
أقيم على مساحة  2مليون قدم مربعة ...ويتسع ألكثر من  25ألف
ٍ

القاسمي افتتح أكبر مسجد في الشارقة
افتتح ع�ضو املجل�س الأعلى الإماراتي حاكم
ال�شارقة ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
م�ساء �أم�س الأول ،م�سجد ال�شارقة الواقع يف
منطقة الطي على تقاطع طريق مليحة مع �شارع
الإمارات والذي بلغت كلفة �إن�شائه  300مليون
دره��م .و�أزاح حاكم ال�شارقة ال�ستار �إيذان ًا
باالفتتاح الر�سمي مل�سجد ال�شارقة الذي يعد
�أكرب م�سجد يف الإمارة ،حيث بد�أت �أعمال البناء
فيه يف عام .2014
و�أدى حاكم ال�شارقة وعدد كبري من ال�شيوخ
وكبار ال�ضيوف من امل�س�ؤولني ،وجموع من
امل�صلني من خمتلف مناطق وم��دن الدولة،
�صالة الع�شاء والرتاويح.
وبعد االنتهاء من ال�صالة جتول حاكم ال�شارقة،
ب��دء ًا من قاعة املقتنيات التي ت�ضم ع��دد ًا من
امل�صاحف من الع�صور الإ�سالمية املختلفة
وم�سكوكات �أ�صدرت خ�صي�ص ًا مبنا�سبة افتتاح
امل�سجد ،بالإ�ضافة �إلى عدد من مناذج الزخارف
امل�ستخدمة يف ت�صميم امل�سجد.
ث��م زار قاعة ال��ع��ر���ض ،واط��ل��ع على عر�ض
هولوجرامي ملرافق وحمتويات امل�سجد،
وجم�سم ثالثي الأبعاد للم�سجد ،بالإ�ضافة �إلى
عر�ض فيلم وثائقي حول مراحل بناء امل�سجد.
وي�ضم امل�سجد مكتبة �ضخمة ت�ضم �أمهات الكتب
يف فروع العلوم الإ�سالمية املختلفة ،وال�سنة
النبوية ال�رشيفة ،ويقع م�سجد ال�شارقة على
م�ساحة �إجمالية ت�صل �إلى نحو  2مليون قدم
مربعة مع احلدائق اخلارجية له ،ويت�سع لأكرث
من � 25ألفا و 500م�صلٍ  ،موزعني على عدد من
امل�ساحات املخ�ص�صة داخل امل�سجد ويف طوابقه
العليا ،حيث ي�ستوعب امل�سجد �أكرث من � 5آالف
م�صل يف الداخل الرئي�سي ،منها  610للن�ساء
يف جناحهن املخ�ص�ص لل�صالة ،ويف الرواق
الأمامي والأروقة اجلانبية ي�ستقبل امل�سجد �أكرث
من � 6آالف م�صل� ،إلى جانب ال�ساحة املفتوحة
والتي ت�ستقبل اجلزء الأكرب من امل�صلني ب�أكرث
من � 13ألفا و 500م�صل.

• ال�شيخة موزا بنت نا�رص

• خالل توقيع االتفاقية

�أي جن�سية عربية �أو غريها من
احل�صول على �شهادة يف اللغة
العربية موثقة من معهد العامل
العربي يف باري�س ،حيث تتكفل
�إدارة املدر�سة بتوفري �ضوابط

الرقابة واجل���ودة لت�صبح �أحد
مراكز االختبار ال�سنوي للطلبة يف
قطر.
وتعترب �شهادة اللغة العربية،
التي مينحها معهد العامل العربي،

هي الأول��ى على م�ستوى العامل
املعرتف بها دولي ًا ومت �إقرارها من
املركز الدويل للدرا�سات الرتبوية
املتخ�ص�صة يف جمال التعليم يف
فرن�سا بحيث يتوجب على الطالب
للح�صول على �شهادة التخرج
باللغة العربية اج��ت��ي��از �ستة
م�ستويات من اختبارات التقييم
اللغوي خالل م�سريته الدرا�سية
ما قبل الدرا�سات اجلامعية و�أي�ض ًا
للطلبة اجل��ام��ع��ي�ين الراغبني
بالتقدم المتحانات اللغة العربية
للح�صول على م�ؤهل علمي ي�ضاف
�إلى حم�صلتهم الدرا�سية.
وتعترب ه��ذه ال�رشاكة مع معهد
ال��ع��امل العربي ه��ي الأول���ى من
نوعها يف املنطقة العربية كون
ال��دوح��ة �ست�صبح �أك�ب�ر مركز
امتحانات ملنح �شهادات اللغة
العربية.
وقد مت التوقيع على االتفاقية خالل
اجتماع النائب العام القطري مع
رئي�س معهد العامل العربي ،وذلك
بح�ضور �سفري قطر ل��دى فرن�سا
ال�شيخ علي بن جا�سم.

ُعمان تعيد فتح سفارتها في العراق

�أعلنت وزارة اخلارجية العراقية� ،أن �سلطنة عمان
قررت ا�ستئناف عمل بعثتها الدبلوما�سية يف العراق.
وقالت الوزارة ،يف بيان م�ساء �أم�س االول� ،إن « وزير
اخلارجية العراقي ،حممد علي احلكيم ،ت�سلم ر�سالة
علوي ُيعرب فيها عن
من نظريه العماينّ يو�سف بن
ّ
عزم �سلطنة ُعمان �إعادة افتتاح �سفارتها ،وا�ستئناف
عمل بعثتها الدبلوما�سية لدى بغداد » .
و�أ�ضاف البيان �أن «العراق يرى يف هذه اخلطوة �أنها
تعرب عن حر�ص الأ�شقاء يف ُعمان على تعميق العالقات
الأخوية بني البلدين ،والرغبة اجل��ادة يف تبادل

التمثيل الدبلوما�سي مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة،
ويقوي �أطر التوا�صل ،والتعاون الثنائي» .
و�أ�شار �إلى �أن « العراق يعتقد �أن قرار ال�سلطنة ب�إعادة
افتتاح �سفارة لها لدى بغداد ي�شري �إلى تطور �إيجابي
يف احل�ضور العربي ،وي�ساهم يف تعزيز العمل
امل�شرتك».
وت�شهد العالقات بني العراق و�سلطنة ُعمان تطور ًا
ملحوظ ًا منذ �سنوات ،حيث يقول الطرفان �إنهما
ي�سعيان �إلى «اتباع �سيا�سة احلياد» من ملفات �إقليمية
خمتلفة .

المعلمي يدعو إلى السالم في الدول
التي تعاني ويالت الحروب

• ال�شيخ �سلطان القا�سمي خالل االفتتاح

ويتوافر بامل�سجد منطقتان خم�ص�صتان للو�ضوء
بهما  352مي�ض�أة� ،إلى جانب عدد  2موا�ضئ
خارجية ،كما تتوزع  6مواقع ملاء ال�سبيل يف
منطقة املواقف اخلارجية.
وروع��ي يف ت�صميم امل�سجد ا�ستخدام �أحدث
جتهيزات الأمن وال�سالمة وفق �أحدث الأنظمة،
�إل���ى ج��ان��ب ع���دد م��ن اخل��دم��ات وامل��راف��ق
املتكاملة ،حيث يوجد �سكن خم�ص�ص لإمام
امل�سجد وامل�ؤذن� ،إ�ضافة �إلى عدد من امل�سارات
واملالحق مثل قاعة وم�سار لغري امل�سلمني
لزيارة امل�سجد ،ومتحف ،و�ساحات مفتوحة
للزوار ،ومم�شى مطاطي حول �سور امل�سجد
لريا�ضة امل�شي� ،إل��ى جانب حمل للهدايا
التذكارية وعدد من اخلدمات التي يحتاجها
امل�صلون وال���زوار .كما مت تخ�صي�ص 100
كر�سي متحرك خلدمة املر�ضى وكبار ال�سن،

موزعة على امل�ساحات اخلارجية يف امل�سجد،
بالإ�ضافة �إل��ى  16مظلة كبرية يف م�ساحات
املواقف اخلارجية للزوار.
وتت�سع امل�ساحات املخ�ص�صة ملواقف ال�سيارات
واحلافالت لنحو � 2260سيارة وحافلة ،يف �أكرث
من موقع يف حميط امل�سجد ،منها  300موقف
داخل مبنى امل�سجد ،و 1400موقف خارج مبنى
امل�سجد ،و 60موقفا للحافالت� ،إلى جانب
 500موقف خارج �سور امل�سجد.
ويتميز امل�سجد مبوقعه اال�سرتاتيجي املميز،
حيث يقع على �أهم الطرق يف الإمارة والدولة،
ويتمتع امل�سجد بعدد  6مداخل رئي�سية ت�أخذ
قا�صدي امل�سجد من الطرق العامة �إلى داخل
امل�سجد ،منها  4م��داخ��ل ع��ام��ة ،ومدخالن
للن�ساء ،ومدخل لكبار ال�شخ�صيات ،ومدخل
للحافالت.

�أق��ام املندوب الدائم لل�سعودية
لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبدالله
املعلمي ،والقن�صل ال��ع��ام يف
نيويورك خالد ال�رشيف ،م�ساء
�أم�س الأول م�أدبة �إفطار مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان.
و�ألقى ال�سفري املعلمي كلمة بهذه
املنا�سبة هن�aأ فيها احل�ضور
مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل ،داع ًيا
الله ب�أن يعم اخلري وال�سالم �أرجاء
العامل �أجمع ،خا�صة يف الدول
التي تعاين م��ن وي�لات احل��روب
والنزاعات واحل��وادث الإرهابية،
يف فل�سطني وميامنار و�سريالنكا
و�سورية واليمن وغريها.
وجدد ت�ضامنه مع عائالت امل�سلمني
ال��ذي��ن ف��ق��دوا �أرواح���ه���م ب�سبب
الهجمات الإرهابية يف نيوزيلندا.
و����ش���ارك ع���دد م��ن امل�س�ؤولني
ومندوبي وممثلي ال��دول العربية
والإ�سالمية لدى الأم��م املتحدة،

وع��دد م��ن القنا�صل العامني يف
نيويورك و�سط �أج��واء من الأخوة
وال�����ص��داق��ة وامل��ح��ب��ة يف م�أدبة
االفطار.
على جانب �آخر ،قام وفد من وزارة
ال�����ش ��ؤون الإ���س�لام��ي��ة ال�سعودية
والدعوة والإر�شاد ب�إمامة امل�صلني
يف جامع عمر بن اخلطاب يف مدينة
ملبورن الأ�سرتالية �ضمن برنامج
الإمامة باخلارج يف رم�ضان و�سط
ح�ضور �أع��داد كبرية من امل�سلمني
الأ�سرتاليني واجلاليات الإ�سالمية
املقيمة يف �أ�سرتاليا ،وع��دد من
املبتعثني ال�سعوديني يف ملبورن.
وت�ضمن الربنامج �إقامة عدد من
ال���درو����س وال�����دورات للم�صلني
وبرامج توعوية ب�إ�رشاف الوزارة،
وعبرّ امل�ص ّلون عن �سعادتهم ب�إيفاد
ال�سعودية �أئمة لأداء �صالة الرتاويح
ل��ه��ذا ال��ع��ام ,راف��ع�ين �شكرهم
لل�سعودية ممثلة بوزارة ال�ش�ؤون

الإ�سالمية على اجلهود املبذولة
يف خدمة الإ���س�لام وامل�سلمني يف
برنامج الإمامة وغريه من الربامج
املتنوعة التي ترعاها اململكة.
يذكر �أن برنامج الإمامة يوا�صل
براجمه يف  35دولة حول العامل
�ضمن م�رشوع مميز من م�شاريع
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وبلغ
إماما
عدد الأئمة امل�شاركني ً � 70
من حفظة كتاب الله الذين يقومون
بتنفيذ الربنامج ،و�إلقاء الدرو�س
وامل��ح��ا��ضرات ،ويجد الربنامج
عناية فائقة من خمتلف ال�شعوب
والأق��ل��ي��ات امل�سلمة يف العامل،
ويحظى مبتابعة و�إ��شراف مبا�رش
م��ن وزي���ر ال�����ش���ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد د .عبداللطيف
�آل ال�شيخ الذي يحر�ص على حتقيق
تطلعات القيادة يف تلبية حاجات
�إخ��وان��ه��م امل�سلمني يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها.

