


المنامة- بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة إلى 
الصومـــال  جمهوريـــة  رئيـــس 
عبـــدهللا  محمـــد  الفدراليـــة 
محمد فرماجو؛ بمناســـبة ذكرى 

اســـتقال باد، أعربوا فيها عن 
أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهـــم له 
موفور الصحة والســـعادة بهذه 
وللشـــعب  الوطنيـــة،  المناســـبة 
الصومالـــي الشـــقيق مزيـــدا من 

التقدم واالزدهار.
 كما بعث صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء برقيتي تهنئة 
مماثلتيـــن إلـــى رئيس الـــوزراء 

الصومالي حسن علي خيري.

البحرين تهنئ الرئيس الصومالي بذكرى االستقالل

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم
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جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني زينل

عهد جديد من اإلصالح السياسي والديمقراطي

الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تهنئة من رئيســـة مجلـــس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل، رفعـــت فيهـــا إلـــى 
مقـــام جالتـــه الســـامي خالـــص التهانـــي 
الدولـــي  اليـــوم  بمناســـبة  والتبريـــكات 
باإلنجـــازات  مشـــيدًة  البرلمانـــي،  للعمـــل 
التـــي تحققـــت لمملكة البحريـــن في ظل 
قيادة جالة الملـــك ودعم جالته الكبير 
ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية منذ 
انطـــاق المســـيرة اإلصاحيـــة التنمويـــة 
الشاملة والمستدامة، والتي شكلت نقلة 
نوعيـــة فـــي المســـيرة الديمقراطيـــة في 
مملكة البحرين، من خال تبينها المبادئ 
التـــي تعـــزز دولـــة القانون والمؤسســـات 
التي بنيت على أسس دستورية عصرية 

وحضارية.
وأكدت رئيسة مجلس النواب في البرقية 
أن التعديـــات الدســـتورية المنبثقـــة عن 
ميثاق العمل الوطني دشنت عهًدا جديًدا 
مـــن اإلصـــاح السياســـي والديمقراطـــي 
في إطـــار الملكية الدســـتورية العصرية، 
وســـيادة القانون على أســـس من العدالة 
والشـــفافية، داعيـــًة المولى عـــز وجل أن 
ينعم علـــى جالة الملـــك بموفور الصحة 
والســـعادة ولمملكـــة البحريـــن مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
وقـــد بعث عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية 
شكر جوابية، إلى رئيس مجلس النواب، 
ردا علـــى برقيتها المهنئة بمناســـبة اليوم 

الدولي للعمل البرلماني.
وأشـــاد جالـــة الملك في برقيتـــه بنجاح 
مملكـــة البحريـــن فـــي تحقيـــق إنجازات 
نوعية متميزة في المجال البرلماني، في 
إطار قيام الســـلطة التشريعية بواجباتها 
الدســـتورية وممارســـة دورها البناء؛ من 

أجل خدمة الوطن.
كمـــا أعـــرب جالتـــه عـــن تقديـــره ألداء 
مجلـــس النواب، والذي يســـهم، بالتعاون 
مع الحكومة في دعم المســـيرة التنموية 
الرائـــدة، منوهـــا إلى أن مملكـــة البحرين، 
ماضية في تعزيز نهجها الحضاري القائم 

واالنفتـــاح  واالعتـــدال  الوســـطية  علـــى 
واحترام كل األديان والثقافات.

وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي 
خليفـــة، برقية تهنئة من رئيســـة مجلس 
النـــواب، بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للعمـــل 

البرلماني.
وأعربـــت زينـــل فـــي البرقية عـــن خالص 
الســـمو  لصاحـــب  تبريكاتهـــا  و  تهانيهـــا 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بهذه المناســـبة، 
إنجـــازات  مـــن  تحقـــق  مـــا  أن  مؤكـــدة 
للبحريـــن في ظـــل المســـيرة اإلصاحية 
التنمويـــة الشـــاملة والمســـتدامة لعاهـــل 
البـــاد، ومـــا تبذلـــه الحكومـــة مـــن دعـــم 
مســـتمر للســـلطة التشـــريعية خيـــر دليل 
تكـــون مملكـــة  أن  علـــى حـــرص ســـموه 
البحرين نموذجا ناجحا من نماذج الدول 
المتقدمة من خال ما نشهده من سلسلة 
المشـــروعات التطويريـــة المهمة التي تم 
إنجازهـــا علـــى مختلف األصعـــدة والتي 
تحمل بصمات رؤية ســـموه المســـتقبلية 

لخدمة مملكتنا الغالية.
وأكـــدت رئيســـة النواب حـــرص المجلس 
علـــى مواصلة التعـــاون القائـــم والمعهود 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
والنمـــاء  الخيـــر  فيـــه  مـــا  لـــكل  تحقيقـــا 
والتقدم للوطن والمواطن، داعية المولى 
عـــز وجـــل أن ينعـــم على صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء بالصحة والسعادة 
وعلـــى مملكة البحريـــن بمزيد من التقدم 

واالزدهار.
وبعـــث رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي 
خليفـــة، برقية شـــكر جوابية إلى رئيســـة 
مجلـــس النواب، رًدا على برقيتها المهنئة 
لســـموه بمناسبة االحتفال باليوم الدولي 
للعمل البرلماني، معرًبا سموه عن خالص 
شكره واعتزازه لرئيسة وأعضاء مجلس 
النـــواب على مشـــاعرهم الوطنية النبيلة 
متمنيا ســـموه لهم التوفيق والسداد فيما 
يبذلونه من جهود مخلصة لنهضة وتقدم 

مملكة البحرين.
وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء في برقيتـــه، بالنجاحات الطيبة 
التـــي يوالـــي تحقيقهـــا مجلـــس النـــواب، 
مؤكـــًدا ســـموه مواصلـــة دعمـــه للتعـــاون 
الوثيق القائـــم والمعهود بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية ومســـاندة سموه 
الدائمة للمجلس النيابي تحقيًقا لرسالته 
النبيلـــة ولـــكل مـــا فيـــه االرتقـــاء بالوطن 

والمواطن.
كمـــا تلقى ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقية تهنئة من رئيســـة 
مجلـــس النـــواب بمناســـبة اليـــوم الدولي 

للعمل البرلماني.
ورفعـــت رئيســـة مجلس النـــواب خالص 
الســـمو  لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بهـــذه المناســـبة، منوهـــًة بـــأن مـــا تحقق 
مـــن إنجـــازات لمملكـــة البحريـــن في ظل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل الباد 

صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وما تبذلـــه الحكومة من دعم 
مســـتمر للســـلطة التشـــريعية لهـــو خيـــر 
بـــأن تكـــون  دليـــل علـــى حـــرص ســـموه 
البحرين نموذًجا ناجًحا من نماذج الدول 
المتقدمـــة من خال ما تشـــهده البحرين 
من سلســـة مـــن المشـــروعات التطويرية 
رؤيـــة  بصمـــات  تحمـــل  التـــي  المهمـــة 

الحكومة المستقبلية لخدمة البحرين.
علـــى  النـــواب  وأكـــدت حـــرص مجلـــس 
مواصلـــة التعـــاون القائـــم والمعهـــود بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيًقا 
لكل ما فيه الخبر والنماء والتقدم للوطن 
وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــة  والمواطـــن، 
أن ينعـــم علـــى ســـموه بموفـــور الصحـــة 
والعافية والســـعادة ولمملكتنا مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
وبعـــث ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، برقية شـــكر جوابية 
النـــواب ردا علـــى  رئيـــس مجلـــس  إلـــى 
برقيتهـــا المهنئة بمناســـبة اليـــوم الدولي 
عـــن  ســـموه  وأعـــرب  البرلمانـــي.  للعمـــل 
شـــكره وتقديره لرئيسة وأعضاء مجلس 
النـــواب على ما يبدونه مـــن تعاون مثمر 
مـــع الســـلطة التنفيذيـــة والـــذي انعكـــس 
جلًيـــا علـــى ســـير العمليـــة التنمويـــة في 
مملكة البحرين عبر استمرار تنفيذ جميع 
المبـــادرات والخطـــط والمشـــروعات بمـــا 
يرفد القطاعات كافة ويسهم في تحقيق 

مزيد من المنجزات الوطنية.
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سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

تعاون السلطتين عزز مسيرة اإلنجازات

قرينة عاهل البالد تهنئ حصة بنت خالد بمنحها دبلوم اإلنجاز من “األولمبية الدولية”

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهاني الصالح

الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تهنئـــة من رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الدولـــي 
للعمـــل البرلماني. وأعـــرب رئيس مجلس 
الشـــورى عن خالص التهاني والتبريكات 
إلـــى المقام الســـامي لجالـــة الملك بهذه 
المناســـبة، وعـــن جزيـــل الشـــكر وعظيـــم 
الدائـــم  اهتمـــام جالتـــه  علـــى  العرفـــان 
مجلـــس  ألعمـــال  المســـتمرة  ومتابعتـــه 
الشـــورى؛ بهـــدف تحقيـــق مـــا فيـــه خيـــر 
وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  ومصلحـــة 
الكريـــم، ومواصلـــة النهـــج الديمقراطي، 
والتطويـــر  والتنميـــة  الخيـــر  ومســـيرة 

والتحديث في العهد الزاهر لجالته.
وأكد رئيس مجلس الشـــورى أن احتفال 
العالـــم بهـــذا اليـــوم يمثـــل اعتراًفـــا دولًيا 
بالـــدور المحوري الذي تلعبـــه البرلمانات؛ 
باعتبارهـــا أحد أهم ركائـــز الديمقراطية، 
حيـــث يبـــرز دور البرلمانـــات مـــن خـــال 
ســـن التشـــريعات والقوانين التي تســـهم 
بشـــكل كبير في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، معاهـــًدا جالـــة الملـــك على 
مواصلـــة العمـــل بـــكل أمانة ومســـؤولية 
وإخاص لتكريس أســـس الديمقراطية، 
ووضع السياســـات والتشريعات المائمة 
وترســـيخ  والتنميـــة  البنـــاء  أجـــل  مـــن 
االســـتقرار والرخاء في مملكـــة البحرين 
المشـــترك  التعايـــش  مبـــدأ  وتعزيـــز 
والتســـامح واأللفـــة والمحبـــة؛ مـــن أجل 
المصلحـــة  وتقديـــم  الصفـــوف  رص 
وتلبيـــة  اعتبـــار  كل  فـــوق  الوطنيـــة 
لطموحـــات شـــعب البحرين نحـــو المزيد 
مـــن التطور والتقـــدم الحضـــاري تحقيقا 
لمســـتقبل أفضل لألجيال القادمة، سائاً 
المولى أن يحفظ صاحب الجالة ويديم 

علـــى جالته نعمة الصحة والعافية، وأن 
يحفـــظ البحريـــن وشـــعبها ويحقـــق لهـــا 
مـــا تصبو إليه مـــن عزة ورخـــاء في ظل 

القيادة الحكيمة لجالته.
الجالـــة  البـــاد صاحـــب  عاهـــل  وبعـــث 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية 
شكر جوابية إلى رئيس مجلس الشورى 
ردا علـــى برقيتـــه المهنئة بمناســـبة اليوم 

الدولي للعمل البرلماني.
وأشـــاد جالة الملـــك في برقيتـــه بالدور 
الطليعـــي لمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
العمـــل التشـــريعي والرقابـــي، بمـــا يعـــزز 
المســـاهمة البرلمانية الفعالة في مســـيرة 
القوانيـــن  وتطويـــر  الشـــاملة  التنميـــة 

والتشريعات. 
وأعرب جالته عـــن تقديره لألداء البناء 
لمجلـــس الشـــورى، فـــي إطـــار مواصلـــة 
التعاون المثمر مع الســـلطة التنفيذية بما 

يحقق المزيد من اإلنجازات.
وتلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة مـــن رئيس مجلس 
الشـــورى، رفع فيها أســـمي آيـــات التهاني 
والتبريكات لســـموه بمناسبة ذكرى اليوم 

الدولي للعمل البرلماني.
 وقـــال الصالح، في برقيته “أتشـــرف بأن 
أعـــرب عن أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما 
لمســـناه من سموه من تعاون مثمر وبناء 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
الـــذي عكـــس با شـــك توجيهات ســـموه 
المخلصـــة لارتقـــاء بمملكـــة النهوض بها 

في المجاالت كافة”.
 وأشـــاد رئيس مجلس الشـــورى بمواقف 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
وتعـــاون الحكومـــة الدائـــم مـــع مجلـــس 
الشـــورى، مـــا نتج عنـــه اإلنجـــازات التي 

تـــم تحقيقها من خال إقـــرار العديد من 
مشـــاريع القوانيـــن، التـــي تؤكـــد حـــرص 
واهتمام ســـموه لتحقيق رؤيـــة وأهداف 

النهج اإلصاحي لعاهل الباد.
 وأضاف أن الحكومة بقيادة سموه تعمل 
عمـــا وثيًقا مع الســـلطة التشـــريعية في 
ســـبيل بنـــاء القدرات بالشـــكل الذي يعزز 
من أدائها وذلك لاضطاع بدور حاســـم 
فـــي تنفيـــذ أعمـــال التنميـــة المســـتدامة، 
داعيـــا المولى عز وجل أن يحفظ ســـموه 

وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
 وبعـــث رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي 
خليفـــة، برقية شـــكر جوابيـــة إلى رئيس 
مجلس الشـــورى ردا على برقيته المهنئة 

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني.
 وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء فـــي برقيـــة ســـموه عـــن تقديره 
وشـــكره لرئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــى 
مشـــاعره الوطنية النبيلة، مشـــيدا سموه 
بالنجاحات الطيبـــة التي يوالي تحقيقها 
مجلس الشـــورى في مجاالته التشريعية 
بما يعـــزز دوره في دعم مســـيرة التنمية 
والتطـــور بمملكة البحريـــن على مختلف 

األصعدة. 
 وأكـــد ســـموه مواصلـــة التعـــاون الوثيق 
القائم والمعهود بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية ومســـاندة ســـموه الدائمـــة 
للمجلس تحقيًقا لرسالته النبيلة ولكل ما 
فيـــه االرتقاء بالوطـــن والمواطن، متمنيا 
ســـموه لجميـــع أعضـــاء مجلس الشـــورى 
التوفيق والســـداد في كل ما يبذلونه من 
جهـــود طيبـــة لإلســـهام فيما نســـعى إليه 
جميًعـــا من نهضـــة وتقدم ونمـــاء لمملكة 

البحرين.
كمـــا تلقى ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئـــة من رئيس 
مجلس الشـــورى بمناســـبة اليوم الدولي 

للعمل البرلماني.
ورفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى خالـــص 
الســـمو  لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بهذه المناســـبة، معرًبا لسموه عن خالص 
شـــكره وتقديره على ما يبديه سموه من 
اهتماٍم ومتابعٍة ودعٍم لمجلس الشـــورى، 
األمـــر الـــذي كان له األثر البالـــغ في الدفع 
مجلـــس  يحققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات 
الشـــورى، بمـــا يعكـــس أهـــداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة.  وأكـــد أن مجلـــس الشـــورى 
ســـيواصل العمـــل بكل أمانة ومســـؤولية 
وإخاص لتكريس أســـس الديمقراطية، 
ووضع السياســـات والتشريعات المائمة 
وترســـيخ  والتنميـــة  البنـــاء  أجـــل  مـــن 
االســـتقرار والرخاء في مملكة البحرين، 
ســـائًا المولى عز وجل أن يحفظ ســـموه 

وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
وبعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، برقية شـــكر جوابية إلى 
رئيـــس مجلس الشـــورى رًدا على برقيته 
المهنئـــة بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للعمـــل 

البرلماني.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس 
وأعضـــاء مجلـــس الشـــورى لما أســـهم به 
عملهم المشـــترك مـــع الســـلطة التنفيذية 
مـــن إرســـاٍء لدعائـــم التنميـــة فـــي مملكة 
البحريـــن ومواصلـــة مســـيرة اإلنجـــازات 
فـــي مختلـــف القطاعات بما يعـــود بالنفع 

على الوطن والمواطنين.

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، قرار رقم )16( لسنة 
2020 بتعيين مدير بمجلس احتياطي 
الماليـــة  فـــي وزارة  القادمـــة  األجيـــال 

واالقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة األولى:

ـــن الشـــيخ علي بن ســـلمان بن علي  ُيعيَّ

االســـتثمار  إلدارة  مديـــرا  خليفـــة  آل 
بمجلـــس احتياطـــي األجيـــال القادمـــة 

في وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
المادة الثانية:

علـــى وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
- رئيـــس مجلـــس احتياطـــي األجيـــال 
القادمـــة - تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمـــل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُيــــنَشر فـــي 

الجريدة الرسمية.

علي بن سلمان مديرا بـ “احتياطي األجيال القادمة” في “المالية”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد النائـــب األول 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة قرار رقم )17( لســـنة 
2020 بتعيين مدير في وزارة شؤون 

الكهرباء والماء، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعيـــن الســـيد محمـــد محمـــود محمد 

شـــريف مديرا إلدارة العاقات العامة 
الكهربـــاء  شـــؤون  بـــوزارة  والدوليـــة 

والماء.
 المادة الثانية:

علـــى وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء 
تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
تاريخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قراًرا بتعيين مدير في “الكهرباء”

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهـــد النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة قرار 
رقـــم )19( لســـنة 2020 بتعييـــن مدير في 
هيئة تنظيم سوق العمل، جاء فيه: المادة 
ن الســـيد يوسف أحمد عيسى  األولى: ُيعيَّ

دخيـــل مديرا إلدارة تطوير البرامج بهيئة 
تنظيم ســـوق العمل. المـــادة الثانية: على 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 
تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمل به مـــن تاريخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قراًرا بتعيين مدير في هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفة، قرار رقم )18( لســـنة 
2020 بتعييـــن مديـــر في الهيئـــة الوطنية 

للنفط والغاز، جاء فيه:
المادة األولى:

ن الســـيد عدنان سعيد محمد المخرق  ُيعيَّ
بالهيئـــة  اإلنتـــاج  تطويـــر  إلدارة  مديـــرا 

الوطنية للنفط والغاز.
 المادة الثانية:

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُيـنَشر في الجريدة 

الرسمية.

بعثـــت قرينة عاهـــل الباد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مســـاء أمس إلى 
عضـــو مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
رئيســـة اللجنـــة النســـائية باالتحـــاد البحريني لكرة 
القدم الشـــيخة حصة بنت خالد آل خليفة؛ بمناسبة 

إعـــان اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة منحهـــا دبلـــوم 
اإلنجاز للعام 2020؛ نظير دورها البارز في االرتقاء 
بكرة القدم النسائية ودعم رياضة المرأة في مملكة 
البحرين، ومســـاعيها المتميزة والمســـتمرة في نشر 
الوعـــي بأهميـــة ممارســـة المـــرأة للنشـــاط الرياضي 

عموما. 
وأعربت صاحبة الســـمو الملكي قرينة عاهل الباد، 

بالمناســـبة الطيبـــة، عـــن خالـــص تهانيهـــا للشـــيخة 
حصـــة بالتكريـــم واعتزازهـــا وإعجابهـــا بجهودهـــا 
الحثيثـــة ومبادراتهـــا المؤثرة التـــي تتمثل في دعم 
وتشـــجيع كرة القدم النسائية، األمر الذي أسهم في 
تطوير هـــذه الرياضة التنافســـية وتحقيقها العديد 
مـــن اإلنجازات الطيبة، إضافة إلى نشـــاط الشـــيخة 
حصة الفاعل لتمثيـــل مملكة البحرين في المحافل 

الرياضيـــة اإلقليميـــة والدولية، وحرصها المشـــكور 
على إيصال الصورة المشّرفة للمرأة البحرينية وما 
تحظى به من رعاية وعناية، نستمد توجيهاتها من 
التطلعـــات الملكيـــة الرحبة لصاحـــب الجالة عاهل 
الباد، ســـائلة سموها المولى القدير أن يبارك جهود 
الشـــيخة حصـــة في خدمـــة وطنهـــا، وأن يديـــم لها 

التوفيق والنجاح.

عدنان المخرق مديًرا بـ “هيئة للنفط والغاز”



الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  تـــرأس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وبحضـــور ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل  حمـــد 
األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن 
ُبعـــد عبر تقنية االتصال المرئي، وقد أدلى 
األميـــن العـــام لمجلـــس الـــوزراء ياســـر بن 
عيســـى الناصر عقب االجتماع بالتصريح 

التالي:
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  هنـــأ 
الوزراء طـــاب وطالبـــات الثانوية العامة 
المتفوقيـــن والناجحيـــن، والتـــي جـــاءت 
نتائجهم مشـــرفة ومتميـــزة رغم الظروف 
عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات  االســـتثنائية 
“كوفيـــد 19”، وهـــذا يحملهـــم المزيـــد مـــن 
المســـؤولية الوطنيـــة فـــي ســـبيل تحقيق 
التميز والنجاح فـــي المراحل الاحقة من 
مســـيرتهم التعليميـــة وحياتهـــم العمليـــة، 
األمـــور  ألوليـــاء  الشـــكر  ســـموه  موجهـــا 
وزيـــرًا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وإلـــى 
ومنتسبين وللهيئات األكاديمية واإلدارية 
الذيـــن عملـــوا بـــكل جد وإخـــاص ونجاح 
الســـتكمال هذا العام في مختلف المراحل 

الدراسية.
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأشـــاد 
الوزراء بما تم تحقيقه وإنجازه في الملف 

اإلســـكاني ووجه ســـموه الشكر إلى وزراء 
الخدمـــات علـــى الزيـــارات الميدانيـــة إلى 
القرى والمدن لتفقد احتياجات المواطنين 
فيهـــا، ومنهـــا زيـــارة وزيـــر اإلســـكان إلـــى 
الوزيـــر  عـــرض  حيـــث  الصالحيـــة،  قريـــة 
مقترحا لمشروع إســـكاني لتنفيذه خدمة 

ألهالـــي القرية تضمـــن المواقـــع المقترحة 
والتدفقـــات الماليـــة الازمـــة، حيـــث كلف 
للمشـــروعات  الوزاريـــة  اللجنـــة  ســـموه 
التنموية والبنية التحتية بدراســـة مقترح 

المشروع اإلسكاني للصالحية.
ثـــم وّجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 

الوزراء وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي إلى إعـــادة جدولة 
المســـتحقات الماليـــة لـــدى الـــوزارة علـــى 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  القصابيـــن  بعـــض 

المركزية وسوق جد حفص.
من جانـــب آخر، فقد كلف صاحب الســـمو 

العـــدل  وزارة  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
والشـــئون اإلســـامية واألوقاف بالتعاون 
مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار إلى 
الحفاظ على المســـاجد التاريخية األثرية 
التـــي تحمـــل تاريخـــا عريقـــا فـــي مملكـــة 
الفاتـــح  البحريـــن، ومنهـــا مســـجد أحمـــد 

والـــذي بجانبه قبر أحمـــد الفاتح بالمنامة، 
واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

بعدهـــا أدان مجلـــس الـــوزراء اســـتهداف 
المليشـــيات الحوثيـــة اإلرهابيـــة للمدنيين 
واألهـــداف المدنية بالصواريخ البالســـتية 
بطائـــرات  هجمـــات  تنفيـــذ  ومحـــاوالت 
مســـيرة علـــى عدد من المدن فـــي المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، وفيما أشـــاد 
المجلـــس بنجـــاح قـــوات الدفـــاع الجـــوي 
الســـعودي وكفاءتهـــا فـــي التصـــدي لهـــذه 
الهجمات وإفشـــالها، فقـــد أكد المجلس أن 
اســـتهداف األعيان المدنية والمدنيين هو 
اعتداء جبان وجريمة نكراء لما يمثله من 

انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
ثم رحب مجلس الوزراء بقرارات مجلس 
الـــدول العربيـــة علـــى المســـتوى  جامعـــة 
الـــوزاري لمـــا تشـــكله مـــن تعزيـــز للجهـــود 
وللمبـــادرات لحـــل األزمة الليبيـــة بالطرق 
السلمية والتحذير من مغبة االستمرار في 
العمل العســـكري إلى جانب تأييد موقفي 

مصر والسودان من أزمة سد النهضة.
مـــن جانب آخر، فقد عبـــر مجلس الوزراء 
عن إدانته للتدخات العســـكرية اإليرانية 
والتركيـــة فـــي شـــمال العـــراق لمـــا تمثلـــه 
مـــن انتهاك لســـيادة دولـــة عربية شـــقيقة 
والتدخـــل في شـــؤونها الداخليـــة وتهديد 

أمنها واستقرار المنطقة.

المنامة - بنا

دفع 50 % من رواتب البحرينيين بمنشآت “الخاص” األكثر تأثًرا
أشهر  3 ــدة  ــم ل األول  مسكنهم  ــي  ف لــلــمــواطــنــيــن  الــكــهــربــاء  بــفــواتــيــر  الــتــكــفــل 

سمو رئيس الوزراء، وبحضور سمو ولي العهد، يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء 
هنأ الطالب 

بنتائجهم المشرفة 
رغم تحديات “كوفيد 

”19

إشادة بنجاح 
قوات الدفاع 

الجوي السعودي 
بالتصدي لهجمات 

الحوثيين

تكليف اللجنة 
المختصة بدراسة 
مقترح المشروع 

اإلسكاني 
للصالحية

إعادة جدولة 
المستحقات 

المالية على بعض 
القصابين بسوَقي 
المنامة وجدحفص

إسناد القطاعات 
االقتصادية 

المتعسرة جراء 
الجائحة من قبل 

“تمكين”

الموافقة على 
إنشاء مستشفيات 

جراحة اليوم 
الواحد وتزويدها 

بالكوادر واألجهزة

local@albiladpress.com

الثالثاء 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 - العدد 4277
03

بعـــد ذلـــك نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات 
واتخـــذ  أعمالـــه  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 

بشأنها من القرارات ما يلي:

أوالً: تنفيًذا للتوجيهات الملكية الســـامية 
عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بتوحيـــد الجهـــود 
الوطنيـــة لمواجهـــة انعكاســـات فيـــروس 
كورونا )كوفيد 19( عالمًيا على المســـتوى 
المحلـــي بما يحافظ على صحة وســـامة 
مـــع  بالتـــوازي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
اســـتمرار برامـــج الدولـــة ومســـيرة عملهـــا 
المســـتدامة  التنميـــة  لمســـاعي  تحقيقـــا 
لقـــرارات  ومتابعـــة  المواطنيـــن،  لصالـــح 
الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، ودعًما للجهـــود الوطنية 
بقيادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، قـــررت الحكومـــة وبعد 
االجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية 
وغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن وأخذ 
رواتـــب  مـــن   %  50 دفـــع  مرئياتهـــم، 
البحرينييـــن المؤمن عليهم في المنشـــآت 
األكثـــر تأثًرا فـــي القطاع الخـــاص لمدة 3 
أشـــهر ابتداًء من شـــهر يوليو 2020، وفقًا 
للشـــروط والضوابـــط التـــي يحددها وزير 
بالتنســـيق  العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 

مـــع الجهات المعنية، كمـــا قررت الحكومة 
التكفـــل بفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء لجميع 
المشتركين المواطنين في مسكنهم األول 
لمدة 3 أشهر ابتداًء من شهر يوليو 2020 
بمـــا ال يتجـــاوز فواتيـــر الفترة نفســـها من 
العـــام الماضي لكل مشـــترك، بالتوازي مع 
إســـناد القطاعات االقتصادية األكثر تأثرا 
مـــن تداعيـــات فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( مـــن قبل صندوق العمل )تمكين( وفق 
الضوابـــط والشـــروط التـــي يقرها مجلس 

إدارته.
ثانيا: وافـــق مجلس الوزراء على انضمام 
مملكـــة البحرين إلـــى معاهـــدة المحافظة 
علـــى األنـــواع المهاجـــرة مـــن الحيوانـــات 
األمـــم  برنامـــج  عـــن  الصـــادرة  الفطريـــة 
المتحـــدة للبيئـــة وذلـــك في إطـــار حرص 
الحكومـــة علـــى تعزيـــز المحافظـــة علـــى 
األنواع المهاجرة وموائلها، وقرر المجلس 
إحالـــة مشـــروع قانـــون بالموافقـــة علـــى 
إلـــى معاهـــدة  البحريـــن  انضمـــام مملكـــة 
المحافظـــة علـــى األنـــواع المهاجـــرة مـــن 
الحيوانـــات الفطرية إلـــى مجلس النواب، 
وذلـــك على النحو الـــذي أوصت به اللجنة 
الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عرضهـــا  والتـــي 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
تقـــدم  التـــي  للحوافـــز  اســـتمرارا  ثالثـــا: 

للرياضييـــن الذين يســـاهمون بإنجازاتهم 
فـــي رفـــع مكانـــة البحريـــن فـــي المحافـــل 
الرياضيـــة ودعهم لاســـتمرار في تحقيق 
آليـــة  وضـــع  علـــى  وحرصـــا  لإلنجـــازات، 
محددة لتنظيم صـــرف المكافآت انطاقا 
من مبدأ الشـــفافية والمساواة، فقد وافق 
مكافـــآت  الئحـــة  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
األنديـــة  مـــن  المشـــاركة  الوفـــود  تكريـــم 
والـــدورات  البطـــوالت  فـــي  الرياضيـــة 
والمشـــاركات الخارجية الرسمية، وتحدد 
الائحـــة قيمـــة المكافـــآت ألفـــراد األندية 
الوطنيـــة الحاصليـــن علـــى أحـــد المراكـــز 
األلعـــاب  بطـــوالت  فـــي  األولـــى  الثاثـــة 
الجماعيـــة أو الفردية ســـواء كانت بطولة 
خليجية، أو عربية، أو آســـيوية، أو دولية، 
وأقر المجلس مشروع قرار بشأن الائحة 
أعـــاه، وذلـــك على النحـــو الـــذي تضمنته 
الخصـــوص  بهـــذا  المرفوعـــة  المذكـــرة 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية، والتي عرضهـــا نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة ووزيـــر 

شؤون الشباب والرياضة.
رابعـــا: وافق مجلـــس الوزراء علـــى إلغاء 
 )VTMS( الســـفن  حركـــة  خدمـــة  أجـــر 
الـــوارد في الجدول الســـادس من جداول 
األجـــور المرافقـــة للقـــرار الـــوزاري بشـــأن 
أجـــور الموانـــئ والماحـــة البحريـــة رقـــم 

15 لســـنة 2017، ووافـــق المجلـــس علـــى 
مشـــروع قـــرار في هذا الشـــأن على النحو 
الـــذي أوصت به اللجنة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصادية والتوازن المالي في 
المذكـــرة المرفوعة لهـــذا الغرض من نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة 

المذكورة.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  خامســـا: 
فـــرض رســـوم نهائيـــة لمكافحـــة اإلغـــراق 
علـــى واردات مملكة البحريـــن من الصين 
والهنـــد لمنتج الباط والســـيراميك وذلك 
امتثاال لقرار لجنة التعاون الصناعي لدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
المتعلـــق بفـــرض رســـوم نهائيـــة لمكافحة 
اإلغـــراق ضـــد واردات دول المجلـــس من 

منتج بـــاط وترابيـــع وخـــزف للتبليط أو 
التغطيـــة أو المواقـــد ذات منشـــأ الصيـــن 
الماليـــة  وزارة  المجلـــس  وكلـــف  والهنـــد، 
الجمـــارك  وشـــؤون  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
باتخاذ مـــا يلزم وذلك في ضـــوء المذكرة 
المرفوعـــة لهذا الغـــرض من وزيـــر المالية 
الصناعـــة  ووزيـــر  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

والتجارة والسياحة.
سادسا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس 
النـــواب مشـــفوعا بمذكرة بـــرأي الحكومة 
حوله مشـــروع قانون بتعديل المادة )35( 
مـــن قانون العمل فـــي القطاع األهلي رقم 
36 لسنة 2012 المعد بناء على اقتراحين 

بقانون المقدم من مجلس النواب.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبـــة بتســـمية أكثـــر مـــن إمـــام ومـــؤذن 
مملكـــة  فـــي  الكبـــرى  الرئيســـة  للجوامـــع 
البحرين، وتحقيقا لما جاء في الرغبة قرر 
المجلس تنفيذه بشكل جزئي في عدد 10 

جوامع رئيسة يتم اختيارها هذا العام.
ثامنا: وافـــق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبـــة بشـــأن قيـــام وزارة الصحـــة بعمـــل 
مستشـــفيات  نظـــام  الســـتحداث  خطـــة 
جراحة اليوم الواحـــد وتزويدها بالكوادر 

واألجهزة الحديثة.
تاســـعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى رد 
يتعلـــق  برغبـــة  اقتـــراح  علـــى  الحكومـــة 

بالوحدات اإلســـكانية للذين قدموا أعماال 
وخدمـــات جليلة للبحرين مـــن اإلعامين 
واألكاديميين وغيرهـــم في حال عجزهم 
أو تعرضهـــم لحادث أو ألســـرهم في حال 

وفاتهم.
وفي بنـــد التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
علما بتقريريـــن من وزير التربية والتعليم 
األول عـــن نتائج االمتحانات والشـــهادات 
 2020  -  2019 الدراســـي  للعـــام  العامـــة 
واالســـتعدادات للعـــام الدراســـي المقبـــل، 
الشـــامل  التعليـــم  والثانـــي بشـــأن تقريـــر 
عـــن  الصـــادر  البحريـــن  بمملكـــة  للجميـــع 
منظمة اليونســـكو وبما تضمنه من صورة 
إيجابيـــة عـــن هذا النـــوع مـــن التعليم في 
المملكـــة، كما اطلع المجلس على تقريرين 
مـــن وزير الخارجيـــة عن اجتمـــاع الدورة 
الـــدول  جامعـــة  لمجلـــس  العاديـــة  غيـــر 
العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري حـــول 
ليبيـــا وعـــن ســـد  فـــي  الوضـــع  تطـــورات 
النهضـــة األثيوبـــي، إضافة إلـــى تقرير عن 
نتائج المؤتمر االســـتثنائي على المستوى 
الـــوزاري للمانحين لوكالـــة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشـــغيل الاجئين الفلســـطينيين 
)األونـــروا(، كما اطلـــع المجلس على تقرير 
من وزير شـــئون الشـــباب والرياضة بشأن 
اتفاقية الشـــراكة االســـتراتيجية لتشغيل 

مركز اإلبداع الشبابي التابع للوزارة.

قرارات المجلس

ياسر الناصر
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صحة وحماية مصلحة المواطنين هدف رئيس وأولوية
وزيـــر الماليـــة: نمـــر بتحديـــات كبيـــرة ومؤمنـــون بتجاوزهـــا بتكاتـــف الجميـــع

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني أن 
انعكاسات جائحة فيروس كورونا وضعت 
الـــدول،  مختلـــف  أمـــام  كبيـــرة  تحديـــات 
ولكننـــا في مملكـــة البحرين مؤمنـــون بأننا 
الجميـــع؛  بتكاتـــف  التحديـــات  ســـنتجاوز 
مـــن أجـــل الوصـــول لألهـــداف المنشـــودة، 
منوًهـــا بمـــا يحمله أبنـــاء الوطـــن من حب 
لهـــذه األرض، وهـــو ما يجعلهـــم يواجهون 
أي تحديـــات بإصرار وعزيمة، مشـــيًرا إلى 
أن العديـــد مـــن المحطـــات التي مـــرت بها 
البـــاد بأزمنة مختلفـــة وتجاوزها لها بقوة 
وعودتها صلبة أكثر مما كانت عليه تشـــهد 
علـــى مـــا يمثلـــه اإلنســـان البحرينـــي علـــى 
مـــر التاريخ مـــن ســـنٍد للوطـــن، منوًها بأن 
المملكـــة وضعـــت صحة وحمايـــة مصلحة 
المواطنيـــن هدًفا رئيســـا وأولوية لها أثناء 
التعامـــل مع فيروس كورونـــا )كوفيد 19(؛ 
التـــي  للوطـــن  الحقيقيـــة  الثـــروة  كونهـــم 
بهـــم ســـتواصل المملكة تحقيـــق األهداف 
التنمويـــة التـــي تتطلـــع إليها تنفيـــًذا لرؤى 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة وحرص 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك في االجتماع المشترك الذي عقد 
عـــن بعد أمس بين وزير المالية واالقتصاد 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفـــة، ورئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد 
صبـــاح الســـلوم، ورئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
خالـــد المســـقطي، ورئيـــس غرفـــة تجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن ســـمير نـــاس، بحضور 

كٍل من وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميـــدان، ووزير الصناعة والتجارة 

والسياحة زايد الزياني. 
ونوه وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بأن 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية تحققان 
يوًما بعـــد يوم نموذًجا مميـــًزا من التعاون 
النمـــاء  تحقيـــق  هدفـــه  الـــذي  اإليجابـــي 
واالزدهار للوطن ومواصلة حماية وتعزيز 
المكتســـبات للمواطـــن، وهـــو مـــا يتجلـــى 
في العديـــد من المبـــادرات والمشـــروعات 
التي تحققـــت بفضل حـــرص الجميع على 
مصلحـــة الوطن وتحقيق االزدهار والنماء 
لـــه، مؤكـــًدا أننا نقـــف أمام مرحلـــة صعبة، 
ولكـــن بتكاتـــف الجميع ووضـــع األولويات 
ســـنواصل  األول  المقـــام  فـــي  الوطنيـــة 
الســـير مًعـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
التـــي نســـعى لتحقيقها ويعـــود أثرها على 
المواطنين وجميـــع القطاعات االقتصادية 

في المملكة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، وتنفيـــًذا للتوجيهـــات 
الملكية الســـامية بتوحيد الجهود الوطنية 
كورونـــا  فيـــروس  انعكاســـات  لمواجهـــة 
صحـــة  علـــى  يحافـــظ  بمـــا   )19 )كوفيـــد 
وســـامة المواطنين والمقيميـــن بالتوازي 

مع اســـتمرار برامج الدولة ومســـيرة عملها 
المســـتدامة  التنميـــة  لمســـاعي  تحقيًقـــا 
لصالح المواطنين ولمواصلة ضخ السيولة 
فـــي األســـواق المحلية وإســـناد القطاعات 
فيـــروس  مـــن  تأثـــًرا  األكثـــر  االقتصاديـــة 
كورونـــا، وبنـــاًء على قرار مجلـــس الوزراء 
في جلســـته المنعقدة صباح أمس برئاسة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
بحضور صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، ســـيتم تفعيل عـــدد من 

المبادرات:
50 % مـــن رواتـــب البحرينييـــن  1. دفـــع 
المؤمـــن عليهم في المنشـــآت األكثـــر تأثًرا 
فـــي القطاع الخـــاص لمدة 3 أشـــهر ابتداًء 
وفـــورات  مـــن   ،2020 يوليـــو  شـــهر  مـــن 
ووفًقـــا  التعطـــل  ضـــد  التأميـــن  صنـــدوق 
للشـــروط والضوابـــط التي يحددهـــا وزير 
العمـــل والتنمية االجتماعية بالتنســـيق مع 

الجهات المعنية.
2. تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء 
لجميع المشتركين المواطنين في مسكنهم 
األول لمدة 3 أشـــهر ابتداًء من شـــهر يوليو 
2020 بمـــا ال يتجاوز فواتير الفترة نفســـها 

من العام الماضي لكل مشترك.
3. إســـناد القطاعـــات االقتصاديـــة األكثـــر 
تأثًرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا 
العمـــل  صنـــدوق  قبـــل  مـــن   )19 )كوفيـــد 
)تمكيـــن( وفـــق الضوابـــط والشـــروط التي 

يقرها مجلس إدارته.
ونـــوه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بـــأن الحكومة حريصة علـــى الحفاظ على 
النمو المستدام، وتعزيز الوضع االقتصادي 
للمواطنيـــن، مؤكـــًدا أنها لن تألـــو جهًدا في 
تقديـــم كل ما من شـــأنه أن يخدم تطلعات 
فـــي ظـــل  الخـــاص  المواطنيـــن والقطـــاع 
الظـــروف الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا المملكة 
وجميـــع دول العالم جّراء انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
أســـاس  هـــو  المواطـــن  أن  االجتماعيـــة 
عليهـــا  تحـــرص  التـــي  كافـــة  المبـــادرات 
الحكومـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل تداعيـــات 
العالمـــي  وانتشـــاره  كورونـــا  فيـــروس 
وتأثيـــره المتفاوت علـــى جميع القطاعات، 
معرًبـــا عـــن شـــكره لشـــركات ومؤسســـات 
القطـــاع الخاص على تعاونهـــم مع الوزارة 
والتزامهم بتطبيق جميع القرارات المعنية 

بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وأشـــار وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
إلـــى أن خلق مثل هـــذه المبادرات النوعية 
لـــه األثـــر البارز علـــى دعم مســـيرة العملية 
التنمويـــة فـــي مملكـــة البحريـــن من خال 
جـــراء  تأثـــًرا  األكثـــر  القطاعـــات  إســـناد 
تداعيـــات فيروس كورونا، ويعزز من دعم 
القطاعيـــن التجـــاري والصناعـــي، وبالتالي 
يزيـــد مـــن إســـهاماتها فـــي دعـــم مختلـــف 
القطاعات ذات األولوية، معرًبا عن شـــكره 
لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن على ما 
تبديه من اهتمـــام لتجاوز التحديات كافة 

بما يعود بالنفع والخير على الجميع.

المنامة - وزارة الماالية

المنامة- بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

الرفاع - قوة دفاع البحرين

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفة 
أمـــس،  الملكـــي  بالديـــوان  بمكتبـــه 
ســـفير الواليات المتحدة األميركية 
جســـتن  المملكـــة  لـــدى  الصديقـــة 

هيكس سيبريل.
وخـــال اللقـــاء؛ أكـــد وزيـــر الديوان 
الملكـــي أن العاقـــات البحرينيـــة - 
األميركيـــة مبنية منـــذ عقود طويلة 
المتبـــادل  واالحتـــرام  الثقـــة  علـــى 
مشـــيدا  المشـــترك،  والتنســـيق 

بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي وصلـــت 
المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات  إليـــه 
على المستويات كافة بفضل حرص 
القيادتين علـــى تحقيق كل ما يلبي 
المشـــتركة  والمصالـــح  التطلعـــات 

للشعبين الصديقين.
ونـــوه بالجهـــود الطيبة التـــي يوالي 
لتعزيـــز  األميركـــي  الســـفير  بذلهـــا 
وتنميـــة عاقات الصداقة والتعاون 
والشـــراكة التاريخيـــة الوثيقة التي 

تجمع بين البلدين.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
القيـــادة  فـــي  بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
العامـــة صباح أمس، ســـفير الواليات 
المملكـــة  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
انتهـــاء  بمناســـبة  ســـيبريل  جاســـتن 
فتـــرة عملـــه، بحضـــور رئيـــس هيئـــة 
األركان الفريـــق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 
لقوة دفاع البحرين بســـفير الواليات 

المتحـــدة األميركية، مشـــيدا الجهود 
التـــي بذلهـــا فـــي تطويـــر العاقـــات 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة 
بفتـــرة عملـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، 
متمنيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح فيمـــا 
ســـيوكل له من مهام جديـــدة. حضر 
اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة العامة 
اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد ســـعد، 
والملحـــق العســـكري األميركـــي لدى 
 David C العقيـــد  البحريـــن  مملكـــة 

.Wallin

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامة صباح أمس، ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة  المملكـــة 
 ،RODERRICK DRUMMOND البحرين
وذلك بحضور وزير شـــؤون الدفاع 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن 
األركان  هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي، 
صقـــر  بـــن  ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق 

النعيمي.
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين بســـعادة ســـفير 

المملكـــة المتحدة، مشـــيدًا بعاقات 
الصداقـــة التاريخيـــة المتميزة التي 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط 
بيـــن  القائـــم  وبالتعـــاون  المتحـــدة، 
شـــتى  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 
المجـــاالت ومنهـــا ما يتعلـــق بتبادل 
المجـــال  فـــي  والتعـــاون  الخبـــرات 

العسكري.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
 PAUL بحـــري  المقـــدم  و  العامـــة، 
العســـكري  الملحـــق   A WINDSOR

البريطاني.

عالقاتنا مع أميركا مبنية على الثقة واالحترام

المشير يوّدع السفير األميركي

إشادة بالتعاون العسكري بين البحرين وبريطانيا

سمو الشيخ علي بن خليفة يهنئ 
رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

هنـــأ نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، الشـــيخ أحمـــد بـــن علي بن 
عبدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة تزكيته 

رئيســـا لمجلس إدارة نادي المحرق، 
من قبل الجمعية العمومية للنادي.

وأعـــرب ســـموه عـــن خالـــص تهانيه 
القلبيـــة لهـــذه الثقـــة الغاليـــة والتـــي 
تعكـــس مـــا يتميز بـــه الشـــيخ أحمد 

بـــن علي من كفـــاءة وخبرة ومقدرة 
لتولـــي المنصب، داعيا هللا عز وجل 
أن يوفقـــه لمـــا فيـــه خيـــر وصـــاح 
النادي والحركة الرياضية البحرينية 

تحت ظل قيادة جالة الملك.

المنامة - بنا

السلوم والمسقطي: الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن
الماليـــة  الشـــؤون  لجنتـــي  رئيســـا  عقـــد 
واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب 
الماليـــة  وزيـــر  مـــع  مشـــتركا  اجتماعـــا 
التجـــارة  ووزيـــر  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
العمـــل  ووزيـــر  والســـياحة،  والصناعـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة، بحضـــور رئيـــس 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين اجتماعا 
تـــم خالـــه اســـتعراض القـــرارات التـــي 
أصدرها مجلس الوزراء خال اجتماعه 
تنفيـــذ  تتنـــاول  والتـــي  الثاثـــاء  أمـــس 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوحيـــد 
الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة انعكاســـات 

فايروس كورونا )كوفيد - 19(.
أحمـــد  النائـــب  أكـــد  اللقـــاء  وخـــال 
الســـلوم رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب، وخالـــد 
حســـين المســـقطي رئيس لجنة الشؤون 

المالية واالقتصادية بمجلس الشورى أن 
توجيهـــات عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، ومن 
خـــال القرارات التـــي اتخذتها الحكومة 
برئاســـة  رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن ســـلمان آل  الملكـــي األميـــر خليفـــة 
خليفـــة، وبدعم ومســـاندة مـــن لدن ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
قد أثبتت دعمها وحرصها على المواطن 
مســـتواه  علـــى  والمحافظـــة  البحرينـــي 
المعيشي، في ظل الظروف والمتغيرات 
نتيجـــة  أجمـــع  العالـــم  يشـــهدها  التـــي 
النتشار فايروس كورونا، وهو ما يعكس 
مكانـــة المواطـــن البحريني لـــدى قيادته 
وتلمســـها الدائـــم لتطلعاتـــه واحتياجاته 

في مختلف الظروف.

وأشـــارا إلـــى أن القرارات التـــي اتخذتها 
رواتـــب  فـــي  والمتمثلـــة  الحكومـــة 
المواطنين في القطاع الخاص، والتكفل 
بفواتير الكهرباء والماء للمشـــتركين من 
المواطنين، إلى جانب إســـناد القطاعات 
االقتصاديـــة األكثـــر تأثـــرا، وذلـــك وفـــق 
ضوابط محددة لمدة 3 أشـــهر، من شأنها 
أن تعزز االقتصاد الوطني وتوطد دعائم 
المســـيرة التنمويـــة فـــي ظـــل التحديات 
التي يشـــهدها االقتصـــاد العالمي نتيجة 
النتشـــار الجائحـــة، إلى جانـــب انخفاض 

بينـــت  مبـــادرات  فـــي  النفـــط،  أســـعار 
االســـتعداد الكامـــل للحكومـــة لمواجهـــة 
هـــذه المتغيـــرات والحـــرص علـــى عـــدم 
تأثيرهـــا بصورة مباشـــرة علـــى المواطن 
البحرينـــي، فضـــا عـــن دعمهـــا للقطـــاع 

الخاص.
يأتـــي ذلـــك، فيمـــا تقـــدم كل مـــن رئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلس الشـــورى ورئيس لجنة الشؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب 

بعدد من التســـاؤالت حول آليات تطبيق 
القـــرارات الصادرة عن مجلـــس الوزراء، 
وأهـــم المعاييـــر التـــي ســـيتم مراعاتهـــا 
فيمن سيشملهم الدعم الحكومي، فضا 
لإلجـــراءات  المســـتقبلية  النظـــرة  عـــن 
المزمع القيام بها خال المرحلة المقبلة.

الشـــؤون  لجنتـــي  رئيســـا  عـــرض  كمـــا 
المالية واالقتصادية بمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب إلـــى أهميـــة مواصلـــة التعاون 
ألفضـــل  للوصـــول  المشـــترك  والعمـــل 
النتائـــج الممكنـــة، بمـــا يحفـــظ للمملكـــة 
مكانتها االقتصادية ويساهم في تجاوز 
الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة بأفضـــل 
النتائـــج الممكنـــة، منوهيـــن بمـــا لمســـاه 
مـــن تعـــاون وتجـــاوب وحرص مـــن لدن 
الحكومـــة لتوفير المعلومـــات والبيانات 
المتواصـــل  ودعمهـــا  المطلوبـــة  الماليـــة 

لمزيد من التنسيق.

القضيبية - مجلس النواب

القرارت األخيرة 
إيجابية على 

االقتصاد الوطني

سمو الشيخ علي بن خليفة

جانب من االجتماع المشترك

سمو محافظ الجنوبية: استمرار اللقاءات االفتراضية باألهالي لرصد احتياجاتهم
انطاقـــا من حـــرص المحافظـــة الجنوبية 
علـــى تعزيـــز التواصـــل الدائم مـــع األهالي 
والمواطنيـــن عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  تقيـــم  المباشـــر، 
“المجلـــس االفتراضـــي” كل يـــوم أربعـــاء؛ 
األهالـــي  احتياجـــات  ومتابعـــة  لرصـــد 
والمواطنيـــن وتعزيـــز التواصـــل المباشـــر 

معهم.
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  وأكـــد 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة أن 
حـــرص  يعكـــس  االفتراضـــي  “المجلـــس 

المحافظـــة على االســـتثمار التقنـــي الرائد 
بعـــد  عـــن  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  فـــي 
للتواصل مع األهالـــي والمواطنين، والذي 
يؤكـــد تنفيـــذ مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة 
عبر القنـــوات الذكية للمحافظـــة، كقنوات 

إلكترونية فاعلة”.
إلـــى  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــار 
االفتراضيـــة  اللقـــاءات  اســـتمرار  أن 
بأهالـــي المحافظـــة عبـــر االتصـــال المرئي 
المحافظـــة  نهـــج  ضمـــن  يأتـــي  المباشـــر 
الجنوبيـــة للتواصل مـــع المواطنين لرصد 
احتياجاتهـــم واالســـتماع إلـــى آرائهـــم، إذ 

تعتبـــر منصـــة إلكترونيـــة مهمـــة لالتقـــاء 
المباشـــر مع المواطنين، األمر الذي يســـهم 
في بناء صورة شـــاملة لما يتطلع له أهالي 
مناطـــق المحافظة فـــي تنفيـــذ المبادرات 
األمنـــي  بالجانـــب  المتعلقـــة  والبرامـــج 
والتنمـــوي. ويمكـــن لألهالـــي والمواطنين 
الكرام التواصل عبـــر القنوات اإللكترونية 
واالستفســـار عـــن “المجلـــس االفتراضي” 
majlis@south� )عبـــر البريد اإللكترونـــي 

ern.gov.bh( أو عبـــر “المحادثـــة الفورية” 
عـــن طريق تحميل تطبيـــق “الجنوبية”، أو 

االتصال على الرقم )17750503(.
سمو الشيخ خليفة بن علي
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جهود أميركية لتمديد حظر تصدير األسلحة إليران
الزيانـــي يبحـــث مـــع المبعـــوث هـــوك عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون الثنائـــي

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الرئيـــس  مبعـــوث  أمـــس  الزيانـــي، 
اإليرانـــي مستشـــار  للملـــف  األميركـــي 
وزيـــر الخارجية برايان هوك، بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكة البحرين ضمن جولة له 

في دول المنطقة.
وجرى فـــي اللقاء اســـتعراض عالقات 
والشـــراكة  التاريخيـــة  الصداقـــة 
االســـتراتيجية بيـــن مملكـــة البحريـــن 
فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
تعزيزهـــا  وســـبل  المجـــاالت  مختلـــف 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  وتطويرهـــا 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 

الصديقين.
كمـــا جـــرى فـــي اللقـــاء بحـــث الجهـــود 
المتواصلـــة التـــي تقـــوم بهـــا الواليـــات 
علـــى  للحفـــاظ  األميركيـــة  المتحـــدة 

أمـــن المنطقـــة واســـتقرارها، ومواجهة 
التحديـــات السياســـية واألمنيـــة التـــي 
تشكل تهديدا مباشرا للمصالح العالمية 
فـــي المنطقـــة، باإلضافـــة الـــى القضايا 

ذات االهتمـــام المشـــترك، بمـــا في ذلك 
الشـــؤون  فـــي  االيرانيـــة  التدخـــالت 
الداخلية لدول المنطقة، والجهود التي 
تقـــوم بهـــا اإلدارة األميركيـــة لتمديـــد 
إيـــران،  إلـــى  حظـــر تصديـــر األســـلحة 
البرنامـــج  وآثـــار  تداعيـــات  ومعالجـــة 

النووي اإليراني.
حضـــر اللقـــاء وكيل الـــوزارة للشـــؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
المتحـــدة  الواليـــات  وســـفير  خليفـــة، 
األميركية لدى مملكة البحرين جســـتن 
للمبعـــوث  المرافـــق  ســـيبريل، والوفـــد 

األميركي.

المنامة-وزارة الخارجية

سليمان: “الخاص” شريك رئيس لتنفيذ مبادرات “بحريننا”
أكـــدت مديـــر المكتـــب التنفيـــذي للخطـــة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيم المواطنة “بحريننا” هالة ســـليمان، أن 
التواصـــل مع كافة الشـــركاء الفاعلين في 
تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة مـــاض بفعاليـــة 
وعبـــر وســـائل عديـــدة، تتوافـــق مـــع مـــا 
تقتضيـــه الظروف الراهنة وتعزيز االلتزام 
باإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس 
مبـــادرات  تنفيـــذ  أن  موضحـــة  كورونـــا، 
علـــى  األولـــى  بالدرجـــة  يســـتند  الخطـــة 
الشـــراكة مـــع كل المؤسســـات والجهـــات 
الرســـمية والخاصـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدنـــي، وصوال إلى تعزيز القيم والمبادئ 
األهـــداف  وتحقيـــق  الرفيعـــة،  الوطنيـــة 
المطلوبـــة، انســـجاما مع توجيهـــات لجنة 
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة؛ لتعزيـــز 
االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، 

برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة.

 وأوضحـــت أن الجهـــود الوطنيـــة كان لها 
الـــدور الفاعل في إقرار 105 مبادرات عبر 
25 وزارة ومؤسســـة، وجـــار تنفيـــذ 81 % 
منهـــا ضمـــن المســـارات الخمســـة للخطة، 
وهـــي: برامج االنتماء، حمـــالت العالقات 
مبـــادرات  اإلعـــالم،  مبـــادرات  العامـــة، 
المناهج والمقررات، مبادرات التشـــريعات 
الوطنـــي  األداء  أن  مضيفـــة  واألنظمـــة، 
فـــي تنفيـــذ هـــذه المبـــادرات، يعتمـــد على 
رصيد زاخر من القيـــم والثوابت الوطنية 
المســـتقرة، والتـــي تمثل موروثـــا تاريخيا 

ومحل اعتزاز وطني.
القطـــاع  مؤسســـات  دور  إلـــى  وأشـــارت 
تنفيـــذ  فـــي  وطنـــي  كشـــريك  الخـــاص، 
مبـــادرات الخطـــة، حيث ســـجلت حضورا 

ومســـاندتها  دعمهـــا  خـــالل  مـــن  متميـــزا 
إلجـــراءات تنفيـــذ مبـــادرات “بحريننا”، ما 
يعـــد تجســـيدا حقيقيـــا لمعانـــي الشـــراكة 
المجتمعيـــة بمفهومهـــا الوطنـــي، مشـــيدة 
كداعـــم  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك  بـــدور 
رئيس لتنفيذ مبادرات “بحريننا” باعتباره 
والمؤسســـات  البنـــوك  أكبـــر  مـــن  واحـــدا 
الماليـــة العاملة في البحرين، والتي تؤمن 

بأهمية الشراكة والمسؤولية المجتمعية.
وعبـــر الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنك 
البحرين والكويت عبدالرحمن ســـيف عن 
ســـعادته بأن يكـــون البنك، شـــريكا وطنيا 
لتنفيـــذ مبادرات “بحريننـــا”، والتي تهدف 
لترســـيخ قيم المواطنـــة، معربا عن جزيل 
الشـــكر واالمتنان لوزيـــر الداخلية، رئيس 
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  متابعـــة  لجنـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 

خليفة؛ لجهوده الوطنية المخلصة ودوره 
المتميـــز فـــي العمل علـــى تعزيـــز االنتماء 
الوطنـــي، بمـــا من شـــأنه إنجاح مبـــادرات 

الخطة الوطنية.
أصيلـــة  البحرينيـــة  “الهويـــة  إن  وقـــال 
وراســـخة لدى كل مواطن بحريني ونحن 
جميعـــا ســـفراء لهـــا ولنا الشـــرف أن نكون 

ممـــن يحملونها بـــكل تفاصيلهـــا ومعانيها، 
وأن نعمل على تعزيز مفاهيمها في ثقافة 
البحريـــن”.  أرض  علـــى  يعيـــش  فـــرد  كل 
مؤكـــدا دور البنـــك الريـــادي فـــي تحقيـــق 
المســـؤولية والشـــراكة المجتمعيـــة ودعم 
كل مـــا مـــن شـــأنه المســـاهمة فـــي تنميـــة 
وازدهـــار الوطن. وتابع، تحقيقا للشـــراكة 

بنـــك  فـــإن  المجتمعيـــة،  والمســـؤولية 
البحرين والكويت يســـلك نهج االســـتثمار 
المجتمعي ويشـــجع عليه مـــن خالل دعم 
مختلف المبـــادرات ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي التي تعمل  في خدمـــة المجتمع، 
خصوصـــا في ظل مـــا تمر بـــه دول العالم  
حاليـــا فـــي الظـــرف االســـتثنائي لجائحـــة 
كورونا، إذ اتخذ البنك سلســـلة طويلة من 
القـــرارات واإلجـــراءات التـــي تعـــزز دوره 
المجتمعـــي، ومـــن بينهـــا دعم حملـــة “فينا 
خيـــر” وحملة “معـــا نهتـــم” المتعلقة بدعم 
العمالة اآلســـيوية المتضررة من الجائحة، 
المقترضيـــن  علـــى  األقســـاط  وتأجيـــل 
البحرينيين 6 أشـــهر، والتبرع والمساهمة 
فـــي العديـــد من الحمـــالت الوطنية لنشـــر 
الوعـــي باإلجـــراءات االحترازية لمكافحة 

كورونا.
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة في 
القنصـــل  أمـــس  للـــوزارة  العـــام  الديـــوان 
الفخـــري لالتحاد السويســـري لدى مملكة 
البحريـــن همبرت فنســـنت بويمي؛ لمنحه 
اإلجـــازة القنصلية وإعـــادة تعيينه قنصال 

فخريا.
وزارة  وكيـــل  رحبـــت  اللقـــاء،  وخـــالل 
بويمـــي،  فنســـنت  بهمبـــرت  الخارجيـــة 
المتميـــزة  الثنائيـــة  بالعالقـــات  مشـــيدة 
التـــي تربط بين مملكة البحرين واالتحاد 
مملكـــة  حـــرص  مؤكـــدة  السويســـري، 
البحريـــن على الدفع بهـــذه العالقات نحو 
آفـــاق أوســـع على مختلـــف المســـتويات، 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
كمـــا أكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيج آل خليفة اهتمـــام مملكة البحرين 

بالمضـــي قدمـــا لتعزيـــز العالقـــات التـــي 
تجمـــع البلدين الصديقيـــن على األصعدة 
كافة، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلها 
همبـــرت فنســـنت بويمـــي خـــالل فترتـــه 
الســـابقة لمد جســـور التعـــاون بين مملكة 
البحريـــن واالتحـــاد السويســـري، مثمنـــة 
دعمه المستمر للتعاون المشترك، وإتاحة 
العديد من فـــرص التباحث والتعاون عن 

مختلف القضايا الدولية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بويمـــي عـــن اعتـــزاز 
عالقـــات  بعمـــق  السويســـري  االتحـــاد 
الصداقـــة مع مملكة البحريـــن، مؤكًدا أنه 
ســـيبذل قصارى جهـــده؛ من أجـــل تعزيز 
هـــذه العالقات على األصعدة كافة خدمة 
لمملكـــة  متمنًيـــا  المشـــتركة،  للمصالـــح 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

القنصليــة اإلجــازة  لمنحــه  بويمــي  تســتقبل  عيســى  بنــت  رنــا 
الدفع بالعالقات مع سويسرا نحو آفاق أوسع

المنامة  معهد البحرين للتنمية السياسية

تزامًنـــا مع اليـــوم الدولي للعمـــل البرلماني الـــذي يصادف 30 
يونيـــو، أصدر معهد البحرين للتنمية السياســـية كتابا بعنوان 
“نقطة النظام البرلمانية في لوائح مجالس الشـــورى والنواب 
لـــدول مجلس التعاون الخليجي”، من تأليف الباحث الدكتور 
زيـــاد خالـــد المفرجـــي، وذلك في إطـــار ما يقدمـــه المعهد من 

دعم للباحثين وللدراسات المتعلقة في المجال البرلماني.
ويأتـــي الكتـــاب إيماًنـــا من المعهـــد بأهميـــة العمـــل البرلماني 
باعتبـــاره مرتكًزا أساســـًيا فـــي تعزيز المســـيرة الديمقراطية، 
ودعًمـــا من المعهد للبحوث والدراســـات العلمية التي تتناول 
بعمـــل  المتعلقـــة  والقانونيـــة  الدســـتورية  الجوانـــب  جميـــع 
مجلسي الشورى والنواب، وبما يدعم المسيرة البرلمانية في 
مملكـــة البحريـــن. وبالتالي فإن هذه الدراســـة تشـــكل إضافة 

مهمة للدراسات والبحوث العلمية.
ويتكون الكتاب من أربعة مباحث، باإلضافة إلى قسم يتناول 
الخاتمة، حيث يأتي الكتاب للتركيز على “نقطة النظام” وهي 
حق برلماني لعضو مجلس الشـــوى والنواب، يتم استخدامها 
وفًقا لشـــروط وآليـــات محددة تنص عليهـــا اللوائح الداخلية 

لعمل المجلسين.

تزامنا مع يوم العمل البرلمانــي ودعًما للباحثين والُكتاب
إصدار “نقطة النظام البرلمانية في لوائح الشورى والنواب”

المنامة - بنا

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل 
خليفة. ورحب ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة بالشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل خليفة وتمنـــى له كل 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهامه 

بعـــد تعيينـــه وكيـــال بديـــوان رئيس 
ســـموه  مشـــيدا  الـــوزراء،  مجلـــس 
بالخبـــرات اإلداريـــة التـــي يمتلكهـــا 

الشيخ محمد بن راشد آل خليفة.
وقـــد تبـــادل ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة مع الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل خليفـــة تعزيز الروابط 
القطاعيـــن  فـــي  المشـــتركة، ومنهـــا 
لتحقيـــق  والشـــبابي؛  الرياضـــي 
األهـــداف والتطلعـــات التـــي تصبـــو 

إليها القيادة الرشيدة.

ناصر بن حمد يستقبل محمد بن راشد

المنامة - بنا

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
مـــن  هاتفًيـــا  اتصـــااًل  أمـــس  الزيانـــي 
الممثـــل الخـــاص لالتحـــاد األوروبـــي 

لحقوق اإلنسان ايمون غلمور.
أعـــرب  الهاتفـــي،  االتصـــال  وخـــالل 
بعمـــق  اعتزازهمـــا  عـــن  الجانبـــان 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  العالقـــات 
ومـــا  األوروبـــي،  واالتحـــاد  البحريـــن 
وصلـــت إليـــه مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي 
مختلف المجاالت، مؤكدين حرصهما 

على االرتقاء بالتعاون المشـــترك على 
األصعـــدة كافـــة بمـــا يحقـــق المصالح 

المشتركة بين الجانبين.
كمـــا جـــرى اســـتعراض ســـبل تطويـــر 
الشراكة اإلســـتراتيجية بين الجانبين 
ثقافـــة  ونشـــر  بتعزيـــز  يتعلـــق  فيمـــا 
العمـــل  وتطويـــر  اإلنســـان  حقـــوق 
الحقوقـــي، إضافـــة إلـــى بحـــث أبـــرز 
القضايـــا والموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

االرتقاء بالتعاون المشترك بين 
البحرين واالتحاد األوروبي

“التمييز” ترفض طعون 45 مدانا بقضية حزب اهلل البحريني
لمحامييـــن صحيحـــة  غيـــر  وكالـــة  بســـبب  طعنيـــن  تقبـــل  لـــم 

رفضـــت محكمـــة التمييـــز طعـــون 45 من 
فـــي قضيـــة حـــزب هللا  49 طعنـــا  أصـــل 
البحرينـــي، والتـــي أدين فيهـــا 169 متهما 
مـــا  تتـــراوح  بعقوبـــات  عليهـــم  محكـــوم 
بيـــن الحبـــس 3 ســـنوات والســـجن المؤبد 
وغرامـــات مالية تصـــل لـ 100 ألـــف دينار، 
عمـــا أســـند إليهـــم مـــن اتهامـــات، وقضت 
بـــذات الوقـــت بعـــدم جـــواز طعـــن متهـــم 
آخر، وبعـــدم قبول الطعن شـــكال لمتهَمين 
آخَريـــن، فضال عن نقـــض الحكم المطعون 
فيه بحـــق طاعن رابـــع - محكوم بالحبس 
3 ســـنوات - نظـــرا لعدم اتصالـــه بالدعوى 
بحقـــه،  المتخـــذة  اإلجـــراءات  وبطـــالن 
وأمرت بإعادة القضية بالنسبة له لمحكمة 

أول درجة.
وقالت محكمة التمييز بأســـباب حكمها أن 
وكيلة الطاعـــن - المنقوض حكمه - قررت 
بالمستشـــفى  وحجـــزه  الطاعـــن  بمـــرض 

وطلبت من المحكمة االســـتئنافية تأجيل 
الدعـــوى لتقديـــم دليـــل ذلـــك، إال أنهـــا لـــم 
تســـتجب وأصـــدرت حكمهـــا، ممـــا حرمـــه 
مـــن حق الدفـــاع، كما نعت بـــأن موكلها لم 
يعلن بأمر اإلحالة لمحكمة أول درجة، مما 
يجعـــل الحكم بحقـــه غيابيـــا، إال أنه صدر 
حضوريـــا اعتباريـــا، مؤكدة علـــى أنه كان 
مقيـــد الحرية وقت التحقيق بالواقعة مما 

حرمه من درجة من درجتي التقاضي.
وأضافـــت أنه ال يجوز لمحكمة أول درجة 

أن تحكـــم بغيبـــة المتهـــم إال بعـــد اتصالها 
بـــه اتصـــاال صحيحا، وأن مفـــردات الطعن 
اإلحالـــة  بأمـــر  إعالنـــه  يفيـــد  ممـــا  خلـــت 
وفقـــا لمـــا أوجبته المـــادة 164 مـــن قانون 
اإلجـــراءات الجنائيـــة، وأنـــه ال يغنـــي عن 
ذلك إعالنه بالجلســـة وإعادة إعالنه، وأن 
اتصالها بالدعوى عند فصلها فيها بالنسبة 
إجـــراءات  وتكـــون  منعدمـــا  يكـــون  إليـــه 
فـــإن  ذلـــك،  باطلـــه، ولمـــا كان  المحاكمـــة 
الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون معيبـــا مما 

يبطلـــه ويوجـــب نقضـــه بالنســـبة للطاعن 
وإعادة القضية لمحكمة أول درجة.

ولفتـــت إلى أن عدم جواز الطعن بالنســـبة 
للطاعـــن الثانـــي، فـــإن األوراق خلـــت ممـــا 
يفيد إعالنه بالطريق الذي رسمه القانون، 
لذا فإن باب المعارضة على الحكم الغيابي 
مـــازال مفتوحـــا له وقـــت التقريـــر بالطعن 
وأن بإمكانه االعتراض على حكم إدانته.

وذكـــرت بشـــأن المتهمين المحكـــوم بعدم 
قبـــول طعنيهمـــا شـــكال، بـــأن األول قررت 
محاميته الطعـــن بالتمييز رغم أن وكالتها 
ال تجيـــز لهـــا الطعـــن بطريـــق التمييـــز، أما 
الثانـــي فقـــد تجـــاوز عمـــره وقـــت الطعـــن 
بالتمييـــز الــــ 15، لكـــن محاميـــه لـــم يتكبد 
هـــو اآلخر عناء اســـتخراج وكالـــة جديدة 
صادرة من الطاعن نفســـه بدال من الوكالة 
التي صدرت عن ولي أمره حال محاكمته، 
وهـــو ال يـــزال في ســـن الخامســـة عشـــرة 
حينهـــا، لـــذا فـــإن للطعنيـــن المذكورين قد 

قرر بهما من غير ذي صفة.

عباس إبراهيم



فـــي مبـــادرة متميـــزة تجّســـد التعـــاون 
المحافظتيـــن،  بيـــن  القائـــم  المشـــترك 
تســـلمت محافظـــة العاصمة شـــحنة من 
أقنعة الوجه الواقية مرســـلة من “إقليم 
خبي” بجمهورية الصين الشعبية تحوي 
25 ألـــف قنـــاع. وتترجـــم هـــذه المبادرة 
جهود المحافظة في بناء عالقات بناءة 
مع األقاليم والمحافظات ذات االهتمام 

المشترك.
وبهذه المناسبة، أشاد محافظ العاصمة 
الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
إقليـــم  لمحافـــظ  المتميـــزة  بالمبـــادرة 

إلســـهامها  تشـــن؛  شـــو  الصينـــي  خبـــي 
فـــي مكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، منوهـــا بـــأن تلـــك المبادرة 
تصـــب فـــي تنميـــة وتطويـــر العالقـــات 
ـــاءة والمرتكزة على أســـس التعاون  البنَّ
بمـــا  المتبـــادل،  واالحتـــرام  والصداقـــة 
ينـــدرج ضمن جهـــود جمهوريـــة الصين 
الشـــعبية وتكاتفها العالمي لتخطي هذه 
األوضاع االستثنائية، مثنيا على جهود 
الصيـــن فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، 
إذ القـــت إعجاًبا واســـًعا على المســـتوى 
مملكـــة  جهـــود  مـــع  بالتـــوازي  الدولـــي 

البحرين الرائدة في ذات المجال.

تحت رعاية وزير النفط ورئيس مجلس 
إدارة الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغاز في 
البحريـــن الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة آل 
فعاليـــات  المملكـــة  تســـتضيف  خليفـــة، 
الـــدورة األولى مـــن المؤتمـــر والمعرض 
الدولـــي التحـــاد الكيميائييـــن الخليجي

الممتـــدة  الفتـــرة  خـــالل   GCA 2020
بيـــن 10 و12 نوفمبر 2020. وستســـلط 
الفعاليـــة المســـتمرة علـــى مـــدار 3 أيام، 
وتجمع أبرز خبراء وقادة القطاع تحت 
ســـقف واحد، الضـــوء على الـــدور الذي 
تلعبـــه الكيمياء في تحقيق االســـتدامة 
لقطاعـــات الطاقـــة والنفـــط والصناعات 

البتروكيماوية.
 وســـتناقش الـــدورة االفتتاحيـــة هـــذه 
الكيميـــاء  مثـــل  متنوعـــة،  موضوعـــات 
التحليليـــة  والمنهجيـــات  الصناعيـــة 
والمخبريـــة المتقدمة وتركيب وتحديد 
خصائـــص المـــواد الوظيفيـــة. وتجّســـد 

رئيســـة  نمـــو  عوامـــل  الجوانـــب  هـــذه 
للقطـــاع في إطار رفع ســـوية الكفاءات 
وتعزيز االســـتمرارية واألداء الوظيفي، 
وفـــي نهايـــة المطـــاف، تقليـــص هيـــكل 

التكاليف إلى حدوده الدنيا.
وستشـــهد الفعاليـــة مشـــاركة أكثـــر مـــن 

100 شركة عارضة.

أكـــدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
المنصـــات  توظيـــف  أهميـــة  خليفـــة، 
الرقمية لتوفير أنشـــطة متعددة تناسب 
شـــرائح المجتمع كافة واهتماماته، في 
ظـــل انتشـــار جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
19(، منوهـــة بنجاح مملكة البحرين في 
تعزيز مكانتها الحضارية وبناء عالقات 

وطيدة مع جميع دول العالم.
وأضافـــت فـــي لقاء صحافـــي مع مجلة 
“البشـــاير” المصريـــة، أن هيئـــة الثقافـــة 
حريصـــة علـــى تقديـــم المنتـــج الثقافي 
والتعليميـــة  الثقافيـــة  األنشـــطة  مـــن 
منّصاتهـــا  مختلـــف  علـــى  والتفاعليـــة 
عـــروض  إلـــى  إضافـــة  اإللكترونيـــة، 
األفالم الوثائقية والعروض الموسيقية 
والمســـرحية التـــي تم اســـتضافتها في 

مملكة البحرين.
ونوهـــت أن الفضـــاء اإللكتروني شـــكل 

الخيـــار االســـتراتيجي األنجـــح واألكثر 
مالئمة لطبيعة المرحلة الراهنة.

والفنـــي  الثقافـــي  المنتـــج  أن  وأكـــدت 
البحرينـــي لـــه اعتراف وحضـــور عالمي 
مميـــز، إذ تمكنـــت المملكـــة مـــن تعزيـــز 
عالقـــات  وبنـــاء  الحضاريـــة  مكانتهـــا 
وطيدة مع دول العالم كافة عبر الحضور 
في المحافل الثقافة والتعريف بنتاجها 

الحضاري وما تمتلكه من منجزات.

كشـــف وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
عـــن تقـــدم نســـب اإلنجاز بمشـــروع 
المـــدرج علـــى  “البحيـــر” اإلســـكاني 
قائمـــة مشـــروعات الـــوزارة المنفذة 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، مشـــيرا إلى 
اكتمـــال نســـب اإلنجاز فـــي األعمال 
بلغـــت  للوحـــدات، فيمـــا  اإلنشـــائية 
نســـبة اإلنجـــاز فـــي أعمـــال البنيـــة 

التحتية 40 %.
وقـــال الوزيـــر إن المشـــروع يشـــهد 
فـــي الوقـــت الحالـــي تســـارعا فـــي 
وتيـــرة العمـــل، بهـــدف االنتهـــاء من 
تنفيـــذه بحلـــول شـــهر ديســـمبر من 
توزيـــع  ليتســـنى  الجـــاري،  العـــام 
الوحـــدات بالتزامـــن مـــع احتفـــاالت 
المجيـــد  الوطنـــي  بالعيـــد  المملكـــة 
وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملـــك، وفًقا 
لمعيـــار أقدميـــة الطلبـــات بالمنطقة 

والمناطق المحيطة بها.
وتتكون المرحلة األولى من مشروع 
البحيـــر اإلســـكاني مـــن 227 وحدة 
ســـكنية، وتبلـــغ كلفتـــه اإلجماليـــة 9 
مالييـــن و580 ألـــف دينـــار، بواقـــع 
8 مالييـــن و800 ألـــف دينـــار كلفـــة 
تشـــييد الوحـــدات، ومليـــون و780 
البنيـــة  أعمـــال  تنفيـــذ  كلفـــة  ألـــف 
المشـــروع  وتضمـــن  التحتيـــة. 
باإلضافـــة إلـــى الوحدات الســـكنية، 
العديد من الخدمات والمرافق التي 
تخدم قاطني المشـــروع مســـتقباًل، 
كـــدور العبـــادة ومحـــالت تجاريـــة، 
ومناطق مفتوحـــة أللعاب األطفال، 
فضـــاًل عن توفيـــر مســـارات خاصة 
للمشـــاة والدراجات الهوائية أســـوة 
بمشروعات مدن البحرين الجديدة.
ولفت الحمر إلى أن مشروع البحير 
اإلســـكاني يعـــد أحـــد المشـــروعات 
الرئيســـة المدرجة في خطة الوزارة 
لتنفيـــذ األمر الملكي الســـامي ببناء 
40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، وااللتـــزام 
برنامـــج  فـــي  الـــوارد  اإلســـكاني 

العمـــل  بشـــأن  الحالـــي،  الحكومـــة 
علـــى تنفيذ 25 ألف وحدة ســـكنية، 
مؤكًدا حـــرص الوزارة على االنتهاء 
مـــن تنفيـــذ المشـــروع فـــي الوقـــت 
المحدد؛ ليتسنى تسكين المواطنين 

بوحداته.
أن  إلـــى  اإلســـكان  وزيـــر  وأشـــار 
المرحلـــة  هـــذه  إلـــى  الوصـــول 
المتقدمـــة بالمشـــروع يأتـــي ليكلـــل 
جهـــود الوزارة وجميع الجهات التي 
تعاونت مع الـــوزارة من أجل تنفيذ 
المرحلـــة األولـــى منـــه، مشـــيًرا إلـــى 
أن الـــوزارة بذلـــت جهـــوًدا مضاعفة 
فـــي هـــذا المشـــروع تحديـــًدا منـــذ 

مرحلة إعادة تهيئة أرض المشـــروع 
وتنظيفها مـــن المخلفات والنفايات 
أرض  أعمـــاق  إلـــى  امتـــدت  التـــي 
المشـــروع، وهـــو األمـــر الـــذي حقق 
منفعـــة عامـــة للقاطنيـــن بالمناطقة 
المحاذية لـــه، مروًرا بتمهيـــد التربة 
ومن ثم بدء األعمال اإلنشـــائية في 

المرحلة األولى للمشروع.
وأشـــاد الحمر بجهـــود النائب أحمد 
األنصـــاري وتعاونه مع الـــوزارة في 
المشـــروع  تنفيـــذ  مراحـــل  جميـــع 
منـــذ أن كان يـــرأس مجلـــس بلـــدي 
وحرصـــه  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
طلبـــات  مراجعـــة  علـــى  المســـتمر 

األهالي المرشـــحين لالســـتفادة من 
تخصيـــص  وآليـــة  المشـــروع،  هـــذا 
باقي الطلبات في مشـــروعات مدن 
البحريـــن الجديـــدة ووفًقـــا لمعيـــار 
األقدميـــة، موجًها الشـــكر أيًضا إلى 
المجلـــس األعلى للبيئـــة والوزارات 
والجهات الخدمية التي تعاونت مع 
الوزارة إلنجاح تنفيذ هذا المشروع.
ســـتركز  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
علـــى  المتبقيـــة  المرحلـــة  خـــالل 
تكثيـــف العمـــل لالنتهاء مـــن أعمال 
البنيـــة التحتيـــة؛ لتصبـــح الوحدات 

جاهزة الستفادة المواطنين منها.

البحراني لـ “التخطيط العمراني”: اخفضوا مساحة أرض بيت العمر
الهيئــــة ال تراعـــي خطـــة وزارة اإلسكــــــان أو متطلبــــــات المرحلـــــة

دعـــا النائـــب محمـــود البحرانـــي عبـــر 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  “البـــالد” 
واضحـــة  معاييـــر  العتمـــاد  العمرانـــي 
وشفافة في عمليات تصنيف وتقسيم 
األراضـــي بمـــا يحفـــظ حقـــوق جميـــع 

المتعاملين بالقطاع العقاري.
عقاريـــة  شـــركة  يملـــك  والبحرانـــي 
وتعميـــر  األراضـــي  ببيـــع  ويشـــتغل 

البيوت قبل دخوله قاعة البرلمان.
وقـــال: غياب الشـــفافية وعـــدم وجود 
معاييـــر محـــددة وثابتة أضر بالســـوق 
العقاريـــة وجعـــل من أمنيـــة البحريني 
بالحصـــول على بيـــت العمر حلما بعيد 

المنال.
بالتعامـــل  التخطيـــط  هيئـــة  وطالـــب 
الواقعي مع إشـــكال شح األراضي في 
البحريـــن وتمكين المـــالك والمطورين 
الرقعـــة  اســـتغالل  كفـــاءة  رفـــع  مـــن 

السكنية عبر زيادة الكثافة السكانية.
وأردف: أســـعار األراضـــي والعقـــارات 
اليـــوم، ورغم مـــا مررنا به مـــن مرحلة 
جائحـــة  وكذلـــك  اقتصـــادي  ركـــود 
كورونـــا، إال أنهـــا ال تـــزال بعيـــدة عـــن 
إمكانـــات البحرينـــي، فاالنخفاض في 
األســـعار لم يتجـــاوز 10 % في جميع 

مدن وقرى المملكة.
ولفـــت إلـــى أن الوضـــع الحالي ضاغط 
جدا بالنســـبة للمواطنيـــن ذوي الدخل 
المحـــدود الذين يعجـــزون عن امتالك 

مسكن إال عبر وزارة اإلسكان. 
الســـكنية  المســـاحة  إلـــى  وأشـــار 
المحـــدودة لمملكـــة البحرين، ما يحتم 
علينـــا أخذ هـــذه الحقيقيـــة باالعتبار، 
والتي تفرض علينا التوســـع في خيار 
البنـــاء العمودي بما يتطلبه من ارتفاع 

للكثافة السكانية.
وتابع: هيئة التخطيط ترفض التعامل 
بمنطقيـــة مـــع هـــذا الواقـــع، وينحصـــر 

تقســـيمها للمخططـــات الســـكنية فـــي 
مســـاحات تتراوح ما بيـــن 320 و600 

متر مربع.
وأكـــد ضـــرورة رفـــع كثافـــة المناطـــق 
الســـكنية عـــن طريـــق تقليـــص حجـــم 

األراضي السكنية.
وقـــال: هيئـــة التخطيط لم تـــراع أبدا 
الخطة الوطنية لوزارة اإلسكان ال من 
قريـــب وال بعيد، ويجب توحيد الرؤى 
بيـــن رؤيـــة 2030 وهيئـــة التخطيـــط 
أقـــرب  تكـــون  وأن  اإلســـكان،  ووزارة 
إلـــى واقع متطلبـــات المرحلة الحالية. 
وتابع: يمكن تحديد الكثافة السكانية 
منخفضـــة  كثافـــة  معاييـــر:   3 وفـــق 
ومتوســـطة ومرتفعة بناء على القدرة 
االســـتيعابية للبنية التحتية والعوامل 

األخرى.
ولفـــت إلـــى زيـــادة الكثافـــة الســـكانية 
األمثـــل  االســـتغالل  إلـــى  ســـيؤدي 
للخدمـــات والمرافـــق العامـــة، وكذلـــك 

علـــى  الماليـــة  األعبـــاء  تخفيـــف 
المواطنيـــن والمحافظة على مســـتوى 

المعيشة.
وأردف: سيســـهم التقســـيم الصحيـــح 
في تنشـــيط جانب االستثمار العقاري 
فـــي المناطق الســـكنية وخفض ســـعر 
العقـــارات بمـــا يتوافـــق مـــع القـــدرات 
الماليـــة للمواطنين وهـــذا اهم عناصر 
فـــرص  تســـهيل  وكذلـــك  االســـتدامة 
اســـتمالك الســـكن مـــن مبـــدأ تحقيـــق 

الرفاهية للمواطنين.
أن  إلـــى  اإلشـــارة  أغفـــل  لـــن  وتابـــع: 
رفـــع الكثافـــة الســـكانية يســـاعد على 
الزراعيـــة  الرقعـــة  علـــى  المحافظـــة 
الزحـــف  ســـرعة  تقليـــل  طريـــق  عـــن 
الســـكاني والتوســـع العمراني وكذلك، 
والمحافظة علـــى الجانب االجتماعي 
الـــذي تلعبه هيئـــة الفرز حاليـــا، والتي 
يســـتغلها المطورون وأصحاب الدخل 
أرض  علـــى  للحصـــول  المتوســـط 

تتناسب مع مستوى الدخل.
وطـــرح البحرانـــي ســـؤاال مفـــاده: كـــم 
ســـنة تحتـــاج وزارة اإلســـكان إلنهـــاء 
والمتراكمـــة  المتكدســـة  الطلبـــات 
والمستمرة للوحدات السكنية؟ ومتى 
ســـتقلص مدة االنتظار؟ وأين مشروع 
مزايـــا الـــذي كان يخـــدم هـــذا الهدف؟ 
مواكبـــة  علـــى  قـــادرة  الـــوزارة  وهـــل 
النمو الســـكاني في ظـــل نقص الموارد 

واإلمكانات المالية؟
وأردف: البد من الخروج من الصندوق 
تقلـــص  جديـــدة  سياســـات  وتنفيـــذ 
اإلســـكان  وزارة  مشـــروعات  تكاليـــف 
)أســـعار األراضـــي( عن طريـــق تقليص 
المســـاحات وأال تكـــون مقتصـــرة على 
بنطـــاق  بـــل  اإلســـكانية  المشـــروعات 
أوسع لفتح أبواب والمنافسة والمجال 

لإلبداع بالحلول.
وتساءل: في السنوات األخيرة شهدنا 
وتيرة مرتفعة باإلنجـــازات في توزيع 
وتعميـــر الوحدات اإلســـكانية في ظل 
الدعـــم الخليجـــي ولكـــن مـــاذا بعـــده، 
وكلنا نريد المحافظة على رتم ســـرعة 
إنجاز ومواكبـــة الزيادات في الطلبات 
فتـــرات  تقلـــص  بحيـــث  اإلســـكانية 
الوحـــدات  علـــى  للحصـــول  االنتظـــار 

اإلسكانية.
إلـــى  تهـــدف  مطالبـــه  أن  إلـــى  ونـــوه 
تقليـــص تكاليـــف العنصـــر األكبـــر فـــي 
كلفـــة الوحدة الســـكنية، وهـــو امتالك 
األرض بما يوســـع من نطاق الخيارات 
التي يمكن توفيرها كبدائل، وسيسهم 
في تطوير مشـــروع مزايـــا ليكون من 
اللجـــوء  ودون  اإلســـكان  وزارة  قبـــل 
إلـــى القطاع الخاص في تمويل قرض 

تملك الوحدة السكنية.

وزير اإلسكان مستقبال النائب البحراني

الشيخة مي بنت محمد

الشيخ محمد بن خليفة
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هشام بن عبدالرحمن: المبادرة تصب في تنمية وتطوير العالقات
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علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اســـتقبل 
العصفـــور بمكتبـــه صبـــاح أمـــس رئيس 
حمـــد  مدينـــة  جمعيـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
الخيريـــة يوســـف المحميـــد وعـــددا من 
أعضـــاء مجلـــس األمناء بحضـــور نائب 
المحافـــظ العميد خالد بن ربيعة ســـنان 
الدوسري، ورئيس التنمية االستثمارية 

عصام الخياط.
الجهـــود  بكافـــة  المحافـــظ  نـــوه  وقـــد 
الوطنيـــة المبذولـــة فـــي ســـبيل تقديـــم 
األعمال الخيرية ألفراد المجتمع ويأتي 
على رأســـها جهـــود ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والتي تعبر بحـــق عن الدور 

اإلنســـاني الـــذي يضطلـــع به ســـموه من 
دعم دور المؤسسة الخيرية الملكية في 

خدمة المجتمع البحريني الكريم.
واعتبر المحافظ أن دعم العمل الخيري 
واالجتماعـــي يصـــب فـــي ترســـيخ قيم 
المواطنـــة، حيـــث تم بحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون في مختلف األعمـــال الخيرية 
واالجتماعيـــة بمـــا ينعكـــس علـــى تعزيز 
النســـيج الوطنـــي الواحـــد، مؤكـــدا دعم 
المحافظة لألعمال اإلنسانية التي تقوم 
بهـــا الجمعيـــات الخيريـــة فـــي مختلـــف 
شـــاكرا  الشـــمالية،  المحافظـــة  مناطـــق 
مســـاهمة الجمعيات للتخفيـــف من آثار 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، مبينـــا أن 
الجائحـــة حولـــت التحديـــات إلى فرص 
للعمـــل الخيـــري، مستشـــهدا بحملة فينا 

خير.

العصفور يشكر مساهمة الجمعيات في تخفيف آثار “كورونا”

local@albiladpress.com

الثالثاء 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 - العدد 4277
06

المنامة - بنا
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انطالق مؤتمر ”الكيميائيين الخليجي” نوفمبر 2020

كلفة “البحير اإلسكاني” وينتهي في ديسمبر
إنجـــاز األعمـــال اإلنشـــائية... وإتمـــام 40 % مـــن البنيـــة التحتيـــة
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محرر الشؤون المحلية

العتماد معايير واضحة 
في عمليات تصنيف 

وتقسيم األراضي

انخفاض أسعار األراضي 
لم يتجاوز 10 % في 

جميع المناطق

زيادة الكثافة السكانية 
ستؤدي إلى االستغالل األمثل 

للخدمات والمرافق العامة

عدم وجود معايير 
محددة وثابتة أضر 

بالسوق العقارية

للتوسع في خيار البناء 
العمودي بما يتطلبه من 

ارتفاع للكثافة السكانية

التقسيم الصحيح 
لألراضي سينشط 

االستثمار العقاري
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دينار ماليين 



أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي أن مملكــة البحرين تقدر الجهــود المتواصلة التي تبذلهــا الواليات المتحدة األميركيــة للحفاظ على أمن 
واســتقرار دول المنطقــة والدفــاع عــن المصالح العالمية فيهــا، خصوصا الجهود التي تقوم بها قوات البحريــة األميركية في حماية طرق التجارة 

والمالحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر األحمر وباب المندب.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقـــده وزيـــر الخارجية أمس مـــع مبعوث 
رئيس الواليات المتحدة األميركية للملف 
اإليراني مستشـــار وزيـــر الخارجية برايان 

هوك.
ورحـــب الزيانـــي بهوك في زيارتـــه لمملكة 
البحريـــن ضمـــن جولـــة لـــه فـــي عـــدد من 
دول المنطقـــة، لبحـــث تطـــورات األوضاع 
السياســـية واألمنية وانعكاســـها على أمن 
باســـتقبال  منوًهـــا  المنطقـــة،  واســـتقرار 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
تـــم  حيـــث  لهـــوك،  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
التأكيـــد خـــالل اللقاء علـــى متانة عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخية والشـــراكة 
االســـتراتيجية بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، 
وتنميتهـــا  لتعزيزهـــا  المشـــتركة  والرغبـــة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت خدمـــة للمصالح 
المشـــتركة، وبما يســـهم فـــي الحفاظ على 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 

الحيوية.
جلســـة  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــار 
المباحثـــات التـــي عقدها مع هـــوك، والتي 
والتنســـيق  التعـــاون  عالقـــات  تناولـــت 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
حيـــث أكد أهميـــة الجهود التـــي تقوم بها 
الواليات المتحدة األميركية لتمديد حظر 
تصديـــر األســـلحة إلـــى إيـــران، وتشـــديد 
العقوبـــات عليهـــا نتيجة ســـلوكيات إيران 
تزويـــد  فـــي  واســـتمرارها  المنطقـــة  فـــي 
الميليشـــيات المســـلحة في اليمـــن ولبنان 
والعـــراق باألســـلحة، ومواصلتهـــا التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول المنطقـــة، 
بمبـــادئ  االلتـــزام  عـــدم  علـــى  وإصرارهـــا 

ميثاق األمم المتحدة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الزيانـــي  وأوضـــح 
واجهـــت بـــكل حـــزم التدخـــالت اإليرانية 
األجهـــزة  وأن  الداخليـــة،  شـــؤونها  فـــي 
األمنيـــة المختصـــة فـــي المملكـــة تمكنـــت 
المخططـــات  مـــن  العديـــد  إحبـــاط  مـــن 
اإلرهابيـــة اإليرانيـــة، وإلقـــاء القبض على 
أعضـــاء المنظمات اإلرهابيـــة الموكل إليها 
تنفيـــذ تلـــك المخططـــات والمدعومـــة من 
قبـــل الحـــرس الثـــوري اإليرانـــي وحـــزب 
هللا اإلرهابـــي، مشـــيًرا إلـــى دعـــم إيـــران 
البحريـــن  فـــي  والمتطرفيـــن  لإلرهابييـــن 
والتدريـــب  والمتفجـــرات  باألســـلحة 
والتحريـــض مما أدى إلـــى مقتل 35 مدنيا 

وعنصـــر أمـــن، وجـــرح مـــا يقـــارب 3500 
مدنـــي وعنصـــر أمـــن، أصيـــب عـــدد كبيـــر 
منهـــم بإصابات بليغة وعاهات مســـتديمة 
كهربـــاء  ومحطـــات  منشـــآت  وتخريـــب 
وآليـــات من خالل مـــا يقارب 29000 عمل 

تخريبي جميعها موثقة.
وقـــال وزيـــر الخارجية إن وجهـــات النظر 
اتفقـــت على ضـــرورة مواجهـــة التدخالت 
اإليرانيـــة فـــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول 
المنطقـــة، ومـــا تقدمـــه إيـــران مـــن دعـــم 
مباشـــر لجماعـــات حـــزب هللا اإلرهابيـــة، 
والميلشـــيات المتطرفـــة وجماعة الحوثي 
فـــي اليمـــن، وعرقلـــة الوصـــول إلـــى حـــل 
اتفقـــت  كمـــا  اليمنيـــة،  لألزمـــة  سياســـي 
وجهـــات النظـــر على أن إيـــران تقف خلف 
لهـــا  تتعـــرض  التـــي  العدوانيـــة  األعمـــال 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، مـــن خـــالل 
مهاجمة المنشـــآت النفطية لشركة أرامكو 
الســـعودية، وقصـــف الحوثييـــن للمناطـــق 
بالصواريـــخ  بالســـكان  اآلهلـــة  المدنيـــة 
البالســـتية والطائـــرات المســـيرة اإليرانية 

الصنع.
وأكد الزياني دعم مملكة البحرين للجهود 
األميركيـــة الرامية إلـــى معالجة تداعيات 

الملـــف النـــووي اإليرانـــي، بمـــا فـــي ذلـــك 
فـــي برنامجهـــا لتطويـــر  إيـــران  اســـتمرار 
الصواريخ البالستية خصوصا تلك القادرة 
على حمل رؤوس نووية، وضرورة التزام 
إيـــران باالتفـــاق بشـــأن برنامجهـــا النووي، 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
طالما طالبت ومنذ سنوات بضرورة جعل 
منطقة الخليج العربي والشـــرق األوســـط 
الدمـــار  أســـلحة  كل  مـــن  خاليـــة  منطقـــة 
الشـــامل، بمـــا فيها األســـلحة النووية، وأن 
هدفهـــا أن يعـــم الســـالم المنطقـــة وتنعـــم 

شعوبها باألمن واالستقرار واالزدهار.
كما أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين 
كانت دائما تدعو إلى عالقات طبيعية مع 
إيـــران تقـــوم علـــى مبـــادئ حســـن الجوار 
وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
وضرورة حـــل النزاعات بالطرق الســـلمية 
والحـــوار البنـــاء، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن قيادة وشـــعًبا تدعو إلى الســـالم 
واالســـتقرار وتنمية المنطقة، ألن المنطقة 
بحاجة إلى إعادة األمل لشعوبها، خصوصا 
الشـــباب، والنظر في التعاون إلعادة بنائها 
بعد ما شـــهدته مـــن قتل وتهجيـــر ونزوح 
وتدميـــر، فيجـــب تهيئـــة الظـــروف لذلـــك 

وتمديـــد حظـــر تصدير الســـالح إلى إيران 
وهو من األمور األساسية لتحقيق ذلك.

برؤيـــة  هـــوك  برايـــان  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في تعزيز وإرســـاء 
قيم التسامح والحرية الدينية في مملكة 
البحرين، منوًها بما تحققه مملكة البحرين 
من نهضة تنموية فـــي مختلف المجاالت، 
مؤكدا متانة العالقات الثنائية التي تجمع 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، مشـــيًدا بالدور االســـتراتيجي 
لمملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز االســـتقرار 

واألمـــن فـــي المنطقـــة، مؤكـــًدا أن مملكـــة 
البحرين تعتبر أفضل صديق في المنطقة 

للواليات المتحدة األميركية.
كما أعرب هوك عن سعادته بلقاء صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الوزراء ووزير الخارجية.
وتحـــدث هوك عن األســـلحة التـــي تهربها 
إيران لوكالئها في مملكة البحرين، مؤكدا 
ضرورة تمديد حظر األســـلحة على إيران 
فقـــد اســـتمر هـــذا الحظـــر 13 عاًمـــا وكان 
فعاال فـــي تقويض وصول األســـلحة التي 

المنطقـــة  فـــي  لوكالئهـــا  إيـــران  تصدرهـــا 
ومنهـــا في مملكـــة البحرين، مشـــدًدا على 
أن انتهـــاء الحظـــر ســـوف ســـيمكن إيران 
مـــن تعزيز مخزونها من األســـلحة وتعزيز 
المالحـــة  يهـــدد  ممـــا  البحريـــة  قدراتهـــا 

والتجارة.
وقـــال إن على المجتمع الدولي االســـتماع 
لـــدول المنطقـــة التـــي ترفـــض رفـــع حظر 
األســـلحة، مشـــدًدا علـــى أن رفـــع الحظـــر 
ســـيقوض مـــن األمـــن فـــي المنطقـــة، وهو 
ليس أمـــرا تقبلـــه منظمة األمـــم المتحدة، 
وهـــو خيانة لكل ما هو مـــدون في ميثاق 
األمـــم المتحـــدة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز 

األمن واالستقرار.
وأفـــاد أن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
ســـتعمل علـــى منـــع رفـــع حظـــر األســـلحة 
علـــى إيران، حتى تغير إيران من ســـلوكها 
وتتوقـــف عـــن دعـــم المنظمـــات اإلرهابية 
ومهاجمـــة جيرانهـــا فـــي المنطقـــة، مؤكدا 
أن الحظـــر سيســـتمر بدعـــم وجهـــود دول 

المنطقة وجهود مملكة البحرين.
المتحـــدة  الواليـــات  وضـــع  إلـــى  وأشـــار 
الـــذي  األميركيـــة تنظيـــم ســـرايا األشـــتر 
لإلرهـــاب،  قوائمهـــا  علـــى  إيـــران  تدعمـــه 
والذي كان مســـؤوال عن عـــدد من األعمال 
اإلرهابيـــة في مملكـــة البحرين، حيث قام 
بتفجيـــر فـــي العـــام 2014 أدى إلـــى مقتل 
شـــرطيين، كما قام في العـــام 2017 بقتل 
رجل أمن آخر، مؤكـــدا أن مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية ستستمران 
في شـــراكتهما من أجل مواجهة مثل هذه 

التنظيمات اإلرهابية.

وزير الخارجية يعقد مؤتمًرا صحافًيا مع مبعوث رئيس الواليات المتحدة األميركية للملف اإليراني

المنامة - وزارة الخارجية

وجهات النظر اتفقت على ضرورة مواجهة التدخالت اإليرانية بالمنطقة
ــاح عــلــى طــهــران ــس ــي: يــجــب تــمــديــد حــظــر ال ــرك ــي ــر الــخــارجــيــة ومــبــعــوث الــرئــيــس األم وزيـ
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أجرى الممثل الخاص للواليات المتحدة إليران وكبير 
مستشـــاري وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي برايـــان هوك، 
مباحثـــات فـــي مملكة البحرين بشـــأن إيـــران مع ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ووزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني في 

29 يونيو 2020. 
وفـــي ختام المشـــاورات، أصـــدرت حكومتـــا الواليات 
المتحدة األميركية ومملكة البحرين البيان المشـــترك 

التالي:
ومملكـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  تشـــترك 
البحريـــن فـــي التـــزام قوي ودائـــم بمكافحـــة العدوان 

والتضليـــل الفكـــري اإليرانـــي، فقـــد ســـعت جمهوريـــة 
إيران اإلســـالمية إلى تقويض استقرار وأمن البحرين 
من خـــالل إثارة التوترات الطائفية وتوفير األســـلحة 
منهـــا، وعلـــى  المدعومـــة  والمجموعـــات  لإلرهابييـــن 
الرغم من جهود إيران، ظلت البحرين ملتزمة بقيمها، 
حريصـــة على تعزيز التعايش الســـلمي وكفالة الحرية 
الدينيـــة، وال تـــزال الواليـــات المتحـــدة ملتزمـــة بأمن 
البحريـــن والشـــراكة العميقـــة والفعالـــة بيـــن البلديـــن 

لمواجهة اإلرهاب المدعوم من إيران.
وإداركا للتهديـــد الخطيـــر الـــذي تشـــكله عمليات نقل 
األسلحة اإليرانية في المنطقة على نطاق واسع وفي 
البحريـــن على وجه التحديد، فـــإن الواليات المتحدة 

األميريكيـــة ومملكـــة البحريـــن تطالـــب مجلس األمن 
الدولـــي بتمديد حظر األســـلحة المفروض على إيران، 
إذ أن الحظر أداة مهمة لمواجهة نشـــر إيران لألسلحة 
لوكالئها،كمـــا أنـــه يعـــزز االســـتقرار اإلقليمـــي ويحمل 
إيـــران مســـؤولية أفعالها،ولقـــد رأينـــا ما فعلتـــه إيران 
بهجومهـــا علـــى المنشـــآت النفطيـــة بالمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي ســـبتمبر 2019، وإذا فشـــل المجتمـــع 
الدولـــي في تمديد الحظر، فســـتعاني مملكة البحرين 
ودول الخليـــج األخـــرى مـــن عواقـــب ســـباق التســـلح 
المزعـــزع لالســـتقرار، ويجـــب على مجلـــس األمن أن 
يتحمـــل مســـؤوليته في الحفـــاظ على الســـلم واألمن 

الدوليين ومد حظر األسلحة المفروض على إيران.

البحريــن وأميركا تطالبــان مجلس األمن بتمديد حظر األســلحة على ايران

لتجنيب دول المجلس معاناة سباق التسلح المزعزع لالستقرار

هوك لـ “^”: جهودنا منصبة على تعزيز األمن في المنطقة
أكــد  مبعــوث رئيــس الواليــات المتحــدة األميركيــة للملــف اإليراني مستشــار وزير 
الخارجيــة برايــان هــوك ردًا علــى ســؤال مندوب “البــالد” عن الضمانــات األميركية 
لمنــع التدخــالت اإليرانيــة في البحرين، أن جهــود الواليات المتحدة الدبلوماســية 

منصبة على تعزيز األمن بالمنطقة.

وأضـــاف “ليس لدينا صديـــق كالبحرين، 
ليـــس أمنيـــا فقـــط، بـــل علـــى العديد من 
الجوانب المشتركة، وسوف تستمر مثل 
هـــذه العالقـــات، وأريـــد هنـــا أن أعبر عن 
حزنـــي للجندي البحرينـــي الذي قتل في 

اليمن”.
والبحريـــن  “الســـعودية  أن  هـــوك  وأكـــد 
تريدان إنهاء الحـــرب باليمن، لكن إيران 
تريد االســـتمرار بها، ولقد أنفقت ماليين 
الـــدوالرات علـــى وكالئهـــا باليمـــن، لخلق 

نموذج كحزب هللا اللبناني، وعليه فنحن 
نركـــز على دعـــم مبعوث األمـــم المتحدة 
الخـــاص للحـــرب باليمن، وفتـــح صفحة 

تنهي األزمة اإلنسانية بهذا البلد”.
وقـــال “نهتـــم  بتمديـــد حظـــر األســـلحة 
علـــى ايران، والذي اســـتمر لمدة ١٣ عامًا 
ويجـــب ان يســـتمر، وغدا ســـيكون هناك 
لقاء بمجلس األمن، سنتحدث خالله في 
التقرير المســـتعرض، للوصول الى بعض 
النتائـــج عـــن الهجمات التـــي تتعرض لها 

السعودية، واألسلحة المستخدمة بذلك. 
آخر مـــا تحتاجه المنطقة هنـــا، هو مزيد 

من األسلحة”.
وأضـــاف “نجحنا في إيقـــاف العديد من 
األســـلحة عبـــر الضغط االقتصـــادي على 
النظـــام اإليرانـــي، وروحاني قال مســـبقًا 
إن العقوبـــات كلفتهـــم 200 مليـــار دوالر، 
ولكـــم تخيل مـــا يمكـــن ان تفعلـــه إيران 

بهـــذا المبلـــغ، كانـــوا ســـينفقونه بال شـــك 
على وكالئهم في المنطقة”.

وأردف “عندمـــا تولينـــا المنصـــب كانـــت 
ولقـــد  مرتفعـــة،  اإليرانيـــة  الميزانيـــة 
خفضناهـــا بالبدايـــة 10 %، ثـــم اســـتمر 
النفـــط،  أســـعار  نـــزول  مـــع  االنخفـــاض 
والـــوكالء للنظـــام اإليرانـــي لـــم يعـــودوا 
يستلمون األموال كما بالسابق، والرئيس 

ترامب وضـــع عقوبات عليهم لم يكن لها 
ســـابق في الخليـــج، ولقد كرر مـــرار بأنه 
ســـيعمل بشكل جديد مع ايران، والنظام 

اإليراني يرفض ذلك”.
ايـــران  مـــع  نلعـــب  “نحـــن   وتابـــع هـــوك 
بالشـــكل الصحيـــح، وايـــران تعمـــد على 
تخويف األمم لتفرض عليها العنف، وإذا 
قبلتم بذلك وقبلتم بقواعد اللعبة لديهم 
ســـيكون الوضـــع ســـيئًا، الرئيـــس ترامب 
ثبـــت عليهم الردع العســـكري حتى يمنع 
إيـــران مـــن االنفـــاق علـــى وكالئهـــا فـــي 

المنطقة”.
وعـــن التطـــورات فـــي المشـــهد العراقي، 
يرفضـــون  “العراقيـــون  هـــوك  قـــال 
التدخـــالت اإليرانيـــة، ويســـعون للـــرزق 
والحياة، وهـــو ليس من أولويات النظام 
اإليرانـــي، ويمكـــن االســـتدالل على ذلك 

بالنظـــر لكيفية تعامله مع شـــعبه، وكيف 
يؤجج الفتنة الطائفية في دول المنطقة 
التـــي منهـــا العـــراق، أمـــا البحريـــن فهـــي 

نموذج للمنطقة باألمل”.
الالجئيـــن  مـــن  بالعديـــد  “التقيـــت  وزاد 
التطلـــع  منهـــم  وتلمســـت  اإليرانييـــن، 
لمســـتقبل جديـــد إليـــران، التـــي تأخرت 
اإليرانـــي،  النظـــام  بســـبب  بهـــا  التنميـــة 
الحاصـــل  والتحســـن  التطـــور  بخـــالف 

بالمنطقة”.
وفي سؤال صحافي عن مذكرة القضاء 
اإليرانـــي باعتقـــال ترامـــب، قـــال هـــوك 
علـــى  يؤخـــذ  ال  سياســـي  خبـــر  “مجـــرد 
محمل الجد، ال يتوجب اســـتخدام جهاز 
االنتربول ألسباب سياسية،فهو مؤسسة 

مستقلة ولها قوانينها”.

إيران تريد استمرار 
الحرب باليمن 

وسنمعنها من تمويل 
وكالئها بشتى السبل

استمرار حظر 
األسلحة على 

النظام اإليراني 
يعزز أمن المنطقة

المملكة تقدر الجهود المتواصلة للواليات  «
المتحدة للحفاظ على أمن واستقرار دول 

المنطقة

األجهزة األمنية المختصة تمكنت من  «
إحباط العديد من المخططات اإلرهابية 

اإليرانية

دعم إيران لإلرهابيين والمتطرفين في  «
البحرين أدى إلى مقتل 35 مدنيا وعنصر 

أمن

البحرين تدعم الجهود األميركية الرامية إلى  «
معالجة تداعيات الملف النووي اإليراني

وزير الخارجية:

إعجاب برؤية جاللة الملك في تعزيز وإرساء  «
قيم التسامح والحرية الدينية والنهضة 

التنموية في البحرين

رفع حظر األسلحة على إيران يقوض األمن في  «
المنطقة ويشكل خيانة لميثاق األمم المتحدة

تمديد حظر األسلحة حتى تغير إيران من  «
سلوكها وتتوقف عن دعم اإلرهاب ومهاجمة 

جيرانها بالمنطقة

وضعنا “سرايا األشتر” المدعوم من إيران  «
بقوائم لإلرهاب ألنه مسؤول عن عدد من 

األعمال اإلجرامية

مبعوث الرئيس األميركي:

إبراهيم النهام
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أمل الحامد

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN(  1815 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت  بأنـــه  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
BH00040895U3( مـــن أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التـــي يصدرها المصرف 
نيابة عن حكومة البحرين. تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 91 
يومًا تبدأ فــــي 1 يوليو 2020 وتنتهي في 30 ســـبتمبر 2020، كما بلغ معدل ســـعر الفائدة 

عليها 2.31 % مقارنة بسعر الفائدة 2.32 % لإلصدار السابق بتاريخ 24 يونيو 2020. 
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصم 99.419 % وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.410 % 

علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 100 %.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

“اإلثمار” يقدم عروضا لشراء فلل “ديرة العيون”

لتـأجيــــر رافعــــات لـ “بـابكـــو”

ــا” ــ ــزاي ــ ــن “م ــ ــفــيــديــن م ــمــســت ــل ــا ل ــص ــي ــص ــم خ ــم ــص الـــتـــمـــويـــل م

ــي ــح ــص ال ــرف  ــصـ ــلـ لـ ــي  ــلـ ــوبـ تـ ــة  ــط ــح ــم ل مــــبــــاٍن   4 إنــــشــــاء 

أعلــن بنــك اإلثمار، عن تقديم عروض تمويلية حصرية لشــراء فلل 
مشــروع ديــرة العيــون في ديــار المحــرق. إن هــذا التمويل مصمم 
خصيصــًا للمســتفيدين مــن برنامــج “مزايــا”. ويقــع مشــروع ديــرة 
العيــون فــي ديــار المحرق وتتضمــن 515 فيال جديدة تم إنشــاؤها 
بالتعاون مع وزارة اإلســكان وبنك اإلسكان خصيصًا للمستفيدين 

من برنامج مزايا.

 1.2 المشـــروع  مســـاحة  وتبلـــغ 
مليـــون متـــر مربـــع ويتضمـــن ما 
مجموعـــه 3000 وحدة ســـكنية، 
بمـــا في ذلـــك 515 فيـــا صممت 

خصيصًا لبرنامج مزايا. 
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيذي، 
المجموعـــة المصرفيـــة فـــي بنك 
المطـــوع  عبدالحكيـــم  اإلثمـــار، 
“يتميز مشروع ديرة العيون بأنه 
مشروع ســـكني مصمم خصيصًا 

البحرينيـــة  العائـــات  لمنـــح 
بيئـــة  فـــي  لاســـتقرار  الفرصـــة 
مثالية من خال مشروع سكني 
بجـــودة عالية وأســـعار مناســـبة. 
وقـــد ســـاهم برنامج مزايـــا الذي 
أطلقتـــه حكومـــة البحريـــن فـــي 
تعـــاون القطـــاع العـــام والخاص 
علـــى  المواطنيـــن  لمســـاعدة 
التغلب علـــى التحديـــات المالية 
التي تواجههم لشـــراء أول منزل 

لهـــم. وكجزء من هـــذا البرنامج، 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  فـــإن 
ســـيحصلون على تمويل مدعوم 
من قبل الحكومة من خال بنك 

اإلثمار لشراء أول منزل لهم”.
وأضاف السيد المطوع: “يتضمن 

التمويـــل المقـــدم خصيصـــًا لهذا 
المشروع خيار السداد على مدى 
بـــدون دفعـــة مقدمـــة  25 عامـــًا 
العقـــار.  تقييـــم  رســـوم  وبـــدون 
باإلضافـــة إلـــى أن العميل يمكنه 
الحصـــول على تمويل شـــخصي 
يســـدد على 15 عامَا، مع 6 أشهر 
فتـــرة ســـماح اختياريـــة وتأمين 
تكافلي مجاني لحماية المنزل”.

تنافســت 9 شــركات علــى مناقصــة لشــركة نفــط البحريــن )بابكــو( لتوفيــر خدمــة تأجيــر رافعــات لمــدة 8 ســنوات أمــس، في جلســة مجلــس المناقصات 
والمزايدات، تم تعليق 3 عطاءات، وأقل عطاء بنحو 2.1 مليون دينار، لشركة الخدمات الحديثة للمقاوالت الميكانيكية والكهربائية والنقليات، وأكبرها 
بقرابــة 4.5 مليــون دينار.ويشــمل نطــاق العمــل توفيــر رافعــات متحركــة بجميع أنواعهــا، إضافة لرافعات ذات أذرع تلســكوبية شــاملة توفير المشــغلين 

وضابطي الرفع وذلك لمدة 8 سنوات للعمل في مناطق العمليات في شركة بابكو.

بعطـــاءات  شـــركات   10 وتنافســـت 
فنيـــة علـــى مناقصة وزارة األشـــغال 
الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل 
مبـــان   4 إنشـــاء  لمشـــروع  للتنميـــة 
الصحـــي  للصـــرف  توبلـــي  لمحطـــة 
الرابعـــة  المرحلـــة  مشـــروع  ضمـــن 
للصـــرف  توبلـــي  محطـــة  لتوســـعة 

الصحي.
وكذلـــك تنافســـت 4 شـــركات علـــى 
البحريـــن  بنـــك  مناقصـــة مجموعـــة 
للتنميـــة لتقديـــم خدمـــات االختبـــار 
المتعلقـــة بتنفيـــذ البنـــك لمجموعـــة 

األساســـية  المصرفيـــة  الحلـــول 
الرقميـــة، تقدم إليهـــا 4 عطاءات، تم 
تعليـــق أحدهـــا، وأقل عطاء لشـــركة 
)Expleo Solutions Limited( بنحو 
ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا بقرابـــة   29.9

201.8 ألف دينار.
وتنافســـت 10 شركات على مناقصة 
لتوريـــد  البحريـــن  مطـــار  شـــركة 
وتركيـــب كاميـــرات الحمايـــة لمبنى 
المســـافرين الجديد لمطـــار البحرين 
الدولـــي، أقـــل عطـــاء لشـــركة خيبـــر 
دينـــار،  ألـــف   47.5 بنحـــو  للتجـــارة 

وأكبرها بقرابة 131.1 ألف دينار.
إضافة إلى ذلك، تنافست 3 شركات 
على مناقصة شـــركة تطوير للبترول 
لتوريـــد )فاريتـــاس بـــاك اب( أو مـــا 
مكتبـــة  مـــع  األجهـــزة  مـــن  يعادلهـــا 
الشريط وما يعادلها مع دعم للصيانة 
لمدة 5 سنوات لتوفير برامج الشركة 
التقنيـــة  بمشـــروع قســـم  المرتبطـــة 
التكنولوجيـــة بعـــد انتهـــاء صاحية 
البنيـــة التحتيـــة الحاليـــة للدعم في 
ينايـــر 2020، وعـــدم وجود ما يكفي 
تطويـــر  شـــركة  فـــي  التخزيـــن  مـــن 

لاحتفاظ بالنسخ االحتياطي لفترة 
طويلـــة، تقدم إليها 3 عطاءات، علق 
أحدها، وأقل عطاء لشـــركة كمبيوتر 
وورلد بنحو 123 ألف دينار، وأكبرها 

بقرابة 132.3 ألف دينار.
المناقصـــات  مجلـــس  أن  واتضـــح 
والمزايـــدات فتح أمس 5 مناقصات 
تابعـــة لـ 5 جهات حكوميـــة بإجمالي 
36 عطاء، في حين علق 5 عطاءات 
تابعـــة لــــ 3 مناقصـــات. وبلغ مجموع 
أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 2.3 

مليون دينار.

عبدالحكيم المطوع

المنامة - بنك اإلثمار

الضرورة تتطلب التزاوج بين البنوك
تواجه البنوك في المنطقة مرحلة صعبة نظرا لعدة أسباب، منها جائحة كورونا 
التي عطلت األعمال لحد كبير وأتت بضبابية تحتاج لوقت النقشـــاعها وتجاوز 
مآالتها. والمصائب ال تأتي فرادى، إذ أتت أزمة انخفاض أسعار البترول وما لها 
من أثر مباشـــر على موارد الدول وحســـاباتها في البنوك وعلـــى الموازنة العامة 
وهـــذا يقـــود إلـــى تقليل اإلنفـــاق العام وإعـــادة النظر فـــي العديد من المشـــاريع 
وللدرجة التي تجفف موارد شركات القطاع الخاص واألعمال الخاصة وتجعلها 
خاملـــة خاليـــة الوفاض. إضافة لهذا، فإن انخفاض أســـعار الفائدة ســـيؤثر أيضا 

ولحد كبير على التعامات المصرفية واإلقراض والتمويل. 
كل هذه األســـباب مجتمعة لها انعكاســـات وآثار مباشرة على النشاط المصرفي، 
ممـــا يســـتدعي ضـــرورة النظر فـــي الحلـــول العاجلة واآلجلـــة لها علـــى المديين 
القريـــب والبعيـــد. وبالطبع، غني عن القول إن هـــذه الظروف غير مقتصرة على 
المنطقـــة فحســـب بل كل العالـــم يعاني منها وبدرجات متفاوتـــة، وبالتالي تتأثر 

بها كل البنوك أينما كانت. 
إن مـــدى تأثـــر كل بنـــك بهـــذه الظـــروف، يتوقـــف علـــى عـــدة عوامل مـــن أهمها 
نذكـــر مثـــا، حجـــم البنك وقوة ماءتـــه المالية بمـــا فيها من احتياطـــات نقدية 
وضمانـــات وغيرهـــا، إضافة لنوعيـــة وحجم تعامات البنـــك المصرفية اليومية 
سواء الداخلية أو البينية أو الخارجية وكذلك القيمة السوقية للبنك في سوق 
المـــال. لذلـــك، كلمـــا كان البنك صغيـــر الحجم ورأســـماله قليـــل وبالتالي ماءته 
المالية تكون هشـــة وليست قوية، فإن تأثره بالظروف الراهنة وغيرها سيكون 
أقوى مما ينعكس عليه ســـلبا ويؤثر عليه من عدة نواٍح بما في ذلك اســـتمراره 

ووجوده بفعالية في السوق.
ولتافـــي الوضـــع واالســـتعداد لما يحدث، البد لمســـؤولي البنـــوك التفكير الجاد 
للخـــروج مـــن عنق الزجاجة وقيادة الســـفينة بأمان لبر األمان، وهذه مســـؤولية 
كبيرة لها أبعادها لكن األمانة تقتضي تحملها بشـــجاعة. قد يكون من المناســـب 
اآلن التفكير في “التزاوج” بين البنوك عبر االندماجات واالستحواذات والتملك. 
وكل هـــذه البدائل، ينظمها القانـــون ويبين تفاصيل القيام بها. ولكن، األمر ليس 
فـــي القوانين المرصوصة في األدراج وإنمـــا في عزيمة الرجال التخاذ خطوات 
جريئـــة حتى ولو على حســـاب البقاء في الكرســـي، خاصة أن هـــذه اإلجراءات 

تتطلب تغيير المواقع واإلتيان بوجوه جديدة وتغيير المواقع.
هذه الخطوات، إذا تمت، ســـتخلق كيانات جديدة برؤوس أموال كبيرة تمكنها 
من االنطاق وتوسيع األعمال والنشاطات المصرفية مع المنافسة المهنية ألخذ 
نصيب من كيكة الســـوق واالنطاق آلفاق أرحب وأوســـع. ومن دون شـــك، فإن 
دور الســـلطات الرســـمية والرقابية ضروري وخاصة فيما يتعلـــق بمنح الحوافز 
وكافـــة التســـهيات الكتمال هذا “التـــزاوج” الطوعي والتبشـــير أو الترحيب به. 
والـــدور “القيـــادي” هـــام لتشـــجيع خطوات لـــم الشـــمل والتكامل لخلـــق كيانات 

مصرفية قوية، تأتي ُأكلها ولو بعد حين. ولنفعلها لنرتقي بأنفسنا وبمهنيتنا.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

توزيعــات نقديــة بنســبة 2.5 %.. و5 مشــروعات بـــ 79.1 مليــون دينــار

3.05 مليون دينار أرباح “نسيج” 2019

أعلنـــت شـــركة نســـيج العقاريـــة عـــن انعقـــاد 
جمعيتهـــا العموميـــة العاديـــة أمـــس 29 مايو 
2020 عن بعد وعبر االنترنت، برئاسة رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة الشيخ حمد بن محمد 
آل خليفـــة والعضـــو المنتـــدب محمـــد خليـــل 

السيد.
وأعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة نســـيج 
عـــن النتائج المالية للشـــركة للســـنة المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2019، التـــي تؤكـــد تحقيق 
الشـــركة أداء ماليـــا جيدا وأرباحـــا متواصلة 

للعام العاشر على التوالي منذ إنشائها.
وأظهـــرت التقارير المالية لشـــركة نســـيج أن 
صافي األرباح في 2019 قد بلغ 3.05 مايين 
دينـــار مقارنـــًة بأرباح العام الماضـــي )2018(، 

التي بلغت 4.04 مايين دينار.
وبلـــغ إجمالـــي قيمـــة األصـــول 107.4 مليون 
 91.64 المســـاهمين  حقـــوق  وبلغـــت  دينـــار، 

مليون دينار.
وبناء على هذه النتائج، أوصى مجلس إدارة 
الشـــركة بتوزيـــع أرباح نقدية بنســـبة 2.5 % 

)2.16 مليون دينار(.
وقال الشـــيخ حمـــد بن محمـــد آل خليفة “إن 
الشـــركة قد أظهرت مجـــدًدا قدرتهـــا الكبيرة 
على الصمـــود والمرونة في األداء، إذ تعكس 
النتائـــج الماليـــة الطبيعـــة الدورّيـــة ألنشـــطة 
الشركة، التي تتراوح من 3 إلى 5 أعوام بدًءا 

من مرحلة التخطيط حتى التسليم”. 
وأشار إلى أن شركة نسيج وفرت في الفترة 
الماضيـــة مـــا يزيد على 2500 وحدة للســـكن 
االجتماعي بأسعار معقولة، عبر 3 مشروعات 

بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون دينار.
تنفيـــذ  فـــي  تقدًمـــا  الشـــركة  وأحـــرزت 
منتجاتهـــا  لتنويـــع  االســـتراتيجية  خطتهـــا 
فـــي القطاعـــات ذات الصلـــة مثـــل المرافـــق 
المجتمعية للبيع بالتجزئة والرعاية الصحية 
والتعليم. واستحوذت على حصة قدرها 25 
% مـــن شـــركة “أوليف VFM” التابعة لشـــركة 
اإلثمـــار للتطويـــر العقـــاري التي تقـــدم حلواًل 

شاملة إلدارة المرافق. 
قطـــاع  أن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
العقارات في البحريـــن وبفضل الدعم الكبير 

مـــن قبل القيـــادة الحكيمـــة، يتمتـــع بالصمود 
والمرونـــة فـــي مواجهـــة تحديـــات االقتصاد 
الكلي. كما حافظ على نمو إيجابي، وإن كان 

ضعيًفا في األعوام القليلة األخيرة.
فيما أســـفرت التدابير التي اتخذتها مؤسسة 
التنظيم العقاري على مدار العامين الماضين 
إنشـــاء سوق عقارية أكثر شفافية واستقراًرا 

واستدامة. 
أكـــد  المســـتقبلية،  بالنظـــرة  يتعلـــق  وفيمـــا 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أنه ومع 
وجـــود مجموعـــة مشـــروعات قيـــد اإلعـــداد، 
فإن هناك تفاؤال بشـــأن التوقعات المستقبلّية 
للشركة، خصوصا مع استعداد الشركة لتسلم 
مشـــروعين في العام المقبل، وهو ما سيعود 

بأثر إيجابي على إيرادات الشركة. 
وأشـــار إلـــى إلى انـــه مـــن المتوقع أن يشـــهد 
العـــام 2020 المزيـــد مـــن التحديات، الســـيما 
بســـبب جائحة “كوفيد - 19”. بيد أن التدابير 
المبكـــرة والحاســـمة التـــي اتخذتهـــا حكومة 
البحريـــن لمكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
من شأنها المساعدة على تخفيف التداعيات 
تســـببها  التـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

الجائحة. 
من جانبه، قال العضو المنتدب بشركة نسيج 
محمـــد خليل الســـيد “إن اإلنجـــازات العديدة 
التـــي حققتهـــا الشـــركة تعكـــس نجاحهـــا في 
تنفيذ رؤية المساهمين المؤسسين بتأسيس 

شـــركة متكاملـــة لتطويـــر العقـــارات والبنيـــة 
التحتية”.

وأشـــار الســـيد الى انـــه يجري حاليـــًا تنفيذ 5 
مشـــروعات بقيمـــة 79.1 مليون دينـــار، توفر 
239 وحـــدة ســـكنية إضافيـــة. وتهدف 3 من 
هذه المشروعات إلى استهداف المستفيدين 

من برنامج مزايا التابع لوزارة اإلسكان. 
وأضـــاف “قمنا كذلك بتوســـيع بنكنـــا العقاري 
من خال االســـتحواذ على قطعة أرض ذات 
موقع اســـتراتيجي تبلغ مســـاحتها 125,000 
متـــر مربع في منطقة قريبـــة لجزيرة أمواج. 
كمـــا تســـتعد الشـــركة للبـــدء في مشـــروعات 
عـــراد  مشـــروع  أبرزهـــا  مـــن  أخـــرى  كبيـــرة 
ومشـــروع أمـــواج. إضافـــة إلـــى ذلـــك، تقـــود 
شركة “نسيج” كونسورتيوم لتقديم عطاءات 
لبناء 132 وحدة ســـكنية للســـكن االقتصادي 

في منطقة اللوزي”. 
وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، أشار السيد 
إلـــى انـــه بعـــد أن أثبت قطـــاع العقـــارات في 
البحريـــن قدرتـــه علـــى الصمود فـــي مواجهة 
مختلف األزمـــات الماليـــة واالقتصادية على 
مدى العقـــد الماضي، فإنه يواجه اآلن تحديًا 
جديدًا ناشـــئًا عن التأثير االقتصادي لشـــركة 

.”COVID - 19“
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يســـتمر اتجاه 
الســـكنية  المســـاكن  علـــى  المتزايـــد  الطلـــب 

االجتماعية والميّسرة في العام 2020.

المنامة - نسيج العقارية

بروكسل - رويترز

تحسن المعنويات 
االقتصادية 

بمنطقة اليورو

المفوضية األوروبية  بيانات من  أفادت 
أمس أن تحسن المعنويات االقتصادية 
بعد  يونيو  في  تعزز  اليورو  منطقة  في 
ارتفاع طفيف في مايو في ظل تغيرات 
إيجابية بجميع القطاعات ومشاعر أكثر 
األعــمــال. قطاع  مستقبل  حيال  تــفــاؤال 

وارتــفــعــت الــمــعــنــويــات بشكل عـــام إلــى 
75.7 نقطة في يونيو من 67.5 في مايو 

، غير أنها ظلت دون توقعات السوق.

عسكر - ألبا

حققــت شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبا( 23 مليون ســاعة عمل دون 
أي إصابات مضيعة للوقت أمس 29 يونيو 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
علي البقالي “إن ثقافة السامة 
القوية ُتبنى مع الوقت وال تأتي 
صدفًة. وبفضل التزامنا الثابت 
الازمـــة  المبـــادرات  باتخـــاذ 
وعدم التهاون في جهودنا نحو 
الســـامة، تمكّنا من تحقيق 23 
أي  دون  عمـــل  ســـاعة  مليـــون 
إصابـــات مضيعة للوقـــت للمرة 
علـــى مشـــارف  األولـــى ونحـــن 
الذهبـــي  باليوبيـــل  االحتفـــال 
النطـــاق عملياتنـــا التشـــغيلية. 
وبهـــذه المناســـبة أود أن أشـــكر 
موظفينا ومقاولينا على دورهم 
المحوري في جعل هذا اإلنجاز 
ممكنا. وبحلـــول فصل الصيف، 

يتعّين علينا أن نكون أكثر وعيا 
وحرصـــا علـــى تطبيـــق مبـــادئ 
ســـامة  يضمـــن  بمـــا  الســـامة 

وصحة الموظفين جميعا”.

“ألبا” تحقق 23 مليون ساعة “دون إصابات”

علي البقالي

2.1
مليون دينار

المشروع يتضمن 
ما مجموعه 

3000 وحدة 
سكنية

انعقاد الجمعية العمومية لـ”نسيج” عن بعد
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األنشطة الصيفية الهادفة “عن بعد”
يخـــوض كل بيت بحريني معركة فاصلة في تاريخه لم يعد يخشـــى 
بعدهـــا أية معركة، ونعني معركة “كورونا” التي أصبحت مقصدا لكل 
فكـــر وتســـيطر على كل شـــيء داخـــل أســـوار بيوتنا وخارجهـــا، لكن 
الســـؤال المطروح في رجولته المبكرة والدراســـة قد انتهت والجميع 
أصبح مطالبا ببرنامج مفيد نشـــغل به أوقات األبناء في العطلة التي 
قـــد تمتـــد طويال كجهة المغيـــب، ماذا أعددنا مـــن برامج وهل حددنا 
الهـــدف الـــذي نســـعى إليه؟ ومـــا هـــو دور الجهات المعنيـــة من ناحية 

األنشطة الصيفية الهادفة “عن بعد”؟
نعلـــم أن الصـــورة تختلـــف عن األعوام الماضية، ومســـألة الســـفر في 
الصيف أصبحت معلقة في الســـماء، والجوالت الحرة شـــبه معدومة 
امتثـــاال ألوامر وتوجيهات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، 
لكن بودنا أن نعرف ما تفكر فيه الجهات المعنية كالمكتبات واألندية 
والجمعيـــات األهليـــة وغيرهـــا، وهـــل بـــدأت رســـم الخطـــط المتعلقة 
باألنشـــطة المفيـــدة فـــي المحتـــوى والشـــكل لالســـتفادة منهـــا طوال 

الصيف. 

بدأت بعض المكتبات في الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 
تحميـــل أعـــداد كبيرة مـــن عناويـــن الكتـــب العربيـــة واألجنبية وفي 
شتى صنوف المعارف على صيغة “بي دي إف” مجانا، ليستفيد منها 
الطالب وغير الطالب في فترة الصيف، وهذا المشروع الجميل بمثابة 
مكتبة إلكترونية باإلمكان اســـتخدامها على الهواتف الذكية وغيرها، 
ونتمنى حقيقة أن تبادر مكتباتنا خصوصا تلك الشـــهيرة ببيع الكتب 
كـ “المكتبة الوطنية، كشـــكول األيام، مكتبة طاهرة، مكتبة فخرواي”، 
وغيرهـــا، في الســـير علـــى نفـــس الطريق وإنشـــاء مكتبـــة إلكترونية 
ليستفيد منها أبناؤنا خالل الصيف، ولو لفترة محدودة كثالثة أشهر 

أو أربعة كما فعلت بقية المكتبات في الدول المجاورة.

المهم في الموضوع كله أن نثير اهتمام األبناء بكل ما يساعدهم  «
على تنمية طاقاتهم واالستفادة من وقت الفراغ الطويل في العطلة 

الصيفية، فهناك من األبناء من ليس بالضرورة متعلقا بمشاهدة 
األفالم والمسلسالت، إنما قد يجد المتعة والراحة في المطالعة 

والقراءة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سكن العمال... عود على بدء
أكـــد قبـــل أيام النائـــب أحمد العامـــر أنه تم اســـتحداث آلية جديدة 
إلنفاذ المواد القانونية الخاصة بـ “مساكن العمل” في القرار الوزاري 
المتعلق باالشتراطات والمواصفات، وتم منح صالحية أكبر لوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية للتنفيذ بتوجيهات من مجلس الوزراء 
في جلســـته األخيرة، باإلضافـــة إلى التحركات األخيرة التي قامت 
بهـــا المحافظـــات األربع من أجل الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا 
بيـــن العمالـــة األجنبيـــة وتعديل أوضاعها بما يتناســـب مع النســـيج 
االجتماعـــي خصوصا في المناطق القديمـــة، خصوصًا أن مطالبات 
المواطنيـــن أصبحت متكـــررة وواضحة وتدعو للحـــد من تأثيرات 

مساكن العمالة العازبة على األسر البحرينية.
لطالما انشغلت في التفكير بالقضية التي أصبحت تؤرق المواطنين 
وهي ســـكن هـــؤالء العزاب داخـــل األحياء الســـكنية، كنت أظن أن 
البعـــض يبالـــغ فـــي هذه القضيـــة، حتـــى رأيتهـــا ماثلة أمـــام عيني، 
تكبـــر وتســـتفحل يومًا بعد يوم عندما أزور بعـــض مناطق البحرين 

وأتجول في شوارعها.
في الماضي كنت ال ألتفت يمينًا أو شماالً عند زيارتي لها إال ورأيت 
البحرينييـــن يمألون المنطقة، لكن اليـــوم بدأ زحف العمال - ويقينًا 
إنهـــم مـــن العمالة الســـائبة - إلى المنطقة بشـــكل خطيـــر ال تحتويه 

الكلمات.
تأملت في الموضوع وانتشار األمراض واألوساخ والعادات السيئة 
واإلزعاج والتحرشـــات ومزاحمة المواطن في قوت يومه وســـكنه 

وراحته وقائمة طويلة من المساوئ.
اليوم علينا تخطي المربع األول في هذه القضية، ال أن نحمد الله  «

أن هؤالء لم يقوموا بتقديم شكوى ضدنا بأن في منطقتهم عائلة 
بحرينية!.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

يأتـــي الطيـــف وترنو العين، برهات فيصحو القلـــب، وتعلو صرخات من 
ألم، ال يا قلم... أتكتب ويأتي الحبر منسدال!! لم هذا الوجع؟ لحظات يا 
عين.. فالقلم هنا يشاطرني كي يفصح عن صيحات األلم، لي أحباب قد 
رحلوا، فجاء الشـــوق منهمرا يســـائل.. أال من حل للقلم؟ الحاُل البد أن 
ينسجم، إذا في الحاِل يلتحم، فداَر الشوُق مبتعًدا مؤكًدا حالُه السقم.

آه يا قلب، وآه يا عين، فما من صعب يشبهه رحيل الروح من ذا الروح.. 
تلـــك اليـــد، ذاك الصـــوت، ذاك القلب، فال بســـمات وال نســـمات تراوده، 

سوى ذكرى ال تشبعه. فكيف الحال بعدهم؟ سوى أنك ممتحن!
إلى أرواح قد تركت أرواحنا هيما، بها آهات، بها غصات، بها هٌم مختزن، 
إليك رســـائلي جما، وســـيبقى عهدي لكم، في كل وقت يناظركم.. ولنا 
فـــي كل حيـــن موعـــد، فأكتبهـــا تفاصيلي كي تروي الشـــوق المنكســـر، 

وتهدي عبراتها رسًما عبًقا، حًبا، دعاًء.. بأن هللا يرحمكم ويرفعكم. 
ولكن، إنها رحلة القدر، فما من هاٍد غير هللا يشفي الروح، وكل من به 
ألم، فمهما جال بنا األلم، فراق األم ال يندمل.. سيبقى الحلم المرتسم. 
تالزمنا مالمحها، أرويها بكل أسى، منذ هبت برحيلها، ولم تثنها آالمها 

وعيناهـــا تالزمنـــي، وزفت بصمت خافت اللون، جـــل آمالها... صاغتها 
مالمحها.. وفي قلبي أحملها وسأسعى بها عمال.

واليـــوم، أهديكـــم إخوتي زفرات عبيرها الحب، كـــي ترفع بها مقامكم 
أينمـــا أنتـــم، فكل منا يعيـــش أدق تفاصيل االمتحان الـــذي يضعنا هللا 
فيـــه لمجـــاراة الحـــوار بكل هـــدوء كـــي نفهم لغـــة العيون فـــي موقف 
يصعب تحمله، فكم منكم اآلن يشـــاطرني حالة السقم وأضناه الشوق 
ألحدهـــم؟ قلبـــوا أوراقكـــم وهبـــوا لتحقيق آمـــال ورغبـــات ربما تكون 
لكم ســـلوى وأمـــال، وال تتوقفـــوا عن محاورتهم ورســـم أمنيـــات كانوا 

يترقبونها ومازالوا.

فلن يبتعد مبسمكم حتى يزيل ما يصنعه ألم الفراق من حزن يالزمكم،  «
فتدركون معه حكمة الخالق في أن يلهمكم طاقة الصبر، هو امتحان 

ما أصعبه.. فراق األم واألب وكل عزيز لديكم، ال يعادله امتحان، ومهما 
طال بكم الشوق بعدها ستنعمون بالرضا التام عما قدمت أيديكم وحتًما 
تستطيعون الكثير، وحفظ الله أمهاتكم وآباءكم األحياء ورحم الله موتانا 

وموتاكم.

د. حورية الديري

ال يا قلم

هـــو فيلـــم مصـــري عـــرض نهايـــة خمســـينات القـــرن الماضـــي، للممثل 
الكوميدي األشـــهر آنذاك إســـماعيل ياســـين، وتـــدور أحداثه في إطار 
كوميـــدي حـــول توأميـــن أحدهمـــا يعمـــل فـــي الســـينما لكنـــه ينتحـــل 
شخصية أخيه الذي يعمل طياًرا ليفوز بقلب محبوبته، ليعرض حياته 
وحياة اآلخرين لمخاطر جمة لجهله بهذه المهنة الدقيقة والخطيرة.

هـــذا اإلطـــار الكوميدي والخيالـــي للفيلم انتقل بعد أكثـــر من 60 عاًما 
ألرض الواقـــع في باكســـتان، حيث صرح وزير الطيران غالم ســـاروار 
خان بأن بالده فصلت 262 طيارا شهاداتهم ربما تكون مزورة، وذلك 
بعد أيام على تقرير حول تحطم الطائرة التابعة للخطوط الباكستانية 
)بيـــا( فـــي 22 مايو الماضي فوق منازل قريبة من مطار كراتشـــي في 
حادث أســـفر عـــن مقتل كل ركاب الطائرة باســـتثناء شـــخصين فقط 
)97 شـــخصا(، وتدميـــر نحو 29 منـــزال، نتيجة خطأ للطيار ومســـاعده 
اللذين كانا يتناقشـــان بشـــأن التطورات األخيـــرة لجائحة كورونا ولم 
يتبعـــا القواعـــد المعيارية أثنـــاء محاولتهما الهبـــوط بطائرة األيرباص 

أيه320- ثم فصال برنامج الطيار اآللي عن الطائرة.

تقريـــر الحـــادث يعطينـــا انطباًعـــا وكأننا نتحـــدث عن إســـماعيل يس 
جديـــد كان يحلـــم بأن يكون طياًرا بأية طريقـــة كانت حتى لو عرض 
حيـــاة اآلخريـــن للخطر، إذ كانـــت الطائرة تحلق علـــى ضعف االرتفاع 
الـــذي يجـــب أن تحلق عليـــه حين اقتربت من الهبـــوط من دون إنزال 
المعـــدات الخاصـــة بذلـــك، كمـــا تجاهـــل الطيـــاران ومراقـــب المالحة 
الجوّيـــة إجـــراءات الطيـــران المعيارية، مـــا أدى لفشـــل عملية الهبوط 
التـــي ألحقت أضراًرا جســـيمة بمحـــركات الطائرة التـــي كانت صالحة 
تماما للتحليق ولم يكن بها أي خطأ تقني، لكنها كانت مليئة باألخطاء 

البشرية.

يبدو أن قضية الشهادات المزورة التي كانت مثار حديث وجدل ال تقف  «
عند دولة بعينها وأنها ظاهرة عامة تحدث في دول كثيرة، كما أنها ال 

تقتصر على المجاالت النظرية، إنما يتسع مداها للنواحي العملية 
ولمهن دقيقة وخطيرة تمس حياة الناس وأرواحهم، وهنا تكون 

القضية أكثر خطورة ومدعاة للحسم والسرعة في مواجهتها ومعالجتها 
معالجة جذرية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

عودة إسماعيل يس في الطيران

أرقام تصنع البحرين... تفوق اإلناث
نبـــارك ألبنائنـــا الطلبـــة جميعـــًا نجاحهـــم في امتحانـــات العام الدراســـي 
2020-2019م، خصوصـــًا المتفوقين منهم والمتفوقات، المدرجين على 
قائمة الشـــرف لشـــهادتي الثانوية العامة واإلعدادية في مدارس مملكة 

البحرين.
حيث حصدت اإلناث المراكز األولى في قائمة الشـــرف، فضمن مجموع 
المتفوقين البالغ 783، الحاصلين على درجات 95 % فأكثر، فاق نصيب 
اإلنـــاث وعددهـــن 551، مـــا نســـبته 70.37 %، نصيب الذكـــور وعددهم 
232 إلـــى اإلجمالـــي الـــذي بلـــغ 29.23 % فقـــط. كمـــا اكتســـحن المراكز 
العشـــرة األولى، للشـــهادة اإلعداديـــة، مع ذهاب الترتيـــب األول والثالث 
حتـــى العاشـــر لهـــن، مع حصـــول طالب علـــى المركز الثانـــي فقط، ضمن 
هـــذه المجموعة. وبهـــذه النتيجة، يمكننا القـــول إن اإلناث حافظن على 
مراكزهـــن التـــي حصدوها قبل ثمانيـــة أعوام، إذ ســـيطرن على لوحات 
الشـــرف للشـــهادة الثانوية العامة، بعدد 353 من إجمالي 500، أي بنسبة 

.% 70.60
وعكســـت النتائـــج أعواما طويلة من النمو والتقـــدم في جميع قطاعات 
التعليـــم ومراحله، وثقتها المؤشـــرات الكمية والنوعيـــة، فقبل 92 عامًا، 
وفي عهد المغفور له بإذن هللا ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، 
انطلقـــت مســـيرة التعليـــم النظامـــي لإلناث بتأســـيس مدرســـة خديجة 
الكبـــرى للبنـــات والتـــي عرفـــت فـــي البداية بمدرســـة الهدايـــة الخليفية 
للبنات في عام 1928م، وفي العام 1941م، بين التعداد الســـكاني األول 
الـــذي أجري في مملكة البحرين والخليـــج العربي، أن معدل األمية بين 
البحرينيين آنذاك 89.4 %، انخفض هذا المعدل بأكثر من خمســـة عشر 
نقطـــة مئوية، ليبلـــغ 74 % بعد زهاء ربع قرن، وذلـــك في التعداد الرابع 
الذي نظم في العام 1965م، بل حققت اإلناث نموًا في نسب المتعلمات 
مـــن تســـعة بالمئة إلى خمـــس إجمالي البحرينيين الذيـــن تزيد أعمارهم 
عن خمســـة عشـــر عامًا، ما بيـــن التعدادين الثالث لعـــام 1959م، والرابع 
بعد ذلك بســـت ســـنوات. واســـتمرت مملكة البحرين في التقدم بخطى 
واثقة حتى وصلت إلى مستويات تعتبر من المعدالت األدنى عالميًا من 

األمية األبجدية إلى نحو 2.4 %، مؤخرًا. 
إن اكتساح اإلناث المراكز األولى المتقدمة في لوحات الشرف للمتفوقين  «

خالل الفترة موضع المتابعة، والممتدة من 2012م إلى 2020م، لم يتحقق 
إال بأكثر من تسعة عقود من العطاء والمثابرة لحكومة مملكة البحرين.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com
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علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

 فيبجيوركونسالتانتز ذ.م.م سجل
تجاري رقم 114500

بنــاء علــى قــرار الشــر كاء في شــر كــة فيبجيــور كونســالتانتز ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
114500، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة / ماهوا تشاتيرجي MAHUA CHATTERJEE مصفيا 

للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــا بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
MAHUA CHATTERJEE عنوان المصفي: السيدة/ ماهوا تشاتيرجي

+ 973 39491928
Mahuac06@yahoo.co.in 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية

شركةكاشف بلوش للكهرباء واإللكترونيات ش .ش.و. لمالكهاكاشف بلوش
سجل تجاري رقم 113733

بنــاء علــى قرار المالك لشركةكاشــف بلوش للكهربــاء واإللكترونيات ش .ش.و. 
لمالكهاكاشــف بلوش المســجلة على قيد رقم 113733 ، بتصفية الشــركة اختياريا 

و تعيين السيد/ KASHIF BALOCH مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي:

39426400
saima.acca@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة جمب ستارت ش.ش.و لمالكها عبدهللا المؤيد
سجل تجاري رقم )113800-1(

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة جمــب ســتارت ش.ش.و لمالكها عبــدهللا المؤيد، 
المسجلة على قيد رقم )1-113800(، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / 

عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم (21) لعــام 
2001، وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية

+ 973 17500188 
qassim.mohamed@gt.bh.com

القيد: 44493 - التاريخ: 25 - 6 - 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 93836 ( لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســيد /خالــد اميــن عبدالكريــم باقــر المالــك ل شــووت للرياضة (مؤسســة فردية) 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 44493 يطلب تحويل المؤسســة المذكــورة بجمع 
فروعها إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقدره 5000 دينار لتصبح مملوكة 

من السيد خالد امين عبدالكريم باقر

القيد :13005 - التاريخ : 25/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )92631( لسنة 2020

بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية
إلى   شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة و الســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا الســيد ابراهيــم احمــد محمد علي العلــي  المالك  ل البلد لخدمة الســيارات  
)مؤسســة فرديــة (   والمســجلة بموجــب القيد رقم 13005  طالبــا تحويل  الفرع 
5 و 10 ) مركــز حــواء للكمبيوتــر والهواتــف ( من المؤسســة  الفردية   الى شــركة 
ذات مســئولية محدودة  برأســمال وقدره 1000   دينار بحريني لتصبح  الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
ابراهيم احمد محمد علي العلي

THILAKAN KANNAMPARAMBIL GOPALAKRISHNAN .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اي بي سي سرفسز الشرق األوسط ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / دونالــد جونيــر كارتــز باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة اي بي ســي 
سرفســز الشــرق األوســط ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدوده 
بموجب القيد رقم 94896 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام .قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

القيد:34027 - التاريخ:28-5-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )66819(لسنة 2020

بشأن تحويل شركة تضامن
 إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة الهواشــم المســجلة بموجب القيد رقم 34027، طالبين 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال 

وقدره 10000 دينار ، لتصبح مملوكه من السيد هاشم ماجد مكي حسن.

تاريخ :25/يونيو /2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

) 94167-CR2020 ( طلب رقم
تنازل – عن المحل التجاري

الشــخصي  الرقــم  الســتراوي  رضــي  علــي  احمــد  امــل   / الســادة  إلينــا  تقــدم 
780701712، بتحويل المحل التجاري التالي إلى الســادة / محمد مهدي عادل 
مهــدي احمــد الســتراوي الرقم الشــخصي 861213700 ، فعلــى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

مالمو مساج

االسم التجاري

128424٢

القيد : 1-98232 - التاريخ : 2020-06-22
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
اليهــا مالــك شــركة تطويــر لخدمــات التدريــب ش.ش.و ولمالكتهــا ليلــى 
عبداألميــر محمــد حكيــم عبــدهللا العــرب المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
1-98232بطلب تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح باسم السيده 

ليلى عبداالمير محمد حكيم عبدهللا العرب
 

التاريخ : 29/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-95571(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه الســيدة / أمينة خالد علــي مبارك حســن المريخي بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســيدة /منــار إبراهيــم علــي حســن عبدهللا 

الشايجي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 القيد: 82669 
التاريخ : 28/06/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســيدة / فاطمــة محمــد ابراهيــم مورامبــودي بيــدا براحمــن المالكــة ل الهــواء 
الدهبي للمقاوالت )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 82669 طالبا 
تحويل فرعين من المؤسســة الفردية قيد رقم 82669-2 وقيد رقم 4-82669  
إلى  شــركة تضامن برأســمال وقدره 80000 ثمانون ألف دينار لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم :
1.   فاطمة محمد ابراهيم مورامبودي بيدا براحمن  

MUHAMMAD BOOTA   .2

رقم القيد

مطبخ شريديد

مطبخ شريديد

االسم التجاري

113329-01

113329-02

التاريخ :28/06/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
 CR 2020-94352 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   علي عبدالهادي يوسف السباع  
االسم التجاري الحالي: أون تايم بحرين سيرفيسز

االســـــم التجـــاري الجديد: أون تايم للتجارة 

رقم القيد: 2-81744

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

 CR 2020-94172 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم التجــاري، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:   فوزية ابراهيم محسن غريب  
االسم التجاري الحالي: كافتيريا سايدر سبيس

االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم بيت التكه 

رقم القيد: 17272-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )0000( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ريل تيلكوم ميدل ايست لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليهــا الســيد / فتحــي فــرج مــرزوق المحمــد باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة ريل تيلكوم ميدل ايست لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م.، المسجلة 

كشركة
ذات مسئولية محدودة  بموجب القيد رقم 121506، طالبا إشهار انتهاء 
أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، 
وذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.
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الصالونــات الجـديــدة مكانـهــا الـشــوارع التجـاريــة
قــال المديــر العــام لبلديــة المحرق إبراهيم الجودر إن وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف 
وجه أن تكون تراخيص الصالونات النسائية الجديدة على الشوارع التجارية؛ للحد من ظاهرة التذمر وشكاوى الجيران 

في المناطق السكنية.

وأشـــار فـــي تقريـــره للمجلـــس البلـــدي 
بشـــأن أحد طلبات نقل الملكية لصالون 
نسائي إلى أن الوزير أصدر قرارًا بوقف 
صرف تراخيص األنشطة ذات الطبيعة 
الخاصـــة بالعقـــارات غيـــر المطلـــة على 
الســـكنية،  بالمناطـــق  شـــوارع تجاريـــة 

باستثناء حضانات ورياض األطفال.
أوصـــى  البلـــدي  المجلـــس  أن  وبيـــن 
بإعـــادة النظر في قـــرار وقف تراخيص 
األحيـــاء  فـــي  النســـائية  الصالونـــات 

الســـكنية، وذلـــك بنـــاء علـــى مالحظات 
كثيـــرة وردت مـــن األهالـــي للمجلـــس، 
يصـــرون فيهـــا علـــى إبقـــاء الصالونات 
النسائية في األحياء السكنية؛ للحفاظ 
على خصوصية المـــرأة، ومراعاة القيم 

واألعراف والتقاليد.
ولفت إلى أن توصية المجلس اشترطت 
الجيـــران  موافقـــة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
المحيطيـــن بالصالـــون، وتوفـــر مواقف 
الســـيارات، إضافـــة إلـــى االشـــتراطات 

ذات  األنشـــطة  لمزاولـــة  بهـــا  المعمـــول 
الطبيعـــة الخاصـــة باألحيـــاء الســـكنية، 
حيـــث وجـــه الوزيـــر لهيئـــة التخطيـــط 
والتطويـــر العمرانـــي بالنظـــر فـــي هـــذه 

التوصية.
وأكـــد الجودر أنه حســـب االشـــتراطات 
ذات  األنشـــطة  لتراخيـــص  المعتمـــدة 
غيـــر  بالعقـــارات  الخاصـــة  الطبيعـــة 
المطلة على الشـــوارع التجارية، فإنه ال 
يســـمح بتحويل الشـــقق إلـــى صالونات 

نســـائية أو مراكز تجميل، كما ال يسمح 
بالعقـــارات المطلـــة على شـــارعين جهة 

التقاطعات الرئيسية.
وذكر أنه ترد للبلدية العديد من طلبات 
الطبيعـــة  ذات  لألنشـــطة  الترخيـــص 
الخاصـــة بالعقـــارات غيـــر المطلـــة على 

الشـــوارع التجارية بالمناطق الســـكنية، 
بعضها لتراخيص جديدة، وبعضها لنقل 

الملكية أو بيع سجالت قائمة.
وبيـــن أنه يرى أن يتم اســـتثناء طلبات 
نقل الملكيـــة أو البيع لألنشـــطة القائمة 
والمرخصـــة مســـبقًا وفـــق المعايير، من 
قرار وقف الترخيص لألنشطة التجارية 
الجديدة في المناطق الســـكنية، شـــرط 
عـــدم وجود شـــكاوى من قبـــل األهالي، 
وضـــرورة أخذ موافقة المجلس البلدي؛ 
لمنـــع تكبـــد المســـتثمرين خســـائر مالية 
لعـــدم الســـماح لهـــم ببيع أو نقـــل ملكية 

إبراهيم الجودر السجالت القائمة.

بلدية “الجنوبية”: حديقة العهد الزاهر تخضع دورًيا للصيانة
إزالـــــــــــــــــة نـــــخـــــلـــــة تــــــالــــــفــــــة لـــــــعـــــــدم اســـــتـــــجـــــابـــــتـــــهـــــا لــــلــــعــــاج

أفـــادت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة؛ تعقيًبا 
علـــى ما نشـــر فـــي صحيفة “البـــالد” تحت 
عنوان “حديقة العهد الزاهر تموت واقفة..
الجفـــاف تســـلل لمرافقها وغابـــت زهورها 
الجميلـــة”، بـــأن الحديقـــة المذكـــورة تتـــم 
إلـــى  باإلضافـــة  دوريـــة،  بصفـــة  صيانتهـــا 
صيانـــة األلعـــاب والمرافق علـــى الرغم مع 

إغالق الحدائق في الفترة الماضية.
وعلـــى ذات الصعيـــد، أوضحـــت البلديـــة، 
أن النخلـــة التالفـــة، أصيبـــت بتلـــف جـــراء 
إصابتهـــا بسوســـة النخيـــل، وقـــد عولجت 
بالمبيـــدات، إال أن العالج لم يأت بالنتيجة 

المرجوة، وفيما يلي نص الرد:
يطيـــب لنـــا أن نهديكـــم خالـــص التحيـــة، 
وأن نشـــيد بدوركـــم اإلعالمـــي فـــي تنوير 
الـــرأي العـــام، وإيصال مالحظـــات وهموم 
فـــي  والمســـئولين  للمعنييـــن  المواطنيـــن 

مملكتنا الغالية.
عبـــر  الـــواردة  الشـــكوى  علـــى  وتعقيبـــًا 
صحيفتكـــم الموقرة يوم الســـبت الموافق 
20 يونيـــو 2020، صفحـــة رقـــم 5، تحـــت 
تمـــوت  الزاهـــر  العهـــد  )حديقـــة  عنـــوان 
واقفـــة.. الجفاف تســـلل لمرافقهـــا وغابت 

بلديـــة  بـــأن  نفيدكـــم  الجميلـــة(  زهورهـــا 
المنطقة الجنوبية ممثلة بقسم المنتزهات 
الدوريـــة  بالمتابعـــة  تقـــوم  والحدائـــق 
والدائمـــة لـــكل الحدائـــق من حيـــث أعمال 

الصيانة وتكثيف المزروعات.
وبخصـــوص الحديقة المذكـــورة فإنه تتم 
صيانتهـــا بصفة دورية وفقـــا لجدول عمل 
يتم من خاللـــه صيانة المزروعات وأعمال 

األلعـــاب  صيانـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الـــري، 
والمرافـــق على الرغم مع إغـــالق الحدائق 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة، وذلـــك حســـب مـــا 
توضحـــه الصـــور حيـــث تبـــدو األلعاب في 
حالـــة جيدة وقـــد تمـــت صيانتهـــا وإعادة 

صباغتها مؤخرا.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالنخلـــة التالفـــة، فنـــود 
هـــو إصابتهـــا  تلفهـــا  بـــأن ســـبب  التنويـــه 

بسوسة النخيل، وقد تمت محاولة عالجها 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  حســـب  بالمبيـــدات 
لمثل هـــذه الحـــاالت، إال أن العالج لم يأت 

بالنتيجة المرجوة فتمت إزالتها مؤخرا.
ونفيدكم بأننا ســـنقوم بإبـــراز جهود بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة للجمهـــور فـــي صيانة 
وزراعـــة الحدائـــق في جميـــع المناطق من 

خالل صحيفتكم الموقرة.

وفـــي الختام، تهيـــب البلديـــة بالمواطنين 
مكتـــب  مراجعـــة  الكـــرام،  والمقيميـــن 
العالقـــات العامة واإلعالم لنقل الشـــكاوى 
والمالحظات ليتم التعامل معها على الفور 
مـــن قبـــل المختصين، علـــى بدالـــة البلدية 
رقـــم 17986000 كما يمكـــن االتصال على 
الخط الســـاخن رقم 80070000 شـــاكرين 

ومقدرين لكم تعاونكم.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

الجودر: استثناءات 
مشروطة للسجالت 

القائمة في 
المناطق السكنية

local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

التلميـــذة  تخرجـــت 
زهراء محمد كروف 
الثانـــي  الصـــف  مـــن 
وعمـــت  االبتدائـــي 
الفرحة جميـــع أفراد 
األســـرة. ألف مبروك 

النجاح.

زهراء فخر 
والديها

أحمـــد  عائلـــة  تلقـــت 
يوسف ســـالمين التهاني 
مـــن األهـــل واألصدقـــاء 
رغـــد  ابنتهـــم  لتفـــوق 
ســـالمين وتخرجهـــا مـــن 
النـــور العالميـــة  مدرســـة 

بمعدل 97.6.

مبارك 
التخرج
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أكد أنها ســتصبح أكثر عدوانية إذا رفع تمديد حظر األســلحة

المعلمي: المجتمع الدولي بات يدرك خطورة توسعات إيران اإلقليمية

الجبير يدعو العالم إلى “موقف حازم ضد إيران”

مصادرة شحنات أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

للشؤون  السعودي  الدولة  وزيــر  قــال 
ــيـــة عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، أمـــس  الـــخـــارجـ
األولى  الدولة  إيــران هي  إن  اإلثنين، 
التي تدعم اإلرهاب في العالم، داعيا 
اتخاذ موقف حازم حيال  إلى  العالم 

ذلك.
صحفي  مؤتمر  خــال  الجبير،  وذكــر 
ــع الـــمـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي  مـــشـــتـــرك مــ
ــوك، أن  لــلــشــؤون اإليــرانــيــة بــرايــن هـ
الــعــالــم تدعم  إيـــران “أول دولـــة فــي 
الطائفية  “تــدعــم  مضيفا:  ــاب”،  اإلرهــ
المنطقة”. وأشار  وتعمل على زعزعة 
الوزير السعودي إلى عمل الرياض مع 
واشنطن على منع طهران من تصدير 
“إيــران  وتــابــع:  لإلرهابيين.  األسلحة 
ستصبح أكثر عدوانية في حال رفع 

حاليا  ونعمل  األسلحة.  حظر  تمديد 
تصدير  من  إيــران  لمنع  واشنطن  مع 
ودعا  اإلرهابية”.  للمنظمات  األسلحة 
الجبير العالم إلى “اتخاذ موقف حازم 
أن  أرادت  “إذا  مضيفا:  إيـــران”،  ضــد 
تكون دولة طبيعية، فعليها أن تحترم 
القوانين الدولية، آنذاك ستتمكن من 
تحسين عاقاتها، لكن يبدو أن طهران 
ال تريد أن تفعل ذلك”. وأردف قائا: 
“على إيران اتخاذ قرار مهم وحاسم. 
األميركية  الــســيــاســات  نــدعــم  ونــحــن 
التي دعا لها الرئيس األميركي دونالد 
إيـــــران عــلــى تغيير  تـــرامـــب إلجـــبـــار 
ســلــوكــهــا”. مــن جــهــتــه، قـــال هـــوك إن 
إيــران “سيزيد  رفع حظر الساح عن 
المنطقة”.  في  االستقرار  زعزعة  من 

وأضــــــاف: “قـــــرار حــظــر الـــســـاح تم 
يجب  مـــرارا.  طهران  قبل  من  خرقه 
مشيرا  عليها”،  األسلحة  حظر  تمديد 
الساح  حظر  رفع  حال  “في  أنه  إلى 
ــران، فــإنــهــا ســتــقــوم بتحديث  ــ عــن إي
الموالية  الميليشيات  ترسانتها ودعم 
لها”. واعتبر أن “قادة إيران يرفضون 

انــعــدام  مــن  ويــزيــدون  الدبلوماسية 
االستقرار”. ولفت هوك إلى اعتراض 
في  لليمن  إيــرانــيــة  أسلحة  شحنات 
شهري نوفمبر وفبراير. وتابع: “يجب 
إلى  الدولي  األمن  أن يستمع مجلس 
إلى  الحاجة  المنطقة بخصوص  دول 

تمديد حظر األسلحة عن إيران”.

قال مصدر سعودي، أمس اإلثنين، إنه 
شحنات  من  كبير  عدد  مصادرة  تمت 
األسلحة اإليرانية الموجهة للحوثيين.
وأضــاف المصدر أن إيــران تقف وراء 
أســـلـــحـــة اســـتـــخـــدمـــت فــــي مــهــاجــمــة 

المملكة العربية السعودية.
التقرير  أن  السعودي  المصدر  وأردف 
األممي األخير لم يتضمن جديدا بشأن 
إيران  إلى أن  إيــران، مشيرا  سياسات 
سوريا  في  إرهابية  ميليشيات  تسلح 

والعراق واليمن ولبنان.
في السياق ذاته، قال السفير السعودي 
المعلمي،  عبدهللا  المتحدة  األمــم  في 
الــدولــي  المجتمع  إن  اإلثــنــيــن،  أمـــس 
ــدرك خــطــورة تــوســعــات إيـــران  بـــات يـ
مــرارا  حذرنا  “كنا  مضيفا:  اإلقليمية، 

من تجاهل سلوكها في هذا الصدد”.
بات  ــدولــي  ال “المجتمع  قــائــا:  وتــابــع 
ــعــــات إيــــــران  يـــــــدرك خــــطــــورة تــــوســ
“المجتمع  أن  على  مشددا  اإلقليمية”، 
دول  مـــخـــاوف  اآلن  يــتــفــهــم  ــدولـــي  الـ

الخليج من سياسات إيران”.
ــــى الــتــشــابــه بين  وأشـــــار الــمــعــلــمــي إل
ــى  األســـلـــحـــة الـــتـــي نــقــلــتــهــا إيــــــران إل
ــعــراق  ال فـــي  اإلرهـــابـــيـــة  ميليشياتها 
إلى  المنقولة  وتلك  ولبنان،  وســوريــا 

ميليشيات الحوثي في   اليمن.
ــمــتــحــدة  وكــــــان مــمــثــل الـــــواليـــــات ال
الــخــاص إليـــران بــرايــن هـــوك، قــد قال 
ــد، إن حظر األســلــحــة الــذي  يــوم األحـ
ــم الــمــتــحــدة عــلــى إيـــران  فــرضــتــه األمـ
يجب أن يظل ساريا للحيلولة دون أن 

“تصبح )طهران( تاجر الساح المفضل 
لألنظمة المارقة والمنظمات اإلرهابية 

حول العالم”.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  أن  يذكر 
قبل  أبلغ  قد  كان  غوتيريش  أنطونيو 

تقرير  الدولي في  األمــن  أيــام مجلس 
بها  هجومت  التي  كــروز  صواريخ  أن 
ألرامــكــو  تابعتان  نفطيتان  منشأتان 
ــي فــي الــســعــوديــة الــعــام  ــ ومــطــار دول

الماضي “أصلها إيراني”.

دبي ـ وكاالت

دبي ـ العربية.نت

عادل الجبير وبريان هوك

إيران مستمرة في ممارسة خروقاتها للقوانين الدولية بتهريب األسلحة للحوثيين في اليمن

قندهار ـ أ ف ب

وقعا  بتفجيرين  مدنًيا   23 قتل 
في سوق في جنوب أفغانستان، 
األفغانية  السلطات  أكـــدت  كما 

التي نسبت الهجوم لطالبان. 
في  العسكرية  الــقــيــادة  وقــالــت 
تفجيرين  “نــفــذت طــالــبــان  بــيــان 
في سوق في اقليم سانغين في 
 23 قتل  لــألســف،  هلمند.  واليـــة 

مدنًيا وأصيب 15 بجروح”.
في  المحلية  الحكومة  ــدت  وأكـ
لكنها  الــحــصــيــلــة،  ــذه  هــ هــلــمــنــد 
للحادث،  مختلفة  روايــة  أوردت 
ــى ســقــوط 4 قــذائــف  مــشــيــرة إلـ
سيارة  أنفجار  قبل  السوق  على 

مفخخة.
ــاســــم  ــ ــدث ب ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ واتـــــــهـــــــم الـ

أحمدي  يوسف  قاري  المتمردين 
ـــ “فـــرانـــس بـــرس”  فـــي حــديــث لـ
هذين  خلف  بالوقوف  السلطات 

التفجيرين.
أشــرف  األفــغــانــي  الرئيس  وذكـــر 
“بأسف  علم  ــه  أن بــيــان  فــي  غني 
الذي  اليوم  بوقوع هجوم   “ بالغ 
األطــفــال  مـــن  “غــالــبــيــة  بــــ  أودى 
ــا طــالــبــان إلــى  والـــشـــبـــاب”، داعــي
الــعــنــف. وتــتــنــازع منطقة  إنــهــاء 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــان والـ ــ ــب ــ ــال ــانـــغـــيـــن طــ سـ
األفـــغـــانـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف. 
الشاسعة  هلمند  واليــة  وتخضع 
فـــي جــنــوب أفــغــانــســتــان، الــتــي 
الخشخاش،  زراعــة  فيها  تنشط 
لسيطرة المتمردين إلى حد كبير.

مقتل 23 مدنيًا في تفجيرين داخل سوق بأفغانستان

باريس ـ أ ف ب

الفرنسي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  حــكــم عــلــى 
ــبـــق فــرنــســوا فـــيـــون بــالــســجــن 5  األسـ
التنفيذ،  مع وقف  ثاث  بينها  سنوات، 
إسناد  قضية  فــي  مذنبا  اعــتــبــاره  بعد 
وظــيــفــة وهــمــيــة لــزوجــتــه، الــتــي هــزت 
للعام  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  حملته 

 .2017
وأقرنت المحكمة الجنائية في باريس 
ألف   375 قيمتها  بغرامة  العقوبة  هذه 
عشر  لمدة  أهلية  عــدم  وعقوبة  يــورو 

سنوات.
وحــكــم عــلــى زوجــتــه بــيــنــيــلــوب التي 
الجنائية مذنبة في  المحكمة  اعتبرتها 
مع  ســنــوات  ثـــاث  بالسجن  الــقــضــيــة، 
وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو 

وعقوبة عدم أهلية لعامين.
كــذلــك، حــكــم عــلــى الــزوجــيــن 

فــيــون وشــريــكــهــمــا مـــارك 
السابق  الخلف  جــولــو، 

ــارت،  ــرة ســ ــ ــ ــي دائ ــفــرنــســوا فـــيـــون فـ ل
للجمعية  يــورو  مليون  من  أكثر  بدفع 

الوطنية.
هذا  سيستأنفان  أنهما  الــزوجــان  وأكــد 

الحكم.
فرنسوا  محامي  ليفي  انتونان  وصرح 
فيون للصحافيين بأن “هذا القرار غير 
سيكون   )...( استئنافه  سيتم  الــعــادل 

هناك محاكمة جديدة”.
ــم مــطــالــبــة الــدفــاع  ــدر الــحــكــم رغـ وصــ
ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة 

“ضغوط” على التحقيق.
الدفاع  جهة  طلبت  الفائت،  واألسبوع 
عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثاثة 
أعوام بتحقيق “مفبرك” جرى في غمرة 
الرئاسية،  االنتخابات  حملة  خوضه 
تصريحات  بعد  المحاكمة  إعـــادة 
ــوط” جـــــرت خـــال  ــ ــغـ ــ عــــن “ضـ

التحقيق.

السجن سنتين لرئيس الوزراء الفرنسي األسبق

دبي ـ العربية نت

العراقية  هللا  حــزب  ميليشيات  هاجمت 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي 
ووصفته بـ “الغادر” وذلك بعد قيام القوات 
الكتيوشا  لخلية  وكــر  بمداهمة  العراقية 
ــتــي أســـفـــرت عـــن ضــبــط عــنــاصــر تابعة  ال
ــــك فــيــمــا كشفت  لــلــمــيــلــيــشــيــات. يــأتــي ذل
عن  عــراقــيــة  وسياسية  حكومية  مــصــادر 
لإلفراج  وضغوط  إيرانية  تدخات  وجود 
الكاتيوشا”،  “خايا  ميليشيات  عناصر  عن 

الذين تم القبض عليهم مؤخرا.
شن  في  إليــران  الموالي  اإلعــام  ويستمر 
الـــــــوزراء مصطفى  رئـــيـــس  ــد  حـــمـــات ضـ
الكاظمي والعمليات األمنية العراقية بشأن 

عملية االعتقال األخيرة.
ــدت الــمــصــادر أن طــهــران لــجــأت إلــى  وأكــ
بزعامة  الفتح  تحالف  خال  من  الوساطة 
هادي العامري وائتاف دولة القانون الذي 

يترأسه نوري المالكي.

الـــمـــصـــادر أوضـــحـــت أن رئــيــس الـــــوزراء 
أبلغ األطراف  الكاظمي،  العراقي مصطفى 
بيد  أصبح  المعتقلين  ملف  أن  اإليــرانــيــة، 
أبــدت  فيما  فــيــه.  للبت  الــعــراقــي  الــقــضــاء 
تنفيذ  إمكان  مصادر عراقية مخاوفها من 
ميليشيات موالية لطهران عمليات اغتيال 
ضد شخصيات حكومية أو قضائية؛ بهدف 
الضغط إلطاق سراح عناصرها وشخصية 
إيرانية معتقلة. يأتي ذلك فيما نفى مصدر 
األميركية  القوات  مشاركة  خاص،  عراقي 

ــم واعـــتـــقـــال عــنــاصــر من  فـــي عــمــلــيــة دهــ
“حزب هللا العراقي”، داخل ورشة لتصنيع 
جنوبي  الـــــدورة  منطقة  فــي  الــصــواريــخ 
التواصل  مواقع  بعض  روجــت  كما  بغداد، 
فيما حذر  الحزب.  القريبة من  االجتماعي 
النائب عن ائتاف “النصر”، عدنان الزرفي، 
الغرق؛  من  القانون  عن  الخارجة  الجهات 
ألنها غير قادرة على السباحة، مشددًا على 
الوحيد  المركب  هي  الكاظمي  حكومة  أن 

للوصول إلى بر األمان.

المالكي والعامري على خط األزمة... ومخاوف من عمليات اغتيال
ميليشيات حزب اهلل تهاجم الكاظمي وتصفه بـ “الغادر”

القاهرة ـ وكاالت

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
ــن، أن أمــن  ــيـ ــنـ الــســيــســي، أمــــس االثـ
محيطها  بأمن  “يرتبط  القومي  مصر 
اإلقليمي”، موضحا أن باده “تتخذ كل 
ما يلزم لحفظ أمنها، دون االعتداء أو 

التدخل في شؤون أحد”.
بمناسبة  خــطــاب  فــي  السيسي  وقـــال 
ــن يــونــيــو  ذكــــــرى ثــــــورة الـــثـــاثـــيـــن مــ
القومي  مصر  أمن  أن  تدركون  “لعلكم 
محيطها  بــأمــن  وثيقا  ارتــبــاط  يرتبط 
حــدود  عند  ينتهي  ال  فهو  اإلقــلــيــمــي، 
مصر السياسية، بل يمتد إلى كل نقطة 
ممكن أن توثر سلبا على حقوق مصر 

التاريخية”.
وأضاف “ال يخفى على أحد أننا نعيش 
وسط منطقة شديدة االضطراب، وأن 
المصالح  في  والــتــوازنــات  التشابكات 
المنطقة  هذه  في  واإلقليمية  الدولية 

تجعل من الصعوبة أن تنعزل أي دولة 
داخل حدودها، تنتظر ما تسوقه إليها 
ذكر  ما  وفــق  بها”،  المحيطة  الــظــروف 

التلفزيون المصري.
وشدد الرئيس المصري على “استشراف 
مصر لحجم التحديات، التي ربما تصل 
لها  التصدي  تتطلب  فعلية  لتهديدات 
ــزم، عــلــى نــحــو يــحــفــظ لمصر  بــكــل حــ

وشعبها األمن واالستقرار”.

وأوضــح أنه “رغــم امتاك مصر لقدرة 
شاملة ومؤثرة في محيطها اإلقليمي، 
تعتدي  ال  للسلم..  تجنح  دائــمــا  فإنها 
على أحد وال تتدخل في شؤون أحد”.

من  السيسي  نفسه، حذر  الوقت  وفي 
أمنها  لحفظ  يلزم  ما  “تتخذ  مصر  أن 
القومي”، قائا “هذه هي سياسة مصر 
التي تتأسس على شرف في تعاماتها 

دون التهاون في حقوقها”.

فــي خطــاب بمناســبة ذكــرى ثــورة الثالثين مــن يونيو
السيسي: أمن مصر القومي يرتبط بأمن محيطها اإلقليمي

جنيف ـ أ ف ب

ــمــتــحــدة  أكــــــدت مـــفـــوضـــة األمــــــم ال
اإلنـــســـان ميشيل  لــحــقــوق  الــســامــيــة 
أن مخطط  االثــنــيــن  أمـــس  بــاشــلــيــه 
لــضــم أجـــــزاء مـــن الضفة  اســرائــيــل 
وأن  شــرعــي”  “غير  المحتلة  الغربية 

“آثاره ستستمر لعقود”.
خطي  تــصــريــح  فــي  باشليه  وقــالــت 
ــقــطــة عــلــى  ــــضــــم غـــيـــر شــــرعــــي. ن “ال
كان  “أي ضم سواء  السطر”، مضيفة 
لـ30 % من الضفة الغربية أم لـ5 %”.

وأضــــافــــت “أطــــالــــب اســـرائـــيـــل أن 
الرسميين  كبار موظفيها  إلى  تصغي 
ــك إلــى  الــســابــقــيــن وجــنــراالتــهــا وكــذل
التي  العالم  العديد من األصوات في 
تحذرها من المضي في هذه الطريق 

الخطرة”.
وأكـــــــدت مـــفـــوضـــة حــقــوق 

الضم  “آثار  أن  اإلنسان 
ســـتـــســـتـــمـــر لـــعـــقـــود 

ــدا إلســرائــيــل  وســتــكــون مــســيــئــة جــ
إلى  مشيرة  للفلسطينيين”  وكــذلــك 
الــعــودة عن  أنــه “ال يــزال من الممكن 
ــعــت بــاشــلــيــه “ال  ــاب ــرار”. وت ــ ــق ــ ــذا ال هــ
يمكن توقع العواقب المحددة للضم، 
للفلسطينيين  كارثية  تكون  قد  لكنها 
والسرائيل ولكل المنطقة” مؤكدة أن 
األمين العام لامم المتحدة انطونيو 
ــحــكــومــة  ــريـــش كـــــان دعـــــا ال ــيـ غـــوتـ
اإلسرائيلية الى العودة عن مخططها.
وقالت مفوضة األمم المتحدة لحقوق 
“سيسيء  الضم  إن مشروع  اإلنسان 
بشكل خطير الفاق التوصل الى حل 
من  وسيحد  الدولتين  أســـاس  على 
فـــرص امــكــان اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
ــيـــجـــعـــل االنـــتـــهـــاكـــات  ــام وسـ ــ ــسـ ــ الـ
الخطيرة لحقوق االنسان والقانون 
نشهدها  التي  الدولي  االنساني 

اليوم مستمرة”.

باشليه: مخطط الضم اإلسرائيلي “غير شرعي”
موسكو ـ أ ف ب

تــعــديــاً  الـــــروس  76 % مـــن  أّيــــد 
فاديمير  سلطة  يــعــزز  دســتــوريــًا 
ــيــن وفـــقـــا الســـتـــطـــاع أجـــري  ــوت ب
االقتراع  مكاتب  من  الخروج  لدى 
في  اإلثنين  أمــس  نتائجه  نــشــرت 
حين أن االستفتاء لن ينتهي قبل 

ثاثة أيام.
ويـــجـــري الــتــصــويــت اعـــتـــبـــارًا من 
يوليو  من  األول  يونيو وحتى   25
ــيــر مــن  ــدد كــب ــ ــا لـــتـــدفـــق عـ ــاديـ ــفـ تـ
االقــتــراع  ــى مكاتب  إل األشــخــاص 
ــيـــروس كـــورونـــا  بــســبــب تــفــشــي فـ
أمس  مــن  اعتبارا  لكن  المستجد. 
تقدم  عــن  “فــتــســيــوم”  أعــلــن معهد 
مع  “ال”  على   %  76 بنسبة  “نــعــم” 

نــســبــة  فــيــمــا   ،%  23,6 ــة  نــســب
البطاقات الاغية 0,4 %.

وأجري االستطاع من 
25 إلى 28 يونيو أي 

ــام االستفتاء  أيـ مــن  أربــعــة  خـــال 
السبعة في 25 منطقة وشمل أكثر 
من 163 ألف شخص. ووافق 70,6 
على  آراءهــــم  استطلعت  ممن   %

الرد.
وبرر المعهد قراره نشر نتائجه قبل 
الكبير”  “الطلب  بـــ  االقــتــراع  نهاية 
ــذا الــنــوع مــن الــمــعــلــومــات  عــلــى هـ
ــقــانــونــي ونــفــى  وغـــيـــاب الــحــظــر ال
أثر  لذلك  يكون  بأن  القائلة  الفكرة 

على سير التصويت.
الحالي  للرئيس  يجيز  واإلصـــاح 
ــن الـــبـــقـــاء فــي  ــيـ ــوتـ ــر بـ ــيـ ــمـ فـــاديـ
الكرملين لواليتين إضافيتين حتى 
ال84.  ســـن  يــبــلــغ  عــنــدمــا   2036
على  الحالي  للدستور  ووفــقــا 
مــن  يــنــســحــب  أن  بـــوتـــيـــن 

الرئاسة في 2024.

استطالع يتوقع تأييد غالبية الروس تعديل الدستور

القضاء اإليراني يصدر 
مذكرة اعتقال بحق ترامب

طهران ـ وكاالت

القاصي  علي  طــهــران  فــي  الــعــام  المدعي  أعلن 
مهر، أمــس، صــدور أوامــر باعتقال 36 مسؤوًل 
ــا مـــن الـــوليـــات الــمــتــحــدة  ســيــاســًيــا وعــســكــرًي
ودول أخــــرى، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس األمــيــركــي 
ترامب، مؤكدا ضلوعهم في مقتل قائد  دونالد 
فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس الـــثـــوري اإليــرانــي 
“إيسنا”  وكالة  نقلته  ما  قاسم سليماني، حسب 
اإليرانية لألنباء. وأشار مهر “تم الّتعرف على 36 
شخصا متورطين في مقتل سليماني، بمن فيهم 
أميركا  من  وعسكريون  سياسيون  مسؤولون 

ومن دول أخرى، قاموا بإدارة العملية”.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

عناصر من ميليشيات حزب الله العراقية



المـــدرب الوطنـــي إبراهيـــم علـــي  أكـــد 
ســـلمان توصلـــه التفـــاق مع ناديـــه األم 
الديـــر لقيـــادة فريقـــي األول والشـــباب 
 -  2020 المقبـــل  الموســـم  مـــن  ابتـــداء 
 2021، مشـــيرا إلـــى أنـــه قد منـــح إدارة 
النـــادي الموافقـــة الشـــفهية ولـــم يتبـــق 
إال العقـــد الرســـمي بيـــن الطرفين، ومن 
المؤمل إبرام التعاقد في الفترة القليلة 

المقبلة.
وأضاف ســـلمان لـ “البالد ســـبورت” بأنه 
ســـيقود فريقي فئة الرجال الذي يلعب 
بـــدوري الدرجـــة الثانيـــة وفريـــق فئـــة 
الشباب، دون أن يحدد هوية أي مدرب 
مـــع اإلدارة بخصـــوص باقـــي األجهـــزة 
الفنيـــة لفـــرق الفئات العمريـــة، موضحا 
“تناقشـــت معهم بشكل سريع حول هذا 
الموضوع وعندما سألوني طلبت منهم 

تقييـــم عمـــل األجهـــزة الفنيـــة الحاليـــة 
ونتائجهـــم، فمجلـــس اإلدارة هـــو أدرى 
بعملهـــم وأنـــا أرحب بالعمل مـــع الجميع 
وتـــم االتفـــاق بـــأن أكـــون مشـــرفا علـــى 

جميع فرق النادي وعمل المدربين..”.
ولـــدى ســـؤالنا إياه عـــن أســـباب توقفه 
خـــالل الموســـم الحالـــي 2019 -  2020 
أجاب “ لم أتلق أي عرض خالل الموسم 
الحالـــي، كما أنني خرجـــت إلى التقاعد 

من العمل وفضلت الخلود للراحة نهائيا 
واالبتعـــاد عن التدريب كذلك ولم أســـع 

وراء أي عرض تدريبي..”.
وعـــن أســـباب عملـــه بناديـــه األم الديـــر 
فقـــط وعـــدم العمـــل مـــع أنديـــة أخرى، 
قـــال “كمـــا هو معـــروف بأن نـــادي الدير 
هـــو النـــادي الـــذي يمثـــل قريتـــي وأنـــا 
أنتمـــي له وعملت لســـنوات طويلة فيه 
مدربـــا.. وفـــي ســـجلي التدريبـــي مهمة 
بعـــد قيادتـــي  عمـــل خارجيـــة واحـــدة 
أشـــبال األهلـــي وأعتقـــد كان ذلـــك فـــي 
موسم 2005 -  2006 وقد أشرفت على 
تدريـــب علـــي الصيرفـــي وناصـــر عنان، 
ولهذا السبب ربما أنني ال أتلقى عروضا 
كثيـــرة مـــن أنديـــة خارجيـــة لقناعتهـــم 
ـــل العمل مـــع نادي  المســـبقة أننـــي أفضِّ

الدير فقط ..”.

إبراهيم علي سلمان

ــي األهــلــي ــت ف ــان ــدة ك ــي ــوح الــتــجــربــة الــخــارجــيــة ال
إبراهيم علي يفضل العمل بالدير
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أشــار المــدرب الوطنــي لكــرة اليــد عــاء المعلم إلــى أنه تلقى 
عرضيــن شــفهيين من ِقبل ناديين محليين للموســم الرياضي 

الجديد.

وقـــال المعلـــم فـــي تصريـــح لـ 
“البـــالد ســـبورت” تلقيـــت في 
الفتـــرة الماضيـــة اتصالين )لم 
يكشف عن هويتهما(، أحدهما 
الفئـــات  لتدريـــب  طلبنـــي 
العمريـــة، واآلخر عـــرض علّي 
قيـــادة فئـــة الرجـــال. مضيًفـــا 
هذه االتصاالت لم تســـفر عن 
شـــيء جديد، وإننـــي متريث 
في اتخاذ القرار النهائي حول 
عودتـــي للتدريـــب مـــن عدمه 

في الموسم المقبل.
تولـــى  قـــد  المعلـــم  أن  يذكـــر 
قيادة تدريب فريق سماهيج 
فـــي الســـنوات الماضية حتى 
الموســـم الجـــاري، والـــذي تم 
االســـتغناء عـــن خدماتـــه من 

بســـبب  النـــادي  إدارة  ِقبـــل 
النتائـــج الســـلبية، وقبـــل ذلك 
كان مدرًبـــا فـــي نـــادي النجمة 
للفئات العمرية، إضافة لتوليه 
المســـاعد  المـــدرب  منصـــب 

للفريق األول.

عرضان شفهيان 
للمدرب عالء المعلم

حسن علي

علي مجيد
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لتعيينــه نائبا لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة

ناصر بن حمد يهنئ دعيج بن سلمان

اســـتقبل ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
رئيـــس  نائـــب  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن أحمد آل 
خليفـــة، بحضور األمين العام للمجلس 
الشـــيخ  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة. 
وفـــي بدايـــة اللقاء، هنأ ســـمو الشـــيخ 
الشـــيخ  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
دعيـــج بن ســـلمان آل خليفة بمناســـبة 
الثقة الملكية الســـامية مـــن لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بتعيينـــه نائبـــا 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
بالخبـــرات  والرياضـــة، منوهـــا ســـموه 
اإلداريـــة والفنية التي يمتلكها الشـــيخ 
دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والتـــي 
ستســـاهم في تطويـــر العمل الشـــبابي 
والرياضـــي فـــي المملكـــة، إضافـــة إلى 
تنفيذ خطط وإستراتيجيات المجلس 

األعلى للشباب والرياضة والرامية إلى 
تحقيق جميع أشـــكال التطـــور والنماء 
لمنظومة القطاع الشبابي والرياضي. 

وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن تعييـــن الشـــيخ دعيـــج بـــن 
سلمان آل خليفة نائبا لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة سيشـــكل 

إضافـــة جديـــدة لعمـــل المجلـــس فـــي 
الفترة المقبلة، وســـتكون له انعكاسات 
الشـــبابي  القطـــاع  علـــى  إيجابيـــة 
تقديـــم  فـــي  وسيســـاهم  والرياضـــي 
المزيـــد من المبـــادرات الرائـــدة لتكون 

البحرين عاصمة الشباب والرياضة. 
دعيـــج  الشـــيخ  أعـــرب  جانبـــه،  ومـــن 

بـــن ســـلمان بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن 
شـــكره وتقديـــره إلى صاحـــب الجاللة 
الملـــك علـــى ثقتـــه الســـامية بتعيينـــه 
نائبـــا لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، مؤكـــدا أنـــه سيســـعى إلى 
تســـخير خبراته اإلداريـــة والفنية؛ من 
أجـــل دعـــم الخطط واإلســـتراتيجيات 
التـــي ينفذهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة تجاه القطاع الشـــبابي 

والرياضي في المملكة.

سلمان بن إبراهيم يهنئ  

مـــن جانبـــه، هنـــأ الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفة؛ مشيًرا إلى أن الثقة 
الملكية الســـامية تجســـد مـــا يتمتع به 
الشـــيخ دعيج بن سلمان آل خليفة من 
كفـــاءة ومقـــدرة على مواصلـــة خدمة 
الوطن عبر المنصب الجديد، داعيا هللا 
أن يوفقـــه ويســـدد على طريـــق الخير 
خطـــاه فـــي خدمـــة الحركـــة الشـــبابية 

والرياضية في مملكة البحرين.

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء

يعكـــف االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم علـــى وضـــع 
تصـــور خـــاص باســـتئناف دوري كـــرة الصـــاالت مـــن 
جديـــد بعـــد توقفه في شـــهر مارس الماضي؛ بســـبب 

فيروس كورونا.
يأتي ذلك مع قرار الســـماح بعودة الدوريات المحلية 
بـــدًءا مـــن منتصـــف يوليـــو المقبـــل بقـــرار صـــادر من 
اللجنـــة التنســـيقية بنـــاًء علـــى عـــرض وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
ويـــدرس اتحاد الكرة اســـتئناف الـــدوري في النصف 
الثانـــي مـــن الشـــهر المقبـــل، خصوًصـــا أن منافســـات 
الـــدوري ســـتكون فرصـــة مثاليـــة للمـــدرب البرازيلي 

للمنتخب “لينو”؛ لالطالع أكثر على العبيه واكتشاف 
العبين جدًدا مع دراسة إمكان ضمهم للمنتخب الذي 
يستعد للمشاركة في بطولة آسيا 2020 لكرة الصاالت 
المتوقـــع إقامتهـــا في نوفمبـــر بتركمانســـتان كموعد 

ثالـــث بعدمـــا تـــم تأجيلها مـــن فبراير إلى أغســـطس، 
ودراسة االتحاد اآلسيوي لتأجيل آخر لها لترحل من 
أغســـطس إلـــى نوفمبـــر، علًما أن البطولـــة مؤهلة إلى 
كأس العالم التي ستقام في سبتمبر 2021 بليتوانيا. 
ولعبـــت حتـــى اآلن في دوري كرة الصـــاالت جولتان، 
ويشـــارك في 7 أندية هـــي: مدينة عيســـى، المالكية، 

البديع، الشباب، االتحاد، الحد والتضامن.
وبحسب التصور الذي وضعه االتحاد، فإن منافسات 
القسم األول ستختتم في 7 أغسطس المقبل كموعد 
مقتـــرح، على أن تبـــدأ بعدها منافســـات الكأس الذي 
ســـيلعب خالل ذات الشـــهر في الفترة 10 وحتى 21 

منه، ثم يبدأ إعداد المنتخب للبطولة اآلسيوية.

من منافسات دوري كرة الصاالت

استئناف وارد لدوري كرة الصاالت في يوليو

عالء المعلم

اعتمـــد مجلـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم، شـــهر 
موعـــًدا  ليكـــون  )2021(؛  المقبـــل  العـــام  مـــن  مـــارس 
النطـــالق التصفيات النهائية المؤهلـــة إلى كأس العالم 
2022. وسيشـــارك في التصفيات النهائيـــة 12 منتخًبا 
ســـيتأهلون عبر التصفيات المزدوجة المقامة حالًيا، إذ 

ســـيتأهل أبطال المجموعات الثمان، 
إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل 
المنتخبـــات  وذات  الثانـــي،  المركـــز 
آســـيا  كأس  إلـــى  مباشـــرة  ســـتتأهل 

.2023
ويشارك منتخبنا الوطني األول حالًيا 
للتصفيـــات  الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي 
المزدوجـــة، إذ يحتـــل المركـــز الثاني 

بعد مـــرور 6 جوالت برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين 
وتعادليـــن أمـــام العـــراق المتصدر الذي يملـــك 9 نقاط، 
فـــي حين تبقت لمنتخبنا 3 مباريات: أمام كمبوديا في 
البحريـــن خالل شـــهر أكتوبر المقبل، وأمـــام إيران في 

إيـــران وأمام هونـــغ كونغ فـــي البحرين خـــالل نوفمبر 
المقبل.

فـــإن  الدولـــي،  االتحـــاد  مجلـــس  قـــرارات  وبحســـب 
التصفيات النهائية ســـتنطلق فـــي مارس 2021 على أن 
تختتم في نوفمبر من ذات العام، والالفت تمديد “أيام 
الفيفـــا” بشـــهر يونيـــو 2021 أســـبوًعا 
إضافًيا؛ لتقام خالله 4 مباريات عوًضا 

عن مباراتين في الوضع االعتيادي.
بواقـــع  النهائيـــة  التصفيـــات  وتقـــام 
 6 واحـــدة  كل  تضـــم  مجموعتيـــن 
منتخبـــات يتأهـــل األول والثانـــي من 
كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 

.2022
صاحبـــي  يجمـــع  الـــذي  اآلســـيوي  الملحـــق  وســـيقام 
المركزيـــن الثالـــث من المجموعتين فـــي مارس 2022، 
ويتأهـــل الفائـــز مـــن خالله إلـــى الملحق العالمـــي الذي 

سيقام في يونيو 2022.

إضافيا أسبوعا   2021 يونيو  في  الفيفا”  “أيــام  تمديد 
مارس انطالق التصفيات اآلسيوية النهائية 

أحمد مهدي

أكد الالعب الدولي ونجم الكرة الطائرة 
الســـابق هشام داود أنه ال يفضل العودة 
للعمـــل كمـــدرب خـــالل الفتـــرة المقبلـــة 
بعدمـــا خـــاض تلـــك التجربـــة قبـــل عدة 
النجمـــة  أنديـــة  مـــن  كال  فـــي  مواســـم 

والرفاع الشرقي وأخيرا البسيتين.
وكان داود أكد لـ “البالد سبورت” توصله 
إلى شـــبه اتفاق مع نـــادي النجمة للعمل 

كإداري دون تحديد المنصب.
وأضـــاف داود أن تجربتـــه في التدريب 
الصعوبـــات،  مـــن  للعديـــد  تعرضـــت 
ففـــي الســـابق كانـــت عملية دفـــع أجور 
الالعبيـــن غيـــر منتظمـــة وهـــو مـــا يؤثر 
علـــى النتائج وعمـــل المـــدرب، موضحا 
“تبدأ الحصة التدريبية، فيأتيك الالعب 

ويقول لك بأنه لم يتســـلم رواتبه.. ماذا 
بإمكان المـــدرب أن يفعل في مثل هذه 

الحال؟..”.
وأشـــار إلى أن ظروف عملـــه كانت أحد 
األســـباب الرئيســـة وراء تركه للتدريب، 
مناســـب  الحالـــي  الوقـــت  بـــأن  مؤكـــدا 

للعودة في ظل تحســـن أوضاع األندية 
في عملية دفـــع رواتب الالعبين، ولكنه 
ال يرغـــب في تكرار التجربة. وأكد داود 
أهميـــة اهتمام األندية بتفريخ الالعبين 
مـــن القاعـــدة واالهتمـــام بفـــرق الفئـــات 
العمريـــة وعدم التركيز على اســـتقطاب 
الالعبيـــن الجاهزين لفئـــة الرجال؛ ألنها 
هدر لألموال، مضيفا “لألســـف .. معظم 
األندية تحـــرق أموالها على اســـتقطاب 
علـــى  تعمـــل  وال  الجاهزيـــن  الالعبيـــن 
صعـــود العبيـــن اثنيـــن فقـــط إلـــى فئـــة 
الرجـــال.. ال نطالـــب بتهيئـــة خمســـة أو 
ســـتة العبيـــن دفعـــة واحدة، فـــي الكرة 
الطائرة العبيـــن اثنين من فرق القاعدة 
أولـــى  بالفريـــق وهـــم  الفـــارق  يعملـــون 
باألموال بدال مـــن التعاقدات الخارجية 

األخرى ..”.

هشام داود

المواهب تخريج  من  بدال  التعاقدات  على  تركز  األندية 
هشام داود: لن أعود إلى التدريب

حسن علي

أقـــر االتحـــاد الســـعودي لكـــرة اليـــد 
بعـــض التعديـــالت علـــى منافســـات 
الموســـم الرياضـــي الجديـــد، ومنهـــا 
اقتصار وجـــود المحترفين باألندية 
على العب واحد بدالً من العبين كما 

هو حاصل في المواسم الماضية.
فالـــدوري الســـعودي الممتـــاز يشـــهد 
حالًيـــا وجـــود العبيـــن مـــن صفـــوف 
منتخبنـــا وهمـــا حســـين الصيـــاد مع 
فريق الوحدة وجاسم السالطنة مع 
الصفـــا، فيمـــا الالعب أحمد موســـى 
موجـــود مـــع فريـــق االبتســـام فـــي 

دوري الدرجة األولى.
القرار الذي صدر يوم يوم األحد قد 
يشـــكل صدمة لألنديـــة التي بادرت 

أوراقهـــا  لتجهيـــز  اآلن  منـــذ  العمـــل 
فـــي  خصوصـــًا  الجديـــد،  للموســـم 
مســـألة المحترفين؛ كونها دون شك 
كانت تسير نحو العبين وليس العبا 
كمـــا جـــاء في القـــرار الحالـــي، وهذا 
ســـيجعل األنديـــة تعيـــد حســـاباتها 

بشكل كبير في مسألة تأمين الالعب 
المحترف الذي ستعزز صفوفها منذ 
بداية الموســـم والتعويـــل عليه، كما 
أنـــه قـــد يؤثـــر علـــى وجـــود الالعب 

البحريني في الدوري السعودي.
فـــي  الكبيـــرة  الثقـــة  رغـــم  وعلـــى 
الصيـــاد  حســـين  العبينـــا  إمكانـــات 
وجاســـم الســـالطنة وأحمد موســـى 
التـــي تبقيهـــم لمواســـم أخـــرى فـــي 
صفـــوف أنديتهم الحاليـــة أو غيرها 
بالـــدوري نفســـه، إال أن هـــذا القـــرار 
يجعـــل االحتمـــاالت كافـــة مفتوحة 
علـــى مصراعيهـــا فـــي بقائهـــم مـــن 
الصـــورة  اتضـــاح  ولحيـــن  عدمـــه. 
كلًيا بشـــأن مصيرهم يبقى الســـؤال 
مطروًحـــا: هل يتقلص عـــدد العبينا 

بالدوري السعودي؟

حسين الصياد

الجديد بالموسم  ــد  واح محترف  تسجيل  ــرار  ق بعد 
هل يتقلص عدد العبينا بالدوري السعودي؟

علي مجيد

أحمد مهدي
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ترند “Dark”... عندما نستطيع السفر عبر الزمن ونغّير مصائرنا
الخيالـــي  األلمانـــي  المسلســـل  تحـــول 
“Dark” منـــذ انطالقـــه مجـــددا بجزئـــه 
الجديد فـــي “نتفلكـــس” الترند الدولي 
األول فـــي السوشـــيال ميديـــا؛ بســـبب 

قوة قصته واإلنتاج المتقن.
وتدور أحداثه حول الســـفر عبر الزمن 
مصائرنـــا،  نغيـــر  أن  نســـتطيع  وهنـــاك 
مـــع وقـــوع قصـــص حـــب تراجيديـــة 

تستوجب الكثير من التفكير.
الجـــزء الثالـــث واألخير من المسلســـل 
البحريـــن  فـــي  المحبـــوب  األلمانـــي 
والعالـــم هو المتمم للسلســـلة ويضم 8 
حلقات فقط، ويجيب عن التســـاؤالت 
التـــي تـــدور فـــي أذهـــان المشـــاهدين 
منـــذ الموســـم األول، وأكثر مـــا ما يميز 
هـــذا المسلســـل هـــو االهتمـــام الكبيـــر 
فالقصـــة  الحلقـــات،  فـــي  بالتفاصيـــل 
تتطلب عرض شخصيات معينة بأكثر 
مـــن حقبـــة زمنيـــة ولقـــد كان اختيـــار 
الممثلين موفًقا جًدا، إذ ستجد تشابًها 
كبيـــًرا بيـــن الممثليـــن الذيـــن يقدمـــون 

نفس دور الشخصية.
فـــي التفاصيـــل يتناول هذا المسلســـل 
الذي ارشحه بشدة للمتابعة، خصوصا 

المسلســـالت  تابعـــوا  ممـــن  كنـــت  إذا 
 Stranger Things“،“ مثـــل:  الغريبـــة 

.””Twin Peaks“، ”Lost
لكن كتاب المسلســـل قدموا هذا الحلم 
بأســـلوب تشـــويقي جميل، فالمسلسل 
مـــن نوعية األعمال التي يســـيطر على 
الغمـــوض والتشـــويق، وهـــو  أحداثهـــا 
مـــا يجعلـــك تنتبه لـــه جيدا بعيـــدا عن 
هاتفك أو أي شيء يشغلك لفك جميع 

األلغاز.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل فـــي قريـــة 
ألمانيـــة “Winden”، ونعلم من الدقائق 
األولـــى عـــن اختفـــاء شـــاب بظـــروف 
غامضة ما يشغل جميع الناس بالبحث 
عنـــه ليبدأ التوتر فـــي القرية باالزدياد، 
لكن األمور تزداد تعقيًدا باختفاء طفل 

آخـــر، وتوجـــد بالقريـــة محطـــة نووية 
وكهًفـــا غامًضـــا يعمل كبوابـــة لالنتقال 
بين األزمنة حيث تدور ما بين األعوام 
 1953 والعـــام   1986 العـــام   ،2019
وحوم حول 4 عوائـــل تجمعها قصص 

وعالقات معقدة وغريبة. 
لمنصـــة  الرســـمي  الحســـاب  ووروج 
“نتفليكـــس” الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيا، بموقع “تويتر” للموسم الثالث 
مـــن “Dark” والذي اســـتطاع أن يحقق 
الســـابقين.  بموســـميه  كبيـــرا  نجاحـــا 
وطرح الحساب التريلر الرسمي األخير 
للمسلســـل، لكي يحفز الجمهور العربي 
علـــى مشـــاهدته، وكتـــب: “البداية هي 
 ”Dark“ ،النهايـــة والنهايـــة هي البدايـــة

الموسم الثالث واألخير”.

المسلســـل األكثـــر انتظـــارا فـــي العالـــم 
عبـــر المنصة من تأليف باران بو اودار، 
ومـــن بطولة لويـــس هوفمـــان واوليفر 

ماسوشي وغيرهم من الفنانين.
ويعتمـــد على المتلقي جدا في االنتباه 
لـــكل صغيـــرة وكبيـــرة فيـــه، خصوصا 
عند االنتقال المستمر بين الشخصيات 
الكثيـــرة، فعندمـــا تدخل لتلـــك المغارة 
وتصـــل إلى منطقـــة البوابـــات الزمنية 
الثـــالث، يكون لك عندهـــا 3 اختيارات 
لالســـتمرار أو يمكنه الرجوع من حيث 
أتـــى، أي الرجـــوع إلى زمنـــه، أي بوابة 
الزمـــن لســـنة 2019، لـــذا يجـــب عليك 
االنتباه لإلشـــارات البصرية والسمعية 
التـــي تلمـــح لك الفتـــرة التي تـــدور بها 

األحداث.

تفتح لك فرصة عمل غير متوقعة قريبا. 

قد تطغى عليك مشاعر متناقضة بين حين وآخر.

من المحتمل أن تكون عرضة للعدوى اليوم.  

تسود أجواء الهدوء في بيتك بعد توترات. 

قد تحتاج إلى تغير نهج االتصال بينك وبين زمالئك.

لديك العديد من الضغوطات التي تسبب الصداع.

سوف تستمع بقضاء وقت ممتع مع شخص قريب منك.

نجاحك في عملك كسبك ثقة رؤسائك واعتمادهم عليك.

حالتك الصحية مستقرة وال تعاني من أي مشكالت.

ال تتردد في عدم التعامل مع شخص ال يتمنى لك الخير.

حاول استعادة نشاطاتك والتزم بالعمل المسند إليك. 

التزم بالعالج الخاص بنوبة البرد حتى ال تتفاقم األمور.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

حرصت الفنانة أحالم على توجيه رســالة إلى الفنانة أنغام، 
معبرة عن اشتياقها لها ولرؤيتها عبر حسابها على تويتر، 
وغردت أحالم قائلة: “وحشــتيني.. انتي إيه فينك.. يا الله 
منتظرينك”. وفي وقت ســابق، نفــت الفنانة أحالم بوادر 

تصالح مع الفنانــة أصالة، واتهمت جمهور األخيرة بفبركة 
“اليك” على أغنية أصالة األخيــرة باللهجة الخليجية؛ إلظهارها 

وكأنهــا معجبة بصوتهــا وباألغنية، وغردت أحالم على بوســت تــم تداوله على 
تويتر، قائلة “هذا الخبر غير صحيح”.

ينتظر النجم أحمد الســقا عودة الفنان ظافر العابدين 
من لندن وفتح الطيران؛ لكي يستأنف تصوير المشاهد 
األخيرة من فيلم العنكبوت، للمخرج أحمد نادر جالل، 
إذ يتبقى يومان تقريبا على انتهاء الفيلم، ويبدأ مخرج 

العمل في مونتاج ومكســاج الفيلم اســتعدادا لعرضه 
في الســينمات قريبا. ويجســد ظافر العابدين دور شــقيق 

أحمد السقا خالل أحداث الفيلم،  ويدخل في صراعات معه خاصة وأنه يظهر 
كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر.

يتبقى للنجم تامر حســني أسبوع واحد من تصوير فيلمه 
“مش أنا”، للمخرجة ســارو وفيــق، إذ انتهت من تصوير 
عــدد كبير من المشــاهد قبل أزمة كورونــا، ومن المقرر 
استئناف التصوير خالل األيام القليلة المقبلة، وحتى اآلن 

لم تحدد الجهــة المنتجة موعد نهائي لعــرض الفيلم في 
الســينمات. يشــار إلى أن الفيلم توقف خالل األشهر الماضية 

بســبب انشــغال عدد مــن أبطالــه بأعمال موســم رمضان الماضي وانتشــار 
فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين مصر والسعودية.

أسبوع واحدعودة ظافرأحالم معجبة

“بغاها طرب” أول مسلسل محلي يتم تنفيذه بجهود بحرينية خالصة
بنجـــاح ملحوظ ومتابعـــة كبيرة من قبل 
المشـــاهدين من داخل وخارج البحرين، 
واصـــل برنامـــج “ درامـــا بحرينيـــة” فـــي 
حلقتـــه الثالثـــة يـــوم الجمعـــة الماضـــي، 
كشـــف أســـرار وخبايا وحكايات األعمال 
فـــي  المنتجـــة  البحرينيـــة  الدراميـــة 
البحرين في حقبة الســـبعينات واألعمال 
الخليجيـــة والعربيـــة التي تـــم تصويرها 
مشـــاركات  وشـــهدت  البحريـــن،  فـــي 
بحرينية ســـواء على المستوى التقني أو 

الفني والبداية.
الحلقة الثالثة مـــن البرنامج تحدثت عن 
مسلســـل كويتي صور في البحرين باسم 
“في منتصف الليل” بطولة المرحوم خالد 
النفيســـي، وأســـمهان توفيـــق واســـتقالل 
أحمـــد والممثلـــة المصرية مديحة ســـالم، 
وشـــارك فيـــه مـــن الجانـــب البحريني كل 
من: عبدهللا وليد وسامي القوز وقحطان 

والمطـــرب  يوســـف  وشـــفيقة  القحطـــان 
إبراهيم حبيب، والمخرج حســـن عيســـى 

كممثل ومساعد مخرج.
تـــدور أحـــداث مسلســـل “فـــي منتصف 
الليـــل” حـــول عائلـــة تعيـــش حالـــة مـــن 
تضـــارب المصالح ويتســـيد هذه الحالة 
للقتـــل  يتعـــرض  الـــذي  البخيـــل  األب 
فتحـــوم الشـــبهات حـــول أفـــراد عائلته 
أفرادهـــا  جميـــع  مـــع  التحقيـــق  ويتـــم 
إلـــى أن يتـــم التوصـــل إلى القاتـــل فيما 

األعمـــال  مـــن  يعتبـــر  والمسلســـل  بعـــد 
البوليسية. 

كان هـــذا العمـــل حســـب البرنامج، فرصة 
أخـــرى وجيـــدة أتيحت للمثـــل البحريني 
الدرامـــا  ســـاحة  علـــى  وجـــوده  ألثبـــات 
الخليجيـــة وفرصـــة للتعامل مـــع ممثلين 
لهـــم باع فـــي هذا المجـــال والتعرف على 
كيفية حركة الكاميرا التلفزيونية وسياق 

الكتابة الدرامية والديكور التلفزيوني. 
وفي استعراض موثق، يذكر البرنامج أن 

العـــام 1978 كان عـــام البدايـــة لألعمـــال 
أن  بعـــد  الخالصـــة  البحرينيـــة  الدراميـــة 
صقلت التجارب شبابنا من خالل األعمال 
تـــم إنتاجهـــا وتصويرهـــا  التـــي  العربيـــة 
فـــي البحرين، والتي شـــهدت مشـــاركات 
بحرينية محدودة على المســـتوى التقني 
والفني، كما تم اإلشارة إليه في الحلقات 
السابقة، فكانت البداية من خالل سباعية 
كتبهـــا محمـــد الجـــزاف ويوســـف الســـند 
عنوانها “بغاها طرب” وأخرجها البحريني 

خالد الجودر، والســـباعية عبارة عن عمل 
اجتماعـــي بحرينـــي يجســـد قصـــة فتـــاة 
جمعتها قصة حب مع أحد الشباب، فأراد 
التقـــدم لخطبتهـــا، لكـــن األب رفـــض هذه 
الخطبـــة بنـــاء على أمور مزعجة ســـمعها 
مـــن النـــاس عن هـــذا الشـــاب، فتضافرت 
جهـــود البنت وإخوانها والشـــاب المتطلع 
لخطبتها في سبيل إقناع األب بالموافقة 

على إتمام الخطبة وبطرق عدة.
إن هـــذه التجربـــة كانـــت فيهـــا الجهـــود 

وممثـــل  كاتـــب  مـــن  خالصـــة  بحرينيـــة 
ومخـــرج وفنـــي وقصة، لذلك هـــذا العمل 
يعتبر هو أول عمـــل بحريني يتم تنفيذه 

بجهود بحرينية 100 %.
يذكـــر أن برنامـــج ”درامـــا بحرينيـــة“ مـــن 
إعـــداد مبـــارك خميـــس، تقديـــم وإعـــداد 
مشـــارك عصـــام ناصـــر وإخـــراج عبـــدهللا 
الخاتم، وساعد في اإلعداد منال شرفي، 
والموســـيقى التصويريـــة جمـــال القائـــد، 

ومتابع ومنسق إنتاج حمد آل ثاني.
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 2009
القوات األميركية تنسحب من 

المدن العراقية بعد 6 سنوات من 
غزوها وذلك بعد إتمامها عملية 
تسليم المسؤولية األمنية فيها 

للجيش والشرطة العراقية.

 2010
كريستيان فولف مرشح المستشارة األلمانية أنغيال ميركل يفوز بمنصب الرئيس.

 2015
تحطم طائرة هركليز سي130- تابعة للقوات الجوية اإلندونيسية.

 1997
صدور رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان رولينغ موراي.

 2004
السلطات العراقية تتسلم الرئيس صدام حسين من السلطات األميركية.

 713
سقوط مريدا في أيدي المسلمين بقيادة موسى بن نصير.

أسامة الماجد

لقطة من العملسباعية بغاها طرب.. تأليف محمد الجزاف ويوسف السندعصام ناصر

تعاونت سيلينا غوميز إلطالق 
صندوق المساواة السوداء، لجمع 

التبرعات من أجل
 تحقيق المساواة.

األطعمــة المفضلــة عنــد النجــوم

طارق البحار
كثيرة هي كواليس حياة النجوم التي يسعى الجمهور لمعرفتها، ومن بين  «

تلك األشياء رأي النجوم في المأكوالت واألطباق األقرب إلى قلوبهم.
علما أن بين النجوم انفسهم من يرغبون بالكشف عن أطباقهم المفضلة،  «

ومن ال يحبذون كشف هذه المعلومة ويعتبرونها شخصية.. إليكم بعض 
األطباق المفضلة للنجوم:

الفنانة اللبنانية ميريام فارس تحب “الكّبة النّية” على الطريقة اللبنانية. «
الفنان العراقي كاظم الساهر يعشق ”السوشي”. «
تعشق الممثلة المصرية منى زكي “محشي ورق العنب” كزميلها الممثل  «

السوري باسم ياخور وزميلها الممثل المصري أحمد السقا.
النجمة أنجلينا جولي كشفت مرارًا وتكرارًا أنها تحب “الكريكيت” وهو نوع  «

من الحشرات العشبية.
كريستين ستيوارت تعشق كثيًرا “حساء التورتيال”، التي تتكون من البصل  «

والطماطم والثوم والدجاج والبابريكا والجبنة الشيدر.
سكارليت جوهانسون تحب أجنحة الدجاج المقلية، أما ريهانا فمهووسة  «

بالشكوالتة واآليسكريم.



التفاعليـــة  الفنـــون  أكاديميـــة  منحـــت 
بنـــك  نيويـــورك  فـــي  العالميـــة  والمرئيـــة 
البركـــة اإلســـامي، جائـــزة أفضـــل موقع 
إلكترونـــي 2020، وذلك في إطار برنامج 
 The Communicator( جوائز التواصـــل
Awards(. وجاء فوز البنك بهذه الجائزة 
مجموعـــة  تقييـــم  علـــى  بنـــاء  الدوليـــة 
خبـــراء من مختلف التخصصات لتصميم 

ومحتوى موقع البنك اإللكتروني.
وجوائـــز التواصل هي عبـــارة عن برنامج 
للجوائـــز الدوليـــة الرائـــدة الـــذي يســـعى 
الرائـــدة  األفـــكار  وتقديـــر  الستكشـــاف 
التســـويق  مجـــاالت  فـــي  والمبتكـــرة 
واالتصـــاالت. وتأســـس البرنامـــج منذ ما 
يقرب من ثاثة عقود، وتشـــمل تقييماته 
أكثر من 6000 شـــركة ووكالـــة من جميع 
األحجام، مـــا يجعل البرنامـــج واحدا من 

أكبـــر البرامـــج المانحـــة للجوائـــز العالمية 
فـــي العالـــم. ويتـــم اختيـــار الفائزيـــن من 
قبل أكاديمية الفنون التفاعلية والمرئية، 
وهـــي تضـــم مجموعة مـــن المتخصصين 
في مجاالت وســـائل اإلعام واالتصاالت 

واإلعان واإلبداع وشركات التسويق.

الخدمـــات  إدارة  رئيـــس  وقالـــت 
المصرفية لألفراد في بنك البركة 

اإلســـامي فاطمة العلوي “إن 
فوزنـــا بجائـــزة أفضل موقع 
برنامـــج  ضمـــن  إلكترونـــي 
جوائـــز التواصـــل المرمـــوق 

مـــن قبل أكاديمية عالمية هو 
دليل على التطور الكبير الذي 
شـــهدته الخدمات المصرفية 
يقدمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة 
موقـــع  بـــات  حيـــث  البنـــك، 

البنـــك اإللكتروني يمثل منصة 
تقـــدم  رائـــدة  إلكترونيـــة 
للعماء  الخدمـــات  جميع 
بســـرعة وســـهولة وآمنـــة 
بنفـــس الوقـــت، وبصـــورة 

تفاعلية مبتكرة”.

األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  احتفلـــت 
الحيـــاة  “فـــن  منظمـــة  مـــع  البحرينيـــة 
 الدولية” بمناســـبة اليوم العالمي السادس 
لليوجـــا 21 يونيـــو   2020، إذ تم التعريف 
بالمنظمـــة ومؤسســـها ســـري ســـري  راقي 
شـــنكر ونشـــاطاتها حول 150 دولة حول 
العالم. ونظمت  الجمعية ورشة عمل “عن 

بعد” بهذه المناسبة عبر تطبيق   ”زووم”. 
 وقالـــت ســـيدة األعمـــال رئيســـة جمعيـــة 
أحـــام  البحرينيـــة  ســـيدات  األعمـــال 
جناحي بهذه المناســـبة “الجمعية ماضية 
وورش  تنظيـــم  الفعاليـــات  فـــي  قدمـــا 
العمـــل والمحاضرات التـــي تدعم رؤيتها 
الكـــرام  الجمعيـــة  وخدمتهـــا  لعضـــوات 
بالرغـــم مـــن الظـــروف االســـتثنائية التي 
 نعاني منها جميعا بسبب جائحة كورونا”. 

وأشـــارت إلى أن محتوى الورشـــة تضمن 

معلومـــات عن منشـــأ  اليوجـــا ومعلومات 
تفصيلية عن ممارستها وتقنيات التنفس 
والتأمل  التي تم ممارســـتها في الورشـــة 
مع الحاضرين، وختمت الورشـــة  بنصائح 
مهمـــة عـــن التغذيـــة وأســـاليب التغذيـــة 
الصحية المائمة لكل  حالة، ومتناسبة مع 

الـــوزن وطبيعة العمل والحالـــة المزاجية 
وغير  ذلك من عوامل تؤثر في الشهية. 

وقدمـــت الورشـــة مـــي عواضـــة وماريـــا 
وجوزر؛ كونهن عضوين  ومدرســـتين في 
المنظمـــة، وبدعـــم مـــن عضـــوي المنظمة 

روبا جوبي  وابا رنا بابات. 

من قبل أكاديمية الفنون التفاعلية والمرئية في نيويورك ــة ــي ــدول ــن الـــحـــيـــاة ال ــع مــنــظــمــة فـ بــالــتــعــاون مـ
“البركة” يحصد جائزة أفضل موقع إلكتروني 2020 “سيدات األعمال” تحتفل بـ “اليوم العالمي لليوجا”

“التطبيقية” ضمن أفضل 150 جامعة ناشئة عالمًيا
التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  تواصـــل 
تقدمها على سلم التصنيفات العالمية، 
إذ حققـــت وفًقـــا لإلصـــدار األخير من 
 QS World University“ تصنيـــف 
Rankings 2021” العالمي للجامعات 
الناشـــئة تحـــت عمـــر 50 عامـــا، مرتبة 
مرموقـــة ضمن الفئة )101 - 150( من 
بيـــن أفضـــل الجامعات على مســـتوى 
العالـــم، كمـــا جـــاءت ضمـــن أفضل 17 

جامعة عربية.
رســـخت  الجديـــد،  اإلنجـــاز  وبهـــذا 
جامعـــة  كأفضـــل  مكانتهـــا  الجامعـــة 
خاصة في البحرين من خال العديد 
مـــن التصنيفـــات واالعتمـــادات التـــي 
حصلـــت عليهـــا كجامعـــة ناشـــئة تـــم 
إنشاؤها قبل 15 عاًما، تمكنت خالها 
من إرســـاء مكانتها وطـــرح مجموعة 
األكاديميـــة،  البرامـــج  مـــن  متنوعـــة 

لتضع بذلك معايير جديدة في التميز 
والتفوق والبحث العلمي.

وكانت الجامعة قد ظهرت في تصنيف 
“QS” لعـــام 2021 فـــي المرتبـــة -700
651 ضمن قائمة أفضل 1000جامعة 
إلـــى  إضافـــة  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
حصولهـــا علـــى مراكـــز متقدمـــة على 
مســـتوى الجامعات العربية بتصنيف 
الوطـــن  بجامعـــات  الخـــاص   ”QS“
العربـــي على مدار العامين الماضيين، 
ففـــي تصنيـــف العـــام 2018 - 2019، 
45 علـــى  حصـــدت الجامعـــة المركـــز 
مســـتوى الجامعـــات العربيـــة، لتتقدم 
في تصنيـــف العام 2019 - 2020 إلى 
المركـــز الـ 37، وتحصـــل على 4 نجوم 
فـــي تصنيـــف “QS Stars”، وتصبـــح 
الجامعـــة الوحيدة فـــي البحرين التي 

تحصل على 4 نجوم.

وبهذه المناســـبة، أكـــد رئيس مجلس 
الخاجـــة  وهيـــب  األســـتاذ  األمنـــاء 
تطويـــر  علـــى  عازمـــة  الجامعـــة  أن 
المنظومة األكاديمية فيها، وتحسين 
األداء، واالرتقـــاء بالمخرجـــات التي 
تمد القطاعـــات الحكومية والخاصة 
بالكوادر المؤهلـــة، كما تقدم بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى وزيـــر التربية 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، وأعضاء 
واألمانـــة  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 

علـــى جهودهـــم الحثيثة فـــي تطوير 
الدائـــم  ودأبهـــم  بالبحريـــن  التعليـــم 
علـــى دعـــم المنظومـــة التعليمية بما 
يحقق الرؤية لجعـــل البحرين مركًزا 

معرفًيا وواحة للتعليم على مســـتوى 
المنطقة. 

مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيـــس الجامعة 
غســـان عـــواد أن هذا اإلنجـــاز يترجم 

التـــزام الجامعة بتعزيز ثقافة االبتكار 
والتفوق األكاديمي، انسجاًما مع رؤية 
القيـــادة الرشـــيدة لحاضر ومســـتقبل 
المؤسســـات األكاديمية فـــي البحرين 
وريادتهـــا فـــي مؤشـــرات التنافســـية 

العالمية في مختلف المجاالت.
 من جانبه، صرح نائب رئيس الجامعة 
للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة وخدمـــة 
المجتمـــع محمد يوســـف أحمـــد، على 
أن ارتقاء الجامعة في هذا التصنيف 
ال يعـــد وليد اللحظة؛ إنمـــا هو امتداد 
لجهود ســـابقة عملت كلها بيد واحدة 
إلـــى  بالجامعـــة  الوصـــول  أجـــل  مـــن 
مصـــاف الجامعـــات المتقدمة، مضيفا 
أن هـــذا النجـــاح هـــو رســـالة ألســـرة 
الجامعـــة لتكثيـــف الجهـــود مـــن أجل 
اســـتمرار التقـــدم وتحقيـــق مزيد من 

النجاحات واإلنجازات.

وضعت معايير 
جديدة في التميز 

والبحث العلمي
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هذه الصفحة برعاية

هنـــأت عائلـــة الكوفـــي ابنهـــا محمـــد طـــارق الكوفي علـــى تخرجه من 
مدرســـة المعـــارف بمعدل 98 %. أســـرة “الباد” تتمنى للشـــاب طارق 

مزيدا من النجاح والتفوق.

عائلة الكوفي تهنئ ابنها طارق بالتفوق

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

برعايــة “كريــدي مكــس”... وللعــام الـــ 23 علــى التوالــي

“الحواج” تبدأ عروض “خمسة أيام ساخنة” 

نظمــت مجموعــة الحــواج بالتعــاون مــع “كريدي مكس” مؤتمًرا صحافًيــا عبر خاصية االتصال المرئي، بحضــور إدارة الحواج والصحافــة العربية واألجنبية، وقد 
تم اإلعالن عن انطالق عروض” خمســة أيام ســاخنة “ للعام الثالث والعشــرين بجميع فروع الحواج، وألول مرة عبر الخط الســاخن وبرعاية “كريدي مكس” للعام 

الثامن على التوالي.

وتبـــدأ هـــذه العروض من يوم 1 إلـــي 5 يوليو المقبل. 
وال يـــزال عـــرض “أيام ســـاخنة” يعد واحـــًدا من أكثر 
العروض التجارية شـــهرة في البحريـــن، الذي تقدمه 
مجموعة “الحـــواج” لعمائها برعايـــة “كريدي مكس” 

الرائدة في مجال بطاقات االئتمان.
وأثنـــاء المؤتمـــر، تحـــدث جـــواد الحواج قائـــًا “على 
الرغـــم مـــن الظروف القائمـــة، حرصنا علـــى أن تكون 
فعالياتنا مســـتمرة وتواصلنا مـــع عمائنا بكل الطرق 
الممكنة، وبالفعل بدأنا بالبازار واليوم نعلن عن األيام 

الساخنة مع )كريدي مكس(”.
وأكـــد الحـــواج علـــى حـــرص المجموعـــة علـــى اتخاذ 
كافـــة اإلجراءات االحترازيـــة وفق توجيهات القيادة 
الرشيدة، وفي نفس الوقت سيكون هناك سرعة في 

تلبية طلبات الشراء عبر الخط الساخن. 
وبســـؤال الرئيـــس التنفيـــذي لـ “كريـــدي مكس” أحمد 
ســـيادي، عـــن أهميـــة التعـــاون مـــع “الحـــواج”، أجاب 
“اســـتمرينا خـــال 22 عامـــا بتنظيـــم هـــذه الفعاليـــة 
وسنســـتمر إن شـــاء هللا، وهـــذا العام علـــى الرغم من 
الوضـــع الراهـــن إال أن هـــذه الفعاليـــة ســـتعزز توجـــه 
“كريدي مكـــس” للتحول الرقمي واألون الين في كل 

التعامات اليومية”.
وأكـــد مديـــر عام فروع “الحـــواج” حازم عبـــد الرزاق، 

علـــى نجـــاح البـــازار الـــذي نظمتـــه المجموعة الشـــهر 
الماضـــي، بأرقـــام فاقـــت التوقعـــات علـــى الرغـــم من 
الظروف الراهنة وعرض عدد قليل من المنتجات، ما 

سيكون حافزا لتكرار الفكرة مرة أخرى. 
ويبدأ هذا الحدث السنوي المرتقب يوم غد األربعاء1 
يوليـــو ويســـتمر لمـــدة 5 أيـــام، عبـــر الخـــط الســـاخن 
)39994446(، وبجميـــع محـــات مجموعـــة الحـــواج 
المنتشـــرة بأرجاء المملكة كافـــة، إضافة إلى 5 فروع 
أخرى، هي المحات التـــي تحمل العامات التجارية 
 Police – Watch Time – Samsonite –( :لـــكل مـــن

.)American Tourister
وسيســـتمر العمل عبر الخط الساخن وبجميع الفروع 
من العاشـــرة صباًحا حتى العاشرة مساًء، إضافة إلى 

فرصة الشراء بأسعار تنافسية مخفضة على العطور 
والساعات ومســـتحضرات التجميل واالكسسوارات، 
وســـيحصل كل مشتٍر على تذكرة ســـحب إلكترونية 
مقابـــل كل 20 دينارا ينفقها في أحد محات الحواج 
المشاركة أو عبر الخط الساخن للفوز بإحدى الجوائز 
النقديـــة الكبيـــرة التي تقدمهـــا “كريـــدي مكس”، هي 
1500 دوالر جائـــزة أولـــى و1000 دوالر و500 دوالر 
للفائزين الثانـــي والثالث، إضافة إلى 17 جائزة قيمة 
جًدا مقدمة من مجموعة الحواج، إذ ُيجرى الســـحب 
بعـــد نهاية الخمســـة أيـــام األكثر ســـخونة “كما يطلق 
علـــى العـــرض”، وســـيتم الســـحب اإللكترونـــي يـــوم 
الثاثـــاء7 يوليـــو في تمـــام الســـاعة الحادية عشـــره 

صباًحا في فرع السلمانية.
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المؤتمر الصحافي لمجموعة الحواج 

فاطمة العلوي

هبة محسن

عبر الخط الساخن 
)39994446(
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فتيات فلسطينيات يحضرن فصل تحفيظ القرآن مع احترام المسافات االجتماعية بسبب جائحة كورونا في مسجد بمدينة غزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  المبورغينــي  ســيارة  تحطمــت 
حــادث تصــادم على طريق ســريع في 
غرب يوركشــاير في المملكة المتحدة، 
مغادرتهــا  مــن  فقــط  دقيقــة   20 بعــد 
صالــة العــرض. وبحســب صحيفــة “ذا 
صــن” البريطانيــة، فالســيارة من طراز 

“هوراكان ســبايدر”، التي يتجاوز ســعرها 266 ألف دوالر، بحســب الموقع المختص 
بأخبــار قطــاع الســيارات “كاربــاز”. وقالــت وحــدة شــرطة الطــرق فــي شــرطة غــرب 
يوركشــاير على “تويتر” إن ســيارة المبورغيني “جديدة تماًما” توقفت بســبب عطل 
ميكانيكي، ثم اصطدم بها من الخلف سيارة أخرى، يوم األربعاء. وأضافت الوحدة 
فــي إيضاحهــا، “أنهــا مجــرد ســيارة”، لكنها تشــعر باألســف لتحطم مثل هــذه المركبة 
الفاخــرة التــي تم شــراؤها حديًثا. وقالــت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي ســي” إن 
ســائق الشــاحنة الذي اصطدم بالســيارة أصيب بجروح في الرأس في الحادث، لكن 

اإلصابات لم تكن خطيرة، بينما لم يتم التعرف على سائق الـ “المبورغيني”.

قيمتها 266 ألف دوالر.. تحطم المبورغيني فور شرائها الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:16

 11:42 

3:07 

6:35

8:05 

هاكرز يجبرون جامعة لدفع فدية 1.14 مليون دوالر
اعترفــت مؤسســة رائــدة فــي مجــال األبحــاث الطبيــة تعمــل علــى عــاج 
لمــرض “كوفيــد - 19” أنهــا دفعــت فدية إلــى “هاكرز” قيمتهــا 1.14 مليون 

دوالر، وذلك بعد عقد مفاوضات سرية بين الطرفين.
وهاجمت عصابة “الهاكرز” التي تدعى )نيت ووكر( جامعة كاليفورنيا سان 
فرانسيســكو فــي األول مــن شــهر يونيو، بنشــر برامج ضارة علــى موقعها 

الرسمي سمحت لهم الحصول على بيانات مهمة قاموا بتشفيرها.
وأشــارت الجامعة لهيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي ســي” إلى أن البيانات 
المشــفرة مهمة لبعض األعمال األكاديمية التي تســعى إليها بغرض خدمة 

الصالح العام.
وفــي بــادئ األمــر، طلــب مفاوض تابــع للجامعة من العصابــة أن تدفع لهم 
780 ألف دوالر، وذلك ألن جائحة الفيروس التاجي أحدثت خسائر مالية 

مدمرة للجامعة، إال أن العصابة رفضت.
وبعد ساعات من المفاوضات، وافقت الجامعة على دفع مبلغ 1.140.895 
دوالر، وفــي اليــوم التالــي تــم نقــل 116.4 بيتكويــن إلــى محافــظ “نيــت 
ووكــر” اإللكترونيــة، بينمــا أرســلت العصابة برنامــج فك لتشــفير البيانات 

إلى الجامعة.
ويقــول خبــراء األمــن الســيبراني إن هذه األنــواع من المفاوضات شــائعة 
حاليــا وتجــري في جميع أنحاء العالــم ضد نصيحة وكاالت إنفاذ القانون، 
بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” و “يوروبول” والمركز 
الوطنــي لألمن الســيبراني في المملكة المتحدة، كمــا أنه أحيانا يتم إدارة 

تلك المفاوضات بمبالغ أكبر.
وتــم ربــط اســم عصابــة “نيت ووركــر” بهجوميــن آخرين علــى األقل على 
الجامعــات فــي الشــهرين الماضييــن، والمتعلقيــن بحصولهــم علــى فديــة 
ماليــة. وتأتــي معظــم هجمات عصابــات هاكــرز برامج الفدية باســتخدام 
رســائل بريــد إلكترونــي مفخخــة، ويقــول محللــو األمــن اإللكترونــي فــي 
مؤسســة “بــرووف بوينــت” إنهــم رأوا أكثــر مــن مليــون بريــد إلكترونــي 
يتعــرض لهجمــات باســتخدام مجموعــة متنوعــة من الحيل، بمــا في ذلك 
نتائج اختبار )كوفيد - 19( مزيفة، يتم إرسالها إلى منظمات في الواليات 

المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا.
وينصح خبراء التكنولوجيا ومكافحة القرصنة المؤسســات بعمل نســخة 

احتياطية من بياناتها بانتظام دون اتصال باإلنترنت.

بعــد تصويــت الســلطات المحليــة باإلجمــاع، ســتصبح بوســطن ثاني أكبــر مدينــة بالواليات المتحــدة تمنع 
برامج التعرف على الوجه في االستخدامات الحكومية، على خلفية التطورات التي شهدتها الباد مؤخرا 
بعــد حــوادث عنــف عنصريــة. وكانــت ســان فرانسيســكو فــي واليــة كاليفورنيا قــد منعت اســتخدام تقنية 
التعــرف علــى الوجــه العــام 2019، بعــد أن تبيــن خطأهــا فــي التعامــل مع أصحــاب البشــرة الداكنــة، وفقما 
ذكــرت صحيفــة “ديلــي ميل” البريطانية. وبحســب مجلس مدينة بوســطن التابعة لوالية ماساتشوســتس، 
فــإن القــرار الجديــد بمنــع اســتخدام تقنية التعــرف على الوجه ســيحظر على الجهات الحكوميــة العمل مع 
أي شــركات أو مؤسســات خارجية للحصول على المعلومات التي تم جمعها من خال برامج التعرف على 
الوجوه. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد مختلف مدن الواليات المتحدة حراكا ضد التمييز العنصري.

بوسطن تمنع تقنية التعرف على الوجه

فيتناميات يرتدين اللباس التقليدي يقفن خارج مكتب البريد المركزي 
سايغون في العاصمة هو تشي منه )أ ف ب(

وجــه القضــاء األميركــي تهمــة إســاءة معاملــة طفــل لـ 3 أشــخاص؛ 
بســبب احتجازهــم طفــل داخــل قفــص للــكاب فــي غرفــة مملوءة 
بالفئران والثعابين. وبحســب صحيفة “ذا صن”، تم اســتدعاء بعض 
نــواب منطقــة بوكانــان فــي والية تينيســي إلى منــزل للتحقيق في 
تقرير بشــأن إســاءة معاملة الحيوانات. ومع وصول النواب للمنزل، 
وجدوا طفا صغيرا ال يتجاوز عمره 18 شهرا محبوسا داخل قفص 
للكاب. وقال رئيس شرطة مقاطعة هنري مونت بيليو “إن الصبي 
كان يعيــش هنــاك لبعــض الوقــت. كمــا وجــدت 8 ثعابيــن فــي نفــس 
الغرفــة التــي يوجد فيها القفص، إلــى جانب عدد من الفئران تجري 
فــي كل مــكان”. واصطحب موظفو رعايــة األطفال الصبي، لفحص 
حالتــه البدنيــة والنفســية. وتــم اعتقــال أم الطفــل هيــذر ســكاربو 
صاحبة الـ 42 عاما، وزوج األم جيفرسون براون صاحب الـ 46 سنة 

ووالده تشارلز براون صاحب الـ 82 عاما.

العثور على طفل داخل قفص محاطا بالثعابين والفئران

ووجه للثالثي تهمة “إساءة معاملة الطفل والقسوة المشددة على 
الحيوانات وحيازة سالح ناري وتصنيع الماريغوانا”.

شرطة البحرين .. والء وتضحية
النقيب الشيخ علي بن خليفة بن حمد آل خليفــة

بــدأ مســيرته الوظيفيــة فــي شــرطة البحريــن بتاريــخ 1 أكتوبــر 

1955م, تخــرج مــن مدرســة تدريــب الضبــاط بالبحريــن.
خــال خدمتــه فــي شــرطة البحريــن عمــل فــي عــدة أقســام أمنيــة 

منهــا, ضابــط إداري في قلعة الشــرطة, مســاعد آمر مركز شــرطة 

الخميــس, آمــر مركــز شــرطة المحرق. 

تدرج في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة نقيب.

التحــق  بالعديــد  مــن  الــدورات  التدريبيــــة األمنيــة  واإلداريــــة   
داخــل البــاد.

خال مسيرته الوظيفية نال عدة أنواط عسكرية.

تقاعد من الخدمة في عام 1968م.

توفي بتاريخ 13 نوفمبر 1994م.


