العاهل“ :اإلرسالية األميركية” يعكس العالقات الوثيقة

ترامب :أي حرب مع إيران لن تدوم طويال
عواصم ـ وكاالت

المنامة  -بنا

أعــرب عاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد بن
عيســى آل خليفــة عــن تقديــره لإلنجــازات الطبيــة

جاللة الملك
يطلع على
مجسم لمبنى
مستشفى
اإلرسالية
األميركية
الجديد

الهامــة التي حققها مستشــفى اإلرســالية األمريكية
علــى مــدى  120عامً ــا ،مؤكــ ًدا جاللــة الملــك أن

المستشــفى عكــس عبــر التاريــخ العالقــات الوثيقــة
والتاريخية بين مملكة البحرين والواليات المتحدة

ترامــب ،أمــس ،إرســال قــوات برية

وتابــع “لــن يكــون هنــاك قــوات

فــي حــال خــوض حــرب مع إيــران،

أميركيــة علــى األرض فــي حــال

مشــيرا إلــى أن القيــادة اإليرانيــة

انــدالع مواجهــة مع إيران” ،مشــيرا

تفتقر للذكاء.

إلــى أن أي حرب مع إيران لن تدوم

وذكــر ترامــب للشــبكة “فوكــس”

طويال.

لألخبــار

األميركيــة وشــعبيهما الصديقيــن .وكان جاللتــه قد
اســتقبل في قصر القضيبية أمس ،كبير المسؤولين
الطبييــن الرئيــس التنفيــذي لمستشــفى اإلرســالية

()٠3

األمريكية جورج شاريان.

اســتبعد الرئيــس األميركــي دونالــد

شيء”.

“الزعامــة

قــال وزيــر الخارجيــة األميركــي

اإليرانيــة تفتقــر للــذكاء” ،مضيفــا

مايــك بومبيــو ،أمــس ،إن الواليــات

االقتصاديــة

“أتمنــى أال نخــوض حربا مــع إيران،

المتحــدة فعلــت كل مــا بوســعها

لكننــا في وضع قــوي جدا إذا حدث

لتهدئة الوضع مع إيران.
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سمو رئيس الوزراء يعود ألرض الوطن

القيادة التايلندية احتفت بسموه تقديرا لدوره في تعزيز العالقات

تأسيس المحاكم العقارية بمراحله النهائية
زينب العكري من السنابس
قــال رئيــس لجنــة العقــار واإلنشــاء

جاء ذلك ،على هامش ندوة مشاريع

بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن

التطويــر العقــاري “مرحلــة مــا بعــد

عــارف هجــرس إن العمــل جــار على

تأسيس اتحاد المالك” ،التي نظمتها

تأســيس المحكمــة العقاريــة أســوة

غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن

بالتــي موجــودة فــي دبــي ،وهو في

ممثلة بلجنة العقار واإلنشــاء مساء

مراحله النهائية.

أمس األول.

()١٠

الخدمات المصرفية المفتوحة قريبا
علي الفردان

سمو رئيس الوزراء أثناء عودته إلى أرض الوطن
المنامة  -بنا

تايلنــد .وحرصــت الرئاســة التايلنديــة على

بيــن الجانبيــن إلى محطــات جديدة ّ
عززت

مــن الــوزراء والمســؤولين بالمملكــة.وكان

عــاد رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

الــوزراء تقديــرًا منهــا لــدور ســموه الرائــد

لألمــن واالســتقرار .وكان فــي اســتقبال

أرض الوطــن بعــد زيارة خاصــة إلى مملكة

والخليجيــة اآلســيوية والوصــول بالتعاون

غــادر مملكــة تايلند في وقت ســابق ،حيث
ّ
كلــف جاللة ملــك تايلند ممثله ومستشــاره

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة إلــى

االحتفــاء بصاحــب الســمو الملكــي رئيــس
فــي تعزيــز العالقــات البحرينيــة التايلندية

 835وظيفة
بالمراكز الطبية

مــن توجهاتهمــا نحــو التنميــة وتطلعاتهمــا
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

بالمطــار نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد

اإليرانيون يستفزون العالم نحو الحرب

بدور المالكي من مدينة عيسى
كشف وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميــل حميــدان فــي تصريحــات لـــ
“البالد” عن أن معرض الوظائف يطرح
 835وظيفــة متخصصــة فــي المجــال
الطبي والعالجي.
جــاء ذلــك ،لدى افتتاحه أمس معرض
التوظيــف في القطــاع الطبي الخاص،
الــذي تنظمــه الــوزارة للفتــرة مــن 26
إلــى 27يونيــو الجــاري ،فــي مبنــى

صاحــب الســمو الملكــي رئيس ا لــوزراء قد

اتانتي ديستامنج بتوديع سموه.

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن
أحمــد آل خليفــة أن ورشــة الســام من

صفقة.وفــي حديثه عن إيران ،أكد أنها

أجــل االزدهار التــي تســتضيفها مملكة

تشــن حربا بالوكالة على الدول العربية

البحرين بالشراكة مع الواليات المتحدة

وتهــدد أمــن المنطقــة ،مضيفــا أنــه يثق

األميركية تمضي قدمً ا لتحقيق الحياة

فــي حكمــة الواليــات المتحــدة ،وفــي

األفضل ليس فقط للشعب الفلسطيني

تعاملهــا مع تدخــل إيران فــي المنطقة،

بــل أيضــا لــدول المنطقــة .وقــال وزيــر

وقــال “(اإليرانيــون) يســتفزون العالــم

الخارجيــة ،فــي حديــث لتلفزيــون

إلدخالهــم فــي حــرب من أجــل الخروج

“روســيا اليوم” ،إن الورشة تطرح خطة

من الورطة التي هم فيها”.

الــوزارة بمدينــة زايد ،بحضور عدد من

()06

النواب.
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المنامة  -بنا

أعــرب ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة
عن تطلعه بأن تسهم مخرجات ورشة السالم من أجل االزدهار في تحقيق فرص اقتصادية نوعية جديدة متنوعة ومستدامة في
المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات كافة دول وشعوب المنطقة لتحقيق النماء واالزدهار.
جــاء ذلــك ،لــدى حضــور ســموه أمــس
الجلســة الختاميــة لورشــة الســام
مــن أجــل االزدهــار التــي تســتضيفها
مملكــة البحرين بالشــراكة مــع الواليات

والــرؤى ومناقشــة االســتراتيجيات
وتحفيــز االســتثمارات والمبــادرات

مــن المؤهــات العاليــة مــن الدكتــوراه
المؤهــات

األخــرى بالدبلوم والثانويــة ،من خالل

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس

اســتفادتها مــن الخدمــات والحوافــز

الوزراء بأهمية تكاتف الجهود وتوحيد
مســتقبل
المســاعي مــن أجــل تحقيــق
ٍ
اقتصادي مزدهر للمنطقة.
()٠٥

التــي تقدمهــا وزارة العمــل وصنــدوق

20

المحليــة ،لتكــون المملكــة أول

صيف العام الجاري.

 ”Open bankingلزبائــن البنــوك

سمو ولي العهد :تكاتف الجهود لمستقبل مزدهر للمنطقة

الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائد

()20

» »مرر مجلس بلدي الجنوبية
مقترحا يقضي بوضع اشتراطات
خاصة لممارسة مهنة المساج
في الصالونات الرجالية .جاء ذلك
في اجتماع المجلس االعتيادي
األخير للدور األول من الفصل
التشريعي الخامس.

“الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة

االثنيــن المقبــل قبــل إطالقهــا
ً
رســميا لجميــع زبائــن البنــوك فــي

المدنــي وقطاع األعمــال لتبادل األفكار

البحرينيــة للعمــل لديهــا مــن خريجيــن

شروط خاصة لمساج الرجال

القطــاع المصرفــي ،ببــدء تطبيــق

اختبــارات الخدمــة المفتوحــة
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االقتصادية في المنطقة .ونوّ ه صاحب

العمل “تمكين”.

البحريــن عــن حــدث تاريخي في

بالتعــاون مــع البنــوك مرحلــة

خاللهــا قــادة الحكومــات والمجتمــع

تعمــل على زيادة اســتقطاب الكفاءات

والماجســتير

عــن أن أيامــا فقــط تفصــل

المؤيد “البالد” أن الشــركة ســتبدأ

المتحــدة األميركيــة ،والتــي تجمــع

وأكــد حميــدان أن جميــع القطاعــات

وحتــى

“بوابــة ترابــط” ،عبــدهللا المؤيــد،

بشــكل إلزامــي .وأبلــغ عبــدهللا

فرص اقتصادية نوعية جديدة بالمرحلة المقبلة

محرر الشؤون المحلية
اقتصاديــة أميركيــة ،ولــم تطــرح أي

كشــف الرئيــس التنفيذي لشــركة

دولــة فــي العالــم تطبــق الخدمــة

“سوليدرتي” تقدم التأمين بـ “الفيديو”

ُعمان تفتح سفارة في فلسطين

10

14

» »كشفت سوليدرتي البحرين عن
خدمة التأمين عن طريق الفيديو،
والتي تعتبر األولى من نوعها
في المنطقة ،حيث تهدف إلى
تعزيز خدمة العمالء واالرتقاء بها،
تمشيا مع إستراتيجية التحول
الرقمي.

» »أعلنت سلطة عُ مان ،أمس
أنها سترسل بعثة دبلوماسية
جديدة لها لدى دولة فلسطين
على مستوى سفارة .وأضافت
“سيتوجه وفد من وزارة الخارجية
إلى رام الله ،لمباشرة إجراءات
فتح السفارة”.

“ ..”Annabelleأكثر العرائس رعبا

22

» »سيفرح عشاق الغموض والرعب
بوصول فيلم “”Annabelle
لشركة البحرين للسينما
وفوكس سينكو بعد طول انتظار،
حيث أقامت الشركة عرضا خاصا
له في سينما “الستي سنتر”
وقدمت دعوة لـ “البالد” لحضوره.

سمو ولي العهد يحضر الجلسة الختامية لورشة السالم من أجل االزدهار

هل ينتقل جعفر عباس إلى القلعة الصفراء؟

16

» »أكد مصدر موثوق أن العب
الدائرة لكرة اليد العمالق جعفر
عباس بات من ضمن اهتمامات
إدارة النادي األهلي من أجل
التعاقد معه وتمثيل صفوف
الفريق األول بدءًا من الموسم
الرياضي .2019 - 2020
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جاللة الملك يهنئ
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رئيس مدغشقر
بذكرى االستقالل
المنامة  -بنا

بعث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة،

برقية تهنئة إلــى رئــيــس جمهورية
مدغشقر انــدريــه راجــولــيــن ،وذلــك
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

واعـــــرب جــالــتــه ف ــي الــبــرقــيــة عن

اطيب تهانيه وتمنياته لــه بموفور
الصحة والــســعــادة بــهــذه المناسبة
الوطنية.

الخميس
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جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار التي قدمت
لجاللته مجموعة من اإلصدارات الثقافية للهيئة

العاهـــل يوجـــه لالهتمـــام بالبيــوت التراثيــة

جاللتـــه يطلـــع علـــى اســـتعدادات “الثقافـــة” للمشـــاركة بـــ “إكســـبو دبـــي ”2020

المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة ،فــي قصر القضيبيــة أمس ،رئيســة هيئة البحريــن للثقافة
واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمد آل خليفة ،حيث قدمت لجاللته مجموعة من اإلصــدارات الثقافية للهيئة ،كما عرضت على جاللته
استعدادات الهيئة للمشاركة في معرض اكسبو  2020في دبي.
وأشــاد جاللــة الملــك بالجهــود الطيبــة التي

بهــا مملكــة البحريــن ،إضافــة إلــى إثــراء

متمنيــا للهيئــة كل التوفيــق والنجــاح فــي

تبذلهــا هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي

الحركــة الثقافيــة واألدبيــة ،متمنيــا جاللتــه

المشاركة في معرض اكسبو  2020في دبي

سبيل الحفاظ على التراث الوطني األصيل

لرئيســة الهيئــة والعامليــن فــي هــذا القطاع

بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

والمعالــم الحضاريــة والثقافيــة التــي تتميز

دوام التوفيــق واســتمرار التقــدم والنجــاح،

ووجه جاللته هيئة البحرين للثقافة واآلثار

إلــى ضــرورة االهتمام بالبيــوت التراثية في

تســهم مشــاركة الهيئــة فــي معــرض اكســبو

جميــع مناطــق مملكــة البحريــن؛ لمــا لهــا من

 2020بتقــدم مملكــة البحريــن فــي مصــاف

جاللته يشيد بجهود

مالمــح عمرانيــة بحرينيــة أصيلــة ،كمــا نوه

الــدول الرائــدة فــي مجــال الثقافــة والتراث

جاللته بهذه اإلصدارات القيمة.

اإلنســاني ،مؤكــدة أن هيئة الثقافة ســتعمل

الهيئة في الحفاظ

وأعربــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل

على ترجمة توجيهات جاللة الملك من أجل

خليفــة عــن خالــص شــكرها وامتنانهــا لمــا

المشــاركة فــي هــذا المعــرض ،بالشــكل الذي

يوليــه جاللــة الملــك مــن دعــم متواصــل

يعكــس حــرص مملكــة البحريــن باالهتمــام

للثقافــة والتــراث ،معربــة عــن أملهــا فــي أن

بالثقافة واآلثار.

على التراث والمعالم
الحضارية والثقافية

البحرين تنتهج سياسة االنفتاح والعمل الجماعي

الـــعـــاهـــل :تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر مـــع مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي

جاللة الملك مستقبال رئيس مجموعة البنك الدولي
المنامة  -بنا

اســتقبل عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن
عيســى آل خليفــة فــي قصــر القضيبيــة أمــس رئيس
مجموعــة البنــك الدولــي ديفيــد مالبــاس ،الــذي يزور
مملكــة البحريــن؛ للمشــاركة فــي ورشــة “الســام مــن
أجل االزدهار”.
ورحــب جاللة الملك برئيس مجموعــة البنك الدولي،
منوهــا جاللتــه بحرصــه علــى المشــاركة فــي ورشــة
“الســام مــن أجــل االزدهــار” ،مؤكــدا جاللتــه اهتمــام
مملكــة البحريــن بتعزيــز عالقــات الشــراكة والتعــاون
مــع مجموعــة البنــك الدولــي ،والعمــل علــى تطويــر
ً
انطالقــا مــن سياســة مملكــة
هــذا التعــاون المثمــر،
البحريــن التــي تقوم علــى االنفتاح والعمــل الجماعي
الــذي يحقــق الخيــر للجميــع ،وإيما ًنــا بــدور مجموعة
البنــك الدولي في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة
وتنويع وتطوير االقتصاد العالمي.
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إنجازات مهمة لـ “اإلرسالية األمريكية” على مدى  120عاما
ورعاية طبيــة جليلة ألهــل البحريــن والمنطقة
العاهــل :المستشــفى قــدم إســهامات
ً

جاللة الملك مستقبال الرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األميركية
المنامة  -بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة في قصر القضيبية أمس،
كبيــر المســؤولين الطبييــن الرئيــس التنفيــذي
لمستشفى اإلرسالية األمريكية جورج شاريان.

حيــث أطلــع جاللتــه علــى خطــط المستشــفى

المستقبلية وبرامجه التطويرية ،وعرض مجسم
وألبــوم صــور لمبنــى المستشــفى الجديــد المقرر
تشــييده فــي إطــار خطط التوســع الذي يشــهده
المستشفى اإلرسالية األمريكية في البحرين.
وبــارك جاللتــه هــذا المشــروع الجديــد وأشــاد
بالجهــود الهامــة التــي يواصــل بذلهــا القائمــون
علــى مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة ،لتقديــم
أفضــل الخدمــات الطبيــة والعالجيــة للمواطنين
والمقيميــن ،وبالســمعة الطيبــة التــي يحظــى بها
هــذا الصــرح الطبــي ،ومــا تميــزت بــه الخبــرات

وأعــرب جاللتــه عــن تقديــره لإلنجــازات الطبية

وشعبيهما الصديقين.

وأعــرب الرئيس التنفيذي لمستشــفى اإلرســالية

المهمــة التــي حققهــا مستشــفى اإلرســالية

كفــاءات طبيــة عاليــة عبــر تاريخــه العريــق،
ً
ورعايــة طبيــة جليلــة ألهــل
وقدمــت إســهامات

األمريكيــة علــى مــدى  120عامً ــا ،مؤكــ ًدا جاللــة

ونــوه بجهــود وزارة الصحــة وتعاونهــا مع جميع

األمريكيــة عن شــكره وامتنانه لصاحب الجاللة،

المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمملكة،

ولمملكة البحرين على ما يحظى به المستشــفى

الملــك أن مستشــفى اإلرســالية األمريكية عكس
عبــر التاريــخ العالقــات الوثيقــة والتاريخية بين

متمنيــا جاللتــه لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
ً

وجميــع العامليــن فيــه مــن دعــم ورعايــة ،ممــا

مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة كل التوفيــق

مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة األميركية

والنجاح ألداء رسالتهم النبيلة.

الطبيــة التــي تعاقبــت علــى المستشــفى مــن

البحرين والمنطقة.

يعكــس عمق وتميز عالقــات الصداقة البحرينية
 -األميركية.

جاللته اطلع على مجسم
وألبوم صور للمبنى
الجديد وبارك المشروع
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سمو رئيس الوزراء أثناء عودته ألرض الوطن

سمــــو رئيــــس الوزراء يعــــود إلى أرض الوطــن
تــقــديــرا لــــدوره فــي تــعــزيــز الــعــاقــات
الــقــيــادة الــتــايــلــنــديــة احــتــفــت بــســمــوه
ً
المنامة  -بنا

عــاد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة
إلــى أرض الوطــن بعــد زيــارة خاصة إلــى مملكة تايلنــد ،وقد حرصت الرئاســة
التايلنديــة علــى االحتفــاء بصاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء تقديرً ا منها
لــدور ســموه الرائــد فــي تعزيــز العالقــات البحرينيــة التايلنديــة والخليجيــة
اآلســيوية والوصــول بالتعــاون بين الجانبيــن إلى محطات جديــدة ّ
عززت من
توجهاتهما نحو التنمية وتطلعاتهما لألمن واالستقرار.
وكان فــي اســتقبال صاحــب الســمو

بتوديــع ســموه ،ونقــل تحيــات وتقدير

الملكــي رئيــس الــوزراء بالمطــار نواب

ملك تايلند لسموه واعتزازه بالعالقات

رئيــس مجلــس الــوزراء وعــدد مــن

البحرينيــة التايلنديــة والتــي أرســى

الوزراء والمسؤولين بالمملكة.

قواعدها صاحب السمو الملكي رئيس

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

الــوزراء ،كمــا كان فــي وداع ســموه

الوزراء قد غادر مملكة تايلند في وقت
ســابق ،حيــث ّ
كلــف جاللة ملــك تايلند

ســفير مملكــة البحريــن لــدى مملكــة
تايلنــد وعــدد من كبار المســؤولين في

ممثلــه ومستشــاره اتانتي ديســتامنج

الحكومة التايلندية.

اهتمام حكومي بتطوير القطاع الطبي

سمو الشيخ سلمان بن خليفة“ :البحرين الطبية” رائدة في تأهيل الكفاءات

المنامة  -بنا

أنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة ،مستشــار

التعاون يوفر فرص االقتصادية واعدة

حفــل تخريــج الفوج العاشــر الذي أقامته صباح أمس الكليــة الملكية للجراحين في إيرلندا

المنامة  -بنا

 -جامعــة البحريــن الطبيــة ،وشــهد تخريج  134طبيبــا ،بحضور أكثر من  1000شــخص من

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي

المالية بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة

الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة ما

محمــد بــن عبــدهللا الجدعــان ،ووزيــر الدولة

توليــه مملكــة البحريــن مــن اهتمــام في

للشــؤون الماليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة

مواصلــة العمــل علــى تنفيــذ البرامــج

المتحــدة عبيــد بــن حميــد الطايــر ،ووزيــر

لتعزيــز

المالية البولندي ماريان باناس ،والمدير العام

المقومــات الماليــة واالقتصاديــة قائــم

رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد العربي

علــى عالقاتهــا اإلســتراتيجية مع الدول

عبدالرحمــن الحميــدي ،ومحافــظ صنــدوق

الشــقيقة والصديقــة علــى مختلــف

االســتثمارات العامــة الســعودي ياســر بــن

الصعــد ،مبينًا أن مســارات التعاون على

عثمــان الرميان ،وعضــو البرلمــان البريطاني

المســتويات اإلقليميــة والعالمية تســهم

روبــرت جنريك ،ونائب وزير المالية لشــؤون

فــي توفيــر مزيــد مــن الفــرص الواعــدة

السياســات الماليــة فــي جمهوريــة مصــر

وتحقيــق التكامــل المالــي واالقتصــادي

العربيــة أحمــد علــي كجــوك ،واألميــن العــام

بمــا يعــود بالنفــع علــى مختلــف شــعوب

لوزارة المالية في المملكة األردنية الهاشمية

المنطقة.جــاء ذلــك لــدى لقائــه مــع وزيــر

الشقيقة عبدالحكيم الشبلي.

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفــة لحضور

أســاتذة وموظفي الجامعة وكبار الشــخصيات والمســئولين الحكوميين ،وعائالت الطالب
وكبار ممثلي الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا في دبلن.
وبهذه المناسبة ،نقل سمو الشيخ سلمان بن

وبالشــكل الــذي يعكــس توجهــات الحكومة

خليفــة آل خليفة تهانــي وتبريكات صاحب

ومســاعيها لتعزيــز االســتثمار فــي مجــال

الســمو الملكــي خليفــة رئيــس الــوزراء إلــى

التعليــم العالــي وجعل المملكــة وجهة رائدة

الخريجيــن وأوليــاء أمورهــم ،وتمنيــات

في مجال التعليم.

ســموه لهــم مســتقبال واعــدا فــي االرتقــاء

وأعــرب ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل

بمهنــة الطــب ورســالتها النبيلــة فــي خدمــة

خليفة عن خالص تهانيه لألطباء الخريجين

المجتمع.
وأكــد ســموه اهتمــام الحكومــة برئاســة

واإلســتراتيجيات
سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل تخريج الجامعة االيرلندية

وأســرهم  ،متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح
في مسيرتهم المهنية.

صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

وكان الحفــل قــد بــدأ بآيــات مــن القــرآن

بتطويــر القطــاع الطبــي ،ورفــده بالكــوادر

الكريــم ،ثــم قــام رئيــس الكليــة الملكيــة

المؤهلــة علميــا علــى أعلــى المســتويات؛

للجراحين في ايرلندا كينيث ميلي ورئيس

للمســاهمة فــي االرتقــاء بالخدمــات الطبيــة

جامعــة البحريــن الطبيــة ســمير العتــوم،

فــي المملكــة وتعزيــز ما اكتســبته من مكانة

بتسليم الخريجين شهاداتهم.

وسمعة طيبة على مستوى المنطقة.

وألقــى ميلــي كلمــة أعــرب فيهــا عــن خالص

وأشــاد ســموه بالــدور الرائــد للكليــة الملكية

الشــكر لســمو رئيــس الــوزراء علــى تفضــل

للجراحيــن فــي إيرلنــدا  -جامعــة البحريــن

ســموه برعايــة الحفــل ،كمــا توجــه بالشــكر

الطبيــة في إعداد وتأهيل الكفاءات الطبية

إلــى مستشــار صاحب الســمو الملكي رئيس

والتمريضيــة ،اســتنادا إلــى مــا تملكــه مــن

الــوزراء نائــب راعــي الحفــل ســمو الشــيخ

خبــرة ومكانــة عريقــة فــي مجــال التعليــم

سلمان بن خليفة آل خليفة.

الطبــي ،وحرصهــا علــى مواكبــة أحــدث مــا

وهنــأ ميلــي الخريجيــن علــى إنجازاتهــم

توصــل إليــه العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة

وأدائهــم المتميــز أثنــاء ســنوات الدراســة،

في هذا القطاع الحيوي المهم.

ومــا حققــوه مــن مســتويات تعليميــة

ونوه ســموه إلى أن نجــاح الكلية في توفير

ودراســية عالية ،مشــيرا إلــى أن الحفل هذا

بيئة تعليمية متميزة ،تتمتع بأعلى المعايير

العــام شــهد تخريــج أكبــر عــدد مــن األطباء

العالميــة ،جعلهــا محــط اهتمــام الطلبــة

تخرجــه الجامعــة منــذ تأسيســها .وأشــاد

والدارســين مــن مختلــف دول المنطقــة،

رئيــس الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا

بالعالقة المتميزة القائمة بين الكلية الملكية

تــم منح الميدالية الذهبيــة في بكالوريوس

للجراحين في ايرلندا ومملكة البحرين.

التمريض إلى دانة أحمد العبادي.

وشــهد حفل التخــرج تكريم عدد من الطلبة
المتفوقيــن ،وهــم مريــم جميــل ناصــر ،التي
نالــت الميداليــة الذهبيــة ألعلــى درجــات
تحصيــل علمــي فــي الجامعة وجائــزة أعلى
درجــة فــي الســنة األخيرة ،وجائــزة نيال أو
هيجينــز في الجراحة ،وحصلــت أيضا على
جائــزة جيمــس فينــوكان فــي الطــب ،بينمــا
تــم منــح جائــزة جــون مورفــي فــي أمراض
النســاء والوالدة إلى نبيلة مان عيســى ،كما

الوطنيــة

وحــازت الميداليــة الذهبيــة فــي ماجســتير
التمريــض ســتيفاني جــوان مانتلــي ،بينمــا
فــازت مهــا عبدالــرؤوف البلوشــي بجائــزة
رفيــدة اإلســامية فــي التمريــض ،فيمــا
تــم منــح جائــزة المعلــم اإلكلينيكــي إلــى
أروى محمــد مــن مستشــفى قــوة دفــاع
البحريــن بينمــا نالــت بســمة المناعــي مــن
مجمــع الســلمانية الطبــي بجائــزة المحاضــر
االكلينيكي.
يشــار إلــى أن جامعــة الكليــة الملكيــة
للجراحيــن في إيرلندا تأسســت العام 1784
وهــي مرخصــة فــي مملكة البحريــن جامعة
خاصــة مســتقلة .وكنظيرتهــا فــي إيرلنــدا،
فــإن جامعــة البحريــن الطبية هي مؤسســة
علــوم صحية غيــر ربحية تركز على التعليم

رفع التنافسية على خريطة االقتصاد العالمي
المنامة  -بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن “مملكة البحرين
مســتمرة في تحقيق النمو االقتصادي اإليجابي وتعزيز مكانتها المالية بما يســهم في رفع
تنافسيتها كموقع هام على خارطة االقتصاد العالمي”.
وأشــار إلــى ضــرورة مواصلــة دعــم الجهــود

وزيــر الخزانــة األميركــي ســتيف منوشــين؛

الراميــة للتنميــة المســتدامة مــن خــال

بمناســبة زيارته للمملكة للمشاركة في ورشة
الســام مــن أجــل االزدهــار التي تســتضيفها

واألبحــاث لدفع التغيير اإليجابي في جميع

تحقيــق النمــاء واالزدهــار االقتصــادي علــى

العالــم .وشــهدت الجامعــة منــذ العام 2010

المستويات اإلقليمية والدولية كافة ،مشي ًدا

مملكــة البحريــن بالشــراكة مــع الواليــات

بمســار العالقــات االســتراتيجية التــي تجمع

المتحــدة األميركيــة .وتــم خــال اللقــاء

بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحــدة

مناقشــة ســبل التعــاون المشــترك ،وأوجــه

األميركية والتي تسهم في فتح آفاق أرحب

تعزيزهــا بتوفيــر مزيد من الفــرص المتنوعة

بصــورة مســتمرة لمزيــد مــن الشــراكات على

والواعــدة فــي القطــاع االقتصادي بمــا يعود

مختلــف األصعدة .جاء ذلك لدى لقائه أمس

بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

مجــاالت صحــة اإلنســان فــي جميــع أنحــاء
تخريــج أكثــر مــن  2000خريــج يمارســون
اآلن الطــب والتمريــض فــي  26دولــة فــي
جميع أنحاء العالم.
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فرص اقتصادية نوعية جديدة خالل المرحلة المقبلة
ينــوه بأهميــة تكاتــف الجهــود لمســتقبل مزدهــر للمنطقــة
ســمو ولــي العهــد
ّ

المنامة  -بنا

أعــرب ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة عــن تطلعــه بــأن
تســهم مخرجات ورشة الســام من أجل
االزدهــار فــي تحقيــق فــرص اقتصاديــة
نوعية جديدة متنوعة ومستدامة خالل
المرحلــة المقبلة بما يحقق تطلعات كافة
دول وشــعوب المنطقــة لتحقيــق النمــاء
واالزدهار.
جــاء ذلــك ،لــدى حضــور ســموه أمــس
الجلســة الختاميــة لورشــة الســام مــن
أجــل االزدهــار التــي تســتضيفها مملكــة
البحرين بالشــراكة مع الواليات المتحدة
األميركيــة ،والتــي تجمــع خاللهــا قــادة
الحكومــات والمجتمــع المدنــي وقطــاع
األعمال لتبادل األفكار والرؤى ومناقشة
االســتراتيجيات وتحفيــز االســتثمارات

سمو ولي العهد يحضر الجلسة الختامية لورشة السالم من أجل االزدهار

والمبادرات االقتصادية في المنطقة.

نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس

وتوحيــد المســاعي مــن أجــل تحقيــق

وأعــرب ســموه عــن تمنياتــه للمشــاركين

التوفيق والنجاح في تحقيق كل ما فيه

ونــوّ ه صاحــب الســمو الملكي ولــي العهد

مجلــس الــوزراء بأهميــة تكاتــف الجهود

مســتقبل اقتصــادي مزدهــر للمنطقــة.
ٍ

في ورشــة الســام من أجــل االزدهار كل

خير ونماء دول وشعوب المنطقة.

فتــح آفــاق جديــدة بمـســار العـالقــات مــع أمـيــركا

ســمــو ولــــي الــعــهــد يــســتــعــرض أهــــم الــقــضــايــا مـــع مــنــوشــيــن وكــوشــنــر

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخزانة األميركية وكبير مستشاري الرئيس األميركي
المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

بــن حمــد آل خليفــة مــا يجمــع مملكــة

بمــا يســهم فــي فتح آفــاق جديــدة في

منوشــين ،وجاريــد كوشــنر وهــو كبيــر

مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة،

والدوليــة والموضوعــات ذات االهتمام

البحرين والواليات المتحدة األميركية

مســار العالقات التاريخيــة بين البلدين

مستشــاري الرئيــس األميركــي ،وذلــك

بحضــور الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل

من عالقات استراتيجية متينة ،مشيرًا

والشعبين الصديقين.

بمناسبة زيارتهما للمملكة للمشاركة في

خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.

المشــترك ،ونــوّ ه ســموه بالــدور الــذي

تضطلع به الواليات المتحدة األميركية

إلــى أهميــة اســتمرار تعزيــز التعــاون

جــاء ذلــك لــدى لقــاء ســموه أمــس كل

ورشــة الســام من أجــل االزدهــار التي

وخــال اللقــاء تــم اســتعراض أهــم

في تحقيق األمن واالســتقرار والســام

المشــترك بينهمــا علــى كافــة األصعــدة

مــن وزيــر الخزانــة األميركيــة ســتيفن

تســتضيفها مملكــة البحريــن بالشــراكة

القضايــا علــى الســاحتين اإلقليميــة

اإلقليمي والعالمي.

“األعلى للتعليم” يقف على االستعدادات للعام الجديد
المنامة  -بنا

استعراض سير
العمل في تنفيذ
البرامج التدريبية

تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم
والتدريــب ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة صباح أمــس اجتماع المجلس
األعلى لتطوير التعليم والتدريب ،حيث رحب سموه بأعضاء المجلس والمدعوين.
واطلــع المجلــس فــي بدايــة االجتمــاع

كمــا اســتعرض المجلــس ســير العمــل

علــى تقريــر حــول خطــة وزارة التربيــة

فــي تنفيــذ مبــادرات ومشــاريع تطويــر

والتعليــم واســتعداداتها الســتقبال العام

التعليــم والتدريــب المدرجــة ضمن إطار

الدراســي القــادم واحتياجــات المــدارس

األولويــات الحكومية ،وفي هذا الســياق

من المعلمين والفصول الدراسية.

ناقــش المجلس مشــروع تطويــر الهيكل

كمــا اطلــع المجلــس على ســير العمل في

المؤسســي لــوزارة التربيــة والتعليــم،

تنفيــذ خطــة كليــة البحريــن للمعلميــن

واطلــع علــى إيجاز حول ســير العمل في

للعــام األكاديمــي القــادم ،والتي ستســهم

المشــروع واعتمــد التقريــر المقــدم مــن

فــي تأهيــل المعلميــن وتعزيــز قدراتهــم

استشــاري المشــروع والمتضمــن نتائــج

إدراج مؤسســة تدريــب مهنــي وتســكين
ســت مؤهــات وطنيــة وإســناد مؤهليــن
أجنبيين.
كمــا وافــق المجلــس علــى إطــار مراجعة
البرامــج األكاديميــة فــي مؤسســات

وتدريــب القيــادات المدرســية ،حيــث

تحليــل الوضع الحالي للــوزارة من حيث

بأفضــل الممارســات الدولية فــي المجال

الوطنيــة للصفيــن الســادس والثانــي

والتدريــب الذي تضمن مراجعة ومتابعة

تــم التأكيــد علــى أهميــة إعــداد وانتقــاء

البنية التحتية والموارد البشرية والمالية

التعليمــي والخطــة المقترحــة لتطويــر

عشــر للعــام  ،2019حيــث أكــد المجلــس

أداء  29مدرسة حكومية ،وتسع مدارس

المعلميــن مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة

والتنظيم واإلجراءات االدارية والمناهج

الــوزارة ،وتمكينهــا مــن أداء دورهــا فــي

زيــادة االهتمــام واالســتفادة مــن هــذه

خاصــة ،ومراجعــة ومتابعــة أداء ســت

لمــا للمعلــم مــن دور فــي نجــاح العمليــة

ومخرجات التعليم والمنظومة التعليمية

التعليمية وتحقيق أهدافها.

العمليــة التنمويــة الشــاملة فــي المملكــة
ً
وفقا لما جاء في رؤية البحرين .2030

االمتحانــات ،ذلــك باإلضافة إلــى التقرير

مؤسســات تدريــب مهنــي ومؤسســتي

المرفــوع مــن هيئــة جــودة التعليــم

تعليــم عــال ،إضافــة إلــى نتائــج عمليات

بشــكل شــامل ،إضافة إلى دراسة مقارنة

واعتمــد المجلــس نتائــج االمتحانــات

والتدريــب حول أداء مؤسســات التعليم

اإلطــار الوطنــي للمؤهــات المتضمنــة

التعليــم العالــي المحــدث للــدورة الثانية،
مــع التأكيد علــى دور التعليــم العالي في
رفــد ســوق العمــل بالكــوادر والكفــاءات
المطلوبــة

وإســهامها

فــي

التنميــة

وتعزيــز االقتصــاد الوطني فــي قطاعاته
المختلفة.
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“السالم من أجل االزدهار” خطة اقتصادية وليست صفقة

وزير الخارجية“ :الورشة” فرصة مهمة لتحسين المناخ للوصول إلى السالم
محرر الشؤون المحلية

شــدد وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة أهمية ورشــة الســام من أجل االزدهار
التي تســتضيفها مملكة البحرين بالشــراكة مع الواليات المتحدة األميركية ،مؤكدا أن الورشة
تمضي قدمً ا لتحقيق الحياة األفضل ليس فقط للشعب الفلسطيني بل أيضا لدول المنطقة.
وقــال وزير الخارجية ،فــي حديث لتلفزيون

بهذا الشــأن ،لكن ال نرى أن هذا الشــي سيقف

روســيا اليــوم ،أن الورشــة تطــرح خطــة

عند حد معين أو ال يقف عند  50مليار دوالر،

اقتصاديــة أميركيــة وهي ليســت أول خطة،

هــذه الـــ 50مليــار هــي مجــرد البدايــة” .وأكد

مشيرا إلى أن وزير الخارجية األميركي قدم

الشيخ خالد بن أحمد موقف البحرين المؤيد

خطــة فــي  2017للســلطة الفلســطينية التــي

للمبادرة العربية للســام التي تقوم على حل

قبلت الخطة.

الدولتين ،وقرارات الشــرعية ،وإقامة الدولة

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع

دفــاع البحريــن برئيــس المجلــس

واعتبــر وزيــر الخارجيــة أن الورشــة تعــد

الفلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو

تطوير جودة الخدمات الصحية
الرفاع  -قوة الدفاع

البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة

األعلــى للصحة ،مثمنًا الجهود الطيبة

فرصــة مهمــة لتحســين المنــاخ للوصــول إلى

 1976وعاصمتهــا القدس الشــرقية مع كامل

بــن أحمــد آل خليفــة فــي مكتبــه

المبذولــة التــي يقدمهــا المجلــس

الســام ،إذ تطــرح مشــاريع جبــارة طموحــة

السيادة وكامل الحقوق للشعب الفلسطيني.

بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس رئيــس

األعلــى للصحــة لتطويــر وتحســين

تتعلــق باالتصــال والوصول ما بيــن المناطق

وفــي حديثــه عن إيــران ،أكد أنها تشــن حربا

المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق

جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة

الفلســطينية ،وتطويــر البنيــة التحتيــة

بالوكالــة علــى الــدول العربيــة وتهــدد أمــن

طبيــب الشــيخ محمــد بن عبــدهللا آل

بمملكــة

والتعليــم والصحــة ،وقــال “نــرى أن الورشــة

المنطقة ،مضيفا أنه يثق في حكمة الواليات

االقتصاديــة تحقــق الخيــر للجميــع ،لكــن

المتحــدة ،وفــي تعاملها مع تدخــل إيران في

أيضــا نحتــرم آراء مــن يقــول إنــه ال يتفــق

المنطقة ،وقال “(اإليرانيون) يستفزون العالم

مــع هــذا الــرأي ،والنتائــج ســتثبت ،وان شــاء

إلدخالهــم فــي حــرب مــن أجــل الخــروج مــن

هللا يغيــرون رأيهــم فــي هــذا الشــأن ،ونحــن

الورطــة التــي هم فيها ،إذا حدث أي نوع من

ّ
ورحــب القائــد العــام لقــوة
خليفــة.

والمقيميــن

للمواطنيــن
البحرين.

تنسيق التعاون العسكري مع األسطول الخامس
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع

البحريــة األميركيــة فــي القيــادة

البحرين المشير الركن الشيخ خليفة

المركزيــة قائــد األســطول الخامــس،

بــن أحمــد آل خليفــة فــي مكتبــه

وقد أشــاد بعالقــات الصداقة القائمة

بالقيــادة العامــة أمــس قائــد القــوات

بيــن مملكــة البحريــن والواليــات

البحريــة األميركيــة فــي القيــادة

المتحــدة األميركيــة وســبل تعزيزها

المركزيــة قائــد األســطول الخامــس

وما تشــهده مــن تطور علــى مختلف

الفريق بحري .JAMES MALLOY

األصعــدة خاصــة مــا يتعلــق منهــا

وخــال اللقــاءّ ،
رحــب القائــد العــام

بالتنســيق

لقــوة دفــاع البحريــن بقائــد القــوات

الدفاعي.

العســكري

والتعــاون

تأكيد دور قوة الواجب المشتركة بتعزيز األمن
الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع

ً
مشــيدا بــدور
المشــتركة (،)152CTF

البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة

قــوة الواجــب المشــتركة فــي تعزيــز

بــن أحمــد آل خليفــة بمكتبــه فــي

األمــن وتأميــن المالحــة البحريــة في

القيــادة العامــة صبــاح أمــس ،العقيــد

المنطقة.

الركــن بحري مبارك علي الصباح قائد

حضــر اللقــاء اللــواء الركــن حســن

قوة الواجب المشتركة (.)152CTF

محمــد ســعد مديــر ديــوان القيــادة

وخــال اللقاء رحب القائد العام لقوة

العامــة ،وعــدد مــن كبــار ضبــاط قــوة

دفــاع البحريــن بقائــد قــوة الواجــب

دفاع البحرين.

متفائلون بالمستقبل”.

الحــرب فهم المســؤولون عنــه” ،واصفا دعوة

وردا علــى ســؤال بشــأن اعتبــار كثيــر مــن

طهــران لعقــد اتفاقية عدم اعتداء بين إيران

القيــادات الفلســطينية أن الورشــة تحــاول

وبلدان الخليج العربي بأنها مثيرة للســخرية

أن تشــوش علــى الحــل السياســي أو على ما

وغيــر مقبولة ،طالما هم مســتمرون في دعم

توصلت إليه المفاوضات ،أجاب الشيخ خالد

وكالئهم في المنطقة.

بــن أحمد أن الورشــة االقتصاديــة هي لطرح

وبخصوص أزمة قطر ،رحب وزير الخارجية

األفكار واآلراء ،واآلذان مفتوحة من الجميع

بمبــادرة الكويــت ،مشــيرا إلــى أنهــا “ال تــزال

وخصوصــا مــن اإلدارة األميركيــة لالســتماع

قائمــة” ،مؤكدا أن مجلــس التعاون الخليجي

آلراء الناس في المنطقة.

وجــد ليبقــى“ ،قطــر أمامهــا خطــوات يجــب

وردا علــى ســؤال بشــأن طــرح الخطــة

تحقيقهــا وإن اختــارت أن تتخــذ هــذه

السياســية األميركيــة فيمــا يتعلق بالتســوية

الخطوات فأهال وسهال بها”.

أو بمــا يعرف بصفقة القرن في الورشــة ،قال

وفــي مقابلــة مــع قنــاة العربيــة ،قــال وزيــر

وزير الخارجية “ليســت هناك صفقة ،الصفقة

الخارجية إن البحرين تقوم بدورها لمساعدة

تكــون بشــيء متفق عليه مســبقا وهذا ليس

جهــود التنميــة واالســتقرار واالزدهــار فــي

مطروحــا” ،مؤكــدا أنــه ال ينبغــي الربــط بيــن

المنطقــة وهــذا ليــس أول جهــد تقــوم بــه

هــذه الخطــة االقتصاديــة وبيــن أي شــيء

البحريــن فــي هــذا المجــال ،مشــيرا إلــى أن

سيطرح في المستقبل من اإلدارة األميركية.

المملكــة ســاهمت فــي اســتضافة الكثيــر من

وأشــاد وزيــر الخارجيــة بالمشــاركة العاليــة

المؤتمرات التي تخدم المنطقة واســتقرارها

إقليميا وعالميا في الورشــة ،وقال “مســتوى

وبالذات الشعب الفلسطيني الشقيق.

المشــاركة جيد جــدا ،وهناك تمثيــل كبير من

وأضــاف ،ردا علــى ســؤال بشــأن ســبب

الــدول المهمــة فــي المنطقة ،ورئيســي البنك

اســتضافة البحرين للورشة االقتصادية ،أنها

الدولي وصندوق النقد الدولي ،والمؤسسات

ليست أول ورشة أو أول عمل لدعم اقتصاد
ً
جــدا
الشــعب الفلســطيني لكــن نراهــا مهمــة

وحماســا مــن
وقــال “نــرى تجاوبًــا وتشــجيعً ا
ً

إن نجحــت وإن كســبت الكثيــر مــن االهتمام

المالية ،ورجال أعمال كبار”.
كثير من الوفود المشــاركة ،هناك تفاؤل كبير

والمشــاركة ،فســتكون بداية جديدة لمنطقة

وزير الخارجية لـ براين هوك :نقدر تصديكم النتهاكات إيران

المض ــي قدمــا ً بالعالق ــات م ــع أمي ــركا اقتصادي ــا وعس ــكريا آلف ــاق أرح ــب

المنامة  -بنا

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة،
مع الممثل الخاص لشؤون إيران كبير مستشاري وزير الخارجية
للسياســات بــوزارة خارجيــة الواليــات المتحــدة األميركية براين
هــوك ،علــى هامــش ورشــة الســام “من أجــل االزدهــار” المنعقدة
بمملكة البحرين.
وفــي االجتمــاع ،عبر وزير الخارجية عــن اعتزاز مملكة البحرين
بعمــق العالقــات التاريخيــة والشــراكة االســتراتيجية الراســخة
مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة الصديقــة والتــي ترتكــز علــى
أســس مــن االحتــرام والثقة المتبادلة والتنســيق المشــترك حيال
كافــة القضايــا واإلرادة الدائمــة للمضــي قدما بالعالقــات الثنائية
آلفــاق أرحــب علــى مختلــف األصعــدة السياســية واالقتصاديــة
واألمنية والعسكرية وغيرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين
والشعبين الصديقين.
وثمــن وزيــر الخارجيــة الجهــود الحثيثــة والمتواصلــة للواليات
المتحــدة األمريكيــة الصديقــة مــن أجــل ترســيخ األمــن وإرســاء
الســام فــي المنطقــة والتصــدي للممارســات اإليرانيــة غيــر
المســؤولة وانتهاكاتها المتكررة لكل القوانين واألعراف الدولية،
ودعمهــا للعنــف واإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة ومحاوالتهــا

وزير الخارجية يجتمع مع الممثل الخاص لشؤون إيران كبير مستشاري وزير الخارجية األميركي للسياسات

لعرقلــة أمــن وســامة حركــة المالحــة البحريــة وزعزعــة األمــن

الهادفــة لــكل مــا فيــه خيــر وتقــدم دول المنطقــة ودعــم التنميــة

والسلم الدوليين ،مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع هذه الجهود

وتعزيز االستقرار لشعوبها.

المقدرة ،مشــددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمســؤولياته

مــن جانبــه ،أعــرب هــوك عــن ســعادته بلقــاء وزيــر الخارجيــة،

ألجل حفظ األمن والسالم في المنطقة والعالم.

مؤكــدا حــرص الواليات المتحــدة األميركية على تعزيــز التعاون

ونــوه وزير الخارجية بحــرص الواليات المتحدة األميركية على

مــع مملكــة البحريــن في المجاالت كافة ،معبرا عــن تقديره للدور

انعقاد ورشــة الســام “من أجل االزدهار” والتي تعكس الشــراكة

الملموس لمملكة البحرين في حفظ األمن واالســتقرار ومكافحة

االســتراتيجية القائمــة بيــن البلديــن الصديقيــن ،ومســاعيهما

اإلرهاب بالمنطقة ،متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء.

مدير “تنفيذ األحكام” يستقبل وفدا بريطانيا
المنامة  -وزارة الداخلية

اســتقبل مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام

البريطانيــة بمملكــة البحريــن .وخالل

بــوزارة الداخليــة الشــيخ خالــد بــن

اللقــاء ،اســتعرض مديــر إدارة تنفيــذ

راشــد آل خليفــة وفــدا بريطانيــا

األحــكام بــوزارة الداخليــة مــع الوفــد

برئاســة النائبــة الســابقة بالبرلمــان

البريطاني الجهود المبذولة في مجال

البريطانــي ورئيســة مجلــس حــزب

التطبيــق الفعــال لقانــون العقوبــات

المحافظين لشــؤون الشــرق األوســط

والتدابير البديلة ،وأهم المســتجدات

شــارلوت ليزلــي وعضــو مجلــس

المتعلقــة بالعقوبــات البديلــة علــى

قدما لتحقيق الحياة
الورشة تمضي
ً
األفضل للفلسطينيين ودول المنطقة
الـ 50مليار دوالر مجرد البداية ومتفائلون
بالمستقبل
اإلدارة األميركية منفتحة لالستماع آلراء
الناس في المنطقة
اإليرانيون يستفزون العالم نحو الحرب
للخروج من ورطتهم
وشــدد وزيــر الخارجيــة علــى أنــه ال يمكــن

عــن ورشــة اقتصاديــة ُتحســن الظــروف
ُ
وتحســن المنــاخ وتفتــح األبــواب وتجعــل

اعتبــار اســتضافة الورشــة جــزءا مــن خطــة

الشــخص يتطلــع إلى االســتقرار والســام،

لتطبيــع العالقــات مــع إســرائيل ،مؤكــدا أن

وتجعــل مــن ليــس لديــه أمــل وفاقــد لهــذا

الهــدف مــن الورشــة هــو تحســين األوضــاع

األمــل أن يكــون األمــل فــي يــده ،إذا كان

االقتصاديــة لــدول المنطقــة وخصوصــا

هذا الشــيء في يده فســيكون لدينا مناخ

الشــعب الفلســطيني فــي األراضــي المحتلة،

أفضــل لنتكلم عن عملية الســام” .وبشــأن

“ليــس لدينــا أي اطــاع ،وليــس هنــاك أي

تأثير العقوبــات األميركية المفروضة على

شــيء مطروح اآلن فيما يتعلق بخطة سالم

إيــران في الحد من تصرفاتها وممارســتها

سياسية مع إسرائيل”.

العدائيــة فــي الخليج ،قال وزير الخارجية

واعتبــر عــدم حضــور الجانب الفلســطيني

“هذه أشــد عقوبات فرضت على هذا البلد،

الورشــة أمــرا مؤســفا “وجــود اإلخــوة

منــذ بــدأت هــذه العقوبــات ،فهــي عقوبات

الشرق األوسط.

الفلســطينيين مهــم ،قدراتهــم معروفــة و
فهمهم لألمور معروف وتقديرهم لنجاحها

مقيــدة ،عقوبــات مُ ضعِ فــة ،نعــم هــذه

عقوبــات مؤلمة جــ ًدا بالنســبة القتصادهم

أو فشــلها معروف ،ولكــن تمنينا أن يكونوا

وبالنسبة لهم ،وإذا كان لديهم أي من العقل

موجوديــن معنــا ،قــد تكــون هــذه الفرصــة

فيجــب أن يجنحــوا إلــى العقــل ويغيــرون
ً
جــدا
سياســتهم ،غيــر ذلــك فهــي عقوبــات

األمــام يجب أال تفوت” .وقال “نحن نتكلم

مؤلمة بالنسبة لهم”.

قد مرت بالنســبة لهــم لكن هناك فرص في

تبني أفضل الممارسات بمكافحة االتجار بالبشر
المنامة  -وزارة الخارجية

التقــى ســفير مملكــة البحريــن لــدى جمهوريــة اندونيســيا محمد شــيخو،
عددا من اإلعالميين اإلندونيسيين.
وأشــاد شــيخو باإلنجــاز العظيــم

المســتدامة،

واحتــرام

حقــوق

الــذي حققتــه مملكــة البحريــن،

اإلنسان.

وذلــك لتبوئهــا الفئة األولــى بتقرير

وأوضح السفير أن مملكة البحرين

وزارة الخارجية األميركية المتعلق

تؤكــد حضورهــا القوي في مختلف

بتصنيف الدول في مجال مكافحة

المحافــل

واإلقليميــة

االتجــار باألشــخاص كدولــة أولــى

مــن خــال تبنــي المملكــة أفضــل

ووحيــدة فــي منطقــة الشــرق

الممارســات

لمكافحــة

األوسط وشمال أفريقيا التي تصل

االتجــار باألشــخاص ،وهــذا بدعــم

إلى هذه المكانة الرفيعة.

مــن رئيس الــوزراء صاحب الســمو

الدوليــة
الراميــة

وأكــد أن االنجــاز مــا هــو إال

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل

تأكيــد لحقيقــة الــدور المشــهود

خليفــة ،ومــؤازرة ولــي العهــد نائب

والتوجيهات الســامية لعاهل البالد

القائــد األعلى النائــب األول لرئيس

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

عيســى آل خليفــة ،فــي رفعة شــأن

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد

مملكــة البحريــن ،ومضــي مشــروع

آل خليفــة ،ممــا ســاهم فــي إيجــاد

جاللتــه اإلصالحــي فــي مســيرة

منظومــة بحرينيــة متكاملــة قادت

التطويــر والتحديــث والتنميــة

إلى هذا النجاح.

استعراض موضوعات جدول أعمال “حظر الكيميائية”
عقـــد عـــدد مـــن الـــورش التدريبيـــة بالتعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة

المنامة  -وزارة الخارجية

عقــدت اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائية
وتدمير تلك األســلحة اجتماعها الثامن برئاســة وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى بن
دعيج آل خليفة ،وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

المحافظيــن اســكندر كينــز ،وممثلــة

أرض الواقــع ،وتطــور المنظومــة

وخــال االجتمــاع ،تــم بحــث واســتعراض

البكتريولوجيــة (البيولوجيــة) والتكســينية

وزارة الخارجيــة البريطانيــة كلمنتين

القضائيــة في مملكة البحرين .كما تم

الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمال،

وتدميــر تلــك األســلحة ،حيــث تــم التوجيــه

بونتينــغ ،وشــيريل ايديــس ،وهــي

خــال اللقاء ،بحث مجــاالت التعاون

مــع اعتمــاد محضــر االجتمــاع الســابق للجنــة

بضــرورة اإلســراع فــي إصــدار القانــون

رئيــس قســم الشــؤون السياســية

والتنسيق بين البلدين بشأن موضوع

الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج

وفاء بالتزامات
ً
البيولوجــي والقانون النــووي

واإلعــام والعالقات العامة بالســفارة

العقوبات البديلة.

وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائيــة

مملكــة البحريــن الدوليــة ،وتطرقــت اللجنــة
ً
أيضــا لعضويــة فريق التفتيش ومســتجداتها،

توصيــات ومقترحــات تهــدف إلــى تعزيــز

إضافــة إلــى مســتجدات تدشــين آليــة

وتدميــر تلــك األســلحة ،ومــا احتــواه مــن
وتطوير عمل اللجنة الوطنية.

الستحصال الرسوم ،والذي تم إطالق موقعها

واســتعرضت اللجنــة الخطــط والمشــاريع

الخاص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة

المســتقبلية وســبل تطويرهــا بمــا يحقــق

والســياحة ،وتــم تضمينــه فــي الصفحــة

األهــداف المرجــوة للجنــة الوطنيــة ،وقــام

اإللكترونية الخاصة باللجنة.

المكتــب التنفيــذي التابــع للجنــة بعــرض
آخــر المســتجدات بشــأن مشــروع قانــون

حاليا على التنســيق لعقد عدد
وتعكف اللجنة
ً
مــن الــورش والبرامــج والــدورات التدريبيــة

حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن األســلحة

بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،الوكالــة

وناقشــت اللجنــة مشــروع جائــزة البحــث

الدوليــة للطاقــة الذريــة والهيئــة العربيــة

العلمي في مجال عدم انتشــار أســلحة الدمار
ً
تنفيــذا لهــدف تنميــة الكــوادر
الشــامل ،وذلــك

علــى المشــاركة في االجتماعــات والمؤتمرات

الوطنيــة والــذي يعــد مــن األهــداف الرئيســة

الدوليــة فــي مجــال الحــد من انتشــار أســلحة

التــي وضعتهــا اللجنــة وتســعى إلــى تحقيقها

الدمــار الشــامل ،وذلــك حرصــا منهــا علــى

وتطويرها ،حيث إن هذه الجائزة تساعد على

تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبرات مــع الجهات

تحفيــز الكوادر الوطنية على تقديم دراســات

المختصة خارج مملكة البحرين وداخلها.

ومقاربات منهجية في هذا المجال.

للطاقــة الذريــة ،كمــا حثــت أعضــاء اللجنــة

تنمية التوأمة بتمكين المرأة مع مختلف الدول
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وفد البحرين :قمة القياديات السياسيات فرصة مواتية لتبادل الخبرات

القضيبية  -مجلس النواب

بــدأت أمــس أعمــال منتــدى قمــة القياديــات السياســيات ( )WPLفــي طوكيــو ،حيــث حضر
وفد مجلس النواب بمملكة البحرين برئاســة رئيســة مجلس النواب فوزية زينل ،وبعضوية

حماقة
االحتراق ()22

كل مــن رئيســة لجنــة المــرأة والطفل بمجلــس النواب النائــب فاطمة عبــاس ،والنائب كلثم
الحايكي ،والنائب سوسن كمال الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.
مــن جانبــه ،أكــد الوفــد البحرينــي المشــارك

أن مملكــة البحريــن شــهدت مشــاركة مطردة

أن منتــدى القمــة للقياديات السياســيات يعد

للمــرأة فــي مواقــع العمــل كافــة ،وحققــت

واحــدا مــن أهــم وأكبــر التجمعــات المهمــة

العديــد مــن اإلنجــازات فــي ظــل المشــروع

للنســاء البرلمانيــات والقياديــات من مختلف

اإلصالحي لعاهل البالد ،وكذلك مع االهتمام

دول العالــم ،الفتيــن إلــى أن المنتــدى يعــد

الكبيــر الــذي يوليــه المجلــس األعلــى للمــرأة

فرصة مواتية لتبادل الخبرات ،وتنمية ســبل

بقيــادة قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلس

التعــاون والتوأمــة فــي مجــال تمكيــن المرأة

األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة

فــي المناصــب القياديــة مــع مختلــف دول

ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة الداعــم

العالم ،واالطالع على تجاربهم المختلفة في

لتعزيــز دور المــرأة ومكانتهــا ،باإلضافــة إلــى

هذا الجانب.

مــا تحقــق مــن إنجــازات ومحطــات مضافــة

وأشــار وفــد مجلس النواب فــي المنتدى إلى

ضمــن المنظومة التشــريعية الخاصة بالمرأة

سيد ضياء الموسوي

ÛÛنحــن الشــرقيين مســاكين ،عاطفييــن فــي الحــب ،ومندفعيــن فــي
السياســة ،ومراهقيــن فــي االجتماع .لــو قالت لنا قطــة :إنها تحبنا،
مستعدون ،وبسبب التصحر العاطفي الذي نعيشه أن نلقي بانفسنا
مــن فــوق شــاهق؛ لنثبــت لهــا حبنــا .ننتشــي بتمثيــل دور البطــل،

تغوينا حماقة االحتراق والتضحية ،يســكرنا تصفيق الجماهير ولو
رئيسة مجلس النواب في افتتاح منتدى قمة السياسيات القياديات

البحرينية بغرفتيها النواب والشورى.

إجــراءات تعزيــز المجتمع من خــال أهداف

وبعدهــا قام وفــد مجلس النواب بالمشــاركة

التنمية المســتدامة ،إضافة إلى الموضوعات

فــي الجلســات العامــة للمنتــدى واجتماعــات

المرتبطــة بالمــرأة ومشــاركتها فــي مختلــف

الطاولــة المســتديرة والتــي تركــزت علــى

المجاالت و القطاعات.

بجرنــا إلــى حفلــة مســلخ ،يغوينــا تمثيــل دور الضحيــة .يقــول نزار

قبانــي فــي الترويج لمثل هذه العاطفة الســاذجة فــي الحب( :متى
ســتعرف كــم أهــواك يــا رجــا ....أبيع مــن أجلــه الدنيا ومــا فيها .يا
مــن تحديــت في حبي له مدنـــا ...بحالهــــا وســأمضي في تحديهـــا.

أنـــا أحبك يـــا سيفـــا أسال .....دمي يـــا قصة لست أدري مـا أسميها.
أنـــا أحبك حاول أن تســـاعدني ،فإن من بدأ المأســاة ينهيهـــــا .وإن

مــن فتــح األبــواب يغلقهــــا ،وإن من أشــعل النيــران يطفيهــــا .يا من
يدخــن فــي صمــت ويتركنــي ....فــي البحر أرفع مرســاتي وألقيهـــا.

أال ترانــي ببحــر الحــب غارقـــة .....والموج يمضغ آمـــالي ويرميهــــا.

نقل احتياجات المرأة إلى الجهات الرسمية

“المجلــس األعلــى” يعقــد اجتماعــات مع لجــان التعــاون بالجمعيات النســائية

انزل قليال عن األهداب يا رجال ....ما زال يقتل أحالمي ويحييهـا.
كفــاك تلعب دور العاشــقين معي ....وتنتقي كلمات لســت تعنيهــــا).

قمة العبودية أن تستمر في اللعبة ،وأنت تعلم أن اآلخر يلعب دور
العاشــق كــدور فقــط .الفــراغ العاطفــي قد يقــود اإلنســان لبيع قلبه

حتى في األســواق الشــعبية مقابل دراهم عاطفية معدودة لينتهي
بــه المطــاف ألن يكــون مجرد قطعة خردة أو ســكراب أو قطع غيار

حتى لشاحنة بشرية متوحشة .شاهدوا فيلم “ ”herإنه رائع .شاب
يعاني فقرا عاطفيا ووحدة قاتلة ،وروتينا ممال يقوده كل ذلك إلى
عالقــة مــع آلــة صوتيــة مبرمجة علــى صوت امــرأة فــي الكمبيوتر،

يتفاعل معها إلى أن يتعلق بها إلى حد الجنون .نحن نعاني تصحرا

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

عاطفيــا داخــل المنــزل وفــي العمل ،ومــع األصدقاء ومــع المجتمع،

عقــد بمقــر المجلس األعلى للمــرأة اجتماع

والخــروج بتصــور مشــترك؛ لضمــان اســتدامة

“لجنة التعــاون بين المجلس األعلى للمرأة

تنفيــذ برامــج التوعيــة والتثقيــف ســواء علــى

والجمعيات واللجان النســائية بمؤسســات

صعيــد تعزيــز الترابــط العائلــي واالســتقرار

المجتمــع المدنــي” ،التي تهــدف إلى تفعيل

األســري ،أو برامــج التثقيــف بالقوانيــن

دور الجمعيــات النســائية ومجالــس إدارة

والتشريعات الوطنية الخاصة باألسرة ،وكذلك

ÛÛاألفــام العربيــة ،واألغانــي العربيــة ،واألشــعار العربيــة ،والعــادات

العمــل النســائي بالجمعيــات اإلســامية

التوعية بالممارســات الصحية والبيئية وبرامج

ولجان المرأة بمؤسســات المجتمع المدني،

السالمة المهنية والمنزلية.

وكل شــيء تكرس مفهوم (الضحية) وعبادة (الجالد) على حســاب

ونقــل احتياجــات المــرأة البحرينيــة فيمــا

كمــا تم خالل االجتماع عــرض أهداف ومعايير

يتعلق باختصاص هذه اللجنة إلى الجهات

المشــاركة فــي جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي

الرسمية من خالل المجلس األعلى للمرأة؛

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة لتقدم

ليقوم بدوره في السعي لدى الجهات لحل

المــرأة البحرينيــة التــي تســتهدف الــوزارات

المشــكالت وإزالــة العقبــات التــي تواجــه

والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ،إضافة

المــرأة  -كل حســب اختصاصــه  -وإدراج

إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي واألفــراد.

تلــك االحتياجات في خطط العمل.وناقش

وكذلــك عرض دور مؤسســات المجتمع المدني

االجتمــاع مقترحــات األمانــة العامــة للمجلــس

في تفعيل مشــاركتها في يوم المرأة البحرينية

األعلى للمرأة بشأن التعاون في تنفيذ مبادرات

 2019الذي يقام هذا العام تحت عنوان “المرأة

ذات عالقــة بجميــع مجــاالت الخطــة الوطنيــة

في التعليم العالي وعلوم المستقبل” ،من خالل

لنهــوض المــرأة البحرينيــة (،)2022 - 2019

األنشطة والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة.

وكل ذلــك يقــود إلــى تعملــق قرحة ضخمــة مدماة بداخلنــا ،فنكون
علــى اســتعداد لعقــد عالقــة حتــى مــع ذبابــة إذا ســمعنا منهــا لفظــا
جميال.

العربيــة ،ونمــط حياتنــا ،وطريقــة تفكيرنــا فــي التربيــة والسياســة

كمــا ناقــش االجتمــاع مقترحات األمانــة العامة

(المهنيــة) ،حيــث ناقــش االجتمــاع باإلضافــة

لتفعيــل “لجنــة الشــباب” مــن خــال مشــاركة

إلــى ذلــك دور المنظمــات فــي تنفيــذ النمــوذج

الذات ،وهي تعزز من مفهوم كســر الســعادة ألجل آخر ،يعيش على

العناصر الشبابية بالمراكز والجمعيات الشبابية

الوطنــي إلدمــاج احتياجــات المــرأة مــن خــال

حســابها .أغانــي أم كلثــوم وألحــان بليــغ حمــدي ،وكلمــات مرســي

واللجــان الشــبابية فــي الجمعيــات النســائية

تطويــر أنظمــة العمــل الداخليــة فــي المنظمــة

عزيــز ،والشــعراء كلهــم مشــتركون فــي ترســيخ ذات المفاهيــم

ولجان المرأة ،بما يعزز من الشــراكة والتشــبيك

بمــا يتفــق مــع مبــدأ تكافــؤ الفــرص والتــوازن

الخاطئــة ،حتى الخطباء ورجال الدين ،ونظام التعليم تكرس جلد

مع المؤسســات المعنية والجهات الشــبابية في

بيــن الجنســين ،وتطبيــق منهجيــة الموازنــات

المجتمــع؛ للمســاهمة فــي التوعيــة والترويــج

المســتجيبة الحتياجــات المــرأة فــي مشــاريع

لبرامــج ومشــاريع المجلــس األعلــى للمــرأة

وبرامــج المنظمــة ،والمســاهمة فــي نشــر ثقافة

وتعزيز دور الشباب الداعم لقضايا المرأة.

مفاهيم إدمــاج احتياجات المرأة والتوازن بين

كمــا عقــد بمقر المجلــس األعلى للمــرأة اجتماع

الجنســين ،ومراجعــة واقــع إدمــاج احتياجــات

لجنــة التعــاون بيــن المجلــس ولجــان إدمــاج

المــرأة وتكافؤ الفرص في المنظمة وفي مجال

احتياجات المرأة في المنظمات غير الحكومية

االختصاص والسعي لسد الفجوات.

الــذات ،واالنتشــاء بلعــب دور البطــل المضحــي ،وتقديــم القرابيــن

وكأن حيــاة اإلنســان مجــرد (تبــس وبخشــيش) نقدمــه فــي النهاية

لحــارس المقبــرة .ما أتفه قيمة العمــر في العالم العربي .في تحليل
اريكولوجــي حفــري ألغنيــة أم كلثــوم (ســيرة الحــب) التــي ضيعت

اآلالف رغــم جمالهــا تقــول (والعاشــقين دابوا ما تابــوا طول عمري
بقول ال أنا قد الشوق وليالي الشوق

ÛÛوال قلبي قد عذابه وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي
ÛÛما عرفش إزاي حبيتك

ÛÛما عرفش إزاي يا حياتي

ÛÛمن همســة حب لقيتني بحب وأدوب في الحب وصبح وليل علي
بابــه) فقــط همســه وإذا بك فــي الجحيم!! ما أســهلنا!!! واستســلمنا

الزايد :استكمال
صرف رواتب
التقاعد االختياري

ÛÛواللي بيبكي على مواله

القضيبية  -مجلس النواب

الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

عقــدت لجنــة التحقيــق البرلمانيــة بشــأن عدم

أعلــن رئيس ديــوان الخدمــة المدنية أحمد

ÛÛيقــول الروائــي الفرنســي غوســتاف فلوبيــر (ثمــة ثالثــة شــروط

 % 25.8البحرنة في “أسري” ...غير مرضية

“التحقيق البرلمانية” :انخفاض النســبة مــن  85إلى  % 83في “ألبا”

الزايــد أنــه تم صرف رواتــب الدفعة الثالثة

قيــام الجهات المختصة ببحرنــة الوظائف في

(دفعــة شــهر يونيــو  )2019للموظفيــن

القطاعيــن العــام والخــاص ،اجتماعها التاســع،

الخاضعيــن لبرنامــج التقاعــد االختيــاري

برئاســة النائــب إبراهيــم النفيعــي ،وبحضــور
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات البحريــن
محمــود هاشــم الكوهجــي ،ورئيــس مجلــس
إدارة شــركتي ألبــا وأســري الشــيخ دعيــج بــن
ســلمان آل خليفــة ،وعــدد مــن المســؤولين
بشركتي ألبا وأسري.
وصــرح النائــب النفيعــي أن اللجنــة ناقشــت
خــال االجتمــاع الــردود التــي وردت للجنــة،
حيــث استفســرت اللجنــة عــن ســبب تراجــع
نســبة البحرنــة فــي شــركة ألبــا فــي غضــون
الســنوات الخمــس الماضيــة حيــث انخفضــت
نســبتها مــن  % 85إلى  ،% 83وتمت مناقشــة
مبــررات الشــركة التــي عللــت ذلــك لكونهــا
ً
ً
اختياريا للتقاعد قبل ســنتين
برنامجا
طرحت

ً
بحرينيــا وبذلــك قلت
وعلــى أثــره تقاعــد 271
نسبة البحرنة بالشركة.

من اجتماع لجنة بحرنة الوظائف مع اسري وألبا

وأوضــح النفيعــي أن اللجنــة استفســرت عــن

ً
ً
ماليا على
عبئــا
األخــرى التــي تمنح له ،تشــكل

ســبب مخالفــة شــركة أســري لنســبة بحرنــة

الشــركة ،بخالف المواطن الــذي تكون تكاليفه

الوظائف المقررة من هيئة تنظيم سوق العمل

أقــل .وبشــأن فصــل عــدد مــن الموظفيــن فــي

والبالغــة  ،% 50إذ إن نســبة البحرنــة الحاليــة

شــركة ألبــا ،أشــار النفيعــي إلــى أن اللجنــة

فــي الشــركة  ،% 25.8مؤكــدا اإلجمــاع علــى

استفســرت عــن اآلليــة المتبعــة فــي تحديــد

ضرورة زيادة عدد البحرينيين في الشركة.

من يســتحق الفصل واألســباب ،ســواء الغياب

وأكــد النفيعــي أن نســب البحرنــة الحاليــة في

المتواصل ،وما يترتب على ذلك من مشكالت

شــركة أسري غير مرضية وعلى الشركة رفعها

قــد تعوق إنتاجية المصنــع وتوقفه عن العمل،

فــي الفتــرة المقبلــة ال ســيما أن تكاليف العامل

كما وعدت بمراجعة التظلمات مرة أخرى بناء

األجنبــي وتحمــل نفقــات إقامتــه والمميــزات

على توجيهات رئيس مجلس اإلدارة.

واقتنعنــا أن مادمــت تحــب ،فأنت من سالســة المســاكين ،والبد أن

تبقــى فــي هــذه الزنزانــة حتــى نهايــة العمر (فــات من عمري ســنين
وسنين

ÛÛشفت كتير وقليل عاشقين
ÛÛاللي بيشكي حاله لحاله

ÛÛأهل الحب صحيح مساكين).

لتصبــح ســعيدا :أن تكــون غبيــا وأنانيا وبصحة جيــدة ،فإذا فقدت

الصفة األولى ،ســيضيع منك كل شــيء) .األنانية المشــروعة هنا أن
تحــب ذاتــك ،وإذا فــاض حبك لذاتك ســتحب اآلخرين ،وســتعطي
أكثــر .تكــون األم كذلــك األب ،حمقــاء إذا أحرقت شــبابها (تضحي)

ألبنائهــا ،وتتلف صحتها ،وتكدس القروض على رأســها ،ثم تتحول

فــي وزارة التربيــة والتعليــم وجامعــة

إلــى مربيــة ألطفالهــم أيضــا ،ثــم تبكــي في نهايــة العمر فــوت قطار

بتاريــخ  26يونيــو  2019ضمــن رواتــب

لكــن اهتمــي بســعادتك ،فمن يحــب اآلخرين أكثر من ذاته ،يبتســم

جميــع حقوق الموظف ،والتي تشــمل مبالغ

تقولي ((أنا ضحيت ألجلكم!!) أين كان عقلك؟ السعادة كما القانون

البحريــن والبالــغ عددهــم  2702موظــف

السعادة ،وتبكي على عدم اهتمامهم .أنت المخطئة .كوني معطاء،

الحكومة.وأوضــح أن الصــرف تضمــن

لــه اآلخــرون فــي وجــه ،ويضحكــون على ســذاجته فــي الخفاء .ال

الحوافــز والمكافــآت المســتحقة للموظــف

ال تحمي المغفلين .نحن أساتذة في تربية الوجع ،وفي توفير مناخ

للعــام المنصــرم (إن وجــدت) ،إضافــة الــى
مبلــغ فروقــات ترقيــة نهاية الخدمــة ومبلغ
فروقات تعديل تاريخ الترقية السابقة  -إن
وجــدت -ومبلــغ رصيــد اإلجــازات ومكافأة
الخدمــة الحكومية ومســتحقات الموظف.
وأكــد حرص ديــوان الخدمة المدنية الدائم
على تمرير رواتب ومستحقات المتقاعدين
ضمــن برنامــج التقاعــد االختيــاري لجميــع

البكائيــات ،وذرف الدمــوع علــى الماضــي ،والعمــر يمضــي ،ونحــن

مســتمرون فــي لعــب دور الضحيــة .وهنا نص لكاتــب ،انظروا كيف

وصل بنا الحال برعاية الوجع والفخر بذلك ،ولم يبق إال أن نسجل

أعتَ ني بهذا “الوجع”..
(أريد أن ْ
ُ
له شهادة تأمين مدى الحياة:

ِّيه في صدري..في أغنياتي..في كُ ل ما أكتب!
 ÛÛأُرب ُ
ÛÛأخشى أن تُ داويه األيام ..أن ينطفئ!

ÛÛأن يصيــر ُمجــرّ د “رجــعَ صــدى”..ال لون له وال رائحة!) .اكســروا هذه
المفاهيم ،فالحياة جميلة ،ولن تعيشوها مرتين.

s.dheyaalmosawi

الدفعات حسب الخطة المعتمدة.

@gmail.com

آخر موعد لرحالت العمرة  29شوال

التنافس على بعثات “بابكو” بد ًءا من اليوم

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أعلــن رئيــس شــؤون الحــج والعمــرة خالــد جاســم المالــود األميــن
العام لبعثة مملكة البحرين للحج عن إيقاف تسيير رحالت حمالت
العمــرة وعــدم التوجــه إلــى مكــة المكرمــة وزيــارة المدينــة المنورة
خالل فترة موسم الحج الجاري ،حيث سيكون آخر موعد لمغادرة
رحالت حمالت العمرة  29شوال الجاري ،والعودة في الرابع من ذي
القعدة لعام 1440هـ ،ويأتي هذا القرار ضمن االجراءات التنظيمية
ً
ً
وفقــا للتعليمات
ســنويا
التــي يقوم بها قســم شــؤون الحج والعمرة
الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية الســعودية قبل
بدء موسم الحج.

المنامة  -وزارة االسكان

ودعــا المالــود أصحــاب حمــات

العمليــة التنظيميــة علــى المنافذ

لاللتــزام

أصحــاب

الحــج

والعمــرة

استعراض مستجدات المشاريع اإلسكانية

كمــا

أنهــا

تعــرض

بالتعليمــات واألنظمــة اإلداريــة

الحمــات للجــزاءات الواردة في

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمر بمكتبــه بديوان الــوزارة النائب عبد هللا الدوســري،
وعضــو المجلس البلدي بالمحافظة الشــمالية محمد الدوســري ،إذ تــم خالل اللقاء بحث
سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بالمشاريع اإلسكانية التي تنفذها الوزارة.

أعلنــت إدارة البعثــات والملحقيــات بوزارة

الهندسة الكهربائية (.)2

التربية والتعليم طرح شركة نفط البحرين

ويشــترط فــي المتقــدم أن يكــون بحرينــي

(بابكــو) بعثــات دراســية للطلبــة خريجــي

الجنســية،

المــدارس

العــام الدراســي الحالــي مــن المــدارس

الحكوميــة والخاصــة للعــام الدراســي

الحكوميــة والخاصــة؛ للدراســة داخــل

/2018 ،2019وأن يكــون طالــب المــدارس

مملكــة البحريــن وخارجهــا ،اعتبــارًا مــن

الحكوميــة مــن خريجي توحيد المســارات

اليــوم ولغايــة اإلثنيــن المقبــل ،فــي الفتــرة

(العلــوم والرياضيــات) ،أو المســار الفنــي

مــن الثامنــة صباحــا وحتى الواحــدة ظهرا،

والمهنــي المطور الصناعــي ،أو خريج مركز

بمركــز خدمــات المراجعيــن بمبنــى الــوزارة

ناصر للتأهيل والتدريب المهني من المسار

بمدينــة عيسى.وتشــمل البعثات الدراســية

التقنــي ،وأن يكــون لــدى الطالب المســتوى

داخل مملكة البحرين :الهندســة الكيميائية

المطلــوب فــي اللغــة اإلنجليزيــة لاللتحــاق

( ،)3الهندســة الميكانيكيــة ( ،)3الهندســة

بالبعثــات الخارجيــة ،وأن يكــون حاصــا

الكهربائيــة ( ،)2هندســة األجهــزة الدقيقــة

علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن  90%في

ســواء الصادرة مــن اللجنة العليا

القانــون بمرســوم لســنة 1976م

لشــؤون الحــج والعمــرة أو وزارة

والتــي تجيــز المــادة الثامنــة

وفــي اللقــاء تــم اســتعراض مســتجدات

مــن جانبــه أشــاد النائــب والعضــو البلــدي

الحــج والعمــرة بالمملكــة العربية

منــه للجنــة العليــا إيقــاع أحــد

الســعودية ،وأن مخالفــة مثــل

الجــزاءات التاليــة وهــي اإلنــذار

المشــاريع اإلســكانية فــي مــدن البحريــن
الجديــدة ،فضــاً عــن سياســة الــوزارة فــي

بخطــط وزارة اإلســكان لتوفيــر الســكن
االجتماعي للمواطنين ،مبدين استعدادهما

هــذه األنظمــة تعرقــل الترتيبــات

واإليقــاف وأخيــرا الشــطب مــن

تلبيــة الطلبــات االســكانية علــى مســتوى

للتعــاون مــع الــوزارة لتنفيــذ تلــك الخطــط

المملكــة عمومــا والمحافظــة الشــمالية

والمشــاريع بحســب الجــداول الزمنيــة

جيوفيزياء ( ،)2بيتروفيزياء ( ،)2الهندســة

الخاصــة بموســم الحــج وتربــك

سجالت الوزارة.

خصوصا.

الموضوعة لها.

الكيميائيــة ( ،)4الهندســة الميكانيكيــة (،)4

ومــن

خريجــي

والتحكــم ( ،)2أمــا البعثات الدراســية خارج

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مملكــة البحرين ،فتشــمل :هندســة البترول

ودعــت اإلدارة الطلبــة الراغبين في التقدم

( ،)4هندســة حفر آبار النفط ( ،)4جيولوجيا

لالســتفادة مــن المنــح إلــى مراجعــة قســم

البتــرول ( ،)2جيوفيزيــاء البتــرول (،)2

االســتقبال بــإدارة البعثــات والملحقيــات
بمبنــى مركــز خدمــات المراجعيــن فــي مقر
وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى.

الخميس
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د .باقر النجار

local@albiladpress.com

نحن وهواتفنا النقالةَ :من يسيطر على اآلخر؟

Û Ûعندمــا اختــرع جراهــام بيــل التلفــون ســنة  ،1876أي أكثــر
مــن قــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان ،قــام ريجينالد فســندن

فــي ديســمبر مــن عــام  1900بإجــراء أول مكالمــة الســلكية،

الجودة والشهرة األقل ،متاحا لكل الناس باختالف أعمارهم

مــا يتــم تناقلــه مــن صور وأفــام مؤذيــة للفرد والــذوق العام

اإلتيــان بأفعــال ال يجــرؤون علــى اإلتيــان بهــا فــي حياتهــم

وطبقاتهــم وفئاتهــم االجتماعيــة ،بــل إنــه وبفعــل ذلــك أطاح

وخادشة للحياء العام يتم كل ذلك من خالله .كما أن سهولة

بالفواصل القائمة بين الجماعات والفئات والطبقات		 .

اختراقه من خالل الهاكرز وغيرهم قد جعل من خصوصيات

الواقعية ،وبفعل هذا الفضاء أصبح هذه األداة وســيلة مهمة

واســتطاعت شركات االتصال المحتكرة

األفــراد عامة وقد تفضح أحيانــا عالقات األفراد غير المعلنة

خــال بــرج الراديــو آلخــر .وعندمــا قــام بذلــك لــم يكــن فــي

أو القائمــة علــى تشــغيل الهواتــف النقالــة أن توســع مــن

أو الحميمية أو الخاصة ،بل إن سرعة تناقل الصور واألخبار

خلدهمــا أن تطــورا كبيــرا ســيجري علــى مخترعهم البســيط،

مشــتركيها بشــكل كبير كنتيجة ألساليب الدعاية والتشويق.

رغــم محاوالت الكبح التي يصاحبهــا مذهلة وكبيرة .ويكفي

وأن حجــم ووقــع وآثــار هــذه الهواتــف ســتكون كبيــرة إن لم

بل إن الهواتف النقالة قد استطاعت أن تحتل مكان الهواتف

اإلشارة إلى الموجة االختراقات (الهاكينك)التي جاءت على

تكن مدمرة في بعض حاالتها .لقد كانت الوظيفة األساســية

الثابتــة فــي المجتمعــات التــي كان الوصــول فيهــا لخدمــة

هواتــف بعــض االفــراد والتــي من خالله تم ســرقة أمــوال أو

لهــذه الهواتــف حينهــا هــي التواصــل بيــن النــاس وقضــاء

الهواتــف الثابتــة تحيطهــا الكثير من الصعوبات والمشــكالت

تحويلها (غالبا عن طريق وســترن يونيون) ألشخاص يقعون

حاجاتهم في التواصل والتجارة والسياسة .وهي وظيفة لم

البيروقراطية ولربما الفنية كمصر وبعض بالد الشام وشمال

		
على الضفة األخرى من المنطقة العربية.

		
يتحقق لها هذا االنتشار إال بعد عقود.

إفريقيــا .وبعــد أن كان هنــاك هاتــف ثابت لكل أســرة مقتدرة

ونتيجــة لكل ذلك ،فقد أصبحت هذه الهواتف تمثل بالنســبة

إال أن التطــور الــذي جــرى لوظائــف هــذه الهواتــف قد جاءت

أصبــح الوضــع اآلن أن يكون هناك هاتف أو هواتف لكل فرد،

لألفــراد حاجــة ال غنــى عنها .وأصبــح تعلق األفــراد بها تفوق

عبــر توظيــف تقنيــات جديــدة تــم اختراعها أو اكتشــافها مع

وأصبحــت حمى اقتناء الهواتف النقالة في أجيالها الجديدة

فــي الكثيــر مــن حاالتهــا درجــة اإلدمــان .فهــي قــد أصبحــت

غــزو اإلنســان للفضــاء وحاجات الدول العظمــى للتواصل مع

مجتاحــة كل المجتمعــات ولكل الفئــات والطبقات .بل أصبح

بفعــل تضخــم خدماتهــا ،وبالتالــي الحاجــة إليهــا ،ومــا ينقــل

قواعدهــا المنتشــرة فــي مواقــع مختلفــة مــن العالــم وكذلــك

معــدل اقتنــاء هــذه الهواتف فــي منطقة الخليــج العربي 2.5

مــن خاللــه مــن أخبار للفــرد وتواصــل على شــبكات التواصل

حاجــات شــركاتها العابــرة للحدود وذات المصالح المتوســعة

هاتف أو أكثر قليال لكل فرد .إنه انتشــار لم يســاعد فحســب

االجتماعــي ،حاجــة لــكل شــخص أو هكذا تــم تصويرها .فهو

من التعامل السريع مع وحداتها اإلنتاجية حول العالم .وهي

على سرعة نشر الخبر والصورة ،وإنما ساعد كذلك على كسر

المُ ذكــر بالمواعيــد واالرتباطــات اليوميــة ،بــل والمُ وقــظ فــي

اختراعــات أدخلت المجتمع البشــري في مرحلــة تكنولوجية

الحواجــز الزمنية والجغرافية وانتهــاء الخصوصية الفردية.

الصبــاح ،مــن حيــث رغبت أم لم ترغب .كما هو الشــيء الذي

وحداثيــة جديــدة أطلــق عليهــا ألفــن توفلــر بالموجــة الثالثة

وهو انتهاء طال من هم في الهامش كما أولئك الواقعون في

تغمــض عليــه عينيــك قبــل المنام ،كمــا أنه ذات الشــيء الذي

التــي جاءت مع اكتشــاف الشــريحة اإللكترونيــة أو ما يطلق

المركز.

تفتح به عينيك عند استيقاظك في الصباح .فكل معلوماتك

إذ نقــل الصــوت عبــر موجــات الراديــو وأرســل إشــارات مــن

		

عليهــا البعــض ،بالثــورة اإللكترونيــة ،وهي ثــورة حملت معها

Û Ûمــن الناحيــة األخــرى لــم تعــد للهواتــف المحمولــة وظيفــة

الكثيــر مــن الثــورات المصاحبــة ،أي أنه اكتشــاف تكنولوجي

واحــدة كمــا كانــت الهواتــف الثابتــة التقليديــة .فالهاتــف

جــاء على شــكل موجات مــن االختراعات الجديــدة الذي مع

المحمــول هــو أداة لالتصــال والتســلية ،كمــا أنــه أداة للبحــث

كل اختــراع تأتــي معــه الكثيــر مــن المصاحبــات والتأثيــرات

عــن المعلومــة العامــة والخاصــة .وهــو فــي ذات الوقــت أداة

التــي بــات العالــم كلــه مســرحا لهــا .وهي حالــة لم تغيــر وجه

إلنجاز اإلجراءات والمعامالت الرســمية والخاصة ،بل ولربما

العالــم فحســب وأدخلته في حالــة تكنولوجية جديدة ،وإنما

القيــام ببعــض األعمــال .وأصبحــت تطبيقاتــه الجديــدة أداة

غيــرت معــه مصفوفــة كبيــرة مــن أنمــاط الحيــاة .فلــم يعــد

مهمــة للتواصــل والضغط علــى األفراد والمؤسســات يوظفها

الهاتــف ،وبفعــل التطــور الــذي جــاء علــى أجيالــه الجديــدة،

أشخاص أو مؤسسات ولربما دول لتحقيق أهداف ومصالح،

ذلــك الجهاز البســيط المخترع قبل أكثــر من قرن من الزمان،

أو لحمايــة مصالحهــا فــي مواجهــة أفــراد أو جماعــات أو

أداة لالتصــال فحســب .لقــد أصبــح هــذا الجهــاز مخزنــا مهما

مؤسســات ولربما دول ،أو لإلعالن عن سياســة أو سياســات،

للمعلومــات الفرديــة والعامــة ،وأداة فعالــة فيما ســمي بالقوة

أو إلدارة الصراعــات بيــن الــدول ،وقــد بــدا ذلــك واضحــا في

الناعمــة إن لــم يكــن أحــد أدواتهــا الفعالــة .وهــي أداة باتــت

كل الصراعــات واألزمــات التــي خاضتهــا الواليــات المتحــدة

مخزنا لخصوصيات الفرد أو األفراد ،إال أنها تبقى خصوصية

األمريكيــة منــذ أن وصــل الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب

هشــة ســرعان ما تتهاوى مع أي اختراق بات يمارســه األفراد

البيــت األبيــض .بــل إن إدارة األزمــة االمريكيــة  -اإليرانيــة

كمــا المؤسســات .وهــو اختــراق يأتــي معــه مشــكالت أخــرى

األخيرة أزمة قد تم عن طريق أحد وســائط الهواتف النقالة.

تخص الفرد أو األفراد كما تخص المؤسسات.

Û Ûوقــد أتاحــت التطورات التقنية التي جــاءت أجياله الجديدة
والمنافســة القائمــة بيــن الشــركات المصنعــة لــه ألن يصبــح

ويمتــد هــذا إلــى أن يكــون الوســيلة التــي مــن خاللهــا يتــم
اإلعــان عــن إقــاالت الرئيس بعــض موظفي البيــض األبيض
أو وزرائــه .وقــد ســاعد انتشــاره الكبيــر أي الهواتــف النقالــة،

وســجالتك الخاصــة مخزنة فيــه وكل معامالتك وحجوزات
رحالتــك ومطاعمــك وحســاباتك البنكيــة تنجــز مــن خــال
هــذا الجهــاز الســحري الــذي بــات مخترقا لــكل النــاس ومالكا
لهــم رغــم امتالكهم لــه .وأصبح تعلــق األفراد بــه تصل لحالة
مرضيــة ،رغــم مــا قــد يســببه لهــم مــن مصاحبــات وآثــار فــي
حياتهم الخاصة وحياة أسرهم				.
وهو في الوقت الذي يتيح لألفراد قدرا مهما من التواصل مع
اآلخريــن ومعرفــة أخبارهم وأخبار من حولهم وأخبار العالم،
وهــي أخبــار قــد ال تُ تيحهــا فــي بعضهــا ،الوســائط اإلعالميــة
التقليدية والرسمية ،إال أن التطبيقات الجديدة الموظفة من
خالله لوســائط االتصــال االجتماعي ،أصبحــت تحمل الكثير
مــن اآلثــار االجتماعية على فئة األطفال والمراهقين كما هي
علــى البالغيــن .وهــي في الوقــت الذي أطاحت ببيوت وأســر
وعالقات بين األزواج من ناحية وبين أبنائهم ولربما أقاربهم
من ناحية أخرى ،إال أنه بات يمثل أداة مهمة للتعارف ولربما
تجــاوز الكثير من الحواجز االجتماعية والطبقية والفيزيقية
ومعرفــة المحظور من األخبــار والكتابات المحظور والمواقع
المشــفرة .كمــا أنــه قــد شــجع البعض علــى اإلتيان مــن خالله
الكثيــر مــن القــول أو الفعــل والســلوك الذي ال يجــرؤون على

هــذا الهاتــف ذا مكانــة خاصــة فــي حياتنــا الخاصــة والعامة.

علــى نشــر األخبــار والقصــص وأفــام اليوتيــوب الخاصــة

فبعــد أن كان اقتنــاء الهواتــف المتحركــة أو النقالــة قبل أكثر

والعامة ،الصحيحة منها والكاذبة .وهو لهذا قد أصبح معريا

مــن خمســة عقــود مــن الزمــان حكــرا علــى المقتدريــن ماليــا

لألشخاص وكاشفا لهم ،يلتقط األشخاص من خالل كاميراته

ونوعــا مــن الوجاهــة االجتماعية ،أصبح هذا الجهاز وبســبب

المتطــورة مــن غيــر أن يدركــوا ذلــك ومــن خاللــه تســرب من

الجديــدة ،والمُ فتقــر للكثيــر مــن الضوابط والحــدود والموانع

رخــص أثمانــه نســبيا عنــد بعــض الشــركات المصنعــة ذات

خاللــه أخبــارك وأســرارك مــن حيــث ال ترغــب .وأصبح بعض

االجتماعيــة بــات مشــجعا لألفــراد ولربمــا الجماعــات علــى

االتيان بها في حياتهم وعالقاتهم في الواقع.

Û Ûفالفضــاء الســيبرني الــذي تعمــل فيــه الكثيــر مــن تطبيقاتــه

 29ألف دينار تعويض أسرة متوفى بطعنة سكين

خــــطــــأ طــــبــــي فـــــي “الــــســــلــــمــــانــــيــــة” أودى بـــحـــيـــاتـــه
عباس إبراهيم

قــال المحامــي عبدالرحمــن غنيــم إن المحكمــة

دون التأكــد مــن وقــف النزيف من عدمــه ،مما أدى

بالتعويــض وينشــأ هــذا االلتــزام في ذمتــه قانونا،

الكبــرى المدنيــة ،قضــت بإلــزام وزارة الصحــة أن

إلــى تدهــور حالتــه لحين وفاتــه بتاريــخ  2مارس

وأن االلتزام بالتعويض يعد جزاء يفرضه القانون

تدفــع لصالــح موكليه ،وهم أب وأم و 6من أشــقاء

.2014

على كل من سبب بخطئه ضررا للغير يجبر الضرر

شــاب ( 25عامــا) أدخــل لمجمــع الســلمانية الطبــي

وثبــت مــن اإلخطــار الطبــي للوفاة أن ســببها ناتج

الذي لحق المصاب.

مصابــا بطعنــه بالقــرب مــن القلــب مــن شــخصين،

عن نزيف دموي حول القلب بسبب طعنه بالصدر،

وأضــاف :لــم تقتصــر األضــرار علــى المجنــي عليه

فــي كســر الكثيــر مــن التابوهــات والمحرمــات االجتماعيــة
واألخالقيــة ولربمــا تلــك التــي ال يقبــل بهــا الديــن .ولربمــا
التشــجيع علــى رفــض ثوابتــه ،وهــو األمــر الــذي دعــي بعض
المجتمعــات ليــس منهــا المجتمعــات العربية ،وإنمــا في جلها
مجتمعــات غربيــة .ليــس فقــط لدراســة آثــاره االجتماعيــة
والنفسية ولربما السياسية والثقافية على الفرد كما هي على
المجتمع ،وإنما باتوا يبحثون في السبل التي قد تساعد على
إخضاعه لقدر من الضبط من خالل سياقات قانونية وتقنية
وثقافيــة .وهــي حالة مازالت في طور البحــث والتفكير أكثر
منهــا فــي طــور الفعل ،وهو فعل تشــترك فيــه الحكومات كما
هــي منظمــات المجتمــع المدنــي ولربمــا األفــراد والجماعــات
ومــا الدعــوة التــي أطلقــت قبــل فتــرة فــي الغــرب والواليات
المتحــدة األمريكيــة .مــن دعــوة للتخلــي عــن اســتخدام
الهواتــف ليــوم إال تعبيــرا عن رغبــة باتت تجتــاح البعض في
نــزع الســيطرة التي باتت الهواتف النقالــة تُ خضع األفراد لها،
وإذا مــا كانــت الحكومات الغربية قــد دقت جرس اإلنذار من
التوظيفات الســلبية للهواتف النقالة ،فإن الحكومات العربية
لم تبارح فعل اإلجراءات الرادعة إلى فعل ترشيد وتصويب
السلوك.

Û Ûوقبــل أن نختتــم نذكر دائما بانشــغالك أو انشــغال أصدقائك
أو اقاربــك عنــك بهواتفهــم النقالــة فــي لقاء ال يعكر أو يفســد
صفــوه إال هــذا االنشــغال .إنهــا صــورة أو حالــة ال تخصــك
أنــت لوحــدك ،بــل باتــت تخــص كل واحد منا أصبح يســتمتع
بخدمــات متعــددة يقدمهــا هاتفه النقال .والــذي أصبح حمله
ذا تكلفــة لنــا ولمجتمعاتنا ليس من الناحية المادية فحســب،
وإنما آثاره االجتماعية والنفســية والسياسية باتت كبيرة إن
لم تكن مدمرة.

Û Ûأنه فعل ال يبدو أننا قادرون على نزعه أو التخفيف من حدته؛
ألنــه بفعــل الحالة والزمن قد أصبح متمفصال في شــخصيتنا
الحديثة .إنها إحدى مصاحبات الحداثة غير المرشــدة ،وهي
تكلفــة ندفعها من أنفســنا ومن مجتمعاتنــا نتيجة هذا التمتع
غيــر ُمعقلــن بمقتنيــات ونتاجــات ما بعــد الحداثــة أو لنقل ما
بعــد العالــم الحديــث .ولكنها مع ذلك تبقى اآللــة التي تفضح
تناقضاتنــا ولربمــا عدم قدرتنا على أن نتحول إلى مجتمعات
فاعلــة ومؤثــرة فــي التطــور العالمــي .إنــه تناقــض قائــم بين
الذات التقليدية المستخدمة له والمنتج الحداثي بفضائه ما
بعد الحداثي.
*Û Ûمقــال نشــر في األصل في مجلة كانــو الثقافية .عدد أبريل-
يونيه .2019

ضبط مروج لـ “الحشيش” و “الشبو”
المنامة  -وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة

مباشــرة أعمــال البحــث والتحــري،

للمباحث واألدلة الجنائية بأن شــرطة

والتــي أســفرت عــن تحديــد هويتــه،

مكافحــة المخــدرات ،تمكنــت مــن

والقبض عليه ،وبتفتيش مســكنه ،تم

القبض على شــخص بحريني مشــتبه

العثــور علــى مــواد مخــدرة باإلضافــة

بحيازتــه وترويجه مادتي الحشــيش

إلى مبالغ مالية من عمالت مختلفة.

والشــبو المخدرتيــن ،تقــدر قيمتهــا

وأشــار مديــر عــام اإلدارة العامــة

السوقية بحوالي  200ألف دينار.

للمباحــث واألدلــة الجنائيــة إلــى أنــه

وأوضــح أن التحريــات األوليــة،

إال أن األطبــاء قــرروا ترخيصــه وإخراجــه مــن

والنزيف أحدث توقفا بالدورة الدموية.

فقــط ،بل لحقــت بالمدعين اآلخرين أضرارا مادية

تــم تحريز المضبوطــات واتخاذ كافة
ً
تمهيدا
اإلجــراءات القانونية المقررة،

مخــدرة بغــرض االتجــار ،وبعــد تأكيد

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

المستشفى دون التأكد من وقف النزيف ما تسبب

وعلــى إثــر ذلــك ،تقدم باعتبــاره وكيال عــن الورثة

وأدبية ،وهم كل من المدعي األول والثانية (والده

المعلومــات وجمــع األدلــة الالزمة ،تم

بتدهــور حالتــه ووفاتــه؛ بأن تدفع للورثــة  29ألف

الثمانيــة بدعــوى تعويــض ضــد وزارة الصحــة

ووالدتــه) والمدعــون مــن الثانــي وحتــى الثامنــة

دينار.وذكــر فــي الئحة دعــواه أن الوقائع الخاصة

ومجمــع الســلمانية الطبــي ،إذ دفــع أمــام المحكمة

(أشــقاؤه) ،وتمثلــت األضرار المادية الجســيمة في

بالدعــوى تتمثــل فــي أن الشــاب المتوفــى أدخــل

بــأن الوفاة جاءت نتيجة األخطاء الطبية الناتجة

إلى مستشفى السلمانية بتاريخ  21فبراير ،2014

عــن اإلهمــال الجســيم مــن أطبــاء مستشــفى

عبدالرحمن غنيم

أن المجنــي عليــه كان عائلهــم الوحيــد وكان األب

بعدمــا تعــدى عليــه شــخصين بســكين أحدثــت به

الســلمانية ،ممــا أدى إلــى تدهــور حالــة المجنــي

المستشــفى مســؤول عن وفــاة المرحــوم طبقا لما

جــرح قطعــي بالصــدر وصــل إلــى غشــاء القلــب

عليــه ووفاتــه كمــا هــو ثابــت فــي محضــر جمــع

(التامور) ،والذي أدى إلى نزيف دموي في الغشــاء

االســتدالالت المعــد مــن ضابــط البحــث والتحــري

البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة.

الصــادر مــن مركــز شــرطة الحورة ،مــا يؤكد ثبوت

هــو مقــرر قانونــا أن الطــرف المديــن فــي االلتــزام

واألم طاعنين في الســن وكان المجني عليه ينفق
عليهمــا ولــم يكــن للمدعين مصدر رزق آخر ســوى
دخل المجني عليه الذي حرموا منه.

بالتعويــض هــو الشــخص المســؤول عــن الضــرر

وتابــع أن موكليــه أصيبــوا بضــرر معنــوي ،تمثــل

المطلــوب تعويضــه ،أي الشــخص الــذي وقــع منــه

بالحــزن واأللــم الشــديد علــى فقدانهــم ابنهــم

وأضاف أن الشــاب بقي في المستشــفى  5أيام ،إذ

الخطأ في حق المدعى عليها.

الفعــل الضــار بأركانــه الثالثــة الخطــأ والضــرر

وأخاهم الصغير في السن ،إذ إنه من مواليد العام

ُرخــص فــي  26فبرايــر  ،2014وغــادر المستشــفى

كمــا دفــع بتحقــق ركــن الضــرر ومــداه ،مبينــا أن

والعالقــة الســببية ،ومن ثم يكون الشــخص ملزما

 ،1990وكان في ريعان شبابه.

المؤبد لشاب بقضية شروع بقتل شرطيين
محرر الشؤون المحلية
أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبة
الســجن المؤبــد علــى مســتأنف من أصــل  18مدانا بقضية
شــروع فــي قتــل شــرطيين أثنــاء عمليــة حــرق للدوريــة
األمنيــة المتمركــزة علــى الشــارع الســريع المقابــل لمنطقة

عذاري.وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت بمعاقبــة  16متهمــا
بالســجن المؤبــد ومعاقبة آخرين بالســجن لمدة  10ســنوات عما
أســند إليهــم ،إال أن محكمــة االســتئناف الحقا خففــت عقوبة 11
مدانــا منهــم إلــى الســجن لمدة  15عامــا بدال من الســجن المؤبد،
وخففــت عقوبــة المحكوميــن بالســجن  10ســنوات بجعلهــا 7
سنوات فقط.

أشــارت إلــى حيازة المشــتبه بــه مواد

فقد عينه بلحظـة غضـب زميلـه بالعمـل

المحكمــة ترفــض اســتئناف المــدان لفوات مــدة الطعن
محرر الشؤون المحلية

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى ،شــكال ،طعن عامل آســيوي الجنســية (43
عاما) ،مدان باالعتداء على آخر زميل له في العمل بواسطة “كتر” ما تسبب له بإحداث عاهة
مســتديمة في إحدى عينيه لن يتمكن من الرؤية من خاللها؛ نظرا لخالف وقع بينهما؛ لتقدمه

السجن  10سنوات لبائع مخدرات هارب
محرر الشؤون المحلية
قضــت المحكمة الكبرى الجنائيــة األولى ،برفض معارضة
شــاب ( 27عامــا) كان قــد تمكــن من الهرب بســيارته خالل
كمين أعد للقبض عليه وآخر ( 46عاما) بواقعة بيع للمواد
المخــدرة ،بعدمــا اصطــدم بالدوريــة المدنيــة التــي كانــت
تراقــب عمليــة االســتالم والتســليم ،ولــم يتمكــن أفــراد
الشرطة من القبض عليه إال بعد نحو سنة واحدة ،وأيدت
معاقبتــه بالســجن لمدة  10ســنوات وبتغريمــه مبلغ 3000
دينــار ،وهــي ذات العقوبة المحكوم بها على المتهم األول،
كمــا أمــرت بمصــادرة المضبوطات.وثبــت للمحكمــة مــن

تقريــر إدارة األدلــة المادية احتواء ما تم تقديمه وضبطه
لدى المتهم األول على مادة الحشــيش المخدرة ،كما ثبت
مــن التقاريــر ذاتهــا احتــواء عينــة إدرار المتهــم على مادة
الحشيش المخدرة.
وانتهــت المحكمــة إلــى القــول إنــه ثبــت لديهــا بقينــا أن
المتهمين بتاريخ  19ديســمبر  ،2017أوال :المتهمين :قدما
بمقابــل مــادة الحشــيش المخــدرة بقصد اإلتجــار في غير
األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيــا :المتهــم األول :حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي مــادة
الحشيش المخدرة في غير األحوال المرخص بها قانونا.

بالطعــن علــى الحكــم المســتأنف بعــد فوات مــدة الطعن القانونيــة والمقدرة بـــ  15يوما فقط،
وأيدت معاقبته بالسجن  5سنوات وبإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتتمثــل تفاصيــل الواقعــة فــي أنــه وحــال

مجمــع الســلمانية الطبــي ،وهنــاك قــرر

وجــود المســتأنف والمجنــي عليــه في مقر

الطبيــب المعالــج ضــرورة إجــراء عمليــة

عملهمــا بموقــع بنــاء كونهمــا يعمــان فــي

جراحية له على وجه السرعة.

شــركة المقــاوالت نفســها ،حــدث بينهمــا

وبالقبــض علــى المــدان اعتــرف بمــا نســب

خــاف إثــر مشــادة كالميــة وقعــت فيمــا

إليــه مــن اتهــام ،وقــرر أنــه لــم يكــن يقصــد

بينهمــا ،فتوجهــا إلى الطابــق الثاني بموقع

إحــداث العاهــة فــي المجنــي عليــه ،إال

العمــل المكلفــان بالعمــل فيــه ،ولغضــب

أن الخــاف الــذي دار بينهمــا والمشــادة

المســتأنف مــن المجنــي عليــه انهــال عليــه

الكالمية وحالة الغضب تسببت بذلك.

بالضــرب بيــده ،كمــا تنــاول أداة حديديــة

وثبــت مــن خــال التقريــر الطبــي الخــاص

مخصصــة للقطــع (كتــر) ،وتعمــد ضــرب

بالمجنــي عليــه أن إصابتــه حدثــت جــراء

المجنــي عليــه بهــا علــى عينــه اليمنــى ،مــا

تصــادم جســم صلــب فــي عينــه ،وأنــه لــن

اســتدعى نقلــه علــى وجــه الســرعة إلــى

يتمكــن مــن رؤية الضــوء بالعيــن المصابة،

وقــد نتــج عــن اإلصابة عاهــة تقدر بنســبة
.% 35
وقــد كانــت أحالــت النيابــة العامــة المــدان
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه اعتــدى علــى
ســامة جســم المجنــي عليــه ،فأحــدث بــه
اإلصابــات الموصوفــة بالتقاريــر الطبيــة،
والتي تسببت في إحداث عاهة مستديمة
لم يقصد إحداثها تقدر بنسبة .% 35
فلهذه األســباب قضت محكمــة أول درجة
بمعاقبــة المــدان ،غيابيــا ،بالســجن لمــدة 5
ســنوات وبإبعاده بشــكل نهائي عــن البالد،
فاعتــرض علــى هــذا الحكم ،والــذي قضت
المحكمــة ذاتهــا برفــض معارضتــه وتأييــد
الحكــم بحقه ،فطعــن مجددا باالســتئناف،
إال أنــه تقدم باســتئنافه بعــد مرور أكثر من
 15يومــا المحــددة وفقــا للقانــون للطعــن
باالستئناف ،إذ قضت المحكمة بعدم قبول
استئنافه شكال؛ للتقرير به بعد الميعاد.

بدء اختبارات الخدمات المصرفية المفتوحة قريبا
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المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنــه

البحريــن األولــى عالميا فــي تطبيقها على مســتوى واســع

تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم ISIN( 1762
 ) BH0005205842مــن أذونــات الخزانــة
الحكومية الشهرية.

علي الفردان

تبلــغ قيمة اإلصــدار  35مليون دينار لفترة
ً
يومــا تبــدأ فـــي 30يونيــو
اســتحقاق 182

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بوابــة ترابــط” ،عبــدهللا المؤيــد ،عــن أن أياما فقط

 2019وتنتهــي فــي  29ديســمبر ،2019

تفصل البحرين عن حدث تاريخي في القطاع المصرفي ،وذلك ببدء تطبيق “الخدمات

كما بلغ معدل ســعر الفائدة عليها 3.11%

المصرفيــة المفتوحــة  ”Open bankingلزبائــن البنــوك المحلية ،لتكــون المملكة أولى

مقارنــة بمعــدل ســعر الفائــدة ألذونــات

دولة في العالم تطبق هذه الخدمة بشكل إلزامي وواسع على مستوى البالد.

اإلصــدار الســابق بتاريــخ  2يونيــو 2019

وتشــتمل الخدمــات المصرفيــة المفتوحة

حيــث بلغــت  .% 3.22وبلــغ معــدل ســعر

علــى نوعيــن مــن الخدمــات ،النــوع األول

الخصــم  98.451%وتــم قبــول أقــل ســعر
ً
علما أنه تمت
للمشــاركة بواقــع 98.410%

قرابة  23بنكا

هــو “خدمــة معلومــات الحســاب” وتتمثــل
فــي منــح العمــاء إمكانيــة الوصــول إلــى

ستنضم للخدمة

خــال منصة واحدة فقط وبشــكل مجمع،

التي ستطلقها

بيانــات جميــع حســاباتهم المصرفيــة مــن
أمــا النــوع الثانــي مــن هــذه الخدمــات

الخميس

تغطيــة اإلصــدار بنســبة  .295%كمــا بلــغ

 27يونيو 2019
 24شوال 1440

الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانــة مــع هذا
اإلصدار ما قيمته  2.110مليار دينار.

“بوابة ترابط”

الجديــدة فتتمثــل في القــدرة على إجراء
المدفوعــات والتحويــات بين الحســابات
المختلفــة للعميــل بشــكل ســلس وفعــال،
وكل ذلــك يتــم مــن خــال تطبيــق واحــد

عبدالله المؤيد

هو يختاره ألي بنك ،سيتمكن من اإلطالع

بالهاتف النقال.

علــى الرصيــد وإجــراء المعامــات والدفع

وأبلــغ عبــدهللا المؤيــد “البــاد” أن الشــركة

دون الحاجــة إلــى زيــارة مواقــع البنــوك

ســتبدأ بالتعــاون مــع البنــوك مرحلــة

األخرى.

اختبــارات الخدمــة المفتوحــة فــي األول
مــن يوليــو والــذي يصــادف يــوم االثنيــن
ً
رســميا لجميع زبائن
المقبــل قبل إطالقهــا

 23بنك ًا تستطيع تقديم الخدمة

ً
مؤكدا
البنــوك خالل صيــف العام الحالــي،

وأشــار المؤيــد إلــى أن معظــم البنــوك

أن الشركة والبنوك مستعدة لهذه المرحلة

البحرينيــة والتــي يبلــغ عددهــا قرابــة 23
ً
ً
محليا ســتتيح هــذه الخدمــة لزبائن،
بنــكا

وأوضــح المؤيــد أن الخدمــة ببســاطة

عبــر البنيــة التحتيــة التــي توفرهــا شــركة

التاريخية.

“بوابــة ترابــط” التابعــة لشــركة المؤيــد

تتلخــص فــي أن زبائن البنوك ســيتمكنون

للتكنولوجيــا ،والتــي تعتبــر رائــدة علــى

مــن اإلطــاع علــى جميــع حســاباتهم

مســتوى المنطقــة فــي هــذا المجــال ،وتــم

المصرفيــة في البنوك أمام شاشــة واحدة

تأسيســها بجهود بحرينية عبر التسهيالت

فقــط دون الحاجــة إلــى تســجيل الدخول

التــي وفرهــا مصــرف البحريــن المركــزي

فــي أكثــر مــن موقــع إلكترونــي لإلطــاع
علــى تفاصيــل الحســابات أو إجــراء
المعامالت البنكية.
وعلــى ســبيل المثــال لــو كان للزبــون أكثر
مــن حســاب جــاري أو توفيــر أو قــرض أو
بطاقــة ائتمــان أو أي حســاب آخــر فــي

لحســاب فــي “البحريــن الوطنــي” أن

جميع معامالت

تحــول مبلــغ لديــك فــي بنــك البحريــن

الزبون ستتم عبر
منصة واحدة
التــي تتيــح هــذه الخدمــة لجميــع الزبائــن
وعلى نطاق واسع.
وبيــن أن البحريــن ســباقة فــي المنطقــة،
ّ

إذ ان بنــوكا بريطانيــة مثــل لوديز وغيرها
بــدأت في هذه الخدمــة بالمملكة المتحدة
ً
تقريبا ،ولكنها ليســت بشــكل
قبل شــهرين

ومجلــس التنميــة االقتصاديــة والجهــات
الداعمة.

يجعــل المملكــة رائــدة فــي هــذا الســياق
بفضــل الجهــود المبذولــة وعلــى رأســها

 30يونيو موعد إلزامي

توجيهــات محافــظ مصــرف البحريــن

وأوضــح أن القانــون يلــزم البنــوك بحلــول

المركزي رشيد المعراج.

بنــك البحريــن الوطنــي ،أو بنــك البحريــن
والكويــت ،أو بنــك البحريــن اإلســامي أو

معلومــات الحســابات وإجــراء المعامــات

أي بنك آخر ،يستطيع الدخول إلى الموقع

ألي شــركة مرخصــة مــن قبــل المصــرف

اإللكترونــي أو تطبيــق للبنــك وســتظهر له

المركــزي في مجال “الخدمــات المصرفية

والكويــت لمبلغ قرض مســتحق عليك في
“بنــك اإلســكان” ،ففــي جميــع المعلومــات
للحســابات الثــاث ســتظهر لــك شاشــة
واحدة ألي من هذه البنوك.

واســع كمــا هــو الحــال فــي البحريــن ،مــا

 30يونيــو المقبــل ،بإتاحــة الوصــول إلــى

مدير بحريني لـ “طيران الخليج” بدبي

وقــال المؤيد إن الشــركة تحضــر بالتعاون
مــع البنوك لبــدء اختبار خدمــة “الخدمات
المصرفيــة المفتوحــة” ،إذ ســيتم توفيــر
خدمة االطالع على الرصيد كمرحلة أولى

رفع المنافسة بين البنوك
وأوضــح المؤيــد أن هــذه الخدمة ســتوفر
الراحــة للزبائن وســهولة أكبــر ،إضافة إلى
أنهــا ســترفع مــن المنافســة بيــن البنــوك
لتحســين واجهة المســتخدم فــي مواقعها
اإللكترونيــة أو تطبيقاتهــا .وأشــار إلــى أن
شــركة “تواصــل” حصلــت علــى شــهادات
عالميــة وإقليميــة فــي مجــال األمــن
واالعتماديــة مــا يجعــل الخدمــات التــي
عال.
تقدمها ذات مستوى حماية
ٍ
يشار إلى أن شركة “بوابة ترابط” المندرجة
تحت شــركة المؤيــد للتكنولوجيا حصلت
أيضــا علــى موافقــة المصــرف المركــزي
لمزاولــة “الخدمــات المصرفية المفتوحة”،
لتكــون أول شــركة بحرينية أنهــت بنجاح
البيئــة الرقابة التجريبية لخدمات التقنية

في الشاشة جميع الحسابات األخرى على

المفتوحــة” ،إذ ان البحريــن هــي الدولــة

ثــم ســتتوالى مختلــف الخدمــات ومنهــا

جميــع البنــوك التــي لديــه فيهــا حســابات،

األولــى فــي العالم التــي تلزم البنــوك بهذه

إجــراءا المعامالت والدفــع وغيرها ،فمثال

ومــن خــال موقــع واحــد فقــط ألي موقع

الخطــوة ممــا يجعلهــا األولــى فــي العالــم

البحريــن المركــزي بالتعــاون مــع مجلــس

عندمــا تســتطيع مــن الموقــع اإللكترونــي

التنمية االقتصادية في البحرين.

الماليــة “الفنتــك” التــي أسســها مصــرف

“سوليدرتي” :أول خدمة تأمين بـ “الفيديو”

مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة تماشيا مع التحول الرقمي

المحرق  -طيران الخليج

ً
ً
إقليميا لمحطتها فــي دبي .من خالل
مديــرا
عينــت طيــران الخليــج ،عصام الحمادي
خبرتــه الواســعة فــي مبيعــات الطيــران وإدارة محطة طيران الخليج فــي البحرين،
ســيقوم الحمــادي بنقل ســنوات معرفتــه وخبرتــه إلدارة إحدى المحطات الرئيســية
للناقلة في دبي.
تسير طيران الخليج رحالت متعددة من
ّ

وإلــى دبــي بصورة يوميــة ،ولديها قاعدة
عمالء قوية في اإلمارات ،حيث سيواجه
الحمــادي بهــذا التعيين التحــدي المتمثل
فــي اســتمرار تعزيز نمــو طيــران الخليج
في اإلمارات .يعمل الحمادي ضمن عائلة
طيران الخليج منذ  8سنوات ،حيث كان
يشــغل منصب مدير محطة البحرين في
المركــز الرئيســي لطيــران الخليــج .وقال
الحمــادي “هذا تحد كبير بالنســبة لي في

عصام الحمادي

معــرض انتقالي من مركز طيران الخليج
إلى إحدى أنجح محطاتها المدرة للدخل

القــوى العاملــة البحرينيــة وتطويرهــا

المتمثلــة في دبي .على الرغم من تشــابه

الوظيفــي ،األمر الذي تواصل معه توفير

أسواق البحرين ودبي فيما يتعلق بسلوك

الفــرص للمواطنيــن البحرينييــن لتولــي

العمــاء وأنماط الســفر ،فإنني متأكد من

مناصــب عليــا فــي الناقلــة .ونظــرًا ألن

أنه ســيكون هنــاك الكثير لنتعلمــه .لطالما
ً
جزءا مــن حياتي،
كانــت طيــران الخليج

 90%مــن الموظفيــن الموجوديــن فــي
المقــر الرئيســي بالمحــرق هــم بحرينيون

لــذا ســأواصل خدمــة ناقلتنــا مــن موقــع

ونحــو  70%مــن الطياريــن ،فــإن طيران

جغرافي مختلف”.

الخليــج تعــد شــركة رائــدة فــي بحرنــة

تلتــزم طيــران الخليــج باالســتثمار فــي

الوظائف في المملكة.

“الغرفة العربية األلمانية” تبحث آفاق التعاون

نــاس يشــارك فــي اجتماعاتهــا المشــتركة فــي برلين

المنامة  -سوليدرتي البحرين

السنابس  -الغرفة

كشــفت ســوليدرتي البحرين ،إحدى كبريات شــركات التأمين في البحرين والتابعة لمجموعة ســوليدرتي القابضة عن

شــارك رئيــس غرفــة تجــارة وصناعة البحرين ،ســمير ناس في االجتماع المشــترك للمكتــب التنفيذي ومجلــس اإلدارة لغرفة

خدمــة التأميــن عــن طريــق الفيديو والتــي تعتبر األولى من نوعها في المنطقة ،حيث تهــدف إلى تعزيز خدمة العمالء
واالرتقاء بها ،وذلك تمشيا مع استراتيجية التحول الرقمي.
طريــق

الخليجــي .حيــث أن الهــدف مــن هذه

الفيديــو كمبــادرة جديــدة مدعومــة

الخدمة الفريدة هو تســريع وتبســيط

ويأتــي

التأميــن

عــن

بالتكنولوجيــا الحديثــة والتــي تتيــح

ســبل انجاز المعامالت مع سوليدرتي،

للعمــاء التواصــل مــع ممثلــي خدمــة

كمــا أن تقنيــة التأميــن عبــر الفيديــو

العمــاء فــي ســوليدرتي عــن طريــق

تمكــن شــركة ســوليدرتي البحريــن

إجــراء مكالمات فيديو ،حيث يمكنهم

بــأن تكون الشــركة الرائــدة في تقديم

انجــاز معامالتهم المختلفة كتســجيل

تجربــة عمــاء مميــزة ،مضيفــا “أن

أو متابعــة المطالبــات ،االستفســار

خدمــة التأميــن عبــر الفيديــو متاحــة

عــن أســعار التأميــن أو تجديــد وثائق
التأمين.

حاليــا فــي فــرع ســوليدرتي الكائــن
ً

بمجمــع الســيف ،ونحــن نعمــل علــى

مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي

توفيــر هــذه الخدمــة الرقميــة لتشــمل

لشــركة ســوليدرتي البحريــن ،جــواد
ً
جــدا بتقديــم
محمــد “نحــن فخــورون

المســتقبل

أول خدمــة تأمين عــن طريق الفيديو
علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون

الفــروع

األخــرى

فــي

جواد محمد

تقديــم

خدمــات

رقميــة

مبتكــرة

القريب”.
ً
دائمــا علــى
وتحــرص ســوليدرتي

مدعومــة بتقنيــات عالميــة في ســوق

تطويــر تجربــة العمــاء مــن خــال

التأمين البحريني.

التجــارة والصناعــة العربيــة األلمانيــة والــذي عقد برئاســة رئيس غرفة التجــارة والصناعة العربيــة األلمانية ،بيتــر رامزاور،
وذلك يوم أمس األول  25يونيو  2019بالعاصمة األلمانية برلين.
وناقــش االجتمــاع المشــترك جميــع مــا

للمكتــب التنفيــذي ومجلــس اإلدارة،

أدرج على جدول األعمال ،والذي تضمن

حيــث ناقــش االجتمــاع جميــع المــواد

الموافقة على جدول األعمال ،والموافقة

المدرجة على جدول األعمال.

علــى محضــر االجتمــاع المنصــرم والذي

يذكــر أن مشــاركة رئيــس الغرفــة تأتــي

عقــد فــي  15أكتوبــر  ،2018وتقريــر

في إطــار عضوية غرفة تجارة وصناعة

الرئيس ،وتقرير األمين العام ،واألوضاع

البحريــن فــي غرفــة التجــارة والصناعة

الماليــة ،والموافقــة علــى الحســاب

العربيــة األلمانيــة ،وحرصــا علــى توثيق

الختامــي للعــام  2018لعرضــه علــى

التعــاون بيــن الجانبين والدفــع لالرتقاء

الجمعية العامة ،والموافقة على مشروع

بآفاق التعاون االقتصادي والتجاري بين

موازنــة الغرفــة للعــام  2020لعرضــه

البحريــن والــدول الشــقيقة والصديقــة.

علــى الجمعيــة العامــة ،وأنشــطة الغرفــة

كمــا أشــاد نــاس بمــا تقــوم بــه غرفــة

للعــام  ،2019إلــى جانــب ما يســتجد من

التجــارة والصناعــة العربية األلمانية من

أعمــال .كما حضر ناس اجتماع الجمعية

جهــود فــي ســبيل فتــح مزيــد مــن آفاق

بالتعــاون االقتصــادي والتجــاري والدفع

العامــة لغرفة التجــارة والصناعة العربية

التعــاون بيــن الدول العربيــة وجمهورية

بالشــراكات

االســتثمارات

األلمانية ،والذي تلى االجتماع المشــترك

ألمانيــا االتحاديــة باألخــص فيمــا يتعلق

وتبادل الخبرات.

سمير ناس

وتشــجيع

منى عبداهلل تحصد جائزة “لبشارة” الكبرى 2019
المنامة  -بيتك

أعلــن بيــت التمويــل الكويتي–البحريــن عــن فــوز منــى يعقــوب عبــدهللا بخامــس جائزة كبــرى لعــام  2019من حســاب التوفير

ً
لكل منهم ،كما
فائزا على مبلــغ  1,000دوالر
االســتثماري “لبشــارة” والتــي يبلــغ قدرهــا  50ألف دوالر ،باإلضافة إلى حصول 40
ٍ

ربــح  60مــن عمــاء “بيتــك” مــن الفئات الخاصة وهي“ :نســائنا”“ ،عيالنا”“ ،مدخرينــا”“ ،بطاقاتنا”“ ،جزيل” و”فيفــا” جوائز بقيمة

 500دوالر لكل منهم .وتم إجراء الســحب بالمقر الرئيســي في مركز البحرين التجاري العالمي ،تحت إشــراف وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة وبحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري.
وبهــذه المناســبة ،قــال مديــر تنفيــذي

خالــد رفيــع “نــود أن نبــارك لمنى عبدهللا

ممزوجــة بالفرح والســعادة .وســأحرص

ورئيــس المجموعــة المصرفيــة لألفــراد

علــى فوزهــا بجائــزة “لبشــارة” الكبــرى

بالتأكيــد علــى زيــادة مبلــغ ومــدة

فــي بيــت التمويــل الكويتي–البحريــن،

لشــهر مايــو مــن العــام  2019والتــي تبلغ

استثماري في حساب “لبشارة” كما إنني

قيمتهــا  50ألــف دوالر .وإننــا نتطلــع إلى

أشــجع الجميــع علــى فعل ذلــك لينضموا

اإلعــان عن اســم الفائز بالشــقة الفاخرة

إلــى قائمــة الفائزيــن المحظوظيــن

الثالثة في درة مارينا الشهر القادم بإذن

بالجوائز النقدية أو الشقق الفاخرة”.

هللا تعالى ونتمنى التوفيق لجميع زبائن

ويتميــز حســاب “لبشــارة” االســتثماري

قدرها  50ألف
دوالر ...و40
فائزا ينالون ألف
لكل منهم
دينار ٍ

لبشارة”.

المتوافق مع أحكام الشــريعة اإلسالمية

وعبــرت منى عبــدهللا عن ســعادتها بهذا

بتقديمه فرص ربح وفيرة للفوز بجوائز

الفوز المفرح قائلة“ :لقد تلقيت نبأ فوزي

قيمــة ،التــي تتضمــن الجوائــز الكبــرى

بهــذه الجائــزة الرائعــة بمشــاعر غامــرة

والجوائز الشهرية باإلضافة الى الجوائز

خالد رفيع

الخاصة للعديد من الفئات .حيث يتأهل
العمــاء فــي الســحوبات الشــهرية عنــد
ادخــار مبلــغ  50دينــارًا ،أو مــا يعادلــه
بالدوالر لمدة  30يومً ا على األقل .كذلك
يزداد عدد فرص الزبائن في الســحوبات
كلما زادت فترة االستثمار حيث يحصل

الزبائــن علــى فرصتيــن عنــد االســتثمار

“مدخرينــا “ و “بطاقاتنــا” .كذلك أضيفت

لمــدة  180يومً ــا وإذا بلغــت فتــرة

فئــة “جزيــل” للعمــاء الذيــن يقومــون

االســتثمار  360يومً ــا يحصــل العمــاء

بفتح حســاب “لبشارة” عبر تطبيق البنك

على  3فرص في السحوبات.

اإللكترونــي .فضــاً عــن ذلــك ،يتعــاون

ويــوزع حســاب التوفيــر االســتثماري

البنــك مــع شــركة االتصــاالت “فيفــا”

“لبشــارة”  6شــقق فاخرة فــي درة مارينا

لتقديــم  10قســائم شــهرية بقيمــة 500

مــن ضمن الجوائز الكبــرى لحملة ،2019

دوالر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة

كذلك  60جائزة نقدية شهريًا بقيمة 500

عنــد إنفاقهــم  50دينــار أو أكثــر علــى

دوالر ضمــن فئــات “نســائنا” و “عيالنــا” و

خدمات قطاع األعمال.

برنامجا لتدريب المتقاعدين
“الصغيرة والمتوسطة” تدشن
ً
المنامة  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ّ
نظمــت جمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينية بالتعــاون مع معهد ميلينيــوم للتدريب ندوة تعريفية فــي الجامعة البريطانية بالبحرين عــن برنامج إدارة

ً
حديثا ،والذي ســيتم تدشــينه قري ًبا وبدون أي تكلفة مالية يتحملها المشــاركون .وقام المســئولون في
المشــاريع وريــادة األعمــال والموجــه بالدرجــة األولى للمتقاعدين
المعهــد بتقديــم شــرح تفصيلــي عــن محتويــات البرنامــج و معايير االنضمام له والذي يمتد ألســابيع مــن التدريب النظري والعملــي باإلضافة لبعض الزيــارات الميدانية.
ً
ً
ً
ميدانا لريادة األعمال
موجزا عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنعاش السوق التجاري وفي نفس الوقت تكون
عرضا
وقدم ممثلو مجلس إدارة الجمعية

المشاركون في إطالق البرنامج

ً
حديثا في سوق العمل بالتعاون مع الجمعيات الزميلة مثل جمعية الحكمة للمتقاعدين وغيرها من الجهات المشاركة.
للمتقاعدين وإدماج المتقاعدين
وعبــر رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة،
ّ

الوطنــي للتقاعــد االختياري ومســتجي ًبا

وخبــرات متراكمــة عبــر الســنين فــي

اهتمامهــا ومــن األولويــات ضمــن الرؤية

ستقوم بمتابعة المنضمين لهذا البرنامج

الحتياجــات شــريحة كبيــرة منهــم ممــن

مجــال التدريــب علــى ريــادة األعمــال

االقتصادية  2030للمملكة.

بشكل دوري للتأكد من جاهزيتهم للعمل

النجــاح والتوفيــق لــكل المشــاركين،
ً
مضيفــا أنــه ســتتبع هــذه النــدوة ندوات

بإطــاق هــذا البرنامــج المهــم بالشــراكة

يتطلعــون لالندمــاج فــي مجــال العمــل

وإنشــاء وتنميــة المؤسســات الصغيــرة

مــع الشــركاء االســتراتيجيين ،والــذي

الحــر وبــدء مشــاريعهم الخاصــة ،منوّ ًها

والمتوســطة والتــي تعتبر من القطاعات

بيــن عضــو مجلــس إدارة
مــن جهتــهّ ،

وكذلك تشــجيعهم للتعرف على أقرانهم

أخرى مشــابهة في القريب العاجل لحث

الجمعيــة ورئيــس لجنــة المؤتمــرات

يأتــي متزامنًــا مــع إطــاق البرنامــج

إلــى أن البحريــن تمتلــك رصيــ ًدا كبيــرًا

في الســوق والبدء في التســويق والبيع

المهتميــن بالتســجيل واالنضمــام لهــذا

المهمة التي توليها حكومة البحرين جل

والنــدوات ،رائــد المبــارك ،أن الجمعيــة

متمنيــا
مباشــرة للزبائــن المحتمليــن،
ًّ

البرنامج التدريبي المهم.

عبدالحســن الديــري عــن بالــغ ســعادته

الخميس

 27يونيو 2019
 24شوال 1440

10

هجرس :تأسيس المحاكم العقارية في مراحله النهائية
يـــومـــا
تـــبـــاشـــر قـــضـــايـــا بــقــيــمــة  100ألـــــف ديــــنــــار وأكــــثــــر خـــــال 44
ً

جانب من الندوة

المتحدثون في ندوة مشاريع التطوير العقاري

زينب العكري من السنابس | تصوير رسول الحجيري
جار العمل على تأســيس المحكمة العقارية أســوة
قال رئيس لجنة العقار واإلنشــاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين ،عارف هجرس ،إنه
ٍ
بالتــي موجــودة فــي دبي وهو في مراحله النهائية ،وإن جمعية التطوير العقارية ســعت منذ ســنوات إلنشــاء هــذه المحكمة وآن األوان
إلنشائها نظرًا ألهمية القطاع واهتمام الحكومة به.
جــاء ذلــك ،علــى هامــش نــدوة مشــاريع

واستعرض الجودر التغييرات التي أحدثها

التطويــر العقــاري “مرحلــة مــا بعــد تأســيس

القانــون رقــم  27لســنة  ،2017وتحدث عن

اتحــاد المــاك” ،التــي نظمتهــا غرفــة تجــارة

( العقــارات المشــتركة البســيطة ) والتــي

 ،% 50والتأكــد مــن اســتمارات الحضــور،

وصناعــة البحريــن ممثلــة بلجنــة العقــار

تشــمل المبنــى الســكني ومشــاريع تطويــر

واإلنشاء مساء أمس األول.

الفلــل الصغيــرة ،ومبنى متعدد االســتخدام

التصويت.

وأضــاف هجــرس أن العناصــر جميعهــا

(ســكني أو تجــاري) ،وأهميــة القانــون فــي

اكتملــت مــع تأســيس مؤسســة التنظيــم

تغيير اإلجراء السابق بحيث ال يلزم توثيق

البحرين أفضل المناطق

العقــاري التــي أكملــت كافــة القوانيــن التــي

اتفــاق تكويــن اتحاد المالك ،وينشــئ اتحاد

لالستثمار العقاري

تعتبــر األعلى على مســتوى العالم ،ووصلت

تلقائيا عن تســجيل بيع أول وحدة،
المــاك
ًّ

بدورهــا ،قالــت مديرة المشــاريع الهندســية

ً
موضحا
الشركاء ،وأصبحت الصناعة مهمة،
ّ
وتحفز صناعة
أن المحاكم العقارية ســتع ّزز

اتحــاد األمــاك ،واالســتحقاق يكــون نســبة

التطوير العقاري.

تلقائيــا فــي
ويصبــح المشــترون أعضــاء
ًّ
للوحدات.
وعــن إجــراءات تأســيس اتحــاد المــاك،

والتوكيالت  % 10من المالك ،واســتمارات

بالبحرين المحامية بوال بوســت ،إن المملكة
توفر أفضل العقارات والمؤسسات العقارية،
وتعمــل أفضل من الســنوات الـــ 15الماضية،
وذلــك مــن خــال توفيــر الدعــم والمســاندة
مثل مؤسســة التنظيم العقاري التي أعطت

وأشــار إلــى أن المحاكــم العقاريــة ســتقوم

فإنــه يقــوم المطــور عنــد تســجيل أول

بحــل أي مشــكله عقاريــة مــن العقــار الــذي

وحــدة لــدى الســجل العقــاري بالدعــوة إلــى

تبلغ قيمته  100ألف دينار وأكثر والبث في

الجمعيــة العموميــة خــال  3أشــهر مــن

القضيــة خــال  44يومً ــا ،الفتًــا إلــى أنــه تــم

تاريخــه ،وفــي حــال خــروج المطــور دون

للمشــاريع الهندســية فــي البحريــن تجــد أن

االطــاع على القوانيــن الدولية وتم اختيار

ّ
يتوجــب على
تأســيس اتحــاد المــاك فإنــه

البحريــن مــن أفضــل المناطق التي تســتثمر

ما يناســب البحرين ،وتوقع إنشاء المحكمة

المالك انفســهم أخــذ مســؤولية الدعوة إلى

قري ًبا.

الجمعيــة العموميــة ،ويجــب إعــداد إخطــار

فيهــا المشــاريع العقاريــة ،متمنيــة أن تكــون

الترخيص إلى  50باتحاد مالك
بــدوره ،أكــد رئيــس قســم التراخيــص فــي
مؤسســة التنظيم العقــاري ،عبدهللا الجودر،
شــخصا رخصة مدير للعمل
ً
إنــه تــم منح 14
في اتحاد المالك ،فيما تم الترخيص إلى 50
اتحــاد مــاك من أصــل  80منذ بدايــة القرار
في سبتمبر  2018حتى اآلن.

العاجلة والتي تصل إلى  500ألف دينار في

أو المظهــر الخارجــي لوحدتــه أو أي جــزء

ذلــك كمــا ال يحــق لــه التصويــت علــى أي

غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
مــن جانبــه ،قــال اختصاصــي اتحــاد المالك
مــن دبــي ،ســامر قانــي ،إنــه تم وضــع اتحاد

مــن اكتمــال النصــاب القانونــي للجلســة

الشــراكة لمرحلــة النضــوج وزاد عــدد

في الســوق البحريني ،ويجب حل النزاعات

أيــة تعديــات أو تغييــرات علــى الهيــكل

أو الخدمــات متــى كانــت لــه مصلحــة فــي

الدعــوة للجمعيــة العموميــة والمســتندات
المطلوبــة مثــل مســودة النظــام الرئيســي
واألمــور الماليــة والتعاقــدات والميزانيــة
وإرســاله قبل  21يومً ا من تاريخ االجتماع،
إضافــة إلى أنه يتولى أحد الحضور رئاســة
االجتمــاع (رئيــس اتحــاد مــاك مرخــص
مــن قبــل المؤسســة أو أحد المــاك) ،من ثم
يقــوم رئيس الجلســة في االجتمــاع بالتأكد

أهمية للمستثمرين وأصحاب العقارات.
وأضافــت أنــه مــن خــال تجربتهــا كمديــرة

هناك مشاريع صديقه للبيئة.
ولفتــت إلــى ضــرورة مراجعــة العقــود
والمســتندات واســتخدام اللغــة المفهومــة

المــاك فــي الســوق العقــاري منذ فتــرة وتم
إنشــاؤه لمعرفــة ســبب المشــاكل ولحــل
المشــاكل العقاريــة فــي جميــع الــدول العالم
مثــل أســتراليا وأميــركا ودبــي وغيرهــا.
وطالــب أن تصــل القوانيــن إلــى المــاك
ليعرفــوا ما لهــم وما عليهــم ،وأهمية اختيار
المطور الجيد وشركات الخدمات والصيانة
المالئمــة للمشــروع ،ويجب تثقيــف المدراء
حتى يكونوا على دراية في تسير المشروع
بنجاح.
فيمــا اســتعرض المحامــي صــاح المديفــع
التزامــات المشــتري المالــك وقــال أوالً:
“يجــب عليــه التقيــد بالنظــام الرئيســي
والنظــام األساســي التحــاد المــاك وقانــون
تنظيــم القطــاع العقــاري والقــرارات المنفذة
لــه وقــرارات اتحاد المــاك ،كما يجــب عليه
اســتخدام الوحدة واألجزاء المشتركة فيما
أعــدت له وبطريقة ال تمس حقوق اآلخرين
فــي اســتخدام تلــك األجــزاء أو تزعجهم أو
تعرض ســامتهم أو ســامة العقار المشترك
للخطر”.
وال يجــوز لــه تقســيم الوحــدة المملوكــة لــه

مــن العقــار المشــترك بما يؤثــر جوهريًّا على
الوحــدة أو األجــزاء المشــتركة أو مظهرهــا

بالتزاماته.

كما تقع عليه مســؤولية إصالح الضرر الذي

ً
ثالثا :التزامات اتحاد المالك

الخارجي.
ينشــئه فــي الوحــدة أو األجــزاء المشــتركة
علــى نفقتــه الخاصــة وبالطريقــة التــي
يتطلبها اتحاد المالك.

ثانيا :التزامات المطور الرئيس
ً

االشــتراكات السنوية التحاد المالك بالنسبة
للوحدات العقارية غير المبيعة ،وال يجوز له
أن يتخلى عن حصته في األجزاء المشتركة
لتجنــب دفــع حصتــه مــن االشــتراكات

الســنوية ،يُ ســأل المطــوّ ر عــن العيــوب التــي
تظهــر فــي األجــزاء الهيكليــة مــن العقــار
المشــترك والتــي يخطــره بهــا اتحــاد المــاك
أو مالــك أيــة وحــدة .وتســتمر مســؤولية
المطــوّ ر مــدة  10ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ
حصوله على شــهادة اإلنجاز للمشروع الذي
قــام بتطويــره ،وتســتمر مســؤولية المطــوّ ر
عــن ضمــان إصــاح أو اســتبدال التركيبــات
المعيبــة فــي العقــار المشــترك لمــدة ســنة
مــن تاريــخ الحصــول علــى شــهادة اإلنجــاز

ويجــب حمايتــه إذ مــن المالحــظ أن هنــاك

االشــتراكات الســنوية المقــررة ،وال يجــوز

بعــض التقصيــر فــي التأميــن ،وتوقعــت أن

لــه أن يتخلــى عــن حصتــه فــي األجــزاء

يكــون هنــاك تشــريعات مــن وزارة األشــغال

المشــتركة ليتجنــب دفــع حصتــه مــن

االحتياطــي ضمــن الميزانيــة ،وال يحــق

فيما يخص استخدام المواد المناسبة للعقار

االشــتراكات الســنوية ،وال يجــوز لــه إجــراء

للمطــور التصويــت علــى أي عقــد للســلع

للمشروع الذي قام بتطوير أو جزء منه.
ويجــب علــى المطــور إعــداد الميزانيــة
الســنوية األولــى التحــاد المــاك بمــا فــي
ذلــك إنشــاء حســاب التشــغيل والحســاب

ياسمين رامز“ ..المستحضرات الطبيعية” استثمار في الجمال
»»

لك أن تحدثينا عن طبيعة عملك ،ومتى
هل ِ
أطلقتيه؟

 مشــروع “ياســمين لمســتحضرات التجميــل”المشــترك مــع ياســمين مفيــد الرئيــس التنفيــذي لــه،
متخصــص بالمنتجــات الطبيعيــة الخاصــة بالنســاء
والرجــال .عبــارة عن مجموعة من الشــركات العالمية
التــي يشــرف عليها مشــروع ياســمين لمســتحضرات
التجميــل ،المنتجــات هــي منتجــات طبيعيــة بالكامل
(بنســبة  )100%وتخلــو مــن المــواد الكيميائية ،وهي
مختــارة بعنايــة مــن اليونان وتركيا ،تــم تصنيعها من
زيــت الزيتــون والصبــار والزهــور العطريــة المختلفــة
وتحتــوي علــى الفيتامينــات والمــواد التــي يحتــاج
إليهــا الجســم لتعالجــه وتجعلــه أكثر نضــاره .وقد تم
تصنيــف منتجاتنــا كمنتجــات مناســبة لالســتهالك
اليومي ،منتجات طبية عالجية ومنتجات تجميلية.

بدأنــا مشــروعنا فــي بداية  2019أي مــر على بدايتنا
الفعليــة  6شــهور .وأول بداياتنــا كانــت عــن طريــق

فريــق العمل وإدارة الفريق .ونحاول دائمً ا االســتفادة

االشــتراك في المعارض الصغيرة والكبيرة الموجودة

منهمــا وتطويــر كل أعمالنا واالنتشــار بالســوق خاصة

فــي البحرين ،ثم بدأنا بالبيع اإللكتروني عبر حســابنا

مع دعمهم الالمحدود الذي يقدمانه لنا.

الرســمي ( ،)Yasmin_cosmetic_bhوفــي شــهر

افتتاح الفرع الثاني
قريبا..
للمشروع
ً
والتوسع بالخليج ضرورة

مــارس فتحنــا فرعنــا األول فــي منطقــة الجفيــر فــي
مجمع رامز هايبر ماركت.

»»

استفدت من تجربة الجيل السابق في
ِ
هل
إدارة األعمال؟

»»

عملك الخاص ،وكيف تطورينه
ِ
كيف تديرين
تماشيً ا مع المتغيرات؟

 رؤيتنــا أنــا وشــريكتي الدائمــة “كــن قري ًبــا مــنموظفيــك وشــاركهم واعطهــم المجــال لإلبــداع

وعاملهــم بحــب تلــق منهــم أفضــل وأحســن النتائج”،

 نعــم ،اســتفدت مــع شــريكتي “مفيد” وتعلمنــا الكثيرمــن رجــال األعمــال ،ومنهــم رئيــس مجلــس إدارة

ويوميــا
فنحــن دائمً ــا علــى قــرب مــن مشــروعنا
ًّ
نقضــي ســاعات طويلــة في المحل نشــرف على عمل

شــركة رامز ،رامز العواضي ،الذي نتعلم ونكتسب من

موظفاتنا ونراقب ســير العمل ونبتكر وسائل جديدة

خبرته في كيفية إدارة األعمال واالنتشار السريع في

للتســويق واالنتشــار ،ونعقد صفقات مع بعض التجار

الســوق ،كمــا نقتدي بــه ونعتبره داعمنــا األول في كل

والمحــات التجارية .ونحاول دائمً ا أن نكون بالقرب

خطــوه  ،ونســتلهم مــن الرئيس التنفيذي لشــركة فين

مــن المشــترين والتواصــل معهــم ألخــذ انطباعاتهــم

ونتائج اســتخدامهم لمنتجاتنا ،والتأكد من وصولهم
للنتيجة التي يرغبون فيها.

»»

التقاضــي بهــذه الصفة ،ويمثلــه مديره أمام
القضــاء والجهــات اإلداريــة ،وفــي التعامــل

أن يلتــزم المطور الرئيس أو الفرعي بســداد

المشاريع خاصة إذا كان العقار مرتفع السعر

مارك كومينويكيشنز ،زهراء طاهر طريقة التعامل مع

عــن شــخصية أعضائــه ،ويكــون لــه حــق

مالــك الوحدة من المشــاركة فــي اجتماعات

المختصــة ،ويلتــزم بدفــع حصتــه مــن

الخليجي“ .البالد” التقت ياسمين رامز ،المؤسس والمدير العام للمشروع ،وفيما يلي نص اللقاء:

ويكون لالتحاد شــخصية اعتبارية مستقلة

مــع الغير .ويجب على اتحــاد المالك تمكين

بين المطور وأصحاب العقار ،والتأمين على

بدأتا بإحضار أفخم وأجود أنواع الماركات العالمية الطبيعية المتخصصة بالعناية وكل ما يحتاج إليه الرجل والمرأة ،وتطمحان للتوسع في دول مجلس التعاون

اتحــاد المــاك مؤسســة ال تهــدف للربــح،

والفرعي

إلــى وحدتيــن أو أكثــر إال بموافقــة الجهــة

“ياسمين لمستحضرات التجميل” هو مشروع مشترك لشابتين بحرينيتين هما ياسمين رامز ،وياسمين مفيد اللتان انطلقتا في مجال مستحضرات التجميل ،حيث

قــرار التخــاذ إجــراء فــي مواجهتــه إلخالله

أعمالك؟
ِ
هل تفكرين بتطوير وتوسيع

 نعم ،أنا وشريكتي نسعى اآلن للحصول على الدعممن صندوق العمل “تمكين” ،حتى نتمكن من توســعة

أعمالنــا ،وقري ًبــا ســنفتح فرعً ــا جديــ ًدا لنــا فــي أحــد
المجمعــات التجاريــة ،إلى جانب ذلك بدأنا باالنتشــار

في المحالت التجارية الصغيرة والصالونات النسائية
والرجاليــة .كما أنه قري ًبا ســتنضم لمجموعتنا شــركة

جديــدة متخصصــة فــي المكيــاج .وخــال الســنتين

القادمتيــن نســعى لنشــر منتجاتنــا فــي جميــع دول
مجلس التعاون الخليجي.

الجمعيــة العموميــة بالحضــور والتصويــت
ً
وفقــا للنظــام األساســي لالتحــاد ،ويلتــزم
اتحاد المالك بترتيب تأمين ضد المسؤولية
عــن األضــرار واإلصابــات الجســدية التــي
تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات متى كانت
ناتجة بسبب العقار المشترك.

صالحيات اتحاد المالك
يمــارس اتحــاد المــاك الصالحيــات التالية:
إبــرام اتفاقيات توريد المرافــق والخدمات،
تحصيــل االشــتراكات علــى أقســاط ربــع
ســنوية ،إيداع األموال الفائضة في أي بنك
مســجل لــدى مصــرف البحريــن المركــزي أو
أيــة جهــة معتمدة من المؤسســة بمــا يحقق
أغــراض اتحــاد المــاك ويعود بالنفــع عليهم
وذلــك بعــد أخــذ رأي مصــرف البحريــن
المركزي ،إصدار بيان االشــتراكات السنوية،
ليوضــح االشــتراكات الخاصــة بــكل وحــدة
وإصدار شهادات براءة الذمة.

رأي ورؤيـة
إعداد :أمل الحامد

“فيفا” :بناء مزيد من المالعب في فلسطين
المحرر االقتصادي
وتمنح األمل )...( ،لدينا باالتحاد  111عضوا

وأشــار منتــج األفــام ،ورئيــس نيــو إليمنــت
ميديــا ،فالواليــات المتحــدة األمريكيــة

اعتبــر خبــراء فــي الرياضــة وعاملــون فــي

الشباب وتوفير فرص العمل ،واستثمار ذلك

قطــاع الســينما وإنتــاج األفــام الترفيــه

في ربط الناس معا وتعزيز اندماجهم.

بما فيهم فلسطين وإسرائيل ،وجميعهم لهم

والرياضــة حافزيــن محتمليــن للتنميــة

وقــال رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم

الحقــوق نفســها وعليهــم الواجبــات نفســها

فرناندو سوليتشــين إلــى أن المنطقة جاهزة

االقتصاديــة في الضفــة الغربية وقطاع غزة

( )FIFAجيانــي إنفانتينــو ،إن هنــاك ســحرا

وتنطبق عليهم القوانين نفسها”.

والمنطقة عموما.

لكــرة القــدم فهي تجتاز الحدود ،وهناك نحو

وأكد إنفانتينو أن فلســطين بحاجة إلى بناء

ودعوا في جلسة عن “قوة الرياضة ووسائل

 4مليــارات إنســان يتابعونها ويراقبونها( ،أي

مالعــب )...( ،علينــا القيــام بدورنــا تجاههــم،

الترفيــه” علــى هامــش ورشــة “االزدهــار مــن

نصــف ســكان العالــم) ،وبالتالــي هــي تقــرب

لنعطيهــم شــيئا ملموســا ،بعــض األمل ،بعض

أجــل الســام” التــي اســتضافتها المنامة في

الناس من بعضهم.

األحالم”.

اليوميــن الماضييــن ،إلى تشــجيع االســتثمار

وأضاف “كرة القدم تشعل العواطف ومشاعر

وقــال إن فلســطين تملــك أقــل مــن  25ملعبا

بعيــدا عــن الــدم كمــا حــدث لألميركييــن من

فــي هذين المجالين؛ بهدف تحســين أحوال

الفخــر القومي ،فضال عن أنها تبني الجســور

جيدا لكرة القدم لـ  5ماليين نسمة”.

أصول إفريقية.

ومحفــزة لخلــق روايــة جديــدة ،لكــن ذلــك
يرتبط باالستقرار.
وبيــن أن الفلســطينيين بحاجــة إلــى تجــاوز
الماضي ،وســرد قصصهم وثقافتهم الخاصة
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم متحدثا بإحدى جلسات الورشة أمس
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تفاؤل كبير بشأن التنمية االقتصادية واالستثمار لصالح الفلسطينيين
ورشة “السالم” تناقش الشروط الالزمة لنجاح الخطة األميركية
المحرر االقتصادي
اختتمــت ورشــة الســام مــن أجــل االزدهــار أمس بعد يومين من المناقشــات التــي ركزت على تحقيــق االزدهار االقتصادي للشــعب
الفلسطيني وتنويع الفرص أمامه.
وتضمنــت جلســات اليــوم الثانــي مناقشــات عــن

السعودية محمد آل الشيخ ،الحاجة إلى التواصل

ســوف يقومــون فــي نهايــة المطــاف باســتثمارات

مجموعــة مــن القضايــا ،بمــا فــي ذلــك الحاجــة

الفعّ ــال مــع فئــة الشــباب المتناميــة بشــكل كبيــر،

متنوعة ومثمرة.

إلــى تطويــر القــوى العاملــة ،وخلــق فــرص العمــل،

والذيــن يواجهــون معــدالت بطالــة مرتفعــة،

تــا ذلــك محادثــة عــن تطويــر القــوى العاملــة من

وتطوير البنية التحتية بمســاهمة القطاع الخاص

ووصفت الغارد المرأة بأنها “الســاح السري للقوة

خــال تمكيــن المــرأة ،شــاركت فيهــا األميــن العام

والمنظمات الدولية.

العاملة” .وانضم قادة رواد األعمال خالد الرميحي

للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري ،ودينــا

كمــا تحــدث بعــض المســتثمرين الدولييــن وقــادة

ودانييــل مينتــز إلــى أخصائيــي البنيــة التحتيــة

باول ،والســفيرة جوزيت شــيران ،ورائدة األعمال

الحكومات المشاركين عن الشروط الالزمة لنجاح

فــي محادثــة لمناقشــة البيئــة الالزمــة لتحفيــز

المصرية الناجحة ريم فوزي.

الخطة التي قدمها البيت األبيض.

االستثمارات ،إذ أشاروا إلى أن االستثمارات غال ًبا

وبعــد ذلــك شــارك كبير مستشــاري البيــت األبيض

كمــا ركــزت إحــدى الجلســات النقاشــية علــى

مــا تكــون موجودة فــي المناطق التــي يوجد فيها

جاريــد كوشــنر ورئيــس وزراء المملكــة المتحــدة

احتياجــات التنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة،

األمــن واالســتقرار ،وتكــون ســيادة القانــون فيهــا

الســابق تونــي بليــر فــي محادثــة عــن أهميــة

إذ أكــدت المديــر العــام لصنــدوق النقــد الدولــي

متأصلــة فــي المجتمــع ،وقالــوا إن قــادة األعمــال

المشــاركة الفاعلــة بين القــادة العالميين وأصحاب

كريســتين الغــارد ،ووزير الدولــة بالمملكة العربية

الذيــن يثقــون فــي البيئــة التــي يســتثمرون فيهــا

المصلحة اإلقليميين.

كوشنر وتوني بلير

البحرين والسعودية واإلمارات تؤيد “خطة االزدهار” للفلسطينيين
المحرر االقتصادي

وزراء الماليــة هيــاكل مؤسســية تفضــي إلــى

وأضــاف أن القيــادة الملهمــة فــي البحريــن

يقبله الفلسطينيون.

النمو المستدام وتنمية القطاع الخاص.

والســعودية واإلمــارات ،خطــت خطــوات

وبين أن المنطقة ككل بحاجة ماســة إلى أمل،

وأشــاد وزيــر الخزانــة األميركــي ،بالجهــود

متقدمــة علــى صعيــد اإلصالح االقتصــادي من

والمســألة تحتــاج إلــى قيــادة واعيــة وقبــول

التــي تبذلهــا البحريــن والســعودية واإلمــارات

خــال تهيئــة البيئــة المناســبة للقطــاع الخــاص

شعبي حتى نصل إلى نتائج مرضية.

فــي مكافحــة تمويــل اإلرهــاب .وبيــن أنــه عنــد

وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتنمية.

وذكــر الجدعان أن الســعودية تريــد إحداث أثر

الحديــث عن االقتصاد والســام علينا مكافحة

ولفــت إلــى أهميــة تطويــر الحوكمــة الفعالــة

إيجابي ،مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته المملكة

للفلسطينيين ،ويجب دعمها وتعزيزها.

وقــال وزيــر الماليــة البحرينــي الشــيخ ســلمان

وربطها بالبنية التحتية في مختلف القطاعات،
ً
مؤكــدا علــى دور القطاع الخاص وإســهامه في

للقضية الفلسطينية على مدار  50عامً ا.

بــن خليفــة آل خليفــة إن الخطــة االقتصاديــة

تسريع وتيرة عملية التطوير والتنمية.

الماليــة عبيــد حميــد الطايــر إنــه ينبغــي إعطاء

وبحثــت الجلســة االنتقــال من اقتصــاد تحركه

واضحة وتعالج العديد من األمور اللوجســتية،

وذكــر وزيــر الماليــة الســعودي محمــد الجدعان

فرصــة للمبــادرة ودعمهــا وتعزيزهــا ،مؤكــ ًدا

المعونة إلى اقتصاد مستدام يعتمد على نفسه،

لكن علينا جميعً ا االهتمام برأس المال البشــري

أن الريــاض ســتؤيد أي خطــة اقتصادية تحقق

ضرورة توفير االزدهار للفلسطينيين.

أيّــد وزراء الماليــة فــي البحريــن والســعودية
واإلمارات الخطة االقتصادية لتحسين ظروف
الفلســطينيين وشــعوب المنطقــة ،التــي أطلقت
فــي ورشــة “االزدهــار مــن أجــل الســام” أمــس
األول بالمنامة .وقالوا في جلسة حوارية أمس
شــاركهم بهــا وزيــر الخزانــة األميركــي ســتيفن
منوشــين إن الخطــة تحقــق األمــل واالزدهــار

وزير المالية مشاركا في إحدى جلسات الورشة أمس

مــع التركيــز علــى التحديــات ،وكيــف ينشــئ

واالستثمار به.

االزدهــار للفلســطينيين )...( ،الجميــع يريــد حال

مسؤولون :المنطقة تحقق عوائد استثمارية األعلى بالعالم

اإلرهاب وتمويله حتى نستطيع المضي قدمً ا.

إلــى ذلــك ،قال وزيــر الدولة اإلماراتي للشــؤون

الغارد :جذب استثمارات يحتاج سالما إسرائيليا فلسطينيا

أكــد رؤســاء شــركات ومســؤولو مؤسســات متخصصــة فــي جــذب

تخطي العوائق.

ّ
أكــدت المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الدولــي

خصوصــا الضفة الغربية وقطــاع غزة قادرة
ً
االســتثمار أن المنطقــة

وأضــاف “تعلمنــا في المنطقة تخطي المخاطر ال ســيما السياســية،

علــى جــذب االســتثمارات وتحقيق عوائد مرتفعة قياســا بأي مكان

فهي ليست بالشيء الجديد”.

أن النمــو االقتصــادي الكبيــر
كريســتين الغــارد ّ

ممكن في األراضي الفلسطينية المحتلة ،في حال

بالعالم.

وقــال رئيــس شــركة ســوما التركيــة لإلنشــاءات ،ســليم بــورا ،أن

أظهرت األطراف كافة التزاما سريعا.

وأضافوا في جلســة حوارية على هامش ورشــة “االزدهار من أجل

ً
موضحا أن الفكرة أن يكون هناك
االزدهار االقتصادي يوفر السالم،

وقالــت إن جــذب اســتثمارات دائمــة إلــى منطقــة

المركــزي وإدارة أفضــل لألمــوال العامــة وحشــد

السالم” أمس ،أن المسألة ترتبط بالقوى البشرية المتوفرة والفرص

أمل جديد للشباب بالمنطقة.

الشــرق األوســط بحاجــة التفــاق ســام بيــن

الموارد المحلية.

والمواتية ،لكنها تحتاج إلى االستقرار وبناء الثقة.

وأشــار الرئيــس التنفيــذي المشــارك في بنــك انفســتكورب حازم بن

اإلسرائيليين والفلسطينيين.

وأدار الجلسة المؤلف واإلعالمي البريطاني نيك جوينج.

قاســم إلــى أن المال ليس الوحيد الذي يحفــز الناس ويدفعهم نحو

وتحدثت الغارد أثناء مشاركتها في جلسة عمل صباح أمس على

الشــيخ عــن أملــه فــي أن يقــوم القطــاع الخــاص بالمســاعدة فــي

ودعــا رئيــس مجلــس التنميــة االقتصادية خالد الرميحــي إلى خلق

وجيرانهم”.

وشــ ّددت المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد علــى

أن مســتثمري القطــاع الخــاص بحاجــة إلــى تقــدم
فــي عــدد مــن القطاعات بما فــي ذلك تعزيــز البنك

كريستين الغارد

مــن جهتــه ،أعــرب وزيــر الدولــة الســعودي محمــد

الفــرص والمحافظــة عليهــا ،مؤكــ ًدا أهميــة أن يكــون هنــاك حفــظ

األمل واإليجابية.

هامش ورشــة “االزدهار من أجل الســام” التي تســتضيفها المنامة

تحقيق خطة كوشنر.

لكرامة الفلسطينيين واالهتمام بحقوقهم.

ً
موضحــا أن
وبيــن أن التنميــة تعتمــد بشــكل رئيــس علــى اإلنســان،
ّ

لدعم الشعب الفلسطيني اقتصاديا.

وقــال إن الفلســطينيين شــهدوا تدفقــا في األمــوال الحكومية في

الفلسطينيين من أكثر الشعوب إصرارًا وعزمً ا.

وبحســب الغــارد ،فإنــه “فــي حــال هنــاك خطــة اقتصاديــة وحاجة

األيــام التــي أعقبــت توقيــع اتفاقــات أوســلو للحكــم الذاتــي العــام

وبيــن أن األهــم إقنــاع المســتثمرين للقــدوم باالعتمــاد علــى الثقــة
ّ

قياســا بأي
وعلــى العائــد المرتفــع الــذي يمكن تحقيقه فــي المنطقة
ً

مــكان فــي العالــم )...( ،العائــد موجــود فــي فلســطين ولكــن علينــا

وأكــد المديــر العــام للبنيــة التحتيــة فــي بكتــل المحــدودة ،المملكــة

ّ
ملحــة ،فاألمــر يتعلــق بالحفــاظ علــى الزخــم” .ورأت أنــه “لتحقيــق

 .1993وأضــاف “إن تمكنــا القيــام بهذا قبــل  25عاما مع أموال أقل

المتحــدة ،مايــكل ويلكينســون أن البنيــة التحتيــة مهمــة لتحقيــق

ذلــك البــد من نوايا حســنة مــن جانب الجميع على كل المســتويات

بكثيــر ،فأنــا متأكــد أن األمــر قابــل للتحقيق اليــوم مع بمبالــغ مالية

االزدهار ولكن يجب أن يترافق ذلك مع االستقرار.

القطــاع الخاص والعام والمنظمات الدولية واألطراف على األرض

ومشاركة القطاع الخاص”.

خبراء :الفلسطينيون من أقدر الشعوب على ريادة األعمال
وضع رؤية واضحة لالستثمار.

المحرر االقتصادي

مــن جهتــه ،أبــدى نائــب رئيــس مجلــس

دعــا خبــراء ورؤســاء شــركات ومؤسســات إلــى ضــرورة االســتثمار بالموارد البشــرية مــن خالل تحســين الخدمــات التعليمية

إدارة مجموعــة صن ،الهند ،شــيف كيمكا،

وتوفير التدريب وتنمية المهارات .وقالوا في جلسة خالل ورشة “االزدهار من أجل السالم” أمس أن الفلسطينيين يمتلكون

تفاؤلــه مــن الخطــة االقتصاديــة التــي

المقومــات لتحســين ظروفهــم ،فهــم مــن أذكى المجتمعــات وأقدرهم على ريادة األعمــال ،لكن ذلك يتطلب مســاعدتهم وفتح

أطلقــت لتحقيــق االزدهــار للفلســطينيين
وشــعوب المنطقــة ،كونهــا قابلــة للتطبيق

الحدود لتدفق االستثمارات.
ودعــا الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم

التعامــل بواقعيــة .وتصــل نســبة البطالــة

فلســطين بالبحريــن ،فنحــن هنــا كانــت

ســوق العمــل البحرينيــة أســامة العبســي

فــي فلســطين بحســب الجهــاز المركــزي

األمــور لدينــا واضحة ونعرف مــاذا نريد،

إلــى ربــط الخطــة االقتصاديــة لدعــم

لإلحصــاء هنــاك ،نحــو  ،% 31فيمــا يبلــغ

لذلــك اســتطعنا فــي فتــرة محــدودة

الشعب الفلســطيني بسوق العمل وبالفئة

عــدد مــن هم فــوق الـ  40عامــا  % 14من

تخفيــض نســبة البطالة مــن  % 17إلى 4

العمرية للسكان بالضفة وقطاع غزة.

الســكان ،فيما يصل عــدد من هم أقل من

 .%مــن جهتــه ،قال أمــادو ديالو ،الرئيس

وفــي رده على ســؤال عمــا إذا ما أتيحت

 15عاما  % 40وســيدخلون ســوق العمل

التنفيـ�ذي لشـ�رك ة �DHL Global For

لــه الفرصــة ليتســلم زمــام األمــور فــي

خالل  10أعوام ما يعني أنهم بحاجة إلى

 ،wardingالشــرق األوســط وإفريقيا ،إنه

فلســطين كمــا قادهــا فــي البحريــن،

وظائف ،وسيخرج نحو .% 7

تعامــل شــخصيا مــع فلســطينيين بحكــم

أكــد أنــه ممكــن التنفيــذ ،ولكــن يجــب

وبيــن العبســي أنه من غير العــدل مقارنة

عملــه بالمنطقــة ،ووجدهــم متحمســين

على حد تعبيره.
لكنــه عاد ليربط نجاحها في توفر اإلرادة
السياسية.
العبسي مشاركا في إحدى الجلسات

وبين رئيس بنــك التنمية لبلدان أميركيا،
ومقــره

الواليــات

المتحــدة،

لويــس

لريادة األعمال ،مبديا إعجابه بهم.

كأقرانهم في نيويورك ودبي وسنغافورة،

ألبرتــو مورينــو ،أنــه إذا تواجــدت اإلرادة

وأكــد أن لديهــم اإلمكانــات والقــدرات

( )...عليهــم أن يكافحــوا ألجــل ذلــك”.

السياســية يمكــن تطويــر وبنــاء األفــراد

والذكاء لتحسين أوضاعهم ،لكن كل ذلك

ودعــا إلــى فتــح الحــدود لتدفــق البضائع

والناس عموما.

يتطلب االلتزام من الجميع بمساعدتهم.

وانســياب خروجهــا ودخولهــا للضفــة

أدار الجلسة فيصل عباس ،رئيس تحرير

وتابــع “الشــباب يحلمــون بحيــاة أفضــل

والقطــاع ،كمــا على الســلطة الفلســطينية

“عرب نيوز” ،المملكة العربية السعودية.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ()CR2019-84695
تنازل  -عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -70830
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعل���ى كل من لديه اعتراض
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :جعفر رضي عبدهللا عبدالرضا
االسم التجاري الحالي :الشهاب الثاقب للتخليص
االسم التجاري المطلوب :الشهاب الثاقب للتجارة والتخليص

قيد رقم1-58413 :

تاريخ25/6/2019 :

اعالن رقم ( )CR2019-84905لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم
إليها الس���ادة مؤسس���و ش���ركة عبدهللا خميس وأوالدة للمقاوالت والتجارة

االسم التجاري

20004-2
20004-3
20004-4
20004-7
20004-1

اعالن رقم ( )000لسنة2019

تاريخ25/6/2019 :

تقدمت إلينا ورثة راش���د محمد عيس���ى ش���ويطر بطلب تحويل المحل التجاري
التالي :إلى مريم محسن عبدهللا خميس
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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

القيد4272 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

ش.م.ب المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  ،1-4272طالبي���ن تحويل الش���كل

ورشة فشت الديبل لكهرباء السيارات

القانون���ي للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال وقدره

كراج بوبيان لسمكره وصبغ السيارات
ورشة بوبيان للحام والحداده والفبركة

 800٫000دينار بحريني ،لتصبح مملوكة من عبدهللا علي محمد خميس.

حلويات راشد محمد شويطر
ورشة فشت الديبل لكهرباء السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تشكيلة مشويات ش.ش.و لمالكها السيد طارق االحمدي

تقدم الى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة دار

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

القمة لصيانة تجميل المواقع والمس���جلة بموج���ب القيد رقم  82004الفرع

ط���ارق بن ع���وده بن عايد االحمدي /باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ،المس���جلة

رقم  6بطلب تحويلها إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره

كش���ركة الش���خص الواحد بموجب القيد رقم  ،110793طالبا إش���هار انتهاء أعمال

 1000أل���ف دين���ار بحرين���ي وذل���ك بإدخال كل م���ن خليف رمض���ان المخلف

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وعبدهللا محمد سليم في السجل
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

فلل اشبيلية الراقية

أسعار تبدأ من

145

 4غرف مع خزانات مالبس |  3صاالت | تكييف سنرتال | مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف سيارتني | غرفة خادمـة | غرفة غسيـل | نصف فرش | حديقـــة

مساحــات مختلفــة  388 - 324متــر
جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل الخدمات
مدخـل جديد من الهايوي

Total Price

Built
)(S.q.mts

Area
)(S.q.mts.

Plot No.

S.No.

157,000

291

330

76

1053

150,000

297

324

79

920

167,000

291

368

81

1041

158,000

292

324

83

1032

150,000

291

331

85

766

162,000

291

357

87

581

155,000

289

287

96

1042

155,000

272

317

112

1234

160,000

320

320

118

1228

145,000

230

240

177

1534

150,000

291

300

156

1192

155,000

267

264

230

1575

محجوز

متوفر

د.محمـــــــد

39752929

عباس علـــي

36600656

علـــي ضيف

36700722
Property Manager's license No. 23

Call.
Broker's license No. 3
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]1

53٫6

65

]2
]3

450

470

]4
]5
]6
]7
]8
]9

3

112
376

240

4
6

2116٫9

8

620

17

30

6601٫2
2

32
902٫3 930٫2
377٫4 368٫6
RA

3
380
13
347

5

350

2700

800

33737677

alforsamm@hotmail.com
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سلطنة ُعمان
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تعلن فتح سفارة

ترامب :أي حرب مع إيران لن “تدوم طويال”

international

@albiladpress.com

في فلسطين

استبعد إرسال قوات برية ووصف قيادة الماللي بأنها “تفتقر للذكاء”

مسقط ـ وكاالت

أعلنت سلطة عُ مان ،أمس األربعاء أنها

سترسل بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى
دولة فلسطين على مستوى سفارة.
ونشرت وكالة األنباء العمانية على

حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها
“استمرارا لنهج سلطنة عُ مان الداعم

للشعب الفلسطيني الشقيق ،السلطنة

تقرر فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها

لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة”.

وأضافت “سيتوجه وفد من وزارة

الخارجية إلى رام هللا ،لمباشرة إجراءات
فتح السفارة”.

الخميس

 27يونيو 2019
 24شوال 1440

إعالن “الطوارئ” في نينوى العراقية

قال ترامب إن الزعامة اإليرانية تفتقر للذكاء
عواصم ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

اســتبعد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،أمــس األربعــاء ،إرســال قوات برية فــي حال خوض حرب مع إيران ،مشــيرا إلــى أن القيادة اإليرانيــة تفتقر للذكاء .وذكر ترامب للشــبكة

أعلن محافظ نينوى العراقية حالة الطوارئ ،أمس األربعاء ،بعد اندالع حريق في

“فوكــس” لألخبــار االقتصاديــة “الزعامــة اإليرانيــة تفتقــر للذكاء” ،مضيفا “أتمنــى أال نخوض حربا مع إيران ،لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شــيء” .وتابع “لن يكون هناك قوات

معمل كبريت جنوبي الموصل ،والذي أدى إلى إصابة عشرات المدنيين باختناقات

أميركية على األرض في حال اندالع مواجهة مع إيران” ،مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويال.

نتيجة االنبعاثات الغازية ،وأثار مخاوف من وقوع كارثة بيئية.

فــقــد أكـ ــد خــامــنــئــي ف ــي كــلــمــة أم ـ ــس ،أن

الــتــاريــخــي لــعــام  ،2015مــضــيــفــا أن من

والعسكرة في النزاع مع إيران”.

وقال مصدر أمني عراقي إن مخلفات الكبريت المحترقة في نينوى “ولدت انبعاثات

بوسعنا للتهدئة

“األميركيين حاليا مرتعبون من عناصر قوة

مــصــلــحــة الـ ـ ــدول األوروبـ ــيـ ــة والـــواليـــات

وت ــص ــاع ــد م ــس ــت ــوى ال ــت ــوت ــر ب ــي ــن إي ـ ــران

سامة قد تؤثر على المواطنين بالقرب من موقع الحريق”.

الشعب االيراني ويخشون المواجهة؛ لذا

المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب االتفاق.

والواليات المتحدة بعد أن أسقطت طهران

قـ ــال وزيــــر الــخــارجــيــة األم ــي ــرك ــي مــايــك

يحاولون من خالل المفاوضات أن يسلبوا

وأوضــح مراسل “سكاي نيوز عربية” أن عشرات المدنيين أصيبوا باختناقات من

بومبيو :فعلنا ما

جراء االنبعاثات الغازية الصادرة عن حريق معمل الكبريت جنوبي الموصل.

وذكرت تقارير محلية ،أن الحريق نشب بالقرب من الساحات التابعة لشركة كبريت

بومبيو ،أمس ،إن الواليات المتحدة فعلت

المشراق ،الواقعة في “ناحية القيارة” جنوبي الموصل ،مركز نينوى ،شمالي بغداد.

كل ما بوسعها لتهدئة الوضع مع إيران.
وشدد مايك بومبيو ،في وقت سابق خالل
مــؤتــمــر صــحــافــي جــمــعــه بــنــظــيــره الــهــنــدي

مقتل  9مدنيين في غارات جوية على إدلب

سوبرامانيام جايشانكار ،على أن إيــران

عامل القوة من إيران لكي يذلوا الشعب”.
وشدد خامنئي على أن “إيــران لن تتراجع

األوروبي :االتفاق أمام

أمـ ـ ــام ال ــع ــق ــوب ــات األم ــي ــرك ــي ــة الــقــاســيــة

منعطف خطير

واإلهانات” ،معتبرا العقوبات الجديدة بأنها
“إهانة”.

“أم ــام منعطف خطير بــشــأن خطة العمل

أكبر دولــة راعية لــإرهــاب ،وأن واشنطن
حريصة على اإلبقاء على الممرات المائية

بيروت ـ أ ف ب

مفتوحة أمام النفط.

قتل  9مدنيين بينهم مسعفان أمس األربعاء جراء غــارات شنتها طائرات سورية

روحاني :أميركا تسلك
طريقا خاطئا

وروسية على شمال غرب سوريا ،وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق االنسان ،في
اعتداء هو الثاني من نوعه في أسبوع يستهدف سيارات إسعاف.

في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة ،جــراء استهداف طــائــرات روسية لسيارة
إسعاف كانا داخلها مع عدد من زمالئهما على أطــراف مدينة خان شيخون ،وفق
ً
متأثرا بجروح سابقة أصيب بها قبل
المرصد .وأفاد المرصد عن مقتل مدني عاشر

قــال المرشد اإليــرانــي ،علي خامنئي ،إن
إيــران؛ ولذلك يقترحون المفاوضات التي

وأش ــار إلــى أن ال ــدول األوروبــيــة الموقعة

مواصلة دعم أوروبا لالتفاق.

أميركا ،لكن بشرط ،وهو أن “تبدي واشنطن

وصفها بـ “الخدعة”.
ووفــقـ ًـا للموقع الرسمي للمرشد االيــرانــي،

عــلــى االتــفــاق الــنــووي لــم تــبــذل مــا يكفي

فــي سياق آخــر ،طالب االتــحــاد األوروب ــي

االحــتــرام” ،مؤكدا أن بــاده لن تذهب إلى

مــن جــهــود للحفاظ على االتــفــاق الــنــووي

“كـ ــل األطـ ـ ــراف بــخــفــض مــســتــوى الــتــوتــر

المحادثات بدافع الضغوط.

اإلم ــارات ــي الــشــيــخ عــبــدهللا بــن زايـ ــد ،أمــس
األرب ــع ــاء ،عــلــى وج ــوب ضــم دول المنطقة

الحوثي االنقالبية ،داخل مدينة الحديدة

لــاتــفــاق الــنــووي مــع إيـ ــران ،فيما أكــد وزيــر

غــرب الــبــاد ،فــي وقــت مبكر مــن صباح

الخارجية الروسي سيرغي الفــروف حرص

أمس األربعاء.

ب ـ ــاده عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد ف ــي منطقة

وأفــــاد مــصــدر عــســكــري ،أن ميليشيات

الخليج العربي.

الحوثي شنت هجوما هــو األعــنــف منذ

وق ــال الــشــيــخ عــبــدهللا بــن زايـ ــد ،فــي مؤتمر

تــوقــيــع اتــفــاق الــســويــد وســريــان الهدنة

صحافي بالعاصمة الروسية موسكو“ :فيما

األمــمــيــة فــي ديــســمــبــر الــمــاضــي ،صــوب

يخص االتــفــاق الــنــووي ،فإننا نــرى دومــا أن

األح ــي ــاء السكنية الــمــحــررة فــي شــارع

نجاح واستقرار أي اتفاق يقضي بضم دول

الخمسين ،وسط الحديدة ..مؤكدا قتل

إلى عمل استخباراتي ومعرفي وفني كبير”،
مضيفا “ال نستطيع أن نوجه أصابع االتهام

عــلــي خــامــنــئــي ،ووزيـ ــر خــارجــيــتــه ،محمد
ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،إلـ ــى ج ــان ــب  8م ــن كــبــار
جنراالت الحرس الثوري.
وكـــان الــرئــيــس اإلي ــران ــي حــســن روحــانــي
أعلن استعداد بالده إلجراء محادثات مع

التحالف يعترض “درون” حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

شـ ــدد وزيـ ــر الــخــارجــيــة وال ــت ــع ــاون الــدولــي

عبدالله بن زايد خالل مؤتمر صحافي مشترك مع سيرغي الفروف

على القيادات اإليرانية ،من بينهم المرشد

إحباط هجوم واسع للمتمردين في الحديدة
عــن إحــبــاط هــجــوم واسـ ــع لميليشيات

الغالب أطراف عندها دعم ومعلومات ترتقي

اإلدارة األميركية فــرض عقوبات جديدة

وأضاف روحاني “اليوم أقول لألميركيين
ٌ
طريق خاطئ”.
إن الطريق الذي اخترتموه

أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة،

“ه ــذه الــعــمــلــيــات التخريبية قــامــت بــهــا في

وعــقــب ح ــادث األســبــوع الــمــاضــي ،أعلنت

جواو فالي دي ألميدا عن أسفه النسحاب
ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة مــن االت ــف ــاق ،مــؤكـ ً
ـدا

موسكو ـ وكاالت

الشهر الماضي ،قال وزير خارجية اإلمارات:

بتنفيذها.

إن الواليات المتحدة تسلك طريقا خاطئا.

دبي ـ العربية نت

األمنية في المنطقة”.

بعد هجمات استهدفت نــاقــات نفط في
منطقة الخليجّ ،
اتهمت واشنطن طهران

 ،2015أع ــرب مــنــدوب االتــحــاد األوروب ــي

حشــد “تحالف دولي” في الخليج لحماية الممرات البحرية

وفيما يخص الهجمات على ناقالت النفط،

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة األميركية

عن الرئيس ،حسن روحاني ،قوله ،أمس،

اإلمارات :يجب ضم دول المنطقة لالتفاق النووي

المنطقة إليه ،بهدف التهدئة وتفعيل الشراكة

كانت في المجال الجوي الدولي.

النووي المبرم بين إيران ودول الـ 5+1في

األميركيين بــاتــوا يخشون المواجهة مع

يومين في مدينة خان شيخون.

التزاماتها بشأن االتفاق النووي.

الماضي .فيما تؤكد واشنطن أن الطائرة

نقلت هيئة اإلذاعــة والتلفزيون اإليرانية

المفاوضات “خدعة”

بينها أطراف مدينة إدلب .كما قتل مسعفان من “الخوذ البيضاء” ،أي الدفاع المدني

الــمــتــعــلــقــة بــاالتــفــاق ال ــن ــووي م ــع إي ـ ــران”،
ً
معربا عن قلقه من إعــان إيــران تخفيض

تحلق فــوق مياهها اإلقليمية ،الخميس

وخـ ـ ــال جــلــســة لــمــجــلــس األم ـ ـ ــن ،أم ــس
األربــعــاءُ ،خصصت لبحث مصير االتفاق

خامنئي :عرض

وأحصى المرصد مقتل  7مدنيين بغارات شنتها طائرات سورية على مناطق عدة

اعتبر االتــحــاد األوروبـ ــي أن الــوضــع بات

طائرة أميركية مسيرة زعمت أنها كانت

وجرح العشرات من عناصر الميليشيات
الحوثية خالل كسر هجومها الذي وصفه

إلى أي دولة ألننا ال نملك أدلة .يجب أن تكون

وقــال الــوزيــر اإلمــاراتــي أيضا إن محادثات

هذه األدلــة واضحة ودقيقة حتى يقتنع بها

تجرى بشأن تشكيل تحالف عالمي لحماية

المجتمع الــدولــي” .وتــابــع“ :نحن في منطقة

ممرات شحن النفط في المنطقة.

مضطربة ومهمة للعالم ،وال نريد مزيدا من

وقال الشيخ عبدهللا إن المشروع سيضم دوال

االضطرابات ،بل نحتاج مزيدا من االستقرار

في المنطقة ودوال أخرى مصدرة ومستوردة

العملية السياسية وفشل المبعوث األممي

والتنمية”.

للنفط.

في تحقيق أي اختراق يذكر فيما يتعلق

ب “الفاشل” .ويأتي هذا التصعيد الحوثي
في الساحل الغربي مع استمرار رفضها
االنسحاب من موانئ ومدينة الحديدة،
بموجب اتفاق السويد ،وفي ظل جمود

عناصر من ميليشيا الحوثي في الحديدة

بتطبيق االتفاق ،منذ توقيعه قبل سبعة

التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”

أشهر.

العقيد الركن تركي المالكي ،تمكنت قوات

الى ذلك ،أعلن التحالف لدعم الشرعية،

ال ــدف ــاع ال ــج ــوي الــمــلــكــي الــســعــودي من

اعــتــراض طائرة حوثية مسيرة “درون”

اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها

أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة

الميليشيا الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة باتجاه

سكنية في خميس مشيط.

منطقة سكنية مــأهــولــة بالمدنيين في

وصــرح المتحدث الرسمي باسم قــوات

خميس مشيط بحسب “واس”.

أميركا تلوح بـ“العقوبات” في وجه تركيا

العراق يرفض “التورط” في صراع جديد

الصادق المهدي يحذر من نفق مظلم

بروكسل ـ وكاالت

لندن ـ أ ف ب

الخرطوم ـ العربية نت

هدد وزير الدفاع األميركي بالوكالة مارك أسبر ،أمس األربعاء ،بفرض عقوبات على تركيا،
في حال مضت بصفقة صواريخ “إس  ”400الروسية.

اعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس

ص ــال ــح أن يــشـ ّ
ـكــل ب ــل ــده “س ــاح ــة حــرب

حــذر الــصــادق المهدي زعيم حــزب األمــة،

الحرية والتغيير“ في االستجابة للمطالب”.

أن ب ـ ــاده ال ت ــري ــد “الـــتـــورط”
األربـ ــعـ ــاء ّ

بــالــوكــالــة” فــي وق ــت يستعر الــتــوتــر بين

خــال مؤتمر صحافي ،بمقر الــحــزب في

وأع ــل ــن “إن ــن ــا تــجــاوزنــا الــخــافــات داخ ــل
ّ
“أي
“قــوى الحرية والتغيير” ،مــحــذرا مــ ن ّ
اضطرابات في السودان ،واست قراره مهم

رئيس حزب “األمة القومي” في السودان

للعالم” .وأكد الصادق المه دي أن المجلس

الصادق المهدي“ :إننا نرفض التصعيد قبل

الــعــســكــري مستمر فــي حــكــم الــبــاد حتى

معرفة موقف المجلس العسكري االنتقالي
في الــســودان” ،ق ائال“ :إ ّنــنــا ال نواف ق على

انــتــهــاء المرحلة االنتقالية .وك ــان رئيس

وكانت واشنطن قد هددت أنقرة بحرمانها من طائرات “إف  ”35المقاتلة ،فائقة التكنولوجيا،

فــي ص ــراع جــديــد فــي الــشــرق األوس ــط،

في حال تمسكها بصفقة الصواريخ الروسية.

والمعاناة من التوترات المتصاعدة بين

وقالت مبعوثة الواليات المتحدة إلى الناتو ،كاي بيلي هتشيسو ،إن تركيا ستستبعد من
برنامج طائرات إف -35المقاتلة ،إذا مضت قدما في خطط شراء صواريخ الدفاع الجوي
إس -400الروسية .وأضافت في حديثها عشية مباحثات الناتو في بروكسل“ :ال يمكننا
أن نترك برنامج إف -35يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل بوجود هذا النظام الروسي”.
وتعتبر الواليات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو ،أن نظام إس -400ال يتفق مع األنظمة
األخرى للحلفاء ،ويمثل تهديدا أمنيا خاصة على برنامج طائرات إف .-35من جانبه ،كرر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الثالثاء ،تأكيده أن تركيا
ليست لديها أي نية في التراجع عن صفقة الصواريخ الروسية.
وأضاف أمام المشرعين من حزبه الحاكم“ :تركيا ال تتفاوض،
أو تطلب إذنا أو تذعن للضغط من دول أخرى بشأن الوفاء
باحتياجاتها األمنية”.
واستطرد الرئيس التركي ،قائال“ :قضية إس -400مرتبطة
مباشرة بحقوقنا السيادية ،ولن نتراجع عن هذا
القرار” ،مضيفا أنه من المتوقع أن تتسلم
تركيا المنظومة الروسية الشهر المقبل.

إيران والواليات المتحدة.
وق ــال الرئيس الــعــراقــي فــي كلمة ألقاها
ف ــي مــعــهــد “شـ ــاتـ ــام هـ ـ ــاوس” ف ــي لــنــدن
عــلــى هــامــش زيــارتــه للمملكة المتحدة،
“عاصرنا أربعة عقود من االضطرابات .ال
نريد إيجاد أنفسنا متورطين في حرب
جديدة” .وعانى العراق منذ نحو
ً
عاما من صراعات متعاقبة،
40
وم ـ ــن ح ــص ــار دولـ ـ ــي اســتــمــر
ألكثر من عقد ،كما من الغزو
ً
وختاما من احتالل
األميركي،
داع ـ ــش لــمــنــاطــق م ــن الــبــاد
لفترة امتدت نحو
ثالث سنوات.
ورف ـ ــض بــرهــم

واشنطن وطهران.
وقـــال “نــطــلــب مــن الــجــمــيــع الـــهـــدوء ...ال
نملك ترف حرب أخــرى” .وشــرح الرئيس
أن من “مصلحة بالدنا الحفاظ
العراقي ّ
ُ
طيبة مع إيــران” ،بينما تع ّد
على عالقات ّ

ً
شريكا
من جهة أخرى “الواليات المتحدة
ً
ً
أن العراق
مهما
جدا للعراق” .وكرر صالح ّ

“ال يريد أن يكون ضحية صراع في الشرق
األوس ــط ،إذ لم ننتهِ بعد من الحرب
أن
األخ ــي ــرة” ضــ ّد اإلره ـ ــاب .ورغ ــم ّ
بغداد أعلنت انتصارها على داعش،
ـإن برهم صالح قــال ّ
إنــه ال ينظر
فـ ّ

إلى هذا النجاح على أ ّنه مكتسب.
وأشار إلى أ ّنه إذا كانت “األمور
تتحسن في العراق”،
ـإن األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ل”استقرار” البلد.

العاصمة الخرطوم ،من التسرع الــذي قد
يــدخــل ال ــس ــودان فــي نــفــق مــظــلــمّ .
وأك ــد

تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب
وبين أن “المبادرات المطروحة
اآلخرين”ّ .

ّ
للتوصل إل ى اتفاق في السودان”.
مق ّدمة

وأشار الصادق المهدي إلى أن المبادرات
المطروحة مقدمة لل توصل التفاق

حــزب األمــة الــســودانــي قــد قــال فــي وقت
سابق إن “الشارع غاضب من طريقة فض
ً
ً
مشيرا
عالجا”،
االعتصام لكن الغضب ليس
إلــى أن “خــطــوات التحقيق بما جــرى في
ساحة االعتصام ال بد أن تكون مقنعة”.
كما قــال المهدي ،في تصريحات

في السودان مشيرا إلى أنهم ال

لـ”العربية” أمس األربعاء“ :نحن

يوافقون على تشكيل حكومة

على استعداد لتجاوز الفجوة

مـ ــن ج ــان ــب واحـ ـ ــد وتــغــيــيــب

م ـ ــع ال ــم ــج ــل ــس ال ــع ــس ــك ــري

اآلخ ــري ــن مــوضـ ً
ـحــا أن “هــنــاك

االنتقالي ،ألن البديل

تـــــقـــــصـــــيـــــرًا م ــن
جــانــب “قــوى

هو الخراب”.

Osama.almajed@albiladpress.com
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لغة السياسة ...إنما لغة
السحق

أسامة الماجد

العمــل اإلرهابــي الجبــان الــذي اســتهدف مطــار أبهــا الدولــي ومحافظــة

مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي الوقــوف فــي وجــه عصابــات الماللــي

خميس مشــيط عبر ســقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم وأسفر عن

بالقــوة ال بالــكالم ،وكمــا ذكرنا في مناســبة ســابقة إذا كانت لهــذا المجتمع

إصابة  26مسافرا بينهم أطفال ونساء يؤكد للعالم أن نظام ماللي طهران
مــازال يفــرغ الجرعــات اإلرهابيــة والطائفيــة فــي كل مــكان وقذارته في
زرع الدمار والفوضى في بالد العرب والمســلمين ،توجه واضح وصريح،
وبات من الالزم مواجهة الخطر الصفوي بكل أبعاده.
مجلــس األمــن الدولــي طالــب بمحاســبة منفــذي ومخططــي وممولــي
الهجمات على الســعودية ،وقال في بيان له “نتعاطف مع ضحايا الهجوم
علــى مطــار أبها ومع الســلطات الســعودية” ،مدينا الهجوم بأشــد العبارات
واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد
األمن والسلم الدوليين”.
للمملكــة العربيــة الســعودية قــوة عظيمــة جبــارة “عســكرية واقتصاديــة
وسياســية” للقضاء على إيران الماللي وميليشــياتها اإلرهابية في طرفة
عيــن ،لكــن لديها مواقــف ثابتة متوازنة وأخالقية ومبادئ راســخة ترتكز
علــى تعزيــز الســام واالســتقرار فــي المجتمــع الدولــي ،ويفتــرض علــى

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

قوانيــن ولوائــح ونصــوص فيجب أن تطبق على النظــام اإليراني المجرم
الــذي أصبــح أخطــر وأكبــر جرثومــة تهدد البشــرية وله نصيب األســد في
المؤامرات ودعم اإلرهاب والتطرف فكرا وعمال.
المملكة العربية الســعودية دائما تكون في موقع المنتصر والمقتدر ،وفي
العــرف العســكري ال يمكــن أن تصمد إيران اإلرهاب أمام القوة الســعودية
ســوى يوم أو يومين ،لكن لهذا البلد العظيم أســس ومبادئ وأســلوب راق
فــي المعامــات الدوليــة ولــه العالمــة الكاملــة بالمحافظة على االســتقرار
فــي العالــم العربــي واإلســامي ،وعلــى المجتمــع الدولــي اتخــاذ خطوات

الخميس
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للتواصل17111483 :

أكثر جدية وفعالة لوقف االنتهاكات اإليرانية الســافرة والتحدي الصارخ
النتهاك األعراف والقيم الدولية وتهديد األمن اإلقليمي والدولي.
» »النظام اإليراني ال يفهم لغة السياسة ،إنما يفهم لغة حروفها الرصاص
وكلماتها القنابل والسحق والمسح من على وجه األرض.

tariq
@cogir.org

د .طارق آل شيخان

الشعوبيون الجدد ...أقذر مهنة بالتاريخ
اإلخــوان المســلمون يجمعهم كلهم من مفتيهــم الكبير الذي أصيب بصدمة أفقدته الوعي
عندما فاز مرشــح المعارضة بالمقعد ،مرورا بالفرقة التي تضم زعماء األحزاب المنتشــرة
بالعالــم العربــي ،وانتهــاء بالصبيــان الذيــن يجلبــون الكــرات إذا خرجت مــن الملعب ،وهم
الصف الثاني والثالث من اإلخوان ،نقول يجمعهم شيء واحد هو أنهم يعملون بأقذر مهنة
بالتاريــخ .فإدخــال الغريــب األرض العربية اإلســامية ،وتســليم أهلهــا وتاريخها وهويتها
وخيراتهــا لســلطان الشــواذ عبر مؤامــرة الربيع العربــي ،تعتبر أقذر مهنة بالتاريخ ،وشــتم
العرب وهويتهم العربية واتهامها بالجاهلية ،مقابل اإلشــادة بالخميني وثورته الفارســية
الشــعوبية ،والتقديــس للمنافــق والفرعــون الطورانــي وأحالمه الشــعوبية بإعــادة احتالل
األمــة العربيــة المســلمة ،أقــذر مهنة بالتاريــخ ،والتباكي علــى حفالت العائــات واألطفال
بالســعودية واعتبارهــا مــن الكبائــر ،مقابل الســكوت القــذر من قبل اإلخــوان وبقية زعماء
الفتــاوى اإلخونجيــة ،عــن توجيــه كلمــة حق ضــد المنافق والفرعــون الطوراني وســماحه
ودفاعــه عــن حرية الشــذوذ الجنســي وبيوت الهــوى ،في مهد ما يســمونه موطن الخالفة
اإلســامية ،تعتبر أقذر مهنة بالتاريخ ،وســب وشتم مصر واألردن اللتين حاربتا إسرائيل
وقدمتا الشهداء الواحد تلو اآلخر ،مقابل السكوت المخزي والقذر عن المنافق والفرعون
الطورانــي وعالقاته العســكرية والسياســية والتجارية ،ومنها الـــ ( )11رحلة يوميا إلى تل
أبيب والتبادل التجاري المزدهر بين البلدين ،وإعفاء السواح اإلسرائيليين من التأشيرة،
فــي الوقــت الــذي لــم يقــدم هــذا الطورانــي وال أجــداده أي شــهيد فــداء لفلســطين ،تعتبر
أيضــا أقذر مهنة بالتاريخ .وفتح األســواق للبضائــع والمنتجات التركية ،من قبل الفائزين
باالنتخابــات ،مقابــل تضــرر المواطنيــن مــن هــذه المنتجــات وخســارة الشــركات المحليــة
وإغالقها وقطع أرزاق الحرفيين وانتشار البطالة بسبب ذلك األمر ،تعتبر فعال أقذر مهنة
بالتاريخ.

ghassan.shihaby@gmail.com

لألشياء الصغيرة إله

» »إنها فعال أقذر مهنة بالتاريخ أن تكون من اإلخوان المسلمين ،فحينما تكون
من هذا التنظيم الشاذ ،فأنت مطالب بتنفيذ كل تلك األمور وأكثر .وال يهم
أبدا أن ال تكون قياديا منهم ،فمجرد إيمانك ودعمك هذا الفكر ،فأنت مطالب
بتحقيق تلك األمور إعالميا وفكريا بل حتى بالمجالس و”القهاوي” ،من خالل
دفاعك شفهيا بقوة عن تلك األمور التي ذكرناها أعاله .حقا ...إنها أقذر مهنة
بالتاريخ في نظرنا نحن العرب المسلمون أن توالي الشعوبيين وتكون عبدا
ذليال لهم ،والحمد لله أنه جعلنا عربا مسلمين لنا عزة وكبرياء وأبعدنا عن أن
نكون من اإلخوان .وللحديث بقية.

غسان الشهابي

في حفل تخريج لجامعة هارفرد ،وقفت خريجة من الجزائر تحكي كم كانت
فقيرة ومعدمة في طفولتها في التسعينات من القرن الماضي ،إبّان االقتتال.
ً
تجمعا فذهبتا إليه ،وإذ هناك قوائم
وذات مرة وهي مع أمها في السوق ،رأتا
يكتــب النــاس فيها أســماءهم ،وعند االستفســار ،قيل إن فرنســا توفر الهجرة
لجملــة مــن الجزائرييــن ،لكــن أمها ابتعدت ألنها ال تحســن الكتابــة ،فإذا برجل
ال يعرفانه يلحق بهما ويســتعلم عن ســبب عدم كتابة اســم األم ،ولما علم أنها
أميــة ،كتــب اســمها نيابة عنه ،بعد بضعة شــهور وصلتها رســالة من فرنســا أن

ً
وقتا
لطالبــة ،توقفــك وأنت مســرع لتعدل لوحــة على الجدار مائلــة ،أو لتبذل
ألحدهــم فــي كتابــة رســالة أنيقــة يطلب فيهــا عمالً علــى الرغم من مشــاغلك
الجمّ ــة ،مجــرد االســتماع إلى شــكوى صديقتك من دون حتــى أن تنتظر منك
حالً ،ترجلك من سيارتك لتدفع مع آخرين سيارة توقفت في منتصف الطريق

ً
غضبا من شــيء ليســت له حيلة فيه،
وتورط صاحبها ،بدالً من إطالق المنبه
ً
ومئــات اآلالف مــن األمــور الصغيــرة جدا؛ تعطــي معاني كبيرة للحياة ،تشــعر
ً
دائمــا ،واألجمــل أن المعطــي ال
المعطــي ،قبــل اآلخــذ ،ان اإلنســان فيــه الخيــر

طلبها للهجرة مقبول ،وهاجرتا وتغيرت األحوال ،حتى استطاعت هذه الفتاة

يدري في أي أرض ستنبت عطاياه ،وكم من المخلوقات سيستفيد منها.

أن تتخــرج مــن واحــدة من أعرق وأرقى جامعات العالم ،فكانت الخالصة ،أن
ً
ً
ً
جزاء وال
ً
جــدا ،ومن إنســان لم يســأل نفســه لم يتــردد ،ولم يــرد
صغيــرا
شــيئا

لــذا ،أغبــط القطــاع األكبــر مــن المعلميــن علــى مــا يعــود إليهــم مــن تالميذهم
ً
السابقين ،فعلى الرغم من قلة تص ّ
شخصا يظهر
ي للتدريب ،إال أنني ال أعدم
د َّ
لــي بيــن الفينــة واألخرى ليقول إنه حضر لي ورشــة ،أو أن محاضرة لي أثرت

ً
غير حياة أسرة بأكملها.
شكوراّ ،

أن تمــ ّ
فلــس فــي صنــدوق للتبرعــات مــن دون أن تســأل إلــى أين
د يــدك بمئــة
ٍ

ســتذهب األموال ،أو هل ســتؤثر هذه القطعة النقدية؟ أن يربّت األستاذ على
ً
جهــدا ليتعلم ،أو تضــع معلمة نجمــة ذهبية إلجابــة مبتكرة
كتــف طفــل يبــذل

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

فيه!
» »فالعطاء ليس في ضخامته ،بل في روح المعطي بتلقائيته وبنفحة كبيرة من
الحب الحقيقي للخير.

ياسمين خلف

رضيع في مصعد الزوار
كانــت تتــأوه وهــي على ســريرها األبيــض بالقرب مــن المصعد بمجمع الســلمانية
الطبــي ،والممرضتــان عاجزتــان تنتظران خلــو المصعد لنقلها إلــى أحد األجنحة،
والمصعد في حالة صعود ونزول محمل بعشرات الزوار بعد انتهاء فترة الزيارة،
والفــرج لــم يــأت ،لحظــة هنــاك شــيء أغرب مــن ذلك ،هناك شــيء صغير ،جســد
أبيــض محمــر أســفل قدميها ،رضيع للتو قد ولد وضــع بين قدمي أمه! ذلك ليس
مشــهدا دراميا بأحد المسلســات الخليجية بل حقيقة ال يمكن أن تنكرها وزارة
ً
يوميا بعد إيقاف خدمات مستشــفى جدحفص للوالدة لدواعي
الصحة ،وتتكرر

الصيانــة! مــاذا يعنــي أن ُتنقــل مريضــة للتو قــد خرجت من فم المــوت وهي تلد

رضيعها ،أمام مرأى الزوار وفي مصاعدهم ،أليس هناك مصعد واحد كأقل تقدير
يخصــص لنقــل المرضى ،كأحد أهــم حقوقهم بحفظ خصوصياتهم؟ وإن لم يكن
ً
متوافــرا لســبب مــن األســباب غيــر المبــررة ،أليــس من المفتــرض أن يتــم إيقاف
أحــد المصاعــد لنقل المرضى مباشــرة دون تأخير إلــى حيث الجناح المقرر ،ال أن
ينتظر المرضى دورهم شــأنهم شــأن الزوار ،بل يشــاركونهم ذات المصعد! فحتى
الوجبــات الغذائيــة حــال موعد توزيعهــا على المرضى في األجنحــة ،يوقف أحد
المصاعد لنقلها! أللوجبات خصوصية أكبر؟

أقوال تتعارض مع األفعال

عبدعلي الغسرة

وكيــف يوضــع طفــل رضيع للتو قد خرج للحياة على ســرير والدته وبين قدميها
دون أن توفر له سبل الحماية ،أو الوقاية من الجراثيم والميكروبات ،التي تعج
بها المستشفيات ويمكن أن تنتقل له من الزوار خالل لحظات ،وبعطسة واحدة!

طالــب النظــام اإليرانــي رئيــس وزراء العــراق بالعمــل (علــى طــرد القــوات

عــام 1925م وقامــت باحتــال الجــزر العربية في 1970م وهي اليوم تســيطر

األميركية من العراق على وجه الســرعة) ،وأن وجود القوات األميركية برأيه

علــى أربــع عواصم عربية بقراراتها ،وعندما تطالب طهران واشــنطن بســحب

صحية خالل نقله من جناح إلى آخر وفي مصاعد الزوار؟ أليس من المحتمل أن

وهل ستســحب قواتها من العراق والجزر اإلماراتية وســوريا؟ وهل ســتمتنع

تنتقل له جرثومة المستشــفيات القاتلة ،أو أية جرثومة أخرى تســبب له أمراضا
ً
غاليا!
فيدفع ثمنها ذاك الرضيع وأهله

ال يُ مثل خطرً ا على العراق وشــعبه بل على المجموعة السياســية الحاكمة في

قواتها من العراق فهل ستسحب األولى قواتها من األحواز وتعيده إلى أهله؟

أليس من المفترض أن ينقل عبر حضانة لتفادي سقوطه أو إصابته بأية مشكلة

العراق ،أي خطرً ا على الميليشيات اإليرانية ومَ ن يُ مثلها.
ُ
منذ 2003م وليومنا الحاضر
إن الميليشيات اإليرانية ومَ ن يُ مثلها في العراق

عــن فــرض إرادتهــا على ســوريا واليمن؟ وهل ســتوقف تدخالتها في شــؤون

جــزء أصيــل مــن عمليــة تبــادل المصالح فــي العــراق والمنطقــة العربية ،وفي

البحرين والسعودية واإلمارات؟

لقــاء ألحد المســؤولين اإليرانيين قــال إن (أميركا ال تمانع من تبعية الحكومة

والشــروع فــي ذلــك ،البــد من إعداد خطة لضمان انســيابية العمــل ،دون أن يخل

» »إن ما فعلته القوات المسلحة اإليرانية وميليشياتها في العراق من قتل
مشلول
ً
وتدمير كان باتفاق مع العدو الصهيوني ،فأصبح العراق بعد ذلك
عن التصرف بمقدراته .االحتالل واحد سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا ،فقوات
االحتالل في فلسطين واألحواز والجزر العربية الثالث ولواء األسكندرون
وهضبة الجوالن أهدافها واحدة.

األمر بحقوق المرضى ،أو يعرضهم لمشاكل صحية ،والسيما األطفال الرضع.

صعبــا
والمســؤولين العراقييــن لهــا) ،وأضــاف أن (طــرد األميركييــن ســيصبح
ً
عندمــا يســتمر وجودهــم العســكري ألمــد طويــل فــي أي بلــد يدخلونــه) .إن

الصــراع بيــن طهران وواشــنطن صراع مصالــح ،فمصالحهما تتطابق وتســاند
ُ
منذ
مصالــح العــدو الصهيوني ،فالدولة اإليرانية تحتــل إقليم األحواز العربي

نتفهــم ســعي الــوزارة لصيانــة المستشــفيات لتطويــر الخدمــات ،لكــن قبــل البدء

» »ياسمينة :البد أن نرتقي بالخدمات الصحية والطبية ،فصحة الناس ال تقبل
التهاون.

قرعة بطولة
الوطن الرابعة
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سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل لجنة المسابقات

Sports

@albiladpress.com

اللجنة اإلعالمية

أقيــم مســاء اإلثنيــن الماضــي  24يونيــو

اســتعراض الخطــوات الهادفــة إلــى تطويــر كــرة الســلة

 2019بفندق جولدن توليب ،حفل افتتاح
قرعــة بطولــة الوطــن الرابعة التي ســتقام
علــى مالعــب نــادي ســماهيج بدايــة شــهر
يوليو المقبل.

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

حضــر الحفــل محمــد بــن فــاح الرئيــس

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو

التنفيــذي لمجموعــة بــن فــاح والنجــوم

الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة أن اتحــاد

المخضرميــن الكابتــن حســن زليــخ،

مــاض فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات
الســلة
ٍ

والكابتن حمود ســلطان ،والكابتن خميس

واإلنجازات.

عيــد .كمــا حضــر ممثلــو الفــرق المشــاركة
ً
فريقا ،وعدد من الشخصيات
وعددهم 16

جــاء ذلك ،خالل اســتقبال ســموه لرئيــس وأعضاء
لجنة المســابقات باالتحاد؛ بمناســبة إعادة تشــكيل

الرياضيــة والفنيــة البــارزة فــي مملكــة

هذه اللجنة المهمة ضمن اللجان العاملة باالتحاد.

البحريــن ،وبحضــور الرعــاة والداعميــن

وفــي بدايــة اللقــاء ،رحــب ســموه برئيــس وأعضاء

للبطولة.
وانقســمت القرعــة إلــى :قرعــة بطولــة
األندية األوروبية وقرعة بطولة الوطن.

الخميس

لجنة المســابقات ،متمنيا لهم كل التوفيق والسداد،
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واســتعرض ســموه مــع رئيــس وأعضــاء اللجنــة

جانب من االجتماع

الخطــوات المقبلــة الهادفــة إلــى تطويــر اللعبة على
صعيــد المســابقات بمــا يتناغــم مع سياســة مجلس
اإلدارة.
وأكد سمو رئيس اتحاد كرة السلة أن مجلس إدارة
االتحــاد ســيعمد علــى تقديــم كافــة أنــواع الدعــم

“عربي الريشة” يعتمد برنامج إعداد المدربين

والمســاندة إلنجــاح دور وعمــل لجنــة المســابقات
التــي تعتبــر واحــدة مــن أهــم اللجــان العاملــة فــي

االتحاد.

يسهم في ارتقاء اللعبة وتطورها.

بــدوره ،ثمــن رئيــس لجنــة المســابقات أنــور شــرف

يُ ذكــر أن لجنــة المســابقات بتشــكيلها الجديد تضم

وأعضاء اللجنة ثقة سمو الشيخ عيسى بن علي آل

أنــور شــرف رئيســا ،واألعضــاء أحمــد حافــظ ،علي

خليفــة وأعضــاء مجلس اإلدارة ،مؤكــدا رغبته في

الشــويخ ،محمد كاظم ،جالل الجهرمي ،طالل مال

أن تكون اللجنة خير داعم لعمل مجلس اإلدارة بما

هللا وموزة المنصوري.

اللجنة اإلعالمية  -االتحاد العربي للريشة الطائرة

اعتمــد االتحــاد العربــي للريشــة الطائــرة برنامــج االتحــاد الدولــي إلعــداد

 ...وسموه يستقبل لجنة انتقاالت الالعبين

المدربيــن (دليــل المدربيــن ...المســتوى األول) والــذي تــم إعــداده باللغــة
العربيــة ليكــون مرجعً ــا لكافــة مدربي الريشــة الطائرة في الوطــن العربي
باعتماد من االتحاد الدولي.
وقــال نائــب رئيس االتحــاد الدولي

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

للريشــة الطائــرة عــن قــارة آســيا،

اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو

عضــو اللجنــة التنفيذيــة باالتحــاد

الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة ،رئيس وأعضاء

العربــي جاســم قانصــوه أن برنامــج

لجنة انتقاالت الالعبين باالتحاد بعد تشــكيلها من

االتحــاد الدولــي إلعــداد المدربيــن

جديــد ،وفــي بدايــة اللقــاءّ ،
رحــب ســموه برئيــس

يعتبــر بمثابة دليــل متكامل ومرجع

وأعضــاء اللجنــة ،متمنيــا لهــم دوام التوفيــق

للكــوادر الفنيــة العاملــة فــي مجــال

والنجاح في مهام عملهم.

تدريب الريشة الطائرة وهو يتضمن

وعبــر ســموه عن ثقته الكبيرة فــي أعضاء اللجنة
ّ

 13وحدة.
وأوضــح قانصــوه أن الدليــل

وقدرتهــم للمضــي قدمــا نحــو تحقيــق تطلعــات

جاسم قانصوه

يتضمــن فــي وحدتــه األولــى نظــرة

مجلــس إدارة اتحــاد كــرة الســلة فــي المرحلــة

عامــة عــن اللعبــة ،والوحــدة الثانيــة

أداء المهــارات (مهــارات الضــرب)،

يتنــاول مبــادئ التدريــب ،والوحــدة

والوحدة الثامنة التكتيك.

الثالثــة العمليــات التدريبيــة والتــي

كما تتضمن الوحدة التاسعة العامل

والتطبيــق

البدنــي ،والوحــدة العاشــرة علــم

والتقييــم ،والوحــدة الرابعة تدريب

النفس الرياضــي ،والوحدة الحادية

الخامســة

عشــرة أســلوب الحيــاة ،والوحــدة

عوامــل األداء ،والوحــدة السادســة

الثانيــة عشــرة المنافســة ،وأخيــرًا

المقبلة.

ال لجنة انتقاالت الالعبين
سمو الشيخ عيسى بن علي مستقب ً

وأكــد ســموه أن اتحــاد كــرة الســلة حريــص علــى
تســخير كل اإلمكانــات لتقديم أفضل ســبل الدعم

البشــرية ومــا تتمتــع بــه مــن قــدرات عاليــة ،وأن

علــي آل خليفــة رئيــس االتحــاد علــى هــذه الثقــة

إلــى لجنــة انتقــاالت الالعبيــن وجميــع اللجــان
العاملــة في االتحاد ،لتحقيق األهداف والتطلعات

المرحلة القادمة مليئة بالكثير من التحديات وهو

المنشودة في مواصلة مسيرة االرتقاء بكرة السلة

ما ينبغي أن يولد بداخل الجميع الطاقة المضاعفة
ً
تميزا.
لإلبداع والتألق من أجل مستقبل أكثر

طريقــة أداء المهــارات (مهــارات

الوحــدة الثالثــة عشــرة تدريــب

وأكــد ســموه أن اتحــاد الســلة تجــاوز العديــد مــن

بــدوره ،قــ ّ
دم رئيــس لجنــة انتقــاالت الالعبيــن

وتتكــون لجنــة انتقــاالت الالعبيــن الجديــدة مــن

الحركــة) ،والوحــدة الســابعة طريقة

الالعبين من ذوي اإلعاقة.

عبدالجليــل خضيــر باســمه وبالنيابــة عــن أعضــاء

الرئيــس عبدالجليل خضير ،واألعضــاء عبدالعزيز

التحديــات بــكل جــدارة واقتــدار بفضــل كــوادره

اللجنــة ،شــكره الجزيــل لســمو الشــيخ عيســى بــن

الكوهجي ومحمد بهمن وفؤاد فهد.

تتضمــن

التخطيــط

األطفــال،

والوحــدة

البحرينية والوصول بها ألعلى المستويات.

الغاليــة ،مؤكــ ً
دا أن هــذه الثقــة ســتضع علــى عاتق
اللجنة مسؤولية أكبر لبذل الجهود المضاعفة نحو
تحقيق رؤى وأهداف االتحاد.

 8العبين بقائمة منتخبي الرجال والناشئين للشواطئ

مـــعـــســـكـــر تـــــدريـــــبـــــي بــــتــــونــــس واإلعـــــــــــــــداد يـــــبـــــدأ مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو
حسن علي

قــال رئيــس مجلــس الكــرة الطائــرة الشــاطئية ،عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحرينــي للكرة الطائــرة محمد
الفردان إن قائمة منتخبي الرجال والناشــئين للشــواطئ ســتتكون من  8العبين ســيتم اختيارهم من جانب
مدرب الرجال علي جعفر ومدرب الناشــئين يونس الهدار وذلك بناء على مســتويات الالعبين الذين شــاركوا
في دوري الرجال والشواطئ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية األولى للناشئين والناشئات والبطولة
الـ  28للرجال ،والتي ستحتضنها سلطنة عمان من  16لغاية  24أغسطس المقبل.
وأضاف الفردان أن إعداد منتخبي

بمدينة عيسى الرياضية.

القائمــة األوليــة فــي حــال موافقــة
مجلس اإلدارة.

الرجــال والناشــئين ســيبدأ مطلــع

وأوضــح الفــردان أن المنتخــب

شــهر يوليــو المقبــل ،فيمــا ســيتم

ســيخوض

خارجيــا

وعبــر الفردان عن أمله في تحقيق

اعتمــاد قائمــة المنتخب بعــد نهاية

بتونــس؛ بهــدف الوصول إلى أعلى

نتائج إيجابية في البطولة العربية

مسابقتي دوري الرجال والناشئين

مراحــل الجاهزية الفنيــة والبدنية،

للرجــال خصوصــا وأن منتخبنــا

علــى أن يتــم رفــع القائمــة لمجلس

المنتخبيــن

كان وصيــف النســخة الماضيــة من

اعتمادهــا

مجموعة مــن المباريات التجريبية

البطولــة التــي اقيمــت فــي المغرب

والمصادقــة عليهــا ،مشــيرا إلــى أن

والحصــص التدريبيــة المتواصلــة

 ،2018مبديــا تفاؤلــه الكبيــر بقدرة

فتــرة اإلعــداد ســتكون علــى مــدار

لتطويــر قــدرات الالعبيــن ورفــع

منتخــب الناشــئين بتحقيق نتيجة

شــهر يوليــو المقبــل ،أي لمدة شــهر

مســتوياتهم الفنيــة ،مشــيرا إلــى

ايجابيــة فــي أول مشــاركة وذلــك

كامــل تقريبا على المالعب الرملية

احتمــال زيــادة عــدد الالعبيــن فــي

على ضوء المستويات التي قدمها

إدارة

االتحــاد

ثــم

حيــث

معســكرا

ســيخوض

محمد الفردان

الناشئون في الدوري وما يتمتعون
بــه مــن مهــارات وإمكانــات مقارنة
بباقي الدول العربية.

هل ينتقل جعفر عباس إلى القلعة الصفراء؟

بــيــن جــديــة مــفــاوضــات األهـــلـــي وتــبــاطــؤ بـــاربـــار والــمــتــأخــرات

العبو المنتخب مع الفردان في البطولة األخيرة بالمغرب

بيان لنادي النجمة
نادي النجمة

يستنكر نادي النجمة الحملة اإلعالمية
الــا أخالقيــة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي والتي تعــرّض لها مجلس

علي مجيد

رئيســا وأعضــاء من قبل
إدارة النــادي
ً

أكــد مصــدر موثــوق أن العــب الدائــرة لكــرة اليــد العمالق جعفــر عباس بــات من ضمن

أشــخاص معروفيــن للرأي العــام بدأبهم
ً
جزافا بحــق مجلس
علــى كيــل االتهامــات

ً
بدءا من الموسم الرياضي - 2020.2019

اإلدارة والنيــل مــن ســمعة رئيســه وأعضــاءه

اهتمامــات إدارة النــادي األهلــي مــن أجــل التعاقد معــه وتمثيل صفــوف الفريق األول

وقــال مصــدر “البــاد ســبورت” إن جعفــر

المواسم الماضية وهو يرصد جعفر عباس

عبــاس قــد دخــل فــي مفاوضــات جــادة
منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة مــع ممثلــي

حاليا في
الــذي يعتبــر من أفضل الالعبيــن
ًّ

مركــز الدائــرة ولكــن لــم يحالفــه الحظ في

عــن النــادي األهلــي ،وأنهمــا وصــا لمراحل

التعاقــد معــه ،وهــو اآلن علــى تواصــل مــع

متقدمــة مــن المناقشــات والتباحــث حول

الالعــب مــن أجل تمثيــل القميــص األصفر

صيغــة العقــد .وأضــاف المصــدر أن باربــار

وخصوصــا أن األهلــي يفتقــد لمــن يشــغر
ً

الــذي مثلــه جعفــر ألربعــة مواســم متتالية

هذا المركز المهم وقد وضح عليه ذلك في

هــو اآلخــر يريد إبقاء الالعــب في صفوفه

السنوات األخيرة.

يغير وجهته
لموســم آخــر ولكن األخير قــد ّ

مصدرنــا يؤكــد ،أن الالعــب قــد يحســم

وأولهــا لألهلــي في ظــل جديــة مفاوضات

وجهتــه المقبلــة بالبقــاء فــي باربــار شــرط

ً
وأيضــا لتباطــؤ باربــار فــي صــرف
األهلــي

أن يتحصــل علــى جــزء مــن مســتحقاته

مســتحقات الالعــب المتبقيــة من الموســم

المتأخــرة ،وفــي الوقــت نفســه قد يخوض

المنصرم .وبحسب المصدر ،أن األهلي منذ

تجربــة جديدة مع األهلي إذا وجد العرض

منــذ فتــرة وليســت بالقصيرة ومن دون إثبات مزاعمهــم بالبرهان والدليل .إن
مجلس إدارة نادي النجمة يتمسك بحقه في رد االعتبار لرئيسه وأعضائه عبر
الوســائل القانونية المتاحة وهو في هذا الصدد قد باشــر فعالً بتقديم شــكوى
إلــى إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة بــوزارة الداخلية التخــاذ اإلجراءات
الالزمــة ضد األشــخاص المتعدين ومحاســبتهم أمام القضــاء البحريني النزيه
بما نســب اليهم من جرم واضح حســب ما يقتضيه قانون العقوبات والقوانين
ذات الصلة.

ً
مطلقا تجــاه كل من
كمــا ويؤكــد مجلــس إدارة نــادي النجمــة بأنــه لــن يتهــاون

لقطة لالعب جعفر عباس

المناســب الــذي يليــق بمكانتــه فــي ســاحة

خاللهــا المســاهمة بمعية زمالئــه في عودة

اللعبة.

الفريــق لمنصــات التتويــج عبــر مســابقتي

الجديــر ذكــره ،أن جعفــر عبــاس قــد مثــل

الــدوري والــكأس ،والتتويــج بلقب الدوري

باربــار ألربعــة مواســم متتاليــة تمكــن مــن

لموسمين متتاليين.

تســوّ ل لــه نفســه التطــاول على النــادي وأعضائه وأنــه لن يدخر جهــ ًدا للحفاظ

على مصالح النادي والدفاع عن حقوق وســمعة أعضائه وصون كرامتهم بكل
مــا أوتــي مــن قــوة ،وفي إطــار دولــة المؤسســات التي عــ ّزز ركائزها المشــروع
اإلصالحي لجاللة الملك المفدى وحكومته الرشيدة دام عزهم لتحقيق العدالة
واألمن واالستقرار لكافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الغالية.

“تنظيمية” المبارزة تعقد اجتماعها الدوري
الراغبــة باســتضافة البطــوالت القادمة ،وتم

سبورت
عقــد فــي مســاء يــوم الجمعــة الماضــي الموافــق  21يونيــو  2019اجتمــاع اللجنــة
التنظيميــة الخليجيــة للمبــارزة بدولــة الكويــت فــي فنــدق كويــت انتركونتيننتــال
برئاســة الشــيخ ابراهيــم بن ســلمان آل خليفة رئيــس اللجنة التنظيميــة الخليجية
للمبــارزة وبحضــور ممثلي االتحادات الخليجية للمبارزة وممثل من األمانة العامة
لدول مجلس التعاون الخليجي.

المناقشة في االجتماع رسوم اشتراك اللجنة
وتفعيــل الموقع اإللكترونــي الخاص باللجنة
التنظيميــة الخليجيــة للمبــارزة ،وركــزت
اللجنة على آخر مســتجدات ســاحة المبارزة
الخليجيــة في تطوير اللعبة وإيصالها ألعلى
المستويات وفق الجهود المبذولة في إقامة

حيــث رحــب رئيــس اللجنــة التنظيميــة

رئيــس اللجنــة الشــيخ ابراهيــم بــن ســلمان

الخليجيــة للمبــارزة الشــيخ ابراهيــم بــن

آل خليفــة األعضــاء بتقديــم الدعــم الفنــي

ســلمان آل خليفة بانضمام سلطنة عمان الى

واللوجســتي لســلطنة عمان .وتمت مناقشة

اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة للمبــارزة التي

تنظيــم البطوالت للســنتين القادمتين ،حيث

ّ
ووجه
بهــا اكتمــل العقــد والعرس الخليجــي،

ســيتم إرســال خطابات لالتحادات األعضاء

وتنظيــم الفعاليات والبطوالت بين األشــقاء
باإلضافــة لبحــث الســبل والخطــط لتطويــر
مســتوى الكــوادر والالعبيــن والالعبــات في
جميع الفئات والفرق والمنتخبات للمنافســة
على الصعيد القاري.
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إصدار دليل موحد للمواصفات القياسية للمنشآت الرياضية

عســكر :بإشــراف المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة وبهــدف ســامة مرتــادي المرافق

ضاحية السيف  -المجلس األعلى للشباب والرياضة

بنــاء علــى توجيهــات ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ
ناصر بن حمد آل خليفة لضرورة تنفيذ السياســات ضمن ضوابط ومؤشــرات قياس األداء لتحقيق األهداف العامة للمجلس ،كلف
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر للعمل والتنســيق مع فرق
عمل السياســات العامة بالجهات الحكومية للوصول إلى صياغة نهائية لعدد من المشــاريع المشــتركة التي تعكف على تنفيذها تلك
الجهات لتحقيق النفع العام للمواطن والمقيم في مملكة البحرين.
واجتمــع عســكر بوكيــل شــؤون األشــغال

االتحــادات الدوليــة والتــي تتناســب مــع ما

المواصفــات القياســية الوطنيــة للمنشــآت

البلديــات

تشهده المملكة من تطور ورقي في الحركة

الرياضيــة يعــد مــن أهــم المشــاريع التــي

الرياضية والشبابية.

تشــارك الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات

بــوزارة

األشــغال

وشــؤون

والتخطيــط العمرانــي أحمــد عبدالعزيــز
الخيــاط ،والقائــم بأعمــال الوكيل المســاعد

وأكــد األميــن العــام المســاعد للمجلــس

المعنيــة علــى تنفيذهــا ،لــذا ســيكون علــى

للمنشآت والمشــاريع بوزارة شؤون الشباب

األعلــى للشــباب والرياضــة علــى التنســيق

عاتــق الفريــق الفنــي المنفذ للدليــل الموحد

والرياضــة خالــد ســليم الحــاج ،وفريــق

المســتمرة بيــن الجهــات المعنييــن إلصــدار

للمواصفــات القياســية للمنشــآت الرياضيــة

األمانــة العامــة المنفــذ لسياســات المجلــس

حرصا
ً
الدليــل الموحــد للمنشــآت الرياضيــة

األعلى للشباب والرياضة؛ لمناقشة مشروع

مــن المجلــس علــى أمــن وســامة مرتاديــن

مســؤولية كبيــرة لتحقيــق تطلعــات القيادة
ً
وفقا ألهداف التنمية
الرياضية في المملكة

المواصفــات القياســية الوطنيــة للمنشــآت

المرافــق الرياضيــة ،مشــيرًا إلــى أن هــذا

المستدامة.

الرياضيــة الــذي يوليــه المجلــس أولويــة

اإلصــدار ســيكون فــي المســتقبل مرجعً ــا

وأضــاف الخيــاط أن هذا المشــروع ســوف

كبيره.

للقطاعيــن العــام والخاص إضافــة إلى ذلك

وأوصــى عســكر خــال االجتمــاع بضــرورة

ســيواكب جميع المتغيــرات التي تطرأ على

يشــكل قاعــدة ومرجــع أساســي للمنشــآت
الرياضية وسيكون مكمالً لمواصفات وزارة

وضــع دليــل موحــد للمواصفــات القياســية

معايير االتحادات الدولية.

األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط

للمنشــآت الرياضية ضمــن ضوابط ومعايير

ومن جانبه ،بين أحمد الخياط أن مشــروع

العمراني للمشاريع اإلنشائية في المملكة.

جانب من االجتماع

مدن :العالج مستمر بحسب البرنامج

انــتــهــى عــقــده مـــع الـــديـــر ولــــم يــتــلــق أيــــة عــــروض حــتــى اآلن
علي مجيد

حسن علي
اقترب نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب
القــوى محمد عبداللطيف بن جالل من الفوز
برئاســة مجلــس إدارة االتحــاد لمــا تبقــى من
الدورة االنتخابية الحالية  - 2017.2020

أشار العب منتخبنا ونادي الدير لكرة اليد حسن مدن أنه يسير وفق البرنامج المعد له

ومــن المقــرر أن يغلــق اليــوم الخميــس 27

ً
مسبقا للعالج من عملية “الرباط الصليبي” والتي أجراها مطلع شهر رمضان الماضي.
وقــال مــدن في تصريح لـ”البالد ســبورت”

المنصــرم ،وحتــى يومنــا هــذا لــم يتلــق

بعــد خضوعــه للتدخــل الجراحــي ،انخرط

أي عــرض مــن ناديــه أو نــاد آخــر للموســم

فــي البرنامــج العالجــي المعــد مــن قِ بــل

الرياضي المقبل  - 2020.2019

اختصاصي عالج طبيعي خليل ربيع ،وقد

وكان النجــم حســن مــدن قــد عــاد لدورينــا

وصــل اآلن إلى مرحلــة التقوية والموازنة،

بالموســم الماضــي عبــر ناديــه “األم” الديــر

وهــو يــرى ويشــعر بتحســن تدريجــي فــي

بعــد ســنوات احترافيــة فــي نــادي القريــن

مرحلــة العــاج .وأضــاف مــدن أن العــاج

الكويتــي ،وقــد ســاهم مــدن بجانب العبي

سيســتمر مــا يقــارب  6إلــى  8أشــهر ،وذلك

الفريــق فــي تحقيــق المســتويات القويــة

من أجل الوصول للشفاء التام من اإلصابة

والنتائــج الرائعــة علــى صعيــد المســابقات

والتأكــد مــن الجاهزية قبل العــودة مجد ًدا

المحليــة والــذي ظفــر منها الفريــق بالمركز

للعــب ،وذلــك يعنــي أنــه متــاح للعــودة

الثالث لمســابقة الدوري ،فيما تعرض مدن

وعــن وجهتــه المقبلــة ،بين مــدن أن عقده

اآلســيوية لألندية والتــي أقيمت بالكويت

مع نادي الدير قد انتهى مع نهاية الموســم

في مارس الماضي.

للمالعب في شهر ديسمبر المقبل.

جالل يقترب من رئاسة “ألعاب القوى”

يونيو الجاري باب الترشــح لمنصب الرئاسة،

محمد بن جالل

حيــث لــم يتقــدم أي مرشــح منافــس حتــى
كتابة هذه السطور.
وحظــي بــن جالل بتزكية العديــد من األندية
األعضــاء ،وهــي :البديــع ،األهلــي ،الرفــاع،
البســيتين ،الشــباب ،أم الحصــم ،الحالــة،
المحــرق ،ليحصــل علــى إجمــاع مــن كافــة
أعضــاء الجمعيــة العموميــة لرئاســة االتحاد؛
نظــرا لمــا يتمتع بــه من خبرة إدارية وســمات
قيادية من شأنها أن تقود االتحاد إلى المزيد
من النجاحات واإلنجازات.
وتــم تحديــد الثانــي مــن شــهر يوليــو المقبــل
موعدا الجتماع الجمعية العمومية.

ّ
مثــل باربــار فــي البطولــة
لإلصابــة حينمــا

يذكــر أن محمــد عبداللطيــف بن جالل شــغل

منصــب نائــب الرئيــس ابتــداء مــن الــدورة
االنتخابيــة  - 2013 ،2016قبــل أن يعــاد
انتخابــه مجــددا في الــدورة الالحقة - 2017
 2020ويتولى المنصب نفســه في عهد ســمو
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة،
رئيــس اللجنــة األولمبيــة ،وتحققــت إبــان
تلــك الفتــرة إنجــازات تاريخيــة ألم األلعــاب
البحرينية ،كان أبرزها الفوز بذهبية ســباق 3
آالف موانــع للعــداءة روث جيبيــت بأولمبياد
ريــو  2016والعديد من اإلنجــازات اإلقليمية
والقارية والعالمية.

لقطة لالعب حسن مدن

األولمبية تستعد لالحتفال باليوم األولمبي
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

تســتعد اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة لتنظيــم اليــوم األولمبــي العالمي يوم الســبت
المقبــل  29يونيــو الجــاري برعايــة كريمة من النائب األول لرئيــس المجلس األعلى
للشباب والرياضة ،رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة ،وذلك بمنطقة “واتر جاردن سيتي” بمنطقة المنامة.
وأكــدت نائــب رئيــس اللجنــة المنظمــة،

بمثابــة مهرجــان عائلــي يســتقطب جميــع

األولمبيــة إيمــا المنصــوري جاهزيــة اللجــان

الساعة الرابعة ولغاية الساعة الثامنة مساء.

المديــر التنفيذي للمــوارد والخدمات باللجنة
العاملــة إلقامــة اليــوم األولمبــي والــذي
تحــرص اللجنــة األولمبيــة البحرينية وســائر

اللجــان األولمبيــة الوطنيــة فــي العالــم علــى

االحتفــال بــه ســنويًّا للترويــج لقيــم ومبــادئ

الحركــة األولمبيــة والتشــجيع علــى ممارســة

األنشطة الرياضية تحت شعار “تحرك وتعلم
واكتشــف” .وأوضحــت المنصوري أن اللجنة
األولمبيــة تعتــزم إقامة حزمة مــن الفعاليات

والمســابقات الترفيهية والرياضية المشــوقة

والعديد من العروض المتميزة التي تتناسب
مع كافة أفراد األســرة ليكون اليوم األولمبي

يقام السبت
المقبل بحزمة
من العروض
والفعاليات

األعمــار والفئــات مــن المجتمــع ابتــداء مــن
وأضافــت أن اليــوم األولمبــي ســيتضمن

ســباق جــري األلــوان الــذي ســينطلق الســاعة

 5:30مســاء ويمكــن التســجيل للمشــاركة
فيــه من خــال الرابــط الموجود في حســاب

االنســتغرام الرســمي للجنــة األولمبيــة
البحرينيــة ( )bahrainolympicلالســتمتاع

بالســباق الرائــع خصوصــا وأن التســجيل
مفتوح لكال الجنسين.

كمــا أوضحــت بــأن موقــع االحتفــال بمنطقة

“واتــر جــاردن ســيتي” يحتــوي علــى ركــن
خــاص لألطفــال تتوافــر فيــه مجموعــة مــن

األلعــاب المســلية لألطفال مثل ألعــاب البيت
الهــزاز والكرنفــال ،كمــا ســتقام مجموعــة من
عروض الكاراتيه واأللعاب القتالية.
وأضافــت المنصــوري أنــه مــن خــال الموقع

إيما المنصوري

المتميــز لالحتفــال ســيتم اســتغالل الواجهة

لفئــة الكبــار لمســافة كيلــو واحــد ،ومســابقة

البحريــة بإقامــة مجموعــة مــن عــروض

لمن هم أكثر من  14عامً ا لمســافة  850مترًا،

جانب من فعاليات اليوم األولمبي في السنوات الماضية

بفاعليــة فــي اليــوم األولمبي والذي ســيكون

يذكــر أن اليــوم األولمبــي يصــادف الـــ  23من

واح ًدا مــن أروع االحتفاالت المتميزة ،وذلك

شــهر يونيــو مــن كل عــام وتســمح اللجنــة

الرياضــات البحريــة والتــي تشــمل عــروض

وللصغــار لمســافة نصــف كيلو (أطفــال تحت

علــى ضــوء التحضيــرات والفعاليــات التــي

األولمبيــة الدوليــة للجــان األولمبيــة الوطنية

التجديــف ،وعــروض القــوارب الشــراعية

 14عامً ــا) بالتعــاون مــع االتحــاد البحرينــي

تعتــزم اللجنــة األولمبيــة تنظيمهــا واالختيار

باختيــار تاريــخ آخــر لالحتفــال بــه للترويــج

بالتعــاون مــع االتحــاد البحرينــي للرياضــات

ّ
ووجهت المنصــوري الدعوة لكافة
للســباحة.

المناســب للموقع والــذي يعتبر إحدى مناطق

للقيــم األولمبيــة والتشــجيع علــى ممارســة

البحرية ،كما ســيتم تنظيم مســابقة للسباحة

المواطنيــن وعامــة المقيميــن للمشــاركة

الجذب السياحي للمملكة.

الرياضة.
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اتحاد  BMMAFيضع البرمجة التي تتوافق مع رؤية خالد بن حمد

يوجــه الدعــوة لحضــور منافســات بطولــة البحريــن الوطنيــة للمالكمــة
ســيار
ّ

اتحاد فنون القتال المختلطة  -المركز اإلعالمي

عُ قــد يــوم “الثالثــاء” الموافــق  25يونيو بـ”الونج الرياضي” بفندق  ،THE Kالمؤتمر الصحافــي الخاص ببطولة البحرين الوطنية
للمالكمة ،والتي ســتقام تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،والتي سينظمها االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة يوم السبت الموافق  29يونيو
على صالة االتحاد البحريني للكرة الطاولة.
وشــهد المؤتمــر الصحافــي حضــور عضــو

التطويريــة للعبــة المالكمــة ،بمــا يتوافــق مع

مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة

الرؤية التي أطلقها سيدي سمو الشيخ خالد

رياضة عريقة..

فيصــل خالــد كانــو ،وأعضــاء االتحــاد

بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس

البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة وعــدد

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس

وطموحنا تحقيق

مــن المســئولين بفنــدق  ،THE Kولفيــف مــن

اللجنــة األولمبيــة البحرينية ،بتشــكيل فريق

األســرة اإلعالميــة البحرينيــة وممثليــن عــن

وطنــي للمالكمــة ،قــادر علــى تمثيــل مملكــة

وســائل اإلعــام األجنبيــة ،ومحبــي وعشــاق

البحريــن بالشــكل المشــرف فــي مختلــف
البطــوالت القارية والدوليــة ،والذي يع ّزز من

المتحدثون في المؤتمر

حضــور البحريــن فــي هــذه الرياضــة ،والذي

رياضة المالكمة.

وتحــدث في هــذا المؤتمر ،أمين الســر العام

يســاهم فــي الوقــت ذاته في ترجمــة الهدف
الرئيســي لرؤيــة ســموه ،فــي المشــاركة فــي

هدف سموه
بالوصول لألولمبياد
يــوم الســبت الموافــق  29يونيــو الجــاري
عنــد الســاعة  4عصرا علــى صالة االتحاد

باالتحــاد البحرينــي لفنون القتــال المختلطة

دورات األلعاب األولمبية القادمة”.

 Kحســين الســماهيجي ،والمدير الفني للعبة

مردود واضح

تعزيز الشراكة

وتابــع قائــاً“ :وممــا ال شــك ،فيــه ،أن بطولة

بعدهــا ،تحــدث مديــر عــام فنــدق THE K
ً
“بدايــة ،نيابة عن
حســين الســماهيجي ،قائالً:

وليــد خالد ســيار ،والمدير العــام لفندق THE
المالكمــة باالتحــاد المــدرب البريطاني توني
ديفيس ،والسكرتير التنفيذي للعبة المالكمة

البحريــن الوطنيــة للمالكمــة هــي إحــدى

باالتحــاد فيــورال ســيما ومالكــم المنتخــب

تلــك البرامــج التــي مــن شــانها أن تنعكــس

الوطني للمالكمة عبدهللا فضل.

علــى هــذه الرياضــة بالصــورة اإليجابيــة،

كلمة ترحيبية

عبــر ظهــور المواهــب والعناصــر المميزة في

وقــد بــدأ المؤتمــر ،بكلمــة ترحيبيــة من قبل
أميــن الســر العــام باالتحــاد البحرينــي لفنون
القتــال المختلطــة وليــد خالــد ســيار ،نقــل
فيهــا عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة
البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لفنون
القتال المختلطة خالد عبدالعزيز الخياط.

تنفيذ البرامج
بعدهــا ،تحــدث ســيار قائــاً“ :إن االتحــاد
أولــى أهميــة كبيــرة فــي تنفيــذ الخطــط
والبرامــج التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى
األلعــاب الرياضيــة المنضويــة تحــت مظلــة
االتحــاد ،مــن خــال الروزنامــة الســنوية
للمســابقات والتي تساهم في تهيئة األجواء
المناســبة للرياضــات بتطــور مســتوياتها
واحتضــان الرياضييــن ومنحهــم فرصــة
إطــاق طاقاتهــم وقدراتهــم ،بمــا ينعكــس
علــى االرتقــاء بإمكانياتهم ،والذي يصب في
تحقيــق المصلحــة العامــة لتلــك الرياضــات
ويدفعها لتكون قادرة على إحراز المزيد من
النتائــج واإلنجــازات المشــرفة فــي مختلــف
المشاركات الخارجية”.

هــذه البطولــة ،والتــي يمكــن االســتفادة منها
لتشــكيل الفريــق الوطنــي لهــذه الرياضــة.

عبدالعزيــز الخيــاط ،علــى وضــع البرامــج

متمنيــا
بالترحيــب بكــم فــي فنــدق ،THE K
ًّ

لبطولــة البحريــن الوطنيــة للمالكمــة تحقيــق
النجــاح المطلــوب ،الــذي يخــدم التطلعــات

فــي دعــم رياضــة المالكمــة البحرينيــة .لقــد
حــرص فنــدق  THE Kعلــى االهتمــام فــي

وننتهــز الفرصــة ،لنثمــن رعاية ســمو الشــيخ
ســيكون له المردود الواضح في تحقيق هذا

والتطويــر فــي هــذا القطــاع الحيــوي ،الــذي

وهــم الشــباب ،وبمــا يعــود بالفائــدة المرجــوة

خالد بن حمد آل خليفة لهذه البطولة ،والذي

بمــا يســهم فــي تحقيــق المزيــد مــن التنميــة

الحدث النجاح المطلوب”.

يخــدم الشــريحة األكبــر فــي مملكــة البحريــن

شكر وتقدير

علــى تطور وارتقــاء الحركة الرياضية ،والذي

وختم ســيار حديثه قائال“ :وفي الختام،
نعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر
لالتحــاد البحريني للكرة الطاولة برئاســة
الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة،
علــى التعــاون المتواصــل والمثمــر فــي
دعــم برامــج االتحــاد البحرينــي لفنــون
ّ
ونتوجه بجزيل الشــكر
القتال المختلطة،
والتقديــر لفنــدق  THE Kعلــى دعمــه
الكبيــر في تقديــم رعايته لهــذه البطولة،
مقدريــن الــدور الــذي يلعبــه الفنــدق فــي
دعــم مختلف الفعاليات الرياضية ،والذي
يســاهم في تحقيق الشــراكة بين القطاع
الخــاص والقطــاع الرياضــي بالمملكــة.
ونتوجــه

كذلــك

بالشــكر

للشــركات

إال أن نتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر علــى

وأضــاف“ :ولقــد عكف االتحاد برئاســة خالد

مالك فندق  THE Kفيصل خالد كانو ،أتشرّف

تعزيز الشــراكة مــع قطاع الشــباب والرياضة،

المساهمة في هذه البطولة .كما ال يسعنا

ترجمة رؤية سموه

البحريني للكرة الطاولة”.

حضوركم لهذا المؤتمر ،موجهين الدعوة
للجميــع لحضور منافســات هــذه البطولة

من المؤتمر الصحافي

ينعكس ذلك على رفع مستوى الفرق الوطنية
والرياضييــن ،إلحــراز المزيــد مــن اإلنجــازات

الرياضية في مختلف المشاركات والبطوالت
القارية والدولية”.

أهداف برنامج “استجابة”
وأضــاف أن رعايــة فنــدق THE K
لبطولــة البحرين الوطنية للمالكمة ،تأتي
اســتمرارًا لجهود الفندق لتحقيق أهداف
برنامــج “اســتجابة” ،الــذي أطلقــه ســمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل
جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون

الفنــدق فيصل خالــد كانو أن يكون متواج ًدا
لدعــم هــذه البطولــة ،بمــا يخــدم تطلعــات
االتحــاد البحرينــي للمالكمة فــي تنفيذ رؤية
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير
رياضة المالكمــة البحرينية لتعزيز حضورها
في المشاركات العالمية”.

استمرار الجهود
وختــم الســماهيجي حديثــه ،قائــاً“ :وفــي
ُ
الختــام ،أود أن أأكــد أن الفنــدق يســير
وفــق االســتراتيجية التــي وضعهــا مجلــس
إدارة الفنــدق برئاســة فيصــل خالــد كانــو،
لمواصلــة الجهود في دعم مختلف األنشــطة
والفعاليــات الرياضيــة ،بمــا يخــدم تحقيــق

فالهــدف مــن تشــكيل هــذا الفريــق ،ليكــون

إلبرازهــا وإنجاحهــا ،علــى الصــورة التــي

نــواة حقيقية للمنتخب الوطني الذي يبحث

تخــدم الخطة التي وضعها االتحاد لمواصلة

مــن خاللهــا االتحــاد لتنفيــذ أهــداف رؤيــة
ســموه ،والتي ترتكز على المشاركة المشرفة
والمنافسة على إحراز اإلنجازات ،التي تمنح

متواصــل فــي هــذه الرياضــة نحــو تعزيــز
انتشــارها في المجتمع الرياضي المحلي ،بما
يخــدم التطلعــات لظهور المواهــب والعناصر
المطلوبــة ،التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي
ً
موضحــا أن مــن ضمــن
المســتقبل القريــب،
الخطــة المســتقبلية لهذه الدراســة ،تأســيس
مركــز يعنــى باحتضــان الشــباب البحرينــي

النهوض بها نحو األفضل

المــدارس واعتمــاد المالكمة كمنهج دراســي
السيما لدى مدارس الناشئة والشباب.

التحضيرات النهائية

ديفيــد ،حيــث قــال“ :إنــه وبعــد إعــان ســمو
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة عــن رؤيته
لتطويــر المالكمة البحرينية ،بدأ العمل الجاد
من قبل االتحاد في ترجمة هذه الرؤية على

مــن جانبــه ،قــال الســكرتير التنفيــذي للعبة
المالكمــة فيورال ســيما“ :إن اللجنة المنظمة
عكفــت طيلــة الفتــرة الماضية لبــذل قصارى

أرض الواقــع ،من خــال الخطوات الواضحة

والتعاون والشراكة بين جميع القطاعات

التــي اتخذها ،من بينها بدء تشــكيل الفريق،

في الدولة ،للنهوض الرياضة البحرينية.

االتحــاد ،والتــي تصــب فــي مصلحــة تطوير

مــن خــال اختيار العناصــر المميــزة األندية،

رياضــة المالكمــة .فقــد وصــل االســتعدادات

دعم رؤية خالد بن حمد

والمشــاركة فــي بطولة آســيا تايلنــد وبطولة

لمرحلتهــا النهائيــة ولــم يتبــق ســوى لمســات

زايــد الرياضيــة في أبوظبــي ،من أجل تعزيز

األمتــار األخيــرة قبيــل انطــاق المنافســات

الحضور البحريني على المستوى الخارجي.

يوم الســبت المقبل ،والتي نطمح من خاللها

جهدهــا فــي التحضيــر الجــاد إلقامــة هــذا

صورة جماعية

لتغطية بطولة الــعــالــم للكرة الــطــائــرة تحت 21
الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أنتهــز الفرصــة ألوجــه جزيــل الشــكر
وعظيــم االمتنــان لســمو الشــيخ خالــد
بــن حمــد آل خليفــة علــى المبــادرة التــي
أطلقهــا والمتمثلــة برؤيــة ســموه لتطويــر
رياضــة المالكمــة .رؤيــة ســموه حملــت
فــي أهدافهــا الكثير مــن األمــل والطموح
لالعبيــن البحرينييــن الراغبيــن بممارســة
هذه الرياضة وســط مناخ مالئم ،يســاهم
فــي إبــراز قدراتهــم ،علــى الصــورة التــي
يمكــن من خاللها تشــكيل منتخب وطني

الحــدث ،بالصــورة التــي تخــدم تطلعــات

وقال“ :إن الفندق حرص وبتوجيه من مالك

األمل والطموح
للمالكمــة الالعــب عبــدهللا فضــل“ :بداية،

األفضل في الرياضة البحرينية”.

المالكمــة باالتحــاد المــدرب البريطاني توني

البحرينية”.

وقــد تحــدث مالكمــة المنتخــب الوطنــي

الراغب بممارسة هذه الرياضة ،وكذلك زيارة

مــن جهتــه ،تحــدث المديــر الفنــي للعبــة

الجهود في ســبيل االرتقاء برياضة المالكمة

المنتخب الثقــة بالوصول للهدف األكبر وهو
ً
مضيفــا أن العمــل
التواجــد فــي األولمبيــاد”،

الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب
ّ
يعــزز مــن التواصــل
والرياضــة ،والــذي

فتح باب إصدار اعتمادات اإلعالميين
تعلــن اللجنــة المنظمــة لبطولــة العالــم للكــرة
الطائرة تحت  21عامً ا عن فتح باب التسجيل
لممثلــي وســائل اإلعــام المحليــة إلصــدار
البطاقــات الخاصة بهم من أجل المشــاركة في
تغطيــة منافســات البطولــة التــي ســتقام علــى
أرض المملكــة خــال الفتــرة مــن  18لغايــة 27
يوليو المقبل بمشــاركة  16منتخ ًبا من مختلف
دول العالم.
وتدعــو اللجنــة المنظمــة كافــة ممثلي وســائل
اإلعــام المحليــة الرســمية إلرســال بياناتهــم
التــي تتضمــن االســم والجهــة التــي يمثلهــا
اإلعالمــي وصــورة شــخصية والرقم الســكاني
واإليميــل ورقــم الهاتف وإرســالها علــى ايميل
االتحــاد التالــي ،zthamer@volleyball.bh
وذلــك ابتــداء مــن األربعــاء  26يونيــو الجاري
علمً ــا بــأن آخــر موعــد إلصــدار البطاقــات
الصحفية سيكون بتاريخ  10يوليو المقبل.

إعالن البطولة

قوي قادر على تقديم المســتويات الفنية
المطلوبــة ،تمنحــه فرصــة إحــراز النتائــج
المشــرفة التي تضاف لسلسلة اإلنجازات
التــي حققتهــا مختلــف األلعــاب الرياضية
لســجل الرياضــة بالمملكــة” ،مؤكــ ًدا أن
بطولة البحرين الوطنية للمالكمة ستكون
فرصة ســانحة للجميع لمشاهدة الالعبين
البحرينييــن ومــا يمتلكونه مــن إمكانيات
متمنيــا فــي الوقــت
فــي هــذه الرياضــة”،
ًّ

ذاته التوفيق والنجاح لهذا الحدث.

الحضور في المؤتمر الصحافي

عبدالجليل :عودتي للمالعب في أكتوبر
يركز حاليا على العالج ويحدد وجهته المقبلة الح ًقا
علي مجيد

فراس الحلواجي

ومــن جهتــه ،أكــد فــراس الحلواجــي مديــر
البطولــة أهميــة الــدور اإلعالمــي فــي إنجــاح
بطولــة العالم تحت  21عامً ا وإبرازها بالصورة
الالئقــة في مختلف وســائل اإلعــام باعتبارها
المرآة العاكســة للنجاحات التنظيمية بمختلف
المواقــع وحفــظ وتوثيق اإلنجــازات الرياضية
وإبــراز عطــاء النجــوم والالعبيــن والمدربيــن

واإلدارييــن واألداة الفاعلــة للتواصــل بيــن
الجمهور والرياضيين.
وأضــاف الحلواجــي أن اإلعــام الرياضــي
ً
أساسيا في صناعة
شريكا
بمختلف فئاته يمثل
ًّ
النجــاح المنشــود لهذه البطولــة العالمية ،معربًا
عن ثقته في رجال الصحافة المحلية بشــقيها
العربــي واإلنجليــزي وقناة البحريــن الرياضية
وإذاعــة البحريــن وكافــة مواقــع التواصــل
االجتماعــي الرســمية فــي تغطيــة الحــدث
خصوصا في ظل
ً
وإبــرازه بالصــورة المتميــزة،
مــا يتمتــع بــه اإلعــام الرياضــي مــن إمكانيات
وخبــرات بــارزة ســاهمت فــي إبــراز العديد من
األحــداث الرياضيــة التي اســتضافتها المملكة
خالل الفترة الماضية.
ودعــا الحلواجــي مختلــف وســائل اإلعــام
المحليــة الرســمية إلــى حشــد كافــة إمكاناتهــا
وطواقمها لتغطية البطولة.

كشف الحارس الدولي السابق ونادي األهلي لكرة اليد صالح عبدالجليل أن
انتهاءه من مرحلة العالج وعودته للمالعب ستكون في شهر أكتوبر المقبل.
وقــال عبدالجليــل فــي تصريــح

الصحيحــة والعودة مجــد ًدا للمالعب

لـ”البــاد ســبورت” منذ إجرائــه لعملية

والمفتــرض أن تكــون مــع نهاية شــهر

“الرباط الصليبي” ما يقارب الشــهرين

أكتوبر المقبل.

علــى يد الدكتور جمال الصالح ،دخل

وعن وجهته المقبلة ،أشار عبدالجليل

فــي مراحــل التأهيــل والعــاج مــع

إلــى عقده مــع األهلي انتهى مع نهاية

اختصاصي عالج طبيعي خليل ربيع،

الموســم الماضي ،ولم يســتجد شيء

وقــد وصــل اآلن إلــى مرحلــة الجــري

مــن النــادي األهلــي أو غيــره فــي هذا

وهــو فــي طــور التحســن ممــا لمســه

األمــر ،وهــو ال يفكــر فــي هــذا الشــأن

خــال تدرجــه فــي مراحــل العــاج

بقدر مــا يفكر في االنتهاء من مرحلة

حتــى اآلن .وأضــاف عبدالجليــل أنــه

عالجه ومن ثم لكل حادث حديث.

يصــب جــل تركيــزه واهتمامــه علــى

وختم عبدالجليل تصريحه ،بتوجيه

العالج واالنتهاء من مراحله بالشــكل

الشــكر والثنــاء لرئيس النــادي األهلي

المطلــوب حتــى يصــل للجاهزيــة

خالــد كانــو ورئيس النشــاط الرياضي

صالح عبدالجليل

أحمــد العلــوي وعضو مجلــس اإلدارة
عزيــز بوخمســين لتســهيل كافــة
إجــراءات العمليــة وعلــى دعمهــم
ومساندتهم له.
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عيسى بن راشد يهنئ ناصر بن حمد

بــــــاإلنــــــجــــــاز الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــلــــمــــهــــرة “داهـــــــيـــــــة”

ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

هنــأ النائــب الثانــي لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة ،الرئيس الفخري للجنة األولمبية البحرينية الشــيخ عيســى بن
راشــد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب ،رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو ناصر
بــن حمــد آل خليفــة باالنتصــار التاريخي الــذي حققته المهرة (داهية) بفوزها بالمركز األول في ســباق رويال اســكوت العريق
في بريطانيا.
وأكد الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة

عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى

مــن الرياضــات المرتبطــة بتاريــخ وتــراث

أن هــذا اإلنجــاز هــو ثمرة لدعم ومســاندة

حفظه هللا ورعاه برياضة الخيل واهتمام

مملكة البحرين.

حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

جاللتــه بهــذه الرياضــة باعتبارهــا واحدة

كمــا أكــد أن هــذا اإلنجــاز هــو نتيجــة

منطقيــة الهتمــام ســمو الشــيخ ناصــر بــن

العالمــي ويشــارك فيــه نخبــة مــن أبطــال

حمــد آل خليفــة برياضة الخيــل والجهود

العالــم ويتابعــه العديــد مــن محبــي هــذه

الكبيــرة التــي بذلهــا ســموه فــي االرتقــاء

الرياضــة علــى المســتوى العالمــي ،ولــذا

بهذه الرياضة وتحقيق ســموه للعديد من

فإن اإلنجاز البحريني بهذا السباق للمهرة

النجاحــات واإلنجازات التي ّ
عززت مكانة

(داهيــة) أمــر يبعــث على الفخــر واالعتزاز

البحرين بمختلف المشاركات الخارجية.

وهو تأكيد على المكانة المرموقة لرياضة

وأوضــح الشــيخ عيســى بــن راشــد آل

متمنيــا المزيــد مــن
الخيــل البحرينيــة،
ًّ

خليفــة بــأن ســباق رويــال اســكوت مــن

اإلنجازات لرياضة الخيل في المشــاركات

الســباقات المهمة والعريقة على المستوى

الخارجية المقبلة.

عيسى بن راشد

اتحاد السيارات يقيم المعسكر الصيفي

بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــــع حــــــلــــــبــــــة الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن الـــــــدولـــــــيـــــــة

عبدالله بن عيسى
الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

يقيــم االتحــاد البحرينــي للســيارات بالتعــاون والتنســيق مــع حلبــة البحريــن الدوليــة
موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق األوســط معســكر االتحاد الصيفــي الخامس مع
األكاديمية الملكية للشــرطة في معســكرها الصيفي الحادي عشــر في الفترة  25يونيو
الجاري و 9يوليو القادم.
ويتضمــن برنامــج وفعاليــات المعســكر
محاضــرات نطريــة حــول عناصــر األمــن
والســامة وقواعد التحكيم االبتدائية ،والتي
تهــدف لتعريــف الطلبــة والطالبــات علــى هذه

عبدهللا بن عيسى:
مشورع وطني

العناصــر واإلعــام المســتخدمة فــي رياضــة

مهم بتوجيهات

األوليــة وتتضمــن كيفية إســعاف المصابين ال

سمو ولي العهد

الســيارات وســباقاتها المختلفــة ،اإلســعافات
ســمح هللا مــن خــال الحــوادث المختلفة في
الســباقات المتنوعــة والتعامــل معهــا ،شــرح
عــن رياضــة الكارتنــغ والتــي تعتبــر الخطــوة

البحريني للسيارات الشيخ عبدهللا بن عيسى

األساســية فــي عالــم رياضــة الســيارات ،كمــا

آل خليفــة أن النجــاح الكبيــر الــذي تحقــق

سيشــارك الطلبــة والطالبــات فــي منافســات

األعــوام الماضيــة جعل االتحــاد يحرص على

للكارتنــغ بحلبــة البحريــن الدوليــة للكارتنــغ

أن يقــوم بالتنســيق مــع األكاديميــة الملكيــة

وســتكون بمثابــة الفرصــة لتجربــة قيــادة

خصوصا
ً
للشــرطة من أجل معســكر هذا العام

ســيارات الكارتنــغ علــى المضمــار وتطبيــق
الجوانــب النظريــة ،زيــارة حلبــة الطــرق

وطنيــا كبيرًا وهــي فكرة
أنــه يعتبــر مشــروعً ا
ًّ

ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس مجلــس

الوعــرة والتعــرف على تضاريســها ومــا تتميز

الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان

بــه البحريــن مــن هــذه التضاريــس وكيفيــة

ّ
موجــه
بــن حمــد آل خليفــة ،وهــو برنامــج

اســتخدام ســيارات الدفــع الرباعــي فــي مثــل

للشــباب من أجل إعدادهم للمســتقبل يشــارك

هــذه الطــرق ،زيارة بــرج الصخيــر بقلب حلبة

فيــه عــدد كبيــر مــن الطــاب والطالبــات مــن

ً
صرحــا
البحريــن الدوليــة والــذي يعــد اليــوم

جميــع محافظــات مملكــة البحريــن ويســعى

وطنيــا مهمًّ ــا والتعــرف علــى جميــع
ومعلمً ــا
ًّ

للتواصل مع المجتمع وتنمية الشباب ويهدف

مرافقهــا ،وســيقدم جميــع هــذه المحاضــرات

بجزيئهــا النظري والعملي كوادر وطنية شــابة

لتعزيــز المواطنــة وغــرس الهويــة اإلســامية
العربية البحرينية وروح االنتماء لدى الشباب

ومؤهلة.

والكثيــر مــن األهــداف الســامية ،واالتحــاد

مــن جهتــه ،أكــد رئيس مجلــس إدارة االتحاد

جزءا
ً
البحرينــي للســيارات يفخــر بــأن يكــون

من هذا المشروع الوطني المهم ويساهم فيه

االجتماعية من خالل ما تم تقديمه.

بفعالية بالتعاون والتنســيق مع حلبة البحرين

وفــي ختــام حديثــه ،أكــد الشــيخ عبــدهللا بن

الدولية.

عيســى آل خليفــة أن هــذه المبــادرة تهــدف

وأشــار عبــدهللا بــن عيســى أن االتحــاد

إلــى تنميــة ثقافــة الهويــة الوطنيــة واالنتمــاء

حريــص علــى أن يســخر جميــع إمكانياته من

لــدى الشــباب ،االعتــزاز بمكتســبات الوطــن

أجــل إنجــاح معســكر هــذا العــام ،وقــد كانــت

خصوصا بما تتميز به مملكة
ً
والحفــاظ عليها،

االنعكاســات اإليجابيــة فــي العــام الماضــي

البحريــن مــن تقــدم وتطــور كبيــر فــي هــذا

كبيرة ،فقد تعرف المشــاركون على أساسيات

القطــاع الرياضــي الحيــوي المهــم وامتالكهــا

رياضــة الســيارات وتنظيــم ســباقاتها وزاروا

لمنشــأة رياضيــة احترافيــة هي األكبــر بالبالد

حلبــة البحريــن الدوليــة موطــن رياضــة

وهــي حلبــة البحريــن الدوليــة موطــن رياضة

الســيارات في الشــرق األوســط واطلعوا على

الســيارات في الشــرق األوســط ،كذلك يسعى

الســباقات التــي تنظــم على مضمارهــا وكانت

االتحــاد البحرينــي للســيارات لتوســيع قاعدة

لهــم تجربــة فريــدة فــي ســباق الكارتنــغ الذي

ممارســي هــذه الرياضــة الميكانيكيــة وعلــى

مــن خاللــه بــرزت عــدة مواهــب ،والبرنامــج

أســس الســامة الصحيحــة وتعزيــز مكانتهــا

الــذي أعــده اتحــاد الســيارات تتركــز توجهاته

بيــن بقيــة الرياضــات ،والتركيــز علــى أهميــة

لبنــاء الفــرد الصالــح وتعزيــز االنتمــاء والروح

دور الســامة فــي رياضــة الســيارات التــي

الرياضيــة المشــتركة والعديــد مــن الجوانــب

تعتبــر أساســها والتــي يوليهــا االتحــاد الدولي

جانب من المشاركين في معسكر هذا العام

للســيارات اهتمــام عالمــي كبيــر ويقيــم لهــا

بهــا ويكــون لديــه إلمام بها ،وأشــاد عبدهللا بن

البرامــج المختلفــة والــدورات وورش العمــل،

عيسى بالدور الكبير لموطن رياضة السيارات

كمــا نولــي أهميــة كبــرى فــي تثقيــف الفئــات

فــي الشــرق األوســط حلبــة البحريــن الدوليــة

الســنية الصغيــرة مــن أجــل تخريــج جيــل

في إنجاح هذا المعسكر ،حيث إن الحلبة هي

واعــي ومثقــف بجميع أساســياتها ومــا يتعلق

جزء كبير من نجاح هذا المشروع الوطني.

الوطن يعطل زحف سفريات القصيبي
ّ
فجــر فريــق الوطن بقيادة ســلمان عبــدهللا مكي مفاجأة من العيــار الثقيل من خالل
مباراتــه فــي ختــام الجولــة الرابعة ،حيــث توقع الكثير مــن المتابعين للــدورة توديع
الوطن لبطولة مركز شباب الهملة لفئة الشباب لهذا العام خاصة بعد تعرضه لخسارة
وتعادليــن واحتالله مؤخــرة الترتيب خالل الجولة الثالثة ،وتمكن من تعطيل زحف
فريق سفريات القصيبي ب نحو الصدارة كأحد الفرق المرشحة لبلوغ الدور النهائي
والفوز بالكاس ،حيث استطاع هزيمته بثالثة أهداف مقابل هدفين.
ودخــل فريــق الوطــن المبــاراة علــى غيــر

على منطقة جزاء السفريات وسط ضياع

عادتــه وبخطة جديدة تمثلت في تكثيف

دفــاع الســفريات وتلقيــه لهــدف آخــر عن

الهجــوم منذ بداية المباراة مما أربك قائد

طريق علي النضالة وهو ما زاد من تعقيد

سفريات القصيبي ب محمد عبدهللا مكي

المبــاراة علــى فريــق الســفريات لينتهــي

خاصة أنه افتقد لوجود الالعب والمدرب

الشــوط األول بنتيجــة هدفيــن للوطــن

فاضــل عبدالعزيــز ،وعليــه لجــأ العبــو

مقابل ال شيء لسفريات القصيبي ب.

في دورة شباب
الهملة الكروية
ســفريات القصيبــي ب أحمــد ســرور مــن
تســجيل الهــدف األول ممــا وضــع الوطــن
فــي وضعيــة الدفــاع مــن أجــل الحفــاظ
علــى الفوز في المباراة ،فيما ســعى العبو
الســفريات لتعديــل النتيجــة وعابهــم
عامل الشــد العصبــي كثيرًا في خالل هذا
الشــوط ،وتمكــن مدافعهــم عمــار ســليمان
مــن تحقيــق التعــادل لفريــق ســفريات

فريق سفريات القصيبي

فريق الوطن

الســفريات إلى إحكام منطقة دفاعهم من

ليبــدأ الشــوط الثانــي فريــق ســفريات

القصيبــي ب ،ليتعــادل الفريقان وتشــتعل

جابــر اســماعيل ،ممــا أثــر علــى الفريــق

بصيد  5نقاط محتال المركز الرابع وتتعقد

أجل صد الهجمات التي كان ينســقها قائد

القصيبي ب ويمســك زمام المباراة خالل

المبــاراة وســط تشــجيع مــن متابعيها من

وتراجــع مدافعً ــا ليفاجــأ الوطــن الجميــع

حسابات الفرق األخرى.

وكالهمــا يملــكان فرصــة التأهــل للــدور

وســط الوطن حسين القبيطي والذي حاز

هــذا الشــوط عازما علــى تحقيــق التعادل

أعضاء المركز ومنتســبيه ،واســتمر الشــد

بتسجيله هدفا في آخر دقيقة من المباراة

وســيلتقي مســاء الخميــس فــي ختــام

الثاني ،فيما يالقي ســفريات القصيبي ب

علــى جائزة افضل العــب بالمباراة وللمرة

والفــوز كمــا كان متوقعــا منــه فــي ظــل

العصبــي مــن العبــي ســفريات القصيبــي

عــن طريــق مدافــع الســفريات بالخطأ في

الجولــة الخامســة واألخيــرة مــن الــدور

فريــق البــاد وكالهمــا متعــادالن بالنقــاط

الثانيــة ،حيــث تمكــن مــن إحــراز هــدف

ســعيه للحفــاظ علــى مركــزه بالصــدارة،

ب وأطر الحكم إلى إشــهار ثالث بطاقات

مرمــاه ليتعقــد وضــع المجموعــة ويبقــى

التمهيــدي والتــي ســتوضح مــاح الفــرق

ويحتالن المركز الثاني والثالث في ســلم

التقــدم للوطــن ،ليواصــل فريقــه هجومــه

حيــث تمكــن مهاجمــه هــداف فريــق

صفــراء لالعبي الســفريات وطــرد العبهم

الوطن على أمله في الترشح للدور الثاني

المـــتأهلة للــدور الثانــي والنهائــي ،حيــث

ترتيب الفرق.

يلتقــي المتصــدر هابي مــع الجريح األيام
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المؤسسات الطبية تطرح  835وظيفة

حميدان :زيــادة استقطاب الكفاءات البحرينية بجميع القطاعات

بدور المالكي من مدينة عيسى
كشــف وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان في تصريحــات لـ “البــاد” عن أن
معرض الوظائف سيطرح  835وظيفة متخصصة في المجال الطبي والعالجي ،من خالل

رسائل
الخميس

إبراهيم النهام

المؤسســات الخاصــة الطبيــة والصحية مــن مستشــفيات ومراكز وعيادات تعمــل بالقطاع
الخــاص ،فــي المجــال الطبــي والعالجــي ،وهــي معروضــة أمــام البحرينييــن الطامحيــن
فــي الحصــول علــى وظائــف فــي هــذا الجانــب والمقدمــة لجميــع البحرينيين وفــي مختلف

نطل على قرائنا األعزاء بمســاحة اليوم من عمود (فجر جديد) بســت رســائل

متنوعة كالتالي:

Û Ûيشــكو الكثيــر مــن المتقاعدين تأخر بعــض البنوك بصــرف رواتبهم ،خالفا
لبنــوك أخــرى ،لفتــرة تصل لثالثة أيام ،فلماذا ال يُ لزم البنك المركزي البنوك

كافة بصرف الرواتب التقاعدية في وقت واحد؟

Û Ûيشــكو الكثير من المراجعين لطوارئ مستشــفى الســلمانية الطبي ،بســوء
حال دورات المياه ،وعفانة رائحتها ،خصوصا دورة المياه الوحيدة بقسم

رعايــة األطفــال ،فلمــاذا هذا اإلهمال؟ ولماذا ال ينظر لهــذه التفاصيل التي

تضر الناس وتضايقهم بعين االهتمام؟

Û Ûال تــزال بعــض الحســابات اإلخباريــة فــي التواصــل االجتماعــي والتــي

القطاعات الطبية الخاصة في البحرين.
جــاء ذلــك ،لــدى افتتاحــه أمــس معــرض

الــوزارة نحــاول أن نبيــن أو نظهــر من خاللها

التوظيــف فــي القطــاع الطبي الخــاص ،الذي

أن جميــع القطاعــات بالبحريــن ســواء

تنظمــه الــوزارة للفتــرة من  26إلــى 27يونيو

أكانــت الصحيــة أم الطبيــة أم التعليميــة أم

الجــاري ،فــي مبنــى الــوزارة بمدينــة زايــد،

الصناعيــة أم الخدمية تعمل على اســتقطاب

بحضور عدد من النواب.

البحرينيين من جامعيين وغيرهم للعمل في

وقــال حميــدان ،إن المعرض الــذي يقام على

القطاع الخاص.

مــدار يوميــن والخــاص بالمهــن الصحيــة

وأكــد حميــدان علــى هامــش جولتــه فــي

والطبيــة هــو ضمــن سلســلة معــارض تقيمهــا

المعــرض أن جميــع القطاعــات تعمــل علــى

زيــادة اســتقطاب الكفــاءات البحرينيــة

ويشــارك فــي المعــرض ( )53منشــأة عاملــة

للعمــل لديهــا مــن خريجيــن مــن المؤهــات

فــي القطاع الطبي الخاص ،فيما بلغ مجموع

العاليــة مــن الدكتــوراه والماجســتير وحتــى

عــدد الوظائــف الشــاغرة المعروضــة ()850

المؤهــات األخــرى بالدبلــوم والثانويــة ،مــن

وظيفــة في مختلف التخصصات منها ()350

خــال اســتفادتها مــن الخدمــات والحوافــز

وظيفــة شــاغرة قدمتهــا الجهــات المشــاركة

التــي تقدمهــا وزارة العمــل وصنــدوق العمــل

و( )500وظيفــة يوفرهــا بنــك الشــواغر لــدى

“تمكين”.

الوزارة.

تعتاش على اإلعالنات ،تنتهج -حتى اللحظة -مسار التحريض السياسي،
عبــر الســماح للمتابعيــن بهيــل الســباب والكلمــات البذيئــة والطائفيــة فــي

(الكومنتات) ،وبحق شخصيات مجتمعية وجهات من الدولة.

Û Ûإن الجملــة الفارغــة بأنه (ال نتحمل مســؤولية التعليقات) ال تعفي أصحاب
الحسابات من المالحقة القانونية ،وعلى الدولة أن تضع حدا لهذا الهزل.

Û Ûالمبــادرة الجميلــة لجــوازات دبــي مــع مؤســس موقــع تويتــر للتواصــل
االجتماعــي (جــاك دورســي) ،حيــن وضعــت علــى جــوازه ملصــق ترحيبي

يحمل شعار التطبيق ،نأمل أن نراها كتجربة نجاح في البحرين ،فتنشيط

الســياحة واالســتثمار واالقتصــاد أمــر ال يرتبــط بالفعاليــات واالتفاقــات

والمشاريع فحسب ،بقدر ما يرتبط بالمعاملة اإلنسانية نفسها.

Û Ûيشــكو الكثيــر مــن المزارعيــن تزايــد آفــة (سوســة النخيــل) بشــكل كبيــر
بمناطق كثيرة منها (كرزكان)( ،دمستان)( ،بوري)ِ( ،الجسرة) وغيرها ،يقابله

تلكؤ وكالة الزراعة في القيام بواجبها ،فمن يتحمل مسؤولية هذا الضرر؟

Û Ûاســتهداف مصــر لكيانــات جماعــات اإلخــوان المســلمين بشــكل مســتمر،
آخرهــا إعــان الداخليــة المصرية اســتهداف  19شــركة وكيــان اقتصادي،

 % 25إنجاز المرحلة الثانية بالحديقة المائية

بــكــلــفــة  2.6مــلــيــون ديـــنـــار واالنـــتـــهـــاء مــنــتــصــف 2020

المنامة  -األشغال وشؤون البلديات

قــام وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بزيــارة تفقديــة إلى
الحديقــة المائيــة أمــس األربعــاء ،اطلــع خاللهــا علــى ســير أعمــال المرحلــة الثانيــة مــن تطويــر

تديره الجماعة بشكل سري ،بحجم استثمارات يتخطى الربع مليار جنيه،

الحديقة المائية.

داخل البالد ،وحق مكتسب للشعب المصري الشقيق.

وقــال الوزيــر خلــف “إن الحديقة المائيــة تعتبر

خطــوة حاســمة ومطلوبــة لوقــف العنــف واإلرهــاب الــذي تديــره الجماعة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

الوقاية خير من العالج
محرر الشؤون المحلية

المطلوبة في حاالت األزمات والكوارث.

والحصــول علــى تعليمــات واشــتراطات الســامة

فــي توقيت مناســب أطلقــت وزارة الداخلية ،من

لمواجهــة أي طــارئ قــد يحــدث ،أمر ضــروري ألي

لإلعالم والثقافة األمنية ،حملة توعية تشــمل كل

األشــخاص وحياتهــم ،فالوقايــة خيــر مــن العالج،

بهــدف تنويــر المجتمــع وتأكيد جهوزيــة اإلدارات

االســتعدادات يوفــر الجهــد والعمــل علــى إصــاح

خالل جهازها اإلعالمي المتمثل في اإلدارة العامة

مجتمع؛ ألن ذلك يســهم في الحفاظ على ســامة

وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي؛

وقيــراط وقايــة خيــر مــن قنطــار عــاج ،واتخــاذ

المعنيــة بــوزارة الداخليــة والتوعيــة باإلجــراءات

األمور.

وقــال “تبلــغ كلفة المرحلة الثانية من المشــروع

مشــروعً ا فريــ ًدا مــن نوعــه لمــا لــه مــن قيمــة

مليونيــن و 634ألــف دينــار ،وأن مــن المؤمــل

تاريخيــة عريقــة فــي ذاكــرة األهالــي ومرتــادي

االنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة فــي الربــع الثاني

الحديقــة ،حيــث تبلــغ مســاحة الحديقــة 6

من العام المقبل”.

هكتــارات ،وقــد تــم تصميــم الحديقــة بالحفاظ

واطلــع الوزيــر خلــف فــي الزيــارة التــي قــام بها

علــى المعالــم التاريخيــة للحديقــة متمثلــة فــي

برفقــة وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات نبيــل

المماشــي والمســطحات المائيــة الموجــودة

أبــو الفتح والوكيل المســاعد للخدمــات البلدية

واألشجار المعمرة”.

المشــتركة وائــل المبــارك وعدد من المســؤولين

كمــا كشــف خلــف خــال الجولــة عــن انتهــاء

ومقــاول المشــروع داون تــاون لإلنشــاءات

المرحلــة األولــى مــن تطويــر الحديقــة المائيــة

للوقوف على اهم تطورات المشــروع الذي يعد

والتي تشمل إعادة بناء السور وغرفة الحارس

من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها

وغرفة الكهرباء بتكلفة  300ألف دينار ،مشــيرًا

حاليا في العاصمة.
الوزارة
ًّ

إلى أن  % 25من أعمال المرحلة الثانية قد تم
االنتهاء منها.

وأوضــح “أن الحديقــة المائيــة تعتبــر مشــروعً ا
فريــ ًدا مــن نوعــه لمــا لــه مــن قيمــة تاريخيــة

منعا لـ“الفساد” ..شروط خاصة لمساج الرجال

اســـتـــبـــدال مــســمــى مــمــشــى االســـتـــقـــال لــــ “نـــاصـــر بـــن حــمــد”
سيدعلي المحافظة

حيــث تبلــغ مســاحة الحديقة  6هكتــارات ،وقد

موروث الحديقة المائية التاريخي”.

تــم تصميــم الحديقــة بالحفــاظ علــى المعالــم

وأردف “أن مشــروع الحديقــة المائيــة مــن

التاريخيــة للحديقــة متمثلــة فــي المماشــي

المشــاريع الترفيهيــة المهمــة فــي البحريــن،

والمســطحات المائيــة الموجــودة واألشــجار

حيــث إن الحديقــة ســتخدم كل المواطنيــن

المعمــرة” .وأضاف “كمــا تحظى باهتمام خاص

والمقيمين ،مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن

من لدن رئيســة المجلــس األعلى للمرأة صاحبة

اســتراتيجية الــوزارة لزيــادة الرقعــة الخضــراء

الســمو الشيخة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

في المملكة”.

 248منشأة تابعة لـ “الشباب والرياضة”
سيدعلي المحافظة
اســتعرض ممثلــون عــن وزارة الشــباب والرياضة خالل االجتمــاع االعتيادي
لمجلس بلدي الجنوبية مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلنشــاء
 100ملعب في الفرجان.

مــرر مجلــس بلــدي الجنوبية مقترحا يقضي بوضع اشــتراطات خاصة لممارســة مهنة المســاج
في الصالونات الرجالية.
جــاء ذلك خــال اجتماع المجلــس االعتيادي

والتدليــك الرجالــي فــي الترخيــص؛ بوصفهــا

األخيــر للــدور األول مــن الفصــل التشــريعي

أنشطة ذات طبيعة خاصة ،تتحقق من خاللها

الخامــس ،حيث بــرر المجلــس مقترحه بكون

شــروط الترخيــص والرقابــة عليهــا من جانب

مهنــة المســاج والتدليــك عمــل فنــي بحــت،

الجهات ذات العالقة.

ويتطلــب أشــخاصا متخصصيــن تجيــد هــذا

وأشــار مقــدم المقتــرح رئيــس المجلــس بــدر

الفن ،وهو ما ال تتوفر عليه عدد من المحالت

التميمــي إلــى دور تطبيــق هــذا المقتــرح فــي

التــي اســتغلت هــذه المهنــة؛ لتحــول محالتها

حمايــة الزبــون مــن أيــة أخطــاء أثنــاء عمليــة

إلى بؤر لممارسة الرذيلة.

التدليــك ،ممــا قــد تتســبب بعاهــة أو ضــرر ال

ودعــا المجلــس إلــى االســتفادة مــن مركــز

يحمــد عقباه .إلــى ذلك ،أقــر المجلس مقترحا

البحريــن للعــاج الطبيعــي التابــع لــوزارة

يقضي باســتبدال مســمى ممشــى االســتقالل

الصحــة؛ لتأهيــل وتدريــب الراغبيــن فــي

إلــى ممشــى الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة؛
ً
تقديــرا لمكانــة ســموه فــي قلــوب الشــباب

ممارســة هاتين المهنتين وفق أســس وقواعد

عريقــة فــي ذاكــرة األهالــي ومرتــادي الحديقة،

قرينــة عاهــل البــاد التــي أكــدت الحفــاظ على

منضبطة.

خاصــة والشــعب عامــة ،إلــى جانــب مــا حققه

وانتهــى إلــى أن يتــم معاملــة الصالونــات

مــن إنجــازات رياضيــة فــي جميــع المحافــل

الرجاليــة التــي تمــارس أنشــطة المســاج

العالمية.

“الحقوق” تتفقد مراكز التوقيف
ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــدت لجنــة حقــوق األشــخاص

الزيــارات الميدانيــة المعلنــة وغيــر

المقيــدة حريتهــم اجتماعهــا العــادي

المعلنة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان،

الثالــث برئاســة حميــد أحمد حســين،

والتثبــت مــن جــودة الخدمــات

وعضويــة دينــا عبدالرحمــن اللظــي،

الصحية المقدمة للمرضى النزالء في

وروضــة ســلمان العــرادي بمقــر

المستشفى.

المؤسســة بضاحيــة الســيف ،حيــث

كما وتدارســت اللجنة خطط زياراتها

ناقشــت اللجنــة فــي بدايــة اجتماعها

القادمــة ،والتــي تضمنــت زيــارات

تقريــر الزيارة المعلنــة التي قامت بها

عــدد مــن مراكــز التوقيــف والحبــس

المؤسســة الوطنيــة إلــى مستشــفى

االحتياطــي ،وذلــك لمــا توليــه اللجنة

الطــب النفســي ،والتــي شــارك بهــا

مــن أهميــة في ســبيل حصــول جميع

أعضــاء اللجنــة ،وذلــك بموجــب

الموقوفيــن

علــى

الصالحيــات الممنوحــة للمؤسســة،

الضمانــات التــي كفلتهــا التشــريعات

والتــي خولتهــا صالحيــة عمــل

الوطنية والقوانين الدولية.

والمحتجزيــن

لقطة جماعية بمناسبة ختام اجتماعات الدور التشريعي األول

واســتعرض المجلــس فــي ســياق ذي صلــة

الســيارات عبــر اســتغالل بعــض المســاحات

المقتــرح الــوارد مــن وكيــل شــؤون البلديــات

المحاذية للمشــروع ،وتجنب دخول ســيارات

نبيــل أبــو الفتــح بإنشــاء مشــروع ترفيهــي

المرتاديــن داخل المشــروع ،إلــى جانب العمل

استثماري على شارع االستقالل.

علــى توفيــر نــوع محــدد مــن األشــجار التــي

وأبــدى أعضــاء المجلــس تأييدهــم للمقتــرح،

يمكــن لهــا أن توفــر الظــل لمرتــادي المنتــزه،

ومؤكديــن علــى بحــث إمــكان زيــادة مواقــف

وحماية منطقة ألعاب األطفال.

وأشــار ممثلو الــوزارة إلى أهمية هذه

عــدد  248منشــأة تابعــة لهــا بمختلف

المالعــب فــي اكتشــاف الكثيــر مــن

المحافظــات 58 ،منهــا فــي محافظــة

المواهــب الرياضيــة وصقلهــا ،حيــث

المحــرق ،و 23منشــأة بالمحافظــة

أدى تناقصهــا إلــى انخفــاض نتاجهــا

الشــمالية ،و 98منشــاة بمحافظــة

الــذي كان يــزود األنديــة البحرينيــة

العاصمــة ،إلــى جانــب  69منشــأة في

بالمواهب الرياضية الناشئة ،مما دفع

المحافظة الجنوبية.

األطفــال والشــباب للجوء إلــى اللعب

وتنوعــت المنشــآت بيــن االســتادات

في ســاحات غير مهيأة وتفتر شروط

الرياضيــة،

والقاعــات

السالمة.

متعــددة

وقــدم ممثلــو الــوزارة عرضــا تضمــن

الســباحة ،وصــاالت األلعــاب البدنيــة،

مســوحات تبين نســب توزيع الشباب

ومالعــب

الصناعــي،

واألنديــة،

االســتخدامات،
الحشــيش
لحشــيش

وبــرك

علــى مختلــف محافظــات المملكــة،

ومالعبــا

وتوزيــع المنشــآت التابعــة للــوزارة

والمالعــب

بمختلف مناطق المملكة.

االســتعمال ،والصــاالت الثقافيــة،

وأظهــر التقريــر أن الــوزارة تملــك

والمراكز الشبابية.

الخارجيــة

الطبيعــي،
متعــددة

زيارات للمحافظات ومحاضرات عن الوقاية من المخدرات

فــعــالــيــات وبـــرامـــج “الــمــعــســكــر الــصــيــفــي” تستمر لــلــيــوم الــرابــع

المنامة  -وزارة الداخلية

اســتمرارًا لفعاليــات المعســكر الصيفــي ،الذي يعد أحــد اآلليات التنفيذيــة لتفعيل مبادرات
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة (بحريننــا) ،تواصلــت
األنشــطة والبرامــج لليــوم الرابــع ضمــن خطــة المعســكر الــذي تنظمــه األكاديميــة الملكيــة
للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”.
وفي هذا اإلطار ،واصل المشاركون زياراتهم

كما قامت مجموعة أخرى من الطلبة بزيارة

لمحافظــات المملكــة؛ بهــدف تدريبهــم علــى

المحافظــة الشــمالية والتــي نظمــت للطلبــة

المشــاركة االجتماعيــة والمســاهمة فــي

ورشــة عمل بعنوان “مســرح األحالم”؛ بهدف

اكتشــاف مواهبهــم وطاقاتهــم وتعزيــز

تعريفهــم بأهميــة المســرح ودوره في تغذية

خبراتهــم ،حيــث قامت مجموعــة من الطلبة

الشــعور والوجــدان ،ونقــل األفــكار والتعبيــر

بزيارة محافظة المحرق ،زرعوا خاللها عددا

عنهــا بطــرق حضاريــة ،إضافــة لتدريــب

مــن األشــجار بمدرســة العروبــة االبتدائيــة

الطلبــة علــى األداء الحركــي فــوق خشــبة

للبنــات ،بجانــب حملــة للنظافــة على ســاحل

المســرح ،والتعرف على عناصر الشخصيات

من فعاليات المعسكر الصيفي في اليوم الرابع

الســاية بالبســيتين ،إذ تهــدف هذه األنشــطة

وتجسيدها على المسرح.

تعزيــز الوعــي الشــامل بمخاطــر المخــدرات

المبذولــة لمكافحــة هذه اآلفة ،كمــا قام عدد

لتعزيــز حــس المســؤولية وخدمــة المجتمع،

مــن جانــب آخــر ،شــاركت مجموعــة مــن

والمؤثــرات العقليــة ،وآثارهــا الســلبية

مــن المختصيــن بتقديــم التوجيــه واإلرشــاد

وغــرس قيــم العمــل بــروح الفريــق الواحــد،

الطلبــة فــي محاضــرة توعوية عــن مكافحة

الخطيــرة علــى الفــرد والمجتمــع ،ونشــر

واإلجابــة علــى جميــع استفســارات الطلبــة

واع معطــاء
والمســاهمة فــي تنشــئة جيــل
ٍ
لوطنه.

المخــدرات فــي قاعــة الشــيخ عبدالعزيــز

الثقافــة الرافضــة لهــا بيــن مختلــف الفئــات
ً
فضــا عــن تعزيــز التواصــل مــع
العمريــة،

بشــأن مشــاكل اإلدمــان والمؤثــرات العقلية،
ً
فضــا عــن توزيــع المطويــات التثقيفيــة

الجمهــور بمــا يحقــق التكامــل فــي الجهــود

والتوعوية.

بجامعــة البحريــن ،والتــي تهــدف إلــى
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للتواصل17111509 :

“ البـحـريــن الطبـيـة” تقيـم حـفـل التخريــج الـعـاشــر

تـــــكـــــريـــــم الــــطــــلــــبــــة الــــمــــتــــفــــوقــــيــــن فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــتـــخـــصـــصـــات

احتفلـ�ت الكليـ�ة الملكيـ�ة للجراحين في إيرلندا  -جامعـ�ة البحرين الطبية( )�RCSI Bah
 )rainيوم أمس بحفل التخريج الســنوي العاشــر الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأنــاب رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الجراحيــن الملكيــة فــي ايرلنــدا كينيــث

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

ميلــي ،ورئيــس جامعة البحريــن الطبية،

خليفــة ،مستشــار صاحــب الســمو الملكــي

ســمير العتــوم ،يكــون الخريجــون قــد

رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان بــن

حصلــوا علــى درجتين علميتيــن ،واحدة

خليفــة آل خليفــة ،لحضــور حفــل تخريــج

من جامعة البحرين الطبية واألخرى من

كليــة الطــب الصباحــي الــذي شــهد تخــرج

جامعة ايرلندا الوطنية.

 134طبيبــا ،وهــو أكبــر عــدد مــن األطبــاء

وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام الحضور،

تخرجــه الجامعــة منــذ تأسيســها.وحضر

هنــأ ميلــي الخريجيــن علــى إنجازاتهــم

حفــل تخريــج كليــة التمريــض والقبالــة،

وأشــاد بالعالقــة القائمــة بيــن الكليــة

الــذي أقيــم بعد الظهر وشــهد تخريج 85

الملكيــة للجراحيــن فــي أيرلنــدا ومملكة

ممرضــا وممرضــة ،وزيــرة الصحــة نائبــة

البحرين.

راعي الحفل فائقة الصالح.

ومن جهتــه ،هنأ العتوم الخريجين وعبر

وقــد رحــب حفــل التخريج الــذي نظمته

عن امتنانــه ألصدقائهم وأفراد عائالتهم

جامعــة البحريــن الطبيــة بحضــور أكثــر

الحاضرين على دعمهم لهم ومســاندتهم

من  1000شــخص من أساتذة وموظفي

في تحقيق هذه اإلنجازات.

الجامعــة وضيــوف وكبــار الشــخصيات

وكما هو معتاد ،كرم حفل التخرج الطلبة

ومسؤولين حكوميين ،وعائالت الطالب

المتفوقيــن علــى أدائهــم المتميــز أثنــاء

وكبــار ممثلــي الكلية الملكيــة للجراحين

ســنوات التدريب الدراســي ،وقد تميزت

في ايرلندا في دبلن.

في هذا المجال مريم جميل ناصر ،التي

وأيضــا مــن ضمــن الحضــور كان أميــن

نالــت الميداليــة الذهبيــة ألعلــى درجات

ســجالت جامعــة إيرلنــدا أتراكتــا هالبــن،

تحصيــل علمــي فــي الجامعــة باإلضافة،

ورئيــس الكليــة الملكيــة لألطبــاء فــي

وجائــزة أعلى درجة في الســنة األخيرة،

ايرلنــدا ،مــاري هورقــان ،ورئيــس جامعة

وجائــزة نيــال أو هيجينــز فــي الجراحة،
ً
ايضــا علــى جائــزة جيمــس
وحصلــت

تحــدث عــن التعــاون والشــراكة بيــن
ً
وتحديــدا فــي مجال
البحريــن وايرلنــدا

فينوكان في الطب.

إيرلنــدا الوطنيــة ،موريــس مانينــغ ،الذي

وتــم منــح جائــزة جــون مورفــي فــي

وتــم منــح الميداليــة الذهبيــة فــي

التعليم العالي.

أمــراض النســاء والــوالدة الــى الدكتــورة

في ماجســتير التمريض ستيفاني جوان

بكالوريــوس التمريــض الــى دانــة أحمــد

مانتلــي ،بينمــا فــازت مهــا عبدالــرؤوف

وبتســلمهم شــهاداتهم مــن رئيــس كليــة

نبيلة مان عيسى.

العبادي ،وحــازت على الميدالية الذهبية

البلوشــي بجائــزة رفيــدة اإلســامية في

التمريض.

دفاع البحرين بينما نالت بســمة المناعي

ً
وايضــا تم منح جائزة المعلم اإلكلينيكي

مــن مجمــع الســلمانية الطبــي بجائــزة

الــى اروى محمــد مــن مستشــفى قــوة

المحاضر االكلينيكي.
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“ ...”Annabelleأكثر العرائس رعبا في البحرين

قصة حقيقة لدمية مســكونة يعود تاريخها إلى العام 1970
طارق البحار

ســيفرح عشــاق الغمــوض والرعب بوصول فيلــم “ ”Annabelleلشــركة البحرين

أكدت جنيفر لوبيز ،عبر

للســينما وفوكــس ســينكو بعــد طــول انتظــار لمشــاهدة الجــزء الجديــد من قمة

قناتها على “يوتيوب” ،أنها

أفالم الرعب والغموض ،حيث اقامت الشركة عرضا خاصا له في سينما الستي

ستتزوج العام  2020من

سنتر بدعوة خاصة لـ “البالد” لحضور الفيلم في اجواء من الرعب.

نجم البيسبول األميركي
السابق وخطيبها أليكس
رودريغيز ،وستقيم
مراسم الزفاف داخل
الكنيسة.
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الجــزء الثالث من إخراج جــاري دوبيرمان،

بــروح فتاة ميتة اســمها “أنابيــل” ،وتتواجد

وفــى المجمــل تــدور قصــة الفيلــم حــول

الدميــة فــي صنــدوق زجاجــي فــي متحــف

الدميــة التــي يحتجزها الزوجان إد ولورين

“وارينــز” في والية كونيتيكت األمريكية ،و

واريــن ،فــي غرفــة التحــف الخاصــة ،داخل

يعتبر الفيلم هو الجزء الثالث الذي يتحدث

صندوق زجاجي محكم الغلق بركة مقدسة

عــن الدمية ،وذلك بعد فيلمي “”Annabelle

مــن كاهــن ،ولكــن تســتيقظ آنابيــل وتضــع

عــام  ،2014و””Annabelle: Creation

أمامهــا هــدف جديــد وهــى جــودى ابنــة

عــام  ،2017بينمــا يحتــل المركز الســابع في

إد ولوريــن البالغــة مــن العمــر  10ســنوات،

سلســلة أعمــال “Conjuring Universe”.

باإلضافــة إلــى جليســتيها ويقدم الشــر بكل

 ،”“Annabelle Comes Homeوهــو مــن

تفاصيله الشــيطانية داخل هذه الغرفة في

تأليــف وإخراج جاري دوبرمان في تجربته

احــداث تجــرى بليلــة واحــدة مــن ســيطرة

اإلخراجية األولى ،وشارك في كتابة القصة

الشــيطان واالرواح والذكريــات االليمــة في

جيمــس وان ،ويشــارك فــي بطولتــه كال من

مكان واحد.

ماديســون إســمان ،ماكينــا جريــس ،باتريك

ويحكــي الجــزء األول والثانــي عــن صانــع

ويلسون ،وفيرا فارميجا.

الدمــى وزوجتــه ،اللــذان اســتدعيا روح

بدأ العمل على الفيلم في أكتوبر  ،2018في

ابنتهــم أنابيــل البالغــة مــن العمــر  7ســنوات

مدينة لوس أنجلوس ،وفى  7ديسمبر أنهى

والتــي توفيت في حادث ســيارة مأســاوي.

باتريــك ويلســون تصوير مشــاهده ،وبعدها

وقــد حقــق هــذان الجــزءان نجاحــا تجاريــا

بأســبوع تــم اإلعــان عــن انتهــاء التصويــر

ضخمــا ،بالرغم من أن ميزانيتهما منخفضة

بالكامل.

بلغت ستة ماليين دوالر.

القصة الحقيقية ألنابيل

فيلــم “ ”Annabelleمــن بطولــة فيــرا
فارميجــا ،مكينــا جريس ،باتريك ويلســون،
إميلي بروبست ،ماديسون إيسمان ،ستيف
كولتــر ،كاتــي ســاريفي ،إدي ج .فرنانديــز،

محمد حسين في “البحرين للسينما”
يعرض في شــركة البحرين للســينما

الفنــان مــي ســليم ،وســمير صبــري،

وفوكــس ســينكو حاليــا الفيلــم

وبيومــي فــؤاد ،ومحمــد ثــروت،

الكوميــدي للنجــم محمــد ســعد

وفريــال يوســف ،ودينــا محســن

بعنــوان “محمــد حســين” ،وتــدور

“ويــزو” ،وحمــدي الوزيــر ،وآخــرون،

أحــداث الفيلــم حــول ســائق يعمــل

وهو من إخراج محمد علي ،وتأليف

في فندق كبير ،ويقوم بدوره الفنان

شريف عادل ،وإنتاج أحمد السبكي.

محمــد ســعد ،يتــورط مــع رجــال

وبــدأ عــرض الفيلــم عفي مصــر أول

المافيــا ويحــدث بينهــم مطــاردات

أيــام عيــد الفطــر الماضــي وســط

كثيرة ،ويتم اتهامه في قضية قتل.

افــام عربية كثيرة مثل “كازابالنكا”

فيلــم “محمــد حســين” يشــارك فــي

و”الممــر” و”ســبع البرمبــة” و”حملــة

بطولتــه بجانب محمد ســعد كل من

فرعون”.

ســادي كاتارينا ،جيمس ويليام باالرد ،ومن
تاليف جيمس وان.
الفيلم مأخوذ عن أسطورة الدمية “آنابيل”،
والتــي قــال المحققــان فــي علــوم الخوارق
الزوجــان إد ولوريــن وارن إنهــا مســكونة

ً
وفقــا لموقع “ذا ميرور” ،يعود تاريخ الدمية
إلــى العــام  ،1970عندمــا اشــترتها إحــدى
األمهــات البنتهــا “دونــا” مــن متجــر قديــم
وقدمتهــا كهديــة في عيد ميالدهــا ،فرحت
دونــا بالهدية وأخذتها معهــا إلى بيتها الذي
تســكنه برفقــة صديقتها إينجــي ،إال أنها لم
تــدرك وقتهــا كيــف ســتحول هــذه الدميــة
حياتهما إلى جحيم.

لــم تبال الفتاتان فــي البداية لحركة الدمية

علــى غــرار “ســاعدونا” .لــم تتوقــف األمــور

مــن مــكان آلخــر ،وكانتــا تحــاوالن إيجــاد

المرعبــة عنــد هــذا الحــد ،حيــث وجــدت

المبــررات دائمً ــا ،إال أن الرســائل الغريبــة

دونــا دمً ــا على يدي الدميــة بعد عودتها من

المكتوبــة بخــط يــد طفولــي أثــارت فــي
ً
الحقــا،
قلبيهمــا الشــك منــذ بــدأت بالظهــور

العمــل في إحدى المــرات ،مما دفع الفتاتين
إلــى أقصــى حــاالت الجنــون ،وقررتــا طلب

وكانــت تحمــل فــي كل مــرة جملــة مختلفة

مساعدة وسيطة روحية.

المنتصر بخير

مهرجان رم المسرحي

تشويق نيللي

انتشــرت مؤخرا على نطاق واسع شــائعة وفاة الفنان المصري

انطلقــت الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان “رم” المســرحي األردني،

شــوّقت الفنانة نيللي كريم متابعيها عبر حســابها الخاص على

بسبب ظروفه المرَضية التي يمر بها

محمد القاســمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بإقامة

صورة تجمعهما ،وعلقت عليهــا كاتبة“ :صورة رائعة مع هند

المنتصــر باللــه ،الــذي ابتعد عــن الفن منذ ســنوات طويلة
وفي تصريحات أكــد نقيب الممثلين الفنان أشــرف زكي أن

ما يتداول “ما هو إال شــائعة ســخيفة والفنان بخير ويتواجد

في منزله وســط أهله” ،موضحا أن شــائعات وفــاة الفنانين

أصبحت منتشــرة بشــكل كبير بســبب كثــرة مواقــع التواصل
االجتماعي ،والتي ال يوجد عليها رقابة ،على حد قوله.

لعمل جديد مع الفنانة هند صبري حيث نشــرت
ٍ
“إنســتغرام”

وذلك ضمن مبادرة صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن

بعمل فني جديد
ٍ
صبري ..قريبًا” ،ما يعني أنها ســتُطل معها

مهرجانات محلية عربية .وأكد حسين الخطيب نقيب الفنانين

يُرجّ ح أن يكــون الجزء الثاني من فيلم “الفيــل األزرق” المقرر

رئيس اللجنة العليا للمهرجان أهمية المبادرة في رفد الساحة

طرحه في موســم عيد األضحــى .ويضم الجــزء الثاني من هذا

الفنية بمواهب ورؤى وحالة مســرحية فاعلــة والبناء على نجاح

الــدورة األولــى .وذكر الخطيب أنــه حرص ًا على االلتــزام بالتعليمات

وتطبيق المعايير الدقيقة اختارت اللجنة الفنية ستة عروض من أصل عشرة.
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الفيلم الذي تنتجه شركة “سينرجي” نفس فريق عمل الجزء األول
وهم إلى جانب المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

1950
الواليات المتحدة تتخذ قرارً ا بإرسال قوات أميركية لشبه القارة الكورية

1954
افتتاح أول مفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو

1967
تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن

يسيطرون على

1977

مدينة تبريز
والتي تعتبر

اإلعالن عن استقالل جيبوتي

أحد أهم مدن الدولة

1991

الصفوية وذلك في عهد
السلطان سليمان القانوني

القوات اليوغوسالفية تغزو جمهورية سلوفينيا

الميزان

الحمل
ال تكن عرضة لالنتقادات بشكل يومي

تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثق ًا بنفسك

العقرب

الثور
افعل الصواب الذي تراه مناسبا اليوم

تدعمك الظروف ألخذ وضعك نحو المستقبل

القوس

الجوزاء
قلل من السهر فهو مضر بالصحة

السرطان

إنك ال تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي

الجدي

مناقشات مهمة تحدد مصير العالقة المستقبلية

األسد

راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّ بين

الدلو
أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم

العذراء

حاول أن تكون متأني ًا جد ًا في اختيار خطواتك

الحوت
حالة من االنحطاط الجسدي ،قد يكون السبب

ابتعد عن الطعام الدسم خصوص ًا في المساء

tariq_albahhar
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كيــف تطــورت التكنولوجيــا بيــن  2009و2019؟
مــع بدايــة العــام  ،2019انتشــرت صيحــة مميــزة علــى االنترنــت يقــوم فيهــا العديد من
األشــخاص بنشــر صــور ألنفســهم فــي الوقت الحالــي مقارنة بعشــرة أعــوام مضت في
 ،2009لــذا وفــي الســياق ذاتــه ،ســنقدم لكــم مقارنــة مشــابهة ولكــن لعــدد مــن أجهزتنا
المفضلة من هواتف وسماعات.
كان جالكســي  i7500يأتــي مــع ذاكــرة
داخليــة بحجــم  8جيجابايت ،حيث كان
يمكنــك تصفــح االنترنــت عبــر زر توجيــه
كبيــر ذو صوت ضغطــات واضح ،قبل أن
نصــل لصيحــة الهواتــف ذات الهيــكل
الزجاجــي بالكامــل مــع شاشــات
لمســية بأقل عدد ممكن من األزرار
ومــع ســعات تخزيــن تصــل إلى 1
تيرابايــت بشــكل مذهــل مثــل
جالكسي نوت .9
رغــم أن آيفــون  3GSكان
يأتــي مــع ظهــر زجاجــي،

» »قالت النجمة العالمية أديل ،عبر حسابها إن العام المقبل سيكون مهما
جدا ،حيث وعدت بإنفاق كل ما تملكه على نفسها ،وذلك خالل حفل عيد
ميالدها الحادي والثالثين ،ويأتي هذا الفيديو بعد انفصالها عن زوجها
سيمون كونيكي .وخالل الموعد النهائي لجولة فرقة سبايس غيرلز في
لندن ،ظهرت أديل بإطاللة راقية في فيديو التقطته مع نجمات الفرقة
وهن يرقصن في الممرات.

إال أن شاشــته األماميــة
ذات قيــاس  3.5إنــش
ال يمكــن مقارنتها على
اإلطالق مع شاشة XS
ماكــس الحاليــة بحجــم  6.5إنــش من دون
أي أزرار في الواجهة.

لميس سلطان تطلق
أغنيتها “ايه وربي”

“هـديـة” مـن عبـدالـلة تقـي لـجمهـوره

كان  iMacواحــد مــن أكثــر الحواســيب
ً
تقدمــا عنــد الكشــف عنــه فــي
المكتبيــة
 ،1995حيــث نجد أن الحواســيب الحديثة
ً
تمامــا ،كما أنهــا أقوى من
تختلــف عــن هــذا
تتحمــل أعمــال المصممــون المحترفون مع

أطلقــت الصــوت الواعــد الفنانــة لميــس ســلطان
أغنيــة جديــدة حملت عنوان “ايــه وربي” متعاونة
بهــا مــن ناحيــة الكلمــات مــع الشــاعر “بــرق” ومــن

بعــد أن انتقــد أداءهــا لألغنيــة دون أن
يســميها حيث ّ
علق على أحد الفيديوهات

ومــن إنتــاج وتوزيــع “ريــڤ ليجــر”Rêve Leisure

التــي ظهــرت فيــه وهــي تغنــي األغنيــة
قائــاً ”:أقســم باللــه العظيــم بأنــي كرهــت

أعمالهــا وجميع إنتاجاتهــا الغنائية .وقامت لميس

اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة”.

ســلطان بطــرح أغنيتهــا الجديــدة “ايــه وربــي” من

وكتبــت شــمس عبــر صفحتهــا الخاصــة

خــال قناة “تيونــز” في موقع “اليوتيوب” راســمة

علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي
ً
قائلة”:شــويعر ماعنــده غيــر كلمــات اغنية

أثنــى عليــه الكثيــر مــن صنــاع األغنيــة الخليجيــة
والعربيــة ،لتؤكــد ســعادتها بخطواتهــا االحترافية
الجديــدة التــي تقــوم بهــا تحــت إدارة أعمالهــا
الجديــدة “ريــڤ ليجــر” حيــث قالت“ :ســعيدة أوالً
بإطالقي أغنية بهذا المستوى الفني العالي”.

قــال المطــرب المتميــز وصاحــب الصــوت الجميل عبــدهللا تقي انه يعمــل حاليا
على مشــروع اغنية جديدة ســترى النور قريبا وهي عبارة عن “ هدية” للجمهور
علــى حــد وصفــه ،مضيفا بأنه دائما يحرص على تقديم كل ما هو متميز لمحبيه
ومستمعيه وال يرضى إال بالعمل القوي الذي يدخل الى القلب مباشرة.
يجــدر بالذكــر أن للمطــرب تقــي أعمــال

والحــان يوســف جناحــي وتوزيــع

كثيــرة عــى موقــع اســمريكا ســاوندز

ومكســاج عــارف عامــر ،وماســترتنغ

منهــا اغنيــة

أن ســماعات آبل أصبحت الســلكية بشــكل
ومتعة.

عبدالعزيــز الســالم ،صاحب أغنيــة “يا دار”

لنفســها خــط فني يليــق بصوتها وإحساســها الذي

أحدث ما وصلت إليه التقنيات ،حيث نجد
كامــل لتوفيــر تجربة اســتخدام أكثر راحة

ر ّدت الفنانة شــمس الكويتية على الشــاعر

لإلنتــاج الفنــي والموســيقي والتي ســتقوم بادارة

اذن ســلكية ،ولكننــا نقــارن هنــا بيــن

تلــك القديمــة بعــدة مــرات مضاعفــة كــي

شمس ترد
على السالم

الحان وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور،

شاشات فائقة دقتها .5K
رغم أن آبل ال تزال تقوم ببيع ســماعات

ناتاشا تبدع أمام
الجمهور السعودي

وحدة في حياته انســان مجهول وهذا مو
عيــب وال غلــط بــس غلطتــه ان حب يعيد
االضواء لنفسه من خالل التهكم والتسلق
علــى نجومية االخرين  .على العموم النور
تجــي عليــه الفراشــات والحشــرات وهــذا
قدر النور الكل يبغى من شعاعه.

أشعلت الفنانة اللبنانية ناتاشا مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض خالل
حفلها األخير .ولفتت ناتاشــا األنظار بإطاللتها المميزة على المســرح ،حيث
ً
جدا.
حضر الحفل ما يقارب الـ  3000شخص .وقد كان تفاعل الجمهور كبيرا

بعنــوان “تعــال” جلســة

جاســم محمــد وجيتــارات ســعد العبــار

وفــي ختــام وصلتهــا الغنائيــة

وشــكرت جمعيــة اصدقــاء العبــي

نظــام اســتوديو ،األغنيــة األصليــة

وتم تسجيل االغنية في استوديوهات

شــكرت ناتاشــا الجمهور الســعودي

كرة القدم ووعدت ناتاشا مستقبال

للمطربين على جاسم ومحمود التركي

ســاوندز .وغيرهــا الكثيــر مــن األعمــال

علــى تفاعله الكبير وحبــه لها وكما

بتكــرار

بفعاليــات

ومصطفــى العبــدهللا  ،وأغنيــة بعنــوان

ويعتبــر المطــرب تقــي مــن أنشــط

خصــت بالشــكر المستشــار تركــي

الســعودية

“مــا أصــدق” مــن كلمــات علــي البراهيم

المطربين الشباب على الساحة.

آل الشــيخ رئيــس هيئــة الترفيــه

السعودي بشكل متواصل.

مهرجان صيف البحرين ينطلق بجانب قلعة الفاتح

الصائغ :أتمنى عودة عجلة اإلنتاج للدوران

( ،)Design Creativeشــركة بابكــو ،شــركة

وأفادت الصائغ لموقع الراي بأن دورها

إبراهيــم كانــو AA Car Rentals ،وعليــا

في العمل جديد عليها ،ولم تتعود على

أشــهر مــن التحضيــرات ،تســتعد هيئــة
بعــد
ٍ
البحريــن للثقافــة واآلثــار إلطــاق مهرجــان

فــاورز .كذلــك ســاهم فــي إنجــاح المهرجان

صيف البحرين في نســخته الحادية عشــرة،
يــوم غد الخميس الموافق  27يونيو 2019م

كل مــن مركز عيســى الثقافــي ،مجلة وطني،
ّ
الصحــة ،وزارة شــؤون الشــباب
وزارة

تأديته في السابق ،كما اعتبرته تجربة
مثمــرة وناجحة بكل المقاييس“ ،وهذا

فــي تمــام الســاعة  5:00مســاءً فــي خيمــة
ّ
نخول التي أقامتها الهيئة هذه المرة بجانب

والرياضــة ،المؤسســة الوطنيــة لحقــوق

قلعــة الشــيخ ســلمان بــن أحمــد الفاتــح فــي

اإلنســان ،المحافظــة الجنوبيــة والمجلــس

مدينــة الرّفــاع .ويتزامــن مهرجــان صيــف

األعلــى للبيئــة .وإضافــة إلى ذلك فقد شــارك

قليلة على خشبة نادي النسر الذهبي

فــي إثــراء برنامــج مهرجــان صيــف البحرين

فــي ســلماباد فــي مملكــة البحريــن،
ً
وفقا لكالمها”.

البحريــن هــذا العام مع برنامــج هيئة الثقافة
لالحتفــاء بالمنجزات اإلنســانية والحضارية
لمملكة البحرين بعنوان “من يوبيل إلى آخر”،

ويســتمر لمــدة شــهر كامــل حتــى  27يوليــو
القــادم فــي خيمة ّ
نخول بالرّفاع من الســاعة
يوميــا مــا عــدا
 5:00وحتــى  9:00مســاءً
ً

جمهوريــة إندونيســيا ،ســفارة الجمهوريــة

مجموعــة مــن العــروض واألنشــطة

مايســترو للصــوت والضــوء وشــركة mii2
لإلنتــاج .ومــا بيــن خيمــة ّ
نخــول فــي الرّفاع

ويأتي مهرجان صيف البحرين 2019
بدعــم مــن كل مــن :شــركة البــداد العالميــة،
ســيباركو ( ،)Cebarcoاســتوديو عمّ ــار بشــير
لإلبــداع الفنــي ،شــركة ديزايــن كرياتيــف

كمــا أشــادت الممثلــة البحرينيــة
ً
بدءا من الكاتب
بفريــق العمل كافة،

ســفارة اليابــان ،ســفارة فلســطين ،ســفارة

أيــام األحــد .وفــي مواعيــد محــد ّدة فإن

المالئمــة لمختلــف أفــراد العائلــة.

فــي عيــد الفطــر ،وانتهــت قبــل أيــام

كل مــن ســفارة جمهوريــة مصــر العربيــة،

التركية ،سفارة الواليات المتحدة األميركية،

الصالة الثقافية تق ّدم على مدار الشهر

مــا تجلــى إبــان العروض التــي انطلقت

والصالــة الثقافيــة فــي المنامــة ،ســيكون
الجمهور على موعد مع تجارب مميزة قادمة
مــن شــتى أنحــاء العالــم لتصنــع مــن موســم
الصيــف وجهــة ثقافية تعزز الحــراك الثقافي
في مملكة البحرين.

حمــد الشــهابي والمخــرج والعــب
الخــدع الســحرية علــي الثامــر،
باإلضافــة إلــى الفنانين المشــاركين.
نجحــت الممثلــة البحرينيــة نــورة الصائــغ فــي
إبطــال مفعــول الشــر مــن خــال أدائهــا لــدور
“وردة” ،وهي الشخصية التي تمثل جانب الخير

ْ
عــزت الصائــغ غيابهــا
إلــى ذلــك،

عــن الدرامــا التلفزيونيــة إلــى قلــة
األعمــال التــي يُ جــرى تصويرهــا
ً
متمنيــة أن تعــود
فــي المنامــة،

في مســرحية “السحر األسود” ،التي تنتمي إلى

عجلــة اإلنتــاج الفنــي إلــى

مسرح الرعب والكوميديا واالستعراض.

الدوران في البحرين.

المشــاركات
ولقــاء

جمهورهــا
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الشرطة البريطانية تحقق
أمنية “غريبة” لمسنّــة

ع ّبرت عجوز بريطانية لم تخالف القانون قط طوال سنوات عمرها الـ  93عن

أمنيتها األخيرة ،وهي :إلقاء القبض عليها.

ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد ،لم تتأخر عناصر الشرطة عن تلبية هذه
األمنية ،حيث حضرت إلى منزلها وأوثقت يديها واقتادتها لمركز شرطة محلي.
وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل
حاالتها الصحية ،وإنها “رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات األوان”.
وذكرت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم ،وأنها “ودت لو ذاقت
طعم ارتكاب الفواحش” .وأضافت الحفيدة لصحيفة “مانشستر إيفيننغ نيوز”
أن تلك الرغبة تولدت لدى جدتها نتيجة شغفها بالمسلسالت البوليسية وأن
التجربة أبهجتها بقوة ،وفق ما نقلت “رويــتــرز” .وحسبما ذكــرت سميث ،فإن
ضابطين ألقيا القبض على الجدة بينما كانا خارج نوبة عملهما واتهماها بالسطو
على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها لمركز الشرطة المحلي ،حيث قدما لها
الشاي والكعك بدال من إيداعها في زنزانة.

نجما بوليوود مليكة شراوات (يسار) وتشار كابور أثناء الترويج لفيلمهما الكوميدي الجديد “بوو سابكي فاتيجي” في مومباي( .أ ف ب)

نجت من السرقة ..فوقعت بفخ النصب
نجح شرطيون مزيّفون في سرقة  3.6مليون فرنك

أنها مــن جهاز الشرطة ،أبلغت الضحية بــأن الشرطة
ّ
ّ
النصابين استهدفوا المصرف
تحقق فــي شبكة مــن

زيوريخ ،بعد أن أوهموها أن ّ
نصابين يسعون لسرقة

الــذي تــودع فيه أموالها بتواطؤ بعض الموظفين في

أموالها بالتواطؤ مع موظفين في المصرف.

وامت ّدت عملية النصب هذه على أشهر ع ّدة ،بحسب ما

الــمــؤســســة ،وب ــأن حسابها المصرفي مــع ـرّض للخطر.
ّ
وظلت الضحية ّ
تتلقى طوال أشهر اتصاالت يومية من

نقلت وكالة “أيــه تي إس” عن شرطة كانتون زيوريخ

ّ
النصابين الذين طلبوا منها إبقاء هذه المعلومات سرية

(شــمــال ســويــســرا) .وجــرى االتــصــال األول فــي نوفمبر

كي ال تقوّ ض التحقيق .وطلبوا منها أن تجري تحويالت

سويسري ( 3.7مليون دوالر تقريبا) من امرأة تعيش في

الماضي ،عندما قصدت امــرأة ،عرّفت عن نفسها على

مالية منتظمة عبر اإلنترنت؛ للحفاظ على م ّدخراتها.

الفقراء سيتحملون تبعات التغيير المناخي
قال تقرير حقوقي لألمم المتحدة إن
العالم في طريقه إلى “فصل مناخي”

صاعقة تقتل

امرأة روسية في

عاصفة رعدية

تــوفــيــت امـــــرأة روس ــي ــة م ــن ســكــان

يشتري فيه األغنياء خالصهم من

جمهورية بشكورتستان جراء صاعقة

أسوأ تداعيات ارتفاع درجة حرارة

ضربتها أثناء عواصف رعدية ورياح

الكرة األرضية ،بينما يتحمل الفقراء

شديدة اجتاحت المنطقة.

عبئه األكبر.

وق ـ ــال الــمــكــتــب الــصــحــافــي ل ـ ــوزارة

وقـ ــال الــتــقــريــر الـ ــذي أعـ ــده فيليب

الــطــوارئ بجمهورية بشكورتستان

ألـ ــسـ ــتـ ــون ،مـــقـــرر مــجــلــس حــقــوق
اإلنـ ــسـ ــان ال ــت ــاب ــع ل ــأم ــم الــمــتــحــدة

لبقية العالم”.

انــتــهــاكــات واســعــة لحقوق اإلنــســان

الخاص لشؤون الفقر المدقع ،إن من

واســتــشــهــد بــالــفــئــات الــضــعــيــفــة من

وتلبية احتياجات األثرياء وإهمال

المفترض أن يلعب قطاع األعمال

ســكــان نــيــويــورك الــتــي أصبحت بال

الفقراء” ،وفق ما نقلت “رويترز”.

دورا حيويا في التعامل مع التغير

كــهــربــاء أو رع ــاي ــة صــحــيــة عــنــدمــا

وأوضــح التقرير أنه “حتى في ظل

المناخي ،غير أنــه ال يمكن التعويل

اج ــت ــاح اإلع ــص ــار س ــان ــدي الــمــديــنــة

أف ــض ــل الــســيــنــاريــوهــات ســيــواجــه

عليه في رعاية الفقراء.

في  ،2012في حين كــان مقر (بنك

مئات الماليين انعدام األمن الغذائي

وأشــار ألستون في تقريره إلــى أنه

االستثمار) جولدمان ساكس محميا

والـ ــهـ ــجـ ــرة ال ــق ــس ــري ــة واألمـ ـ ـ ــراض

“مــن الممكن أن يــؤدي اإلف ــراط في

بعشرات اآلالف مــن كتل األسمنت

وال ـ ــوف ـ ــاة” .وم ــن ــذ  1980بــلــغ عــدد

االعــتــمــاد على القطاع الــخــاص إلى

ومولد الكهرباء الخاص به.

الــكــوارث المناخية التي منيت بها

سيناريو يقوم على الفصل المناخي

ول ــف ــت الــتــقــريــر إلـ ــى أن االعــتــمــاد

الــواليــات المتحدة وحــدهــا ،والتي

الـ ـ ــذي ي ــدف ــع ف ــي ــه األث ـ ــري ـ ــاء ثــمــن

ال ــح ــص ــري ع ــل ــى ال ــق ــط ــاع ال ــخ ــاص

تبلغ خسائرها مليار دوالر أو أكثر

اإلف ــات مــن الحر الشديد والجوع

للوقاية من الطقس الشديد وارتفاع

 241كــارثــة بخسائر إجــمــالــيــة 1.6

والــصــراعــات ،بينما تتبقى المعاناة

م ــس ــت ــوى الـــبـــحـــار “س ـ ــي ـ ــؤدي إل ــى

تريليون دوالر.

فــي نشرته العاجلة“ :توفيت امــرأة
من مواليد العام  1967في فناء مبنى
سكني بحي مياكينسكي فــي قرية
أنياسيفو”.
وت ــم تــحــذيــر ســكــان الــمــنــطــقــة ،وفقا
للمكتب الــصــحــافــي ،مــن الــعــواصــف
مــســاء  24يــونــيــو .ووص ــل ــت ســرعــة
الـــريـــاح إلـ ــى  21م ــت ــرا ف ــي الــثــانــيــة
مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية.
وتــضــررت  3مناطق في الجمهورية
الروسية ،حيث طارت أسقف منازل
سكنية ومتجر ومدرستين ،وانقطع
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن ع ــدة مناطق
أخرى.

“رضيع الهند” ..مأساة إنسانية في كيس
يبدو أن مخيلة اإلنسان في التخلص من أخيه اإلنسان ،أو ربما ابنه البشري،
تفوق الوصف ،فكل يوم تتفتح مخيلته عن فكرة جديدة ،كما في حالة “رضيع
الهند” .فقد أصدرت شرطة والية جورجيا األميركية شريط فيديو مصورا لطفل
رضيع حديث الــوالدة عثر عليه حيا داخــل كيس بالستيكي في السادس من
يونيو الجاري ،فيما مازال حبله السري مربوطا فيه .وأظهرت لقطات الفيديو،
الذي نشرته الشرطة على اإلنترنت ،عملية إنقاذ الرضيع حديث الوالدة الذي ترك
مهجورا في غابة قرب مدينة كومينغ على بعد نحو  56كيلومترا إلى الشمال
من مدينة أتالنتا ،وفقا لما ذكرته موقع سكاي نيوز البريطاني .وأطلق ضباط
الشرطة ،الذين أنقذوا الرضيع حديث الــوالدة ،اسم “رضيع الهند” ،تيمنا بقصة
ماوكلي ،أو “فتى األدغــال” ،الذي ربته الذئاب في غابة في الهند ،على أمل أن
يشجع أي شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم واإلدالء بها إلى مراكز
الشرطة.

أودع الطفل اآلن في عهدة إدارة خدمات الطفل والعائلة بالوالية ،فيما تستمر
عملية البحث عن والدي الطفل.

من عروض أزياء مرسيدس بنز في مدينة نيويورك

