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المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بن ســلمان آل خليفــة أن ما يحققه أبناء 
البحريــن مــن نجاحات يدعــو للفخــر واالعتزاز.
جاء ذلك لدى اســتقبال ســموه بقصر القضيبية 
البحريــن  جمعيــة  أعضــاء  مــن  وفــدا  أمــس 
البشــرية، يتقدمهــم  المــوارد  للتدريــب وتنميــة 
الرئيــس الفخــري للجمعية رئيــس مجلس إدارة 
وتنميــة  التدريــب  لمنظمــات  الدولــي  االتحــاد 

الموارد البشرية إبراهيم الدوسري.
وألقــت مديــر اإلعــام وتنميــة المــرأة بالجمعية 

حوريــة الديــري كلمة خاطبت فيها ســموه قائلة 
“أنتــم الرمــز الحقيقي الذي بــه نحتذي ونفتدي، 
بوركــت جهودكــم يا صاحب الســمو، نعــم القائد 

ونعم األثر”.

التحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء
أمــر ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
ديــوان الرقابة المالية واإلدارية بالتحقيق في 
آليــة احتســاب فواتير الكهربــاء والماء لجميع 
المشتركين من المواطنين في مسكنهم األول 
)حســاب واحــد( واألفراد والمؤسســات؛ للتأكد 
مــن عــدم وجــود خلــل بمــا فــي ذلــك النواحي 

الفنية والتقنية واإلجرائية.
كمــا وّجــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 

والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  الــوزراء  مجلــس 
لحســابات  العــام  هــذا  فواتيــر  باحتســاب 
يونيــو  ألشــهر  األول  بالمســكن  المواطنيــن 
ويوليــو وأغســطس وفق فواتير نفــس الفترة 
العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية.

وشّدد سموه، خال اجتماع اللجنة التنسيقية 
بقصــر القضيبية أمــس، على ضــرورة التحقق 
أثــرت  ســيبرانية  تدخــات  وجــود  عــدم  مــن 
علــى منظومة الفوترة بهيئــة الكهرباء والماء، 
والتأكــد مــن عــدم اســتغال حســابات األفراد 
خــال  مــن  التجاريــة  المؤسســات  لصالــح 

تمديدات مخالفة لألنظمة والقوانين.
وقــال ســموه إن المســؤولية الوطنية تقتضي 
تكريــس  زيــادة  نحــو  دوًمــا  العمــل  مواصلــة 
مبادئ العدالة والمحاسبة والمسؤولية وتعزيز 
توجهاتنــا الراميــة إلــى اســتدامة مواردنــا بمــا 
يصب في تحقيق تطلعات المواطنين ويدعم 

أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد
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واشنطن - وكاالت

فشلت مساع داخل مجلس الشيوخ األميركي لتجاوز حق النقض “الفيتو” 
الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد تشريع صادق عليه الكونغرس 

كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

ولــم يصل مجلس الشــيوخ إلى غالبية 
لتجــاوز  يحتاجهــا  كان  التــي  الثلثيــن 
حــق النقــض، وصــوت 5 مــن أعضــاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 
53 لصالــح تجــاوز حــق النقــض بينمــا 

امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وكان الرئيــس ترامــب قــد أعلــن فــي 
فــي  قدمــا  المضــي  الماضــي،  مايــو 
صفقــة أســلحة تزيــد عــن 8 مليــارات 
دوالر، والتــي وضعها ترامب في خانة 
التصــّدي للتهديــد اإليرانــي، متجــاوزا 

اعتراضات الكونغرس.

تثبيت بيع أسلحة للسعودية

)05 - 04(

تعويض مديرة أجنبية 4953 دينارا
قالت المحامية فوزية جناحي  «

إن المحكمة الكبرى العمالية 
ألزمت إحدى الشركات التجارية 

بأن تدفع لصالح موكلتها 
المديرة السابقة إلدارة الموارد 
البشرية فيها مبلغا يزيد على 

4950 دينارا.
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بيــن  الخامــس  المركــز  البحريــن  احتلــت 
أغنى الدول العربية من حيث حصة الفرد 
من الناتج المحلي بواقع دخل سنوي يقدر 
بـــ 19.18 ألــف دينار )50.870 ألــف دوالر(، 
صنــدوق  أصــدره  تقريــر  أحــدث  بحســب 
النقــد الدولــي، الذي عزا المرتبــة المتقدمة 
للمملكــة إلى اقتصادها القوي المتمثل في 

مصادر الغاز الطبيعي والنفط.

البحرين خامس 
أغنى دولة عربية

)16(

)10(

المنامة - وزارة الخارجية

رًدا علــى تصريــح مقــرر األمــم المتحدة 
الخــاص المعنــي بعمليــات القتــل خارج 
التعســفي،  واإلعــدام  القضــاء  نطــاق 
عقوبــة  تنفيــذ  بشــأن  واالدعــاءات 
اإلعــدام فــي 3 مدانيــن بجرائــم القتــل، 
أكــدت وزارة الخارجية أن تنفيذ أحكام 
اإلعدام في المحكوم عليهم، جاء نفاًذا 
للحكــم الجنائــي النهائــي البــات الصــادر 

بارتــكاب  إليهــم  نســب  فيمــا  ضدهــم 
جرائم القتل إضافة إلى جرائم أخرى.

محاكمــة  أن  علــى  الــوزارة  وشــددت 
المحكمــة  أمــام  تمــت  المذكوريــن 
الثــاث  بدرجاتهــا  المختصــة  الجنائيــة 
معاييــر  كل  اســتوفت  محاكمــات  فــي 
العدالــة وتوافرت فيهــا للمتهمين جميع 

الضمانات الازمة.

“الخارجية” ترد على ادعاءات 
المقرر األممي بشأن اإلعدام

سمو ولي العهد 
يأمر ديوان الرقابة 

بالتأكد من عدم 
وجود خلل فني

أعضاء “التنمية 
البشرية”: سموه رمز 

نحتذي به... نعم 
القائد ونعم األثر

جاسم اليوسف

واشنطن تطلب مشاركة برلين في تأمين هرمز
عواصم - وكاالت

ألمانيــا  مــن  المتحــدة  الواليــات  طلبــت 
االنضمــام إلــى قــوة بحريــة؛ للمســاعدة في 
تأمين مضيق هرمز وسط األزمة مع إيران، 
بحســب مــا ذكــرت الســفارة األميركيــة في 

برلين، أمس.
تمــارا  الســفارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ستيرنبرغ غريلر في بيان “طلبنا من ألمانيا 
والمملكــة  فرنســا  إلــى  االنضمــام  رســميا 
المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز 

ومواجهة العدوان اإليراني”. المدمرة “أتش إم إس دنكان” تعبر قناة السويس متجهة إلى الخليج في 28 يوليو 2019 )أ ف ب(

وزير قطري متورط بإيواء مدبر “11 سبتمبر”
بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العقل  «

المدبر ألحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد 
لصفقة قضائية مع الواليات المتحدة تلغى فيها عقوبة 
اإلعدام عنه مقابل أن يشهد ضد السعودية في الدعاوى 

المرفوعة من عائالت ضحايا الهجمات اإلرهابية التي وقعت 
في 2001 وخلفت حوالي 3 آالف قتيل، يعود إلى الضوء 

مجدًدا اسم أحد أفراد األسرة الحاكمة في قطر.
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الســمو  الــوزراء صاحــب  تلقــى رئيــس 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة برقية تهنئة من رئيســة مجلس 
إقــرار  بمناســبة  زينــل؛  فوزيــة  النــواب 
منظمــة األمــم المتحدة لمشــروع القرار 
باعتماد الخامس من أبريل من كل عام 
يوما عالميا للضمير؛ اســتجابة للمبادرة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  أطلقهــا  التــي 

رئيس الوزراء.
وأشــارت فــي البرقيــة إلــى أن اعتمــاد 
اليوم العالمي للضمير يأتي تأكيدا للنهج 
اإلصالحي الشامل في مملكة البحرين، 
بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، في 
تعزيز قيم ومبادئ التســامح والتعايش 
وثقافة السالم واألمن، وتحقيقا لجهود 

التنمية المستدامة.
والتقديــر  الشــكر  بالــغ  عــن  وأعربــت 
لصاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
وجهــوده  الرفيعــة  مبادراتــه  علــى 
مكانــة  مــن  عــززت  التــي  المتميــزة، 
مملكــة البحريــن فــي المجتمــع الدولي، 
ودورها الفاعل والمؤثر واإليجابي، في 
دعــم جهــود تعزيــز الســالم والتســامح 
أشــكال  جميــع  ومكافحــة  والتعايــش، 
التعصــب والعنف واإلرهــاب؛ باعتبارها 
البحريــن،  أســس وثوابــت مملكــة  مــن 
ونهجهــا الحكيم الراســخ، في دعم أمن 
ونهضــة حيــاة  العالــم،  واســتقرار دول 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  شــعوبها، 
ازدهــارا  أكثــر  لمســتقبل  المســتدامة؛ 

وتطورا.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة وتبريــك مــن وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد 
النعيمــي؛ بمناســبة إعــان األمــم المتحــدة اليــوم الخامــس من شــهر 
ــا للضمير؛ تلبيًة للمبــادرة الكريمة التي  أبريــل مــن كل عــام يوًما دوليًّ

أطلقها سموه.

وفيما يلي نص البرقية:
الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعاه الســالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته..

 يســعدني ويشــرفني أن أرفع إلى 
حفظكــم  الكريــم،  ســموكم  مقــام 
هللا ورعاكم، أســمى آيات التهاني 
والتبريكات، بمناسبة إعالن األمم 
المتحدة اليوم الخامس من شــهر 
ــا  يوًمــا دوليًّ عــام  مــن كل  إبريــل 
للضميــر، تلبيــًة للمبــادرة الكريمــة 
الكريــم،  ســموكم  أطلقهــا  التــي 
بهدف إرســاء الســالم واالستقرار 
في شتى بقاع العالم، انطالًقا من 
رؤاكــم الراســخة بارتبــاط األمــن 
والســالم بالتنميــة، وبنــاء قدرات 

الشعوب.

 وهــو إعالن يأتي ليســّجل إنجاًزا 
رعاكــم  لســموكم  جديــًدا  ــا  أمميًّ
األخــرى  تلــو  المــرة  هللا، وليؤكــد 
مــا يحظى به ســموكم الكريم من 
وتثميًنــا  دوليــة،  ومكانــة  تقديــر 
البنــاءة  وجهودكــم  لمبادراتكــم 
الداعمــة  ورعاكــم،  هللا  حفظكــم 
إلرســاء الســالم العالمــي، وتعزيــز 
قدًمــا  للمضــي  الدولــي  التكاتــف 
الــذي  المبــدأ  هــذا  تحقيــق  نحــو 

تتوق إليه البشرية جمعاء.

يحفــظ  أن  تعالــى  هللا  ســائالً 
ا. سموكم الكريم ذخًرا وعزًّ

فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
التحية واالحترام..

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقيــة تهنئــة مــن وزيــر شــؤون اإلعــالم 
علــي الرميحــي؛ بمناســبة اعتمــاد األمــم 
المتحــدة مبادرة ســموه بإعــالن الخامس 
من أبريل يوما عالميا للضمير. وفيما يلي 

نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء الموقر 

حفظه هللا.. 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

ســموكم  مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
الكريــم أســمى آيات التهانــي والتبريكات 
اليــوم  المتحــدة  األمــم  إعــالن  بمناســبة 
الخامــس مــن شــهر أبريــل مــن كل عــام 
يومــا دوليــا للضميــر، اســتجابة للمبــادرة 
الكريمة التي أطلقتموها ســموكم لتحفيز 
المجتمــع الدولــي لحــل النزاعــات بطــرق 
الســالم  ويرســخ  يرســي  ممــا  ســلمية 

واالستقرار العالميين. 
لمبادرتكــم  المتحــدة  األمــم  تبنــي  إن 
الكريمة يمثل إنجازا تاريخيا آخر يضاف 
الكبيــرة  ســموكم  إنجــازات  ســجل  إلــى 
علــى الصعيــد الدولي ويعد أيضــا تقديرا 
لمكانة سموكم الرفيعة وسعيكم الدؤوب 

وجهودكــم الحثيثــة فــي صياغــة منظور 
جديــد يخاطــب الضمير العالمــي وتركيز 
جهــوده نحو قضايا األمن والســالم، التي 
تأتــي اليــوم علــى رأس قضايــا المجتمــع 
الدولــي، كمــا أن هــذا اإلعــالن فــي تبنــي 
مكانتهــا  يؤكــد  البحريــن  مملكــة  وجهــة 
ودورهــا الفاعل فــي المجتمع الدولي في 
ظــل مــا تتبنــاه في العهــد الزاهــر لحضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، من قيم ســامية ومبادئ حضارية 
جســدت إيمانهــا العميــق بأهميــة الســالم 
التنميــة  نحــو  وتوجيهــه  واالســتقرار 
المجتمعــات  علــى  يعــود  بمــا  والتطــور 

اإلنسانية بالخير واالزدهار. 
داعيا هللا العلي القدير أن يحفظ سموكم 
العطــاء  لمواصلــة  للوطــن  وذخــرا  عــزا 
مملكتنــا  نهضــة  فــي  الريــادي  ودوركــم 
الغاليــة وأن ينعــم علــى ســموكم بموفــور 
التوفيــق  ودوام  والســعادة،  الصحــة 

والسداد.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول فائــق التحيــة 

واالحترام.
علي بن محمد الرميحي 
وزير شؤون اإلعالم

رئيسة “النواب”: مبادرات 
رفيعة وجهود متميزة

الرميحي: جهود سموه حثيثة النعيمي: سموه يحظى بمكانة دولية بارزة
في مخاطبة الضمير العالمي

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
رئيــس  مــن  تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل 
مجلس الشورى علي الصالح؛ لمناسبة 
اعتمــاد منظمة األمم المتحــدة مبادرة 
ســموه الحكيمة باعتبــار يوم الخامس 
ــا  مــن أبريــل مــن كل عــام “يوًمــا دوليًّ

للضمير”.
أن  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
اعتمــاد مبــادرة ســمو رئيــس الــوزراء 
ا  ا رفيًعا، وتثميًنا أمميًّ يعــد تقديًرا دوليًّ
لدعــم  الحثيثــة  ســموه  لجهــود  عالًيــا 
ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي، من 
أجل تعزيز المســيرة اإلنسانية، وإقرار 
ولمواصلــة  الدولــي،  الســالم  جهــود 
واألمميــة  الدوليــة  ســموه  مبــادرات 

الجليلــة فــي خدمــة المجتمــع الدولــي 
والبشرية جمعاء.

أن  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
التــي  والمتعــددة  الطيبــة  “اإلنجــازات 
نتــاج  هــي  البحريــن،  مملكــة  حققتهــا 
الســمو  صاحــب  بذلهــا  التــي  للجهــود 
مــا  وهــو  وحكومتــه،  الــوزراء  رئيــس 
جعل مملكة البحرين تصل إلى مراتب 
دولية مرموقة، سائالً المولى عّز وجّل 
أن يحفــظ ســموه ويرعــاه، وأن يســّدد 
علــى طريق الخير خطاه، نحو تحقيق 
المزيد من التنمية، ومواصلة المســيرة 
المباركــة فــي ســبيل خيــر وعــزة بلدنــا 
البــالد صاحــب  عاهــل  بقيــادة  العزيــز 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 

خليفة”.

الصالح: الفضل يعود لسموه في 
وصولنا لمراتب متقدمة

وزير المالية: اعتماد مبادرة سمو رئيس الوزراء إنجاز مشرف
تلقــى رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئة مــن وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، بمناســبة اعتمــاد األمم المتحدة لمبادرة ســموه بإعان الخامس 

ا للضمير. من أبريل يوًما عالميًّ

وفيما يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 

سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أن  واعتــزازي  ســروري  دواعــي  لمــن  إنــه 
ســموكم  مقــام  إلــى  أرفــع  بــأن  أتشــّرف 
حفظكــم هللا باألصالــة عــن نفســي ونيابــة 
عــن كافة موظفي ومنتســبي وزارة المالية 
واالقتصــاد الوطنــي أســمى آيــات التهانــي 

والتبريــكات بمناســبة اعتمــاد منظمة األمم 
هللا  حفظكــم  ســموكم  مبــادرة  المتحــدة 
الحكيمــة باعتبــار يــوم الخامس مــن أبريل 
ــا للضميــر(، وذلــك  مــن كل عــام )يوًمــا دوليًّ
تقديــًرا لجهــود ســموكم الكريمــة فــي دعم 
ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل 
تعزيز المسيرة اإلنسانية والسالم الدولي.

 وإذ أكــّرر التهنئــة بهــذا اإلنجــاز المشــرف 
فإننــي أدعــو هللا العلــي القديــر أن يحفــظ 
طريــق  علــى  ويســّدد  ويرعاكــم  ســموكم 

لمملكتنــا  يحقــق  وأن  خطاكــم  الخيــر 
فــي  والنمــاء  التقــدم  مــن  مزيــًدا  الغاليــة 
وتوجيهاتكــم  الرشــيدة  حكومتكــم  ظــل 

السديدة.
وتفضلــوا يــا صاحب الســمو بقبول أســمى 

آيات التحية واالحترام..

المطيع لسموكم
سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء



04local@albiladpress.com

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ما يحققه أبناء البحرين من نجاحات يدعو للفخر 
واالعتــزاز، مشــيدا ســموه بالكــوادر الوطنيــة والطاقات المبدعة التي اســتطاعت بالعزم والمثابرة أن تبلــغ أعلى قمم النجاح وأن 
تنال تقدير واحترام الجميع على المستويين اإلقليمي والعالمي. وشدد سموه على أن التنمية البشرية تشكل مرتكزا رئيسا ضمن 
جهــود الحكومــة لتحقيق التنمية المســتدامة، واالرتقاء بمســتويات الجودة للخدمات المقدمــة في القطاعات اإلنتاجية كافة من 

خالل مواكبة مستجدات العصر ودعم االبتكار واإلبداع نحو مزيد من التطوير.

السمو  صاحب  استقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
القضيبية  بقصر  ــوزراء  الـ رئيس  الملكي 
البحرين  أعضاء جمعية  من  وفــدا  أمــس 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــمــ ــ ــتــدريــب وتــنــمــيــة ال ــل ل
يتقدمهم الرئيس الفخري للجمعية رئيس 
لمنظمات  الــدولــي  االتــحــاد  إدارة  مجلس 
التدريب وتنمية الموارد البشرية إبراهيم 

الدوسري.
الـــوزراء على  الــوفــد سمو رئيس  وأطــلــع 
في  البحرين  مملكة  وفد  مشاركة  نتائج 
أعمال المؤتمر الـ 48 بشأن “تنمية الموارد 
الذي  الرقمي”،  التحول  ظل  في  البشرية 
)سراييفو(  البوسنية  العاصمة  في  أقيم 
لمنظمات  الدولي  االتحاد  ونظمه  أخيرا 
التدريب وتنمية الموارد البشرية وأعضاء 

وفد مملكة البحرين بمشاركة 32 دولة.
الــوزراء  رئيس  سمو  هنأ  اللقاء،  وخــال 
ــاَء وفـــد الــجــمــعــيــة بــنــجــاح أعــمــال  ــضـ أعـ
في  كبير  صــدى  مــن  حققه  ومــا  المؤتمر، 
وتنمية  إدارة  بمجال  المهتمين  أوســـاط 
قدرة  مــدى  يعكس  بما  البشرية،  الــمــوارد 
أبناء البحرين وما يتمتعون به من كفاءة 
وقدرة على اإلنجاز والتميز في المجاالت 

كافة.
الوطن  اســم  رفعتم  “أنــتــم  وقـــال ســمــوه 
المشرف  فتمثيلكم  بكم،  ونفتخر  عالميا 
ليس  العالمية  المؤتمرات  فــي  للبحرين 
غريبا على أبناء الوطن، فالبحرين كانت 
لهم  الــمــشــهــود  بأبنائها  زاخــــرة  ــزال  تـ وال 
محليا وخليجيا ونفتخر بما يقدمونه من 

عطاء”.
ــاد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس  ــ وأشـ
الوزراء بجمعية البحرين للتدريب وتنمية 
بــه مــن دور  ــمــوارد البشرية ومــا تــقــوم  ال

تطوير  في  الطويل،  تاريخها  عبر  فاعل 
من  العديد  عبر  بالمملكة  البشري  العنصر 
الــتــي أسهمت في  الــبــرامــج والــفــعــالــيــات 
واالرتقاء  البشرية،  الموارد  كفاءة  تعزيز 
واالبــداعــيــة  المهنية  الــقــدرات  بمستوى 
للعاملين والموظفين في شتى القطاعات.
بمناسبة  لــســمــوه  ــوفــد  ال أعــضــاء  وبــــارك 
مــبــادرة  المتحدة  األمـــم  منظمة  اعــتــمــاد 
سموه بإعان يوم الخامس من أبريل من 
أن  للضمير، مؤكدين  دوليا  يوما  كل عام 
ذلك يشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع، 
الــدولــي  المجتمع  تــقــديــر  مـــدى  ويــعــكــس 
ميادين  مختلف  فــي  ســمــوه  إلنـــجـــازات 

التنمية.

التنفيذي  الــرئــيــس  أعـــرب  نــاحــيــتــه،  مــن 
لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد 
الشيخ عن خالص شكره  البشرية محمد 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره 
مــن دعم  يوليه ســمــوه  مــا  الــــوزراء على 
واهتمام ورعاية للجمعية، والتي أصبحت 
معروفة عالميا بفضل مساندة سموه لها.

لــهــا سمعة  أصــبــح  الــجــمــعــيــة  أن  وأكــــد 
ــا  ــاؤهــ ــة فــــي الــــعــــالــــم، وأعــــضــ ــوقــ ــرمــ مــ
التدريب  دورات  مــن  الــعــديــد  يــقــدمــون 
بــفــضــل  ــاون  ــعــ ــ ــت ــ ال مـــجـــلـــس  دول  فــــي 
دعــــم ســـمـــوه، مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي أن 
يــكــون أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة خــيــر ســفــراء 
فيه. يــكــونــون  مــكــان  أي  فــي   للبحرين 

سمو رئيس الوزراء يستقبل جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية    سمو رئيس الوزراء
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ما يحققه أبناء البحرين من نــــــجـاحـات يدعو للفخر واالعتزاز
الكــوادر تطويــر  فــي  للتدريــب  البحريــن  جمعيــة  بــدور  يشــيد  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

وتنمية  اإلعـــام  مدير  ألقت  جانبها،  مــن 
المرأة بجمعية البحرين للتدريب وتنمية 
الديري  عباس  حــوريــة  البشرية  الــمــوارد 
كــلــمــة أعـــربـــت فــيــهــا نــيــابــة عـــن أعــضــاء 
ــزاز بــلــقــاء  ــ ــت الــجــمــعــيــة عـــن خـــالـــص االعــ
الـــوزراء،  رئــيــس  الملكي  السمو  صــاحــب 
في  المستمرة  ســمــوه  جــهــود  أن  مــؤكــدة 
تسير  البشري  العنصر  بناء  مسيرة  دعــم 
يتواءم مع أحدث وأعرق  بنهج حضاري 
المواصفات العالمية للنهضة والبناء، وأن 
ذلك يدل على ما يوليه سموه من رعاية 
واهتمام مستمرين باالستثمار في العقول 

البشرية.
السائد  العرف  هو  النهج  هذا  “إن  وقالت 
الـــــذي ســـــارت عــلــيــه جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
منذ  البشرية  ــمــوارد  ال وتنمية  للتدريب 
مضت،  عــامــا   25 قبل  انطاقتها  إعـــادة 
المباركة  اليد  والدتها  منذ  استشرفت  إذ 
بفضل تشجيعه  لدن سموه وصــارت  من 
التي  البشرية  لــلــثــروات  الحاضن  البيت 
المؤسسات  العديد من  بناء  ساهمت في 

الحكومية والخاصة، ورسخت بذلك أكبر 
قصص النجاح التي باتت يحتذى بها في 

كل محفل محلي وعالمي”.
وأضافت أن رعاية سموه المستمرة للعلم 
والمعرفة وسياسته في االهتمام بالعنصر 
البشري؛ باعتباره أساس التنمية الشاملة 

الوطن،  حــب  معنى  النفوس  فــي  عــززت 
الحاضن  البيت  هي  الجمعية  فأصبحت 
والمستشارين  العليا  الشهادات  ألصحاب 
ــي مــخــتــلــف  ــراء والـــمـــدربـــيـــن فــ ــ ــب ــخــ ــ وال

المجاالت.
أصبحوا  البحرين  أبناء  أن  إلى  وأشــارت 

وتطوير  تأسيس  في  خبرة  بيوت  اليوم 
المؤسسات الخاصة في مجاالت التدريب 
الفضل في  أن  البشرية، مؤكدة  والتنمية 
ذلك يعود إلى اللبنة األساسية والمنهجية 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  الطموحة 

الوزراء.
ــيــوم  ــديــــري أنـــهـــم يــجــنــون ال ــ وأكــــــدت ال
دعــم مسيرة  فــي  حصيلة جــهــود ســمــوه 
البالغ  األثــر  ويترصدون  البشرية  التنمية 
مــن قــصــص الــفــخــر والــنــجــاح واالعــتــزاز 
الــتــي بــاتــت مــؤرخــة فــي مــقــدمــة جميع 
ــمــآثــر الــتــي يــحــتــذى بــهــا فـــي االتــحــاد  ال
الدولي لمنظمات التدريب في كل محفل 
ومــجــمــع، وخــاطــبــت ســمــوه قــائــلــة “أنــتــم 
الرمز الحقيقي الذي به نحتذي ونفتدي، 
نعم  السمو،  صاحب  يا  جهودكم  بوركت 

القائد ونعم األثر”.
الــزاد  هو  لهم  سموه  استقبال  إن  وقالت 
العزم  معاني  أسمى  منه  يستقون  ــذي  ال
اليوم  سموه  إلى  جــاؤوا  وإنهم  واإلرادة، 
حققوه  الــذي  اإلنجاز  عظيم  إليه  ليزفوا 
شتى  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  تمثيل  فــي 
بقاع العالم من ماليزيا إلى الفلبين والهند 
والبرازيل وكندا حتى آخر المحطات التي 
)سراييفو(  البوسنية  العاصمة  شهدتها 

الشهر الماضي.
الـــذي تــقــوم به  الـــدور  وشـــددت على أن 
الجمعية من خال مشاركتها في العديد 
من المؤتمرات الدولية في مجال التدريب 
يساهم في تعزيز المكانة والسمعة الطيبة 
التي تشهدها مملكة البحرين في تحقيق 
التنمية  صعيد  على  المتعددة  النجاحات 
هذه  “إن  وقــالــت  والمستدامة،  البشرية 
البحرين  مملكة  تصدرتها  التي  المكانة 
عنوانها )خليفة بن سلمان.. الوالد القائد(”.
للتدريب  الــبــحــريــن  عــضــو  ــقــى  أل بــعــدهــا 
سالم  الــشــاعــر  البشرية  ــمــوارد  ال وتنمية 
المناسبة  بــهــذه  قصيدة  المناعي  أحــمــد 
فيها  أشاد  الجديدة”،  الغدير  “نبع  بعنوان 
ــازات صــاحــب الــســمــو  ــجــ ــ بـــعـــطـــاءات وإن
الملكي رئيس الوزراء، وجهود سموه في 

مجاالت التنمية المختلفة.

الطاقــات المبدعة اســتطاعت بالمثابرة بلوغ أعلــى قمم التفوق وأن تنــال تقدير العالم

سمو األمير خليفة بن سلمان رمز نحتذي به... نعم القائد ونعم األثراألعضــاء: اســتقبال ســمو األميــر هــو الــزاد في اســتقاء أســمى معانــي العــزم واإلرادة
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مجد الوطن 
وانته لكل الجمايل سفير

قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا.

استخير وفــيــه ــد ــواحـ الـ الــلــه بــذكــر أبــــدا
ــزالــغــفــور ــزي ــع ــرالــحــيال ــاه ــظ ــقال ــال ــخ ال

الضمير ــن ــ ام نــزعــه وال ــحــب ب لـــك جــيــنــا
ــور! ــف ي ــنغــاتــك ــهمـ ــ ــىشــعــبدم ــ والوف

ــر ــيـ ــواألمـ ــمـ ــاسـ ــ ــكيـ ــ ــٍةطـــيـــبـــةلـ ــيـ ــحـ تـ
يثور المشاعر فيض طفح مــن ال قلب مــن

ــانالــوفــيــر ــن ــب ــىمــنافــنــانال ــل وســــاٍمأح
صــدور ــه ــذوب ع ــن م تشفى عـــذب مــنــهــٍل أو

الغدير صــوت مثل المشاعر نبع صــوت لــك
ــانصــوتــيبــوســطالــنــاسمــاهــوجهور لــوك

ــمــجــدصــــرٍحكبير ال بــنــيــت يـــاســيــديقـــد
الــصــعــايــبقصور هــامــات ــوق ــعــتفـ ــرب وت

الــجــمــايــلسفير لــكــل ــه ــت ــنوان ــوط ال مــجــد
زور ــشــهــْدك ي ــوم قـ ــق ــخــاي ال بــيــن فــيــه وال

الكثير ــفــوس ن ــي ف ــرة ــب ِع مــمــشــاك خــلــيــت
ــخصــفــحــاتنــور ــاري ــت ــرال ــت ــقـــتفــيدف ووثّـ

تسير نــهــجــك خــلــف مــن الــتــنــمــيــة جمعية
ــراسنــور ــب ــاســمالــعــلــمن بــاســمالــثــقــافــةوب

ــزمونـــحـــثالــمــســيــر ــعـ ــعــقــدالـ عــلــمــتــنــان
الغيور الــشــجــاع بعين ثـــروة ــن ــوط ال وان

عسير ــه ــل ــي ل والـــعـــلـــم طــابــنــا وكـــرمـــت
ــور األمـ جــمــيــع ــي ف ــى ــم األس ــوز حـ وعلمتنا

شهير المحافل كــل فــي صيت لنا واصــبــح
ــحــضــور ــاعـــيـــونال ــزن ــي ــم فـــيكـــلدولـــــةت

ــامــعــكلــأخــيــر ــنـ مـــنالـــبـــدايـــةمــعــكواحـ
ــور وشـ راٍي ــل كـ ــرّف ــشـ تـ ــورك ــشـ بـ ــي ــل ــال ي

حرير ثـــوٍب الــبــحــريــن تلبس ضحكتك ــي ف
العطور نفح العذب هــواك من واستنشقت

ــر ــي ــداركشــهــيــقوزف ــ ــ ــهل ــتـ ــاســـيـــديوانـ يـ
تــبــور عــلــيــهــا تــخــطــي مـــا كــنــت لـــو واالرض

الصغير ــداه ــ م ــحــّقــك ب ــي ــوف ي مـــا ــعــصــر ال
ــعــصــور! ــلال ــك مــســيــرتــكيــنــحــكــىفــيــهــاب

غير يــوفــيــك.. مــا ــو ل والــشــعــر ــوطــن ال مجد
ظهور أول مــن طيبك كــســب ال فــخــر أكــبــر

االمـــيـــر ســـمـــو ــا ــ ي ْبـــعـــيـــونـــنـــا غـــــاك وال
بالسطور ينكتب ــي ــل ال مــن ــر ــب اك خليفة

شعر: سالم بن أحمد البديد المناعي



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة أن 
العالقــات البحرينيــة الســعودية ومــا تحملهــا مــن منجزات راســخة وتطلعات واعدة هــي مبعث فخر واعتــزاز للجميع، منّوًها بأن مســار 
العالقــات الثنائيــة الممتــد عبــر التاريــخ دليــل علــى عمــق الروابــط األخوية وانعــكاس حقيقي للمواقــف الثابتــة بين البلدين والشــعبين 
الشــقيقين فــي ظــل قيــادة عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وأخيه عاهل المملكة العربية الســعودية خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد سمو ولي العهد بالدور المحوري الذي 
العربية  المملكة  الكبرى  الشقيقة  به  تقوم 

السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  عهده  وولــي 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
للمنطقة،  واالســتــقــرار  األمـــن  تحقيق  فــي 

السعودية  العربية  المملكة  بجهود  مشيدا 
الــفــاعــلــة تــجــاه قــضــايــا األمــتــيــن الــعــربــيــة 
واإلسالمية، والتي ترجمتها بمواقف أثبتت 
للجميع  الحامي  الحصين  الحصن  أنها  بها 

دوًما.
جاء ذلك، لدى لقاء سمو ولي العهد بقصر 
العربية  المملكة  سفير  أمـــس  القضيبية 
آل  البحرين عبدهللا  مملكة  لدى  السعودية 
سفيرا  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  الشيخ؛ 

لـــبـــالده فـــي الــمــمــلــكــة، حــيــث أثــنــى ســمــوه 
توطيد  فــي  السعودي  السفير  جهود  على 
الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
بهذه  الدفع  في  الملموس  األثــر  له  كــان  ما 
الــعــالقــات نــحــو أفـــق أرحـــب مــن الــتــعــاون 
التوفيق  دوام  له  سموه  ا  متمنيًّ المشترك، 

في مهامه المقبلة.
ــلــقــاء اســتــعــراض آخــر  كــمــا جـــرى خـــالل ال
اإلقليمية  الــســاحــتــيــن  عــلــى  الــمــســتــجــدات 

والدولية والقضايا ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب آل الشيخ عن بالغ شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
لرئيس  األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب 
من  سموه  يوليه  ما  على  ــوزراء  الـ مجلس 
حرص واهتمام بتعزيز العالقات بين مملكة 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مشيًدا بالدعم الذي لقيه خالل فترة عمله 

في البحرين ما أسهم في نجاح مهامه.

المنامة - بنا

العالقات البحرينية السعودية مبعث فخر واعتزاز
ســمو ولــي العهــد يشــيد بجهــود الشــقيقة الكبــرى فــي تحقيــق االســتقرار للمنطقة

سمو ولي العهد في لقاء مع السفير السعودي 

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أكد القنصل العام لمملكة البحرين في جدة 
المختصة  الجهات  أن  المسلماني،  ابراهيم 
بمنع  بـــدأت  الــســعــوديــة  العربية  بالمملكة 
دخول المعتمرين والزوار إلى مكة المكرمة 
إضافة  الــحــرام،  هللا  بيت  حجاج  غير  من 
إلى منع دخول األشخاص غير المرتبطين 
بــحــمــالت الـــحـــج والـــمـــركـــبـــات مـــن خـــارج 
ا  المملكة، ما لم تحمل تصريح دخول خاصًّ
بالمركبات وذلك نظًرا لدخول موسم الحج، 
فريضة  بــأداء  الراغبين  المواطنين  داعًيا 
ــزام بـــإرشـــادات  ــتـ ــرورة االلـ ــ ــى ضـ الــحــج إلـ
وأشـــار  الــســعــوديــة.  الــســلــطــات  وتعليمات 
الحج  بموسم  الخاصة  التعليمات  أن  إلــى 
على  تنص  ـــ(  )1440هـ  2019 الحالي  للعام 
وإبرازها  الحج  تصاريح  استخراج  أهمية 
المختلفة  النقاط األمنية  لرجال األمن في 
داعًيا  السعودية،  منافذ  إلى  الوصول  عند 
حجاج البحرين إلى أهمية أخذ التطعيمات 
الالزمة في المراكز الصحية قبل قدومهم 
لتأدية مناسك الحج للوقاية من األمراض 

المعدية.

دعوة الحجاج البحرينيين 
إلى االلتزام بالتعليمات

أقامت وزارة الخارجية بالديوان العام للوزارة، 
العربية  المملكة  لسفير  تــوديــع  حــفــل  ــس،  أمـ
الــبــحــريــن عــبــدهللا آل  لـــدى مملكة  الــســعــوديــة 
عمله  فــتــرة  انــتــهــاء  بمناسبة  ــــك  وذل الــشــيــخ، 

الدبلوماسي في المملكة.
 وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
اعــتــزاز  خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  عــبــدهللا  الشيخ 
الراسخة  األخوية  بالعالقات  البحرين  مملكة 
والــوطــيــدة مــع الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الشقيقة، وما تشّكله من نموذج فريد ومثالي 
يرتكز  ــذي  والـ والــشــراكــة،  والتضامن  لــأخــوة 
على قواعد صلبة من الرؤية الواحدة والمصير 
المشترك والتعاون الشامل، معرًبا سعادته عن 
تقديره للجهود الطيبة التي بذلها السفير خالل 
في  أسهمت  التي  البحرين  بمملكة  عمله  فترة 
تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات 
ــاق أرحــــب، بــمــا يحقق  ــى آفــ ــول بــه إلـ والـــوصـ
الشقيقين في ظل  البلدين والشعبين  تطلعات 
عالقات  مــن  الشقيقتين  المملكتين  يربط  مــا 

تكاملية استراتيجية وتاريخية متينة.
مميزة  قـــدرات  أظهر  الشيخ  آل  أن  وأوضـــح   
والــرائــدة  المشرفة  الــصــورة  عكست  ورفــيــعــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فــكــان خــيــر ممثل 
ــدم تــجــربــة دبــلــومــاســيــة ثرية  لــوطــنــه، كــمــا قـ
تواكب مكانة ودور المملكة العربية السعودية، 
ا،  ودوليًّ ا  إقليميًّ والــبــارز  المحوري  وحضورها 
مختلف  تجاه  والثابتة  المشهودة  ومواقفها 

قضايا األمتين العربية واإلسالمية.
وأعرب آل الشيخ عن بالغ تقديره للدعم الذي 

لقيه من وزير الخارجية وكل مسؤولي الوزارة 
في فترة عمله، األمر الذي كان له عظيم األثر 
في تمكينه مواصلة العمل على تعزيز العالقات 
الشقيقين،  البلدين  بين  والوثيقة  التاريخية 
على  السعودية  العربية  المملكة  حرص  مؤكًدا 

تطوير العالقات على األصعدة كافة.
 وقّدم الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة هدية 
المملكة  سفير  إلــى  المناسبة  بــهــذه  تــذكــاريــة 

العربية السعودية لدى مملكة البحرين.

جانب من حفل توديع للسفير السعودي

عبداهلل بن أحمد: آل الشــيخ قدم تجربة دبلوماســية ثرية
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الرفاع - قوة الدفاع

الدفاع  شــؤون  ــر  وزي استقبل 
الفريق الركن عبدهللا النعيمي 
الــعــامــة  الــقــيــادة  فـــي  بمكتبه 
ــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري  ــمـ أمــــــس الـ
المقيم  إسبانيا  مملكة  بسفارة 
فــي الـــريـــاض والــمــعــتــمــد لــدى 
فياللبا  انيبال  العقيد  المملكة 

فيرنانديز.
ــقــاء رّحــــب وزيـــر  ــل  وخــــالل ال
ــمــلــحــق  شـــــــؤون الـــــدفـــــاع بــال

الـــــعـــــســـــكـــــري اإلســــــبــــــانــــــي، 
ــات  ــه عـــالقـ ــعـ ــرض مـ ــعــ ــ ــت واســ
الصداقة والتعاون القائمة بين 

البلدين الصديقين.
ــلــقــاء مــديــر الــتــعــاون  حــضــر ال
ــواء الـــركـــن  ــ ــ ــل ــ ــ الـــعـــســـكـــري ال
ومدير  الــســادة  محمد  بــحــري 
والتقنية  والتنظيم  التخطيط 
العميد الركن الشيخ سلمان بن 

خالد آل خليفة.

استعراض التعاون مع الملحق 
العسكري اإلسباني

ــرجــل األعـــمـــال عــضــو مجلس  ــارك ال ــ ب
إدارة جمعية رجال األعمال البحرينية 
البحرينية  للقيادتين  األهــلــي  نــاصــر 
التنسيقي  والسعودية تدشين مجلس 
مؤكدا  المشترك،  السعودي  البحريني 
في  مسبوق  وغير  تاريخي  إنجاز  أنه 
السعودية. البحرينية  العالقات  تعزيز 
نــبــيــن ونــتــحــدث  وأضــــــاف “البـــــد أن 
ــت  ــ ــازال ــن جـــانـــب مـــهـــم كـــانـــت ومــ عــ
والشعبين  القيادتين  باهتمام  تحظى 
ــز الـــجـــانـــب  ــزيـ ــعـ ــشــقــيــقــتــيــن فــــي تـ ال
ــي والــصــنــاعــي،  ــالـ ــمـ االقـــتـــصـــادي والـ
بعمقها  الـــجـــوانـــب  هــــذه  ــمــيــزت  ت إذ 
وبتاريخها القديم منذ عهد المؤسسين 
عبر إنشاء العديد من المصانع الكبرى 
ــبــحــريــن وبــمــســاهــمــات  فـــي مــمــلــكــة ال
مشتركة بين مملكة البحرين والمملكة 
المشاريع  وأبرزها  السعودية،  العربية 
النفط  تكرير  في  المتمثلة  المشتركة 

السعودي في مملكة البحرين ومن ثم 
إعادة تصدريه للسعودية”.

المصارف  من  الكثير  هناك  “إن  وقــال 
ــي مملكة  فـ أنــشــئــت  الـــتـــي  والـــبـــنـــوك 
البلدين  بين  مشترك  بتعاون  البحرين 
األعمال  كبيرة من رجال  وبمساهمات 

في المملكة العربية السعودية”.
القطاع يحظى بنصيب جيد  أن  وأكد 
من المستثمرين من الشركات واألفراد 
العربية  المملكة  الكبرى  الشقيقة  من 
استثماراتهم  تــعــددت  إذ  الــســعــوديــة، 
وتجاوزت ماليين الدنانير في العشرين 
عاما الماضية كما لهم إسهامات كبيرة 
السكنية  الــمــخــطــطــات  قــطــاعــات  فــي 
ــاع الــســيــاحــة  ــطــ ــة وقــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
قيمة  تقدر  إذ  التجارية،  والمجمعات 
االستثمارات العقارية والسياحة خالل 
 380 بنحو  الماضية  الخمسة  األعــوام 

مليون دينار.

اتفاقية تعاون مع السعودية لمراقبة األدوية واألجهزة الطبيةاستثمارات عقارية سعودية في البحرين
ــريــة ــمــخــب ــل ال ــي ــال ــح ــت ــأن نــتــائــج ال ــشـ تـــبـــادل الــمــعــلــومــات بـ

قام وفد من الهيئة العامة للدواء والغذاء 
برئاسة  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  فــي 
كبار مسؤولي  من  وعــدد  الجضعي  هشام 
زار  إذ  الــبــحــريــن،  لمملكة  بــزيــارة  الهيئة 
الوفد السعودي أمس مقر الهيئة الوطنية 
وذلك  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
البلدين  بين  والتعاون  التنسيق  إطار  في 
الطبية.وقام  في قطاع األدوية واألجهزة 
الطرفان بزيارة تفقدية إلى أقسام الهيئة، 
والبرامج  الخدمات  استعراض  تم  حيث 
التي تقدمها الهيئة في مختلف المجاالت.

ــعــاون فــي مجال  ــع الــجــانــبــان اتــفــاقــيــة ت ووقــ
تأتي  والتي  الطبية،  واألجهزة  األدوية  مراقبة 
الــوزراء في كال البلدين،  بعد موافقة مجلسي 

تبادل  فــي  بينهما  فيما  التعاون  يتم  أن  على 
المخبرية  التحاليل  نتائج  بشأن  المعلومات 
وتــبــادل  الصحية،  والمنتجات  ــة  ــ األدوي على 
واألجــهــزة  بــاألدويــة  يتعلق  فيما  المعلومات 
في  وكــذلــك  الجهتين،  لــدى  المسجلة  الطبية 
المصانع  عــلــى  الــمــشــتــرك  التفتيش  مــجــاالت 
المشتركة،  الــتــدريــب  مــجــاالت  فــي  والــتــعــاون 
التحذيرات  بشأن  بشان  المعلومات  وتــبــادل 

الدوائية.
الــتــعــاون  أيــًضــا عــلــى  كــمــا تشتمل االتــفــاقــيــة 
ــة والــدالئــل  ــ فــي مــجــاالت الــرقــابــة على األدوي
اإلرشادية بشأنها، إلى جانب التعاون في مجال 
الهيئتين  تتبع  بحيث  الطبية  األجهزة  مراقبة 
نفسها،  الــمــطــلــوبــة  واالشـــتـــراطـــات  المنهجية 

نــقــل األجـــهـــزة ســــواء من  لــكــي تــســهــل عملية 
السعودية،  العربية  المملكة  أو  البحرين  مملكة 
السريرية  األبحاث  تبادل  في  التعاون  وكذلك 
القانونية  بالطرق  وإجرائها  عليها  والموافقة 

حسب ما يطبق بين الهيئتين.
التنسيق  اســتــمــرار  أهمية  الجالهمة  وأكـــدت   
ــة  ــ والــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن فــي قــطــاع األدوي

والمختبرات ومختلف المجاالت الطبية.

وفد من الهيئة العامة للدواء والغذاء السعودية في زيارة للبحرين

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

محرر الشؤون المحلية

مليون دينار
380

المنامة - بنا

بتكليف من عاهل البالد صاحب الجاللة 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  ــمــلــك حــمــد بـ ال
الحرس  رئــيــس  ركــن  أول  الفريق  قــام 
الشيخ محمد بن عيسى  الوطني سمو 
آل خليفة، وممثل جاللة الملك لأعمال 
ــبـــاب رئــيــس  الـــخـــيـــريـــة وشـــــــؤون الـــشـ
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أمس، 
بالمملكة  ــريــاض  ال مدينة  إلــى  بــزيــارة 
تعازي  قدما  حيث  السعودية،  العربية 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
الــوزراء  ورئيس  آل خليفة،  بن عيسى 
خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 

لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى  الــقــائــد 
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  مجلس 
إلى  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
السمو  صــاحــب  ــريــاض  ال منطقة  أمــيــر 
ــن بـــنـــدر بن  ــر فــيــصــل بـ ــيـ الــمــلــكــي األمـ
السمو  وأصحاب  سعود،  آل  عبدالعزيز 
بوفاة  الــكــرام؛  أشقائه  األمـــراء  الملكي 
بن  بندر  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز آل سعود )رحمه هللا(، داعين 

المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
فسيح  يسكنه  وأن  ورضــوانــه  رحمته 

جناته.
وعـــبـــر صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي أمــيــر 
الــريــاض عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره 
لــجــاللــة الــمــلــك عــلــى مــشــاعــر جــاللــتــه 
عمق  تعكس  الــتــي  الــصــادقــة،  النبيلة 
الوطيدة  التاريخية  األخوية  العالقات 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بتكليف من جاللة الملك... رئيس الحرس الوطني وناصر بن حمد يقدمان تعازي جاللته ألمير الرياض



مبادرات سمو رئيس الوزراء فخر لشعب البحرين
ميـــرزا: اعتمـــاد يـــوم الضميـــر ضمـــن سلســـلة كبيـــرة مـــن إنجـــازات ســـموه

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة تهنئــة مــن وزيــر الكهربــاء والمــاء 
ا  عبدالحســين بــن علــي ميــرزا، وذلــك بمناســبة إعــان األمــم المتحــدة اليوم الخامــس من شــهر إبريل مــن كل عام يوًمــا دوليًّ

للضمير، تلبية للمبادرة الكريمة التي أطلقها سموه. وفيما يلي نص البرقية:

الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الــوزراء الموقر حفظه هللا 

ورعاه
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 

وبركاته، وبعد،،،
أن  الســمو  صاحــب  يــا  يشــرفني 
أرفــع إلــى مقــام ســموكم حفظكم 
هللا ورعاكم أســمى آيــات التهاني 
اعتمــاد  بمناســبة  والتبريــكات 
منظمــة األمــم المتحدة، مشــروع 
قــرار تقدمــت بــه مملكــة البحرين 

باعتمــاد يــوم الخامس مــن أبريل 
ــا للضمير،  مــن كل عــام يوًمــا دوليًّ
وذلك اســتجابة للمبــادرة الكريمة 
التي أطلقتموها سموكم بتدشين 
اليــوم العالمــي للضميــر فــي شــهر 
تحفيــز  بهــدف  الماضــي،  أبريــل 
حــل  علــى  الدولــي  المجتمــع 

النزاعات بطريقة سلمية.
الدولــي  اإلنجــاز  هــذا  ويأتــي   
ضمن سلســلة كبيرة من إنجازات 
بمملكــة  ترفــد  والتــي  ســموكم 
البحريــن لمصاف الدول الســاعية 

للســام والتــي تأتــي انطاًقــا من 
صاحــب  حضــرة  ســيدي  رؤيــة 
حفظــه  المفــدى  الملــك  الجالــة 
هللا ورعــاه، في نشــر قيم الســام 
والتــي  الجميــع  بيــن  والمحبــة 
تنعكــس من خال عمل الحكومة 
كمــا  ســموكم،  برئاســة  الموقــرة 
يأتــي هــذا اإلنجــاز أيًضا امتــداًدا 
إلنجازاتكم الكبيرة ومساهماتكم 
خدمــة  فــي  المتواصلــة  القيمــة 
الجهــود  وتوجيــه  اإلنســانية 
لحماية الشعوب وتحكيم الضمير 

في التعامل بين البشر.
مبــادرات  إن  الســمو،  صاحــب   
وإنجازاتكــم  اإلنســانية  ســموكم 
الكبيــرة لهــو بمثابة فخــر واعتزاز 
لشعب البحرين كافة، داعًيا العلي 
القديــر أن يمــد ســموكم بموفــور 
والســعادة  والعافيــة  الصحــة 
وطول العمر وأن يحفظ ســموكم 
لمملكــة  وســنًدا  ذخــًرا  ويبقيكــم 
كل  منــا  ولســموكم  البحريــن، 

المحبة والوالء.
المخلص لسموكم

عبدالحسين بن علي ميرزا 
وزير الكهرباء والماء

المنامة - بنا

المنامة - بنا المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

تلقــى رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
رئيــس  مــن  تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل 
الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي  المجلــس 
لنقابات عمــال البحرين يعقوب محمد؛ 
بمناســبة اعتماد األمم المتحدة مبادرة 
أبريــل  مــن  الخامــس  بإعــان  ســموه 
يومــا عالميــا للضميــر. وفيمــا يلي نص 
األميــر  الملكــي  الســمو  البرقية:صاحــب 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه رئيس الوزراء الموقر..
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

لــي أن أرفــع إلــى ســموكم أطيــب  يطيــب 
بمناســبة  التبريــكات  وأخلــص  التهانــي 
ســموكم  لمبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد 
بإعــان الخامــس مــن أبريــل يومــا عالميــا 
الكبيــر  الدولــي  اإلنجــاز  هــذا  إن  للضميــر. 
البحريــن  إنجــازات  إلــى  يضــاف  الــذي 
الدوليــة يكشــف عــن مــدى المكانــة الكبــرى 
التــي يحظــى بــه ســموكم عالميــا والتقديــر 

الكبيــر لمجهوداتكــم ومبادراتكــم الســاعية 
وهــي  العالمــي  الســام  إلرســاء  والداعمــة 
البحريــن  منهــا  اســتفادت  وتقديــر  مكانــة 
ســموكم  بفضــل  وارتفعــت  عالميــا  كثيــرا 
رايــة البحريــن عالية خفاقة فــي كل أرجاء 
العالــم. إن اعتمــاد مبــادرة ســموكم يؤكــد 
علــى الــدور الفاعــل والكبير للبحريــن دوليا 
بــن  الملــك حمــد  الجالــة  بقيــادة صاحــب 
عيســى آل خليفــة عاهل البــاد المفدى في 
دعــم الجهــود التي تهدف إلــى تقدم ورقي 
المســتدامة  التنميــة  وتحقيــق  البشــرية 
وتحقيق العدل واألمن واالستقرار وإرساء 
للبحريــن وشــعبها  العالمــي. هنيئــا  الســام 
بســموكم وحفــظ هللا ســموكم وســدد دائما 
على طريق الحق والعدل واإلنجاز خطاكم، 
حفظكم هللا للبحرين وحفظ البحرين بكم.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يعقوب يوسف محمد

الحــر  االتحــاد  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس 
لنقابات عمال البحرين

رفــع رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس 
االتحــاد العربــي للتطــوع حســن بوهزاع 
أســمى آيــات التهانــي إلــى مقــام رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بمناســبة 
اعتمــاد منظمــة األمــم المتحــدة لمبادرة 
ســموه بإعــان يــوم الخامس مــن أبريل 
ــا للضميــر، فــي إنجــاز دولــي  يوًمــا دوليًّ
جديــد يعكــس المكانــة الرفيعــة لســموه 
ضمــن  وكــذا  الدولــي،  المســتوى  علــى 
مســاعي ســموه الحثيثــة إلــى مواصلــة 
تعزيز ثقافة الســام من أجل المســاعدة 
علــى ضمــان تحقيــق الســام والتنميــة 
إن  لــه  بيــان  فــي  وقــال  المســتدامة. 
المبــادرة األولــى مــن نوعهــا تســهم فــي 
وتحفــز  النبيلــة  اإلنســانية  القيــم  نشــر 
النزاعــات  حــل  علــى  الدولــي  المجتمــع 
التعصــب والعنــف  بطــرق ســلمية ونبــذ 
والكراهيــة بما يحقق األمن واالســتقرار 
اإلقليمي والدولي، مشــيًرا إلى أن العالم 

فــي حاجــة ماســة لمثل هــذه المبــادرات 
لنــزع فتيــل األزمــات التــي باتت تشــّكل 

خطًرا على اإلنسانية.
 وأضــاف أن رؤيــة ســمو رئيــس الوزراء 
الدولــي  للضميــر  يــوم  تخصيــص  فــي 
األمــم  منظمــة  أقرتــه  مــا  مــع  تنســجم 
التنميــة  أهــداف  خطــة  مــن  المتحــدة 
المســتدامة 2030 التــي تقــوم بأهدافهــا 
السبعة عشر على استدامة التنمية التي 
تعــزز من رفاه اإلنســان مــن خال توفير 
مقومات الحياة اآلمنة لكل البشــر، الفًتا 
إلــى أن هــذه الرؤيــة الثاقبــة مــن ســموه 
البحريــن  مملكــة  لــدور  تفعيــاً  تأتــي 
علــى الصعيــد الدولــي فــي نشــر الســام 
والمحافظة على االســتقرار، وهي القيم 
التي كرسها عاهل الباد صاحب الجالة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
صاحــب  برئاســة  الحكومــة  ونجحــت 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 

آل خليفة من تنفيذها داخل البحرين.

“الحر”: سموه يحظى بتقدير عالمي بوهزاع: مبادرة سموه تقود العالم للبناء

أشــاد عضــو مجلــس النواب خالد بوعنــق برؤية وجهود رئيــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة فــي مجال 
تعزيــز ثقافــة الســام بمحبــة وضميــر مــن أجــل المســاعدة علــى ضمان 
تحقيق السام والتنمية المستدامة، والتي أسهمت في أن تحظى مملكة 
البحريــن باقتصــاد مزدهر ومتنوع، مؤكًدا أن جهود ســموه وّفرت دعًما 
للرفــاه االجتماعــي وركزت علــى ضمان من أجل المســاعدة على ضمان 
تحقيق السام والتنمية المستدامة، بطرق تشمل العمل مع المجتمعات 
المحليــة، مــن خــال تقديــم الخدمــات لآلخرين والتشــجيع علــى العفو 
والتراحم بين األفراد، وهو األمر الذي يؤكد للعالم أنه من الممكن الحد 

من الفقر مع االرتقاء بجودة الحياة والخدمات االجتماعية.
 وأكــد بوعنــق أن هــذا اإلعــان مــن جانب منظمــة األمم المتحــدة )يوم 
ا جديًدا لمملكــة البحرين، ويبرهن في نفس  الضميــر( يوثــق إنجاًزا أمميًّ
الوقــت، علــى مــا تحظــى بــه شــخصية صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الوزراء من ثقل ومكانة دولية، تقديًرا لمبادرات وجهود سموه الداعمة 
إلرساء السام العالمي، وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدما 

في جهود التنمية المسـتدامة.
 ونــّوه بوعنــق بالصفات القيادية المتميزة التي يتمتع بها ســموه، والتي 
مكنت سموه من تحقيق نجاحات في الحد من الفقر وتحقيق المساواة 
االجتماعية، عبر تســهيل وتوفير الســكن والخدمات االجتماعية لجميع 

الفئات بالبحرين.

بوعنق: صفات القائد المتميز 
متوافرة في سموه

المنامة - بنا

صاحــب  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  تلقــى 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وكيــل وزارة 
والجــوازات  الجنســية  لشــؤون  الداخليــة 
آل  خليفــة  بــن  راشــد  الشــيخ  واإلقامــة 
األمــم  اعتمــاد  بمناســبة  وذلــك  خليفــة، 
المتحــدة لمبادرة ســموه بإعــان الخامس 
ا للضمير. وفيما يلي  من أبريــل يوًما عالميًّ

نص البرقية:
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيــس مجلس الــوزراء الموقر حفظه هللا 

ورعاه
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

ســموكم  مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــّرفني   
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  خالــص 
مبــادرة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  اعتمــاد 
ســموكم الحكيمــة باعتبــار يــوم الخامــس 
ا للضمير(  من أبريل من كل عام ) يوًما دوليًّ

تعزيــًزا للمكانــة التــي يتمتــع بهــا ســموكم 
نطــاق  وفــي  الدولــي  المجتمــع  قبــل  مــن 
إســهاماتكم المســتمرة ومبادرتكــم الرائدة 
فــي خدمــة البشــرية وكذلك تقديــًرا لدعم 
جهود ســموكم الحثيثة في دعم ومؤازرة 

مبادرات الضمير العالمي.
 كمــا أن هــذا اإلنجــاز الــذي حققه ســموكم 
يعــد أضافــه متميــزة اإلنجــازات الســابقة 
ا  علــى المســتوى الدولــي حفظكــم هللا عــزًّ
وذخــًرا لمواصلــة مســيرة العطــاء والنمــاء 
فــي مملكتنــا الغاليــة ووفــق هللا ســموكم 

وسدد على طريق الخير خطاكم.
ودمتم سيدي سالمين موفقين.

وتفضلــوا ســموكم بقبــول فائــق احترامي 
وتقديري 

المخلص لسموكم
راشد بن خليفة آل خليفة
وكيل وزارة الداخلية لشئون
الجنسية والجوازات واإلقامة

راشد بن خليفة: مبادرات 
سموه رائدة في خدمة البشرية

أشــاد نائــب رئيــس البرلمــان العربــي النائــب عــادل العســومي باإلنجــاز الدولــي 
الجديد لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ا للضمير من قبل  في اعتماد مبادرة سّموه بإعان الخامس من أبريل يوًما دوليًّ

منظمة األمم المتحدة.

 وأكــد نائــب رئيــس البرلمــان العربي 
بــه  يحظــى  مــا  يعكــس  اإلنجــاز  أن 
عالمــي،  وتقديــر  مكانــة  مــن  ســمّوه 
األمــم  منظمــة  اعتمــدت  حيــث 
أطلقــه  قــرار  مشــروع  المتحــدة 
الــوزراء باعتمــاد يــوم  ســمو رئيــس 
الخامــس من أبريل من كل عام يوًما 
ــا للضميــر، وذلــك بهــدف تحفيز  دوليًّ
المجتمــع الدولي على حــل النزاعات 

بطريقة سلمية.
بإســهامات  العســومي  وأشــاد   
الــا متناهيــة  الــوزراء  ســمو رئيــس 
والســيما فــي مجــال تعزيــز التعــاون 
ثقافــة  لتعميــق  الدولــي  والتكاتــف 

فــي جهــود  قدًمــا  والمضــي  الســام 
التنمية المســتدامة ســعًيا نحو إنهاء 
الصراعــات التــي تعانــي منهــا العديد 

من المناطق في العالم.
 وهنــأ نائــب رئيــس البرلمــان العربــي 
اإلنجــاز  بهــذا  الــوزراء  رئيــس  ســمو 
الجديــد الــذي يضــاف إلــى إنجــازات 
ســمّوه، والــذي يأتــي تأكيــًدا للمكانــة 
الكبيــر  الدولــي  واالحتــرام  الرفيعــة 
قبــل  مــن  ســموه  بــه  يحظــى  الــذي 
المجتمــع الدولي، والــذي يأتي نظيًرا 
فــي  الرائــدة  ومبادراتــه  إلســهاماته 
خدمــة البشــرية عبــر إرســاء الســام 

وتعزيز التنمية والتقدم في العالم.

العسومي: سموه يحتل مكانة دولة رفيعة

07 local@albiladpress.com

المنامة - بنا

تلقى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقيــة تهنئــة مــن رئيســة هيئة البحريــن للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنــت محمد آل 
خليفة؛ بمناسبة اعتماد األمم المتحدة مبادرة سموه بإعان الخامس من أبريل يوًما 
عالمًيــا للضميــر، وفيمــا يلــي نــص البرقيــة:  صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس الوزراء الموقر..
الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه.. يطيــب لنا يا صاحب الســمّو أن نتقّدم بأســمى 
آيــات التبريــكات لســموكم ولمملكة البحريــن كاّفة على اإلنجاز الدولــي الجديد الذي 
يضاف إلى إنجازات ســمّوكم في االرتقاء بســمعة ومكانة المملكة عالمًيا، وذلك عبر 
االســتجابة الدوليــة لمبادرتكــم الكريمــة فــي تخصيــص يــوم عالمــي للضميــر بهــدف 
تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية. إن اعتماد األمم المتحدة 
رســمًيا مبــادرة ســمّوكم ما هو إال اعتراف دولي بالمكانة التــي تحظون بها وبالجهود 
الداعمــة إلرســاء الســام العالمــي وتعزيز التعــاون الدولي من أجل تنمية مســتدامة. 

وتفضلوا سموكم بقبول مجدد التحية ومزيد من االحترام والتقدير...
مي بنت محمد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مي بنت محمد: االعتماد األممي 
يبرهن مكانة سموه البارزة

األربعاء
31 يوليو 2019 
28 ذو القعدة 1440

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة برقية تهنئة من رئيــس مجلس إدارة 
نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة، بمناسبة إعان منظمة األمم المتحدة باعتماد يوم الخامس 

ا للضمير استجابة لمبادرة أطلقها سموه حفظه هللا. من إبريل من كل عام يوًما دوليًّ

حضــرة  ســيدي  البرقيــة:  نــص  يلــي  وفيمــا 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا
تحية إجال ووالء ووفاء وبعد،،،

 فيشــرفني باســمي والســادة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأعضاء والعبي وجميع منتسبي نادي 
المحــرق أن نرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريــم 
حفظكــم هللا خالــص التهنئــة بمناســبة اعتمــاد 
منظمــة األمم المتحدة لمشــروع قــرار تقدمت 
بــه مملكــة البحريــن باعتماد يــوم الخامس من 
ا للضميــر، وذلك  إبريــل مــن كل عــام يوًمــا دوليًّ
اســتجابة لمبادرتكــم الكريمة التــي أطلقتموها 
ســموكم حفظكــم هللا بتدشــين اليــوم العالمــي 
للضميــر في شــهر إبريل الماضــي، وذلك ضمن 
حرصكــم علــى تحفيــز المجتمــع الدولــي علــى 
حــل النزاعات بطريقة ســليمة، لتتواصل بذلك 

اإلنجازات تلو اإلنجازات على الصعيد المحلي 
واإلقليمي والعربي والعالمي، بفضل السياســة 
الحكيمة التي تنتهجها حكومتكم الموقرة وما 
توالــون ســموكم حفظكــم هللا بذلــه مــن جهود 
ســخية ومخلصــة هــي مبعــث فخــر واعتــزاز 
الوفــي. ســيدي صاحــب  أبنــاء شــعبكم  كافــة 
الســمو.. أن هــذا التقديــر األممــي يعكس مدى 
اهتمام سموكم بإرساء السام العالمي وتعزيز 
مجــدًدا  ويؤكــد  الدولــي،  والتعــاون  التكاتــف 
المكانــة الرفيعــة والعاليــة التــي تحظــون بهــا 
لمــا  تقديــًرا  الدولــي  المجتمــع  لــدى  ســموكم 
حققتــه مملكــة البحريــن مــن إنجــازات تنموية 
واجتماعيــة وثقافية وعلميــة، ما مّكنها من أن 
تتبــوأ المكانــة المتقدمــة بيــن دول العالم، ولما 
حققتمــوه ســموكم رعاكــم هللا لشــعبكم الكثير 
مــن المكاســب التــي جعلــت منــه شــعًبا يواكب 

بالخيــر  وينعــم  الحديثــة،  العلميــة  النهضــة 
واالســتقرار واألمــان. ســيدي صاحب الســمو.. 
التــي  الطموحــة  التنميــة  بــأن خطــط  ال شــك 
أرســيتموها ســموكم رعاكــم هللا فــي بحريــن 
الخيــر والعــز والعطــاء هــي التــي جعلــت مــن 
البحريــن تتبــوأ هذه المرتبة العالية التي شــهد 
لهــا العالــم بأســره من خــال منظمتــه الدولية، 
مؤكدين لسموكم حفظكم هللا أن نكون عنصًرا 
ا في ركب هذه المسيرة المباركة  ا وإيجابيًّ مهمًّ
فــي ظــل العهد الزاهر لســيدي حضــرة صاحب 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة الباد المفدى حفظه هللا ورعاه. ودمتم 

سيدي بحفظ هللا سالمين موفقين،،،
الداعي لسموكم بطول العمر

أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

أحمــد بــن علــي: ســموه حريــص علــى حــل النزاعــات ســلميا

خطط سموه بوأت البحرين مرتبة عالية

المنامة - بنا

تلقى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من الرئيس التنفيذي 
لشركة غاز البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن دعيج آل خليفة، بمناسبة اعتماد األمم المتحدة لمبادرة سموه بإعان 

ا للضمير. الخامس من أبريل يوًما عالميًّ

وفيما يلي نص البرقية:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا رئيس 

الوزراء الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 يشــّرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع 
أصــدق  الكريــم  ســموكم  مقــام  إلــى 
آيــات التهانــي والتبريــكات، بمناســبة 
اعتماد األمم المتحدة مبادرة ســموكم 
الكريمة يــوم الخامس من أبريل يوًما 
ا للضمير، وذلك استجابة لمبادرة  دوليًّ
بتدشــين  أطلقتموهــا  التــي  ســموكم 
اليــوم العالمي للضمير في شــهر أبريل 
المجتمــع  تحفيــز  بهــدف  الماضــي، 
الدولــي علــى حــل النزاعــات بطريقــة 

سلمية.
اعتمــاد  المتحــدة  األمــم  إعــان  إن   
يوًمــا  أبريــل  مــن  الخامــس  يــوم 
ــا للضميــر، جاء ليســجل لمملكة  دوليًّ
جديــًدا،  ــا  أمميًّ إنجــاًزا  البحريــن 
وليؤكــد فــي الوقت ذاتــه، ما تحظى 
به شــخصية صاحــب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء مــن تقديــر ومكانــة 
مســيرة  تعزيــز  أجــل  مــن  دوليــة، 
اإلنســانية وتقديًرا لمبادرات وجهود 
الســام  إلرســاء  الداعمــة  ســموكم 
العالمــي، وتعزيــز التكاتــف والتعاون 
جهــود  فــي  قدًمــا  للمضــي  الدولــي 

التنمية المسـتدامة.
القــرار  اعتمــاد مشــروع  يشــكل  كمــا   

ا لما توليه مملكة البحرين  تقديًرا دوليًّ
بقيــادة حضرة صاحــب الجالة الملك 
عاهــل  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
أن  علــى  مــن حــرص  المفــدى،  البــاد 
يكــون لهــا دور فاعــل وإســهام واضــح 
تقــدم  غايتــه  دولــي  جهــد  كل  فــي 
الدائــم  األمــن  وتحقيــق  البشــرية 
والسام المستقر والتنمية المستدامة 

في مختلف أنحاء العالم.
أن يحفــظ  عــّز وجــّل  المولــى  أدعــو   
ســموكم ويديم عليكم موفور الصحة 
والســعادة، وأن يوفقكــم لمــا تســعون 
شــأن  لرفــع  حثيثــة  جهــود  مــن  إليــه 

مملكة البحرين وشعبها الوفي.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 محمــد بــن خليفــة: يــوم الضميــر إنجــاز أممــي جديــد

جهود سموه بارزة في إرساء السالم العالمي

بمناســبة اعتمــاد األمــم المتحــدة مبــادرة رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة بإعان الخامــس من أبريل 
يوما دوليا للضمير، بعث رئيس جمعية الخالدية الشبابية إبراهيم راشد 
أســمى آيــات التهانــي والتبريكات لســموه باإلنجاز الدولــي الجديد الذي 
يضــاف إلنجــازات ســموه ويعكس مكانته الدولية.وأشــاد باإلنجــاز الدولي 
الجديــد لســموه الــذي يعــد إنجــازا أمميا جديــدا للبحريــن، تأكيدا لمــا تحظى به 
شــخصية ســموه مــن ثقــل ومكانــة دوليــة، وتقديــرا لمبــادرات وجهــود ســموه 
الداعمة إلرساء السام العالمي، وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدما 
فــي جهــود التنميــة المســـتدامة. وتقدم بالشــكر الجزيل لصاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء إلطــاق المبادرة التــي تعتبر األولى مــن نوعها للتعــاون العالمي 

لتعزيز ثقافة السام والحب والضمير.
واختتــم بــأن إعــان منظمــة األمــم المتحــدة واعتمادهــا لهــذا المشــروع إنما هو 
تقديــرا لمــا تملكــه مملكــة البحرين مــن مكانة ومنصــب عاٍل بقيــادة عاهل الباد 
جالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
ومــن حرصهــم الدائــم علــى أن يكــون للمملكــة دور فاعــل وإســهام واضــح فــي 
كل جهــد دولــي غايتــه تقــدم البشــرية وتحقيــق األمن الدائم والســام المســتقر 

والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

“الخالدية”: لسموه مكانة دولية كبيرة
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



القضيبية - مجلس النواب

النــواب  لمجلــس  العــام  األميــن  أشــاد 
ومتانــة  بقــوة  بونجمــة  راشــد  المستشــار 
البحريــن  مملكــة  بيــن  األخويــة  العالقــات 
وجمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة، والتي 
عززهــا اهتمام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخيه 
السيســي  عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس 
بيــن  المشــترك  التعــاون  عالقــات  بتنميــة 
الدولتيــن الشــقيقتين.جاء ذلــك فــي لقــاء 
جمع األمين العام أمس مع رئيس مجموعة 
البحرينيــة،  المصريــة  البرلمانيــة  الصداقــة 
رئيــس ائتــالف دعــم مصــر، زعيــم الغالبية، 
ورئيس لجنة التضامن االجتماعي واألسرة 
مجلــس  فــي  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 
النــواب المصــري عبدالهادي القصبي، ضمن 
لمجلــس  العــام،  األميــن  بهــا  يقــوم  زيــارة 

النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
مجموعــة  دور  أهميــة  بونجمــة  وأكــد 
البحرينيــة،  المصريــة  البرلمانيــة  الصداقــة 

في تعزيز العمل المشــترك، وتوطيد جسور 
فــي  الشــراكة  لتطويــر  والســعي  التعــاون، 
جميــع المجــاالت المتعلقــة بالشــأن النيابي، 
ناقاًل تحيات رئيســة مجلس النواب فوزية 
النــواب  مجلــس  وأعضــاء  لرئيــس  زينــل 

المصري.
وأشــاد القصبــي بمــا تشــهده البحريــن مــن 

عمل ديمقراطي متطور، وتجربة تشريعية 
متميــزة، معرًبــا عــن إعجابه بحكمــة جاللة 
راقيــة  تجربــة  مــن  قدمــه  ومــا  الملــك، 
للديمقراطيــة علــى مســتوى المنطقــة، مــن 
خــالل مشــروعه اإلصالحــي الكبيــر، والذي 
جعــل البحريــن أنموذًجا حًيــا ومميًزا لدولة 

المؤسسات والقانون.

أعلن رئيس جمعية البحرين لرعاية الوالدين أحمد البنا عن انطالق جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري 
“وفــاء ألهــل العطــاء 2019” تحــت رعايــة ســموه فــي األول من أكتوبر المقبــل، مؤكدا أن الجائزة ســتمثل نقلــة نوعية وتطورا 

كبيرا في نسختها للعام الحالي.

وأكــد أن انتقــال جائــزة “وفــاء ألهــل العطاء” 
ووصولهــا إلــى هــذا المســتوى المتقــدم فــي 
نوعية الجوائز المماثلة على مســتوى الخليج 
والمنطقــة يأتــي متابعــة لتوجيهــات محافــظ 
الجنوبيــة الرئيــس الفخري لجمعيــة البحرين 
لرعاية الوالدين ســمو الشــيخ خليفة بن علي 
آل خليفــة، وحرصه الدائم على متابعة أخبار 
ســموه  بــدور  مشــيدا  وفعالياتهــا،  الجمعيــة 
ســموه  جائــزة  إلطــالق  المتواصــل  ودعمــه 
للعمــل الخيري “وفاًء ألهل العطاء” بنســختها 
السادســة، فــي وقت يصــادف مــرور 11 عاًما 
على احتضان سموه الكريم للجمعية وعطائه 
ورعايته واهتمام ســموه الكبير بمجال رعاية 
مؤكــدا  الخيريــة،  األعمــال  ودعــم  المســنين 
البنــا أن دعــم ســموه للجمعيــة بــات واضحــا 
تنظمهــا  التــي  والفعاليــات  النشــاطات  فــي 
الجمعيــة، والتــي أصبحــت تشــكل مســاهمة 
كبيرة وشــراكة مجتمعيــة واضحة تصب في 
مجــاالت التنمية والحــراك المجتمعــي المثمر 

لفئة أعطت الكثير لمجتمعها.

استقبال سموه فخر للجمعية 

وأعضائها

وأكــد البنــا فــي تصريحــات خاصة لـــ “البالد”، 
بــن علــي  الشــيخ خليفــة  أن اســتقبال ســمو 
فخــر للجمعيــة ولجميــع أعضائها ومنتســبيها 
جميعــا، مؤكــدا أن ســموه أشــاد بمــا تســهم به 
الجمعيــة مــن جهــود مباركــة لخدمــة العمــل 
الخيري واإلنســاني، وكل ما من شأنه الرعاية 
مــا  أن  إلــى  الســن، مشــيرا  لكبــار  واإلحســان 
تقــوم بــه الجمعيــة من أنشــطة وفعاليات وما 

تقدمــه مــن أنــواع الرعاية لكبار الســن يؤصل 
أســمى القيم الدينية واالجتماعية والتربوية. 
جــاء ذلك لدى اســتقبال ســمو الشــيخ خليفة 
إدارة  مجلــس  لرئيــس  خليفــة  آل  علــي  بــن 
جمعيــة البحريــن لرعايــة الوالديــن، وأعضــاء 
اللجنــة التنفيذيــة العليا لجائزة ســموه للعمل 
الخيــري “وفاء ألهــل العطاء”، بمكتب ســموه 
بالمحافظــة الجنوبيــة، واطــالع ســموه علــى 
اســتعدادات الجمعيــة واللجنــة علــى مراحــل 
واالســتعدادات الحالية لتنظيــم جائزة “وفاء 
ألهــل العطــاء” في نســختها السادســة ومرور 

11 عاما على انطالق عمل الجمعية. 

متابعة سموه

وأوضــح البنــا أن ســموه اســتمع إلــى إيجــاز 
اســتعدادات  عــن  الجائــزة  فريــق  ومــن  منــه 
الجمعية لتنظيم النسخة الخامسة من جائزة 
ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل 
الخيــري “وفــاء ألهل العطاء”، التي ســتنطلق 
األول مــن أكتوبــر المقبــل تزامنــا مــع اليــوم 
تــرأس  للمســنين، مؤكــدا أن ســموه  العالمــي 

االجتمــاع التنســيقي للجنــة التنفيذيــة العليــا 
أعضــاء  مــن  شــرح  إلــى  واســتمع  للجائــزة، 
اللجنــة، التي ضمت عيســى أحمــد أبو الفتح، 
عبدالغفــار  وأروى  بوخمــاس  عيــد  وحســن 
وســمية عيســى المناعــي، بحضــور عــدد مــن 
المسؤولين من المحافظة منهم فاطمة الغتم، 
ســلوى عيســى أحمد، راشــد النعيمــي، وأحمد 
الجالهمة، مؤكدا أن استقبال سموه ومتابعته 
الحثيثــة لــكل مفاصل الجائــزة يؤكد الحرص 
علــى أن تظهــر الجائزة بأفضل صــورة ممكنة 
تعكس دعم سموه لهذه الجائزة الكريمة التي 
تحمل اســم ســموه الغالــي؛ لتكون رســالة من 
البحريــن للعالــم تظهــر اهتمــام المملكــة بهــذه 
الفئة ورعايتها وتكريس الشــراكة المجتمعية 

الهادفة لتصب في بوتقتها وألجلها.

الجائزة تدعم العمل الخيري

لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وأشــار 
الوالدين إلى أن ســمو الشــيخ خليفة بن علي 
آل خليفــة نــوه بــأن الجائــزة تعد مــن الجوائز 
المهمــة التي تدعــم العمل الخيري والتطوعي 
وتخدم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، إذ 
حصلت عليها في األعوام السابقة شخصيات 
على المستوى المحلي والخليج، وكان سموه 
قد أكد أن الجائزة تمنح للمؤسسات واألفراد 
اإلنســاني  العمــل  فــي  كبيــر  دور  لهــم  الذيــن 
والخيري وإســهامات في توفير خدمات على 

المستوى المحلي والخليجي.

الجائزة األهم محليا وخليجيا

تعــد  العطــاء”  ألهــل  “وفــاء  أن  البنــا  وأكــد 

مــن  األهــم  والعربيــة  الخليجيــة  الجائــزة 
نوعهــا فــي تكريــم النمــاذج الرائــدة بمجــال 
الخير والبذل والعطاء على مســتوى الوطن 
العربــي، مبينــا أن الجائــزة وفــي مســيرتها، 
إال  البعــض،  نظــر  فــي  قصيــرة  تعــد  التــي 
أنهــا اســتطاعت وبدعــم ومــؤازرة من ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة أن تضع 
بصمتها الراســخة، وتؤرخ لسجل منفرد في 
نــوع رائــد مــن العمــل المجتمعــي التطوعي، 
مشــيرا إلــى أن الجائــزة كرمــت في نســخها 
األولــى  نســختها  انطــالق  ومنــذ  الســابقة، 
قبــل 6 ســنوات فــي العــام 2013، عــددا مــن 
كان  شــخصية   114 إلــى  وصــل  المكرميــن 
لهــم تاريــخ حافــل وأثــر متوارث فــي الخير 
والعطاء اإلنساني، كان من ضمنهم مستشار 
ســمو أميــر دولــة الكويت عبــدهللا المعتوق، 
وجمعــة الماجــد من دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة، والشــيخ عبــدهللا النعيم من مركز 
الملــك ســلمان االجتماعــي بالمملكــة العربية 

السعودية.

إشادة بتوجيهات سموه

وأشاد البنا وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء 
مجلــس إدارة الجمعيــة بالدور الــذي يقوم به 
ســمو محافــظ الجنوبية فــي دعــم المبادرات 
المياديــن،  شــتى  فــي  واإلنســانية  الخيريــة 
ودور ســموه الرائــد فــي إطــالق هــذه الجائزة 
التي تعد إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة 
للدفــع بعجلــة العمــل الخيــري والتطوعي في 
مملكتنــا الغاليــة والوطــن العربــي نحــو آفــاق 
أرحــب وأوســع، وأن بصمــة ســموه فــي دعــم 
مســيرة الجائــزة منحتهــا بعــدا إنســانيا تعدى 

المحلية وانطلق نحو العالمية بثقة وتمكن.

روح الفريق الواحد

للجائــزة  واالســتعداد  العمــل  أن  البنــا  وأكــد 
أن  إلــى  مشــيرا  وجــه،  أفضــل  علــى  يجــري 
الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، الذي يضع 
مصلحة الجائزة والعمل فوق كل اعتبار، وهو 
ما نلمسه من جميع العاملين بالجمعية، منوها 

بأن الجمعية وهي تقوم بإجراء االستعدادات 
الالزمــة الســتضافة الجائــزة فإنهــا تضــع على 
عاتقهــا أن تكــون هــذه النســخة نســخة التميز 
واإلبــداع الــذي رســمته الجمعيــة فــي نســخها 
والحاصليــن  المكرميــن  أن  مؤكــدا  الســابقة، 
علــى الجائــزة هــذا العــام هم من الشــخصيات 
اإلنسانية والخيرية المعروفة في هذا الجانب 

على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

حفل الجائزة

لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  وذكــر 
ســمو  توجيهــات  علــى  وبنــاًء  أنــه  الوالديــن 
الســنوي  الحفــل  الجنوبيــة، ســيقام  محافــظ 
الختامي والتكريمي للجائزة يوم 30 ســبتمبر 
المقبــل، موضحــا أن الحفل الســنوي سيشــهد 
حضــور مجموعــة كبيرة من كبار المســؤولين 
والمدعويــن والضيــوف مــن البحريــن ودول 
الخليــج العربــي والخارج، مشــيرا إلــى أنه تم 
دعوة حشــد واســع من ممثلي القطاع األهلي 

والجمعيات والقطاع الخاص.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا تنسيقيا مع جمعية البحرين لرعاية الوالدين

انطالق جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي للعمل الخيري 1 أكتوبر
“وفــاء ألهــل العطــاء 2019” بنســختها السادســة تتزامن مع اليــوم العالمي للمســنين
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البنا بعد االجتماع األول 
لـ “التنفيذية العليا”: 

استقبال سموه أعضاء 
الجمعية فخر لنا جميعا

بدور المالكي من المحرق
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  التقــت 
آل  محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار 
خليفــة صباح أمس النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء الكويتي ووزيــر الدفاع 
الصبــاح،  األحمــد  صبــاح  ناصــر  الشــيخ 
فــي قصــر بيــان العامــر بدولــة الكويــت 

الشقيقة.
آل  محمــد  بــن  مــي  الشــيخة  وتوجهــت 
خليفة بالشكر إلى دولة الكويت بقيادتها 
الدائــم  لوقوفهــا  ومؤسســاتها  وشــعبها 
إلــى جانــب الحــراك الثقافــي فــي مملكــة 
البحرين ودعمها المستمر لجهود الحفاظ 
مؤكــدة  العربــي،  اإلنســاني  اإلرث  علــى 
أجــل  مــن  الموحــد  الخليجــي  العمــل  أن 
الحفاظ على الهوية الوطنية والمنجزات 
الثقافيــة يســاهم فــي االرتقــاء بشــعوب 
المنطقــة ويســاعدها فــي الحفــاظ علــى 

مكانتها بين الحضارات حول العالم.
وأشــارت إلى عمــق العالقــات التاريخية 

بيــن البلدين، قائلة إن الهيئة تســعى إلى 
توطيــد العالقــات الثقافيــة بــكل الســبل 

ومشاريع التعاون المشترك.
وأكد الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح 
والتاريخيــة  األخويــة  العالقــات  عمــق 
التــي تربــط الكويــت بمملكــة البحريــن، 
معربــا عــن تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار في ســبيل 
المحافظة على التراث الوطني والمواقع 

األثرية والتاريخية. 
الوجــه  تعكــس  الجهــود  أن  وأوضــح 
المشــرق لمملكــة البحريــن وتعــزز دورها 
ومكانتهــا التاريخيــة بين دول العالم في 

هذا المجال.

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار في لقاء مع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الّدفاع الكويتي 

مي بنت محمد: نقدر وقوف الكويت الدائم إلى جانب حراك البحرين الثقافي زعيم الغالبية بـ “النواب المصري” يشيد بحكمة جاللة الملك في التجربة الديمقراطية

العمل الخليجي الموّحد للحفاظ على الهوية يرتقي بالشعوب المشروع اإلصالحي جعل البحرين أنموذجا لدولة المؤسسات والقانون

لقاء جمع األمين العام لمجلس النواب برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البحرينية

 

المنامة - كتلة البحرين النيابية

عاليــا،  الكوهجــي،  حمــد  النائــب  أشــاد 
بالتوجيهــات الســامية الصــادرت عــن ولي 
النائــب األول  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
بشــأن احتســاب فواتيــر الكهربــاء والمــاء 
للمواطنيــن عن الحســابات المدعومة وفق 

لفواتير العام الماضي إذا ما كانت أقل.
وأشاد الكوهجي بتوجيهات سموه لديوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة بالتحقيــق فــي 
الكهربــاء  هيئــة  عــن  الصــادرة  الفواتيــر 

والماء.
ولفــت إلــى أن توجيهــات ســموه عكســت 
أوضــاع  بتحســين  القيــادة  اهتمــام 
المواطنيــن والمتابعــة الحثيثــة لقضاياهم 
وشــكاواهم، مشيرا إلى أن توجيهات سمو 
ولــي العهــد جــاءت بمثابــة خارطــة طريق 
لحــل مشــكلة باتت تؤرق شــريحة واســعة 

مــن المواطنيــن الذين يشــكون مــن ارتفاع 
مفاجــئ وغيــر مبــرر فــي فواتيــر الكهربــاء 

والماء.
والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  الكوهجــي  ودعــا 
إلــى اعتمــاد أعلــى درجــات الشــفافية فــي 
إعالن اإلجراءات المتبعة لحل اإلشــكاالت 
واألخطــاء القائمــة فــي احتســاب الفواتير 

وإبالغ مجلس النواب عنها أوال بأول.

ديــوان  تقريــر  إلــى  أيضــا  “نتطلــع  وتابــع 
الرقابــة المالية واإلداريــة الذي يفترض أن 
يتولــى التحقيــق في هــذه القضيــة، ونريد 
أن نعــرف مكمــن القصور والخلل الذي أدى 

إلى قفزات في فواتير المواطنين”.
إلــى  المواطنيــن  الكوهجــي  النائــب  ودعــا 
وتقديــم  النــواب،  مــع  التواصــل  اســتمرار 
أي فواتيــر تتضمــن أرقاما مبالًغــا فيها إلى 

مكاتب النواب في دوائرهم.

عاليــا  النيابيــة  البحريــن  كتلــة  أشــادت 
باالســتجابة الســريعة مــن ولــي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة عن الشــكاوى التي تقدم 
بها المواطنون وأيدها عدد كبير من النواب 
بشــأن احتســاب فواتير الكهرباء في الشهر 
األخيــر. صــرح بذلــك رئيــس كتلــة البحرين 
النيابيــة النائــب أحمــد صباح الســلوم.وكان 
ســمو ولــي العهــد قــد وجه أمــرا إلــى ديوان 
الرقابــة المالية واإلدارية بالتحقيق في آلية 
احتســاب فواتيــر الكهربــاء والمــاء لجميــع 
المشــتركين مــن المواطنيــن فــي مســكنهم 
األول )حساب واحد( واألفراد والمؤسسات؛ 
للتأكــد مــن عــدم وجــود خلــل بمــا فــي ذلك 
النواحــي الفنيــة والتقنيــة واإلجرائيــة، كمــا 
وجه سموه هيئة الكهرباء والماء باحتساب 
المواطنيــن  لحســابات  العــام  هــذا  فواتيــر 

بالمســكن األول ليونيــو ويوليو وأغســطس 
وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي 

إذا كانت أقل من السنة الحالية.
العهــد  ولــي  ســمو  قــرار  إن  الســلوم  وقــال 
مصالــح  علــى  الشــديد  حرصــه  يعكــس 
المواطــن كمــا عهدنــا من ســموه، مؤكــدا أن 
القرار القى استحســان جميع فئات الشــعب 
دون اســتثناء؛ ألن هنــاك غبنــا وقــع عليهــم 
مــن األســاليب الملتويــة لبعــض الموظفيــن 

في الدولة.
وشــدد الســلوم علــى أهميــة اتبــاع سياســة 

أمــر  كمــا  والعقــاب  الصارمــة  المحاســبة 
مســؤول،  أي  يجتــرئ  ال  حتــى  ســموه؛ 
المواطنيــن  علــى حقــوق  أو صغيــر،  كبيــر 
خصوصــا فئات محــدودي الدخــل والفئات 
المتوســطة، واصفــا توجيهــات ســمو ولــي 
العهــد بأنهــا “عيــن الصــواب”، ومطالبــا بــأن 
يتــم النظر أيضا في حســاب فواتيــر المياه 
األخيــرة ذات التقديــرات الجزافيــة المبالغ 
فيهــا، مؤكــدا أن ســعر الميــاه أصبــح محــل 
شــكوى مــن جميــع المواطنيــن والمقيميــن 

والمستثمرين أيضا.

أحمد السلوم

حمد الكوهجي

دعوة “الكهرباء” إلى الشفافية... والمواطنين لالستمرار في الشكاوى “البحرين النيابية” تشيد بتوجيهات سمو ولي العهد بشأن فواتير الكهرباء
محرر الشؤون المحلية

الكوهجي يشيد 
بتوجيهات سمو 

ولي العهد 
بشأن فواتير 

الكهرباء

السلوم: المبالغة 
أضرت بالبسطاء من 

الشعب... ويجب النظر 
أيضا بفواتير المياه
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 مخالفات بالجملة كشفت عنها حملة التصحيح البلدية بمنطقة حظائر منطقة الهملة، 
أبرزهــا وفــق معلومــات “البــاد” الكشــف عــن تمديــدات مخالفــة مــن أصحــاب الحظائر 
د مــاك هــذه  للحصــول علــى المــاء والكهربــاء مــن الشــبكة الحكوميــة، دون أن ُيســدِّ
الحظائــر أي فلــس عــن اســتخدام الخدمــات الحكوميــة. ووصــف مســؤولون لـــ “الباد” 
الهــدر المالــي الذي تســببته فوضى الحظائر بـ “ســرقة” ماء وكهربــاء حكومية، وقدروا 

كلفته بقرابة 400 ألف دينار.

تصريح الفريق

 وشــكلت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني فريًقا لدراسة أوضاع 
حظائر الهملة برئاســة مدير إدارة الهندسة 
الزراعيــة ومصادر المياه المهندس شــوقي 

المناعي.
 وقــال المناعــي لـ “البالد” إن الفريق أرســل 
لمــالك  وإشــعارات  إنــذارات  مجموعــة 

الحظائر من أجل تصحيح أوضاعهم.
 وأضاف: رفع الفريق تقريًرا شامالً للوزارة 
بشــأن اإلجراء القانوني المناســب للتعامل 
مــع المخالفيــن، ويتمثــل ذلك بااللتــزام بما 
ورد بمضمــون العقــود الموقعــة مــع مــالك 
الحظائــر، وضــرورة إزالــة أّي مخالفــة وإال 
سيجري اتخاذ اإلجراء القانوني المناسب.

 ولفــت إلــى أن الفريــق وقــف علــى حزمــة 
مــن المخالفات من بينهــا وضع بعض مالك 
مخالفــة  وتمديــدات  مولــدات  الحظائــر 
حكوميــة  وكهربــاء  مــاء  علــى  للحصــول 
دون ترخيــص، وتأجيــر الحظائــر بالباطن، 
أّي  مــن  خاليــة  لحظائــر  مواقــع  ووجــود 
مــواش فضــالً عــن وجــود بعــض األراضــي 
المخصصة لحظائر ولكن يوجد بها رؤوس 

مواش محدودة لشغلها.
 ولفــت إلــى أن حملــة الــوزارة تأتــي فــي 
ضــوء تنســيق وتواصل مســتمر مــع جميع 
الجهــات والشــخصيات المعنية ومن بينهم 

نواب وبلديون.
 وقــال إن التمديــدات المخالفــة للكهربــاء 
والمــاء بســبب رغبــة مــالك الحظائــر عــدم 
ســداد الفواتيــر وتصورهــم بأن مــن حقهم 
مجاًنــا،  والكهربــاء  المــاء  علــى  الحصــول 
بالرغــم من أن ذلك غيــر منصوص بالعقود 

الموقعة معهم.

300 دينار

قطعــت  الــوزارة  أن  المناعــي  وأكــد 
مــالك  وطالبــت  المخالفــة،  التمديــدات 
الحظائــر بتصحيــح أوضاعهــم فــورا، وفي 
حــال إصرارهــم على مخالفــة القانون فمن 
بين اإلجراءات التي يجري درس اتخاذها 
وقــف صــرف تراخيصهــم لالســتيراد، وقد 
الســجل  تجديــد  لوقــف  العقوبــات  تصــل 
التجــاري لحيــن توفيــق أوضاعــه وفــق مــا 
واإلجــراءات  الموقــع  العقــد  عليــه  ينــص 

القانونية.
وأشــار إلــى أن الــوزارة وضعــت مجموعــة 
مــن  للتخلــص  النفايــات  حاويــات  مــن 

مخلفات الحظائر.  
وعــن عــدد الحظائــر والمســالخ بالمنطقــة، 
رد المناعــي بأن المنطقــة تضم 60 حظيرة 

وغيــر  مهجــورة  حظيــرة  و20  مشــّيدة، 
مشــغولة، و3 مسالخ غير مرخصة ومسلخ 

واحد مرخص.
 ونّبه إلى أن الوزارة شرعت في إجراءات 
المســح من أجل رصف الشوارع بالمنطقة، 

وسيسهم ذلك في تعزيز نظافة المنطقة.
الحظيــرة  موقــع  إيجــار  قيمــة  إن  وقــال 
ا. تتراوح ما بين 250 إلى 300 دينار سنويًّ

عيون الرقابة

 من جهته، قال النائب أحمد الدمســتاني لـ 
“البــالد” إن حملــة وزارة األشــغال وشــؤون 

نجحــت  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
فــي تصحيــح أوضــاع المخالفيــن بمنطقــة 

حظائر الهملة.
 وأشــار إلــى أن تحريــر المخالفــات وإلــزام 
المخالفيــن بتصحيــح األوضــاع أو اتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم خطــوة فــي 

الطريق الصحيح.
لعيــون  اليــوم  تخضــع  المنطقــة  أن  وأكــد 
الرقابة البلدية المشددة، ويتعين محاسبة 
مالــي  هــدر  أّي  واســترداد  المخطئيــن 
جــرى بســبب اســتغالل الميــاه والكهربــاء 

الحكومية دون سداد أّي فاتورة.

 وأشــاد بتوجيهــات وزيــر األشــغال عصــام 
الزراعــة  شــؤون  وكيــل  ومتابعــة  خلــف، 
والثــروة البحريــة الشــيخ محمد بــن أحمد 
آل خليفــة، وجهــود فريــق دراســة أوضــاع 
حظائر الهملة برئاســة مدير إدارة الهندسة 
الزراعيــة ومصادر المياه المهندس شــوقي 

المناعي.

بيان الوكالة

وكانــت وكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة 
أكــدت أنها مســتمرة في اتخــاذ اإلجراءات 
المخالفــات  إزاء  والتنظيميــة  اإلداريــة 
الموجودة في مشــروع حظائر الوزارة في 

منطقة الهملة.
لهــا تتواجــد  التابعــة  الفــرق   وأشــارت أن 
المخالفــات  لرصــد  الموقــع  فــي  باســتمرار 
حيالهــا  المناســبة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
ذات  الرســمية  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

العالقة.
التــي  الحملــة  أن  الوكالــة  وأوضحــت   
تنفذها في المنطقة استهدفت في البداية 
فــي مشــروع حظائــر  األوضــاع  تصحيــح 
ميدانيــة  زيــارات  ســبقتها  والتــي  الهملــة 
النــواب  وبعــض  الــوزارة  فــي  للمســئولين 
للوقــوف علــى طبيعــة الوضــع القائــم فــي 
باالســتمرار  التوجيــه  وتــم  المشــروع، 
وتصحيــح  المناســبة  الحلــول  وضــع  فــي 
المخالفــات إن وجدت من رمــي المخلفات 
والتوصيــالت المخالفــة للكهربــاء والميــاه، 
كما قامت الوكالة قبل نحو أســبوع بحملة 
لضبــط المخالفــات المتعلقة بأماكــن الذبح 
العشــوائية، اســتعداًدا التخــاذ اإلجــراءات 
المناسبة وذلك لما تشكله هذه األماكن من 

خطر على صحة اإلنسان والبيئة.

بوبكات )جرافة صغيرة( لوضع وتوصيل التمديدات المخالفةتمديدات مخالفة للحصول على مياه مجانية

سرقة ماء وكهرباء حكومية.. تأجير بالباطن.. وحظائر بال مواٍش
بــالــهــمــلــة ــدر  ــ ــه ــ ال كــلــفــة  ــار  ــ ــن ــ دي ألـــــف   400  :”^“ ـــ  ــ ل ــون  ــ ــؤول ــ ــس ــ م

ا )10 سنوات( من الغرق ببركة سباحة بفندق يقع في  العناية اإللهية أنقذت طفاً سعوديًّ
ضاحية السيف، حيث سارعت طفلة )11 سنة( بمقربة من المسبح إلنقاذه.

بركــة  إن  “البــالد”  لـــ  الطفــل  والــد  وقــال   
الســباحة تفتقــر لمقومات األمن والســالمة، 

وال يوجد حارس لإلنقاذ أو أطواق نجاة.
للبركــة  المجــاورة  المنطقــة  إلــى أن  ولفــت 
زيــادة  فــي  يتســبب  ممــا   بالمــاء  مغمــورة 
احتماليات االنزالق حول حوض السباحة.

 وأشار إلى أن لوحة التعليمات واإلرشادات 
وقديمــة  صغيــرة  البركــة  بحــرم  المعلقــة 
والمكتــوب بهــا غير واضح. )صــورة اللوحة 

مرفقة(
الفنــدق  بــأن  التعليمــات  محتــوى  وانتقــد 
يقــول بأنه ال يتحمل مســؤولية أّي حوادث 
أّي عامــل  أو إصابــات، وذلــك دون وجــود 

لإلنقاذ أو معايير لألمن والسالمة.

 وبّيــن أن الفنــدق مصنــف بأنــه مــن فئــة 5 
نجــوم، ويتعّيــن عليــه االلتــزام بالضوابــط 
الفنيــة وإجــراءات األمــن والســالمة ومــن 

بينها وجود سور يحيط بحدود المسبح.
وطالــب والــد الطفــل إدارة الدفــاع المدنــي 
والمعــارض  للســياحة  البحريــن  وهيئــة 
والجهــات المعنية األخــرى لضرورة التدخل 
لفــرض مزيد من الضبط على برك الســباحة 

المخالفة.
بشــكل  متصــل  البركــة  مدخــل  إن  وقــال 
مباشــر، مــن بعــد بلــوغ المصعــد للطابــق 12 
بالفندق، دون وجود أّي عامل لضبط عملية 
الدخــول، وتالفــي دخــول أطفــال دون إذن 

والديهم.

التــي  الطفلــة  لتكريــم  الطفــل  والــد  ودعــا 
أنقذت ابنه.

لإلنقــاذ  الملكيــة  المؤسســة  أن  إلــى  يشــار 
ا  والســالمة المائيــة أصــدرت دليــالً إرشــاديًّ

للتشغيل اآلمن لبرك السباحة.
وينــص الدليــل علــى وجوب وجــود حارس 
أخــرى  فنيــة  وضوابــط  بالمســبح  إنقــاذ 

بالموقع.

طفل سعودي كاد يغرق ببركة فندق بـ “السيف”

لوحة التعليمات بمسبح الفندق غالف الدليل اإلرشادي للتشغيل اآلمن لبرك السباحة

التمديدات المخالفة تتسلل من الجدران

خراطيم تروي المزروعات دون سداد فاتورة الماء

 أحمد الدمستاني شوقي المناعي

راشد الغائب

راشد الغائب
والده لـ “البالد”: 

المسبح بال 
عامل إنقاذ وال 
مقومات لألمن 

والسالمة

نموذج مخالفة بلدية: 
بيع مواش وذبحها دون ترخيص

حصلــت “البــالد” علــى مخالفــة بلديــة حّررهــا فريــق 
لدراسة أوضاع حظائر الهملة لحظيرة مخالفة.

نــوع  تصنيــف  المخالفــة  إخطــار  ورقــة  وتتضمــن 
المخالفــة، ســواء أكانــت متعلقة بخدمــات النظافة أم 

الرقابة أم التفتيش.
توجــد  ووصفهــا  المخالفــة  نــوع  تحديــد  بعــد  ومــن 
مجموعة خيارات لألســاس القانوني للمخالفة، ســواء 
أكانــت مخالفــة قانون الصحة العامة أم قانون تنظيم 

المباني أم قانون إشغاالت الطرق.

ووفًقــا للنمــوذج الــذي حصلــت عليــه الصحيفــة فــإن 
المخالفــة بإلقاء مخلفــات حيوانية بالمنطقــة، والبناء 
دون ترخيــص، ومزاولــة بيــع المواشــي والذبــح دون 

ترخيص.
 وأوجبــت المخالفــة بضــرورة التوقــف عــن عمل هذه 

المخالفات وتقديم طلب الحصول على التراخيص.
كمــا أوجبــت المخالــف بإزالــة مخالفته حــاالً وضرورة 

مراجعته بلدية البديع.

محرر الشؤون المحلية



قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى العمالية ألزمت إحدى الشــركات التجارية بأن تدفع لصالح موكلتها المديرة الســابقة إلدارة 
المــوارد البشــرية فيهــا مبلغــا يزيــد على 4950 دينارا؛ بســبب توقف الشــركة المدعى عليها عن دفــع رواتبها المتأخرة ألكثر من 8 أشــهر ونصف، 
كما ألزمتها بتســليم المدعية شــهادة خدمة عن فترة عملها وتعويضها بنســبة 6 % ســنويا وبمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، فيما 

رفضت تعويضها عن باقي مدة العقد؛ ألن المدعية لم تخطر الشركة بسداد متأخرات رواتبها قبل تركها للعمل.

وأوضحت أن موكلتها كانت تعمل لدى الشركة 
المدعــى عليهــا منــذ تاريــخ 14 مــارس 2016 
بمهنة مديرة موارد بشرية براتب مقداره 500 
دينار شــهريا، إال أن المدعى عليها تخلفت عن 
ســداد أجورها منذ شهر ســبتمبر 2017 وحتى 
أبريل 2018، ولم تؤد لها مســتحقاتها، ما حدا 

بها إلقامة الدعوى العمالية.
وطلبــت المدعيــة مــن المحكمــة إلزام الشــركة 
شــهر  مــن  المتأخــرة  أجورهــا  لهــا  تــؤدي  بــأن 
سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018 بمبلغ 4000 
دينــار، وراتــب 16 يومــا مــن شــهر مايــو 2018 

وبتعويضهــا  فلــس،  دينــارا و700   266 بمبلــغ 
عــن بــدل اإلجــازة الســنوية لســنة 2018 بمبلغ 
530 دينــارا و250 فلســا، وكذلك تعويضها عن 
المــدة المتبقيــة مــن العقــد، وتضميــن المدعى 
عليهــا بالفوائــد والمصروفــات ومقابــل أتعــاب 

المحاماة.
وأشــارت جناحــي إلــى أن 16 مايــو 2018 كان 
الشــركة،  لــدى  لموكلتهــا  عمــل  يــوم  آخــر  هــو 
عــدم ســداد أجورهــا،  بســبب  العمــل  وتركــت 
المســتندات  علــى  طعنــا  الشــركة  تقــدم  ولــم 
التــي قدمتهــا أمــام المحكمــة، كما لــم تقدم أي 

مســتندات تثبت ســدادها لمتخلف األجور عن 
المدة المدعى بها.

مــن جهتهــا، قالت المحكمة في أســباب حكمها 
المدعــى  الشــركة  ذمــة  انتهــت النشــغال  إنهــا 
 4266 بواقــع  بهــا،  المطالــب  باألجــور  عليهــا 
دينارا و667 فلسا، أما عن طلب إلزام المدعى 
عليهــا بالتعويــض عــن باقــي مــدة العقــد، فــإن 
المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه لما كان نص 
المــادة )106( مــن قانون العمل رقم )36( لســنة 
2012، قــد أفــاد بأنه يجــوز للعامل إنهاء عقده 
فــي حالــة إخــال صاحــب العمــل بــأي التــزام 

جوهــري ينــص عليــه القانــون أو عقــد العمــل 

أو أنظمــة العمــل بالمنشــأة، ويعــد هــذا اإلنهــاء 

بمثابــة إنهــاء للعقــد بدون ســبب مشــروع، من 

صاحــب العمــل، وألزمت المــادة العامل إخطار 

صاحب العمل بإنهاء العقد وأوجبت عليه قبل 
توجيــه اإلخطــار أن يطلــب كتابــة من صاحب 
العمــل إزالــة أوجــه اإلخال في مــدة ال تجاوز 
30 يومــا، فــإذا انقضت هذه المــدة دون إجابة 
العامــل لطلبه فإن له مــن بعد توجيه اإلخطار، 
الحــق فــي إنهاء عقد العمــل، ويعد هذا اإلنهاء 
بمثابة إنهاء للعقد دون سبب مشروع من قبل 

صاحب العمل.
مســتندات  مــن  األوراق  خلــت  أنــه  وتابعــت، 
مطالبــة بالوفــاء باألجــور المتأخــرة، كما خلت 
من طلب إنهاء العقد، ما تخلص معه المحكمة 

لرفض طلب التعويض عن باقي مدة العقد.
وبشــان طلب المدعية لمكافــأة نهاية الخدمة، 
فقالــت إنها خلصــت إلى أن المدعيــة األجنبية 
التأميــن  قانــون  الجنســية ال تخضــع ألحــكام 
االجتماعــي، فتســتحق طبقا للمــادة )116( من 
قانــون العمــل مكافــأة عملهــا بمــا يعــادل أجــر 

544 دينــارا  32.67 يــوم بواقــع مبلــغ وقــدره 
و500 فلــس، وتقضــي المحكمــة بمــا حددتــه 
المدعية وهو مبلغ 530 دينارا و250 فلسا، كما 
تقضــي لهــا بإجازتها الســنوية عن ســنة 2018، 

بواقع 9.42 يوم وبما يعادل 157 دينارا.
وختمت “لهذه األسباب حكمت المحكمة بإلزام 
الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 
4953 دينــارا و917 فلســا وشــهادة خدمــة عن 
ســنويا   %  6 بنســبة  وتعويــض  عملهــا  فتــرة 
مــن األجــر الــذي تأخر صرفــه مدة 6 أشــهر، أو 
النســبة  وتــزاد  االســتحقاق،  تاريــخ  مــن  أقــل 
نهايــة  لمكافــأة  بالنســبة  ســنويا   %  1 بواقــع 
الخدمــة وبــدل اإلجــازة الســنوية مــن تاريــخ 
التــام،  الســداد  وحتــى  القضائيــة  المطالبــة 
وألزمــت المدعيــة والمدعــى عليهــا بالمناســب 
مــن المصروفات وألزمت المدعى عليها مقابل 

أتعاب المحاماة”.

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة النظــر فــي واقعــة تمويــل ونقل نقــود لجماعــة إرهابية، ارتكبها شــاب 
وخالتــه كالهمــا فــي العشــرينات مــن العمــر، وزوج خالته الثانية الهــارب والمقيم فــي إيران؛ وذلــك للنطق بالحكم 

بجلسة يوم 27 أغسطس المقبل.

 وحــول تفاصيــل الواقعــة قــال مــازم أول 
فــي وزارة الداخلية أنه وردت له معلومات 
مــن مصــادره الســرية، تضمنــت أن المتهــم 
الثالــث -في منتصف الثاثينات من العمر- 
والمتــورط في عدة قضايا إرهابية وهارب 
المتهــم  بتجنيــد  قــام  إيــران،  فــي  ومقيــم 
األول -ابــن أخت زوجته- والذي كان دوره 
توصيــل مبالــغ ماليــة إليهــم ومعاونتــه في 
نشــاطه اإلرهابــي بداخــل مملكــة البحريــن 
عــن طريق عناصــره اإلرهابية فــي المملكة 
وبأهدافــه  اإلرهابــي  بنشــاطه  علمــه  مــع 

وأغراضه اإلرهابية.
 كمــا أفــادت التحريــات عــن قيــام المتهــم 

الثالــث بتكليــف األول بوضــع تلــك المبالــغ 
في عدة نقاط ميتة، حيث ستتولى عناصر 
تابعــة للثالــث اســتامها بعــد ذلــك لإلنفــاق 
منهــا علــى شــراء مــواد وأدوات تســتخدم 
تلــك  ولنفقــات  اإلرهابيــة  عملياتهــم  فــي 

العناصر من مأكل ومسكن.

 وعليــه، تــم اســتصدار أمــر بالقبــض علــى 
المتهــم الثالــث ولكــون األول موقوف على 
ذمــة قضيــة أخــرى فقد تم ســؤاله وعرضه 

على النيابة العامة.
وبعد التحقيق مع األول ورد للشرطة طلب 
الثانيــة  المتهمــة  النيابــة عــن كل مــن  مــن 
وشقيقتها -زوجة الثالث- وصوالً لبياناتهم 
النافيــة للجهالــة وعاقتهــم بالواقعــة محل 
الشــرطة  تحريــات  طلبــت  كمــا  التحقيــق، 
بشــأن واقعة تصنيع زجاجــات “مولوتوف” 
بأحــد  كــرزكان  بمنطقــة   2013 العــام  فــي 

المنازل المهجورة.
والمكثفــة  الجــادة  التحريــات  وبإجــراء   

التي قام بها وأشــرف عليها واســتعان فيها 
المازم أول المشــار إليه بمصادره الســرية، 
تبيــن لــه أن المتهمــة الثانيــة -خالــة األول- 
لشــقيقتها زوجــة  األمــوال  بتهريــب  تقــوم 
المتهــم الثالــث والمتواجدة معه في إيران؛ 
وذلــك من أجــل دعــم الجماعــات اإلرهابية 
الثانيــة  وأن  البحريــن،  خــارج  المتواجــدة 
قــد تلقــت عــدة تكليفــات لنقــل أمــوال إلى 
المملكــة، وذلــك لتســهيل  نقــاط فــي  عــدة 
توصيلهــا للجماعــات اإلرهابيــة المتواجــدة 
داخــل وخــارج البحريــن تنفيــًذا ألغراضهم 

اإلرهابية.
األول  المتهــم  أن  إلــى  األوراق  وتشــير   
اعتــرف بما نســب إليه من اتهــام، وقرر بأن 
خالتــه أبلغتــه بحيازتهــا لمبلــغ مالــي، وأنهــا 
ترغــب بتوصيلــه لشــقيقتها المتواجدة في 
إيــران برفقــة المتهم الثالث كونهــا زوجته، 
وأضــاف أنــه تواصل مع المتهــم الثالث عن 

طريــق أحــد برامــج التواصــل االجتماعــي 
أعطــاه  والــذي  النقــال،  بهاتفــه  المثبتــة 
تعليمــات بشــأن كيفيــة نقــل المبلــغ ومكان 

وضعها الستامها من شخص آخر.
 وأفــاد أيًضــا بأنــه قــام برفقــة خالتــه بعــدِّ 
المبلغ المالي، إذ قامت خالته بتقسيم مبلغ 
الـــ5000 دينــار إلى نصفيــن، ووضعتهم في 
أكياس شــفافة، وقام باستام دفعة ونقلها 
ألحــد المســاجد، وبعــد يوميــن نقــل الدفعة 

الثانية إلى نفس المكان.
بعــد  الثانيــة  المتهمــة  مــع  وبالتحقيــق   
القبــض عليهــا أنكــرت ما نســب إليهــا جملة 
وتفصيــا ونفــت فــي إجابتهــا عــن أســئلة 
التحقيــق عاقتهــا بــأي شــيء ورد بأقــوال 

ابن شقيقتها.
 وثبت بكشــف االســتعام الجنائي الخاص 
بالمتهميــن األول والثالــث بأنــه ســبق وتــم 

إدانتهما والحكم عليهما بقضايا مماثلة.

العامــة  النيابــة  أحالتهــم  كانــت  وقــد  هــذا 
 14 بتاريــخ  أنهــم  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 

فبراير 2019، ارتكبوا اآلتي:
أوالً: المتهمان األول والثانية: قاما لحساب 
ــا  إرهابيًّ نشــاًطا  يمــارس  والــذي  الثالــث 
ألمــوال  وتســليم  ونقــل  تســلم  بعمليــات 
ولممارســة  لــه  وتمويــاً  دعًمــا  خصصــت 
نشــاطه اإلرهابي وكان ذلــك بأن قام األول 
باستام النقود من الثانية ونقلها وتسليمها 
مع علمهما بنشاط المتهم الثالث اإلرهابي.

بطريقــي  اشــترك  الثالــث:  المتهــم  ثانًيــا: 
االتفاق والتحريض والمســاعدة مع المتهم 
موضــوع  الجريمــة  ارتــكاب  فــي  األول 
التهمة ســالفة البيان بــأن قام بنقل األموال 
وأخفاهــا فــي أحــد المســاجد علــى أن يتــم 
اســتامها من قبل أشــخاص آخرين واتفق 
معــه على ذلك، فوقعــت الجريمة بناء على 

ذلك التحريض واالتفاق وتلك المساعدة.

شـــاب وخالتـــه ينقـــالن أمــوااًل لجماعـــة إرهابيـــة

صرح رئيس مركز شرطة الحد بمديرية 
شــرطة المحــرق بــأن شــرطة المديريــة، 
ألقــت القبــض علــى امــرأة بحرينيــة )59 
ســرقة  وقائــع  بارتكابهــا  مشــتبه  عاًمــا( 
شــملت  حيــث  تجاريــة،  محــات  مــن 
ومــواد  تجميــل  أدوات  المســروقات 

غذائية.
 وأوضــح أن المديريــة، كانــت قــد تلقت 
عــدة باغــات بتعــرض محــات تجاريــة 

البحــث  أعمــال  أن  مضيًفــا  للســرقة، 
والتحــري، والتــي باشــرتها المديرية في 
هــذا الشــأن أســفرت عــن تحديــد هويــة 

المشتبه بها والقبض عليها.
الحــد  شــرطة  مركــز  رئيــس  وأشــار   
بمديريــة شــرطة المحــرق إلــى أنــه جــار 
الازمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
إلــى  عليهــا  المقبــوض  إلحالــة  تمهيــًدا 

النيابة العامة.

القبض على ستينية تسرق من المحالت التجارية

العائالت تواصل إداناتها لمحاوالت النظام القطري التدخل في البحرين
تأكيد الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك والمضي قدما في مسيرة الخير والعطاء

واصلت العائالت البحرينية إدانتها وشجبها للمحاوالت البائسة من قبل إعالم النظام 
القطــري للتدخل في شــؤون مملكة البحريــن، داعين إلى مواجهة هذه التدخالت كافة 
بــكل قــوة مــن خالل االلتفاف حول قيــادة عاهل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وفــي هــذا الشــأن، أكــدت عائلــة شــيخو تجديد 
رافضــة  الملــك،  لجالــة  والتأييــد  الــوالء 
المغرضــة  القطريــة  والتدخــات  االفتــراءات 
والمارقــة، داعيــن المولــى عــز وجــل أن ينعــم 
والعافيــة  الصحــة  الملــك موفــور  علــى جالــة 
الغاليــة  مملكتنــا  علــى  يديــم  وأن  والتوفيــق، 
األمــن واألمان واالزدهار في ظل قيادة جالته 

الحكيمة.
فــي  البلــوش  عائــات  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
دول الخليــج العربــي عــن اســتنكارها الشــديد 
ورفضهــا التــام لمــا يبثــه اإلعــام القطــري مــن 
افتراءات وأكاذيب وتدخات في شــأن مملكة 
البحريــن، مؤكديــن أن هذه التدخات الســافرة 
النظــام  ســموم  لبــث  المتواصلــة  والمحــاوالت 

فــي مجتمعنا لن تزيد الشــعب البحريني الوفي 
إال والًء وانتمــاًء لقيــادة جالــة الملــك ومملكــة 
البحرين، وســتزيد من عزمهــم وإصرارهم على 
الســير قدًمــا بمســيرة الخير والنماء التي دشــن 
ركائزهــا عاهل البــاد، ســائلين المولى عز وجل 
أن يحفــظ مملكــة البحريــن من كل شــر وســوء 
ومكــروه وأن يديــم عليهــا نعمــة األمــن واألمان 
والرخــاء والنمــاء في ظــل العهد الزاهــر لجالة 

الملك.
وفــي ذات الســياق، أعربت عائلــة مبارك مفتاح 
للمحــاوالت  وشــجبها  اســتنكارها  عــن  رجــب 
البائســة التي تقوم بها قنــاة “الجزيرة” القطرية 
مــن أجل شــق الصف وإثــارة النعــرات الطائفية 

بيــن أبنــاء البلــد، مؤكــدة وقوفهــا صفــا واحــدا 
خلــف قيــادة صاحــب الجالــة الملــك ودعمهــا 
سياســة جالتــه التي تنطلق من مبادئ ســامية 
شــعب  وتطلعــات  آمــال  تحقــق  وحضاريــة 

البحرين الوفي.
كمــا اســتنكرت عائلــة المرحــوم علــي بــن ناصــر 
بوجنــدل االفتــراءات المغرضــة علــى مملكتنــا 
الحبيبــة مــن النظــام القطــري وســلوكه العدائي 
الــذي ال يمــت ألخــاق األخــوة بصلــة وال حــق 
الجيــرة والنســب، مؤكــدة وقوفهــا صفــا واحدا 
خلــف قيــادة جالــة الملــك والمضــي قدمــا فــي 
مســيرة الخيــر والعطــاء فــي ظــل العهــد الزاهر 

لجالته.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

رًدا علــى تصريــح مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بعمليات 
القتــل خــارج نطاق القضــاء واإلعــدام التعســفي، واالدعاءات 
بشــأن تنفيــذ عقوبــة اإلعدام فــي 3 مدانين بجرائــم القتل، أكد 
وزارة الخارجيــة أن تنفيــذ أحكام اإلعدام في المحكوم عليهم، 
جــاء نفــاًذا للحكــم الجنائي النهائــي البات الصــادر ضدهم فيما 

نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل إضافة إلى جرائم أخرى.

أن  علــى  الــوزارة  وشــددت 
محاكمــة المذكورين تمت أمام 
المحكمــة الجنائيــة المختصــة 
بدرجاتها الثاث في محاكمات 
استوفت جميع معايير العدالة 
وتوافرت فيها للمتهمين جميع 
وأقــرت  الازمــة،  الضمانــات 
وبإجمــاع  التمييــز  محكمــة 
الصــادرة  األحــكام  اآلراء 
بإعــدام المحكــوم عليهــم بعــد 
التأكد من كل األدلة والبراهين 
التــي تثبــت قيامهــم بارتــكاب 
جميع الوقائع المنســوبة إليهم، 
مــن صحــة وســامة  والتيقــن 

الحكم.
التــزام  الــوزارة  وجــددت 
بالمعاهــدات  البحريــن  مملكــة 
واالتفاقــات الدوليــة التــي تــم 

التوقيــع عليهــا، وفًقــا ألحــكام 
وتوفيــر  والقانــون،  الدســتور 
تحقــق  عادلــة  محاكمــات 

الضمانات كافة للمتهمين.
يذكــر أنــه تــم الحكــم باإلعدام 
فــي  عليهــم  المحكــوم  علــى 
األولــى  منفصلتيــن،  قضيتيــن 
هي قتــل أحد ضباط الشــرطة 
أمــام  القديــم  البــاد  بمنطقــة 
باســتخدام  الخاصــة  مزرعتــه 
ساح ناري، وقتل أحد حراس 
ســجن جو المركزي باستخدام 
عمليــة  خــال  نــاري  ســاح 
تهريــب عــدد مــن المســاجين، 
أحــد  إمــام  قتــل  والثانيــة 
ســاح  باســتخدام  المســاجد 
أبيض والتمثيل بجثة المجني 

عليه.

“الخارجية” ترد على ادعاءات مقرر 
األمم المتحدة بشأن تنفيذ اإلعدام

10local@albiladpress.com
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المتهمان وضعا 
المبالغ في نقاط 

“ميتة” عدة

اإلبقاء على البحرين خالية من جريمة االتجار باألشخاص
العامة اآلداب  حماية  إدارة  منتسبي  جهود  على  يثني  العام  األمن  مدير 

تحــت رعايــة رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، أقامــت اإلدارة العامــة للمباحــث 
واألدلــة الجنائيــة، احتفــاالً بمناســبة اليــوم العالمي لمكافحــة االتجار باألشــخاص، بحضور 

ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر والنيابة العامة وعدد من الضباط.

 وبهــذه المناســبة، أكــد رئيــس األمــن العام أن 
مواصلــة مملكــة البحريــن وعلى مــدى عامين 
متتالييــن، تصدر تصنيف الفئــة األولى للدول 
األكثر نجاًحا في مكافحة االتجار باألشخاص، 
وفــق تقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة، يعد 
ا متميًزا وتتويًجا للجهود  ــا ودوليًّ إنجاًزا نوعيًّ
الوطنيــة المخلصــة فــي مجــال إنفــاذ القانون 
وترســيخ حقــوق اإلنســان، موضًحــا أن هــذا 
البحريــن  مكانــة  مــن  يعــّزز  العالمــي  التقديــر 
الدوليــة ودورهــا الريــادي فــي التصــدي لهــذه 
الجريمــة والتــي تعمــل وزارة الداخليــة، علــى 
المضــي قدًمــا فــي مكافحتهــا بالتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة.  وأشــاد رئيــس األمــن العام 
بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وحرصــه علــى 
توفير كل أشكال الدعم والمساندة بما يضمن 
لكافــة  بحــزم  والتصــدي  الوطــن  أمــن  حفــظ 
األمــن  تحقيــق  إلــى  وصــوال  الجرائــم  أنــواع 
الشــامل، معرًبــا عن شــكره وتقديــره للعاملين 

فــي اإلدارة العامــة للمباحث واألدلــة الجنائية 
مــن ضبــاط وأفراد، ومن بينهم منتســبو إدارة 
مكافحــة االتجار باألشــخاص وحماية اآلداب 
فــي  كفــاءة وإخاًصــا  أثبتــوا  العامــة، حيــث 
مباشــرة الباغــات المتعلقة بهــذه النوعية من 
الجرائم وااللتزام بالمعايير القانونية المعمول 
بهــا.  من جهتــه، ألقى مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحــث واألدلــة الجنائية، كلمــة، أعرب فيها 
عــن شــكره وتقديــره لرئيس األمــن العام على 
رعايتــه الكريمة لاحتفــال وعلى دعمه الدائم 
لجهــود اإلدارة فــي مكافحــة الجريمــة عموًما 
خصوًصــا،  باألشــخاص  االتجــار  وجريمــة 
موضًحــا أن احتفال مملكة البحرين هذا العام 
باليــوم العالمــي لمكافحة االتجار باألشــخاص 
جــاء مختلًفــا بعدما قدمــت البحريــن نموذًجا 
ــا فــي التصــدي لهــذه الجريمــة  ــا ورياديًّ عالميًّ
ــا. وأضــاف أن قضيــة االتجــار  المصنفــة دوليًّ
يتطلــب  ــا  قويًّ تحّدًيــا  ُتشــكل  باألشــخاص، 
تكاتــف كافــة الجهــود الوطنيــة لإلبقــاء علــى 

تــم  المملكــة خاليــة مــن هــذه الجريمــة، كمــا 
اتخــاذ مجموعة من التدابير لضمان التنســيق 
الحكوميــة  الجهــات  كافــة  بيــن  والتعــاون 
فــي  الجريمــة.   هــذه  لمكافحــة  واألهليــة 
ســياق متصــل، أشــاد الخبيــر مصطفــى أونال 
مــن مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بمكافحة 
مــع  الوثيــق  بالتعــاون  والجريمــة  المخــدرات 
المملكــة  مــا حققتــه  البحريــن، مثمًنــا  مملكــة 
فــي هــذا المجــال، وتبوؤهــا مكانــة متقدمــة 
فــي تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة، الذي 
يثبت جهــود المملكة ونيتها الصادقة في هذا 
المجال، منوًها إلى حرص المكتب على تعزيز 

أواصــر التعــاون مــع البحرين وتنظيــم المزيد 
مــن الــدورات التدريبيــة للعامليــن فــي مجال 
تضمــن  وقــد  باألشــخاص.  االتجــار  مكافحــة 
ا قصيــًرا عــن أبــرز  االحتفــال، فيلًمــا تســجيليًّ
جهود وإنجازات وزارة الداخلية في مكافحة 
جريمــة االتجــار باألشــخاص، متضمًنــا شــرًحا 
ــا حــول كيفية التعامل مــع الباغات  توضيحيًّ
والقضايــا الــواردة.  وفــي الختام، كــّرم رئيس 
األمــن العام عدًدا من منتســبي إدارة مكافحة 
االتجــار باألشــخاص وحمايــة اآلداب العامــة، 
ــا للجميــع  تقديــًرا لجهودهــم وعطائهــم، متمنيًّ

التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

فوزية جناحي

ــر ــهـ أشـ  8 أجــــــورهــــــا  الــــشــــركــــة  ســـــــــداد  ــدم  ــ ــعـ ــ لـ ــل  ــ ــم ــ ــع ــ ال ــت  ــ ــركـ ــ تـ

تعويــض مديــــرة توظيـــف أجنبيـــة 4953 دينـــارا

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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23 % زيادة 
إيرادات “هواوي”

قالت شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية 
أمــس الثالثــاء إن إيراداتهــا فــي النصــف 
األول من العام زادت 23.2 % على أساس 
أميركيــة  حملــة  مــن  الرغــم  علــى  ســنوي 
مكثفــة ضدهــا تحولــت فــي النهايــة إلــى 

حظر تجاري في منتصف مايو.
وأعلنت “هواوي”، غير المدرجة بالبورصة 
التــي بدأت اإلفصــاح عن نتائجها الفصلية 
في العام الحالي فقط، أن إيرادات النصف 
يــوان  مليــار   401.3 إلــى  ارتفعــت  األول 
)58.28 مليار دوالر( من 325.7 مليار يوان 
قبل عام، وبلغت شــحنات الهواتف الذكية 

118 مليون وحدة بزيادة 24 %.

هونج كونج - رويترز

المنامة - الصناعة والتجارة

نّظمــت وزارة الصناعــة والتجــارة 
غرفــة  مــع  بالتعــاون  والســياحة 
تجــارة وصناعــة البحريــن أمــس 
ورشــة عمل تعريفية عــن “النظام 
اإللكتروني لتســجيل المؤسســات 
بمقــر  والمتوســطة”  الصغيــرة 
نائــب  مــن  بمشــاركة كل  الغرفــة، 
الرئيــس التنفيــذي للغرفة عبدهللا 
تنميــة  إدارة  مديــر  الســادة، 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بالــوزارة شــيخة الفاضــل، رئيــس 
التقييم الفني بمجلس المناقصات 
والمزايــدات ريمــا الصفــار، ومدير 
بصــادرات  والتســويق  الترويــج 
البحريــن حســن ياســين، بحضــور 
عدد مــن رواد األعمــال وأصحاب 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

علــى  الضــوء  الفاضــل  وســلطت 
لتســجيل  اإللكترونــي  النظــام 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أبريــل  فــي  إطالقــه  تــم  الــذي 
الصناعــة  وزارة  قبــل  مــن   2019
بهــدف  والســياحة؛  والتجــارة 
الصغيــرة  المؤسســات  تصنيــف 

والمتوســطة بحسب الحجم وفًقا 
للقــرار الــوزاري رقــم )229( لســنة 
تصنيــف  معاييــر  بشــأن   2017
قاعــدة  وإنشــاء  المؤسســات، 
الصغيــرة  للمؤسســات  بيانــات 
الدراســات  إلعــداد  والمتوســطة 

الالزمة لتطوير القطاع.
اإللكترونــي  النظــام  ويعتبــر 
الصغيــرة  المؤسســات  لتســجيل 
إلكترونيــة  منصــة  والمتوســطة 
لالستفادة من الخدمات والبرامج 
الداعمة التي تقدمها الجهات ذات 
الصغيــرة  بالمؤسســات  العالقــة 
بينهــا  مــن  والتــي  والمتوســطة، 
قــراري مجلس الــوزراء بالموافقة 
 %  20 حصــة  تخصيــص  علــى 
مــن قيمــة مشــتريات ومناقصات 
الصغيــرة  للمؤسســات  الحكومــة 
والمتوســطة، مع إعطائها أفضلية 
مزايــدات  فــي   %  10 بنســبة 
تجــري  التــي  الخدميــة  المرافــق 
داخل منشــآت الجهات الحكومية 
المزايــدات  المناقصــات  وفــي 

الحكومية كذلك.

قاعدة بيانات لـ“الصغيرة والمتوسطة”
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بنمو 9 % على أساس سنوي مقارنة بـ 2.3 مليون دينار العام الماضي

أرباح “زين” للنصف األول 2019

ســجلت شــركة “زين” البحرين، صافي أرباح قدره 2.533 مليون دينار لألشــهر الســتة األولى 2019 والمنتهية بتاريخ 30 يونيو، بنمو نســبته 9 % على أســاس ســنوي 
مقارنة بصافي أرباح قدره 2.33 مليون دينار في الفترة ذاتها من الســنة المالية 2018. وارتفعت األرباح التشــغيلية للشــركة بنســبة 34 % على أســاس ســنوي من 
2.3 مليــون دينــار فــي النصــف األول 2018؛ لتصــل إلــى 3.1 مالييــن دينــار بالنصف األول 2019. وتأتي النتائــج اإليجابية في النصف األول مــن العام الجاري نتيجة 
لمبادرات تعزيز الكفاءة وتحسين الكلفة التي أطلقتها الشركة، إضافة إلى نمو محافظ قطاعي المستهلكين والمؤسسات لديها تزامًنا مع التقدم الذي تحرزه “زين” 

البحرين في مبادرتها نحو التحول الرقمي.

وحققت الشــركة أرباح النصف األول 2019 على 
الرغــم مــن االنخفاض في اإليرادات بنســبة 7 % 
مــن 33 مليــون دينــار فــي النصــف األول 2018؛ 
 30 فــي  كمــا  دينــار  مليــون   30.55 إلــى  لتصــل 
يونيــو 2019. وجــاء هــذا النمــو نتيجــة عــدد من 
التحســينات التشــغيلية، أبرزهــا إدخــال خدمات 
معــززة بالطابــع الرقمــي والمؤتمــت فــي عمليات 

زين البحرين.
وارتفعــت عائــدات الســهم الواحــد بنســبة 17 % 
علــى أســاس ســنوي خــالل النصــف األول 2019 
لتصــل إلــى 7 فلــوس مقارنــة بــذات الفتــرة مــن 
العام الســابق، والتي بلغت 6 فلوس. وانخفضت 
عائــدات الســهم الواحــد فــي الربــع الثانــي 2019 
بنســبة 33 % لتصــل إلــى 2 فلــس بعدمــا بلغت 3 

فلوس في ذات الفترة من العام 2018.

34 % انخفاض األرباح بالربع الثاني

وخالل فترة األشــهر الثالثة المنتهية بتاريخ 30 
يونيو 2019، انخفض صافي أرباح شــركة “زين” 
البحريــن بنســبة 34 % علــى أســاس ســنوي مــن 
1.22 مليــون دينــار فــي الربــع الثانــي 2018 إلــى 
811 ألــف دينــار رغــم ارتفــاع األرباح التشــغيلية 
فــي الفتــرة ذاتهــا بنســبة 5 % مــن 1.197 مليون 
دينــار فــي الربــع الثاني 2018 إلــى 1.254 مليون 
دينار. وســجلت الشــركة عائدات قدرها 14.932 
مليــون دينــار في الربــع الثانــي 2019، بانخفاض 
نســبته 9 % عــن 16.326 مليــون دينــار في الربع 

الثاني 2018.
و بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة 111.54 مليــون 
دينار خالل األشهر الستة األولى المنتهية بتاريخ 
علــى   %  18 نســبتها  بزيــادة   ،2019 يونيــو   30
أســاس ســنوي من 94.8 مليون دينار في النصف 
األول 2018. وبلغ مجموع حقوق الملكية 69.53 
 ،2019 األول  النصــف  نهايــة  فــي  دينــار  مليــون 
بانخفــاض نســبته 1 % مقارنــة بــذات الفترة من 
العام السابق والتي بلغت 70.213 مليون دينار.

الشيخ أحمد بن علي: تقديم خدمات 
وحلول مبتكرة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة “زين” 
البحرين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة “تعكس 
النتائج التي حققناها خالل الســتة أشــهر األولى 
مــن العــام 2019 مســاعينا الطموحــة لالســتمرار 
بتحقيــق أداء إيجابــي يجمع بين تحقيق األرباح 
والتزامنــا الــدؤوب برفــد العمالء بتجربــة فائقة. 
ويتمحــور منهجنــا اإلســتراتيجي للفتــرة المقبلة 
تلبــي  مبتكــرة  وحلــول  خدمــات  تقديــم  حــول 
احتياجــات العمــالء عبــر مختلف شــرائح أعمالنا 
فــي مجتمــع يتجّلــى طابعــه الرقمــي باســتمرار. 
ونحــن ملتزمــون بالحفــاظ على مكانتنا كمشــغل 
رقمي رائد في البحرين. وســتظل مســاعينا نحو 
التميــز أولويــة قصــوى، إذ نعمــل علــى  تحقيــق 
تطبيــق أحدث الحلول والتقنيات التي ســتحقق 

ســعادة عمالئنــا وتســاعد المملكــة علــى تحقيــق 
أهداف التحول الرقمي”.

أبرز اإلنجازات بالنصف األول 

قدمــت “زيــن” البحريــن أجهــزة الخدمــة الذاتيــة 
المملكــة،  فــي  فروعهــا  فــي   ”Smart Branch“
الدفــع  مســبقة  شــراء خطــوط  للعمــالء  وتتيــح 
المنزليــة  “البرودبانــد”  وباقــات  الدفــع  وآجلــة 
الشــركة.  ممثلــي  مــع  للتحــدث  حاجــة  أي  دون 
وتندرج هذه المبادرة في إطار مســاعي الشــركة 
للمســاهمة فــي منظومــة الشــركات الناشــئة فــي 
البحرين، وتنسجم مع إستراتيجيتها للمسؤولية 
 3 علــى  تركــز  التــي  والمؤسســية  االجتماعيــة 
محاور رئيسة: االبتكار، القيادة الفكرية، وتمكين 

الشباب.
مبــادرة جديــدة  “زينوفيــت”،  الشــركة  وأطلقــت 
لدعــم الشــركات الناشــئة فــي المملكــة؛ فــي إطار 
حرصهــا علــى المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي 
“زيــن”  توقيــع  األول  النصــف  وشــهد  للمملكــة. 
مــع  المؤسســية  االتفاقــات  مــن  عــددا  البحريــن 
االتفاقــات  هــذه  وتشــمل  المملكــة.  فــي  عمــالء 
مــع  األمــد  وطويلــة  القائمــة  شــراكتها  توســيع 
مجموعــة فنــادق الخليــج؛ لرفــد أحــدث فنــادق 
المجموعــة التــي تضــم أجنحــة الخليــج الفاخرة 
الســرعة،  عالــي  اإلنترنــت  بخدمــات  الجفيــر،   -
وحلول االتصاالت المتطورة؛ عالوة على شراكة 
مــع “CHAPO Bahrain WLL” لتقديــم خدمــات 
اإلنترنــت المتطــورة للخطــوط الثابتــة والهواتف 
 ”Security Solutions“ المتحركــة، وشــراكة مــع
- البحرين لتوفير حلول إدارة المركبات الذكية.

وســعًيا إلــى تقديم خدمــات أفضل عبــر الهواتف 
المتحركــة لعمالئهــا حــول العالــم، عــززت “زيــن” 
البحريــن تغطيــة خدمــات التجــوال عبــر توقيــع 
وتونــس،  أذربيجــان،  فــي  شــركاٍء  مــع  اتفاقيــة 
وكازاخســتان. وتغطي خدمات تجــوال البيانات 
لخدمــات  شــريكا   125 عبــر  دولــة   84 اليــوم 

التجوال.

المنامة - زين البحرين

الشيخ أحمد بن علي 

إطالق مراكز “بيانات أمازون” بالشرق األوسط في البحرين
ــم ــال ــع ال حــــول  جــغــرافــيــة  ــة  ــق ــط ــن م  22 لــــ  ــات  ــدمـ ــخـ الـ ــر  ــي ــوف ــت ل ــا  ــًعـ مـــوقـ  69

أعلنت “أمازون ويب سيرفيسز” )AWS( التابعة لشركة “Amazon.com” المدرجة في بورصة “ناسداك”، عن افتتاح مراكز بياناتها 
فــي الشــرق األوســط فــي البحريــن. ومــع إطــالق “منطقــة أمازون ويب سيرفيســز في الشــرق األوســط )البحريــن(” الجديــدة، توفر 

الشركة 69 موقًعا لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم. 

وبــدًءا مــن أمس، يمكــن للمطورين والشــركات 
الكبــرى  والشــركات  والحكومــات  الناشــئة 
االســتفادة  وغيرهــا  التعليميــة  والمؤسســات 
المتقدمــة  الســحابية  الحوســبة  تقنيــات  مــن 
التــي تقدمهــا الســحابة الرائدة عالمًيا لتشــغيل 
تطبيقاتهــم وتقديــم خدماتهــم للمســتخدمين 
مــن  المنطقــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  النهائييــن 
خــالل مراكــز البيانــات الموجــودة فــي الشــرق 
االســتفادة  اليــوم  للعمــالء  ويمكــن  األوســط. 
مــن  لجديــدة   “  AWS“ منطقــة  خدمــات  مــن 
aws.amazon. / /:https( خــالل الرابــط التالــي

.) /bahrain /middle_east /local /com
وقــال الرئيــس التنفيذي لشــركة “أمازون ويب 

“تمتلــك  جاســي  أنــدي   )AWS( سيرفيســز” 
تكنولوجيــا الحوســبة الســحابية القــدرة علــى 
دفــع جهود التحول الرقمي في منطقة الشــرق 
األوســط. واليــوم نقــوم بإطــالق بنيــة تحتيــة 
حجــم  مــع  تتماشــى  وآمنــة  متطــورة  تقنيــة 
مناطــق مراكــز بيانات أمازون ويب سيرفيســز 
األخــرى حول العالــم”. وأضاف “تشــهد تقنيات 
AWS طلًبــا كبيــًرا فــي الشــرق األوســط مثــل 
اآللــة وتحليــالت  الــذكاء االصطناعــي وتعلــم 

البيانات وإنترنت األشياء وغيرها“.
وتتألــف “منطقــة أمــازون ويــب سيرفيســز في 
الشرق األوسط )البحرين(” من 3 مواقع لتوافر 
التــي تضــم   ،)Availability Zones( الخدمــات 

كل منها مركز بيانات واحد على األقل وتوجد 
مســافة  مــع  منفصلــة  جغرافيــة  مواقــع  فــي 
كافيــة للحــد مــن مخاطــر وقــوع حــدث واحــد 
يؤثــر على اســتمرارية العمــل، ولكنها قريبة بما 
فيــه الكفايــة لتقــدم زمــن اســتجابة منخفــض 
للتطبيقــات عالية التوافر. وتتميز هذه المواقع 
للطاقــة  منهــا  لــكل  مســتقل  مصــدر  بوجــود 
والتبريــد إضافة إلى األمن واالتصال بشــبكات 
مدعمة تتميز بزمن اســتجابة منخفض للغاية. 
ويمكــن لعمــالء “AWS” الذيــن يركــزون علــى 
التوافــر، تصميــم تطبيقاتهم ليتم تشــغيلها في 
مواقــع توافر متعددة؛ بهــدف تحقيق أكبر قدر 
مــن التعامــل مــع األعطــال. وتتماشــى مناطــق 

“AWS” للبنيــة التحتية مــع أعلى معايير األمن 
واالمتثال وحماية البيانات. 

وتقــوم الشــركات الكبيــرة فــي مختلــف أنحــاء 
الشرق األوســط بتبني الحوسبة السحابية من 

AWS؛ بهــدف تعزيــز المرونة واالبتكار، بما في 
ذلــك “أســمنت الجــوف” و ”مجموعــة الطاير” و 
”المؤسســة العربيــة المصرفيــة” و ”أرامكس” و 
”بورصــة البحريــن” و ”بنــك االتحــاد” و ”بتلكــو” 

”فــالي  و  الوطنــي”  دبــي  اإلمــارات  ”بنــك  و 
دبــي” و ”جلــف نيــوز” و ”حســن عــالم” و ”لولــو 
ســي”  بــي  “إم  للصرافــة” ومجموعــة  العالميــة 
و ”أو إس إن” ومجموعــة “ســيرا” و ”االتحــاد 
للتأميــن” و ”فيرجــن الشــرق األوســط” وغيرها 
الكثيــر. وتســتفيد مؤسســات القطــاع العام بما 
وزارة  مثــل  البحريــن  حكومــة  وزارات  فيهــا 
التعليــم ووزارة المالية ووزارة شــؤون اإلعالم 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، إضافــة  ووزارة 
إلــى هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
فــي البحريــن، و “بوليتكنك” البحريــن، والهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بالكويت، 
 - الســوربون  باريــس  وجامعــة  ”ممتلــكات”،  و 
أبوظبــي، و ”تمكيــن”، وجامعــة البحريــن، مــن 
وتســريع  التكاليــف  لتوفيــر   ”AWS“ خدمــات 
االبتكار وتحســين الخدمات المقدمة لمواطني 

المنطقة.

المنامة - مجلس التنمية

دخلت شبكة البحرين اإللكترونية الوطنية للمعامالت المالية )بنفت( في شراكة مع “ماستركارد”؛ إلطالق برنامج تجريبي للدفع 
باســتخدام تقنيــة بلــوك تشــين؛ بهدف تمكيــن البنوك من إتمام معامالت الدفع التجارية الدولية بشــكل آمن وســريع مع الحفاظ 

على الخصوصية.

تحــول  نقطــة  الشــراكة  هــذه  وتمثــل 
المصرفــي  القطــاع  تاريــخ  فــي  مهمــة 
التــي  األولــى  المــرة  إنهــا  إذ  بالبحريــن، 
“بلــوك  تقنيــة  “ماســتركارد”  فيهــا  تطبــق 
فــي  الوطنــي  المســتوى  علــى  تشــين” 
منطقــة الشــرق األوســط، وبالتالــي فإنهــا 
البحريــن  تحــول  إســتراتيجية  تدعــم 
المجــال  إتاحــة  مــع  ذكــي  اقتصــاد  نحــو 
الغتنــام الفرص االقتصادية التي توفرها 

االبتكارات المتطورة مثل هذه التقنية.
البنــوك  التجريبــي  البرنامــج  وســيمّكن 
العاملة في البحرين من إرســال واستالم 
األموال عبر شــبكة آمنة وخاصة وبشكل 
“ماســتركارد”  خدمــة  باســتخدام  مباشــر 

للدفــع عبــر الحــدود لألعمــال التجاريــة. 
وتأتــي تقنيــة “بلوك تشــين” كحــّل مثالي 
تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  للعديــد 
عمليــات الدفــع فــي الوقــت الحالــي مثــل 
الســرعة والشــفافية، وبالتالــي ســتتمكن 
الدفــع  عمليــات  إتمــام  مــن  الشــركات 
للمستفيدين بشكل أسرع، إذ تسمح هذه 
التقنيــة للبنــوك بتبــادل معلومــات الدفــع 
دون  مباشــر،  وبشــكل  مســبًقا  المطلوبــة 
الحاجــة إلــى وســطاء، باســتخدام شــبكة 
“بلــوك تشــين” الخاصــة اآلمنــة، ما يضمن 
إتمــام الدفــع. كما ســتتيح التقنيــة للبنوك 
إمــكان الوصــول إلى توجهــات الدفع بين 
األعمــال التجارية، والمعلومــات المتعلقة 

دون  العمــالء  لــدى  الشــراء  بســلوكيات 
المساس بخصوصية بياناتهم المالية.

وقــال الرئيــس اإلقليمــي لـــ “ماســتركارد” 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
إفريقيا خالد الجبالي “تنطوي تقنية بلوك 
تشــين على مقّومات وإمكانات هائلة من 
شــأنها االرتقاء بطريقة إتمام المدفوعات 
نحــو آفــاق جديدة. وانطالًقــا من مكانتنا 
كشــركة رائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا، 
تفخر ماســتركارد بتقديــم أحدث تقنيات 
الدفــع فــي المنطقــة، والتــي تســاعد فــي 

إرساء أسس متينة لالقتصاد الذكي”.
مــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشــركة 
“بنفت” عبدالواحد جناحي “نحن ســعداء 

التــي  االتفاقيــة،  هــذه  بتوقيــع  للغايــة 
ســتمثل قفــزة نوعيــة ألنظمــة الحــواالت 
البحريــن مركــزا  اســم  الدوليــة وســتعزز 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  رائــدا  دوليــا 

الماليــة. ويتماشــى المشــروع مع األجندة 
مبتكــرة  منتجــات  الســتحداث  الوطنيــة 
تعتمــد علــى تقنيــة متطــورة مثــل البلوك 
تشــين. وال يســعنا فــي هــذا الســياق إال 

أن نشــكر ماســتركارد علــى هــذا التعاون، 
ــُن عالًيــا الدعــم الــذي نحظــى به من  ونثمِّ
ومجلــس  المركــزي  البحريــن  مصــرف 

التنمية االقتصادية”.
الشــركات  إحــدى  “ماســتركارد”  وتعتبــر 
القائمــة  االبتــكارات  مجــال  فــي  الرائــدة 
قامــت  إذ  تشــين”،  “البلــوك  تقنيــة  علــى 
مصــّرح  تشــين”  “بلــوك  شــبكة  بإنشــاء 
بهــا ومتكاملــة مــع شــبكتها العالميــة، مــا 
يوفــر منصة آمنــة ومنيعة ضــد التالعب، 
تامــة  وخصوصيــة  عاليــة  بإنتاجيــة 
ــنة، مــع  للمعامــالت، ومزايــا أمنيــة محسَّ
بتطبيــق  المتعــددة  االســتخدامات  دعــم 
بطلبــات  “ماســتركارد”  وتقّدمــت  واحــد. 
ألكثــر مــن 100 براءة اختــراع في مجال 
تقنية “البلوك تشين”، وتتبوأ مكانة بارزة 
في العالم من حيث ابتكاراتها في مجال 

“البلوك تشين”.

المنامة - ماستركارد

“ماستركارد” و“بنفت” تطلقان أول برنامج دفع بـ“البلوكتشين”

عقب إبرام الشراكة بين الجانبين

2.5
مليون دينار



عّينــت “طيــران الخليــج” وائل مطر مديــرا أول لدائرة الشــحن في مقرها 
بإدارتــه  المبيعــات  مجــال  فــي  الطويلــة  ولتجربتــه  بالبحريــن.  الرئيــس 
لمحطــات الناقلــة فــي دول مجلــس التعــاون ومصر، ســينقل مطــر خبرته 
الممتــدة إلدارة إحــدى أهــم إدارات الناقلــة المــدرة لألربــاح وسيســعى 

لتطوير إمكاناتها.

وتشــّغل الناقلــة حوالــي 1000 رحلة 
فــي األســبوع إلى مــا يقــارب من 50 
لنمــو  ســعيها  فــي  وتســتمر  وجهــة، 
بزيــادة  وجهاتهــا  وشــبكة  أســطولها 
الشــحن  ومســاحة  مقاعدهــا  ســعة 
الخاصــة برحالتهــا. وبهــذا التعييــن، 
ســيكون تعزيز نمو مســاحة الشــحن 
علــى  الخليــج  بطيــران  الخاصــة 
المهــام  مــن ضمــن  الدولــي  الصعيــد 

الجديدة لمطر.
وقــال مطــر “يمألنــي الفخــر باتخــاذ 
هــذا الموقــع الجديد لي فــي الناقلة. 
اإلمكانــات  جميــع  الناقلــة  لــدى 
الالزمــة لزيــادة مبيعاتهــا وعملياتهــا 
فــي مجــال الشــحن، وتســعدني ثقــة 
اإلدارة التنفيذيــة بــي لتحقيــق هــذا 
األمــر علــى أرض الواقــع. ومن خالل 

برامــج التطويــر الخاصــة، وتشــجيع 
الوصــول  لــي  تســنى  المســؤولين؛ 
إلــى هــذا المنصــب فــي إدارة مهمــة 

وحيوية كإدارة الشحن”.
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حققــت شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة أرباًحــا صافيــة بلغت 10.8 مليــون دينار 
خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 2019 بنســبة نمــو بلغــت 4 % مقارنــة مع 10.4 
مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2018. وبلغ العائد على السهم 54 فلًسا 
مقابــل 52 فلًســا عــن العام الماضــي. هذا فيما بلغ صافي الربح لألشــهر الثالثة المنتهية 
فــي 30 يونيــو مــن هذا العام 5.3 مليون دينار بانخفاض بلغ 2 % مقارنة مع 5.4 مليون 
دينار عن الفترة ذاتها 2018، وبلغ العائد على السهم 26 فلًسا مقابل 27 فلًسا عن العام 

الماضي. 

الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ــر  وَعبَّ
رضــاه  عــن  فخــرو  يوســف  عبدالرحمــن 
إلــى  مشــيًرا  المتحققــة،  الماليــة  بالنتائــج 
أن البيئــة االقتصاديــة فــي البحريــن ظلــت 
مليئــة بالتحديات، إذ انخفض فيها اإلنفاق 
االســتهالكي بشــكل كبيــر مــا أثر ســلًبا على 

إجمالي الطلب الكلي.
في خضم ذلك، لم تكن شــركات المجموعة 
االقتصاديــة  الظــروف  تلــك  عــن  بمعــزل 

الصعبة.
واصلــت  المســتمرة،  الضغوطــات  ورغــم 
نتائــج  وحققــت  القــوي  أداءهــا  الشــركة 
جيــدة، األمر الــذي يدل علــى متانة نموذج 

أعمالها التجارية. 
واســتعرض الرئيس التنفيــذي عادل حبيل 
أداء الشــركة األم وجميــع شــركاتها التابعة 
حققــت   ،2019 األول  النصــف  ففــي  لهــا. 
الشــركة إجمالــي دخل تشــغيلي وقدره 23 
مليــون دينــار بزيادة مقدارهــا 3 % مقارنة 
مــع مبلــغ وقــدره 22.3 مليــون دينــار عــن 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
فيما حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي 
لألشــهر الثالثة المنتهية في 30 يونيو من 
هــذا العــام بلــغ 11.7 مليــون دينــار بزيادة 
مبلــغ وقــدره  مــع  3 % مقارنــة  مقدارهــا 
11.4 مليــون دينــار عــن الفترة نفســها من 

العام الماضي.
كمــا أنه في النصف األول 2019 بلغ الدخل 
الشــامل اآلخــر 8 مالييــن دينــار، بانخفاض 
بلــغ 32 % مقارنــة مــع مبلــغ وقــدره 11.8 
مليــون دينــار عــن الفتــرة نفســها مــن العام 

الماضي. 
وبلــغ الدخل الشــامل اآلخر لألشــهر الثالثة 
المنتهيــة فــي 30 يونيــو من هــذا العام 3.5 
مليــون دينــار، بانخفاض بلــغ 40 % مقارنة 
مع مبلغ 5.8 مليون دينار عن الفترة نفسها 

من العام الماضي.

410 ماليين دينار إجمالي 

األصول 

وبلــغ إجمالــي أصــول الشــركة كمــا فــي 30 
مالييــن   410 وقــدره  مبلغــا   2019 يونيــو 
مــع  مقارنــة   %  8 مقدارهــا  بزيــادة  دينــار 
مبلــغ وقــدره 380 مليــون دينار عــن الفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2018.
أمــا مــن حيــث الســيولة، فــإن الشــركة فــي 
وضــع مالــي قــوي ومطمئــن، وعــززت مــن 

مركزها المالي. 
كذلــك، فــإن المجموعــة، وبإجمالــي حقوق 
الملكيــة البالغــة 146.5 مليون دينار، والتي 
زادت بنسبة 9 % مقارنة بمبلغ 135 مليون 
دينــار كمــا فــي 30 يونيــو 2018، ومعــدل 
مديونيتهــا المنخفض وموقعها الريادي بما 
تتمتــع بــه من مركــز مالي متين، يســاعدها 
فــي طرح مبادرات تهدف في المقام األول 
إلى التوسع والنمو في األنشطة التجارية. 
وفــي إطار ما تقدمــه المجموعة في مجال 
تســهيالت  حققــت  االســتهالكي،  التمويــل 
البحرين خالل النصف األول أرباًحا صافية 
بلغــت 9.1 مليــون دينــار بزيــادة وقدرهــا 8 
% مقارنــة مــع 8.5 مليــون دينار في الفترة 

نفسها 2018.
وبلغ صافي الفوائد المكتســبة مبلغا وقدره 
13.5 مليــون دينار، بزيــادة مقدارها 10 % 
خــالل هــذه الفتــرة مقارنــة مــع مبلــغ 12.3 
مليــون دينــار عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

الماضي.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة اآلخر لألشهر 
الثالثــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو مــن هــذا 
العام مبلغا وقدره 6.9 مليون دينار، بزيادة 
مقدارها 11 % مقارنة مع 6.2 مليون دينار 
عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي. وبلغ 
إجمالي القروض التي قدمتها خالل الستة 
أشــهر األولى ما مجموعه 82 مليون دينار، 

ما أدى إلى زيادة بنســبة 4 % في محفظة 
القروض منذ بداية العام الجاري. 

وواصلــت الشــركة اتبــاع سياســتها الحذرة 
فــي  منهــا  رغبــة  القــروض  تقديــم  فــي 
المحافظــة علــى جــودة المحفظــة، وبفضل 
ديونهــا  علــى  الســيطرة  اســتطاعت  ذلــك 
المتعثــرة عنــد نســبة 3.6 % مــن مجمــوع 

محفظة القروض. 

13 % انخفاض أرباح “الوطنية 
للسيارات”

أما على صعيد الشــركة الوطنية للسيارات، 
فقد سجلت صافي أرباح بلغت 1.1 مليون 
دينــار بانخفــاض مقــداره 13 % عن الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
الســيارات  مبيعــات  ســوق  وواجهــت 
ضغوطــات كبيرة أثرت ســلًبا على مســتوى 
التــي  الســيارات،  مبيعــات  حجــم  نمــو 
تراجعت بشــكل كبير خالل األشــهر الســتة 
ربحيــة  تضــررت  إذ   ،2019 مــن  األولــى 
عمومــا  البحريــن  فــي  الســيارات  مبيعــات 
نتيجــة للتباطــؤ االقتصــادي. وفــي خضــم 
ذلك، اتخذت الشركة الكثير من اإلجراءات 
لمواجهــة هــذه الظــروف الصعبــة التــي يمر 
بهــا قطاع مبيعات الســيارات فــي البحرين 
ربحيتهــا؛  علــى  تحافــظ  أن  واســتطاعت 
بفضــل السياســة الفاعلــة إلدارة المخــزون 
التشــغيلية  المصاريــف  علــى  والســيطرة 
للمحافظــة على مكانتها في ســوق مبيعات 

السيارات الجديدة. 
للســيارات  التســهيالت  شــركة  وســجلت 
صافــي أربــاح بلــغ 141 ألــف دينــار مقارنــة 
بأربــاح صافيــة بلغــت 95 ألــف دينــار عــن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواصلــت ســيارات “جي أي ســي” اجتذاب 
وأصبحــت  الزبائــن  مــن  كبيــرة  قطاعــات 
ا وســادس  العالمــة التجاريــة األســرع نمــوًّ
فــي ســوق مبيعــات  أكبــر عالمــة تجاريــة 
إلــى  اســتناًدا  البحريــن،  فــي  الســيارات 
اإلحصاءات الرســمية الصــادرة عن اإلدارة 

العامة للمرور.
مــن  التجاريــة  المركبــات  اســتطاعات  كمــا 
فــي  موتــور”  “فتــون  التجاريــة  العالمــة 
العمــالء  لــدى  متميــزة  مكانــة  اكتســاب 
تتميــز  تجاريــة  مركبــات  عــن  الباحثيــن 
بالجــودة والكفاءة العاليــة والقوة والمتانة 

لتلبية احتياجاتهم. 
مــن جانــب آخــر، فإنــه ورغــم تقلــص حجم 
مبيعات السيارات الجديدة في العام 2019 
نتيجــة للتباطــؤ االقتصادي، زادت الشــركة 
مــن حجــم مبيعاتهــا مــن ســيارات “جي أي 
ســي” بنســبة 28 % مقارنــة بمبيعاتهــا عــن 
الفترة نفســها من العام الماضي، وافتتحت 
فــي اآلونة األخيرة معرضها الجديد الكائن 
في ســترة، وقامت بتطويــر البنية التحتية 
البيــع لتحســين تجربــة  بعــد  مــا  لخدمــات 
زبائــن الشــركة األوفيــاء فــي اقتنــاء هــذه 
العالمــة التجاريــة والذيــن يتزايــد عددهــم 

بشكل ملحوظ.
أمــا بخصــوص شــركة التســهيالت لتأجيــر 
جيــًدا،  أداًء  أيًضــا  فقدمــت  الســيارات، 
قصيــرة  قياســية  فتــرة  فــي  واســتطاعت 
فــي غضون عاميــن أن تكثف من حضورها 
فــي ســوق المواصــالت وتأجيــر الســيارات 
مــن خــالل توســيع شــبكة فروعهــا إلــى 10 
فــروع تتوزع جغرافيا فــي أرجاء المملكة، 
وأصبحــت مســاهًما فــي أربــاح المجموعة. 
كمــا واســتطاعت الشــركة االســتحواذ على 

عدد من المناقصات الحكومية المهمة. 

116 ألف دينار أرباح “التسهيالت 

العقارية”

أما بالنســبة لألنشطة العقارية، فقد حققت 
العقاريــة  للخدمــات  التســهيالت  شــركة 
أرباًحا صافية بلغت 116 ألف دينار مقارنة 
بأربــاح صافيــة بلغــت 242 ألــف دينــار عــن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما تشــهد األنشــطة العقارية حالة عامة 
مــن الركــود والتراجــع، فــإن الشــركة تتطلع 
بتفاؤل في االســتثمار في مشــاريع جديدة 
وتقــوم حاليــا ببيــع مــا مجموعــه 62 قطعة 
أرض من مخزونها من األراضي اإلســكانية 

ضمن مشاريعها العقارية. 
أما عن الخدمات التأمينية، ســجلت شــركة 
التسهيالت لخدمات التأمين خالل النصف 
األول أرباًحــا صافيــة بلغــت 369 ألف دينار 
مقارنــة بمبلــغ 365 ألــف دينــار بحريني عن 
الفتــرة نفســها مــن العــام 2018. وتأثر أداء 
الشــركة فــي ســوق التأميــن جــراء تراجــع 
مبيعات السيارات الجديدة، وتحول رغبات 
الصغيــرة  للســيارات  وتفضيلهــم  الزبائــن، 
ذات األســعار المنخفضــة. وعلــى الرغم من 
ا ملحوًظا بفضل  ذلك، ســجلت الشــركة نموًّ
طرحها مجموعة من المبادرات والمنتجات 

المبتكرة الجديدة. 
وفي ختام تصريحه، قال الرئيس التنفيذي 
إن النتائج القوية للمجموعة تعكس نهجها 
فهــم  فــي  الدؤوبــة  ومســاعيها  المركــزي 
خدماتهــا  وتحســين  زبائنهــا  احتياجــات 
وابتــكار أنمــاط جديدة من مبــادرات العمل 
المشــترك بيــن شــركاتها التابعــة وشــركائها 
احتياجــات  لتلبيــة  اإلســتراتيجيين؛ 

وتطلعات زبائنها.

المنامة - تسهيالت البحرين

أرباًحا صافية لـ “التسهيالت” بالنصف األول 2019
2018 نفســها  للفتــرة  دينــار  مليــون   10.4 مــع  مقارنــة   %  4 نمــو  بنســبة 

عبد الرحمن فخروعادل حبيل 

أعلــن بنــك البحريــن الوطني عن تحديثــات رقمية وخدمات جديدة؛ لتعزيز وتيســير التجربة 
المصرفية للعمالء بما ينسجم مع إستراتيجية التحول المستمرة لدى البنك. 

ومن الخدمــات الجديدة المتوافرة حاليا لدى 
فروع بنك البحريــن الوطني، اإلصدار الفوري 
لبطاقــات الصــراف اآللــي، إذ بإمــكان العمــالء 
المســتبدلة  أو  الجديــدة  بطاقتهــم  اســتالم 
فــورا خــالل زيارتهــم للفــرع. كمــا تــم تحديث 
مــزّودة  لتكــون  حديثــا  الصــادرة  البطاقــات 
بتقنيــة “NFC” للتواصــل قريــب المــدى؛ مــن 
 Tap“ أجــل تمكيــن العمالء مــن تفعيــل خدمة

Go &” للدفــع الفــوري عبــر أجهــزة نقــاط البيع 
التقنيــة  لنفــس  الداعمــة  والعالميــة  المحليــة 
والمتوافرة لــدى أجهزة بنك البحرين الوطني 

أيضا.
المطــورة  اآللــي  الصــراف  بطاقــات  وتشــمل 
بطاقــة “Personal” وتحديثيــن علــى بطاقات 
حديثــًا  المطروحــة  البالتينيــة  ماســتركارد 

 .”Prestige“ و ”Premium“ لعمالء

الخدمــات  رئيــس  صــّرح  المناســبة  وبهــذه 
المصرفيــة لألفــراد في بنــك البحرين الوطني 
صبــاح الزيانــي “نحن ســعداء للغايــة باإلعالن 
عــن إطــالق مبــادرات عــدة جديــدة وهادفــة 
إلــى تزويــد عمالئنا بتجربــة مصرفية مطورة، 
بحيث تلبي احتياجاتهم المصرفية المتنامية 
بما يناسب تطلعاتهم. سيواصل بنك البحرين 
مــن  كجــزء  العمــالء  علــى  تركيــزه  الوطنــي 
التزاماته تجاه تقديم قيمة أفضل ومجموعة 
أكثر تنوعا من المنتجات والخدمات لعمالئه”. 
وتطويــر  الودائــع  رئيــس  صّرحــت  بدورهــا، 

مميــزات العمــالء فــي بنــك البحريــن الوطنــي 
الحصــول  العمــالء  “بإمــكان  مشــعل  منــال 
حســب  معــززة  مصرفيــة  تجربــة  علــى 
وعندهــا،  البنــك.  مــع  المصرفيــة  عالقتهــم 
وعــروض  خدمــات  علــى  العمــالء  ســيحصل 
 )Premium( مصرفيــة اســتثنائية. إن عمــالء
و)Prestige( مرّحــب بهم كذلك في قاعة كبار 
العمالء الموجودة في فروع البنك الرائدة، مع 
إطالق أول قاعة لكبار العمالء في فرع مجمع 
الســيف، والتي توفــر لهم خدمة عمالء مميزة 

تليق باحتياجاتهم المصرفية“.

“الوطني”: تحديثات رقمية لتعزيز تجربة العمالء المصرفية

وائل مطر

المنامة - المصرف المركزي
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“نسيج” تعرض “كنال فيو” بمقر “طيران الخليج”
ــدات الــمــعــروضــة ــوحـ ــنــاقــلــة لــاســتــثــمــار فــي الـ ــذب مــوظــفــي ال ــج ل

عرضــت شــركة نســيج العقاريــة، ابتــداًء مــن أمــس الثالثــاء 30 يوليــو 
2019، مشــروعها “كنــال ڤيــو” في جنــاح خاص بالمبنى الرئيس لشــركة 

طيران الخليج، وسيستمر العرض إلى 8 أغسطس 2019. 

وقــال المديــر العام لشــركة نســيج 
أحمــد الحمــادي “إن وجودنــا فــي 
مــن  الخليــج  طيــران  شــركة  مقــر 
إلــى  يهــدف  الجنــاح  هــذا  خــالل 
طيــران  شــركة  موظفــي  جــذب 
بالوحــدات  باالســتثمار  الخليــج 
المعروضة للبيع في هذا المشــروع 
فــي  دلمونيــا  بجزيــرة  المتميــز 

محافظة المحرق”. 
أما بالنســبة ألهم مميزات مشروع 
كنــال ڤيــو، فقد ســّلط المدير العام 
لشــركة “نســيج” الضــوء علــى أهم 
المشــروع  “هــذا  قائــالً  مميزاتــه، 
جزيــرة  قلــب  فــي  يقــع  المتميــز 

دلمونيــا بمحافظــة المحــرق التــي 
مــن أهــم مميزاتها بيئتهــا الصحية 
أهلهــا  مــا  المتميــز  وتخطيطهــا 
)كنــال  لمشــروع  حاضنــة  لتكــون 
علــى  تشــييده  الــذي ســيتم  ڤيــو( 
مســاحة أرض تزيــد عــن 13 ألــف 
متــر مربــع”. وأضــاف أن مشــروع 
“كنال ڤيو” الذي يتكون من سلسلة 
يضــم  الطوابــق،  متعــددة  مبــان 
246 شــقة ســكنية فخمــة للتملــك 
التجزئــة  لقطــاع  ومتاجــر  الحــر، 
ومطاعــم ومحالت تجارية، تتمتع 
مباشــرة  بإطاللــة  مجملهــا  فــي 
إلــى  القنــاة، إضافــة  علــى حــوض 

والممشــى  الخضــراء  المســاحات 
الممتد على طول القناة الذي يطل 

عليه المشروع بمجمله”. 
الجنــاح  أن  الحمــادي  وأوضــح 
فريــق  إشــراف  تحــت  ســيكون 

وســوف  نســيج،  شــركة  مبيعــات 
تعــرض الشــقق الســكنية الفاخــرة 
وزوار  وموظفــي  مســؤولي  إلــى 

المبنى. 
رحــب  تصريحــه،  ختــام  وفــي 

وزوار  موظفــي  بجميــع  الحمــادي 
جنــاح  بزيــارة  الخليــج  طيــران 
شــركة  بمقــر  ڤيــو  كنــال  مشــروع 
طيــران الخليــج )الطابــق األرضــي 

- جناح أ(.

المنامة - نسيج

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” تعّين بحرينيا مديرا أول بـ “الشحن”

10.8
دينــار مليــون 
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حققت شركة عقارات السيف ربًحا صافًيا لمساهمي الشركة بلغ 4.72 مليون دينار بالنصف األول للعام 2029 مقارنة مع 4.57 
مليــون دينــار خــال الفتــرة المماثلة من العام الســابق بارتفاع نســبته 3.29 %. كما بلغ الربح التشــغيلي للفتــرة المنتهية في 30 

يونيو 2019 مبلًغا وقدره 7.79 مليون دينار مقارنة مع 7.31 مليون دينار للفترة المماثلة من 2018 بارتفاع نسبته 6.60 %. 

أربــاح  صافــي  الشــركة  حققــت  كمــا 
2.53 مليــون  الشــركة بقيمــة  لمســاهمي 
دينــار فــي الربع الثاني من 2019، مقارنة 
بـــ2.41 مليــون دينار خالل الربــع المقابل 
مــن العــام الســابق، بارتفــاع نســبته 4.73 
%. وحققت أيًضا أرباًحا تشــغيلية خالل 
الربــع الثانــي من العام 2019 بقيمة 3.90 
مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 9.50 % 
مقارنــة مع مبلغ 3.56 مليــون دينار الذي 
حققته الشركة في الربع الثاني من العام 
اإليــرادات،  صعيــد  علــى  وأمــا  الســابق. 
حققت الشــركة خالل الربع الثاني 2019 
مبلغ 4.56 مليون دينار، مقارنة مع 4.60 
مليــون دينــار بانخفــاض قــدره 0.96 %. 

كمــا بلغــت األربــاح للســهم الواحــد للربــع 
الثانــي 2019 مبلًغــا وقــدره 5.50 فلــس 
مقارنــة مع 5.25 فلس في الربع ذاته من 

العام السابق.

9.17 مليون دينار إجمالي 

اإليرادات

أما على صعيد اإليرادات، حققت الشركة 
فــي الفتــرة المنتهية في 30 يونيو 2019 
مبلًغــا وقــدره 9.17 مليون دينــار، مقارنة 
مــع 9.23 مليــون دينــار للفتــرة المماثلــة 
 ،%  0.72 قــدره  بانخفــاض   2018 مــن 
كمــا بلغــت األرباح للســهم الواحــد للفترة 

مبلًغــا   2019 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة 
 9.94 مــع  مقارنــة  فلــس   10.26 وقــدره 

فلس في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلــك، بلــغ إجمالــي حقوق المســاهمين 
للفتــرة  األقليــة(  حقــوق  اســتبعاد  )بعــد 
مبلًغــا   2019 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة 
وقــدره 148.34 مليــون دينار، مقارنة مع 
للفتــرة  بحرينــي  دينــار  مليــون   150.83
بانخفــاض  الســابق،  العــام  مــن  المماثلــة 
قــدره 1.65 %. وبلــغ مجمــوع األصــول 
 2019 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة  للفتــرة 
مبلًغا وقدره 168.97 مليون دينار، مقابل 
168.37 مليــون دينار للفترة المماثلة من 

العام السابق، بارتفاع قدره 0.36 %.

عيســى  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
نجيبي “يعود الفضل في نجاحنا أوًل إلى 
هللا عــّز وجــّل ومــن ثم إلــى قدرتنــا على 
وضع خطط تطويرية لمشاريع من شأنها 
أن ُتســاهم فــي تحديد وتلبيــة متطلبات 
الســوق. وعلى الرغم من التحديات التي 

تشــهدها الســوق المحليــة إل أننــا مــا زلنا 
نؤمن بوجود العديد من الفرص المالئمة 
للنمــو والتطــور فــي المســتقبل. كمــا أننــا 
نحــرص على الســتثمار فــي أصول ذات 
قيمــة  يخلــق  مــا  األجــل،  طويلــة  قيمــة 
مضافــة لمســاهمينا، إذ تمكّنــا مــن تعزيــز 

سجل إنجازاتنا المتميز من خالل اتباعنا 
دفــع  فــي  ســاهمت  قويــة  إســتراتيجية 
عجلــة النمــو، وأدت إلى تحقيق رســالتنا 
إلــى  بدورهــا  تهــدف  التــي  المؤسســية 
المحافظة على مكانتنا كشركة رائدة في 

مجال التطوير العقاري بالبحرين”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
أحمد يوســف “إننا حريصون على إرساء 
التطويــر  لشــركات  اســتثنائي  نمــوذج 
العقــاري فــي البحريــن، وهــذا مــا تؤكــده 
المؤشرات المالية لشركة عقارات السيف 
التــي ما زالت تســير نحــو مزيد من النمو 
والزدهار. وســنواصل العمــل على إثراء 
للمزيــد  بالتخطيــط  العقاريــة  محفظتنــا 
مــن مشــاريع قطــاع الضيافــة والترفيــه؛ 
تحقيًقــا ألهدافنــا اإلســتراتيجية وســعًيا 
التــي  الماليــة  بالنتائــج  الرتقــاء  نحــو 

نحققها عاًما بعد عام”.

المنامة - عقارات السيف

أرباح “عقارات السيف” بالنصف األول 2019
الــمــاضــي الــعــام  مــن  الــمــمــاثــلــة  بــالــفــتــرة  ــة  ــارن ــق م  %  3.3 بنسبة  ــاع  ــفـ ارتـ

أحمد يوسف عيسى نجيبي

حصــل مصــرف البحريــن المركــزي علــى شــهادة آيــزو/  آي إي ســي )ISO 27001/ 2013( إلدارة أمــن المعلومــات صــادرة عــن 
المنظمة العالمية للمعايير والمقاييس )International Organization for Standardization” )ISO”   ؛ اللتزام المصرف بأعلى 

مستويات الجودة في أمن المعلومات.

شــهادة  تقديــم  تــم  المناســبة،  وبهــذه 
اآليزو ألمــن المعلومات للمدير التنفيذي 
البحريــن  بمصــرف  اإلداريــة  للخدمــات 
المركزي يوســف راشــد الفاضــل بحضور 
المحافــظ وفريــق إدارة تقنيــة  كل مــن 

المعلومات. 
إطــاًرا   ”27001 “آيــزو  معيــار  ويعتبــر 

نموذجًيا لالسترشاد به في بناء الضوابط 
المعلومــات  وحمايــة  بأمــن  الخاصــة 
والبنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومات في 
المصــرف  محافــظ  وأعــرب  المصــرف. 
اعتــزازه  المعــراج، عــن  المركــزي رشــيد 
لفريــق  اإلنجــاز وشــكره وتقديــره  بهــذا 
العمــل فــي المصــرف الــذي أشــرف علــى 

اإلعــداد لهــذا اإلنجــاز مشــيًدا بالكفاءات 
المصــرف،  فــي  تعمــل  التــي  البحرينيــة 
التــي تقوم بــإدارة احد المرافق الحيوية 
في عمليات المصرف وتكمل جهود بقية 
العامليــن فــي المصــرف فــي القطاعــات 
علــى  باإلشــراف  تقــوم  التــي  األخــرى 

الرقابة على القطاع المالي.

“ الـمـركــزي” ينال شـهــادة “آيــزو” ألمــن المـعـلـومــات

“إدامة” تضع المخطط الرئيس لـ “تطوير بالج الجزائر”
2022 ــي  ف ــدق  فــن أول  ــال  ــم ــت واك مــجــاًنــا...  الــعــامــة  دخـــول 

تعكــف ”إدامــة”، الــذراع االســتثماري لصندوق الثروة الســيادي للبحرين، في الوقت الحالي على وضع خطط مشــروع تطوير ”باج 
الجزائــر” وجعلــه أكبــر الســواحل العامــة فــي المملكــة؛ مــن أجل إعــادة تهيئته وتحســينه الســتقبال الــزوار بالمجان مع رفــع معايير 
المرافــق الخدميــة وتوفيــر المزيــد منها، وفًقا لرؤيتها التي تنصب في تحويل هذا الســاحل إلى وجهة ســياحية مــن الطراز العالمي 

لتحتضن قاصديها من العائات البحرينية والزوار الخليجيين والسياح العالميين.

وتقوم “إدامة” في الوقت الحالي بإجراء مختلف 
“بــالج  موقــع  ضمــن  والصيانــة  التطويــر  أعمــال 
الجزائر” ومنها إنشاء سنادات قرب الشاطئ للحد 
مــن آثــار التآكل أو النجراف، ما يســهم في توفير 
بيئــة ســاحلية نموذجية. كما ســتعمد الشــركة إلى 
تجديد المرافق الموجودة حول الساحل، وتطوير 
وغــرس  التخضيــر  وزيــادة  الســيارات  مواقــف 
للســاحل،  الجمالــي  المظهــر  لتحســين  األشــجار؛ 
المحاذيــة وتثبيــت  المناطــق  تســوير  عــن  فضــاًل 
بوابــة عنــد مدخل الســاحل؛ بغرض توفيــر المزيد 
مــن التحكم ضمن عملية إدارة المرافق والســاحل 
عمومــا خالل ســاعات العمل، وضمان إحكام غلقه 
فــي الفتــرة المســائية؛ إلجــراء عمليــات التنظيــف 

والصيانة الدورية وتحسين األمان حول الساحل. 
أميــن  “إدامــة”  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
العريــض “تتركــز جهودنــا في الوقــت الحالي على 
وضع الخطــط التطويرية المتكاملة لتحويل بالج 
عالميــة،  بمعاييــر  ســياحية  واجهــة  إلــى  الجزائــر 
إذ نترقــب إضافــة المزيــد مــن المرافــق المهمة مع 
نهايــة العــام الجــاري 2019؛ ليكــون أحــد وجهــات 
مســتوى  علــى  تطــوًرا  األكثــر  المائيــة  الســياحة 
اعتيــادي  مــن مجــرد ســاحل  المملكــة، ويتحــول 
إلــى مركــز اســتجمام شــامل تتنــوع مكوناتــه بين 
مباني الضيافة واألنشــطة الترفيهية والسترخاء 
والتســوق، وينضــم إلى قائمة المقاصد الســياحية 
المملكــة،  وخــارج  داخــل  مــن  للــزوار  المفضلــة 

اســتكماًل لخطــط المملكــة فــي النهــوض بالقطــاع 
السياحي”.

تطويــر  مشــروع  إعــداد  خــالل  “إدامــة”  وعملــت 
“فوســترز  العالميــة  الشــركة  جانــب  إلــى  البــالج 
وشــركاه” للجانب الهندسي والتخطيط للمشروع، 
إذ تتطلــع “إدامــة” إلــى تقديم واســتعراض الخطة 
الرئيســة مكتملــًة بحلــول الربــع الثالــث مــن العــام 
والتطويــر  التخطيــط  هيئــة  لــدى   2019 الجــاري 
المطلوبــة  الموافقــات  المعنيــة بتقديــم  العمرانــي 
لهــذه المشــاريع، وبنــاًء علــى ذلــك تطمــح “إدامــة” 
للبــدء فــي إنشــاء أول فنــدق لمنطقــة البــالج فــي 
العــام 2020، والــذي من المقــرر أن يتم إنجازه مع 

دخول العام 2022.

ويضــم التصور المســتقبلي لبالج الجزائــر، المبني 
على دراســات مستفيضة أجرتها شــركة “فوسترز 
وشركاه” بالنظر إلى أبرز نماذج المناطق الشاطئية 
العالميــة، أن يكــون هــذا المعلــم الســياحي مقصًدا 
بــارًزا يســتقبل أكثر مــن 7000 بين مواطن ومقيم 
وســائح، مع مرافق حيوية محيطة تبلغ مساحتها 
اإلجماليــة 700 ألف متر مربــع تتوزع بين الفنادق 
والفلــل والمحــالت التجاريــة والمطاعــم الفاخــرة 

والمرافق المجتمعية الغنية. 
المقــرر أن تقــود “إدامــة” مســاعي تحقيــق  ومــن 
يضــع  مــن  لتكــون  للبــالج،  الفريــد  التصــور  هــذا 
حجــر الزاويــة ألول المباني الرئيســة فــي الموقع. 
ومــن المتوقع كذلك أن تشــارك كل من مؤسســات 
خطــة  فــي  والعالميــة  المحليــة  الخــاص  القطــاع 
التحول الشــامل للبالج، بتشــجيع من “إدامة” عبر 
تبني وتنفيذ مبادرات التطوير الذكي والمستدام؛ 
لتحقيق أقصى مستويات الستفادة من أحد أهم 

الوجهات السياحية في المملكة.

المنامة - إدامة

كشــفت البيانات الخاصة بالنشــرة اإلحصائية الشــهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشــهر يونيو 2019 عن تحســن 
المؤشرات النقدية والمصرفية عموما. فقد ارتفعت السيولة النقدية )ن 3( بشكل ملحوظ إذ بلغت 13,546.2 مليون دينار في 
نهاية شــهر يونيو من العام 2019 مقابل 12,402.3 مليون دينار في نهاية شــهر يونيو من العام الماضي. كما انخفض إجمالي 
الرصيد القائم ألدوات الدين العام في نهاية شــهر يونيو الماضي والذي يشــمل ســندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة 
وصكوك التأجير اإلســامية وصكوك الســلم اإلســامية، إذ بلغ 11,293.4 مليون دينار مقارنة بإجمالي الرصيد القائم ألدوات 

الدين العام في شهر يونيو من العام المنصرم الذي بلغ 11,501.0 مليون دينار. 
يذكــر أن نســبة إجمالــي الرصيــد القائــم ألدوات الديــن العــام من إجمالي الناتج المحلي اســتقرت عند 79.3 % مــع نهاية الربع 

الثاني من العام 2019 مقارنة بنسبة 80.8 % مع نهاية الربع الثاني من العام 2018.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الميزانية 
الموحدة للجهاز المصرفي من 188.2 
مليــار دينــار فــي نهايــة شــهر يونيــو 
مليــار   203.4 إلــى   2018 العــام  مــن 
دينــار في نهاية شــهر يونيو من العام 
ملحوظــة  زيــادة  مســجاًل  الحالــي، 
بمقدار 15.2 مليار دينار، أو ما يعادل 

 .% 8.1

قيمــة  ارتفــاع  البيانــات  وعكســت 
والتســهيالت  القــروض  إجمالــي 
الئتمانيــة القائمــة المقدمــة مــن قبــل 
مصارف قطاع التجزئة إلى 9,887.3 
مليون دينار في نهاية شهر يونيو من 
2019 مقابــل 9,202.3 مليــون دينــار 
في نهاية شهر يونيو من العام 2018، 
أي بزيادة قدرها 7.4 %. ويشمل هذا 

المبلــغ القــروض والتســهيالت القائمة 
المقدمــة لمؤسســات قطــاع األعمــال، 
التــي بلغــت قيمتهــا 5,241.8 مليــون 
دينــار فــي نهاية شــهر يونيــو من هذا 
العــام مقابــل 4,911.8 مليــون دينــار 
العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  نهايــة  فــي 

الماضي. 
مــن جانــب آخــر، أظهــرت البيانات أن 

عمليــات بطاقــات الئتمــان وبطاقات 
الخصــم عبــر منصــات نقــاط البيع قد 
ارتفعــت بشــكل كبيــر، إذ بلغــت قيمة 
هــذه العمليــات 203.5 مليــون دينــار 
في شهر يونيو من العام 2019 مقابل 
171.7 مليــون دينــار فــي شــهر يونيو 

مــن العــام الماضــي، أي بزيــادة بلغــت 
31.8 مليون دينار أو بنسبة 18.5 %. 
الموحــدة  الميزانيــة  ارتفعــت  كمــا 
لمصــارف قطــاع التجزئة بمقــدار 2.4 
مليــار دينــار أو مــا يعــادل 7.5 %، إذ 
بلغــت الميزانية الموحــدة 34.5 مليار 

دينــار في نهاية شــهر يونيو من العام 
2019 مقابــل 32.1 مليــار دينــار فــي 
شــهر يونيــو مــن العــام الماضــي. كمــا 
الودائــع  ارتفــاع  البيانــات  أظهــرت 
المحليــة من غيــر المصارف إلى 13.0 
مليــار دينار في نهاية شــهر يونيو من 
العــام 2019 مقابــل 11.8 مليــار دينار 
في نهاية شهر يونيو من العام 2018، 

أي زيادة بنسبة 10.2 %.

المنامة - المصرف المركزي

13,546.2 مليون دينار السيولة النقدية ليونيو 2019

المنامة - المصرف المركزي

انخفاض الرصيد 
القائم للدين 

العام إلى 
 11,293.4
مليون دينار

4.7
مليون دينار



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

Reef Barbar

مخطط

الشروع في بناء
��قسائم �

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
953602389,126
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713RHA
136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1462202354,466
1482202354,466
1502202354,466
1522202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1572202354,466
1582202354,466
1592202354,466
1602202354,466
16144324114,443

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.

 تبدأ األسعار 

54,465 
BD

شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call
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RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )٩٩٤٦٧

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينا عيســى علي احمد عيســى بطلب تحويل المحل التجــاري التالي: إلى 
حسين غلوم حسين علي 

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

٥٥٥٢-١١

االسم التجاري

فيرجو ألنظمة الشبكات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠١٠٧٨

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه الســيدة:  زينــب احمــد محمد البســتكي تحويــل المحل 
التجاري التالي: إلى الســيدة/ ســمو الشيخة نورة بنت احمد بن محمد بن سلمان 

آل خليفة 
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

١-١٤٧٣٣

٤-١٤٧٣٣

االسم التجاري

ازياء الغنادير للخياطة

بات صالون

 تاريخ: 7/2019/٢٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســيد/ علــي جابــر حســن الفــردان باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة ديســرت 
فالكون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها الســيد علي جابر الفردان والمســجلة كشركة 
الشــخص الواحد بموجب القيد رقم ١٠٩٧٠١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٨٧٦٥٤( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ديسرت فالكون للمقاوالت ش.ش.و لمالكها السيد علي جابر الفردان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ:7/2019/٢٨
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة الشخص الواحد

تقــدم الــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة المؤسســة 

الفردية المســماه جولدن ســتون للمقاوالت لمالكتها روبينة مزهر مزهر علي 

محمد شافي احمد المسجلة بموجب القيد رقم ٩٤٣٦٦، بطلب تحويلها الى 

شركة الشخص الواحد  بإسم سناء امين محمد امين هللا ديتا فضل وذلك 

السيدة روبينه مزهر عنها إليها.

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠١٥٠٣

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة الســيدة المعلنة منــى عبدالرحيــم طالب محمــد تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيد/ ابراهيم محمد حسن ابراهيم ابل 

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

٧١١٧٥-١

٧١١٧٥-٢

االسم التجاري

أسالم آباد للمقاوالت

اسالم آباد للنجارة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
باعتبــاره   ABDOURAHMANE ABDOULBAKI BAKI ALANSARY الســيد/ 
المصفــي القانونــي لشــركة شــركة وافــر للتســويق ش.ش.و لمالكهــا عبدالرحمــن 
عبدالباقــي االنصــاري والمســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 
١٢٤٠٥٩، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩١٥٨٤( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
لشركة شركة وافر للتسويق ش.ش.و لمالكها عبدالرحمن عبدالباقي االنصاري

القيد: 36105 

 تاريخ: 28/7/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999(لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد جعفــر عباس محمــد زاير علي المالك لـ ابو صادق لبيع الشــيش 
والمعســالت )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٣٦١٠٥، طالبا 
تحويل من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال 

وقده ١٠٠٫٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جعفر عباس محمد زاير علي

2. مصطفى عباس محمد زاير علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )١٠١٣٨٢(لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة شركة دكتور كارس خدمات السيارات ذ.م.م

القيد: ١١٩٤٩٦

 تاريخ: 7/2019/٢٨

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  

الســادة اصحاب شــركة دكتور كارس خدمات الســيارات ذ.م.م، المســجلة بموجب 

القيد رقم ١١٩٤٩٦، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة دكتور كارس خدمات 

السيارات ذ.م.م الى شركة ستيم أون ويلز أوتو ديتيلرز ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 

جميل حسن يعقوب يوسف باعتباره المصفي القانوني ل شركة البورى للمقاوالت 

- تضامــن لصاحبهــا جميــل حســن يعقــوب يوســف وشــريكه والمســجلة كشــركة 

تضامــن تحــت رقــم ٩٨٥٠٠، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 

اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة البورى للمقاوالت 
- تضامن لصاحبها جميل حسن يعقوب يوسف وشريكه

القيد: ٩٨٥٠٠ 

 تاريخ: 28/7/2019
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠١٩٧٨

تنازل - عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنة زينب مهــدي عبدهللا عباس علــي الجزيرية بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســيد محمــد ابراهيــم منصــور عبدالنبــي 

الخواجة 
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

١٣٠٩١٢-١

االسم التجاري

ألكا للحلول الرقمية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠٠(لسنة 2019

بشأن تغيير اسم أوفر سيفينغس لتأجير السيارات ش.ش.و 
لمالكها محمد خلف هللا عارف أوفر هللا عبدالرحيم غالم

القيد: ١٢٠١٣٦

 تاريخ: 7/2019/٢٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠٠(لسنة 2019

بشأن تغيير اسم أوفر سيفينغس لتأخير السيارات ش.ش.و 
لمالكها محمد خلف هللا عارف أوفر هللا عبدالرحيم غالم

القيد: ١٢٠١٣٦

 تاريخ: 7/2019/٢٥

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
الســادة اصحاب شــركة أوفر سيفينغس لتأجير الســيارات ش.ش.و لمالكها محمد 
خلف هللا عارف أوفر هللا عبدالرحيم غالم، المسجلة بموجب القيد رقم ١٢٠١٣٦، 
طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة أوفــر ســيفينغس لتأجيــر الســيارات 
ش.ش.و لمالكهــا محمــد خلــف هللا عــارف أوفــر هللا عبدالرحيــم غــالم الى شــركة 

سيفينغس لتأجير السيارات ش.ش.و
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة واحة فيونكا للتجارة العامة - تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم ١-١٢٨٠٤٨

بناء على قرار الشركاء في شركة واحة فيونكا للتجارة العامة - تضامن بحرينية
 المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٠٤٨-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن 

السادة/  عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٩٦٩٠٠٠ )973+(
aldor.oasis@gmail.com

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

إعالن بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بزنــه قد تقدم 

اليها مالك شركة المجموعة الدولية - ايكن لالدراة والتطوير واالستشارات 

ش.ش.و المســجلة بموجــب القيــد رقم ٧٢٦٨٨، بطلب تحويل الشــركة الى 

مؤسســة فرديــة لتصبح تحت قيد ٣٢٦٩٩ باســم الحلــول المثلى للكمبيوتر 

وصاحبها السيد راشد عبدالرحمن احمد شاهين وتعيين راشد  عبدالرحمن 

احمد شاهين للقيام بإجراءات التحويل.

القيد: 72688

 تاريخ: 30/7/2019

38344464
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مقتل 20 حوثيا 
في الضالع

لقي ما ال يقل عن 20 مسلًحا من 
ميليشيات الحوثي االنقالبية مصرعهم، 

وأصيب آخرون خالل عملية تمشيط 
واسعة نفذها الجيش اليمني في أوكار 
الميليشيات بقرية القهرة شرق مديرية 
مريس، شمال محافظة الضالع جنوبي 

البالد. ونقل المركز اإلعالمي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 

قوله إن “قوات الجيش الوطني مسنودة 
بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية 

مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من 
المواقع المحررة من قبضة الميليشيات 

الحوثية”. وأكد المصدر أن عناصر 
الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع 

الميليشيات الحوثية.

واشنطن تطلب من برلين وباريس ولندن المشاركة بتأمين المضيق

مواجهة العدوان اإليراني في هرمز

ألمانيا  مــن  المتحدة  الــواليــات  طلبت 
للمساعدة  بحرية  قــوة  ــى  إل االنــضــمــام 
األزمــة  وســط  هرمز  مضيق  تأمين  في 
السفارة  ذكـــرت  مــا  إيـــران، بحسب  مــع 

األميركية في برلين، أمس الثالثاء.
تمارا  السفارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
بــيــان “طلبنا  - غــريــلــر فــي  ســتــيــرنــبــرغ 
فرنسا  إلى  االنضمام  رسميا  ألمانيا  من 
ــلــمــســاعــدة في  ــمــتــحــدة ل والــمــمــلــكــة ال
العدوان  تأمين مضيق هرمز ومواجهة 

اإليراني”.
ومـــع تــصــاعــد الــتــوتــر مــع إيــــران حــول 
مــضــيــق هـــرمـــز تــعــمــل واشــنــطــن على 
خطة أمنية للحفاظ على أمن الممرات 

البحرية والنقل البحري.
الخطط األمنية الجديدة تخللتها دعوة 
السفن  لجميع  األميركية  الخارجية  من 
مستمر  بشكل  التتبع  أجــهــزة  لتشغيل 
ــشــطــة غــيــر الــمــشــروعــة  لــلــحــد مـــن األن
والتهريب ولزيادة الشفافية فيما يتعلق 

بحركة السفن حول العالم.
وأكد مصدر في الخارجية األميركية أن 
أنشطة كثيرة تجري فيها إغالق أنظمة 
ــــي فــي الــســفــن كــمــا تفعل  الــتــعــرف اآلل
طهران التي تنتهز الفرص لنقل شحنات 

ــتــزويــر الــوثــائــق  مــشــبــوهــة، أو تــعــمــد ل
مــن دول  جــاءت  الشحنات  أن  إلظــهــار 

مثل العراق لتفادي العقوبات.
ــن جــهــتــه أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة  مــ
أن  االثــنــيــن،  بومبيو،  مــايــك  األمــيــركــي 
واشــنــطــن تـــدرس مــع لــنــدن آلــيــة لمنع 
الــنــاقــالت، وقــال  طــهــران مــن اختطاف 

األمنية  خطتنا  بناء  عل  “نعمل  بومبيو 
مفتوحا،  هــرمــز  مضيق  على  للحفاظ 
تشاركنا  العالم  دول  من  العديد  وهناك 
ــك.. بــنــاء  ــ ــهــا مــصــلــحــة فـــي ذلـ األمــــر ول
الخطة األمنية قد يستغرق وقتا، لكنني 
متأكد من أن العالم يتفهم أن الواليات 
سوف تكون على استعداد لضمان النقل 

التجاري في المضيق”.
الملكية  البحرية  مشاة  احتجاز  وسلط 
 )1 )غريس  اإليرانية  للناقلة  البريطانية 
قبالة ساحل جبل طارق، وهي محملة 
بخام إيراني يشتبه بأنه كان متجها إلى 
من  لمزيد  الحاجة  على  الضوء  سوريا، 

الشفافية والرقابة في صناعة الشحن.

عواصم - وكاالت
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الجزائري،  الجيش  األركــان في  أّيد رئيس 
الثالثاء،  أمس  صالح،  قايد  أحمد  الفريق 
الحوار الوطني الذي بدأت مالمحه تتشكل 
في البالد بعد 5 أشهر من الحراك الشعبي.

“المؤسسة  إن  صالح  قايد  الفريق  وقــال 
ينبغي  الــذي  الحوار  هــذا  تبارك  العسكرية 
ــات” بــاعــتــبــارهــا  ــتــخــاب ــول االن ــدور حـ أن يــ
ــجــزائــر من  الــنــقــطــة األســاســيــة لــخــروج ال
النقطة  “االنتخابات هي  أن  أزمتها، مؤكدًا 
األساسية التي ينبغي أن تكون في صلب 

الحوار”.
وأوضح قايد األركان أنه “ال مجال للمزيد 

أنــه  مــعــتــبــرًا  ــت”،  ــوقـ الـ مــن تضييع 
يجب الذهاب في أقرب وقت إلى 

انتخابات رئاسية.
كما ثّمن قايد صالح الخطوات التي 

تم تحقيقها لحد اآلن في سبيل 
الوطني،  الحوار  بدء 
مضيفا أن المؤسسة 

العسكرية ستعمل على مرافقة هذا الحوار 
من أجل تحقيق أهدافه.

إلى  الــحــوار  شخصيات  صالح  قايد  ودعــا 
ضرورة االبتعاد عن أسلوب وضع الشروط 
على  اإلمـــالءات،  حد  تصل  التي  المسبقة 

حد تعبيره.
ــر، اعــتــبــر قــايــد صــالــح أن  فـــي ســيــاق آخــ
مصالح  تتخذها  التي  الوقائية  “التدابير 
مصلحة  في  هي  المسيرات  لتأمين  األمن 
الشعب وحماية له وليس العكس”، مضيفا: 
“رغــــم أن أغــلــب الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة قد 
تحققت ميدانيا، إال أننا سجلنا ظهور بعض 
األصوات تحاول ضرب مصداقية 
وأداء مؤسسات الدولة”. وشدد 
ــة وحــدهــا من  ــعــدال عــلــى أن “ال
هؤالء  بشأن  للقانون،  طبقا  تقرر، 
ــذيـــن تــعـــــدوا على  األشـــخـــاص الـ
الدولة  ومؤسسات  رمــوز 
وأهانوا الراية الوطنية”.

ستريت  “وول  صحيفة  ذكــــرت  أن  بــعــد 
جـــورنـــال” أن الــعــقــل الــمــدبــر ألحــــداث 11 
سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد لصفقة 
فيها  تلغى  المتحدة  الواليات  مع  قضائية 
أن يشهد ضد  مقابل  اإلعــدام عنه  عقوبة 
الــســعــوديــة فــي الـــدعـــاوى الــمــرفــوعــة من 
التي  اإلرهابية  الهجمات  ضحايا  عائالت 
3 آالف  2001 وخلفت حوالي  وقعت في 
إلى الضوء مجددًا اسم أحد  قتيل، يعود 

أفراد األسرة الحاكمة في قطر.
ووثــائــق  استخباراتية  تــقــاريــر  وبحسب 
وزارة الخزانة األميركية، استغل أفراد من 
أسرة آل ثاني الحاكمة وقطريون نفوذهم 
مباشر  دعــم  وتقديم  لتمويل  ومواقعهم 
إرهابيين  واحتضان  إرهابية،  لتنظيمات 
وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة 
المتورطين  أبرز  أجندتهم اإلرهابية. ومن 
وزير األوقاف ووزير الداخلية عبدهللا بن 
خالد بن حمد آل ثاني، المتهم بإيوائه 100 

بينهم  من  قطر،  في  مزرعته  في  متشدد 
مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات 
بمن  ــدول  الـ عبر  تنقالتهم  لتسهيل  سفر 
فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله 
الدينية  الــشــؤون  وزارة  وأمـــوال  الــخــاص 
واألوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع 
ثاني،  آل  عبدالكريم  أما  القاعدة.  تنظيم 
الحاكمة في قطر، فقد  العائلة  أفــراد  أحد 
قـــدم الــحــمــايــة فــي مــنــزلــه لــزعــيــم تنظيم 
القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، 
العراق  إلــى  أفغانستان  من  انتقاله  أثناء 
العام 2002، ومنح جوازًا قطريًا للزرقاوي 

وموله بمليون دوالر 
ــاء تــشــكــيــل  ــ ــن ــ أث

تــــنــــظــــيــــمــــه 
شــــــــــــمــــــــــــال 

العراق.

السابق  طــهــران  بلدية  رئــيــس  على  حكم 
أدين  أن  بعد  بــاإلعــدام  نجفي  علي  محمد 
الثالثاء،  أمــس  أعــلــن،  كما  زوجــتــه،  بقتل 
المتحدث باسم السلطة القضائية اإليرانية 
إعالمية  تغطية  القت  محاكمة  ختام  في 

كبيرة.
نجفي  إن  اسماعيلي  حسين  غــالم  وقــال 
في  الـــمـــعـــروفـــة  الــشــخــصــيــة  عـــامـــا(   67(
زوجته  بقتل  ديــن  اإلصــالحــيــة  ــاط  األوســ
بأكثر  تصغره  التي  اوستاد  ميترا  الثانية 
في  منزلهما  في  بالرصاص  عاما،   30 من 
جثة  على  وعــثــر  مــايــو.   28 فــي  العاصمة 
الضحية في مغطس حمام المنزل بعد أن 
سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه 

واعترف بقتلها.
ــيــة عن  ــقــضــائ ــســلــطــة ال ونــقــلــت هــيــئــة ال
االتهامي  الــقــرار  “يشمل  قــولــه  المتحدث 
ــاب جــريــمــة قــتــل مـــع ســابــق تــصــور  ــكـ ارتـ
وتــصــمــيــم واالعـــتـــداء والـــضـــرب وحــيــازة 

سالح ناري بصورة غير مشروعة”.
ــى أن  وأضــــاف أن “الــمــحــكــمــة خــلــصــت إلـ
جــريــمــة الــقــتــل كــانــت عـــن ســابــق تــصــور 

وتصميم وطلبت له اإلعدام”.
ــه ســيــســتــأنــف الــحــكــم.  ــال مــحــامــيــه إنـ وقــ
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الطالبية عن 
القاضي حميد غودارزي قوله “نأمل في أن 
العليا قلقنا وتحكم بعدل  المحكمة  تتفهم 
مــن خــالل رفــض هــذه الــعــقــوبــة”. وكانت 
الشريعة  تطبيق  طلبت  الضحية  أســـرة 
في جرائم القتل، ما يعني في هذه الحالة 
حــكــم اإلعــــــدام. ونــجــفــي أســتــاذ جامعي 

المــــــــــع مـــتـــخـــصـــص 
ــيـــات،  ــي الـــريـــاضـ فــ

كـــــان مــســتــشــارا 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــا 
حسن  ــرئــيــس  ــل ل
روحــانــي ووزيــرا 

للتربية.

اإلعدام لرئيس بلدية طهران السابقوزير قطري متورط بإيواء مدبر “11 سبتمبر”رئيس األركان الجزائري يستعجل انتخابات الرئاسة
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الــســعــودي، أمس  ــوزراء  ــ ال قــرر مجلس 
العراقي  الجانب  مع  التباحث  الثالثاء، 
أمني  تعاون  اتفاقية  في شأن مشروع 
السعودية  العربية  المملكة  بين حكومة 
على  جــاء  ما  الــعــراق، حسب  وحكومة 

وكالة األنباء السعودية “واس”.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة 
ظهر  بعد  الـــوزراء  مجلس  عقدها  التي 

أمس في نيوم بمنطقة تبوك.
ــوزراء تــفــويــض وزيــر  ــ الـ ــرر مجلس  وقـ
مع  بالتباحث  ينيبه  مــن  أو  الــداخــلــيــة 
ــجــانــب الــعــراقــي فـــي شـــأن مــشــروع  ال
ــاون أمـــنـــي بــيــن حــكــومــة  ــعـ اتــفــاقــيــة تـ
والتوقيع  الــعــراق،  وحكومة  السعودية 
النهائية  النسخة  رفــع  ثــم  ومــن  عليه، 
الـــمـــوقـــعـــة الســـتـــكـــمـــال اإلجــــــــــراءات 

النظامية.

قتل 18  شخًصا على األقّل فجر أمس 
عسكرية  طــائــرة  تحّطم  إثــر  الــثــالثــاء 
روالبندي  في  سكني  حّي  في  صغيرة 

المدينة الواقعة قرب إسالم أباد.
اإلسعاف  فــرق  باسم  المتحّدث  وقــال 
الــقــتــلــى هم  ــن  مـ  5 إن  ــوت  ــ ب ــاروق  ــ ــ ف
أفراد الطاقم والـ13 اآلخرين مدنيون، 
إصابة  إلــى  أدى  الــحــادث  أن  موضحا 

حوالى 12 شخصا بجروح.

وأضاف أن “الجثث متفحمة ما يجعل 
وكل  مستحيال،  هوياتها  على  التعرف 
الجثث نقلت إلى المستشفى العسكري 

إلجراء )تحليل( للحمض النووي”.
وقـــال الــجــيــش فــي بــيــان إنــهــا طــائــرة 
ــي مــهــمــة تــأهــيــل  ــ ــب كـــانـــت “فـ ــدريــ ــ ت
مؤكدا  الــحــادث،  وقــع  عندما  روتينية” 
بينهم  أفـــراد   5 مــن  مؤلف  طاقمها  أن 

طيارين اثنين.

السعودية تبحث اتفاقية أمنية مع العراق

18 قتياًل بتحطم طائرة عسكرية في باكستان

قالت المعارضة اإليرانية إن قرار احتجاز السفينة البريطانية صدر من قبل المرشد اإليراني علي خامنئي، الذي هدد باالنتقام من بريطانيا قبل ثالثة أيام من  «
وقوع الحادث وذلك رداً على احتجاز الناقلة اإليرانية “غريس 1” في جبل طارق، النتهاكها العقوبات األوروبية بتهريب النفط إلى النظام السوري.

وذكر تقرير لـ”لجنة األبحاث الدفاعية واالستراتيجية” في “المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية” المعارض أن قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي  «
قام يوم الخميس 18 يوليو، بزيارة مراكز القوات البحرية في الجزر اإلماراتية الثالث التي تحتلها إيران )أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى(، قبل يوم 

واحد من العملية. وأوضح التقرير أن قائد “لواء ذو الفقار قشم” هو األدميرال مهدي هاشمي. وتتمثل المهمة الرئيسة لهذه الوحدة في السيطرة على 
حركة ناقالت النفط في مضيق هرمز.

قدم مجلس األمن القومي شكوى إلى البرلمان اإليراني بخصوص نواب في البرلمان دعوا إلى التفاوض مع الواليات المتحدة األميركية خالفا إلرادة المرشد  «
الرافض للتفاوض مع واشنطن. وذكر موقع “زيتون” اإلصالحي اإليراني أن مجلس األمن القومي قدم شكوى للبرلمان ضد اثنين من النواب ألنهما دعوا إلى 
التفاوض مع واشنطن، وهما رئيس تحرير صحيفة “اعتماد” ورئيس اللجنة االقتصادية في البرلمان إلياس حضرتي، وعضو لجنة األمن القومي والسياسة 

الخارجية ورئيسها السابق في البرلمان حشمت الله فالحت بيشه، وذلك بتهمة “التشجيع على التفاوض مع أميركا”.

وقال النائب فالحت بيشه، الرئيس السابق للجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني في تصريح لموقع “إنصاف نيوز”، إنه سيتوقف  «
عن إجراء أي مقابلة، ألن ذلك يؤدي إلى تقديم شكوى ضده حيث “لم يبق مكان للحرية في الوقت الحاضر”.

المعارضة اإليرانية: قرار احتجاز السفينة البريطانية صدر من المرشد

شكوى ضد نائبين إيرانيين طالبا بالتفاوض مع أميركا

ــشــيــوخ  ــل مــجــلــس ال ــ ــاع داخــ ــسـ فــشــلــت مـ
ــتــجــاوز حـــق الــنــقــض “الــفــيــتــو”  األمــيــركــي ل
الرئيس دونالد ترامب ضد  الذي استخدمه 
سيمنع  كان  الكونغرس  عليه  صادق  تشريع 

بيع أسلحة معينة للسعودية.
ــــى غالبية  إل ــشــيــوخ  ال ــــم يــصــل مــجــلــس  ول
حق  لــتــجــاوز  يحتاجها  كـــان  الــتــي  الثلثين 
ــاء مجلس  أعـــضـ ــن  مـ  5 ــوت  ــ الــنــقــض، وصـ
لصالح   53 وعددهم  الجمهوريين  الشيوخ 
تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضوا عن 

التصويت.
وكان الرئيس ترامب أعلن في مايو الماضي، 
المضي قدما في صفقة أسلحة تزيد عن 8 
في  ترامب  وضعها  والتي  دوالر،  مليارات 
متجاوزا  اإليــرانــي،  للتهديد  التصدي  خانة 

اعتراضات الكونغرس. 
واســتــخــدم الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، األربـــعـــاء 
الماضي، حق النقض “الفيتو” ضد 3 قرارات 
للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة 
للواليات  حلفاء  إلــى  ــدوالرات  ــ ال بمليارات 

المتحدة، منهم السعودية واإلمارات.
وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ 
إن هذه القرارات تضر بالعالقات مع حلفاء 

وشركاء بالده.
األسلحة  مبيعات  حــظــر  أن  إلـــى  لــفــت  كــمــا 

األميركية قد يطيل على األرجح النزاع في 
اليمن ويعمق المعاناة الناتجة عنه.

وهــــذه هــي الــمــرة الــثــالــثــة الــتــي يستخدم 
قــرارات  ضــد  الرئاسي  الفيتو  تــرامــب  فيها 

للكونغرس منذ توليه منصبه.

ــمــلــك محمد  ال ــمــغــربــي  ال الـــعـــاهـــل  كــلــف 
السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، 
مساء االثنين، رئيس الحكومة بأن يرفع 
له مقترحات لتجديد المناصب الحكومية 
واإلداريـــة، من خالل ضخ دمــاء جديدة، 
ــى أســــاس الــكــفــاءة واالســتــحــقــاق،  وعــل

لتوفير أسباب النجاح.
كما قال العاهل المغربي إن نموذج التنمية 
لم يلب احتياجات فئة من الشعب، وقرر 
التنموي  بالنموذج  خاصة  لجنة  تشكيل 

في البالد.
الــمــلــك محمد الــســادس عــلــى أن  وشـــدد 
إال  يكون  لن  الغربية  الصحراء  الحل في 

ضمن السيادة المغربية الشاملة.
ــمــغــرب  ــد ال ــ ــغـــرب أن ي ــمـ الـ وأكــــــد مـــلـــك 
بالجزائر  ألشقائه  مــمــدودة  والمغربيين 
بكل صدق، وفاء لروابط األخوة والدين 
بين  تجمع  الــتــي  الــجــوار  وحــســن  واللغة 
ــام به  ــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، ولــعــل مـــا قــ ال
لتشجيع  وملكا  وشعبا  حكومة  المغاربة 

دليل على ذلك  الجزائري، خير  المنتخب 
حسب، محمد السادس.

ــى األمــة  وأضــــاف الــمــلــك فــي خــطــاب إلـ
ــعــشــريــن العــتــالئــه  بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى ال
هو  منتخب  المغرب  وكــأن  قائال  العرش، 

الذي فاز بكأس إفريقيا لكرة القدم.
ــادس خــالل  ــســ ــ وقـــــال الــمــلــك مــحــمــد ال
الصادق،  التزامنا  مجددا  “نؤكد  الخطاب 
في  أشقائنا  تجاه  الــمــمــدودة،  اليد  بنهج 

الجزائر، وفاء منا لروابط األخوة والدين 
على  تجمع،  التي  الجوار،  وحسن  واللغة 

الدوام، شعبينا الشقيقين”.
وأكد أن “الوعي واإليمان بوحدة المصير، 
وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، 
وتــفــاؤل،  بأمل  نتطلع،  يجعلنا  الــذي  هــو 
شعوبنا  طــمــوحــات  تحقيق  عــلــى  للعمل 
المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل 

واالندماج”.

مبنى الكابيتول مقر اجتماعات مجلس الشيوخ األميركي في العاصمة واشنطن

العاهل المغربي الملك محمد السادس أثناء إلقائه خطابا بمناسبة عيد العرش )أ ف ب(

5 من أعضاء المجلس الـ53 صوتوا لصالح تجاوز “فيتو” ترامب الملك محمد الســادس يكلف برفــع مقترحات لتجديد المناصــب الحكومية
فشل مساعي “الشيوخ” لمنع بيع أسلحة للسعودية العاهل المغربي: أيادينا ممدودة للجزائر
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الشــعوبيون الجــدد يســعون لهــدم وتفتيــت وعرقلة أية وحــدة أو نهوض 
للشــعب العربي المسلم، سواء الحكومات أو المجتمع، وبمساعدة وتنفيذ 
وتســخير إمكانيــات كل مــن شــعوبيي السياســة القطريــة، وهــم أصحاب 
نظــرة اســتخدام ودعــم ومســاندة التحالــف مــع إيــران الشــعوبية، لضرب 
أيــة وحــدة أو نهضــة أو إجمــاع عربــي سياســي وعســكري واقتصــادي، 
كــون تلــك الوحــدة أو اإلجماع العربــي يصطدم بحلم قطــر العظمى الذي 
يســعون لتحقيقــه منــذ أواخــر الثمانينــات حتى هــذه اللحظــة، فمن أجل 
تحقيــق امبراطوريــة قطــر العظمى، يجب إزالة كل من الســعودية ومصر 
واإلمــارات وتونــس وليبيــا والجزائر والســودان مــن الخارطة السياســية 
نهائيا، أو على األقل تمكين اإلخوان من حكم هذه البلدان، ليكونوا عبيدا 
طائعيــن لــكل مــا تطلبه هــذه االمبراطوريــة القطرية، ولكي تتقاســم هذه 
االمبراطورية خيرات األمة العربية المسلمة مع الشعوبيين الجدد، لقطاء 

الدولة الصفوية، وأحفاد الوثنيين الطورانيين القوقاز.
أمــا الداعــم الثانــي فهــم اإلخــوان المســلمون، أكبــر حــزب وآيديولوجيــة 
فكريــة فــي عصرنا الحالــي، باعت الهوية العربية اإلســامية واســتبدلتها 
بهوية شعوبية، ليكون المرشد العام لإلخوان النسخة السنية لحسن نصر 
هللا، والنســخة الســنية للحوثي، والنســخة الســنية للمالكي وشــلة عماء 
إيــران بالعــراق، وكما نقول إن المالكي وحســن نصــر هللا والحوثي عماء 
إليــران، فــإن المــروءة العربيــة تحتــم علينا أيضــا أن نضع اإلخــوان بمربع 
الخيانــة والعمالــة لــكل ما هو شــعوبي حاقــد على األمة العربية المســلمة، 

ويسعى لتحقيق عرقيته وشعوبيته عبر التخفي بالعباءة اإلسامية.

نحن مسلمون نعم.. ونؤمن بالوحدة اإلسالمية نعم، لكن أن يأتي  «
أحفاد ولقطاء الدولة الصفوية، ويتسترون بعبارة الوحدة اإلسالمية 

ليتفاخروا باحتاللهم أربع عواصم عربية، فسنرفع بوجههم هويتنا 
العربية اإلسالمية، لنمنعهم من تحقيق عرقيتهم وشعوبيتهم، 

وأن يأتي سلطان يحمي الشاذين وبائعات الهوى ولم يقدم شهيدا 
واحدا فداء لفلسطين، ويقوم بتسيير الطائرات إلى تل أبيب ويمنح 

التأشيرات المجانية للسواح اإلسرائيليين، ثم يتهمنا نحن العرب 
المسلمون ويشتمنا، فإن المروءة والكبرياء العربي يجعلنا نرفع 

لواء الهوية العربية اإلسالمية بوجهه، حتى يعرف حجمه الطبيعي، 
ويعرف أن العرب المسلمين ليسوا شعوبيي السياسة القطرية 

واإلخوان.

داعمو الشعوبيين الجدد

رؤية خليفة بن سلمان 
لمحيطنا الراهن

رؤية ســمو األمير خليفة بن ســلمان رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه -واالستماع إلى 
تحليلــه العميــق لألمــور - توقظ الوعي بالواقع الذي نعيشــه بعالمنا العربي وبالمنطقة 
خصوصــا، وقد شــدني حديثه ورؤيته الثاقبة للمرحلــة الراهنة، وتأكيده الحازم على 
ضــرورة وحتميــة الموقــف والمصير الواحــد مع الشــقيقة المملكة العربية الســعودية، 
فهــي قلعــة العرب، ودعمها ومســاندتها حتمية من منطلق األخوة والمصير المشــترك، 
وهــذا الموقــف ليــس غريبــا على ســموه، ففي قلبــه ووجدانه المملكة هــي قلعة األمن 
واالســتقرار بالمنطقة وماذ الجميع، وواجب علينا كأشــقاء نلوذ ببعضنا سواء بوقت 

المحن أو المكاسب، والمملكة الشقيقة ال يأتي منها إال الخير والعزة والنصر.
ثــم عــرج ســموه علــى ضــرورة اليقظــة واالنتبــاه لــكل مــا يأتينــا مــن الخــارج، وأن ال 
نستســلم لــكل مــا ُيفــرض علينــا دون فحــص وتدقيــق وانتبــاه، فالكثيــر مــن األفــكار 
والتوجهــات التــي تأتــي من الخارج، ال يلتزم بها من يطرحهــا وُتفرض علينا، وهذا ما 
يجعلنــا ننتبــه لمثــل هــذه التوجهات، فليس كل ما يأتينا فيه خيــر لنا والواجب يحتم 
اليقظــة الدائمــة، وأن نعمــل علــى دعــم أمننا واســتقرارنا من خال وحدتنــا وتاحمنا 
وتعزيز مكانتنا بين الدول عبر تماسك دولنا وشعوبنا وتاحمنا كدول وقادة وشعوب 
بمواجهة التحديات، وتمثل المملكة العربية الســعودية حصن المنطقة الحصين الذي 

يقف بوجه كل ما يهدد أمننا واستقرارنا.

إن تركيز سموه على هذه القضايا المصيرية يأتي من رؤية حصيفة ترى األمور بحكمة 
مــا أحوجنــا لها بهذه الظــروف الدقيقة التي البد فيها من توحيــد جهودنا وإمكانياتنا 
لتصــب في صالح المنطقة والدول والشــعوب، وأثبتــت الحوادث والوقائع التي مرت 
بالمنطقــة خــال العقود المنصرمة أن رؤية ســموه كانت دائمًا دقيقة ورشــيدة وتضع 
النقاط على الحروف، لهذا سيظل خليفة بن سلمان نبراسًا لكل عمل وطني وخليجي 
وعربي، فقد َعَبَر بالبحرين خال التجارب السابقة دائمًا إلى بر األمان وصد الخطوب 
التي لوال حكمته لواجهنا ال سمح هللا مواقف حرجة من الصعب التصدي لها لوال تلك 
اإلرادة، لــوال الحكمــة القائمــة على الصبر والحزم والحســم، وهي المبادئ والقيم التي 

ارتبطت بقيادته الرشيدة طوال توليه المسؤولية.
حديث سموه ذو شجون حينما يأخذك إلى عمق القضايا ويقف عندها ويحللها ويفند 
كل ما يطرح علينا ويأتينا من الخارج بسعة تفكيره وتمكنه من قراءة األحداث بفكر 
ثاقــب أثبتتــه كل التجــارب والوقائــع التــي مــرت بالمنطقــة، وكــم نحن اليــوم بحاجة 
لليقظــة والتنبــه والتاحــم خصوصــا مــع مملكتنــا العربيــة الســعودية وكل األشــقاء 

بالمنطقة.

تنويرة: دع الرياح ُتَسّير مركبك ولكن اعرف أوال اتجاهها. «
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فلنحذر من أصحاب 
الثقافات المتحجرة

التقــدم أن  بلــغ مــن  أي شــعب ال يمكــن مهمــا 
يعيش بمعزل عن اآلخرين، ولعل أهم ما يمكن 
اإلنتــاج  هــو  الخبــرات  وتبــادل  فيــه  التشــارك 
الفكــري واألدبي، فالواقع اإلنســاني يحتم على 
الجميع “التبادل والتعاون” وهي ســمة معروفة 
منــذ أقــدم العصــور، ويتضح اليــوم أكثر فأكثر 
أنــه ال توجد حضارة واحدة، بل حضارات، كما 
أنــه ال توجد ثقافة واحــدة مهيمنة بل ثقافات، 
المتحجــرة عقولهــم  النــاس - باســتثناء  فــكل 
متفقــون   - األحــداث  مــن  يتعظــوا  لــم  الذيــن 
علــى أن الحضــارة العالميــة إنمــا هــي حصيلــة 
كل  مــن  تأتــي  ومختلفــة  متعــددة  إســهامات 
الشعوب ومن كل الثقافات، لهذا يتعين أن يتم 
تنظيم المبادالت الثقافية على أساس التعامل 

بالمثل.

تقــود  أن  يجــب  والعطــاء  األخــذ  جدليــة  إن 
الخطى منذ اآلن، فلكل شــعب ذاتيته الخاصة 
وعبقريتــه والتعــاون هــو أيضــا إثــراء متبــادل 
يفتــرض احتــرام الغيــر والتواضــع والتســامح 
واالســتعداد النفســي والفكري من قبل كل فرد 
وكل شــعب للتعــرف إلــى طرافــة مــا أســهم بــه 

اآلخر وتقبله إن وجب األمر.
ال يخفــى اليــوم علــى أحــد أن زمــن المتخلفين 
والمتحجرة عقولهــم، وأحدهم انتقدني عندما 
عــرف أننــي مازلــت أرجــع لقــراءة البيــر كامــو، 
أقــول إن زمنهــم ولى وانقضــى، وخوفا من أن 
يكــون كل شــعب نســخة طبق األصــل لغيره أو 
فرعــا ثانويــا فإنــه ينبغــي لــه أن يوقــد ثقافتــه 
علــى قــدر قياســه مــع التفتــح علــى اآلخريــن 
حتــى ال يختنــق باالنطــواء على ذاتــه، وينبغي 

لــكل شــعب أن يواصــل البحــث عن شــخصيته 
وأن يعمل على البقاء وفيا لألرض التي أنبتته، 
وإذا قــدر للشــعوب أن ال تأخــذ ناصية تاريخها 
وأن ال تنشــد كمال ذاتيتها فإنها تســهل انتشار 

الثقافات “المتحجرة”. 

ينبغي أن ينهض كل شعب بحضارته  «
ويخصب الفوارق القائمة بينه وبين 
اآلخرين، وفي نفس الوقت يجب أن 

يتعاون الجميع، بمعنى أن نأخذ ونعطي 
وأن نتكامل وأن يثري كل شعب الشعب 

اآلخر، وأن يناضل الجميع معا ضد كل 
شكل من أشكال التلوث الثقافي وأن 

نتمسك بما نشترك فيه، برؤية موحدة 
لإلنسان ووعي مماثل لمصيره وفلسفة 

إنسانيته.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا يقول الناس عّنا!؟
نقضي حياتنا وشغلنا الشاغل: ماذا سيقول اآلخرون عنا لو تصرفنا بهذه الطريقة أو 
تلك؟! وكيف ســيفكرون إذا اتخذنا هذا الســلوك أو ذاك؟! ونستميُت في بناء الصورة 
التي ُتعجبهم؛ شكا ومضموًنا! فرأيهم حولنا أهم ما نسعى إليه، ونجاهد في تكوينه، 
ا عنا  وتشــكيله، ورســمه! ويــا ويــل أنفســنا ِإْن لــم نكــن الئقيــن، أو مناســبين، أو َمرضيًّ

لديهم، فنحن ال سوانا منهم؛ أول من سيبدأ بجلد ذاته بذاته!
عجيٌب كيف نتحدث عن أحامنا، وطموحاتنا، وأهدافنا، ومساعينا؛ حتى نصدَق أنها 
مــا ُيمّيزنــا ويجعــل منــا ُمتفرديــن، والحقيقة أنها – جميعها – ليســت لنــا، بل لآلخرين! 
فنحــن ال نركــض، ال نجــري، ال نلهــث وراء مــا يخصنا، أو ما ُيثبت توجهــات أو رغبات 
شــخصياتنا الخاصــة بنــا، بقــدر ما نجتهد فــي إثبات أمٍر ما، أو قــدرٍة، أو طاقة؛ تصب 
فــي صالــح هــؤالء اآلخريــن؛ لنحــوز استحســانهم، وتقديرهــم، وتصفيقهم! أمــا )األنا( 

الخاصة؛ فضائعة، تائهة، عاجزة عن فصل ما تريده هي، وما يريده المجتمع لها!
ال شــك أننــا ال نرغــب فــي شــق عصــا الجماعــة، أو الخــروج عــن معاييرها، وشــروطها 
المقبولــة والمرفوضــة مًعــا، وال ريــب ونحــن كائنــات اجتماعيــة بطبعنا؛ أن يســتهوينا 
االنصهــار فــي بوتقــة واحدة، نذود عنها، ونرعاها، ونحمي أواصرها، ونقّوي شــوكتها، 
غيــر أن هــذا ال يعنــي أن َتشــخَص بنظــرك تجاههــا، وتبنــي أحامهــا العامــة بــدال مــن 
أحامك الشــخصية؛ فتعيش ُمجّنًدا لها، على حســاب نفســك، واألدهى أنك قد ترحل 

مــن الدنيــا، غيــر ُمــدرٍك لمــا فّوتــُه على نفســك، وربما تكتشــف ذلك؛ في وقــت متأخر، 
فقدت فيه حماسة االنطاق، وكفاءة اإلنجاز!

متــى ســنتعلم أن نعيــش ذواتنــا الحقيقيــة؛ نمــارس مــا نحــب، ونفكــر بشــيء مــن 
االستقالية والخصوصية!؟ ومتى سنعي أن آراء اآلخرين فينا؛ هي آراؤهم هم، ال ما 
ُيمثل حقيقتنا من أنفسنا!؟ متى سننشغل بحاجاتنا؛ فنلبيها، وُنرضي أنفسنا؛ فجميع 
الماضيــن لــم ُيْرضــوا جماعاتهــم فــرًدا فرًدا، ولــم ُيعلقوا شــهادات اإلعجــاب الجماعي 

الُمطلق بهم على جدرانهم.
مــاذا ســيقول النــاس عنــك، ليــس أهــم ممــا تقولــه أنــت عــن نفســك! فحيــن تســمح 
لمشــاعرك، وأفــكارك، وقراراتــك الخاصــة بالظهــور واالنعتاق؛ إّنــك – إْذ ذاك – ُتمارس 
صدًقــا مــن النفــس، وتبلغ رضــا ذاتًيا؛ يمنحك الثقــة، وحب الحيــاة، واآلخرين، هؤالء 
الذين سيحترمونك أكثر كلما قلت “ال” لهم، لصالح “نعم” لك أكثر أهمية في حياتك!

في المحصلة؛ إنك لن ُترضي الجميع، ولو فرشت األرض سجاًدا أحمر لهم،  «
ولو غمرتهم بالذهب األصفر واألبيض؛ فلماذا تصر على هذا التحدي القاسي 

المرير؛ إنه يفوقك حجًما! توقف! وابدأ التحدي مع النفس؛ فهو أسرع 
وأمضى، وأكثر إشباًعا ورًِضا.

د. زهرة حرم 

الحــرف  علــى  الحفــاظ  علــى  جــاد  بشــكل  العمــل  جــدًا  المهــم  مــن  بــات 
والصناعات اليدوية الشــعبية في البحرين، في الوقت الذي تاشــت فيه 
اســتخدامات منتجــات هذه الصناعات، حتى غــدت ال تعد أكثر من كونها 

قطعًا للزينة أو الهدايا.
وتشكل هذه الصناعات إرثًا اجتماعيًا، امتاز به القديم البحريني، وشكل 
هويته، وهو ما كان يمثل طبيعة الحياة قديمًا، وإهمال هذا الجانب يؤثر 
بشــكل ســلبي على مســتوى حفاظنا على التراث، ويهدد باختفاء مامح 
الصــورة البحرينيــة الملفتــة التــي لــم تنفــك عــن االرتبــاط بهــذه الحــرف 
والصناعــات، ومنهــا صناعات اللؤلــؤ، منتوجات النخيل، النســيج، الفخار، 
الســفن، النقــش علــى الجبــس، وغيرها مــن الصناعــات والحــرف اليدوية 

التي ال مجال لحصرها هنا.
ورغــم بعــض الجهود الواضحة في مجال الحفــاظ على التراث، والحرف 
والصناعــات اليدويــة كجــزء أصيــل مــن هــذا التــراث، إال أن اقتصار هذه 
الحــرف أو الصناعــات اليدويــة علــى بعــض األماكــن مثــل مركــز الجســرة 
للحــرف اليدويــة أو المهرجانــات الموســمية، ال يفــي باالهتمــام المطلــوب 
حفاظــًا عليهــا، وضمــان إبراز الهوية الغائبة عن الناشــئة؛ فالجيل الجديد، 
ال يعــي تمامــًا تفاصيــل تراثــه، واألســس التــي انطلقــت منهــا مامــح هذا 
المجتمــع، مــن خــال طريقــة العيــش، والتعاطــي مــع معطيــات الحيــاة 
اليوميــة، واالنســجام المجتمعــي، وترابــط هذه المهن، لتشــكل في خضم 

الحياة الديمومة المتعارفة لحياة اإلنسان في البحرين قديمًا.

ينبغي أن نتجه إلى أبعد من ذلك، لنؤسس لجيل مقبل، وهوية  «
ثابتة، واضحة لهم، تؤمن بأن هذه العراقة التي تواصلت مجهوداتها 
إلى يومنا هذا، كانت نتاج عمل دؤوب شكل في نهاية المطاف هوية 
البحرين المميزة، والمبنية على أسس من التكاتف والتعايش بين 

شرائح المجتمع كافة.

الحرف والصناعات اليدوية

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com
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اإلعداديــة  تدريباتــه  )األربعــاء(،  اليــوم  القــدم،  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  يســتأنف 
التحضيرية للمشــاركة في بطولة غرب آســيا المقامة حاليا في العراق وتســتمر حتى 14 

أغسطس المقبل.

وســيخوض المنتخــب الوطنــي مرانين في 
البحريــن بقيــادة المــدرب البرتغالــي هيليــو 
سوزا والطاقم المعاون، قبل أن يغادر الوفد 
يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل إلى العراق.

وتأتــي التدريبــات المحليــة للمنتخــب بعــد 
ختام معســكره في البرتغال، والذي اســتمر 
حوالي 3 أســابيع واشــتمل على 7 مباريات 
وديــة فــاز فــي 4 منهــا وتعــادل فــي اثنتين 

وخسر واحدة فقط.
وتضــم قائمــة المنتخــب التــي غــادرت إلى 
المعســكر 28 العبــا، فيمــا ســتقتصر القائمة 
علــى 23 العبــا بحســب الئحــة بطولة غرب 
آسيا. وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في 
المجموعــة الثانيــة في البطولــة إلى جانب 

منتخبات األردن والسعودية والكويت.
وسيدشــن المنتخب مشــواره فــي البطولة 
بلقــاء األردن يــوم 4 أغســطس المقبــل، ثــم 
الكويــت  وأخيــرا  أغســطس،   7 الســعودية 
المجموعــة  وتضــم  أغســطس.   10 يــوم 

العــراق ولبنــان واليمــن  األولــى منتخبــات 
مبارياتهــا  وانطلقــت  وفلســطين،  وســوريا 
أمس بمواجهة االفتتاح بين العراق ولبنان.
وينــص نظــام البطولــة علــى تأهــل بطلــي 
المجموعتيــن إلــى المبــاراة النهائيــة التــي 

ستقام يوم 14 أغسطس.
علــى  األولــى  المجموعــة  مباريــات  وتقــام 

اســتاد كربــاء، والمجموعــة الثانيــة علــى 
اســتاد فرانســو حريــري بأربيــل، والمبــاراة 

النهائية على استاد كرباء.
وتعتبــر بطولــة غــرب آســيا فرصة مناســبة 
للجهاز الفني؛ للوقوف أكثر على مستويات 
المنتخــب وجهوزية الاعبين قبل تدشــين 
المشــوار في التصفيات المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المدرب هيليو ســوزا قد اختار قائمة 
مكونــة مــن 28 العبــا للمعســكر الــذي أقيــم  
في البرتغال، وهم: ســيد شــبر علوي، ســيد 

محمــد جعفــر، حمــد الدوســري، ســيد رضــا 
عيســى، محمــد عــادل، وليد الحيــام، أحمد 
حمــد شمســان،  الهــزاع،  عبــدهللا  عبــدهللا، 
ســيد مهــدي باقــر، أحمد نبيل، ســيد محمد 
حــرم،  علــي  علــي،  عبدالوهــاب  عدنــان، 
محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، جاســم 
الشــيخ، ســيد ضياء ســعيد، كميل األســود، 
عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، محمد 
الرميحــي، ســيد هاشــم عيســى، إســماعيل 
مــدن،  علــي  جهــاد،  عيســى  عبداللطيــف، 

سامي الحسيني وعيسى موسى.

من تدريبات سابقة للمنتخب

هيليو سوزا

ــراق ــعـ ــوض مـــرانـــيـــن قــبــل الـــمـــغـــادرة إلــــى الـ ــخـ يـ

األحمر يستأنف تحضيراته لـ “غرب آسيا”

31 يوليو 2019 األربعاء
28 ذو القعدة 1440

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  توجهــات  ضمــن 
لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
خليفــة آل خليفــة التطويريــة ومواصلة العمل 
بالجوانــب التكنولوجيــة فــي منظومــة العمــل 
الســلة  كــرة  اتحــاد  جــدد  باالتحــاد،  اإلداري 
اتفاقيــة بيــع تذاكــر المباريــات إلكترونيــا عــن 
طريــق تطبيــق االتحــاد علــى الهواتــف الذكيــة 
مع شركة “تمرن”، للموسم الثاني على التوالي.

وفي تصريح له بمناسبة توقيع االتفاقية، قال 
األميــن العــام لاتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
البحرينــي  االتحــاد  “يحــرص  يوســف  أحمــد 
لكــرة الســلة علــى تطويــر منظومــة العمــل فــي 

االتحــاد من مختلــف النواحي، ويواصل اتخاذ 
منحى جديد من خال اســتخدام التكنولوجيا 
الحديثــة فــي بيــع تذاكر مباريات الموســم عبر 
الســلة  كــرة  لعبــة  مــن  طــرق متطــورة تجعــل 
البحرينية تتماشــى بصورة ســريعة مع التطور 
التكنولوجيــة  والطفــرة  العالمــي  اإللكترونــي 

الحديثة”.
الســتخدام  االتحــاد  “يســعى  يوســف  وبيــن 
التــي  التطويــر  عمليــات  فــي  التكنولوجيــا 
التــي  المبــادرات  تقديــم  عــن  فضــا  يشــهدها 
تســتقطب الجماهير لحضور المباريات بصورة 
أكبــر، لــذا طــرح االتحــاد مشــروع بيــع التذاكــر 

إلكترونيــا من الموســم الماضــي؛ بهدف تمكين 
تذاكــر  علــى  الحصــول  مــن  الجماهيــر  جميــع 
التكنولوجيــا  وســائل  باســتخدام  المباريــات 
للجماهيــر  الراحــة  ســبل  وتوفيــر  الحديثــة، 
المحبــة لكــرة الســلة. وبعــد نجــاح التجربــة تم 
االتفــاق علــى التجديــد للموســم الجديــد، وهو 
المناســبة  الخيــارات  مــن  العديــد  يطــرح  مــا 
علــى  النظــام  هــذا  وســيعمل  التذاكــر.  لشــراء 
توفيــر الوقت والجهد للجماهيــر واالبتعاد عن 
االصطفــاف بالطابــور عنــد نقــاط بيــع التذاكــر 
الورقيــة، فضا عن التنظيــم في عملية دخول 
سلســة  بطريقــة  الرياضيــة  للصالــة  الجماهيــر 

وسهلة”.
وأعرب يوسف عن تقديره للتعاون الذي أبدته 
“تمرن” في التعاون مع االتحاد البحريني لكرة 

السلة في طرح هذا المشروع.

أحمد يوسف

اإلداري العمــل  فــي  التكنولوجيــة  بالجوانــب  العمــل  مواصلــة 

“السلة” يجدد اتفاقية بيع التذاكر إلكترونيا
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خاض رياضيو مملكة البحرين، أمس اإلثنين، أولى حصصهم التدريبية استعداًدا 
للمشــاركة ضمن منافســات بطولة العالم لأللعاب البارالمبية للناشئين، التي ستقام 
في مدينة نوتويل بسويســرا من 1 لغاية 4 أغســطس المقبل، على ملعب البطولة 

في المركز السويسري البارالمبي.

وأشــرف المــدرب رمضــان يوســف علــى 
مــن  الياســي  إليــاس  العــداء  تدريبــات 
خــال تمرينــات اإلحمــاء والركــض على 
المضمار للتنافس ضمن ســباقات الجري 
وقوف لمســافات 100 و200 و400 متر، 
فيما قاد تدريبات العداء نصار المريسي 
المــدرب علــي الغــزال لمنافســات الجري 
على الكراســي المتحركة لمســافات 100 
الاعــب  خــاض  إذ  متــر،  و400  و200 
جــوالت عــدة حــول الملعــب إلــى جانــب 

تمارين االنطاقة.
الاعبــان ســعد محمــد ومريــم  وخــاض 
المــدرب  الحميــدي تدريباتهــم بإشــراف 
يوســف الرفاعــي، إذ تــدرب محمــد على 
رمــي الصولجــان والقرص، فيمــا تدربت 
الحميــدي علــى دفع الجلــة ورمي الرمح 

والقرص.
وشــهدت التدريبــات حماًســا كبيــًرا مــن 
التحضيــر  علــى  وحرصهــم  الرياضييــن 
بأفضــل صــورة ممكنــة؛ ســعًيا  للبطولــة 
النتائــج  أفضــل  تحقيــق  علــى  منهــم 
وتشــريف مملكــة البحرين فــي المحافل 

العالمية.
الرياضيــون  أن يخــوض  المنتظــر  ومــن 
صباحيــة  فترتيــن  علــى  تدريباتهــم 

بالمركــز  البطولــة  ملعــب  فــي  ومســائية 
علــى  للوقــوف  البارالمبــي؛  السويســري 
انطــاق بطولــة  التامــة قبــل  الجهوزيــة 

العالم يوم الخميس المقبل.

يوسف: تحضيرت الياسي 

انطلقت من 6 أشهر

أن  يوســف  رمضــان  المــدرب  أوضــح 
العــداء إليــاس بــدأ اســتعداداته قبــل 6 
أشهر؛ تحضيًرا لخوض منافسات بطولة 
العالــم لأللعــاب البارالمبية للناشــئين في 
مدينــة نوتويــل السويســرية، مــن خــال 
البرنامــج التدريبــي الــذي وضــع لخوض 
التدريبــات المحليــة، وكذلــك المشــاركة 
والدوليــة  اإلقليميــة  المســتويات  علــى 

تحضيًرا لهذه المشاركة العالمية.
اإلعــدادي  البرنامــج  أن  يوســف  وأشــار 
الذي وضع خصيًصا للعداء الياســي أثمر 
فــي المرحلــة الماضية عــن حصوله على 
ميداليــة فضيــة وميداليتيــن برونزيتين 
منافســات  ضمــن  مشــاركته  خــال 

بطولتين في المغرب وتونس للعموم.
وأكد المدرب صعوبة البطولة التي تضم 
عــددا كبيرا مــن الرياضيين مــن مختلف 
أنحــاء العالم يمثلون مــا يفوق 40 دولة، 

مشــيًرا أن الرياضييــن البحرينييــن على 

المنافســات،  لخــوض  االســتعداد  أتــم 

إيجابيــة  نتائــج  يحققــوا  أن  ومتوقًعــا 

منصــات  اعتاءهــم  تشــهد  ومشــرفة 

التتويج.

الياسي: جاهز لبطولة العالم

جهوزيتــه  الياســي  إليــاس  العــداء  أكــد 
التامــة لخــوض منافســات بطولــة العالم 
لأللعــاب البارالمبية للناشــئين في ميدنة 
األســبوع  خــال  السويســرية  نوتويــل 

الجــاري، مشــيًرا إلى أنه بــدء تحضيراته 
لهــذه المشــاركة العالمية منــذ نصف عام 
ويتطلــع قدًمــا لتحقيــق نتائــج مشــرفة 

فيها.
وأوضــح أن اســتعداداته التدريبيــة فــي 
لمنافســات  وخــوض  األخيــرة  الفتــرة 

علــى  واإلقليميــة  الدوليــة  البطــوالت 
العمــوم ســاهمت بشــكل كبيــر  مســتوى 
فــي صقــل إمكاناتــه واكتســابه الخبــرة 
الازمــة والتــي ســتنعكس إيجاًبــا علــى 

هذه المشاركة مع فئة الناشئين.
وأشــار الياســي إلــى أن هــذه المــرة التي 
يشــارك في بطولة العالم بمدينة نوتويل 
والتــي تقام كل عاميــن، بعدما كان غاب 
قوسين أو أدنى من المشاركة في 2017 
ذلــك  التــي حالــت دون  الظــروف  ال  لــو 

حينها.
وشــدد الياســي على أهمية رفع مستوى 
التركيــز والتحضيــر البدنــي لــه ولزمائه 
الذيــن ســيخوضون منافســات البطولــة، 
معرًبا عن خالص تمنياته التوفيق للوفد 
الرياضــي بتحقيــق نتائــج تعكــس مــدى 
تطــور الرياضييــن البحرينييــن من ذوي 

العزيمة.

االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة

رياضيو البحرين يخوضون تدريباتهم األولى

أحمد مهدي

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

يتحــدد اليــوم )األربعــاء( مصيــر المتأهليــن 
لألدوار النهائية في بطولة مجلسي الشورى 
والنــواب الكرويــة الثانية عشــرة لكرة القدم 
التــي  للوطــن،  والــوالء  للعهــد  للناشــئين 
تنظمهــا وترعاهــا مفروشــات أحمد شــريف، 
بإقامــة المباريــات الثــاث األخيــرة بالــدور 
التمهيــدي، وهي لقــاءات الجولة الخامســة، 

وستحتضنها ماعب نادي سار.
فعنــد الســاعة 5:30 عصــًرا ســيلعب فريــق 
مركز شــباب كرزكان مع مركز شباب الزالق، 
ثم عند 7:30 ســيلتقي مركز شباب دمستان 
مع مركز شــباب الحجر وكذلك مركز شــباب 

القرية ونادي سار.
األخيــرة  الجولــة  قبــل  العــام  والترتيــب 
كالتالــي: دمســتان والــزالق ٧ نقــاط، القريــة 
نقــاط والحجــر   ٥ كــرزكان  نقــاط،   ٦ وســار 

نقطة واحدة.

بطولة الشورى والنواب

ــرا ــويـــسـ ــة بـــسـ ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ ــارال ــ ــب ــ ــة األلــــــعــــــاب ال ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ اســـــتـــــعـــــدادا لـ

أبرمــت إدارة النــادي األهلــي مســاء أمــس 3 عقــود في لعبة كــرة اليد للموســم الرياضي 
الجديد 2019 - 2020، إذ تعاقدت رســميا مع المدربين الوطنيين إبراهيم عباس وأمين 

القالف؛ ليتوليا قيادة الفريق األول لكرة اليد.

كمــا تــم تجديــد التعاقــد مــع الاعــب ســيد 
أحمد فائق لموسمين متتاليين. 

مقــر  فــي  العقــود  توقيــع  مراســم  وجــرت 
المدربيــن  بحضــور  بالماحــوز  النــادي 
والاعــب ورئيــس جهــاز لعبــة اليــد بالنادي 
نــادر الحاجي ونائبه باســم الدرازي. ويأتي 
تعاقــد األهلي مع المدربين عباس والقاف 
ليؤكد الخبر الذي انفرد به “الباد ســبورت” 
ونشــره قبــل شــهر مــن اآلن. وتأتــي هــذه 
اإلدارة  أجرتهــا  التعاقــدات ضمــن سلســلة 
لاعبيــن  التجديــد  عبــر  فــي وقــت ســابق 

صــاح  والحــارس  فخــر  حســين  الكابتــن 
محســن  تيســير  والحــارس  عبدالجليــل 
وحســن الســماهيجي والتعاقــد مــع العــب 
باربــار.  مــن  قادمــا  عبــاس  جعفــر  الدائــرة 
غالبيــة  علــى  للحفــاظ  اإلدارة  وتهــدف 
أجــل  مــن  الفريــق؛  صفــوف  فــي  العبيهــا 
الحفــاظ علــى هويتــه فــي دائرة المنافســة 
المحليــة مع تطعيمــه باعبين عدة من فئة 
الشباب سواء بالنادي أو االستعانة بهم من 
الخــارج، كمــا أفــاد رئيــس جهاز اللعبــة نادر 
الحاجي في وقت سابق لـ “لباد سبورت”.

“األهلي” يوقع مع عباس والقالف وفائق



حقــق منتخــب الشــباب لكــرة القــدم فــوزا مهما ومســتحقا على حســاب 
نظيــره الموريتانــي بهدفيــن مقابــل ال شــيء، فــي المبــاراة التي جمعت 
الطرفيــن، مســاء اإلثنيــن، ضمن افتتــاح بطولة كوتيــف الدولية الودية 

المقامة حاليا في إسبانيا وتستمر حتى 8 أغسطس الجاري.

وســجل هدفــي منتخبنــا الالعبــان 
عــادل الرميحــي مــن ركلــة جــزاء، 

وسيد مهدي شرف.
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  وكان 
المبــاراة  بــدأ  كرامــي  إســماعيل 
بتشــكيلة ضمــت الحــارس عبــدهللا 

سالم، والالعبين: هاني طه، حسين 
العكري، ســالم حســين، عبدالرحمن 
محمــد، ياســين بــن منصــور، ســيد 
الرميحــي،  عــادل  شــرف،  مهــدي 
عبدالرحمــن العبيدلــي، علي خليفة 

وإبراهيم علي.

وتضــم بطولة كوتيــف 5 منتخبات 
وهــي: منتخبنا، موريتانيا، روســيا، 

إسبانيا واألرجنتين.
تلعــب البطولــة بنظــام الــدوري من 
دور واحــد، علــى أن يلعــب بعدهــا 
والثانــي  األول  المركزيــن  صاحبــا 

مباراة نهائية لتحديد البطل.
الشــباب  منتخــب  وســيخوض 
مباراتــه المقبلة أمام روســيا يوم 1 

أغسطس المقبل.

فــي  المنتخــب  مشــاركة  وتأتــي 
اإلعــداد  محطــات  ضمــن  البطولــة 
المؤهلــة  اآلســيوية  للتصفيــات 
إذ   ،2020 للشــباب  آســيا  لــكأس 
نوفمبــر  خــالل  التصفيــات  ســتقام 
مباريــات  وســتلعب  المقبــل، 

فــي  الخامســة  مجموعــة منتخبنــا 
فــي  المنتخــب  وقــع  إذ  البحريــن، 

مجموعــة تضم بنغالديــش وبوتان 
واألردن.

منتخب الشباب يفوز على موريتانيا بهدفين

يختتــم طرفــا كأس الســوبر لكــرة الســلة فريقــا 
“بطــل  والرفــاع  زيــن”  دوري  “بطــل  المحــرق 
كأس خليفــة بــن ســلمان” مســاء اليــوم سلســلة 
تحضيراتهمــا الجــادة اســتعداًدا للمواجهــة التــي 
غــٍد  مســاء  مــن   7 الســاعة  فصولهــا  ســتنطلق 

)الخميس(، على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وستقام مباراة كأس السوبر في الموسم الجديد 
مــن مواجهــة واحــدة، إذ ســيتّوج الفائــز باللقــاء 

بطال للمسابقة.
مــوري  ديــن  األميركــي  المحــرق  مــدرب  ورفــع 
مــن  توميــك  ديجــان  الصربــي  الرفــاع  ومــدرب 
لهجــة التحــدي وصعدا مــن المنــاورات التدريبية 
للوصــول إلــى جهوزيــة عاليــة؛ تأهبــا الحتضــان 
اللقــب من خــالل المباراة التي ســتجمع الفريقين 

على كأس السوبر.
وللرفــاع  للمحــرق  الفنيــان  المديــران  وسيرســم 
اليــوم اللمســات النهائيــة علــى الشــكل والتكتيك 
المؤمل تطبيقه في لقاء الغد. وسيعمل الجهازان 
الفنيان للفريقين من خالل المران الختامي اليوم 
علــى منــح عناصرهما الجرعــات البدنيــة والفنية 

الالزمــة مــع االطمئنــان علــى جهوزيــة المســتوى 
العام للفريق بجانب وضع اللمســات النهائية على 
اإلســتراتيجية التــي ينويــان التعويــل عليهــا في 

المواجهة المرتقبة.

ويســعى الطرفــان للفــوز بــأول ألقاب الموســم، إذ 
مــن المؤكــد أن تتســم المواجهة بالقــوة واإلثارة؛ 
الفريقيــن  مســتوى  فــي  الشــديد  للتقــارب  نظــًرا 
ورغبة كل منهما في التتويج بأول ألقاب الموسم 

التــي ســتعطي الفائــز بهــا دفعــة كبيــرة وثقــة في 
خوض باقي منافسات الموسم.

وســتحظى مواجهــة الفريقيــن باهتمــام بالــغ مــن 
الجماهيــر؛  وحتــى  الفنيــة  واألجهــزة  الالعبيــن 

بطــوالت  أولــى  هــي  المبــاراة  هــذه  أن  باعتبــار 
الموســم الحالــي ويســعى كل فريق إلــى التتويج 
بهــا علــى األقــل؛ حتى تكــون حافًزا لمــا هو مقبل 

من استحقاقات مختلفة محليا وخارجيا.

ــاب ــ ــقـ ــ ــج بـــــبـــــاكـــــورة األلـ ــ ــوي ــ ــت ــ ــت ــ الــــمــــحــــرق والـــــــرفـــــــاع يـــــأمـــــان ال

طرفا “سوبر السلة” يختتمان التحضيرات اليوم

من تحضيرات الرفاع من تحضيرات المحرق

وكاالت

كشف رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن أن مدة 
عقد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد 
تغطــي حتــى مونديــال 2022، مع أولويــة التجديد التلقائــي في حال 

تأهل األخضر السعودي للمونديال.

تصريحــات  فــي  المســحل  وقــال 
تليفزيونيــة، إنه تم اختيار رينارد 
مدربيــن،   3 بيــن  المفاضلــة  بعــد 
مشــيًرا إلى أنه اســتطلع آراء عدد 
لهــم  ســبق  الذيــن  المدربيــن  مــن 
العمــل مــع األنديــة الســعودية عن 
رينــارد، فنصــح الجميــع بالتعاقــد 

معه.
الســعودي  وتابــع رئيــس االتحــاد 
اختيــار  عمليــة  بــأن  القــدم  لكــرة 
للمنتخــب  الجديــد  المــدرب 
كانــت محكومــة بمعاييــر حددهــا 
وجــود  مقدمتهــا  فــي  االتحــاد، 
مــع  للعمــل  المــدرب  لــدى  رغبــة 
يكــون  وأن  الســعودي،  المنتخــب 

الشــرق  العمــل بمنطقــة  لــه  ســبق 
األوســط، وأن يمتلك خبرة جيدة 
فكــرة  ألن  العربــي؛  الالعــب  عــن 
مــدرب  مــع  بالتعاقــد  المغامــرة 
علــى  جديــد  التينــي  أو  أوروبــي 

المنطقة كانت مرفوضة تماًما.
وأوضح المسحل أنه سوف  «

يعقد يوم 4 أغسطس 
المقبل مؤتمر صحافي 

بمدينة جدة بحضور المدرب 
للكشف عن كل تفاصيل 
العقد، بحيث يتم توقيع 

العقد خالل هذه المؤتمر، 
على أن يبدأ عقد المدرب 

اعتبارًا من هذا التاريخ.

موعد تقديم مدرب السعودية للكرة نتائج إيجابية لفريق بحريني بسباق هامبورج للرجل الحديدي
عــديــدة دول  ــن  م الــاعــبــيــن  مختلف  ــن  م وكــبــيــرة  ــة  ــع واس مــشــاركــة 

الحاجــي وعبــدهللا  مــي  مــن  تمكــن فريــق بحرينــي مكــون 
ســالمين وأحمــد حبيــب وعلــي حســن ومحمــد الرويلــي مــن 
تحقيــق نتائــج إيجابيــة وإكمــال ســباق هامبــورج األلمانــي 
للرجــل الحديــدي، فــي تأكيد واضح لقــدرة الفــرق البحريني 
للرجــل الحديــدي على تحقيــق نتائج متميزة فــي الملتقيات 

العالمية والدولية.
وتمكــن الفريــق البحريني من اجتياز المســافة المقرر للبطولة 
بكل نجاح، إذ خصصت اللجنة المنظمة للســباق 3.8 كيلومتر 
للســباحة، و180 كيلومتــرا للجــري، و42.2 للدراجــة فــي ظــل 
مشــاركة واســعة وكبيــرة من قبــل مختلف الالعبيــن من دول 

عديدة تنافسوا على تحقيق نتائج إيجابية في السباق. 
وبهذه المناسبة رفع الفريق البحريني خالص الشكر والتقدير 
إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة؛ علــى اهتمامــه الكبيــر برياضــة الرجــل 
الحديــدي، األمر الذي ســاهم في انتشــارها بصــورة كبيرة في 
المملكة، مشيرين إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كان ملهما لهم من أجل المشــاركة في الســباق الدولي والسير 

على نهج سموه في تحقيق اإلنجازات الكبيرة باسم المملكة.
وأشــار أعضــاء الفريــق إلــى أن الســباق كان قويا مــن الناحية 
الفنيــة، وجميــع المتســابقين كانوا يتنافســون من أجــل إنهاء 

الســباق فــي فتــرة زمنيــة مثاليــة والوصول إلى خــط النهاية، 
أنهــم تمكنــوا مــن إنهــاء الســباق ورفــع اســم  إلــى  مشــيرين 

البحرين عاليا في المحفل الدولي الكبير.

صورة تجمع أعضاء الفريق البحريني

اللجنة اإلعالمية

األربعاء 31 يوليو 2019 
28 ذو القعدة 1440

وكاالتوكاالت

اســتقر المديــر الفني للمنتخب األردني، البلجيكي فيتــال بوركلمانز، على قائمته 
النهائيــة التــي ضمــت 23 العًبــا؛ اســتعداًدا للمشــاركة فــي بطولــة غــرب آســيا 

التاسعة، التي انطلقت مساء أمس الثالثاء في العراق.

أنهــى  قــد  األردنــي  المنتخــب  وكان 
معســكره التدريبــي فــي تركيــا وشــارك 
فيــه 26 العًبا، قبل أن يقلص البلجيكي 

اليوم قائمته إلى 23 العًبا.
واســتبعد مــدرب األردن 3 العبيــن مــن 
الصغيــر،  أحمــد  هــم  النهائيــة،  القائمــة 

محمد الزعبي، ومصعب اللحام.
وضمــت القائمــة كاًل مــن معتز ياســين، 
ليلــى،  أبــو  يزيــد  الســتار،  عبــد  أحمــد 
بــراء مرعــي، أنس بنــي ياســين، طارق 
خطــاب، يــزن العــرب، ســالم العجاليــن، 

محمد بني عطية، فراس شلباية.

وضمت أيًضا إحسان حداد، يوسف أبو 
جزر، خليل بني عطية، أحمد سمير، نور 
الروابــدة، صالــح راتب، ســعيد مرجان، 
زحــراوي،  حســان  الرواشــدة،  يوســف 
محمد أبو زريق، أحمد عرسان، عبدهللا 

العطار وحمزة الدردور.
ويســتأنف المنتخــب األردنــي تدريباته 
أن  علــى  األربعــاء،  اليــوم  عمــان  فــي 
يجــري تمريًنا مســاء الخميــس، ويغادر 
بعــده مباشــرة إلــى أربيــل للدخــول في 

أجواء بطولة غرب آسيا.
رأس  علــى  النشــامى  منتخــب  وجــاء 

المجموعة الثانية إلى جانب السعودية 
ضمــت  فيمــا  والبحريــن،  والكويــت 
المجموعة األولى كاًل من سوريا ولبنان 
وفلســطين واليمن إلــى جانب منتخب 

البلد المضيف.
ويســتهل النشــامى مشــواره بالبطولــة 
فــي الرابــع من أغســطس المقبــل بلقاء 
البحريــن، قبــل أن يواجــه الكويــت بعد 
العاشــر  فــي  أن يختتــم  علــى  أيــام،   3
بلقــاء  األول  الــدور  ذاتــه  الشــهر  مــن 
الســعودية، إذ تقام مباريات المجموعة 

في مدينة أربيل.
وبحســب نظام البطولة، يتأهل متصدر 
المجموعــة فقــط إلــى المبــاراة النهائية 
أغســطس   14 ســتقام  والتــي  مباشــرة 

المقبل في مدينة كربالء.

أبدى أمين ســر نادي كاظمة يوســف بوســكندر، اســتغرابه من تصرف لجنة االنضباط 
فــي االتحــاد الكويتــي لكرة القــدم، والقاضــي بإيقاف مدير فريق الشــباب والناشــئين 

للصاالت المغلقة حمد المجرن وتغريمه.

يدفــع  بــدأ  كاظمــة  إن  بوســكندر  وقــال 
ضريبة موقفه تجاه مجلس إدارة االتحاد، 

وهو أمر ال يبشر بالخير، على حد قوله.
وأضــاف بوســكندر في تصريــح وزع على 
مجلــس  كان  “إذا  أمــس  اإلعــالم  وســائل 
الطريقــة  بهــذه  ســيتعامل  االتحــاد  إدارة 
مــع كاظمة، فنحن نتأســف على حاله أكثر 

وأكثر”.
أصــدرت  قــد  االنضبــاط  لجنــة  وكانــت 
قراراها بحق المجرن؛ إلســاءته من وجهة 
نظرهــا إلى بعض لجــان االتحاد من خالل 
تغريدات عدة، معتبرة ما صرح به ينطوي 

علــى إثــارة للجمهور ضد االتحــاد ولجانه، 
المجتمــع  بيــن  التفرقــة  علــى  يشــجع  مــا 

الرياضي في دولة الكويت.
موقــف  “عــدوى  أن  بوســكندر  واعتبــر 
مجلــس إدارة االتحــاد تجــاه كاظمــة، ربما 
انتقلــت إلــى اللجــان العاملة فيه”، مشــيرا 
إلى أن العقوبة والكتاب كانا مفاجئين في 

التوقيت والمضمون معا.
بلجنــة  المفتــرض  مــن  كان  أنــه  وأكــد 
االنضبــاط أن تســتدعي صاحــب العالقــة 
المجــرن وتحقــق معــه، وتســتمع ألقوالــه، 
خصوًصا أن الموسم لم يبدأ بعد، مستغربا 

القــرار  فــي  والتناقــض  االزدواجيــة  مــن 
والتعامل.

وأضاف “أصدرت اللجنة قراًرا شبه مماثل 
فــي نهايــة الموســم الماضــي وبالتحديــد 
خالل شــهر يونيو، إذ قضت بإيقاف مدير 
3 مباريــات وتغريمــه مبلــغ  الفريــق ذاتــه 

300 دينار”.
وأوضــح أن العقوبتيــن والغرامتيــن بحــق 
المجــرن تزيد عن مبلغ نقاط كأس التفوق 
للفريق واللعبة، مكرًرا اعتقاده بأن بوصلة 

االتحاد ال تزال تستهدف كاظمة.
وأعــاد أمين ســر كاظمة تأكيــد أن مواقف 
نــادي كاظمة لن تتغير ولــن تؤثر بها هكذا 
تــزال  ال  النــادي  مبــادئ  إن  بــل  قــرارات، 
تســتند إلــى الحــق ومحاســبة كل اتحــاد 

مخطئ فيما يتعلق بسياسته العامة.

إيقــاف مدير الفريــق 3 مباريات وتغريمــه 300 ديناريســتهل مشــوار البطولة بلقــاء البحرين ثــم الكويت
بوسكندر: كاظمة يدفع ثمن مواقفه تجاه اتحاد الكرة23 العبا بقائمة “األردن” لغرب آسيا
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في افتتاح 
بطولة كوتيف 
الدولية الودية 

بإسبانيا

محمد الدرازي

أحمد مهدي



المحرق - مجلس المحرق البلدي

أشــاد ممثل الدائرة السادســة في مجلس 
المحــرق البلــدي فاضل العــود بتوجيهات 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
خــال جلســة مجلــس الــوزراء المنعقــدة 
 2019 يوليــو   29 الموافــق  اإلثنيــن  يــوم 
بشــأن إنشــاء حدائــق وماعب فــي الدير 
وســماهيج.  وقال العــود: هاتان القريتان 
اللتــان  المحــرق  فــي  الوحيدتــان  همــا 
التحتيــة  البنيــة  خدمــات  إلــى  تفتقــران 
متهالكــة  بنيــة  تعتبــر  حيــث  عموًمــا، 
وقديمــة، والشــوارع فيهــا ضيقــة وغيــر 
مهيأة، وال تشــجع األهالي على االستقرار 
ضمــن  ومــن  مناطقهــم.   فــي  والراحــة 
مظاهــر ضعف الخدمات، أشــار العود إلى 
أحوال الحدائق والماعب، حيث ال توجد 
حديقــة واحــدة صالحــة لاســتخدام، بل 
تعانــي مــن اإلهمــال الشــديد، يتضح ذلك 
من مرافقها وألعابها وكراسيها اإلسمنتية 
المحطمــة والصدئــة والتــي تشــّكل خطًرا 
على األهالي وال ســيما األطفال، في حين 

ينبغــي أن تكــون هــذه المرافــق صديقــة 
والشــباب، ومصــدر  وللعائــات  للمجتمــع 
ترفيه واستمتاع وتواصل اجتماعي.  أما 
بشــأن الماعــب فأشــار العضــو إلــى توفر 
مســاحات مخصصة لهذا الغــرض، ولكنها 
أيًضــا غيــر مؤهلــة بتاًتــا، وهي عبــارة عن 
ســاحات ترابيــة غير مســتوية، وال يوجد 
فيهــا حتــى مرمــى، مــع العلــم أن رجاالت 
القريــة هيــأوا مشــكورين أحــد الماعــب 
وفــق  وذلــك  الخاصــة  نفقتهــم  علــى 

استطاعتهم بهدف خدمة أبنائهم.

بدء عمل محطة تحلية المياه الجوفية بهورة عالي
تــربــة الـــزراعـــة دون  ــنــظــام  ل ــول  ــح ــت ال عــلــى  ــن  ــي ــزارع ــم ال تــشــجــيــع 

كشــف مديــر إدارة الهندســة الزراعيــة ومصادر 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  بشــؤون  الميــاه 
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني شوقي المناعي، عن أن محطة تحلية 
الميــاه الجوفيــة فــي هــورة عالــي بــدأت العمــل 
قبــل نحو شــهرين، موجًها بالغ الشــكر والتقدير 
إلــى قرينة عاهل الباد رئيســة المجلس األعلى 
للمبــادرة  المجلــس االستشــاري  للمــرأة رئيســة 
صاحبــة  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة  الوطنيــة 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة؛ لتوجيهات ســموها الكريمة بإنشاء هذه 
المحطة التي تأتي في ســياق مبادرات ســموها 

لدعم القطاع الزراعي.
وأوضــح أن المحطــة ســتغذي 35 مزرعــة فــي 
هورة عالي تتراوح مســاحتها بين نصف هكتار 
ســتوفر  المحطــة  أن  إلــى  منوًهــا  وهكتاريــن، 
للمــزارع مياًها ذات جودة عالية تصلح للزراعة 

دون تربة بنظام “الهيدروبونك”.

المناقصــة  ترســية  مــن  االنتهــاء  إلــى  وأشــار 
الخاصــة بالتمديــدات المتعلقــة بتوصيل المياه 
مــن محطــة التحلية إلــى المزارع، إذ بــدأ العمل 
فعلًيــا فــي مــد شــبكتي الــري فــي هــورة عالــي، 
وســُيكلف المشــروع نحو 80 ألف دينــار برعاية 
شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، موجًهــا الشــكر 

للشــركة علــى رعايتهــا التــي تدل علــى حرصها 
بالمنظومــة  االرتقــاء  فــي  شــريًكا  تكــون  ألن 

الزراعية.
هــو  المســتقبلي  التوجــه  أن  المناعــي  وذكــر 
تشــجيع المزارعين على التحول لنظام الزراعة 
لــه مــن  دون تربــة بنظــام “الهيدروبونــك”؛ لمــا 

إيجابيات كثيرة ســواء على المزارعين أو على 
اإلنتاج الزراعي.

وأضــاف أن شــؤون الزراعــة تعــول علــى نظــام 
الزراعــة دون تربــة فــي زراعــة بعــض أصنــاف 
فــي  متمثلــة  عالــي،  هــورة  فــي  الخضــروات 

الطماطم، الخيار، الفلفل الحلو، والخس.

تمديدات المياه إلى المزارع شوقي المناعي

فاضل العود

المنامة - وزارة األشغال

“سمادير” بال ملعب وال حديقة مؤهلة

بدء رابع مراحل توسعة مرافق توبلي إلنتاج المياه المعالجة
مــكــعــب ــر  ــتـ مـ ألـــــف   400 بـــســـعـــة  لــلــتــطــويــر  ــة  ــلـ ــامـ شـ ــة  ــطـ خـ “األشــــــغــــــال: 

صرحت الوكيل المســاعد للصرف الصحي بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أسماء مراد بأن قطاع الصرف الصحي قد باشر في تنفيذ الخطة العامة لتطوير 
مركــز توبلــي إلنتــاج الميــاه المعالجة، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من توســعة 

مرافق الصرف الصحي في المركز لتسع مرافقه 400 ألف مكعب في اليوم. 

ضمــن  ينــدرج  المشــروع  أن  وأضافــت   
برنامــج ممــّول مــن قبــل الصنــدوق الكويتي 
والصنــدوق الســعودي للتنميــة، مشــيرة إلــى 
أن المشــروع يشــمل إنشــاء مرافــق إضافيــة 
متــر  ألــف   200 تســع  البيولوجيــة  للمعالجــة 
مكعب في اليوم باستخدام تقنية المفاعات 
البيولوجية، كما يشمل المشروع على تطوير 
مرافــق معالجــة الحمــأة والتطهيــر والتعقيم 

للمياه المعالجة.
 وبينــت الوكيــل المســاعد للصــرف الصحــي 
عقــد  بتوقيــع  أيًضــا  قامــت  قــد  الــوزارة  أن 
المرحلة الثانية من مشــروع تحســين كميات 

ــا مع شــركة )بلــو واتر(  الميــاه المعالجــة ثانويًّ
المحــدودة عن طريــق اســتخدام تكنولوجيا 
)هايبكــس( علــى أثــر نجــاح المرحلــة األولــى 
منــه، والــذي ســوف يســاهم فــي زيــادة كمية 
متــر   220 حوالــي  إلــى  المعالجــة  الميــاه 
مكعــب فــي اليــوم، وبالتالي ســيتمكن قطاع 
الصــرف الصحــي مــن إنتــاج 200 ألــف متــر 
ــا  ثاثيًّ المعالجــة  الميــاه  مــن  يوميــًا  مكعــب 
بنهايــة مشــروع المرحلة الثانية من تحســين 
المعالجــة الثانويــة، لتزيــد نســبة اإلنتــاج إلى 
400 ألــف متر مكعب فــي اليوم فور االنتهاء 

من المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي. 

 وأوضحــت مــراد أن مملكــة البحرين تســعى 
بجديــة في تطوير مركــز توبلي ليتحول إلى 
ا  مركــز متطــور إلنتــاج الميــاه المعالجــة ثاثيًّ
بــا توقــف، وهــو مــا يعد جــزًءا ال يتجــزأ من 
الخطة االستراتيجية الشاملة لمصادر المياه 

في مملكة البحرين ويســهم في حفظ حصة 
األجيال القادمة من المياه.

 واختتمت الوكيل المســاعد للصرف الصحي 
لممتلــكات  الســليمة  اإلدارة  بــأن  تصريحهــا 
المحافظــة  بغــرض  تأتــي  الصحــي  الصــرف 

مــن  المملوكــة  األصــول  وعمــر  جــودة  علــى 
قبــل حكومــة مملكــة البحريــن والتــي تؤثــر 
على اســتمرارية وجــودة الخدمــات المقدمة 
مــن قبــل قطــاع الصــرف الصحي فــي وزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

العمرانــي مــن أجــل تحقيق تنمية مســتدامة 
تحقيقــا  وســليمة،  صحيــة  بيئــة  وتوفيــر 
لألهــداف االســتراتيجية التــي تســعى إليهــا 
لمملكــة  االقتصاديــة  الرؤيــة  الــوزارة ضمــن 

البحرين 2030.

جانب من العمل في المشروعالمساحات التي سينفذ فيها المشروع

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

 MTI اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميرزا فــي مكتبـــه الرئيس التنفيذي لشــركة
لاستشــارات حلمــي قــادر، حيــث قــّدم عرًضــا للوزيــر عن برامج وأنشــطة الشــركة في الشــرق 
األوســط ودول العالم في مجاالت متعددة ومن بينها مجاالت تطوير اســتراتيجيات التدريب 
والمــوارد البشــرية فــي المؤسســات الحكوميــة، ورغبــة الشــركة في تأســيس عاقــة تعاون مع 
قطــاع الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة، وفــي هــذا الجانــب أشــاد الوزيــر ميــرزا بأنشــطة 
وبرامــج الشــركة فــي عدد من المجاالت فــي مختلف أنحاء العالم، وقال “إننــا نرحب بالتعاون 
مع الجهات والمؤسســات االستشــارية التي تتمتع بخبرات عالمية والتي من شــأنها أن تســاهم 

في تطوير العناصر البشرية في القطاعات الفنية والهندسية في المملكة”.

“MTI” تعرض خدماتها على “الكهرباء”

20local@albiladpress.com

األربعاء
31 يوليو 2019 

الجامعة األميركية تستكمل المتطلبات األكاديمية28 ذو القعدة 1440
ـــبتمبر ـــن 15 س ـــداء م ـــة ابت ـــن الطلب ـــوج األول م ـــتقبال الف ـــي اس ـــدء ف الب

في إطار اســتقطاب مملكة البحرين للجامعات العالمية العريقة، زار وزير التربية 
والتعليــم رئيــس مجلــس التعليــم العالــي ماجــد النعيمــي موقــع إنشــاء الجامعــة 
األميركية في البحرين، لالطالع على استعدادات الجامعة الستقبال الفوج األول 

من طلبتها ابتداًء من 15 سبتمبر 2019.

بتفقــد  الزيــارة  فــي  الوزيــر  قــام  حيــث 
التــي  والتحضيــرات  الجامعــة  منشــآت 
اتخذتهــا على كافــة األصعدة األكاديمية 
إلــى  واســتمع  واإلنشــائية،  واإلداريــة 
شرح من رئيســة الجامعة حول البرامج 
التــي  ساكســتون  ســوزان  األكاديميــة 
ضمــن  مســتقباً  الجامعــة  ســتطرحها 

خطتها التوسعية.
وأوضــح وزيــر التربيــة والتعليــم رئيس 
الجامعــة  أن  العالــي،  التعليــم  مجلــس 
األمانــة  مــع  وبالتنســيق  األميركيــة، 

العامة لمجلــس التعليم العالي، قد أنهت 
المتطلبــات الخاصة بالجانب األكاديمي، 
مشــيًدا بجهــود القائميــن علــى الجامعة، 
ومؤكــدًا اهتمــام مجلــس التعليــم العالي 
بتشــجيع االســتثمار فــي قطــاع التعليــم 
أفضــل  اســتقطاب  خــال  مــن  العالــي 
وفًقــا  وذلــك  التعليميــة،  المؤسســات 
البرامــج  تمّيــز  تراعــي  التــي  للضوابــط 
بالمخرجــات  واالرتقــاء  األكاديميــة 
مــع  يتناســب  الــذي  بالشــكل  التعليميــة 
االحتياجــات التنموية ومتطلبات ســوق 

بأعمــال  القائــم  الزيــارة  حضــر  العمــل.  
العالــي  التعليــم  لمجلــس  العــام  األميــن 
منى البلوشي، وعدد من المسؤولين في 

األمانة العامة والجامعة. 
طلبــة  ستســتقبل  الجامعــة  أن  يذكــر 

درجــة  لنيــل  للدراســة  األول  الفــوج 
مــن  مجموعــة  فــي  البكالوريــوس 
كليــة  ضمــن  األكاديميــة  التخصصــات 
وكليــة  الهندســة  وكليــة  األعمــال  إدارة 

العمارة والتصميم.

وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي في زيارته للجامعة األميركية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

 محرر الشؤون المحلية

Û  بعد ســنوات من إغاق “جســر كورنيش الغوص”؛ ألســباب فنية وإنشــائية، ال يزال
الجســر المهجور على حاله، مهمًا، منســًيا، بمســتجدات يصفها نشــطاء محرقيون 

بالمأساوية.
Û  فالجســر أصبــح ببســاطة مرتًعا للرذيلة، ولشــرب المســكرات، وللنــوم، وللتجمعات

المشــبوهة، بوضــع متكــرر كتبــت عنه الصحــف، وتحدث عنــه األهالي مــراًرا، دون 
أي نتيجة.

Û  كمــا ياحــظ، زحــف التصدعات والشــروخ لكثير مــن أجزائه، بخطــورة بالغة تهدد
مرتاديه ســًرا، وللمركبات التي تعبر أســفله على مدار الســاعة، والتي منها مواكب 

الشخصيات المهمة والمسؤولين والزوار الكبار، وهم بطريقهم للمطار والعكس.
Û  وكنت قد تســلمت يوم أمس مجموعة من الصور المزرية، تم تصويرها من داخل

الكوبري أخيًرا، تظهر بها بعض الفرش، والبطانيات، والمخدات العفنة، وزجاجات 
المشــروبات المختلفــة، وعلــب ســجائر، وكميــات كبيــرة مــن األوســاخ والمتعلقات 

الشخصية، وغيرها.
Û  ،وفي اتصال هاتفي أجريته مع محافظ المحرق، الرجل الفاضل سلمان بن هندي

أكــد لــي مشــكوًرا أنه ســبق وأن خاطب الجهــات المعنية بــكل التفاصيــل المتعلقة 
بالجسر، وبالخطورة األمنية واالجتماعية التي يمثلها تركه على هذا الحال الرثة، 

دون أي تغيير يذكر.
Û  من األهمية حل هذا اإلشكال بشكل عاجل، سواء باإلزالة، أو إعادة إنشائه بنقطة

أخرى، أو غيرها، ثم لماذا علينا أن نتحرك دائًما بعد حدوث المصيبة وليس قبلها؟

جسر كورنيش 
الغوص “القاتل”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تطوير مداخل قريتي المعامير والعكر
الــعــاصــمــة ــة  ــع ــاس ت احــتــيــاجــات  آل عـــبـــاس  ــع  ــحــث مـ ــب ي ــف  ــل خ

استقبل وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بمكتبه 
في شئون البلديات، ممثل الدائرة التاسعة في محافظة العاصمة النائب عمار آل 

عباس وبحضور النائب ممدوح الصالح.

الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي   
خلــف بالنائــب عمــار آل عبــاس، مشــيًدا 
أعضــاء  يقدمــه  الــذي  الكبيــر  بالــدور 
الســلطة التشــريعية فــي خدمــة الوطــن 
ذاتــه  الوقــت  فــي  والمواطنيــن، مؤكــًدا 
علــى أهمية التعاون والتواصل المســتمر 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 

من أجل الدفع بعملية البناء والتطوير.
 وشــّدد الوزيــر خلــف خــال اللقــاء علــى 
الــوزارة علــى تنفيــذ لتوجيهــات  التــزام 
مجلــس الــوزراء الموقــر برئاســة رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالعمل من 
أجــل تســهيل وتوفيــر أفضــل الخدمــات 

للمواطنين والمقيمين.
مــن  عــدًدا  خلــف  الوزيــر  بحــث  وقــد   
المواضيــع المتعلقــة باحتياجــات الدائرة 
التاسعة في محافظة العاصمة مع النائب 
عمــار آل عبــاس والمتعلقــة باحتياجــات 

عدد من أبناء الدائرة.
 كمــا بحــث النائــب فــي لقائــه مــع الوزير 
مشــروع  فــي  العمــل  إمكانيــة  موضــوع 
المنطقــة  فــي  الصحــي  الصــرف  شــبكة 
الصناعيــة بمجمعــي 607 و608 وكذلــك 
و604   603 الســكنيين  المجمعيــن  فــي 
تطويــر  مشــروع  فــي  العمــل  وإمكانيــة 

مداخل قريتي المعامير والعكر.
 كما تم مناقشــة مشــروع تطوير ســاحل 

العمــل  بــأن  الوزيــر  وأوضــح  المعاميــر 
ســاحل  مشــروع  فــي  ــا  حاليًّ مســتمر 
المعاميــر بحيــث يكــون متنفًســا يخــدم 

أهالي المنطقة.
 مــن جهتــه، أشــاد عضــو مجلــس النواب 
تبذلهــا  التــي  بالجهــود  عبــاس  آل  عمــار 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والتخطيــط العمراني ومســتوى التعاون 
الــوزارة  فــي  المســؤولون  يبذلــه  الــذي 
بخلــف  عصــام  الوزيــر  رأســهم  وعلــى 
والعمل على االرتقاء بالمستوى الخدمي 

في مختلف مناطق مملكة البحرين.

عمار آل عباسعصام خلف

المنامة - وزارة األشغال



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

 GAC أعلنت شــركة التســهيالت للســيارات، الوكيل والموزع الحصري لعالمة
Motor فــي مملكــة البحريــن، عــن إطالقها عــروض الصيف االســتثنائية على 
جميــع طــرازات GAC Motor، التــي تتيــح لعمالئهــا الكــرام اقتنــاء أحــدث 
طرازتهــا مــع الهديــة المضمونة مقابل تجربة القيــادة، وذلك كل يوم خميس، 

ويمتد هذا العرض حتى نهاية شهر أغسطس 2019. 

مديــر  صــرح  الســياق  هــذا  وفــي 
المبيعات سامي بوحسن بأن “االتجاه 
العــام حالًيا لجميع الفئــات من الزبائن 
المتميــز،  األداء  علــى  الحصــول  هــو 
وهــذا مــا ينطبــق تماًمــا على ســيارات 
GAC Motor فــي جميع المســتويات، 
األداء  بقــوة  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 
الوقــود،  اســتهالك  فــي  واالقتصــاد 
إضافة إلى تجهيزات األمن والســالمة 
مقابــل  المركبــة  بهــا  تتــزود  التــي 

أسعارها التنافسية جعلت منها الخيار 
األول واألمثــل فــي المملكــة. إن تنوع 
بأحــدث صيحــات  المــزودة  طرازاتنــا 
التكنولوجيــا والمواصفــات القياســية 
تحقــق المعادلة الصعبــة بتوفير نخبة 
مــن الخيــارات التــي تناســب مختلــف 
االحتياجــات وترضي جميــع األذواق، 
واليــوم نقــدم أســعاًرا خاصــة لزبائننــا 
الكــرام من خالل هــذا العرض المتميز 
لهــم، والذي يتيح لهم اقتناء ســيارات 

GAC Motor ذات المواصفات العالية 
بأفضــل  المتميــز  االســتثنائي  واألداء 

األسعار”.

ويشــمل العرض خيار اســتبدال جميع 
جديــدة  بأخــرى  القديمــة  الســيارات 
كلًيــا من طــرازات 2019 بباقات رائعة 
ومانــع  والتأميــن  التســجيل  تشــمل 
الصــدأ، وتظليــل النوافــذ، إضافــة إلى 
 3 لمــدة  للمركبــة  الشــاملة  الصيانــة 
ســنوات والضمــان الذهبــي الممتد لـ 7 
ســنوات والحلول التمويلية المتنوعة 

مع تغطية لضريبة القيمة المضافة. 
للزبائــن  دعوتــه  بوحســن  واختتــم 
لزيارة معرض “GAC Motor” الجديد 
الواقع بمنطقة سترة من السبت حتى 
الخميس من الساعة 8 صباًحا حتى 7 
مســاًء؛ للتعــرف عن قــرب على أحدث 
الرقــم  علــى  االتصــال  أو  الطــرازات، 

.)17734008(

خميــس يــوم  كل  القيــادة  تجربــة  مقابــل  وأربــح  امســح 

“GAC Motor” تطلق عروض الصيف

نظــم مركــز “فولكــس واجــن” - البحرين 
بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية، 
يوًما مليئا باألنشطة الترفيهية لألطفال 
النشــاط  هــذا  ترتيــب  وتــم  األيتــام. 
التجاريــة  العالمــة  عالقــة  مــن  كجــزء 
مــن  وكجــزء  الخيريــة  المؤسســة  مــع 
مســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه المجتمع 
فــي البحرين.ونظم األنشــطة الترفيهية 
“فولكــس  مــن  متطوعــون  لألطفــال 
اليــوم.  خــالل  رافقوهــم  إذ  واجــن”، 

وُنقــل األطفــال إلى ســينما وادي الســيل 
لمشــاهدة فيلم الرســوم المتحركة “الين 
كينــج” الــذي صــدر حديًثــا علــى شاشــة 
حصرية، وأعقب ذلك عشاء مسائي في 

مطعم محلي. 
البحريــن  واجــن”  “فولكــس  وتحــرص 
علــى الحضور والمشــاركة في الخدمات 
المماثلــة،  والمجتمعيــة  االجتماعيــة 
وســتواصل دعمهــا للمؤسســة الخيريــة 

الملكية والمجتمع البحريني ككل.

“فولكس واجن” تستضيف 
100 طفل في “يوم المرح”

31 يوليو 2019 األربعاء
للتواصل: 2817111509 ذو القعدة 1440

“العلوم التطبيقية” تكرم المشاركين في “الممارسات التعليمية”
أســاتــذتــهــا ــدى  لـ التعليم  جـــودة  تــعــزيــز  عــلــى  حــريــصــة  الــجــامــعــة 

كّرم رئيس جامعة العلوم التطبيقية غسان عواد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا 
في مؤتمر التعليم الجيد بنسخته الثالثة “تبادل الممارسات التعليمية الجيدة”، إضافة 
إلــى تكريــم أفضــل العارضيــن على مدار المؤتمر الــذي أقيم بتنظيم مــن وحدة تطوير 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

لجميــع  بالشــكر  الجامعــة  رئيــس  وتقــدم 
المشــاركين بالمؤتمر الــذي ناقش مواضيع 
الحديثــة  بالطــرق  التعريــف  أهمهــا  عــدة 
توظيــف  وأهميــة  والتعلــم  بالتعليــم 
التكنولوجيا بالعملية التعليمية والمحتوى 
المثالــي للمحاضرة المثاليــة وتأكيد أهمية 
خلق ثقافة التميز التدريسي في الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خالل حديثه على هامش 
حفــل التكريــم أن الجامعة حريصــة على تعزيز 
جــودة التعليــم لدى أســاتذتها؛ ألهميــة ذلك في 
تطويــر مخرجاتهــا التعليميــة، وتخريــج طلبــة 
أن  إلــى  مشــيًرا  متميــز،  علمــي  مســتوى  ذوي 
المؤتمــر بنســخته الثالثة كان يهــدف إلى تبادل 
الخبــرات بين أســاتذة الجامعــة واختيار أفضل 

العــروض التــي قدمــت خــالل المؤتمــر؛ لطــرح 
أفضل الُممارسات التعليمية والتعّلمية، وتحفيز 
أعضاء الهيئة األكاديمية للوصول بطالبهم إلى 

أعلى مستويات المشاركة والّتحصيل.
وصــّرح رئيــس الجامعــة بــأن المؤتمــر ركز على 
للتعليــم  الحديثــة  العلميــة  األســاليب  إيضــاح 
المتطــور ضمــن فلســفة التعليم الحديــث، التي 
تجعــل المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة، مــن 
خــالل توزيــع الطــالب علــى مشــاريع تعليميــة 
واالســتقصاء  البحــث  علــى  وحثهــم  وبحثيــة 
المؤتمــر  أن  مبينــا  المعلومــة،  علــى  للحصــول 
ناقــش اســتخدام الطــرق العلميــة فــي ترجمــة 
األســلوب التعليمــي الحديــث، وآليــات تطويــر 
األداء األكاديمــي والبحث العلمي وتعزيز قدرة 

الجامعــة علــى تعزيــز معاييــر ضمــان الجــودة 
واالعتماد األكاديمي.

إلــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــواد  دعــا  كمــا 
ضــرورة اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
التكنولوجيــا  وتصميــم  المحاضــرات،  تقديــم 
بيــن  التفاعــل  زيــادة  أجــل  مــن  المســتخدمة؛ 
المــدرس والطلبــة، وتحقيــق زيــادة المشــاركة 

اإليجابية للطالب في العملية التعليمية.
أن  بتأكيــد  الجامعــة حديثــه  رئيــس  وختــم 
مــن  سلســلة  ضمــن  حلقــة  يعتبــر  المؤتمــر 
تقيمهــا  التــي  العمــل  وورش  المحاضــرات 
بمــا  التعليميــة  العمليــة  لتطويــر  الجامعــة 
يتناســب مع التطورات العالمية واحتياجات 

سوق العمل.

تشــارترد”  “ســتاندرد  بنــك  أطلــق 
حملتــه الصيفيــة التي تؤهل حاملي 
بطاقات ائتمان “ســتاندرد تشارترد” 
لكســب المزيــد مــن المكافــآت أثنــاء 
وســتوفر  الخــارج.  إلــى  ســفرهم 
الحصــول  فرصــة  للعمــالء  الحملــة 
علــى مكافــآت مضاعفــة علــى جميع 
مشــترياتهم أثنــاء الســفر، بــدًءا مــن 
 .2019 أغســطس   31 وحتــى  اآلن 
“ســيكون  بيــان  فــي  البنــك  وقــال 
بمقــدور حاملــي بطاقــات ســتاندرد 
اســترداد  االئتمانيــة  تشــارترد 
شــكل  علــى  المتراكمــة  مكآفآتهــم 
تذاكر طيران وتجربة تناول الطعام 
الخدمــات  مــن  والعديــد  المميــز 
شــركائنا”.  خــالل  مــن  والمنتجــات 
وذكــر رئيــس الخدمــات المصرفيــة 
لألفــراد فــي “ســتاندرد تشــارترد” - 

التعــاون  مجلــس  ودول  البحريــن 
“نحــن  فارمــا  كونــال  الخليجــي 
ونعمــل  عمالئنــا  تجــاه  ملتزمــون 
تجــارب  تقديــم  علــى  باســتمرار 
فريــدة وخدمــات مميــزة علــى مدار 
بطاقاتنــا  حاملــي  ولمكافــأة  العــام، 
االئتمانيــة أطلقنــا الحملــة الصيفيــة 
التــي تؤهلهــم الحصــول علــى نقاط 
مضاعفــة أثناء ســفرهم للخارج في 
هــم  عمالءنــا  وألن  الصيــف،  فتــرة 
أولويتنــا، فنســعى جاهديــن لتقديم 
أفضــل المكافــآت عنــد اســتخدامهم 
خدماتنــا”. وللمشــاركة فــي الحملــة، 
ينبغــي مــن العمــالء إرســال رســالة 
الرقــم  علــى   ”Rewards“ نصيــة 
38868388 باســتخدام نفــس رقــم 
المســجل  بالعميــل  الخــاص  الهاتــف 

لدى “ستاندرد تشارترد” البحرين.

مكافآت حصرية لحاملي 
“ستاندرد تشارترد” االئتمانية
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سامي بوحسن

“جيبك” تنظم رحلة إلى “جنة دلمون”
لــلــمــوظــفــيــن الــــواحــــدة  ــة  ــل ــائ ــع ال روح  ــز  ــزي ــع ت جــــواهــــري: 

فــي إطــار حرص إدارة شــركة الخليج 
لصناعــة البتروكيماويــات علــى تنويع 
فقــرات برنامج النشــاط الصيفي الذي 
تقيمــه الشــركة بصــورة ســنوّية ألبناء 
العامليــن لديها خــالل إجازة المدارس 
رحلــة  الشــركة  نظمــت  الصيفّيــة، 
ممتعــة للمشــاركين فــي البرنامــج إلى 
مدينــة األلعــاب المائيــة )جنــة دلمــون 

المفقودة(.
وبهــذه المناســبة، أكــد رئيــس الشــركة 
عبدالرحمن جواهري أن إدارة الشركة 
حريصة كل الحرص على توفير جميع 
التســهيالت الممكنــة التــي ُتســهم فــي 
إنجاح البرنامج الصيفي الهادف، الذي 
يسعى إلى تعزيز روح العائلة الواحدة 
ومنح أبناء الموظفين الفرصة لقضاء 

إجازتهــم الصيفيــة فــي بيئــة مريحــة 
وآمنــة تتوافــر فيهــا تشــكيلة متنوعــة 
والرياضيــة  الترويحيــة  البرامــج  مــن 
الممتعــة التــي تتميــز بالتشــويق. كمــا 

الحثيثــة  بالجهــود  جواهــري  نــوه 
والمضنية التي يبذلها رئيس وأعضاء 
وجميــع  االجتماعيــة  األنشــطة  لجنــة 
القائميــن على هــذا البرنامــج من أجل 

تحقيــق أهدافــه االجتماعيــة، مؤكــًدا 
مراجعتهــا  يتــم  البرنامــج  فقــرات  أن 
وتعزيزها بأنشطة متجددة تجمع بين 

المتعة والفائدة.

أقامــت عطــورات ريــدان بمجمــع العالي 
حفــل اســتقبال؛ بمناســبة يــوم النهضــة 

العمانية في سنته الـ 49.
الســفارة  مستشــار  الحفــل  وحضــر 
العمانية محمد علي البلوشــي وعدد من 
أصحاب الشــخصيات وكبار المســئولين 

واإلعالمييــن. كما شــهد الحفــل اإلعالن 
عــن بدء عروض التخفيضات بعطورات 
ريــدان والتــي تصل إلى 25 % وتســتمر 
لغايــة 31 يوليــو 2019، فيمــا تــم تكريم 
ختــام  فــي  والمدعويــن  الشــخصيات 

الحفل.

“ريدان” تحتفل بيوم النهضة العمانية
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موقع  فــي  نفسك  تجد  أو  عمال  تستلم  قــد 
مسؤول.

ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ تـــشـــعـــر بــــــــاإلرهــــــــاق وتــــهــــتــــم لـ
اآلخرين. 

نظم وقتك تفاديا للتقصير أو اإلهمال.

فترة متوترة ال تسمح بإثارة الخالفات.

تجنب أي انفعال خالل اللقاءات.

اهتم بعملك وغض النظر عن تحدي اآلخرين.

قدم بعض التنازالت إذا لزم األمر.

ال تفوت عليك فرصة النجاح والتقدم.

ــــة أو  ــل ــامــ ــعــ ــاء مــ ــ ــ ــه ــ ــ ــيــــك إلن ــاعــ ــف مــــســ ــ ــث ــ ك
ملف. 

قد تتوصل إلى تحقيق السالم مع المحيط.

خصص بعض الوقت للراحة ثم عد لنشاطك.

يــجــب عــلــيــك أن تــســاعــد نــفــســك لــمــواجــهــة 
المشكلة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

31 يوليو

 1992

الرحلة رقم 311 
للخطوط الجوية 
التايلندية الدولية 

تصطدم في شمال جبل 
كاتماندو، نيبال، ما أسفر عن 

مقتل 113 شخصا كانوا على 
متنها.

كشفت الفنانة دوللي 
شاهين عن أنها تواصل 

حاليا متابعة اللمسات 
النهائية على أغنيتها 

الجديدة، التي تعود بها 
للساحة الغنائية، وتحمل 

اسم “الحاجة داعيالك”.

tariq.albahar
@albiladpress.com سينما البحرين

تتحدى 
انتشــرت فــي اآلونــة األخيرة فــي البحرين والعالم خدمة “نتفلكس” بشــكل كبير وســريع، 
وتســمح للمشــتركين بمشــاهدة أفام ومسلســات وبرامج متنوعة من جميع اللغات وما 
إلــى ذلــك. وهــي أشــبه بســينما منزلية يختار فيها الشــخص مختلــف األفام الــذي يود أن 
يشــاهدها لضخامــة اإلنتــاج فيهــا وقتمــا يريــد بســهولة كبيــرة. لكن فــي البحرين لــن تؤثر 
على ســوق الســينما إال بنســبة قليلة، وخير برهان على ذلك أعداد المترددين على السينما 
فــي مختلف المجمعات التي تقدم شــركة البحرين للســينما ســينكو أفامهــا فيها، إذ تتميز 
الشــركة عمومــا بضخامــة حجــم الشاشــات الجديــدة المعومــة بنظــام الصــوت العمــاق 

“دولبــي” وبنظــام “آيماكــس” الرائع في قاعات عرض قويــة الصوت والتأثيرات، التي 
تلعب دورا في نفسية المشاهد بشكل إيجابي ممتع، فالسينما لها تأثير وسحر خاص 
ال يمكن ألي وسيلة أن تمتلكه، إذ إن الجلوس في السينما يأخذ الشخص إلى عوالم 

مختلفة من الصعب أن تقارن بالسينما المنزلية، فالفجوة كبيرة فيما بينهما.

وكانت أرباح “نتفلكس” قد هبطت بشكل 
كبيــر في الربع الثاني من العام 2019 إلى 
دوالر  مليــون  بـــ384  مقارنــة  دوالر   271
للمدة نفسها من العام السابق، وهذا يشير 
إلــى تذبــذب إقبال الناس عليهــا من فترة 
إلــى أخــرى بعكــس الســينما التــي تزدحم 
طوابيرهــا في انتظــار أخذ تذكرة، إلى أن 
تــم فتــح الحجــوزات “أوناليــن” لتخفيف 
الزحام وانتظار البعض إلى نصف ســاعة. 
وسجل العام 2018 مليونا و141 ألف فرد 

ترددوا على صاالت السينما.
تلبيــة  علــى  قــادرة  البحريــن  وســينما 
تســتحدث  لذلــك  الجماهيــر،  احتياجــات 
أفضل ما يستجد؛ لتكون من األقوى على 
الســاحة، لذلــك وفــرت تجربــة “آيماكــس” 
العــرض  شاشــات  عــن  تختلــف  التــي 
العاديــة، إذ تتمتــع التقنية بضخامة حجم 
متــرا،   13 طولهــا  يبلــغ  التــي  الشاشــات 
يتيــح  مــا  متــرا،   24 عرضهــا  يبلــغ  بينمــا 
رؤيــة أوضــح وتفاصيل أكثــر، كما تعرض 

.”2D“ 3” وD“ الشاشة بتقنية
“نتفلكس”  عــن  السينما  يميز  ومـــا 
العربي  مجتمعنا  فــي  مهمة  خطوة 
أال وهي تصنيف األفالم،  المحافظ، 
و “نــتــفــلــكــس” تــصــنــف األفــــالم لكن 
بمنظورها الغربي وليس هنالك رقابة 
فالسينما  السينما،  فــي  كــمــا  عليها 
الــمــراهــقــيــن  أو  لــأطــفــال  تــســمــح  ال 
التصنيف  تناسب  ال  أفــالم  بــدخــول 
ــــه الـــجـــهـــة الـــمـــســـؤولـــة،  ــرت ــذي أقــ ــ ــ ال
يستطيع  الــمــنــزل  سينما  فــي  بينما 
من  له  يحلو  ما  يختار  أن  المراهق 
تفسد  أن  الممكن  مــن  التي  األفـــالم 
يفضلون  واألمــهــات  فــاآلبــاء  عقله، 
اصطحاب أوالدهم إلى دور السينما 

بدال من تطبيق “نتفلكس”. 
يذكر أن البحرين تعد من أوائل دول 
ثقافية  نهضة  شهدت  التي  الخليج 

خصوصا في مجال السينما، إذ تعود أول 
سينما في البحرين إلى العام 1922 على 

يد محمود الساعاتي، الذي أنشأ أول دار 
عرض سينمائي، وكانت عبارة عن كوخ 
من  الــغــرب  ــى  إل البحر  ســاحــل  على  يقع 
ووضع  القديمة،  البحرين  محاكم  موقع 
30 كرسيا ولوحة خشبية كبيرة  بالكوخ 
عــبــارة عــن شــاشــة، على الــرغــم مــن عدم 

تقبل المجتمع البحريني للسينما بشكل 
كبير كما هو اآلن. وأول 

وطــنــيــة  ســيــنــمــا  دار 
كان يطلق عليها اسم 

ــرح الـــبـــحـــريـــن”،  ــســ “مــ
عـــرض  ــا  مــ أول  ــان  ــ ــ وك

وداد  فيلم  شاشتها  على 

من بطولة أم كلثوم. ويبقى للسينما رونق 
خاص ال يمكن ألي وسيلة أن تحل محله، 
والــشــاشــات  المريحة  الــكــراســي  فــوجــود 
الكبيرة والتأثيرات التي تصنعها مكبرات 
جدران  على  المنتشرة  الضخمة  الصوت 
السينما، خصصت لتسحب الشخص إلى 
الشخصيات  حيث  الفيلم،  صنع  حيثما 
واألبطال والحروب 
والرومانسية، وال 
يمكن أن تنافسها 
المنزلية  السينما 

والفشار الجاهز.
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 1912
ميالد ميلتون فريدمان، اقتصادي أميركي حاصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية العام 1976.

 1914
ميالد لويس دي فنيس، ممثل فرنسي.

1964
التقاط أول صورة مقربة لأرض من على سطح القمر بثتها سفينة الفضاء األميركية “رينجر 7”.

1971
مقتل 162 شخصا في اصطدام طائرة يابانية من طراز “بوينغ 727” مع مقاتلة من طراز “إف 86”.

 1947
اإلعالن عن انتهاء عصبة األمم.
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أبدت الفنانة دنيا ســمير غانم اســتياءها الشديد من الشائعات 
التي انتشرت أخيرا وزعمت استعدادها لمشاركة الفنان أحمد 

مكي في بطولة الجزء الجديد من مسلسل الكبير أويد.
وأكد مصدر مقرب من دنيا أنها ترفض العودة لألدوار الثانية 
بعدما أثبتت نفسها بقوة في البطوالت المطلقة، إذ تستعد 

لتقديم مسلســل جديد لكي تخوض من خالله ســباق الدراما 
الرمضانــي المقبل. وأضاف المصدر أن الحالة الوحيدة التي تقبل 

فيها دنيا أن تقدم أعماال تعتمد على نجمين ستكون مع شقيقتها إيمي.

أثــارت الفنانــة منة فضالــي جدال كبيــرا بســبب نحافتها 
الشديدة، ونجاحها في خســارة الكثير من وزنها، ما دفع 
البعــض للزعــم بأنهــا أصيبــت بمرض غامــض، بينما 
زعــم البعض اآلخر من متابعيهــا أنها خضعت لعملية 
تكميــم معدة، وقالت منة “كل ما نشــر حول هذا األمر 

غير صحيح ومجرد شــائعات ســخيفة، فأنا لم أصب بأي 
مــرض، كما أنني لم أخضع لعملية تكميــم معدة، وال أعرف 

من يروج لهذه األخبار الكاذبة”.

انتهــت الفنانة رانيا يوســف من تصوير فيلمهــا مع الممثل 
باسم سمرة منذ شــهر يناير الماضي. لكن تعديالت عديدة 
سقطت عليه ذاك الوقت بحيث تم تغيير اسمه من دماغ 
شــيطان إلى “كاس وداير”؛ استعدادا لطرحه بدور العرض 

قريبا.
يشار إلى أن المخرج كريم إسماعيل يواصل وضع اللمسات 

النهائيــة علــى الفيلــم، بعــد أن أعــاد منتجته، فيما يســتمر 
الموسيقار يوسف صديق بالعمل على الموسيقى التصويرية فيه.

“كاس وداير”أخبار كاذبةدنيا غاضبة

حوراء جعفر 

طارق البّحار

ينتشــر فــي فصــل الصيف فــي البحرين 
أشــهر آيسكريم ملون يســمى بآيسكريم 
الكبــار  معشــوق  ويعتبــر  الطيبيــن، 
والصغار على حد سواء بمختلف ألوانه، 
وأصبح اليوم منتشــرا بكثــرة في جميع 
محافظــات المملكة، ويقــدم في رحالت 
الشــباب والعائــالت، فــي بــرك الســباحة 
خصوصــا، ويصنــع بســهولة فــي البيوت 
ومكوناتــه  وبســيطة،  ســهلة  بطريقــة 
متوافــرة وكلفتــه بســيطة جــًدا، ويمكن 

تحضير كميات كبيرة منه وتخزينها.

يقدم ”آيســكريم الطيبيــن“ بنكهات عدة 
مثــل التــوت، والفيمتــو، الكــوال وغيرها، 
كمــا يمكــن اســتبدال النكهــات بالفواكه. 
بهــا،  يحضــر  التــي  الطريقــة  وتطــورت 
مثــل  متطــورة  نكهــات  عليــه  وأدخلــت 

النعناع والمشروبات الغازية.
العالــم  فــي  مــرة  ألول  ظهــر  وقديمــا 
العربي آيســكريم زمان، وكان عبارة عن 
مشروبات ذات أذواق مختلفة ومثلجة، 
إذ كان يقــوم العــرب بنقــل الثلــوج مــن 
الجبــال، معبــأة فــي أكيــاس عــن طريــق 
التــي  المنــازل  فــي  وتخزينهــا  الجمــال 

بنيت لهذا الغرض.

آيسكريم الطيبين... “يسرسح” القلب

يبقى للسينما رونق خاص ال يمكن ألي وسيلة أن تحل محله



حــا التــرك تغنــي وتعيــش المغامــرة فــي دبي

حضرت النجمة إيفا لونغوريا حفل توزيع جوائز “Premios Juventud” للعام  «
الحالي، الذي أقيم بوالية فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية. وكانت إيفا 
برفقة زميلها الممثل المكسيكي لوجينيو ديربيز )57 عاما(، الذي شاركها في 

فيلم “Dora and the Lost City of Gold”. كما حضرت زميلتها في العمل أيضا 
إيزابيال مونير. وتدور أحداث الفيلم حول “دورا” المستكشفة المراهقة، التي تقود 

أصدقاءها في مغامرة إلنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة الذهب الضائعة.

فــي شــوارع دبــي يتقاطــع الزمــن، حيــث ال تعترف المدينــة بوجود ســقف للحلم أو الطمــوح، لذا 
فأحالمهــا باتــت تعانــق الســماء، وتصافــح الغيوم مع إطاللــة كل صباح على الدنيــا. تعودت “دار 
الحي” أن تتعاطى مع مختلف أشــكال الزمن، فهي المدينة القديمة المتربعة على ضفتي الخور، 
وهــي مدينــة المســتقبل، متراميــة األطــراف، والحاضنــة ألبراج اختلفت في أشــكالها الهندســية 
كمــا أطوالهــا، وهي المدينــة العالمية الحاضنة لعشــرات الثقافات واللهجــات واللغات والمالمح، 
إذ شــكل ذلك قاعدة قوية مكنت دبي من اســتثمارها في تأســيس مكانتها على خريطة الســينما 
العالميــة، بــأن أصبحت موئال لصناع األفــالم والدراما الذين يتطلعون لتنفيذ أعمالهم في مواقع 

جديدة بالكامل على الشاشة الكبيرة.

وهو ما ترمي إليه لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني 
والسينمائي، عبر ترويجها لمختلف مواقع دبي، 
التــي جذبت أخيــًرا انتباه الفنانة البحرينية حال 
تألقــت علــى خشــبة مســرح “صيــف  إذ  التــرك، 
دبــي” فــي يوليــو الماضــي، حيــث أطّلــت علــى 
أصدقاء “مدهش”، وغّنت لهم بعًضا من أغنياتها 

المشهورة.
لإلنتــاج  دبــي  لجنــة  بّثتــه  مصــور،  مقطــع  فــي 
فــي  حســابها  علــى  والســينمائي  التلفزيونــي 
موقــع “تويتــر”، ُتطل حال الترك حاملــًة صندوًقا 
أصفــر اللــون، أشــبه بـــ “صنــدوق العجائــب”، مــا 
إن اســتقر بيــن يديها حتــى تناثــرت محتوياته، 
رحلــة  فــي  األطفــال”  “صديقــة  الفنانــة  ليأخــذ 
واســعة، طافــت بهــا أرجاء “دانــة الدنيــا”، حيث 

تعودت الغناء على خشبات مسارحها، ومرافقة 
األطفــال فــي رحــالت تشــبه حكايات “ألــف ليلة 

وليلة”، بحسب موقع البيان اإللكتروني.
“عندمــا وصلنــي الصنــدوق، لــم أكــن أعــرف مــا 
بداخلــه، ومــا إن فتحتــه حتــى اكتشــفت وجود 
كاميرا، وقطع )البازيل( الصغيرة، وأشياء أخرى، 
وأنــا متحمســة ألن أعــرف إلــى أيــن ســيأخذني 
هــذا الصندوق”، بهذا التعبيــر وصفت حال الترك 
انطــالق رحلتهــا فــي أرجــاء “دار الحــي”، والتي 
وّثقتها عدسة الكاميرا في المقطع المصور الذي 
لــم يتجــاوز طولــه دقيقــة واحــدة؛ لتحــط حــال 
التــرك رحالهــا فــي منطقــة “ســيتي ووك” بدبــي، 
حيــث غّنــت وتمايلــت ولعبــت وعاشــت مغامرة 

الغابات االستوائية.

فــي ذات المقطــع تظهــر حــال التــرك أثنــاء رحلة 
بمنطقــة  التجاريــة  المحــال  أحــد  فــي  تســّوق 
“هــب  فضــاء  فــي  ُتحّلــق  فيمــا  ووك”،  “ســيتي 
زيرو”، حيث تغني على خشبة المسرح، وتلتقط 

صــور “الســيلفي”، وتجــرب ما يفيض بــه المكان 
تعــودت  لحظــات جميلــة  ألعــاب، وتعيــش  مــن 
إدارة المــكان أن تمنحهــا لألطفــال؛ لتنتقــل حــال 

من بعده إلى “ذا غرين بالنت”.

األربعاء
31 يوليو 2019 
28 ذو القعدة 1440
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ببالغ الفخر والفرحة واالبتهاج  نرفع الى مقام 

صاحب السمو الملكي  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

األمم  منظمة  اعتماد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات   أسمى 

المتحدة مبادرة سموه باعتبار يوم الخامس من أبريل من كل عام

 » يومًا دوليًا للضمير«

بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بالطرق السلمية.

ما  يعكس  به  ونفخر  نعتز  البحرين  لمملكة  جديد  دولي  إلنجاز  وأنه 

يحظى به سموه من مكانة عربية دولية كبيرة 

تقديراً لجهود سموه المتواصلة في بناء نهضة وتقدم بلدنا العزيز 

وسعي سموه الحثيث لتعزيز التكاتف والتعاون اإلقليمي والدولي 

في جهود السالم والتنمية.

الغالي  لوطننا  وذخراً  عزاً  سموه  يحفظ  ان  وجل  عز  المولى  داعين 

مملكة البحرين فيما يوليه بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه .
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األمم  منظمة  اعتماد  بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات   أسمى 

المتحدة مبادرة سموه باعتبار يوم الخامس من أبريل من كل عام

 » يومًا دوليًا للضمير«

بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بالطرق السلمية.
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بالمنطقــة  الغواصيــن  مــن  فريــق  أنشــأ 
الخليــج  لمعالــم  متحــف  أول  الشــرقية 
تحــت مياه شــاطئ نصف القمــر بالدمام، 
للبيئــة،  صديقــة  قريــة  يضــم  والــذي 
وقطًعــا جاذبــة لألســماك؛ بهــدف إحيــاء 
البيئــة البحريــة المحتضــرة نظــًرا لنــدرة 
علــى  تســاعد  التــي  المرجانيــة  الشــعب 
علــى  المشــرف  وقــال  األســماك.  تكاثــر 
نعشــق  البشــير”نحن  مــازن  الفريــق 

الغــوص، واتفقنــا علــى االهتمام بســاحل الدمام، فنشــأت فكرة إنزال قطــع من الفايبر 
تــم تصميمهــا علــى أشــكال معالم الخليج كبــرج خليفــة والفيصليــة والمملكة وخنجر 
عمان وبرج الكويت والبحرين واألهرامات، وغيرها من القطع التي تساعد في إحياء 

البيئة البحرية”.

“معالم الخليج” بمتحف تحت الماء
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