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وفدا أميركيا 
رفيعا يشارك 

في ورشة 
“السالم من 
أجل االزدهار”

المنامة - بنا

أعــرب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
عميــق  عــن  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
اعتــزازه بالعالقــات االســتراتيجية الوثيقــة 
والشــراكة التاريخية والمتطورة بين مملكة 
األميركيــة.  المتحــدة  والواليــات  البحريــن 
الرئيــس  مــن  الملــك رســالًة  وتســلم جاللــة 
رئيــس الواليات المتحدة األميريكية دونالد 
ترامــب تتعلق بعالقــات الصداقــة والتعاون 
بيــن البلديــن، مشــيدا بالشــراكة العميقــة مع 

مملكة البحرين.

بولتون: طهران تهدد أمن المنطقة.. وكل الخيارات مطروحة

تـرامـب يـهـدد بـمـحــو إيــران

عواصم ـ وكاالت

هــدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، أمس، بالرد “بقوة كبيرة وكاســحة” على أي هجوم إيراني ضد أهداف أميركية، مشــيرا إلى 
أن الشعب اإليراني “الرائع” يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البالد.

وقــال ترامــب فــي تغريــدات على حســابه 
اإليرانيــة  “القيــادة  تويتــر:  فــي  الرســمي 
أو  )اللطــف(  مثــل  كلمــات  معنــى  تفهــم  ال 
فــإن  لألســف  أبــدا.  تفهمهــا  لــم  )الرحمــة(، 
الشــيء الــذي يفهمونه هــو القــوة والنفوذ، 
والواليــات المتحــدة األميركيــة هــي أقوى 
باســتثمارات  العالــم،  فــي  عســكرية  قــوة 
مــدار  علــى  دوالر  تريليــون   1.5 بلغــت 

العامين الماضيين وحدهما”.
وصّعد الرئيس األميركي من لهجته، قائال: 
“أي هجوم من جانب إيران على أي شــيء 
أميركي سوف ُيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. 

وفي بعض الجوانب، فإن كاسحة تعني 
المحــو. ال مزيــد مــن جــون كيــري وأوباما! 
)فــي إشــارة إلــى السياســات التــي اتبعهــا 
ووزيــر  الســابق  األميركــي  الرئيــس 

خارجيتــه(”. وقال مستشــار األمن القومي 
األميركــي جــون بولتــون، أمــس، إن إيــران 
تشــكل تهديدا لكل المنطقة جراء ســلوكها 

وصواريخها الباليستية، مشيرا إلى أن كل 
الخيــارات ال تــزال مطروحة علــى الطاولة 

بخصوص إيران.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

تراجع نتائج األندية بالمشاركات الخارجيةعرض “الممر” في البحرينالقبض على أمير “داعش” باليمنتجديد الشراكة مع “مايكروسوفت”ضبط معدات 40 صياًدا مخالًفا
أعلنت إدارة الرقابة البحرية  «

بشؤون الزراعة والثروة البحرية 
أن الحمالت لمن الصيد بـ 

“الكراف” نجحت في أول يومين 
في ردع قرابة 40 صياًدا مخالًفا 

بضبط شباكهم ومعداتهم 
المخالفة للقانون.

جّددت هيئة المعلومات والحكومة  «
اإللكترونية نيابة عن حكومة البحرين 

شراكتها مع شركة مايكروسوفت إلنجاز 
مزيد من المبادرات المندرجة ضمن 

سياسة “السحابة أوال”، إذ تواصل 
المبادرة المضي قدما في تحقيق 

هدفها بدفع عجلة التحول الرقمي.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات  «
التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، 

أمس أن القوات الخاصة السعودية 
ونظيرتها اليمنية ألقت القبض على 

أمير “داعش” اإلرهابي في اليمن، 
الملقب بـ “أبوأسامة المهاجر”.

تستقبل صاالت العرض البحرينية  «
عبر شركة البحرين للسينما سينكو 
وشاشات فوكس سينكو الخميس 

المقبل أضخم إنتاج سينمائي 
مصري فيلم “الممر” في عرضه 

األول بالمنطقة، بعد النجاح الساحق 
الذي حققه في مصر.

تراجعت نتائج األندية المحلية  «
في مختلف المشاركات الخارجية 
الخليجية والعربية والقارية على 
مستوى جميع األلعاب الرياضية 

في النصف األول من العام 
الجاري 2019 بشكل غير مسبوق، مقارنة بباقي السنوات الـ 

15 الماضية التي شهدت تحقيق ألقابا وميداليات ملونة عدة.
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وزيـــر الخارجيـــة: الورشـــة لـــن تؤثـــر علـــى عالقاتنـــا مـــع الفلســـطينيين

تركيز على “الخاص” لتأمين اآلفاق االقتصادية

أكد وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن انعقاد ورشــة “الســالم من أجل االزدهار” في المنامة لن يؤثر على العالقات 
البحرينيــة الفلســطينية.  وبّيــن، علــى هامــش افتتــاح فعاليات الورشــة أمــس، أن الحدث مهم حيث ســتعرض خالله مشــاريع كبيرة 

تهدف إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين والدول المجاورة لهم، )...( الفائدة ستصب بالنهاية في مصلحة شعوب المنطقة.

جاريــد  األبيــض  البيــت  وأطلــق مستشــار 
كوشــنر، من المنامة أمس، رؤية اقتصادية 
لدعم الشــعب الفلســطيني ودول المنطقة، 
ومشــروعات  اســتثمارات  جــذب  تتضمــن 
 10 مــدار  علــى  دوالر،  مليــار   50 بقيمــة 

أعوام، تمولها حكومات ومستثمرون.

االفتتاحيــة  بالجلســة  كلمــة  فــي  وقــال، 
للورشــة التي تســتمر يوميــن، إن “التوافق 
مســبق  شــرط  اقتصــادي  مســار  بشــأن 
ضــروري لحل المســائل السياســية التي لم 

يتم إيجاد حل ّلها من قبل”.
وتضمنت الجلسة االفتتاحية امس إيجازا 

الشــرق  فــي  المختلفــة  المشــكالت  عــن 
األوســط وكيف يمكــن للقطــاع الخاص أن 
يلعــب دورًا فــي حلها. وشــرح المشــاركون 
الشــعب  مســتقبل  فــي  االســتثمار  فوائــد 
الفلســطيني، مؤكدين أهميته القصوى في 

إنهاء صراعات ممتدة لعقود.

وزير الخارجية يتحدث للصحافةكوشنر يتحدث في الورشة

خلق مبادرات لتحفيز االستثمارات بالمنطقة
سمو ولي العهد: نتطلع لنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السالم والتنمية

المنامة - بنا

نــوه ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
أن ورشــة السالم من أجل االزدهار 
التــي تســتضيفها مملكــة البحريــن 
المتحــدة  الواليــات  مــع  بالشــراكة 
حيويــًة  فرصــًة  تشــكل  األميركيــة 
يمكــن مــن خاللهــا خلــق مبــادرات 
لتحفيــز االســتثمارات االقتصاديــة 
الممكنة التي ســينعكس أثرها على 

اقتصادات دول المنطقة.
فــي  بالمشــاركين  ســموه  ورحــب 
ورشــة الســالم مــن أجــل االزدهــار، 
متمنيــًا لهــم كل التوفيــق والخروج 
لتعزيــز  وداعمــة  بنــاءة  بنتائــج 
الســالم والتنميــة والرخــاء لجميــع 

دول المنطقة وشعوبها.

ولــي  حضــور  لــدى  ذلــك  جــاء 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  األول 
بــن  الملكــي األميــر ســلمان  الســمو 
الجلســة  أمــس  خليفــة  آل  حمــد 
مــن  الســالم  لورشــة  االفتتاحيــة 

أجــل االزدهــار، والتي تجمع خاللها 
قادة الحكومــات والمجتمع المدني 
األفــكار  لتبــادل  األعمــال  وقطــاع 
والرؤى ومناقشــة االســتراتيجيات 
وتحفيــز االســتثمارات والمبادرات 

االقتصادية في المنطقة.

سمو ولي العهد يحضر الجلسة االفتتاحية لورشة السالم من أجل االزدهار
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العاهل 
يتسلم 

رسالة من 
ترامب تشيد 

بالشراكة 
العميقة  

مع البحرين

توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ينمو 
الناتــج المحلــي غيــر نفطــي للبحريــن 
النفطــي،  الناتــج  مــن  أســرع  بصــورة 

وذلك بنسبة 2.5 %.

2.5 % نمو 
االقتصاد غير 

النفطي للبحرين

المنامة - الصناعة والتجارة

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
مع مســؤولي مركز التفتيــش بالوزارة ووجه 
للتنســيق مــع الــوزارات ذات الصلة لتشــكيل 
فريق عمل مشترك لتنظيم حمالت تفتيشية 
مكثفة على مقاهي الشيشة؛ لضمان ممارسة 
مثــل هذه األنشــطة وفق ضوابــط الترخيص 

الصحية منها واألخالقية.

حمالت 
تفتيشية على 

مقاهي الشيشة

علي الفردان
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المحرر االقتصادي

المنامة - بنا

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي 
أن المبادرات التي تشتمل عليها الخطة 
الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة 
“بحريننــا”  المواطنــة  قيــم  وترســيخ 
تجســد الرؤيــة الملكية الســامية لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
جاللتــه،  وتأكيــد  خليفــة،  آل  عيســى 
دوما، أن مملكة البحرين، ستبقى وطنا 

والتآخــي  المحبــة  ثقافــة  فيــه  تزدهــر 
ديننــا  بمبــادئ  والتمســك  والتعايــش 
الحنيــف الداعية للتســامح واالعتدال. 
الــوزارة  أن  إلــى  الرميحــي  وأشــار 
تســخر كل إمكاناتهــا إلنجاح المبادرات 
المنوطة بها، ومن بينها تفعيل القوانين 
واألنظمة ومواثيق الشرف بين وسائل 

اإلعالم المختلفة.

تفعيل مواثيق الشرف بين وسائل اإلعالم

الصحــة وليــد  كشــف وكيــل وزارة 
المانــع لـــ “البــالد” أن الــوزارة تعمــل 
االســتثمارات  زيــادة  علــى  جاهــدة 
بمملكــة البحريــن. واختتــم مؤتمــر 

السياحة العالجية أعماله أمس. 
للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقالــت 
الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمات 

إن  الجالهمــة  مريــم  الصحيــة 
عــن  المؤتمــر  فــي  أعلنــت  الهيئــة 
مبادرتيــن، همــا فتــح مكتب خاص 
يتعلــق  مــا  كل  فــي  بالمســتثمرين 
بشــأنهم و متابعة أعمالهم، وإنشــاء 
منصــة إلكترونيــة بــكل المعلومــات 

الصحية.

مكتب خاص للمستثمرين في القطاع الصحي
بدور المالكي من المنامة
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المنامة - بنا

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، في قصر 
القضيبيــة أمس، وبحضور ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمد آل خليفة، وزيــر الخزانة األميركي 
ستيفن منوشــين، وكبير مستشاري الرئيس 
األميركــي جاريد كوشــنر، ومبعوث الرئيس 
جيســون  األوســط  الشــرق  إلــى  األميركــي 
المعنــّي  األميركــي  والمبعــوث  غرينبــالت، 
بمناســبة  هــوك،  برايــن  اإليرانيــة  بالشــؤون 
فــي  للمشــاركة  البحريــن  لمملكــة  زيارتهــم 
أعمــال ورشــة “ الســالم مــن أجــل االزدهــار” 

التي تستضيفها مملكة البحرين.
الرئيــس  مــن  الملــك رســالًة  وتســلم جاللــة 
رئيــس الواليات المتحدة األميريكية دونالد 
ترامــب تتعلــق بعالقات الصداقــة والتعاون 
بيــن البلديــن، مشــيدا بالشــراكة العميقــة مع 
مملكة البحرين، كما أثنى الرئيس األميركي 
على حســن تنظيم البحرين لورشــة الســالم 
الملــك  مــن أجــل االزدهــار، وأعــرب جاللــة 
األميركــي  الرئيــس  لحــرص  تقديــره  عــن 
دونالــد ترامب على تعزيز عالقات الصداقة 

الوثيقة التاريخية بين البلدين.
ورحــب صاحــب الجاللــة بالوفــد األميركي، 
لهــم  متمنيــا  البحريــن،  لمملكــة  وبزيارتهــم 

ولكل المشاركين في ورشة السالم من أجل 
بنتائــج  والخــروج  التوفيــق  كل  االزدهــار، 
والتنميــة  الســالم  لتعزيــز  وداعمــة  بنــاءة 

والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.
اعتــزازه  عميــق  عــن  جاللتــه  وأعــرب 

بالعالقات االســتراتيجية الوثيقة والشراكة 
التاريخيــة والمتطــورة بين مملكــة البحرين 
والواليــات المتحدة األميركية، وما يشــهده 
التعــاون الثنائي مــن تقدم كبير في مختلف 

المجاالت.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
بمناسبة  بــاهــور،  بـــوروت  سلوفينيا 
ــرى الــســنــويــة لــلــعــيــد الــوطــنــي  ــذكـ الـ
لبالده أعرب جاللته فيها عن اطيب 
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
تهنئة  برقية  الملك،  جاللة  بعث  كما 
إلــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة مــوزمــبــيــق 
ــذكــرى  فــيــلــيــب نـــيـــوس، بــمــنــاســبــة ال
الــســنــويــة لــلــعــيــد الـــوطـــنـــي لــبــالده 
ــن اطــيــب  ــهــا عــ أعــــــرب جـــاللـــتـــه فــي
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

البلديـــن بيـــن  العميقـــة  بالشـــراكة  تشـــيد  ترامـــب  مـــن  رســـالة  يتســـلم  العاهـــل 

اعتــزاز بالعـالقــات اإلستـراتيجيــة مــع أميـركــا

العاهل يهنئ 

02سلوفينيا وموزمبيق

جاللته يتطلع لنتائج بناءة وداعمة 
لتعزيز السالم والتنمية لدول المنطقة

الرئيس األميركي يثني على حسن 
تنظيم البحرين لورشة “السالم”

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو ولي العهد، وفدا 
أميركيا رفيعا يشارك في ورشة “السالم من أجل 
االزدهار”

... وجاللته يعزي رئيس قبرصجاللة الملك يتلقى شكر دوق لكسمبورغ الكبرى

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، برقية شــكر جوابية من صاحب الســمو الملكي الدوق 

األكبــر هنــري الدوق األكبــر لدوقية لكســمبورغ الكبــرى، وذلك 
رًدا على برقية جاللته المعزية له بوفاة والده صاحب الســمو 
الملكــي الــدوق جــان الدوق األكبــر لدوقية لكســمبورغ الكبرى 

السابق.
بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة، برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية قبرص نيكوس 

اناستاسيادس وذلك في وفاة الرئيس ديمتريس كريستوفياس 
رئيــس جمهوريــة قبــرص الســابق. وقد أعــرب جاللــة الملك في 
برقيتــه عــن خالــص تعازيه وصادق مواســاته لــه، راجًيا جاللته 

للفقيد الرحمة وألسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

المنامة - بناالمنامة - بنا
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، فــي قصــر القضيبيــة أمــس، المديــر 
العــام لصنــدوق النقــد الدولــي كريســتين الغــارد، والتي 
ورشــة  فــي  للمشــاركة  البحريــن  لمملكــة  بزيــارة  تقــوم 

“السالم من أجل اإلزدهار”.

ورحــــــــب جــــالــــة الـــمـــلـــك 
النقد  صندوق  عــام  بمدير 
في  وبمشاركتها  الــدولــي، 
ــة الــمــهــمــة،  ــ ــورشـ ــ هـــــذه الـ
بالمستوى  جالته  مشيدا 
ــز والــــمــــتــــقــــدم  ــ ــي ــمــ ــ ــت ــمــ ــ ال
ــتــعــاون بين  لــلــعــاقــات وال
وصندوق  البحرين  مملكة 
عن  مــعــرًبــا  الــدولــي،  النقد 

الذي  المهم  للدور  تقديره 
يــقــوم بـــه صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
العالمي  االقتصاد  سامة 
والــــتــــصــــدي لــلــتــحــديــات 
التي  والمالية  االقتصادية 
ودعم  العالم،  دول  تواجه 
لتحقيق  الــرامــيــة  الــجــهــود 

التنمية المستدامة.

جاللة الملك مستقبال المدير العام لصندوق النقد الدولي

المنامة - بنا

ــي” ــدول ال ــنــقــد  “ال ــع  م لــلــتــعــاون  متميز  مــســتــوى 
العالمــي االقتصــاد  ســامة  علــى  الحفــاظ  فــي  للصنــدوق  مهــم  دور  الملــك:  جالــة 

المنامة - بنا

بــدأ برنامــج ولي العهد للمنح الدراســية العالمية، البرنامج التدريبي للطلبة المرشــحين لبعثات 
ســمو ولــي العهــد للعــام المقبــل 2020 والــذي يضم عدًدا مــن الــدورات والفعاليــات المخصصة 
لتنميــة مهــارات الطلبة المرشــحين ضمن الخطــوات الالزمة الختيار الطلبة الذين ســيحصلون 

ا. على البعثات العشر التي يمنحها البرنامج سنويًّ

ولي  برنامج  مديرة  ورحبت   
العهد للمنح الدراسية العالمية 
بالطلبة  جيسلينج،  سينثيا 
الــمــرشــحــيــن، وهــنــأتــهــم على 
ووصولهم  األكاديمي  تفوقهم 
إلى هذه المرحلة من الترشح 
ولي  برؤية  منوهة  للبرنامج، 
ــعــهــد نـــائـــب الــقــائــد األعــلــى  ال
مجلس  لرئيس  األول  النائب 
الــــــــــــوزراء صــــاحــــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
قــــدرات  لــتــطــويــر  آل خــلــيــفــة 
خال  من  وتمكينهم  الشباب 
والتدريبية  التعليمية  البرامج 

االحترافية.
 وأقام برنامج سمو ولي العهد 
مع  بالتعاون  تعريفية  جلسة 
ــبــحــريــن لــلــدراســات  مــعــهــد ال
بمقر  والـــمـــالـــيـــة  ــمــصــرفــيــة  ال
ــمــجــمــوعــة الــطــلــبــة  ــمــعــهــد ل ال
 60 تــضــم  ــتــي  وال المرشحين 
مـــن مختلف  ــبــة  ــا وطــال ــًب طــال

المدارس الحكومية والخاصة 
الــدورات  بتفاصيل  لتعريفهم 
لهم  ستقدم  الــتــي  التدريبية 
والسنة  الصيف  فــتــرة  خــال 

الدراسية القادمة.
البرنامج  أن  سينثيا  وأكــدت   
عدد  على  يحتوي  التدريبي 
ــن الـــــــــــدورات واألنـــشـــطـــة  ــ مـ
النقد  في  دورة  منها  المكثفة 
مــهــارة  فـــي  ودورة  الــفــكــري، 
وبرنامج  األكاديمية،  الكتابة 
تـــدريـــبـــي لــتــنــمــيــة الـــمـــهـــارات 
ــقــيــاديــة، حــيــث يــمــنــح هــذا  ال
ــمــشــاركــيــن فيه  ال الــبــرنــامــج 
القيادة  فــي  معتمدة  شــهــادة 
ــمــي،  ــعــال ــمــعــهــد ال مـــن قــبــل ال
لتقييم  اخــتــبــار  ــى  إلـ إضــافــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة يـــــهـــــدف إلــــى 
اختيار  على  الطلبة  مساعدة 
المستقبلية  المهنية  المسارات 
المناسبة. كما سيوفر البرنامج 
الطلبة  إلعــداد  خاصة  دورات 

.SATوالـ IELTS المتحانات الـ
 وقــالــت مــديــرة الــبــرنــامــج إن 
هذه الدورات تهدف إلى تنمية 
مهارات الطلبة الشخصية في 
وتنمية  والــتــواصــل  ــقــيــادة  ال
لديهم  األكــاديــمــيــة  الــمــهــارات 
الفكري  والنقد  التحليل  مثل 
وكــتــابــة الــمــقــاالت والــبــحــوث، 
الفائزين  اختيار  أن  موضحة 
ببعثات سمو ولي العهد سيتم 
في بداية السنة الجديدة بناًء 
على المعدل التراكمي ونتائج 
 SATوالـ  IELTS الـ  امتحانات 
الفكري  الــنــقــد  دورة  ونــتــائــج 

والتدريب القيادي.
المسؤولين  سينثيا  وشــكــرت 
ــلــدراســات  بــمــعــهــد الــبــحــريــن ل
لتعاونهم  والمالية  المصرفية 
بمستوى  مــشــيــدة  الــمــســتــمــر، 
والتعليمية  التدريبية  البرامج 
للطلبة  وتمنت  يقدمها،  التي 

تجربة ناجحة ومفيدة.

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يبدأ تدريب الطلبة المرشحين لبعثات العام المقبل

الختيار الطلبة الذين سيحصلون على البعثات العشر

برنامج ولي العهد للمنح يبدأ تدريب المرشحين
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نــوه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
آل  بــن حمــد  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
االزدهــار  أجــل  مــن  الســام  بورشــة  خليفــة 
التــي تســتضيفها مملكــة البحريــن بالشــراكة 
مــع الواليــات المتحدة األميركيــة، مؤكدا أنها 
تشــكل فرصــًة حيويًة يمكن مــن خالها خلق 
مبــادرات لتحفيــز االســتثمارات االقتصاديــة 
الممكنة التي سينعكس أثرها على اقتصادات 

دول المنطقة.
ورحب ســموه بالمشــاركين في ورشة السام 
مــن أجــل االزدهــار، متمنيــا لهــم كل التوفيــق 
لتعزيــز  وداعمــة  بنــاءة  بنتائــج  والخــروج 
دول  لجميــع  والرخــاء  والتنميــة  الســام 

المنطقة وشعوبها.
الســمو  صاحــب  حضــور  لــدى  ذلــك  جــاء 
بــن حمــد آل خليفــة  الملكــي األميــر ســلمان 
ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائب األول 
الجلســة االفتتاحيــة  أمــس  الــوزراء  لرئيــس 
لورشــة “الســام مــن أجــل االزدهــار”، والتــي 
والمجتمــع  الحكومــات  قــادة  خالهــا  تجمــع 
األفــكار  لتبــادل  األعمــال  وقطــاع  المدنــي 
والــرؤى ومناقشــة االســتراتيجيات وتحفيــز 
فــي  االقتصاديــة  والمبــادرات  االســتثمارات 

المنطقة.
وأشاد سموه بالشراكة االستراتيجية الوثيقة 
والواليــات  البحريــن  مملكــة  تجمــع  التــي 
المتحــدة األميركية في العديد من المجاالت، 
معربــا عــن عميــق اعتــزازه بالتعــاون الثنائــي 
بيــن البلديــن الصديقيــن الــذي يشــهد تقدمــا 

كبيرا في مختلف المجاالت.

سمو ولي العهد يحضر الجلسة االفتتاحية لورشة “السالم من أجل االزدهار”

المنامة - بنا

“ورشة السالم” فرصة لخلق مبادرات لتحفيز االستثمارات بالمنطقة
سمو ولي العهد: شراكة إستراتيجية وثيقة مع الواليات المتحدة في العديد من المجاالت

العالقات مع اإلمارات متميزة على جميع الصعدمواصلة تعزيز التعاون بين البحرين والسعودية 

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة عمق العالقات األخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية الســعودية الشــقيقة من خالل 
ما تستند إليه من تاريخ ممتد من التعاون الراسخ على كل المستويات وتميزها في مختلف المحطات، والتي تشهد 
مزيــدا مــن النمــو والتنســيق المشــترك فــي ظل مــا تحظى به من دعــم ورعاية من عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، وأخيه ملك المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، منوهــًا ســموه بأهمية مواصلة تعزيز ســبل التعاون الثنائي على كافــة األصعدة بين البلدين 

والشعبين الشقيقين بما يحقق مزيًدا من النماء واالزدهار في مسار العالقات المتميزة بينهما.

جاء ذلك لدى لقاء ســموه أمس وزير 
الدولــة عضــو مجلس الــوزراء محمد 
ووزيــر  الشــيخ،  آل  عبدالملــك  بــن 
الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة محمد بن عبدهللا الجدعان، 
واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  بحضــور 
خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي 
آل خليفــة، في إطــار زيارتهما لمملكة 
البحرين للمشــاركة في ورشة السام 
مــن أجــل االزدهــار التــي تســتضيفها 
الواليــات  مــع  بالشــراكة  المملكــة 
رحــب  حيــث  األميركيــة.  المتحــدة 
ســموه بهمــا، ونــوه بالتعــاون الثنائــي 
الشــقيقين  المملكتيــن  بيــن  المميــز 
ووقــوف المملكــة العربيــة الســعودية 
مملكــة  إلــى جانــب  الدائــم  الشــقيقة 
البحريــن، وتعزيــز التعــاون بينهما بما 
والشــعبين  البلديــن  تطلعــات  يلبــي 

الشقيقين.

الدولــة  وزيــر  أعــرب  جانبهمــا،  مــن 
عضــو مجلس الــوزراء ووزيــر المالية 
بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
لصاحــب  وتقديرهمــا  شــكرهما  عــن 
نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الوزراء على ما يوليه ســموه 
العاقــات  لتعزيــز  دائــم  اهتمــام  مــن 
الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين 

والمملكة العربية السعودية.

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء علــى تميــز العالقات البحرينيــة اإلماراتية على جميع الصعد، في ظل ما يجمع البلدين الشــقيقين من روابط 
أخوية متينة عكسها اهتمام وحرص عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن 
عاقــات  توطيــد  إلــى  دومــا  تســعى 
اإلمــارات  دولــة  وبيــن  بينهــا  التعــاون 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة في مختلف 
المجــاالت والدفــع بهــا نحــو مزيــد مــن 
يلبــي  بمــا  المشــترك  والتنســيق  العمــل 
تطلعــات البلديــن والشــعبين الشــقيقين 

ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه أمــس وزير 
الدولــة للشــؤون المالية عبيــد بن حميد 
الطايــر، ووزيــر دولــة ورئيــس مجلــس 
بدولــة  العالمــي  أبوظبــي  ســوق  إدارة 
الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
أحمــد بــن علــي محمــد الصايــغ بحضور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفة، فــي إطار 
للمشــاركة  البحريــن  لمملكــة  زيارتهمــا 
فــي ورشــة الســام مــن أجــل االزدهــار 
التــي تســتضيفها المملكــة بالشــراكة مع 
حيــث  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات 
العاقــات  عمــق  بمــدى  ســموه  أشــاد 
الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين 

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
ووقوفهــا بجانب المملكة في كل ما من 
شأنه أن يدعم مختلف مسارات التنمية 
البلديــن  لصالــح  بالنفــع  ويعــود  فيهــا، 

الشقيقين.
من جانبهما أعرب وزير الدولة للشــؤون 
الماليــة، ووزيــر دولــة ورئيــس مجلــس 
بدولــة  العالمــي  أبوظبــي  ســوق  إدارة 

اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة عن 
الســمو  لصاحــب  وتقديرهمــا  شــكرهما 
الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
على ما يوليه ســموه من اهتمام بتنمية 
علــى  اإلماراتيــة  البحرينيــة  العاقــات 
مختلــف المســتويات، متمنيــان لمملكــة 

البحرين دوام النماء واالزدهار.

األربعاء
26 يونيو 2019 
23 شوال 1440

سمو ولي العهد يلتقي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقةسمو ولي العهد يلتقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

سمو ولي العهد: مزيد من التنسيق بما يلبي التطلعات ويدعم أهداف التنمية المستدامة سمو ولي العهد: العالقات األخوية المتينة تشهد مزيًدا من النمو والتنسيق



البحرينيــة  الدبلوماســية  هــوك  وثمــن 
فــي تعاملهــا مــع التهديــدات األميركيــة، 
فاعــل  شــريك  البحريــن  أن  إلــى  مشــيًرا 
المتحــدة  الواليــات  اســتراتيجية  فــي 
األميركية الجديدة للتعامل مع تهديدات 
مملكــة  أن  مؤكــدا  اإليرانــي،  النظــام 
البحرين شــريك فاعــل للواليات المتحدة 
بيــن  العالقــات  وتشــهد  األميركيــة، 
البلديــن مرحلــة مميــزة فــي ظــل شــراكة 
استراتيجية تشمل المجاالت كافة ومنها 

المجال األمني.
وقال هوك إن النظام اإليراني كان له دور 
كبير في تقويض الهوية الوطنية وإنشاء 
صراعــات طائفيــة فــي مملكــة البحريــن، 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  مؤكــدا 
جانــب  إلــى  تقــف  األميركيــة  واإلدارة 

البحرين لمواجهة هذه التهديدات.
جــاء ذلــك فــي المؤتمــر الصحافــي ألــذي 
نظمتــه الســفارة األميركيــة لــدى مملكــة 
الخــاص  األميركــي  للمبعــوث  البحريــن، 
الســفير  وحضــره  هــوك،  برايــن  بإيــران 
الســفارة،  وأعضــاء  جاســتن  األميركــي 
ظهــر  الشــيراتون  فنــدق  فــي  وذلــك 
يــوم أمــس، وتحــدث خاللــه عــن نتائــج 
جولتــه الخليجيــة، مبينــا أنــه زار خاللهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة، وســلطنة عمــان 
والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، 
فــي  المســؤولين  أطلــع  أنــه  الــى  مشــيرا 
التــي زارهــا علــى  الــدول الخليجيــة  كل 
اإليرانيــة،  للتهديــدات  واشــنطن  تقييــم 
مبينــا أن أيــران وبرغــم ضعفهــا الحالــي 
بســبب العقوبــات مــا زالــت قــادرة علــى 
شــن هجمــات، مردفــا، أن علــى إيــران أن 

تقابل الدبلوماســية بالدبلوماســية وليس 
بالمنطقــة،  تفعــل حاليــا  وكمــا  باإلرهــاب 
وعلــى الرغــم من عزلتهــا دبلوماســيا منذ 
الفتــرة التــي ســبقت انســحاب واشــنطن 

من اتفاق فيينا.
وذكــر هــوك فــي رده علــى األســئلة التــي 
وجهــت إليــه، أن إيــران أجابــت بــرد اليــد 
الممدودة دبلوماســيا عبــر رئيس الوزراء 
الياباني شــنزو آبي ثم عبر االعتداء على 
ســفينة يابانيــة، مؤكــدا أن الدبلوماســية 
بالــرد  الحــق  إيــران  تمنــح  ال  األميركيــة 
العســكرية،  القــوة  ومــن خــالل  عســكريا 
مشددا على أن الحملة األميركية الحالية 
تؤتــي  إيــران  علــى  المطلــق  “بالضغــط 

ثمارها”.
وقــال إن الواليــات المتحــدة األميركيــة 
التطــورات  آخــر  حلفائهــا  مــع  تتابــع 
المبذولــة  الجهــود  تجــاه  واألوضــاع 
العدائيــة  اإليرانيــة  للنشــاطات  للتصــدي 
المنطقــة،  واســتقرار  أمــن  تهــدد  التــي 
مؤكدا أن العقوبات األميركية على إيران 
أجبرتهــا علــى خفــض إنفاقهــا العســكري، 
علــى  األميركيــة  العقوبــات  أن  موضحــا 
إيــران تضعف وكالءهــا في المنطقة، في 
ســوريا واليمــن والعــراق ولبنــان، وغيرها 
في المنطقة، مؤكدا أن الواليات المتحدة 
ســترد بالقوة العســكرية إذا هددت إيران 

مصالحها أو مصالح حلفائها بالمنطقة.
باهتمــام  تتابــع  أميــركا  أن  وأوضــح 
اســتهدفت  التــي  اإليرانيــة  االعتــداءات 
مطار أبها في المملكة العربية الســعودية، 
مــن قبــل الحوثييــن الذين تمولهــم إيران 
بالســالح والعتاد، مشيرا إلى أن الواليات 

المتحــدة اعترضــت العديــد من شــحنات 
األســلحة اإليرانيــة التي تصــل الحوثيين 
مــن قبل، وســوف تســتمر فــي اعتراضها، 
ســوريا  فــي  بــه  تقــوم  مــا  هــو  وكذلــك 

والعراق ولبنان.
بســبب  أنــه  األميركــي  المبعــوث  وأكــد 
إيــران  مداخيــل  تراجعــت  ألعقوبــات 
المالية واضطرت إلى تخفيض ميزانيتها 
العسكرية بنسبة 29 %، وأبلغت حلفاءها 
مــن الحوثييــن والمليشــيات األخــرى أنها 
لن تكون قادرة على إمدادهم بالقدر ذاته 

من األموال.
وأشــار إلــى أن إيــران كانــت تؤمن 70 % 
مــن ميزانيــة حــزب هللا اللبنانــي، وهو ما 
يقدر بنحو 700 مليون دوالر سنويا، لكنه 
اآلن يعاني من تراجع التمويل اإليراني. 

الخــاص  األميركــي  المبعــوث  وقــال 
بإيــران برايــن هــوك أن اســتمرار الضغــط 
االقتصــادي وحملــة الضغــط والعقوبــات 
ســلوكها  لتغييــر  مســتمرة  إيــران  علــى 
العقوبــات  أن  إلــى  مشــيرا  العدوانــي، 
وأن  نجحــت  قــد  المســتمرة  األميركيــة 
بفــرض  األبيــض تقضــي  البيــت  سياســة 
مزيــد مــن العقوبــات إلحــراز تقــدم ضــد 

النظام اإليراني. 
تحــاول  إيــران  أن  “هــوك”  وأوضــح 
الســيطرة علــى الشــرق األوســط، ونحــن 
نحــاول منعهــا من تصدير الثــورة، مؤكدا 
النظــام  ســتحرم  النفطيــة  العقوبــات  أن 
اإليرانــي من عوائــد قدرها نحو 50 مليار 

دوالر.
وأكــد أَن العقوباِت األميركية على شــراِء 
النفِط اإليراني ســتجعُل الشــرَق األوسط 

أكثــَر أمنــًا، وتحــوُل دوَن إنفــاق ِطهــران 
أمــواَل الشــعِب علــى الحــروِب الخارجيِة 

ودعم االرهاب.
واكــد أننــا كنــا نهدف مــن خــالل عقوباتنا 
منعهــا  إلــى  طهــران  علــى  االقتصاديــة 
مــن أي مكاســب ماليــة إضافيــة توظفهــا 
وتســتخدمها في زيــادة عمليات التجنيد 
المنطقــة،  فــي  مختلفــة  لميليشــيات 
خــالل  مــن  هجومهــا  مواصلــة  وبالتالــي 
العربيــة  المملكــة  علــى  ميليشــياتها 

السعودية او على أي دولة بالمنطقة.
وأوضــح أن العقوبات ســتحرم إيران من 
نحــو 50 مليــار دوالر، وســتكون وســيلة 
قويــة ورادعــة مــن أن تقــوم ببــث العنــف 
فــي الشــرق األوســط، مؤكــدا أن الضغــط 
مــن  النظــام  لحرمــان  يهــدف  األميركــي 
تمويــل  فــي  يســتخدمها  التــي  األمــوال 
ميليشــياته، كما أننا نريد أن يأتي النظام 
اإليراني إلى طاولة المفاوضات، للتوصل 
الــذي  ذلــك  مــن  بــدال  آخــر،  اتفــاق  إلــى 

انسحبنا منه قبل سنة.
وقــال هــوك فــي رده علــى ســؤال، عــن 
امتناع بغض الدول كروسيا والصين،عن 
تنفيــذ العقوبــات االميركيــة علــى إيران، 
تنفيــذ  فــي  مســتمرة  أميــركا  إن  فــال 
مزيــد مــن العقوبــات، مؤكــدا أن أي دولة 
تخالف وال تلتزم بالعقوبات سيتم فرض 
للقــرار،  تنفيذهــا  لعــدم  عليهــا  عقوبــات 
الرئيــس ترامــب  إلــى أن فــرض  مشــيرا 
ألنــه  خامنئــي،  علــى  اإليرانــي  المرشــد 
مســؤول عــن الســلوك العدائــي مــن قبــل 
النظــام، وان العقوبــات االقتصادية بدت 

تؤتي ثمارها.

لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  أعلــن 
بــن دينــة،  والثقافــة األمنيــة العميــد محمــد 
إطــالق حملــة توعويــة، تشــمل كل وســائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، تهدف 
إلــى تنويــر المجتمــع والتأكيد على اســتعداد 
وجاهزيــة اإلدارات المعنية بــوزارة الداخلية 
والتوعيــة باإلجــراءات المطلوبــة في حاالت 

األزمات والكوارث.
تتــم  والتــي  الحملــة،  هــذه  أن  وأوضــح 
الثقافــة  إدارة  بيــن  والتنســيق  بالتعــاون 
األمنيــة واإلدارات المعنية بــوزارة الداخلية، 
واإلرشــادات  باالحتياطــات  األخــذ  تتضمــن 
الالزمة في الظروف الطارئة والتي قد تنتج 
عــن حــاالت األزمــات والكــوارث، ال قدر هللا، 
وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تعزيــز ثقافــة 
والمقيميــن،  المواطنيــن  كل  لــدى  الســالمة 
الفتــا إلــى دور اإلعــالم والثقافــة األمنية في 
نشــر الوعــي والتعريــف بإجــراءات الســالمة 
الواجــب اتباعها عند ســماع صفــارات اإلنذار 

واالستعداد لحاالت الطوارئ.
هــذه  أن  دينــة  بــن  محمــد  العميــد  وأضــاف 
الحملــة، تأتــي امتدادا للدور التوعوي بشــأن 
مراجعــة الخطــط الوطنيــة للطوارئ، مشــيرا 
والمقيميــن،  المواطنيــن  تعــاون  أن  إلــى 
واتباعهــم لإلرشــادات والتقيــد بمــا تتضمنــه 
إجــراءات  مــن  التوعويــة  الحملــة  هــذه 
للســالمة، يعــد أمــرا أساســيا مــن أجــل أمــن 

وسالمة الجميع.
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محمد بن دينة

النظام اإليراني يريد الذهاب بالمنطقة إلى “حافة الهاوية”
وكيل الخارجية يدعو التخاذ مواقف حازمة ضد كل من يعمل على زعزعة األمن

اجتمــع وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفة 
بديــوان عــام وزارة الخارجيــة، مــع المدير اإلقليمي للشــرق األوســط واألدنى وشــمال 

إفريقيا، بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية كريستيان باك.

وخــالل االجتمــاع، أعــرب الشــيخ عبــدهللا بــن 
أحمــد آل خليفــة، عــن اعتــزازه بعمــق العالقات 
مملكــة  بيــن  الوثيقــة  والشــراكة  الثنائيــة، 
البحريــن وجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، والتي 
تســتند إلــى عقــود طويلة مــن الثقــة واالحترام 
المتبــادل والتعــاون، فضــال عــن رغبــة واضحــة 
لتعزيز المنافع المشــتركة، وإقرار السلم واألمن 

الدوليين.
للشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  واســتعرض 
الدولية، التطورات الجارية في منطقة الخليج، 
األوضــاع  لمجمــل  البحريــن  مملكــة  ورؤيــة 
اإلقليميــة، محــذًرا من أن النظــام اإليراني يريد 
الذهــاب بالمنطقــة إلى “حافة الهاوية” في إطار 
مخططاته التوســعية، والتغطية على مشكالته 
الداخلية المتفاقمة، كما أن سلوكه العدواني لم 

يتغير بعد توقيع االتفاق النووي.
ودعا الشــيخ عبدهللا بن أحمد المجتمع الدولي 

إلى اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، تجاه كل من 
يعمــل علــى زعزعة األمــن واالســتقرار، ويتبنى 
المالحــة  ويهــدد  وممارســة،  نهًجــا  اإلرهــاب 
النظــر  يتــم  وأن  الطاقــة،  وإمــدادات  الدوليــة 
لقضايــا األمــن والســلم فــي المنطقــة بواقعيــة، 
وعــدم مهادنــة مع مصادر تهديــد األمن الدولي، 
معتبــرًا أن ألمانيــا يمكــن أن تلعــب دوًرا مهًمــا 
فــي اســتتباب األمــن اإلقليمــي، بحكــم تأثيرها 
العالمــي، وكونهــا عضــًوا غيــر دائم فــي مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة.
وأشــار وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
إلــى جهــود مملكــة البحرين فــي مكافحة خطر 
اإلرهــاب، والعمــل مــع الشــركاء؛ للقضــاء علــى 
هــذه اآلفــة الخطيــرة، مبينــا أن المملكــة تتبنى 
منظومــة شــاملة، لمكافحة التطــرف واإلرهاب، 
يتكامــل فيها البعــد األمني مع األبعــاد التنموية 
الخطــاب  وتحصيــن  والثقافيــة،  والحقوقيــة 

والتعصــب  الكراهيــة  أفــكار  مــن  الدينــي 
الملكيــة  المبــادرات  مــع  انســجاما  والعنصريــة، 
والتعايــش  التســامح  قيــم  لتعزيــز  الســامية؛ 
المشــترك. وأكد الشــيخ عبدهللا بن أحمد وجود 
العديــد مــن الفــرص المتاحــة لتطويــر التعــاون 
مجــاالت  فــي  الصديقــة خصوًصــا  ألمانيــا  مــع 
الذكــي  االقتصــاد  قطاعــات  فــي  االســتثمار 
المتجــددة،  الطاقــة  ومشــاريع  والتكنولوجيــا، 
واالبتــكار ونقــل المعرفــة، وريــادة األعمال، إلى 
والســياحة،  واإلنشــاءات،  الصناعــات،  جانــب 
وغيرهــا، مشــيًرا إلــى أن المنتــدى اإلقتصــادى 
العربــى األلمانــى، الــذي يعقــد فــي الفتــرة مــن 

25 - 27 يونيــو الجــاري فــي برليــن، يعد محفال 
مهمــة،  فرصــا  ويقــدم  واســتثماريا،  اقتصاديــا 

يمكن البناء عليها لتوسيع مجاالت الشراكة.
وأفــاد وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
بأن رؤية البحرين االقتصادية 2030، والبرامج 
العاليــة،  الجــودة  ذات  المتطــورة  الحكوميــة 
االقتصــادات  مصــاف  فــي  المملكــة  وضعــت 
المنطقــة،  مســتوى  علــى  ونمــًوا  تنوًعــا  األكثــر 
مضيفــا: لدينــا انفتــاح ورغبــة كبيــرة الســتمرار 
تطويــر ودفع مســيرة هــذه العالقــات المتميزة، 
خصوصافي ظل التفاهمات المتبادلة والثوابت 

الراسخة.

المنامة - وزارة الخارجية

بدور المالكي من المنامة

زيارة البحرين لبحث العقوبات على إيران والتعاون األمني
هوك لـ “^”: المملكة شريك فاعل إلستراتيجيتنا في التعامل مع تهديدات طهران

المبعوث األميركي يتحدث في المؤتمر الصحافي

المنامة - وزارة الداخلية

حملة لتعزيز ثقافة السالمة لدى المواطنين والمقيمين

سمو الشيخ خليفة بن علي: ترسيخ التطوع أبرز مخرجات مبادرات “الجنوبية”
ــج اإلنــســانــيــة ــرام ــب ــس بــحــزمــة ال ــي ــك رئ ــري ــاع األهـــلـــي ش ــط ــق ال

دعا محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة إلى ترسيخ 
التطــوع وخدمــة الوطــن كأحــد أهم مخرجات المبــادرات التي تطلقهــا المحافظة 
في المجال االجتماعي والخيري واإلنساني، والتي تؤكد دور الشراكة المجتمعية 

مع القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خالل اجتماع ســموه مع متطوعي 
مســؤولي  مــن  عــدد  بحضــور  المحافظــة 
أن  إلــى  ســموه  أشــار  حيــث  المحافظــة، 
فــي  المحافظــة  أقامتهــا  التــي  المبــادرات 
كبيــرة  مشــاركة  شــهدت  الســابقة،  الفتــرة 
مــن المتطوعيــن؛ األمــر الــذي عــزز مــن نشــر 
المجتمعيــة  المســؤولية  مفهــوم  وترســيخ 
التطوعــي،  للعمــل  والمســتدامة  المتكاملــة 

بجانــب تعزيــز دور القطــاع األهلــي كشــريك 
رئيــس فــي حزمــة البرامــج والمبــادرات فــي 
قيمــة  إعــالء  إلــى  إضافــة  المقبلــة،  الفتــرة 
التطــوع كأحد أهم ركائز التماســك والتالحم 
األولويــات  مــن  يعــد  والــذي  المجتمعــي، 

االجتماعية للمحافظة الجنوبية.
شــكرهم  عــن  الحضــور  عبــر  جهتهــم،  مــن 
وتقديرهم للمبادرات التي تطلقها المحافظة 

المحافــظ،  ســمو  بتوجيهــات  الجنوبيــة 
والتــي ســاهمت فــي إبــراز دور المتطوعيــن 
مــن المواطنيــن الراغبيــن بخدمــة المجتمــع، 
فــي  التطوعيــة  الفــرص  فــي  وإشــراكهم 

توظيــف  خــالل  مــن  المجــاالت  مختلــف 
مجــاالت  فــي  وتخصصاتهــم  مهاراتهــم 
مختلفــة مــن العمــل التطوعــي والمتاحة في 

برامج المحافظة على المدى البعيد.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشــؤون  العــدل  وزيــر  اســتقبل 
اإلســالمية واألوقــاف الشــيخ خالــد بن 
علــي آل خليفــة، بمكتبــه، ســفير مملكــة 
المتحــدة  الواليــات  لــدى  البحريــن 
األميركية الشــيخ عبد هللا بن راشــد آل 

خليفة.

لــدى  البحريــن  بســفير  الوزيــر  ورحــب 
جــرى  حيــث  المتحــدة،  الواليــات 
استعراض مجاالت التعاون العدلي بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة في 
إطــار تعزيز عالقــات التعاون المشــترك 

بين البلدين والشعبين الصديقين.

وزير العدل يستقبل سفيرنا لدى الواليات المتحدة

 المنامة - بنا

اســتقبل وزيــر الداخليــة  الفريق أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
المتحــدة  الواليــات  مبعــوث  أمــس، 
األميركية الخاص بالشؤون اإليرانية 

راين هوك.
بالمبعــوث  الوزيــر  رحــب  وقــد 
هــذه  أهميــة  إلــى  األميركــي، منوهــا 
النظــر  وجهــات  تبــادل  فــي  الزيــارة 
وتعزيز التواصل بين مملكة البحرين 
والواليــات المتحدة في إطار الجهود 

األمــن واالســتقرار  لتعزيــز  المبذولــة 
اإلقليمي.

اســتعراض  اللقــاء  خــالل  تــم  وقــد 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العالقــات 
مــن  عــدد  وبحــث  الصديقيــن، 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
اللقــاء مســاعد رئيــس األمــن  حضــر 
والتدريــب  العمليــات  لشــؤون  العــام 
العميــد الركن الشــيخ حمــد بن محمد 

آل خليفة.

وزير الداخلية يستعرض العالقات مع 
المبعوث األميركي للشؤون اإليرانية

أكد المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك أن بالده ستواصل فرض العقوبات على النظام اإليراني الذي زرع العنف في الشرق األوسط. وأشار هوك إلى انه التقى أمس في زيارته للبحرين 
وزير الداخلية، واليوم ســيلتقي وزير الخارجية أيضا، وتبادلنا ووزير الداخلية في اللقاء العديد من القضايا المشــتركة ومنها القضايا األمنية المشــتركة والتعاون المشــترك في هذا الوقت والذي 

تتأزم فيه األمور بسبب إيران لمواجهة التهديدات اإليرانية اإلرهابية والعمل على وقف أنشطتها الخبيثة في المنطقة، وهو األمر الذي يشكل أولوية بالنسبة لإلدارة األميركية.



تحــت رعايــة عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أناب جاللتــه القائد العام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة لحفل تخريــج دورة القيــادة واألركان المشــتركة الحادية عشــرة، 
بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي وذلــك صباح أمــس الثالثــاء بالكليــة الملكيــة للقيادة 

واألركان والدفاع الوطني.

كما حضر االحتفال وزير التربية والتعليم ماجد 
الفريق  الوطني  األمــن  جهاز  ورئيس  النعيمي، 
العام  األمــن  الفاضل  ورئيس  بن خليفة  عــادل 
أركــان  الحسن، ومدير  بن حسن  طــارق  الــلــواء 
الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
الخارجية  وزارة  ووكيل  خليفة،  آل  سعود  بن 
الــدولــيــة رئــيــس مجلس أمــنــاء مركز  لــلــشــؤون 
والدولية  اإلستراتيجية  لــلــدراســات  البحرين 
أحمد  بــن  عبدهللا  الشيخ  ــات(   )دراســ والطاقة 
الــضــبــاط  ــدد مـــن ســـفـــراء دول  آل خــلــيــفــة وعــ
الــمــشــاركــيــن، والــمــلــحــقــيــن الــعــســكــريــيــن لــدول 
الضباط المشاركين، وعدد من كبار ضباط قوة 

الدفاع والمسؤولين.
الذكر  آيــات  من  عطرة  بتالوة  الحفل  واستهل 
الحكيم، بعدها ألقى آمر الكلية الملكية للقيادة 
بحري  الركن  اللواء  الوطني  والدفاع  واألركــان 
قال  المناسبة  بهذه  كلمة  المنصوري  عــبــدهللا  

فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى صحبه 
أجمعين

حسن  بن  عبدهللا  الركن  الفريق  سعادة  سيدي 
النعيمي

وزير شؤون الدفاع
ضيوفنا األفاضل/ أخواني الضباط
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سيدي ...
بأن  ويشرفني  ــر،  األغـ الــيــوم  هــذا  فــي  يسرني 
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، والوالء والطاعة 
إلـــى الــمــقــام الــســامــي لــســيــدي حــضــرة صاحب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
ورعاه  هللا  حفظه  األعلى  القائد  المفدى  البالد 
القيادة  دورة  لتخريج  الكريمة  رعــايــتــه  على 
واألركان المشتركة رقم )11(، والشكر موصول 

لسعادتكم.
الصرح  بهذا  واعتزازنا  يــزداد  اليوم  فخرنا  إن 
النهج  بفضل  ملمومسة  حقيقة  أصبح  العلمي 
البالد  ملك  الجاللة  الذي رسمه سيدي صاحب 
القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، برؤية  المفدى 
لمستجدات  المستقبل  خطوط  رسمت  حكيمة 
الحديث  العلم  مسيرة  أن  كما  العلمي،  التقدم 
جاللته  رؤيــة  من  انطلقت  البحرين  مملكة  في 

العميقة حفظه هللا ورعاه بأهمية العلم، ودوره 
الدول،  األمم، وبناء  الشعوب ورقي  نهضة  في 
في  أســاس  العلم  بــأن  الــراســخ  جاللته  وإدراك 
ترجمة  إن  العالم،  وفهم  األمــم  حــضــارات  بناء 
ومستشرفا  نــّيــر  كفكر  جــاللــتــه،  وطــمــوح  رؤى 
ما وصلت  إلــى  األثــر  له عظيم  كــان  للمستقبل، 
إليه قوة دفاع البحرين من التميز واالحترافية.

لدن  من  المتواصلة  الدعم  جهود  تعتبر  كذلك 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
حفظه  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس  األول  النائب 
احتضنت  التي  االسترشادية  الصورة  هي  هللا 
كل أساليب التطور والتحديث التي ذللت كافة 

عقبات ركب العلم والتعليم.
إن إعداد هذه الكوادر الوطنية بأحدث أساليب 
وصقل  تأهيل  خــالل  ومــن  الحديثة،  التعليم 
والتي  واألكاديمية،  والعلمية  العملية  المهارات 
العملياتي  والفهم  بالمعرفة،  التسلح  إلى  تقود 
كبير  دعـــم  خـــالل  مــن  إال  يـــأت  لــم  والتكتيكي 
سيدي  ــدن  ل مــن  وتــوجــيــهــات  حثيثة  ومتابعة 
صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

حفظه هللا.
وكانت توجيهات معاليه السديدة واضحة منذ 
لنستدرك  التعاون  روح  جسدت  والتي  البداية 
الملكية  الكلية  عاتق  على  تقع  التي  المسئولية 

في إعداد هذه الكوكبة من الضباط الدارسين.
سيدي ،،

أهنئ  كي  اللحظة  هــذه  في  سعادتكم  أستأذن 
الخريجين. 

ــأكــم على  ــضــبــاط الــخــريــجــون أهــن ــي ال ــوانـ إخـ
ــعــلــوم  ــمــاجــســتــيــر فــــي ال ــة ال ــ ــكــم درجــ حــصــول
تمنياتي  مع  الركن،  لقب  واستحقاق  العسكرية 

لكم بالتوفيق والنجاح.
خــتــامــا أؤكـــد أنــنــا مــلــتــزمــون ومــوفــون بالعهد 
ــاعـــة لـــقـــيـــادة حـــضـــرة صــاحــب  والـــــــوالء والـــطـ
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
قائدنا األعلى حفظه هللا ورعاه،  المفدى  البالد 
أن  القدير  العلي  المولى  وسائلين  متضرعين 
أي  من  الغالية  ومملكتنا  األعلى  قائدنا  يحفظ 

مكروه، هو نعم المولى ونعم النصير.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فيلما  والحضور  الحفل  راعــي  شاهد  ذلــك  بعد 
موجزا عن مراحل الدورة وما اشتملت عليه من 
المحاضرين،  من  لعدد  ومناقشات  محاضرات 
من  لعدد  ميدانية  وزيــارات  عملية،  وتطبيقات 

مؤسسات الدولة.
تسخير التكنولوجيا لدعم برامج الكلية

بعدها ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زمالئه 
الخريجين قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدلله 
أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
حسن  بن  عبدهللا  الركن  الفريق  سعادة  سيدي 

النعيمي وزير شؤون الدفاع
أصحاب السعادة ... الحضور الكرام ... إخواني 

وزمالئي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

سيدي..
في هذا اليوم المبارك باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن زمالئي الضباط الدارسين أقف أمامكم في 
هذا الصرح العلمي العسكري في الكلية الملكية 
ونرحب  الــوطــنــي،  ــدفــاع  وال ــان  واألركــ للقيادة 

بسعادتكم أجمل ترحيب.
سيدي..

لقد أمضينا في رحاب الكلية عاما دراسيا كامال 
واألكاديمية،  العسكرية  المعرفة  من  ننهل  كنا 
العسكرية  القيادية  الشخصية  وصقل  وتطوير 
ــاذ الــــقــــرارات،  ــخــ ــ ــاعــة وات والــــقــــدرة عــلــى صــن
ومتطلبات المعركة المشتركة الحديثة والبحث 
من  والمعلمين  الموجهين  أيـــدي  على  العلمي 
تعليمية  بيئة  ظل  في  والخبرة،  المعرفة  ذوي 
متطورة وعالية المستوى سخرت التكنولوجيا 
إلنـــجـــاز مــهــمــة الــكــلــيــة، فــلــهــم مــنــا كـــل الــشــكــر 
سبيل  في  بذلوه  ما  على  والتقدير  واالحــتــرام 
الوصول بنا إلى احتراف في التخطيط وقدرة 
الــقــرارات  واتــخــاذ  واالســتــنــتــاج  التحليل  على 

والدقة في التنفيذ.
سيدي..

لقد أدركــنــا مــن خــالل دورة الــقــيــادة واألركـــان 
الــمــشــتــركــة بـــأن حــجــم الــتــحــديــات والــمــخــاطــر 
الداخلية واإلقليمية والدولية كبيرة، وكان هذا 
يتطلب منا جميعا مواجهة هذه التحديات بكل 

والتجديد  التطور  مــن  بمزيد  واقــتــدار  عزيمة 
واالحــتــرافــيــة لــمــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات، كما 
ــا الـــحـــس األمـــنـــي  ــذه الــــــــدورة فــيــن ــ صــقــلــت هـ
واالنتماء  الــوالء  قيم  فينا  وعّمقت  والوطني 
للوطن، وقيادته وطورت وغذت عقولنا بالعلوم 
والعملياتي  التعبوي  المستوى  )على  والمعرفة 
إلى  نترجمها  ســوف  والــتــي  واإلســتــراتــيــجــي(، 
بأمانة واحترافية ومهنية  تنفذ  أهداف وطنية 
عالية تلبية لرؤى سيدي صاحب الجاللة الملك 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
لــقــوة دفـــاع البحرين أيـــده هللا  الــقــائــد األعــلــى 
واستقرار وسالم  أمن  واحة  مملكتنا  في جعل 

وتطور ونماء.
سيدي..

للقيادة  الملكية  الكلية  آمر  جهود  ونثمن  نشكر 
ــاع الــوطــنــي وأعـــضـــاء هيئة  ــدفـ واألركــــــان والـ
المتواصلة  جهودهم  على  واإلداريين  التوجيه 

لخدمة الضباط الدارسين.
سيدي..

آيات  بأسمى  الكريم  لسعادتكم  نتقدم  ختاما 
الشكر والعرفان على تشريفكم حفل تخريجنا 
هذا ورعايتكم له، سائلين هللا العلي القدير أن 
العهد  يديم علينا نعمة األمن واألمــان في ظل 
المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  لسيدي  الــزاهــر 

حفظه هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

تعليم فنون التخطيط العسكري
ــخــريــجــيــن عن  ثـــم ألــقــيــت كــلــمــة الـــضـــبـــاط ال
المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة قال 

فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الــحــمــد لــلــه رب الــعــالــمــيــن والـــصـــالة والــســالم 
الخلق  وأشــرف  النبيين  وخاتم  المرسلين  على 
آله وصحبه  أجمعين سيدنا محمد )ص( وعلى 

أجمعين ،،،
حسن  بن  عبدهللا  الركن  الفريق  سعادة  سيدي 

النعيمي
وزير شؤون الدفاع

أصــحــاب الــســعــادة الــحــضــور الـــكـــرام إخــوانــي 
ــالم  اإلسـ بتحية  أحــيــيــكــم  الــضــبــاط  وزمـــالئـــي 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
سيدي..

ــوم الــمــجــيــد أن أقــف  ــيـ ــذا الـ يــشــرفــنــي فـــي هــ
ونيابة  نفسي  عــن  بــاألصــالــة  ســعــادتــكــم،  ــام  أمـ
ــاط مـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــضــب عـــن زمـــالئـــي ال
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  ودولــة  السعودية، 
والمملكة   ، عــمــان  وســلــطــنــة  الــكــويــت،  ــة  ــ ودول
العربية،  مصر  وجمهورية  الهاشمية،  األردنــيــة 

في  بسعادتكم  نــرحــب  اليمنية،  والجمهورية 
واألكاديمي  العسكري  العلم  صــروح  من  صــرح 
والدفاع  واألركـــان  للقيادة  الملكية  الكلية  في 
مرموقة  مكانة  تتبوأ  أصبحت  والتي  الوطني، 

بين مثيالتها من الكليات العسكرية.
سيدي..

لــدورة  باالنتساب  العظيم  الشرف  لنا  كــان  لقد 
عشرة،  الــحــاديــة  المشتركة  ــان  ــ واألرك الــقــيــادة 
والــمــعــارف  الــعــلــوم  كــافــة  فــيــهــا  تلقينا  والــتــي 
المستويات  وبمختلف  واألكاديمية  العسكرية 
التعبوية العملياتية واإلستراتيجية، األمر الذي 
طور مداركنا وارتقى بفكرنا، حيث تعلمنا فنون 
وهيئة  القيادة  وواجبات  العسكري،  التخطيط 
الحديثة  الــحــرب  مــراحــل  مختلف  فــي  الــركــن 
بجميع  المشتركة  العمليات  تنفيذ  وأســالــيــب 
مــكــونــاتــهــا وكــذلــك أســالــيــب ومــنــاهــج البحث 

العلمي.
سيدي أسمحوا لي أن أهنئكم بهذه الكلية وما 
اإلرث  بين  يجمع  متين  أســاس  من  عليه  تقوم 
الــعــســكــري والــتــدريــب الــمــتــطــور الــمــبــنــي على 

القواعد والمبادئ الواقعية الحديثة.
سيدي..

لزمالئي  أتقدم  أن  المناسبة  هذه  في  يسعدني 
الشكر  ــارات  عــب بــأجــمــل  البحرينيين  الــضــبــاط 
ورحــابــة  الضيافة  لــكــرم  واالمــتــنــان  والــعــرفــان 
الصدر والعناية والرعاية، التي حفونا بها طيلة 
أخالقهم  كــرم  من  عايشناه  ومــا  بينهم،  مقامنا 

وطيب معشرهم.
بأسمى  سيدي  لسعادتكم  أتقدم  الختام  وفــي 
تشريفكم حفل  عــلــى  والــعــرفــان  الــشــكــر  ــات  آيـ
التي  الكريمة  رعايتكم  وعــلــى  هـــذا،  تخرجنا 
أضفت علينا الفرح والسرور، كما أسأل المولى 
العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة 
األمن واألمان في ظل قيادتكم الحكيمة، وهللا 
يحفظكم ويرعاكم والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.
بعدها ألقيت قصيدة شعرية من المشاركين في 
الدورة من الدول الشقيقة بهذه المناسبة ألقاها 

المقدم حماد ضيف هللا الشلوي: 
بعدها ألقيت قصيدة شعرية من المشاركين في 
الدورة من الدول الشقيقة بهذه المناسبة ألقاها 

المقدم حماد ضيف هللا الشلوي:

الـــركـــاب تــنــاقــلــه  ــا  ــ ــالًم ســ ــالم هللا  ــ سـ يا 
الشطير السيف  من ديار أخوان نورة هل 

تغاب مــا  الــلــي  غــال أصــحــابــنــا  مــن  ناقلينه 
مــا تــغــاب عــن الــمــواقــف الــيــاصــاح النذير

ــلــمــنــامــة ويـــطـــرق كـــل بــاب لــيــن يـــاصـــل ل

ــم لـــهـــم قــــــــدٍر كــبــيــر ــوهـ ــبـ ــلـ عـــــم شـــعـــًبـــا كـ
كــلــكــم شــعــب وحــكــومــه لــكــم مــنــا إعــجــاب

صغير مجٍد  مهو  نجالء  خــوان  يا  مجدكم 
سراب الماء  يشوف  اللي  الخايف  تمنون 

جــاكــم يستجير الــوقــت  مــن  الــلــي  وتمنون 
ــي يــنــشــئ مـــراويـــح الــســحــاب ــ يــاجــعــل رب

ــر أبــــو حــمــد يـــآمـــر هللا كـــل خير فــــوق قــب
ــلــي مــايــهــاب ــه خــلــف الــحــاكــم ال أنــشــهــد أنـ

ــاد الـــمـــســـيـــرة ودربـــــــه مــســتــنــيــر ــ حـــاكـــم قـ
ــدانـــك الـــلـــي يــفــكــون الــصــعــاب يــاحــمــد جـ

الخطير الــيــوم  جــاهــم  لــيــا  يــعــرف  فعلهم 
الكتاب ماضيعت  فالمسيرة  إنــك  واشــهــد 

لــيــا الـــيـــوم اآلخــيــر ــــك عـــز دارك  أشــهــد إن
ــــك التــركــيــت مـــركـــاك الــشــبــاب ــهـــد إن وأشـ

ــن األمــيــر ــ ــولـــد واألمـــيـــر اب ــة ســلــمــان الـ ــ أي
مايخاب شعًبا  العهد  ــي  ول يــا  ذراكـــم  فــي 

أنــتــم الــلــهــم عــز وأنــتــه يــلــوذ أبـــك الضرير
وأشــهــد إنــك يــا خليفة بــن أحمد مــا تغاب

ــر عـــنـــدك يسير ــ ــوة وعـــســـر األمـ ــقـ قـــائـــد الـ
السحاب على حد  ربــي  من فضل  روسكم 

الغفير الجمع  يغلب  جمعكم  وفــالــمــالقــى 
ــا لــصــعــاب ــ ــران ــ ت ــن قـــريـــب  وال زهـــمـــتـــو مــ

فالجفير يــقــعــد  مــا  ــمــواجــه  ال عــنــد  سيفنا 
ــايـــل عــــذاب ــعـ ــا عـــلـــى الـ ــرهـ الـــســـعـــوديـــة تـ

تستدير وجــتــكــم  الـــمـــواقـــف  داع  ــا  دعــ ال 
ــر يــرجــع شباب كــل شــايــب مــن والة األمــ

المستجير مــالذ  حن  السعد  سلمان  باسم 
ــه يـــقـــول الــصــعــاب الذكــــــرت ابــــو فــهــد كــن

الكبير ــيــوم  ال ضــحــى  فــي  فنجالها  شــارًبــا 
ــيــن نــاب الــمــعــادي قــدمــنــا بــيــن ضـــرس وب

ــولـــي رجـــل جــديــر دام ســلــمــان الــمــلــك والـ
ــلــي طــمــوحــه للهضاب ــه قــلــت مــحــمــد ال ايـ

ماخًذا من راس أبوه وكان صكت مايحير
ــرقــاب مـــاذخـــر لــلــمــعــتــدي كـــون قــصــاص ال

ــرا شــريــر لــلــقــريــب درع جــنــب ولــلــعــدا شــ
النشاب يفكون  اللي  الملوك  ايحفظ  هللا 

وهللا ايـــديـــم الــخــلــيــج بــعــز لــلــيــوم األخــيــر 

ــع  ــتــوزي ــفــضــل وزيــــــر شــــــؤون الــــدفــــاع ب ــم ت ــ ث
ــدورة، وتسليم  ــ الـ ــــل  الــجــوائــز الــتــقــديــريــة ألوائ
البحرين  مملكة  من  الخريجين  على  الشهادات 
ــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة،  ــ وكـــل مــن دول
عمان،  وسلطنة  السعودية،  العربية  والمملكة 
الهاشمية،  األردنــيــة  والمملكة  الكويت،  ــة  ودول
اليمنية،  العربية، والجمهورية  وجمهورية مصر 
مباركا ومهنئا سعادته لهم تخرجهم من الدورة 
خدمة  في  والسداد  الخير  لهم  وتمنى  بنجاح، 

أوطانهم.

جاللة الملك ينيب القائد العام لحفل تخريج دورة القيادة واألركان المشتركة )11( بحضور وزير شؤون الدفاع

المنامة - بنا

تخريج دورة القيادة واألركان بمشاركة ضباط من 7 دول
ــور الـــحـــفـــل ــ ــض ــ ــح ــ ــام ل ــ ــ ــع ــ ــ ــك يـــنـــيـــب الــــقــــائــــد ال ــ ــل ــ ــم ــ ــة ال ــ ــالـ ــ جـ

المنامة - بنا المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - ديوان الرقابة المالية واالدارية

إلكسندر  صربيا  جمهورية  رئــيــس  تسلم 
أحمد  السفير  اعتماد  أوراق  فوتشيتش، 
العادة  فوق  كسفير  الساعاتي  عبدالرحمن 
جمهورية  ــدى  ل البحرين  لمملكة  مــفــوض 
صــربــيــا الــمــقــيــم فـــي مــوســكــو وذلــــك في 

احتفال أقيم بالقصر الرئاسي في بلغراد..
ــل الـــســـفـــيـــر أحــمــد  ــقـ ــاء، نـ ــ ــق ــ ــل ــ وخـــــــالل ال
عبدالرحمن الساعاتي تحيات عاهل البالد 
الملك حمد بن عيسى آل  الجاللة  صاحب 
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  ورئــيــس  خليفة، 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
النائب  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  وولـــي 
صاحب  ــوزراء  ــ ــ ال مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
فوتشيتش،  إلكسندر  الرئيس  إلى  خليفة، 
والــعــافــيــة،  الــصــحــة  ــدوام  ــ ب لــه  وتمنياتهم 
دوام  الصديق  وشعبها  صربيا  ولجمهورية 

التقدم واالزدهار.
ــدر  ــكــســن ــلـــف الـــرئـــيـــس إل مــــن جـــانـــبـــه، كـ
بنقل  الساعاتي  أحمد  السفير  فوتشيتش 

ــمــلــك، وإلــــى سمو  ــة ال تــحــيــاتــه إلـــى جــالل
رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــــــوزراء، مــتــمــنــيــا لــلــســفــيــر كـــل الــتــوفــيــق 

والنجاح.
التي  الصداقة  بعالقات  الجانبان  وأشـــاد 
تــجــمــع الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 
بعالقات  لــالرتــقــاء  تطلعهما  عــن  معربين 
يعود  بما  أوســـع  مستويات  إلــى  الــتــعــاون 

بالخير والمنفعة على كال البلدين.

ــتــجــارة  اســتــقــبــل وزيــــر الــصــنــاعــة وال
أمس  صباح  الزياني  زايــد  والسياحة 
األميركية  المتحدة  ــواليــات  ال سفير 

لدى مملكة البحرين جستن سيبريل.
من  عدد  استعراض  اللقاء  وتم خالل 
االهتمام  ذات  والقضايا  الموضوعات 
المشترك بين البحرين وأميركا، معربًا 
ــوزيــر فــي هــذا الــصــدد عــن ترحيب  ال
الخطوات  بكافة  وإشــادتــهــا  المملكة 
الـــتـــي تــتــخــذهــا حــكــومــتــي الــبــلــديــن 

لتعزيز عالقاتهما  والهادفة  الصديقين 
توجت  والتي  والتاريخية  المشتركة 
بــاتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة الــمــبــرمــة 
بينهما والتي أسهمت في رفع معدالت 
التبادل التجاري بينهما إلى مستويات 

متقدمة.
يلعبه  الــذي  المهم  ــدور  ال الوزير  وأكــد 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي كـــال الــبــلــديــن 
لالستفادة من المميزات والفوائد التي 

تتيحها لهم اتفاقية التجارة الحرة.

استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل 
ــديــوان،  ال بمقر  مكتبه  فــي  خليفة 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير 

زايد الزياني.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء، الــتــأكــيــد على 
ــســيــق  ــن ــت ــاون وال ــ ــع ــ ــت ــ ــــة ال ــل مــــواصــ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن ديـــــــوان الـــرقـــابـــة 

الصناعة  ووزارة  واإلداريــة،  المالية 
بــمــا يكفل  ــاحــة  ــســي ــارة وال ــتـــجـ والـ
االســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن الـــمـــوارد 
الشاملة  التنمية  أهـــداف  لتحقيق 
التطلعات  تحقيق  فــي  يسهم  وبما 
الــمــنــشــودة مــشــيــدًا بــالــحــرص على 
ما  فــي  والتنسيق  الــتــواصــل  تعزيز 

يصب لمصلحة الوطن والمواطن.
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أبوالفتح: انتهاء 80 % من مشروع تطوير الواجهة البحرية للبسيتين
بكلفة 1.8 مليون دينار ويعمل بالطاقة المتجددة ويحتوي 126 جهازا رياضيا

 كشــف وكيل شــؤون البلديات، في وزارة األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي نبيــل أبــو الفتــح أنــه قد تــم االنتهاء مــن 80 % مــن أعمــال التطوير في 

مشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل البسيتين.

 ونــوه أبــو الفتح خالل الزيــارة الميدانية التي 
قــام بهــا لالطــالع علــى أعمــال اإلنشــاء فــي 
المشــروع بحضور الوكيل المســاعد للخدمات 
البلديــة المشــتركة وائــل المبــارك، وعــدد مــن 
مسؤولي الوزارة ومهندسي المشروع إلى أنه 
من المتوقع االنتهاء من المشروع خالل الربع 
األخيــر من العــام الجاري )2019(، مشــيرا إلى 
أنــه ســيكون هو األول من نوعــه في البحرين 
الــذي يعمــل علــى الطاقــة المتجــددة، كمــا أنه 
126 جهــازا لممارســة  سيشــتمل علــى قرابــة 
التمارين الرياضية واألنشــطة، حيث ســيكون 

األكبر في هذا المجال.
وأوضح أن مشــروع تطويــر الواجهة البحرية 
للبســيتين الــذي تبلــغ كلفته 1.8 مليــون دينار 
قــد تــم تصميمة بطــول 2 كيلومتر وبمســاحة 
يعتبــر  وهــو  مربــع،  متــر  ألــف   43 عــن  تزيــد 
لتنميــة  اإلســتراتيجية  المشــاريع  أحــد  مــن 
الســواحل البحرية في محافظــة المحرق، بما 
يتضمنــه مــن واجهة بحرية مفتوحة وســاحة 
واســتراحات  خضــراء  ومســطحات  عامــة 
عائليــة ومرافــق ومطاعم وخدمــات ومواقف 
للســيارات تسع إلى 402 ســيارة بحيث يكون 

مشــروعا ترفيهيــا عائليــا متكامــال يســهم فــي 
متنفســا  ويوفــر  الداخليــة  الســياحة  تعزيــز 
جديــدا للعائلــة البحرينيــة. وأكــد أبــو الفتــح 
تنفيذ توجيهات الوزير عصام خلف من حيث 
تسريع العمل في المشروع وإدخال التعديالت 
بمــا  والمداخــل  التصاميــم  ببعــض  المتعلقــة 
يضمــن انســيابية الحركــة، ويســهم فــي زيادة 
وقــال  المخصصــة.  العائليــة  المســاحات 
تطويــر  مشــروع  فــي  العمــل  اســتكمال  “إن 
ترجمــة  يأتــي  للبســيتين  البحريــة  الواجهــة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  لتوجيهــات 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
المشــروع  تنفيــذ  علــى  الــوزارة  حرصــت  إذ 
حســب خطــة العمــل الموضوعــة وبالتنســيق 
مــع المجلــس البلــدي لبلديــة المحــرق”. وأكــد 
الرشــيدة  الحكومــة  مــن  وبدعــم  الــوزارة  أن 
تولي اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير السواحل 
مناطــق  مختلــف  فــي  البحريــة  والواجهــات 
المملكــة بحيــث تكــون مشــتملة علــى جميــع 
والعامــة  الترفيهيــة  والمتطلبــات  الخدمــات 
التــي تلبــي احتياجــات القاطنيــن بالمنطقــة، 
وذلــك وفقــا لمعطيــات الرؤيــة اإلســتراتيجية 

اإلســتراتيجي  الهيكلــي  والمخطــط   2030
لمملكــة البحرين ووفقــا للموازنات المخصصة 
لهــذا الغــرض وذلــك باعتبارهــا تمثــل متنفســا 
لجهــود  تعزيزهــا  علــى  عــالوة  للمواطنيــن، 

التنمية الحضرية والسياحية في المملكة.
وقامــت الــوزارة وضمــن معطيــات المخطــط 
بالمرســوم  الصــادر  اإلســتراتيجي  الهيكلــي 
)24( لســنة 2008 والمرســوم رقــم )36( لســنة 
2016 بتخصيــص عدد من المواقع في مملكة 
المحــرق  محافظــة  وفــي  عمومــا،  البحريــن 
خصوصــا كواجهــات بحريــة وســواحل عامة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ســاحل 
البســيتين وســاحل غرب الحد وســاحل الدير 
قامــت  كمــا  الحــاالت.  وســاحل  وســماهيج 
الــوزارة فــي الفترة الســابقة بتطويــر عدد من 

مشــاريع الواجهــات البحريــة، ومنهــا مشــروع 
ساحل الغوص، كورنيش قلعة عراد، كورنيش 
بــن ســلمان، كورنيــش  األميــر خليفــة  متنــزه 
خليفة الكبير، وغيرها من الواجهات البحرية.

وأشــار الوكيل إلى أن مشــروع تطوير ســاحل 
البســيتين يتطلــب أيضــا وجــود أعمــال البنية 
التحتيــة لــه مــن خــالل ربطــه بشــبكة طــرق 
تربطــه بالشــوارع الرئيســة، مشــيدا بالجهــود 
الكبيــرة التي بذلت مــن مختلف الجهات ذات 

العالقة؛ لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع.
تطويــر  مجــال  فــي  الجهــود  اســتمرار  وأكــد 
خصوصــا  البحريــة  والواجهــات  الســواحل 
التفصيليــة  المخططــات  اعتمــاد  ظــل  فــي 
الســواحل  مواقــع  يحــدد  بمــا  للمحافظــات 

والواجهات البحرية لكل محافظة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

بشــؤون  البحريــة  الرقابــة  إدارة  أعلنــت 
الزراعــة والثــروة البحريــة عن بــدء الحمالت 
الــوزاري  للقــرار  المخالفيــن  لــردع  المنظمــة 
بوقف الصيد البحري باســتخدام شــباك الجر 
القاعية )الكراف( في المياه اإلقليمية لمملكة 
البحرين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قيادة 
أخــذ  تــم  أنــه  إلــى  الســواحل، مشــيرة  خفــر 
التدابير الوقائية لتنفيذ هذا القرار من خالل 
ضبط الشباك  المخالفة والموجودة على ظهر 

القوارب وعلى السواحل.
 وكشــفت عــن أن الحمــالت نجحــت في أول 
يوميــن مــن ردع قرابــة الـــ 40 صيــاًدا مخالًفا 
 مــن خــالل ضبط شــباكهم ومعــدات صيدهم 

المخالفة للقانون.
 وأكــدت إدارة الرقابــة البحريــة  أن الحمــالت 
المنظمــة بالتنســيق مع قيادة خفر الســواحل 
وكل الجهــات ذات العالقــة ستســتمر لتنفيــذ 
المصلحــة  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  القانــون 

العامة.

 وأشــادت بالــدور الكبيــر الــذي لعبتــه قيــادة 
خفــر الســواحل فــي التعــاون مع فريــق إدارة 
الرقابــة البحريــة فــي رصــد وضبــط مواقــع 

المخالفات لقوانيــن الصيد البحري، ولتنظيم 
حركــة الصيــد وحمايــة الثــروة البحريــة مــن 

الممارسات الخاطئة.

تصــدرت المناطق الســكنية الخاصة والمتصلة 
البنــاء فــي محافظــة  قائمــة طلبــات إجــازات 
المحرق للعام 2018 بمجموع بلغ 1401 إجازة، 
مــن أصل 1961 إجــازة بناء، بمعدل 70 % من 

مجموع اإلجازات.
 وتوزعــت هــذه اإلجازات على مناطق الســكن 
الخــاص ألــف والســكن الخــاص بــاء والســكن 

المتصل ألف والسكن المتصل باء.
اإلجــازات  مــن  كل  البنــاء  إجــازات  وتشــمل 
المبدئيــة، واإلضافــات البســيطة، واإلضافــات 
والترميــم،  والتحويــط،  والبنــاء،  الكبيــرة، 
والحفريــات، والدفان، والهدم، والهدم والبناء، 

والهدم والتحويط.
الخاصــة،  الطبيعــة  ذات  المناطــق  وشــهدت 
والعمــارات المتصلــة، ونطاق الورش وخدمات 
الصيانــة تدنيــًا في معــدالت طلبــات اإلجازات 

بعدد طلب واحد لكل منها.
وســجلت المشــروعات ذات الطبيعــة الخاصــة 

ومشاريع اإلسكان مستويات متقدمة في عدد 
إجــازات البنــاء، حيــث بلغــت طلبــات إجــازات 
105 طلبــات،  عــدد  اإلســكان  لمشــاريع  البنــاء 
الطبيعــة  ذات  للمشــروعات  طلبــات  و208 

الخاصة.
 وبلــغ عــدد طلبــات إجــازات البناء فــي مناطق 
للبنــاء والتحويــط، وعــدد  3 طلبــات  الترفيــه 
طلبين فقط لمنطقة المطار بين بناء وإضافات 

كبيرة.
إلــى ذلــك، حلــت الحفريــات علــى رأس قائمــة 

أنــواع طلبــات اإلجازات فــي المحافظة، حيث 
بلــغ عددها 572 طلًبا، تلتــه طلبات البناء بعدد 
508 طلبات، ومن ثم جاءت طلبات اإلضافات 
طلبــات  وبعدهــا  طلًبــا،   385 بعــدد  البســيطة 
الترميــم التــي بلغــت 161 طلًبــا، تلتهــا طلبــات 

اإلضافات الكبيرة بعدد 128 طلًبا.
وســجل تقريــر البلديــة انحســار طلبــات الهدم 
والتحويــط بعدد طلبين فقــط، والهدم والبناء 
بعــدد 14 طلًبا، إلــى جانب طلبات الدفان بعدد 

12 طلًبا.

“الرقابة البحرية” تشيد بالتعاون الكبير من قيادة خفر السواحل الطلبـــات قائمـــة  رأس  علـــى  والبنـــاء”  “الحفريـــات 

ضبط معدات مخالفة لقرارات تنظيم الصيد لـ 40 صياًدا 70 % من إجازات بناء المحرق “سكنية خاصة”

بلدية المحرق

عقــدت لجنــة حوكمــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بالجهــات الحكوميــة اجتماعهــا الـــ 28 برئاســة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد، ناقشــت فيــه مســتجدات ســير المشــاريع المعنيــة باللجنــة والمصروفــات 

التشغيلية للجهات الحكومية واطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدتها خالل اجتماعاتها السابقة.

القائــد  رحــب  االجتمــاع،  مســتهل  فــي 
كان  التــي  بجهودهــم  وأشــاد  باألعضــاء 
المبــادرات  دعــم  فــي  الكبيــر  األثــر  لهــا 
الراميــة لتوحيد معايير تقنية المعلومات 
الحكوميــة،  بالجهــات  واالتصــاالت 
وتقليــص االزدواجيــة فــي اإلنفــاق علــى 
المشــاريع الحكومية المشتركة بما يصب 
المعلومــات  فــي االرتقــاء بقطــاع تقنيــة 
بالمملكــة، وهــو مــا يتماشــى مــع التوجــه 
المصروفــات  لتقليــل  الهــادف  الحكومــي 
وزيــادة اإليرادات الحكومية، ودعا لمزيد 
مــن اإلنجازات مع مراعــاة تطبيق معايير 
لــدى تقديــم  الجــودة والكفــاءة والتميــز 

الخدمات الحكومية للمستفيدين منها.

مــن  عــدد  بمراجعــة  اللجنــة  وقامــت 
المشــاريع اإلســتراتيجية المهمــة لتقنيــة 
هــذا  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
االجتمــاع، التي بلغت تكلفتهــا التقديرية 
عــددا  شــملت  دينــار،  مالييــن   6 قرابــة 

لعــدد  الوطنيــة  التقنيــة  المشــاريع  مــن 
مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، مــن 
أبرزهــا نظــام الحمايــة األمنيــة الطرفيــة، 
إلــى جانــب اســتعراض المرحلــة الثانيــة 
مــن نظــام “بنايــات”، إضافة إلى مشــروع 
تطوير التقارير المالية والحسابية بوزارة 
باســتخدام  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
تقنيــة ذكاء األعمــال، كمــا تمــت الموافقة 
على حزمة من المشاريع المتعلقة بتطوير 
الداخليــة  والشــبكات  التحتيــة  البنيــة 
والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  الخاصــة 
والمــدراس التابعة لها؛ لضمــان جاهزيتها 
وفــق مســتويات األداء المطلوبة، إضافة 
إلى تطوير وتحسين المواقع اإللكترونية 

لتعزيــز  الحكوميــة؛  الجهــات  مــن  لعــدد 
جانــب حماية أمــن المعلومات وتحســين 

تجربة المستخدمين.
تنفيــذ  آليــات  اللجنــة  اعتمــدت  كمــا 
القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة 
للشــؤون الماليــة وضبــط اإلنفــاق، وذلــك 
بالتنســيق مــع وزارة الماليــة واالقتصــاد 
تــم إخضاعهــا لدراســات  التــي  الوطنــي، 
معمقــة ومراجعاتهــا ومناقشــاتها بصورة 

خفــض  عمــل  فريــق  جانــب  مــع  مكثفــة 
المصروفــات التشــغيلية لنظم المعلومات 
المتاحــة  الخيــارات  ألفضــل  وصــوال 
لتنفيذها من خالل االســتثمار األمثل في 
بيئــة الحوســبة الســحابية والدخــول في 
مفاوضات مع الشــركات الكبرى للحصول 
علــى  والتشــجيع  األســعار  أفضــل  علــى 

تفعيل ممارسات البيئة الخضراء.
تقنيــة  حوكمــة  لجنــة  أن  إلــى  يشــار 

فــي  تأسســت  واالتصــاالت  المعلومــات 
رئيــس  نائــب  عــن  صــادر  بقــرار   ،2011
العليــا  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء،  مجلــس 
ســمو  واالتصــاالت  المعلومــات  لتقنيــة 
خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
االســتخدام  معاييــر  بوضــع  وتختــص 
لمشــاريع  والرشــيد  األمثــل  والتوظيــف 
تقنيــة المعلومــات واالتصاالت من جانب 
الجهــات الحكوميــة، فضــال عــن مراجعــة 
اإلســتراتيجيات للمشــاريع المتعلقــة بهذا 
المجــال لدى الجهات الحكومية والتكلفة 
المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات 
والمؤسســات الحكومية لرفع مســتويات 
النضــج فــي مجال تقنيــة المعلومات، كما 
تقــوم اللجنة بمتابعــة كل ما تكلف به من 
مهــام في الشــؤون المتصلة بمجال عملها 
من جانب اللجنة العليا لتقنية المعلومات 

واالتصاالت.

المنامة - بنا

مراجعة ميزانية مشاريع ومشتريات بقيمة 6 ماليين دينار

 أثناء اجتماع اللجنة

“التنميـــــــــــة السيـــــــاسيـــــــــة” ُيــــــــــدرب البلدييـــــن

دشــن معهد البحرين للتنمية السياســية بالتعاون مع وزارة األشــغال وشؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي، فــي فندق الخليج صباح أمس، أولــى فعاليات برنامج “مهارات 
بلديــة للمجالــس البلديــة”، بإقامة ورشــة عمل بعنــوان “ اختصاصــات المجالس البلدية 

والدور الرقابي”، وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة. 

البلديــات  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  وألقــى 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي 
الفتــح،  أبــو  نبيــل  العمرانــي  والتخطيــط 
كلمــة أعــرب فيها عن ترحيبه بالشــراكة مع 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، مبينــا 
للتنميــة  البحريــن  معهــد  مــع  التعــاون  أن 
السياســية بمــا يضمــه مــن خبــرات وبرامج 
إلــى  األولــى  بالدرجــة  يهــدف  ودراســات 

تطويــر تجربة المجالــس البلدية وتحديث 
العمــل البلــدي بمختلف قطاعاته المتشــعبة 
من خالل التركيز على رفع مستوى الموارد 
والقوانيــن  اإلجــراءات  وتطويــر  البشــرية 
المبــادئ  مفهــوم  وترســيخ  المنظمــة 

الديمقراطية السليمة.
   وأشــار  إلــى أن الورشــة تهــدف إلــى دعم 
تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة 

الوطــن والمواطن، وكذلك تفعيل التنســيق 
بيــن األجهزة المختلفة في المملكة تحقيًقا 
لمبــدأ الشــراكة المجتمعيــة التــي تجســدت 

في المجالس البلدية.
   ونــوه  أبــو الفتــح إلــى أن العمــل البلــدي 
بمختلف نشــاطاته يقوم في األســاس على 
المســتدامة  اإلنمائيــة  األهــداف  تحقيــق 

الــوزارة،  اســتراتيجية  عكســته  مــا  وهــو 
والــذي يتطلــب االرتــكاز إلى موارد بشــرية 
ذات كفــاءة عاليــة وأنظمــة فعالــة وتقنيــة 
معلومــات متقدمــة، وهو ما تســعى الوزارة 
إلــى تحقيقه بالتعاون مــع المعهد لما يمثله 
مــن تجربــة فريــدة ولمــا يملكه مــن خبرات 

متعددة.

المنامة - بنا

“حوكمة تقنية 
المعلومات واالتصاالت” 

يستعرض المرحلة 
الثانية من “بنايات”
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أقــدر عاليــا، جهــود بلديــة المنطقــة الجنوبية الهادفــة لتحقيق 
جهــود  وهــي  معــا،  والمقيــم  للمواطــن  المأمولــة  الخدمــات 
مشــكورة، تعكس الرؤية الثاقبــة للمهندس عاصم عبداللطيف 
وفريق العمل التابع له، والذين يعملون بروح األسرة الواحدة، 

أوجزها ببعض النقاط التي تستحضرها لي الذاكرة.
Û  نظمــت بلديــة الجنوبية أكثر من 1000 حملة على مخالفات

البناء واشغال الطريق والباعة الجائلين.
Û  تــم الجنوبيــة  المحافظــة  فــي  الرئيســية  الشــوارع  أغلــب 

زراعتها من قبلها، بشكل أنيق ورائع والفت.
Û  تــم أخيرا، تركيــب أجهزة لصرف أكيــاس القمامة المتطورة

فــي أربعــة لتســهيل حصــول المواطنيــن علــى الخدمــة، من 
دون الحاجة لمراجعة البلدية، طوال األسبوع.

Û  الرفــاع تديــر بلديــة الجنوبيــة ســوق مركــزي مكيــف فــي 
الشــرقي، تتوافر فيه كل متطلبات المواطنين، من األســماك 

واللحوم والخضروات.
Û  570 تدير أيضًا مجمع سواق تراثي في مدينة عيسى يضم

محــال تجاريــا متنوعــا، باإلضافة لســوق قديــم مجاور يضم 
177 محــال قديمــا، وثالثــة محالت اســتثمارية كبرى، و368 

فرشة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
Û  المراجعيــن خدمــات  مراكــز  فــي  المعامــالت  إنجــاز  يتــم 

بمدينــة عيســى والرفــاع خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة، مــن 
ناحية الســجالت وتراخيص البناء وتعديل الرســوم البلدية 

والخدمات األخرى.
Û  تشرف بلدية الجنوبية على 60 حديقة في مختلف مناطق

المحافظــة الجنوبيــة، وتديرها باهتمــام بالغ، وهو رقم كبير 
يستلزم الجهد والمتابعة والصيانة المستمرة.

Û  مبادرة )رأيك مهم( والتي تهدف ألخذ مالحظات المواطنين
عن خدمات البلدية، وقياس رضاهم.

هــذه اللفتــة منــا، هــي حــق مكتســب لكل مــن يســعى ويجتهد 
ألداء واجبــه، ولخدمــة النــاس كمــا تدعــوه أبجديــات المهنــة، 
وأولوياتهــا، وهــي قصــص نجاح ال تتحقــق إال بتعاون متدفق 
الــورش،  يتخللهــا  واســفله،  الوظيفــي  الهــرم  أعلــى  بيــن  مــا 
واالجتماعــات، والتقريعــات، ولفــت النظــر، والشــكر، والثنــاء، 

وغيرها.
 فشكرا لكل من يسعى لتحقيق هذه النجاحات، وشكرا ألبطال 

بلدية المحافظة الجنوبية.

“بلدية 
الجنوبية” وروح 

الفريق الواحد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة



نظمت عائلة الجودر بمجلســها بمنطقة قاللي حفال بحرينيا ســعوديا، حيث اســتقبلت ســفير 
خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى مملكــة البحريــن عبــدهللا آل الشــيخ ســفير المملكــة العربية 

السعودية. 

وجــاء االحتفــال تقديــرا للجهــود التــي يبذلهــا 
ســعادة الســفير فــي عمله فــي مملكــة البحرين، 
حيــث إن المملكــة الســعودية ومملكــة البحرين 
كالهمــا امتــداد لألخــرى، وأن البحريــن جــزء ال 
يتجــزأ مــن الســعودية فــي مختلــف الجوانــب 
التاريخية واالقتصادية.  وأكد السفير السعودي 
الســعودية  العالقــات  أن  االحتفــال  خــالل 

واألفضــل  األســمى  النمــوذج  هــي  البحرينيــة 
لعالقات الدول، وهي عالقات متأصلة وممتدة 
جذورهــا فــي التاريــخ، مشــيًرا إلــى أنها تجســد 
التوافق في الرؤى واإلســتراتيجيات والتكاتف 
والتعاضــد ووحــدة المصير، وكل هــذا يؤكد أن 
هــذه العالقــات ســتظل نموذجــا غيــر مســبوق 

للعالقات بين الدول.

العالقات البحرينية السعودية النموذج األسمى بين الدول

المنامة - وزارة الداخلية

تــرأس رئيــس الجمارك، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشــيخ 
أحمــد بــن حمــد آل خليفــة وفــد مملكــة البحريــن فــي أعمــال الــدورة 
الحادية والثمانين للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية.

وقدم رئيس الجمارك، ورقة عمل، تتضمن مرئيات البحرين حول تطور 
العمــل فــي موضــوع سلســلة الكتــل )Block Chain( ومشــروع المنظمــة 
إلنشــاء آليــه قيــاس األداء الخاصة بالقطاع الجمركــي وموضوع الحوار 
مــع البنك الدولي لتطوير آلية االســتبانة الــذي يجريه البنك، فيما يتعلق 

بالتجارة عبر الحدود.
ومشــروع  المنســق  النظــام  إســتراتيجية  مراجعــة  اللجنــة  وناقشــت 

المراجعة الشاملة التفاقية كيوتو المعدلة.

ورقة عمل بحرينية لتطوير العمل الجمركي
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الرميحي: توظيف البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وتسخير المنصات اإلعالمية

أكد وزير شــؤون االعالم علي الرميحي أن المبادرات التي تشــتمل عليها الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة 
“بحريننــا” تجســد الرؤيــة الملكيــة الســامية لعاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وتأكيد جاللتــه، دوما، أن مملكة 

البحرين، ستبقى وطنا تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش والتمسك بمبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح واالعتدال.

 مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه باهتمــام وحــرص 
آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق 
خليفــة وزيــر الداخليــة، رئيس لجنــة متابعة 
االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ 
والــذي  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
بحيــث  الســبعين،  بمبادراتهــا  الخطــة  دشــن 

تعمل كل منها على تحقيق أهداف محددة.
شــؤون  وزارة  أن  إلــى  الرميحــي  وأشــار 
إلنجــاح  إمكانياتهــا  كل  تســخر  االعــالم، 

المبــادرات المنوطــة بهــا، ومــن بينهــا تفعيــل 
بيــن  الشــرف  القوانيــن واألنظمــة ومواثيــق 
الصــورة  إلبــراز  المختلفــة  اإلعــالم  وســائل 
يتــم  كمــا  البحرينــي،  للمواطــن  االيجابيــة 
والتلفزيونيــة  االذاعيــة  البرامــج  توظيــف 
وتســخير جميــع المنصات اإلعالميــة التابعة 
للــوزارة، بما من شــأنه تعزيــز الجهود الهادفة 
إلى تعزيز االنتماء والحفاظ على المكتسبات 
الوطنية وخدمة مسيرة التطوير والتحديث 

التــي تشــهدها المملكــة. وفي ســياق متصل، 
أوضــح وزيــر شــؤون اإلعالم أنه تم تشــكيل 
فريــق عمل لمتابعة تنفيــذ الخطة اإلعالمية، 
اإلعالمــي  الدعــم  أشــكال  كافــة  وتقديــم 
عبــر  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ  فــي  للشــركاء 
برامــج  فــي  المتمثلــة  األساســية،  مســاراتها 
االنتمــاء، حمــالت العالقات العامــة، مبادرات 
والمقــررات،  المناهــج  مبــادرات  اإلعــالم، 

ومبادرات التشريعات واألنظمة.
وزير شؤون االعالم

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفع مجلس األوقاف الســنية الجديد في أولى جلســاته برئاســة الشيخ راشد 
الهاجــري أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لعاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة على الثقة الملكية الســامية بصــدور األمر الملكي 
الســامي بتعييــن أعضــاء المجلــس، معاهديــن جاللتــه على أن يبذلــوا أقصى 
الطاقــات فــي ســبيل تحقيــق تطلعــات جاللتــه فــي مواصلــة نمــاء وتطويــر 

المملكة لما فيه الخير والصالح.

وصــدر عــن المجلــس قــرار بتشــكيل 5 لجــان منبثقة من المجلــس، تهتم 
وخدمــة  واالســتثماري  الوقفــي  بالعمــل  المتعلقــة  الشــؤون  بمختلــف 
المســاجد والقائميــن عليهــا، وهــي لجنــة اإليجــارات واالســتثمار المالــي 
والعقاري، ولجنة المســاجد والمقابر، ولجنة المصارف الوقفية وشــؤون 

الوقف، ولجنة المناقصات، ولجنة التدقيق والمتابعة.

“السنية الجديد” يشكل 5 لجان

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المانــع  وليــد  الصحــة  وزارة  وكيــل  كشــف 
زيــادة  علــى  جاهــدة  تعمــل  الــوزارة  أن 
وأشــار  البحريــن.  بمملكــة  االســتثمارات 
المانــع لـــ “البــالد” الى أن أهم أهــداف مؤتمر 
أن  عــن  اإلعــالن  هــو  العالجيــة  الســياحة 
البحريــن لديها فرص اســتثمارية كبيرة في 

المجال الصحي والطبي.
وقــال: عنــد التحدث عن االســتثمار عموما، 
نحــن بحاجــة بعد تطبيــق الضمــان الصحي 
عالقــة  لهــم  االســتثمار  فــي  خبــراء  إلــى 
باالستثمار في نظم المعلومات، ألن القطاع 
يختــص  فيمــا  منافســا  ســيكون  الصحــى 

بالضمان.
وأوضــح المانع أن الخدمات الصحية زادت 
فــي البحريــن بنســبة 6 %، مشــيرا الــى أن 
يؤهلهــا  للبحريــن  اإلســتراتيجي  الموقــع 

لتكون مركزا سياحيا وعالجيا.
وقــال: لدينا مستشــفيات مؤهلــة ومعتمدة 

بنيــة  الخــاص  القطــاع  فــي  لدينــا  عالميــا، 
تحتية، نمتلك كوادر بحرينية ومراكز لديها 
مقومات طبية جاذبة لالســتثمار والسياحة 
العامــة. وأكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريــم الجالهمة أن البحرين وضعت الكثير 
مــن النظــم المشــجعة علــى االســتثمار فــي 
الســياحة العالجيــة، بــدأ بتعديلهــا للقوانين 

و فتحهــا للمســتثمرين كذلــك وضــع هيئــة 
المؤسســات  أداء  علــى  للرقابــة  مســتقلة 
الصحيــة.  وأوضحــت أن الهيئــة أعلنت في 
المؤتمــر عــن مبادرتيــن، همــا فتــح مكتــب 
يتعلــق  مــا  كل  فــي  بالمســتثمرين  خــاص 
بشــأنهم ومتابعــة أعمالهــم، وإنشــاء منصــة 
إلكترونيــة بــكل المعلومــات المطلوبــة فــي 

مجال الصحة.

اجتمــع رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة  
الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبدهللا 
الصحــة  وزارة  وكيــل  مــع  خليفــة،  آل 
للتخطيــط والتحــول في المملكــة العربية 
الســعودية،  خالــد الشــيباني وذلــك لبحث 
وتبــادل  البلديــن  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
الخبــرات بشــأن برنامــج الضمــان الصحي 
الوطنــي “صحتي”، وذلــك بحضور األمين 
العــام للمجلــس األعلــى للصحــة  إبراهيــم 

النواخذة.
للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  ورحــب 
بتعزيــز  المملكــة  ترحيــب  وأكــد  بالشــيباني، 
التعــاون الطبــي والصحــي مع المملكــة العربية 
السعودية الشقيقة في كافة األطر المؤسسية، 
خصوصــًا نظــام الضمــان الصحــي الــذي تعمــل 

المملكتان على تطبيقه.
واســتعرض الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة آخــر مســتجدات مشــروع 
الــذي  “صحتــي”  الوطنــي  الصحــي  الضمــان 

يهــدف إلــى بنــاء نظــام صحــي متميــز يرتكــز 
واالســتدامة  واالختيــار  الجــودة  نظــام  علــى 
أبــرز  ومــن  الصحيــة.  الخدمــات  تقديــم  فــي 
أمنــاء  مجلســي  تشــكيل  المســتجدات  هــذه 
الصحيــة  والرعايــة  الحكوميــة  المستشــفيات 
األوليــة ليأتــي تطبيقــًا لمــا نــص عليــه قانــون 
التســيير  مشــروع  لتنفيــذ  الصحــي،  الضمــان 
والمستشــفيات  الصحيــة  للمراكــز  الذاتــي 

الحكومية.

الســعودية  الصحــة  وزارة  وكيــل  واســتعرض 
للتخطيــط والتحــول  آخر مســتجدات برنامج 
التحول الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف 
 ،”2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  “رؤيــة 
مبــادرات  مــن  كجــزء  الجديــدة  والمبــادرات 

برنامج “التحول الوطني 2020”.
وناقــش الطرفــان مجــاالت التعــاون في وضع 
وإدارة  وصــرف  وتخزيــن  توريــد  سياســات 

األدوية.

وليد المانع مريم الجالهمة

الجالهمة: فتح مكتب للمســتثمرين ومنصــة إلكترونية للمعلومات تبادل الخبرات بين الجانبين بشأن برنامج الضمان الصحي

المانع لـ “^”: “نسعى لزيادة االستثمارات الصحية “األعلى للصحة”: تعزيز التعاون الطبي باألطر المؤسسية مع السعودية

زيارة الوفد الصحي السعودي الى مملكة البحرين

رئيس “االتصال الوطني”: دعم تام لمبادرات “بحريننا”
تــــــرســــــيــــــخ قــــــيــــــم االنــــــــتــــــــمــــــــاء والــــــمــــــواطــــــنــــــة

عقد مركز االتصال الوطني )اإلثنين( اجتماع شــبكة االتصال الحكومي في مجمع وزارة 
شؤون اإلعالم، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، حيث ناقش االجتماع 
مخّطــط االتصــال الحكومــي للفتــرة المقبلــة، وســبل توحيــد الجهــود؛ مــن أجــل تعزيــز 

مخرجات الخّطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.

وأثنــاء االجتمــاع جــرى بحــث آليــات تعزيز 
الشــراكة والتعاون القائم بين المركز وســائر 
لتنســيق  والهادفــة  الحكوميــة،  الجهــات 
وتحديــد أولويات االتصــال، وكذلك توحيد 
الخطــاب اإلعالمــي الحكومــي فــي مختلف 
القطاعات مــن خالل منظومة اتصال فاعلة 

وبّناءة.
وفــي هــذا الســياق، أّكــد الرئيــس التنفيــذي 
المناعــي  أحمــد  الوطنــي  االتصــال  لمركــز 
حــرص مركــز االتصــال الوطنــي علــى دعــم 
جهود الشــبكة بما ُيحقق أهدافها المنشودة، 
الوطنيــة  المبــادرات  إظهــار  ويضمــن 
البّنــاءة  التنمويــة  ومشــاريعها  الحكوميــة 

بأسلوب اتصال إستراتيجي وعصري.
وأضــاف المّناعــي أن مركز االتصال الوطني 

وبتوجيــه مباشــر مــن وزيــر شــؤون اإلعالم 
للمبــادرات  الرميحــي ســيكون داعمــا  علــي 
مــن  “بحريننــا”  خّطــة  عليهــا  تشــتمل  التــي 
خــالل تحقيق األهــداف المحــّددة لمبادرات 

الخطة السبعين.
وخــالل االجتمــاع الــدوري لشــبكة االتصــال 
التنفيــذي  المكتــب  قــدم عضــو  الحكومــي، 
للخطــة يوســف محمد عرضــا تعريفيا حول 
فــي  تنفيذهــا،  ومراحــل  الوطنيــة،  الخطــة 
ضــوء األهــداف والمبادرات التــي تتضمنها، 
منذ كانت مبادرة من وزير الداخلية، وحتى 
إقرارها من مجلس الوزراء، وتشــكيل لجنة 

لمتابعة تنفيذها.
مــن جانب آخــر، تم اســتعراض وتقييم أهم 
واإلقليميــة  المحليــة  االتصــال  مشــروعات 

االتصــال  مركــز  اضطلــع  التــي  والدوليــة 
الوطنــي بتنفيذهــا، بالتعــاون مع مؤسســات 
إعالميــة عديــدة في الفتــرة الماضية، حيث 
أســهمت فــي التعريــف بالنجاحــات الرائــدة 
الشــاملة،  التنمويــة  المســيرة  عبــر  للمملكــة 
إضافــة إلــى العمــل علــى رفــع الوعــي العــام 
بأولويــات العمــل الحكومــي، وبنــاء جســور 

التواصل مع المواطنين.
يذكــر أن شــبكة االتصــال الحكومــي تتألــف 

من ممثلين عــن إدارات االتصال واإلدارات 
بالمؤسســات  اإلعالمــي  بالشــأن  المعنيــة 
الحكوميــة فــي المملكــة، وتعقــد اجتماعهــا 
المشــروعات  لمناقشــة  دوريــة؛  بصفــة 
والمبــادرات الحكوميــة، والتنســيق بشــأنها 
إبــراز  أجــل  مــن  إســتراتيجي؛  بأســلوب 
للمنجــزات  والحضاريــة  المشــرقة  الصــورة 
التنمويــة، بمــا يعــود بالفائــدة علــى الوطــن 

والمواطنين.

المنامة - بنا

بدور المالكي من المنامة



“التربية” تقطع شوطًا كبيراً في البحرنة
ــن ــي ــم ــل ــع ــم ال ــة  ــيـ ــلـ كـ ــن  ــ مـ مــــواطــــًنــــا   916 تـــخـــريـــج 

ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفد الوزارة المشارك في اجتماع لجنة التحقيق 
البرلمانية بشــأن بحرنة الوظائف، والذي ضم عدًدا من كبار مســؤولي الوزارة، وذلك بمجلس 

النواب، بحضور رئيس اللجنة النائب إبراهيم خالد النفيعي، وأعضاء اللجنة من النواب.

كمــا تــرأس رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة 
ضــم  والــذي  الديــوان،  وفــد  الزايــد  أحمــد 
مــن  كل  وقــام  المســؤولين.  كبــار  مــن  عــدًدا 
ديــوان  ورئيــس  والتعليــم،  التربيــة  وزيــر 
الخدمــة المدنية، والمســؤولين مــن الجانبين 
رئيــس  واستفســارات  أســئلة  عــن  باإلجابــة 
حــول  تمحــورت  والتــي  وأعضائهــا،  اللجنــة 
مــا بذلتــه الــوزارة مــن جهــود ضمــن خططهــا 
فــي  المؤهلــة  البحرينيــة  الكــوادر  إلحــال 
مــع  بالتنســيق  الــوزارة،  قطاعــات  مختلــف 
ديــوان الخدمــة المدنيــة، والتخصصات التي 
علــى  التأكيــد  تــم  حيــث  اإلحــال،  تحتــاج 

البحرينــي  لتوظيــف  المطلقــة  األولويــة  أن 
المؤهــل، ســواًء فــي التخصصــات التعليميــة 
أو غيرهــا مــن التخصصــات، بمــا أســهم فــي 
بلــوغ نســبة البحرنة في صفــوف اإلناث نحو 
95 %، وارتفــاع نســبة بحرنــة الذكور بشــكل 
كبيــر، وأن عمليــة اإلحــال مســتمرة، وال يتم 
التعاقــد الخارجــي مــع الوافديــن إال في حال 
تعذر الحصول على المواطن المؤهل. كما تم 
التوضيــح أن الــوزارة قطعــت شــوًطا متقدًما 
فــي عملية اإلحــال فــي الوظائــف التعليمية 
مــن خــال التوظيف المباشــر لخريجــي كلية 
البحرين للمعلمين، وقد نجحت منذ تأسيسها 

فــي تخريج 916 طالًبــا وطالبة ضمن برنامج 
البكالوريــوس فــي التربيــة، إضافــة إلــى 522 
فــي  العالــي  الدبلــوم  برنامــج  ضمــن  معلًمــا 
التربيــة، و639 مديــًرا ومديًرا مســاعًدا ضمن 
برنامــج الدبلــوم العالي في القيــادة التربوية، 
وتمهينها أكثر من 13 ألف معلًما ضمن برنامج 

التنميــة المهنية المســتمرة، كما أن العمل جار 
على التوســع في الطاقة االســتيعابية للكلية. 
ورًدا علــى االستفســار المطروح بشــأن قوائم 
االنتظار، تم التوضيح أنه ال وجود لمثل هذه 
القوائــم؛ ألن عمليــة التوظيــف تتــم بصــورة 

مباشرة بعد استكمال متطلبات التوظيف.

من مشاركة وفد وزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة البحرنة النيابية

المنامة - بنا

دعم أي مبادرات تبقي معدالت البطالة في حدودها اآلمنة
حميـــدان يســـتعرض اآلليـــات الجديـــدة لتعزيـــز توظيـــف الباحثيـــن عـــن عمـــل

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، رئيس مجلــس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل جميل 
حميــدان، بالنائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبــد النبــي ســلمان، بحضــور عضــوي المجلــس 

يوسف زينل وفالح هاشم.

 وأطلــع حميدان النــواب على إجراءات وآليات 
إلــى تعزيــز إدمــاج الباحثيــن  الــوزارة الهادفــة 
عــن عمــل فــي مختلــف قطاعــات ســوق العمل، 
ومنهــا تطبيــق بعــض اإلجــراءات الهادفــة إلــى 
ســرعة توظيــف المواطنين، خاصــة الخريجين 
الجديــدة  اآلليــة  مناقشــة  وتمــت  الجامعييــن. 
والتنســيق  بالتعــاون  الــوزارة  اتخذتهــا  التــي 
تحديــد  نحــو  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  مــع 
مجموعــة مــن المهــن المناســبة والمطلوبــة مــن 
قبــل الخريجيــن الجامعييــن، لعــرض الكفاءات 
الوطنيــة على أصحــاب العمل عند تقديم طلب 
فــي  جديــدة  عمــل  تصاريــح  علــى  للحصــول 
تلــك المهــن، حيــث يتــم منحهــم فرصــة مدتهــا 
أســبوعين لاطــاع واختيــار مــا يناســبهم مــن 

الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض 
العديــد مــن المزايــا المخصصــة لهــم فــي حــال 
إتمــام توظيــف الباحثين عن عمــل الجامعيين، 
ودعــم  المجانــي،  االحترافــي  التدريــب  ومنهــا 
أجورهم لمدة ثاث سنوات، حيث يصل مقدار 
الدعــم في الســنة األولى إلــى 70 % من الراتب 
وفــي الســنة الثانيــة بمقــدار 50 % مــن الراتب، 
ومقــدار 30 % فــي الســنة الثالثــة، فضــا عــن 
تقديــم التســهيات اإلداريــة بعــرض الكفــاءات 
الوطنيــة المؤهلــة وتنظيــم المقابــات الختيــار 

األكفأ واألنسب منها بحسب المهام المطلوبة.
 كما تم استعراض خطط وبرامج الوزارة بشأن 
الخريجيــن  وتوظيــف  الســتقبال  االســتعداد 
والمــدارس،  والمعاهــد  الجامعــات  مــن  الجــدد 

توفرهــا  التــي  التســهيات  مــن  واالســتفادة 
الــوزارة أمامهــم والخدمــات المقدمــة المتعلقــة 
بالتدريــب والتأميــن ضــد التعطــل والتوظيــف، 
مــن  العديــد  إلقامــة  االســتعدادات  وكذلــك 
العمــل  التــي تقــدم فــرص  التوظيــف  معــارض 
وفــي  عمــل،  عــن  للباحثيــن  والائقــة  النوعيــة 

مقدمتها معرض التوظيف في القطاع الطبي.
زينــل،  ســلمان،  النــواب  تطــرق  جانبهــم،  مــن 

وهاشــم، باآلليــة الجديــدة التــي تعكــس جديــة 
الــوزارة واهتمامهــا بتوظيف الكــوادر الوطنية، 
مشــيرين إلــى أهميــة خلــق وابتــكار المبــادرات 
الهادفة إلى تســريع توظيف الباحثين عن عمل 
فــي منشــآت القطــاع الخــاص، فــي ظــل تزايــد 
ا. كمــا تطرقوا إلى عدد  أعداد الخريجين ســنويًّ
مــن القضايــا العماليــة وفــي مقدمتهــا، الحــوار 

االجتماعي بين النقابات وإدارات الشركات. 

النائب عبدالنبي سلمان النائب األول لرئيس مجلس النواب والنائب فالح هاشم

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميـدان يشيـد بالمبـادرات الخالقـة لـ“األهليـة”
ــن ــي ــج ــري ــخ ــي” لـــــمـــــؤازرة ال ــتـ ــنـ ــهـ “الـــبـــحـــريـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا” يـــطـــلـــق “مـ

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان بمبادرات الجامعة األهلية وروح الشراكة لديها 
من أجل التكامل في الفكر والممارســة مع مختلف أطراف ســوق العمل، مثنيا على مالمســة الجامعة 

للقضايا الحقيقية في المجتمع ومشاركتها اإليجابية في معالجتها من خالل األفكار الخالقة.
جــاء ذلــك خــال رعايــة وزيــر العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة وافتتاحــه لمنتــدى بنــاء الشــراكة 
لتأهيل الطلبة لســوق العمل 2019 الذي نظمته 
الجامعــة االهليــة بالتعــاون مــع صنــدوق العمل 
شــيراتون  بفنــدق  التــاج  قاعــة  فــي  “تمكيــن” 
البحريــن صبــاح الخميــس الماضــي، حيــث دعا 
الوزيــر الجامعات والمعاهد لدمج المســتجدات 
وبرامجهــم  مناهجهــم  فــي  والعالميــة  المهنيــة 

التعليمية.
كمــا وانتقــد وزيــر العمــل ظاهرة اقبال الشــباب 
البحرينــي علــى البرامج والتخصصــات االدبية 
والمكتبية وزهدهــم في البرامج والتخصصات 
هــذا  يكتنــف  مــا  رغــم  والفنيــة  التطبيقيــة 
العمالــة  فــي  شــديد  نقــص  مــن  القطاعــات 

البحرينية.
األهليــة  للجامعــة  المؤســس  الرئيــس  ورحــب 
عبدهللا الحــواج في كلمته االفتتاحية للمنتدى 
برعاية وزير العمل للمنتدى، مبديا اعتزازه بكل 
الدعــم الذي تقدمــه الحكومة لجهود ومشــاريع 
العمــل  وزارة  تبــدي  حيــث  األهليــة،  الجامعــة 
والتنميــة االجتماعيــة بقيــادة الوزيــر حميــدان 
كل التعــاون مــع الجامعــة ســواء فــي برامجهــا 
فــي  وخريجيهــا  طلبتهــا  وتوظيــف  لتدريــب 
مؤسسات القطاع الخاص أو في جهود تجسير 
ومتطلبــات  التعليــم  مخرجــات  بيــن  الفجــوة 

ومستجدات سوق العمل.
وأكــد البروفيســور الحــواج أن ال بيروقراطيــة 
فــي الجامعــة األهليــة في توجهها نحــو مواكبة 

طلبتهــا  وتمكيــن  العمــل  ســوق  مســتجدات 
مــن مختلــف مهاراتــه وأدواتــه، خصوصــا تلــك 

المتعلقة بالتكنولوجيا والمهارات الشخصية.
ومــن جهتــه أعلــن المستشــار بمعهــد البحريــن 
للتكنولوجيــا صــاح الحمــد  عن إطــاق المعهد 
المنتــدى،  فعاليــات  ضمــن  “مهنتــي”  مشــروع 
الشــهادات  مــن  واســعة  باقــة  يتضمــن  والــذي 

االحترافيــة المعتمدة عالميا من مؤسســات في 
المملكــة المتحدة وغيرهــا، باإلضافة إل اهتمام 
المهــارات  مــن  الخريجيــن  بتمكيــن  البرنامــج 

الشخصية والمطلوبة في سوق العمل.
وأضــاف: برنامــج مهنتــي تمــت صياغتــه علــى 
نحــو فريــد، حيــث العنايــة بتقديــم الشــهادات 
والدورات المناسبة للخريج نفسه والتي تضمن 

إليــه انخراطا سلســا وســريعا في ســوق العمل، 
حيــث نبــدا بقيــاس مهــارات وقــدرات الخريج، 
ســواء كان خريجــا مــن المرحلــة الجامعيــة أو 
غيرهــا، ومن ثم نحدد المهارات والقدرات التي 
يحتاج إلى اكتسابها بشكل تدريجي ومتوازن.
ونوه إلى أن شهر أغسطس المقبل سوف يشهد 
انطاق البرنامج الذي سيستفيد كثيرا من دعم 

صنــدوق العمــل تمكيــن للشــهادات االحترافية، 
بمــا ييســر علــى خريجــي المعاهــد والجامعــات 
االنضمــام  الثانويــة  المرحلــة  وحتــى خريجــي 

للبرنامج.
الجديــر بالذكــر ان المنتــدى جمــع المختصيــن 
فــي األوســاط األكاديميــة مــن مــدراء تدريــب 
تعزيــز  بهــدف  العمــل  ســوق  فــي  وتوظيــف 
الشــراكة بيــن المؤسســات الجامعيــة والمعاهــد 
الحلــول  ووضــع  العمــل  ســوق  ومؤسســات 
المناسبة للتحديات التي تواجه الخريجين في 

عملية االندماج في سوق العمل.
وتضمن  جلسة افتتاحية وجلستين رئيسيتين 
تناقشــتا فاعليــة التدريــب العملــي فــي تعزيــز 
الناجــم  واألثــر  الخريجيــن،  توظيــف  فــرص 
الطلبــة  مهــارات  علــى  العملــي  التدريــب  مــن 
أكاديمييــن  خبــراء  بمشــاركة  تخرجهــم  بعــد 
ومجموعــة من أرباب التوظيــف والتدريب في 

مؤسسات القطاعين العام والخاص.

المنامة - الجامعة األهلية

وزير العمل افتتح منتدى بناء الشراكة لتأهيل الطلبة لسوق العمل 2019 الذي نظمته الجامعة األهلية بالتعاون مع “تمكين”

المنامة - وزارة األشغال

صيانــة  إدارة  مديــر  ذكــرت 
المباني بوزارة األشــغال وشؤون 
العمرانــي  البلديــات والتخطيــط 
هــدى عبــاس أن الــوزارة ســتبدأ 
بتنفيذ أعمال الصيانة الشــاملة لـ 
6 مدارس حكومية، وفق الخطة 
المتفــق عليهــا مــع وزارة التربيــة 
والتعليم اســتقباال للعــام الجديد 
2019 2020- وبتكلفــة إجماليــة 

تقدر بمليون ومئة ألف دينار.
وقالت مدير إدارة صيانة المباني 
إن الــوزارة تعمــل بالتنســيق مــع 
علــى  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

حســب  المــدارس  تلــك  صيانــة 
األولوية وحاجتها للصيانة ضمن 

خطة سنوية.
وأشارت عباس إلى أن المدارس 
التي ستشــملها الصيانة الشــاملة 
ذات  أســماء  مدرســة  هــي 
للبنــات،  االبتدائيــة  النطاقيــن 
مدرســة الديــر االبتدائيــة للبنين، 
مدرسة الرازي االبتدائية للبنين، 
مدرســة مدينة عيسى اإلعدادية 
الثانويــة  الحــد  للبنــات، مدرســة 
للبنات، ومدرســة اإلمــام الطبري 

االبتدائية للبنين.

صيانة 6 مدارس حكومية بالصيف

مدينة عيسى - وزارة العمل

الــوزراء  مجلــس  لتوجيهــات  تنفيــذًا 
التوظيــف  معــارض  تنظيــم  بشــأن 
العمــل  فــرص  لعــرض  التخصصيــة 
المناســبة في منشآت القطاع الخاص 
للمواطنيــن، وفــي إطار تكثيف جهود 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
لتســريع وتيــرة إدمــاج الباحثيــن عــن 
عمل فــي مختلف القطاعات الجاذبة، 
تنظــم الــوزارة اليــوم األربعــاء وغــدا 
فــي  التوظيــف  “معــرض  الخميــس، 
بهــو  فــي  وذلــك  الصحــي”،  القطــاع 

الوزارة، بمدينة زايد.
ويســتهدف المعــرض، الــذي يفتتحــه 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
الشــهادات  حملــة  حميــدان،  جميــل 

الجامعية والدبلــوم والثانوية العامة، 
المشــاركة  الجهــات  فيــه  وتعــرض 
مجــاالت  فــي  الوظيفيــة  الشــواغر 
الطبيــة  والمهــن  والتمريــض  الطــب 
واإلداريــة في مختلف مرافق القطاع 
الصحــي الخــاص، حيــث تتلقــى هذه 
المنشــآت طلبــات التوظيــف مباشــرة 
مــن الباحثيــن عــن عمــل خــال فتــرة 
المعــرض، إضافــة إلــى جنــاح خــاص 
بالــوزارة. ويتواجد مندوبو المنشــآت 
فــي أجنحــة المعــرض لتلقــي طلبــات 
التوظيــف والســير الذاتيــة مــن قبــل 
خــال  وذلــك  عمــل،  عــن  الباحثيــن 
يومــي المعــرض مــن الســاعة الثامنــة 

صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وبهذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية االجتماعية الباحثين  «
عن عمل لزيارة المعرض واستثماره والتعرف على الشواغر 

الوظيفية النوعية والمتاحة في القطاع الصحي الذي يعد من 
القطاعات الواعدة في سوق العمل.

معرض التوظيف بالقطاع الصحي اليوم

09 local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المحرق - محافظة المحرق

التقــى األمين العــام لمجلس التعليم 
فــي  الشــويخ  عبدالغنــي  العالــي 
مكتبــه باألمانــة العامــة، مديــر عــام 
معهد البحرين للدراســات المصرفية 
والماليــة أحمــد الشــيخ، والــذي قدم 
لــه عرًضــا عــن البرامــج األكاديميــة 
المعهــد،  جانــب  مــن  المســتضافة 
تعليــم  مؤسســات  مــع  بالتعــاون 
للطلبــة  تقدمــه  ومــا  أجنبيــة،  عــال 
مــن خيــارات متعــددة، ودورهــا فــي 
المطلوبــة  المهــارات  مــن  تمكينهــم 
في ســوق العمل، إضافــًة إلى تقديم 
شــرح عن مبنى المعهد الجديد الذي 

سيتم إنشاؤه قريبا.
دور  بحــث  اللقــاء  خــال  تــم  كمــا 
المعهــد فــي تطوير مجــاالت البحث 

المتعلقــة  تلــك  وخاصــة  العلمــي، 
والماليــة،  المصرفيــة  بالجوانــب 
وبحســب مــا جاء فــي الئحة البحث 
العلمي الصــادرة عن مجلس التعليم 
العالــي، حيــث تــم التأكيــد علــى أن 
باعتبــاره جهــة  دوره  المعهــد  يأخــذ 
البنكــي  المجــال  فــي  اختصــاص 
يكــون  وبــأن  والمصرفــي،  والمالــي 

مركزا أساســيا في مجال الدراســات 
والــورش  والنــدوات  واألبحــاث 
المقدمــة في هذا الشــأن، إضافة إلى 
مناقشــة ســبل دعــم المعهــد، وتعزيز 
دوره، وتســهيل إجــراءات عملــه بما 
يحقــق األهــداف التــي يســعى إليها، 
وكذلك اّطلع األمين العام على بعض 

إصدارات المعهد.

أكــد محافظ المحرق ســلمان بن هندي 
أن المحافظــة تزخــر بأهاليهــا وعوائلها 
خدمــات  مــن  يقدمونــه  ومــا  الكــرام، 
التــي  العريقــة  المجالــس  وطنيــة عبــر 

تساهم في تعزيز اللحمة الوطنية.
جــاء ذلــك، خــال اســتقبال المحافــظ 
الــذوادي،  عيســى  بــن  لناصــر  بمكتبــه 
الــذوادي،  خليفــة  بــن  وعبدالمجيــد 
حيــث  الــذوادي،  جاســم  بــن  ومحمــد 
أشــاد الحضــور بالــدور الــذي تطلــع بــه 
عــن  األهالــي  خدمــة  فــي  المحافظــة 
طريــق مــد جســور التعــاون والتواصل 
مجلــس  أن  إلــى  مشــيرين  الدائــم، 
الــذووادة بمدينــة الحــد ســيقيم عــدًدا 
مــن البرامــج واألنشــطة المتنوعة التي 
تهــدف إلــى تعزيــز المواطنــة وتعميــق 

مبدأ الشراكة المجتمعية.
 مــن جانبه، أكد المحافظ أن “المحرق” 
ستســير قدًما ويًدا بيد مع األهالي في 
ســبيل تقديم أفضــل الخدمات والرقي 
بهــا إلــى أعلى المســتويات، مؤكــًدا في 
الوقــت ذاتــه اعتــزازه بجميــع العوائــل 
المحــرق،  محافظــة  بهــا  تزخــر  التــي 
مقدًمــا شــكره الجزيــل لعائلة الــذوادي 

تســجيل  أهميــة  إلــى  مشــيًرا  الكــرام، 
ورجاالتهــا  عوائلهــم  ســيرة  وتوثيــق 
الذيــن ســاهموا فــي بنــاء الوطــن عبــر 
بمواقــف  مشــيًدا  المجــاالت،  مختلــف 
العائلــة الوطنية وما قدموه من شــباب 
التوفيــق  ــا  متمنيًّ الوطــن،  بهــم  يعتــز 
لعائلــة الــذوادي في البحريــن والخليج 

العربي.

ــد قـــريـــًبـــا ــه ــع ــم ــل ــد ل ــ ــدي ــ إنــــشــــاء مـــبـــنـــى ج ــذووادة ــلـ ــي لـ ــن ــوط ــدور ال ــالـ ــدي يــشــيــد بـ ــن بـــن ه

الشويخ يّطلع على برامج “الدراسات المصرفية والمالية” المحرق تعتز بعوائلها ومجالسها العريقة



امتنعت محكمة االســتئناف العليا المدنية عن إصدار حكمها في الطعن المرفوع من المحامي 
محمــد الــذوادي بشــأن حكم رفض الدعوى التــي أقامها لمنع هيئة الكهربــاء والماء من تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة )VAT(؛ لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشــتركين 
بخدمــات هيئــة الكهربــاء والمــاء، مدعيــا عــدم دســتورية وقانونيــة تحصيــل الهيئــة للضريبة، 
ومــددت المحكمــة أجل النطق بالحكم الذي كان مقررا يوم أمس لمزيد من الدراســة، وحددت 

جلسة الثاني من سبتمبر المقبل للنطق بحكمها، أي بعد انتهاء اإلجازة القضائية.

وأشــار إلــى أن المحكمة تلقت مــن ممثل جهاز 
قضايــا الدولــة مذكــرة دفــع فيهــا بعــدم وجود 
مصلحــة للطاعــن، لكنــه تقدم بطلــب فتح باب 
لوزيــر  مــن تصريــح  نســخة  وقــدم  المرافعــة، 
الكهربــاء يؤكد فيــه أن “زيادة أســعار الكهرباء 
والمــاء تخضــع لموافقــة الحكومــة”، وهــو مــا 
يدحــض إدعــاء الــوزارة بأنهــا تمــارس نشــاطا 
اقتصاديا يخض للمنافسة مع القطاع الخاص، 
ويؤكــد أنهــا جهــة ســيادية؛ كونهــا جهــة تابعــة 
للحكومة وال ينافسها أحد في تقديم الخدمة.

وكان ممثــل جهــاز قضايــا الدولــة قــد أكد أمام 

عــدم  علــى  درجــة-  -أول  اإلداريــة  المحكمــة 
وجــود مــا يمنــع مــن منافســة هيئــة الكهربــاء 
والمــاء مــن جانــب شــركات أخــرى فــي تقديم 

خدمات الكهرباء والماء.
وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس 
نشــاطها بصفة ســيادية محتكــرة هذه الخدمة 
على نفســها، إذ إنه ال شيء يمنع من منافستها 
فــي تقديم خدمات الكهرباء والماء من جانب 
آخريــن. لكــن الــذوادي أكــد أن هيئــة الكهربــاء 
والمــاء تباشــر عملهــا بصفــة ســيادية مــن دون 
منافســة، بدليــل كــم الصالحيــات والســلطات 

الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم )1( 
لســنة 1996 في شــأن الكهرباء والماء، والنص 
صراحــة فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أن هذه 
الخدمــات مــن اختصــاص الــوزارة وحدها، وال 
يجــوز لغيرهــا مباشــرة هــذه األنشــطة إال على 
ســبيل االســتثناء بموجــب تصريح مــن الوزير 
هــذا  لتطبيــق  مجــال  يوجــد  وال  المختــص، 
االســتثناء لكون هذا النشــاط غير مدرج ضمن 
النشــاطات التجاريــة المرخــص لهــا بالعمل من 

جانب وزارة الصناعة والتجارة.

قالت المحامية خلود مظلوم إن المحكمة الكبرى الشرعية ألزمت اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة أن تصدر جواز 
الســفر لرضيعــة مــن أب بحرينــي الجنســية كان قد تزوج بوالدتها اآلســيوية ونتــج عنه والدة الطفلة بعد 6 أشــهر من إبرام عقد 
الــزواج، إذ أكــدت المحكمــة علــى أن األئمة األربعة وغيرهم من الفقهاء اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشــهر، وألن والدة 

البنت كانت ضمن الفترة الشرعية، فإن اإلدارة ملزمة بنسب الطفلة لوالدها وإصدار جواز السفر لها.

وأوضحت مظلوم -وكيلة الزوج المدعي- 
إن المذكور تزوج من والدة ابنته بموجب 
 2018 فبرايــر   2 فــي  مــؤرخ  زواج  عقــد 
ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح 
ببنــت بعــد 6 أشــهر و27 يومــا، لكنــه وبعد 
إلــى  توجــه  عندمــا  تفاجــأ  ابنتهمــا  والدة 
المدعــى عليهــا -اإلدارة العامــة للجنســية 
والجــوازات واإلقامــة حامــال معه شــهادة 
الميــالد إلصــدار جواز ســفر البنتــه، والتي 
 6 الدعــوى  رفــع  وقــت  العمــر  مــن  بلغــت 
أشــهر، بــأن المدعــى عليهــا ترفــض إصدار 
جواز السفر البنته أو تسجيلها بالسجالت 
الرســمية الخاصــة بها، علــى زعم منها بأن 

فترة حمل الزوجة لم يكمل 9 أشهر.
وقالــت المحاميــة خلــود إن عقــد الــزواج 
مــؤرخ فــي 2 فبرايــر 2018، والثابــت في 
شــهادة ميــالد الطفلــة أنهــا ولــدت في 29 
أشــهر   7 مضــي  بعــد  أي   ،2018 ســبتمبر 
و27 يومــا، مبينــة أن ما قامت به المدعى 
ألحــكام  صريحــة  مخالفــة  يعتبــر  عليهــا 
أيضــا  ومخالفــة  اإلســالمية،  الشــريعة 
لنصوص التشــريع وقانون أحكام األســرة 

البحريني.
وقالت المحكمة إن المادة )68( من قانون 
األســرة رقــم )19( لســنة 2017 أفادت أنه 
اإلثبــات  طــرق  بــأي  لــأب  البنــوة  تثبــت 

الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية.
تثبــت  أنــه  أفــادت   )69( المــادة  أن  كمــا 
البنوة لأم ســواء كانت ناتجة عن عالقة 
شــرعية أو غير شرعية بواقعة الوالدة أو 
إقرار األم وتترتب عليها آثارها الشرعية. 
ــن النســب  وأفــادت أن قانــون األســرة بيَّ
ووســائل إثباتــه فــي المــواد مــن )72 إلــى 
80(، وحيــث إن مــدة والدة الطفــل كانــت 
فــي الفتــرة القانونيــة الشــرعية للــوالدة، 
وبناء على ما تقدم، فالمحكمة تستجيب 
االبنــة  بنــوة  إثبــات  فــي  المدعــي  لطلــب 
لوالدهــا ووالدتها، وقضت بحكمها ســالف 

البيان.

محمد جاسم الذوادي

المحكمــة تقرر فــرض مزيد من الدراســة بشــأن القضية “الجوازات” ادعت أن الفترة بين العقد ووالدتها لم تستمر 9 أشهر

تمديد أجل النطق بالحكم في “ضريبة الكهرباء” “الشرعية” تلزم بإصدار جواز لرضيعة من أب بحريني

تواصلت فعاليات المعســكر الصيفي الحادي عشــر، والذي تنظمه األكاديمية الملكية للشــرطة بالتعاون مع 
صنــدوق العملــى )تمكيــن( لليــوم الثالث بعدد مــن الزيارات والمحاضــرات المختلفة والتي تصــب في اتجاه 
تعزيــز االنتمــاء الوطنــي بمــا يتوافــق مع مبــادرات الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتمــاء الوطني وترســيخ قيم 

المواطنة)بحريننا(.

فــي هــذا اإلطــار، قــام الطلبــة بزيــارة إلــى محافظــة 
العاصمة، بهدف تعريفهم بمؤسسات المملكة، وتنمية 
روح المحافظة عليها وصونها، وتدريبهم على تحمل 
والمســاهمة  االجتماعيــة،  والمشــاركة  المســؤولية 
فــي اكتشــاف مواهبهــم وطاقاتهم وتدعيــم خبراتهم 
وتنميــة مهاراتهم المختلفة من خالل تقديم محتوى 
تربوي وتثقيفي يســهم في تشــكيل شخصياتهم عبر 
إقامة مجموعة من األنشطة الهادفة والمتنوعة التي 
تراعــي الجوانــب التربويــة واالجتماعية وذلك تحت 
إشــراف معلميــن ومدربيــن مؤهليــن، بمــا يصــب فــي 
مبــادرات الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي 

وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”. 

وفــي هــذا الصــدد، أشــاد محافــظ محافظــة العاصمة 
بأهــداف  بــن عبدالرحمــن آل خليفــة  الشــيخ هشــام 
المعسكر الصيفي لأكاديمية الملكية للشرطة، والتي 
تعمل على صقل مواهب وقدرات الطالب المشاركين 
وتعزيز إبداعاتهم وتوسيع مداركهم نحو آفاق رحبة، 
واســتغالل أوقــات فراغهــم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع 
والفائدة، مشــيرا إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها 
مع برامج وانشطة االكاديمية التي تستهدف النشء 
لخدمــة  الرامــي  المحافظــة  بــدور  إيمانــا  والشــباب، 
المجتمــع وغرس قيم واتجاهات العمل بروح الفريق 
فــي تنشــئة جيــل واع ومعطــاء  للمســاهمة  الواحــد 

لوطنه ومجتمعه.

خفــر  لقيــادة  زيــارة  المعســكر  برنامــج  تضمــن  كمــا 
الســواحل، اطلــع خاللهــا المشــاركون على نظام ســير 
العمــل وإجــراءات األمن والســالمة بالنســبة لمرتادي 
البحر، ونظام الســياج األمني وكيفية حماية الحدود 
اإلقليميــة، كمــا اطلع الطلبــة على الدوريــات البحرية 
األمنيــة المجهــزة بالتقنيات الحديثــة، كما قام الطلبة 
بزيــارة شــعبة الــكالب البوليســية K9 تعرفــوا خاللهــا 

على الدور الهام الذي تقوم به في عملية تعقب األثر 
في جرائم المخدرات، وعلى الدور الفاعل في مجال 
حفظ األمن والســالمة العامة وتعزيز العمل الميداني 
وعمليــات البحــث واإلنقــاذ، مــن جانــب آخــر اســتمع 
الطلبــة لمحاضرة حول )فن المناظرات( والتي تهدف 
تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى الطــالب، وتعزيــز القــدرة 
علــى بناء وتنظيم األفــكار، وتطوير مهــارات التفكير 

النقــدي، وتقويــة اللغــة العربيــة الفصحــى مــن خــالل 
الممارسة.

وضمــن فعاليــات البرنامــج، قــام الطلبــة بزيــارة إلــى 
االتحاد البحريني للســيارات للتعرف على أساســيات 
رياضــة الســيارات وكيفيــة تنظيــم ســباقاتها، إضافة 
علــى  لالطــالع  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  زيــارة  إلــى 
التــي تنظــم علــى مضمارهــا ،كمــا قامــت  الســباقات 
الطالبات بتجربة القيادة على مضمار سباق الكارتنغ.
أمــا برنامــج اإلنــاث فقــد تضمــن زيــارة إلــى دار يوكو 
لرعايــة الوالديــن، حيــث اســتمعن إلــى إيجــاز حــول 
الخدمــات والبرامــج المقدمــة لكبار الســن مع أخذهن 

في جولة داخل الدار.

المنامة - وزارة الداخلية

الطلبة يزورون “العاصمة” ويتعرفون على عمل خفر السواحل

ج 15 عامــا لمدمـــن تسبــب مـــع عمــه بوفـــاة مروِّ
ــراه ــ ــاإلكـ ــ ــة بـ ــ ــرق ــ ــس ــ ــن الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد إلــــــى ال ــ ــا مـ ــمـ ــهـ ــامـ ــهـ تـــغـــيـــيـــر اتـ

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة مستأنفا وعمه “29 و33 عاما” بالسجن لمدة 15 عاما لكل 
منهما، بعدما برأتهما محكمة أول درجة مما نسب إليهما من اتهام بقتل مقترن بجنحة السرقة بحق بائع مخدرات 
“57 عاما”، فضال عن ضربهما آلخرين بوقائع مختلفة، مســتغلين عدم قدرة المجني عليهم تقديم بالغات ضدهما 
كون أن الوقائع تكون ضمن عمليات بيع لممنوعات، وقد تعرض الضحايا للمحاكمة الجنائية، إذ استبدلت اتهامها 

إلى السرقة باإلكراه، كما أيدت حبس أحدهما -العم- لمدة سنة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي.

وتتمثــل التفاصيــل حســبما أحيلــت للمحكمة فــي عثور 
الجهــات األمنيــة علــى جثــة شــخص فــي منــزل مهجور 
بمنطقــة القضيبيــة، وبجــواره إبــرة ملوثــة بالمخــدرات، 
وبالكشــف المبدئــي عليهــا اتضــح وجود إصابــة بالرأس 
مــا يشــير إلــى وجــود شــبهة جنائيــة، وقد تعرف شــقيق 
عليــه  المجنــي  إن  وقــال  الجثــة،  علــى  عليــه  المجنــي 
أعــزب، وأن آخــر مرة شــاهده فيهــا كانت منــذ 19 يوما، 
كمــا أنــه تعــرف علــى مقتله من خــالل وســائل التواصل 

االجتماعي.
وبالتحــري حــول مرتكــب الواقعة تبين أنه المســتأنفان، 

إذ إنهمــا اتفقــا مــع المجنــي عليــه على شــراء المخدرات 
منــه وعنــد لقائهم ســرقوها منه واعتــدوا عليه بالضرب، 
وأنهمــا تعرفا عليه قبل 3 أســابيع مــن الواقعة، كما أنهما 
يتعامــالن مــع عــدد كبيــر مــن مروجــي المــواد المخدرة، 
ويعتــدون عليهــم بالضــرب بعــد إتمــام عمليــات شــراء 
المــواد المخــدرة؛ ليتمكنــوا من الهــرب دون دفع قيمتها، 
مســتغلين عــدم التقــدم ببالغــات ضدهــم مــن مروجــي 

المخدرات؛ خوفا من الوقوع في قبضة األمن.
وأســفرت التحريــات عــن أنهمــا في يــوم الواقعــة اتصال 
بالمجني عليه لشــراء المخدرات، والتقوا به في منطقة 

القضيبيــة، واســتدرجاه إلــى أحــد األماكــن المهجــورة، 
وفيه اعتديا عليه حتى أزهقا روحه وســرقا ما بحوزته 

من مواد مخدرة وهاتفه النقال.
عليهمــا  القبــض  عقــب  المســتأنفان  اعتــرف  وفعــال 
أنهمــا يحــوزان المخــدرات التــي ســرقاها والمــواد التــي 

استخدموها في ارتكاب الواقعة.
واعترف المســتأنف األول أنه وعمه اعتادا شــراء المواد 
المخــدرة واالعتــداء علــى بائعيهــا بعــد الحصــول عليها؛ 
بغــرض الحصــول على األمــوال التي دفعوهــا لهم، نافيا 

أنهما يتاجران بالمخدرات وإنما التعاطي فقط.
لكن أنكر في الوقت ذاته قتلهما للمجني عليه، مدعيا أن 
األخيــر وبعــد تعاطيهم للمخــدرات في المنــزل المهجور 
ســقط جراء جرعة زائدة تناولها من المخدرات وتوفي 

في الحال من دون االعتداء عليه.
كمــا أثبــت الطبيــب الشــرعي فــي تقريــره الــذي أودعــه 
المحكمــة بجلســة ســابقة أنــه توجــد صعوبة فــي الجزم 
حــول ســبب الوفــاة؛ نظــرا للحالــة التــي وجــدت عليهــا 
الجثــة، إال أن األرجــح أن الوفــاة جــاءت بســبب اعتداء 

على رأس المجني عليها بالضرب بشــكل أدى لإلصابات 
الموجودة بالرأس.

وقــد كانــت النيابــة العامة أحالت المســتأنفين للمحاكمة 
بعدمــا وجهــت لهمــا أنهما فــي غضون العــام 2018، أوال: 
قتال المجني عليه عمدا مع ســبق اإلصرار والترصد بعد 
أن بيتــا النيــة على قتل المجني عليه وأتيح لهما الوقت 
الكافــي للتفكيــر فــي ارتــكاب الجريمــة ثــم صممــا علــى 
الفكــرة مســتغلين طبيعة ظروف الواقعــة؛ كون المجني 
عليه لم يستطع الدفاع عن نفسه، فقاما باالعتداء عليه 
بالضرب وأحدثا به اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 
وقــد اقترنــت جريمتهمــا بجنحــة الســرقة، حيــث إنهمــا 
فــي ذات المــكان والزمــان ســرقا المنقول المبلــغ النقدي 

المملوك للمجني عليه.
ثانيــا: المســتأنف الثانــي: حــاز وأحــرز مواد مخــدرة في 

غير األحوال المرخص بها قانونا.
لكن المحكمة غيرت قيد ووصف االتهام إلى أنهما سرقا 
المنقــوالت المملوكة للمجنــي عليه وذلك بطريق اإلكراه 
بعــد أن اســتدرجاه لمــكان مجهــول وتعــدى عليــه األول 

بالضرب على رأســه بجســم صلب بقصــد الحصول على 
المســروقات والفــرار بهــا، فأحدثــا اإلصابــات الموصوفة 
بتقرير الطب الشــرعي، كما أسندت للثاني تهمة أنه حاز 
وأحــرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة والمؤثر 

العقلي الشبو.
وقــررت محكمــة أول درجــة فــي أســباب حكمهــا أنهــا 
تتشكك حول اتهامهما بقتل المجني عليه؛ ألنها ترى أن 
للواقعــة صــورة أخرى غير تلك التي أحيل بها المتهمان؛ 
وذلــك لمــا داخلها مــن ريبة، مما تتشــكك معه في صحة 
الشــرعي  الطبيــب  بتقريــر  الثابــت  ألن  التهمــة؛  إســناد 
أنــه أفــاد بــه بتعــذر تحديــد ســبب الوفــاة المباشــر فنيا، 
والسبب يعود إلى أن إصابة الرأس بجثة المتوفى ليس 
مــن شــأنها إحــداث الوفاة. أما إصابة عنقــه، فقد تحدث 
بســبب الضغــط عليهــا غالبا، كما أن كســر العظــم الالمي 
قــد يكــون ســببه الحقا للوفــاة أثناء نقل الجثــة التي تم 
العثــور عليهــا بنحــو شــهر بعــد حصــول الواقعــة وكانــت 
متحللة، مما ال يستطيع معه الجزم بحدوث كسر العظم 

قبل أو بعد الوفاة.

قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية 
مــن  لمســتأنف  معارضــة  برفــض  األولــى 
أصــل 6 مدانيــن، وأيــدت الحكــم الصــادر 
لمــدة  بالســجن  آخريــن  وأربعــة  عليــه 
بـــ7  الســادس  10 ســنوات، فيمــا عوقــب 
سنوات، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 
و49 عامــا؛ وذلــك لثبــوت حيازتــه وباقــي 
المدانيــن قنبلــة فجروها أثنــاء تجمهرهم 
ترخيــص  دون  مــن  المعاميــر  بمنطقــة 
بمصــادرة  وأمــرت  الداخليــة،  وزيــر  مــن 

المضبوطات.
الواقعــة  تفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
المدانين بها تتحصل في أن بالغا كان قد 
ورد عبــر الجهاز الالســلكي، تضمن خروج 
بمنطقــة  تجمهــر  فــي  شــخصا   15 نحــو 
المعاميــر، وأنهم أضرموا النيران في عدد 

إطاريــن يســتعمالن لعجــالت الســيارات، 
كما أحدثوا تفجيرا في ذات الموقع.

وتمكــن أفــراد قــوات حفــظ النظــام مــن 
العمــل علــى تفريــق المتجمهريــن وفق ما 

يسمح به القانون.
وتوصلــت التحريات التــي أجراها ضابط 
بمصــادره  باالســتعانة  والتحــري  البحــث 
الســرية الموثــوق فيهــا، والذين أفــادوا له 
أنهم شــاهدوا المتهمين مــن األول وحتى 
الخامس “المعارض”، حال مشاركتهم في 
التجمهــر المذكــور، فضــال عــن إعدادهــم 
للعبــوة المتفجــرة وتفجيرهــا بعــد دفنهــا 
في حفــرة أعدت لهذا الغرض، وإشــعالهم 
بقصــد  وذلــك  اإلطــارات؛  فــي  الحريــق 
استهداف أفراد الشرطة وقتلهم وزعزعة 

األمن واالستقرار في المملكة.
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ــال اإلصــــــاح ــ ــج ــ ــي م ــ ــن فـ ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ ــاءة الـ ــ ــفـ ــ تـــدعـــيـــم كـ

ُعقد اجتماع عمل مشترك بين وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خالــد بــن علــي آل خليفــة، ووزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، 
واألميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري، وذلــك بحضــور عــدد من 
مســؤولي وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، ووزارة العمــل والتنمية 

االجتماعية، والمجلس األعلى للمرأة.

وخــالل االجتمــاع تــم بحث ســبل تعزيز 
بــوزارة  األســري  التوفيــق  مكاتــب  دور 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 
مــن خــالل التكامــل مــع مكاتب اإلرشــاد 
التابعــة  االجتماعيــة  بالمراكــز  األســري 
لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، بما 
التوفيــق  خدمــات  تقديــم  مــن  يمكنهــا 
تســوية  فــي  والمســاهمة  األســري 
وصولهــا  قبــل  األســرية  الخالفــات 

المحاكم.

واستعرض االجتماع الترتيبات الجارية 
الفتتــاح مكاتــب التوفيــق األســري فــي 
مركز ســترة االجتماعــي ومركز المحرق 
االجتماعــي بمنطقــة البســيتين كفرعين 
للمكتــب، كمــا بحــث توســيع نطــاق عمل 
جميــع  فــي  األســري  التوفيــق  مكتــب 

المحافظات.
وكذلــك جــرى تناول مســار تنفيــذ خطة 
التوفيــق  مكتــب  لموظفــي  التدريــب 
االجتماعــي  اإلرشــاد  ومراكــز  األســري 

فــي إطــار الحــرص علــى تدعيــم كفــاءة 
العامليــن فــي مجــال اإلصــالح األســري 
وتنميــة قدراتهــم ورفــع مســتوى األداء 

بمــا يحقــق األهــداف المرجــوة فــي دعم 
منظومة حماية األسرة وتعزيز أواصرها 

واستقرارها.

من االجتماع عمل مشترك بين وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
عباس إبراهيم

محرر شؤون المحلية

محرر شؤون المحلية

محرر شؤون المحلية

سعًيا لتعزيز االنتماء 
الوطني وضمن 
مبادرات “بحريننا”
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مــع زيــادة إنتــاج قطــاع األلمنيوم وتشــييد مصانــع جديدة

”ABC“ وتنســيق  البنــوك  مــن  لعــدد  مشــترك  بتنظيــم 

“النقد”: 2.5 % نمو االقتصاد غير النفطي للبحرين

“العربي المتحد” يحصل على تمويل بـ 195 مليون دوالر

توقــع صنــدوق النقد الدولي أن ينمو الناتــج المحلي غير نفطي للبحرين بصورة 
أســرع مــن الناتــج النفطــي، وذلــك فــي مؤشــر علــى تنامــي قطاعــي الصناعــة 

والخدمات المحلية.

وبينــت التوقعــات االقتصادية األخيرة 
البحريــن  اقتصــاد  أن  النقــد  لصنــدوق 
ســينمو خــال هــذا العام بنســبة 1.8% 
وفــق تقديــرات الصنــدوق والتــي عادة 

ما تميل إلى إعطاء نظرة متحفظة.
وأشــار الصنــدوق إلــى أن نمــو القطــاع 
النفطي ســيكون في حــدود %0.2 في 
حين سيحقق القطاع غير النفطي نموًا 
مقداره %2.5 رغم أن التوقعات خارج 
الصنــدوق تشــير إلــى نســب أعلــى مــن 

هذه النسبة.
ومــع انتهــاء العام الحالي ســيبلغ حجم 
اقتصــاد البحريــن الكلي نحــو 39 مليار 
دوالر قبــل أن يدخــل عتبــة 40 مليــار 

دوالر في العام 2020.

البحريــن  أن  إلــى  الصنــدوق  وأشــار 
ســتخفف العجــز المالــي فــي الموازنــة 
مــن   8.4% لتبلــغ  العــام  هــذا  العامــة 
الناتج المحلي اإلجمالي كما ســتواصل 
 7.7% إلــى  ليصــل  العجــز  تخفيــض 

بنهاية العام المقبل 2020.
وستساعد التطورات الصناعية الحالية 
إلــى جانب نمــو ربحية البنــوك المحلية 
في ارتفاع مساهمة الناتج غير النفطي 

في االقتصاد الوطني.
وأعلــن مســئولون فــي شــركة ألمنيــوم 
البحريــن “ألبــا” اكتمــال توســعة مصنــع 
الشركة عبر خط الصهر السادس خال 
هــذا العــام ليرتفــع بذلــك اإلنتــاج إلــى 

قرابة 1.5 مليون طن متري سنويًا.

كمــا شــهد العــام الجــاري افتتــاح عــدد 
مــن المصانــع الجديــدة، ومنهــا مصانــع 
وخليجيــة،  أجنبيــة  باســتثمارات 
وفــي وقــت ســابق، أشــار مســئول فــي 
أن  الــى  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
المجلس والذي أســس بغية اســتقطاب 
البحريــن  إلــى  األجنبيــة  االســتثمارات 
لاســتثمارات  محفــزة  بيئــة  وخلــق 
فــي  نجــح  قــد  والخارجيــة،  الداخليــة 

االســتثمارات  مــن  العديــد  اســتقطاب 
وأنــه ســيكون هنــاك إعــان عــن مصنع 
أو شــركة خدميــة جديدة في كل شــهر 

تقريبًا.
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  ونجــح 
بالبحريــن فــي اســتقطاب اســتثمارات 
جديــدة بنحــو 830 مليــون دوالر، فــي 
خمســة قطاعات أساسية خصوصا في 

القطاعات الصناعية والخدمات.

عــن  المتحــد  العربــي  البنــك  أعلــن 
نجاحــه في إبــرام اتفاقيــة للحصول 
لمــدة  قــرض مشــترك  علــى تســهيل 
دوالر  مليــون   195 بقيمــة  ســنتين 
جــرى التوقيــع عليهــا فــي 19 يونيــو 
2019، والــذي ستســتخدم عائداتــه 
للشــركة.وكانت  العامــة  لألغــراض 
القيمــة األوليــة لهــذا التســهيل 150 
إلــى  وصلــت  ثــم  دوالر،  مليــون 
تنظيــم  دوالر.وتولــى  مليــون   195
هــذه العمليــة كل مــن بنــك أبوظبــي 
التجاري، بنك ABC، كوميرتس بنك 
أكتينجيسلشــافت فرع لوكســمبورغ 

)كوميرتــس بنــك(، شــركة اإلمــارات 
المحــدودة،  كابيتــال  الوطنــي  دبــي 
وبنــك إنتيســا ســانباولو ش. م. فرع 

دبــي بصفتهــم المنظميــن المفوضين 
والمديريــن الرئيســيين للقــرض، كما 
قــام بنــك ABC بــدور البنك المنســق 

وقــام كوميرتــس بنــك بــدور وكيــل 
التسهيات.

وتأســس البنــك العربــي المتحــد عام 
1975 كشــركة مســاهمة خاصــة فــي 
إمارة الشــارقة فــي اإلمارات العربية 
المتحــدة، ثــم جــرى تحويــل شــكله 
القانونــي إلــى شــركة مســاهمة عامة 
رقــم  األميــري  المرســوم  بموجــب 
)17/82( الصــادر عــن صاحب الســمو 
 29 بتاريــخ  الشــارقة  إمــارة  حاكــم 
يوليو 1982. وفي 21 مارس 2005، 
جرى إدراج رأس مال البنك المصدر 

في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

ABC المنامة - بنك

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  58 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0004004F93

الحكومية الشهرية.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 100 مليــون دينــار لفترة 
اســتحقاق 12 شــهرًا تبدأ في 27 يونيو 2019 
وتنتهــي فــي 25 يونيــو 2020، كمــا بلغ معدل 
بســعر  مقارنــة   3.26% عليهــا  الفائــدة  ســعر 
الفائــدة %3.51 لإلصــدار الســابق بتاريــخ 30 

مايو 2019.
وتــم   96.810% الخصــم  ســعر  معــدل  وبلــغ 
قبــول أقــل ســعر للمشــاركة بواقــع 96.771% 
علمًا أنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 233%.

وبلــغ الرصيــد القائم ألذونــات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

عقــدت بورصــة البحريــن اجتماعها النصف ســنوي الثالث للوســطاء أمس 
الثالثــاء 25 يونيــو 2019 فــي مقــر بورصــة البحرين بمرفــأ البحرين المالي 
وذلــك فــي إطــار جهودهــا المتواصلــة لتعزيــز عالقاتهــا مــع كافــة الجهــات 

المعنية بقطاع رأس المال.

 وتم خال االجتماع تزويد الوســطاء 
الرئيســية  والتطــورات  بالمســتجدات 
بمــا فــي ذلــك إضافــة بند جديــد لفتح 
بــدء  وتفاصيــل  المســتثمر  حســاب 
احتساب ضريبة القيمة المضافة على 
خدمات بورصة البحرين ابتداًء من 1 
يوليــو 2019. كمــا تم خــال االجتماع 
الوســطاء حــول وحــدات  آراء  تلقــي 
المزايــدة المحدثــة في الســوق والتي 

تم تطبيقها في شهر مايو 2019.

 وتعتبــر هــذه االجتماعــات التي تعقد 
الوســاطة  شــركات  ممثلــي  بمشــاركة 
بشــكل نصف ســنوي جزًءا من سلسلة 
بشــكل  المنعقــدة  االجتماعــات  مــن 
دوري بغــرض توفيــر قنــوات تواصــل 
بيــن  التعــاون  لتســهيل  مفتوحــة 
الوســطاء األعضاء ومصرف البحرين 
لتنــاول  البحريــن  وبورصــة  المركــزي 
مختلــف المواضيــع ذات العاقــة بمــا 

يساهم في تطوير سوق رأس المال.

البورصة تطلع الوسطاء على المستجدات

26 يونيو 2019 األربعاء
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الكويت - شبكة المسؤولية االجتماعية

للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  تنظــم 
االســتراتيجية  وبالشــراكة  االجتماعيــة 
والمعهــد  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة  مــع 
العربــي للتخطيــط بالكويــت وبالتعــاون مــع 
المركــز العالمــي للتنمية المســتدامة فعاليات 
“مؤتمــر وجائــزة المســؤولية المجتمعيــة في 
المصــارف اإلســامية الرابــع 2019 “ برعايــة 
فخريــة من رئيس مجموعة البركة ، الســفير 
عدنــان  المجتمعيــة،  للمســؤولية  الدولــي 
يوســف وبرئاســة المدير العام للمعهد العربي 
للتخطيــط، بــدر بــن عثمــان مــال هللا، وذلــك 
للتخطيــط  العربــي  المعهــد  وضيافــة  بمقــر 

بالكويت بتاريخ 16 سبتمبر 2019. 
وتهــدف اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى تحقيق 
اســتعراض  أبرزهــا:  مــن  أهــداف  مجموعــة 
العالميــة  والممارســات  التجــارب  أفضــل 

واإلســامية فــي مجــال إبــراز”دور القيادات 
المصرفيــة اإلســامية فــي تعزيز ممارســات 
الشراكة والمسؤولية المجتمعية”، والتعريف 
بمجــاالت الشــراكة والمســؤولية المجتمعيــة 
الماليــة والمصــارف اإلســامية  للمؤسســات 

والطريق الستثمارها لتنمية المجتمعات. 

وســيتناول المؤتمــر عبــر أوراق عمــل علمية 
واقتصاديــون  مصرفيــون  خبــراء  يقدمهــا 
مجــاالت  فــي  متخصصيــن  إلــى  إضافــة 
مــن  مجموعــة  المجتمعيــة  المســؤولية 
المحــاور أهمهــا: القيــادة المصرفيــة المعــززة 
البتــكار المبــادرات المجتمعيــة واســتعراض 

قصــص وتجــارب ابداعيــة فــي هــذا الشــأن. 
فــي  المؤثــرة  القيــادة  بمكونــات  والتعريــف 
تعزيز ممارســات المســؤولية المجتمعية في 
المؤسســات المصرفيــة اإلســامية. وكذلــك 
أثــر  لتعظيــم  المهنيــة  األدوات  اســتعراض 
القيــادات المصرفيــة فــي تعزيــز الشــراكات 
المجتمعيــة للمؤسســات الماليــة والمصــارف 
اإلســامية. إضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تنــاول 
دور قيــادات الهيئــات الشــرعية فــي تعزيــز 
ممارســات الشراكة والمســؤولية المجتمعية 
عــرض  وكذلــك  اإلســامية.  المصــارف  فــي 
المعياريــة  المرجعيــة  حــول  عمــل  ورقــة 
العالميــة المعــززة لــدور القيــادات المصرفية 
الماليــة  المؤسســات  أداء  قيــاس  فــي 
والمصــارف اإلســامية فــي مجــال الشــراكة 

والمسؤولية المجتمعية.

اســتعراض أفضــل التجــارب والممارســات العالميــة وتعزيزهــا بالقطــاع

انطالق “المسؤولية المجتمعية بالمصارف اإلسالمية” 16 سبتمبر

البحرين تجّدد شراكتها مع مايكروسوفت إلنجاز “السحابة أواًل”
ــز الــنــمــو االقـــتـــصـــادي بــالــمــمــلــكــة ــزيـ ــعـ ــمـــي وتـ ــرقـ ــتـــحـــول الـ ــة الـ ــل ــج ــع دفـــًعـــا ل

جّددت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية نيابة عن حكومة البحرين شراكتها مع 
شــركة مايكروســوفت إلنجاز المزيد من المبادرات المندرجة ضمن سياســة “الســحابة 
أوالً”، حيــث تواصــل المبــادرة المضي قدًما نحو تحقيق هدفهــا المتمثل في دفع عجلة 
التحــول الرقمــي عبــر جميــع أنحــاء المملكــة، وكذلــك تعزيــز النمــو االقتصــادي بشــكل 

يتماشى مع رؤية 2030. 

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  من   
محمــد  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
القائــد، أن نهــج البحريــن مســتمر فــي إعطــاء 
تكنولوجيــا  قطــاع  وتطويــر  لدعــم  األوليــة 
المعلومات واالتصاالت على المســتوى الوطني 
منذ إطاق رؤية 2030، مضيًفا أن الشــراكة مع 
مايكروســوفت لتطويــر العمــل ضمــن الجوانب 
الســحابية  “الحوســبة  سياســة  فــي  المختلفــة 
لمواصلــة  الهيئــة  مهمــة  مــن  جــزء  هــي  أوالً” 
تبنــي الحكومــة للتقنيــة بشــكل أكبــر بمــا يلبــي 
توقعــات المواطنيــن بشــكل أفضل، مشــيًرا إلى 

أن تعامــل مايكروســوفت التقني مع الحوســبة 
الســحابية فــي الجهــات الحكوميــة، يمّكنها من 
حــل التحديــات المشــتركة المتعلقــة بمشــاركة 
المواطنيــن وإنتاجيــة العمــال وخفــض التكلفــة 

وابتكار الخدمات.
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  أن  يذكــر   
اإللكترونيــة نيابــة عــن حكومــة البحرين قامت 
فــي مــارس الماضــي مــن هــذا العــام بتجديــد 
مايكروســوفت365،  مــع  الخاصــة  اتفاقيتهــا 
والتــي مــن شــأنها تســريع وتيــرة االنتقــال إلــى 
ســحابة مايكروسوفت في بيئة األعمال، حيث 

مــن  كا  قــوة  بيــن  مايكروســوفت365  يجمــع 
Mo� و Windows Enterprise و Office 365
bility و Security فــي حــل واحــد ذكــي يوفــر 
تقديــم  وتضمــن  بالحداثــة،  تتســم  عمــل  بيئــة 
البيانــات،  األمــن، وخصوصيــة  ميــزات  أفضــل 
وحمايــة المعلومــات، إضافــة إلــى إدارة الهويــة 

والتهديدات.

* حماية الجهات الحكومية من 

التهديدات

تقنيــات  تعمــل  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
مايكروســوفت الســحابية علــى تأمين الحماية 

مــن  الحكوميــة  الجهــات  لجميــع  الازمــة 
التهديــدات التي تســتهدف البريــد اإللكتروني، 
وكذلــك توفير أفضل وســائل األمــان المتقدمة 
لحماية موظفي المملكة، كما ســيتمكن موظفو 
الحكومة في المرحلة القادمة من الوصول إلى 
أدوات مثــل Teams وYammer من أجل دعم 

المبادرات التقنية في المملكة.
لشــركة  العــام  المديــر  ذكــر  جهتــه،  ومــن   
مايكروســوفت البحرين وُعمان، الشــيخ سيف 
بــن هال الحوســني، أن مايكروســوفت تمتلك 
التزاًمــا راســًخا نحــو تمكيــن حكومــة البحريــن 
وشــعبها، مؤكًدا أن ذلك يعكس رســالة الشــركة 
المتمثلة في تمكين كل فرد ومنظمة في العالم 
مــن تحقيــق أقصــى طاقاتهــم، مشــيًرا إلــى أن 
الشراكات العديدة التي تعقدها مايكروسوفت 
علــى مســتوى الجهات الحكوميــة مثل تعاونها 
مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، 
مــن شــأنها دفــع عجلــة التحــول الرقمــي عبــر 
جميــع أنحــاء المملكــة. وأضــاف الشــيخ ســيف 
الحوســني “تعــد ســحابة مايكروســوفت أهــم 
حكومــة  دعــم  عمليــة  فــي  أساســي  عنصــر 
البحريــن نحــو رحلتنا الهادفة إلــى توفير حياة 

أفضل لمواطنيها”.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

أثناء تجديد الشراكة مع شركة مايكروسوفت

المنامة - البركة المصرفية

البركــة  بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وّجــه 
لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  الســودان 
البركــة المصرفيــة، عدنــان يوســف، خالــص 
عطائــه  نظيــر  لخيــري  والتقديــر  الشــكر 
وخدماته القياديــة ورؤيته الحكيمة طوال 
فتــرة رئاســته للبنــك. وأضاف يوســف “كما 
يســعدني الترحيــب بالرشــيد علــي كمديــر 
عام جديد للبنك. وقد شــغل الرشــيد ســابًقا 
البركــة  لبنــك  العــام  المديــر  نائــب  منصــب 
الطويلــة  خبرتــه  إن  شــك  وال  الســودان. 
مــن مواصلــة  العاليــة ســتمكنانه  وكفاءتــه 
قيــادة البنك نحو المزيد مــن التقدم والنمو 
خــال المرحلة المقبلــة، متمنين له التوفيق 

والنجاح في مهامه الجديدة”.
لنحــو  مصرفيــة  خبــرة  الرشــيد  ويمتلــك 
أربعين عاًما في عدد من المناصب القيادية 
فــي المصــارف الســودانية قبــل أن ينضــم 
إلــى بنك البركة الســودان عــام 2000 مديًرا 
لاســتثمار، وتــدرج فــي المناصــب ليصبــح 
نائًبــا للمديــر العــام عــام 2015. وهو حاصل 
الصيرفــة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى 

والتمويــل مــن جامعــة جيورديانــو دالمــور 
بميــان إيطاليــا عام 1989. كمــا له عدد من 

البحوث المصرفية والمالية المنشورة.

تعيين مدير جديد لـ” البركة السودان”

اجتماع بورصة البحرين بالوسطاء 

علي الفردان

الرشيد علي

بدر عثمان مال اللهعدنان يوسف

خلًفا لخيري 
الذي تقاعد 

الشهر الجاري
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أعلن فينشــر كابيتال بنك أمس عن قيامه بتوســعة محفظة اســتثماراته في المجمعات الســكنية متعددة األســر في الواليات 
المتحــدة باالســتحواذ علــى مجمــع جلينبريدج مانورز في مدينة سينســيناتي بوالية أوهايو في صفقــة بلغت قيمتها اإلجمالية 
57 مليــون دوالر. وقــد شــهد طرح هذا االســتثمار على شــبكة مســتثمري فينشــر كابيتال بنــك في منطقة الخليــج العربي إقباالً 

واسًعا وتم االكتتاب به بالكامل.

بنــك  كابيتــال  فينشــر  ويواصــل   
تعاونــه المثمــر مع شــريكه األميركي 
الــذي يملــك خبرة واســعة فــي إدارة 
الســكنية  المجمعــات  وتشــغيل 
متعــددة األســر، وســيتولى الشــريك 
األميركــي إدارة مجمــع جلينبريــدج 
 -A مانــورز المصّنــف بالفئــة األولــى 
وبالفئــة  العاليــة،  النوعيــة  لجودتــه 
فــي  الممتــاز  لموقعــه   -A األولــى 
وارن  مقاطعــة  فــي  سينســيناتي 
بوالية أوهايو، وهي إحدى األسواق 
الســكنية األكثــر جاذبيــة فــي الغرب 

األوسط األميركي.

والــذي  الســكني  المجمــع  ويتألــف   
يتميــز بأجوائــه االجتماعيــة العائلية 
مــن 274 شــقة فســيحة )مــن غرفــة 
نــوم واحــدة إلــى ثــاث غــرف نــوم( 
متاصقــة  ريفيــة  كمنــازل  مصممــة 
تحيــط بهــا حدائــق جميلــة، ويضــم 
المســاندة.  المرافــق  مــن  الكثيــر 
وتعطــي هــذه الخصائــص مجتمعــًة 
لجلينبريــدج مانــورز هويــة فريــدة، 
مــن  مجمــع  أفضــل  بذلــك  ليكــون 
متــوازن  بمزيــج  الســوق  فــي  فئتــه 
وقــدرة  الســكنية  الوحــدات  مــن 
علــى اجتــذاب شــريحة واســعة مــن 

المستأجرين المحتملين.
مــن جهة أخرى، ارتفــع حجم الطلب 
فــي  الســكنية  الشــقق  شــراء  علــى 
واليــة أوهايــو بحوالــي 50 % خال 
 ،2018 العــام  مــن  األول  النصــف 
مقارنــًة بارتفــاع بنســبة 17.4 % في 
منطقــة الغــرب األوســط ككل، و6.7 
% علــى مســتوى الواليات المتحدة، 
وهذه داللــة على أن رؤوس األموال 
تتدفــق إلــى الغــرب األوســط عموًما 
وواليــة أوهايو بشــكل خاص بمعدل 
مــا  الوطنــي،  المتوســط  مــن  أســرع 
لعوامــل  اإليجابيــة  الرؤيــة  يعــزز 

مجمعــات  لقطــاع  القويــة  الســوق 
الشــقق الســكنية اإلقليمــي وقدرتــه 
علــى التكيــف مــع متغيــرات الــدورة 

االقتصادية. 
 وقال عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
بنــك،  كابيتــال  لفينشــر  التنفيــذي 
عبداللطيــف جناحي “إن جلينبريدج 

الــذي  الرابــع  المجمــع  هــو  مانــورز 
يســتحوذ عليــه البنــك فــي شــريحة 
المجمعــات الســكنية متعــددة األســر 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 
شــاملة  درايــة  فيهــا  اكتســبنا  التــي 
وخبرة واســعة بعد اســتحواذنا على 
فــي  أتانتــا  فــي  مجمعــات  ثاثــة 
العاميــن 2015 و2016، حققــت أداًء 
ممتــاًزا حتــى اآلن، وهي تــدر عوائد 
ا  نقديــة جاريــة بمعدل 8.5 % ســنويًّ
تــوزع علــى المســتثمرين كل ثاثــة 
أشــهر، ونتوقع أن يحقق جلينبريدج 

مانورز عوائد مماثلة”.
أصبحــت  “لقــد  جناحــي  وأضــاف   
محفظتنا االستثمارية في المجمعات 
متعــددة األســر تضــم 1,750 وحــدة 
ســكنية موزعــة فــي كل مــن أتانتــا 
ا  وسينســيناتي، ونتوقــع أداًء إيجابيًّ
المســتقبل  فــي  الشــريحة  لهــذه 
المنظور بفعل عوامل الســوق القوية 
وقــدرة المجمعات الســكنية متعددة 
مراحــل  مــع  التكيــف  علــى  األســر 
الركــود االقتصــادي كمــا اتضــح مــن 
خــال األزمــة الماليــة العالميــة لعــام 
العقاريــة  بالشــرائح  مقارنــًة   2008
األخــرى التــي تأثرت بشــدة، كما أننا 
ــا على دراســة االســتثمار  نعمــل حاليًّ
فــي مزيد من العقارات في الواليات 
المتحدة وفي أسواق رئيسية تتميز 
بمعدالت نمو اقتصادي عالية وقدرة 

على اجتذاب االستثمارات”.

المنامة - فينشر كابيتال بنك

استحواذ “فينشر كابيتال” على “جلينبريدج مانورز”
األميركيـــة األســـر  متعـــددة  بالمجمعـــات  اســـتثماراته  محفظـــة  يوّســـع  البنـــك 

حمالت تفتيشية على مقاهي الشيشة
ــة واألخـــاقـــيـــة ــي ــح ــص ــط ال ــوابـ ــضـ لــضــمــان الـــمـــمـــارســـة وفــــق الـ

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  اجتمــع 
والســياحة مع مســؤولي مركز التفتيش 
بالــوزارة ووجــه للتنســيق مــع الــوزارات 
ذات الصلة لتشــكيل فريق عمل مشــترك 
لتنظيــم حمــات تفتيشــية مكثفــة علــى 
تقديــم  نشــاط  تــزاول  التــي  المقاهــي 
الشيشة في كافة المحافظات، وذلك في 
إطــار ســعي الــوزارة فــي إحــكام الرقابة 
التجاريــة  واألنشــطة  األســواق  علــى 
الجهــات  مــع  البحريــن وبالتنســيق  فــي 
الشيشــة،  تقديــم  بنشــاط  العاقــة  ذات 
وحرصــا” من هذه الجهات وعلى رأســها 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
لضمان ممارسة مثل هذه األنشطة وفق 
الصحيــة منهــا  لهــا  الترخيــص  ضوابــط 
واألخاقيــة، وفــي إطــار حــرص الوزارة 
للتجــاوب مــع المجالــس البلديــة، وعلــى 
ضــوء طلــب المجلــس البلــدي بمحافظة 

المحرق حول هذا الموضوع.
وأكد الوكيل المساعد للموارد والخدمات 
والمشــرف على مركــز التفتيش بالوزارة 
عبدالعزيــز األشــراف، أن هــذه الخطــوة 

المجلــس  لتوصيــات  اســتجابًة  تأتــي 
البلدي لمحافظة المحرق، وأنها ستشمل 
جميــع محافظــات المملكــة، حيــث تمت 
بتشــكيل  المعنيــة  الجهــات  مخاطبــة 

فريــق عمــل مشــترك يضــم ممثليــن مــن 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة 
األشــغال وشئون البلديات، للتصدي ألي 
واألخاقيــة  الصحيــة  المخالفــات  مــن 
التي قد تحصل في بعض هذه المقاهي. 
وشــدد علــى أنــه ســيتم التصــدي بحــزم 
اإلجــراءات  واتخــاذ  المخالفــات  لهــذه 
القانونيــة الصارمــة فــي ذلــك وأن هــذه 
الخطــوة تأتي في اســتراتيجية الوزارة 
األنشــطة  علــى  رقابتهــا  لفــرض  الدائــم 
خالهــا  مــن  يتــم  والتــي  التجاريــة 
التحقــق والتأكــد مــن تطبيــق القوانيــن 
والتشــريعات الخاصــة بالعمــل التجــاري 
والمخالفــات  المخالفيــن  مــن  وللحــد 
المرتكبة لضمان بيئة تنافســية وصحية 
وآمنة ومســتدامة في السوق البحريني 

وفقا للقانون.

المنامة - الصناعة والتجارة

طوكيو - رويترز

نزلت أسعار النفط أمس الثالثاء وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن األسعار 
لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في 
الشــرق األوســط. ونزلت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 34 ســنت أو 0.5 % إلى 
64.52 دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 06:39 بتوقيــت جرينتــش. وكانــت قــد تراجعــت 0.5 
% يــوم اإلثنيــن. وفقــدت العقــود اآلجلة للخام األميركي 24 ســنتا، أي ما يعادل 0.4 % إلى 

57.66 دوالر للبرميل. وكان الخام األمريكي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8 %.

وصعد برنت خمسة بالمئة في األسبوع الماضي، بينما زاد الخام األميركي عشرة بالمئة بعدما 
أســقطت إيــران طائــرة مســيرة أميركية يوم الخميــس الماضي في الخليج، مــا أجج التوترات 
بعــد هجمــات علــى ناقات نفط في المنطقة في شــهري مايو ويونيو. وحملت واشــنطن إيران 

مسؤولية الهجمات على الناقات ونفت طهران تورطها في ذلك.

تراجع أسعار النفط

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، قرارين بإلغاء ترخيصين 
ممنوحيــن لشــركة مســاِندة للقطــاع المالــي، ولشــركة اســتثمار مــن الفئــة الثالثة، 
وذلــك بعــد االطــالع علــى قانون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات المالية 
الصــادر بالقانــون رقــم )64( لســنة 2006 وتعديالتــه، وعلى الالئحة رقم )1( لســنة 
2007 بشــأن الخدمات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي وتعديالتها، وبناًء على 

توجيه مدير إدارة التراخيص.

وُألغــى ترخيص شــركة مســاِندة للقطاع 
)مــود(  ديمانــد  أون  )مونــي  لـــ  المالــي 
20 أكتوبــر  البحريــن( الممنــوح بتاريــخ 

.2008
أغســطس   27 فــي  الشــركة  وتأسســت 
نقــًدا  مدفــوع  محلــي  برأســمال   ،2008

فــي  وعملــت  دينــار،  ألــف   130.75
المســاعدة  األخــرى  األنشــطة  مجــال 
ألنشــطة الخدمــات الماليــة إذ كانــت من 
مقدمــي خدمــات الدفع ضمن الشــركات 
)المؤسســات( المســاندة للقطــاع المالــي، 
وبلغــت ماءة رأســمالها 250 ألف دينار، 
وتم تسجيل تصفية الشركة بتاريخ 27 
مايــو 2018، وتصفيــة المنشــأة بتاريــخ 

27 أغسطس 2018.
شــركة  ترخيــص  المحافــظ  ألغــى  كمــا 

)ديلويــت  لـــ   3 الفئــة  مــن  اســتثمار 
كوربوريــت فاينانــس ليمتــد(، الممنــوح 

بتاريخ 24 فبراير 2011.
أبريــل   20 تأسســت  الشــركة  وكانــت 
2011 كفــرع لشــركة إماراتيــة، وعملــت 
في األنشــطة األخرى المساعدة ألنشطة 
الخدمــات المالية، إذ إنها ضمن شــركات 
الثالثــة،  الفئــة   مــن  اســتثمارية  أعمــال 
وبلغــت ماءة رأســمالها 125 ألف دينار، 
وتم تسجيل تصفية الشركة بتاريخ 21 

مارس 2018.
ويبلغ مجموع مؤسســات القطاع المالي 
المصــرح لهــا العمــل في الســوق المحلي 
382 مؤسسة حتى شهر ديسمبر 2018، 
والذي تصل نســبة مســاهمته في الناتج 

المحلي اإلجمالي 16.7 %.
علــى  المنشــورة  البيانــات  مــن  واتضــح 
 18 إلــى  الترخيــص  “المركــزي”  موقــع 
للقطــاع  مســاندة  )مؤسســة(  شــركة 
 23 حتــى  البحريــن  فــي  تعمــل  المالــي 

يناير 2018، ووصل مجموع مؤسســات 
شــركات االســتثمار إلى 59 شــركة )منها 
مديــري  وجمعيــة  تمثيليــة  مكاتــب   6
األصول البحرينية و52 شركة استثمار( 

حتى يناير 2018.

“المصرف المركزي” يلغي ترخيصين لشركتين
أمل الحامد

إحداهما مساندة 
للقطاع المالي 

واألخرى استثمار 
بالفئة الثالثة

عبداللطيف جناحي

57
مليون دوالر

لندن - رويترز

نزل الدوالر ألقل مســتوى في ثاثة أشــهر 
مقابــل اليــورو، وهبط ألقل مســتوى مقابل 
اليــن اليابانــي منــذ ينايــر، إذ أضــر احتمــال 
االتحــادي  االحتياطــي  مجلــس  تيســير 
السياســة  األميركــي(  المركــزي  )البنــك 
النقديــة بالطلــب علــى العملــة األميركيــة. 
وســجل اليــورو أعلــى مســتوى فــي ثاثــة 
1.1412 دوالر  الــدوالر عنــد  أشــهر مقابــل 
بعدمــا زاد اثنيــن بالمئــة مــن أقــل مســتوى 
الــذي  دوالر   1.1181 عنــد  أســبوعين  فــي 
المســه قبــل أســبوع مــع فقــد الــدوالر قوة 
الدفــع. وبلــغ اليــورو فــي أحــدث تعامــات 
1.1396 دوالر. ونــزل الــدوالر فــي أحــدث 

تعامات 0.3 % مقابل العملة اليابانية إلى 
106.97 ين.

واســتفاد اليــن مــن قلــق المســتثمرين إزاء 
التوتــرات بيــن الواليــات المتحــدة وإيران. 
ونزل مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة 
األميركية أمام سلة من ست عمات، ألقل 
 95.843 عنــد  أشــهر  ثاثــة  فــي  مســتوى 
بعدمــا فقــد 1.7 % فــي الجلســات الخمس 
الســابقة، وهبــط فــي أحدث تعامــات 0.1 

% إلى 95.909.
واســتفاد الجنيــه اإلســترليني مــن ضعــف 
 1.2765 إلــى  وزاد  عامــة  بصفــة  الــدوالر 

دوالر مرتفعا 0.2 خال الجلسة.

الدوالر يواصل الهبوط البيتكوين تستعد لتسجيل مكاسب 200 %
ــاري ــ ــ ــج ــ ــ ال ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــن  ــ ــ مـ ــر  ــ ــ ــه ــ ــ أش  6 أول  ــي  ــ ــ فـ

تســتعد عملة البيتكويــن اإللكترونية لحصد 
مكاسب تتجاوز 200 % في أول ستة أشهر 
مــن العــام بعدمــا تجــاوزت قيمتهــا حاجز الـ 

11 ألف دوالر.
كســرت  األســبوع،  نهايــة  عطلــة  وفــي 
البيتكويــن حاجــز الـــ 11 دوالر للمــرة األولى 
مســتوى  إلــى  لتصــل   ،2018 مــارس  منــذ 
11234 دوالرا قبــل أن تتراجــع إلــى 10898 
دوالر فــي تعامــات اإلثنيــن. وتتجــه العملة 
حصــد  إلــى  عالميــا  األولــى  االفتراضيــة 
مكاسب تقدر بنحو 31.5 % في شهر يونيو 
ســعر  أن  حقيقــة  مــع  اآلن،  حتــى  الجــاري 
البيتكويــن كان يبلــغ 8541 دوالر فــي نهاية 

الشهر الماضي.
وتســتعيد العملة المشــفرة رقــم واحد حول 
العالــم مكانتهــا بمكاســب قويــة هــذا العــام 

وصلــت إلــى 201 % بعدمــا شــهدت قفــزة 
بنحو 129 % في األشــهر الخمسة من يناير 

وحتى مايو الماضي.
يشــار إلــى أن البيتكويــن كانــت قد ســجلت 
أفضــل أداء فصلــي فــي نحــو عاميــن خال 

بمكاســب  الجــاري  العــام  مــن  األول  الربــع 
تتجــاوز 10 %، لكنهــا تســير علــى الطريــق 
الصحيح لتســجيل زيادة بنحو 174 % في 

الربع الذي ينتهي في يونيو الجاري.
مكاســب  كانــت  وحــده،  مايــو  شــهر  وفــي 

بعدمــا  تقريبــا   %  60 تبلــغ  البيتكويــن 
تجــاوزت أرباحها 30 % في تعامات أبريل 

السابق له.
وبالنســبة ألداء البيتكويــن خال أول ثاثة 
أشــهر مــن العــام 2019، فشــهدت مكاســب 
بنحــو 6.5 % و12 % علــى الترتيــب خــال 
شــهري مارس وفبراير بعد خســائر 9 % في 

الشهر األول من هذا العام.
وتعتبــر األصول المشــفرة ضعيفــة ومتقلبة، 
كمــا أنهــا عرضــة لتزايــد عمليــات المضاربــة 
في هذا السوق الرقمي، بحسب رؤية البنك 

المركزي األوروبي.
ويــرى بنــك “جي.بي.مورجان” أن ارتفاعات 
عملة البيتكوين في الوقت الحالي تجاوزت 
تشــبه  أن مكاســبها  كمــا  الحقيقيــة  قيمتهــا 

تحركاتها في العام 2017.

دبي - مباشر
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أطلق مستشــار البيت األبيض جاريد كوشــنر، من المنامة أمس، رؤية اقتصادية لدعم الشــعب الفلســطيني ودول المنطقة، تتضمن 
جذب اســتثمارات ومشــروعات بقيمة 50 مليار دوالر، على مدار 10 أعوام، تمولها حكومات ومســتثمرون. وقال، في كلمة بالجلســة 
االفتتاحيــة لورشــة “الســام مــن أجــل االزدهار” التي تســتمر يومين، إن “التوافق بشــأن مســار اقتصادي شــرط مســبق ضــروري لحل 

المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل ّلها من قبل”.
وبدأت ورشة “السام من أجل االزدهار” التي تستضيفها البحرين بالشراكة مع الواليات المتحدة أمس، حيث جمعت قادة الحكومات 
ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع األعمال لمناقشة أفضل السبل لخلق االزدهار االقتصادي والفرص النوعية للشعب الفلسطيني.

وتضمنت الجلســة االفتتاحية أمس إيجازا 
الشــرق  فــي  المختلفــة  المشــكالت  عــن 
األوســط وكيــف يمكــن للقطــاع الخاص أن 
يلعــب دورًا فــي حلهــا. وشــرح المشــاركون 
الشــعب  مســتقبل  فــي  االســتثمار  فوائــد 
الفلسطيني، مؤكدين على أهميته القصوى 
لعقود.وعــاد  ممتــدة  إنهــاء صراعــات  فــي 
كوشنر ليؤكد أن التوصل إلى حل سياسي 
أمــر ال يمكــن تجــاوزه، فالنمــو االقتصــادي 
واالزدهــار للشــعب الفلســطيني لــن يتحققا 
مــن دون حل سياســي دائم وعــادل للنزاع، 
يحترم كرامة الشــعب الفلسطيني ويضمن 

أمن إسرائيل”.
قبــول  إلــى  الفلســطينيين  كوشــنر  ودعــا 
الرؤية االقتصادية التي ستحسن ظروفهم 
المعيشــية وتوفــر فــرص العمــل وتضاعــف 
وتفتــح  المــرأة  وتمكــن  المحلــي  ناتجهــم 
اآلفــاق للشــباب وتطلــق اإلبــداع واالبتكار، 

قبل الدخول في السياسة.
وقــال للفلســطينيين “رغــم ما يقــول أولئك 

الذيــن خذلوكم في الماضــي، فإن الواليات 
المتحدة والرئيس دونالد ترامب لم يتخلوا 

عنكم، وورشة العمل هذه من أجلكم”. 
اقتصاديــة  شــخصيات  االفتتــاح  وحضــر 
مهمــة وتمثيــل دبلوماســي واقتصــادي من 
العديد من الدول بينهم الســعودية واألردن 
واإلمــارات، ورئيســا صنــدوق النقــد والبنك 

الدوليين.
وتحــدث كوشــنر أمام الحشــد عن تفاصيل 
الرؤيــة االقتصادية التي تضمنت 50 مليار 
تنمويــا  179 مشــروعا  نحــو  دوالر إلقامــة 

المجــاالت كالتكنولوجيــا  العديــد مــن  فــي 
والنقــل والصناعــة والتنميــة البشــرية تنفذ 
علــى مدار 10 أعوام وتضمن توفير مليون 

فرصة عمل.
واعتبر خطته األكثر شــموال للفلســطينيين 
والشــرق األوسط بأكمله، مضيفا أنه “يمكن 
لصراعــات  ضحيــة  مــن  المنطقــة  تحويــل 
الماضــي إلى نموذج للتجــارة والتقدم على 

المستوى العالمي”.

تفاصيل الرؤية االقتصادية

وعــرض كوشــنر تفاصيــل الرؤيــة باألرقــام 
نحــو  فــي  تقــع  والتــي  الحضــور،  أمــام 
للمشــاركة  الجميــع  داعيــا  صفحــة،   140
)الحكومات، القطاع الخاص، المســتثمرين، 
العلمــاء، رجال الدين، الشــباب( حتى يكون 

هناك تكامل بين األفراد.
وأشار إلى ضرورة إطالق اإلبداع واالبتكار 
مــن قبــل الشــباب، ال ســيما الفلســطينيين 

واســتثمار الفرص المتاحة لضمان مستقبل 
أفضل. 

وتضمنــت الرؤيــة بحســب “رويترز” إنشــاء 
صندوق اســتثماري، وجمــع 50 مليار دوالر 
فــي صــورة اســتثمارات ومشــروعات، منها 
28 مليارا لألراضي الفلسطينية و7.5 مليار 
مليــارات  و6  لمصــر  مليــارات  و9  لــألردن 

للبنان.
هنــاك  مقترحــا،  مشــروعا   179 بيــن  ومــن 
لربــط  دوالر  مليــارات   5 بتكلفــة  طريــق 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

جلسات اليوم الثاني

وســتناقش جلســات اليوم مواضيع رئيسة 
أخــرى، بما في ذلــك تطوير البنية التحتية، 
ودعــم النظام اإليكولوجــي لريادة األعمال، 
وأهمية تمكيــن المرأة، والحاجة إلى تنمية 

القوى العاملة.
ُتعد ورشــة السالم من أجل االزدهار بمثابة 
للقطاعيــن  يمكــن  كيــف  لمناقشــة  منتــدى 
العــام والخــاص العمــل مًعا لوضع األســاس 
للنمــو االقتصــادي المســتدام الــذي يحركــه 
القطاع الخــاص في الضفة الغربية وقطاع 

غزة. 
وســوف يمنــح هــذا، للمــرة األولى، الشــعب 

الفلسطيني حصة في مستقبله.
وســتتيح ورشــة الســالم من أجل االزدهار 
بطــرح  واألفــكار  اآلراء  لتبــادل  الفرصــة 
عمــل  وأطــر  طموحــة  لــرؤى  مســتفيض 
مزدهــر  مســتقبل  أجــل  مــن  تنفيذيــة 
للشــعب الفلســطيني وللمنطقــة، وسيشــمل 
الحوكمــة  تحســين  حــول  نقاشــات  ذلــك 
االقتصاديــة، وتطويــر رأس المــال البشــري 
وإفســاح المجــال أمام نمــو القطاع الخاص 

بشكل متسارع.

“ورشة المنامة”.. رؤية اقتصادية لدعم الفلسطينيين بـ 50 مليار دوالر
ــا فــــرصــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــســـام ــ ــره ــ ــب ــ ــت ــ ــا كـــوشـــنـــر أمــــــس واع ــهـ ــقـ ــلـ أطـ

كوشنر يتحدث في الورشة

عقــد مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن اجتماعه الثاني للعــام الجاري في مقر الهيئة بضاحية الســيف، حيــث ناقش مجلس 
اإلدارة أهم المواضيع المتعلقة بقطاع االتصاالت في البحرين وعلى األخص المواضيع التي تهم العموم في القطاع.

وخــالل االجتمــاع، أشــاد المجلــس بالتطــور 
مشــاريع  إنجــاز  فــي  الهيئــة  أحرزتــه  الــذي 
الخطــة الوطنيــة الرابعة لالتصاالت، وكذلك 
فــي  المحــدد  الهــدف  تحقيــق  فــي  التقــدم 
الخطــة المتمثل في إنشــاء شــبكة اتصاالت 
لألليــاف البصريــة، والتــي بدورهــا ســتدعم 
إقامــة الشــبكة الوطنيــة للنطــاق العريــض. 
وتعد هذه المشــاريع ذات أهمية بالغة وتهم 
تلعــب دوًرا  القطــاع كمــا  فــي  المســتهلكين 
مهًمــا في تعزيــز رخاء ورفاهية المســتهلك؛ 
القيــادة  وسياســة  لرؤيــة  تحقيًقــا  وذلــك 

الرشيدة في البحرين. 
التــي  المراجعــة  إلــى  المجلــس  كمــا تطــرق 
أجرتها الهيئة على سوق خدمات االتصاالت 

الدوليــة، معرًبــا عــن تقديــره البالــغ لجهــود 
الهيئــة البّنــاءة في توفيــر خدمات اتصاالت 
دوليــة كافيــة وموثوقــة، والتي تعــد عنصًرا 
اإلســتراتيجية  الرؤيــة  لتحقيــق  رئيســًيا 
للمملكــة وتعزيــز مكانــة البحرين التنافســية 
فــي المنطقــة، حيــث يتــم اســتخدام نســبة 
كبيــرة مــن الســعة الدوليــة لتوفيــر خدمــات 
االتصاالت الموثوقة على المســتوى العالمي 

للمستهلكين في المملكة.
كمــا اطلــع المجلــس علــى أحــدث مؤشــرات 
والتــي  البحريــن،  فــي  االتصــاالت  ســوق 
تعكس النمو المســتمر في القطاع واالرتفاع 
المتزايــد فــي اســتخدام أحــدث تكنولوجيــا 
الهيئــة  دور  مؤكــًدا  االتصــاالت،  وخدمــات 

الريــادي فــي دفع عجلة التقدم والتطور في 
القطاع واالرتقاء به. 

أثنى المجلس على جهود الهيئة الكبيرة في 
العمل نحو إنشــاء شــبكات الجيــل الخامس 
مــن خــالل توفيــر الطيــف التــرددي الــالزم 
ومنــح تراخيــص التــرددات الكافيــة حرًصــا 
المســتجدات  أحــدث  مواكبــة  علــى  منهــا 
وخدمــات  تكنولوجيــا  فــي  والتطــورات 
االتصــاالت لصالح المســتهلك فــي البحرين، 
الــدول  أوائــل  مــن  البحريــن  يجعــل  ممــا 
فــي المنطقــة التــي تنشــئ شــبكات الجيــل 

الخامس.
واطلــع المجلــس كذلــك علــى التطــور الــذي 
أحرزته الهيئة في مســألة تنظيم وتصحيح 

أوضاع أبراج االتصاالت في البحرين لما لها 
من أهمية للمســتهلكين في القطاع، مشــيًدا 
بمســاعي الهيئة واإلجــراءات التي اتخذتها 
لتصحيــح أوضاع أبراج االتصــاالت وإيجاد 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  المناســبة  الحلــول 
الحكوميــة المعنيــة، وال ســيما وضــع خطــة 

لتصحيــح أوضــاع األبــراج تركــز علــى عــدة 
األمــور  بيــن  مــن  كأولويــة  مهمــة  جوانــب 

األخرى.
كما أعرب المجلس عن تقديره البالغ لجهود 
الهيئــة الكبيــرة فــي توفيــر خدمــة تســجيل 
حيــث  و”.البحريــن”،   ”bh.“ النطــاق  أســماء 

ســتمكن المســتهلكين مــن تســجيل أســماء 
النطــاق ).bh و .البحريــن( من خــالل العديد 
مــن القنوات المحلية والعالمية مما ســيتيح 
للمســتهلكين الخيــار والمنافســة فــي ســوق 

أسماء النطاق.
أحــدث  علــى  كذلــك  المجلــس  واطلــع 
التنظيميــة  الالئحــة  بشــأن  المســتجدات 
لتســجيل بطاقــات الـــ SIM والتطورات فيما 
SIM مســبقة  الـــ  بطاقــات  تســجيل  يخــص 

الدفع واآلجلة الدفع.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم االتصاالت

“االتصاالت”: تقدم بإنشاء شبكة األلياف البصرية

اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت

مجلس إدارة 
الهيئة يعقد 

اجتماعه الثاني 
لهذا العام

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد 
انعقــاد  أن  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
ورشــة “الســالم مــن أجــل االزدهــار” 
فــي المنامة لــن يؤثر علــى العالقات 
الفلســطينية.وأضاف  البحرينيــة 
القيــادة  مــع  دائــم  تواصــل  “هنــاك 
 )...( متفهمــون،  وهــم  الفلســطينية 
تمنينــا أن يحضــروا، لكنهــم اختاروا 
شــاء  إن  لكــن  المشــاركة  عــدم 
نجحنــا  إذا  ســيثبت،  الوقــت  هللا 

فــي  كان  ذلــك  أن  مســاعينا،  فــي 
مصلحتهــم، والفــرص ال تضيع وإنما 

تتجدد”.
وبّيــن، على هامش افتتــاح فعاليات 

مهــم  الحــدث  أن  أمــس،  الورشــة 
مشــاريع  خاللــه  ســتعرض  حيــث 
كبيــرة تهــدف إلــى تحســين أوضــاع 
الفلسطينيين والدول المجاورة لهم، 
فــي  بالنهايــة  ســتصب  الفائــدة   )...(

مصلحة شعوب المنطقة.
وعــن حجم المشــاركة أشــار إلى أنها 
ذات  الــدول  أغلــب  حيــث  جيــدة، 
العالقة والمهمة بالمنطقة موجودة.

ربــط  بعــدم  تأكيــده  الوزيــر  وجــدد 
بــأي  فيهــا  يجــري  ومــا  الورشــة 

موضوع آخر.

وزير الخارجية: الورشة لن تؤثر على عالقاتنا مع الفلسطينيين
المحرر االقتصادي

وزير الخارجية يتحدث للصحافيين

لــدى  البحريــن  ســفير  أبــدى 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
آل  راشــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
خليفــة تفاؤلــه مــن نجــاح ورشــة 
“الســالم مــن أجل االزدهــار” التي 
خــالل  مــن  المنامــة  تســتضيفها 
التنمويــة  المشــروعات  تنفيــذ 
إلــى  تهــدف  والتــي  المطروحــة 
معيشــة  مســتوى  تحســين 

الفلسطينيين وشعوب المنطقة.

وربــط ذلــك بالتواجــد الكبيــر من 
معظــم الجهــات والــدول، مؤكــدا 
أن الجميــع يرغــب في رؤية هذه 
المشــروعات تنفــذ وأن تقام على 

أرض الواقع.
أن  إلــى  عبــدهللا  الشــيخ  وأشــار 
الورشــة تتميــز فــي كونهــا تحمل 
كل  عــن  مختلفــة  ورؤيــة  نظــرة 
اإلجــراءات والحلــول التي كانت 

تطرح سابقا.
تســعى  الــذي  الهــدف  أن  وأكــد 
إليــه جميــع الــدول هــو تحســين 
الفلســطينيين  معيشــية  وضــع 
خــالل  مــن  المنطقــة  وشــعوب 
المشــاريع التنموية التي ستمولها 

الحكومات والقطاع الخاص.

سفيرنا بواشنطن: الهدف تحسين معيشة الفلسطينيين

سفير المنامة لدى واشنطن 

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

 179 مشروًعا.. 
وطريق بين 

الضفة وغزة بـ 5 
مليارات دوالر

أكــد ســفير الواليات المتحدة األميركيــة لدى المنامة 
أجــل  مــن  “الســالم  ورشــة  أن  ســيبيريل  جاســتين 
االزدهــار” ليســت مؤتمر تعهد لدفع األمــوال من قبل 

الحكومات.
وأضــاف أنهــا جــاءت لتحديــد الفــرص ووضع خطط 
وطرق جديدة لتطوير وتنمية االقتصاد الفلســطيني 

وضمان مستقبل أفضل وآمن لهم.
وبين ســيبيريل في حديث للصحافيين على هامش 
انطــالق فعاليــات الورشــة بالمنامة أمــس، أن الخطة 
تظهــر وجود فــرص حقيقية لخلق مســتقبل مختلف 
فتــح  خــالل  مــن  ككل  والمنطقــة  للفلســطينيين 
االقتصــاد الفلســطيني وتطوير اإلنســان الفلســطيني 

وإنعاش الطاقة الخالقة للمنطقة. 
وأضاف “نحن متحمسون جدا”.

 وأوضــح أن األمــوال ســتجمع مــن المانحيــن ومــن 
المستثمرين الذي سيعتمد عليهم في تنفيذ وإطالق 

مشروعات خاصة.
واعتبر الورشة فرصة جديدة وعظيمة لبحث خالف 

قديم وصعب جدا حول الحل. 
الحــدث  هــذا  الســتضافتها  للبحريــن  شــكره  وجــدد 
المهــم، مشــيرا إلــى العالقــات القوية وقرب الشــراكة 
بيــن واشــنطن والمنامــة والتي كانت ســببا لعقد هذه 

الورشة هنا.

اعتبــر الرئيس التنفيذي لمجموعة بالكســتون األميركية 
ســتيفن شــوارزمان، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة إعمار 
العقاريــة اإلماراتيــة محمد العبــار، إن الرؤية االقتصادية 
كوشــنر  جاريــد  األبيــض  البيــت  مستشــار  قدمهــا  التــي 
العبــار  للتنفيــذ. واشــترط  الفلســطينية قابلــة  لألراضــي 
وشــوارزمان فــي جلســة حواريــة علــى هامــش افتتــاح 
ورشــة “الســالم مــن أجــل االزدهــار” فــي المنامــة أمــس، 
ذلــك بتوافــر األمان. وقال العبار إن القضية الفلســطينية 
قريبة على قلب كل عربي، وبالتالي فإن إيجاد الحل لها 
حلــم لــكل واحــد منــا، وبالتالــي فــإن المشــاريع والدخول 

باالستثمارات تعد مهمة لنا جميعا.
وتابــع “أشــعر بأننــي أمثل الفلســطينيين ونريــد عمل كل 

شيء ألجلهم”.
وأكد أن الشباب الفلسطيني يعتبر األفضل بالعقول على 

المستوى العربي، ولكن يجب تمكينهم.
أنــه ال يوجــد اســتثمار أو  إلــى  العبــار عــاد ليشــير  لكــن 

مشــروع مــن دون مخاطر، مدلــال بالكثير مــن النجاحات 
التي حققتها شركته في العديد من المواقع حول العالم، 

وضاربا مشروعاتهم في مصر ولبنان كمثال حي.
وبيــن أن هنــاك ضــرورة إليجــاد وتجهيــز بنيــة تحتيــة 

وتسهيل حركة الدخول والخروج للضفة وغزة.
مــن جهتــه، عــاد شــوارزمان لينتقــد حجــم المبالــغ فــي 
الرؤيــة، معتبــرا أنهــا ليســت بالقــدر الكافــي مــن الناحيــة 

الماليــة، )...( خصصــت 27 مليــار دوالر للفلســطينيين مع 
مســاهمة رأســمالية ال تتعدى الـ 20 %، وهو ليس بالقدر 

الكبير”.
وأضــاف “أعتقد بأن المســتثمرين في الغرب ســيتوخون 
الحذر الشــديد في البداية، لكنهم ســيأتون إذا كان هناك 

عائد مجز”.
وأدار الجلسة الكاتب والمذيع البريطاني نيك جوينج.

رئيسا “إعمار” و”بالكستون”: خطة كوشنر قابلة للتنفيذسيبيريل: الورشة ليست مؤتمر تعهد لدفع األموال

محمد العبارجاستين سيبيريل ستيفن شوارزمان
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-83871( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا اس���امة محمد عبدهللا المطوع  بطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد جعفر محمد عبدهللا محمد المطوع 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

2-90367
االسم التجاري

نجمة المطوع للحام وتنصنيع األلمنيوم

 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليها مالك شركة جاياشيكار مانجمنت ش.ش.و لمالكها باجيرو جاياشيكار 

والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 120922، طالب���ا تحويل الش���كل القانوني 

للش���ركة المذك���ورة إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 

5٫000.000 د.ب )خمسة آالف ذينار بحريني( ، بين كل من: 

BANGARU JAYA SHEKAR .1

 HEMA JAYA SHEKAR .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )85476( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 120922 

 تاريخ: 24/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-67219( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ابراقية منجمنت ش.ش.و لمالكتها فنيتها فيليكس

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
الس���يد / VINITHA FELIX باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ابراقية منجمنت 
ش.ش.و لمالكتها فنيتها فيليكس، المس���جلة كش���ركة الشخص الواحد بموجب 
القيد رقم 122263، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها من الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 
إعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مؤسسة االعتماد 
االفضل للتكنولوجيا الصناعية ذ.م.م

القيد: 97140

 تاريخ: 24/6/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة مؤسس���ة االعتماد االفضل للتكنولوجي���ا الصناعية ذ.م.م، 

المس���جلة بموجب القيد رقم 97140، طالبين تغيير االس���م التجاري من مؤسس���ة 

االعتماد االفضل للتكنولوجيا الصناعية ذ.م.م الى هيسيجن تكنولوجيز ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة أليان���ز كمبيوتر ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد 
رق���م 90817، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  علي يوس���ف اكبر علي 

رضا مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 38383808 )973+(
ali@alireza-group.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة اب���راج الحطيم ل���أدارة والعق���ارات ش.ش.و 
لمالكها عالء محمد مهدي حمود الكردي المس���جلة بموجب القيد رقم 1-103037، 
بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة/  ع���الء محم���د مهدي حم���ود الكردي 

مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39220203 )973+(
alaa.alhateem@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار المالك لشركة خليج اوهايو ش.ش.و لمالكتها ليلي طاهر عبدلله
 المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 102768-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن 

السادة/  طاهر عبدلله مرهون جاسم الساري مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: طاهر عبدلله مرهون جاسم الساري

رقم الموبايل: 39454401 )973+(
taher.marhoon@gmail.com :البريد االلكتروني

بن���اء على قرار المالكة لش���ركة نيش���ا جوزيف لإلستش���ارة ش.ش.و لمالكتها نيش���ا 
جوزي���ف أني���ل كان���ور  المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 121074، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السادة/  NEESHA JOSEPH مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
NEESHA JOSEPH :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36901390 )973+(
neesha.joseph@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة أليانز كمبيوتر ذ.م.م

القيد: 90817

 تاريخ: 17/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة ابراج الحطيم لألدارة والعقارات 

ش.ش.و لمالكها عالء محمد مهدي حمود الكردي
سجل تجاري رقم 1-103037

 تاريخ: 10/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة خليج اوهايو ش.ش.و لمالكتها 

ليلي طاهر عبدلله
سجل تجاري رقم 1-102468

 تاريخ: 24/6/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة نيشا جوزيف لإلستشارة ش.ش.و لمالكتها نيشا جوزيف أنيل كانور
سجل تجاري رقم 121074

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-68238( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن ادن���اه: الس���يد عب���دهللا عبدالرزاق ام���ان هللا الخاج���ة بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد حسن علي السيد حسن 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

108870-1
االسم التجاري

بروفشنز لتصليح السيارات

17/6/2019
 

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  

إليه���ا مك���ي احمد حس���ن ش���ملوه صاح���ب صياغة س���الي )مؤسس���ة فردية(

والمس���جلة بموجب القي���د رقم 1-11029، طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية 

إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة لتصب���ح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم: 

TARIQ MEHMOOD .1

 SUMERA TARIQ .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 11029-1 

 تاريخ: 24/6/2019
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 للمزيد من
العقارات

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823
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L004851
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L003824
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Ref No. 
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437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة شركة النديم لتقنية المعلومات

القيد: 34386

 تاريخ: 24/6/2019

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

بشأن تغيير اسم اس جي ام ألصالح الهواتف شركة 
تضامن بحرينية

القيد: 121649

 تاريخ: 6/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة ش���ركة النديم لتقنية المعلومات، المس���جلة بموجب القيد 

رق���م 34386، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري م���ن ش���ركة ش���ركة الندي���م لتقني���ة 

المعلومات الى شركة أطياف للحلول اإللكترونية ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب الش���ركة المذكورة، المس���جلة بموجب القيد رقم 121649، طالبا 

تغيير اسم اس جي ام ألصالح الهواتف شركة تضامن بحرينية الى اس جي لبيع 

المواد الغذائية شركة تضامن بحرينية

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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بوتين يلتقي ولي العهد 
السعودي في قمة العشرين

أكد الكرملين، أمس الثالثاء، أن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين سيجتمع هذا 

األسبوع مع ولي العهد السعودي االمير 
محمد بن سلمان، على هامش قمة 

مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا 
اليابانية. وقال المتحدث باسم الكرملين 

دميتري بيسكوف ردا على سؤال عما 
إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وبن 

سلمان مباحثات على هامش القمة: 
“نعم، يجري التحضير لها”، مؤكدا أن 

االستعدادات لهذه المباحثات مستمرة 
على قدم وساق. ويأتي االجتماع قبل 

أيام من لقاء أعضاء منظمة أوبك 
والدول المنتجة للنفط من خارج 

المنظمة في مطلع يوليو.

بولتون: طهران النووية تهدد أمن المنطقة.. وكل الخيارات مطروحة

ترامب يهدد برد “كاسح” على أي هجوم إيراني

هــدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الثالثــاء، بالرد “بقوة كبيرة وكاســحة” علــى أي هجوم إيراني ضــد أهداف أميركية، مشــيرا إلى أن الشــعب اإليراني 
“الرائع” يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البالد.

وقــال ترامــب فــي تغريــدات علــى حســابه 
اإليرانيــة  “القيــادة  تويتــر:  فــي  الرســمي 
أو  )اللطــف(  مثــل  كلمــات  معنــى  تفهــم  ال 
فــإن  لألســف  أبــدا.  تفهمهــا  لــم  )الرحمــة(، 
الشــيء الــذي يفهمونــه هــو القــوة والنفــوذ، 
والواليــات المتحــدة األميركيــة هــي أقــوى 
قوة عسكرية في العالم، باستثمارات بلغت 
العاميــن  مــدار  علــى  دوالر  تريليــون   1.5

الماضيين وحدهما”.
وأضــاف: “الشــعب اإليرانــي الرائــع يعانــي، 
قيادتهــم  اإلطــالق.  علــى  ســبب  أي  ودون 
تنفــق أموالهــا كلهــا علــى اإلرهــاب، والقليل 

على أي شيء آخر”.
إلــى  األميركــي  الرئيــس  تطــرق  كمــا 
صــدرت،  التــي  اإليرانيــة  التصريحــات 
الثالثــاء، والتــي قــال فيهــا الرئيــس حســن 
فرضتهــا  التــي  “العقوبــات  إن  روحانــي 
الواليــات المتحــدة علــى كبــار المســؤولين 
كــذب واشــنطن بشــأن  اإليرانييــن تكشــف 

عرض إجراء مفاوضات”.
وكان ترامــب قد وّقــع، االثنين، أمرا يفرض 
عقوبــات “مشــددة” علــى النظــام اإليرانــي، 
ووزيــر  خامنئــي،  علــي  المرشــد  تســتهدف 
وقــادة  ظريــف،  جــواد  محمــد  خارجيتــه، 
فــي الحــرس الثــوري، عقب إســقاط األخير 
طائرة أميركية مســيرة فوق المياه الدولية 

األسبوع الماضي.
أمــس:  ترامــب،  قــال  روحانــي،  علــى  وردا 
“التصريحــات اإليرانية التي صدرت جاهلة 
ال  أنهــم  علــى  فقــط  تــدل  ومهينــة،  للغايــة 

يفهمون الواقع”.
وصّعد الرئيــس األميركي من لهجته، قائال: 
“أي هجــوم مــن جانب إيران على أي شــيء 
أميركي ســوف ُيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. 

وفي بعض الجوانب، فإن كاسحة تعني 
المحو. ال مزيد من جون كيري وأوباما! )في 
إشــارة إلى السياســات التي اتبعهــا الرئيس 

األميركي السابق ووزير خارجيته(”.

أمن المنطقة

قال مستشار األمن القومي األميركي جون 
تهديــدا  تشــكل  إيــران  إن  أمــس،  بولتــون، 
لــكل المنطقــة جــراء ســلوكها وصواريخهــا 
إلــى أن كل الخيــارات  الباليســتية، مشــيرا 
ال تــزال مطروحــة علــى الطاولــة بخصوص 

إيران.
العقوبــات  أن  يعتقــد  إنــه  بولتــون،  وقــال 
علــى  واشــنطن  تمارســها  التــي  والضغــوط 
طاولــة  إلــى  بــه  ســتدفع  اإليرانــي  النظــام 

المفاوضات.
ختــام  فــي  صحفــي  مؤتمــر  فــي  وأضــاف 
القمــة األمنية الثالثيــة التي جمعت كل من 
إســرائيل وروســيا والواليــات المتحــدة في 
القــدس، أن طهــران ال تظهــر حاليــا جديــة 
بالشــأن الحــل الدبلوماســي، لكــن العقوبات 
ســتدفعها فــي نهايــة المطــاف إلــى إجــراء 

الحوار مع أميركا.
وقــال بولتــون “تــرك الرئيــس ترامــب الباب 
مفتوحــا أمــام إجــراء مفاوضــات حقيقيــة 
النوويــة  األســلحة  برنامــج  علــى  للقضــاء 
اإليرانــي بشــكل كامــل يمكــن التحقــق منــه 
وعلى أنظمة إطالق صواريخها الباليســتية 

وعلــى دعمهــا لإلرهــاب الدولــي وتصرفاتها 
الخبيثة األخرى في أنحاء العالم”.

انتهاك نووي

أعلن مسؤول إيراني كبير أن بالده ستوقف 
االلتــزام ببندين آخرين مــن االتفاق الدولي 
حــول برنامجهــا النــووي اعتبارًا من الســابع 
مــن يوليــو، حســب مــا نقلــت وكالــة أنبــاء 
“فــارس” أمس. وقال أمين المجلس األعلى 
لألمــن القومــي فــي إيــران علــي شــمخاني: 
“اعتبارًا من 7 يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية 
بشــكل جــاد فــي تقليــص التزامــات إيــران” 
ضمــن االتفــاق النــووي. ووصــف شــمخاني 
البيــان األوروبــي األخير الهــادف إلى زيادة 
الضغــط علــى إيــران لالســتمرار فــي تنفيــذ 

التزاماتها، بأنه “صلف سياسي”. 
وذكر شمخاني أن الدول األوروبية الموقعة 

على االتفاق لم تفعل ما يكفي إلنقاذه.

سيناريو خطير

مــن جهتــه حــّذر وزيــر الخارجيــة الفرنســي 

جــان ايــف لودريــان مــن أن انتهــاك إيــران 
النــووي سيشــكل “خطــأ فادحــًا”  لالتفــاق 
الــذي تمارســه  و”ردًا ســيئًا علــى الضغــط 

الواليات المتحدة” على طهران.
وقال أمام الجمعية الوطنية إن “الخارجية 
الفرنســية واأللمانية والبريطانية تحركت 
بكامــل أجهزتها لجعل إيران تفهم أن ذلك 
لن يكون في مصلحتها”، داعيًا إلى “العمل 

معًا لتجّنب التصعيد”.
وقالــت وكالــة اإلعــالم الروســية نقــال عــن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، 
يتطــور  إيــران  حــول  الوضــع  إن  أمــس، 

باتجاه سيناريو خطير.
واشــنطن  بيــن  التوتــر  منســوب  وارتفــع 
وطهــران منذ انســحاب الواليات المتحدة 
فــي مايــو 2018 من االتفــاق الدولي حول 
البرنامج النووي اإليراني الذي تم التوصل 
إليــه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض 
لتحــرم  إيــران،  علــى  مشــددة  عقوبــات 
طهــران مــن مكاســب اقتصاديــة انتظــرت 

الحصول عليها من االتفاق.

عواصم ـ وكاالت

موسكو ـ رويترز

الرئيس األميركي دونالد ترامب

القدس المحتلة ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةاسطنبول ـ أ ف ب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثالثاء أن بالده ستتسلم منظومة 
صواريخ “إس400-” الدفاعية الروسية في يوليو، في إطار صفقة أثارت حفيظة 

واشنطن.

وقال إردوغان في خطاب متلفز يســبق لقاء 
مرتقًبــا مع الرئيــس األميركــي دونالد ترامب 
علــى هامــش قمــة مجموعــة العشــرين هــذا 
“مســألة منظومــة  إن  اليابــان  فــي  األســبوع 
ولــن  بســيادتنا  مباشــرة  مرتبطــة  إس400- 
نتراجــع عنها”. وأضاف “إن شــاء هللا، ســيبدأ 
تســليم إس400- الشــهر المقبل”. وأوضح أن 

تركيــا “ال تحتــاج للحصــول علــى إذن من 
أجل ســد احتياجاتها األمنية، فضالً 

للضغــوط”. وتعهــد  الرضــوخ  عــن 
عالقاتــه  باســتخدام  إردوغــان 
األميركــي  نظيــرة  مــع  الجيــدة 
للتخفيــف  ترامــب  دونالــد 

عندمــا  التوتــرات  مــن 
هامــش  علــى  يجتمعــان 
العشــرين  مجموعــة  قمــة 

فــي أوســاكا باليابــان فــي وقــت الحــق هــذا 
األســبوع. وأمهلــت الواليــات المتحــدة تركيا 
المنضويــة فــي حلــف شــمال األطلســي حتى 
31 يوليــو للتراجــع عــن شــراء منظومة إس-
عليهــا  عقوبــات  فــرض  فســيتم  وإال   400
وتعليق مشاركتها في برنامج مقاتالت “إف-
35”.  وتخطــط تركيــا لشــراء مئــة مقاتلة من 
طــراز إف35- وأبرمت عقودًا مربحة 

لصناعة قطع للطائرة.
وتدهورت العالقات بين أنقرة 
وواشــنطن علــى خلفيــة عــدة 
مسائل، بما في ذلك االتفاقية 
المرتبطــة بمنظومــة إس400- 
لفصائــل  األميركــي  والدعــم 
تركيــا  تعتبرهــا  ســورية  كرديــة 

“إرهابية”.

قالــت صحيفــة “االنتباهــة” الســودانية إن محاكمــة الرئيس المعزول عمر البشــير 
في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة.

وأوضــح المصــدر أن البشــير ســيحاكم فــي 
الخرطــوم علــى كافــة الجرائــم المتهــم بهــا 
مــن قبل المحكمــة الجنائيــة الدولية، أبرزها 
وأعلــن  دارفــور.  إقليــم  فــي  اإلبــادة  تهمــة 
المجلــس العســكري االنتقالــي عدم الســماح 
بمحاكمة أي ســوداني خارج البالد، قائال إن 
محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة. 
ويخضع البشــير لمذكرتــي توقيف دوليتين 
أصدرتهمــا المحكمة الجنائية الدولية عامي 
2009 و2010 بتهمــة اإلبــادة وجرائــم ضــد 

اإلنســانية وجرائم حــرب ارتكبت في 
دارفور بين عامي 2003 و 2008.
الفئويــة  اللجنــة  رئيــس  وذكــر 
بالمجلــس، صــالح  واالجتماعيــة 
عبد الخالــق، أن مدعي المحكمة 

طالــب  الجنائيــة 
ت  لســلطا ا

الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  البشــير  بتقديــم 
الســودان،  داخــل  محاكمتــه  أو  الدوليــة 
بمحاكمتــه  يرحبــون  أنهــم  إلــى  ولفــت 
بالداخــل. وأضاف “القضاء قادر على ذلك، 
الكاملــة،  واالســتقاللية  بالنزاهــة  ويتمتــع 
مــن  أفضــل  ليســوا  األوروبيــون  والقضــاة 
الســودانيين ال علمــا وال أخالقــا، وليســوا 
أكثــر حرصا مّنا على حقوق الســودانيين”. 
وحكم البشــير السودان على مدى 30 عاما 
حاشــدة  تظاهــرات  عقــب  إطاحتــه،  قبــل 
هــزت البــالد منــذ ديســمبر 2018. 
ووجهت نيابة مكافحة الفســاد 
تحــت  تنــدرج  تهمــا  للبشــير 
األجنبــي  النقــد  حيــازة  مــواد 
والثراء الحــرام، ومخالفة أمر 
الطــوارئ وحيازة نقد ســوداني 

يتجاوز المبلغ المسموح.

قــال رئيــس وزراء إســرائيل بنياميــن نتنياهو إن إســرائيل والواليــات المتحدة 
وروســيا تريــد لســوريا العيــش بســالم، وإن رحيــل كافة القــوات األجنبيــة عنها 

سيصب في مصلحة الدول الثالث وسوريا نفسها.

أعمــال  انطــالق  قبيــل  لــه  كلمــة  وفي 
االجتمــاع األمنــي اإلســرائيلي الروســي 
الثالثــاء،  أمــس  القــدس  األميركــي فــي 
دعــا نتنياهــو إلــى ضــرورة انســحاب كل 
القوات األجنبية التي دخلت ســوريا بعد 
عــام 2011”، وقــال إن إســرائيل تدخلت 
“مئــات المــرات” لمنــع إيــران مــن التجذر 
عسكريا في سوريا، ومؤكدا أن تل أبيب 

ستواصل العمل على منع طهران 
اســتخدام ســوريا منصــة  مــن 
إلطــالق هجمــات علــى الدولة 
العبرية وأنها سترد بقوة على 

أي اعتداء عليها.
وقــال نتنياهــو إن لتــل أبيــب 

هدفــا  وموســكو  وواشــنطن 
مشــتركا هــو رؤية ســوريا 

بلــدا ســلميا ومســتقرا وآمنــا، معتبــرا أن 
تحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق هدف 
مشــترك آخــر يتمثــل فــي رحيــل القوات 
األجنبيــة عن ســوريا، وقــال: “نتطلع إلى 

بحث السبل إلنجاز هذه المهمة”.
مــن جانبــه، شــدد أميــن مجلــس األمــن 
الــذي  باتروشــيف،  ســيرغي  الروســي 
يشــارك في االجتماع الثالثي إلى جانب 
نظيريــه األميركي جــون بولتون 
واإلســرائيلي مئير بن شــبات، 
علــى ضــرورة إحــالل الســالم 
علــى  والحفــاظ  ســوريا  فــي 
وســيادتها،  أراضيهــا  وحــدة 
مشــيرا إلى الجهــود التي تبذلها 
روســيا لمكافحــة اإلرهــاب في 

هذا البلد.

نتنياهو: يجب أن تعيش سوريا بسالممحاكمة البشير على الهواء مباشرةإردوغان: “لن نتراجع” عن “إس - 400”
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القاهرة ـ وكاالت

الرباط ـ أ ف ب

أعلنــت وزارة الداخليــة المصريــة، أمس 
الثالثــاء، القبــض علــى 8 عناصــر تابعــة 
بتوجيــه  يقومــون  اإلخــوان،  لجماعــة 
العناصــر التــي تعمــل على تنفيــذ أعمال 

عدائية ضد الدولة.
بيــان،  فــي  الداخليــة،  وزارة  وأضافــت 
أن الســلطات األمنيــة المصريــة عثــرت 
بحوزة المضبوطيــن على أوراق لخطط 
كانت مجهزة الســتهداف بعض منشــآت 
الدولــة خــالل احتفــاالت الثالثيــن مــن 

يونيو، كما عثر على مبالغ مالية لتمويل 
تلك العمليات اإلرهابية.

تحديــد  جــرى  أنــه  ذاتــه  البيــان  وأكــد 
واســتهداف 19 شــركة وكيان اقتصادي 
تديــره بعض القيــادات اإلخوانية بطرق 

سرية.
جماعــة  المصريــة  الحكومــة  وتتهــم 
اإلخــوان بالوقــوف وراء العنــف الدائــر 
فــي مصــر، كمــا تتهمهــا بتدبيــر عــدد من 
الهجمات اإلرهابية، التي شهدتها البالد.

أعلنت الشرطة المغربية، أمس الثالثاء، 
تفكيــك خليــة إرهابية مكونــة من أربعة 
أفــراد موالين لتنظيم داعش، ينشــطون 

بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.
العمليــة  هــذه  أن  للشــرطة  بيــان  وأكــد 
مكنــت أيضــا مــن اكتشــاف بقايــا مــواد 
اســتعمالها  تــم  ومعــدات  كيماويــة 
لتحضيــر مواد متفجــرة بضيعة بمنطقة 
أوريــكا )ضواحــي مراكــش( فــي ملكيــة 

عائلة أحد أعضاء هذه الخلية.

وأضــاف المصــدر أن األبحــاث أدت إلــى 
حجز أجهزة إلكترونية وأســلحة بيضاء 

ومعدات أخرى بحوزة الموقوفين.
بحســب،  األوليــة  األبحــاث  وكشــفت 
الخليــة  هــذه  زعيــم  أن  أمنــي،  مصــدر 
اإلرهابية قام باســتقطاب وتأطير أفراد 
مشــبوهة  عالقــات  ونســج  مجموعتــه، 
بهــدف  بالخــارج  ينشــطون  أفــراد   مــع 
عمليــات  لتنفيــذ  واإلعــداد  التخطيــط 

إرهابية خطيرة بالمملكة.

مصر.. اعتقال عناصر إخوانية تخطط ألعمال عدائية

المغرب يفكك خلية داعشية ويعتقل عناصرها

الرياض ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

أعلــن المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، العقيــد الركن تركي المالكي، أمــس الثالثاء، أن 
القــوات الخاصــة الســعودية ونظيرتهــا اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، ألقــت خاللها القبض على أمير تنظيم 

داعش اإلرهابي في اليمن، الملقب بـ”أبو أسامة المهاجر”، وفق ما أوردت وكالة األنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضــاف المالكي أنه تم خالل العملية النوعية 
القبــض أيضــا علــى المســؤول المالــي للتنظيــم 
اإلرهابــي وعــدد مــن أعضــاء تنظيــم داعــش 

المرافقين له.
وأوضــح المتحــدث باســم قــوات التحالــف أن 
“المراقبة المستمرة ألحد المنازل أثبتت وجود 
داعــش  تنظيــم  مــن  وأعضــاء  التنظيــم  أميــر 

وكذلك وجود ثالث نساء وثالثة أطفال”.
 10 العمليــة اســتمرت مــدة  الملكــي أن  وبّيــن 
دقائــق منذ بدايــة الهجوم وإلقــاء القبض على 
الخاصــة  المضبوطــات  وحصــر  المطلوبيــن 
باإلرهابييــن والتنظيم، ونتج عن العملية إلقاء 
القبــض علــى أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من 
التنظيــم ولــم يصــب أيا مــن النســاء واالطفال 
داخل المنزل، ولم يكن هناك أي اضرار جانبية 

بالمدنيين.
وتابــع: “كذلــك أســفرت العمليــة عــن مصــادرة 
عــدد مــن )األســلحة والذخيرة، أجهــزة البتوب 

العمــالت،  بمختلــف  ماليــة  مبالــغ  وكمبيوتــر، 
أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال( 

وغيرها من المقبوضات”.

أكــد مجلــس الــوزراء الســعودي، أمــس الثالثاء، أن اســتمرار األعمــال العدائيــة والعمليات اإلرهابية لمليشــيات الحوثــي الموالية 
إليران بإطالق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار يمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا لألمن اإلقليمي والدولي.

وشــدد مجلــس الــوزراء الســعودي علــى الحــق المشــروع لقيــادة 
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ اإلجراءات 
والتدابيــر الالزمــة للتعامل مع هــذه األعمال العدائيــة واإلرهابية 
والتجــاوزات غيــر األخالقيــة، وبمــا يتوافــق مــع قواعــد القانــون 

الدولي اإلنساني.
ورحب مجلس الوزراء ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كال من 
الســعودية، اإلمــارات، المملكة المتحــدة، والواليات المتحدة، وما 
عبــر عنــه من قلــق بشــأن التوتر المتصاعــد في المنطقــة والخطر 
الذي يشــكله النشــاط اإليراني المزعزع للســالم واألمن في اليمن 

والمنطقة بأسرها.
الى ذلك، قال برنامج الغذاء العالمي، أمس الثالثاء، أن الحوثيين 
منعــوا دخــول شــحنة كانــت ســتطعم نحــو 100 ألــف عائلــة على 
حافــة المجاعــة. وجــاء هــذا التصريح الصــادم من قبــل المنظمة 
الدولية بعد أيام من تعليق جزئي لتقديم المســاعدات اإلنســانية، 

بسبب اتهامات البرنامج للحوثيين بسرقة المساعدات.
وكان مديــر برنامــج األغذية التابع لألمــم المتحدة، ديفيد بيزلي، 

قــد حــذر مــن البدء فــي تعليق المســاعدات الغذائية فــي اليمن 
تدريجيــًا، بســبب تحويلهــا إلــى أغــراض غيــر المخصصــة لهــا 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  العمــل  اســتقاللية  وغيــاب 

الميليشيات الحوثية.

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن

المنظمة الدولية حذرت المجتمع الدولي من كارثة وشيكة في اليمن

فــي عملية نوعيــة ناجحــة للقــوات الخاصة الســعودية االنقالبيون يســرقون شحنة إطعام 100 ألف عائلة يمنية
القبض على أمير “داعش” باليمن السعودية: الحوثيون يهددون األمن الدولي
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اشغل وقتك بالفرح
دائًمــا أذكــر عبــارات ســمو رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا، حيــن يلتقينــا 
ه دائًما  بمجلســه: اشــغلوا أيامكــم بالفــرح وازرعوا االبتســامة، ابحثوا عن الســعادة. كان همُّ
فرح وســعادة الناس، يعشــق الحياة ويحث على إقامة المناســبات الســعيدة، يبارك للجميع 
بأفراحهم ويســعد حين يرى الناس من حوله ســعداء، أذكر كلماته المرحة دائًما وتعليقاته 
الخفيفــة مــع زوار مجلســه وهــو يتبــادل األحاديث الودية بمرح وســعادة، فيخــرج الجميع 
من مجلسه واالبتسامة تعلو وجوههم، تذكرت ذلك وأنا أستعيد هذه الروح البهيجة التي 
يســتقبل فيهــا أبناءه بمختلف الظروف حتى بوقــت المحن، فتراه يمدهم باألمل والتفاؤل 
والحيويــة، حيــن يداعــب البعــض بكلمات رقيقــة وعبارات ملئهــا المرح واالنشــراح، فتجد 
حتــى الــذي يأتــي بذلــك الصباح وبنفســه بعض الضيق يخــرج وقد امتألت روحــه بالبهجة 
وهو يستمع لحديث سموه، هذا هو خليفة بن سلمان، فبقدر ما يواجه األمور بحزم وشدة 
وبقدر ما يركب الصعاب ويذلها، بقدر ما هو منشــرح ومبتهج بمن حوله، أذكر ســموه بكل 

يوم وكل مناسبة بخصاله المتعددة التي تجمع كل المشاعر السعيدة.
وأنا أرى الناس اليوم قلقين، متوترين بسبب األزمة بالمنطقة تطغى على حياتهم أحاديث 
الحرب والتداعيات، أشعر بأن الحياة ال تسير هكذا، بل يجب أن نعيشها، ونمضي بحياتنا 
الطبيعيــة، نــزرع االبتســامات، كمــا يعيــش اآلخــرون بالعالــم وهــم بغايــة المــرح واالنطالق 
بحيويــة الصيف والبحر والســباحة ومباريات الكــرة وما يرافقها من حيوية، بينما األزمات 

الماليــة تحاصرهــم ومخاطر اإلرهاب تحيط بهم، لكنهــم أينما وليت نظرك تجد مهرجانات 
الصيــف المختلفــة حيث يحتفلون خاللها بمواســم الزهور واألبقــار والفواكه والخضروات، 
الشــعوب بالخارج تعيش وتفرح وتأكل وترقص وتلعب وتشــاهد مباريات عكس الشــعوب 
عندنــا مشــغولة بالفتــاوى والجهــاد وأخبــار الحــرب، يأتــي موســم الرطــب واللــوز والبابــاي 
والبمبــر وال أحــد يفكــر بعمــل مهرجــان لــه علــى األقــل مــن بــاب التذكيــر بــأن عندنــا فاكهــة 
موســمية تســتحق االحتفــال! والمقصــود هنــا اختــراع موســم للفــرح واالنطــالق حتى ولو 
احتفاالً بموسم الرطب الذي تأخر هذا العام، هل أرعبه هو اآلخر خبر الحرب؟ فكل فرصة 
يمكن اقتناصها للفرح مناســبة للناس لالنطالق، ففي سويســرا يحتفلون بالفراشــات وفي 
أســتراليا يحتفلــون بالبقــر وفــي هولندا يحتفلــون بالزهور وفي فرنســا يحتفلــون بالكروم 

وأنواعه، وهكذا يسير العالم.
ألم يحن الوقت بعد ألن ننظر حولنا ونبحث عن مناسبة تجعلنا نخترع الفرح ونطلقه بدال 
من العبوس وال تقولوا ظروف الحياة، ففي العالم من حولنا شــعوب ال يعلم بظروفها أحد 

تعيش بسعادة.
هللا يذكــرك بالخيــر يــا أبو علي وأنت تزرع االبتســامة على شــفاهنا، نتطلــع للقائك، حفظك 

هللا ورعاك.

تنويرة: ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «

opinions
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ahmedjuma44@yahoo.com
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على وزيرة الصحة النزول 
ا وتفقد الطوارئ ميدانيًّ

فــي عــام 2015 كتبت في هذه الزاوية بعــد تولي وزيرة الصحة فائقة 
الصالــح حقيبــة الــوزارة بأربعــة أشــهر فقــط )الوزيــرة فائقــة الصالــح 
لديهــا اآلن اإلحصائيــات الدقيقــة عــن كل المشــاكل وجوانــب القصــور 
فــي مجمــع الســلمانية الطبي من نقــص بعض األدوية بشــكل دائم في 
صيدليات الوزارة، إلى نقص األطباء في عدد من األقسام والوحدات، 
إلى تكدس مرضى الطوارئ في مســاحة صغيرة وطريقة تنفيذ نظام 
العالج في هذا القســم، وأيضا مشــاكل المراكز الصحية التي أصبحت 
تستقبل أعدادا من المرضى تفوق طاقتها االستيعابية، وكذلك حاجة 
بعــض المرافــق الصحيــة للتجديد وتجهيزهــا، واألخطــاء الطبية، وأن 
حــل كل تلــك المشــاكل والمالحظات ال يحتاج إلــى مجهودات خارقة، 
والتــركات الثقيلــة علــى طاولــة وزيــرة الصحــة الصالــح تحتــاج فقــط 
مزيدا من الخطوات الجادة واألساسية وتوحيد أسلوب العمل بصورة 

كاملة(.
لكن مع كل أســف مازالت مشــاكل مستشفى السلمانية كما هي، وكأنها 
تستعيد حيوتها وجمالها كهيكل له خصائصه ومميزاته، فقد شاء هللا 

أن تتعــرض ابنتــي الكبرى لوعكة صحيــة حادة تم على إثرها تحويلها 
فــورا مــن مركــز أنجنيــر الصحــي إلــى طــوارئ الســلمانية مســاء يــوم 
االثنيــن الماضــي، وما شــاهدته في طــوارئ الســلمانية ال يمكن تخيله، 
مرضى مكدســون بأختام االنتظار في القاعة بمختلف األمراض، وهنا 
ســألت نفســي... أيعقــل كل هــؤالء “محولين” من المراكــز الصحية، ثم 
كيف لثالثة أطباء تشخيص عدد كبير من المرضى، والحق يقال، كان 
األطبــاء يعملــون بجهد خارق وهمة وحيويــة، لكن نظرا لعدد المرضى 
فمــن الطبيعــي أن يكــون إيقــاع العمــل بطيئــا، والحالــة التــي أزعجتنــا 
وأدهشتنا “تذمر” ممرضة بحرينية في غرفة المعالجة وعدم احترامها 
ذوي المرضى، فالســؤال واالستفســار ممنوع وإن جاء الرد يكون مثل 

النار التي تحرق خارطة الوجوه.

أتصور أن على وزيرة الصحة النزول ميدانيا وتفقد الطوارئ وعدم  «
االكتفاء بتقارير ومالحظات المدراء والوكالء، فالعمل في الطوارئ 

يحتاج إلى تنظيم وإدارة أكثر مما هو عليه اآلن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

التقاعد بـّراق... ولكن!
قــد تبــدو كلمــة )تقاعد( براقة جًدا؛ لمن عاش منكم ســنواٍت من الكــّد والجّد والعمل، 
والســيما حيــن يكــون تقاعده مســاوًيا للخروج واالنعتاق من بيئــة غير مريحة لديه! 
والشك أن عاَلًما شبيًها بالُحلم قد راود المقبلين على التقاعد؛ الذين تخيلوا أنفسهم 
أحــراًرا بعــد قيود روتينية امتــدت عقودا! لذلك؛ تصبح برمجة )التقاعد( في عقولهم 
ُمســاوية لمكافــأة كبيــرة، تعنــي الراحــة، ويقابلهــا في االتجــاه النوم الهانئ، والســفر، 

واالستجمام، واالنطالقة الكبيرة نحو الحياة!  
جميلــة هــذه األحاســيس؛ فهــي تشــبه – إلــى حٍد كبيــر – الــوالدة؛ حيث َيعقــب األلَم، 
أمٌل، وثمٌر، ومولوٌد باسم! وأًيا ما تكون المسؤوليات؛ فإنها – على األقل – لن ُتقاس 
بوجع المخاض! األمر نفســه مع حاالت ما بعد التقاعد! ما يعني أنك – أيها المتقاعد 
– ســتتفرغ إلــى مهــاٍم والتزامــات أخــرى، ربمــا أهملتهــا، أو قّصــرت فيهــا! أو واجبات 
جديــدة خططــَت للقيام بها؛ بملْء إرادتك، وبتوجيــٍه من ذاتك، وليس بتعليمات من 

أحد!
أليس ذلك ممتًعا؟! التقاعد سُيحولك إلى مسؤول كبير، مشغوٍل بنفسه، ومن حوله، 
ومحيطه المجتمعي! سُيرجعك إلى عالقاتك – بدرجة 100 % - مع العائلة الصغيرة 
الجمعيــات؛ فتســاهم  الجيــران، واألصدقــاء، وربمــا تنضــم إلحــدى  مــع  والممتــدة، 
بخبرتــك النوعيــة، التــي ســتقدمها – بــكل طواعية وحب - إذ ســرعان ما ســيعتريك 

شعور بأهمية مشاركة اآلخرين مناسباِتهم؛ أفراَحهم قبل أتراحهم! 
قــد تبــدأ بتحســس بعض أوجاع جســدك التي َسّوْفـــت وماطلت فــي عالجها، والتي 
خططت – أكثر من إجازة – للشــروع في عمل شــيٍء حاســٍم تجاهها، ولكنك تعّذرت 
بعشرات الحجج التي تقف دونها! ها أنت ذا )َتـقُعد( اآلن؛ لتتفرغ لصحتك، ولياقتك! 
وِإْن لــم َيخــب الظــن؛ ســتلتحق ببرنامج رياضي، أو ناٍد متخصص، وســتضع لنفســك 

نظاًما غذائيا صحًيا، وستقتفي نصائحه حرًفا حرًفا، وبكل سرور، أليس كذلك؟
بعضكم َتقاعد، ال ليتقاعد.. بل ليتشاغل من جديد، وليبدأ رحلة عمل ثانية أو مشروًعا 
خاًصــا أو يمــارس هوايــة ما، أقــرب إلى طموحه الذي لــم يتحقق ســابَقا! وإلى أمانّيه 
التــي كانــت تتلجلــج فــي صــدره، وُتلــح عليــه ســنوات وســنوات، والتي حالــت دونها 

وظيفته الرسمية – ربما – وحان اآلن وقتها، وجهدها، ومالها، وحصادها، ومتعتها!

لكٍل )ِوجهة هو ُمّوليها(؛ ولكٍل طريقته في التقاعد؛ فإذا كان البعض يرى فيه  «
خيًرا، ونفًعا، وحرية؛ فذلك محمود! ولكن! كُل الرجاء أال ُيترك وقته مفتوًحا، 

يمضي على البركات؛ فتضيع أيامه سدى، وتختلط ببعضها، أو تتحول إلى 
روتين أسوأ من ذي قبل! قليل من التخطيط مطلوب، لكيال تضيق بنا 

المساحات، فنبحث عن تقاعد من التقاعد نفسه!.

د. زهرة حرم 

في حادثة خطأ طبي جديدة، بمستشــفى الســلمانية الطبي، شــكت المواطنة لبنى 
علي حسن لصحيفة “البالد” قبل أيام من أنه وبعد أن تم إدخال والدتها )54 سنة( 
مستشــفى الســلمانية يــوم 16 يونيــو الحالــي، إلجــراء عمليــة إزالة رحــم بالمنظار 
تمــت فــي اليــوم التالي، وبعــد إجراء العملية فــي الصباح الباكر، تــم أخذ المريضة 
إلــى الجنــاح مباشــرة، من دون أن يأخذوهــا لغرفة )اإلفاقة بعــد العملية(. وتضيف 
لبنــى: حيــن أحضرتهــا الممرضة لنا، كانــت خائفة ومرعوبة، وتردد بخوف شــديد: 
أوقظوها، وحين باشرنا بفحصها كانت “جثة هامدة”. وتتابع: بعدها قلنا للممرضة، 
إن نبــض الوالــدة ونفســها متوقفان تمامًا، باشــرت برعب بإخبــار طاقم الممرضات 
واألطباء، حيث سارعوا بالتحرك لها، بعد أن تعالى الصراخ من قبلنا، وحين بدأوا 
مباشرة عملهم، كان النبض والتنفس متوقفين بالفعل لفترة تجاوزت ثالث دقائق.
من يتحمل المسؤولية إن حدث أي مكروه لها بسبب هذا التقصير؟! لم يصطحبوها 
لغرفة العناية القصوى، ورفضوا في بداية األمر متعذرين بعدم وجود ســرير! إلى 
متــى يتحمــل المريــض المزيــد مــن المضاعفــات التــي تزيد مــن حالته وقــد يفارق 
بســببها الحيــاة؟! إلــى متــى سيســتمر هــذا االســتهتار والنقــص الدائــم في األســرة 
واألدويــة؟! وال يغيــب عنــا ما حدث قبل شــهور عندما تم اســتبعاد أحد المضادات 
الحيويــة الوريديــة بعد العثور على “جســم غريب” في إحــدى العبوات، كما ذكرت 
إحــدى الصحــف أن إحــدى الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي أحــد أقســام مستشــفى 
الســلمانية اكتشــفت أن الكميات المخزنة لديها من أحد أنواع المضادات الحيوية 
والمســتوردة مــن دولــة آســيوية، ضمــن االتجــاه لشــراء األدوية الجنيســة تحتوي 

بعض عبواتها على حشرات.
لألســف مستشــفى الســلمانية في ترد وتراجع، فرغم أهميته واكتظاظه بالمرضى 
وحاجتهــم لتلقــي العالج فيه نشــاهد كل يوم تجاوزات مختلفة وقصورا مســتمرا 
وأمراضــا ونقصــا فــي الخدمــات واألســرة واألدوية واالســتعاضة بأدويــة رخيصة 

الثمن!

سياسة غير مدروسة مازلنا نعاني منها، والعجز المالي الذي نواجهه  «
اليوم بالتأكيد سيكون على حساب الجودة وبالتالي صحة المواطن، 

ال يجب السكوت عن هذه المهزلة، يجب أن يتحمل هذه األخطاء 
المسؤولون في وزارة الصحة، فالوزارة المسؤولة عن التقصير، ال يجوز 
التالعب بصحة الناس، يجب تحسين مستوى األدوية التي تعطى لهم 

ووضع كل االحتياطات الالزمة من أسرة وأدوية ومستلزمات مهمة 
يحتاجها المريض كي يكون األطباء على استعداد كاف ألية حاالت طارئة 

وعدم التواني في تقديم العالج المناسب وذلك حفاظًا على أرواح 
المرضى وسالمتهم.

خطأ طبي جديد بـ “السلمانية”... إلى متى؟!

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

مــن المســلمات فــي علــم اإلدارة الحديــث أن القائــد اإلداري الناجــح هــو ذلك 
الشخص الذي يعمل على خلق أفكار مبدعة ومفيدة ألية مشكلة تواجهه في 
مؤسســته، لتنتــج هــذه األفكار بيئة عمل ناجحة، وأيضــًا يعتبر علماء اإلدارة 
أن اســتمرار اإلخفاقات لمدة زمنية طويلة وتراكمها دليل واضح وكبير على 
عجز المســؤول عن حلها وبالتالي البد من البحث عن البديل المناســب لهذه 

المهمة، فاإلبداع من أسس التجديد والتطوير المستمر.
فــي هــذا الســياق، يبــدو أن األمــور خرجــت عــن ســيطرة المســؤولين فــي 
مستشــفى الســلمانية الطبــي، واألدلــة علــى ذلك كثيــرة وال تحتــاج إلى جهد 
كبير. صحيفة “البالد” قامت مشــكورة بنشــر معاناة المرضى واســتمعت إلى 
األهالــي بــكل أمانــة ومــن منطــق األمانــة اإلعالمية التــي تؤمن بهــا، وتفاعل 

الشارع مع هذه القضايا التي لوالها لظلت مخبأة وغائبة عنهم.
مواقــع التواصــل االجتماعــي تنشــر بدورهــا مــا يتــم نشــره فــي الصحيفــة، 
وال حجــة للمســؤولين فــي المستشــفى بعــدم إحاطتهــم بهــا. اتصــل بــي أحد 
المراجعيــن قبــل أيــام واصفــا الوضــع الــذي يعيشــه المرضى في المستشــفى 
وتحديــدًا فــي العيــادات التابعــة بــدءا بالبحــث عــن موقــف للســيارة وليــس 

انتهاء بالدخول على الدكتور. 
أخطــاء طبيــة فادحة، خدمات طبية أقل من المســتوى، لجان تحقيق ُتعتمد 
لمباشــرة شــكاوى ال أحــد يعلــم بنتائجهــا وال إجراءاتهــا، مواعيــد للمرضــى 

بالسنوات واألشهر وآخرها أزمة األدوية المخجلة.

الزميل إبراهيم النهام نشر في عموده حقائق صادمة استقاها من  «
أصحاب الشأن بشكل مباشر ودقيق، روايات يندى لها الجبين ويرق 

لها القلب. بات من المؤكد أن إدارة مستشفى السلمانية الطبي تحتاج 
إلى وقفة جادة والبد من موقف حازم وصارم مع المقصرين ومواجهة 

اإلهمال اإلداري والطبي بال هوادة، فآالم الناس وحرقة قلوب أهالي 
المرضى آن لها أن ُتسمع وأن تتم معالجة الوضع الراهن وأن يتوقف 

هذا اإلهمال والتقصير.

ما الذي يجري في مستشفى السلمانية؟

عباس ناصر

Abbasnas82 
@gmail.com
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تحرك الالعبين والمدربين 
بطرق أبواب المحاكم 

وتقديم شكوى رسمية اتجاه 
األندية التي هضمت حقوقهم 

خطوة إيجابية، كون هذا األمر 
سيعيد الطمأنينة واألمل ألنفس 

هؤالء الذين صاموا وصمتوا لسنوات 
طويلة وسط ظروف قاسية.

لألسف الشديد طالبنا منذ زمٍن 
المسؤولين بالرياضة البحرينية 

الوقوف بجنب الالعبين والمدربين 
المهضومة حقهم من “كيد” 

األندية ولتخفيف حجم المشكلة، 
ولكن لم يكن أحد ليسمعنا، ليصل 

األمر اآلن ألروقة المحاكم التي 
ستكشف “الغث من السمين”.

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة باهتمام ودعم 
جيانــي إنفانتينــو رئيــس االتحــاد الدولي لكــرة القدم 
“الفيفــا” للرياضة البحرينيــة وحرصه على دعم اللعبة 
فــي البحريــن من أجل وصولها إلى أعلى المســتويات 

وتحقيق األهداف المرجوة.
 جــاء ذلــك، خالل اســتقبال ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
إنفانتينــو  الســيد جيانــي  الدولــي  لرئيــس االتحــاد  خليفــة 

بمناسبة زيارته للبالد.
وبحــث ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة مــع جياني 
إنفانتينو ســبل مواصلة تطوير كرة القدم البحرينية، حيث 
أكــد ســموه أن الكرة البحرينية تحظــى باهتمام ورعاية من 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظه هللا ورعاه ودعــم متواصل من 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األمين نائــب القائــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، مشــيًرا ســموه إلى أن 
هــذا االهتمــام والرعاية والدعــم أوصل الرياضــة البحرينية 
لتحقيق العديد من األهداف خالل الفترة القادمة وهو دافع 

لمزيد من النجاحات بإذن هللا في الفترة القادمة.
 وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة بالنجاحات 
المتميــزة التــي حققهــا االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم “الفيفا” 
علــى  النجاحــات  مــن  المزيــد  وتحقيــق  إنفانتينــو  برئاســة 
المســتوى اإلداري والفنــي واالرتقــاء بمنظومــة عملهــا بمــا 
يعود بالشكل اإليجابي على مسيرة االتحادات الكروية في 
مختلف قارات العالم، مؤكًدا سموه أن كرة القدم البحرينية 
حققــت االســتفادة مــن برامــج ودعــم االتحــاد الدولــي فــي 

الفترة الماضية، مبيًنا ســموه أن مملكة البحرين لها عالقات 
الدولــي ونحــرص دائمــًا علــى  مــع االتحــاد  تعــاون مميــزة 

تعزيزها لتحقيق األهداف. 
 وأضاف ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة “لقد حققنا 
العديــد مــن األهــداف في الفترة الماضيــة ونأمل أن نواصل 
تحقيــق أهدافنــا، ونؤمن أن الشــراكة الحقيقيــة مع االتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم ســيمهد الطريــق أمامنــا لالســتفادة من 
الخبــرات الكبيــرة والكــوادر المتميــزة التي يمتلكهــا االتحاد 
الدولــي والــذي يحــرص علــى تقديــم كامــل الدعــم لكافــة 
االتحــاد  وباألخــص  مظلتــه  تحــت  المنضويــة  االتحــادات 
البحرينــي، ونقــدم لرئيــس االتحــاد كل الشــكر علــى تعاونــه 

المستمر”.
 وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن الزيــارة 
الســابقة لرئيس االتحاد جياني إنفانتينو حققت العديد من 
المكاسب بعد مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير 
كــرة القــدم البحرينيــة، مشــيًرا ســموه إلــى أن زيــارة اليــوم 
تؤكــد حرصــه علــى متابعــة كافــة األمــور من أجــل مواصلة 
االزدهــار بالرياضــة البحرينيــة وبالتحديد كرة القــدم، مبيًنا 
ســموه أننا نتطلع لبناء شــراكة أساســية مــع االتحاد الدولي 

لتحقيق خطط تطوير كرة القدم البحرينية.
 مــن جانبــه، أعرب جياني إنفانتينوعن بالغ شــكره وتقديره 

لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حسن االستقبال 
وحرص ســموه على مواصلة االزدهــار بالرياضة البحرينية، 
مشــيًرا إلــى أن الرياضــة البحرينيــة حققت نقلــة نوعية في 
ــا لكرة القدم البحرينية كل التوفيق  الفتــرة الماضية ومتمنيًّ

والنجاح.

أشــاد باهتمامه وحرصــه على تطويــر كرة القــدم البحرينية

ناصر بن حمد يستقبل رئيس االتحاد الدولي “الفيفا”
26 يونيو 2019 األربعاء
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تراجعــت نتائــج األنديــة المحليــة فــي مختلــف المشــاركات الخارجيــة الخليجيــة 
والعربيــة والقاريــة علــى مســتوى جميــع األلعــاب الرياضيــة في النصــف األول من 
العــام الجــاري 2019 بشــكل غيــر مســبوق، مقارنــة بباقي الســنوات الـــ 15 الماضية 
والتــي شــهدت تحقيــق عــدة ألقــاب وميداليــات ملونــة عــززت مكانــة البحرين في 

المشهد الرياضي الخارجي.

 وخــالل النصــف األول من العام الجاري 
الوطنيــة ميداليــة  األنديــة  كان حصــاد 
فضيــة واحدة كانت مــن نصيب الفريق 
األول لكرة الســلة بنادي المنامة صاحب 
األنديــة  بطولــة  فــي  الثانــي  المركــز 
والتــي  والثالثيــن  التاســعة  الخليجيــة 
اســتضافتها مملكة البحرين خالل شــهر 
أبريل الماضي وذهب لقبها لصالح نادي 
الشــارقة اإلماراتــي، فيمــا غابــت باقــي 
بســبب  التتويــج  منصــات  عــن  األنديــة 
غيابها أساًســا عن المشاركات الخارجية 
في تراجع واضح تعكسه األرقام وليس 

اآلراء أو التحليالت.
أن  علــى  الرياضيــة  األســرة  واعتــادت   
والكــرة  اليــد  كــرة  لعبــة  أنديــة  تكــون 
وجــه  علــى  الطاولــة  وكــرة  الطائــرة 
لأللقــاب  دائــم  صديــق  الخصــوص 
الثانــي  المركــز  تحقيــق  أو  والبطــوالت 
أو الثالــث علــى وجــه التحديــد لتحصــد 
األنديــة الوطنيــة مــا يقــارب مــن 4 - 5 
ميداليــات ملونة وأكثــر أو لقب خارجي 
بإحــدى تلــك األلعــاب بنفــس الفتــرة من 
كل عــام، لكن تلــك األندية فقدت بريقها 
ولم تحتفل األســرة الرياضية بأي إنجاز 
مشــرف فــي النصــف األول هــذا العــام، 

باستثناء فضية نادي المنامة.
 وبمقارنة بسيطة خالل السنوات األربع 
العــام  مــن  النصــف األول  مــع  الماضيــة 
شــهد   2018 العــام  فــإن   2019 الجــاري 
نــادي  حققهــا  فضيــة  ميداليــة  تحقيــق 
المنامــة فــي بطولــة األنديــة الخليجيــة 
التــي أقيمــت فــي مســقط، وحقــق نادي 
فــي  برونزيــة  الطاولــة  لكــرة  البحريــن 
بطولــة األندية العربيــة في تونس، فيما 
حققــت فتيــات البحريــن بــدورة األندية 
العربية للســيدات بالشارقة التي أقيمت 

بشــهر فبرايــر 28 ميداليــة متنوعــة مــن 
بينهــا 12 ميداليــة ذهبيــة و7 ميداليــات 
فضيــة و9 ميداليــات برونزيــة، أي بمــا 

مجموعه 30 ميدالية في 2018.
 وفــي عــام 2017 تســّيد فريــق النجمــة 
قــارة آســيا بعــد تحقيقــه للمركــز األول 
اليــد  لكــرة  اآلســيوية  البطولــة  فــي 
وضمــان تأهلــه إلــى بطولــة العالــم، كمــا 
تسيدت طائرة النادي األهلي العرب بعد 
تحقيق النادي للمركز األول في البطولة 
العربيــة، كمــا أعلــن نــادي داركليــب علــو 
بتحقيقــه  البحرينيــة  الطائــرة  كعــب 
الخليجيــة،  البطولــة  فــي  األول  للمركــز 
فيمــا تمكــن فريــق نــادي البحريــن مــن 
تحقيــق المركــز الثالث فــي بطولة غرب 
آســيا، لتحصد األندية في النصف األول 
ذهبيــات   3 بينهــا  ملونــة  ميداليــات   4

وبرونزية واحدة.
نــادي  فريــق  تمكــن   2016 عــام  وفــي   
النجمــة لكــرة اليــد مــن تحقيــق المركــز 
الثانــي فــي البطولــة اآلســيوية الثامــن 
عشــر وتمكــن النادي األهلــي من تحقيق 

المركــز الثالــث فــي البطولــة الخليجيــة 
لألنديــة أبطــال الــدوري للكــرة الطائــرة، 
بينمــا حقق نــادي المنامة المركــز الثالث 
فــي البطولــة الخليجية لكرة الســلة 36، 
وتمكــن فريق نادي البحرين من تحقيق 
المركــز الثاني في البطولــة العربية لكرة 
الطاولــة 28 والمركــز الثالث في البطولة 
31 وأحــرزت  الخليجيــة لكــرة الطاولــة 
ألعــاب  دورة  فــي  ميداليــة   25 فتياتنــا 
بالشــارقة  للســيدات  العربيــة  األنديــة 
و5  فضيــات  و8  ذهبيــة   12 بينهــا  مــن 
برونزيات لتحصد أنديتنا في ذات العام 
12 ذهبيــة  بينهــا  30 ميداليــة متنوعــة 

و10 فضيات و8 برونزيات.
 وفــي عــام 2015 تمكــن فريــق النــادي 
األهلــي للكرة الطائرة من تحقيق المركز 
األول فــي البطولــة العربيــة لألندية 33، 

بطولــة  فــي  الثالــث  المركــز  حقــق  كمــا 
األنديــة الخليجيــة 34 أبطــال الكــؤوس 

للكرة الطائرة.
لكــرة  النجمــة  نــادي  فريــق  وتمكــن   
فــي  الثانــي  المركــز  تحقيــق  مــن  اليــد 
البطولــة األميــر فيصــل بن فهــد العربية 
فريــق  وتحقيــق  الكــؤوس،  أبطــال   12
فــي  الثالــث  المركــز  اليــد  لكــرة  باربــار 
البطولــة ذاتهــا، بينما حقــق فريق النادي 
فــي  الثالــث  المركــز  اليــد  لكــرة  األهلــي 
البطولــة الخليجيــة 35 أبطال الكؤوس، 
مــن تحقيــق  المنامــة  واســتطاع فريــق 
المركــز الثالث فــي بطولة األندية أبطال 
الدوري لدول مجلس التعاون الخليجية 
نــادي البحريــن  35، بينمــا حقــق فريــق 
لكــرة الطاولــة المركــز الثالث فــي بطولة 
فريــق  وحقــق   30 الخليجيــة  األنديــة 

نــادي البحريــن للجولــف المركــز الثالــث 
فــي بطولــة الظهران المفتوحــة للجولف 
لتحصد أنديتنا 8 ميداليات بينها ذهبية 

وفضية و6 برونزيات. 
 ومنذ بداية العام الجديد 2019 تقلصت 
المشــاركات الخارجية لألندية والناتجة 
عن سياســة الدعم الجديدة للمشاركات 
الخارجية المتبعة من قبل وزارة شــئون 
والتــي  )اإلعانــة(  والرياضــة  الشــباب 
تهــدف إلــى تقنيــن العمليــة وفــق عــدة 
ضوابط واشتراطات جديدة قائمة على 
أســس محددة بالشــراكة مــع االتحادات 
مؤيــدة  فعــل  بــردود  قوبلــت  الوطنيــة 
لظــروف  عليــه  ترتــب  ممــا  ومعارضــة، 
وأســباب مختلفــة عــدم مشــاركة نــادي 
النجمــة لكــرة اليــد فــي بطولــة األنديــة 
اآلســيوية التــي أقيمــت بالكويــت وهــو 

حامــل لقب المســابقة فــي 2018، وعدم 
األنديــة  بطولــة  فــي  األهلــي  مشــاركة 
أقيمــت  التــي  الطائــرة  للكــرة  العربيــة 
بتونــس وهــو الذي تــوج باللقــب العربي 
عــن  الطاولــة  كــرة  غابــت  كمــا  مرتيــن، 
المشــاركات الخارجيــة بعدمــا كان نادي 
ســار والبحرين يحصدان نتائج إيجابية 
في بطولة األندية العربية وبطولة غرب 
القليلــة  الســنوات  آســيا لألنديــة خــالل 
الماضيــة، فيمــا كان نادي باربــار الوحيد 
عندمــا حظــي  الســعيد  الحــظ  صاحــب 
بفرصــة المشــاركة فــي بطولــة األنديــة 
اآلســيوية لكرة اليد لكنه وّدع المنافسة 

من الدور الثاني.
 أمــا أنديــة كرة القدم فإنها حصلت على 
فرصة المشــاركة ولكنهــا خرجت بنتائج 
مــن  كال  خــرج  حيــث  لآلمــال  مخيبــة 
المالكيــة والنجمــة مــن دور المجموعات 

بكأس االتحاد اآلسيوي.
 ورغــم تراجع النتائج فإن وزارة شــئون 
الشــباب والرياضــة تبــذل جهــوًدا كبيرة 
مــن أجــل دعــم األنديــة واألخــذ بيدهــا 
وفقــا لإلمكانــات المتاحــة والعمــل علــى 
تجــاوز جميع الصعوبــات التي تواجهها، 
كمــا أن األنديــة تكافح من أجل التواجد 
الخارجــي والتمثيــل المشــرف والتغلــب 
علــى الصعوبــات المالية، فما هي يا ترى 
األســباب الحقيقيــة وراء تراجــع حصاد 
أنديــة المملكــة؟ وهــل تتجــاوز األنديــة 
العــام  فــي  النتائــج  وتتحســن  محنتهــا 

القادم 2020؟.

تراجع نتائج األندية بالمشاركات الخارجية

فريق سلة المنامة الحائز على البرونزية في 2016

األهلي بطل العرب

إنجاز فتيات الرماية بدورة الشارقة 2018

النجمة بطل آسيا في 2016

الرفاع - اتحاد الطاولة

البســيتين  نــادي  إدارة  مجلــس 
يثمــن الجهــود المبذولــة التي قام 
بــه النائــب األول لرئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
البحرينــي  االتحــاد  قيــادة  فــي 
الفتــرة  خــالل  القــوى  لأللعــاب 
الماضيــة والتــي شــهدت تحقيــق 
مســتوى  فــي  كبيــرة  نجاحــات 
وكذلــك  باالتحــاد  واألداء  العمــل 
النتائــج واالنجــازات التي حققتها 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  اللعبــة 
والعربــي والقــاري والعالمي وذلك 
قيــادة  فــي  بفضــل حكنــة ســموه 
لمملكــة  حققــت  والتــي  االتحــاد 
البحريــن مكانــة دوليــة رفيعة في 
مجــال اللعبــة وجعلتها مــن الدول 
المنافســة على البطــوالت العالمية 
مســتمرة  بصفــة  ومتواجــدة 

ويؤكــد  التتويــج  منصــات  علــى 
النــادي ان وجــود ســموه ســيكون 
مواصلــة للنجاحــات التي تحققت 
فــي اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
الملــك  جاللــة  ممثــل  بقيــادة 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 

حمد آل خليفة.

فقد قرر مجلس إدارة نادي البسيتين ترشيح محمد عبداللطيف بن  «
جالل لمنصب رئاسة االتحاد البحريني أللعاب القوى من واقع ما يتمتع 

به من خبرة واسعة وكفاءة ومقدرة في هذا المجال. ونظرا لنشاط بن 
جالل الواضح في كل المستويات ونجاحه في هذا الشأن.

البسيتين يرشح بن جالل رئيًسا للقوى

جمال الغريب

جانب من اللقاء

المكتب اإلعالمي

أحمد مهدي

2019 بــــ  األول  ــف  ــص ــن ال فـــي  ــن  ــري ــح ــب ال أنـــديـــة  نــصــيــب  ــدة  ــ واحـ ــة  ــي ــدال ــي م



اســتقبل رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي الحالة هشام العوضي وأعضاء مجلس اإلدارة.

سياســة  ضمــن  اللقــاء  هــذا  ويأتــي 
التواصل المســتمر بين ســموه واألندية 
الوطنيــة المنضوية تحــت راية االتحاد 
إطــار  وفــي  الســلة،  لكــرة  البحرينــي 
اهتمام سموه الكبير في دعم ومساندة 
األنديــة فــي ســبيل تطويــر لعبــة كــرة 

السلة.
 وفــي بدايــة اللقــاء، هنــأ ســمو الشــيخ 

العوضــي  هشــام  علــي،  بــن  عيســى 
فــوزه برئاســة مجلــس إدارة  بمناســبة 
االنتخابيــة  للــدورة  الحالــة  نــادي 
الجديــدة بعــد أن حظــي بثقــة الجمعية 
العمومية للنادي، كما هنأ سموه أعضاء 
ــا  مجلــس إدارة النــادي الفائزيــن، متمنيًّ

كل التوفيق للمجلس الجديد. 
وبحــث ســموه مــع رئيــس نــادي الحالة 

أبرز المواضيع ذات االهتمام المشــترك، 
وفي مقدمتها احتياجات النادي وسبل 

تطوير لعبة كرة السلة بالنادي. 
 كما اطلع ســموه على آخر اســتعدادات 
لعبة كرة الســلة بنادي الحالة اســتعداًدا 

لمنافسات الموسم المقبل.
 بدوره، أشــاد هشــام العوضــي بالجهود 
التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن علي 
فــي قيــادة دفــة كــرة الســلة البحرينية، 
مشــيًرا إلى أن السلة البحرينية شهدت 
تطوًرا ملحوًظا في عهد ســموه وأشــاد 

به الجميع.

رئيس اتحاد السلة يستقبل إدارة نادي الحالة الجديدة

هنأ وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة بمناسبة تحقيق مملكة البحرين إنجاًزا جديًدا في النسخة الخامسة من بطولة 
أوروبــا لفنــون القتــال المختلطــة للهواة، بعد أن أحــرز المنتخب الوطنــي لفنون القتال 

المختلطة 11 ميدالية، منها 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية. 

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال   
إن اإلنجــاز الجديــد لرياضــة فنــون القتــال 
المختلطــة للهــواة هو نتيجــة لدعم حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفدى حفظه هللا 
األميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب  ورعــاه، 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
األميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الموقــر 
ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الــوزراء للرياضــة البحرينية بصــورة عامة 
ورياضة فنون القتال المختلطة على وجه 

الخصوص. 
وأكــد أيمــن المؤيــد باالهتمــام الكبيــر مــن 
قبــل ممثل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة برياضــة فنــون القتال 
المختلطة ودعم الالعبين من أجل تحقيق 

اإلنجازات. 

وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة باالستراتيجية المثالية التي يتبعها سمو  «
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في االرتقاء بلعبة فنون القتال المختلطة حتى باتت 
تحصد اإلنجاز تلو اإلنجاز في أعرق واأقوى البطوالت العالمية وأصبحت رقًما صعًبا 

في جميع المنافسات التي تتواجد فيها.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــوالت ــطـ ــبـ الـ فــــي  ــا  ــًبـ ــعـ صـ رقــــًمــــا  ــات  ــ ــ ب ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ مــنــتــخــب  أن  ــد  ــ ــ أك

المؤيد يهّنئ بإنجاز فنون القتال المختلطة للهواة

نــّوه مديــر فريــق النــادي األهلي 
فــي  مهــدي  حســين  اليــد  لكــرة 
“البــالد  مــع  هاتفــي  اتصــال 
ا  ســبورت” بأنه هو تقدم شخصيًّ
بخطاب االستقالة لمجلس إدارة 
النــادي األهلــي وعدم االســتمرار 
للموســم  اإلداري  منصبــه  فــي 
إدارة  المقبــل، وليــس  الرياضــي 
علــى  أقدمــت  مــن  هــي  النــادي 
إحــداث تغيير في الطاقم نفســه 

وإبعاده.
 وقــال مهــدي “إن اإلدارة كانــت 
فــي صــدد اإلبقــاء عليــه بمعيــة 
رئيــس الجهاز عبــدهللا آل رحمة 
أصــّر  ولكنــه  المقبــل،  للموســم 
على تقديم اســتقالته آلل رحمة 

التــي  العمــل  ظــروف  بدواعــي 
تعيقــه على االســتمرار”. كما بّين 
مهــدي أن آل رحمــة هــو اآلخــر 
قــد قّدم اســتقاله لإلدارة نفســها 

وعدم رغبته في االستمرار.
وكان “البالد سبورت” قد أشار في عدد األمس أن األهلي قد أعاد  «

نادر الحاجي وباسم الدرازي ليتوليا إدارة لعبة كرة اليد بالنادي بداًل 
من عبدالله آل رحمة وحسين مهدي.

مهدي: استقلت من يد األهلي انطالق إعداد حكام كرة السلة للموسم الجديد
تشتمــــل محــاضــرات وورش عمــل نظــريــة يقــدمهــا فـــاضــل غلـــوم

انطلقــت تحضيــرات الطواقــم التحكيميــة لكــرة الســلة، اســتعداًدا للموســم الرياضــي 
الجديــد 2019/2020، وذلــك بعــد أن كانــت لجنة الحكام قد وقفــت على جاهزية جميع 
الترتيبــات الالزمــة لمراحــل تحضيــرات الحكام للموســم الرياضي المقبــل، وذلك ضمن 
اهتمام ودعم اتحاد اللعبة لقضاة كرة الســلة، وبدأت التحضيرات بالتدريبات البدنية 
لرفــع جاهزيــة الحــكام بدنًيــا، وذلــك بعــد أن تعاقــد االتحــاد مــع المــدرب أحمــد عبــاس 

اختصاصي اللياقة البدنية لقيادة تدريبات الحكام.

ويولــي مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي 
اهتماًمــا خاًصا بالحــكام، ومجلس اإلدارة يضع 
فــي ســلم أولوياتــه االهتمــام بقطــاع الحــكام، 
وســموه حريــص علــى وضــع الخطــط الكفيلــة 

بتطويرهم.
وستســتمر تحضيــرات قضــاة كــرة الســلة نحو 
شهر كامل، وستشتمل على محاضرات وورش 
عمــل نظريــة ســيقدمها المراقــب الدولي عضو 
لجنة الحكام فاضل غلوم طوال فترة اإلعداد.

وستتواصل تدريبات الحكام بواقع ٥ وحدات 

انطالقــة  موعــد  حتــى  اســبوعًيا،  تدريبيــة 
الموســم، ولجنــة الحــكام باالتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة تحــرص على بدء االعــداد للحكام 
بمــدة زمنية مناســبة قبل انطالقة المســابقات 
المحلية للموســم الجديــد، وذلك للوقوف على 
الجاهزيــة البدنيــة الفنيــة للحــكام وتزويدهــم 
التحكيمــي  النظــام  فــي  التغييــرات  بأحــدث 
تحقيــق  الــى  يمهــد  الــذي  االمــر  الســلة  لكــرة 
فوائــد عديــدة ومرجــوة فــي نجــاح مباريــات 
الــدوري وضمــان ايصالها من قبــل الحكام الى 

جانب من تحضيرات الحكامبر االمان”.

حسين مهدي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

األربعاء 26 يونيو 2019 
23 شوال 1440

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قــال مديــر المنتخبات الوطنيــة باالتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم راشــد البوعينيــن 
إن مــدرب المنتخــب الوطنــي األول لكرة 
القــدم، البرتغالــي هيليــو ســوزا، ســيعقد 
المقبــل  األحــد  يــوم  صحافيــا  مؤتمــرا 

الموافق 30 يونيو الجاري.
ولفــت راشــد البوعينيــن إلــى أن المؤتمــر 
بمقــر  مســاء   6 عنــد  ســيعقد  الصحافــي 

االتحاد البحريني لكرة القدم بالرفاع.
المؤتمــر  أن  البوعينيــن  وأوضــح 
حــول  للحديــث  ســيخصص  الصحافــي 
برنامــج المنتخــب للفتــرة المقبلــة، ومنح 
وســائل اإلعالم المختلفــة لطرح مختلف 
المنتخــب  مــدرب  أمــام  التســاؤالت 

الوطني.
باالتحــاد  اإلعالمــي  المركــز  ويوجــه 
إلــى  الدعــوة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مختلف وســائل اإلعالم، لحضور المؤتمر 

الصحافي وتغطية وقائعه.

ومــن المؤمل أن يصــل المدرب البرتغالي 
هيليو ســوزا، اليوم األربعــاء الموافق 26 
يونيو الجاري إلى المملكة، تمهيدا لقيادة 

المنتخب في الفترة المقبلة.
يشــار إلى أن المنتخب الوطني دشن في 
16 يونيــو الجــاري فتــرة اإلعــداد األولى، 

وذلك تحت قيادة مســاعد المدرب أحمد 
عيســى ومدرب اللياقة خوسيه إدواردو، 
وتتركــز التدريبــات علــى جوانــب اللياقة 
البدنيــة، كمــا أجريت فحوصــات مختلفة 
األداء  مختبــر  فــي  المنتخــب  لالعبــي 

البدني باللجنة األولمبية البحرينية.

 خالد بن سلمان وإبراهيم البوعينين يتوسطان مدرب المنتخب

الحديـــث حـــول برنامـــج المنتخـــب للفتـــرة المقبلـــة

مدرب األحمر يعقد مؤتمرا صحافيا األحد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قال األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين إن االتحاد سيستضيف مساء اليوم األربعاء الموافق 26 يونيو 
الجاري، مراســم توقيع عقد اتفاقية مشــاركة ممثل المملكة نادي المحرق في كأس الملك محمد الســادس لألندية العرب األبطال 

للموسم 2019-2020.

أن  البوعينيــن  إبراهيــم  وأوضــح 
نائــب  بحضــور  ســيعقد  االجتمــاع 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  القــدم 
علــي البوعينيــن، كمــا ســيحضره من 
جانــب االتحــاد العربــي لكــرة القــدم 
االتحــاد  رئيــس  من:مستشــار  كل 
العربــي لكــرة القــدم ومديــر البطولــة 
العــام  واألميــن  الشــيخ  آل  طــالل 
المســاعد لالتحاد العربــي لكرة القدم 
عضــو اللجنة المنظمة للبطولة مبارك 

الضفيان.
وذكــر البوعينيــن أن ممثــل المملكــة 
نــادي المحــرق رشــح األميــن المالــي 
لحضــور  العريفــي،  طــالل  للنــادي 

المراســم وتوقيــع االتفاقية نيابة عن 
مجلس إدارة نادي المحرق.

يشــار إلى أن االتحــاد البحريني لكرة 
القدم تلقى خطابا رسميا من االتحاد 

بدعــوة  يفيــد  القــدم  لكــرة  العربــي 
فريــق نــادي المحــرق للمشــاركة فــي 
كأس الملك محمد الســادس للموســم 

الرياضي الجديد 2019-2020.

 إبراهيم البوعينين

كأس الملــك محمــد الســادس لألنديــة العــرب األبطــال

اتحاد الكرة يستضيف مراسم توقيع مشاركة المحرق
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.. ويبحث احتياجات المشروع االستثماري لنادي بني جمرة

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
أيمــن المؤيد بمكتبه رئيس مجلس إدارة 
إبراهيــم  عبدالمجيــد  جمــرة  بنــي  نــادي 
كاظــم  جــالل  الســابق  والنائــب  محمــد، 
وعــدد من أعضاء مجلــس اإلدارة، وذلك 
ضمن سلسلة لقاءاته مع األندية الوطنية 
خطــط  علــى  التعــرف  إلــى  والهادفــة 
تجــاه  واحتياجاتهــا  األنديــة  وبرامــج 

الحركة الشبابية والرياضية. 
 وفــي بدايــة اللقــاء، أشــاد وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضة بالجهــود الكبيرة التي 
يبذلهــا نادي بني جمرة في ســبيل خدمة 
الحركة الشبابية والرياضية في المملكة، 
ومــا يقدمــه النــادي مــن برامــج وأنشــطة 
باحتضــان  تهتــم  وشــبابية  رياضيــة 
طاقاتهــم  وتوجيــه  البحرينــي  الشــباب 

وتأكيد الرســالة السامية والنبيلة لألندية 
الشــاب  شــؤون  وزارة  حــرص  مؤكــًدا 
جانــب  إلــى  الوقــوف  علــى  والرياضــة 
األنديــة الوطنيــة والعمــل معهــا مــن أجل 

المحافظــة علــى مكتســباتها فــي الجانب 
الشــبابي والرياضــي وتعزيزهــا وتخطــي 

التحديات. 
 ومــن جانبــه، أشــاد رئيس مجلــس إدارة 

نــادي بني جمرة بالــدور البارز الذي تقوم 
بــه وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة في 
إلــى  والوقــوف  الوطنيــة  األنديــة  دعــم 
جانبهــا وتوفيــر متطلباتهــا واحتياجاتهــا 
التي تسهم في قيامها بأدوارها الحيوية 
المناطة بها مشيًرا إلى أن النادي يحرص 
علــى التواصل مع وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة مــن أجــل االرتقــاء بمنظومته 
الكفيلــة  والســبل  والفنيــة  اإلداريــة 

باالستثمار األفضل لموارده المتاحة. 
وناقــش وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
مــع رئيس مجلــس إدارة نادي بني جمرة 
والتــي  بالنــادي  التطويريــة  الجوانــب 
الشــباب  احتــواء  علــى  قــادًرا  تجعلــه 
وتوجيــه طاقاتهــم الشــبابية والرياضيــة 
باالســتغالل  الكفيلــة  للســبل  باإلضافــة 
األمثــل واألفضــل لموارد النــادي وخاصة 

المشروعات االستثمارية بالنادي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بني جمرة

علي مجيد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي ضمن 
سياسة 

التواصل 
مع األندية 

ودعمها 
ومساندتها

جانب من اللقاء
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كشــف االتحــاد الدولــي لكــرة اليــد عــن جدول مباريــات المنتخبــات المتبارية في منافســات نهائيــات كأس العالم، والتــي يتواجد 
فيهــا منتخبنــا الوطنــي والمقــرر إقامتهــا في إســبانيا في الفترة مــن 16 - 28 يوليو المقبل، حيث أوقعــت القرعة التي أجريت في 
وقــت ســابق عــن وقوع منتخبنا الوطني فــي المجموعة الثالثة بجانب كل من )البرتغال، كرواتيا، هنغاريا، البرازيل، وكوســوفو(، 
وسيستهل “األحمر” مشواره بمالقاة هنغاريا يوم افتتاح البطولة عند الساعة 9 مساًء، ويواجه بعدها البرتغال في 18 يوليو عند 
الســاعة 7 مســاًء، وفي اليوم التالي يالعب المنتخب البرازيلي في الســاعة 5 عصرا، على أن يلعب مباراته الرابعة في 21 يوليو 

أمام كرواتيا، وفي اليوم التالي يختتم مبارياته بالمجموعة بمالقاة كوسوفو عند الساعة 9 مساًء.

اســتهل  نفســه،  الســياق  وفــي 
الوديــة  مباريــات  الوطنــي  منتخبنــا 
بجمهوريــة  الحالــي  معســكره  فــي 
مصــر العربية بالخســارة وذلــك أمام 
ومــن   ،28/31 بنتيجــة  “الفراعنــة” 
المفتــرض أنهمــا تواجهــا مجــددا في 
وقــت متأخــر من مســاء األمس، كما 
ســيتواجهان مجــددا فــي مباراتيــن 

أخريين. 
وتضــم بعثــة األحمــر المتواجدة في 
مــن  المكــون  الفنــي  الطاقــم  مصــر 
جوهانســون  اآليســلندي  المدربيــن 
القــاف،  وأميــن  عبــاس  وإبراهيــم 
واختصاصي العاج الطبيعي محمد 
علــي  المنتخــب  ومديــر  المنصــور 
رضــي، إضافــة إلــى 18 العبــا، وهــم: 

عبــدهللا ياســين، أحمد جــال، أحمد 
حســين، حســن ميــرزا، محمــد عيــد، 
محمد حبيب، محمد حسين، حسين 
النجــار، ناصر علي، يوســف القائمي، 
عبدهللا علي، محمود حســين، قاسم 
قمبــر، مجتبى ياســين، مؤيد ســمير، 
محمــد،  عمــران  الشــويخ،  قاســم 

منتخب الشباب لكرة اليدحسين محفوظ.

جدول مباريات “األحمر” في مونديال الشباب
ــة” ــنـ ــراعـ ــفـ ــر أمــــــام “الـ ــا ويـــخـــسـ ــن ــب ــخ ــت ــن ــم ــدادات مـــســـتـــمـــرة ل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ

واصل فريق هابي صدارته لفرق دورة مركز شباب الهملة لكرة القدم لفئة الشباب 
بعــد تعادلــه االيجابــي هدفــا لهدف مع المرشــح األقوى لبلــوغ الــدور النهائي ونيل 

كاس البطولة فريق البالد في بداية مباريات الجولة الرابعة.

وبــدأ هابــي مباراتــه بحذر خاصــة أن فريق 
البــاد قــادم للفــوز وســاعي إلثبــات وجوده 
مــع الكبــار، فيمــا ســعى هابــي ومــن خــال 
خطتــه الدفاعيــة الى احكام الســيطرة على 
منطقــة دفاعه وســط خطــورة من مهاجمي 
الفريــق  مايســترو  تمكــن  حيــث  البــاد، 
المــدرب محمــد صالــح مــن تســجيل هــدف 
البــاد األول، ليصعــب موقــف هابــي الــذي 
بات مدافعا في شــوط المبــاراة األول، فيما 
حــاول البــاد تســجيل هــدف آخــر، وســط 
اضاعــة بعــض من الفرص خاصــة من العبه 
المتألق علي حسن عبدهللا والذي حاز على 
جائــزة افضــل العب بالمبــاراة، حيث انتهى 
شــوط المبــاراة األول بتقــدم البــاد بهــدف 

مقابل ال شيء.
ليبــدأ الشــوط الثانــي وســط حمــاس كبيــر 
فيمــا  التعــادل،  لتحقيــق  هابــي  فريــق  مــن 
مــن  الهجومــي  لعبــه  يواصــل  البــاد  كان 
أجــل تســجيل هــدف األمــان وكســب نقــاط 
المبــاراة والتفرد بالصدارة، لكن فريق هابي 
المرعــب  بإدخــال  تكتيكــي  تغييــر  أجــرى 
محمــد جاســم الهــدار الــذي قلــب موازيــن 
اللعــب لصالــح فريقه، وتمكن العب وســطه 
مــن  جاســم  ابراهيــم  حســين  المشــاكس 
تســجيل هــدف التعــادل وســط ارتبــاك فــي 
دفــاع البــاد، ليعقد موقف البــاد، ويحافظ 
هابــي علــى التعــادل والصــدارة فــي بدايــة 
الجولــة الرابعة، فيما بقــي الباد في المركز 

الثالــث بفارق األهداف عــن هابي المتصدر، 
وسفريات القصيبي ب ثاني المجموعة.

وفــي اللقــاء الثانــي تمكــن فريــق ســفريات 
تعقيــد  مــن  الــدورة  مفاجــأة  أ  القصيبــي 
حسابات الفرق بالدورة بعد فوزه المستحق 
على فريق األيام بقيادة سيدحسن سيدشبر 
ثاثــة  مقابــل  أهــداف  أربعــة  وبنتيجــة 
القصيبــي  ســفريات  تقــدم  حيــث  أهــداف، 
بهدفين ســجلهما محمود عبدالعزيز وحسن 

ليعــادل  الفريــق،  هــداف  الطويــل  ابراهيــم 
ســجلهما حســين  بهدفيــن  النتيجــة  األيــام 
محفــوظ الهدار، وطــه علي داوود، ليواصل 
فريــق األيام فرض ســيطرته على مجريات 
المبــاراة ويتقــدم بهــدف ثالــث عــن طريــق 
حســين علــي عيســى، واعتقــد العبــو األيام 

أنهــم تمكنــوا مــن الفــوز وســتنتهي المبــاراة 
لصالحهــم، لكــن العبــوا ســفريات القصيبــي 
لهــدف  بتســجيلهم  األيــام  فريــق  فاجئــوا 
التعــادل عــن طريق حســين صالــح ومن ثم 
احراز هدف الفوز عن طريق هداف الفريق 
المبــاراة  لتنتهــي  الطويــل،  ابراهيــم  حســن 

بنتيجــة أربعة أهداف لســفريات القصيبي أ 
مقابــل ثاثة لأليام، ويبقى الســفريات على 
أملــه فــي المنافســة محتــا المركــز الرابــع، 
فيمــا بقــى األيــام خامســا بفــارق األهــداف. 
صــرح بذلــك إبراهيــم عبــدهللا أميــن الســر 

ورئيس العاقات العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

هابي يواصل صدارته لشباب الهملة

فريق هابي يواصل الصدارة فريق سفريات القصيبي أ
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“جرافيتي اندور سكاي دايفينغ” تحلق مع مدرسة العاصمة

منتخب القوى لذوي العزيمة يواصل استعداداته

ــران ــطــي ــة ال ــرب ــج ــري والــتــطــبــيــقــي وت ــظ ــن ــة الــتــعــلــيــم ال ــرص ــح الـــطـــاب ف ــحــي: مــن فــت

ــد أهـــمـــيـــة الـــمـــلـــتـــقـــى بـــالـــمـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة ــ ــؤك ــ ــر الـــفـــنـــي ي ــ ــدي ــ ــم ــ ال

ســكاي  انــدور  جرافيتــي  اســتضافت 
مدرســة  طــالب  “جرافيتــي”  دايفينــغ 
الماضــي  األســبوع   ”Capital School“
للمشاركة في برنامج جرافيتي التعليمي 
“STEM” الــذي تــم تنفيــذه حديثــا كرحلة 
الفيزيــاء  منهــج  ضمــن  مــن  تعليميــة 
هــذا  خــالل  مــن  الطــالب  تعلــم  حيــث 
البرنامــج تطبيقــات العلــوم والرياضيات 
بيئــة  فــي  والهندســة  والتكنولوجيــا 

مختلفة وفريدة من نوعها.

تتــراوح  الذيــن  األطفــال  تمكــن  وقــد 
باالســتمتاع  عامــا   10-12 بيــن  أعمارهــم 
منحتهــم  التــي  المشــوقة  التجربــة  بهــذه 
دراســية  مــواد  عــدة  وتناغــم  اســتيعاب 
واالســتمتاع فــي نهايــة الرحلــة بخــوض 
تجربــة الطيــران الحر فــي النفــق الهوائي 

ايــدي  وعلــى  آمنــة  بيئــة  فــي  الداخلــي 
مدربــي جرافيتــي المحترفيــن. وقــد تــم 
تنظيــم هذا البرنامج التعليمي والترفيهي 
مــن أجــل خلــق تجــارب جديــدة للطــاب 
الفيزيــاء  لمــادة  لفهــم  التعليــم  وتطويــر 
باألخــص وبطريقــة نشــطة وممتعــة عــن 

زمائهــم  مــع  للتجربــة  خوضهــم  طريــق 
وفريق جرافيتي.

ويجمــع برنامــج جرافيتــي “STEM” بيــن 
مجموعــة  لتوضيــح  والترفيــه  التعليــم 
متنوعة من مفاهيم الفيزياء والرياضيات 

وتقديــم المــواد بطريقة مثيــرة لاهتمام. 
كمــا يمنح هــذا البرنامج للطــاب اإلطاع 
وكيفيــة  مختلفــة  مســتقبلية  مهــن  علــى 
تطبيق المواضيع العديدة التي يدرسونها 
في المدرسة في العالم الواقعي.وبدورها 

التســويق  مديــر  فتحــي،  مريــم  اعربــت 
بجرافيتــي قائلــة: “نحن ســعداء بانطاق 
الــذي  جرافيتــي  فــي   ”STEM“ برنامــج 
يمنحنا عرض عدة مواضيع شيقة لطاب 
بشــكل  مســتقبا  والجامعــات  المــدارس 

مميــز وممتــع للغاية. باإلضافــة إلى تبادل 
هــذه اللحظــات مــع الطــاب والمدرســين 
النظــري  للتعليــم  الفرصــة  ومنحهــم 
والتطبيقــي فــي الوقــت نفســه وخوضهم 

لتجربة الطيران الحر”.

يواصل وفد االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة اســتعداداته للمشــاركة في ملتقى تونس 
الدولي أللعاب القوى لذوي العزيمة في نســخته الثالثة عشــرة، وذلك خالل الفترة من 

25 يونيو إلى 1 يوليو 2019 بالجمهورية التونسية. 

 وتكمن أهمية المشــاركة في بطولة ملتقى 
تونس أللعاب القوى لذوي العزيمة في أنها 
ســتكون الفرصــة أمــام المشــاركين لحجــز 
بطاقــة التأهــل لبطولة العالــم 2019 المقرر 
إقامتهــا فــي دبــي في شــهر نوفمبــر القادم، 
وكذلــك حجز بطاقة التأهــل لدورة األلعاب 
األولمبية 2020 المقرر إقامتها في العاصمة 
اليابانيــة طوكيو، ناهيــك عن وجود فرصة 
أمــام الاعبيــن والاعبــات المشــاركين فــي 
البطولــة في الحصول علــى تصنيف جديد 

ضمن الرياضيين من ذوي العزيمة. 
يتــرأس الوفــد علــي محمــد حاجــي وتضم 
البعثــة كاً من المدير الفني صباح الذوادي 

ومــدرب  جاســم  حســن  إيمــان  واإلداريــة 
الرمــي  ومــدرب  الرفاعــي  يوســف  الرمــي 
أحمــد فهــد ومــدرب اللياقة البدنيــة محمد 
صالــح ومــدرب الجــري رمضــان القاليــف 
ومــدرب الجــري علــى الكراســي المتحركــة 
البدنيــة  اللياقــة  ومــدرب  الغــزال  علــي 
يوســف محمد صالح، بينما يمثل المنتخب 
البحرينــي كاً مــن: الاعبــات فاطمة صفر، 
وزهــرة  الحميــدي  مريــم  العميــري،  روبــا 
الكليــب، باإلضافــة لاعبين حمــد التميمي، 
نصــار  الياســي،  اليــاس  الحمــادي،  محمــد 
الشــاوي، محمــد جاســم،  الوقــزه، عبــدهللا 

علي المعلم وايمن الحدي. 

وقد أكد المدير الفني صباح الذوادي أهمية 
الملتقــى بالمشــاركة الدوليــة التــي جاوزت 
حتى اآلن 40 دولة من مختلف دول العالم 
ا من بينهم  مــع حضــور أكثر من 350 رياضيًّ
العديــد مــن األبطــال العالمييــن، ممــا يؤكــد 

علــى الســمعة المتميــزة التــي يحظــى بهــا 
الملتقى على الصعيد العالمي. 

الاعبيــن  تجهيــز  علــى  الــذوادي  ونــّوه   
بأفضل االستعدادات من خال اختبارات 
وتدريبــات  والاعبــات  لاعبيــن  بدنيــة 

األحمال، باإلضافة إلى التدريبات الفنية، 
والاعبــات  الاعبيــن  مســتوى  وقيــاس 
إلــى جانــب التأقلــم مع أجواء المنافســة، 
البدنيــة  االســتفادة  لتحقيــق  وصــوالً 
لعامــل  واســتغاالً  القصــوى  والفنيــة 

المنظمــة  اللجنــة  قامــت  الطقــس حيــث 
للملتقــى بتصنيــف الاعبيــن والاعبــات 
علــى أســس مقاييــس المهــارات واللياقة 
والتحمــل  الجســدية  والمقــدرة  البدنيــة 

والتركيز الذهني.

اللجنة اإلعالمية

تونس - اللجنة البارالمبية البحرينية

جانب من التجارب

جانب من االستعدادات  تصنيف الالعبين صباح الزياني 

علي مجيد

سفريات 
القصيبي يهزم 

األيام ويعقد 
حسابات الفرق
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إعداد: هبة محسن في سبق فريد من نوعه، حلقت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من جديد عاليًا في مجال التميز عندما حققت جائزتي الجمعية 
الملكية للوقاية من الحوادث “RoSPA” بالمملكة المتحدة متفوقة بذلك على كبريات الشركات العالمية المشاركة.

وقد جاء منح الشركة هاتين الجائزتين 
المناسبة  بهذه  أقيم  كبير  احتفال  في 
في المملكة المتحدة تحت رعاية جاللة 
الثانية ملكة بريطانية  اليزابيث  الملكة 
اللورد  الجمعية  رئيس  نائب  وتمثيل 
 ،Jordan of Bournville جــوردن  بيل 
الشخصيات  كــبــار  مــن  ــدد  عـ وحــضــور 

الــعــالــمــيــة الــمــهــتــمــة بــقــضــايــا الــســالمــة 
الصناعية  الــشــركــات  وممثلي  المهنية 

حول العالم.
ــة عــبــد  ــركــ ــشــ ــ ــس ال ــ ــي ــ ــلـــم رئ وقــــــد تـــسـ
الجمعية  جــائــزتــي  جــواهــري،  الــرحــمــن 
Ro� الـــحـــوادث  مــن  لــلــوقــايــة  “الملكية 
SPA” بالمملكة المتحدة وسط إعجاب 

وإشادة الحاضرين بهذا اإلنجاز العالمي 
ــشــركــة بعد  ــمــشــرف الــــذي حــقــقــتــه ال ال
منافسة كبيرة مع أكثر من 5500 شركة 
وذلك في إنجاز غير مسبوق في تاريخ 
العالم،  قطاع الكيماويات على مستوى 
الــجــائــزة  الــشــركــة عــلــى  حــيــث حصلت 
األولـــــى لـــدورهـــا الــمــتــمــيــز فـــي مــجــال 

والسالمة  الصحة  وممارسات  السالمة 
وذلــك  الكيميائية  الصناعة  قطاع  فــي 
الشركات  كافة  مع  أداءهــا  مقارنة  بعد 

األخرى األعضاء في الجمعية. 
 RoSPA ــازت الــشــركــة بــجــائــزة كــمــا فــ
الـــدولـــيـــة لــلــتــمــيــز فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
والسالمة والتي منحت للبتروكيماويات 
بعد تفوقها على أكثر من 3 آالف شركة 
تعمل في جميع القطاعات االقتصادية.

حصلــت شــركة كانــو لتقنيــة المعلومــات، الشــركة الرائــدة فــي مجــال تقنيــة 
Com�  المعلومــات فــي مملكة البحرين على لقب أفضل شــريك من قبل شــركة

stor الموزع المعتمد لحلول شركة سيسكو Cisco في منطقة الخليج. 

لتقنية  كــانــو  ــأتــي حــصــول شــركــة  وي
اعترافًا  اللقب  هــذا  على  المعلومات 
مبيعات  رفــع  في  الكبيرة  بمساهمتها 
في   Cisco ســيــســكــو  شــركــة  حــلــول 
السوق المحلية فضالً عن كونه مؤشرًا 
حقيقيًا لدورها الفعال كأفضل شريك 

لشركة سيسكو Cisco في البحرين. 
وتسلم الجائزة عن شركة كانو لتقنية 
ــمــديــر الـــعـــام لــلــشــركــة،  الــمــعــلــومــات ال
رامــغــوبــال مــيــنــون وذلـــك أثــنــاء قمة 
الحصريين   Cisco سيسكو  شــركــاء 
ــتــي انــعــقــدت فـــي فــتــرة االجــتــمــاع  ال
حضور  االجــتــمــاع  وشهد  الرمضاني. 

شركتي  من  الموظفين  من  مجموعة 
بجانب   Comstor و   Cisco سيسكو 
كبار المسئولين وخبراء المبيعات من 
ضمنهم  ومن   Cisco سيسكو  شركاء 
خــدمــات  فــي  المتخصصة  الــشــركــات 

تكامل النظم في المملكة. 
ــر الـــمـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة كــانــو  ــبـ وعـ
مينون،  رامغوبال  المعلومات  لتقنية 
عــن امــتــنــانــه لــحــصــول الــشــركــة على 
الــجــائــزة وتــحــدث عــن أهميتها  هـــذه 
لتقنية  كانو  شركة  استثمرت   “ قائالً: 
المعلومات على مدى األعوام الماضية 
 Cisco بشكل كبير في شركة سيسكو

في  الخبراء  أفضل  توفير  طريق  عن 
مــجــالــي الــمــبــيــعــات ورعـــايـــة الــعــمــالء 
بجانب توفير خبير معتمد من شركة 
شــهــادة  عــل  حــاصــل   Cisco سيسكو 
أفــضــل  لــتــقــديــم  ــمــرمــوقــة  ال  )CCIE(
معايير  مــع  تتناسب  الــتــي  الــخــدمــات 

شركة كانو لتقنية المعلومات”.

إنجاز غير مسبوق في تاريخ قطاع الكيماويات على مستوى العالم

العمـــاء ورعايـــة  المبيعـــات  فـــي مجالـــي  الخبـــراء  أفضـــل  توفيـــر 

“جيبك” ُتحّقق جائزتي )RoSPA( في السالمة

Cisco كانو لتقنية المعلومات” أفضل شريك لـ“

احتفل محمد عبد العزيز 
ــو قــــوره وحـــرمـــه مها  ــ أب
ــالـــد بــتــخــرج ابــنــتــهــمــا  خـ
ــة ابـــن  ــدى مــــن مــــدرســ ــ نـ
على  وحصولها  خــلــدون 
الثانوية  المدرسة  دبلوم 
االمــيــركــيــة وتــلــقــت نــدى 
التهاني من أفراد أسرتها 
لها  متمنين  وأصــدقــائــهــا 
الـــتـــوفـــيـــق فــــي حــيــاتــهــا 

الجامعية.

مبروك تخرج ندى من “ابن خلدون”

ش.م.ب.  البحرين  ألمنيوم  شــركــة  أطلقت 
المتأصلة  السالمة  بثقافة  المعروفة  ــبــا(،  )ال
الصيف  بفصل  الخاصة  السالمة  حملة  فيها، 
تماشيًا مع توقعات الرئيس التنفيذي لشركة 
“بوابة السالمة”  2019 تحت عنوان  لعام  البا 
وذلك يوم األحد الموافق 23 يونيو 2019 في 

قاعة الواحة بالشركة.
إدارة  مجلس  رئــيــس  االفــتــتــاح  حفل  حضر 
شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 
أسامة  اإلدارة  مجلس  وعــضــوا  خليفة،  آل 

العريض ومطلق المريشد. 
المسؤولين  الحفل حضور عدد من  كما شهد 
خفر  قائد  من  كل  وهــم  الداخلية،  وزارة  من 
سيادي،  عالء  بحري  الركن  اللواء  السواحل 
العميد  الجمركي  واألمن  التفتيش  عام  مدير 
عبدهللا حمد الكبيسي، ومدير إدارة العمليات 
الدوسري،  عادل  المقدم  المرورية  والمراقبة 
وحــضــر االفــتــتــاح أيــضــًا مــديــر عــام التصنيع 
بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ياسر 
الخليج  أسواق  أول في  العباسي، ومستشار 

الدولية محمد عوض. 
التنفيذية  اإلدارة  الحفل كذلك فريق  وحضر 
تيم  الــبــا  لــشــركــة  التنفيذي  الــرئــيــس  بــقــيــادة 
موري، إلى جانب المدراء والموظفين وعمال 
الفعالية  ــوري  مــ افــتــتــح  حــيــث  الــمــقــاولــيــن، 
بكلمة ركز فيها على الهدف من حملة “بوابة 
الــســالمــة”. وبــهــذه الــمــنــاســبــة، صـــرح الشيخ 
األولوية  نضع  “نحن  قائالً:  خليفة  آل  دعيج 
للسالمة فــي كــل مــا نــقــوم بـــه. والـــيـــوم، مع 
مــشــروع  تشغيل  مــن  االنــتــهــاء  نــحــو  تقدمنا 
نعتز  فإننا  للتوسعة،  الــســادس  الصهر  خــط 
في  لنا  بالنسبة  حياة  أسلوب  السالمة  بكون 
بالشكر  أتقدم  أن  الصدد  هــذا  في  وأود  البا. 
الجهود  لبذلهم  المقاولين  وعمال  لموظفينا 
للجميع”.  آمــنــًا  مكانًا  البا  جعل  فــي  الحثيثة 
ومن جانبه، صرح موري قائالً: “تعتبر السالمة 
ظل  وفي  للشركة.  بالنسبة  تنتهي  ال  مسيرة 
التغيرات التي هي بصددها مع مشروع خط 
الصهر السادس للتوسعة، يجب علينا التفكير 

بطريقة مختلفة”.

للجميع آمـــًنـــا  ــا  ــاًنـ مـــكـ الـــشـــركـــة  جــعــل  فـــي  ــة  ــث ــي ــث ح ــود  ــهـ جـ
ألبــا تطلــق حملــة “بــوابــة الســالمـــة”
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ــثــالثــاء بــمــركــز الــبــحــريــن لــلــمــعــارض مــهــرجــان  بـــدأ يـــوم أمـــس ال
الوجهة  يعتبر  الـــذي  بــالــحــواج،  الــخــاص  “الـــبـــازار”  التخفيضات 
في  التجميل  ومستحضرات  العطور  لــشــراء  واألعـــرق  األفــضــل 
البحرين، وينتهي يوم السبت 29 يونيو حيث يستمر لمدة 5 أيام 
من 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا ثم من 4 عصرًا حتى 10 مساًء.

و يعد بازار الحواج هو متعة التسوق لدى الكثيرين حيث يتمكن 

العطور  من  مجموعة  ضمن  من  والــشــراء  االختيار  من  العمالء 
العالمية ذات الجودة عالية والمكياج ومنتجات العناية بالبشرة 
ــي األجــهــزة  والــســاعــات واإلكــســســوارات واألمــتــعــة بــاإلضــافــة إل

اإللكترونية المنزلية.
هذه التشكيلة من المعروضات توجد بجانب مجموعة كبيرة من 

أشهر الماركات العالمية وابرزها:

 Swarovski � SAMSUNG – TCL – Samsonite & American“
Tourister – Guess – GC”، باإلضافة إلي عدد هائل من أنواع 

العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. 
من  كبيرة  بمجموعه  الــبــازار  هــذا  في   “ “ سامسونج  تشارك  كما 
األجهزه االلكترونية المنزلية بعروض مغريه وتخفيضات هائلة، 
ويعد البازار واحدًا من ضمن أقوى وأضخم العروض التي يقدمها 

“الحواج” خالل العام وتعتبر سلسلة محالت الحواج واحدة من 
تــزال  وال  كانت  التي  التجارية  األســمــاء  وأعـــرق  وأقـــدم  أفضل 
لدى  التجميل  ومستحضرات  العطور  لــشــراء  األفــضــل  الوجهه 
الكثيرين، مما يعكس جودة المنتجات والذوق العالي في اختيار 
الماركات العالمية والذي يعد نجاحًا باهرًا في الحفاظ على اسم 

كبير على مر السنين.

5 أيام من متعة التسوق في بازار”الحواج”
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ــور ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل ــطـ ــعـ ــراء الـ ــ ــش ــ ــل واألعــــــــرق ل ــ ــض ــ ــة األف ــهـ ــوجـ الـ

ــزود الـــرائـــد  ــمــ ــ ــقــت شـــركـــة بــتــلــكــو، ال أطــل
مملكة  فــي  الرقمية  االتــصــاالت  لخدمات 
البحرين، برنامج المكافآت الجديد لجميع 
منها  حرصًا  وذلــك  الموبايل  خدمة  زبائن 

على تقديرهم الختيار شبكة بتلكو.
زبائن خدمة  بــإدراج جميع  الشركة  قامت 
الموبايل تلقائيًا تحت هذا البرنامج، سواء 
موبايل  أو  الشهري  الــدفــع  موبايل  زبــائــن 
مسبق الدفع )سمسم(. وتعتمد آلية تجميع 
النقاط في حساب المشتركين على عملية 
سداد الفاتورة الشهرية في وقتها أو عند 

استخدام خطوط سمسم. 
بخاصية  الــجــديــد  الــبــرنــامــج  هـــذا  يتميز 
ــــى رصــيــد نــقــدي في  تــحــويــل الــنــقــاط إل
في  المرونة  يعطيه  مما  المشترك  حساب 
االستفادة من النقاط التي جمعها. ويمكن 
لــلــزبــائــن االطــــالع عــلــى تــفــاصــيــل حساب 
عدد  مثل  سهولة،  بكل  المكافآت  برنامج 
عن  ــــك  وذل بتجميعها  ــام  قـ الــتــي  الــنــقــاط 
االلكترونية  للخدمات  بتلكو  موقع  طريق 
قائمة  طــريــق  عــن  أو   e.batelco.com
المحتويات االلكترونية عند االتصال على 

*#888. والجدير بالذكر أن البرنامج يشمل 
عــلــى 3 مــســتــويــات مــخــتــلــفــة: الــمــســتــوى 
والمستوى  الذهبي  والمستوى  البالتيني 
مستوى  من  الزبون  ينتقل  حيث  الفضي، 
النقاط  عدد  على  بناًء  أعلى  مستوى  إلى 

التي قام بتجميعها في حسابه. 
وقالت مدير عام قطاع المستهلكين تعليًقا 
“أننا سعيدين  البرنامج:  هذا  تدشين  على 
ــدًا بــطــرح بــرنــامــج الــمــكــافــآت الــجــديــد  جــ
األعــزاء  زبائننا  آراء  معرفة  إلــى  ونتطلع 
ــادة منه  ــفـ ــتـ عـــن آلــيــة اســتــخــدامــه واالسـ
لنستمر في تطويره وتحديثه بما يتناسب 
وكذلك  واحتياجاته  الــزبــون  توقعات  مع 
الزبائن وبناء  لنتمكن من االرتقاء بخدمة 

عالقة مثمرة ومستمرة معهم”.

إطالق برنامج المكافآت لزبائن “بتلكو” في خدمة الموبايل
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تحتل مكانة مميزة بين رفقائك 

سيحاول الجميع االستفادة منك 

اشرح لهم بعض الخطط المستقبلية

ال تنس أن تأخذ قسًطا من الراحة 

ال تفكر في األمور بسلبية 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز األعمال

 تنال إعجاب من حولك في العمل. 

عليك أن تكون متفائال فستدنو من أحالمك

تشعر بالتوتر على مدار األيام الماضية

توخَّ الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة 

اليوم مناسب للرياضة والجري 

ال تتسرع في اتخاذ القرار اليوم

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء
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العقرب

القوس

الجدي
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الحوت
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اآلتية من أوروبا 
تدخل األراضي 

اآلسيوية عبر 
القسطنطينية 

وتجبر حامية 
السالجقة في نيقيا على 

االستسالم

تعّرضت الممثلة 
المصرية داليا مصطفى، 

للنصب. وإثر الصدمة 
التي وقعت فيها قررت 

أن تحّذر محبيها من 
التعامل مع النصاب الذي 

وقعت ضحيته.
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النجمــة ســاندرا بولوك تحصــد جائــزة أفضــل أداء تمثيلي

توزيع جوائز “إم تي في” السينمائية والتلفزيونية

حصد أبطال ونجوم فيلم مارفل )أفنجرز: إند جيم( بنصيب األسد من جوائز “إم تي في” السينمائية والتلفزيونية 2019 
مؤخــرا، وحقــق جائــزة أفضــل فيلم وأفضل شــرير لشــخصية ثانوس، التي قدمهــا الممثل جوش برولين، كمــا فاز بجائزة 
أفضل بطل لشخصية أيرون مان التي أداها الممثل روبرت داوني جونيور، وقدمت المغنية الصاعدة ليزو أول أداء لها 
خــالل حفــل لتوزيــع الجوائــز، وأدت أغنيتها الناجحة )جوس( التي تتحدث عن قيم تقديــر الذات واالعتداد بالنفس... اما 

قائمة أهم الجوائز فهي كالتالي:

*جائزة أفضل عمل تلفزيوني: 
)جيــم أوف ثرونــز(: تــدور أحداثــه في 

أجواء خيالية في العصور الوسطى. 
* جائزة أفضل فيلم وثائقي:

تظهــر  كيلــي(:  آر  )ســرفايفينج  فيلــم 
فيــه 7 نســاء أمــام الكاميــرا للحديــث 
عمــا تصفنــه بســنوات مــن االعتداءات 
الجنســية والعاطفيــة التــي تعرضن لها 

على يد المغني الشهير آر كيلي.
*جائزة أفضل أداء تلفزيوني نسائي:
“ذا  مسلســل  بطلــة  مــوس  إليزابيــث   
أحــداث  وتــدور  تيــل”:  هاندميــدز 
المســتقبل  فــي  الخياليــة  المسلســل 
القريــب، حيث تفقد المرأة كل حقوقها 
بما في ذلك حقها في العمل والقراءة.

*جائزة أفضل قتال في عمل فني:
أدائهــا  بــري الرســون: عــن  الممثلــة 

لشخصية كابتن مارفل.
*جائزة أفضل قبلة:

للممثليــن  الجائــزة  ذهبــت 
الشــابين نواه ســنتينيو والنا 
كونــدور عن فيلم “تو أول ذا 

بويز آيف لوفد بيفور”.
*جائزة الجيل:

الممثــل والمنتج والمصــارع دواين 

“ذا روك” جونســون: تقديــرا لمســيرته 
التــي تشــمل أكثــر مــن 30 فيلمــا وعمال 
تلفزيونيــا، بمــا فــي ذلــك سلســلة أفالم 
وقــال  فيوريــوس”.  آنــد  فاســت  “ذا 

اســتالمه  عنــد  جونســون، 
الجائزة، إن هوليوود 

تــدري  تكــن  لــم 
تتعامــل  كيــف 

مع رجــل مثله 
الطول  فــارع 
ل  مفتــو و
 ، ت لعضــال ا
لرجل  وابــن 

ســاموا،  جزيــرة  مــن  وامــرأة  أســود، 
مضيفــا: “لذلــك قــررت أنني لــن أتكيف 
مــع هوليــوود، لكــن هوليوود هــي التي 

ستضطر للتكيف معي”.
*جائزة تريل بليزر السنوية: 

الممثلــة جــادا بينكت-ســميث بطلــة 
تكريمــا  تريــب”  “جيرلــز  فيلــم 
لمســيرتها الفنيــة، حيــث عملــت 
أزيــاء  ومصممــة  كمؤلفــة 
المــرأة كمــا  وناشــطة لحقــوق 

مولت برامج شبابية.
أداء  أفضــل  جائــزة   *

تمثيلي:
ســاندرا  الكبيــرة  النجمــة 
بولــوك: عــن دورها في 
“بيــرد  فيلــم  فيلــم 
بوكــس”، وذلــك في 
حفل توزيع جوائز 
لألفــالم   MTV“
 ، ” ن يــو لتلفز ا و
عقــد  الــذي 
أمــس  مســاء 
فــي  األول، 
ســانتا مونيكا 

بكاليفورنيا.
وأهــدت بولوك 

نجــاح فيلمهــا األخيــر “بيــرد بوكس”، 
التعليمــي  بالفيلــم  وصفتــه  الــذي 
ألطفالهــا الذيــن شــجعوها علــى على 
الــدور بعــد ســؤالهم عــن ســبب عــدم 
خــالل  بهــم  خــاص  لفيلــم  تقديمهــا 
مســيرتها الفنيــة، مؤكــدة أن الفيلــم 
التــي  يحمــل رســالة عــن المصاعــب 
تواجه اآلباء واألمهات تجاه أبنائهم.
وتابعــت بولــوك بعدمــا انتهيــت مــن 
الفيلــم، أخبرتهــم أنهــم ســبب قيامي 
يتمكنــوا  لــن  أنهــم  إال  الــدور،  بهــذا 
مــن مشــاهدته حتــى بلــوغ 21 عامًا، 
وذلــك بســبب طبيعــة مشــاهد الفيلم 

المرعبة.
وفي كلمة ألقتها بعد تسلمها الجائزة 
مــن  “أردت  بولــوك:  ســاندرا  قالــت 
المشــاهد أن يــرى شــكل العائلــة ومــا 
تعنيــه، ومعرفة أن بعض األشــخاص 
قــد يولــدون مــع عائالتهــم، والبعــض 
يبحــث  فيمــا  يفتقدهــا،  قــد  اآلخــر 
آخــرون عنهــا، ولكن بغــض النظر عن 
كيفية تضافر العائلة، فحينما تجدها 
تكــون العائلــة هي مــا تقاتل من أجل 
حمايتــه” مؤكدة أن ما يراه المشــاهد 
تفعلــه  مــا  يصــف  العمــل  هــذا  فــي 

األمهات من أجل أبنائهم”.
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شــن عدد كبير مــن رواد مواقع التواصــل االجتماعي في مصر 
هجومًا بحق الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بعدما نشرت 

تعليقًا يسخر من المصابين بمتالزمة داون
وكانت ياسمين قد نشــرت صورة لها وهي تقف على رأسها، 
ووضعــت متابعة لهــا تعليقًا قالــت فيه إنهــا قامت بهذه 

الحركة وهي بعمر الـ6 ســنوات، فردت عليها ياســمين صبري 
ساخرة: أراهن أنك قمِت بذلك ولهذا أنت مصابة بمتالزمة داون.

بــدأ المخرج مرقص عــادل إجراء المعاينــات الخاصة بمواقع 
تصوير وديكورات مسلســله الجديد “حواديت الشانزليزيه” 
فــي مدينة اإلنتاج اإلعالمي وعدد من المناطق في القاهرة 
التي تتناســب مــع األحداث التــي تدور في إحــدى الحقب 
الزمنيــة الماضية اســتعدادا لبــدء التصوير خــالل الفترة 

المقبلة، والمسلســل من تأليف أيمن ســليم ونهى سعيد، 
وينتمــي لنوعية مسلســالت الـ45 حلقة، وتقــوم أحداثه على 5 

شخصيات رئيسية في العمل تم التعاقد فعليا من خالل شركة سينرجي.

كشــفت الفنانة المصريــة فيفي عبده، عن تعرضها للســرقة من قبل 
الخادمة الفلبينية، التي اتهمتها بســرقة 5 كيلوغرامات مشــغوالت 

ذهبية من شقتها في المعادي
وقالــت فيفي، لتوضيح ما حــدث معها، معربة عــن غضبها لعدم 

تقصيرها مع الخادمة.
يذكر أن عبده شــاركت في رمضان بمسلســل “مملكــة الغجر” من 

بطولــة حوريــة فرغلي، ســامح الصريطــي، أحمد كرارة، وســناء شــافع، 
وغيرهم، تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب لإلنتاج.

سرقة فيفيحواديت الشانزليزيهسخرية ياسمين

محرر مسافات

ھل تخیلت في لحظة ما أن لعبة قد تجعلك في قائمة أغنى رجال العالم، 
وتصل بثروتك متخطیا حاجز 7 ملیارات دوالر في عامین فقط؟

الرئیــس  جیمــس  أيبــك  جــاء 
تیــم  ألعــاب  لشــركة  التنفیــذي 
ســويني، فــي المركــز 194 بقائمــة 
أغنى رجال العالم ل 2018، بعدما 
تخطــت ثروتــه 7.16 ملیار دوالر، 
التــي  “فورتنايــت”  لعبــة  بفضــل 
طرحتھــا شــركته فــي صیــف عام 

2017 وفقًا ل “سكاي نيوز”.

الــذي  الســاحق  النجــاح  وبعــد 
عــدد  أصبــح  اللعبــة،  شــھدته 
العبیھــا حول العالم أكثر من 200 
توفیرھــا  عبــر  شــخص،  ملیــون 
آيفــون،  مختلفــة،  منصــات   7 ل 
آبــل،  أجھــزة  وينــدوز،  أندرويــد، 
وإكــس  ستیشــن  بــالي  وأجھــزة 

بوكس ونینتیندو.

بفضل لعبة “فورتنايت”



البحرين على لقاء بأضخم إنتاج سينمائي مصري في “الممر”

التقطت عدسات مصوري “الباباراتزي” صورة للنجمة إيرينا شايك  «
وهي تستعرض رشاقتها في ميالنو بإيطاليا، وظهرت في اللقطات 

ترتدي تنورة ذات تصميم مميز، وصل سعرها إلى 420 جنيها 
استرلينيا. وفيما هز خبر انفصال عارضة األزياء عن النجم برادلي كوبر 

مواقع التواصل االجتماعي، لكن ذلك لم يمنعها من االبتسام.

عبر  البحرينية  ــعــرض  ال صـــاالت  تستقبل 
وشاشات  سينكو  للسينما  البحرين  شركة 
 4 الــمــوافــق  الخميس  يــوم  سينكو  فــوكــس 
فيلم  إنتاج سينمائي مصري،  أضخم  يوليو 
وبقية  بالمنطقة  األول  عرضه  فــي  “الممر” 
الــذي  الــســاحــق  الــنــجــاح  بعد  الخليج،  دول 
32 مليون  الفيلم في مصر وتخطيه  حققه 
أسبوعين من  إيــرادات خالل  جنية مصري 

عرضه.
يتناول  عرفة،  شريف  الكبير  المخرج  فيلم 
المصرية خالل حرب  الصاعقة  قصة قوات 
ــد الـــقـــادة  ــهـــم أحــ ــزاف، وعـــلـــى رأسـ ــنـ ــتـ االسـ
البواسل الذي ُيدعى )نور(، ويناقش المرحلة 
الزمنية بدًء من حرب 1967 وحتى األوقات 
األولى من حرب االستنزاف. الفيلم من إنتاج 
لإلنتاج  الماسة  شركة  الخالق،  عبد  هشام 
مجموعة  الفيلم  شخصيات  الفني.يجسد 
من النجوم على رأسهم النجم أحمد عز، هند 
صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، 
ومحمد  فلوكس  أحمد  اليزيد،  أبــو  أســمــاء 
عرفة،  شريف  ــراج  وإخـ قصة  فراج.الفيلم 

سيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة، 
الفيلم يعتبر أول تجربة من هذا النوع تقدم 
في السينما المصرية منذ فيلم “الطريق إلى 
إيالت” للنجم عزت العاليلي ويعتبر أضخم 
إنتاج سينمائي في تاريخ السينما المصرية. 
أشهر  ثالثة  مــدار  على  تصويره  تم  “الممر” 
ــي الـــســـويـــس، جــنــوب  ــدن هـ فـــي خــمــس مــ
ــقــاهــرة،  ــوان، اإلســمــاعــيــلــيــة وال ــ ســيــنــاء، أسـ
ديكورات  ببناء  اإلنــتــاج  شركة  قامت  وقــد 
الشؤون  إدارة  بالكامل، حيث وفرت  الفيلم 
التصوير  مواقع  المسلحة  للقوات  المعنوية 
لبناء  بمتخصصين  االستعانة  تــم  وبعدها 
الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خالل 

تلك الفترة.
ينتظر جمهور المملكة ودول الخليج، خاصة 
جماهيريًا  الفيلم  عــرض  المصرية،  الجالية 

يوليو   4 الموافق  الخميس  يوم  من  ابتداء 
بدور العرض السينمائية.
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تجديد منزل هاري وميغان بـ 2.4 مليون إسترليني
قــال قصر بكنغهام، أمس الثالثاء، إن تكلفة 
الملكــة  تجديــد بيــت األميــر هــاري، حفيــد 
إنجلتــرا، وزوجتــه ميغــان  إليزابيــث ملكــة 
الجديــد بلغــت 2.4 مليــون جنيه إســترليني 

)3 ماليين دوالر(.
وغطــى المبلــغ، الــذي أخــذ مــن المخصــص 
الســنوي للعائلــة المالكــة الممول مــن دافعي 
الضرائــب، تكلفــة تحويــل كــوخ فروجمــور 
إلى مســكن واحد، بينما تحمل دوق ودوقة 

ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.
المحفظــة  أميــن  ســتيفنس،  مايــكل  وقــال 
لبضــع  للعمــل  العقــار  يخضــع  “لــم  الملكيــة 
ســنوات وجــرى تخصيصه بالفعــل للتجديد 
بموجــب المســؤولية عن الحفــاظ على حالة 

مباني القصور الملكية المشغولة”.
التحتيــة  البنيــة  اســتبدال  “جــرى  وتابــع 
األجــل  طويــل  مســتقبل  لضمــان  القديمــة؛ 
للعقــار”، فيما نشــرت العائلة المالكــة التقرير 
السنوي للمنح السيادية الذي يقدم تفاصيل 
للملكــة  الرســمي  واإلنفــاق  الدخــل  عــن 
إليزابيــث وزوجهــا. وأصبح كــوخ فروجمور 

الــذي يعــود للقــرن التاســع عشــر فــي فنــاء 
مبنــى قلعــة وندســور مقــر اإلقامة الرســمي 
لألميــر هــاري وزوجته ميغــان، عندما انتقال 
إليــه قبــل ميــالد طفلهمــا األول آرتشــي في 
مايــو. وجــرى تحويل المبنــي من قبل إلى 5 
مســاكن منفصلــة، وقرر مســؤولون ملكيون 
تجديــده قبــل الموافقــة علــى أنــه ســيصبح 

مقر إقامة هاري وميغان.
وقــال مصــدر فــي البــالط طلــب عــدم نشــر 

غطــت  الضرائــب  دافعــي  منحــة  إن  اســمه 
التكلفــة األساســية للمطابــخ ودورات المياه 
األســرة  تتولــى  كانــت  فيمــا  واألرضيــات، 
المالكــة أي نفقــات دفعــت ألشــياء من قبيل 

الستائر والتجهيزات.

وقال المصدر إن الملكة كانت مشاركة  «
في القرار للسماح للزوجين باستخدام 
الكوخ، وظلت على إطالع بتقدم العمل 

في المشروع خالل مراحله.

علــى  للحفــاظ  أكبــر مجموعــة  أعلنــت 
البيئــة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة 
البندقيــة علــى قائمــة األمــم المتحــدة 
ينبغــي  للخطــر وإنــه  المعرضــة  للمــدن 
حظــر الســفن الســياحية مــن االقتــراب 

من الهور لتفادي وقوع كارثة بيئية.
 وجــاءت الدعوة بعد أقل من شــهر من 
اصطدام سفينة سياحية عمالقة بأحد 
المرافــئ وقــارب ســياحي فــي مدينــة 
أربعــة  إصابــة  إلــى  أدى  ممــا  البندقيــة 
أشــخاص وجــدد الجــدل فــي إيطاليــا 
بشــأن كيفية حماية المدينة التاريخية 

ا. التي تجتذب 30 مليون سائح سنويًّ

وقالت مارياريتا سينيوريني  «
رئيسة “منظمة إيطاليا نوسترا”، 

التي ينص هدفها المعلن على 
الدفاع عن تراث إيطاليا الثقافي 

والطبيعي، “البندقية فريدة 
من نوعها وال يمكن أن نسمح 
بتدميرها أكثر مما هي مدمرة 

بالفعل”. وأضافت خالل مؤتمر 
صحفي “البندقية واحدة من المدن 

المعرضة للخطر في العالم”.

مخاوف من “اندثار” 
أجمل مدن إيطاليا فــي فعاليــة يترقبهــا كثيرون في المنطقــة العربية، والعالم، تســتعد مدينة “إفــران” المغربية 

الســتقبال زوارهــا، حيــث ســتحتضن فــي يوليــو المقبل فعاليــات الــدورة الرابعــة لـ”مهرجان 
إفران الدولي” تحت شعار “أغاني األرز”. حسب موقع جريدة أصوات المغربي.

والثقافيــة  الفنيــة  الوجهــة  المهرجــان   ويعــد 
األولــى للمدينــة الجبليــة، ويهــدف باألســاس 
وتســليط  للمنطقــة  الســياحة  روح  لتشــجيع 
الضــوء على التــراث المغاربــي األصيل.  وإلى 
للمدينــة  الخالبــة  والطبيعــة  الهــدوء  جانــب 
الســياحية، تحتضــن إفــران أيًضــا أكبــر غابات 
شــجر األرز فــي العالــم، كمــا عرفت بسويســرا 

المغــرب بســبب طبيعتهــا فــي فصــل الشــتاء 
قبلــة  إلــى  وتتحــول  الثلــوج  تكســوها  حيــث 

للمتزلجين.

ا التي اختيرت  « وتعتبر إفران الوحيدة عربيًّ
من ضمن أنظف 10 مدن عالمية، بسبب 

خلوها من التلوث، ولطبيعتها الخالبة 
ومراعاتها ألعلى معايير الحفاظ على البيئة.

ســرقة األمــوات معروفــة منــذ زمن بعيــد، لكن أن يقــدم رجل أمن على ســرقة رجل ميت، 
فهذه ليست حادثة عادية، وبالتأكيد تقتضي العقاب، مهما كان المبلغ المسروق تافها.

فقــد حكــم علــى شــرطي إنجليــزي ســرق 65 
جنيها إســترلينيا )نحو 83 دوالًرا( من محفظة 
رجــل ميت بالســجن 15 شــهًرا، بعــد أن حاول 
مــا  بحســب  الشــنيعة،  فعلتــه  علــى  التغطيــة 

ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وقالــت الصحيفــة إن رجل األمن، التابع لجهاز 
عاًمــا(    47( واالس  بــول  هامبرســايد،  شــرطة 

ســرق المبلغ النقدي بعد أن تم تعيينه كضابط 
اتصــال مــع أســرة الفقيــد، بعدمــا توفــي بــول 

روتر بصورة مفاجئة في يونيو 2015.

غير أنه تم اكتشاف خدعة الشرطي  «
واالس بعد أن تقدمت زوجة روتر 

بشكوى إلى قسم المعايير المهنية التابع 
لقسم الشرطة.

“أنظف مدينة عربية” تستضيف “أغاني األرز”

السجن لشرطي سرق محفظة ميت بخدعة دنيئة

نماذج من إبداعات مصممة األزياء اإلسبانية كريزيا 
روبوستيال خالل أسبوع الموضة في برشلونة )أ ف ب(

تستعد فرنسا لموجة حر كبيرة في األيام القليلة المقبلة، إذ تحطم فيها درجات 
الحرارة أرقاما قياسيا.

فبحســب جريــدة لوباريزيــان الفرنســية، فــإن مصالــح األرصــاد الجويــة تتوقــع 
وصــول درجــات الحــرارة إلــى 44 درجــة مئويــة جنوب شــرقي البــالد ابتداء من 
يوم الخميس، والتي تعد أعلى درجات الحرارة منذ شهر أغسطس العام 2003.

وفــي ظــل االســتعدادات التــي تقــوم بهــا الســلطات الفرنســية للتقليــل مــن تأثير 
دراجــات الحــرارة، جذبت صور القمر االصطناعي لموجة الحر ليوم الخميس 27 
يونيو المقبل انتباه متصفحي اإلنترنت، والتي أتت على شكل جمجمة وعظمتين 
متقاطعتين. الصورة القت رواجا كبيرا بعد أن نشرها، روبرت هوالن، دكتور في 
األرصاد الجوية في جامعة باريس ســاكالي، على حســابه بتويتر، وخاصة بعدما 
وضع مقارنة بين خريطة لموجة الحر التي تشــهدها فرنســا مع اللوحة الشــهيرة 
“ديــر شــري” )الصــراخ( للرســام النرويجــي، إدوارد مونــش. واتخــذت الســلطات 
الفرنســية إجــراءات وقائيــة اســتعدادا لمواجهة درجــات الحــرارة المرتفعة التي 
بدأت منذ يوم اإلثنين. وتشــمل هذه اإلجراءات فتح الحدائق العامة والمســابح 

والمتاحف ومقرات البلديات؛ لكي يتمكن السكان من اللجوء إليها.

حرارة الشرق األوسط تجتاح المدن الفرنسية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الثالثــاء،  أمــس  إكــس”،  “ســبيس  أطلقــت 
24 قمــًرا  الــذي يحمــل  صاروخهــا األضخــم 
ــا لألبحــاث، فــي رحلــة ضمــت ســاعة  صناعيًّ
ا،  شمســيًّ وشــراًعا  الســحيق،  للفضــاء  ذريــة 
ومعــدات اختبــار وقــود الصواريــخ النظيف، 
ا. وكانت هذه هي الرحلة  وحتى رماًدا بشــريًّ
لكنهــا  هيفــي”،  “فالكــون  للصــاروخ  الثالثــة 

األولى التي يأمر بها الجيش.
 ومــن المتوقع أن تقــدم مهمة وزارة الدفاع، 
التــي يطلــق عليهــا “إس تــي بــي2-” لبرنامج 
اختبار الفضاء، بيانات إلصدار شــهادات عن 
صواريخ “فالكــون هيفي”، لعمليات اإلطالق 
لألمــن القومــي فــي المســتقبل. وكانــت هذه 
معــاد  صــاروخ  علــى  للجيــش  رحلــة  أول 

تدويره.

وقالت “سبيس إكس” إن هذه  «
المهمة واحدة من أكثر عمليات 

اإلطالق تحدًيا. وكانت هناك حاجة 
لوضع األقمار الصناعية في 3 مدارات 

مختلفة، مما يتطلب إطالق عدة 
محركات المرحلة العليا. واستغرق 
األمر عدة ساعات إلطالقها جميًعا.

أوضحت وزارة الداخلية في أوروغواي 
مســجونا  إيطاليــة  عصابــة  رئيــس  أن 
فــر   2017 العــام  منــذ  أوروغــواي  فــي 
مــن الســجن أثنــاء انتظــار ترحيلــه إلى 
أهــم  مورابيتــو  روكــو  وكان  إيطاليــا. 
الهاربيــن المطلوبيــن مــن أفــراد عصابة 
ندرانجيتــا بمدينــة كاالبريا، وهي أقوى 
جماعــات الجريمــة المنظمة في إيطاليا 
مــن  الكوكاييــن  مــوردي  أكبــر  وإحــدى 

أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
وكان مورابيتو البالغ من العمر 52 عاما، 
والذي ُيطلق عليه لقب “ملك الكوكايين 
في ميالنو” قد اعتقل بعد أن ظل هاربا 
20 عامــا من إدانته في قضايا االرتباط 
المخــدرات وجرائــم  بالمافيــا وتهريــب 

خطيرة أخرى.

وقال وزير الداخلية اإليطالي  «
ماتيو سالفيني “إنه أمر مثير 

للقلق وخطير أن يتمكن مجرم 
مثل روكو مورابيتو الهرب من 

سجن في أوروجواي أثناء انتظار 
تسليمه إليطاليا”.

“سبيس X” تطلق صاروخها 
ا األضخم بـ24 قمًرا صناعيًّ

هروب “ملك الكوكايين” 
اإليطالي من السجن قالــت صحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة إن النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو يســتمتع كثيًرا 

بإجازته الصيفية التي يقضيها رفقة عائلته، بعد موسم شاق مع فريقه يوفنتوس اإليطالي.

أن  اختــار  “الــدون”  أن  المصــدر  وأوضــح   
األضــواء  عــن  بعيــًدا  بعطلتــه  يســتمتع 
والكاميرات، واألهم عن مصوري “باباراتزي”، 
مضيًفا أن النصف األول من إجازته احتضنه 
منتجــع فخــم في كوســتا نافارينــو باليونان، 

وذلك للعام الثاني على التوالي.
العجــوز”  “الســيدة  نجــم  انتقــل  وبعدهــا،   
وصديقتــه وأوالده األربعــة لالســتمتاع بمــا 

تبقــى مــن عطلته على متن يخــت فاخر في 
منطقة “الريفيرا” الفرنسية.

وقبل أن يغادر اليونان، تقول  «
الصحيفة، كان رونالدو )34 سنة( كريًما 
مع موظفي المنتجع السياحي الفاخر، 
حيث ترك لعشرة منهم بقشيشا تقدر 
قيمته بنحو 18 ألف جنيه إسترليني 

)23 ألف دوالر أميركي(.

رونالدو يثبت كرمه..”بقشيش” بـ 23 ألف دوالر

دوقة كامبريدج كاثرين ميدلتون في ختام مشاركتها بورشة التصوير الفوتوغرافي 
مع حركة من أجل األطفال في كينغستون، جنوب غرب لندن )أ ف ب(.  ذكرت “ذا صن” أن قضاء الليلة الواحدة في ذلك المنتجع يكلف على األقل 9 أالف دوالر لليلة الواحدة، 

مشيرة إلى أن قيمة تأجير اليخت في الريفيرا تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني )229 ألف دوالر( في األسبوع. 
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مســلمات  نســاء  أطلقــت 
في فرنسا حملة قلن فيها 
إنهن لن يقبلن بصيف آخر 
يحرمــن فيه من ممارســة 
السباحة أسوة باآلخرين، 
الــذي  باللبــاس  لكــن 
مســلتهمات  يناســبهن، 
األمــر مــن رائــدة الحقوق 
روزا  األميركيــة،  المدنيــة 

باركسر.
وذكــرت “ســكاي نيــوز”، أمــس الثالثــاء أن الحملــة بــدأت في مدينــة غرونوبل الجبليــة، جنوب 

شرقي فرنسا، حيث روجت سيدات مسلمات لغايتهن عبر شبكات التواصل.
وتقول صفحة “تحالف المواطن” على شبكات التواصل إن هؤالء النسوة يطلبن حيزا يحترم 
حريتهن، وذلك بإتاحة المالبس التي تالئمهن. وتفرض العديد من المدن الفرنسية حظرا على 
“البوركيني” الذي يغطي كل جسد المرأة، وتعاقب كل من ترتديه بغرامة تصل إلى )35 يورو(.

نساء يتحدين الحر والحظر.. ويخترن البوركيني

نساء مسلمات يتحدين حظر البوركيني في فرنسا

أشرفت الملكة على إعادة تجديد منزل الزوجين
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