
الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  أكــد 
ثابتــة نحــو  الــوزارة بخطــى  مضــي 
الجاللــة  أمــر صاحــب  تنفيــذ  إتمــام 
وحــدة  ألــف   40 ببنــاء  البــالد  ملــك 

سكنية.
وشــدد الحمــر، لــدى اســتقباله نــواب 
رعايــة  أن  علــى  الميثــاق”،  “كتلــة 
ودعــم  اإلســكاني،  الملــف  القيــادة 
التشــريعية  والســلطة  الحكومــة 

كان لــه بالــغ األثــر في تحقيــق نتائج 
متقدمة للغاية في الملف، األمر الذي 
يجســده تخصيــص آالف الخدمــات 

والوحدات اإلسكانية للمواطنين.
كمــا جــرت فــي اللقــاء مناقشــة عدد 
بالشــأن  المتعلقــة  المواضيــع  مــن 
اإلســكاني في المملكة، وبحث ســبل 
تنسيق األدوار وتكاملها بين مجلس 

النواب والوزارة.
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  رأس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن حمــد آل خليفــة الجلســة االعتياديــة 
األســبوعية لمجلس الــوزراء وذلك بقصر 

القضيبية صباح أمس.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع 
من وزير الداخلية شمل إيجازا عن نطاق 
تطبيــق العقوبات البديلــة، إذ من المتوقع 
في إطار نجاح التنسيق زيادة نسبة عدد 
المســتفيدين من العقوبات البديلة بنسبة 

.% 80
ســوق  مؤشــرات  علــى  المجلــس  واطلــع 
العمــل للنصــف األول مــن العــام الجــاري 
الوطنــي  البرنامــج  ومســتجدات   ،2019
تنفيــذا  إطالقــه  تــم  الــذي  للتوظيــف 
الملكــي  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  

رئيــس مجلس الــوزراء، وتوصيــة اللجنة 
التنســيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء.

وبينت المؤشرات النتائج اإليجابية التي 
أثمــر عنهــا البرنامــج الوطنــي للتوظيــف، 
عــدد  إجمالــي  ارتفــاع  فــي  المتمثلــة 
المتوظفيــن البحرينييــن والــذي بلــغ نحو 

11649 متوظفــا فــي النصــف األول مــن 
العــام الجــاري منهــم 3459 داخــال جديدا 
فــي ســوق العمــل و8190 ممــن ســبق لهم 

العمل.

عواصم ـ وكاالت

أكــد وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة، عــادل الجبيــر، أمــس، علــى أن 
األمــن  تحقيــق  لجهــود  أساســية  ركيــزة  تمثــل  اإلماراتيــة  الســعودية  العالقــات 
واالستقرار في المنطقة.وكتب الجبير على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” سلسلة 
تغريــدات قــال  فيهــا “تقــود المملكــة، بفضل هللا، جهــود تحقيق األمن واالســتقرار 
فــي المنطقــة ومواجهة مســاعي النظام اإليرانــي والقوى المتطرفة لنشــر الفوضى 
وزعزعة االستقرار، وتشكل العالقة المتينة التي تجمع المملكة باإلمارات الشقيقة 

ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة”.

الجبير: العالقة مع اإلمارات ركيزة لالستقرار

طرحــت  وزارة شــؤون اإلعــالم فــي 
جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمــس مناقصة عامة )محلية( للمرحلة 
تطويــر  مشــروع  ضمــن  األولــى 
وتحديــث منظومــة البــث التلفزيوني 
التلفزيونــي  البــث  اســتمرار  لضمــان 
 9 إليهــا  تقــدم  البحريــن  لقنــوات 
عطــاءات، علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء 
بنحــو 1.048 مليــون دينــار، وأكبرهــا 

بقرابة 3.13 مليون دينار.
كمــا طرحــت إدارة المخــازن المركزية 
بهيئــة الكهربــاء والمــاء 3 مناقصــات، 
مــن  وحــدة  ألــف   28 لشــراء  أبرزهــا 
األمتــار الذكيــة الســتخدامها مــن قبل 
 4 إليهــا  تقــدم  الميــاه  توزيــع  إدارة 
عطــاءات، علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء 
بنحو 1.5 مليون دينار وأكبرها بقرابة 

2.5 مليون دينار.

مليون دينار 
لتطوير منظومة 
أكتوبــرالبث التلفزيوني مهلــة  قبــل  التصديــر  للشــركات  يســمح  تفاهــم  ضمــن 

لجنة سعودية تفتش مصانع أغذية بحرينية

بــدأت لجنة من الهيئــة العامة للغذاء والدواء 
الســعودية بجولة تفتيــش لالطالع على عدد 
مــن مصانــع األغذيــة البحرينيــة وذلــك ضمن 
البحرينــي  الجانبيــن  بيــن  ترتيبــات وتعــاون 
والســعودي؛ مــن أجل مســاعدة المصانع التي 
تصــدر األغذيــة إلــى المملكة الســعودية، على 
كانــت  التــي  الجديــدة  بااللتزامــات  الوفــاء 
مقــررة ســريانها هــذا الشــهر بعــد أن منحــت 
لتوفيــق  شــهرين  فتــرة  المحليــة  الشــركات 

أوضاعها.
بالتصديــر  البحرينيــة  للمصانــع  وسيســمح 
التفتيــش  يتــم  أن  علــى  الســعودية  للســوق 
علــى مرافقهــا ريثمــا تحصــل على الشــهادات 
التــي جــاءت ضمــن االشــتراطات الســعودية 
علــى  فرضــت  والتــي  للتصديــر،  الجديــدة 
الــدول لتصديــر األغذيــة إليهــا، مثــل  جميــع 
“الهاســيب”  جــودة  شــهادة  علــى  الحصــول 
و “األيــزو” وشــهادة “حــالل”، علــى أن يقــوم 
فريــق مــن الهيئــة الســعودية باالطــالع علــى 

وضع المصانع المصدرة ومنح تصاريح ريثما 
تتمكــن هــذه المصانع من الحصــول على هذه 

الشهادات.
التصديــر  إعــادة  بعمليــات  يتعلــق  وفيمــا 
مــن دول أخــرى، أكــد المســؤول الســعودي 
ضرورة أن يكون البحرين هي دولة المنشأ، 
مــع  يتوافــق  المصــدر  البلــد  يكــون  أن  أو 

الشــروط الســعودية. مــن جهــة أخــرى، أفاد 
المسؤول أن البحرين مازالت ضمن القائمة 
التــي يمنــع اســتيراد اللحــوم الحمــراء منها 
بســبب “الحمــى القالعيــة”، وأن الســعودية 
للحصــول  البحرينــي  الجانــب  مــن  تنتظــر 
علــى المعلومات الكافية من أجل رفع اســم 

البحرين من هذه القائمة.

ندوة تعريفية باالشتراطات السعودية أمس

علمــت “البــاد” أن محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل 
خليفة تدخل الحتواء الخاف المؤسف الذي شهده اجتماع الهيئة العامة 
للمواكب الحسينية وما أسفر عنه من سب وعراك باأليدي وصلت لتقديم 

باغات بمركز الشرطة.

وذكــرت المصــادر أن المحافــظ يقود 
الخــالف  وتســوية  للتهدئــة  مبــادرة 
بيــن أطرافــه وذلك لتجنيــب أّي توتر 
مع بدء العد التنازلي النطالق موســم 
رئيــس  أعلــن  ذلــك،  إلــى  عاشــوراء. 
األوقاف الجعفرية يوســف بن صالح 
المؤســف  الخــالف  احتــواء  الصالــح 
بيــن أعضــاء الهيئــة العامــة للمواكــب 
قــام  أنــه  الصالــح  وبيــن  الحســينية. 
بمبــادرة للتواصــل المباشــر مع جميع 
المعنييــن مــن مختلف األطــراف، في 
مســعى الحتــواء الخــالف، حيــث إّن 
أهــداف الجميــع تنصــب فــي تقديــم 

فــي  للمشــاركين  الخدمــات  أفضــل 
الخالــد  عاشــوراء  موســم  إحيــاء 
الجهــات  مــع  والتعــاون  بالتنســيق 
أن  مؤكــدا  واألهليــة،  الرســمية 
المأمــول من الجميع هــو العمل بروح 
األخــوة الواحــدة كما عهدناهــم دائما 
وتغليــب صــوت الحكمــة والمصلحــة 
العامة. وروى الشــوري فؤاد الحاجي 
لصحيفــة البــالد جانبــا مــن تداعيــات 
تالســن أعضــاء الهيئــة، الــذي تطــور 
باأليــدي  وضــرب  وعــراك  ســب  إلــى 
الهيئــة  باجتمــاع  وذلــك  والكراســي، 

مساء األحد.

محافظ العاصمة ورئيس “الجعفرية” 
يتحركان الحتواء “هوشة المواكب”

زيادة المستفيدين من العقوبات البديلة 80 %
ارتفاع عدد المتوظفين إلى 11649 بحرينيا في النصف األول

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يترأس بحضور سمو ولي العهد جلسة مجلس الوزراء

سالويين يتدربون مع “Dallas Mavericks” األميركيأفالم إماراتية ناجحة في البحرين69 قتياًل بمعارك خان شيخونانخفض ربح المؤسسات بالبورصاتبدء تطوير شارع زايد
بدأت وزارة األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني امس االثنين 
بتنفيذ أعمال المرحلة األولى من 
مشروع تطوير شارع الشيخ زايد 
والذي ينفذ بتمويل من صندوق 

أبوظبي للتنمية بقيمة 23 مليونا 
و400 ألف دينار.

انخفض إجمالي صافي ربح  «
الشركات البحرينية المدرجة في 

بورصة بنسبة 11.2 % في الربع 
الثاني من العام 2019 إلى 524 

مليون دوالر مقابل 590 مليون 
دوالر في الربع الثاني من العام 

.2018

أفاد المرصد السوري لحقوق  «
اإلنسان أمس، بمقتل 9 مدنيين 

وإصابة 21 بقصف لروسيا واألسد 
على ريف إدلب الجنوبي. وأكد أن 
60 قتلوا من النظام والفصائل 
المسلحة والمدنيين، األحد، في 

اشتباكات شرق خان شيخون.

تدخل األفالم اإلماراتية بقوة  «
في 2019 مضمار السباق 

السينمائي داخل وخارج الخليج 
العربي اليوم من خالل قصص 

إماراتية جميلة عن الشكل 
اإلماراتي الشعبي بأسلوب 

كوميدي وشعبي خفيف.

غادر 5 العبين سالويين أمس إلى الواليات  «
المتحدة األميركية، في إطار تفعيل 

بنود االتفاقية اإلستراتيجية التي 
وقعها االتحاد البحرين لكرة السلة 

 ”Dallas Mavericks“ مع فريق
األمريكي لكرة السلة، إذ سيخوضون 

معسكرا تدريبيا هناك.
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المنامة - ستاندرد تشارترد البحرين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالمنامة - النيابة العامة

أعلــن بنــك ســتاندرد تشــارترد البحريــن عــن ترقيــة حمــد 
عبدالرحمــن بوجيــري لتولــي منصــب رئيــس قســم فــي 
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد، إضافة إلى مسؤوليته 
فــي  اإلســالمية  المصرفيــة  الخدمــات  كرئيــس  الحاليــة 

البحرين.

المــرور محمــد  بنيابــة  النيابــة  رئيــس  صــرح 
الظهرانــي بــأن النيابــة العامــة أمــرت بحبــس 
المتســبب فــي حــادث أدى إلى وفــاة بحريني 
على شــارع الشــيخ عيســى بن ســلمان اســفل 
جســر مدينة عيســى. وأشــارت التفاصيل إلى 
أن المتهــم )آســيوي( كان يقــود حافلــة ويريــد 
أن يســلك طريــق الجســر، ولكنــه أخطــأ فــي 

االنحــراف وتوقــف فــي المســار األيمن وخط 
الطوارئ، ومن ثم قام بالدوران العكسي على 
المركبات وقاد حافلته بمسافة 800 متر على 
المسار األيسر عكس اتجاه سير المركبات مما 
أدى الصطدامــه بمركبة المجني عليه ووفاته 
بموقــع الحــادث. وتبيــن أن المتهــم كان فــي 

حالة سكر.

بوكالــة  البحريــة  الرقابــة  إدارة  أفــادت 
الزراعــة والثــروة البحريــة التابعة لوزارة 
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني، 
أنهــا نفذت حملة مشــتركة لضبط العمالة 
اآلســيوية المخالفــة للقانــون فــي ســوق 
ســمك فرضــة الحــد بالتنســيق والتعــاون 
مــع مديريــة شــرطة محافظــة المحــرق، 

إدارة الهجــرة والجــوازات، وقيــادة خفــر 
السواحل، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وأشــارت إلى أن هــذه الحملة تأتي ضمن 
التــي  الرقابيــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
تقــوم بهــا اإلدارة في إطار تنفيذ األنظمة 
الثــروة  بحمايــة  الكفيلــة  والقوانيــن 

البحرية في البحرين.

“ستاندرد تشارترد”: 
ترقية بحريني إلى قيادي

ضبط عمالة آسيوية مخالفة بفرضة الحدحبس آسيوي تسبب بقتل مواطن بحادث

)09()07()07(

ترامب: إيران هي الراعية لإلرهاب في العالم

ترامب 
وماكرون 

في المؤتمر 
الصحافي 

المشترك في 
قمة السبع

عواصم ـ وكاالت

قــال الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، 
إن إيــران هــي الدولــة الراعيــة لإلرهــاب 
في العالم، بينما طالب الرئيس الفرنسي، 
إيمانويــل ماكــرون إيــران بضــرورة وقف 

)12(تهديد استقرار منطقة الخليج.
)06(

المنامة - وزارة اإلسكان

خطى ثابتة إلتمام بناء 40 ألف وحدة

ماكرون يطالب طهران 
بوقف تهديد استقرار الخليج

راشد الغائب

عناصر من قوات الشرعية اليمنية

أمل الحامد
علي الفردان من ضاحية السيف

حمد بوجيري
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الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  رأس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة الجلســة االعتيادية 
بقصــر  وذلــك  الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية 
القضيبية صباح أمس. في مستهل الجلسة رفع 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء خالص 
التهانــي والتبريــكات إلــى ملــك البــاد صاحــب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
وإلــى شــعب البحرين الكريــم واألمتين العربية 
واإلســامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري 
بــأن  عــّز وجــّل  المولــى  1441، ســائا  الجديــد 
يكون عام خير وبركة على جالته والمواطنين 
وعلى األمتين العربية واإلسامية، وأن يسوده 

األمن والسام واالستقرار والرخاء.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي 
قــام بها إلى البــاد مؤخرًا دولة الســيد ناريندرا 
مــودي رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد الصديقة 
والوفــد المرافــق وذلك بنــاء على دعــوة كريمة 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  مــن 
والتــي تعــد زيــارة دولــة األولــى لرئيــس وزراء 
المجلــس  وأكــد  البحريــن،  مملكــة  إلــى  هنــدي 
أهميــة المباحثات التي أجراها صاحب الجالة 
الملــك وصاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء مع 
ضيــف البــاد ودورهــا فــي تعزيــز أطــر التعاون 
والتنســيق الثنائي بين البلدين، منوها المجلس 
بأهميــة مذكــرات التفاهم التي تم تبادلها خال 
الزيــارة ودورهــا فــي توثيــق عاقــات الصداقة 
البحرينيــة الهندية وتعزيز التعاون بين البلدين 

الصديقيــن في مختلف المجاالت االســتثمارية 
واالقتصاديــة والتجاريــة والصحيــة والعلميــة 
والتكنولوجيــة وشــئون الطاقــة والفضــاء، كمــا 
أشــاد المجلــس بالمســتوى المتنامــي في مســار 
الصديقيــن  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
الحيويــة  الجوانــب  كافــة  فــي  بهــا  واالرتقــاء 
واالســتفادة مــن الخبــرات واإلمكانــات وفرص 
االستثمار في كا البلدين في إطار ما يجمعهما 

من روابط الصداقة والتعاون.
بالبيــان  الــوزراء  مجلــس  رحــب  ذلــك،  بعــد 
المشــترك الصادر عن حكومتي المملكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى  تأكيــد  مــن  فيــه  جــاء  ومــا  الشــقيقتين 
اســتمرار كل جهودهمــا السياســية والعســكرية 
واإلغاثيــة والتنمويــة بمشــاركة دول التحالــف 
التــي نهضــت لنصــرة الشــعب اليمنــي الشــقيق 

الحوثيــة  الميليشــيات  النقــاب  التصــدي  فــي 
اإلرهابيــة المدعومة من إيران، منوها المجلس 
التحالــف  قــوات  قدمتهــا  التــي  بالتضحيــات 
المنطقــة  أمــن  علــى  الحفــاظ  فــي  ودورهــا 
واســتقرارها، مجــددا المجلــس موقــف مملكــة 
البحرين الثابت مع أشقائها في قوات التحالف 
بقيادة المملكة العربية الســعودية الشــقيقة في 

دعم الشرعية في اليمن الشقيق.

بعــد ذلــك هنــأ صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
الكويــت  دولــة  أميــر  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
التــي  الطبيــة  الفحوصــات  بنجــاح  الشــقيقة 
أجريــت لســموه مؤخــرا، ســائاً المولــى العلــي 
القديــر أن ُيديــم علــى ســموه موفــور الصحــة 
والعافيــة وأن يحفــظ ســموه لمواصلــة مســيرة 
الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
ــا  ــولـــدوفـ ــهـــوريـــة مـ ــمـ ــيــــس جـ ــ رئ
ذكــرى  بمناسبة  دودون،  إيــغــور 

استقال باده.
البرقية عن  وأعــرب جالته في 
أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 
ــعــــادة ولــشــعــب  ــــســ الـــصـــحـــة وال
جــمــهــوريــة مــولــدوفــا الــصــديــق 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يترأس، بحضور سمو ولي العهد، جلسة مجلس الوزراء
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سمو رئيس الوزراء: دعواتنا أن يسود السالم األمتين العربية واإلسالمية في العام الهجري الجديد

نمو معدالت التوظيف اليومية إلى 103 بنسبة تجاوزت 30 %

جاللة الملك يهنئ 

رئيس مولدوفا 

بذكرى االستقالل

بعدهــا نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجة علــى جــدول أعماله واتخذ بشــأنها من 
القرارات التالية:

الســامية  الملكيــة  للتوجيهــات  تحقيقــا  أوال: 
وتنفيــذا  البديلــة  للعقوبــات  الفعــال  بالتطبيــق 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات 
نطــاق  توســع  التــي  البرامــج  بوضــع  الــوزراء 
تطبيــق العقوبات البديلة بما يتناســب مع حالة 
المحكوميــن ويكفــل إدماجهــم فــي المجتمــع، 
فقــد اطلــع مجلس الــوزراء على تقريــر مرفوع 
مــن وزيــر الداخليــة شــمل إيجــازا حــول نطــاق 
تطبيــق العقوبــات البديلة، ومنهــا إقامة دورات 
فــي برامــج التأهيــل، إضافــة إلــى التنســيق مع 
بعــض الجهــات الحكوميــة التــي وفــرت فــرص 
العمــل فــي خدمــة المجتمــع للمحكــوم عليهــم، 
حيث من المتوقع في إطار نجاح هذا التنسيق 
زيــادة نســبة عــدد المســتفيدين مــن العقوبــات 
البديلــة بنســبة 80 % وذلــك مــن خــال تكافل 
الجهات العامــة والخاصة في إصاح المحكوم 
عليهــم وتقويــم ســلوكهم عبــر توفيــر البرامــج 
التأهيليــة والتدريبيــة وفــرص العمل المناســبة 

لحالة المحكوم عليهم مما يســهم في إدماجهم 
بالمجتمع.

ثانيا: اطلع مجلس الوزراء على مؤشرات سوق 
العمــل للنصــف األول مــن العــام الجــاري 2019، 
ومســتجدات البرنامــج الوطني للتوظيف الذي 
رئيــس  ســمو  لتوجيهــات  تنفيــذا  إطاقــه  تــم 
مجلــس الــوزراء، وتوصيــة اللجنــة التنســيقية 
برئاســة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بهدف 
تعزيــز التوظيــف والتأهيــل ودمــج المواطنيــن 
في سوق العمل، وذلك من خال تنفيذ عدد من 
المبــادرات الرامية إلى تنمية االقتصاد الوطني 
وتطويــر ســوق العمل، وإســهام البرنامج الكبير 
فــي توفيــر فــرص عمــل نوعيــة ومناســبة أمام 
الباحثيــن عن عمل مــن المواطنين، مع الحفاظ 
على مرونة الســوق باعتباره الركيزة األساسية 
لعمليــة التنميــة المســتدامة فــي المملكة، حيث 

بينــت المؤشــرات النتائــج اإليجابيــة التي أثمر 
عنهــا البرنامج الوطنــي للتوظيف، المتمثلة في 
ارتفــاع إجمالــي عــدد المتوظفيــن البحرينييــن 
والــذي بلغ نحــو 11,649 متوظفا خال النصف 
داخــا   3459 منهــم  الجــاري  العــام  مــن  األول 
جديــدا فــي ســوق العمــل و8190 ممــن ســبق 
لهــم العمــل، حيــث بلــغ نمــو معــدالت التوظيف 
يومــي  بشــكل  متوظفيــن   103 إلــى  اليوميــة 
بنســبة تجاوزت 30 % خال األشــهر التي تلت 
بــدء انطــاق البرنامــج الوطنــي للتوظيف، كما 
أســفر تشــجيع توظيــف الباحثين عــن عمل من 
الجامعيين عن نتائج مميزة أسهمت في تعزيز 
تنافســية البحرينييــن الباحثيــن عــن العمل في 

القطاع الخاص.
ثالثــا: تنفيذا لتوجيهات صاحب الســمو الملكي 
باإلجــراءات  العمــل  بســرعة  الــوزراء  رئيــس 
التنفيذيــة لتفعيــل القرار رقم )80( لســنة 2018 
بشــأن شــروط وضوابــط منــح ســاعتي الراحــة 
للموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة أو الــذي 
يرعــى شــخصا ذي إعاقة بالشــكل الــذي يحفظ 

ناحيــة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق 
ويضمــن حســن وانتظــام ســير العمــل بالمرافق 
الحكوميــة والخاصــة. مــن ناحيــة أخــرى، فقــد 
مــن  المرفوعــة  المذكــرة  علــى  المجلــس  اطلــع 
وزيــرة الصحــة، والتــي تضمنــت مــا قامــت بــه 
وزارة الصحــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة 
مــن جهود توعوية وخطــوات تنفيذية في هذا 

الشأن.
مشــروع  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  رابعــا: 
قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبات 
لســنة   )15( رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر 
التشــريعية وفــق  الســلطة  إلــى  1976 وأحالــه 
اإلجــراءات الدســتورية والقانونيــة، وذلــك في 
ضــوء المذكــرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء رئيس اللجنــة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية.
خامســا: وافــق المجلــس علــى إعــادة تشــكيل 
والتبــغ  التدخيــن  لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة 
الصحــة  وزيــرة  برئاســة  ومنتجاتــه  بأنواعــه 

وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العاقة.

سادســا: بحــث مجلــس الــوزراء 3 اتفاقــات و4 
مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية 
إيطاليــا الصديقــة وذلــك للتعــاون فــي عدد من 
المجــاالت منهــا إعفــاء حاملــي جوازات الســفر 
الدبلوماســية والخدمة والخاصة من متطلبات 
والتعليمــي  الثقافــي  والتعــاون  التأشــيرة، 
وتعديــل  واإلعامــي،  والتكنولوجــي  والعلمــي 
اتفاقيــة الخدمــات الجويــة، والصحــة والعلــوم 
الطبيــة، وخدمــات تأميــن التجــارة الخارجيــة، 
الســلمية، وإقامــة عاقــة  لألغــراض  والفضــاء 
توأمــة بين مدينــة المنامة ومدينة روما، والتي 
عرضهــا وزيــر الخارجيــة، حيــث قــرر المجلــس 
إحالتهــا إلى اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية 

والتشريعية للدراسة.
اللجنــة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  ســابعا: 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
مسودة ميثاق التعاون بين الدول األعضاء في 
منظمــة األوبــك والــدول المنتجــة مــن خارجهــا 

المرفق بمذكرة وزير النفط.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تسمية الجهة 

اإلداريــة المختصــة والوزيــر المختــص بتطبيق 
أحــكام المرســوم بقانون رقم )21( لســنة 1989 
لتكــون  واألنديــة  الجمعيــات  قانــون  بإصــدار 
وزارة شؤون الشــباب والرياضة الجهة المعنية 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  ووزيــر  بالتطبيــق 
الوزيــر المختــص بتطبيــق القانون فيمــا يتعلق 
بالهيئــات الخاصــة العاملــة فــي مجال الشــباب 
والرياضــة، وهــي الهيئات الشــبابية والرياضية 
واللجنــة  الرياضيــة  واالتحــادات  واألنديــة 
وبعــد  الشــباب،  بيــوت  وجمعيــة  األولمبيــة 
وزيــر  مــن  المرفوعــة  المذكــرة  علــى  االطــاع 
الشــأن، فقــد  بهــذا  الشــباب والرياضــة  شــؤون 
كلــف المجلــس الجهــات المعنية بإصــدار األداة 

القانونية الازمة لذلك.
الســلطة  إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  تاســعا: 
الحكومــة  بــرأي  بمذكــرة  التشــريعية مشــفوعا 
حولــه مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام 
المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن 
مباشــرة الحقــوق السياســية والمعــد بنــاًء على 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

قرارات المجلس

02

مجلس الوزراء يرحب 
بالبيان المشترك 

الصادر عن السعودية 
واإلمارات

تضحيات مقدرة 
لقوات التحالف في 
اليمن ودورها في 

الحفاظ على أمن 
المنطقة 

  تكافل الجهات 
العامة والخاصة 

في إصالح المحكوم 
عليهم وتقويم 

سلوكهم

ارتفاع عدد 
المتوظفين 

البحرينيين إلى 
11649 في 
النصف األول

إعادة تشكيل اللجنة 
الوطنية لمكافحة 

التدخين والتبغ 
بأنواعه برئاسة الصالح

دراسة 3 اتفاقات 
و4 مذكرات تفاهم 
بين مملكة البحرين 
وجمهورية إيطاليا

مجلس الوزراء ينوه بأهمية االتفاقات في توثيق عالقات الصداقة البحرينية الهندية



لــدى اســتقبال ســموه مجلــس إدارة شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( الجديــد، أكد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أن 
مملكــة البحريــن تمتلــك قطاعــا نفطيــا متطــورا يواكب أحــدث النظــم العالمية، 
وأن تعزيز االستثمار في الصناعة النفطية يدعم توجهات الحكومة في التنمية 

القائمة على زيادة عائدات النفط ومواصلة تنويع مصادر الدخل األخرى.

ونــوه ســموه إلــى أن شــركة نفــط البحريــن 
)بابكــو( بما لديهــا من خبرات وكوادر وطنية 
متميزة تمثل وجها مشــرفا لمملكة البحرين، 
وقصــة نجــاح تثبــت كفــاءة أبنــاء البحريــن 
وقدرتهــم علــى بنــاء الصــروح االقتصاديــة 
والصناعيــة العمالقــة. وأكــد ســموه أهميــة 
الــدور الــذي يقــوم به القطــاع النفطي كرافد 
مــا  ظــل  فــي  الوطنــي،  لالقتصــاد  أســاس 
تمتلكــه الصناعــة النفطيــة من مــوارد وآفاق 
اســتثمارية كبيــرة، مشــددا ســموه علــى أن 
الحكومــة حريصة علــى تنمية وضخ المزيد 
من االســتثمارات في هذا القطاع عبر إقامة 
لزيــادة  العمالقــة  التطويريــة  المشــروعات 
كفــاءة اإلنتــاج، وتقديــم كافــة التســهيالت 
التي تسهم في استقطاب الشركات النفطية 
العالمية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء قــد اســتقبل أمس بقصــر القضيبية 
وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن 
أحمــد آل خليفــة الــذي قــدم لســموه مجلس 
إدارة شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( الجديــد 

برئاســة داود نصيــف، حيــث هنأهــم ســموه 
علــى تعيينهــم فــي تشــكيلة مجلــس اإلدارة 
الجديد، متمنًيا سموه لهم النجاح والتوفيق 
فــي النهــوض بالشــركة وتطويرهــا بمــا يعزز 
مــن دورهــا فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي. 
وخــالل اللقــاء، أشــاد ســموه بمــا يتمتــع بــه 
أعضــاء مجلــس إدارة شــركة نفــط البحرين 
)بابكو( الجديد من خبرات وقدرات متميزة، 
وما حققوه من نجاحات في مختلف مواقع 
العمــل التــي تقلدوها، معرًبا ســموه عن ثقته 
فــي قدرتهم علــى تحقيق مزيد من التطوير 
لشــركة “بابكــو”، اعتمــاد على مــا يتحلون به 

من روح العزيمة وتحمل للمسؤولية.
وأكــد ســموه أن مســيرة الصناعــة النفطيــة 
فخــر  مصــدر  تشــكل  البحريــن  مملكــة  فــي 
واعتزاز بما حققته من نقلة نوعية ســاهمت 
فــي دعم كافــة األنشــطة االقتصاديــة ودفع 
وتيــرة التنميــة والبنــاء فــي المملكــة. ودعــا 
ســموه مجلــس إدارة شــركة نفــط البحريــن 
أجــل  مــن  العمــل؛  مواصلــة  علــى  )بابكــو( 

اإلنتاجيــة  كفاءتهــا  ورفــع  الشــركة  تطويــر 
وبمــا يتناســب مــع مكانتهــا وقيمتهــا كأحــد 
الصــروح الوطنية الكبيرة. واســتمع صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء من وزير النفط 
وأعضــاء مجلس إدارة شــركة نفط البحرين 
)بابكــو( إلى شــرح عن آخر المســتجدات في 
المشــروعات النفطيــة التــي يجــري تنفيذها 
ومــا وصل إليــه العمل في مشــروع تحديث 
النفــط  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  مــن  المصفــاة. 
عن خالص الشــكر والتقدير لصاحب الســمو 

الملكــي رئيــس الــوزراء علــى اهتمام ســموه 
مــن  ســموه  يبديــه  ومــا  النفطــي  بالقطــاع 
حــرص علــى تطوير هذا القطــاع؛ لكي يقوم 
بــدوره فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي، والتي 
تجســدت فــي رعايــة ســموه الكريمــة لوضع 
حجر أساس مشروع تحديث مصفاة شركة 
نفــط البحرين )بابكو(، مؤكدا حرص الوزارة 
وشــركة نفــط البحريــن )بابكــو( علــى تنفيــذ 
رؤية سموه؛ من أجل االرتقاء بقطاع النفط 

في المملكة وتطويره.
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اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
بقصــر القضيبيــة امس، ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، .

الحكومــة  أن  ســموهما  أكــد  اللقــاء؛  وخــالل 
المشــروعات  مــن  مزيــد  إقامــة  فــي  ماضيــة 
اإلســكانية وتطوير البنيــة التحتية والنهوض 
يحقــق  بمــا  والعمرانــي،  العقــاري  بالقطــاع 
تطلعــات عاهــل البالد  صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، فــي تطوير كافة 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكــد ســموها حــرص الحكومــة علــى تعزيــز 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لدعــم مســيرة 
التطــور والنهضة في المملكة، عبر االســتعانة 
بكبريــات الشــركات المعتمــدة محليــًا ودوليــًا 
فــي تنفيــذ المشــروعات التطويريــة في كافة 
مــن  تمتلكــه  ممــا  واالســتفادة  القطاعــات، 

إمكانيــات وخبرات متميــزة في الوصول إلى 
أرقى معايير الجودة والكفاءة.

البحريــن  مملكــة  أن  علــى  ســموهما  وشــدد 

تتعامــل مــع مــا يشــهده العالــم مــن متغيــرات 
تســتهدف  بآليــات  وتحديــات  متســارعة 
الحفــاظ على أمنها واســتقرارها، وتســهم في 

النمــو االقتصــادي وتنويــع  ضمــان اســتدامة 
الحاليــة  أجيالهــا  لصالــح  الدخــل  مصــادر 
والمســتقبلية. وأشــاد صاحــب الســمو الملكي 

رئيــس الــوزراء وصاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد بما يحققه أبنــاء البحرين من نجاحات 
في مختلف القطاعات، بما يؤكد ما يتمتعون 

بــه من صفات العزيمة واإلصرار على تحقيق 
التحديــات  مختلــف  وتجــاوز  النجاحــات 

والصعاب.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد أمس

المنامة - بنا

الحكومة ماضية في مزيد من المشروعات اإلسكانية
ســمو رئيــس الوزراء وســمو ولــي العهــد: حريصون علــى تعزيز الشــراكة مــع “الخاص”

الحكومة حريصة 
على تنمية 

وضخ مزيد من 
االستثمارات في 

القطاع

إقامة المشروعات 
العمالقة 

لزيادة اإلنتاج 
واستقطاب 

الشركات العالمية

البحرين تتعامل مع 
المتغيرات المتسارعة 

بآليات تستهدف 
الحفاظ على أمنها

سمو رئيس الوزراء مستقبال مجلس إدارة شركة نفط البحرين )بابكو( الجديد 

المنامة - بنا

متميـــزة وطنيـــة  وكـــوادر  بخبـــرات  تحظـــى  “بابكـــو”  الـــوزراء:  رئيـــس  ســـمو 

البحرين تمتلك قطاعا نفطيا متطورا يواكب أحدث النظم العالمية



قــام محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة آل خليفة، بزيــارة تفقدية صباح أمــس لمنطقة الرفاع الشــرقي، وذلك في إطار 
اهتمام سموه بمتابعة األوضاع األمنية والخدمية والمرافق الحيوية والعامة، واحتياجات األهالي بمختلف مناطق المحافظة.

واســتهل ســمو محافظ الجنوبية الزيارة لمركز 
شرطة الرفاع الشرقي، حيث كان في استقبال 
ســموه رئيــس مركــز شــرطة الرفــاع الشــرقي 

المقدم الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة.
تنفيــذ  علــى  المحافظــة  حــرص  ســموه  وأكــد 
توجيهــات وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ 
راشــد بن عبدهللا آل خليفة والمتضمنة متابعة 
احتياجــات األهالــي األمنيــة واالجتماعيــة من 
خالل تعزيز الشــراكة بين المحافظة ومختلف 

الجهات األمنية.
و اطلع ســموه في الزيارة على مشــروع توزيع 
باإلضافــة  المنطقــة  فــي  األمنيــة  الكاميــرات 
إلــى اإلنجــازات المشــتركة التــي حققهــا المركز 

الجهــات  مــع  بالتعــاون  األمنــي  المجــال  فــي 
المختصــة، موجهــًا ســموه إلى ضــرورة تكثيف 
المنطقــة  فــي  والراجلــة  األمنيــة  الدوريــات 
تلبيــة الحتياجــات المواطنيــن، كما قــدم مركز 
شــرطة الرفــاع الشــرقي عرضــا مرئيا عــن أبرز 

اإلحصاءات األمنية المتعلقة بالمنطقة.
ثم قام ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة 
بتفقــد ســوق الرفــاع الشــرقي، حيــث كان فــي 
اســتقبال سموه وكيل شــؤون الزراعة والثروة 
البلديــات  األشــغال وشــؤون  بــوزارة  البحريــة 
والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد بن 
سلطان آل خليفة وعدد من المسؤولين، حيث 
أطلــع ســموه علــى خطة الــوزارة بشــأن تطوير 

واحتياجــات  يتــالءم  بمــا  وتطويــره  الســوق 
المواطنيــن ومرتــادي الســوق، موجهــًا ســموه 
لألســواق  مواكبــًا  لجعلــه  تطويــره  أهميــة 
الحضاريــة  بالوجهــة  تليــق  التــي  النموذجيــة 
والتنموية للمنطقة كونه ضمن األولويات التي 
تحقــق رؤى وتطلعــات األهالــي، بالشــكل الــذي 

يخدم التوسع العمراني في المنطقة.
للرفــاع  التفقديــة  الزيــارة  ســموه  واختتــم 
الشــرقي، بزيــارة المواقــع والبيــوت التاريخيــة 
التــي تشــكل إرثــًا حضاريــًا هامــًا، حيــث بحــث 
ســموه أولويــة تطويــر تلــك المواقــع واالرتقاء 
بما تزخر به المحافظة من شــواهد ومكتسبات 

تاريخية وحضارية.

04local@albiladpress.com
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إيمانًا من الرؤية االستراتيجية لجمعية البحرين لرعاية الوالدين في تقديم البرامج والخدمات المتميزة لفئة كبار المواطنين 
وتحقيقًا لألهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها، دشنت الجمعية جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري 
وفــاًء ألهــل العطــاء العــام 2013، لتكــون جائــزة ســنوية تكــرم رواد العمــل الخيــري فــي جميع المجــاالت خصوصا مجــال كبار 

المواطنين. 

توجهات عالمية 

التوجهــات  ضمــن  جــاءت  الجائــزة 
العالمية نحو االهتمام الكبير بفئة كبار 
المواطنين الذين من المتوقع أن تزداد 
أعدادهــم في الســنوات المقبلة بفضل 
التقــدم العلمي والرفاه االجتماعي في 
الجائــزة  أن  كمــا  العالــم،  دول  معظــم 
 106/45 رقــم  لقــرار  اســتنادًا  جــاءت 
الصــادر مــن الجمعيــة العموميــة لألمم 
المتحدة في العام 1991 باعتبار األول 

من أكتوبر يومًا عالميًا للمسنين. 

جائزة تحمل اسم سموه

تــم إطــالق الجائــزة مــن ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي آل خليفة الــذي تولى 
برعايتــه الكريمــة هــذه الجائــزة التــي 
بالعمــل  مقرونــًا  ســموه  اســم  تحمــل 
الخيــري، فهو مثال وقدوة يحتذى بها 
في الكرم واإليثار ويعتبر ســموه رائدًا 

لألعمال والمبادرات الخيرية. 

11 عامًا من البر والعطاء

جائــزة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي 
آل خليفــة للعمــل الخيــري وفــاًء ألهــل 
العطــاء هي امتــداد لجائــزة االبن البار 
واالبنــة البــارة التي انطلقــت في العام 
طيبــة  أصــداء  القــت  والتــي   ،2008
ونجاحــًا باهرًا على الصعيدين المحلي 
والخليجــي، وما هي إال مبادرة تعكس 

بــر  علــى  وحرصــه  ســموه  أخالقيــات 
الوالديــن، وســعيه الحثيــث علــى إبراز 
نماذج مضيئة من الشــباب ذو األخالق 

الحسنة. 

رؤية الجائزة 

تشجيع وإثراء روح اإلنجاز في العمل 
الخيــري عمومــا ومجــال رعايــة كبــار 

المواطنين خصوصا. 

رسالة الجائزة 

تكريــم عدد كبير مــن الرواد وأصحاب 
العطــاء فــي مجــال العمــل ال.5خيــري 
عامــة، ومجــال رعاية كبــار المواطنين 
فئــة  علــى  الضــوء  وتســليط  خاصــة، 
كبار المواطنين ذات التاريخ المشــرف 
والعطــاء النبيــل، التــي أعطــت وبذلت 
الكثيــر فــي الماضــي مــن أجــل رفعــة 

الوطن وإعالء شأنه.
تكريمهــم  علــى  الجائــزة  فعملــت   
وتكريــم مــن يكرمهــم وفــاًء لعطائهــم 
وردًا لجميلهــم، وعرفانــًا بفضلهم حتى 
يكونــوا نبراســًا نقتــدي بهــم ليــس فــي 
مملكــة البحريــن فقط بــل يتعداها إلى 

الدول العربية والعالم كافة. 

أهداف الجائزة

تهــدف الجائــزة إلــى االهتمــام بالعمــل 
المجــاالت  جميــع  فــي  الخيــري 

كبــار  رعايــة  مجــال  فــي  وباألخــص 
المواطنين وكذلك تكريم الشخصيات 
وتميــزًا  عطــاًء  األكثــر  والمؤسســات 
وتقديــر  المجتمعــات،  فــي  وتأثيــرًا 
الكفــاءات المتميــزة فــي مجــال رعاية 
كبــار المواطنيــن، إلــى جانــب بث روح 
التنافــس بيــن أفــراد المجتمــع للعمــل 
جميــع  فــي  األفضــل  وتقديــم  الجــاد 
المجــاالت خصوصــا في مجــال رعاية 

كبار المواطنين. 

األهداف المستقبلية للجائزة 

نطمــح أن تكــون جائــزة الوفــاء ألهــل 
الهــدف  وهــو  دوليــة،  جائــزة  العطــاء 
جمعيــة  تســعى  الــذي  االســتراتيجي 
لتحقيقــه،  الوالديــن  لرعايــة  البحريــن 
بمســاندة مــن الرئيــس الفخــري ســمو 
خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 

محافــظ المحافظــة الجنوبيــة، حيــث 
بــكل  ودعمهــا  الجائــزة  رعايــة  تبنــى 
الوســائل واألســاليب التــي تضعها في 

مصاف الجوائز العالمية.
 كجمعيــة البحريــن لرعايــة الوالديــن، 
فنحــن ماضــون قدمــًا وســاعون ســعيًا 
حثيثــًا لتحقيق هــذه األمنية على أمل 
كبير وطموح مشــرق في أنها ســتكون 

جائزة عالمية في القريب العاجل. 

   

مكرمون... قالوا في الجائزة 

شــيخان  بــن  عبدالرحمــن  الوجيــه 
الفارســي أحــد المكرمين في النســخة 
الرابعة عام 2017م قال عنها متحدثَا: 
وفــاًء ألهل العطاء هــي عبارة قصيرة 
تحميــل بين حروفهــا وطياتهــا الكثير 
فيها شــعار لجائزة سمو الشيخ خليفة 
بــن علي آل خليفة للعمل الخيري، هذا 
الشــاب الواثــق الطمــوح والــذي يعتبر 
قــدوة للشــباب للســير علــى نهجــه في 

دعم العمل الخيري.
وأضــاف الفارســي: لقد قامــت جمعية 
البحرين لرعاية الوالدين بإطالق هذه 
الجائزة لتكريم الداعمين والمساهمين 
الخيــري  العمــل  فــي جميــع قطاعــات 
الســن  كبــار  رعايــة  مجــال  خصوصــًا 
داخــل وخــارج ملكــة البحريــن، حيــث 
وإثــراء  تشــجيع  الجائــزة  شــعار  كان 

روح اإلنجــاز فــي مجــال رعايــة كبــار 
الســن ولقــد كان لــي الشــرف أن أكــون 
أحــد المكرميــن بهــذه الجائــزة لتكــون 
وســامًا علــى صــدري لما لها مــن مكانة 

كبير ومرموقة في مجالها. 
وتابع: لجائزة ســمو الشــيخ خليفة بن 
علــي آل خيفــة دور كبيــر في تشــجيع 
لبــذل  الخيــري  العمــل  فــي  الداعميــن 
المزيد مــن العطاء للوصول إلى أوجه 
الخيــر والمحتاجيــن حيث تقوم بفتح 
مجاالت كبيرة للمشاركات والشراكات 
المجتمعية مع مختلف جهات المجتمع 
البحريــن ممــا  داخــل وخــارج مملكــة 
يأتي بالنفع على المحتاجين خصوصًا 
لســمو  دعواتــي  خالــص  الســن،  كبــار 
خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 
حفظه هللا بالتوفيق والســداد ومزيدًا 

من التألق والنجاح لجائزة سموه.

درع الجائزة شفاف شعار الجائزة شفاف

جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي... 11 عامًا من البر والعطاء
الوالديـــن بـــر  علـــى  الحـــرص  تعكـــس  ومبـــادرة  وخليجيـــا  محليـــا  باهـــر  نجـــاح 

في أكتوبر 2018 الماضي رحب فندق وكلية فاتيل لسياحة األعمال بأول دفعة من الطالب 
المستجدين، وفي الفترة الوشيكة المقبلة في سبتمبر المقبل 2019 يفتح األبواب أمام عدد 

جديد من الطالب.

ويعتــز فاتيــل بحصولــه علــى عدد مــن المنح 
الدراســية مــن وزارة التعليــم والتــي تؤكد أن 
شهادة البكالوريوس الثنائية قد تم االعتراف 
بهــا ضمن معاييــر الوزارة للتعليــم العالي، كما 
تعزز من أهمية صناعة قطاع الضيافة عموما 
بمــا يتوافــق بشــكل رائــع مــع رؤيــة البحريــن 
تشــمل  والتــي  فــي   2030 لعــام  االقتصاديــة 
زيادة مســاهمة قطاع السياحة في االقتصاد، 
إذ يفــوق الطلــب على القوى العاملــة المحلية 

العرض مع نمو صناعة السياحة. 
وبعــد الترحيــب بــأول دفعــة من الطــالب في 
أكتوبــر 2018 ونحن على وشــك فتــح أبوابنا 
مجــددا أمــام عــدد جديــد مــن الطــالب فــي 
ســبتمبر، نتطلــع فــي فاتيــل إلى تدريــب قادة 

ومديري المســتقبل في صناعة الضيافة على 
مســتوى الخليــج، ونأمــل بأن يســتمتع طالبنا 
بالتعلم في الحرم الجامعي الذي تم تجديده 
حديًثــا. فــي عامنــا األول، حققنــا الكثيــر، إذ 
حصــل فاتيــل على جائــزة فوربــس التعليمية 
لـــ “أفضــل برنامــج للســياحة والضيافــة فــي 

الشرق األوسط”.
مــن  كبيــر  باحتــرام  بالفعــل   يحظــى طالبنــا 
جانب شركائنا في الصناعة الذين ال يدعموننا 
فقــط مــن خالل تقديــم التوظيف األســبوعي 
تدريبيــة  دورات  لهــم  يوفــرون  بــل  لطالبنــا، 
ســنوية أيًضــا تضمــن تخرجهم بخبــرة عملية 
تزيــد عــن عامين بمجال دراســتهم. شــركاؤنا 
هــم: ويســتن، ماريــوت، آرت روتانــا، كــراون 

بــالزا، ســوفيتيل، إنتركونتيننتــال، موفنبيك، 
فــور ســيزونز، ســويس بــل هوتيــل، وفريــزر 
ســويتس.   وبهــذا الصــدد صرح المديــر العام 
لشركة فاتيل في البحرين جوليان ليسكويت 
قائــال: “فاتيــل أكثــر بكثيــر من مجــرد تعليم - 
إنه جواز سفر إلى العالم. سوف تغير التجربة 
اســتثنائية مثــل  حياتــك وســتتعلم مهــارات 

أهميــة المســؤولية والمثابــرة والدبلوماســية، 
واألهم من ذلك، أنك سوف تكتشف نفسك.

إنهــا بدايــة رحلــة مثيــرة للغايــة ســتنقلك من 
شــركة  تشــتهر  حيــث  العمــل  إلــى  المدرســة 
بتوفيــر  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  فاتيــل 
مســار ســريع للنجــاح المهنــي. إنهــا مدرســة/    
كليــة أعمــال تــدرس إســتراتيجية التســويق، 

ومراقبــة  واإلدارة،  البشــرية،  والمــوارد 
التكاليف، واستراتيجية الشركة، والمحاسبة، 

وغير ذلك“.
انضــم إلــى فاتيل وابــدأ رحلتك في مشــاركة 
العالــم. حــول  أوســطية  الشــرق  الضيافــة 
www.vatel. :واتســاب: 33661115. ايميــل

bh

فندق فاتيل

“فاتيل” يقدم منحًا دراسية إلى الطالب

سنوات التكريم 

السنة/ النسخة   عدد المكرمين
2013 -النسخة األولى        24
2014 – النسخة الثانية        19
2015 -النسخة الثالثة        18
2017 -النسخة الرابعة        28
2018 -النسخة الخامسة        17

توظيف أسبوعي 
لدى أهم الشركاء 

واكتساب المهارات 
االستئنائية

سمو محافظ الجنوبية في زيارة تفقدية لمنطقة الرفاع الشرقي

المنامة - وزارة الداخلية

ســمو محافظ الجنوبية يطلع على مشــروع توزيــع الكاميرات ويوجــه لتكثيف الدوريات

متابعة االحتياجات األمنية واالجتماعية ألهالي الرفاع الشرقي

محرر الشؤون المحلية
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علمــت “البــالد” أن محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة تدخــل الحتواء الخالف المؤســف الذي شــهده 
اجتماع الهيئة العامة للمواكب الحسينية وما أسفر عنه من سب وعراك باأليدي وصلت لتقديم بالغات بمركز الشرطة.

وذكــرت المصــادر أن المحافظ يقود مبادرة للتهدئة وتســوية الخالف 
بيــن أطرافــه وذلــك لتجنيــب أّي توتــر مع بــدء العد التنازلــي النطالق 

موسم عاشوراء.
إلــى ذلــك، أعلــن رئيس األوقــاف الجعفرية يوســف بن صالــح الصالح 
للمواكــب  العامــة  الهيئــة  أعضــاء  بيــن  المؤســف  الخــالف  احتــواء 

الحسينية.
وبيــن الصالــح أنــه قام بمبــادرة للتواصل المباشــر مع جميــع المعنيين 

الحتــواء  مســعى  فــي  وذلــك  األطــراف،  مختلــف  مــن 
الخالف، حيث إّن أهداف الجميع تنصب في تقديم أفضل 

الخدمــات للمشــاركين فــي إحيــاء موســم عاشــوراء الخالــد 
بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات الرســمية واألهليــة، مؤكــدا أن 

المأمول من الجميع هو العمل بروح األخوة الواحدة كما عهدناهم 
دائمــا وتغليب صــوت الحكمة والمصلحة العامــة واالرتقاء بآليات 

العمل بما يتناسب مع مكانة هذه المناسبة.

محافظ العاصمة ورئيس “الجعفرية” يتحركان الحتواء “هوشة المواكب”

أطلقــت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة مشــروع “فرصتــي”، والــذي ُيعــد فرصــة لتطويــر مهــارات موظفــي الجهات 
الحكومية وذلك بالتعاون مع مايكروسوفت ومعهد ثينك سمارت للتدريب والتطوير؛ بغية تحسين قدرة الموظفين بالقطاع 
الحكومــي علــى التنافســية الشــاملة فــي مجال التقنيــة، فضال عن تزويدهــم بأحدث المهــارات الالزمة؛ لتمكينهــم من مواكبة 

عملية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات المتزايدة والتي يفرضها االقتصاد الرقمي العالمي.

بهــذه  عقــد  الــذي  اللقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
المناســبة بحضــور المختصيــن فــي عدد من 
الجهات الحكومية وشــبه الحكومية، تفعيال 
المعلومــات  هيئــة  بيــن  المبرمــة  لالتفاقيــة 
ومايكروســوفت  اإللكترونيــة  والحكومــة 
ومعهــد ثينــك ســمارت للتطويــر والتدريــب، 
بشــأن التمكيــن الرقمــي، وتقديــم الــدورات 
أحــدث  اســتعراض  بجانــب  والشــهادات 
التوجهات التقنية المقدمة من جانب شــركة 
مايكروســوفت لموظفي القطــاع الحكومي، 
بمــا يتماشــى وتوجهــات الهيئــة فــي الفتــرة 

المقبلة.

تدريــب  الــدورات  تشــمل  أن  المقــرر  ومــن 
الموظفيــن والمختصيــن فــي مجــال التقنية 
علــى المســتوى االحترافــي مــن تكنولوجيــا 
المعلومــات، وتقنيــات الحوســبة الســحابية، 
والتحول الرقمي، والبلوك تشين، إلى جانب 
عــرض أحــدث األدوات التقنيــة التي ظهرت 
كجــزء مــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فضال 
تتوافــق  عــن تخصيــص مســارات تدريبيــة 
مــع الطبيعة المتجــددة للوظائف في القطاع 
الحكومــي، كالبيانــات المفتوحــة والبيانــات 
الضخمــة والذكاء االصطناعــي، والتخصص 
البلــوك تشــين، بجانــب تقديــم  كخبيــر فــي 

ألنظمــة  األساســية  األدوات  علــى  الــدورات 
وبرامج مايكروسوفت.

دعــم  إدارة  مديــر  بأعمــال  القائــم  وأشــاد 
وصيانــة النظم الحكومية بهيئــة المعلومات 
إبراهيــم  هشــام  اإللكترونيــة  والحكومــة 
الهاشــمي بالتعاون البناء مع مايكروســوفت 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، مؤكــدا 
أن البرنامــج التدريبــي ســيثري ويعــزز مــن 
مهــارات الموظفيــن الحكومييــن؛ كونهم من 
يســند عليهــم تطويــر كافــة القطاعــات، بمــا 
يتماشــى مــع رؤيــة البحريــن 2030 لتحقيق 
االســتدامة والتنافســية، أن توفيــر البرنامج 

من قبل ثينك سمارت يصب في توجه دعم 
شــركات تكنولوجيا المعلومــات المتخصصة 

لتكون المشغل لهذا المجال في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد ثينك ســمارت 
أحمــد الحجيــري: “إنهــا لحظــة فخــر إلطالق 
مثل هذا المشــروع الرئيس لموظفي القطاع 

مــن  ســيمكنهم  ممــا  بالمملكــة،  الحكومــي 
رفــع مســتوى مهاراتهــم عبــر منحهــم أحدث 
التــي  الوظائــف  مــع  المتوافقــة  الشــهادات 
يعملــون بهــا، وأن إطالق هــذه المبادرة يأتي 
بالتوافــق مــع الجهــود التــي تقوم بهــا الهيئة 
لقيــادة عمليــة التحــول الرقمي فــي المملكة، 

القطــاع  موظفــي  جميــع  علــى  يحتــم  مــا 
الحكومــي أن يكونوا جــزًءا من هذه الرؤية” 
وأضــاف: “لم يكن هذا ممكًنا من دون الدعم 
ودعــم  ورؤيــة  مايكروســوفت  مــن  المعتــاد 
الهيئــة ممثلــة فــي رئيســها التنفيــذي محمــد 

القائد”.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إطالق “فرصتي” إلثراء مهارات الموظفين

بن رجب لـ “^”: “فتنة القصاب” قادت الحاجي لضرب العلويْين بالعقال

تحــدث عضــو هيئة المواكب الحســينية فيصل 
بن رجب لـ “البالد” عن مجريات الشجار الدامي 

الذي شهده اجتماع الهيئة مساء األحد.
وقــال إن الهيئــة أمضــت 3 ســنوات مــن عمرهــا 
دون اختيار رئيس لها بعد وفاة رئيسها السابق 

المرحوم الحاج أحمد بن سلوم.
وبيــن أن األقلية من أعضاء الجمعية العمومية 
للهيئــة لديهــم موقــف بتجنــب اختيــار رئيــس 
للهيئــة، بعكــس توجــه األغلبيــة، وحصلت على 

تأييد من 11 مأتما من أصل 16 للرئاسة.
وتابــع: الســلوك الديمقراطي هو قبول النتيجة، 
دون  الهيئــة  تســتمر  أن  الصــواب  مــن  وليــس 

وجود رئيس لها، فذلك أمر غير صحيح.

فتنة القصاب

بــدأ  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  أن  وبيــن 
االجتمــاع  أعمــال  وافتتــح  المقــرر،  بموعــده 

الشــوري فــؤاد الحاجــي، وذلــك باعتبــاره أكبــر 
األعضــاء ســنا، وما إن بلغ البنــد الثالث بجدول 
األعمال وهو اختيار رئيس للهيئة، فقد تشتتت 
النقاشــات  تنحــرف  وبــدأت  االجتمــاع  أجــواء 
لموضوعــات خالفيــة ترتبــط بقانونيــة حضــور 
بعــض األشــخاص باالجتمــاع وبخاصــة ما بات 

يعرف بفتنة مأتم القصاب.
ونبه إلى أن االدارة السابقة لألوقاف الجعفرية 
لمأتــم  العلــوي  غالــب  ســيد  برئاســة  أقــرت 

القصــاب، وممــا اســتدعى إزاحــة ســيد حســين 
العلــوي مــن عضويــة الهيئة لتمثيــل مقعد مأتم 
حســين  ســيد  حصــل  عندمــا  ولكــن  القصــاب، 
علــى حكم قضائي يثبت واليته الشــرعية على 
المأتــم، فقــد بات الزمــا تثبيت حضــوره وإلغاء 
عضويــة ســيد غالــب، وهــو األمــر الــذي ترفضه 
األقليــة باالجتمــاع ومــن بينهــم فــؤاد الحاجي، 
ويروجون لقصص غير دقيقة، بأن وجود ســيد 
غالــب مســنود بتوجيهــات، ولكــن هــذه روايــة 

يدحضهــا الجميــع، وال أحــد يمكــن أن يقف ضد 
إرادة القضاء والقانون.

وأكــد بــن رجــب لـــ “البــالد” أن هــذا الموضــوع 
تسبب في عراك باأليدي ببطولة األبناء الثالثة 
للحاجــي، والذيــن تنافســوا علــى ضــرب بعــض 
أعضاء الهيئة، ومن بينهم ســيد حســين العلوي 
وســيد ســعيد العلــوي، وقــد وصل اإلدمــاء لهما 

بسبب اللكمات التي تعرضا لها.
مــن  نهــض  الحاجــي  فــؤاد  حتــى   ...“ وقــال: 

موقعــه، ورفــع عقالــه وأخــذ يضــرب العلوييــن، 
مــن  فــي موقــف مرفــوض ومســتهجن  وذلــك 
بقيــة الحاضرين، الذين حاولــوا تهدئة األجواء 

المتوترة دون نتيجة”.

أوالد أختي

وأكــد أنــه تعرض لتهديد بالضرب من قبل أبناء 
الحاجــي، وهــم أبنــاء أختــه، ولكنــه طلــب مــن 
والدهــم أن ينهاهــم عــن ذلــك؛ وذلــك لتجنيــب 

االجتماع الجنوح لمنحنى مؤسف.
وبيــن أنــه عنــد تقديــم إفادتــه بمركــز الشــرطة 
بشــأن مــا جــرى، فإنه طلــب عدم تســجيل بالغ 
ألنــه  الحاجــي؛  أبنــاء  أو  الحاجــي  ضــد  منــه 
يعتبرهــم مثــل أبنائــه، ولكنه ســيدلي بشــهادته 

فيما جرى بعينيه وبضمير مرتاح.
تمثيليــة  صفــة  أي  توجــد  ال  أنــه  إلــى  وأشــار 
لحضور أبنــاء الحاجي باالجتماع؛ ألنه اجتماع 
المآتــم،  مــن  المندوبيــن  علــى حضــور  يقتصــر 
وأبنــاء الحاجــي ال يمثلون مأتمــا وفقا لألصول 

المعمول بها.
وعــن تصوير عضو بالهيئــة لمجريات االجتماع 
وقــف  الحاجــي  أبنــاء  أحــد  بالفيديــو، وطلــب 
بــن  رد  الســاخنة،  المناقشــات  أثنــاء  التصويــر 
رجــب أنــه لم يكن منتبها بأن العلوي كان يصور 

من هاتفه.
وختــم بــن رجب بأنه أدلــى بتصريحه لصحيفة 
حــول  الحــروف  علــى  النقــاط  ليضــع  البــالد 
مجريــات الموضــوع، ولتســود قيــم الشــفافية 

برواية القصة كاملة دون تزييف.

أبناء فؤاد أوالد 
أختي.. وحصلت 

على تأييد 11 
عضوا من أصل 16 

للرئاسة

تواصال مع أطراف الخالف.. وطالبا بتغليب صـــــــوت الحكمة 

يوسف الصالحمحافظ العاصمة

راشد الغائب

الحاجي بعد سقوطه من الكرسي لـ “^”: أعوان العلوي ضربوا أوالدي

صورة خاصة بـ “البالد”.. الحاجي أمام مبنى مركز الشرطة

روى الشوري فؤاد الحاجي لصحيفة البالد جانبا من تداعيات 
تالســن أعضــاء هيئــة المواكــب الحســينية، والــذي تطــور 
إلــى ســب وعــراك وضــرب باأليــدي والكراســي، وذلك 
الحاجــي  األحــد. وأضــاف  الهيئــة مســاء  باجتمــاع 
الهيئــة ســيد ســعيد  مــن عضــو  أبنــاءه طلبــوا  أن 
العلــوي التوقــف عن تصويــر الفيديــو لمجريات 
ســاخن  نقــاش  أثنــاء  وذلــك  االجتمــاع، 

بموضوعات خالفية. 
وأردف: “أعــوان العلــوي باالجتمــاع 
ثــم  أبنائــي،  وعلــى  علــي  تطاولــوا 

ضربوا األبناء وأسقطوا ابني البكر على األرض ولكموه ورفسوه.

كرسي بالستيكي

ولفت الحاجي أنه كان جالسا على كرسي بالستيكي باالجتماع، وأدت 
التطــورات الدراماتيكيــة والشــجار الدامــي لســقوطه عن الكرســي، مما 
أدى إلصابتــه بشــكل طفيــف، وبخاصــة أنــه رجل ســبعيني العمــر. ونبه 

إلى أنه أول من قدم بالغا بمركز الشرطة ضد العلوي واثنين آخرين.

إفادة للشرطة

ولفــت إلــى أن مركــز الشــرطة دّون أقوالــه وإفادتــه لتتخــذ العدالــة 
الحاضريــن  بعــض  جانــب  مــن  المفتعــل  الشــجار  بشــأن  مجراهــا 
باالجتمــاع. وقــال الحاجــي إن رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف 
الصالــح، وعضــو إدارة األوقــاف عبدالجليــل العويناتــي، اتصــال بــه 
لالطمئنــان علــى صحته، والوقوف على مجريات ما جرى، وأكدا له 

أنهما ال يقبالن بأي تطور سلبي بعمل الهيئة أو التعرض لشخصه.
وكان أعضاء الهيئة قد اجتمعوا مساء األحد بمأتم مدن؛ استعدادا 

لتنظيم موسم عاشوراء.

قال إنه سبعيني والشجار مفتعل 
وقدم بالغه للشرطة أوال

محرر الشؤون المحلية

سيد غالب العلويسيد حسين العلويفيصل بن رجب

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فــي إطــار تعزيــز التعــاون المثمــر والبنــاء بيــن البلديــن، وتبــادل الخبــرات والتجــارب فــي قطــاع التخطيــط العمرانــي والتنميــة 
المســتدامة، زار وفد من البحرين برئاســة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشــيخ نايف بن خالد آل خليفة 
دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات في إمارة أبوظبــي بدولة اإلمارات العربية الشــقيقة، لالطالع على التجربــة المتقدمة في 

هذا المجال وبحث سبل االستفادة منها.

وتعكــس الزيــارة حــرص هيئــة التخطيط 
والتطويــر العمرانــي علــى االطــاع علــى 
أحــدث الممارســات التخطيطيــة فــي هذا 
منهــا  االســتفادة  يمكــن  والتــي  المجــال 
وتوظيفهــا في تحديث المخطط الهيكلي 
االســتراتيجي للمملكــة والــذي اعتمــد من 

قبل جالة عاهل الباد.
فــي  أولوياتهــا  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
المخطــط  تحديــث  علــى  تقــوم  العمــل 
الهيكلي االســتراتيجي للمملكة بالتنســيق 
المعنيــة  الجهــات  كل  مــع  والتكامــل 
اســتراتيجي  مخطــط  إعــداد  لضمــان 
تنمــوي كفيــل بتحقيــق اإلنمــاء الحضــري 
المتــوازن في مختلــف القطاعات، تحقيقا 

البحريــن  لمملكــة  االقتصاديــة  للرؤيــة 
2030، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تطبيق 
حوكمــة اإلجــراءات وفق أفضــل األنظمة 

والممارســات بما يضمن التميز في تقديم 
فعاليــة  يعــزز  و  للمســتفيدين  الخدمــات 

وكفاءة األداء.

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، امس، في مكتبه بضاحية السيف سفير 
الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جستن هيكس سيبريل.

واســتعرض وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
مــع الســفير األمريكــي العاقــات الثنائيــة بين 
البلديــن الصديقين والســبل الكفيلــة بتعزيزها 
والرياضــة  الشــباب  مجــال  فــي  وتطويرهــا 
الناجحــة، مؤكــدًا  التجــارب  مــن  واالســتفادة 

حــرص مملكــة البحرين علــى توثيق العاقات 
الشــبابية والرياضيــة واالرتقــاء بهــا إلــى آفاق 
أرحب من التعاون والتنسيق المشترك لما فيه 

خير وصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
مــن جانبــه، أعــرب ســفير الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عــن تقديره لوزير شــؤون الشــباب 
تقويــة  فــي  البــارز  دوره  علــى  والرياضــة 
العاقــات الشــبابية والرياضيــة بيــن البلديــن، 
مؤكــدًا حــرص الواليــات المتحــدة االميركيــة 
على تعزيز عاقات التعاون الثنائي وتطويرها 
على كافة األصعدة بما فيها الشباب والرياضة 

يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

الوفد البحريني لدى زيارته لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي

تحديث المخطط الهيكلي االستراتيجي من أولويات المملكة

ــي ــرك ــي ــر األم ــســفــي الـــوزيـــر الــمــؤيــد مــســتــقــبــاً ال

وفد “البلديات” يطلع على التجربة العمرانية ألبوظبي

االرتقاء آلفاق أرحب من التعاون بالمجال الرياضي
المؤيد يستقبل سفير الواليات المتحدة لدى البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
إطــاق  بشــدة  وتســتنكر  البحريــن 
ميليشــيات الحوثــي المدعومــة مــن 
باليســتية  صواريــخ  لعــدة  إيــران 
باتجــاه مدينــة جــازان فــي المملكــة 
فــي  الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة 
اعتــداء إرهابــي متكــرر واســتهداف 
وإذ  واآلمنيــن.  للمدنييــن  مرفــوض 
بقــوات  الخارجيــة  وزارة  تشــيد 
الشــرعية  لدعــم  العربــي  التحالــف 
فــي اليمــن وتصديهــم لهــذه األعمــال 
تجــدد  فإنهــا  الجبانــة،  اإلرهابيــة 

موقفهــا الثابــت ووقوفهــا فــي صــف 
العربيــة  المملكــة  إلــى جانــب  واحــد 
مــن  كل  ضــد  الشــقيقة  الســعودية 
يحاول المســاس بأمنها واســتقرارها 
ودعمهــا فيمــا تتخــذه مــن اجــراءات 
لمكافحــة االرهــاب علــى الصعيديــن 
علــى  مشــددة  والدولــي،  االقليمــي 
ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ 
اإلجــراءات الرادعــة ضــد ميلشــيات 
الحوثــي وكل التنظيمــات اإلرهابيــة 
وكل مــن يدعمهــا أو يمولهــا حفاظــا 

على األمن والسلم الدوليين.

البحرين تدين إطالق صواريخ 
باليستية حوثية على جازان

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  اجتمــع 
االشــغال  بــوزارة  المشــتركة  البلديــة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
العمرانــي وائــل المبــارك مــع جاريــث 
دوهيرتي أســتاذ تصميم المسطحات 
والتشــجير والتجميــل ومدير برنامج 
العليــا  الدراســات  بكليــة  الماجســتير 

للتصميم بجامعة هارفارد العريقة.
دراســة  االجتمــاع  خــال  تــم  وقــد 
مقتــرح التعــاون بين شــئون البلديات 
وجامعــة هارفــارد فــي تنفيــذ دراســة 
علميــة حــول ســبل تطويــر عمليــات 

والتشــجير  المســطحات  تنفيــذ 
والتجميــل فــي مملكــة البحريــن مــن 
بالجامعــة  البحــوث  مختبــر  خــال 
وتطبيــق أفضــل الممارســات المتبعــة 

في هذا المجال.
التواصــل  “تــم  أنــه  المبــارك  وأوضــح 
مــن  باعتبارهــا  هارفــارد  جامعــة  مــع 
تملــك  والتــي  العريقــة  الجامعــات 
تنفيــذ  علــى  والقــدرات  اإلمكانيــات 
فــي  متخصصــة  بحثيــة  دراســات 
مجال التشــجير والتجميــل وتصميم 

المسطحات الخضراء”.

“البلديات تبحث التعاون مع “هارفارد” 

خطى ثابتة إلتمام األمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة
اإلسكاني الملف  مستجدات  “الــمــيــثــاق”  كتلة  مــع  يبحث  الحمر 

اســتقبل وزير اإلســكان باســم الحمر بمكتبه بديوان الوزارة نواب “كتلة الميثاق” بالمجلس 
النيابي برئاســة النائب محمد السيســي  وعضوية النواب عيســى الدوســري وبدر الدوسري 
و فاطمــة القطــري وعمــار البنــاي ويوســف الــذوادي وغــازي آل لرحمــة، وبحضــور الوكيــل 

المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان.

وخــال اللقــاء أثنــى الحمــر علــى دور كتلــة 
المنظومــة  تعزيــز  فــي  البرلمانيــة  “الميثــاق” 
التشريعية من خال المواضيع التي تكتسب 
أولويــة للطــرح ســواء فــي جلســات ولجــان 
المجلــس أو مــن خــال التواصل المباشــر مع 

السلطة التنفيذية.
كمــا جــرى خــال اللقــاء مناقشــة عــدد مــن 
المواضيــع المتعلقــة بالشــأن اإلســكاني فــي 
المملكة، وبحث سبل تنسيق األدوار وتكاملها 
بيــن مجلــس النــواب ووزارة اإلســكان؛ مــن 
فــي  المكتســبات  مــن  المزيــد  تحقيــق  أجــل 

المقبلــة،  المرحلــة  خــال  اإلســكاني  الملــف 
والعمــل علــى تقليــص التحديــات مــن أجــل 
برنامــج  فــي  الــواردة  األهــداف  تحقيــق 
الحكومة الممتد بين عامي )2018 - 2022(.

واســتعرض وزير اإلســكان خال اللقاء ســير 
العمــل فــي تنفيــذ مــدن البحريــن الجديــدة، 
المســتقبلية  أو  الحاليــة  المشــاريع  ســواء 
المدرجــة علــى خطــط الــوزارة للتنفيذ خال 
فتــرة عمــل برنامــج الحكومــة، حيــث أشــار 
الوزيــر إلــى مضي الوزارة بخطــى ثابتة نحو 
إتمــام تنفيــذ أمر صاحب الجالــة ملك الباد 

ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن رعاية 
القيــادة الملــف اإلســكاني، ودعــم الحكومــة 
والســلطة التشــريعية كان لــه بالــغ األثــر فــي 
هــذا  فــي  للغايــة  متقدمــة  نتائــج  تحقيــق 
الملــف، األمــر الــذي يجســده تخصيص آالف 
الخدمــات والوحــدات اإلســكانية للمواطنين 
البحرينييــن. كما جرى في اللقاء اســتعراض 

القوانيــن  تحددهــا  التــي  الــوزارة  آليــات 
واألنظمة في تخصيص الخدمات اإلسكانية 
طريــق  عــن  الشــهرية  األقســاط  وتحصيــل 
بنــك اإلســكان، حيث أكــدت الــوزارة التزامها 
التعامــل  فــي  الشــفافية  معاييــر  بأقصــى 
توضيــح مثــل هــذه األمــور للمواطنيــن لــدى 

االستفادة من الخدمة اإلسكانية.

وزير اإلسكان يستقبل كتلة الميثاق

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الداخلية

أن  العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ  أكــد 
االســتثمار فــي العنصــر البشــري يدفــع إلــى 
االبتــكار واالختــراع ودعــم البحــث العلمــي 
بما يسهم في تطور وتقدم المجتمع، مشيدا 
بحــرص البحريــن علــى تعزيز دعائــم وركائز 

التعليم ومخرجاته.
جــاء ذلــك خــال رعايــة المحافــظ للحفــل 
الســابع عشــر للطلبــة المتفوقيــن مــن أبنــاء 
قريــة صــدد، والــذي نظمتــه جمعيــة صــدد 
الخيرية االجتماعية بحضور النائب محمود 
جمعيــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  البحرانــي، 
صــدد الخيرية االجتماعيــة حمورابي رضي 

ورئيس جمعية السابق حسين نعمة.
وقــد أشــاد المحافــظ خــال تكريمــه لـــ 160 
المراحــل  مختلــف  مــن  ومتفوقــة  متفوقــا 
بمــا  العالــي،  التعليــم  وخريجــي  الدراســية 

حققتــه مــدارس الملــك حمــد للمســتقبل من 
نقلــة نوعية في مواكبة التقدم التكنولوجي 
الخطــوات  مثمنــا  التعليــم،  ومخرجــات 
التــي ينتهجهــا المجتمــع المدنــي؛ مــن أجــل 
التميــز  علــى  والطالبــات  الطــاب  تحفيــز 
والتفــوق، وأن التنافســية واالســتدامة فــي 
التحصيــل الدراســي وفي مختلــف مجاالت 

الحيــاة يســهم فــي مواكبــة تطلعــات الرؤية 
االقتصادية البحرين 2030، مؤكدا اســتمرار 
االحتفــاء بــدور المــرأة فــي التعليــم العالــي 
وعلوم المســتقبل بما يتماشــى مع سياسات 
الطــاب  حاثــا  للمــرأة،  األعلــى  المجلــس 
والطالبات في كافة المراحل الدراســية على 

بذل المزيد من الجهد والعطاء.

ــن صــدد يــكــرم 160 طــالــبــا وطــالــبــة م الــعــصــفــور 

العهد الزاهر يواكب التطور التكنولوجي في التعليم

المنامة - وزارة الداخلية

والتدريــب  التطويــر  شــعبة  نظمــت 
بالمنســقية العامــة للمحافظــات بالتعــاون 
تدريبيــة  الجنوبيــة دورة  المحافظــة  مــع 
رضــا  وتحقيــق  تعزيــز  “أســاليب  بعنــوان 
العماء” وذلك بمبنى المحافظة الجنوبية 
المنســقية  موظفــي  مــن  عــدد  بمشــاركة 
العامــة للمحافظــات والمحافظــات وعــدد 

من إدارات وزارة الداخلية.
المــدرب  قدمهــا  التــي  الــدورة  وتضمنــت 
مشــعل البقشــي اســتعراضا للمحاور التي 
تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين العاملين 
والتعامــل  الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي 
مــع الجمهور، حيث ســّلط المدرب الضوء 
المتعلقــة  العصريــة  المفاهيــم  أبــرز  علــى 
مــع  التعامــل  فــي  الحديثــة  باألســاليب 
الجمهــور وذلــك مــن أجــل نجــاح رســالة 

إلــى  تســعى  التــي  المؤسســة  وأهــداف 
تحقيقهــا، والتــي مــن أهمهــا تحقيــق رضا 
العماء الذي يؤدي إلى العديد من الفوائد 

المرجوة.
القواعــد  علــى  الــدورة  اشــتملت  كمــا 
الســلوكية للتعامــل مــع آراء وماحظــات 
التــي  األســباب  علــى  والوقــوف  العميــل 

تؤدي إلى وجود شكاوى العماء.
وفي ختام دورة “أساليب تعزيز وتحقيق 
التنميــة  رئيــس  كــرم  العمــاء”  رضــا 
االســتثمارية بالمحافظــة الجنوبية محمد 
الرميحــي المدرب مشــعل البقشــي، ووزع 
شــهادات إتمــام الــدورة علــى المشــاركين 

فيها.

للمحافظات الــعــامــة  المنسقية  نظمتها  ــدورة  بـ

تعزيز مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور

بدء تطوير شارع الشيخ زايد بمرحلته األولى
ــار ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  23 بــــنــــحــــو  تــــــقــــــدر  ــة  ــ ــف ــ ــل ــ ــك ــ ب

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  بــدأت 
والتخطيــط العمرانــي امــس االثنيــن بتنفيذ 
أعمــال المرحلــة األولــى من مشــروع تطوير 
شــارع الشــيخ زايــد والذي ينفــذ بتمويل من 
صنــدوق أبوظبــي للتنميــة بقيمــة 23 مليونا 
األشــغال  وزيــر  دينار.وصــرح  ألــف  و400 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
بــأن مشــروع توســعة شــارع  عصــام خلــف 
الشيخ زايد يعد من المشاريع االستراتيجية 
فــي  الرئيســة  الطــرق  شــبكة  علــى  الهامــة 
المملكــة، حيــث تعمــل الــوزارة علــى تنفيــذ 
المرحلــة األولى والتي تشــتمل على توســعة 
شــارع الشــيخ زايــد إلــى 3 مســارات في كل 
اتجــاه بــدًءا مــن شــارع 16 ديســمبر حتــى 
شــارع الشــيخ خليفة بن سلمان، ومن الدوار 
الشــيخ  شــارع  حتــى  عالــي  لقريــة  الغربــي 
عيســى بــن ســلمان، مــع تحويــل الــدوارات 
األربعــة الموجــودة عليه إلــى تقاطعات تدار 

المشــروع  يشــتمل  كمــا  ضوئيــة،  بإشــارات 
الحواجــز  ووضــع  اإلنــارة  أعمــال  علــى 
المروريــة  والعامــات  المروريــة  والســامة 
وتجديد طبقات األســفلت وأعمال التشجير 

والتجميل، وأعمال تصريف مياه األمطار.
وقــال إن المشــروع سيســاهم فــي تخفيــف 
االزدحــام المروري فــي كل من مناطق عالي 
لتلــك  األهالــي  وصــول  ويســهل  وســلماباد 
المناطــق، كمــا أن شــارع الشــيخ زايــد يعــد 
الشريان الرئيسي لنقل الحركة المرورية من 
قــرى عالــي وســلماباد ومدينــة زايــد باتجــاه 
وصــوالً  ســلمان  بــن  خليفــة  الشــيخ  شــارع 
أن  إلــى  باإلضافــة  وبالعكــس،  المنامــة  إلــى 
الوصــول  ســهولة  فــي  سيســاهم  المشــروع 
إلــى المنطقــة التعليميــة فــي مدينــة عيســى 
ومعالجة االختناقات المرورية أمام مدرســة 

تدريب السياقة واستاد البحرين الوطني.
وأشــار خلــف إلــى أن مقــاول المشــروع بــدأ 

أمــس بأعمال تطوير شــارع 16 ديســمبر في 
الجزء المحصور بين شــارع المحرق وشارع 
االســتقال وســيتم توفيــر مســارين للحركة 
المرورية في كل اتجاه ضمن مشروع تطوير 

المســوحات  أن  مبينــًا  زايــد،  الشــيخ  شــارع 
المرورية الحديثة تشير إلى أن حجم حركة 
المرور على شارع 16 ديسمبر يفوق 26 ألف 

مركبة في اليوم في كل اتجاه.

 مقاول المشروع بدأ أمس في أعمال تطوير شارع 16 ديسمبر 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني



إشادة بجهود “الداخلية” والفوز بـ “ستيفي” العالمية
الملك لجاللة  اإلصالحي  للمشروع  الحكومة  تنفيذ  ثمرة  وشوريون:  نواب 

ثمن نواب وشوريون جهود وزارة الداخلية التي أثمرت عن فوز 
برنامج )معًا( بجائزة ستيفي العالمية في دورتها السادسة عشرة 
لســنة 2019 فــي فئتيــن همــا شــخصية العــام والفريــق اإلداري، 
مؤكديــن أن هــذا اإلنجــاز يرفــع مــن أســهم مملكــة البحريــن على 
الصعيــد الدولــي، كدولة مؤثــرة تحمل من األفــكار والمبادرات ما 
يمكن أن يســتفيد منه العالم، وأشــاروا إلى أن البرنامج هو ثمرة 
للمشــروع اإلصالحــي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، نفذته الحكومة الموقــرة ممثلة في وزارة 

الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وبهذه المناســبة رفعت النائب سوســن كمال أســمى آيات التهاني 
والتبريكات للفريق أول وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا 
آل خليفــة، بمناســبة فــوز برنامــج )معا( بجائــزة ســتيفي العالمية 
في دورتها السادســة عشــرة لسنة 2019 في فئتين هما شخصية 
العــام والفريق اإلداري، مؤكــدة أن الجائزة أرفع جائزة دولية في 
مجــال اإلبــداع والتميز المؤسســي واألعمال الدوليــة، والحصول 
عليهــا ال يأتــي إال بجهــد دقيــق ومنظــم علــى المســتوى اإلداري ، 

وهذا ما أثبته األداء المهني المتميز لفريق عمل برنامج)معا(.
وأشــارت كمال إلى مشــاركة 120 ألف طالب وطالبة بالمملكة في 
البرنامــج وقالــت إن هــؤالء كانــوا علــى تخاطب مباشــر مع رجل 
األمــن بداخــل بيئتهم المدرســية في عملية تواصليــة دائمة لرفع 
مستوى التوعية من أخطار العنف واإلدمان، وهذا إنجاز مشهود 
يعود إلى التوجيهات السديدة والدعم الال محدود من قبل وزير 
الداخليــة، حيــث تم تغطية 173 مدرســة حكومية و 72 مدرســة 
خاصة بإجمالي 245 مدرسة شملتها تغطية البرنامج خالل العام 
الدراســي الماضــي، وشــددت علــى أن هــذا اإلنجــاز يعتبــر دافعــا 

لتعميم البرنامج على جميع مدارس مملكة البحرين.
ونوهــت باألثــر اإليجابــي الواضــح لدعــم معالــي وزيــر الداخليــة 
المســتمر لتســهيل مشــاركة برنامــج )معــا( فــي المحافــل الدولية، 
و دور القائميــن علــى البرنامــج من مشــرفين ومدربيــن وتفانيهم 
وإخالصهــم ومهنيتهــم المتميزة، من منطلق الحرص على توعية 
الشــباب والنــشء بالمخاطــر المحدقة، وذلك ما يعــزز من مفهوم 
األمــن المجتمعــي الذي تنشــده وزارة الداخلية، وهــو مفهوم راٍق 

يضع البحرين في صدارة المجتمعات المتحضرة .
وأشــارت إلــى أنــه ليــس مــن الســهل أن يحقق أحــدا هــذا اإلنجاز 
وســط 4000 مرشــحًا مــن 74 دولــة أمــام 12 لجنــة تحكيم نزيهة 
وشفافة تضم 270 حكم دولي في مختلف المجاالت االحترافية، 
ويأتــي هــذا اإلنجــاز الدولــي نتيجــة المشــاركة والفــوز بجائــزة 
شــخصية العــام 2019 باســم معالــي الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل 
خليفــة ســفير مملكــة البحريــن في الواليــات المتحــدة األمريكية 
ومؤســس برنامــج )معــًا( حيــث تعتمــد هــذه الفئــة علــى مقاييس 
ومتطلبات من الشــخص المترشــح، بأن يكون له أثر إيجابي في 

المجتمع وتأثير في مؤسسته نحو التطوير.
كمــا أشــادت بالتجربــة القيادية التي قدمهــا البرنامج حيث أظهر 
دقــة التــزام الفريق بالسياســات العامة التي يضعهــا قائد الفريق، 

وقالــت إن هــذا مــا يفســر فــوز القائمين علــى إدارة برنامــج )معًا( 
بجائزة الفريق اإلداري إلى جانب حصول  ســفير مملكة البحرين 
فــي الواليــات المتحدة األميركية ومؤســس برنامج )معا( الشــيخ 
عبدهللا بن راشد آل خليفة على شخصية العام 2019 لمطابقتهم 
شــروط ومعايير فريق العمل المتميز وأنشــطة العمليات الناجحة 
فــي تنفيــذ المشــاريع االحترافيــة والفعاليــات النوعيــة لحمايــة 
األطفــال والمجتمــع من العنف واإلدمان، مختتمة بتقديم الشــكر 
علــى  لعملهــم   ، أبطــال حقــًا  بوصفهــم  البرنامــج  علــى  للقائميــن 
إعــداد المتطلبــات للمشــاركة في الجائــزة الدولية لضمــان تطابق 
اإلنجــازات مــع المعاييــر باإلضافة إلى تحضير الترشــيحات وفقًا 

للتعليمات الخاصة بكل فئة لهذه الجائزة المرموقة.
مــن جانبــه قال النائب علي النعيمــي إن هذا اإلنجاز ليس بغريب 
علــى مملكــة البحريــن التــي باتــت مثال يحتــذى به فــي العالم لما 
تقدمــه مــن مبــادرات مجتمعيــة غيــر مســبوقة، تحوز بهــا مواقع 
رياديــة، الفتــا إلــى أن هــذه المبــادرات تأتــي ثمرة لدعــم وتحفيز 
الكــوادر الشــبابية فــي المملكــة علــى اإلبــداع واالبتــكار وتقديــم 
وســائل  فــي  الهائــل  التطــور  وتحاكــي  المجتمــع  تخــدم  أفــكار 

التواصل االجتماعي.
وثمــن النائــب النعيمي جهــود وزير الداخلية، مؤكــدا أن البرنامج 
تم تأسيســه بقواعد شــبابية، واهتمام وإشــراف من سفير مملكة 
البحرين في واشــنطن الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة، حيث 
انعكــس نجاحــه محليا ودوليا، وأكد أن مملكة البحرين تســتطيع 
أن تنافــس علــى الصعيــد الدولــي بقــوة، وتعطــي نموذجــا جديدا 

للمبادرات المجتمعية الناجحة.
وتقدم النائب عيسى الكوهجي بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلــى وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل 
خليفة، وإلى ســفير مملكة البحرين في واشــنطن الشــيخ عبدهللا 
بن راشد آل خليفة، مؤكدا أن برنامج )معا( يمثل تطورا كبيرا في 
مواجهة األخطار التي باتت تحيط بالطلبة في المجتمع، من كل 
الجوانب، فما بين الشــارع ووسائل التواصل االجتماعي، يحاول 
المجرميــن ترويــج بضاعتهم وأفكارهم، لكــن الوعي يمثل حائط 

الصد األول ضد هؤالء، وهو ما اعتمد عليه برنامج “معا”.
ولفت الكوهجي إلى التنافس الدولي الكبير وفوز برنامج مملكة 
البحرين، من بين 4 آالف مشارك، ومدى أهمية هذا اإلنجاز الذي 
يرفــع مــن أســهم مملكــة البحريــن علــى الصعيــد الدولــي، كدولــة 
مؤثــرة تحمــل مــن األفــكار والمبادرات مــا يمكن أن يســتفيد منه 
العالــم، مؤكــدا أن هــذا اإلنجــاز يأتــي نتــاج رؤيــة ملكيــة ســامية 
وضع لبنتها صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
مشروع جاللته اإلصالحي، ونفذتها الحكومة الموقرة ممثلة في 

وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ورفعت النائب زينب عبداألمير التبريكات لوزير الداخلية الفريق 
أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، على اإلنجــاز الذي جاء 
ليؤكــد الــدور الفٌعــال الــذي تؤديــه وزارة الداخليــة، ليــس علــى 
مســتوى تحقيــق األمــن واالســتباب، بــل أيًضا في تعزيز األســس 

المتينة التي قام عليها المجتمع البحريني.
وقالــت إن الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة هــو 
مبتكــرة  مبــادرات  مــن  يقدمــه  لمــا  بحرينــي  لــكل  فخــر  مصــدر 
وفريــدة ليــس علــى مســتوى المنطقــة فقــط، بــل علــى الصعيــد 
العالمــي، والتــي تحمــل جميعهــا أهدافــا نبيلة في ســبيل الحفاظ 
علــى النســيج المجتمعي واســتباب األمن في جميــع ربوع مملكة 
البحرين تماشًيا مع اإلرادة السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة؛ ألن تكون مملكة البحرين دولة 

متفوقة ورائدة في جميع المجاالت.
وقال عضو مجلس الشورى النائب أحمد الحداد، إنه لمن دواعي 
الفخــر واالعتــزاز لمملكــة البحريــن ممثلــة بــوزارة الداخليــة أن 
تفوز بجائزة ســتيفي العالمية في دورتها السادســة عشــرة لســنة 
2019 فــي فئتين هما شــخصية العــام والفريــق اإلداري، ببرنامج 
“معــا”، ورفع أســمى آيات التهاني والتبريــكات إلى وزير الداخلية 
الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، مثمنا دور وزارة 
الداخليــة وجميــع منتســبيها فــي هذا الفــوز المميز. وأكــد الحداد 
أن هــذه الفــوز العالمــي يحســب لــوزارة الداخليــة ضمــن البرامــج 
المجتمعية والمبادرات األمنية التي تقود إلى نشر الوعي ووقاية 
المجتمــع مــن الجرائــم والحفاظ على الســلم األهلــي والعمل على 
حماية األطفال من العنف واإلدمان، وأضاف: أود أن أوجه الشكر 
إلى الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس برنامج “معا” 
ولجميــع القائميــن عليــه، فــي تحقيــق هــذا اإلنجاز الوطنــي الذي 

تنافس مع 4 آالف مشارك من 74 دولة.
وثمــن عضــو مجلــس الشــورى الحداد كذلــك جهود ســفير مملكة 
البحرين في واشــنطن الشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة والذي 
البرنامــج مهنئــا ســعادته بحصولــه علــى  هــذا  أســس النطالقــة 
جائزة شــخصية العام 2019. وشــدد الحداد على أهمية اســتمرار 
البرنامــج لمــا يمثلــه مــن متابعــة لحمايــة النشء والتصــدي ألهل 
الســوء، والعمــل علــى حماية األطفال من آفــة اإلدمان عن طريق 
نشــر الوعــي بيــن المواطنيــن واالســتفادة مــن وســائل اإلعــالم 

المكتوب والمرئي ووسائل التواصل االجتماعي.
وتقدم عضو مجلس الشــورى محمد علي حســن بخالص التهنئة، 
مشــيدا بــدور وزارة الداخليــة وعلى رأســها معالي الوزير الشــيخ 
راشــد بــن عبــد هللا آل خليفة على هــذا اإلنجاز الكبيــر بالفوز في 
برنامج ) معا ( و هذه الجائزة العالمية الهامة، وقال: ال شك أن ما 
تحقق و ما تم إحرازه هو نتاج توجيهات سديدة للوزير وحرصه 
على تحقيق نتائج هامة ومستويات متقدمة للوزارة والمملكة .

كمــا أشــاد بالفريــق اإلداري العامــل فــي الوزارة لجهــوده وحرصه 
للوصــول لهــذه المســتويات المشــرفة، مؤكدا أن شــمول البرنامج 
علــى العديــد مــن المــدارس الحكوميــة والخاصة يــدل على مدى 
الحرص أن يستفيد منه المجتمع اكبر استفادة لحمايته وحماية 
األطفــال مــن العنــف واألعمــال الضــارة، متمنيــا للوزيــر والــوزارة 
دوام التقــدم وتحقيــق نتائــج اكبــر تعــود بالخيــر علــى الوطــن و 

المواطنين.

المنامة - بنا

باشــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة النظر في قضية تخطيط لتفجير عدد من أنابيب الغــاز والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة الصخير، والتي تضم 11 
متهًما، تمكنوا من تشكيل جماعة إرهابية مؤلفة من عدد من الهاربين للخارج وآخرين متواجدين في البالد، وقد تلقوا الدعم الذي كانوا بحاجة إليه 
من أحد المتهمين، وتمكنوا بالفعل من تنفيذ تفجير ألحد األنابيب هناك، إال أنه لم يتسبب بأية أضرار في ذلك األنبوب، فضال عن تصنيعهم لعدد من 

القنابل وأخرى هياكل محاكية ألشكال المتفجرات.

 11 القضيــة لجلســة  وقــررت المحكمــة تأجيــل 
وكالء  مــن  والــرد  لالطــالع  المقبــل؛  ســبتمبر 
المتهميــن والتصريــح بصورة من األوراق وندب 
محاميــن للمتهميــن الرابــع والخامــس مــن قبــل 
وزارة العــدل ولجلــب باقــي المتهميــن وإلعــالم 
والمقيميــن  الهاربيــن  والثانــي  األول  المتهميــن 
فــي إيــران بأمر إحالة القضيــة. وجاء في أوراق 
إدارة  أن  فــي  تتمثــل  التفاصيــل  أن  القضيــة 
المباحث الجنائية كانت قد تلقت معلومات، من 
مصادرها الســرية، والتي أفادت بقيام المتهمين 
األول والثانــي والهاربيــن إلــى إيــران بالتواصــل 
مــع عــدد مــن المتهمين بداخــل مملكــة البحرين، 

إذ تم تجنيدهم الستالم األموال من نقاط ميتة 
بمختلــف مناطــق المملكــة؛ لتنفيذ عــدة عمليات 

إرهابية.
تــم  التــي  العناصــر  أن  عــن  التحريــات  ودلــت 
تجنيدهــا كان دورهــم معاينة البنــوك الموجودة 
فــي إحــدى المناطــق المتفــق علــى اســتهدافها، 
وتتبــع تحركات أفــراد األمن، وكذلك اســتهداف 
أنابيب الغاز والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة.
وأســفرت التحريــات أيضا عــن أن عملية تفجير 
إرجــاء  بعــد  بالفعــل  تمــت  قــد  األنابيــب  ألحــد 
الخاصــة  اآللــي  الصــراف  ماكينــات  اســتهداف 
الجماعــة  أفــراد  قبــل  مــن  المســتهدفة  بالبنــوك 

اإلرهابيــة، إذ وقــع التفجيــر بجــوار أنبــوب الغاز 
في منطقة بر الصخير، ولم يفض إلى وقوع أية 

أضرار أو إصابات.
وأشــارت إلــى أنه تــم تكليــف المتهميــن بتجهيز 
المتفجــرات  لوضــع  األرض  تحــت  مخــزن 
واألجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها 
بعــد تدريبهــم عن طريــق أحد تطبيقــات الهاتف 

النقال.
وبعــد القبــض علــى المتهميــن، اعتــرف المتهــم 
الثالــث بمــا ورد فــي التحريــات ســالفة البيــان، 
وأرشــد أفــراد الشــرطة إلــى مكان المخــزن الذي 
يحتفظــون فيــه بــاألدوات والمــواد المســتعملة 

في عملياتهم اإلرهابية، كما قرر بمشــاركة باقي 
المتهميــن في ارتكاب الوقائع ســالفة الذكر، فتم 
القبــض على عدد منهم فيما لم يتم القبض على 
األول والثانــي كــون أنهمــا مقيمان خــارج البالد. 
فأحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمة علــى اعتبار 
أنهــم فــي العــام 2018 وحتــى 12 ينايــر 2019، 

ارتكبوا اآلتي:
علــى  أسســا  والثانــي:  األول  المتهمــان  أوال: 
خــالف أحــكام القانــون جماعــة إرهابيــة الغرض 
ومنــع  الدســتور  بأحــكام  العمــل  تعطيــل  منهــا 
مؤسســات الدولة من ممارسة سلطاتها وأعمالها 
واالعتــداء علــى الحريــة الشــخصية للمواطنين 
والحقــوق العامــة التي كفلهــا القانــون واإلضرار 
بالوحــدة الوطنيــة وكان اإلرهــاب مــن الوســائل 
التــي تســتخدم لتحقيــق غايتهــم، حيــث تمكنوا 
وحــددوا  الجماعــة  لهــذه  عناصــر  تجنيــد  مــن 
المتفجــرات  اســتالم  أعمــال  فــي  أنشــطتها 
األســلحة  اســتعمال  علــى  والتــدرب  وتصنيعهــا 

اإلرهابيــة،  األعمــال  فــي  الســتخدامها  ونقلهــا 
الثالــث والخامــس والســادس  المتهميــن  ودربــا 
اســتخدامها  بغــرض  المفرقعــات  تصنيــع  علــى 
فــي األعمــال اإلرهابيــة تنفيــذا لغــرض إرهابــي، 
مــع  والتحريــض  االتفــاق  بطريقــي  واشــتركا 
المتهميــن مــن الثالــث حتــى الســادس والعاشــر 
فــي صناعة المفرقعات تنفيذا ألغراض إرهابية. 
ثانيــا: المتهــم الثانــي: قــدم للجماعــة اإلرهابيــة 
فــي  الســتخدامها  أمــواال  أوال  البنــد  موضــوع 
ثالثــا:  اإلرهابيــة.  بأنشــطتها  عملــه  مــع  أعمالهــا 
المتهميــن مــن الثالــث وحتــى الثامــن: انضمــوا 
مــع  أوال  التهمــة  موضــوع  اإلرهابيــة  للجماعــة 
علمهــم بأغراضهــا اإلرهابيــة وانخرطــوا وســط 
اإلرهابيــة  أعمالهــم  معهــم  ومارســوا  عناصرهــا 
المخططــة لهــم بغــرض إشــاعة الفوضــى وإثارة 

الفتن.
رابعــا: المتهميــن الخامــس والســادس والعاشــر: 
صنعوا أجهزة تســتخدم في صناعة المتفجرات 

والمفرقعات لتفجيرها تنفيذا لغرض إرهابي.
خامســا: المتهمــون من الخامس وحتى العاشــر: 
حــازوا وأحــرزوا عبــوات متفجــرة دون تصريح 

من وزارة الداخلية.
سادســا: المتهمين الثالث والرابع: استعمال عمدا 
المفرقعــات اســتعماال مــن شــأنه تعريــض حيــاة 
النــاس للخطــر تنفيــذا لغــرض إرهابــي بــأن قاما 
بــزرع عبــوة متفجرة في مكان عــام وهو أنبوب 
بتــرول بمنطقــة البــر، و أحدثــا تفجيــرا ألغراض 

إرهابية بأن قاما بتفجير العبوة في مكان عام.
ســابعا: المتهميــن مــن الثالــث وحتــى الســادس: 
أخفوا لصالح جماعة إرهابية المفرقعات المبينة 
ونقلــوا  لالســتعمال،  أعــدت  التــي  بالتحقيقــات 
واســتلموا أمــواال ونقلوها ألعضــاء في الجماعة 

سالفة البيان.
ثامنــا: المتهمــان الخامــس والحادي عشــر: حمال 
هيكال محاكيا ألشكال المتفجرات تنفيذا لغرض 

إرهابي.

بدء محاكمة 11 متهًما شرعوا بتفجير أنبوب نفط في “الصخير”
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بوكالــة  البحريــة  الرقابــة  إدارة  أفــادت 
الزراعــة والثــروة البحريــة التابعــة لــوزارة 
األشــغال والبلديــات والتخطيــط العمراني، 
أنهــا نفــذت حملــة مشــتركة لضبــط العمالــة 
اآلسيوية المخالفة للقانون في سوق سمك 
فرضة الحد بالتنسيق والتعاون مع مديرية 
الهجــرة  إدارة  المحــرق،  محافظــة  شــرطة 
والجوازات، وقيادة خفر الســواحل، وهيئة 

تنظيم سوق العمل.
وأشــارت إلــى أن هــذه الحملــة تأتــي ضمــن 

التــي  الرقابيــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
تقــوم بهــا اإلدارة فــي إطــار تنفيــذ األنظمة 
والقوانيــن الكفيلــة بحماية الثــروة البحرية 

في مملكة البحرين.
وأشــادت إدارة الرقابــة البحريــة بالتعــاون 
بــوزارة  العــام  األمــن  رئاســة  مــن  الكبيــر 
الداخليــة وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل مــع 
إنفــاذ  ســبيل  فــي  البحريــة  الرقابــة  إدارة 
القانــون وضبــط المخالفيــن لقوانين الصيد 

البحري.

ضبط عمالة آسيوية مخالفة 
للقانون بسوق سمك فرضة الحد

Û  ســيل االتهامــات المتبادلــة أخيــرًا بيــن نائــب، ورئيــس مجلــس بلدي حــول مقترح
خدمــي تقــدم بــه األول، توجز الصــراع والخصومة بين بعض )النــواب والبلديين(، 

لـ)تداخل المهام( بينهما، وهو أمر سبق أن كتبُت عنه مرارًا. 
Û  )وكنت قد رصدت بدايات اشــتعال الحرب بينهما، عبر قروبات تطبيق )الواتســاب

حيث بدأت كل مجموعة محسوبة على طرف، بالهجوم على الطرف اآلخر، مبررة 
أســباب تأييــد المقتــرح أو رفضــه.  وبينمــا يــرى البعــض بــأن مــا يحدث هــو رديف 

طبيعي لحرية تعبير عن الرأي، أرى األمر بخالف ذلك، بنقاط أوجزها كالتالي:
Û  ضــرورة التنســيق ما بين النواب وأعضاء المجالــس البلدية، في كل المقترحات #

والقوانين النيابية المرتبطة بالشــأن الخدمي، ليس من الالئق القفز على األعضاء 
البلديين، وكأن ال وجود لهم.

Û  على النواب أن يهتموا بشأنهم في التشريع والرقابة والمحاسبة، وترك الملفات #
الخدمية للبلديين، والعكس صحيح.

Û  ،قنــاة التواصــل والنقــاش ما بين النــواب والبلديين، خصوصًا باألمــور الخالفية #
أو قروبــات تطبيــق  الصحافــة  أو  السوشــيال ميديــا(   ( عبــر  تكــون  أن ال  يجــب 

)الواتساب(، وإنما بالتواصل الشخصي، وبالكلمة الحسنة.
Û  ،االتهامــات ســيل  وتجنــب  والجارحــة،  الالذعــة  المفــردات  اســتخدام  تجنــب   #

ونشرها في الصحافة، ألنها تؤجج الخصومة، وتضر بمصالح الناس، وتعطل سير 
الخدمات، ألسباب )انفعالية( ال أكثر.

Û  االســتمرار بعقد االجتماعات التنســيقية ما بين النواب والبلديين، بشكل مستمر #
بــكل محافظــة، وفــق آليــة محــددة وواضحــة، يؤخــذ بتوصياتهــا لخدمــة الصالح 

العام، وال غير ذلك. ودمتم بخير.

الصراع على 
الدكاكين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“أربعيني” يقود سيارته عكس السير ويضرب شرطيا
وصديقهم أشــقــائــه  ــن  م  2 بــرفــقــة  الــكــحــولــيــات  احــتــســى  المتهم 

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة أربعيني قاد مركبة عكس اتجاه خط السير وهو في حالة سكر، وتسبب في حادث 
مــروري ولــم يتوقــف إال بعدمــا الحقتــه دوريــة أمنيــة واســتوقفته بالقرب من مبنــى وزارة الداخليــة “القلعة”، إذ اعتــدى حينها على 
الشــرطي الذي أدخله إلى الدورية بالضرب وتســبب له بعدة إصابات، حتى جلســة 16 ســبتمبر المقبل؛ وذلك لالطالع والرد من قبل 

وكيل المتهم مع التصريح له بصورة من األوراق وباستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

وتتمثــل التفاصيــل فــي أن بالغــا كان قــد ورد 
للنيابة العامة من مركز شــرطة الحورة، مفاده 
أنهــم تلقــوا بالغا من غرفة العمليات الرئيســة، 
أنــه فــي تمــام الســاعة 10:40 مســاء  تضمــن 
وجــود  لوحــظ   ،2018 أغســطس   20 بتاريــخ 
ســائق سيارة يقود ســيارته عكس خط السير، 
وأنــه تســبب فــي حــادث مــروري علــى شــارع 
الشــيخ حمــد، بالقرب مــن بوابة رقــم 3 لوزارة 
الداخليــة “القلعــة”، وأن الســيارة بداخلهــا عدد 
أحدهــم  قــام  اســتيقافها  وعنــد  أشــخاص،   4
باالعتداء على الشرطي نائب العريف المجني 
عليــه بأن ركل باب الســيارة على رجله اليمنى 
وقاومه كما ســحبه إلى داخل الدورية األمنية 

واعتدى عليه بواســطة يده على كتفه األيمن، 
فضــال عــن تمزيقــه الســترة التــي كان يرتديها 

المجني عليه حتى تمت السيطرة عليه.
وبالتحقيق مع الشــرطي المجني عليه، أوضح 
أنــه وأثنــاء مــا كان علــى واجــب عملــه، وردت 
لهم رســالة عن وجود أشــخاص غير متعاونين 
على شــارع الشــيخ حمد، وشاهد ســيارة بها 4 
أشخاص، اثنان منهم في السيارة وآخران كانا 
خارجهــا، كما شــاهد المتهم يتهجــم على نائب 

عريف آخر، فقام بمسكه ليمنعه من ذلك.
وعليه قام بإدخال المتهم لســيارة الدورية، إال 
أنه تفاجأ به يرفس فخذه وبطنه ويسحبه من 
مالبســه ويلكمــه علــى وجهــه، وبعد الســيطرة 

علــى تصرفاتــه تمكــن مــن تقييــده، مبينــا أن 
هــدف الجانــي مــن ذلــك االعتــداء كان الهــرب 

بعد القبض عليه.
من جهته، أنكر المتهم اعتداءه على الشــرطي 
بالفعــل كان بحالــة  أنــه  البيــان، وقــرر  ســالف 
ســكر، وقال إنه خرج برفقة اثنين من أشــقائه 
وصديــق لهــم، وتوجهوا إلى أحــد المالهي في 
كورنيــش المنامة، حيث توجد فيــه احتفالية، 
وفيه تناولوا المشروبات الكحولية، وال يعرف 
مــاذا حصــل بعدها، حيث إنه فقــد الوعي قبل 
خروجــه مــن المــكان، كمــا ال يتذكر أنــه اعتدى 
علــى أي شــرطي أو أهانــه بالكالم، مشــيرا إلى 
أنــه لــم يرجــع إلــى وعيــه إال وهــو فــي توقيف 

مركز شرطة الحورة.
وثبــت بالتقريــر الطبي الخــاص بالمجني عليه 
وجــود آالم في عظمــة الترقــوة اليمنى للصدر 
بتقريــر  ثبــت  كمــا  اليمنــى،  الركبــة  فــي  وآالم 
فحــص الســكر الخــاص بالمتهــم أنــه فــي حالة 
الواقعــة مــن خــالل  ثبــوت  ســكر، فضــال عــن 
التصويــر األمنــي، والــذي شــوهد فيــه المتهــم 

وهو يعتدي بالضرب على رجل الشرطة.
علــى  للمحكمــة  العامــة  النيابــة  أحالتــه  وقــد 
اعتبار أنه بتاريخ 20 أغســطس 2018، اعتدى 
على ســالمة جســم أحد منتســبي األمــن العام 
)نائب العريف( وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته 
اإلصابــات  بــه  أحــدث  وقــد  أعمــال وظيفتــه، 
الموصوفــة بتقريــر الطبيب الشــرعي وبالصور 
المرفقــة بــاألوراق، ولــم يفــض فعــل االعتــداء 
إلــى مرضــه أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصية 

لمدة تزيد عن 20 يوما.

عباس إبراهيم

المنامة - النيابة العامة

بنيابــة  النيابــة  رئيــس  صــرح 
المرورمحمــد الظهرانــي بــأن النيابة 
العامــة تلقــت بالغــا بوقــوع حــادث 
بحرينــي  شــخص  وفــاة  إلــى  أدى 
الجنســية على شارع الشيخ عيسى 
مدينــة  جســر  اســفل  ســلمان  بــن 

عيسى.
وأشــارت تفاصيــل الحــادث إلــى أن 
المتهم اســيوي الجنســية كان يقود 
طريــق  يســلك  ان  ويريــد  حافلــة 
جســر مدينــة عيســى ولكنــه اخطــأ 
فــي االنحــراف وتوقف في المســار 
االيمن وخط الطوارئ، ومن ثم قام 
بالــدوران العكســي علــى المركبــات 
وقاد حافلته بمسافة 800 متر على 
المســار االيســر عكــس اتجــاه ســير 
المركبــات ممــا أدى الــى اصطدامــه 

بمركبــة المجنــي عليــه والــذي أدى 
ادت  والتــي  فيهــا  انحشــاره  الــى 
إلــى وفاتــه بموقــع الحــادث متأثــرًا 

بإصاباته.
يقــود  كان  المتهــم  أن  تبيــن  وقــد   
الحافلة وهو في حالة ســكر، وعليه 
فقد حققت النيابة العامة مع المتهم 
ووجهــت اليــه تهم التســبب بالخطأ 
تحــت  والقيــادة  شــخص  بوفــاة 
تأثيــر الســكر واحــداث تلفيــات في 
ممتلــكات الغيــر والقيــادة دون اخذ 
واالنتبــاه  العنايــة  درجــات  اقصــى 
الســير  اتجــاه  عكــس  والقيــادة 
صالحيــة  انتهــت  مركبــة  وقيــادة 
تسجيلها وأمرت بحبسه سبعة أيام 
علــى ذمة التحقيق تمهيــدًا إلحالته 

إلى المحكمة المختصة.

حبس آسيوي قتل مواطنا 
دهسًا وهو في حالة سكر

محر ر الشؤون المحلية
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“الــكــهــربــاء” ـــ  ل ذكــيــة  ــار  ــت أم ــراء  ــش ل ــار  ــن دي مليون   1.5

مليون دينار لتطوير منظومة البث التلفزيوني

طرحــت  وزارة شــؤون اإلعــام فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمس مناقصة عامــة )محلية( للمرحلة األولى ضمن مشــروع تطويــر وتحديث منظومة البــث التلفزيوني 
لضمان استمرار البث التلفزيوني لقنوات البحرين تقدم إليها 9 عطاءات، علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 1.048 مليون دينار، وأكبرها بقرابة 3.13 مليون دينار.

المركزيــة  المخــازن  إدارة  طرحــت  كمــا 
بهيئة الكهرباء والماء 3 مناقصات، أبرزها 
لشــراء 28 ألــف وحــدة من األمتــار الذكية 
الســتخدامها مــن قبــل إدارة توزيــع المياه 
تقــدم إليها 4 عطاءات، علق أحدها، وأقل 
1.5 مليــون دينــار وأكبرهــا  عطــاء بنحــو 

بقرابة 2.5 مليون دينار.
علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
موقــع مجلس المناقصــات والمزايدات أن 
المجلــس فتــح في جلســة أمس 93 عطاء 
لـــ 17 مناقصــة ومزايدات تابعة لـ 9 جهات 
حكوميــة، فــي حيــن تــم تعليــق 11 عطاء 
تابًعــا لـــ 11 مناقصــة. وبلــغ مجمــوع أقــل 
لـــ 83  العطــاءات نحــو 6.9 مليــون دينــار 
عطاء؛ في حين تم اســتثناء 10 عطاءات 
لصعوبــة تحصيــل المعلومــات الفنية على 

موقع المجلس.
لهيئــة  مناقصــات   3 المجلــس  وفتــح 
مناقصتيــن  أبرزهــا  والمــاء،  الكهربــاء 
الستئجار مركبات خفيفة لمدة 4 سنوات، 
أحدهــا الســتئجار 5 أنــواع مــن المركبــات 
علــق  عطــاءات؛   4 إليهــا  تقــدم  الخفيفــة 

أحدها وأقل عطاء بنحو 1.4 مليون دينار 
وأكبرهــا بقرابــة 2.6 مليــون دينار، واآلخر 
الســتئجار 8 مــن المركبــات الخفيفة تقدم 
إليهــا 4 عطاءات؛ علق أحدها وأقل عطاء 
بنحــو 938.3 ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 

1.5 مليون دينار.
3 مناقصــات لشــركة  كمــا فتــح المجلــس 
للدراســات  أبرزهــا  للبتــرول،  تطويــر 
الفنيــة  والجيوفيزيائيــة  الجيولوجيــة 
والبحريــة  البريــة  المتخصصــة  للبحريــن 
تعليقــه،  وتــم  وحيــد  عطــاء  إليهــا  تقــدم 
ومناقصــة لتوريــد لجهــاز محول الســلكي 
للمقيــاس وتوريــد لجهــاز محــول الضغــط 
تقــدم إليها عطــاء وحيد بعرضيــن 432.7 

ألف دينار تقريًبا و433.7 ألف دينار.
وكذلك فتح المجلس 3 مناقصات لجامعة 
البحرين، أبرزها لتوريد وتركيب مصابيح 
علــق  عطــاءات؛   8 إليهــا  تقــدم  للجامعــة 
ألــف   122.5 بنحــو  وأقــل عطــاء  أحدهــا، 

دينار، وأكبرها بقرابة 651.4 ألف دينار. 
لــوزارة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا 
إلدارة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 

لــذوي  كانــو  عبدالعزيــز  نــادي  وتشــغيل 
اإلعاقــة مــن عمر 15 ســنة حتى 45 ســنة، 
تقــدم إليهــا عطــاءان علــق أحدهمــا وأقــل 
بـــ  واآلخــر  دينــار،  ألــف   115.2 بـــ  عطــاء 
لــوزارة  ومناقصــة  دينــار.  ألــف   146.7
الصحــة لتوفير خدمــات 4 عمال لصيدلية 
مجمــع الســلمانية الطبــي لمــدة 3 ســنوات 
 31 2019 ولغايــة  1 ســبتمبر  إبتــداء مــن 
أغســطس 2022 تقــدم إليهــا 10 عطاءات 

وعلق أحدها.
إضافــة إلــى ذلك، فتــح المجلــس مناقصة 
لبلدية المنطقة الجنوبية الستثمار وإدارة 
ســوق النويــدرات لمــدة 15 ســنة علــى أن 
تحصل شؤون البلديات في المقابل خالل 

لموقــع  ســنوية  فائــدة  مبلــغ  العقــد  فتــرة 
المشــروع، تقــدم إليها عطــاء وحيد لمركز 

العقيلة التجاري بـ 297.9 ألف دينار.
عــالوة علــى ذلــك، فتــح المجلــس مزايدة 
تأجيــر قطعتــي أرض علــى شــاطئ خليج 
البحريــن التابعــة لهيئة البحرين للســياحة 
والمعــارض، بنحو 829.8 ألف دينار؛ وكان 
قــد تقــدم إليهــا عطــاءان. وتبلــغ مســاحة 
متــًرا  و11,400   8,100 األرض  قطعتــي 
مربًعــا تقريًبا، ويمكن تأجير هذه األراضي 
10 ســنوات لالســتثمار  الســواحلية لمــدة 
باألنشــطة  عالقــة  ذات  مشــاريع  فــي 
معــدات  مثــل  والترفيهيــة  الشــاطئية 

السباحة والغوص أو المطاعم.

70 مليون دينار لتغطية 
الخزانات الحكومية

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية 
 )ISIN BH0009011741( 1770 اإلصــدار رقــم
من أذونات الخزانة الحكومية األسبوعية التي 

يصدرها المركزي نيابة عن الحكومة.
تبلــغ قيمة هــذا اإلصدار 70 مليــون دينار لفترة 
أغســطس   28 فــي  تبــدأ  يومــًا   91 اســتحقاق 
الجــاري وتنتهي فــي 27 نوفمبر المقبل، كما بلغ 
معدل ســعر الفائدة على هذه األذونات 2.90% 
مقارنــة بســعر الفائدة %2.95 لإلصدار الســابق 

بتاريخ 14 أغسطس الجاري.
وبلغ معدل ســعر الخصم %99.272 وتم قبول 
أقل ســعر للمشــاركة بواقع %99.247 علمًا بأنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 110%.
كمــا بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
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2.1
مليون سهم

829.8 ألف دينار 
لتأجير أرضين 
على شاطئ 
خليج البحرين

أمل الحامد

أولت حكومة البحرين “حماية البيانات الشــخصية” اهتماما خاصا والئقا وحضاريا. وســريان 
القانــون يبــدأ من أغســطس الحالــي، وأزف وقت التطبيــق. ويالحظ المطلع علــى القانون، أنه 
تضمن المبادئ القانونية العامة الخاصة بحماية الحقوق الشــخصية. وقصد المشــرع أن يضع 
البحرين في مســتوى المعايير الدولية التي ينادي بها العالم المتحضر. والبيانات الشــخصية، 
تشــمل معلومات في أية صورة تخص “فردا معرفا” أو قابال بطريق مباشــر أو غير مباشــر ألن 
يعرف، من خالل هويته الشخصية أو صفة من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو 
الثقافية أو االقتصادية أو االجتماعية. وهذا تعريف شامل. وهناك تعريف البيانات الشخصية 
الحساسة، من معلومات شخصية تكشف عن أصل الفرد العرقي أو االثني أو آرائه السياسية 
أو الفلســفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو ِســِجل الســوابق الجنائية الخاص به أو 

أية بيانات تتعلق بصحته أو حالته الجنسية، وجميع هذه البيانات يحميها القانون.
ينظــم القانــون التعامــل مع البيانات عبر “المعالجة”. ومن الشــروط، أن تكون المعالجة منصفة 
ومشــروعة، أن تكــون قــد جمعــت لغــرض مشــروع ومحــدد وواضــح، أال تتم معالجتهــا الحقا، 
وأال تتــم لدعــم اتخــاذ أي قــرار أو إجــراء بشــأن فرد محــدد، أْن تكون كافيــة وذات صلة وغير 
مفرطة بالنظر للغرض من جمعها، أن تكون صحيحة ودقيقة وتخضع للتحديث، أال تبقى في 
صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها. وتحفظ البيانات التي 
يتــم تخزينهــا لفتــرات أطول في صورة مجهولة بتحويرها أو تشــفير هوية أصحابها. وتحَظر 
معاَلجــة البيانــات دون موافقــة صاحبهــا، مــا لم تكن هــذه المعاَلجة ضرورية أو وفقــا للقانون. 

وفي رأينا، أن القانون يوفر الحماية المطلوبة، وهنا بيت القصيد.
وينــص القانــون علــى إنشــاء “هيئــة حمايــة البيانــات الشــخصية” وتتولــى الهيئة كافــة المهام 
والصالحيــات الالزمــة لحمايــة البيانــات الشــخصية. وهكــذا، القانــون يمنــح هــذه الهيئة كافة 
المهــام والصالحيــات لحمايــة البينــات الشــخصية ولهــذا أهميتــه البالغــة فــي تنفيــذ القانــون 

بسالسة. وفي انتظار إنشاء الهيئة ليأخذ التطبيق مجراه القانوني السليم.

سريان قانون حماية 
د. عبد القادر ورسمه البيانات الشخصية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

تداوالت المستثمرين بـ“البورصة”
47.11 % استحـــــواذ قطـــــاع االستثمـــار مـــن إجــمــالـــي الصفقــــات

أقفــل “مؤشــر البحرين العام” أمس عند مســتوى 1,530.75 نقطــة بانخفاض وقدره 3.04 نقطة 
مقارنــة بإقفالــه يــوم أمــس األول، فــي حيــن أقفــل “مؤشــر البحريــن اإلســامي” عنــد مســتوى 

742.14 نقطة بانخفاض وقدره 5.19 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون فــي “بورصــة البحريــن” 
قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة  ســهم،  مليــون   2.10
317.46 ألــف دينــار، تــم تنفيذها مــن خالل 48 
تعامالتهــم  المســتثمرون  ركــز  حيــث  صفقــة، 
على أســهم قطاع االســتثمار والتي بلغت قيمة 
أســهمه المتداولــة 149.56 ألــف دينــار، أي مــا 
نسبته %47.11 من القيمة اإلجمالية للتداول، 
وبكميــة قدرهــا 1.21 مليون ســهم، تم تنفيذها 

من خالل 17 صفقة.
جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش الماليــة فــي 
المركــز األول إذ بلغــت قيمة أســهمها المتداولة 
91.90 ألــف دينــار، أي مــا نســبته %28.95 من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 
خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم،  مليــون   1.02

10 صفقــات. أمــا المركــز الثانــي فــكان لشــركة 
قدرهــا  بقيمــة  )بتلكــو(  لالتصــاالت  البحريــن 
52.50 ألــف دينــار، أي مــا نســبته %16.54 من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 
136.05 ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 8 

صفقات.
ثــم جــاء البنــك األهلــي المتحــد بقيمــة قدرهــا 
46.61 ألــف دينــار، أي مــا نســبته %14.68 من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 
135 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل صفقتين.

وتم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 
أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انخفضت 
بقيــة  وحافظــت  شــركات،   5 أســهم  أســعار 

الشركات على أسعار اقفاالتها السابقة.

المنامة - بورصة البحرين

عواصم - رويترز

قفــز الذهــب بمــا يزيد عــن 1 % مخترقــا مســتوى 1550 دوالرا لألوقية 
)األونصة( أمس، وذلك للمرة األولى في أكثر من 6 ســنوات مع تهافت 
المســتثمرين علــى األصــول اآلمنــة بفعــل تنامــي النــزاع التجــاري بيــن 

الواليات المتحدة والصين.

وزاد الذهــب فــي الســوق الفوريــة 
دوالر   1531.20 إلــى   %  0.3
 11:53 الســاعة  بحلــول  لألوقيــة 
بتوقيــت جرينتــش، بعدمــا ســجل 
أعلى مســتوياته منــذ أبريل 2013 
وقــت  فــي  دوالر   1554.56 عنــد 

سابق من الجلسة.
للذهــب  العقــود اآلجلــة  وارتفعــت 
فــي الواليــات المتحدة 0.1 % إلى 

1538.90 دوالر لألوقية.
وقال كارســتن مينكي المحلل لدى 
جوليــوس بايــر “مــا يحدث بســبب 
يرتبــط  ومــا  التجاريــة  التوتــرات 
أو  عالمــي  تباطــؤ  خطــر  مــن  بهــا 
ربمــا ركــود عالمــي، وهــو مــا يدفــع 

المــالذات  صــوب  المســتثمرين 
اآلمنة لالستثمار”.

وأعلنت واشنطن األسبوع الماضي 
 % 5 عــن رســوم إضافيــة قدرهــا 
علــى منتجــات صينيــة مســتهدفة 
بعــد  دوالر،  مليــار   550 بقيمــة 
ســاعات مــن قيــام بكيــن بالكشــف 
عن رســوم انتقاميــة على منتجات 

أميركية قيمتها 75 مليار دوالر.
ومن بين المعادن النفسية األخرى، 
قفــزت الفضــة 1.2 % إلــى 17.61 
ســجل  قــد  وكان  لألوقيــة  دوالر 
في وقت ســابق من الجلســة أعلى 
مســتوى منــذ ســبتمبر 2017 عنــد 

17.77 دوالر.

وارتفع البالتين 0.9 % إلى 860.90 دوالر لألوقية، وصعد البالديوم 1 % إلى  «
1475.10 دوالر لألوقية.

الذهب يخترق مستوى 1550 دوالًرا

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

1,048,494.000  First Gulf Company 9 طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع تطوير وتحديث 
منظومة البث التلفزيوني – المرحلة األولى وزارة اإلعام

1,476,556.000  PH TRADING 4 أمتار ذكية المخازن المركزية

829,792.000  Emaar Engineering 2 Dو Bتأجير أراضي على شاطئ خليج البحرين لألرض هيئة السياحة

297,900.000  ALAQUEELA CENTER 1 استثمار وإدارة سوق النويدرات بلدية المنطقة 
الجنوبية

1,426,128.000  KANOO VEHICLE LEASING 4 استئجار مركبات خفيفة لمدة أربع سنوات - استئجار رقم 73
هيئة الكهرباء

938,256.000  .ZAYANI LEASING W.L.L 4 استئجار مركبات خفيفة لمدة أربع سنوات - استئجار رقم 74

انخفــض إجمالــي صافــي ربــح الشــركات البحرينية المدرجة فــي بورصة بنســبة 11.2 % في الربع الثاني مــن العام 2019 إلى 
524 مليون دوالر مقابل 590 مليون دوالر في الربع الثاني من العام 2018. وضمن أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، 
اقتصر تحقيق نموًا في صافي األرباح على قطاع البنوك فقط بينما سجلت القطاعات المتبقية تراجعًا في أرباحها في الربع 

الثاني من العام 2019.

وأظهر تقرير شــركة “كامكو لالســتثمار” 
فــي  المدرجــة  الشــركات  “أربــاح  عــن 
البورصــات الخليجيــة فــي الربــع الثاني 
المــواد  قطــاع  أن   ”2019 العــام  مــن 
األساســية ببورصة البحرين سجل  أكبر 
خســارة في الربــع الثاني مــن العام على 

مستوى القطاعات. 
وسجلت الشركتان اللتان تشكال القطاع 
خسائر في الربع الثاني من العام 2019، 
وســجلت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبا( 
علــى  الثانــي  الربــع  فــي  خســارة  أكبــر 
الشــركة  أعلنــت  إذ  البورصــة،  مســتوى 

عن تحقيق خســائر فــي الربع الثاني من 
العــام بقيمــة 8.8 مليــون دوالر مقارنــة 
فــي  دوالر  مليــون   77.2 بلغــت  بأربــاح 
الربــع الثاني من العــام 2018 فيما يعزى 
النخفــاض أســعار األلومنيوم بنســبة 21 

 .%
أحــد  البنــوك،  قطــاع  صعيــد  علــى  أمــا 
شــهدا  اللذيــن  الوحيديــن  القطاعيــن 
ارتفاعــًا فــي صافــي أربــاح الربــع الثاني 
مــن العــام فــي بورصــة البحريــن، جــاء 
بنمــو  الصــدارة  فــي  الســالم  مصــرف 
أرباحه بنســبة 65.5 % في الربع الثاني 

مــن العــام 2019 إلــى 18 مليــون دوالر 
شــهد  كمــا  دوالر.  مليــون   10.9 مقابــل 
بنــك البحريــن الوطنــي وبنــك البحريــن 
والكويــت زيــادة فــي أرباح الربــع الثاني 
من العام 2019 بنمو بلغت نسبته 15 % 
و 10.4 % وصوالً إلى 6.8 مليون دوالر 

و 5 مليون دوالر على التوالي.
التقريــر  أظهــر  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
تراجع إجمالي أرباح الشــركات المدرجة 
التعــاون  مجلــس  دول  بورصــات  فــي 
الخليجــي بنســبة 14.7 % علــى أســاس 
ســنوي فــي الربع الثاني مــن العام 2019 

وبلغ 15.8 مليار دوالر مقابل 18.5 مليار 
دوالر فــي الربــع الثاني مــن العام 2018. 
وعلــى الرغــم مــن أن تراجع أربــاح الربع 
الثانــي مــن العــام 2019 فــي 3 بورصات 
خليجيــة فقــط من أصل 6، إال أن تراجع 
األربــاح الســعودية بنســبة 37.1 % فــي 
تلــك الفتــرة كان كافيــًا لتقليــص أربــاح 
أســواق دول مجلس التعــاون الخليجي 

بأكملها. 
وســجلت الســعودية أعلى نســبة تراجع 
علــى مســتوى نظيراتهــا الخليجيــة فــي 
ظــل انخفــاض إجمالــي أرباحهــا بواقــع 
 5.1 إلــى  ووصولــه  دوالر  مليــار   3.0
مليــار دوالر فــي الربــع الثانــي مــن العام 
2019 منخفضــًا من 8.1 مليار دوالر في 
الربــع الثانــي مــن العــام 2018. ومثلــت 

دول  أربــاح  مــن   %  32.2 الســعودية 
مجلس التعاون الخليجي المســجلة في 

الربع الثاني من العام. 
الشــركات  شــهدت  أخــرى،  جهــة  مــن 
اإلمــارات  بورصــات  فــي  المدرجــة 
والكويت وسوق مسقط لألوراق المالية 
ارتفــاع صافــي أرباحها فــي الربع الثاني 

من العام 2019 في تلك الفترة.

صافي أرباح الشركات ببورصة البحرين

انخفض صافي 
ربح المؤسسات 

بالبورصات 
الخليجية 14.7 %

المحرر االقتصادي
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بدأت لجنة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجولة تفتيش لالطالع 
علــى عــدد مــن مصانــع األغذيــة البحرينيــة وذلــك ضمــن ترتيبــات وتعــاون بيــن 
الجانبين البحريني والســعودي؛ من أجل مســاعدة المصانع التي تصدر األغذية 
إلــى المملكــة الســعودية، علــى الوفــاء بااللتزامــات الجديــدة التي كانــت مقررة 
ســريانها هــذا الشــهر بعــد أن منحــت الشــركات المحليــة فتــرة شــهرين لتوفيــق 

أوضاعها.

البحرينيــة  للمصانــع  وسيســمح 
بالتصديــر للســوق الســعودية علــى أن 
ريثمــا  مرافقهــا  علــى  التفتيــش  يتــم 
تحصــل علــى الشــهادات التــي جــاءت 
ضمن االشــتراطات السعودية الجديدة 
للتصديــر، والتــي فرضــت علــى جميــع 
مثــل  إليهــا،  األغذيــة  لتصديــر  الــدول 
الحصول على شهادة جودة “الهاسيب” 
و”األيزو” وشهادة “حالل”، على أن يقوم 
فريــق مــن الهيئــة الســعودية باالطــالع 
علــى وضــع المصانــع المصــدرة ومنــح 
تصاريح ريثما تتمكن هذه المصانع من 

الحصول على هذه الشهادات.
 6 قرابــة  أن  مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
ســجلت؛  بحرينيــة  وشــركات  مصانــع 
مــن أجل الســماح لها بالتصدير للســوق 
الســعودية وفق الترتيبــات بين المنامة 

والرياض.
وقد بدأ فريق سعودي من هيئة الدواء 
زيــارات تفتيشــية هــذا األســبوع لعــدد 
مــن المصانــع لالطــالع علــى عملياتهــا 
مــن  للتحقــق  ومرافقهــا  التشــغيلية 
مواءماتهــا مــع المواصفات الســعودية، 
علــى أن يتــم إبــرام اتفــاق مــع البحرين 
الصحــة  وزارة  توكيــل  بموجبــه  يتــم 
تفتيــش  بعمليــة  للقيــام  البحرينيــة 
للتحقق من اســتمرار هــذه المصانع في 

الحفاظ على الشروط.
وأبلــغ المديــر التنفيذي لدعــم التفتيش 
والــدواء  للغــذاء  العامــة  الهيئــة  فــي 
علــى  الصحافييــن  دهــاس،  محمــد 
باالشــتراطات  تعريفيــة  نــدوة  هامــش 
الســعودية أنه تم بالفعل زيارة عدد من 
المصانــع البحرينية خصوصا في قطاع 
الدواجــن؛ مــن أجل الوقــوف على مدى 
مالءمــة هــذه المصانــع واالشــتراطات 

السعودية.
وقــال المســؤول “إذا كان يوجــد إجراء 
الشــهادات،  عــن  يغنــي  المصنــع  داخــل 
بشــرط  اإلجــراء،  بهــذا  تكتفــي  الهيئــة 

الحصــول  الشــركات  هــذه  تســتكفي 
علــى الشــهادات الحقــا، والهيئــة لديهــا 
اإلنتــاج  عمليــات  لتقييــم  اإلمكانــات 

المصانع”.
ومضــى بالقول “بدأنا منــذ أمس، بدأت 
أول لجنــة مــع نهاية األســبوع لعدد من 
واأللبــان،  والدواجــن  اللحــوم  منشــآت 
فــي  عــال  التــزام  التقييــم وهنــاك  كان 
هنــاك  يكــون  أال  ونأمــل  المواصفــات، 

معوقات للسوق السعودية”.
مــع وزارة  كبيــر  تعــاون  “هنــاك  وتابــع: 
اإلجــراءات  اســتكمال  ونأمــل  الصحــة 

في األسابيع المقبلة”. 
وأكــد دهــاس أن ســريان االشــتراطات 
الجديــدة ســتبدأ فــي 1 أكتوبــر المقبل، 
االطــالع  ســيتم  التــي  المصانــع  وأن 

عليهــا وزيارتهــا والموافق عليها ســيتم 
الســماح لهــا بالتصدير، ونفــى أن يكون 
أنــه تــم اســتبعاد الحصــول علــى ختــم 
أن  مؤكــدة  نهائيــة،  بصــورة  “حــالل” 
علــى المصانــع الحصــول على شــهادات 
الجــودة المطلوبــة، الفتــا إلــى أن هنــاك 
أرضيــة مشــتركة واتفــاق يجــري العمل 

عليــه بخصــوص شــرط وجــود شــهادة 
“الحالل” سيتضح الحقا.

التــي  االنطباعــات  أن  دهــاس  وبيــن 
الســعوديون  المفتشــون  عليهــا  حصــل 
مــن خــالل زيارتهــم لعــدد مــن المصانع 
البحرينيــة التي تصــدر للمملكة العربية 

السعودية كانت إيجابية ومشجعة.

وبخصــوص االتفــاق مــع وزارة الصحة 
البحرينيــة للقيــام بأعمــال التحقــق من 
المطلوبــة  الســعودية  الشــروط  توافــر 
يجــري  أنــه  المســؤول  بيــن  للتصديــر، 
أملــه  عــن  معربــا  ذلــك،  بشــأن  العمــل 
خــالل  مشــترك  تفاهــم  إلــى  التوصــل 

األسبوعين المقبلين.
وفيمــا يتعلــق بعمليات إعــادة التصدير 
من دول أخرى، أكد المسؤول السعودي 
ضــرورة أن يكــون البحريــن هــي دولــة 
المصــدر  البلــد  يكــون  أن  أو  المنشــأ، 

يتوافق مع الشروط السعودية.
المســؤول  أفــاد  أخــرى،  جهــة  مــن 
القائمــة  ضمــن  مازالــت  البحريــن  أن 
التــي يمنــع اســتيراد اللحــوم الحمــراء 
وأن  القالعيــة”،  “الحمــى  بســبب  منهــا 
السعودية تنتظر من الجانب البحريني 
الكافيــة  المعلومــات  علــى  للحصــول 
مــن أجــل رفــع اســم البحريــن مــن هذه 

القائمة.
وكان رئيــس لجنــة األغذيــة فــي غرفــة 
تجــارة وصناعــة البحرين خالــد األمين 
أشــار فــي وقــت ســابق إلى جهــود؛ من 
أجل استقطاب هيئة لمصادقة األغذية 
بيــن  بالتعــاون  البحريــن  فــي  الحــالل 
الجهات المعنية في البحرين وماليزيا.

لجنة سعودية تبدأ التفتيش على مصانع أغذية بحرينية
ضمــن تفاهــم مشــترك يســمح للشــركات البحرينيــة التصديــر قبــل مهلــة أكتوبــر

ندوة تعريفية باالشتراطات السعودية أمس

جانب من الحضور

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البحرين عن ترقية حمد عبدالرحمن بوجيري لتولي منصب رئيس قسم في إدارة الخدمات المصرفية لألفراد، إضافة إلى مسؤوليته 
الحالية كرئيس الخدمات المصرفية اإلسالمية في البحرين.

لســتاندرد  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
تشــارترد في البحريــن عبدهللا بوخوة 
حمــد  ترقيــة  عــن  اإلعــالن  “يســرني 
فــي  قيــادي  منصــب  لتولــي  بوجيــري 
لألفــراد.  المصرفيــة  الخدمــات  قســم 
تأتــي هــذه الترقيــة والتعييــن تأكيــًدا 
فــي  البحرينــي  الــكادر  تفــوق  علــى 

بنــك ســتاندرد تشــارترد خصوصــا في 
المؤسسات المالية العالمية”. 

وأضــاف “ســيعمل حمــد علــى مواكبــة 
خطــة البنــك التــي تقــوم علــى التركيز 
وتقديــم  عمالئنــا  مــع  عالقاتنــا  علــى 
والتــي  المبتكــرة،  المصرفيــة  الحلــول 
ســيكون لخبرتــه وقيادتــه بمــا الشــك 

فيه، دور كبير في تعزيزها”.
فــي  بدورنــا  “التزامنــا  بوخــوة  وأكــد 
بقيــادة  البحرينــي  مســاندة االقتصــاد 
القطــاع  ودعــم  الرشــيدة  الحكومــة 
بجميــع  عالقاتنــا  وتعزيــز  المصرفــي 
شــركائنا الذيــن تجمعنــا معهم عالقات 
متينــة علــى مــر العقــود خاصــة وأننــا 

بصدد االحتفــال بمرور 100 عاًما على 
تأســيس البنــك فــي المملكــة. كمــا أن 
تواجدنــا البــارز في أكثر من 60 ســوقا 
عالمية أتاح الفرصة لعمالئنا في أنحاء 
العالم لتفعيل التبادل التجاري، إضافة 
إلــى تعزيــز تواجــد الشــركات العالميــة 
فــي البحريــن. وســنعمل جاهدين على 

تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن خالل 
البحرينــي.  الــكادر  وتدريــب  تطويــر 

تمنياتي بالتوفيق إلى حمد”.
وبــدأ حمــد بوجيــري مشــواره المهنــي 
مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد منــذ أكثــر 
تبــوأ خاللهــا  ســنوات، حيــث   10 مــن 
الخدمــات  فــي  قياديــة  مناصــب 
المصرفية اإلسالمية وإدارة الشراكات 
الخدمــات  قســم  فــي  اإلســتراتيجية 

المصرفية لألفراد.

“ستاندرد تشارترد”: ترقيـة بحـرينـي إلـى منصـب قيـادي
المنامة - بنك ستاندرد تشارترد البحرين

علي الفردان من ضاحية السيف

حمد بوجيري

مناقشات لرفع 
البحرين من 
قائمة حظر 

لحوم “الحمى 
القالعية”

فــي مطلــع شــهر مــارس 2019، أطلــق بنك البحرين اإلســالمي، الــذي أصبح اآلن رمًزا للتبســيط واالبتــكار، حدثًا تكنولوجيــًا حصريًا بعنوان 
BisB#، احتفاالً بالذكرى 40 لتأسيسه. 

البنــك  إنجــازات  أبــرز  عــن  اإلعــالن  وتــم 
وتســليط الضوء على النجاحات التي حققها 
وذلــك خــالل جلســة ُعقــدت فــي صالــة مركز 
عيســى الثقافــي. كما أطلق البنــك –في فترة 
زمنيــة قياســية–فرعه الرقمــي المتكامل في 
المملكــة، والــذي يتيــح للزبائن إجــراء العديد 
مــن المعامــالت المصرفيــة بــدون أّي تدخــل 
الســحب  المثــال:  علــى ســبيل  منهــا  بشــري، 
دفتــر  وطباعــة  بطاقــة،  دون  مــن  النقــدي 
الشــيكات، وإصــدار البطاقــات بشــكل فــوري 
للخدمــة  مخصــص  كشــك  اســتخدام  عبــر 
الذاتيــة، إضافــة إلى فتح حســابات، والتقدم 
إدارة  أو  تمويــل،  علــى  الحصــول  بطلــب 
الســجالت، مع إمكانية إجــراء مكالمة فيديو 

للتحدث مع موظف البنك.

وشــهد الحــدث المذكــور كذلــك: النقــاب عــن 
للبنــك،  الجديــد  التجاريــة والشــعار  العالمــة 
تضمنــت  التــي  البنــك،  ابتــكارات  وأحــدث 
الحصول على تمويل إضافي خالل 4 دقائق 
اإللكترونــي،  اإلســالمي  تطبيــق  عبــر  فقــط 
المصرفيــة  المعامــالت  إجــراء  وتســهيالت 
مــن ســحب نقدي وإيــداع بدون بطاقــة، عبر 
أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة لبنــك 

البحرين اإلسالمي.
أحــدث  البنــك  نشــر  األخيــرة،  اآلونــة  وفــي 
إعالناتــه الرقميــة بأســلوب رائــع، عــن طريق 
بــث األخبار عبر قناة اليوتيوب التابعة للبنك 
والتي تمت مشاركتها مع ممثلين عن وسائل 
أغســطس   26 وبتاريــخ  المحليــة.  اإلعــالم 
2019، بــدأ البــث للقناة مــع الرئيس التنفيذي 

للبنك، والذي كشف عن جهود البنك المتمثلة 
عبــر  المصرفيــة  المعامــالت  “تبســيط  فــي 

االبتكار”.
وفــي البــث، أشــار الرئيــس التنفيــذي للبنــك 
حسان جرار إلى آخر إنجازات البنك الرقمية 
بقولــه: “اعتباًرا من اليوم، ســيتمكن أّي زبون 
جديــد مــن فتح حســاب لــدى البنك فــي أقل 
لزيــارة  الحاجــة  دون  فقــط،  دقائــق   5 مــن 
الفــرع! عن طريــق تحميل تطبيق اإلســالمي 
اإللكتروني، واستخدام خاصية التعرف على 
الوجه في الوقت الفعلي، لتكتمل اإلجراءات 

أثناء احتساء الزبون للقهوة الصباحية”.
جميــع  ُيغيــر  أن  ذلــك  شــأن  “مــن  وأضــاف: 
العمليــة  ســتكون  حيــث  الحاليــة،  المفاهيــم 
برمتهــا رقميــة، مما يعنــي انعــدام المعامالت 

المعقــدة،  اإلجــراءات  واختفــاء  الورقيــة، 
وتقلــص مــدى التدخل البشــري إلــى أقل حد 

ممكن”. 
التنفيــذي  الرئيــس  إعــالن  ذلــك،  أعقــب 
ســيتولى  الــذي  للبنــك،  الجديــد  الوجــه  عــن 
البنــك  ابتــكارات  مهمــة اإلعــالن عــن جميــع 
المســتقبلية. وبعدهــا، تقدمــت دالل الغيــص 

الجديــدة  الحســاب  فتــح  لخدمــة  بعــرض 
بمشاركة الشاب البحريني عمر فاروق، البالغ 
مــن العمــر 25 عاًمــا، بصفتــه الوجــه الجديــد 

البتكارات بنك البحرين اإلسالمي.
وفــي الجــزء األخير من إعــالن البنك الرقمي 
موظفــة  اصطحبــت  اليوتيــوب،  بــث  عبــر 
الوجــه  )دانــة(،  الرقميــة  االفتراضيــة  البنــك 

الجديــد للبنــك الشــاب عمر فــاروق في جولة 
مســتقبلية فــي كواليــس “عالم دانــة الرقمي” 
حيــث أوضحــت لــه القصــة مــن وراء اختيار 

البنك لوعده المؤسسي. 
هذا وساهم إعالن البنك عبر منصة يوتيوب 
في تعزيز سمعته ضمن مجال االبتكار، كونه 

يميل إلى الجرأة والتفكير بشكل مختلف. 

المنطقة الدبلوماسية - بنك البحرين اإلسالمي

“البحرين اإلسالمي” ُيدشن خدمة فتح حساب عبر النقال

دالل الغيص وعمر فاروقحسان جرار
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جبلة حبشي المتميزة بقربها 
من العاصمة ومنطقة السيف 

الحيوية ومن جميع الخدمات.

451869
مساحات مختلفة

أقل سعر بالمنطقة

 ســارع
بالـحجــــز

الزلت متردد؟!!
.. يمكن ما تلحق!

ISHBILIYA
PLAN

أراضي اشبيلية

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222
رضا عبد هللا

36026333

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )0000( لسنة 2019 

بشٔان تحويل فروع )1,3,4,6,7( من المٔوسسةالفردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )110199( لسنة 2019 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 
ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
محي الدين حســن صاحب فالكي صاحب فرحان للعطور )مٔوسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقم ٦٢٩٦١ طالبا تحويل فــروع )1,3,4,6,7( من 
المٔوسسةالفردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
١. محي الدين حسن صاحب فالكي

٢. محمد سلمان موسى
SHAKEEL AHMED MUSBA .٣

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
ٕاليهــا ورثــة الســيد ابراهيــم عبــدهللا عبــدهللا اســماعيل المالــك لورشــة فدك 
لتصليــح الثالجــات والمكيفات )مٔوسســة فرديــة( والمســجلة بموجب القيد 
ٕالــى شــركة ذات مســئولية  المٔوسســةالفردية  رقــم ٣٠٧٨٨ طالبــا تحويــل 
محــدودة بأســمال وقــدره ١٫٠٠٠ د.ب )الف دينار بحريني(، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. بدرية ابراهيم عبدهللا اسماعيل
٢. اميرة ابراهيم عبدهللا اسماعيل
٣. هناء ابراهيم عبدهللا اسماعيل

القيد : 62961 

 تاريخ: 2019/٨/20

القيد : 30788 

 تاريخ: 2019/٨/20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١٢٦٤٢( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة شركة نظارات عمار )شركة تضامن(

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها السادة اصحاب شركة نظارات عمار )شركة تضامن(، المسجلة بموجب 
القيد رقم٦٥٤٧٨-٠٣ ، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة نظارات عمار 
)شــركة تضامــن( الى شــركة نظــارات عمــار - للبصريات والســمعيات )تضامن 

بحرينية(
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٦٥٤٧٨-٠٣ 

 تاريخ: 8/2019/٢٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة هاورد لالستشارات ش.ش.و لمالكها ريشارد ويليام هاورد
سجل تجاري رقم ١-٨٣٣٨٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

هيليوم للتسويق ش.ش.و لمالكتها عائشة مطيع
سجل تجاري رقم ١١٩١٢٤

بناء على قرار المالك لشــركة هاورد لالستشــارات ش.ش.و لمالكها ريشــارد 
ويليام هاورد المســجلة على قيد رقم ١-٨٣٣٨٥، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السادة/ SAAJU GEORGE OZIAAS مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SAAJU GEORGE OZIAAS  :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 37143300 )973+(
kingnozias@outlook.com

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة هيليوم للتســويق ش.ش.و لمالكتها عائشــة 
مطيع المسجلة على  قيد رقم ١١٩١٢٤، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

نفسها السيدة/ عائشة مطيع مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمــال بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع 
دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، 

خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٢٣٦٦٠٦٢ )973+(
BAHRAINOASIS@HOTMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة مسسز روبرتا لألحذية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها الســادة اصحاب شــركة مسسز روبرتا لألحذية، المسجلة بموجب القيد 

رقم١١-٨٧٠ ، طالبين تغيير االســم التجاري من مسســز روبرتا لألحذية الى 

فيستيتو بوتيك ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 870-11 

 تاريخ: 25/8/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )١٢٥٩٩٣(لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة بدر احمد كيكسو 
ش.ش.و لمالكها بدر احمد سلمان كيكسو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن )106247(لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة إينجلز هوم تضامن 
لمالكها كانجرا كنت عبدهللا ابو بكر وشريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة  شــركة بدر احمد كيكســو ش.ش.و لمالكها بدر احمد 
ســلمان كيكســو، المســجلة بموجب القيد رقم١٢٥٩٩٣ ، طالبين تغيير االسم 
التجاري شــركة بدر احمد كيكســو ش.ش.و لمالكها بدر احمد ســلمان كيكسو 

الى مجموعة بدر احمد كيكسو ش.ش.و لمالكها بدر احمد سلمان كيكسو
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســادة اصحاب شــركة شــركة إينجلز هوم تضامن لمالكها كانجرا كنت 
عبــدهللا ابــو بكــر وشــريكه، المســجلة بموجــب القيــد رقــم١١٤٩٦٣ ، طالبين 
تغيير االسم التجاري شركة إينجلز هوم تضامن لمالكها كانجرا كنت عبدهللا 
ابو بكر وشــريكه الى ســوفت الين للمقاوالت والتشــطيبات الداخلية شــركة 

تضامن بحرينية
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٢٥٩٩٣ 

 تاريخ: 8/2019/٢٦

القيد : 114963 

 تاريخ: 8/2019/٢٦
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الجيش الليبي يتوغل 
ويصل مدخل غريان

أفاد مراسل “العربية” أن الجيش الليبي 
تقدم، أمس اإلثنين، إلى مدخل مدينة 

غريان. وأكد المراسل وقوع اشتباكات قوية 
عند المدخل، إضافة إلى قصف جوي كثيف 

على بوابة الهيرة الرابطة بين العزيزية 
وغريان، وذلك ضمن هجوم عسكري حاسم 
بدأه الجيش الستعادة السيطرة على مدينة 

غريان الواقعة جنوب غربي طرابلس، 
وذلك بعد حصار فرضه على المدينة لعدة 

أيام، وقصف جوي استهدف مواقع ومراكز 
الميليشيات المسلحة. وأعلن الجيش أنه 

نجح في القضاء على المجموعات المسلحة 
التابعة للوفاق في منطقة بوزيان، وأّن 
قواته تتوغل داخل منطقة الصالحات، 

وتتجه صوب وسط مدينة غريان.

ماكرون يطالب طهران بوقف تهديد اســتقرار منطقة الخليج

ترامب: إيران هي الدولة الراعية لإلرهاب في العالم

ترامب،  األميركي، دونالد  الرئيس  قال 
لإلرهاب  الراعية  الدولة  إيــران هي  إن 
كانت  إذا  أنــه  ــى  إل الــعــالــم، مشيرًا  فــي 
بلقاء  سعيدًا  فسأكون  جيدة  الظروف 

الرئيس اإليراني.
المؤتمر  خالل  األميركي  الرئيس  وأكد 
ــفــرنــســي،  الــصــحــافــي مـــع الـــرئـــيـــس ال
قمة  هــامــش  على  مــاكــرون،  إيمانويل 
تغيير  يــريــد  ال  ــه  أن بــاريــس  فــي  السبع 
ضمان  يريد  ولكنه  إيـــران،  في  النظام 

عدم امتالكها سالحًا نوويًا.
وطالب الرئيس الفرنسي خالل المؤتمر 
تهديد  وقف  بضرورة  إيران  الصحافي 
إلى  مشيرًا  الخليج،  منطقة  اســتــقــرار 
ــاد بــعــض الــتــوتــر فـــي مستهل  ــه “ســ أنـ
من  الكثير  نتيجة  السبع”،  قمة”الدول 
على  حرصنا  لكننا  المتضاربة  األفــكــار 

تقديم رسالة وحدة”.
ترامب  بين  االتفاق  إن  ماكرون  وقــال 
لقاء  عقد  تم  في حال  وارد  وروحاني 
الحديث  تبادلنا  “أننا  موضحًا  بينهما، 
دعوة  على  متفقان  وإننا  إيــران  بشأن 
النووية”،  التزاماتها  احترام  إلى  إيران 
اجتماع  لعقد  نطمح  ــنــا  “أن إلـــى  الفــتــًا 
حسن  اإليــرانــي  والرئيس  تــرامــب  بين 

روحاني بحضوري”.
وأشار إلى “أننا متفقون مع ترامب على 
على  مطلقًا  إيــران  تحصل  أال  ضــرورة 
أسلحة نووية”، موضحًا: “إنني تحدثت 
التقى  إذا  بــأنــه  وأبلغته  روحــانــي  إلــى 

ترامب فيمكن التوصل إلى اتفاق”.

ترامب وروحاني مستعدان 

للقاء 

أعرب الرئيس األميركي، عن استعداده 
ــي، “فـــي ظــروف  ــرانـ لــلــقــاء نــظــيــره اإليـ
فيما  أســابــيــع،  بعد  تكون  قــد  مناسبة” 
وضع بعض الخطوط العريضة لمطالبه 

من إيران.
وقـــال تــرامــب بــشــأن لــقــاء محتمل مع 
مناسبة،  الظروف  كانت  “إذا  روحاني: 

فسأوافق بالتأكيد على ذلك”.

بقبوله  اإليراني،  الرئيس  ح  لوَّ بالمقابل 
الجلوس مع الرئيس األميركي، “لو كان 
ذلك لمصلحة البالد وازدهارها”، حسب 

تعبيره.
الــرئــاســة اإليــرانــيــة، أكد  ووفــقــًا لموقع 
ــه أمــــس في  ــــي خــــالل كــلــمــة لـ ــان روحــ
طــهــران، أنــه لــن يــتــردد فــي “االجتماع 
في  الـــبـــالد”،  لمصلحة  شــخــص  أي  مــع 
الخارجية  تواجد وزير  إلى  منه  إشارة 
اإليراني، محمد جواد ظريف، في قمة 
فرنسا،  في  المنعقدة  السبع  مجموعة 
األميركيين.  مــع  اجتماعه  واحتمالية 
كــذلــك شــدد روحــانــي على أنــه “يجب 
الــبــلــد”،  لمصلحة  أداة  كــل  اســتــخــدام 
مضيفًا: “إذا كان لقاء من شأنه ازدهار 
أتردد  فلن  الناس،  مشاكل  وحل  البالد 

في ذلك”، بحسب زعمه.
من  مزيدًا  اإليراني  الرئيس  يقدم  ولم 
اها  اإليضاحات، إال أنه أشار إلى ما سمَّ
ضغط  خلقها  التي  الصعبة  “الــظــروف 
أخــرى  توجد وسيلة  “ال  قــائــالً  الــعــدو”، 

غير تنمية البالد”.
انسحبت  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  وكــانــت 
مــن االتــفــاق الــنــووي فــي مــايــو 2018، 
النظام  على  العقوبات  فــرض  وأعــادت 
في  كبير  بشكل  وشــددتــهــا  اإليـــرانـــي، 
مايو الماضي. وردد ترامب بأن االتفاق 
النووي ما كان يجب أن يبرم، ووصفه 

مرارا بـ”الكارثي والسخيف”.
وقـــال الــرئــيــس األمــيــركــي أن طــهــران 
يشهد  موقعا   18 فــي  منخرطة  كانت 
العالم، وكانت السبب فيه،  نزاعا حول 
الميليشيات  مثل  وكالئها  إلــى  مشيرا 

الطائفية.

طهران تعلن بيع نفط “ناقلة 

األزمة”

قال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية، 
النفط،  ناقلة  شحنة  إن  االثنين،  أمس 
التي احتجزت في جبل طــارق، بيعت 

وذكر  اسمه.  عن  يكشف  لم  مشتر  إلى 
في  صحفي  مؤتمر  فــي  ربــيــعــي،  علي 
سيقرر  الشحنة  مــشــتــري  أن  طــهــران، 

الوجهة النهائية لها.
ــان داريــــا”،  ــ ــ واحــتــجــزت الــنــاقــلــة “أدري
الــمــعــروفــة ســابــقــا بــاســم “غـــريـــس 1”، 
ــيــع قــبــالــة جــبــل طــــارق بــعــد أن  ألســاب
احتجزتها السلطات هناك لالشتباه في 
ــي  األوروبـ االتــحــاد  لعقوبات  انتهاكها 

على سوريا.
لدى الواليات المتحدة أمر من محكمة 
وحـــذرت  الــنــاقــلــة،  بتوقيف  فــيــدرالــيــة 

جميع دول العالم من استقبالها.
وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها 
ــق. وال  فــي وقـــت الحـ غــيــرت وجهتها 
تزال حاليا في البحر المتوسط متجهة 

شرقا.
 2.1 متنها  على  تحمل  الناقلة  وكانت 
وهو  الــخــام،  النفط  مــن  برميل  مليون 
ما يعني أن قيمة الشحنة تناهز حوالي 

130 مليون دوالر.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

ترامب وماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك في قمة السبع

الجزائر ـ وكاالتأنقرة ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ أ ف ب

بنيامين  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أوعــز 
نتنياهو أمس اإلثنين ببناء مئات الوحدات 
السكنية الجديدة للمستوطنين بالقرب من 
موقع الهجوم الذي وقع الجمعة في الضفة 
شابة  مقتل  إلـــى  وأدى  المحتلة  الــغــربــيــة 
الصنع  محلية  القنبلة  وأسفرت  إسرائيلية. 
دوليف  بالقرب من مستوطنة  زرعت  التي 
-شمال غرب مدينة رام هللا- عن مقتل رينا 
شنيرب )17 عاما( وإصابة والدها وشقيقها 
في ما وصفه الجيش بأنه “هجوم إرهابي”. 

عددا  اإلسرائيلية  الــقــوات  واعتقلت 
من الفلسطينيين المشتبه بهم، 

مشيرة إلى استمرار التحقيق.
الــمــســتــوطــنــات غير  وتــعــتــبــر 

قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، األمر الذي تعارضه 

بيان  وفــي  إسرائيل. 
ــس  ــيــ ــ ــب رئ ــ ــت ــكــ ــ ــم ــ ل
الوزراء صدر أمس، 

أمر نتنياهو بتقديم الخطط لبناء الوحدات 
للجنة  المقبل  االجتماع  في  االستيطانية 
التخطيط من أجل “إنشاء حي جديد في 
دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة”. 
الــنــمــو  الــمــســتــوطــنــيــن أن  ويــعــتــبــر قـــــادة 
االستيطاني هو الرد األنسب على الهجمات 

ضد اإلسرائيليين.
“سنعمق  نتنياهو  قــول  الــبــيــان  فــي  وورد 
سنواصل   )...( أعــدائــنــا  ونــضــرب  ــا  جــذورن

تعزيز وتطوير المستوطنات”.
على  اليمينيون  وحلفاؤه  نتنياهو  وحصل 
ــم كــبــيــر مــن الــحــركــة االســتــيــطــانــيــة،  دعـ
العامة  االنــتــخــابــات  معا  وســيــواجــهــون 
يبدو  والــتــي  سبتمبر   17 فــي  المقبلة 
أنها ستكون صعبة. ويعيش نحو 600 
مستوطنات  في  إسرائيلي  ألــف 
بالضفة الغربية والقدس، 
إلى جانب حوالى ثالثة 

ماليين فلسطيني.

مــرة أخـــرى، يــعــود رئــيــس الــــوزراء التركي 
ــواء،  الــســابــق، أحــمــد داود أغــلــو إلـــى األضــ
الرئيس  السابق،  رفيقه  بفضح  تهديده  مع 

التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.
تصريحات صحافية  في  أوغلو  داود  وقال 
“إن الكثير من دفاتر اإلرهاب إذا فتحت فلن 
يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس..

إنني أقول لكم الحقيقة”.
وأضاف أن الفترة من األول من يونيو حتى 
األول من نوفمبر من عام 2015، تعد أخطر 
وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا. 

هو  أوغلو  داود  عنه  يتحدث  وما 
التي أطلقت خاللها  الفترة  تلك 
ــتــنــمــيــة،  ــة وال ــدالـ ــعـ حــكــومــة الـ
أعضاء  ضد  باإلرهاب  اتهامات 
الديمقراطي،  الــشــعــوب  حــزب 

بـــعـــد نـــجـــاحـــه فــي 
االنــــــتــــــخــــــابــــــات 

ــة،  ــ ــي ــ ــان ــ ــم ــ ــرل ــ ــب ــ ال

ــه داخـــل الــبــرلــمــان. وقــرر  وتــشــكــيــل كتلة ل
بعدها أردوغان، إعادة االنتخابات، بعد إنهاء 
محادثات السالم مع األكراد بشكل مفاجئ. 
وال يضيع داود أوغلو مناسبة دون أن يخلي 
ذمته من االتهامات التي وجهها له أردوغان 
بـ”الخيانة” والعمل مع قوى غربية إلطاحته 
من الرئاسة. ويبدو أن رئيس الوزراء التركي 
الغارق،  أردوغـــان  مركب  عن  االبتعاد  يريد 
حزب  إطـــالق  نيته  عــن  تقارير  تحدثت  إذ 
سياسي جديد ينافس في السياسة التركية. 
أزاح  الـــذي  االنــتــخــابــي،  إسطنبول  ــزال  ــ وزل
العدالة والتنمية من أحد أهم معاقلها 
التقليدية لسنوات، ما هو وفق داود 
للتراجع  طبيعية  نتيجة  إال  أوغلو، 
الخطير في خطابات الحزب وقيمه 
أيضا  نتيجة  وهــو  وســيــاســاتــه، 
البالد،  رئيس  لموقف 
الذي أصر على إعادة 

االنتخابات.

أحمد  الجزائري  الجيش  أركــان  رئيس  قال 
قايد صالح، إن المرحلة التي تمر بها البالد 
تتطلب التحلي بالحكمة والروية، داعيا إلى 
وقت  أقــرب  في  رئاسية  انتخابات  تنظيم 
ــاد قــايــد صــالــح بــجــهــود هيئة  مــمــكــن. وأشــ
ــحــوار. مــشــددا على “ضــرورة  الــوســاطــة وال
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  الجهود  تركيز 
في أقرب اآلجال، تجنبا لما أسماه المراحل 
في  جــاء  و  الــعــواقــب”.  الوخيمة  االنتقالية 
بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد 
للناحية  ثاني يوم من زيارته  صالح، و في 

على  أكد  بوهران،  الثانية  العسكرية 
تمر  التي  “المفصلية”  المرحلة  أن 
بها البالد “تتطلب التحلي بالحكمة 

والروية والتبصر”.
وذكر رئيس أركان الجيش الجزائري 

بأن هذه المرحلة “تعهد فيها 
ــجــيــش الــوطــنــي  ال
بمرافقة  الشعبي 

الحوار،  ومسار  الدولة  ومؤسسات  الشعب 
بعناية، وترتكز على  لمقاربة مدروسة  وفقا 

ترجيح الشرعية الدستورية”.
وترتكز هذه المقاربة على تنظيم انتخابات 
رئاسية “شفافة في أقرب اآلجال’’، وفقا له، 
تجنبا للمراحل االنتقالية “وخيمة العواقب”، 
التي تروج لها بعض األطراف التي “ال غاية 
لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح 
ــيــس أركـــــان الجيش  ــا”. وكــــان رئ ــادهـ ــيـ أسـ
الجزائري، قد أكد قبل أسابيع، على التمسك 
بــــاإلطــــار الــــدســــتــــوري، لــضــمــان 
الــحــفــاظ عــلــى كــيــان الـــدولـــة. 
 وشدد قايد صالح على ضرورة 
الحل الدستوري لتسوية األزمة 
الــبــالد،  بــهــا  تــمــر  الــتــي  السياسية 
معتبرا إياه “الضمانة األساسية 
لــلــحــفــاظ عــلــى كــيــان 

الدولة ومؤسساتها”.

قائد الجيش الجزائري يدعو النتخابات عاجلةداود أوغلو يهدد أردوغان بـ ”دفاتر اإلرهاب”نتنياهو يوعز ببناء 300 وحدة استيطانية بالضفة
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بيروت ـ اف ب

أنقرة ـ رويترز

 21 وإصابة  مدنيين   9 بمقتل  االثنين،  أمس  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد 
بقصف لروسيا واألسد على ريف إدلب الجنوبي.

كذلك أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن 60 شخصًا قتلوا من النظام والفصائل 
المسلحة والمدنيين في شمال غربي سوريا، األحد، خالل اشتباكات اندلعت شرق 
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. كما أضاف المرصد أن قوات النظام حاولت 
ترعى  تل  في  مواقعها  من  انطالقًا  التمانعة شرق خان شيخون  من محور  التقدم 
كانت حشدت عناصرها،  النظام  قــوات  أن  يذكر  بري وجــوي مكثف.   تمهيد  وسط 
في  االستراتيجية  شيخون  خــان  مدينة  شمال  عسكرية  تعزيزات  ضمن  السبت، 

جنوب إدلب، في محاولة لمواصلة تقدمها في المنطقة.

ستتسلم،  أنقرة  أن  االثنين،  أمــس  أكــار،  خلوصي  التركي،  الدفاع  وزيــر  أعلن 
أثارت  التي  الروسية “إس400-”،  الجوي  الدفاع  الثانية من منظومة  البطارية 

توترا بين تركيا والواليات المتحدة، الدولتين العضوين في الناتو.
وبحسب “رويترز”، نقلت وكالة “األناضول” عن أكار قوله إن بالده ستبدأ في 
وتسلمت  الثالثاء.  اليوم  من  ابــتــداًء  “إس400-”  من  الثانية  البطارية  تسلم 
أنقرة في يوليو األجزاء األولى من المنظومة، على دفعات، رغم تحذيرات من 
المتحدة  الواليات  وبالفعل، طردت  الصفقة.  بسبب  أميركية محتملة  عقوبات 
تطورا  األكثر  “إف35-”،  مقاتالت  يتدربون على  كانوا  الذين  األتــراك  الطيارين 
المقاتلة، األمر  البنتاغون بإخراج تركيا من برنامج تصنيع  العالم، كما أمر  في 

الذي نفته أنقرة.

69 قتياًل من الجانبين في معارك خان شيخون

تركيا تتسلم بطارية ثانية من “إس400-”

عواصم ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

ــــة الـــســـعـــودي لــلــشــؤون  ــــدول ــر ال ــ ــد وزيـ أكــ
الخارجية، عادل الجبير، أمس االثنين، أن 
العالقات السعودية اإلماراتية تمثل ركيزة 
األمن واالستقرار  أساسية لجهود تحقيق 

في المنطقة.
وكتب الجبير على حسابه الرسمي بموقع 
“تقود  فيها  قال  تغريدات  سلسلة  “تويتر” 
األمن  تحقيق  جهود  هللا،  بفضل  المملكة، 
واالستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي 
لنشر  المتطرفة  والــقــوى  اإليــرانــي  النظام 
االســـتـــقـــرار، وتشكل  الــفــوضــى وزعـــزعـــة 
المملكة  تــجــمــع  الــتــي  الــمــتــيــنــة  ــعــالقــة  ال
لهذه  أساسية  ركيزة  الشقيقة  بــاإلمــارات 

الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة”.
المملكة،  بقيادة  التحالف،  “يعمل  وأضــاف 
وبجهود مقدرة من األشقاء في اإلمارات 
عدن  في  واالستقرار  األمــن  تحقيق  على 
وشبوه وأبين، ولن نألو جهدا حتى يسود 
ــاء اليمن  ــ ــر أرجـ ــن ســائ ــ االســـتـــقـــرار واألمـ

الشقيق”.
ــالم الــيــمــنــي،  ــ ــر اإلعـ ــ ــك، أعــلــن وزي ــ الـــى ذل
النار في  معمر اإلرياني، عن وقف إطالق 
من  لدعوة  استجابة  وشبوة  وأبين  عــدن 
أن  إلى  مشيرا  المشتركة،  التحالف  قيادة 
الوحدات  من  طلب  اليمني  الــدفــاع  وزيــر 
فــي شــبــوة وعــدن  الــنــار  العسكرية وقــف 

وأبين.

الجنوبي  االنــتــقــالــي  المجلس  قـــال  فيما 
في بيان على تويتر “المجلس يؤكد على 
من  الجمعة  يــوم  الصادر  بيانه  تضمنه  ما 
استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز، والــتــزامــنــا 
والتهدئة،  شبوة  فــي  الــنــار  إطــالق  بوقف 
الــتــزام  عـــدم  ذاتـــه  ــوقــت  ال فــي  ونستنكر 

الحكومة اليمنية”.

اعــتــبــر الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
الضاحية  عــلــى  اإلســرائــيــلــيــة  الــهــجــمــات 
إعالن  بمثابة  حــدوديــة  وبلدة  الجنوبية 

حرب، يتيح لبالده الدفاع عن نفسها.
تغريدات  في  اللبنانية  الرئاسة  وذكــرت 
عــلــى مــوقــع تــويــتــر، أمـــس االثــنــيــن، أن 
ــالل اجــتــمــاعــه  ــح خـ ــون أوضــ الــرئــيــس عـ
يــان  الــمــتــحــدة  لــأمــم  ــخــاص  ال بالمنسق 
كوبيتش أن “ما حصل هو “بمثابة اعالن 
حرب” يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع 
عن سيادتنا واستقاللنا وسالمة أراضينا”.

واعتبر عون، أن التمديد للقوات الدولية 
العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر 
للمحافظة  وضرورية  ملحة  حاجة  باتت 

على االستقرار على الحدود.
ــة الــوطــنــيــة لـــإلعـــالم أن  ــال ــوك ــرت ال ــ وذكـ
سلسلة  اســتــهــدفــت  مــعــاديــة  غــــارات   3“
جــبــال لــبــنــان الــشــرقــيــة الــمــقــابــلــة لــجــرود 
مواقع  حيث  زحلة،  غربي  قوسايا،  بلدة 

ــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  عــســكــري
أحمد  بقيادة  الــعــامــة،  الــقــيــادة  فلسطين 
مسيرتان  طائرتان  وتحطمت  جبريل”. 
ــد فـــي الــضــاحــيــة  ــ ــت مــبــكــر األحـ فـــي وقــ
عليها  يهيمن  الــتــي  بــبــيــروت  الــجــنــوبــيــة 

حزب هللا.
آليات  تحركات  أمس،  سجلت،  ذلك،  الى 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة عــلــى الـــحـــدود مع 

لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية لأنباء في لبنان 
اإلســرائــيــلــيــة،  العسكرية  الــتــحــركــات  أن 
كانت في محيط موقع “السماقة” المواجه 

لبلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان.
ــقــت طــائــرة  ــي تـــطـــور ذي صـــلـــة، حــّل وفــ
مدينة  أجـــواء  فــي  إسرائيلية  استطالع 

بعلبك شرقي لبنان.

عناصر من قوات الشرعية اليمنية دبابة إسرائيلية تتمركز على الحدود مع لبنان

اســتجابة للتحالف.. الشــرعية واالنتقالــي يعلنان وقف النــار بجنوب اليمن قــوات االحتــال تتحــرك عســكريا علــى حــدود لبنــان
الجبير: العالقة مع اإلمارات ركيزة الستقرار المنطقة عون: الهجمات اإلسرائيلية “إعالن حرب”
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تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي، حيث إن مدرســة 
الهدايــة الخليفيــة تعتبــر أول مدرســة نظاميــة فتحــت أبوابهــا للطلبــة فــي عــام 
1919، وبذلــك تعتبــر البحريــن رائدة مــن رواد التعليم في المنطقة، لكن لألســف 
الكبير المخرجات من الكوادر األكاديمية بعد قرن من الزمن ال تتناسب مع ريادة 
المملكــة فــي مجال التعليم، فمدارس وزارة التربية والتعليم وجامعات البحرين 
الحكومية والخاصة تعج بالمدرســين من مختلف الجنســيات العربية، أتمنى هنا 
أال يحــرف مقالــي هــذا ويخرج عن ســياقه ليصنــف في فئة المقــاالت العنصرية، 
فالبحريــن والبحرينيــون عرفوا بالتعايش والتســامح لكــن ذلك ال يعني أن نلبس 

جميع القضايا رداء التعايش ونتغافل عن جوهر المعضلة.
أكاد ال أفقــه ســر وجــود هــذه األعــداد الكبيرة مــن المعلمين والمعلمــات األفاضل 
مــن مختلف الجنســيات العربية، هل هــو نقص في أعداد خريجي الجامعات من 
البحرينييــن؟ أم ضعــف اإلقبال على كلية البحرين للمعلمين؟ أم أن التخصصات 
التــي تــدرس فــي جامعــات البحريــن ال تتــواءم مــع احتياجــات وزارة التربيــة 

والتعليم؟ 
وجــود هــذه األعــداد الكبيــرة مــن المدرســين غيــر البحرينييــن يعطي مؤشــرات 
ســلبية تجــاه قطــاع التعليــم فــي البحرين، وذلك مــا ال يمكن أن يكــون صحيحًا، 
فالتفــوق األكاديمــي للطالــب البحرينــي معــروف بداللــة لوائح الشــرف في نهاية 
كل عام دراســي ما يتوجب أن يترجم في وجود نخب أكاديمية من المتفوقين 

والمتميزين في قطاع التعليم.
وجــود اســتراتيجية وخطــة وطنيــة إلحــال المدرســين واألســاتذة البحرينييــن 
فــي المــدارس والجامعات ضــرورة ملحة تنطوي تحت العديد من الملفات أهمها 
المطالبــة بسياســة اإلحــال للمواطنين باإلضافة إلى الســمعة المؤسســية لوزارة 

التربية والتعليم.

تحية إجالل وإكبار لجيل من المعلمين األفاضل من مختلف الجنسيات  «
العربية الذين ساهموا في تطور وارتقاء التعليم في البحرين، لكن وبعد 

مرور 100 عام على التعليم في البحرين أعتقد أنه يجب إعادة النظر 
في سياسات توظيف الكوادر األكاديمية في المؤسسات التعليمية في 
المملكة لتتناسب مع المستوى الفكري والثقافي للمواطن البحريني.

الرفــض الشــعبي العارم فــي إيران لنظام المالي والمطالبة بإســقاطه، من األمور 
الواضحــة، بــل البديهيــة، خصوصا أن األشــهر األخيرة شــهدت تظاهرات ضخمة 
آلالف مــن أبنــاء الجاليــة اإليرانيــة فــي عواصم البلــدان الغربية، ولفتــت األنظار 
إليهــا بقــوة فــي وقــت تزامن مع تحــركات احتجاجية متعاظمة داخــل إيران من 
جانــب مختلــف شــرائح وطبقــات الشــعب اإليرانــي إلــى جانب نشــاطات معاقل 
االنتفاضــة ومجالــس المقاومــة، وألول مرة وجــد المراقبون السياســيون ترابطا 
وثيقا ومميزا بين األحداث والتطورات الخارجية والداخلية وتفاعا غير عادي 
وغيــر مســبوق بينهمــا، وهــو مــا يؤكــد ويثبــت دور ونشــاط والجهــد غيــر العادي 

للمقاومة اإليرانية ومجاهدي خلق بهذا الصدد.
هــذه التظاهــرات والتحــركات االحتجاجيــة للجاليــة اإليرانيــة وكذلــك المقاومة 
اإليرانيــة ومجاهــدي خلــق، صــارت تشــكل تهديدا كبيــرا للنظام، حتــى أن قادته 
ومســؤوليه صــاروا يعانــون مــن صعوبــات جمــة وهــم يقومــون بزيــارات للبلدان 
الغربيــة فــي مواجهــة هذه التحــركات والتظاهرات، بل إن بعضهــم اضطر للهرب 
خلســة، كمــا أن مهرجــا ومعتوهــا مثــل ظريف فقــد أعصابه وتوازنــه وصار يهدد 
المتظاهرين ضده وضد نظامه في السويد وأوسلو بالقتل و”أكلهم أحياء”، وهو 
مــا يثبــت مــدى تخوفــه ورعبه مــن هــذه التظاهرات والســيما بعد أن صــار الرأي 

العام العالمي واألوساط السياسية تنظر لها بعين االهتمام.
وكمــا تــؤدي معاقــل االنتفاضــة ومجالــس المقاومــة داخــل إيران دورهــا بجدارة 
وتحقــق كل يــوم تقدمــا لألمــام وتثيــر الرعــب فــي قلــب ونفــس النظــام، فــإن 
التظاهــرات الحاشــدة لإليرانييــن األحرار في بلــدان أوروبا صــارت تؤدي دورها 
المؤثــر علــى النظــام، والعالــم بعــد 4 عقــود مــن ظلــم تاريخــي غيــر مســبوق بات 
يعيــد النظــر بمواقفــه من األوضاع فــي إيران وصار ينظر بعيــن المحبة والعطف 
للمتظاهريــن الرافضيــن للنظــام، فيمــا ينظــر لألخيــر بأنــه نظــام دكتاتــوري قاتل 

ومعاد لشعبه ومن العار أن يبقى في الحكم في هذا العصر.

اإليرانيون األحرار من أنصار المقاومة اإليرانية ومجاهدي خلق، يعلمون  «
جيدا أن الغد لهم، وإليران الحرة، وللمساواة بين الرجل والمرأة وتقبل 
اآلخر إليران من دون أسلحة الدمار الشامل، إليران التعايش السلمي 

بين الشعوب. “الحوار”.

ما بعد 100 عام من التعليم النظامي في البحرين

حديث صانعي األحداث والتاريخ

ما بين السعودي 
واإلماراتي

مازلــت أنبهــر بالنســق األخاقــي والتكوينــي للشــعب اإلماراتــي، ذلــك االنبهار 
اإلنســاني الــذي يجعلنــي أتوقــف عند كل صغيــرة وكبيرة يقوم بهــا أفراد هذا 
الشــعب الطيــب المضيــاف، كيــف ال وهــم أبنــاء األب الشــيخ الراحــل زايــد آل 
نهيان ـ طيب هللا ثراه، يمكنك أن ترى في هذا الشــعب ما كان عليه آل نهيان 

من الفروسية والبطولة والنظرة المسبقة للمستقبل والفكر النهضوي.
لقد نمت دولة اإلمارات بسرعة كبيرة وتخطت دوالً، واحتلت مدينة أبوظبي 
مركــزًا متقدمــًا كأفضــل مدينة يمكن العيــش فيها عالميــًا، وال يعود ذلك فقط 
ألنها دولة مستقطبة لأليدي العاملة، لكن ألنها تعرف جيدًا أنها تتعامل مع أي 

فرد من أي مكان في العالم وكأنه صاحب الدار.
لقــد شــعرت بنبــض هائــل فــي قلبــي، وأنا أرى عــددًا مــن اإلماراتييــن يطربون 
أمير مكة خالد الفيصل بشيلة مفعمة بالوطنية والتاحم، بعد أن رد الفيصل 

رئيس لجنة الحج المركزية، خال المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخرًا، بعد 
انتهاء موسم الحج، على سؤال ألحد الصحافيين عن مزاعم بوجود خافات 
بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات، فرد قائاً: “السعودي إماراتي 
واإلماراتــي ســعودي”، وهنــا احتفــل الشــعبان بهــذه العبــارة أيما احتفــال، في 

تأكيد على أن األواصر بين هذين الشعبين لن يهزمها حاقد أو مدٍع.
وحينما زار األمير خالد الفيصل جناح اإلمارات في سوق عكاظ، قام الشباب 
بإنشاد “اإلماراتي سعودي والسعودي إماراتي” وبدا أمير مكة الفيصل سعيدًا 

ومبتهجًا بهذه الحفاوة.

لن ينجح المحرضون، والذين يمكن وصفهم بالجبناء، بأن يزعزعوا العالقة  «
المتينة بين الدولتين والشعبين، فالعالقة ستظل اآلن وبعد آالف السنين 

ذات رابط قوي... فاإلماراتي سعودي والسعودي إماراتي. “الرؤية”.

opinions
@albiladpress.com

بدور عدنان

فالح هادي الجنابي

سارة مطر
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لديهم تحالف مقدس مع 
الكذب واإلساءة للبحرين

فــي كل مــرة نشــهد موجة جديــدة من األكاذيب والفبــركات على منصات 
وســائل التواصل التابعة “لعماء ومرتزقة إيران” بشــأن نزالء ســجن جو، 
وفــي النهايــة ال يصــح إال الصحيح والكاذب المفبرك ســتطارده اللعنة في 
حلــه وترحالــه، وكمــا أوضحــت األمانــة العامــة للتظلمــات أن “االدعــاءات 
التــي ُأثيــرت حــول أســباب إعــان عدد من نــزالء مركز جــو اإلضراب عن 
الطعــام، هــي فــي حقيقتهــا أســباب تتعلــق باالعتــراض علــى اإلجــراءات 
اإلداريــة والتنظيميــة التــي تحكــم عمــل المركــز، وال تنــدرج ضمن حاالت 
الشــكاوى التــي تختص األمانة العامــة للتظلمات بالنظر فيها ألنها ال تمثل 
فعــاً مؤثمــًا أو مخالفــًا للقانــون، وال يمكــن تصنيفهــا بأنهــا نوع مــن أنواع 
التعذيــب أو المعاملة الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامة، ولم تتضمن كذلك 
حرمانًا للنزالء من الحقوق والضمانات القانونية التي تنظم وجودهم في 

المكان”... وبقية البيان منشور في الصحف المحلية.
لقد اعتدنا مثل هذه األصوات التي تنعق في الخارج وصعاليك الفبركات، 
فحينــا تشــاهد زحفهــم الكبيــر نحــو اإلســاءة إلــى رجــال وزارة التربيــة 
والتعليم الذين تصدوا لطائفيتهم البغيضة ومشــروعهم االنقابي، وحينا 

آخــر يفتحــون بــاب “التلويــص” علــى وزارة الداخليــة وتحديدا الســجون 
بإشــعال بخــور الكــذب “تعذيــب، ســجن انفــرادي، زيــارات ممنوعــة، عــدم 
الســماح بممارســة الشــعائر الدينية، حرمان من النوم، معاملة ال إنســانية”، 
وكل واحــد مــن أولئــك الصعاليك يأخذ في الكذب والمزايدة حتى يرســو 

المزاد عليه، أو يؤجله إلى اليوم التالي وهكذا.
نفــوس عفنــة، حتــى الجحيم يرفضهــا، لديها تحالف مقدس مــع الطائفية 
والكــذب واإلســاءة للبحريــن وأجهزتهــا الرســمية، ليــس فــي قاموســهم 
ســوى الكــذب والمنــاورات الخادعــة ومهاجمــة األوضــاع الحقوقيــة فــي 
البحريــن التــي أصبحــت نموذجــا يحتذى به فــي المنطقة، ولســنا بحاجة 
إلــى ذكــر الجهــود العظيمة التــي تقوم بهــا وزارة الداخليــة برعاية النزالء 

ومساعدتهم ليعودوا أفرادا صالحين مؤهلين في المجتمع.

بيان األمانة العامة للتظلمات قدم الحقائق كلها، وانتصار الحق  «
على الباطل والكذب طريق التاريخ... شهادة معلقة على جدار الكون.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

هروب االستشاريين
قبل أيام، توفيت مواطنة بعد غيبوبة لمدة شهرين جراء تقصير طبي كانت ضحيته، 
ومثلهــا المئــات من الحاالت التي تدفع ضريبة قلة األطباء األكفاء، فمنهم من يقضي 
نحبــه، ومنهــم مــن يعيش بعاهات قد تازمه طوال حياته! ليس جديدا إن قلنا جهرًا، 
إن هنــاك عشــرات مــن االستشــاريين البحرينييــن مــن ذوي الخبــرات الطويلــة الذيــن 
تركوا مجمع السلمانية الطبي والتحقوا بالمستشفيات، أو المراكز أو العيادات الطبية 
الخاصة، والضريبة دفعها المرضى ويدفعها اليوم مجمع الســلمانية الطبي نفســه بعد 
أن شهدت خدماته الطبية تراجعًا ملحوظًا وقصورا في معظم التخصصات واألدهى 

التخصصات الدقيقة. 
عــدد ليــس قليــا مــن أطبــاء الســلمانية باتــوا يتــرددون فــي إجــراء حتــى العمليــات 
البســيطة خوفــًا مــن النتائــج الســلبية والمضاعفــات كمــا يعتــرف استشــاريون بذلــك! 
وبدوره انعكس ســلبًا على مســتوى تدريب األطباء الجدد، بل انعكس بشــكل مرعب 

على مستوى العناية بالمرضى.
قرار مجلس الوزراء االستعانة باالستشاريين في بعض التخصصات لمعاينة المرضى، 
أو إبــداء الــرأي والمشــورة الطبيــة فــي ما يخــص إجــراء العمليات الجراحيــة لم يأت 
من فراغ، جاء بعد التدهور الواضح في مســتوى الخدمات الطبية لمستشــفى يخدم 
جــل ســكان المملكــة مــن مواطنيــن ومقيميــن، القــرار والذي با شــك لــه دور إيجابي، 

وســيعطي االستشــاريين األكفاء التقدير الطبي الذي يستحقونه، خصوصًا أن الكثير 
مــن العمليــات التــي توكل ألطباء زائريــن، بمبالغ وقدرها... كل شــهر، لزيارة ال تتعدى 
أســبوعا واحــدا، يتابــع بعدها الطبيــب البحريني الحالة بعد ســفرهم، في الوقت الذي 
ال يعلــم الطبيــب البحرينــي بالضبــط تطورات حالــة المريض! فيكــون حينها المريض 

وحده من يدفع الثمن باهظا!
أما الغريب، فهو أن يعمد بعض االستشاريين إلى تجميع الحاالت الجراحية ليجريها 
الطبيب الزائر – حتى العمليات البسيطة - لتبرير زيارة هذا الطبيب! ما يثير التساؤل 
حــول مــدى أهليــة وكفــاءة بعض االستشــاريين في الســلمانية لتقلد رتبة استشــاري، 

وهم ال يملكون إنجازات تذكر!
االســتفادة مــن خبــرة االستشــاريين البحرينييــن ذوي الخبــرة الذيــن هجــروا مجمــع 
الســلمانية أمــر بــات ملحــًا إلجــراء العمليــات الدقيقــة وتدريــب الدمــاء الجديــدة من 

األطباء، ما سيقلص بالوقت ذاته الميزانية المهدورة على أطباء الخارج. 

ياسمينة:  «
االســتفادة من خبرات االستشــاريين البحرينيين من جميع المستشفيات في المملكة 

قرار حكيم.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف
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اعتبــر ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة أن الرعايــة الملكيــة التــي تحظــى بهــا الحركــة الرياضية 
والشــبابية فــي البحريــن ومــا حققتــه من إنجــازات، والتــي يقودها عاهل البــالد حضرة صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خير دليل على التطور الكبير الذي تشهده المملكة في الجانب الرياضي 
مؤكــدا فــي ذات الوقــت أن تهنئة وإشــادة حضرة صاحــب الجاللة باالنجاز الذي حققــه منتخبنا الوطني 
للشــباب لكرة الســلة بفوزه ببطولة الخليج الســابعة عشــرة التي أقيمت في البحرين، لهو خير دليل على 
الرعاية الشــاملة التي تحظى بها الحركة الرياضية ومنتســبيها من قبل جاللته وهو الحريص دوما على 
الوقوف الى جانب أبناءه الرياضيين في جميع المحافل الرياضية االمر الذي يشكل لهم دافعا قويا من 

أجل تحقيق اإلنجازات للمملكة.

وبين سمو الشيخ عيسى بن علي الى أن استقبال 
بطل  الــقــدم  لــكــرة  الوطني  لمنتخبنا  الملك  جــالــة 
صاحبة  للمنتخبات  وتهنئته  آســيــا  غـــرب  بــطــولــة 
لــكــرة  ــوطــنــي  ال منتخبنا  بــيــنــهــا  ومـــن  ــازات  ــجــ ــ اإلن
جالته  من  المتواصل  الدعم  يؤكد  للشباب  السلة 
السامي  الملكي  الدعم  أن  إلى  مشيرًا  للرياضيين، 
الملموس  التطور  له األثر األكبر في  والمستمر كان 
فــي قــطــاع الــريــاضــة والــشــبــاب عبر مــشــوار حافل 
بالنجاحات واالنجازات التي حققها شباب وشابات 
البحرين والذين كانوا عند ثقة القيادة وكافة أبناء 
في  بالفعل  أننا  يؤكد  مــا  وهــو  البحريني،  الشعب 
العصر الذهبي للرياضة البحرينية التي باتت ُتحقق 

العديد من االنجازات في ُمختلف األلعاب.
إن  خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  وبين 
لمنتخب  الكبير  باالنجاز  الملكية  واإلشــادة  التهنئة 
الثقة  يرفع درجة  أن  السلة من شأنه  لكرة  الشباب 
شعورهم  ظــل  فــي  أنفسهم  فــي  منتخبنا  لــاعــبــي 
مملكة  في  الرشيدة  القيادة  من  الكبير  باالهتمام 

وهو  الرياضية  واإلنجازات  الجوانب  بكل  البحرين 
ما يحفزهم لبذل المزيد من الجهود في المستقبل.

بالدور  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  وأشاد 
الكبير لممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشئون 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب، 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة تــجــاه  ــشــيــخ نـــاصـــر بـ ســمــو ال
ما  لكل  ومتابعته  البحرين  مملكة  في  الرياضيين 
البحرين، مقدمًا شكره  بالرياضة في مملكة  يتعلق 
بالبطولة  الجزيل لسموه على تهنئته بفوز منتخبنا 
الخليجية، مؤكدًا إن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة كان أول المهنئين بهذا االنجاز التاريخي وهو 
قريب جدًا من جميع الاعبين في مختلف األلعاب 
وأمام  أمامهم  الصعاب  تذليل  على  دائمًا  ويحرص 
جميع الجهات واالتحادات الرياضية، وبالتالي فهو 
له األثر األكبر في الوصول لتحقيق هذه االنجازات 
ليحصل  كــان  مــا  ــذي  ال الــذهــب  فــي عصر  المتتالية 
أن  إلــى  الدائمين، وأشــار  لــوال متابعة ودعــم سموه 
باكورة عصر الذهب ماتحقق من منتخب كرة القدم 

بتحقيق بطولة غرب آسيا ألول مرة وكذلك االنجاز 
الحالي لمنتخب الشباب لكرة السلة، مؤكدًا معاهدة 
المزيد  ببذل  لسموه  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد 
من الجهود لتحقيق بطوالت وإنجازات أكثر وأكبر 

في العصر الذهبي للرياضة البحرينية.
خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  أشــاد  كما 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  به  يقوم  بما 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشددًا على  سمو 
الكبير  الــدور  لها  بقيادة سموه  األولمبية  اللجنة  أن 

في تحقيق االنجازات الرياضية في المملكة.

الالعبيــن ثقــة  تزيــد  إشــادة جاللتــه  علــي:  بــن  الشــيخ عيســى  ســمو 

تهنئة جاللة الملك دافع لمزيد من اإلنجازات
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أكد رئيس لجنة شــؤون الشــباب بمجلس الشــورى رضا منفردي أنَّ حسم ملف مستحقات الرياضيين واإلداريين والفنيين في 
األندية والمراكز الشبابية، سيفتح صفحة جديدة إلنجازات رياضية على المستويين المحلي والدولي، وبما يترجم توجيهات 

وتطلعات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

بذلها  التي  بالجهود  منفردي  وأشــاد 
الخيرية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل 
المجلس  ــيــس  رئ ــشــبــاب  ال وشـــــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وحرصه على 
تنفيذ توجيهات جالة الملك المفدى، 
يوم  التاريخي  اللقاء  عقد  خال  من 
الرياضية  ــرة  أمــس )األحــــد( مــع األسـ
بن  الشيخ خالد  وذلــك بحضور سمو 
لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  حمد 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
ــم مــلــف  ــســ ــردي حــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــيــن  واإلداري الرياضيين  مستحقات 

لتجاوز  نوعية  خطوة  بأنه  والفنيين 
التي  والصعوبات  التحديات  مختلف 
الشبابية،  والــمــراكــز  األنــديــة  تــواجــه 
مؤكدا أنها ستمكن مجالس اإلدارات 
مــن وضــع خطط وبــرامــج تسهم في 
تحقيق المزيد من البطوالت والمراكز 
الــمــتــقــدمــة فـــي مــخــتــلــف الــبــطــوالت 

والمسابقات.
الشباب  شـــؤون  لجنة  رئــيــس  ــار  وأشـ
األنــديــة  أنَّ  إلـــى  الـــشـــورى،  بمجلس 
ــيــســا في  الــريــاضــيــة تــعــد جــــــزًءا رئ
الــمــســيــرة الــريــاضــيــة الــمــشــرفــة التي 
تحققها مملكة البحرين في المحافل 
ــم الـــقـــيـــادة  ــ ــفــضــل دعـ ــة، ب ــيـ ــاضـ ــريـ الـ

ــات،  ــاضــ ــ ــري ــ ــمــخــتــلــف ال الــحــكــيــمــة ل
واإلداريين  الاعبين  جهود  وبتضافر 
ــنـــفـــردي عــن  ــرب مـ ــ ــ والـــفـــنـــيـــيـــن. وأعـ
الرياضية  ــرة  األســ تحمل  فــي  ثقته 
الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، والــعــمــل بكل 
إخاص وتفاٍن من أجل تقدم ورقي 
للجميع  متمنًيا  البحرينية،  الرياضة 
التوفيق والنجاح في كل ما من شأنه 

إعاء اسم مملكة البحرين.
ــادت نــانــســي ديــنــا ايلي  بـــدورهـــا، أشــ
الشؤون  لجنة  رئيس  نائب  خضوري 
الوطني  واألمــن  والــدفــاع  الخارجية 
وعضو لجنة شؤون الشباب بمجلس 
صاحب  حضرة  بتوجيهات  الــشــورى 

الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  الــجــالــة 
خليفة عاهل الباد المفدى بحل ملف 
والــمــدربــيــن  الــريــاضــيــيــن  مستحقات 
مثمنة  العالقة،  والفنيين  واإلداريــيــن 
حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  متابعة 
على  وحرصه  الملف،  لهذا  خليفة  آل 

والصعوبات  الــتــحــديــات  كــل  تــجــاوز 
ــة والـــمـــراكـــز  ــ ــديـ ــ ــه األنـ ــواجــ ــ الـــتـــي ت

الشبابية.
هذا  حــل  أن  نعتقد  “نــحــن  وأضــافــت 
ــمــلــف الــعــالــق مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة،  ال
ــو مــزيــد  ــحـ ســيــســهــم فــــي الــــدفــــع نـ

الاعبين  لـــدى  والــعــطــاء  الــعــمــل  مــن 
واإلداريـــــيـــــن والــفــنــيــيــن، وســيــعــزز 
يتحملونها  التي  الوطنية  المسؤولية 

للنهوض بالرياضة البحرينية”.
وذكرت أن الجميع يعلم أن هذا الملف 
يعيق عمل األندية والمراكز الشبابية، 
برامجها وخططها،  تنفيذ  وقد يجمد 
حيث جاءت التوجيهات الملكية في 

الوقت المناسب إلنهاء هذا الملف.
التي  بالخطوة  تفاؤلها  عن  وأعــربــت 
اتــخــذهــا ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بوضع 
خــطــة تــنــفــيــذيــة لــتــوجــيــهــات جــالــة 
الــمــلــك، وضــمــان عــدم تــكــرار مشكلة 
تأخر مستحقات الاعبين واإلداريين 
والفنيين، مؤكدة أن هذه التوجيهات 
وحرصه  الملك  جالة  رؤيــة  تعكس 
يــأخــذ كــل مــواطــن حقوقه  عــلــى أن 

الكاملة.

مجلس الشورى

صفحة جديدة إلنجازات رياضية محلًيا ودولًيا

رضا منفردي نانسي خضوري

اتحاد الكرة

االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أشـــــاد 
بن  علي  الشيخ  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
بالجهود  خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
لألعمال  الملك  ممثل جالة  يبذلها  التي 
ــيــس  ــيـــريـــة وشــــــــؤون الـــشـــبـــاب رئ الـــخـ
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
لتنفيذ  الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
لعاهل  الــســامــيــة  الــمــلــكــيــة  الــتــوجــيــهــات 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  الــبــاد صــاحــب 
الملفات  كافة  إلنهاء  خليفة   آل  عيسى 
المالية العالقة للرياضيين وقيادة األندية 

الوطنية إلى مزيد من النجاحات.
اللقاء  أن  خليفة  بــن  علي  الشيخ  وأكــد 
التاريخي الذي جمع سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بأسرة الرياضة البحرينية 
لتوجيهات جالة  استجابة سريعة  جاء 
قــدمــه سموه  مــا  أن  ــى  إل الــمــلــك، مشيرا 
الطريق  خــارطــة  بمثابة  كــان  اللقاء  فــي 
لمستقبل أكثر إشراقا للرياضة البحرينية 

بكافة عناصرها.
التي قدمها  الشاملة  الخطة  أن  وأوضح 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لحل 
المالي  الجانب  فــي  الرياضيين  ملفات 
لمستحقاتهم  حصولهم  على  والــحــرص 
الــذي  والــبــارز  الكبير  الـــدور  ليؤكد  يأتي 
الرياضيين بشتى  يلعبه سموه في دعم 
السبل، وحفظ حقوقهم من أجل مواصلة 

عملهم الدوؤب بكل تفان وإتقان.
ونوه الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة باالهتمام الكبير الذي يوليه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة 
أن  إلى  البحرينيين، مشيرا  والرياضيين 
سموه قدم خطة متكاملة من أجل دعم 
الرياضة ومؤسساتها المختلفة وقيادتها 
وصناعة  الشامل  االحترافي  العمل  إلى 
تقدم  يضمن  بــمــا  الــريــاضــيــة  الــمــواهــب 
مزيد  إلى  وقيادتها  البحرينية  الرياضة 

من النجاحات والمكتسبات.
ولفت إلى أن ما قدمه سمو الشيخ ناصر 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مـــن خــطــة شاملة 
قيادة  على  أكد حرص سموه  ومتكاملة 
الــريــاضــة الــبــحــريــنــيــة إلـــى عــهــد مــلــيء 
مؤكدا  بــاإلنــجــازات،  وزاخــر  بالنجاحات 
يعمل  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  أن 
دائما على تحقيق تطلعات ورؤى سموه 
التطويرية الرامية لجعل مملكة البحرين 
ــمــســتــوى الـــريـــاضـــي في  رائـــــدة عــلــى ال

مختلف األصعدة.

علي بن خليفة

اللقاء التاريخي ســيقود الرياضة البحرينية لمســتقبل أكثر إشــراًقا
علي بن خليفة يشيد بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد اليد

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى اسحاقي خالص تهانيه وتبريكاته 
الــى رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بــن خليفة آل 
خليفة بمناســبة اإلنجاز الذي حققه منتخب الشــباب بفوزه ببطولة الخليج الســابعة 

عشرة والتي اختتمت مؤخرًا في البحرين.

ــذا اإلنـــجـــاز هـــو نــجــاح  ــال أن هـ وقــ
سموه  وضعها  التي  لإلستراتيجية 
منذ توليه رئاسة االتحاد البحريني 
ــا شــهــده االتــحــاد  لــكــرة الــســلــة ومــ
جميع  في  متميزة  نوعية  نقلة  من 
الجوانب ومنها المنتخبات الوطنية 
في  الافت  تطورها  أثبتت  والتي 
حصول  أن  مؤكدًا  األخيرة،  اآلونــة 
األول في  الــمــركــز  عــلــى  الــبــحــريــن 
البطولة الخليجية دليل مؤشر على 
عليها  ترتكز  التي  القوية  القاعدة 
اللعبة وما تناله من حرص واهتمام 
مــن سمو رئــيــس االتــحــاد وجــهــوده 
المثالية  األجــواء  تهيئة  في  البارزة 

إلعداد المنتخبات الوطنية بالصورة 
التي تتناسب مع حجم المشاركات 

الخارجية. 
الاعبين  بعطاء  اســحــاقــي  وأشـــاد 
مــن روٍح وطنية في  أظــهــروه  ومــا 
المحفل  في  البحرين  أسم  تشريف 
نفسه  الوقت  في  منوهًا  الخليجي، 
باإلدارة الموفقة من قبل الجهازين 
ومــن  لــلــمــنــتــخــب  واإلداري  الــفــنــي 
ــاد  ــحـ االتـ إدارة  مــجــلــس  خــلــفــهــم 
ــن قــبــل  ــانـــدة الـــكـــبـــيـــرة مــ ــالـــمـــسـ وبـ
الجماهير البحرينية طوال مجريات 

البطولة.
بنجاح  اليد  اتحاد  رئيس  أشــاد  كما 

التنظيم  عملية  فــي  الــســلــة  اتــحــاد 
وبالجهود التي بذلتها جميع اللجان 
مملكة  قـــدرة  تــؤكــد  والــتــي  العاملة 
الــبــحــريــن عــلــى اســتــضــافــة كــافــة 
األحـــــداث والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
بالشكل المطلوب، منوهًا بالدور الذي 
بالمملكة  الرسمية  الــجــهــات  لعبته 
وتسخيرها كافة اإلمكانيات إلنجاح 
ــذا الــتــجــمــع الــخــلــيــجــي وإظــهــاره  هـ

بالصورة المطلوبة.

علي إسحاقي

أشاد بجهود اتحاد السلة في استضافته البطولة الخليجية
إسحاقي يهنئ بإنجاز منتخب شباب السلة

اجتماع بعثات 
دورة طوكيو 2020

األولمبي  التضامن  قسم  رئيسة  شاركت 
بدائرة العاقات العربية والدولية باللجنة 
مردانة  حيدر  مريم  البحرينية  األولمبية 
ــدورة  ــ ــعــثــات ل ــب ــري ال ــديـ ــي اجـــتـــمـــاع مـ فـ
أقيم  والــذي  الصيفية،  األولمبية  األلعاب 
الفترة  اليابانية طوكيو في  العاصمة  في 

من 18 ولغاية 23 أغسطس الجاري. 
ممثلي  حضور  شهد  قــد  االجتماع  وكــان 
ــجــان الــوطــنــيــة األولــمــبــيــة  ــل عـــن كــافــة ال
األولمبية  ــعــاب  األل دورة  فــي  الــمــشــاركــة 
من  الفترة  فــي  إقامتها  المقرر  الصيفية 
 ،2020 أغــســطــس   9 ــغــايــة  ول يــولــيــو   24
من  عــدد  مناقشة  االجــتــمــاع  وقــد تضمن 
المتعلقة  والــفــنــيــة  ــة  ــ اإلداريـ اإلجـــــراءات 
بلوائح وأنظمة الدورة إلى جانب األلعاب 

المعتمدة للمشاركة في الدورة.

اللجنة األولمبية

اتحاد الترايثلون

غــادرت بعثــة المنتخــب الوطنــي للترايثلــون أمــس اإلثنيــن إلــى مدينــة 
لــوزان السويســرية برئاســة عبدهللا عبدالســالم رئيــس االتحــاد البحريني 
للترايثلــون. وذلــك للمشــاركة فــي االجتمــاع الــدوري لالتحــادات العالميــة 
للترايثلــون، والــذي يعقــد علــى هامــش بطولة العالــم للعبة فــي الفترة من 

26 - 31 أغسطس الجاري.

ويشارك منتخب البحرين الوطني 
للترايثلون ألول مرة في منافسات 
البطولة. وله السبق في ذلك على 
مستوى المملكة والخليج والعرب، 
لمملكة  كبيرا  إنجازا  نعده  ما  وهو 

البحرين.
ــأن، قــــال عــبــدالــســام  ــشـ وبـــهـــذا الـ
مشاركة  أهمية  أن  االتحاد  رئيس 
تثبيت  أجــل  من  جــاءت  البحرين 
في  والعربي  البحريني  الحضور 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــاتــحــادات 

العالمية للعبة.
الــلــجــنــة  دور  عــبــدالــســام  وثـــمـــن 
االولمبية وكافة الجهات المختصة 
من أجل تسهيل مهمة سفر البعثة 
من أجل المشاركة في هذا المحفل 

الرياضي العالمي المهم.
ــيــس  ــرئ ــمــنــى ال ــي الـــخـــتـــام، ت ــ وفـ
ــمــشــارك  لــلــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي ال

كل  للترايثلون  العالم  بطولة  في 
المتقدمة  بالمراكز  بالفوز  التوفيق 
عاليا  البحرين  مملكة  اســم  ورفــع 
ــيــة  ــعــرب ــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــل ال فــ

واآلسيوية والعالمية منها.

منتخب الترايثلون يشارك ببطولة العالم

عبدالله عبدالسالم

اتحاد السلة

سمو الشيخ عيسى بن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي يشارك بكونغرس االتحاد الدولي
رئيس  الثاثاء  اليوم  البحرين  يغادر 
سمو  السلة  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 
آل خليفة  عــلــي  بـــن  عــيــســى  الــشــيــخ 
إلى  متوجهين  لــه،  الــمــرافــق  ــوفــد  وال
ــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــيــن لــحــضــور  ال
السلة  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  اجتماع 
“فيبا”  مــن  بــدعــوة رسمية  االعــتــيــادي 
وذلــك  االتـــحـــادات،  ــاء  رؤسـ بمشاركة 
السلة  لكرة  العالم  على هامش بطولة 

للمنتخبات التي تستضيفها الصين.

الدولي  االتحاد  يعقد  أن  المقرر  ومن 
االجتماعات  مــن  سلسلة  السلة  لكرة 
الموضوعة  البرامج  لمناقشة عدد من 
على جدول األعمال والتي تهدف إلى 
تحقيق  على  والــعــمــل  اللعبة  تطوير 
عالية  منافسات  لبناء  األجواء  أفضل 
والــرقــي  الــســاويــة  المنظومة  داخـــل 
باألجهزة الفنية واإلدارة عبر عدد من 

البرامج المختصة.
كما سيعقد سمو الشيخ عيسى بن علي 

سلسلة من االجتماعات الجانبية التي 
تهدف إلى مناقشة عدد من المواضيع 
رؤســاء  مــع  المشترك  االهــتــمــام  ذات 
االتــــحــــادات األعـــضـــاء والــمــســؤولــيــن 
بهدف  السلة؛  لكرة  الــدولــي  باالتحاد 
الــتــعــاون مع  الــعــاقــات وأطـــر  تطوير 
االتحاد الدولي واالتحادات األقليمية 
ــادات الـــســـاويـــة  ــ ــحــ ــ ــ ومـــخـــتـــلـــف االت
العالم، لتبادل الخبرات  بمختلف دول 
ــعــمــل فـــي االتــحــاد  ســعــيــا لــتــطــويــر ال

إذ يحرص  الــســلــة،  ــكــرة  ل الــبــحــريــنــي 
المشاركة  على  برئاسة سموه  االتحاد 
فـــي كــافــة االجــتــمــاعــات وتــلــبــيــة كل 
والتي من شأنها  الخارجية،  الدعوات 
أن تزيد من الخبرات اإلدارية والفنية، 
العمل  على  باشك  ستنعكس  والتي 

داخل اتحاد السلة.
وســيــحــضــر ســمــوه كــذلــك جــانــبــًا من 
منافسات بطولة العالم للمنتخبات في 

الصين.



عقــدت VIVA البحريــن، مــن خــال ذراعهــا 
جســور،   VIVA االجتماعيــة  للمســؤولية 
البحرينــي  االتحــاد  مــع  جديــدة  شــراكة 
للتنــس، لتصبح الراعي الذهبي للعام 2019، 

التزامــا منهــا فــي دعــم البرامــج االجتماعية 
والتنمويــة فــي البحريــن. كمــا أن التحفيــز 
على الرياضة والحياة الصحية من تشكان 
 VIVA إحدى أهم الركائز األساسية في رؤية

ضمــن  ينــدرج  التعــاون  هــذا  وإن  جســور. 
مســاعي الشــركة لتوســيع دائــرة اهتمامهــا 
دعــم  فيهــا  بمــا  الرياضــات  جميــع  لتشــمل 

الفعاليات والنوادي الرياضية، وغيرها.

قــام رئيــس اتحــاد الجــودو يوســف عبدالمجيد الكوهجــي بزيارة 
 KHK الرياضيــة  حمــد  بــن  خالــد  لمنظمــة  التنفيــذي  للرئيــس 
SPORTS محمد شــاهد، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين االتحاد 

والمنظمة من أجل النهوض برياضة الجودو البحرينية.
وفــي مســتهل الزيــارة، رحــب الرئيــس التنفيذي لمنظمــة خالد بن 
حمــد الرياضيــة KHK SPORTS، مهنئــا بحصولــه على ثقة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة االولمبيــة البحرينيــة 
بتعينــه رئيســا التحــاد الجــودو، متمنيــا لــه التوفيــق والنجاح في 

مهام عمله بما يسهم في االرتقاء برياضة الجودو.
بعدهــا، اســتعرض الجانبــان آليــات العمــل التــي تدعــم التعــاون 
المشــترك بيــن االتحــاد والمنظمــة، والــذي يســهم فــي خلق فرص 
جديــدة لرفــع مســتوى هذه الرياضــة وتكوين الفــرق والمنتخبات 

الوطنيــة، التــي تكون قادرة على تمثيــل مملكة البحرين بالصورة 
المشرفة في مختلف المشاركات وتنافس على إحراز اإلنجازات.

“فيفا” تعقد شراكة مع “التنس” لدعم المواهب

“الجودو” و “KHK SPORTS” يستعرضان سبل التعاون

غــادر أمــس االثنين خمســة العبين ســاويين إلــى الواليات المتحــدة األمريكية، في 
إطار تفعيل بنود االتفاقية اإلستراتيجية التي وقعها االتحاد البحرين لكرة السلة مع 
فريق “Dallas Mavericks” األمريكي لكرة الســلة، إذ ســيخوضون معســكرا تدريبيا 
هنــاك وهــم مصطفــى حســين، مزمــل أميــر، نــواف نبيل، رضا علــي وأحمد بــن دينة، 

وسيستمر المعسكر لمدة أسبوعين، وسيرافقهم المدرب الوطني سلمان رمضان.

علــى  التركيــز  المعســكر  فــي  وســيتم 
تطويــر كافة المهــارات الخاصة بالاعبين 
فــي الدفــاع والهجــوم وكذلــك المهــارات 
الفرديــة فــي التصويــب واالختــراق وكل 
مايتعلــق باعــب كــرة الســلة مــن جوانب 
فنيــة وبدنيــة من خــال التــدرب على يد 
أفضــل المدربين العالمييــن المتخصصين 

في اللعبة.
آل  عبــدهللا  بــن  ســلمان  الشــيخ  وقــال 
خليفــة نائــب رئيــس لجنــة المنتخبات إن 
هــذه االتفاقيــة تأتــي فــي إطــار الجهــود 
ســمو  يبذلهــا  التــي  والمســتمرة  الكبيــرة 
الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة رئيس 
البحرينيــة  الســلة  كــرة  لتطويــر  االتحــاد 
وجعلهــا فــي حالة تطور مســتمر للوصول 

بهــا ألعلــى المســتويات بــإذن هللا، إضافة 
للجهود الحثيثة من أعضاء مجلس إدارة 

االتحاد.
وأضــاف الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا “من 
أبــرز بنــود الشــراكة اإلســتراتيجية إقامة 
معســكر خارجــي لعدة العبيــن بحرينيين 
المتحــدة  بالواليــات  تكســاس  فــي 
األمريكيــة ويتــم اختيارهــم عــن طريــق 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، وهــو مــا 
الاعبيــن  إرســال  خــال  مــن  اآلن  يتــم 
الخمسة وبالتعاون مع شركة “زين”، وهي 
أحد الشــركاء الرسميين لاتحاد والراعي 
الرســمي لمســابقاته، إذ ســتتكفل الشــركة 
الاعبيــن  بســفر  الخاصــة  بالمصاريــف 
المذكوريــن، وهــذا األمــر ليــس بالغريــب 

علــى الشــركة التي تقف دائمــا مع االتحاد 
في جميع أنشطته وبرامجه منذ سنوات”.
وأضــاف نائــب رئيــس لجنــة المنتخبــات 
إن اتفاقيــة الشــراكة مع الفريق األمريكي 
مــن شــأنها أن ترفع من مســتوى الاعبين 
مــن  أيضــا  والمدربيــن  البحرينييــن 

الاعبيــن  أفضــل  مــع  المعايشــة  خــال 
ُتعتبــر  والتــي  أمريــكا،  فــي  والمدربيــن 
إن  إذ  العالــم،  فــي  الســلة  كــرة  موطــن 
نجومنــا الصغار ســيحتكون مــع الاعبين 
التدريــب  مــن  وسيســتفيدون  هنــاك 
تحــت يد أفضــل المدربيــن المتخصصين 

فــي تدريــب كــرة الســلة، مشــيرا إلــى أن 
النــادي  مــع  اإلســتراتيجية  االتفاقيــة 
األمريكي تتضمن كذلك العديد من البنود 
األخرى التي ســيتم تطبيقها الحقا، وكلها 
تصــب فــي مصلحة كرة الســلة البحرينية 

وتطويرها.

اتحاد السلة

ــوى الــاعــبــيــن ــت ــس ــع م ــرف ــت ــي س ــركـ ــيـ ــع الـــفـــريـــق األمـ ــة مـ ــراكـ ــشـ ــة الـ ــي ــاق ــف ات

5 العبين سالويين يتدربون مع “داالس” األميركي
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اتحاد ألعاب القوى

الطائــرة  للكــرة  األول  الفريــق  مديــر  أكــد 
بالنــادي األهلــي عيســى حســن بــأن الجهــاز 
اإلداري أغلــق ملــف التعاقــدات بعــد إبــرام 
سلســلة مــن الصفقــات المحليــة قبــل نحــو 
شــهرين لتعزيــز صفــوف الفريــق فــي جميع 
المراكــز، باإلضافــة إلــى إتمــام التعاقــد مــع 
الــذي يجيــد  “رايمونــد”  الكنــدي  المحتــرف 
اللعــب في مركز )4( وذلك بهدف المحافظة 
على كأس سمو ولي العهد واستعادة بطولة 
األنديــة  بطولــة  علــى  والمنافســة  الــدوري 

العربية.
وأضاف حسن ل “الباد سبورت” أن الجهاز 
اإلداري بقيادة عاء الحلواجي حرص على 
إكمــال الصفقــات وتدعيــم صفــوف الفريــق 
فــي وقــت مبكــر اســتعدادا للموســم المقبل 
2019/2020، مشــيرا إلــى أن الفريــق طعــم 
ومــن  الاعبيــن  ابــرز  مــن  بنخبــة  صفوفــه 
وجهــة نظــره فــإن الفريق مكتمــل الصفوف 

بنسبة تفوق المواسم السابقة.
وأضــاف “ فــي المواســم الســابقة كنــا نعاني 
مــن ثغــرات فــي بعــض المراكــز وأقصــد بهــا 
أن البديــل ال يكــون بنفــس مســتوى الاعب 
األساسي في بعض المراكز وهو أمر طبيعي 
فــي عالــم الرياضــة ويحــدث فــي مختلــف 
اســتقطبنا  الموســم  هــذا  ولكننــا  األلعــاب، 
العبيــن ال يقلــون مســتوى عن األساســيين، 
للعــب  الجشــي  انتــداب حســين  تــم  حيــث 

بمركــز 3 وهــو سيشــكل ركيــزة اساســية مع 
علــي الصيرفي وعباس الخباز في االرتكاز، 
التعاقــد مــع صانــع األلعــاب عمــاد  تــم  كمــا 
ســلمان والــذي سيشــكل هــو اآلخــر اضافــة 

فنية كبيرة مع علي حبيب..”.
وأوضح حسن أن تعدد الخيارات والتنافس 
فــي  مقعدهــم  لحجــز  الاعبيــن  بيــن  فيمــا 
التشــكيلة األساســية يخــدم الجهــاز الفنــي 
ولمصلحــة الفريق بصــورة عامة، ويرفع من 
األداء الفنــي، ويكــون الاعب البديل بنفس 

مستوى األساسي.
ناصــر عنــان  الاعــب  بــأن وجــود  وأضــاف 
ســيعطي الفريــق قيمة فنية كبيــرة بمركز 4 
لما يشكله من ثقل كبير في صفوف النسور 
على صعيد المستوى والروح القتالية داخل 
الملعب وهي مؤشــرات أولية تبين لنا قدرة 
الفريــق علــى المنافســة بقــوة إذا مــا ســارت 

الظروف بصورة مثالية.

جاهزيتــه  أبوبكــر  عبــاس  العــداء  أكــد 
لخــوض منافســات بطولــة العالــم للرجال 
 27 الـــ  فــي  ســتنطلق  التــي  والســيدات 
مــن ســبتمبر المقبــل بالعاصمــة القطريــة 
الدوحــة بعدمــا حقــق المركــز الثانــي فــي 
ســباق 400 متــر للرجــال بملتقــى اســبانيا 
بزمــن  الســباق  مســافة  وأنهــى  الدولــي 
44:90 ثانية ليحرز رقما شــخصيا جديدا 

في سجله الرياضي.
رائــع  مســتوى  أبوبكــر  عبــاس  وأظهــر 
بانطاقتــه القويــة فــي األمتــار األخيــرة 
للعــداء  عنيــدا  نــدا  ليكــون  الســباق  مــن 
القطــري )إيمانويل( الذي جــاء في المركز 
األول لينهي مســافة السباق بزمن 44:85 
مــن  أجــزاء  بفــارق خمســة  ثانيــة وذلــك 
الثانيــة فقــط عــن ابوبكــر، فيمــا جــاء في 
)ناثــان  العــداء األمريكــي  الثالــث  المركــز 
ســتروثر( الذي أنهى مسافة السباق بزمن 
45:33 ثانية، حيث اتســم الســباق بالقوة 

واإلثارة والمنافسة الشرسة بين العدائين 
المتسابقين.

وكان العــداء عبــاس أبوبكــر قــد حقــق 
الرقم التأهيلي لبطولة العالم في ســباق 
400 متــر للرجال كما أنه تأهل لمســابقة 
التتابــع المختلــط، وتعتبر تلــك النتيجة 
الرائعة في ملتقى اســبانيا 2019 بمثابة 

مؤشــر قــوي علــى جاهزيتــه للمنافســة 
بقــوة علــى تحقيــق نتيجــة ايجابية في 
المحفــل العالمــي، خصوصــا وأن أبوبكر 
عاليــة  وفنيــة  بدنيــة  بقــدرات  يتمتــع 
ولــه ســجل حافــل بتحقيــق العديــد من 
الميداليات الذهبية على الصعيد القاري 

والدولي.

عيسى حسن

العداء عباس أبوبكر

العالــمالصفقــات الجديدة تخلق تنافســا إيجابيا بيــن الاعبين ببطولــة  متــر   400 لســباق  جاهزيتــه  أكــد 
أبوبكر ثانيا بملتقى إسبانيا الدوليحسن: صفوفنا مكتملة أفضل من المواسم السابقة

علــى  مســتحقا  فــوزا  األهلــي  فريــق  حقــق 
حســاب الرفــاع بنتيجــة ٦٤/٨٩، فــي المبــاراة 
التــي جمعتهمــا مســاء أمــس )اإلثنيــن(، علــى 
صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصم، فــي افتتاح 
لقــاءات الجولــة الثالثــة مــن الــدور التمهيــدي 

لدوري زين الدرجة األولى.
وواصل األهلي انطاقته القوية في الموســم 
الجديــد، إذ ســّجل الفريــق األصفــر االنتصــار 
إلــى ٦  رافعــا رصيــده  التوالــي  الثالــث علــى 
نقــاط في طليعة الترتيب العام بالشــراكة مع 
المنامــة، فيمــا تلقــى الرفــاع الخســارة األولى 
مقابل انتصارين وأصبح رصيده إلى ٥ نقاط.
كاآلتــي:  المبــاراة  أشــواط  نتائــج  وجــاءت 
١٢/٢٦ الرفــاع، ١٤/٢٤ األهلي، ١٢/٢٥ األهلي 

و١٢/٢٨ األهلي.
وجاءت بداية الرفاع في المباراة بشكل جيد، 
اســتغل من خالها بداية منافســه المتواضعة 
فنيا، ليأخذ األفضلية الفنية بتقدمه في الربع 

األول بفــارق ١٤ نقطــة بواقــع ١٢/٢٦، قبل أن 
يتحســن أداء األهلــي فــي الربــع الثانــي الذي 

قّلص فيه الفارق إلى ٤ نقاط فقط ٣٦/٤٠.
ودخــل األهلــي الشــوط الثانــي بقــوة، متمكنا 
الربعيــن  مجريــات  علــى  كلمتــه  فــرض  مــن 
الثالــث واألخيــر، إذ لم يتواَن األصفر عن أخذ 
األفضليــة والتقدم فــي النتيجة مقابل تراجع 
كبير لمنافســه، قبل أن يوسع الفارق تدريجيا 
علــى  والتعويــل  الهجومــي  التنظيــم  بفضــل 
التصويبــات الثاثيــة الناجحــة التــي أرهقــت 

كاهل الفريق السماوي.
فــوزا  المنامــة  حقــق  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
متوقعا على حســاب البحرين بنتيجة قوامها 

.٧٤/١٢١
مــن ٣  نقــاط   ٦ إلــى  المنامــة رصيــده  ورفــع 
انتصارات، فيما رفعت نقطة الخسارة األولى 

رصيد فريق البحرين إلى ٥ نقاط.
وبسط الفائز سيطرته المطلقة على مجريات 

اللقــاء، وخــرج فائــزا بالنتائج اآلتيــة: ١٥/٢٩، 
١٣/٢٦، ٢٠/٣٢ و٢٦/٣٤.

اليوم مباراتان

وتقــام اليــوم مباراتــان ضمــن الجولــة ذاتهــا، 
إذ ســيلتقي فــي المبــاراة األولــى المحــرق )٣ 
نقطتين( وســماهيج )٢ نقطتين( في الســاعة 
٦ مســاء، وتليهــا مباشــرة مبــاراة الحالــة )٣ 
الســاعة  فــي  نقطتيــن(   ٢( واالتحــاد  نقــاط( 

٧:٤٥ مساء.

نسور األهلي تحلق في سماء الحنينية

من لقاء األهلي والرفاع من لقاء المنامة والبحرين

جانب من توقيع عقد الشراكة

رئيس اتحاد الجودو في زيارته للرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد

الشيخ سلمان بن عبدالله

حسن علي

محمد الدرازي | تصوير رسول الحجيري
المحرق يواجه 

سماهيج... 
والحالة أمام 
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ملــف مســتحقات  أن حســم  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة  الشــباب  وزيــر شــؤون  أكــد 
الرياضييــن ثمــرة مــن ثمــار التوجيهات الســامية لعاهــل البالد جاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة؛ إليجاد الســبل وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة، والعمل على 

تحقيق المزيد من النجاحات لألندية الوطنية.

وأشـــار وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة أن 
خــال  الــريــاضــيــيــن  مستحقات  مــلــف  حــســم 
يترجم  الرياضية  لــأســرة  التاريخي  اللقاء 
لأعمال  الملك  جالة  لممثل  الثاقبة  الرؤية 
المجلس  رئــيــس  الشباب  ــؤون  وشـ الخيرية 
ــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة ســمــو الــشــيــخ  األعـ
مبادئ  آل خليفة في ترسيخ  بن حمد  ناصر 
للرياضيين  المستحقات  تسليم  عبر  العدالة 

واإلداريين والفنيين والمدربين.
وقال إن اللقاء التاريخي مع األسرة الرياضية 
في  لتوجيهات  سريعة  استجابة  بمثابة  كان 

الرياضة  تــواجــه  الــتــي  الملفات  حــل  ســرعــة 
الــبــحــريــنــيــة والــعــمــل عــلــى حــلــهــا بــمــا يحفظ 
انبثاقا  الحقوق والعدالة بين الجميع، وأيضا 
من المبادئ األساسية التي أطلقها ولي العهد 
لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
البيئة  تهيئة  في  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 

التنافسية العادلة المفتوحة.
وأشـــاد وزيــر شــؤون الشباب والــريــاضــة بما 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  حديث  تضمنه 
في هذا اللقاء التاريخي، الفتا إلى أن حديث 

ســمــوه يــعــد خــريــطــة طــريــق جــديــدة ترسم 
مامح التطوير المستدام للرياضة البحرينية 
بمستقبل  لــلــنــهــوض  الــمــنــتــظــرة  ــخــطــوات  وال

الحركة الرياضية.
بن  ناصر  الشيخ  لقد كان حديث سمو  وقال 
حــمــد نــابــعــا مــن الــقــلــب ومــرتــكــزا عــلــى رؤيــة 
في  البحرينية  الــريــاضــة  لمستقبل  طموحة 
إزالــة  إلــى  سموه  دعــا  لذلك  الذهبي،  العصر 

الوطن  ممثلي  تطلعات  مــن  يحد  عــائــق  أي 
إلــى منصات  اإلنــجــازات والــوصــول  لتحقيق 
التتويج، ونحن نعتقد أن حرص سمو الشيخ 
مستحقات  ملف  حسم  على  حمد  بــن  ناصر 
والمدربين  والفنيين  واإلداريــيــن  الرياضيين 
يــصــب فـــي خـــانـــة تــوفــيــر الــبــيــئــة الــمــثــالــيــة 

والمناسبة لارتقاء بالرياضة البحرينية.
الشباب والرياضة عن  وأعــرب وزيــر شــؤون 
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي  ــوزي شــكــره ل
على  خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان  الــشــيــخ 
ملف  إلنــهــاء  اإلداريـــــة؛  اإلجـــــراءات  تسهيل 
والفنيين  واإلداريين  الرياضيين  مستحقات 
على  للقائمين  بالشكر  تقدم  كما  والمدربين، 
بنك البحرين للتنمية على تجاوبهم في حسم 

الملف عبر التسهيات المالية.
ــريــاضــة أن  وأكـــد وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب وال
كـــــوادر الـــــــوزارة ســتــتــخــذ كــافــة الــخــطــوات 
توجيهات  لتنفيذ  مستعجلة  وبصفة  الازمة 

ملف  إنــهــاء  فــي  بــن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
واإلداريــيــن  الرياضيين  داعيا  المستحقات، 
والــفــنــيــيــن والــمــدربــيــن لــتــســجــيــل وتــوثــيــق 
االســتــمــارة  مـــلء  ــرورة  ضــ مــع  مستحقاتهم 
المخصصة لذلك وإرفاقها بالوثائق المطلوبة 
مـــن خــــال الـــحـــضـــور إلــــى مـــركـــز الــمــحــرق 
 26 تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارا  النموذجي  الشبابي 
الساعة  مــن  اغسطس   31 ولغاية  أغسطس 
علما  مساء  الثامنة  ولغاية  صباحا  الثامنة 
لتسجيل  لتسلم  المخصصة  االســتــمــارة  بــأن 
المستحقات متوفرة على الموقع اإللكتروني 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
ــريــاضــة أن  وبــيــن وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب وال
الوزارة وبعد االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية 
توثيق  ذاته ستعمل على  الشأن  المتبعة في 
للرياضيين  المالية  المستحقات  وتسجيل 
تعرض  ثم  والمدربين،  والفنيين  واإلداريــيــن 
أحقية  ليؤكد  الــنــادي  على  الكشوفات  هــذه 

وفــي حال  االستحقاقات  هــذه  فــي  الــاعــب 
إلى  تتحول  المستحقات  هــذه  الــنــادي  نفي 
للنظر  مستقلة  جهة  وهــي  التحكيم،  لجنة 
في هذه المستحقات لتحقيق العدالة كاملة، 
ومن بعد التأكد من هذه االستحقاقات إيداع 
المبلغ فــي حــســاب الــاعــب عــن طــريــق بنك 

البحرين للتنمية.

أيمن المؤيد

المؤيد: حسم ملف المستحقات المالية ثمرة الرعاية الملكية للحركة الرياضية
المســتدام للتطويــر  جديــدة  طريــق  خريطــة  رســم  حمــد  بــن  ناصــر 

وزارة الشباب

حسم فوزي الدرازي رئاسة نادي االتفاق 
االنتخابية  لــلــدورة  والثقافي  الــريــاضــي 
في  فـــاز  بــعــدمــا   2019/2023 الــقــادمــة 
االنتخابات التي جرت مساء أمس األول 
)األحد( بمقر النادي بعد حصوله على 55 
الثاثة  المرشحين  على  متفوقا  صــوتــا، 
لمنصب الرئاسة وهم علي أحمد الدرازي، 

عقيل صالح مرزوق، حسين علي الباشا.
وعلى مستوى عضوية مجلس اإلدارة فاز 
كا من توفيق حسن الساري الذي حصد 
أعلى األصوات )88 صوتا(، وعلي يعقوب 
 80( طاهر  سيد  جعفر  سيد  صــوتــا(،   82(

صوتا(، فاضل عبدالرحيم المرزوق 
)78 صوتا(، جميل حسن الساري 

)75 صوتا(، عبدالغفار المتروك 
منصور  جــعــفــر  ــا(،  ــوتـ صـ  71(
عايش )68 صوتا(، عبدالرزاق 
الفقار  ذو  صــوتــا(،   64( خليل 

الساري  ميرزا  جعفر  صــوتــا(،   64( الباشا 
)63 صوتا(، توفيق الشهابي )63 صوتا(.

فيما لم يحالف الحظ كا من المرشحين 
اإلدارة  مــجــلــس  لـــعـــضـــويـــة 
وهـــم عــلــي الــــــدرازي )45 
 62( القمر  صوتا(، حسن 
صوتا(، جعفر الباشا )61 
ــا(، رضـــي عــبــدهللا  ــوتـ صـ
عبدالحسين  صوتا(،   59(

عيد )53 صوتا(، محمد مجيد )53 صوتا(، 
سلمان عيد )38 صوتا(.

ممثلين  ــراف  ــإشـ بـ ــات  ــتــخــاب االن وجــــرت 
ــريــاضــة  وال ــشــبــاب  ال شــــؤون  وزارة  مـــن 
وتسجيل  االنــتــخــابــات  نتيجة  العــتــمــاد 
ممن  الــعــمــومــيــة  الجمعية  اعــضــاء  عـــدد 
يحق لهم التصويت واإلعان النهائي عن 
الجمعية  اجتماع  في  االنتخابات  نتائج 

العمومية.

العراقي  والــريــاضــة  الشباب  وزيـــر  أعــلــن 
دورة  بــاده  استضافة  عــن  ريــاض  أحمد 
مرة  ألول   2021 بــعــام  العربية  ــعــاب  األل
في تاريخ العراق وذلك بعد اعتذار لبنان 

وتنازلها عن استضافة الدورة.
وقال وزير الرياضة العراقي احمد رياض 
فـــي فيسبوك  الــرســمــيــة  عــلــى صــفــحــتــه 
لقاءات وحوارات استطعنا أن  “بعد عدة 
يستضيف العراق وألول مرة في تاريخه 
الــثــالــثــة عــشــرة  الــعــربــيــة  ــعـــاب  االلـ دورة 

.”2021
الــدورة رقم  النسخة األخيرة من  وكانت 
القطرية  الــعــاصــمــة  فــي  اقــيــمــت  قــد   12
العراق  ولم يحتضن   ،2011 عام  الدوحة 
الــعــربــيــة  ــاب  ــعـ االلـ دورة  مـــن  نــســخــة  أي 
استضافها  أن  سبق  الــذي  لبنان  بخاف 

في 1957 و1997.
وذكر وزير الرياضة اللبناني محمد فنيش 

“بــنــاء عــلــى الــتــواصــل بيني وبــيــن وزيــر 
الرياضة العراقي... فاننا ال نرى مانعًا من 
قيام جمهورية العراق باستضافة الدورة 
المقبلة، على أن يكون لبنان جاهزًا للدورة 

في العام 2025”.
مــن  الـــعـــربـــيـــة  األلــــعــــاب  دورة  ــــت  ــان وعــ

ــا بــســبــب قلة  ــذارات الــمــتــكــررة إمـ ــ ــت االعــ
ــــات  ــراب االضــــطــ بــســبــب  أو  ــات  ــ ــان ــكــ اإلمــ
ــدول  ال بعض  اجــتــاحــت  الــتــي  السياسية 
العربية منذ عام 2011 رغم اعتماد وزراء 
مرة  أكثر  في  العرب  والرياضة  الشباب 
أكبر  الــتــي تعتبر  ــدورة  ــ ال مــوعــد ومــكــان 

محفل رياضي عربي.
األخيرة  النسخة  في  البحرين  وشاركت 
ــجــحــت فـــي إحــــــراز 37  مـــن الـــــــدورة ون
12 ميدالية ذهبية  ميدالية متنوعة منها 
و10 فضيات و15 برونزية لتحتل المركز 
وهي  الــعــام،  الترتيب  سلم  على  الثامن 
مشاركات  تــاريــخ  فــي  األعــلــى  الحصيلة 
البحرين في الدورات العربية التي بدأت 
ــدورة الــخــامــســة فــي دمــشــق عــام  ــ فــي الـ

.1965
وكانت ذهبية كرة القدم األغلى للبحرين 

في سائر الدورات العربية.

من انتخابات نادي االتفاق

وزير الشباب والرياضة العراقي

18 ــل  أصـ مــن  اإلدارة  لــعــضــويــة  مــرشــحــا   11 ــوز  بــعــد تـــنـــازل لــبــنــان عـــن اســتــضــافــة الـــــدورةفـ

العراق يحتضن دورة األلعاب العربية 2021الدرازي رئيسا جديدا لنادي االتفاق

ســجلت العبــة فريــق ريفنــز شــوق العســيري هدفا واحــدا كان كفيال بفوز فريقهــا على فريق ســباير بهدف دون 
مقابل في الدقيقة الثالثة والثالثين لتنقذ فريقها من التعادل وتكسب نقاط المباراة كاملة في افتتاح مسابقة 
الفتيــات ضمــن دوري خالــد بــن حمــد الســابع لكــرة قــدم الصــاالت لألنديــة والمراكــز الشــبابية ولــذوي اإلعاقــة 

والوزارات والفتيات والشركات والبنوك.

فوزا  سوكر  سوبر  فريق  سجل  الثانية  المباراة  وفــي 
كبيرا على فريق شعلة الشرقية بثمانية أهداف مقابل 

هدف واحد.
سجل أهداف سوبر سوكر هاجر األنصاري )17 و 29(، 
حصة العيسى )4 و33(، زيزي محمد )38 و39(، مريم 
هدف  وسجلت   ،)27( بوشهري  وفاطمة   )20( عبدهللا 

شعلة الشرقية الوحيد نداء صالح )35(.
 وتقام اليوم الثاثاء مباريات الجولة الثانية من دوري 
الفتيات بمباراتي إسبانيا وسوبر سوكر ضمن منافسات 
المجموعة األولى في الساعة الخامسة عصرا، ويمتلك 
سوبر سوكر ثاث نقاط من الفوز على شعلة الشرقية، 

بينما يخوض فريق إسبانيا مباراته األولى.
وريفنز  كاسل  باك  فريقا  يلعب  الثانية  المباراة  وفي 

في الساعة السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة 
باك  يلعلب  فيما  نقاط،  ثاث  ريفنز  ويمتلك  الثانية، 

كاسل أول مباراة.

مي المحميد: اهتمام خالد بن حمد 

مفخرة للرياضة النسائية

بن  خالد  الشيخ  سمو  اهتمام  إن  المحميد  مي  قالت 
حمد آل خليفة برياضة الفتيات محط تقدير وسعادة 

المهتمين بالرياضة.
وأضــافــت الــمــحــمــيــد: أشــعــر بــســعــادة غــامــرة الهتمام 
وهي  النسائية،  الرياضة  بتطوير  الرياضية  القيادات 
فرصة الكتشاف الاعبات الموهوبات، وستساهم بخلق 

الــفــرق سيكون مــردوده  ــادة  رائــعــة لاعبات، وزيـ قــوة 
شعلة  فريق  مشاركة  المحميد  وامتدحت  فائدة.  أكثر 
الشرقية السعودي في البطولة التي أصبحت تجتذب 

المقبلة.  النسخة  في  المنافسة  ارتفاع  متمنية  الفرق، 
وأوضحت المحميد أن الفتيات تحتاج زيادة البطوالت 
نظام  على  التعود  أجل  من  الازمة؛  الخبرة  لتكتسبن 

الصاالت، مضيفة: نتمنى تشكيل منتخب قوي للفتيات 
في السنوات المقبلة ويكون متمرسا ويشّرف المملكة 

في البطوالت الخارجية بنتائج متميزة.

وزارة الشباب

فوز ريفنز.. وسوبر سوكر يكتسح الشعلة

لقطة من مباراة ريفنز وسباير سوبر سوكر زار شباك شعلة الشرقيج ثماني مرات

تسجيل المستحقات 
عبر ملء االستمارة 
في مركز المحرق 

الشبابي النموذجي

ناصر بن حمد يوجه بإقامة مسابقة “الوصية”

وجــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، لجنة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعة 
للجنة األولمبية البحرينية بإقامة مســابقة جديدة تحمل اســم الوصية وذلك تطبيقا للحديث 

الشريف “علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

ــقــة الـــوصـــيـــة تــمــســكــا  ــامــــة مــســاب ــأتــــي إقــ ــ وت
عليها  والمحافظة  الشريفة  النبوية  بالسنة 
البحريني  المجتمع  أبناء  لدى  ثقافتها  ونشر 

المعروف بالتزامه بدينه.
لجنة  مــن  بتنظيم  الــوصــيــة  مسابقة  وتــقــام 
رياضات الموروث الشعبي خال شهر نوفمبر 

ثــاث  المسابقة  هـــذه  تشمل  حــيــث  الــمــقــبــل، 
ألعاب رياضية هي السباحة لمسافة 800 متر 
والرماية بالسكتون )توتو(، إضافة إلى سباق 

القدرة لمسافة 40 كيلومترا.
من جانبه، قال رئيس لجنة رياضات الموروث 
البحرينية  األولمبية  للجنة  التابعة  الشعبي 

لهم  المسابقة  إن إسناد تنظيم  القعود  خليفة 
من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
يعد محل اعتزاز وتقدير كبير، مؤكدا أن هذه 
الثقة الغالية تعد وساما غاليا لجميع منتسبي 

اللجنة.
وأوضح القعود أن هذه المسابقة هي ترجمة 
لمبادرة نوعية من جانب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بالعمل على تعزيز ثقافة السنة 
تنافسية  رياضية  مسابقة  إطــار  في  النبوية 

تحمل أهدافا نبيلة في أكثر من اتجاه.
وأضاف: “مسابقة الوصية هي إحدى مبادرات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث إن 
هذه المسابقة الرياضية لها أوجه مختلفة من 

الرياضة  صعيد  على  سواء  السامية  المعاني 
السنة  بتطبيق  االلتزام  مستوى  عل  حتى  أو 
النبوية والعمل على زرع هذه الرياضات التي 
وتعليمها  بممارستها  األكــرم  الــرســول  أوصــى 
ممارسين  قــاعــدة  زيـــادة  عــن  لــأبــنــاء، فضا 
تعتبر  التي  الشعبي، وهي  الموروث  رياضات 

تاريخ أصيل من موروث مملكة البحرين”.
الموروث الشعبي  وأكد رئيس لجنة رياضات 
بأن اللجنة المنظمة لمسابقة الوصية ستشكل 
خال األيام المقبل وذلك في سبيل التحضير 
ــى مـــن هــذه  ــ ــ ــة الــنــســخــة األول ــامـ ــثـــل إلقـ األمـ
تفاصيل  أن  إلــى  مشيرا  الجديدة،  المسابقة 
عن  فضا  فيها،  التسجيل  وطريقة  المسابقة 

ضوابطها الخاصة، سوف تعلن خال األسابيع 
المقبلة عقب االنتهاء من تشكيل فريق العمل.

ناصر  الشيخ  سمو  مبادرات  القعود  وثمن 
بــريــاضــات  لــارتــقــاء  خليفة  آل  حــمــد  ــن  ب
الموروث، والتي جعلت من مملكة البحرين 
المتقدمة على مستوى  الــدول  واحــدة من 
بجهود  منوها  التراثية،  الــريــاضــات  كافة 
ســمــوه الــحــثــيــثــة فــي الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
الرياضات كونها جزءا من التراث الوطني 
نحو  والسعي  عليه  المحافظة  يجب  الذي 
الرياضات  ثقافة هذه  لتعلم  النشء  جذب 

التي مارسها اآلباء واألجداد قديما.
وتعد مسابقة الوصية واحدة من عشرات 

ريــاضــات  لجنة  تنظمها  الــتــي  المسابقات 
لهذه  مرجعا  تعتبر  التي  الشعبي  الموروث 
على  ســواء  المختلفة  الشعبية  الرياضات 
أو  البحر  في  التراثية  الرياضات  مستوى 
في البر أو في الرياضات الشعبية األخرى 

التي تشتهر فيها البحرين.

لجنة الموروث

تطبيقــا للحديث الشــريف “علموا أوالدكم الســباحة والرمايــة وركوب الخيل”

 خليفة القعود

حسن عليحسن علي
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إعداد: هبة محسن

افتتــح وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفة جنــاح بابكو 
في ســيتي ســنتر البحرين والذي أقيم يوم الجمعة 23 أغســطس ولغاية السبت 
24 أغســطس 2019 ضمــن فعاليــات وبرامــج أســبوع الصحة والســامة والبيئة 
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حضــر حفل االفتتــاح لفيف من أعضاء 
اإلداريــة  والهيئــة  اإلدارة  مجلــس 
والمقاوليــن  الشــركة  موظفــي  وبعــض 
والــزوار. وخــال الفعاليــة، شــهد جناح 
مــن  كبيــرة  قطاعــات  حضــور  بابكــو 
الجمهــور الذيــن تفقدوا أقســام الجناح 
والتــي تضمنــت العديــد مــن الفعاليــات 
بالصحــة  تتعلــق  التــي  واألنشــطة 
والسامة والبيئة، ومنها ترشيد الطاقة 
الصهاريــج  وســامة  القيــادة  وســامة 
الغــرق  مــن  والوقايــة  الطريــق  علــى 

توزيــع  الفعاليــة  خــال  وتــم  وغيرهــا. 
العديد من الهدايا القيمة على الزوار.

التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وأوضــح   
رئيــس لجنة البيئة والصحة والســامة 
المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  “بابكــو”  فــي 
والســامة  والصحــة  البيئــة  ألســبوع 
2020 إبراهيــم عبدهللا طالــب قائاً أن 
الشــركة تحــرص علــى تنظيــم أســبوع 
البيئــة والصحــة والســامة كل عاميــن 
فــي  الســامة  ثقافــة  ترســيخ  بهــدف 
المجتمــع، وتعزيــز الوعــي بأمــور البيئة 

فــي  فقــط  ليــس  والســامة  والصحــة 
مواقــع العمــل ولكــن فــي شــتى أرجــاء 
يأتــي  “كمــا  قائــا:  وأضــاف  المجتمــع. 
تنظيــم الفعاليــة انطاقا مــن دور بابكو 
دعــم  فــي  رئيســي  كمســاهم  الريــادي 

مسيرة التنمية المستدامة”.
واشــار الــى أن أســبوع البيئــة والصحة 
والسامة 2020 يعد من أهم الفعاليات 
والمناســبات فــي أجنــدة شــركة بابكــو، 
مفهــوم  ترجمــة  فــي  ألهميتهــا  نظــرًا 
رؤيــة  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة 

بابكو “نحن نهتم”. 
وأضــاف قائــاً: “نحن نهتــم بالموظفين 
وبيئتنــا  وعائاتهــم  والمقاوليــن 
ومجتمعنــا ومعداتنــا لخلــق بيئــة أكثــر 
نظافــة وبيئــة عمــل أكثر أمانــًا وصحة. 

بمثابــة  تعــد  الفعاليــة  هــذه  أن  كمــا 
أضخــم فعالية لشــركة بابكو في مجال 
والشــراكة  االجتماعيــة  المســئولية 
التزامنــا  يعكــس  بمــا  المجتمعيــة، 
وقيــم  مبــادئ  بترســيخ  المتواصــل 
البيئة والصحة والســامة لجميع أفراد 
المجتمع خاصة في ظل مشــروع بابكو 

األكبر لتحديث المصفاة”.
البيئــة  أســبوع  أن  اإلشــارة  تجــدر 
أبعــادا  اكتســب  والســامة  والصحــة 
قبــوال  يلقــى  وبــات  قويــة،  اجتماعيــة 
فــي  المجتمــع  أفــراد  بيــن  متزايــدا 
السنوات األخيرة بفضل رسالته النبيلة 
فــي خدمة المجتمع، ممــا حدا باألعداد 
الكبيــرة مــن المواطنيــن للمشــاركة في 

الفعالية بصورة متزايدة ومستمرة.

ــات كـــبـــيـــرة مـــــن الـــجـــمـــهـــور ــ ــاع ــ ــط ــ حــــضــــور ق

افتتاح جناح “بابكو” في “سيتي سنتر”

للتواصل: 17111509

البحريــن،  مطــار  شــركة  رّحبــت 
إدارة  عــن  المســؤولة  الجهــة 
وتشــغيل مطــار البحريــن الدولــي، 
بطيــران فــاي جــوردان األردنيــة، 
وذلــك فــي أعقــاب قيــام الشــركة 
بتدشين خدمة الرحات المباشرة 

عمــان  األردنيــة  العاصمــة  بيــن 
شــهر  حتــى  البحريــن  ومملكــة 
حالًيــا  تشــّغل  إذ  المقبــل،  نوفمبــر 
الخدمــة مــرة أســبوعًيا بيــن مطار 
ومطــار  الدولــي  عليــاء  الملكــة 

البحرين الدولي.

الــذكاء  جمعيــة  مســاعي  إطــار  ضمــن 
االصطناعــي في دعم المــرأة البحرينية 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي وعلوم 
المســتقبل وتماشــيًا مــع رؤيــة المجلس 
االبتــكار  ســنة  فــي  للمــرأة  األعلــى 
كرمــت  التكنولوجيــة،  المجــاالت  فــي 
الجمعيــات ســيدات بحرينيــات في هذا 
المجال ودعمهن على تقديم ورش عمل 

فــي االبتــكار التــي ضمــت شــبابي تكــو 
بــي اي بــي اف ومســتقباً إنســانيا تــك 
والمــرأة فــي الــذكاء االصطناعــي وعدة 
مؤتمرات اخرى في إطار جهود ذاتيه.  
التمييــز  شــهادة  وقــدم جاســم حاجــي 
إلــى إحدى المتميزات والمبدعات حنان 
فــي  والباحثــة  االختصاصيــة  العلــي 

الموارد البشرية.

مطار البحرين يستقبل “فالي جوردان”
“الذكاء االصطناعي” تدعم المرأة البحرينية

”Friday Brunchism“ انتركونتيننتال ريجنسي” يطلق“

“بتلكو” توزع أكياسا صديقة للبيئة بمجمع وادي السيل

تأكيــًدا علــى دعمهــا للمبــادرات الســاعية للتقليــص التدريجــي من اســتخدام المنتجات 
الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد ونشــرها للوعــي بخطــورة هــذه المــواد وآثارها 
البيئية على نطاق أوسع، قام فريق بتلكو للمسؤولية االجتماعية “ناسنا” مؤخًرا بتوزيع 

أكياس قابلة إلعادة االستخدام على مرتادي مجمع وادي السيل في منطقة الرفاع. 

لألكيــاس  العالــي  لاســتهاك  ونظــًرا 
الباســتيكية فــي المجمعــات التجاريــة 
بــادر  فقــد  الســوبرماركت،  ومحــات 
قابلــة  أكيــاس  بتوزيــع  “ناســنا”  فريــق 
المتســوقين  علــى  االســتخدام  إلعــادة 

فــي المجمــع، لتشــجيعهم وحّثهــم على 
اتخاذ وســائل بديلة وتغيير الممارسات 
والعادات التي تنعكس سلبًا على البيئة 
الطبيعيــة، وذلــك تحــت شــعار “فلنعمل 

معًا من أجل بيئة أفضل لنا وألبنائنا”.

والجديــر بالذكــر أن هــذه مبــادرة أولــى 
اســتخدام  مــن  التدريجــي  للتقليــص 
المنتجــات الباســتيكية، والتــي ســوف 
داخــل  المبــادرات  مــن  سلســلة  تليهــا 
الجهــود  مــع  تماشــيًا  الشــركة  وخــارج 
الســاعية لحمايــة البيئــة علــى مســتوى 
العالــم والمبــادرة الوطنية التــي أطلقها 
والراميــة  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
اســتخدام  مــن  التدريجــي  للتقليــص 

المنتجات الباستيكية ذات االستخدام 
الواحد في مملكة البحرين.

المشــاركة  علــى  بتلكــو  تحــرص  كمــا 
البيئيــة  المبــادرات  الفّعالــة لدعــم آخــر 
التنميــة  تحقيــق  فــي  تســهم  التــي 
المســتدامة للمملكة من خال برنامجها 
الخــاص بالمســؤولية االجتماعيــة، بمــا 
يعكــس التزامهــا تجاه االرتقــاء بخدمة 

المجتمع.
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نظمــت شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، الشــركة الرائــدة فــي قطاعــات عــدة 
فعاليتهــا الســنوية الثانيــة للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي 

مملكة البحرين وذلك في مركز إبراهيم خليل كانو للتدريب.

يأتــي تنظيــم هــذه الفعاليــة التزامــًا 
المبــادرات  بتشــجيع  الشــركة  مــن 
للنهــوض  الهادفــة  المجتمعيــة 
علــى  الضــوء  وتســليط  بالمجتمــع 
لدعــم  والوســائل  الطــرق  مختلــف 
القطاع الصحي المحلي. وشارك في 
هــذه الفعاليــة أكثر مــن 100 موظف 
وموظفة من مختلف أقسام الشركة 
بلغت تبرعاتهم من الدم 90 وحدة. 

وتحــدث الرئيــس التنفيــذي لشــركة 

إبراهيــم خليل كانــو، مايك برايتمور 
المستشــفيات  إمــداد  “يعــد  قائــاً 
والمراكــز الصحيــة بالــدم باســتمرار 
علــى حيــاة  للحفــاظ  أمــرًا ضروريــًا 
المرضى ولغيرها من االســتخدامات 
شــركة  فــي  نتعهــد  لذلــك  الطبيــة. 
نواصــل  أن  كانــو  خليــل  إبراهيــم 
والمبــادرات  األنشــطة  هــذه  دعــم 
المجتمعية ونشــكر جميع الموظفين 

الذي شاركوا في هذه الفعالية”.

“إبراهيم خليل كانو” تنظم فعالية للتبرع بالدم

شــركة  مؤخــرا،  البحريــن  زيــن  أقامــت 
االتصــاالت الرائــدة في المملكة، حفل عشــاء 
بمناســبة العيــد فــي المركز البحرينــي للحراك 
الدولــي وذلــك كجــزء مــن التزامهــا بتقديــم 
العطــاء للمجتمع. حيث حضر الحفل موظفو 
شــركة زين البحرين وفريق اإلدارة الذي ضم 
المديــر التنفيــذي إلدارة االتصــال وعاقــات 

المســتثمرين بزيــن البحريــن عبدهللا بن خالد 
المركــز  إدارة  إلــى جانــب فريــق  آل خليفــة، 
البحرينــي للحــراك الدولــي، الذي ضــم رئيس 
للحــراك  البحرينــي  المركــز  إدارة  مجلــس 
الدولــي عــادل المطــوع. اختتم حفل العشــاء 
زيــن  مــن  مقدمــة  أجهــزة  علــى  بســحوبات 

البحرين.

“زين” تقيم حفل عشاء بمناسبة العيد



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

تقتنع أن للرياضة تأثيرًا كبيرًا في الوضع 
الصحي. 

تصرفاتك األخيرة تثير االستغراب، راجع 
حساباتك. 

أنت تنفق بال هوادة، وال تدرك أن معينك بدأ 
ينضب. 

يستحسن أن تتعلم من أخطاء الماضي لتنجح.
 

تحاول االنتقام من نفسك وتهمل وضعك 
الصحي.

تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر.

ال تحاول اإلكثار من رفع أشياء ثقيلة.
 

تبدأ األعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى 
مسارها. 

قد يصاب أحد األشخاص المقربين منك بوعكة.
 

جابه السمنة التي أصابتك بالعزيمة على اتباع 
حمية. 

قد تعرف نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع 
شخص.

يوم وقاية خير من أيام عالج، اهتم بنفسك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 أغسطس

 2017
 إعصار هارڤي يضرب 

ة  والية تكساس األمريكيَّ
ويتسبب ِبفيضانات 

غزيرة وأضرار بالغة 
في الُممتلكات، 

وُيؤدي إلى مقتل ما يزيد 
عن 3 أشخاص

تواصل الفنانة منة 
فضالي التدريبات 

المكثفة مع عمر بوبو 
مدرب الكيك بوكسنج، 
وذلك استعدادا لدورها 
في فيلم “ماكو”، حيث 

يتطلب الدور تنفيذ 
بعض المشاهد الصعبة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الكوميديــا الهادفة في “خلك شــنب” واألصالة في “مســك”

أفالم إماراتية ناجحة في البحرين

تدخــل األفــالم اإلماراتيــة بقــوة فــي 2019 مضمــار الســباق الســينمائي داخــل 
وخــارج الخليــج العربــي اليــوم مــن خــالل قصــص إماراتيــة جميلــة عن الشــكل 
اإلماراتــي الشــعبي بأســلوب كوميــدي وشــعبي خفيــف، وتســتعد الســينما فــي 
البحريــن الســتقبال قريبــا فيلمــان ســيكون لهمــا قــوة وحضور بســبب اإلنتاجية 
واإلخــراج المتقــن باإلضافــة إلــى القصــة والتمثيل بالطبــع، الفيلمــان هما “خلك 
شــنب” و”مســك” وهــذه دعــوة للجمهور في البحريــن للحضور والدعــم الخليجي 
لإلنتــاج الفني الســينمائي خصوصــا وان هذه األفالم تحقــق العديد من الجوائز 
واالحترام في المهرجانات الخليجية والعالمية، وشهدت الحركة السينمائية في 
اإلمارات في الســنوات األخيرة طفرة غير مســبوقة في إنتاج األفالم التجارية 
خصوصًا الكوميدية التي حققت نجاحًا وصدى كبيرين، وكانت بمثابة المنافس 
القــوي فــي شــباك التذاكر مع األفالم العربية واألجنبيــة األخرى، بعد أن نجحت 

في كسب ثقة الجمهور.

خلك شنب

في باكورة شــراكة سينمائية من خالل 
شركة اإلنتاج السينمائي »غبشة فيلمز« 
التــي تجمــع بيــن كل من الســينمائيين: 
علــي المرزوقــي وعامــر ســالمين المري 
وهاني الشيباني سيقدمون لنا في دور 
الســينما البحرينيــة تجــارب ســينمائية 
نــص  خــالل  مــن  للجمهــور  متميــزة 
وسيناريو، وإخراج في مجال الصناعة 
السينمائية الواعدة، وتسعى من خاللها 
عــن فيلميــن  يقــل  عــدد ال  إنتــاج  إلــى 
ســينمائيين ســنويًا، وكذلــك المشــاركة 
في إدارة المشــاريع الســينمائية لصناع 
ســينما محليين ومشــاركتهم في جميع 
الفيلــم  إلنتــاج  اإلبداعيــة  المراحــل 
الســينمائي. وبالعودة للفيلم الكوميدي 
المرتقب يروي خلك شــنب قصة ثالثة 
شــباب أصابهم تغير كبيــر في حياتهم، 
حيــث إنهم اســتيقظوا وجدوا أنفســهم 
عليهــا،  كانــوا  للتــي  مغايــرة  بأحــوال 

حتــى أن أماكنهــم قــد تغيــرت ووصلوا 
ألوضــاع مزية، جعلتهــم يبحثون وراء 
خــالل  بذلــك  أوصلهــم  الــذي  الســبب 
تحــت  ينــدرج  الــذي  الفيلــم  أحــداث 

القالب الكوميدي والمثير.
“خلــك شــنب” بطولــة: عمــار آل رحمــة، 
عبــدهللا  محمــد  علــي،  عبــدهللا  ســعد 
الكندي، تأليف: خالد الجابري، وإخراج: 
هانــي الشــيباني وهو مخــرج أول فيلم 
إماراتــي بتاريــخ الســينمات اإلماراتيــة 

والذي تم عرضه عام 2005.

مسك

حضــرت فيلم المخرج اإلماراتي حميد 
الســويدي »مســك« فــي مهرجــان العين 
فيــه  تكريمــه  وتــم  األول  الســينمائي 
بعــد ان حصــد جائــزة الصقــر اإلماراتي 
ألفضــل فيلم طويــل، وقيمتهــا 50 ألف 
درهــم. العمــل ســيعرض هــذا األســبوع 
شــركة  عــروض  ضمــن  البحريــن  فــي 
البحريــن للســينما وفوكس ســينكو في 

شاشــاتها وهو فيلم جميل جدا يشــارك 
فــي بطولتــه ونخبــة مــن المبدعين في 
اإلمــارات الشــقيقة ويتميــز الفيلــم بأنه 
يقــدم ثقافــة المجتمع اإلماراتــي للعالم 
ويــروي حميــد مــن خالله قصــة تفيض 
بالطابــع اإلنســاني، حــول »أحمــد« الذي 
يتخلــى عــن عملــه فــي إدارة المتاحــف 
المريــض،  والــده  رعايــة  أجــل  مــن 
فــي  عائلتــه  أعمــال  إلدارة  والتفــرغ 
بعــد  دخلــت  والتــي  العطــور،  مجــال 
مــرض الوالــد فــي ركــود تــام، ليدخــل 
أحمــد علــى إثر ذلك فــي مواقف صعبة 
زوجتــه،  عــن  االنفصــال  علــى  تجبــره 

األمــر الــذي يحّوله إلى رجــل ناقم على 
الطبيعــة البشــرية، ما يؤثــر في عالقته 
مــع طفلــه المنعــزل عبــد الرحمــن البالغ 
مــن العمــر 12 عامــًا، ومع مــرور الوقت، 
يكتشف األب عدم وجود عالقة تفاهم 
بينــه وبيــن ابنــه، وأن لــكل منهمــا لغتــه 
الخاصــة، فــي وقــت يبــدأ الشــك يعمــر 
قلبــه، حــول الهــدف من عودة شــقيقته 
مــن رحلتهــا حــول العالم، حيــث يعتقد 
أنهــا عــادت للحصــول علــى حصتها من 
الميــراث فــي حال وفــاة والدهما، وفي 
الوقــت نفســه ُتفاِجــئ طليقتــه الجميع 
برفــع دعــوى قضائيــة ضــده لمنعــه مــن 
رؤيــة ابنــه، ُمدعية أنهــا ال تريد أن يرى 

ابنها موت جده البطيء.
الفيلم شارك في العديد من المهرجانات 
التــي أقيمــت فــي دول مختلفــة منهــا 
المغــرب وبنغالديــش وأمريــكا وتركيــا 
وتأليــف  إخــراج  مــن  والهند.الفيلــم 
حميد الســويدي، وبطولــة محمد أحمد 
جمعــة  وضاغــن  الجنيبــي  وســهيل 

ومناهل العوضي.

لقطة من فيلم خلك شنب

الفيلم االماراتي مسك جدير بالمشاهدة فريق عمل خلك شنب

رجحــت دراســة حديثــة أن مواقــع التواصــل االجتماعــي ربمــا ال يكون لها 
أضــرار مباشــرة علــى المراهقين، لكنها قــد تقلل الوقت الــذي يقضونه في 

أشياء مفيدة للصحة، مثل النوم وممارسة نشاط رياضي.

ونقلــت “هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة” 
)بي بي سي( عن باحثين بريطانيين 
شــاركوا في إعداد هذه الدراســة إن 
علــى اآلبــاء منع اســتخدام الهواتف 
الذكيــة فــي غــرف النــوم بــدءا مــن 
العاشرة مســاء وتشجيع األبناء في 
ســن المراهقــة على ممارســة نشــاط 

رياضــي. وأشــارت الدراســة إلــى أن 
للمضايقــات  عرضــة  أكثــر  الفتيــات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ممــا قــد يعرضهــن لضغــوط نفســية، 
لكنها أوضحت أن الضغوط النفسية 
هــذه  بســبب تصفــح  الفتيــان  علــى 

المواقع تحتاج إلى مزيد البحث.

أضرار السوشال ميديا على الشباب
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 1896
 اندالع الحرب اإلنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت نحو 40 دقيقة.

 
 1865

 تشارلز جيتس، نائب رئيس الواليات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسالم العام 1925.

 1915
 مولد نورمان رامسي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام 1989.

 1992
 إعصار أندرو يجتاح والية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دوالر.

 813
 المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخالفة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه.
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نشــرت الصفحــة الرســمية لبرنامــج “عــرب وود”، تصريحات 
منسوبة للفنانة شيري عادل تؤكد خاللها طالقها من الداعية 
معز مســعود، بعد عام كامل من الشــائعات التي انطلقت 
خاللها أنباء تؤكد الطالق، وكانت شــيري ومعز ينفيان الخبر 
بشكل مســتمر. وقالت شــيري في تصريحاتها التي نشرها 

البرنامــج، إنهــا أعلنــت انفصالها عــن معز، وأكدت اســتمرار 
الصداقــة بينهما والتعاون الفنــي بينهما كمنتــج وفنانة، وكان 

مسعود قد أعلن زواجه من شيري عادل عبر بيان رسمي.

أحيــا الفنان محمــد عبده حفاًل غنائيًا ســاهراً بحضور حشــد 
جماهيري كبير في مصر، واســتمر الحفل حتى الســاعات 
األولــى من صباح اليوم التالي. ووصف “فنان العرب” هذه 
الســهرة الغنائية بأنها ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن 
وصفه بأنه نخبوي، ســّميع، راٍق ومتعّطش لما هو طربي. 

وتأكيــداً على مهنية فنــان العرب وحرفيتــه وحبه لمهنته، 
واحترامــًا منه لجمهــوره أجرى عبــده مع الفرقة الموســيقية 

الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات.

كشــف الفنان أحمد العونان عن أحدث مشــاريعه الســينمائية “مارد 
المرقــاب” المتوقــع عرضه قريبًا عبر شاشــات الســينما المحلية 
والخليجيــة. وقــال العونــان إن الفيلم مــن تأليف وإخــرج ناصر 
الجزاف، ومن بطولة شــهاب حاجيه، وناصر الجزاف، وعلي حسين 
دشتي، وهيام الحسن، ونورهان طالب، وعبدالله ميد، وعبدالرحمن 

الحميــدي، وتقع أحداثــه في إطار كوميــدي بحت، متمنيــًا أن ينال 
إعجاب الجمهور. من جهة أخرى، يواصل العونان عروض مسرحية “ليلة 

زفته” من تأليف أحمد العوضي، وإخراج عبدالله البدر، سينوغرافيا محمد الزنكوي.

مارد المرقابحفل محمد عبدهطالق شيري

طارق البحار



ذكرى وفاتها.. رجال في حياة أمينة رزق

برهنت سكارليت جوهانسون على أنها ليست فقط بطلة خارقة،  «
ولكن نجمة سينمائية ناجحة للغاية، حيث تصدرت قائمة مجلة 

“فوربس” ألعلى الممثالت أجراً في 2019، للعام الثاني على التوالي، 
بحسب “وكالة األنباء األلمانية”. ووفقًا للقائمة افإن جوهانسون 

التي تشتهر حاليًا بأداء شخصية “بالك ويدو” في فيلم “أفنجرز إند 
جيم” )المنتقمون: نهاية اللعبة( جاءت في الصدارة بحصولها على 56 

مليون دوالر بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019.

تمــر هــذه األيــام ذكــرى رحيــل الفنانــة الكبيــرة أمينــة رزق راهبــة ألفن وأشــهر أم في 
الســينما المصريــة حيــث رحلــت عــن عالمنــا في 24 اغســطس عــام 2003. واشــتهرت 
أمينــة رزق بلقــب راهبــة أو عذراء ألفن ألنها لم تتزوج رغم أنها اشــتهرت بأدوار األم 
وكانــت أفضــل مــن جســد األمومة على الشاشــة حتى أنهــا عرفت في الوســط الفني 

بلقب “ماما أمينة”.

ورغم أنها اشتهرت بأدوار األم إال أن راهبة 
ألفن كانت في بدايتها تقدم االستعراض 
ألــفــتــاة  أدوار  ــؤدى  ــ وتـ وتـــرقـــص  وتــغــنــى 
الجميلة المرغوبة، وتداول الكثيرون عنها 
أنها أحبت الفنان الكبير يوسف وهبي حبا 
كبيرا ولكن هذا الحب ربما كان من طرف 

واحد لهذا لم يتوج بالزواج.
الصادرة  الكواكب  أعداد مجلة  وفي أحد 
عن  رزق  أمــيــنــة  تــحــدثــت   1953 عــــام 
مــشــوارهــا الــفــنــي وســبــب عـــدم زواجــهــا 
الشباب  فــي ســن  مــازالــت  وقتها  وكــانــت 
أرى في كل مأساة أجسدها  ”كنت  قائلة: 
أو أقرأها أن الرجل كان سببا فيها بعدما 
يسلط على المرأة مغناطيس الحب، لذلك 
كرهت الحب بسبب الكوارث التي يسببها 
الرجال”،  عــدوة  لقب  على  أطلقوا  ولذلك 
لن  الــرجــال ولكنها  تــحــتــرم  أنــهــا  مــؤكــدة 

تتزوج وستتفرغ للفن.
 وفي عدد آخر من أعداد مجلة الكواكب 
رجــال  بــعــنــوان  مــقــاال  رزق  أمــيــنــة  كتبت 
فــي حــيــاتــي، وذكـــرت أنــهــا عــرفــت الحب 
ــرابــعــة عشر  ألول مـــرة وهـــى فــي ســن ال
أحبت  ووقتها  الفنية  في مستهل حياتها 
شابا قويا المع االسم محاطا بكل أسباب 
وربما  اســمــه،  تذكر  ولــم  والمجد  الشهرة 
الكبير يوسف  الفنان  الشاب هو  كان هذا 
وهبي، مؤكدة أنها أحبت هذا الشاب الذي 
يلتفت  لم  لم تذكر اسمه في صمت وأنه 
لهذا الحب، ولم تجرؤ على اإلفصاح عن 
حبها حتى قرأت خبر خطبته إلحدى بنات 
الصدمة  من  فسقطت  المعروفة  العائالت 

وأغمي عليها.
وأشارت راهبة الفن إلى أن الفنان مختار 
ــد زمــالئــهــا فـــي فــرقــة  ــان أحــ ــ عــثــمــان وكـ

بها  واضحا  اهتماما  يبدى  كــان  رمسيس 
وصرح لها بحبه ورغبته في الزواج منها 
ولكنها لم تبادله حبا بحب. وتابعت أمينة 
رزق متحدثة عن الرجال الذين أبدوا حبهم 
إلى أن  الزواج منها مشيرة  لهم ورغبتهم 
كان  رمسيس  مدير مسرح  قاسم وجــدي 

يغار عليها ويهتم بها اهتماما كبيرا حتى 
أنه منع كل فناني الفرقة من االقتراب من 
حجرتها أو التحدث معها في غير شؤون 
بذلك  والــدتــهــا  عــرفــت  وعــنــدمــا  التمثيل، 
قررت أن تحضر معها المسرح يوميا لتمنع 

قاسم وجدي نفسه من االقتراب منها.

الثالثاء
27 أغسطس 2019 
26 ذو الحجة 1440
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“أم كي ســتوديو” مشــروع فني كبير ســيخدم الســاحة الفنية والمبدع البحريني في كافة الميادين، فهو مجهز بأحدث األجهزة 
العالميــة لمواكبــة العصــر بفريــق عمــل شــبابي متكامــل تحت قيــادة مديره العام الفنان إســماعيل مــراد الذي يراهــن على روح 

الشباب البحريني المتميز سواء في اإلخراج أو المونتاج والمكساج أو الصوت واإلضاءة والمكياج وغيرها. 

عن  وسيعلن  فعليا  بــدأ  االســتــوديــو  نــشــاط 
المقبل  سبتمبر  شــهــر  فــي  رســمــيــا  إشــهــاره 

ليكون إضافة جديدة في سماء اإلبداع.
“البالد” زارت االستوديو وسجلت هذا اللقاء 

مع مديره العام إسماعيل مراد:

نبذة عن “ام كي استوديو”؟ «

صاحب االستوديو هو محمد خليل الخاجة 
وقد تم افتتاحه في شهر يناير العام 2019 
وفق  يسير  العمل  كــان  الــوقــت  ذلــك  ومنذ 
لغاية ما  برنامج وخطة بعيدة عن األنظار 
بعد شهر رمضان حينما أسندت إلي مهمة 
العمل  بدأنا  بعدها  ومن  االستوديو،  إدارة 

الفعلي في االستوديو.

ما أعمال االستوديو؟ «

االســـتـــوديـــو عـــبـــارة عـــن مــديــنــة إعــالمــيــة 
ما  فكل  الــفــن،  ميادين  كــل  تخدم  مصغرة 
يحتاجه الفنان سيجده في االستوديو، من 

تصوير فيديو “ اكبر سي ج أي” 
المعدات  بكامل   8 فــي   8 عندنا  مــوجــودة   
الفيديو  لتصوير  متطور  صوتي  ونــظــام   ،“
المكياج  االستوديو  يقدم  وكذلك  كليبات، 
والمونتاج،  واإلخــــراج،  الــنــصــوص،  وكتابة 
األفالم  لتصوير  مجهز  االستوديو  وغيرها. 
ــة  ــ ــي ــتــلــفــزيــونــيــة واإلذاعــ والــمــســلــســالت ال

والدعايات.

فريق العمل في االستوديو؟ «

لقد حرصت على أن يكون فريق عملي من 
الشباب البحريني العاشق للفن والموهوب، 
خيال  ولديهم  متجددة  طاقة  الشباب  الن 
يمنع  ال  وهــذا  أمــامــهــم،  والمستقبل  واســع 
الخبرات  أصحاب  نحن  وجودنا  من  طبعا 
ــمــســاعــدة والــتــوجــيــه.  ورائـــهـــم لــلــدعــم وال
الشباب في االستوديو هم األساس، فمنهم 
الماكير  ــعــازف ومــنــهــم  ال الــمــطــرب ومــنــهــم 
مهندس  ومــنــهــم  األزيــــاء  مختص  ومــنــهــم 

الديكور ومنهم الكاتب.

كم عمل أنجز في االستوديو لغاية  «
اآلن؟

الكوميدية  المسرحية  برومو”   “ عملنا  لقد 
ــداد” التي  االجــتــمــاعــيــة “عــنــتــر مــو ابـــن شــ
وصورنا  الماضي،  الفطر  عيد  في  عرضت 
تصوير  إلــى  باإلضافة  القرقاعون”   “ أيضا 
الــســعــدون  محمد  للفنان  كليب  فــيــديــو   3
نشتغل  وحــالــيــا  بــوعــالي،  نجمة  وزوجــتــه 

على عدة أعمال مطلوبة.
هل هناك مرافق أخرى في االستوديو؟

نـــعـــم، تـــوجـــد ســـاحـــة خــارجــيــة بــاإلمــكــان 
من  قــاعــة  ويــقــابــلــهــا  قــريــة،  إلـــى  تحويلها 
الممكن االستفادة منها في عمل البروفات 
من  استخدامها  تــم  وبالفعل  المسرحية، 

قبل فريق مسرحية “ يا اني يا بطة” لعمل 
البروفات لمدة 22 يوما.

رسالتك للفنان البحريني؟ «

كان  أيــا  بحريني  ومــبــدع  فنان  لكل  أقــول 
وسوف  لك  مفتوح  االستوديو  تخصصه.. 
يقدم كل ما بوسعه من أجلك، فنحن نعمل 
وكلما  البحريني  بالفنان  االرتقاء  اجل  من 
فهذا  القمة،  إلــى  البحريني  المبدع  وصــل 

يعني نجاح البحرين.

هل قدم االستوديو ورش عمل  «
فنية؟

ورشــا  عملنا  رمــضــان  شهر  فبعد  بالتأكيد، 
ورشــة  الغناء،  ورشــة  مثل  متعددة،  فنية 

للتصوير  ورشـــة  المكياج،  ورشـــة  التمثيل، 
وورشــــــة الـــمـــونـــتـــاج، وقـــــدم هــــذه الــــورش 
الفنان  مثل  خبرة  أصحاب  وفنانين  أساتذة 
ــد الــعــمــيــري،  ــان راشــ ــن ــف عــبــدهللا ســـويـــد، وال
وســلــمــان الــزيــانــي، وعــبــدالــرحــمــن الــرويــعــي 

ويــوســف الـــدوســـري. وحــتــى انتم 
عمل  بإمكانكم  الصحافة  في 

ــمــــن يــــرغــــب فــي  ــ ورشــــــــة ل
اكتساب المعرفة في عالم 
الــصــحــافــة، االســتــوديــو 
مفتوح لكم في أي وقت. 

هل سيشكل “كي  «
أم” أستوديو 

إضافة للساحة 
الفنية في 

البحرين؟

بالتأكيد، فهمنا األول هو تخريج جيل جديد 
قاموسنا  في  وليس  والمواهب  الفنانين  من 
أبدا مسألة المادة...إطالقا...االستوديو يعمل 
على رفد الساحة بالكوادر الشابة المتخصصة 
الفنانين  من  نخبة  هناك  ان  القول  ويمكنني 
ــن خــريــجــيــن االســـتـــوديـــو  الـــشـــبـــاب مـ
مهرجان  في  قوة  وبكل  سينافسون 
الشبابي  للمسرح  حمد  بــن  خالد 
القادم وأنا على ثقة من إبداعهم. 
لها شأن في  مجموعة سيكون 
ــبـــل  ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

وبصمة.

متى سيتم إشهار االستوديو  «
رسميا؟

أول إشــهــار لــأســتــوديــو هــو هــذا الــلــقــاء مع 
جريدة البالد المعروفة بدعمها القوي للفنان 
به  تــقــوم  مــا  أمــانــة،  وتشجيعه.  البحريني 
الشكر  وتستحق  كبير  شــيء  الــبــالد  جــريــدة 
برومو   “ عمل  هي  الثانية  الخطوة  والثناء. 
بتصويره  سنقوم  لالستوديو  خاص  دعائي” 
فيه  ســيــشــارك  الــمــقــبــل  ســبــتــمــبــر   5-3 ــن  مـ
تعاونهم  ابــدوا  الذين  الفنانين  من  مجموعة 
منهم  والمحبة  والــتــقــديــر  الشكر  كــل  ولــهــم 
محمد،  منيرة  عبدهللا،  عماد  سويد،  عبدهللا 

البسام علي. كلمة أخيرة؟
أشكر جريدة البالد على جهودها المستمرة 
في خدمة الفن والمبدع البحريني، وأعيد 
مــا ذكــرتــه ســابــقــا...” أم كــي ســتــوديــو” 
ــكــل فـــنـــان بــحــريــنــي دون  مــفــتــوح ل
استثناء، ومن لديه موهبة سنكون 

أول الداعمين له.

فريق شبابي متكامل

متابعة مستمرة مع محمد الخاجة

ستودية مجهز بأحدث التقنيات

“أم كي ستوديو” منصة جديدة لخدمة المبدع البحريني
ــد الـــســـاحـــة بـــالـــكـــوادر الـــشـــابـــة الــمــتــخــصــصــة ــرف ــن ــل مــــــراد: س ــي ــاع ــم إس

أسامة الماجد
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ترامب يقترح مواجهة األعاصير بالقنابل النووية
وربما  للجدل،  المثيرة  تصريحاته  أحد  في 
لالنتقادات، اقترح الرئيس األميركي دونالد 
األعاصير  على  نووية  قنابل  إلقاء  ترامب 
ــي  ــ ــرب أراضـ ــضـ ــي تـــتـــالشـــى قـــبـــل أن تـ كــ
موقع  أفــاد،  ما  المتحدة، بحسب  الــواليــات 

آكسيوس لألنباء والتكنولوجيا.
مخصصة  جلسة  خــالل  أنــه  الموقع  وأورد 
المستجدات  ــر  آخـ عــلــى  الــرئــيــس  الطــــالع 
كان  إن  ترامب  ســأل  باألعاصير،  المتعلقة 
تتشكل  الــتــي  األعــاصــيــر  تعطيل  بــاإلمــكــان 
قنبلة  إلقاء  عبر  األفريقية  السواحل  فــوق 

نووية في عين العاصفة.
ترك  عــن هويته  لــم يكشف  مــصــدر  ووفـــق 
ــم يــتــســاءلــون  الــحــاضــرون االجــتــمــاع، وهـ

“كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا”.
ولــم يــحــدد مــوقــع “آكــســيــوس” متى جرى 
هــذا الــنــقــاش. وهـــذه ليست الــمــرة األولــى 
الــرئــيــس األمــيــركــي مثل  الــتــي يــقــدم فيها 
هذا االقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب 
مسؤواًل كبيرا عما إذا كان يجب على اإلدارة 
أن تأمر بقصف األعاصير لمنعها من الهبوط 

على اليابسة. وأشار موقع آكسيوس الى أن 
ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في 
المرة األولى. ورفض البيت األبيض التعليق 
على التقرير، لكن مسؤوال رفيعا في اإلدارة 

قال أن “قصد ترامب ليس سيئا”.
ــديـــدة بحسب  ــرامـــب لــيــســت جـ ــرة تـ ــكـ وفـ
األصل  في  تقديمه  تم  فاالقتراح  الموقع، 
من قبل عالم حكومي في الخمسينيات من 

القرن الماضي خالل والية الرئيس دوايت 
السطح  على  الفكرة  أيزنهاور. وتطفو هذه 
بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء 

يجمعون على أنها ال يمكن أن تنجح.
ــمــتــحــدة بــانــتــظــام  ــات ال ــ ــوالي ــ وتــتــعــرض ال
بــات   2017 ــام  عــ ــي  ــة، وفــ ــويـ قـ ألعــاصــيــر 
اليابسة  يــضــرب  إعــصــار  ــوى  أقــ ــي”  ــارفـ “هـ

األميركية خالل الـ12 عاما األخيرة.

كــشــف األطــبــاء عــن الــســبــب الــذي 
أرق رجال من مقاطعة جيانغتشي 
صــداعــا  يــعــانــي  وجــعــلــه  الصينية، 
أليما وأعراض الصرع نحو 30 عاما 

من حياته.
وذكر موقع AsiaOne، أن الصيني 
بـــدأ يــعــانــي صــــداع مــبــرحــا الــعــام 
29 عاما(.  آنــذاك  1989 )كان عمره 
وتعرض ألول هجمة لمرض الصرع 
اهتزت  عندما  الـــورق  لعبه  أثــنــاء 
يــداه وقــدمــاه وخــرجــت رغــوة من 
الرجل  وعــرض  وعــيــه.  وفقد  فمه 
نفسه على األطباء خالل 30 عاما، 
تلك  طــوال  السكينة  يلق  لــم  لكنه 

المدة ولم يشف من األلم.

لكن زيارته األخيرة لألطباء في  «
يوليو الماضي، أثمرت إيجابا 

على صحته، بعد أن طلب 
االختصاصيون منه صورة 

بالرنين المغناطيسي لدماغه، 
اكتشفوا منها وجود دودة 

بطول 10 سنتيمترات تعيش 
في رأسه.

دودة ضخمة تقطن في 
رأس صيني 30 عاما كشف تقرير اقتصادي عن وصول قيمة 

ســــوق ألـــعـــاب الــكــمــبــيــوتــر خــــالل الــعــام 
 68.5 دوالر،  مــلــيــار   152 إلـــى  الـــجـــاري 
األجهزة  ألعاب  مبيعات  من  تأتي  مليار 

المحمولة.
ووصــلــت قيمة االســتــثــمــارات فــي هذه 
 10 إلى  العام  عام ونصف  السوق خالل 
مليارات دوالر، ووفقا لموقع “تك كرانش” 
األلــعــاب  التكنولوجيا،  فــي  المتخصص 

تمثل نحو 33 % من إجمالي التطبيقات 
التي يتم تنزيلها على األجهزة المحمولة، 
على  المستخدمين  إنــفــاق  مــن   % و74 

تطبيقات هذه األجهزة.
مليار   2.4 نحو  فــإن  للتقديرات  ووفــقــا 
شــخــص ســيــكــونــون قــد مــارســوا ألــعــاب 
المفتوحة خالل  األجهزة  عبر  الكمبيوتر 
العالم  أنحاء  مختلف  في  الجاري  العام 

بما يعادل نحو ثلث سكان العالم.

ــار  ــدال بـــأن األخــب ال جــ
ــقـــصـــص الــمــفــبــركــة  والـ
حقيقية،  مشكلة  تمثل 
خــاصــة فـــي اإلنــتــرنــت 
ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
كــثــيــرون  يــســتــيــطــع  ال 
الــتــمــيــيــز بــيــن األخــبــار 
الصادقة وتلك المزيفة.

ــرت دراســـــة جـــديـــدة، نــشــرت  ــ فــقــد ذكـ
األميركية،  “فــوربــس”  مجلة  تفاصيلها 
بها  تتسبب  أن  يمكن  جــديــدة  أخــطــارا 
ذاكــرة  على  المزيفة  والقصص  األخــبــار 

اإلنسان.
ــدراســة الــتــي أجــرتــهــا كلية  وأظــهــرت ال

عندما  أنه  أيرلندا  في  الجامعية  كــورك 
أنــاس،  على  مفبركة  أخــبــار  عــرض  يتم 

فإنهم يستدعون ذكريات زائفة.
ويـــحـــاول “غـــوغـــل” و”فــيــســبــوك” الحد 
المغلوطة على  األخبار  انتشار هذه  من 
أن هذه  البعض  يعتقد  فيما  منصتيهما، 

الجهود ليست كافية.

رجل  قضية  فــي  لــنــدن  محكمة  تحقق 
أنه  اكتشف  ولــد،  بتربية  قــام  مــخــدوع 

ليس ابنه الحقيقي.
هو  لــلــطــفــل  الــحــقــيــقــي  األب  أن  تــبــيــن 
حبيب زوجته السابق، وعلم البريطاني 
أعــوام،   8 الطفل  عمر  كان  عندما  بذلك 
ــوى قــضــائــيــة وطـــلـــب من  ــ ــع دعـ ثـــم رفــ
أنفقه  الــذي  المال  إليه  تعيد  أن  زوجته 
عــلــى ابــنــهــا عــلــى مـــر الــســنــيــن. إضــافــة 
الــرجــل الحصول على  إلــى ذلـــك، يــريــد 

المعنوية، بحسب  األضرار  تعويض عن 
صحيفة “ميرور”.

من  كـــان  إذا  مــا  اآلن  المحكمة  وتــقــرر 
ــده  ــ ــار الــصــبــي بـــاســـم وال ــبـ الــمــمــكــن إخـ
الحقيقي، ادعى الرجل أن الطفل يجب 
أن يعرف الحقيقة، وكانت الزوجة ضد 
عن  الطفل  إخــبــار  القاضي  ومــنــع  هـــذا. 
تعبيره،  حد  على  حتى،  الحقيقي  األب 

“يحين الوقت”.
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تحذير.. األخبار المزيفة خطر على الذاكرة

زوج مغدور يقاضي زوجته إلنجابها طفال من حبيبها

ممثلة بوليوود كارينا كابور خان “وسط” تحيي 
الجمهور مع المصممين جوري وكانيكا ونماذج أخرى 

بعد تقديم عرض أزياء في اليك فاشون ويك في 
مومباي )أ ف ب(

التواصل  مــواقــع  على  كبيرا  غضبا  رمــضــان،  محمد  المصري  الفنان  أثـــار 
الجمعة  يوم  أقامه  ضخم  غنائي  حفل  في  عاريا  سجوده  بعد  االجتماعي 

الماضي، في بورتو جولف مارينا.
حيث  الحفل،  خالل  للجدل  مثيرة  بمالبس  الظهور  المصري  الفنان  وتعمد 
الغريب في  ولكن  الحفل،  فقرات  أسود شفاف، ضمن  قميص  بارتداء  قام 
األمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار، األمر الذي أثار سخرية 

كبيرة.
وهاجم الداعية السلفي المصري سامح عبد الحميد،  الفنان محمد رمضان، 
مؤكدا أنه ال يجوز له سجود الشكر بعد الغناء، زاعما أنه من المعصية أن 

يسجد اإلنسان شكرا على المعصية.
وتساءل عبد الحميد: “هل يشكر هللا على ارتكاب المحرم؟”، مردفا: “عليه 
نعمة،  تجدد  بسبب  تكون  الشكر  فسجدة  هللا،  ويستغفر  ويتوب  يندم  أن 
له  بل حدثت  نعمة،  له  تحدث  لم  رمضان  “محمد  وتابع:  نقمة”.  اندفاع  أو 
نقمة وغناء ورقص وانحالل، وسط نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت، 
واختالط الرجال بالنساء وفسوق وعصيان”، مردفا: “هذا من اللهو المحرم 

الذي نهانا هللا عنه”.

هجوم على فنان مصري سجد 
عاريا بعد الغناء

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يدعمها  جــديــدة  بيئية  مؤسسة  تعهدت 
كابريو  دي  لــيــونــاردو  األمــيــركــي  الممثل 
لمنطقة  كتبرع  دوالر  ماليين   5 بتقديم 
األمازون التي اكتسحتها حرائق الغابات.

األرض”  “تــحــالــف  ألــيــانــس  إرث  مؤسسة 
كابريو مع كل  الماضي دي  الشهر  أنشأها 

من لورين باول جوبز وبريان شيث.
غابات  األحد صندوق  المؤسسة  ودشنت 
على  موقعها  على  إعـــالن  فــي  األمــــازون 
اإلنـــتـــرنـــت. يــســعــى الــتــحــالــف أيــضــا إلــى 
الــحــصــول عــلــى تــبــرعــات لــلــمــســاعــدة في 
إصالح الغابات المطيرة البرازيلية، والتي 

تسمى “رئتا الكوكب”.
وأبلغ الخبراء االتحاديون البرازيليون عن 
عدد قياسي من حرائق الغابات في جميع 
أنحاء البالد هذا العام بزيادة مقدارها 84 
% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

سويفت  تايلور  األميركية  الفنانة  كشفت 
وجـــود  دون  مـــن  اآلن  تــتــحــرك  ال  بــأنــهــا 
كاميرات مراقبة تحيط بها من كل جانب 
ــادثـــة الــتــحــرش  ــك بــعــد حـ ــ وزاويـــــــة، وذلـ

الجنسي بها في العام 2013.
وأشارت إلى أن هذا اإلجراء جاء خشية 
ــد مـــن عــمــلــيــة الــتــحــرش  ــمــزي تــعــرضــهــا ل
الجنسي في أي مكان، بما في ذلك أثناء 
أن  على  مشددة  الــشــوارع،  في  أو  اللقاء 

االعتداء أو التحرش الجنسي “مؤلم”.
وكـــانـــت تــايــلــور ســويــفــت رفــعــت دعـــوى 
قضائية ضد منسق األغاني من كولورادو 
وفــازت  بها،  التحرش  بتهمة  مولر  ديفيد 

بالقضية العام 2017.
وقالت سويفت إنها رفعت مستوى األمان 
“إذا حدث أي شيء من  إنه  لديها بحيث 
هذا القبيل مرة أخرى، يمكننا إثبات ذلك 

من خالل لقطات فيديو من كل زاوية”.

دي كابريو يتبرع 
لحماية رئة األرض

بعد التحرش.. سويفت 
تالزم  الكاميرات قمة  في  المشاركين  الزعماء  زوجات  ماكرون  بريجيت  األولى  الفرنسية  السيدة  اصطحبت 

بلدة  على  األحــد  جولة  في  فرنسا(،  غــرب  )جنوب  بياريتس  في  المنعقدة  السبع  مجموعة 
إسبيليت في إقليم الباسك الفرنسي المعروفة بفلفلها.

وبعيدا عن األجواء السائدة في القمة، حضرت ست زوجات لرؤساء دول أو حكومات، من 
سكان  مع  الدردشة  قبل  الباسكي،  والغناء  التقليدية  للفنون  عروضا  ترامب،  ميالنيا  بينهّن 
وتّجار في شوارع إسبيليت التي تبعد نحو ثالثين كيلومترا عن بياريتس، بحسب ما أفاد 

مصور وكالة فرانس برس.
زيارة  قبل  التقليدية،  أوريسكو  برقصة  استقبلن  حيث  كامبو-لي-بان،  بلدة  إلى  توجهن  ثم 

متحف األديب الفرنسي إدموند روستان مؤلف مسرحية “سيرانو دو برجوراك”.

زوجات زعماء “G7”  في “أرض الفلفل”

فرقة الجيش الشعبي الكوري الشمالي تقدم عروًضا على مسرح الجيش 
الروسي خالل المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية “برج سباسكايا” في 

موسكو )أ ف ب( وأرادت بريجيت ماكرون من خالل هذه الجولة تعريف ضيفاتها على “الثقافة والتراث في إقليم 
الباسك” وعلى “المبادرات المحلية لحماية المحيطات”، بحسب مقربين منها.
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ترامب وميالنيا في قمة مجموع السبع
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