مرسوم بقانون بالموافقة على “التقاعد”...
ومراعاة أصحاب المعاشات المحدودة
المنامة  -بنا

ص ــدر ع ــن عاهل البالد صاح ــب الجاللة الملك حمد بن عيس ــى

العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ بموجب المرسوم

ومعاشات التقاعد في القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية.
وجـــاء فـــي المـــادة الثانية أنـــه ُتوقـــف الزيادة الســـنوية على

مســـتقل فـــي كل من الصندوقين ،وال يجـــوز التصرف فيه إال

بموافقـــة المجلس األعلى للتقاعد العســـكري أو مجلس إدارة

أو تأمينـــي .وإذا تبيـــن مـــن تقريـــر الخبيـــر االكتـــواري وجود

ذلك لزيادة المعاشات بما ال يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر

آل خليفة مرس ــوم بقانون رقم ( )21لسنة  2020بشأن صناديق

كافة المعاشـــات المقررة بموجب أي قانـــون أو نظام تقاعدي
فائـــض فـــي صنـــدوق التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعيـــة أو

جاللة الملك

صنـــدوق التقاعد لضبـــاط وأفراد قوة دفـــاع البحرين واألمن

فيرحل هذا الفائض إلى حساب
بقانون رقم ( )6لســـنة ُ ،1991

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -بحســـب األحوال -ويكون
العـــام ألســـعار المســـتهلك ،مـــع مراعـــاة أصحـــاب المعاشـــات
()03
المحدودة.

 685مليون دوالر حجم التبادل
التجاري البحريني األميركي
أمل الحامد

وصلـــت قيمـــة التبـــادل التجـــاري بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة

األميركية في األشـــهر الخمســـة األولى من العام الجاري (يناير إلى مايو )2020
قياسا بنحو  1.1مليار دوالر في الفترة المقابلة من العام
 685.32مليون دوالر،
ً

 ،2019ونحـــو مليار دوالر في الفتـــرة المماثلة من العام  .2018وأظهرت أحدث
بيانـــات لمكتب اإلحصاء األميركي ،حصلت “البالد” على نســـخة منها ،أن حجم
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلدين في الفتـــرة من يناير إلى مايو مـــن العام الجاري
قياسا بالفترة
شـــهد تراجعً ا بمقدار  374.38مليون دوالر ،أي ما نســـبته 35.3%
ً
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مجلس الوزراء يوافق على  10توصيات إلصالح “التقاعد”

المرسوم يحفظ الصناديق التقاعدية إلى 2030

رب ــط الزي ــادة الس ــنوية للمع ــاش بوج ــود فائ ــض بالصنادي ــق

المنامة  -بنا

اطلـــع مجلـــس الـــوزراء علـــى المذكـــرة المرفوعة مـــن اللجنة

الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بشأن
اســـتدامة الصناديق التقاعدية ،ووافق المجلس على المذكرة
المرفوعـــة مـــن اللجنـــة والمتضمنـــة توصيـــات مجلـــس إدارة

الهيئـــة العامة للتأمين االجتماعي إلجراء  10إصالحات ،منها

 4إصالحـــات طارئة .ووافق المجلس على المذكرة المتضمنة

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

توصيـــة بإصـــدار مرســـوم بقانون بشـــأن صناديق ومعاشـــات

بين الفريـــق الحكومي ضرورة العمل

كل من رئيســـة مجلس
بعـــد بحضـــور ٍ

لإلصالحـــات الطارئـــة المتمثلـــة فـــي دمـــج صندوقـــي تقاعـــد

هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي والتـــي

الشـــورى علـــي الصالـــح ،والفريـــق

للمعـــاش التقاعدي بوجـــود فائض بالصناديـــق ،ووقف الجمع

مرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2020

التقاعديـــة من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية ،والتي

العـــام  2030ومواجهـــة التحديـــات

التقاعـــد فـــي القوانيـــن واألنظمـــة التقاعديـــة والتأمينيـــة

بالتوصيات الطارئة من مجلس ادارة

القطاع العام المدني والقطاع الخاص ،وربط الزيادة السنوية

أقرها مجلس الوزراء وصدر بشـــأنها

بيـــن المعـــاش التقاعدي والراتب ،ومنع الجمع بين المعاشـــات

لحفـــظ الصناديـــق التقاعديـــة إلـــى

من شـــأنها مد عمر الصناديـــق التقاعدية واالســـتمرار بالوفاء

التـــي تواجـــه الصناديـــق التقاعديـــة

وتـــرأس ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس

بها بهدف تمكينهـــا للوفاء بالتزاماتها

آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء
()٠٣
الذي عقد عن بُعد عبر تقنية االتصال المرئي.

وعقـــد أمـــس اجتمـــاع مشـــترك عـــن

في التزاماتها تجاه  95ألف مواطن.

مـــن خالل تعديـــل القوانيـــن الخاصة

مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد

إقرار اإلعدام بحق
اثنين قتال شرطيا
محرر الشؤون المحلية

الماليـــة ومعالجـــة العجـــز االكتواري.

مصر و “التعاون اإلسالمي”
تدينان الهجمات الحوثية

فيما مثل الســـلطة التشريعية أعضاء
هيئـــة المكتـــب بمجلســـي الشـــورى

والنواب.

()٠٦

قد تســـوء “أكثـــر فأكثر” إذا لـــم تلتزم

الدول بأساسيات التدابير االحترازية.
وقال المديـــر العام للمنظمة تيدروس
أدهانـــوم غيبريســـوس ،فـــي مؤتمـــر

والشروع بقتل آخرين ،في تفجير

صحافـــي افتراضـــي مـــن جنيـــف

وقـــع بمنطقـــة الديـــر ،بعدما نظرت

“دعونـــي أكـــون صريحـــا ،الكثيـــر مـــن

عواصم ـ وكاالت

البلدان تســـير فـــي االتجـــاه الخاطئ،

العدل نظرا لظهور أدلة جديدة في

دانـــت مصـــر ومنظمة التعاون اإلســـامي ،أمـــس االثنين ،قيام ميليشـــيات

علـــى المحكمـــة ،إذ نقضـــت الحكم

الســـعودية ،تمكن التحالف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن من اعتراضها

االســـتئناف التـــي أيـــدت الحكـــم

صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية اإلرهابية.

مجددا في طعنهما أكدت المحكمة

كذلـــك عن اعتـــراض وتدمير  6طائـــرات من دون طيار “مفخخـــة” أطلقتها

الدعـــوى لـــم تكن مطروحـــة حينها

الحوثي اإلرهابية الموالية إليران بإطالق صواريخ وطائرات مفخخة على

فـــي وقت ســـابق وأعادته لمحكمة

كلهـــا .وكان التحالف العربي أعلن ،ليل األحد االثنين ،عن اعتراض وتدمير

مجـــددا بإجماع اآلراء ،وبعد النظر

وكشـــف المتحـــدث الرســـمي باســـم التحالف العقيـــد الركن تركـــي المالكي،

مـــرة اخـــرى ســـامة الحكـــم مـــن
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الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن،

االثنيـــن من أن أزمة فيـــروس كورونا

الشـــرطي (عبدالواحد سيد محمد)

» »أعلنت وزارة العمل والتنمية
االجتماعية انتهاء إجراءات إيداع
مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن
اللحوم .وأوضحت أن إيداع المبالغ
في حسابات المواطنين سيتم غدا،
ضمن مبادرة توحيد موعد صرف
برامج الدعم الحكومي.

حميـــدان ،ووزيـــر شـــؤون مجلســـي

حذرت منظمـــة الصحة العالمية أمس

المحكمـــة الجنائية بدرجتيها بقتل

غدا
إيداع مبالغ عالوة اللحوم ً

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل

عواصم ـ وكاالت

رمضـــان عيســـى ،المدانيـــن مـــن

الناحية القانونية.

ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة ووزير

 13مليــون مصــاب بالوبــاء في العالــم ..ورقم ســيئ بأميــركا الالتينية

حســـين علـــي موســـى ومحمـــد
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الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ

“الصحة العالمية” :أزمة “كورونا” قد تسوء أكثر فأكثر

الحكـــم الصـــادر بإعـــدام المتهمين

إعـــادة النظـــر المقـــدم مـــن وزيـــر

الحكومـــي الـــذي ضـــم كال مـــن وزيـــر

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

أقـــرت محكمـــة التمييـــز أمـــس

محكمـــة التمييز ســـابقا فـــي طلب

النـــواب فوزية زينـــل ورئيس مجلس

الميليشيات لمدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

“إلى” يطلق “تنمية المواهب”

08

برنامجا
ً
» »أطلق بنك “إلى”،
افتراضيًا لتنمية المواهب
بالتعاون مع معهد
البحرين للدراسات
المصرفية والمالية ()BIBF
في الخامس من يوليو
.2020

وال يزال الفيروس العدو العام األول”.
وأضاف “إذا لم يتم اتباع األساسيات،
فإن االتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا

الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر.

بمليـــون إصابـــة في آخـــر  5أيـــام ،فيما

والمغـــرب والفيليبيـــن إلى إعادة فرض

النحو”.

جراء العـــدوى .ودفعـــت المخاوف من

فيمـــا باتـــت أميـــركا الالتينيـــة تســـجل

وال يجـــب أن تســـير األمـــور على هذا

ووفقا إلحصائيات وكالة “رويترز” ،فإن
حاالت اإلصابة بالفيروس تجاوزت 13
مليونـــا فـــي العالم ،بعد تســـجيل زيادة

وفاة ثالث نائب إيراني بـ “كورونا”

12

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

» »توفي النائب اإليراني عیسی جعفري،
بعد إصابته بفيروس كورونا
المستجد ،ليكون بذلك ثالث نائب
في البرلمان يتوفى جراء الفيروس.
وقال المتحدث باسم البرلمان
محمد حسين فرهنكي إن  9نواب
أصيبوا بالفيروس.

توفـــي أكثـــر من نصف مليون شـــخص
حصـــول موجـــة ثانيـــة مـــن اإلصابـــات

بفيـــروس كورونـــا المســـتجد عـــددا
مـــن الســـلطات وال ســـيما فـــي إســـبانيا

دوحة عراد تستقطب الرياضيين

14

» »اتجه كثيرون ممن كانوا يهتمون
بالرشاقة أو ربما ككسر الروتين،
لممارسة رياضة المشي في
دوحة عراد بجانب العديد من
األنشطة األخرى كالجري وحتى
المالكمة ورفع االثقال بمعداتهم
الخاصة في البيت.

الحجـــر المنزلـــي فـــي مناطـــق محددة،

ثاني أعلى حصيلـــة من الوفيات جراء
الوبـــاء بعـــد أوروبا ،متخطيـــة حصيلة

أميركا الشمالية.

الحد والمحرق يستأنفان دوري ناصر الممتاز

13

» »سيقص فريقا الحد
والمحرق شريط استئناف
دوري ناصر بن حمد
الممتاز للموسم الحالي
 ،2019-2020حينما
يلتقيان في الجولة  12يوم
 7أغسطس المقبل.
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جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو
ولي العهد يهنئون فرنسا بالعيد الوطني

الثالثاء  14يوليو  23 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4291
جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

القائـــد األعلى النائب األول لرئيس

عن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم له

تشهده من تطور ونمو.

بعث عاهل البـــاد صاحب الجاللة

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

الجمهوريـــة الفرنســـية الصديـــق

رئيـــس الوزراء وســـمو ولـــي العهد

ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الجمهوريـــة الفرنســـية إيمانويـــل

آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب

اليوم الوطني لبـــاده ،أعربوا فيها

المنامة  -بنا

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة

خليفـــة برقيـــات تهنئة إلـــى رئيس

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

ماكـــرون ،وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى

بموفور الصحة والســـعادة ولشعب
بالمزيد من التقدم واالزدهار.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي
نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول

وأشـــادوا فـــي برقياتهـــم بعمـــق

لرئيس مجلـــس الـــوزراء ببرقيتي

البلدين والشـــعبين الصديقين وما

الفرنسي جان كاستيكس.

العالقـــات الطيبـــة التـــي تربط بين

تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس
أبا علي خطاك الشر
بقلم :د .عبداهلل الحواج
عندما سمعت أن الرئيس القائد قد دخل إلى المستشفى إلجراء بعض الفحوصات
الطبيــة ،لــم يهــدأ لــي بــال ،ودخلت فــي حالة من الريبــة والقلق على صحة ســموه
شفاه هللا وعافاه ،يا ترى ،يا هل ترى؟ ماذا حدث بالضبط؟ لماذا هذه الفحوصات
المباغتــة؟ وكيــف يمكــن االطمئنــان علــي صحــة الرئيــس ،هــل هــي فحوصــات
اعتيادية؟ ام انها تأتي ألمر ما ال يعلمه غير هللا؟.
هللا العالــم كيــف قضيــت تلــك الليلــة؟! ،وكيــف أن الخبر قد هبط علــي كالصاعقة،
حيث األخبار ال تحمل إلينا غير سكينة االنتظار وصمت الليالي الطويلة ،وعذابات
األســئلة الحائرة .وعندما مرت الســاعات بطيئة ،ثقيلة متكاســلة ،وحين أشــرقت
شــمس اليوم التالي حاملة لنا األخبار الســارة ،والنبأ الســعيد بأن الفحوصات التي
أجريت لســموه تكللت بالنجاح ،وأن صحة األب الغالي علي ما يرام ،وما حدث ال

إشــراك معلومــات المديــن لــكل مــن لــه مصلحــة فــي إجــراءات اإلفــاس
نســـخة منها في الســـجل المنصوص

المنامة  -بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب

عليـــه في الفقرة (أ) من المادة ( )5من
هـــذا القانـــون ،أو من تاريـــخ إعالنها

قانـــون إعـــادة التنظيـــم واإلفـــاس

أن تقرر
المدنيـــة خـــاف ذلـــك .ولهـــا ْ
عنـــد ْ
وقف القرار أو األمر إلزام مقدِ م

إلـــى المـــادة ( )110مـــن ذات القانون،

أي ضرر قد يترتب على
كفيل يضمن َّ

مادة ( )56مكررًا:

خليفـــة مرســـوم بقانـــون رقـــم ()25
لســـنة  2020بتعديـــل بعـــض أحـــكام

الصـــادر بالقانـــون رقـــم ( )22لســـنة

لـــم تقـــرر محكمـــة االســـتئناف العليا

 ،2018جاء فيه:

الطعـــن بإيداع كفالة نقدية أو تقديم

يُ ســـتبدل بنصوص المواد ( )19و()30

الوقف.

المادة األولى:

الفقـــرة (ب) و( )33الفقرتيـــن (أ) و(ب)

من قانون إعـــادة التنظيم واإلفالس

مادة ( )33الفقرتين (أ) و(ب):
ُ - 1تعيِّ ـــن المحكمـــة عنـــد الموافقـــة

أنه سبحانه وتعالى قد أسبغ علي الرئيس القائد بنعمة الصحة ودوام العافية ،وأن

 ،2018النصوص اآلتية:

أكدت صحة المعلومات المطمئنة ،وان الرئيس في نعمة والحمد لله.

لـــكل مـــن المديـــن والدائنيـــن ومَ ـــن

يتـــم اإلعالن عنه لهـــذا الغرض خالل

التــي تأتــي عــن طريقها أشــرطة األحــداث ،ومشــاهد المجلس العتيــد ،وكيف كان

المشـــاركة فـــي إجـــراءات اإلفـــاس

اإلجـــراءات وذلـــك بمراعـــاة أحـــكام

البــد أن تنقلــوا لهــم معــارف وعلوم الدنيــا بأمانــة ،وأن تكون الوطنيــة والمواطنة

أميـــن التفليســـة  -علـــى المعلومـــات

وإذا لـــم يتـــم اختيار أمين التفليســـة

البيئــة النقيــة المتفانية في الحفاظ على المكتســبات ،وصــون المنجزات ،وحماية

الماليـــة واإلجـــراءات والتدابيـــر
َ
المتخـــذة ،وذلـــك كلـــه ِو ْف ًقـــا ألحكام

تعييـــن أمين تفليســـة مؤقـــت لحين

اختيار الدائنين أمينًا للتفليسة.

مناهجنا ،ودائما ما ســمعت ســموه وهو يوجهنا نحو االرتقاء بوعي المواطن ،وأن

مادة ( )30الفقرة (ب):

أو الدائنين الذيـــن يملكون ما ال يقل

التغييــر القادمــة مــن القريب قبل البعيد ،ومن اإلقليم قبل مــا هو عابر ،أو منقول،

قـــرارات وأوامـــر المحكمـــة أمـــام

تذكرت بين ما تذكرت في هجمة ثورة القلق التي انتابتني ،كيف أن ســموه يضع

خالل ثالثين يومً ـــا من تاريخ إيداع

مادة (:)19

الدائنيـــن الحاضريـــن فـــي اجتمـــاع

ال أخفي عليكم سرا أن الليلة التي سبقت نتائج الفحوصات كانت بمثابة الذاكرة

لـــه مصلحـــة فـــي الدعـــوى الحق في

ســـبعة أيام من الموافقة على افتتاح

سموه يحثنا علي الدفع بقاطرة التعليم ،قائال :األجيال الطالعة أمانة في أعناقكم،

وفـــي الحصـــول  -مـــن المحكمـــة أو

الفقرتيـــن (د) و(هــــ) من هـــذه المادة،

للجميع ،وأن يكون الجيل الطالع مشبعً ا بفكر األجداد واآلباء ،وأن ينهل من علوم

المتعلقـــة بأعمـــال المديـــن وأمـــوره

كان للمحكمـــة تعيينـــه .وللمحكمـــة

الحصــون والــدروع الواقيــة للوطن مــن األفــكار الدخيلة ،واالجتهــادات المريضة،
وتلــك العابــرة لعاداتنــا ،والمتســللة لتقاليدنــا ،والمتداخلة أو المتســربة خلســة في

هذا القانون.

يكــون للنخــب المفكــرة ذلك الــدور الطليعي في تنقية األجــواء التي تباغتها رياح

ب -يكـــون الطعـــن باالســـتئناف فـــي

عـــن  % 50من مجمـــوع الديون غير

أو قادم من من عدو ظاهر للعيان.

محكمـــة االســـتئناف العليـــا المدنيـــة

تعييـــن شـــخص مناســـب آخـــر أمينًا
للتفليســـة مع األمين المعيـــن أو ً
بدل

مصلحــة المواطــن نصــب عينيــه ،وفي عمق العمق مــن قلبه الكبيــر ،وعقله المنير،

المادة الثانية:

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل

الصـــادر بالقانـــون رقـــم ( )22لســـنة

ســموه حفظــه هللا ورعــاه يتمتع بصحة جيــدة ،وأن األخبار التي جــاءت بعد ذلك

تاريخ تعيينه.

بحســـب األحـــوال .وال يترتـــب علـــى
الطعـــن ْ
وقـــف القـــرار أو األمـــر ،مـــا

على افتتاح إجراءات اإلفالس أمينًا
لل َّت ْفليســـة أو أكثـــر يختـــاره أغلبيـــة

يعدو كونه فحصا طبيا اعتياديا ،التقطت أنفاســي ،وحمدت هللا وشــكرت فضله،

عنـــه وذلـــك خـــال ثالثيـــن يومً ا من

ُتضـــاف مـــادة جديـــدة برقـــم ()56
مكـــررًا إلـــى قانـــون إعـــادة التنظيـــم

واإلفالس الصادر بالقانون رقم ()22
لســـنة  ،2018كما ُتضـــاف فقرة ثانية
نصهما اآلتيان:

قرار بشأن عملية البيع أو التصرف.

 - 3علـــى المحكمـــة إقـــرار بيـــع جزء
رئيســـي مـــن أصـــول التفليســـة أو

التصرف فيه بعد التحقق من موافقة
الدائنين عليه واســـتيفاء المتطلبات

المنصوص عليها في المادة ( )56من
هذا القانون بالقـــدر الذي ال يتعارض

مع أحكام هذه المادة.

 - 4فـــي حال عدم موافقـــة الدائنين
على بيع أي جزء رئيســـي من أصول

بيع أو التصرف في جزء رئيسي من
ْ
أصول ال َّت ْفليسة.

التفليسة أو التصرف فيه ،فللمحكمة

بيـــع أي جـــزء رئيســـي مـــن أصـــول

التصرف بعد إجراء اإلعالن وإعطاء

 - 1يجـــب علـــى أمين التفليســـة قبل
التفليســـة “Substantial Assets
 ”of the Bankruptcy Estateأو

التصرف فيه في غير السياق المعتاد
لألعمال الحصول على موافقة لجنة
الدائنيـــن ،إن وجـــدت ،أو أغلبيـــة

الدائنين الحاضرين في اجتماع يتم

اإلعـــان عنه لهذا الغرض بشـــرط أن
يكونـــوا حائزيـــن على مـــا ال يقل عن

 % 50مـــن مجمـــوع الديـــون غيـــر

نهائيا أو
المضمونـــة التي تم قبولهـــا
ً

 - 2يجوز للجنة الدائنين إن وجدت،

مؤق ًتا.

يـــدرج تقريـــر يتضمـــن معلومـــات

المضمونـــة ،أن يطلبوا مـــن المحكمة

الحاضريـــن في االجتمـــاع من اتخاذ

 - 2يجـــب علـــى أميـــن التفليســـة أن
كافيـــة عـــن عملية البيـــع أو التصرف
فـــي ســـجل اإلفـــاس لتمكيـــن لجنة
الدائنيـــن إن وجـــدت أو الدائنيـــن

الموافقـــة على طلب إجـــراء البيع أو
فرصـــة ســـماع الـــرأي ،وذلـــك فـــي

األحوال اآلتية:

 - 1إذا كان البيـــع أو التصرف يحقق

المصلحة الفضلى ألصول التفليسة.

 - 2إذا كان البيع أو التصرف مناســـ ًبا
ً
وفقا لظروف الحال.

 - 3توصية أمين التفليسة بالموافقة

على البيع أو التصرف.

مادة ( )110فقرة ثانية:

ويُ عامل الدائنون من ذات الفئة على

قدم المساواة.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
 ُكل فيما يخصه  -تنفيذ أحكام هذاالقانـــون ،ويُ عمل به مـــن اليوم التالي

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وضميــره المحــب لــكل ذرة من تــراب هذا الوطن ،وكل من نشــأ وتربي فوق تراب
هذا الوطن.
دمــت ذخــرً ا وســندً ا ،ونبراســا لنــا يا طويــل العمر ،شــفاك هللا وعافاك ،وســدد على
طريق الخير خطاك ،من أجل بحرين أجمل وأكمل ،ومن أجل أمة أحبتك ،وشعب
مضــى علــى طريــق النمــاء خلفكــم ،وحمــدً ا للــه علــى ســامتكم ،وتهنئتــي القلبية
الخالصــة للقيــادة والشــعب بــدوام نعمــة االســتقرار واالزدهــار لمملكتنــا الحبيبــة
البحرين.

إدراج مصروفات بـ  177.3مليون دينار لمواجهة كورونا
المنامة  -بنا

صـــدر عن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك

ً
دينارا (مائة وسبعة وسبعون
()177,360,117
ً
ً
مليونـــا وثالثمائة وســـتون ألفا ومائة وســـبعة

ضمـــن الميزانيـــة العامة للدولة للســـنة المالية

لميزانيـــة الســـنة الماليـــة  2020المعتمـــدة

حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم
( )22لســـنة  2020بـــإدراج مصروفـــات طارئـــة

 ،2020جاء فيه:

المادة األولى:
ُتـــدرج المصروفـــات الطارئـــة الناتجـــة عـــن
تداعيـــات

فيـــروس

كورونـــا

المســـتجد

( )COVID-19وتبعاتـــه والمقـــدرة بمبلـــغ

القائد العام يلتقي عبداهلل بن أحمد
اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

ورحـــب القائد العام لقـــوة دفاع البحرين

آل خليفـــة نائـــب األميـــن العـــام لمجلـــس

الدفـــاع األعلـــى وكيـــل وزارة الخارجيـــة

الدفـــاع األعلـــى وكيـــل وزارة الخارجيـــة
للشـــؤون الدوليـــة رئيـــس مجلـــس أمناء

مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات” الشـــيخ

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

بالقانون رقم ( )11لسنة .2019

المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراء – ٌ
كل

فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،ويُ نشـــر في

الجريدة الرسمية

مرسوم يجيز إنشاء األندية في شكل شركات تجارية
المنامة  -بنا

الرفاع  -قوة الدفاع

المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد

ً
دينـــارا) ضمـــن المصروفـــات اإلجماليـــة
عشـــر

بســـعادة نائـــب األميـــن العـــام لمجلـــس

للشـــؤون الدوليـــة رئيـــس مجلـــس أمناء

مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية
والدوليـــة والطاقـــة ،وتـــم خـــال اللقـــاء
بحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات

االهتمام المشترك.

 ...ويلتقي الملحق البحريني العسكري في بريطانيا
الرفاع  -قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بن

أحمد آل خليفة في القيادة العامة أمس الملحق العســـكري في ســـفارة مملكة

البحرين لدى المملكة المتحدة العميد الركن أحمد الرويعي.

صـــدر عـــن عاهل البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك

حمـــد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم بقانون رقم
( )24لســـنة  2020بإضافـــة مـــادة جديـــدة برقـــم
ً
مكـــررا) إلـــى قانـــون الجمعيـــات واألنديـــة
(62

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضـــة والمؤسســـات

الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
 ،1989جاء فيه:

المادة األولى:
ُتضـــاف إلـــى قانـــون الجمعيـــات واألنديـــة

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
فـــي ميـــدان الشـــباب والرياضـــة والمؤسســـات

الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
ً
مكـــررا) ،نصهـــا
 ،1989مـــادة جديـــدة برقـــم (62
اآلتي:

“اســـتثناء من أحـــكام هذا القانون ،يجوز إنشـــاء
ً
ً
أنديـــة في شـــكل شـــركات تجارية وفقـــا لقانون

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )21لسنة  ،2001على أن يتم قيدها في السجل

المعد لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور
قـــرار مـــن الوزيـــر المختص .كمـــا يجـــوز لألندية
ً
وفقا
تغيير كيانها القانوني إلى شـــركات تجارية
للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار

من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويصـــدر الوزيـــر المختص بالتنســـيق مـــع الوزير
ً
قـــرارا بتحديـــد شـــكل
المعنـــي بشـــئون التجـــارة

الشـــركات التي يجوز لألندية اتخاذها ،والقواعد
المنظمـــة لعملها بما في ذلـــك قواعد العمل الفني
واإلداري وآليـــة الرقابـــة عليهـــا ،وذلـــك كله بما ال

يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية”.

التصرف في جزء من

احتياطي األجيال
المنامة  -بنا

صدر عـــن عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

حمد بن عيســـى آل خليفة مرسوم بقانون رقم
( )23لســـنة  2020بشـــأن التصرف في جزء من

أموال حساب احتياطي األجيال القادمة ،جاء
فيه:

المادة (:)1

يُ وقـــف االقتطاع من إيـــرادات النفط المرصود
ً
وفقا
لصالح حساب احتياطي األجيال القادمة
لنـــص المـــادة ( )1مـــن القانـــون رقم ( )28لســـنة

 2006بشـــأن االحتياطـــي لألجيـــال القادمـــة،

وذلـــك بصفـــة مؤقتة حتى نهاية الســـنة المالية
.2020

المادة (:)2

يُ ســـتقطع مبلـــغ وقـــدره ( )450,000,000دوالر

أمريكـــي (أربعمائـــة وخمســـون مليـــون دوالر

أمريكي) من حساب احتياطي األجيال القادمة
لمـــرة واحدة فقـــط ،ويُ خصص لدعـــم الميزانية

العامـــة للدولة خالل المدة المتبقية من الســـنة
الماليـــة  ،2020وذلـــك للحـــد مـــن التداعيـــات

الماليـــة الطارئـــة الناتجـــة عن فيـــروس كورونا
المســـتجد ( ،)COVID-19علـــى أن يتـــم العمـــل

على تغطيـــة هذا المبلغ عند انتهـــاء التداعيات

المالية الطارئة.
المادة (:)3

يُ صدر وزير المالية واالقتصاد الوطني القرارات

والتعاميم الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مرسوما بالموافقة على تعديالت “التقاعد”
جاللة الملك يصدر
ً

مـــــــــــراعـــــــــــاة أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــمـــــــعـــــــاشـــــــات الـــــــمـــــــحـــــــدودة
االشـــتراكات التقاعدية ،ويؤدى عنهم االشـــتراكات

المنامة-بنا

الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم بقانون رقم ( )21لســنة  2020بشــأن صناديق ومعاشــات التقاعد في القوانين

المادة الخامسة:

واألنظمة التقاعدية والتأمينية ،جاء فيه:

مـــع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـــد ينـــص عليها أي
ُتوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة

بالمرســـوم بقانون رقم ( )24لسنة  ،1976والمرسوم

وإذا تبين من تقرير الخبير االكتواري وجود فائض

الـــوزراء ومن في حكمهم ومكافـــآت تقاعد أعضاء

صنـــدوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين

قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر .كما ال يجوز

المادة األولى:
يُ دمـــج ٌ
كل مـــن صنـــدوق تقاعد موظفـــي الحكومة

بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.

بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي

فـــي صنـــدوق التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعية أو

المنشـــأ بموجـــب القانـــون رقـــم ( )13لســـنة 1975

الحكومـــة ،وصنـــدوق التأمينـــات االجتماعيـــة

المنشـــأ بموجب قانون التأميـــن االجتماعي الصادر
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم ( )24لســـنة  ،1976فـــي

صندوق واحد يُ نشـــأ لهذا الغرض يســـمى “صندوق

التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعية” ،وتتولـــى الهيئة

العامة للتأمين االجتماعي إدارة هذا الصندوق.

واألمـــن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشـــأ
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم ( )6لســـنة ،1991

فيرحـــل هـــذا الفائض إلى حســـاب مســـتقل في كل
ُ

من الصندوقين ،وال يجوز التصرف فيه إال بموافقة
المجلس األعلى للتقاعد العســـكري أو مجلس إدارة

وتتكـــون مـــوارد صنـــدوق التقاعـــد والتأمينـــات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -بحسب األحوال-

والرســـوم واإلعانـــات التي تـــؤدى لصنـــدوق تقاعد

الزيـــادة فـــي المؤشـــر العام ألســـعار المســـتهلك ،مع

االجتماعيـــة مـــن جميـــع االشـــتراكات والمبالـــغ
موظفـــي الحكومـــة المنشـــأ بموجـــب القانـــون رقم

( )13لســـنة  1975بشـــأن تنظيم معاشات ومكافآت

التقاعـــد لموظفي الحكومـــة ،وصنـــدوق التأمينات

االجتماعيـــة المنشـــأ بموجـــب قانـــون التأميـــن
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم ()24

لســـنة  ،1976وحصيلـــة اســـتثمار أموالـــه والمـــوارد

األخـــرى الناتجـــة عـــن نشـــاطه ،وأية مبالـــغ تقرر أو
ً
طبقا للقوانين ذات الصلة.
تؤدى له
المادة الثانية:

ويكون ذلك لزيادة المعاشـــات بما ال يتجاوز نســـبة
مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
المادة الثالثة:

لســـنة  ،1976وقانـــون التأمين االجتماعـــي الصادر

قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )24لسنة .1976

وتـــؤول إلـــى صنـــدوق التقاعـــد والتأمينـــات

أو المكافأة الشـــهرية متى كانوا خاضعين لالشتراك

االجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.

طبقا ألي من القوانين أو األنظمة المشار إليها.

المادة السادسة:

وال يســـري الحظـــر الـــوارد في الفقرة الســـابقة على

يُ صـــدر المجلـــس األعلـــى للتقاعد العســـكري ووزير

المعاش المســـتحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو
جاللة الملك

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بنـــاءً علـــى موافقـــة

يكـــون لصاحب المعاش المســـتحق بموجب أي من
ٍ
القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل

بحســـب األحـــوال -القرارات الالزمـــة لتنفيذ أحكام

بسبب صلة القرابة.
المادة الرابعة:

اســـتثناءً مـــن أحكام القانون رقم ( )13لســـنة 1975
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومـــة ،وقانـــون تنظيـــم معاشـــات ومكافـــآت

بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي

واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم ()11

االشـــتراكات التأمينيـــة التـــي يلتـــزم بهـــا بموجـــب

الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو األجر

لســـنة  ،1976وقانـــون التأمين االجتماعـــي الصادر

التقاعـــد لضبـــاط وأفـــراد قـــوة دفـــاع البحريـــن

تتجـــاوز ثالثـــة أمثالهـــا ،كل صاحب عمـــل لم يؤدي

مجلسي الشـــورى والنواب والمجالس البلدية ،وأي

ال يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة

الحكومـــة ،وقانـــون تنظيـــم معاشـــات ومكافـــآت

القيمـــة الكلية لالشـــتراكات التي لم يتم تأديتها وال

بقانـــون رقـــم ( )45لســـنة  2018بشـــأن نظـــام تقاعد

التقاعـــد لضبـــاط وأفـــراد قـــوة دفـــاع البحريـــن

بموجـــب أحـــكام القانـــون رقـــم ( )13لســـنة 1975

قانـــون آخـــر ،يُ عاقب بالغرامة التـــي ال تقل عن مثل

واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم ()11
بالمرســـوم بقانون رقم ( )24لسنة  ،1976والمرسوم
بقانـــون رقـــم ( )45لســـنة  2018بشـــأن نظـــام تقاعد

الـــوزراء ومن في حكمهم ومكافـــآت تقاعد أعضاء
مجلســـي الشـــورى والنـــواب والمجالـــس البلديـــة،

غيـــر خاضع لـــذات القانـــون الذي اســـتحق المعاش
بموجبه ،أن يتخذ أحد الخيارات اآلتية:

مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي -
هذا القانون ،بما يشـــمل تحديد أصحاب المعاشات
المحـــدودة ،وتنظيـــم أوضـــاع أصحـــاب المعاشـــات
بالنســـبة لالشـــتراكات المســـددة عـــن مـــدة الخدمة

 - 1ضـــم مـــدة خدمتـــه الســـابقة إلـــى مـــدة خدمته
ً
وفقا للقواعد المنصوص عليها في
الجديـــدة ،وذلك

الجارية.

القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية.
 - 2اســـتمرار صـــرف المعـــاش المســـتحق عـــن مدة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع
البحريـــن والـــوزراء والمعنييـــن – ُكل فيما يخصه–

أو مكافـــأة عـــن خدمتـــه الجديـــدة ال يـــؤدى عنهـــم

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

خدمتـــه الســـابقة مـــع تحصلـــه علـــى راتـــب أو أجر

المادة السابعة:

تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويُ عمل به من أول الشهر

الموافقة على  10توصيات إلصالح قانون التقاعد

مــجــلــس الـــــــــوزراء يــهــنــئ ســـمـــو األمــــيــــر خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان بـــنـــجـــاح الــفــحــوصــات

المنامة  -بنا

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء

صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي:
هنـــأ مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

خليفـــة رئيـــس الـــوزراء علـــى ســـامة

الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه
والتـــي تكللـــت بحمـــد مـــن هللا وبفضلـــه

ســـبحانه وتعالـــى بالتوفيـــق والنجـــاح،

ربط زيادة الـ % 3
السنوية بوجود
فائض بالصناديق

ســـائال المجلـــس المولـــى عـــز وجـــل بأن

يمـــن على ســـموه موفور الصحـــة وتمام

العافيـــة وطول العمر؛ لمواصلة مســـيرة
العطـــاء والبذل فـــي هذا الوطـــن الغالي
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــاد

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفة.

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مجلـــس الـــوزراء فـــي قيـــادة الفريـــق

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا،
والتـــي نالـــت إعجـــاب العالـــم ومنظماته

المختلفة ،حيث تمكنت البحرين موازاة

بعدهـــا اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء آخر

اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــع اســـتمرار

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)١٩حيـــث

المجلـــس بالحـــس الوطنـــي المســـؤول

تطـــورات ومســـتجدات التعامـــل مـــع
أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن االعتـــزاز

بنجـــاح مملكة البحرين فـــي التعامل مع
هـــذه الجائحة علـــى صعيـــد اإلجراءات

الوقائيـــة االســـتباقية أو علـــى صعيـــد

تخفيف وطأتها على االقتصاد الوطني،
وكان هدفهـــا األســـمى صحـــة المواطـــن

وحيـــا المجلـــس بالتقديـــر
ومعيشـــته،
َّ
والعرفـــان الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب

منع الجمع
بين المعاشات
التقاعدية من
أي من الصناديق
التقاعدية

الحيـــاة بصورتهـــا الطبيعيـــة ،وفيما نوه
لدى المواطنين في االلتزام باإلجراءات
االحترازيـــة ،فقـــد أهـــاب بالمواطنيـــن
بعـــدم التهـــاون بهـــذه اإلجـــراءات ،ومن

أهمهـــا التباعـــد االجتماعـــي وارتـــداء

سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

كمامـــات الوجه ،وكلـــف األجهزة المعنية

كل في اختصاصه بالتشـــدد في تطبيق

مرتبتهـــا الثانيـــة عربيـــا وإقليميـــا ضمن

مـــن جانب آخـــر ،رحب مجلـــس الوزراء

اإللكترونيـــة  2020وتصنيـــف المملكـــة

اإلجراءات الخاصة بذلك.

باستمرار محافظة مملكة البحرين على

وقف تحويل
إيرادات النفط
المرصودة لصالح
احتياطي األجيال
حتى نهاية 2020

نتائـــج تقرير األمـــم المتحـــدة للحكومة
فـــي فئـــة الـــدول ذات المؤشـــر العالـــي

تضمين منهج
المواطنة
مفاهيم حول
دور النائب ودور
مجلس النواب

جدا في مجـــال التطور العـــام للحكومة

اإللكترونية .بعدها أدان مجلس الوزراء
استهداف الميلشيات الحوثية اإلرهابية
للمدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة فـــي

الموافقة على
الدمج الطارئ
لصندوقي تقاعد
القطاعين العام
المدني والخاص

المملكـــة العربية الســـعودية بالصواريخ
الباليســـتية والطائـــرات المفخخة ،ونوه
المجلـــس بنجـــاح قـــوات تحالـــف دعـــم

الشـــرعية فـــي اعتراضهـــا وتدميرهـــا،

استقطاع 450
مليون دوالر من
احتياطي األجيال
لدعم الميزانية
العامة للدولة

وأكد وقوف مملكـــة البحرين وتضامنها

مع المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة
في مواجهة أي محاولة تســـتهدف أمنها
واستقرارها.

إشادة بجهود
سمو ولي العهد
في قيادة الفريق
الوطني للتصدي
للفيروس

قرارات المجلس
وقـــد أدلـــى األمين العام لمجلـــس الوزراء

المتضمنـــة توصيـــة بإصـــدار مرســـوم

المالـــي بالتنســـيق مـــع مجلـــس إدارة

األجيـــال القادمـــة بصفـــة مؤقتـــة حتـــى

الخاضعين لقانون السجل التجاري.

مجلـــس الـــوزراء التـــي عقـــدت عـــن بعـــد

فـــي القوانيـــن واألنظمـــة التقاعديـــة

اإلصالحـــات المســـتعجلة األخـــرى وفـــق

مبلغ وقدره  450مليون دوالر من حساب

الملكـــي رئيس الوزراء لـــوزراء الخدمات

ياســـر بـــن عيســـى الناصـــر عقـــب جلســـة

بتقنية االتصال المرئي بالتصريح التالي:
نظـــر مجلـــس الـــوزراء فـــي المذكـــرات

المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ

بشأنها من القرارات ما يلي:

بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد
والتأمينيـــة لإلصالحات الطارئة المتمثلة
في دمـــج صندوقي تقاعد القطـــاع العام

المدنـــي والقطاع الخاص ،وربـــط الزيادة

الســـنوية للمعـــاش التقاعـــدي بوجـــود

أوال :اطلع مجلس الـــوزراء على المذكرة

فائـــض بالصناديـــق ،ووقـــف الجمـــع بيـــن

الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي

بيـــن المعاشـــات التقاعديـــة مـــن أي مـــن

المرفوعـــة مـــن اللجنة الوزارية للشـــؤون
بشـــأن اســـتدامة الصناديـــق التقاعديـــة،

ووافق المجلس علـــى المذكرة المرفوعة
من اللجنة والمتضمنـــة توصيات مجلس
إدارة الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي
إلجراء  10إصالحـــات ،منها  4إصالحات
طارئـــة .ووافـــق المجلـــس علـــى المذكرة

المعاش التقاعـــدي والراتب ،ومنع الجمع
الصناديـــق التقاعديـــة والتأمينية ،والتي
من شـــأنها مد عمـــر الصناديـــق التقاعدية

واالســـتمرار بالوفاء فـــي التزاماتها تجاه
 95ألف مواطن.

كمـــا كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية

للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن

الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي؛ لبحث
توصيـــات مجلـــس إدارة الهيئـــة الـــواردة
فـــي المذكـــرة بمـــا يســـهم فـــي اســـتدامة

الصناديـــق التقاعدية والتأمينية وقدرتها
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا ومناقشـــتها مع

الســـلطة التشـــريعية إلصدار التشـــريعات
الالزمة بصفة االستعجال.

نهايـــة الســـنة الماليـــة  ،2020واســـتقطاع
احتياطـــي األجيال القادمـــة لمرة واحدة

فقط؛ لدعم الميزانية العامة للدولة خالل

المـــدة المتبقية من الســـنة المالية ،2020
والموافقـــة أيضـــا علـــى إصـــدار مرســـوم
بقانـــون بشـــأن التصـــرف فـــي جـــزء مـــن

أموال حساب احتياطي األجيال القادمة.

ثانيا :وافق مجلس الوزراء على المذكرة

ثالثا :وافق مجلس الوزراء على مشروع

الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي

التي تحدد المستفيد النهائي وفقا ألفضل

المرفوعـــة مـــن اللجنة الوزارية للشـــؤون
بشـــأن التصـــرف فـــي جـــزء مـــن أمـــوال

حســـاب احتياطـــي األجيـــال القادمة من
خـــال وقـــف تحويـــل إيـــرادات النفـــط

المرصـــودة لصالـــح حســـاب احتياطـــي

قـــرار يضع الضوابـــط والمعايير والقواعد

الممارســـات والمعايير المتعلقة بتحسين
االمتثـــال الضريبـــي الدولـــي ومكافحـــة

غســـل األموال وتمويل اإلرهاب ،ويسري
القـــرار على كافة األشـــخاص المســـجلين

اقتـــراح برغبـــة لتضمين منهـــج المواطنة

رابعـــا :امتثـــاال لتكليـــف صاحـــب الســـمو

مفاهيـــم حـــول دور النائـــب والـــدور

بزيـــارة قـــرى المنطقـــة الغربيـــة ،فقـــد

ســـابعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى رد

اطلـــع المجلـــس علـــى نتائـــج زيـــارة وزير

شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء إلى تلـــك القرى

واحتياجاتهـــا وإدراج تلـــك االحتياجـــات
ضمـــن خطـــة هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء؛

لتنفيذها.

التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة يتعلـــق

بإنشاء متحف للرياضيين.

وفـــي بند التقارير الوزارية ،أخذ المجلس
علمـــا بنتائـــج االجتمـــاع الـــوزاري لمنتدى
التعـــاون العربـــي الصينـــي وذلـــك مـــن

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

خـــال تقريـــر وزير الخارجيـــة ،كما أطلع

العامـــة عبـــر مـــا تقـــوم بـــه وزارة التربيـــة

والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي أعمـــال القمة

اقتـــراح برغبـــة لتطويـــر مكتبـــة الرفـــاع

والتعليـــم بتزويدهـــا بكافـــة المراجـــع
والكتـــب فـــي شـــتى المجـــاالت المعرفية

والخدمات اإللكترونية.

سادســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

المجلس على نتائج مشـــاركة وزير العمل
اإلقليمية لمنظمـــة العمل الدولية ،ونتائج

اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة
مـــن خـــال تقريـــر وزيـــر شـــئون الشـــباب

والرياضة.
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مزيدا من برقيات التهنئة
سمو رئيس الوزراء يتلقى
ً

بــــمــــنــــاســــبــــة نـــــجـــــاح الـــــفـــــحـــــوصـــــات الــــطــــبــــيــــة االعــــتــــيــــاديــــة

المنامة  -بنا

ً
مزيــدا من
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة

الصحـــة والعافيـــة ،ســـائال هللا تعالـــى أن يحفـــظ

برقيــات التهنئــة مــن كبار المســؤولين والوزراء ومن رؤســاء البعثــات الدبلوماســية بالمملكة

بالغ الســـعادة والسرور بنجاح الفحوصات الطبية

ســـموه وأن يســـبغ عليه موفور الصحة والسعادة

المعتادة لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء،

خطاه لمواصلة مســـيرة البنـــاء والتنمية والتقدم

ســـموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مســـيرة

والعمـــر المديـــد ،وأن يســـدد علـــى طريـــق الخيـــر

داعية هللا تعالى أن يحفظ سموه وأن يديم على

واالزدهـــار لمملكة البحرين في ظـــل العهد الزاهر

الخير والعطاء لمملكة البحرين.

وأعـــرب كبار المســـؤولين والمواطنين عن أطيب

كمـــا رفع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة الفريق

وتقدم سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر

البحريـــن ،خالـــد نجيبـــي ،بالـــغ التحيـــة والتقدير

رئيـــس الوزراء بهذه المناســـبة الميمونة وخالص

خالـــص التهانـــي وأطيـــب التبريـــكات لصاحـــب

العربيـــة هشـــام الجودر ،بأســـمى التهاني وأصدق

بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبية ،ســـائال هللا

الفحوصـــات الطبية التي أجراها ســـموه وتكللت
بفضـــل مـــن هللا بالنجـــاح ،ســـائالً هللا تعالـــى أن

الفحوصـــات الطبية ،ســـائال هللا العلـــي القدير أن
يحفظ ســـموه ً
عزا وذخـــرا للوطن وأن ينعم عليه

والعافيـــة والعمر المديد ،وأن يكلل جهود ســـموه

والســفراء البحرينييــن ،ومــن الوجهــاء والمواطنيــن فــي مملكــة البحريــن ،بمناســبة نجــاح

الفحوصــات الطبيــة االعتياديــة التــي أجراهــا ســموه ،وتكللــت بفضــل هللا وحمــده بالنجــاح
والتوفيق.

تهانيهـــم وتبريكاتهـــم لصاحـــب الســـمو الملكـــي

تمنياتهـــم لســـموه بموفـــور الصحـــة والســـعادة،
مقرونـــة بالدعـــاء إلـــى المولـــى القديـــر أن يحفظ
ً
ً
وســـندا لمملكـــة
ذخـــرا
ســـموه ويمـــد فـــي عمـــره

البحرين وشـــعبها الوفي لمواصلة مســـيرة الخير
والعطاء والتقدم واالزدهار.

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،

العربيـــة والمنـــدوب الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،بمناســـبة نجاح

التبريـــكات لمقـــام ســـموه الكريم بمناســـبة نجاح

يحفـــظ ســـموه ويديـــم عليـــه موفـــور الصحـــة
ً
ً
وســـندا
ذخرا
والعافيـــة وطـــول العمـــر ،ويجعلـــه

من جانبه؛ أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين

للبحرين وشعبها .

عن أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،صاحب السمو

المشير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الموقر ،بمناســـبة

نجاح الفحوصات الطبية االعتيادية التي أجراها

وهنـــأت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار

الملكي رئيس الوزراء بمناسبة نجاح الفحوصات

الطبية االعتيادية لسموه ،داعية المولى عز وجل

ســـموه ،وتكللـــت بحمـــد هللا بالتوفيـــق والنجاح،
ً
داعيـــا المولى العلي القدير أن يحفظ ســـموه وأن

يحفظـــه لمواصلة مســـيرة العطـــاء والتطوير كي

علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه لمـــا فيه خيـــر وتقدم

واالزدهار بما حققه سموه لها من إنجازات ورقي

يديـــم عليـــه نعمة الصحة والســـعادة ،وأن يســـدد
الوطن والمواطنين.

أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن
تبقي مملكة البحرين ســـائرة علـــى طريق التقدم

وتقدم.

وتقـــدم رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشيخ

آل خليفـــة ،بأســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات

عن نفســـه وبالنيابة عـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة

اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد

أحمـــد بن علـــي بن عبـــدهللا آل خليفـــة ،باألصالة

لســـموه بنجـــاح الفحوصـــات الطبية التـــي تكللت
ً
معبرا عن خالص
بفضـــل هللا وعنايته بالتوفيـــق،

القلبيـــة لصاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء،

لســـموه بموفور الصحة والعافية ،وأن يديم على

فئاته وشرائحه يتضرع الى هللا أن يحفظ سموه

سعادته على ما أنعم هللا به على سموه من نعمة
ً
متضرعا إلى لله تعالى بالدعاء
الصحة والعافية،
سموه السعادة والعمر المديد وأن يشمله بعنايته

لمواصلة مسيرة سموه الميمونة والحافلة بالخير
واإلنجـــاز لتلبية تطلعات شـــعب مملكـــة البحرين

الوفي.

لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.

وكافة منتسبي نادي المحرق ،عن خالص التهاني
على ما أنعم هللا به على ســـموه من نعمة الصحة
ً
مضيفـــا أن شـــعب البحريـــن بمختلـــف
والعافيـــة،
وأن يســـبغ على ســـموه موفور الصحـــة والعافية
وطـــول العمـــر لمواصلـــة عطـــاء ســـموه المخلص

والسخى للوطن وشعب البحرين.

ورفع مستشـــار جاللة الملك للشؤون االقتصادية

بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد

سمو رئيس الوزراء

لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار.

حســـن فخرو ،أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات
لســـموه بمناســـبة نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة
الموفقة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح ،داعيا
المولـــى عز وجل أن يحفظ ســـموه ويديمه ذخرا
لمواصلة عطاء ســـموه العظيم في خدمة الوطن
العزيـــز ،وأن يمن على ســـموه بالمزيد من الصحة
والعافية والسعادة وطول العمر.
فيمـــا قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
جميـــل حميـــدان إن نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة
التي أجراها ســـموه والتي تكللت بالنجاح بفضل
هللا ســـبحانه وتعالـــى وتوفيقـــه أدخلـــت البهجة
والســـعادة الغامرة في نفوسنا بسالمة سموه من
كل ســـوء ،ســـائالً المولى عز وجل بأن يمد سموه

وعبـــر الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة

محمد بـــن دينة ،عن خالص التهانـــي والتبريكات
لسموه بهذه المناسبة الغالية ،سائالً هللا تعالى أن

يمن على سموه بموفر الصحة والعافية لمواصلة
مســـيرة البناء والبذل والعطاء في ظل المســـيرة

التنمويـــة الشـــاملة لحضرة صاحـــب جاللة عاهل
البالد المفدى.

وتقـــدم رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين

ســـمير ناس ،بأسمى آيات التبريكات لسموه بهذه

المناســـبة الغالية ،مقرونة بالدعاء إلى هللا تعالى
أن ينعـــم على ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافية
وطـــول العمـــر ،وأن يســـدد خطـــاه ويبقيـــه ذخرا
ً
وسندا لمملكة البحرين شعبها.

وهنأت رئيس االتحاد العالمي لصاحبات االعمال

بطـــول العمر وموفور الصحـــة والعافية لمواصلة

والمهـــن البحرينيـــة وأعضـــاء مجلـــس إدارتـــه

والتنمية والتطوير ،في ظل العهد الزاهر لحضرة

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بمناســـبة نجـــاح

ورفع ســـفير ســـلطنة عمـــان لدى مملكـــة البحرين

ســـموه ويبقيـــه ذخرا لمملكـــة البحريـــن لمواصلة

خالـــص تهانيه القلبية مقرونـــة بتمنياته الصادقة

وأعربـــت رئيـــس مجلس ســـيدات االعمال العرب

مســـيرة العمـــل الوطنـــي ومشـــروعات البنـــاء

الشـــيخة هنـــد بنـــت ســـلمان آل خليفـــة ،صاحـــب

صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.

الفحوصـــات الطبية ،داعيـــة هللا تعالي أن يحفظ

وعميـــد الســـلك الدبلوماســـي عبـــدهللا المديلوي،

مسيرة الخير والعطاء.

لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بموفور

الشيخة حصة سعد العبدهللا السالم الصباح ،عن

ورفـــع النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة
مقرونـــة بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات لســـموه

العلـــي القديـــر أن يديم على ســـموه نعمة الصحة
المخلصة بالتوفيق والســـداد لما فيه خير وتقدم
وازدهار الوطن.

وأعربـــت األمين العـــام لمجلس ســـيدات األعمال
العـــرب خيريـــة الدشـــتي ،عـــن خالـــص التهانـــي
والتبريـــكات إلـــى مقـــام ســـموه بهـــذه المناســـبة

الطيبـــة ،داعيـــة البـــاري عز وجـــل أن يديـــم على

سموه نعمة الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة
الخير واالزدهار.

كما تقدم رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق
العمـــل الوطنـــي ،أحمـــد جمعـــة واألمانـــة العامـــة
ومنتســـبي الجمعيـــة ،بأحـــر التهانـــي والتبريكات

لمقام صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء على
هذه المناسبة المبهجة بنجاح الفحوصات الطبية
من هللا بها على سموه.
التي َ

وقـــال :نبـــارك ألفـــراد العائلـــة الكريمـــة وشـــعب

البحرين الوفي هذا الخبر الســـعيد بنعمة الصحة
من المولـــى بها على ســـموه ،ونتطلع للباري
التـــي َ
القديـــر أن يحفـــظ ســـموه ويرعـــاه ويديـــم عليـــه

الســـعادة ،داعيـــا الولي عز وجل أن يجعل ســـموه
ً
ً
ً
مضيفـــا أن خبـــر نجـــاح
وســـندا للبحريـــن،
ذخـــرا
الفحوصـــات الطبيـــة لســـموه أشـــاع في نفوســـنا
األمـــل والتفـــاؤل والخيـــر ،ســـائالً هللا تعالـــى أن

يمد ســـموه بطول العمـــر لمواصلة مســـيرة البناء
والعطاء.

تعزيز الرقابة المرورية لضمان سالمة مستخدمي الطريق
سمو محافظ الجنوبية :دور فاعل للبرامج األمنية في توثيق الشراكة مع “الداخلية”

المنامة  -وزارة الداخلية

تـــرأس ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن
خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ المحافظـــة
الجنوبيـــة  ،اجتمـــاع اللجنـــة األمنيـــة “عن
بعـــد”  ،بحضـــور العميـــد عيســـى ثامـــر
الدوســـري نائـــب المحافـــظ وعـــدد مـــن
الضباط من ممثلي اإلدارات األمنية.
وفي مستهل االجتماع ،أشاد سمو محافظ
المحافظـــة الجنوبيـــة بتوجيهـــات الفريق
أول معالـــي الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل
خليفـــة وزير الداخلية في متابعة البرامج
والمبادرات الهادفة وترسيخ دعائم األمن
فـــي كافة مناطق المحافظة بالشـــراكة مع
كافـــة اإلدارات األمنية واتخاذ اإلجراءات
والتدابير الالزمة.
وقـــد اطلـــع ســـمو محافـــظ المحافظـــة
الجنوبية على الخطط المتعلقة بانسيابية
الحركـــة المروريـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع
اإلدارة العامة للمرور في عدد من المناطق
كمجمع ( )911في الرفاع الشرقي  ،وشارع
ً
موضحـــا
مشـــتان ومنطقـــة النويـــدرات ،

إقامة سلسلة من
حمالت التطهير
في منطقتي
الزالق والرفاع
ســـموه أهميـــة تعزيـــز الرقابـــة المروريـــة
وذلك لضمان سالمة مستخدمي الطريق.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية

مـــن جانبـــه أكـــد العقيد عـــادل الدوســـري
مديـــر إدارة العمليـــات والمراقبة المرورية

والتنســـيق المشـــترك مـــع اإلدارة العامـــة

المحافظ ــة في إقام ــة الملتقي ــات والندوات

على التعاون والتنسيق مع المحافظة من

للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة وبرنامـــج
ً
“معـــا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان ،حيث

االفتراضي ــة الت ــي تعك ــس أوج ــه التع ــاون

باإلدارة العامة للمرور ،أن اإلدارة حريصة
خـــال توفير الدوريـــات المرورية لتنظيم
الحركـــة المرورية والحـــد من االزدحامات

المدنـــي و المتطوعيـــن ،حيـــث تـــم إقامة

خـــال بذل الجهـــود لضمان أمن وســـامة

وضمـــن جهـــود المحافظـــة الجنوبيـــة في

الزالق والرفاع والحمالت التي سوف يتم

ومن جانب آخر  ،اســـتعرض سمو محافظ

ســـموه خطـــة “التطهيـــر االحتـــرازي” التي

مناطق المحافظة الجنوبية ،والتي تسهم

في مختلف مناطق المحافظة.

سلســـلة من حمالت التطهير في منطقتي

مكافحـــة فيـــروس كورونـــا  ،اســـتعرض

إقامتها خـــال الفترة القادمة في مختلف

تقام بالشـــراكة مـــع اإلدارة العامـــة للدفاع

فـــي تفعيل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية من

األهالي والمواطنين.

المحافظة الجنوبية نتائج الملتقى األمني
االفتراضـــي الـــذي أقيـــم تزامنا مـــع اليوم

العالمـــي لمكافحـــة المخـــدرات بالتعـــاون

المتبادل في تعزيز األمن بين أفراد المجتمع.

أكـــد ســـموه أن إقامة الفعاليـــات والبرامج
ً
ً
رائدا في توثيق
جانبا
األمنية الهادفة يعد

من ممثلـــي اإلدارات األمنيـــة بالدور الذي

الشـــراكة األمنيـــة مـــع اإلدارات األمنيـــة

يقوم به ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن

المعنية بوزارة الداخلية.

خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ المحافظـــة

م ــن جانبه أش ــار الرائد حم ــد المهيزع رئيس

الجنوبية فـــي متابعة المبـــادرات األمنية،

ش ــعبة اإلع ــام الجنائ ــي ب ــاإلدارة العام ــة

وســـعي ســـموه إلـــى تحقيقها وفـــق أعلى

للمباح ــث واألدل ــة الجنائي ــة  ،إل ــى جه ــود

المستويات التوعوية واالحترازية.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع  ،أشـــاد الحضـــور

ضوابط نقل ملكية الوحدة السكنية تعزز االستقرار األسري
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

رح ــب المجلس األعل ــى للمرأة بق ــرار وزير
اإلس ــكان باس ــم الحم ــر ،الص ــادر مؤخ ـ ً
ـرا،

و أش ــادت أمي ــن ع ــام المجل ــس ،هال ــة

لس ــنة  2015بش ــأن نظ ــام اإلس ــكان ،وذلك

في س ــرعة إصدار القرار الذي اشتمل على

بتعدي ــل بع ــض أح ــكام الق ــرار (رق ــم )909

بن ــاء على متابعات مش ــتركة بين المجلس

األعل ــى للم ــرأة وال ــوزارة ،بض ــرورة وض ــع
الضواب ــط الالزم ــة عن ــد التص ــرف بوحدة
العائلة الس ــكنية ،وذل ــك على ضوء ما جاء
في القانون (رقم  )12لس ــنة  2020بتعديل

الم ــادة  3م ــن المرس ــوم بقان ــون (رق ــم )10

لسنة  1976في شأن اإلسكان ،التي تسمح
بتمكي ــن المواط ــن ال ــذي آل ــت الي ــه ملكية
وح ــدة س ــكنية بالتص ــرف بنق ــل ملكيته ــا

بشرط موافقة وزارة اإلسكان.

االنص ــاري ،بجهود وزير اإلس ــكان المتمثلة
ع ــدد م ــن الضواب ــط المهم ــة والضروري ــة،

والتي تصب بشكل مباشر في وضع المزيد
م ــن الضمان ــات التي تحفظ ترابط األس ــرة

واس ــتقرارها م ــن خ ــال توفي ــر الس ــكن

المالئ ــم ،وبما يكفل حماي ــة وحفظ حقوق

كاف ــة أفرادها في كافة مراحل االس ــتفادة
من العقار .

وأوضح ــت االنص ــاري إن م ــن بي ــن أه ــم

الضواب ــط الت ــي كرس ــها القرار ،ال ــذي يأتي

“األعلى للمرأة”
يرحب بالقرار الصادر
عن “اإلسكان”

لمطلقت ــه وأبنائ ــه ،وغيره ــا م ــن الضواب ــط

الهام ــة الت ــي تحف ــظ حق ــوق القاصري ــن

والورثة واألبناء العاطلين عن العمل.

وختمـــت االنصاري تصريحهـــا بأن“ :جميع
مـــا ورد فـــي القـــرار مـــن ضوابـــط جـــاءت

مؤك ـ ً
ـدا عل ــى ح ــرص الحكوم ــة الموق ــرة

معـــززة لمصلحة أفراد األســـرة وتدل على

الس ــكنية وضمان عدم االض ــرار بهم جراء

هالة األنصاري

باسم يعقوب

هـــذه االشـــتراطات أمـــام مـــن يرغـــب في

م ــن الزوج ــة أو موافق ــة األبن ــاء ف ــي حال

بش ــأن ح ــق المطلق ــة عل ــى ذات الوح ــدة

دون إربـــاك الســـتقرار األســـرة وحقهـــا من

الدعوى ،وما يفيد كذلك ،بعدم وجود حكم

ينـــص عليـــه القرار مـــن تفاصيـــل واضحة

بالحفاظ على حقوق المقيمين في الوحدة
التص ــرف بالملكي ــة ،ه ــو اش ــتراط تقدي ــم

صاحب الطلب لعدة مستندات ومتطلبات،

حـــرص وزارة اإلســـكان بـــأن تتضـــح مثل

وف ــي مقدمته ــا التحق ــق من توفير س ــكن

وفاة الزوج أو الزوجة ،والموافقة الكتابية

والموافق ــة الكتابية للتص ــرف في الوحدة

وما يفيد بع ــدم وجود أية منازعة قضائية

بدي ــل للمنتفعي ــن م ــن الوح ــدة الس ــكنية،

م ــن الوالدي ــن أو أحدهما حس ــب األحوال،

التصـــرف فـــي ملكيـــة الوحدة االســـكانية،

الس ــكنية لحي ــن الفص ــل ف ــي موض ــوع

االنتفاع المشـــترك من منزلهم ،بحســـب ما

عل ــى صاح ــب الطلب بش ــأن حق الس ــكنى

وموضوعية”.
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رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير ()3 - 3
Û Ûبعــد انتهــاء الحرب العراقية اإليرانية ،وعلى أثر لقاء
جمع أمير البالد الراحل الشــيخ عيســى بن سلمان آل
خليفــة طيــب هللا ثــراه بالرئيــس اإليرانــي هاشــمي
رفســنجاني علــى هامش قمة عــدم االنحياز في دكار
بالســنغال فــي ديســمبر  1991عــاد مســتوى التبــادل

الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة سفير.

بينهم السيد حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية.

Û Ûوقــد بثــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة خبــرا مــن طهران
االجتماعيــة والعمــل البحرينــي عبدالنبي الشــعلة هنا

فــإن نصــف القيــادة العليــا فــي إيــران ينحــدرون مــن

بتاريخ  6أكتوبر  1998جاء فيه“ :أعلن وزير الشؤون

اليــوم أن التمثيــل الدبلوماســي بيــن البحرين وايران
ســيرتفع إلــى مســتوى الســفراء قريبــا ،وقال الشــعلة

Û Ûإال أن العالقــات بيــن البلديــن بلغــت ذروة التوتــر
ســريا باســم “حــزب هللا البحريــن” الــذي كان يخطــط

واالقتصاديــة بينهمــا ،وأن البلديــن ســوف يرفعــان

لقلــب نظــام الحكــم ،بعــد أن تلقــى تدريبــات فــي

إيــران ،ونتيجــة لذلــك اتخذت البحرين قــرارا يقضي

بتخفيــض مســتوى العالقــات الدبلوماســية مع إيران
إلــى درجة قائم باألعمال .وصار الوضع الدبلوماســي
بين البلدين يشــهد حاالت من التراشــق واالســتدعاء

المتكرر للقائم بأعمال الســفارة اإليرانية في المنامة؛
وذلــك لالحتجاج على التصريحات التي كانت تصدر

بشــأن دعــم إيــران للمعارضــة فــي البحريــن فــي ذلك
الوقت.

تؤكــدان علــى أهميــة توســيع العالقــات السياســية
التمثيــل الدبلوماســي بينهمــا إلــى مســتوى الســفراء
فــي القريــب العاجل ،وقــال الوزيــر البحريني إن أمن
منطقــة الخليــج يجــب أن يتحقــق عن طريــق توثيق

عالقــات التعــاون بيــن دول المنطقــة .وكان الوزيــر
البحرينــي قد وصل إلى طهران يوم الســبت الماضي
فــي زيــارة تســتمر أربعة أيــام حيث أجــرى مباحثات

مــع مســؤولين إيرانييــن علــى رأســهم نائــب الرئيــس
اإليراني حسن حبيبي”.

Û Ûفــي تلــك الزيــارة تلقيــت والوفــد المرافــق لــي كل

 Û Ûفــي العــام التالــي ( )1997تولــى خاتمــي رئاســة

الترحيب والعناية والرعاية والحفاوة وكرم الضيافة،

باقــي الــدول العربية الخليجية ،أكثــر تفاؤال بتحقيق

برنامــج الزيــارة اإلقامــة لليلــة واحــدة فــي المنتجــع

الجمهوريــة؛ وصــارت البحرين ،شــأنها في ذلك شــأن

حالــة مــن التفاهــم والتعــاون والتعايش ومد جســور

التواصــل مــع الحكومــة اإليرانيــة علــى الرغــم مــن

استمرار تأزم العالقات بينهما وفتورها.

وإلــى جانــب زيــارات واجتماعات العمــل ،فقد تضمن
خاصــا بالشــاه؛ الواقــع علــى “بحيــرة بنــدر
ً
الــذي كان

أنزلــي” الجميلــة بشــمال إيــران .كمــا أتاحــت لــي هذه

الزيارة فرصة طرح الســؤال أو التســاؤل نفســه على

Û Ûفــي هــذه األجــواء وافق مجلــس الوزراء علــى تلبية

مضيفــي فقلــت له“ :لقد التقينا عدة مــرات منذ لقائنا

إيــران؛ والتــي تمت بالفعل في شــهر أكتوبر من العام

أو أرى أو أســمع عــن أحــد الــوزراء أو كبــار موظفــي

الدعوة التي تلقيتها من الســيد حســين كمالي لزيارة
 ،1998وقــد حملنــي رئيــس الــوزراء الموقــر صاحــب

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

رســالة شــفوية للقيــادة اإليرانيــة تتضمــن اســتعداد
بــل رغبــة البحريــن فــي تطويــر العالقــات الثنائيــة

بيــن البلديــن علــى أســاس التعــاون وحســن الجــوار
واالحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل فــي الشــؤون

الداخلية ،وقد أبلغت الرســالة بالفعل عندما اجتمعت
والوفــد المرافــق بكبــار المســؤولين اإليرانييــن ومــن

قــد انصهــرت فــي قالــب األمــة اإليرانيــة ،ومــع ذلــك

Û Ûويواجــه عــرب األهــواز والعــرب الشــيعة فــي إيــران

القوميــات بخلفياتهــا العرقيــة وثقافاتهــا المختلفــة

فــي مؤتمــر صحفــي عقــده هنــا إن ايــران والبحريــن

فــي العــام  1996عندمــا اكتشــفت البحريــن تنظيمــا

إلــى المواقــع القياديــة العليــا ،إلــى جانــب أن هــذه

التوظيــف وفــي الثقافــة ،فمنعتهــم مــن تعلــم اللغــة

األول وعلــى فتــرات متباعــدة وحتــى اآلن لــم ألتــق

الدولة من العرب الشيعة من رعايا إيران الذين يزيد
أساســا في إقليم
ً
عددهــم علــى  3.5مليــون يتركزون

خوزستان أو المحمرة سابقً ا!”

أصــول عربيــة بمــا فــي ذلــك المرشــد األعلــى للثــورة

اإلســامية وهــو أعلــى منصــب سياســي ودينــي فــي

إيــران علــي خامنئي هــو من أصل عربي ومن ســالة
الرسول العربي األعظم عليه وعلى آله أفضل الصالة
والسالم!

بالحكــم الذاتــي فــي عهــد االنتــداب البريطاني ،وفي

العام  1925دخلها الجيش اإليراني بقيادة رضا خان،

مؤســس الدولة البهلوية ،وأسقط آخر حکامها العرب
الشــيخ خزعل بن جابر الکعبي ،العربي الشــيعي الذي

تم أسره واقتياده إلى السجن في طهران ليعدم بعد
 6سنوات وهو أسير.

اإلعالميـــة الخاصـــة بممثـــل جاللـــة

وجريـــدة شـــباب  25ينايـــر المصريـــة،

الشقيقة.

وأوضحـــت إيمـــان حامـــد أن ســـمو

يعتبر من الشـــخصيات القيادية وأحد
الشـــخصيات الملهمـــة للشـــباب فـــي
الوطـــن العربـــي ،مبينـــة أن الجريـــدة

حرصت علـــى إبـــراز األخبـــار الخاصة

وأعربـــت رئيس مجلـــس إدارة جريدة
عـــن تقديرهـــا للتعـــاون المســـتمر مـــع

المصرية قد برزت تغطيات المكتب

أكبــر أنهــار المنطقة ،ويســاهم اإلقليــم بحوالي نصف

الناتــج القومــي الصافي إليــران ،وأكثر من  % 80من
قيمــة صادراتهــا حيــث ينتج اإلقليــم  % 70من نفط

إيران المصدّ ر.

Û Ûإال أن ســكانه العــرب مــن بيــن أفقــر ســكان إيــران
ويتعرضون لالضطهاد والتمييز منذ أيام الشاه حتى
عهد الجمهورية اإلســامية؛ وهذا ما قد يفسر تحول
الكثير منهم إلى المذهب السني.

Û Ûوقد اتبعت السلطات اإليرانية منذ عهد الشاه وحتى
الســكانية ،بزيــادة نســبة غيــر العــرب مــن الســكان،

واألنهــار وغيرهــا مــن المواقــع الجغرافيــة ،وتبنــي

سياســات تمييزيــة ضــد الســكان العــرب الشــيعة في

وكانـــت جريـــدة شـــباب  25ينايـــر

اإلعالمـــي ومركـــز المعلومـــات عبـــر

نشـــر كافة األخبـــار المتعلقة بســـمو
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة

ومنهـــا برقيات التهانـــي التي تلقاها
ً
ً
عاما لمجلس
أمينـــا
ســـموه بتعيينه
الدفـــاع األعلـــى ،وحضـــور ســـموه
حفـــل تخريـــج طلبـــة وطالبـــات

مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدوليـــة،

إضافة إلى اســـتقبال سموه السفير
األميركـــي ،فضـــاً عـــن تصريـــح

فـــي النـــدوة ،ألقى وزيـــر المواصالت

حول النـــدوة والتعريف بالمتحدثين

ترحيبيـــة أشـــاد فيهـــا بالعالقـــات

اإلنتهـــاء مـــن المداخـــات الرئيســـية

ســوءً ا للعــرب الســنة مــن رعايــا إيــران الذيــن يزيــد
عددهــم علــى  1.5مليون نســمة يعيشــون كمواطنين

إيرانيين على سواحل الخليج العربي.

وحرصا على عدم المســاس بمشــاعر مضيفي الكريم
ً
ÛÛ
مازحا إن عندنا حكمة في البحرين تقول “ال
ً
قلــت لــه

تكــن مثل عيــن عذاري تســقي البعيد وتتــرك القريب
فــي عطشــه” ،وحكمــة عربيــة تقــول“ :مــن بيتــه مــن

زجاج ال يرمي بيوت اآلخرين بالحجر”.

أعلنـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
انتهـــاء إجـــراءات إيـــداع مبالـــغ التعويضـــات
عـــن رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم ،الـــذي تصرفـــه

.2020وأوضحـــت الـــوزارة أن إيـــداع المبالـــغ

في حســـابات المواطنين المصرفية ســـيتم في
تاريـــخ  15يوليـــو  ،2020وذلـــك ضمـــن مبادرة
توحيـــد موعد صرف برامـــج الدعم الحكومي،
وقـــد بلـــغ إجمالـــي عـــدد األســـر البحرينيـــة

المســـتفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة
 168054أسرة ،بمبلغ  7118506دنانير.

تعلن شركة نفط البحرين ش .م .ب( .مقفلة) عن طرح المناقصة العامة التالية:
موضوع المناقصة

فريق البحرين للتحمل .13

رقم المناقصة

قيمة الضمان
االبتدائي

قيمة وثائق
المناقصة

بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم
العطاءات
اليوم التاريخ الوقت

شراء أنواع مختلفة من الصمامات

15600

500/-

15.750

 21يوليو 2020

فحص التربة التقني واختبار المواد

17518

500/-

15.750

 11أغسطس 2020

تم إصدار المناقصات المذكورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشركة نفط البحرين (بابكو) .وعليه تدعو الشركة
المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم
المستخدم وكلمة المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:
https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

إختيارهـــم وفـــق آليـــة ســـاهمت في

يتم تقديم العطاءات الكترونيا ً من خالل نظام بابكو االلكتروني .أما بالنسبة للضمان االبتدائي فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك
معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول

تنفيذهـــا وكالـــة االمـــارات للفضـــاء

طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة ( 6شهور من تاريخ تقديم العطاء) ويجب تقديم النسخة األصلية الي

خليفـــة ،وتنفيـــذ مشـــروع بنـــاء قمر

قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام الثالثاء فقط من الساعة
 10:00صباحا ً الي الساعة  11:00صباحا ً

لدراســـة الماجســـتير فـــي جامعـــة

مـــن الجانبيـــن والمشـــاركين ،وبعـــد

صناعي مشـــترك ،كما تـــم تنفيذ عدد

تم فتح باب النقاش وطرح األســـئلة
حـــول مجاالت التعـــاون بين البلدين

تـــم إبتعـــاث مجموعـــة مـــن أعضـــاء

17755684-17752995-17755845-17757054

كمال أحمد

تتعلق بعلوم الفضاء وقانون الفضاء

ومشـــروع بنـــاء القمـــر الصناعـــي

حققتها دولة اإلمارات الشـــقيقة في
ً
وتحديدا في
العديد مـــن المجـــاالت

مســـتجدات إطـــاق “مســـبار األمـــل”

وكالـــة االمـــارات للفضـــاء والهيئـــة

الجانبيـــن مســـتمر وان مزيـــدا مـــن

المريـــخ يوم غـــد األربعاء مـــن مركز

وتطـــور التعاون بشـــكل مطـــرد وقد

المســـتقبل بمـــا يخـــدم البلديـــن

يحتـــذى بـــه فـــي العديـــد مـــن دول

مـــن جانبه اوضـــح الرئيس التنفيذي

وتبادل الخبـــرات والمعلومات وبناء

قيادتي البلدين ويســـهم في التطور

البحرينـــي والوقـــوف علـــى آخـــر

انطلق منـــذ الوهلة األولى لتأســـيس

والـــذي ســـينطلق فـــي مهمتـــه إلـــى

الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء فـــي ،2014

المشـــاريع المشـــتركة ســـتنفذ فـــي

تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

أثمر عن عدد من المشاريع المشتركة

الشقيقين ويساهم في تحقيق رؤية

للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد

القدرات الوطنية فعلى سبيل المثال

تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم  36لعام  2002بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  37لعام . 2002

مـــن الـــورش التدريبية فـــي مجاالت

العســـيري ان التعاون بيـــن الجانبين

العالـــم ،تلـــى ذلـــك تقديـــم ملخـــص

Û Ûهــذا وإننــا لــم نتطرق إلــى األوضاع واألحــوال األكثر

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التنفيـــذي لــــ “تمكيـــن” حـــول كفاءة
ً
وأيضـــا خبر
ســـموه فـــي المنصـــب،

على المستوى الوطني.

قطـــاع الفضاء حتـــى أصبحت مثاال

البالد العربية يعرفونها ويدركونها.

غدا
إيداع مبالغ عالوة اللحوم ً

الدكتـــور إبراهيـــم جناحـــي الرئيس

فريـــق البحريـــن للفضـــاء والذين تم

لتعزيز العالقات بين البلدين في مجال علوم الفضاء.

النتائـــج اإليجابيـــة واإلنجازات التي

تلك هي الحقيقة التي ال شــك أن العرب الشــيعة في

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

البحريــن ووكالــة اإلمــارات للفضــاء ،وذلــك في إطــار الجهــود الرامية

علـــوم الفضـــاء ،باإلضافـــة إلـــى أبرز

حكومة إيران ،إال أنني لم أتلق أي رد على ذلك ،ألنها

إيمان حامد

تــم تنفيــذ نــدوة إعالمية مشــتركة بين الهيئــة الوطنية لعلــوم الفضاء

وبخبـــرة دولـــة اإلمارات فـــي مجال

رعايــا إيــران يتقلــد أي منصــب وزاري أو قيــادي فــي

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

وزارة المواصالت واالتصاالت

والمتنامـــي في مجـــال علوم الفضاء

أتعرف أو أســمع عن أي واحد من العرب الشــيعة من

شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري

“مســـبار األمـــل” ينطلـــق فـــي مهمتـــه إلـــى المريـــخ غـــدًا

الوثيقة بين البلدين والتعاون الكبير

أحــوال رعايــا جمهورية إيران اإلســامية مــن العرب

للمواطنيـــن المســـتفيدين ،وذلـــك مقدمـــا عـــن

تعزيز العالقات مع اإلمارات في علوم الفضاء

واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد كلمـــة

مناصب عليا في حكومة البحرين ،واستعرضت معه

كبيـــرة مـــن الشـــارع المصـــري بشـــكل

بسموه في صفحاتها.

شـــباب  25يناير المصرية إيمان حامد

لكبار المسؤولين والوزراء من الشيعة الذين يتقلدون

فـــي صفحاتهـــا التـــي تحظـــى بمتابعة

وإبرازهـــا بأفضـــل صـــورة للشـــارع

البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة

في أول لقاء بيننا ،وأعطيته بعض األرقام واألســماء

األخبـــار والفعاليـــات الخاصة بســـموه

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة

والتاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكة

وصديقــي الوزيــر حســين كمالــي الــذي طرحــه علــي

مبينـــة الجريـــدة تعتـــز وتفتخر بنشـــر

وتخصـــص الجريدة مســـاحة واســـعة

المصـــري فـــي ظـــل العالقـــة القويـــة

Û Ûوعلــى الرغــم مــن أننــي أجبــت علــى تســاؤل زميلــي

الزراعــي الــذي يعتمد على مياه نهــر كارون وهو أحد

بـــن حمد آل خليفـــة ومركز المعلومات

خاص والوطن العربي بشكل عام.

للتغطيـــات اإلعالميـــة فـــي كل عـــدد

والرتب الوظيفية والرواتب مقارنة بنظرائهم.

الحكومة كل  3أشـــهر في الحسابات المصرفية

أفـــردت جريـــدة شـــباب  25ينايـــر

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

الفارســية وتركز على الحضارة الفارســية ،كما يعاني

الشــيعة ،وذكــرت لــه ألكثــر مــن مــرة أنني لــم ألتق أو

يزخــر بالمــوارد الطبيعيــة ويتمتع بوفرة فــي اإلنتاج

ومتوزعــة علــى مختلــف األقاليــم ،وإيــران دولــة

المكتب اإلعالمي لســـمو الشيخ ناصر

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

التعليم في مقاطعتهم وبسبب طبيعة أسئلة امتحان

Û Ûوإقليــم المحمــرة أغنــى أقاليــم إيــران قاطبــة ،فهــو

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الشباب مستشار األمن الوطني رئيس

عشــرة مــرة مــن نظرائهــم اإليرانييــن بســبب ســوء

بعــض الحقائق والمعلومات التــي يعرفها الجميع عن

حام ــد :س ــموه م ــن الش ــخصيات القيادي ــة الملهم ــة للش ــباب العرب ــي

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون

الجامعــات اإليرانيــة لعرب األهــواز تكون أقل باثنتي

الشــيعة مــن رعايــا إيــران ،كان أمــارة عربيــة تتمتــع

“شباب  25يناير” المصرية تفرد تغطيات واسعة ألنشطة ناصر بن حمد
المصريـــة صفحات خاصـــة للتغطيات

اإليرانــي المعــروف أميــر طاهــري ،أن فرصــة دخــول

العرب الشيعة في إيران من التمييز في فرص العمل

فأصبــح خوزســتان ،والــذي يتركز فيه معظــم العرب

وتغییــر األســماء العربيــة األصليــة للمــدن والبلــدات

يحالفهم الحظ دائمً ا للفوز في االنتخابات والوصول

الجامعــات اإليرانيــة ،وبهــذا الصــدد يؤكــد الكاتــب

Û Ûوإقليــم المحمــرة أو عربســتان ،الــذي ُعجــم اســمه

Û Ûتجنــب الوزيــر الــرد المباشــر والصريــح على الســؤال

ديمقراطيــة ،وإن الكثيــر مــن أبنــاء هــذه القوميات ال

عمومً ــا صعوبــة فــي الحصــول علــى فــرص لدخــول

الدخــول للجامعــات اإليرانيــة التــي تجــرى باللغــة

اليــوم سياســة تفريــس اإلقليــم والعبث فــي تركيبته

قائــا إن إيــران تتكون من قوميات متنوعة منتشــرة
ً

العربية أو استعمالها في المناسبات.

وأكـــد العســـيري ان التعـــاون بيـــن

واالزدهار والرخاء.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:
.1

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.

.2

أن تدون األسعار االجمالية وأسعار الوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة.

.3

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.

.4

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة المقدمة للعطاء.

.5

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.
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سيد ضياء الموسوي

المرسوم يحفظ الصناديق التقاعدية إلى 2030

الفريق الحكومي :مواصلة العمل المشترك مع “التشريعية” لمد عمر الصناديق إلى 2086

S.dheya2020@gmail.com

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

فـــي إطـــار التعـــاون المشـــترك

والمستمر بين السلطتين التنفيذية

رقص الحروف مع األرغفة

والتشـــريعية ،عقـــد أمـــس اجتمـــاع

Û Ûكي تهنأ الحروف البد أن تتحول إلى أرغفة ،وربطات القمح تسافر مع الريح

رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل

تصنع التوازن والوسطية ألجل سعادة الجميع .أن تطير كعصفور يحلق على

الصالـــح ،والفريـــق الحكومـــي الذي

الكلمات قمر سماء.

الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة

ال تخشــى النقــد وال بخــور المــدح ،المهــم أن تعمل على نثــر ورد اإلصالح ،أن

كل من
مشـــترك عـــن بعـــد بحضـــور ٍ
ورئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي

شــرفة نافــذة ليكفكــف دمع أمٍ ثم يطير نحو الحب والقمــر ...أو تتحول هذه

ضم كال من وزير المالية واالقتصاد

Û Ûوحــده القمــرُ يبقــى يحتســي قهوته مع أب يســهر حتى الفجر أمــام عتبة دار

آل خليفـــة ووزيـــر العمـــل والتنميـــة

كتفها ،و تطفئ سيجارتها ،وتسدل الستارة ،وتتكئ على عصاها ،وتخرج من

شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب

كيــس أمل مــن القمح ،ثــم تنتقل جنب رصيــف لتصنع
َ
تعطــي هــذا المحــروم

التشـــريعية أعضـــاء هيئـــة المكتـــب

مســرعة نحو بيت آيل للســقوط؛ لتمنحهم إجازة هدم وبناء .هذه الكلمة قد

وفي االجتماع أكد الفريق الحكومي

الكلمات عندما تستأذن من كاتبها ،تضع معطفها على
ِ
ينتظر البشارة .وقيمة

االجتماعيـــة جميل حميدان ،ووزير

الباب الخلفي لتتجول في الشوارع العامة بين األرصفة واألسواق الشعبية،

غانم البوعينين ،فيما مثل الســـلطة

ابتســامة علــى شــفتي مواطــن يبيــع علب ماء أمام إشــارات مــرور أو تهرول

بمجلسي الشورى والنواب.

تدخــل عــش الدبابير لتراهن على بعث فراشــات زرقاء دينية أو سياســية أو

أن المواطـــن هـــو محـــور التنميـــة

Û Ûوتقفز الكلمات بين الشــظية والشــظية ،وتســافر مع الريح ،تمر على بســاتين

والبرامـــج لتلبية تطلعاتـــه بما يعود

تتحول الكلمات إلى طعنات ،وقد تستحيل الطعنات
ُ
والسكين والخنجر ،قد

التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل

فقــد يتحــول الخنجــر إلــى مبخــر ،والقنبلــة إلــى قبلــة ،والســكين إلــى حنين،

بن عيسى آل خليفة.

الجفاف إلى سكر في زفاف .ال شيء مستحيل في صناعة األمل.

التوصيـــات المرفوعة إلى الحكومة

اقتصادية.

تلقــي عليهــا الــرز والزهــر والســكر ،وتمــر علــى غابــات تلتــف علــى الرصــاص

وأساسها وإليه توجه كل المبادرات
بالنفـــع والنماء لصالـــح الجميع وفق

القصوى للتنفيذ بالشكل الفوري بما
يضمـــن حمايـــة حقـــوق المواطنيـــن

الخاضعيـــن

ألحـــكام

القوانيـــن

التقاعدية والتأمينية في الصناديق

التقاعدية.

إلى قبالت في الحب وفي الحياة .في معركة الكلمة كل شيء قابل للتحول،

البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

والجــراح إلــى نجــاح ،والعطــل إلــى بطــل ،والعقبة إلــى قصبة من الكســر في

واســـتعرض الفريـــق الحكومـــي

قبـــل مجلـــس ادارة هيئـــة التأميـــن

Û Ûلمهــم أن ال تيــأس ،أن تتحايــل علــى الوجــع ،وتجعــل منه محطة وقــود لتنام

من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة

الـــوزراء وصـــدر بشـــأنها مرســـوم

سرير الحب ،ثم تركض مع شمس أو نعامة أو تبحر مع الموج لتستلقي على

الصناديق التقاعدية والتأمينية من

Û Ûالمهــم عــش لوطنــك ،وكــن وســطيا ،ودافــع عــن الدمــوع المتســاقطة بيــن

إصالحـــات طارئـــة لضمـــان قدرتهـــا

علــى جنــاح حمامــة أو تســافر مع الريــح لتغازل قمرا أو يمامــة أو تتدثر على

للتأمين االجتماعي بهدف استدامة

شاطي جميل دون دمع أو ندامة.

خـــال إجراء  10إصالحـــات منها 4

األرصفــة وفــي زوايــا المنعطفــات الحــادة مــا بيــن زقــاق وزقــاق .رســائل بــا
تشــفير :تجولــت فــي الحــي القديم لمنطقــة الجفيــر وأهاليها الطيبيــن الذين

تحولت عيونهم إلى زرقاء لكثرة ما نظروا إلى البحر ،وتعلقوا به وبشــراعه،
وأراهــا تحتــاج إلــى دعــم رســمي ،وعنايــة رســمية علــى جميــع المســتويات،

علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا الماليـــة

تجـــاه  95ألـــف مواطـــن ،مؤكـــ ًدا

الفريـــق أهميـــة اعطائهـــا األولويـــة

إلـــى تطلعـــه لتســـريع اإلجـــراءات

التشـــريعية وإصـــدار التشـــريعات

الالزمـــة بصفـــة االســـتعجال بمـــا
يســـهم فـــي تقليـــص األعبـــاء و

التحديات التـــي تواجهها الصناديق

وبيـــن الفريـــق الحكومـــي ضـــرورة

مـــن خـــال إيجـــاد حلـــول واضحـــة

على اســـتدامة الصناديق التقاعدية

العمـــل بالتوصيـــات الطارئـــة مـــن
االجتماعـــي والتـــي أقرهـــا مجلـــس

بقانون رقم ( )21لسنة  2020لحفظ

الصناديق التقاعدية إلى عام 2030
ومواجهـــة التحديـــات التـــي تواجه

الصناديـــق التقاعديـــة مـــن خـــال

تعديل القوانيـــن الخاصة بها بهدف
تمكينها للوفـــاء بالتزاماتهـــا المالية
ومعالجـــة العجز االكتواري ،مشـــيرا

ومدروســـة مـــن شـــأنها ان تحافـــظ
ومعالجة الفجوة بيـــن المصروفات

وااليـــرادات،

بتنفيـــذ

حـــزم

اإلصالحـــات العاجلـــة التـــي أقرهـــا
مجلـــس إدارة الهيئة العامة للتأمين

االجتماعـــي اســـتنادا الـــى توصيات
الخبيـــر االكتواري الـــذي انتهى إلى

أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق

تقاعد القطاع العام المدني في سنة

 ،2024ونفاد أصول صندوق تقاعد

القطاع الخاص في سنة .2033
ونـــوه الفريـــق الحكومـــي بأهميـــة
مواصلة العمل المشترك مع السلطة
التشـــريعية والجهـــات المعنيـــة لمد
عمـــر الصناديق إلـــى  2086و تجاوز
كل التحديـــات التـــي تقـــف أمـــام
الصناديـــق مـــن خـــال اإلصالحـــات
العاجلـــة الســـت األخـــرى التـــي
أوصـــى بهـــا مجلـــس إدارة الهيئـــة
ً
معربا
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي،
الفريـــق الحكومـــي عـــن خالـــص
شـــكره وتقديره للسلطة التشريعية
وتعاونهـــا بمـــا أســـهم فـــي دعـــم
التوجهـــات الراميـــة إلـــى اســـتدامة
الصناديـــق التقاعديـــة والتأمينيـــة
وتحقيق مصالح المواطنين.

وهنــاك جامعيــون يحتاجــون إلــى وظائــف .مفارقــة كبيرة ،ومؤلمــة ،فالجزء
من الجفير الذي يسكنه األهالي قديم مهمل محاط بأفخم الفنادق ،وبأجمل
ناطحات السحاب .لكي تكتمل اللوحة الزيتية للجدار المدني الملون لمنطقة
الحفير البد من تلوين هذا الحي باللون األخضر ،وأن يتحول إلى بقعة ضوء
مدنيــة بكثافة الحضــارة ،ومصابيح الحداثة ،وصرخــة التطوير التي تجدها
في الجفير عدا هذه المنطقة المسكونة باألبناء واألجداد واألمجاد.

Û Ûســجل تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة عــدم وضــع ضوابــط تضمــن
تكافــؤ الفــرص عنــد ترقيــة الموظفيــن ،حيث ترتــب على ذلك وجــود العديد
مــن الموظفيــن في الجهات الحكومية لم يتــم ترقيتهم لفترات طويلة تصل
إلــى  16ســنة ،وذلــك علــى الرغــم مــن اســتيفائهم كافــة اشــتراطات الترقيــة
االعتيادية.

Û Ûوأكــد عــدم اتخــاذ إجــراءات التأكــد مــن منــح ترقيــة نهايــة المربــوط لجميع
الموظفيــن المســتحقين لهــا ،حيــث تبيــن وجــود  199موظفــا فــي الجهــات

الحكوميــة ممــن وصلوا إلــى نهاية مربوط الدرجة المعتمــدة لوظيفتهم دون
أن يتــم منحهــم الترقيــة حتــى ديســمبر  ،2018ممــا أدى إلــى حرمــان بعــض
الموظفين من حقهم في الترقية.

استدامة الصناديق أولوية لحفظها لصالح المواطنين

وزي ــر المالي ــة يطل ــع رؤس ــاء التحري ــر وممثل ــي الصح ــف عل ــى المس ــتجدات

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة
أن المواطــن هــو محــور كل المســاعي التنموية ومن أجلــه يتم وضع الخطط

والمبــادرات والعمــل علــى التوظيــف األمثــل لمختلــف المــوارد بما يســهم في
تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات وفق المســيرة التنموية الشــامل بقيــادة عاهل

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ولفت إلى أن اســـتدامة الصناديق أولوية

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

مميز
مي بنت محمد :آيا صوفيا
ٌ
موقع وإرث حضاري ّ

أن المرحلـــة المقبلة تتطلب تعاون الجميع

سلمان بن حمد آل خليفة.

المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

لمواجهـــة مختلـــف التحديـــات القادمـــة

لحفظها لصالح المواطنين وأضاف الوزير
وإعـــاء المصلحة الوطنية فوق كل شـــي

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

جاء ذلك لدى لقائه عن بُعد أمس رؤســـاء

تحريـــر وممثلي الصحـــف المحلية ،حيث

أكـــدت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة

بنجـــاح .وقـــال إن االصالحـــات الطارئـــة

اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي

الصناديق التقاعدية لصالح المواطنين ،إذ

أهميـــة “آيا صوفيا” الـــذي يعتبر “موقعا
ّ
ً
وإرثـــا حضاريـــا مميـــزا”،
أثريـــا عريقـــا

هـــدف نضعه نصب أعيننا دومً ا ،ولن تقف
ً
عائقا في رفد المســـيرة
التحديـــات يومً ـــا

توصيات الخبير االكتواري لضمان حقوق

إجمـــاع بيـــن علمـــاء األديـــان وأصحاب

لتكثيـــف الجهـــود وتكاملهـــا وتحويـــل

واآلثـــار ورئيســـة مجلـــس إدارة المركـــز

ومن خالل المرسوم بقانون جاءت لحفظ

الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة

إن حماية مصالح ومكتســـبات المواطنين

مشـــددة على وجـــوب “أن يكـــون محل

الوطنيـــة ،بـــل هي تزيدنـــا عزمً ـــا وإصرارًا

االختصـــاص فـــي الثقافـــات والموروث

مختلـــف التحديات لفرص مســـتقبلية بما

الحضـــاري” ،كما أبدت أســـفها “أن يكون

موضوعا للخالف واالنقسام”.

الشيخة مي بنت محمد

يعود بالخيـــر والنماء علـــى الجميع ،وهذا

مـــن منظمـــة التربيـــة والعلـــوم والثقافة

ما تصبـــو إليه قـــرارات الحكومة برئاســـة

والرعايـــة لمواقـــع التـــراث اإلنســـاني

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة،

يشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن حاليـــا

“اليونسكو” والمعنية بالحفاظ والحماية

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األعضاء للجنة التراث العالمي المنبثقة

المدرجة على الئحة التراث العالمي.

والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي العهـــد نائـــب

ضمـــن الـــدول الواحـــدة والعشـــرين

أطلعهـــم الوزيـــر علـــى آخـــر المســـتجدات

المتعلقة بالصناديق التقاعدية والتأمينية
وآليات استدامتها عبر إجراء اإلصالحات
الطارئـــة التـــي أقرها مجلـــس إدارة الهيئة
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي اســـتنا ًدا إلى

المواطنين والمتقاعدين ،إلى جانب العمل
علـــى تعديل القوانين الخاصـــة بها للوفاء

المستعجلة األخرى وفق توصيات مجلس

بالتزاماتها المالية.

إدارة الهيئـــة بمـــا يســـهم فـــي اســـتدامة

وأوضح لرؤســـاء تحرير وممثلي الصحف

الصناديق التقاعديـــة والتأمينية وقدرتها

مـــن تعـــاون دائـــم بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى
الوطـــن والمواطنيـــن ،مشـــي ًدا بتعـــاون

علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا ،ومناقشـــتها مع

تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة ،ومعربًا عن

إدارة الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي

الالزمة بصفة االستعجال.

طارئـــة ،والعمـــل قائم لبحـــث اإلصالحات

الشكر للســـلطة التشـــريعية على ما تبديه

أن الحكومة وافقت على توصيات مجلس

الســـلطة التشـــريعية إلصدار التشـــريعات

إلجـــراء  10إصالحات ،منهـــا  4إصالحات

ووجـــه وزير الماليـــة واالقتصـــاد الوطني

مختلـــف الجهـــات ودعمهـــا بما يســـهم في

تقديـــره لما تقوم بـــه الصحف المحلية من

أدوار وطنيـــة مهمـــة ومســـتمرة لمواجهـــة
التحديـــات وتحقيـــق اإلنجـــازات لصالـــح

الجميع.

استمرار تنفيذ التدابير االحترازية في “الجنوبية” الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الكهرباء
أبرزها الحفاظ على التباعد االجتماعي ولبس كمامة الوجه

ميــرزا يصدر كتابا يوثق المشــاريع واإلنجــازات منذ 2010

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -بنا

اجتمـــع مديـــر عام مديريـــة شـــرطة المحافظة الجنوبيـــة العقيد

أصـــدر رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبدالحســـين ميـــرزا كتابا

بمكافحة انتشار فيروس كورونا بوزارة الداخلية خليل عمر.

الكهربـــاء والماء والطاقة المســـتدامة بمملكة البحرين” الذي وثق

جديـــدا فـــي بدايـــة يوليـــو الجـــاري تحـــت عنـــوان “تطـــور قطاع

الشـــيخ عبدلله بن خالد آل خليفة مع رئيس فريق العمل المعني
وأشـــاد مدير عام مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية بتوجيه

فيـــه التاريخ الحديث في هذا المجال وتحدث فيه بإســـهاب عن

بتشـــكيل فريق عمل لمكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا بالوزارة

يتعلق بمشـــاريع وإنجازات قطاع الكهربـــاء والماء والتطور الذي

حقبـــة زمنيـــة تمتد من العام  2010إلى يومنـــا الحاضر في كل ما

وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة

حصل في مستوى الخدمات في السنوات العشر األخيرة وإدخال

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع فريـــق البحريـــن ،منوها بجهـــود فريق

الطاقة المتجددة كمصدر جديد ومستدام لتوليد الكهرباء.

العمـــل وبتضافر مؤسســـات المجتمع في مجابهـــة هذه الجائحة

وقال ميرزا إن الحكومة تولي بالغ اهتمامها بهذا المرفق الحيوي

وتقليل خطورتها ،معربا عن شـــكره وتقديره لدعم رئيس األمن
العـــام ومتابعتـــه المســـتمرة للـــدور الـــذي تضطلع بـــه المديريات

األمنية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشـــار إلى أن االجتماع يعتبر فرصة لالطـــاع على اإلجراءات
والخطـــوات التـــي يتخذهـــا الفريق في ســـبيل مواجهة فيروس

كورونـــا بما يســـهم في رفـــع كفاءة جهود المديريـــة بالتعاون مع
المحافظة الجنوبية.

وأكد اســـتمرار المديرية في تنفيـــذ القوانين والقرارات الخاصة
بالتدابيـــر االحترازيـــة كالحفاظ على التباعـــد االجتماعي ولبس

كمامة الوجه ،مشـــددا على أهمية التـــزام المواطنين والمقيمين

والشـــريان الرئيـــس للبنيـــة التحتيـــة بمملكـــة البحريـــن ،وعلى مر

باإلجـــراءات الوقائيـــة الصادرة مـــن الجهات الرســـمية لمكافحة

العصـــور كانـــت الكهربـــاء هـــي حجـــر األســـاس للتنميـــة والنهضة

المديرية والفريق خصوصا فيما يتعلق بوضع الخطط والبرامج

ثالثينـــات القرن الماضـــي؛ من أجل توفير العيش الكريم والرخاء

وأشـــاد رئيـــس فريـــق العمـــل المعنـــي بمكافحة انتشـــار فيروس

وأضاف أنه وعبر توليه حقيبة الكهرباء والماء منذ بدايات العام

الجنوبيـــة فـــي إنجـــاح مهمـــة الفريـــق لمـــا فيـــه مصلحـــة الوطن

فإنـــه أعد ووثـــق جميع مراحـــل التحديث واإلنجـــاز والتقدم في

الفيروس .كما تم مناقشـــة ســـبل التعاون والعمل المشـــترك بين

المدنية والعمرانية ،والتي حظيت بحرص واهتمام الحكومة منذ

الكفيلة بمواجهة هذه الجائحة.

االقتصادي لمواطني هذا البلد العزيز.

كورونـــا بـــوزارة الداخليـــة بجهـــود مديريـــة شـــرطة محافظـــة

 2011وبعدها هيئة الطاقة المســـتدامة منذ العام الماضي ،2019

والمواطنين.

هـــذه القطاعـــات الحيوية إلثـــراء المكتبـــة البحرينية بهـــذا النوع

غالف الكتاب

مـــن العلم والمعرفة ،وتكـــون مرجعا للقـــارئ والباحث والمختص

لالطـــاع على تفاصيل هذه المرحلة من تاريخ البحرين الحديث

في مجاالت الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن المؤلـــف الثالـــث لميـــرزا ،إذ أصـــدر قبـــل
ســـنوات كتابه عن تاريـــخ النفط والغاز ّ
وثق فيـــه التاريخ القديم
والحديـــث للنفـــط والغـــاز فـــي مملكـــة البحريـــن ،وأصبـــح مرجعا

مهمـــا فـــي هـــذا المجال ،كما اصـــدر كتابا آخر بعنـــوان “كلمات في
خمـــس ســـنوات” جمـــع فيـــه خالصـــة تجـــارب وروئ وأفـــكار في

اإلدارة وأســـس النجاح واإلنتاجية من خـــال رعايته للمؤتمرات
التخصصية في المجاالت ذاتها.
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إقرار حكم اإلعدام بحق متهمين قتال شرطيا في العام 2014
الـــزيـــانـــي 15 :قــاضــيــا خــــال  6ســـنـــوات أكـــــدوا مــشــروعــيــة األدلـــــة ضــدهــمــا
محرر الشؤون المحلية

غيـــر متزامنـــة وغير مواكبـــة إلجراءات

الشـــرطة أو النيابـــة العامـــة وال تأثير لها

أقــرت محكمــة التمييــز يــوم أمــس الحكــم الصادر بإعدام المتهمين حســين علي موســى ومحمد رمضان عيســى ،المدانين مــن قبل المحكمة

علـــى االعترافـــات التـــي جـــاءت وليـــدة

الجنائيــة بدرجتيهــا بقتــل الشــرطي (عبدالواحــد ســيد محمــد) والشــروع بقتل آخــران ،في تفجيــر وقع بمنطقــة الدير ،بعدما نظــرت محكمة

إرادة حـــرة واعيـــة دون أي إكـــراه مادي

التمييز سابقا في طلب إعادة النظر المقدم من وزير العدل نظرا لظهور أدلة جديدة في الدعوى لم تكن مطروحة حينها على المحكمة ،إذ

أو أدبي واقع على المحكوم عليهما ،كما
ً
مطابقا للحقيقة
أن ذلك االعتـــراف جاء

نقضت الحكم في وقت ســابق وأعادته لمحكمة االســتئناف التي أيدت الحكم مجددا بإجماع اآلراء ،وبعد النظر مجددا في طعنهما أكدت
المحكمة مرة اخرى سالمة الحكم من الناحية القانونية.

ومتفـــق مع ماديـــات الواقعة ومع أقوال

وعقـــب صـــدور الحكـــم صـــرح رئيـــس

علـــى ذلك تـــم القبـــض عليهمـــا وآخرين

بإجمـــاع اآلراء برفـــض الطعـــن وبتأييد

شـــهود اإلثبـــات واألدلـــة األخـــرى .وبناء

العـــام المستشـــار هـــارون الزيانـــي ،بـــأن

النيابـــة العامـــة إلـــى المحكـــوم عليهمـــا

التمييز ذلك الحكم في .16/11/2015

الحكم على محكمـــة التمييز التي أقرته

ممـــن شـــاركوا فـــي الجريمـــة ،وأســـندت

المكتـــب الفنـــي للنائـــب العـــام المحامي

حكم المحكمة الكبرى .كما أقرت محكمة

علـــى ما يوجبـــه القانون فقـــد تم عرض

وقـــد مثـــل محامي مـــع كل متهـــم أثناء

اليوم بعد أن تثبتت من سالمته واتفاقه

كل منهـــم مـــن الترافـــع وتقديـــم دفاعـــه

ومـــن ناحية أخـــرى أكد رئيـــس المكتب

شـــرطي والشـــروع في قتـــل آخرين من
ً
عمـــدا مع ســـبق اإلصرار
أفراد الشـــرطة

المذكوريـــن وعشـــرة آخريـــن ارتكابهـــم
ً
عمدا
جريمـــة قتـــل الشـــرطي المتوفـــى

المحاكمـــة فـــي كافـــة درجاتهـــا ،ومُ كـــن

وأحكام القانون.

فـــي قتل باقي أفراد الشـــرطة من خالل

ودفوعـــه القانونيـــة شـــفاهة وكتابـــة

الفنـــي للنائـــب العـــام علـــى أن المحاكمة

غضون عام  2014استخدمت فيه عبوة

وكـــذا جرائـــم إحـــداث تفجيـــر ،وحيازة

محكمـــة التمييـــز قـــد أقـــرت الحكـــم

الصـــادر بإعـــدام متهميـــن اثنيـــن لقتلهما

مع ســـبق اإلصـــرار والترصد ،والشـــروع
تفجيـــر العبوة بقصـــد إزهـــاق أرواحهم،

والترصـــد مـــن خالل كمين أعـــد لهم في
متفجرة.

تلـــك القضية كانوا قد عقدوا العزم على
عبـــوة متفجـــرة ،وبتاريـــخ 14/2/2014

لهم تفجيـــر العبوة وقتلهـــم ،فقام رجال
وأثنـــاء ذلـــك قـــام المحكـــوم عليهـــم

المتهمين المشـــار إليهما ،وبمعاقبة متهم

لها.

النفـــي الذيـــن اســـتعان بهـــم المحكـــوم

حسب القواعد القانونية المقررة بقانون

ونظـــرت محكمـــة االســـتئناف العليـــا

الدعـــوى وقضـــت بتاريـــخ 27/5/2015

بينهـــم على ارتكاب الجريمة والتنســـيق
وذكر رئيـــس المكتب الفني للنائب العام
ً
باتـــا ،وقفت
أنـــه وبعـــد صيـــرورة الحكم

ً
ووفقـــا لمـــا يجيـــزه
وبنـــاء علـــى ذلـــك

وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة مـــن خـــال

تحقيقاتهـــا فـــي شـــكويين مقدميـــن من

عليهما.

تلبيـــة لمقتضيـــات العدالـــة التـــي تدعـــو

معهمـــا إلـــى أن قضت المحكمـــة بتاريخ

الحكـــم الصـــادر ضـــد المحكـــوم عليهمـــا

المحكـــوم عليهمـــا باإلعدام علـــى تقارير
ً
ونظـــرا لما ثبت
طبيـــة خاصـــة بأحدهما،

إلى اســـتنفاذ كل الســـبل القانونية وإلى

تكـــن تحـــت بصـــر المحكمة عنـــد الفصل

الحقيقـــة ،ولكي تقيم محكمة التمييز ما

للوحدة مـــن أن تلك التقاريـــر الطبية لم

عباس إبراهيم

نقضــت محكمــة التمييــز حكــم موظــف جمــارك وصاحــب محــل لبيع الشــيش
اإللكترونيــة “ ”Vapeنقضــا جزئيــا فيمــا أمــر به مــن إلزامهما بــرد مبلغ ضريبة
جمركيــة لصالــح إدارة شــؤون الجمــارك ،وأيــدت ســجنهما لمــدة  5ســنوات،

وتغريــم كال منهمــا مبلــغ  14250دينــارا وهو ذات مبلغ الضريبــة؛ وذلك بعدما

غيرا وصف بضاعة نكهات شيشة ،المستوجب دفع ضريبة عليها بمقدار 200
 ،%إلى إكسسوارات الشيش والتي تمر دون ضريبة انتقائية ،مما فوت على
جهة عمل األول قيمة تلك الضرائب ،حيث أبلغ ضدهما مدير مبيعات بشركة
منافسة.

وجـــاء فـــي التفاصيـــل أن الطاعـــن

الشـــحنة ،وهـــي عبـــارة عـــن نكهـــات

ومعهود إليه المحافظة على شـــؤون

واإلجـــراءات واجهـــة اإلتبـــاع دون

بجهـــة عمله ،بأن مرر شـــحنة بضاعة
خاصـــة بشـــركة متخصصـــة ببيـــع

الــــ” ”Vapeوالمملوكـــة للثانـــي ،الذي
ســـاعده في ذلـــك بأن أمـــده ببيانات

شـــيش الكترونية بالمخالفة للقواعد
ســـداد قيمـــة الضرائـــب والرســـوم

المســـتحقة على تلك البضائع والبالغ
مقدارهـــا  14250دينـــارا ،ممـــا أضاع

على جهة عملـــه تحصيل ذلك المبلغ

وذلك بغـــرض تظفير المتهـــم الثاني

بربح مـــادي مقداره قيمـــة الضرائب
والرســـوم المذكـــورة ،والتـــي تـــم

عليهمـــا ،وكذلك شـــهود اإلثبات وشـــهود

القانـــون؛ قـــدم وزيـــر العدل إلـــى رئيس
ً
طلبا بإعـــادة النظر في
محكمـــة التمييـــز

أقصـــى حـــد ممكـــن مـــن أجـــل إظهـــار

مدير مبيعات بشركة أخرى شك بأسعار منافسه المتدنية فأبلغ ضده

الطاعـــن الثانـــي على اإلضـــرار عمدا

فيها إلى شـــهادة األطباء الذين باشـــروا

إليهما.

مناهضة التعذيب.

فـــي مؤداهـــا مع المـــادة  15مـــن اتفاقية

تأييد سجن ضابط جمارك ومو ّرد “ ”Vapeبقضية احتيال ضريبي

المســـتحقة عـــن البضائـــع ،اتفـــق مع

القائمـــة ضـــد المحكوم عليهمـــا ،ومن ثم

إجـــراءات طبيـــة نحوهمـــا منـــذ القبض

قيـــادي فـــي تلـــك الواقعـــة حيـــث توليـــا

جهـــة عملـــه فـــي تحصيـــل الضريبة

هـــذا وقـــد نظـــرت محكمـــة االســـتئناف
ً
مجـــددا فـــي جلســـات
العليـــا الدعـــوى

هـــذا وقد تم الســـير في الدعوى كســـائر

آخريـــن علـــى ذلـــك الحكم باالســـتئناف،

األول وبصفتـــه ضابـــط جمـــارك

ً
جميعـــا إلى مشـــروعية األدلة
قناعاتهـــم

وبتاريـــخ  29/12/2014قضت المحكمة

اآلخر ،فطعن المحكـــوم عليهما وثمانية

الســـتدراج رجـــال األمن وقتلهـــم ،وبناء

والتقارير الفنية والطب الشـــرعي ،وكان

 253مـــن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة

مغايرة لتفصل فيها من جديد.

هاتفـــي متهميـــن تشـــير إلى اتفـــاق فيما

وكانـــت التحريات آنذاك قد كشـــفت عن

التخطيـــط الرتكابهـــا وإعـــداد الكميـــن

المتهميـــن إلـــى أقـــوال المجنـــي عليهـــم
وشهود الواقعة ،فضالً عن األدلة المادية

ببطالن االعتراف.
ً
وكان ذلـــك اتســـاقا مـــع مقتضـــى المادة

إلـــى محكمـــة االســـتئناف العليـــا بدائرة

نظر الدعوى في تلك المراحل والمحاكم
ً
قاضيا على مدى  6سنوات خلصت
( )15

فيما تشـــترطه من سالمة األدلة القولية
التـــي ُتبتنى عليها األحـــكام والتي تتفق

عـــن بعض االتهامات وبرأتهم من بعضها

ضلـــوع المحكوم عليهمـــا باإلعدام بدور

ورفضـــت المحكمـــة بدرجتيهـــا ذلـــك

والحتمـــال أن يكـــون لتلـــك التقارير أثر

محكمـــة التمييـــز حكـــم اإلعـــدام الصادر

أحاطـــت بالوقائـــع المتهميـــن فيها وإلى

علنيـــة ،مثـــل فيها المتهمون واســـتمعت

 9متهمين بالســـجن لمدة ســـت ســـنوات

وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

القضية ضد المحكوم عليهما.

واســـتمع القضـــاة إلى شـــهادة كل من له

ثبوت مســـؤوليتهما الجنائية عما أســـند

بمعاقبـــة بقيـــة المتهميـــن البالـــغ عددهم

وفاة الشـــرطي عبدالواحد ســـيد محمد

مـــن أوراق جديـــدة لـــم تكـــن تحت بصر

خاللهـــا المحكـــوم عليهمـــا ومحاموهـــم

مـــن بين تلـــك األدلة رســـائل نصية على

آخـــر بالســـجن المؤبـــد ،فـــي حين قضت

بتفجيـــر العبـــوة المتفجرة ممـــا أدى إلى

شـــهود النفي الذين اســـتعين بهـــم ،وقد

المشـــروع الـــذي ارتكبـــت فـــي إطـــاره

الدفع آنذاك ،حيث اســـتند الحكم بإدانة

الكبـــرى الجنائية وبإجماع اآلراء بإعدام

األمـــن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم،

ضـــد المحكـــوم عليها ،وأحالـــت الدعوى

مـــن شـــأنه تغيير رأي القضـــاء في الدفع

األسلحة والذخائر.

بهـــدف اســـتدراجهم إلى حيث يتســـنى

اتصـــال بالظـــروف والمالبســـات التـــي

قابلـــة لالشـــتعال (مولوتـــوف) وذلـــك
ً
ً
وتحقيقا لغرض إرهابي،
تنفيـــذا
جميعه

المجتمع من األعمـــال اإلرهابية وقانون

الحديديـــة والزجاجـــات الحارقـــة وذلك

وقـــد تمت الموافقة علـــى الطلب فألغت

دفعـــا أمام المحكمة ببطـــان اعترافهما،

العقوبـــات والقانـــون بشـــأن حمايـــة

العـــام بمنطقـــة الدير بواســـطة األســـياخ

مـــن إبداء ما شـــاءوا من دفـــاع ودفوع،

وكان المحكـــوم عليهمـــا باإلعـــدام قـــد

تلـــك الجرائـــم المؤثمة بمقتضـــى قانون

قامـــوا وآخـــرون بمهاجمة قـــوات األمن

النفي الذين استعانوا بهم.

وزيـــر العدل لبحث إمكانية تقديم طلب

المحكمـــة فـــي مقابل األدلـــة القائمة في

بإعـــادة النظر فـــي الحكم البـــات الصادر
ً
تحقيقـــا لمقتضيـــات العدالـــة
بإدانتهمـــا

فضـــاً عـــن االشـــتراك فـــي التجمهر غير

قتل رجال الشرطة ،وأعدوا لهذا الغرض

جميع متطلبـــات المحاكمة العادلة ،مُ كن

وحققت دفاعهم ،واســـتمعت إلى شهود

تســـتعمل في تصنيعهـــا ،وكذلك عبوات

المحامـــي العام بأن المحكوم عليهم في

المحكمة طلبـــات المتهميـــن ومحاميهم

فـــي القضيـــة ،فقد تم عـــرض األمر على

توصلـــت إليـــه وحدة التحقيـــق الخاصة

النائـــب العـــام الذي قرر إحالـــة األمر إلى

وإحـــراز عبـــوة متفجـــرة ومـــواد ممـــا

وفـــي بيـــان تفصيـــات الواقعـــة ذكـــر

علـــى نحو ما أوجـــب القانـــون ،وأجابت

بمراحلها الســـابق إيضاحها قد استوفت

الدعـــاوى األخرى فـــي مملكـــة البحرين،

اإلجراءات الجنائية الصادر ســـنة 2002

كما استمعت إلى مرافعة الدفاع الحاضر

والتـــي تتفق مع القانون الدولي ومبادئ

 8/1/2020بإجمـــاع اآلراء بتأييد الحكم

المتحدة ،وقد التزمت المحاكم الوطنية

الصـــادر باإلعـــدام ،وقـــد ورد بأســـباب

حكمها أن اآلثار المثبتة بالتقارير الطبية

حقـــوق اإلنســـان المعتمـــدة لـــدى األمـــم

بتوفير كافـــة الضمانات للمتهمين خالل

كافة مراحل المحاكمة.

في أقل من  12ساعة ...القبض على  3سرقوا عددا من المحالت
المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرَّح مدير عـــام مديرية شـــرطة محافظة

حديديـــة وســـرقة مبالـــغ نقديـــة وبعـــض

خـــال أقـــل من  12ســـاعة مـــن القبض على

الفـــور عمليـــات البحـــث والتحـــري ،والتـــي

العاصمـــة بـــأن شـــرطة المديريـــة تمكنـــت

إعفاؤه من سدادها دون وجه حق.

ذلـــك المتعهد وحصـــل منه على رقم

وبعد الكشـــف عن الجريمة استردت

بوليصة شحن تلك البضاعة الخاص

 3أشـــخاص تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 25

هيئـــة الجمـــارك تلـــك البضاعـــة مـــن

بشركة الشـــحن وزود الشاهد الثاني

و 29عامـــا إثـــر قيامهم بســـرقة مبالغ نقدية
ومحتويـــات عـــدد مـــن المحـــات التجارية

مخازن الطاعن الثاني ،والذي ســـدد

-ضابـــط الجمارك -بذلـــك الرقم الذي

بمحافظة العاصمة.

الضريبة الحقا واستلمها قانونا.

تبيـــن أنـــه خـــاص بالبضاعـــة محـــل

وكان أبلغ عن الواقعة مدير مبيعات

الواقعة لمراقبتها والتحقق منها.

بشـــركة منافسة ،والذي قرر لصديقه

وبالفعـــل اكتشـــف الشـــاهد الثانـــي

فـــي إدارة شـــؤون الجمـــارك بأنـــه

صحـــة أقـــوال األول إذ تأكـــد بأنهـــا

يعتقـــد بوجـــود موظف لديهـــم يمرر

مســـجلة عبـــارة عـــن إكسســـوارات

لصالـــح الطاعـــن الثانـــي بـــدون دفع

شـــيش إلكترونيـــة غيـــر خاضعـــة

الضرائـــب ،إذ أنه يبيـــع تلك النكهات

للضريبـــة ،على الرغم مـــن أن صورة

بســـعر أقـــل من ســـعر الســـوق بفارق

األشـــعة تثبـــت أنهـــا تحتـــوي علـــى

يصـــل لدينـــار واحـــد فـــي المنتـــج

نكهـــات وليـــس إكسســـوارات ،وأن

الواحـــد ،وأنـــه بالفعـــل اشـــترى منـــه

الطاعـــن األول أفســـح عـــن تلـــك

وأشـــار إلى أن المديرية تلقت بالغا بتعرض
إحـــدى البرادات للســـرقة بمنطقـــة المعامير

من قبل  3أشـــخاص كانوا يرتدون عباءات
نســـائية ،حيـــث تمكنوا مـــن دخـــول البرادة
بعـــد أن قامـــوا بكســـر البـــاب بواســـطة أداة

المحتويات ،وباشـــرت شرطة العاصمة على
أســـفرت عـــن تحديـــد هويـــات المتورطيـــن

والقبـــض عليهم .وأضاف مدير عام مديرية
شـــرطة محافظـــة العاصمـــة أن التحريـــات

التـــي أجرتهـــا المديرية كشـــفت عـــن تورط
المذكوريـــن فـــي جرائـــم ســـرقة لعـــدد مـــن

المحـــات التجاريـــة في نفس يـــوم الواقعة
باســـتخدام مركبة مســـروقة ،مؤكـــدا أنه تم

اتخـــاذ اإلجراءات القانونية الالزمة؛ تمهيدا

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على  4بحوزتهم كميات من الروبيان المحظور صيده
المنامة  -وزارة الداخلية

كميـــة نكهـــات وأعـــاد بيعها بشـــركته

الشحنة دون تفتيشها.

بالســـعر الســـوقي ،وإلثبـــات ذلـــك

وأضـــاف أنـــه بعـــد يوميـــن وردت

تواصل مع شركة الطاعن الثاني عن

بضاعـــة أخرى مكملة لألولى ،وبذات

اإلسناد البري التابعة لقيادة خفر السواحل

طريق وســـيط وطلب شـــراء نكهات

رقم بوليصة الشـــحنة وتحوي أيضا

تمكنت من القبض على أربعة أشخاص في

قضايا مختلفة وبحوزتهم كميات متفاوتة

يعلـــم أنهـــا ال توجـــد إال لـــدى متعهـــد

نكهات ومســـتنداتها مذكـــور بها أنها

مـــن الروبيـــان المحظـــور صيـــده وتداولـــه

محـــدد بدولة خليجيـــة وتواصل مع

إكسسوارات شيش إلكترونية.

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بـــأن دوريات

فـــي هـــذه الفترة من العـــام بموجـــب القرار
وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات

الوزاري الصادر في هذا الشأن.

القانونيـــة الالزمة تمهيـــدا إلحالة المقبوض

عليهم إلى النيابة العامة.

رفض طعن صديق “الشابة األوروبية العارية”
عباس إبراهيم
رفضت محكمة التمييز طعن الشــاب المدان برفقة صديقته الشــابة األوروبية التي ظهرت في فيديو تم تداوله عبر منصات
التواصــل االجتماعــي المختلفــة ،وهــي تركــض علــى الشــارع الســريع عارية ،بعدمــا خرجت مــن منزله واعتدت على شــرطي
ومواطن أثناء ذلك؛ وأيدت حبســه لمدة ســنة وتغريمه  1000دينار؛ نظرا إلدانته بتعاطي المخدرات ،فيما لم تطعن الشــابة
على حكم حبسها سنتين وتغريمها  1150دينارا عن جميع التهم ،وبإبعادها نهائيا عن البالد.

ويشـــار إلـــى أن تفاصيـــل الواقعـــة

االقتـــراب منها رفقة ذلك الشـــخص

أنهـــا خرجـــت مـــن منـــزل صديقهـــا

المجنـــي عليـــه علـــى واجـــب عملـــه

وظلت تدفع أيديهما ،واعتدت على

الحشـــيش ،بعدمـــا التقيـــا فـــي أحد

تشير إلى أنه وإبان وجود الشرطي
بمنطقة توبلي حوالي الساعة 6:20
صباحا ،ســـمع صوت صراخ ومناداة

للشـــرطة ،فنزل من الدورية وتوجه

ناحية المنادي ،فشاهد الشابة عارية
تماما وتسير بمنتصف الشارع ،وقد
تســـببت باختنـــاق مـــروري ،فحاول

إلبعادها عن الشارع ،لكنها قاومتهما
المواطن بضربـــه على وجهه عندما

حاول تغطيتها بالغترة ،حتى تمكنا
مـــن إبعادهـــا عـــن الشـــارع وظلـــت

تخـــدش بأظافرها وجههما والبصق
عليهما.

وبالتحقيـــق مـــع الشـــابة ،اعترفـــت

الطاعن -عارية بعدما تعاطت معهالمخيمـــات وتنـــاوال العشـــاء برفقة
أصدقائـــه ،وقـــد أحســـت حينها أنها
بحالـــة غيـــر طبيعيـــة وظنـــت أنهـــا

متعبة وقادت ســـيارتها حتى وصال
إلـــى شـــقة الطاعـــن حوالي الســـاعة

 2:30فجرا.

المحكمة أيدت
حبسه لمدة سنة
وتغريمه  1000دينار
وأضافـــت أنهمـــا تعاطيـــا مخـــدر

وبينـــت أنهـــا ســـقطت عنـــد نزولهـــا

شي بعد ذلك مطلقا.

فقدت ســـيطرتها على نفسها بسبب

الخروج إال أن خوفها منه دفعه إلى

تفاصيـــل اعترافات األولى المتعلقة

الحشـــيش مرة أخـــرى بمنزله حتى

تلك الســـيجارة ،وادعت أنها شعرت

بالخوف الشـــديد ،وأن كل ما تعرفه

هو أنها خرجت عارية إلى الشـــارع؛
بســـبب حالـــة هلـــع غريبـــة أصابتهـــا

خوفا من صديقها.

على الدرج وقـــد منعها صديقها من

حمل عصـــا وضربها بهـــا ،كما قررت
أن والـــدة صديقهـــا حضـــرت إليهـــا

وحاولـــت تغطيتها ،إال أنها اعتقدت
أنهمـــا يريـــدان أذيتهـــا فخرجـــت
مســـرعة ،مؤكـــدة عـــدم تذكرهـــا أي

وبالتحقيق مع الطاعن أقر بمضمون
بشـــأنهما ،وأنـــه بعـــد اســـتيقاظ
صديقتـــه مـــن النـــوم تلفظـــت لـــه

بـــكالم غير مفهـــوم وضربتـــه ،ومن

ثـــم خرجت مـــن شـــقته عاريـــة من

المالبس.

استحداث رخص بيئية لمؤسسات التبريد والتكييف

 43مليون دينار لصكوك
السلم قصيرة األجل

رســوم تتراوح بيــن  20و 500دينار على الفنيين والشــركات

المنامة  -المصرف المركزي

أع ــل ــن م ــص ــرف ال ــب ــح ــري ــن ال ــم ــرك ــزي أن ــه

تــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــدار رق ــم ISIN( 231

 )BH00011X3573م ــن صــكــوك الــســلــم

علي الفردان

اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل.

وتبلغ قيمة اإلصدار  43مليون دينار لفترة
استحقاق  91يومً ا ،تبدأ في  15يوليو 2020

دينـــار تدفع ســـنويا للترخيـــص البيئي

ســـيتعين على المؤسســـات البحرينية

لمراكـــز اســـتصالح وســـائط التبريـــد،

والتي تتعامل مع غاز التبريد وتداوله

إعادة تعبئة حاويات وسائط التبريد.

العاملة فـــي مجال التبريـــد والتكييف

إلــى  14أكتوبر  .2020ويبلغ العائد عليها

 % 2.29مقارنة بسعر  % 2.32لــإصــدار

و 500دينـــار للترخيـــص البيئي لمراكز

الحصول على ترخيـــص بيئي لمزاولة

السابق بتاريخ  17يونيو  ،2020علما بأنه

كمـــا يلـــزم كل المنشـــآت ومشـــغلي

أعمالهـــا التجارية ودفع رســـوم دورية

تمت تغطية اإلصدار بنسبة .% 214
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التبريـــد ووحـــدات التكييـــف ،و500

business@albiladpress.com

وحـــدات التبريـــد ووحـــدات التكييـــف

لهـــا وللفنييـــن العامليـــن لديهـــا ،ضمـــن

بتســـجيل بيانـــات وحـــدة التبريـــد

مســـاعي المملكـــة لوضـــع نظـــام بيئـــي

ووحـــدات التكييـــف المثبتـــة لديها ،أو

يحافظ على عـــدم تأثر البيئة من هذه

التـــي يتم اســـتبدالها بوحدات حديثة،

الغـــازات المســـتخدمة فـــي الثالجـــات

علـــى أن يبـــدأ ذلـــك بعد  12شـــهرا من

والمكيفات.

نظام للحفاظ
على البيئة من
تسربات الغازات
باألجهزة

وحظـــرت البحريـــن اســـتيراد حاويات
وســـائط

د .عبد القادر ورسمه

التبريـــد

(غـــاز

التبريـــد

المســـتخدم للمكيفـــات) غيـــر القابـــل

awarsama@waresamalc.com

إلعادة التبعئة خالل شهرين من تاريخ
القـــرار فـــي حيـــن ســـيتم الترخيـــص
لمراكـــز متخصصـــة فـــي إعـــادة تبعئـــة

هذه الوسائط.

حظر استيراد
غاز التبريد غير
القابل إلعادة
التعبئة

سريان القرار .وتشمل عملية التسجيل
وحـــدات التبريـــد التـــي تزيـــد عـــن 15
طنـــا ،وحـــدات التبريـــد المســـتخدمة

لألغراض الصناعيـــة والتجارية .ومنع
القـــرار إطـــاق وســـائط التبريـــد فـــي

الغـــاف الجوي ،كما يجـــب على إدارة
حاويـــات وســـائط التبريـــد بالنظر إلى

المواصفـــات والمقاييس التـــي تضعها

“كورونا” ومنازعات العمل الجماعية

واســـتحدث قـــرار المجلـــس األعلـــى

وااللتزام بعدد مـــن الخطوات وتقديم

ووحدات التبريـــد والتكييف العاملين

الجهة الرسمية .ويلزم القرار المنشأت

يتنـــاول قانـــون العمـــل البحرينـــي المنازعـــات العماليـــة .ومـــن

لمراكـــز تعبية غـــاز التبريـــد والتكييف

وأســـماء الجهات التي قامت بشـــرائها

التبريـــد ووحـــدات التكييـــف يســـمى

التكييـــف العاملين في مجـــال تركيب

خســـر الكثيرون في العالم وظائفهم .وبســـبب الجائحة نشـــأت

هـــذه الغازات التـــي تقد تضر باســـاءة

وجـــاء في قرار الحق ،بتحديد رســـوم

بترخيـــص  % 50من الفنيين العاملين

العامليـــن .وتحوطـــا للمنازعات الجماعية فـــإن قانون العمل به

حظـــر اســـتيراد وحـــدات التبريـــد

ووحدات التبريد ووحدات التكييف.

تســـتوجب االتفاق عليها بين األطراف منها ،تسريح وتخفيض

وبموجب القرار الجديد ســـيكون على

الفنييـــن المرخصيـــن وفـــق الترخيص

واالســـتفادة منها ،الحضور لمقر العمل أو عدم الحضور وغيره

التبريـــد ووحدات التدريـــب ووحدات

وفـــي حالـــة نشـــوء المنازعات الجماعيـــة ،ولم تصـــل األطراف

ترخيـــص مـــن المجلس األعلـــى للبيئة

للبيئـــة رقـــم  1لســـنة  ،2020ترخيصـــا

مخاطـــر “كورونـــا” ،تأثيرهـــا علـــى العمـــل وســـوق العمالـــة ،إذ

ضمن مســـاعيه لتنظيـــم عملية تداول

أو ستنشـــأ منازعـــات عمـــل جماعـــي ألنها ستشـــمل الغالبية من

اســـتخدامها علـــى البيئـــة ،إلـــى جانب

أحكام للتعامل مع األحداث .وبســـبب الجائحة ،طرأت ظروف

والتكييف المستخدمه.

العمالة ،تخفيض الرواتب والمســـتحقات ،اســـتحقاق اإلجازات

كل مـــن يســـتورد ويتـــداول وســـائط

من المستجدات التي تؤدي لحدوث منازعات عمل جماعية.

التكييـــف االلتـــزام بالحصـــول علـــى

للتســـوية الودية ،فيجب حسمها عن طريق التوفيق والتحكيم
بطلب يقدم إلى وزارة العمل .وعندما يقدم الطلب من صاحب

العمـــل ،عليـــه توقيعه شـــخصيا أو من وكيلـــه .وإذا كان الطلب
مقدمـــا مـــن العمال فيجـــب أن يقدم من أغلبيتهـــم .وفي بعض
الحـــاالت يجـــوز لـــوزارة العمـــل أن تبـــادر لتســـوية النـــزاع عـــن

طريـــق التوفيق والتحكيـــم إذا علمت به ودون أن يطلب منها.
واآلن وكما نعلم ،وبســـبب الجائحة طفحت على السطح بعض
المنازعـــات الجماعيـــة مما يســـتدعي التدخل لحســـمها قبل أن

تستفحل.

ووفـــق اإلجـــراءات الخاصـــة بالتوفيـــق والتحكيـــم لحســـم

منازعات العمل الجماعية ،يقوم الوسيط الذي يتم تعيينه لهذا
الغـــرض ،بدعـــوة الطرفين لتســـوية النزاع بالطـــرق الودية .وله

إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية واالســـتعانة بمن يشـــاء

كشـــوف ربع ســـنوية بالكميات المباعة
مدعومة بالوثائـــق الدالة على صحتها

وفق النماذج الموضوعة.

فـــي مجـــال تركيـــب وصيانـــة وحدات

ومشـــغلي وحـــدات التبريـــد ووحدات

(الترخيص البيئي لوسائط التبريد).

وصيانـــة وحـــدات التبريـــد والتكيـــف

ومع هذا القرار يحظر استيراد وسائط

فئات رسوم تراخيص وسائط التبريد

وحـــدات التبريد ووحدات التكييف أو

إذ ســـيتعين دفـــع  200دينـــار ســـنويا

وحـــدات التبريـــد ووحـــدات التكييـــف
ً
شـــهرا من
خـــال فتـــرة ال تتجـــاوز 18

التبريـــد ،و 200دينـــار لترخيـــص

بعـــد تدريبهم ،على أن تلتزم المنشـــآت

التبريد إال من قبل المنشآت أو مشغلي

لديهـــا فـــي قطاعـــي تركيـــب أو صيانة

لترخيص اســـتيراد أو تصدير وســـائط

تاريـــخ العمـــل بأحـــكام القـــرار وذلـــك

وســـيقوم المجلـــس األعلـــى للبيئـــة

اســـتيراد وحـــدات التبريـــد ووحـــدات

ترخيـــص بيئـــي للفنييـــن والمنشـــآت

للترخيص للمنشـــآت ومشغلي وحدات

والمشـــغلين بتدريـــب باقـــي الفنييـــن
ً
شـــهرا مـــن تاريـــخ العمـــل
خـــال 30

البيئي لوسائط التبريد.

بالتعاون مع الجهـــة المختصة بإصدار

التكييـــف ،و 20دينارا لخمس ســـنوات

بالقرار.

التزام البنوك بدعم المقترضين يعزز االستقرار االقتصادي
وأوضح الباشـــا أن هذه التدابير شـــملت على وجوب قيام بنوك التجزئة وشركات

المنامة  -جمعية المصارف

أكـــد رئيس لجنة القوانين واألطر التنظيميـــة في جمعية مصارف البحرين ،عادل

الباشا ،أن التزام البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بحزمة التدابير الرقابية
والتنظيمية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي ســـاهم في التخفيف من آثار

التداعيات المالية على األفراد والتجار والشركات والمؤسسات من عمالء القطاع
المصرفـــي بســـبب فيـــروس “كوفيـــد  ،”19ما يعكس حـــرص البنوك والمؤسســـات

المالية في المملكة على دعم االستقرار االقتصادي واالجتماعي ومسيرة التنمية.

التمويل ومؤسســـات التمويل المتناهي الصغر تلبية طلب تأجيل األقساط من أي
مقتـــرض أو حامل بطاقة االئتمان المتأثرين من التداعيات االقتصادية للفيروس
من دون رســـوم أو فوائد أو زيادة في نســـبة الربح /الفائدة وذلك لمدة  6أشهر ،ما

لم يوافق المقترض على الدفع خالل فترة أقصر .كما تم وضع حد أقصى بنســـبة

 % 0.8على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك المحلية وشركات التمويل على
معامالت بطاقات الخصم للتخفيف من تكاليف التجار والشركات.

لمســـاعدته ،وعليه تحريـــر محاضر بأعماله ونتيجة وســـاطته.

وإذا تمكـــن الوســـيط مـــن تســـوية النزاع كليـــا أو جزئيـــا يقوم

بتدوين ما تم االتفاق عليه في محضر يوقعه الطرفان ،ويكون

لهذا المحضر قوة األحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية

من المحكمة .وإذا لم يتمكن الوســـيط من تسوية النزاع خالل
 15يوما ،أعد تقريرا بنتيجة وســـاطته وأســـباب إخفاقه .وفي
مثـــل هـــذه الحاالت ،علـــى الـــوزارة إحالة الموضـــوع الى وزارة

العدل لعرضه على التحكيم.

وهيئـــة التحكيـــم من ثالثة قضـــاة ومناديب عـــن وزارة العمل،

التجارة ،عن العمال ،وصاحب العمل .وتفصل الهيئة في النزاع

“إلى” يطلق برنامج تنمية المواهب “”The Transformers

تأهيـــــل  20مرشحً ـــــا ضمنهـــــم المتــدربيـــــن الصيفييــــــن بالبنـــــك

في مدة ال تتجاوز شـــهرا .وللهيئة ســـماع الشهود وأهل الخبرة

أطلق بنـــك “إلى” ،البنك الرقمي األســـرع

التحكيـــم القوانيـــن والقـــرارات المعمـــول بهـــا وأن تســـتند إلى

لتنميـــة المواهـــب بالتعـــاون مـــع معهـــد

للبـــاد .ويصـــدر القرار بأغلبيـــة آراء أعضاء الهيئـــة من القضاة

( )BIBFفي الخامس من يوليو .2020

المختصة بعد وضع الصيغة التنفيذية .وعلى وزارة العدل تبليغ

“ ،”The Transformersإلـــى تأهيـــل 20

لقيد منطوق القرار في سجل خاص ،وتعطى مستخرجات من

فـــي بنـــك “إلـــى” ،وتزويدهـــم بالمهـــارات

أعتقـــد إن هـــذه األحكام ،ستســـاعد في الخروج مـــن منازعات

لتغيير مستقبل الخدمات المصرفية.

والمعاينـــة واالطـــاع واتخاذ كافـــة االجـــراءات .وتطبق هيئة

ً
افتراضيـــا
برنامجـــا
نمـــوً ا فـــي البحريـــن،
ً

العرف ومبـــادئ العدالة وفقا للحالـــة االقتصادية واالجتماعية

البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية

ويكون مســـببا .ويعتبر القرار حكمـــا نهائيا صادرا من المحكمة

ويهدف البرنامج ،الذي أطلق عليه اســـم

طرفي النزاع بالقرار وإرســـال ملف الموضوع إلى وزارة العمل

ً
مرشحا بما في ذلك المتدربين الصيفيين

القرار لذوي الشأن طبقا لما يصدره وزير العمل.

العمليـــة ذات التوجـــه الرقمـــي والالزمـــة

العمـــل الجماعيـــة ،وهذا بدوره يقـــود لتجاوز الضـــرر لألطراف

المتطلعة لسرعة حسم النزاع والعودة سريعا للعمل واالنتاج.

* مستشار وخبير قانوني

6.6
مليون دينار

المبتكـــرة الالزمـــة لدفـــع عجلـــة التحوّ ل

المنامة  -بنك “إلى”

ويجمـــع البرنامـــج  20طال ًبـــا للمشـــاركة
فـــي تجربـــة شـــيقة إلتاحة خبـــرة عملية
لتهيئتهـــم لشـــق طريقهـــم عبـــر موجـــة

التكنولوجيـــا المقبلـــة وضمـــان مســـتقبل

الرقمـــي والتكيف مع العالم المتغير .هذه

المقومات األساســـية ستمكن المشاركين
من استيعاب التقنيات الحديثة وتسريع
عملية التحوّ ل الرقمي للمؤسســـات التي
ســـوف ينضمـــون إليهـــا فـــي المســـتقبل،

وأيضـــا لتعزيـــز برنامـــج عمـــل حكومـــة
البحريـــن الهـــادف لخلـــق اقتصـــاد رقمي

مهني قادر على مواكبة العصر الرقمي.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك “إلى” في

البحريـــن محمـــد المعـــراج “يســـعدنا أن
نتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن للدراســـات

المصرفيـــة والماليـــة ،فقـــد قمنـــا معً ـــا

بوضع برنامج لتزويـــد المواهب المحلية
بالمهـــارات الضروريـــة وبطريقـــة التفكير

للصيانة واألعمال الميكانيكية بـ “تطوير”

أمل الحامد

طرحـــت شـــركة تطويـــر للبتـــرول أمـــس

مناقصـــة ألعمـــال الصيانـــة الدوريـــة

واألعمـــال الميكانيكيـــة ،تنافســـت عليها
 9شـــركات أقلها بنحـــو  6.6مليون دينار

لشــ�ركة(  (�NASSER ABD MOHAM

 )MED COوأكبرهـــا بقرابة  19.9مليون

دينار.

وتشـــمل المرافـــق التي ســـيتم تغطيتها،
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر ،وحـــدة

الجفـــاف الغاز الرئيســـة ،وحدات جفاف
الغـــاز ،شـــبكة توزيـــع الغـــاز ،محطـــات

الصمامـــات ،محطات القيـــاس ،بطاريات
الدبابات (الســـل) ،الفتحـــات اآلبار ،ورش

العمل ،محطات معالجة المياه ،محطات
ضـــخ الضغـــط العالـــي ،محطـــات البخار،
مواقـــع اآلبـــار /منصـــات اآلبـــار ،مصنـــع

غير نقدي”.

ومـــن جانبـــه ،قـــال مديـــر معهـــد ()BIBF

أحمـــد الشـــيخ “مـــن الضـــروري إعـــداد

مجموعة ذات توجه رقمي من المواهب
البحرينيـــة لتلبيـــة متطلبـــات الســـوق

المتطورة بشـــكل مســـتمر للمساعدة في
تهيئـــة المنظومة الرقمية فـــي البحرين”،
مضيفـــا “نحـــن ســـعداء جـــ ًدا بتعاوننا مع

أمل الحامد

تعديـــل أو إصـــاح ،إضافة إلـــى المرافق

تابعـــة لــــ  4جهات حكوميـــة بإجمالي 54

لتغطية مخزون

الجديـــدة وجميـــع األعمـــال المدنيـــة

تابعة لمناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول.

أمس على مناقصة لشـــؤون األشـــغال

“السلمانية”

الشـــركة والمجاالت المنتجة وأي حقول

توفير أدوية

والمراكز الصحية

المرتبطـــة بهـــا داخـــل مناطـــق تشـــغيل
أخـــرى مناطـــق /منشـــآت التشـــغيل فـــي

الجزيـــرة بأكملهـــا علـــى أســـاس وســـيلة

الشرح .وطرحت وزارة الصحة مناقصة
الطيـــن ،شـــبكة توزيع  HVومـــا إلى ذلك،
وكذلـــك جميـــع المرافق الجديـــدة البرية

والبحرية التـــي يمكن إضافتها في فترة
هذا العقد.

وطرحت شركة تطوير للبترول مناقصة
أخـــرى للقيـــام بأعمـــال صيانـــة مدنيـــة

متنوعة تنافســـت عليها  14شـــركة أقلها
بنحــ�و  2.9مليـــون دينـــار لشـــركة (�JA

 )HECONوأكبرهـــا بقرابـــة  10.9مليون
دينـــار .ويشـــمل أداء المقـــاول لألعمـــال،

لتوفيـــر األدوية العامـــة المخزنة للوزارة
لتغطيـــة مســـتوى المخـــزون للمجموعـــة

العامـــة من األدوية التي تســـتخدم غال ًبا

من قبل صيدلية مجمع السلمانية الطبي
وصيدليـــات المراكـــز الصحيـــة للمرضى
الذيـــن علـــى عـــاج علـــى هـــذه األدويـــة

تنافست عليها  16شركة أقلها بقيمة 96

ألف دينار لصيدلية ناصر وأكبرها بقرابة
 4.8مليون دينار.

وإجماال تم يـــوم أمس فتح  5مناقصات

عطـــاء ،في حيـــن تم تعليـــق  3عطاءات

مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات

وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

إلدارة

اإلنشـــاءات لبـــرج متعـــدد الطوابـــق

والمـــاء لشـــراء أنابيـــب الحديـــد المـــرن

وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو  19مليـــون

نحو  28.8مليون دينار.
وفتـــح

المجلـــس

مناقصـــة

الشـــابة ،بمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة البنـــك

لتمكين الشباب”.

وقـــال رئيـــس مركـــز التحـــوّ ل الرقمـــي

وإدارة المشـــاريع التابـــع لمعهـــد ()BIBF
أحمـــد النعيمـــي “نحـــن ملتزمـــون بدعـــم

تنميـــة مهـــارات القـــوى العاملـــة المحلية

خالل مســـاراتهم العمليـــة ،ففي حين أننا
نســـاعد األفـــراد علـــى البقاء فـــي طليعة

المنافســـة مـــن خـــال تكييـــف واعتمـــاد

التقنيـــات الحالية والحديثـــة ،فإننا أيضا
نقـــوم بالعمـــل مـــع المؤسســـات إلنشـــاء

خصوصا ومبنية
ً
برامج تطوير مصممـــة
على مؤهـــات جامعية مـــن أجل تطوير
التطبيقـــات والمهـــارات العمليـــة للجيـــل

القادم من خالل التجربة العملية”.

 19مليون دينار إلنشاء “برج احتياطي األجيال”
تنافســـت  8شـــركات فـــي جلســـة

القائمـــة ،وإنشـــاء وتركيـــب األعمـــال

بنك “إلى” لدعم تطوير المواهب المحلية

والتخطيـــط

العمرانـــي

ألعمـــال

تنافست على
المناقصة 8
شركات لتطوير
الموقع ومرافقه

التخطيـــط والدراســـات بهيئـــة الكهرباء

لمشـــروع مبنـــى احتياطـــي األجيـــال،

مـــن اإليـــرادات لصنـــدوق احتياطـــي

مـــع ملحقاتها إضافة للصمامـــات لمدة 3

دينــ�ار لشــ�ركة(  (�AL JAMEEL CON

في خليـــج البحريـــن بالمنامة .وأظهر

مليون دينار .والمشـــروع هو تشـــييد

المدققة لحســـاب احتياطـــي األجيال

ســـنوات تنافســـت عليهـــا  7شـــركات ،تم

تعليق  3عطاءات منها وأقل عطاء بنحو

 293.8ألف دينار لشـــركة (Mohammed
 )Fakhroo & Brosوأكبرها بقرابة 17.9

مليون دينار.

وفتح المجلس مناقصة لشؤون األشغال
ألعمال اإلنشـــاءات لبرج متعدد الطوابق
لمشـــروع مبنـــى احتياطـــي األجيـــال

تنافست عليها  8شركات.

األجيـــال القادمـــة ،ويقـــع المشـــروع

 )STRUCTIONوأكبرهـــا بقرابـــة 46

التقريـــر الســـنوي والبيانـــات الماليـــة

بـــرج مكاتـــب متعـــدد األدوار ،يضـــم
ً
موقفا للسيارات متعدد الطوابق ،إلى

القادمـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في
 31ديســـمبر  ،2019أن إجمالي أصول

بأســـعار معتدلة ،مـــع تطويـــر المواقع

بزيـــادة بنســـبة  % 17.3عـــن العـــام

المشـــروع هـــو ضمـــان تحقيـــق مزيد

 918مليون دوالر.

جانب منافذ لبيع األطعمة والمرطبات

صنـــدوق االحتياطي قـــد حقق عوائد

والمرافـــق التابعـــة لـــه .والغـــرض مـــن

الماضـــي ،وبلغـــت أصـــول الصنـــدوق

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين واإليمان العميق بالريادة في الحقل التعليمي
تتواصـــل إنجـــازات مملكـــة البحرين في الحقـــل التعليمي والتربـــوي ،مؤكدة

العـــام 2018م ،وارتفعت نســـبة القيد اإلجمالي إلـــى ( )% 89.71بعد أن كانت

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا

كان ( ،)15.95وارتفع مؤشر متوسط سنوات التعليم إلى ( )10.48بعد أن كان

ريادتهـــا في هذه المســـيرة المباركـــة التي يدير دفتها ســـيدي حضرة صاحب
ورعاه ،والتخطيط المدروس للحكومة بقيادة ســـيدي صاحب السمو الملكي
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه،
وهاهـــي البحريـــن كما يعرفها القاصـــي والداني تتميز دائمً ـــا بالريادة والقدرة

على إطالق المبادرات اإلبداعية في التعليم التي تستطيع كل األعين إدراكها
ومشـــاهدتها ،وليســـت “البوابـــة التعليميـــة” و”الـــدروس المتلفـــزة” و”الفصول
االفتراضيـــة فـــي التييمـــز” إال مثاال بســـيطا لذلك اإلبـــداع ،والنجاحـــات التي

تحققت في عهد سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه نجاحات على
مدى اتساع األفق.
ً
مؤخرا
ويأتـــي تقريـــر األمم المتحـــدة للحكومـــة اإللكترونيـــة  2020الصـــادر

كدليل ســـاطع على مكانة البحرين وصورتها المشـــرفة فـــي الحقل التعليمي،
ووصولهـــا إلـــى أفضـــل المراتـــب بشـــهادة التقاريـــر الدولية ،فحســـب التقرير

“ارتفـــع مؤشـــر القرائية لدى الكبار إلـــى ( )% 97.46بعد أن كان ( )% 95.7في

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

( ،)% 88.54كمـــا ارتفع عدد ســـنوات الدراســـة المتوقعة إلـــى ( )16.25بعد أن

( ،)9.4وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التقرير يتم فيه ترتيب الدول
ً
وفقـــا لنتائجها في تقييم مؤشـــر تنمية الحكومـــة اإللكترونية ،ومدى تقدمها
في هذا المجال”.

للتواصل17111483 :

إن هذه المشـــاريع الضخمة والمثمرة ســـاهمت في بناء القدرات الوطنية في
مختلف المجاالت ،وتحولت إلى قوة دفع وتقدم على مختلف األصعدة ،حتى
أصبحـــت مملكة البحريـــن اليوم إحدى الدول القليلة فـــي العالم التي تتوافر

لديهـــا بنية حديثة كاملة في ميدان الحكومة اإللكترونية تماشـــيا مع رؤيتنا
للمســـتقبل ،ونحن نســـير إلى األمام بأهلية وثبات وقوة ،مواكبين مستجدات

الثالثاء  14يوليو  23 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4291

opinions@albiladpress.com

العصـــر ،وجميع المنظمات الدولية أكدت فـــي مختلف تقاريرها أن المنظومة

09

التعليمية والتربوية في البحرين ذات مكانة مرموقة وسمعة عالية.

» »فكل الشكر لحكومتنا الموقرة وكل المنتمين للمنظومة التعليمية والتربوية
على هذه العزيمة واإليمان العميق بالريادة وشعلة البطولة.

بدور عدنان

bedoor.articles@gmail.com

آيا صوفيا
مـــازال العديـــد من الناس يتناول موضوع تحويـــل متحف آيا صوفيا
إلى مســـجد من منظور ديني ،حيث اقتصـــرت دائرة النقاش لدى فئة

كبيـــرة من العامة علـــى األحقية التاريخية للمســـيحين الشـــرقيين أو
المســـلمين بآيـــا صوفيا ،حيـــث يتمحور النقاش على أنه في األســـاس

قام البيزنطيون ببنائه ككتدرائية ،أي أنه في األصل كان للمسيحيين

األرثوذكس ،إال أن الســـلطان محمد الفاتح قام بشـــرائه من القساوسة
وحوله لمســـجد قبل أن يقرر مؤســـس تركيـــا الحديثة مصطفى كمال

أتاتورك اعتماده كمتحف ،فئة أخرى من الناس ذهبت لمناقشـــة وضع
آيـــا صوفيـــا من منظـــور ثقافي ،حيـــث إن المتحف مـــدرج على قائمة

اليونيسكو كأحد أهم المواقع التاريخية الثقافية التي يزورها ماليين
ً
سنويا للسياحة واالطالع على التاريخ.
السائحين في العالم

واقع األمر أن الموضوع أكبر من أن يكون ذا أبعاد دينية أو ثقافية أو
حتـــى تاريخية وإن كان ذلك هـــو ظاهره ،فتحويل متحف آيا صوفيا
مـــن متحـــف إلى مســـجد يحمـــل فـــي طياته أهدافـــا سياســـية بحتة،

فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قصد من تحويل المتحف إلى
ً
خصوصا أنه فقد بصيص األمل في االنضمام
مسجد استفزاز الغرب،
لالتحـــاد األوروبـــي ،حيث كان الســـبب األول في عـــدم انضمام تركيا

للكيان األوروبي أنها دولة مسلمة.

خالف الرئيس التركي اليوم مع الغرب وصل ألعلى مســـتوياته وبات
ً
خصوصا
الرئيس التركي يعمد إلثارة غضب الغرب في أي مكان كان،
إذا مـــا كان الموضـــوع بالتحديد يخص اليونان وهـــي من أكبر الدول

األرثوذكسية والتي تتبع التراث البيزنطي.

على الجانب اآلخر فإن أردوغان يسعى بالتأكيد لكسب تأييد الشعب
التركـــي ودغدغة مشـــاعر المســـلمين البســـطاء الذين يجهلـــون خفايا

ودهاليـــز السياســـة ،فالرئيس التركي يصور نفســـه على أنه الســـلطان
ً
حدا فاصـــاً للعلمانية التركيـــة ويرجع زمن الخالفة
الـــذي جاء ليضع

د .حورية الديري

غرد على أغصان حياتك
مـــن جماليـــات الحياة أن لنا خيارات متنوعة ومســـارات عدة ،نتخير منها ما يمثلنا،

عيشـــوا حياتكم فخورين بأنفســـكم ،فمهما تعثرتم ،اعلمـــوا بأنها محطات اختبار ال

والخريجين في هذا العام ،الذين حولوا من الجائحة جائزة ألنفسهم ،وحصدوا من

فأنتـــم المتميزون الذين أثبتم للعالـــم جديتكم وإخالصكم مهما بلغت بكم الصعاب

كي نصنع بها حياة لها معنى وفق ما يليق بنا ويحلو لنا ،والحق هنا ،مستحق للطلبة
ثمـــار العلم أينعهـــا ،وصاروا قرة عين آلبائهم وفرحة حياتهـــم ،وأكدوا أننا يمكن أن
نقـــف اليـــوم خلفهم ال أمامهم كي يعبروا بنا الطريق ،ويأخذوا مكانهم الحقيقي في
عالم العطاء واإلنجاز.

واألزمات ،وجاء العام  ٢٠٢٠كشاهد على ما رسختم من قصص الفخر والتميز.

إن الحياة دروس ومواقف ،وقد تعلمنا منكم أيها األبناء األعزاء أن نتخيركم قدوة
في قوة الطموح ،بوركت خطواتكم فيما تطمحون.

ومن هذه الفرصة ،تبدأ االنطالقة الحقيقية لقدرات الشباب ،والتي تعتمد على قوة
إدراكهم أهمية أدوارهم في الحياة ،وال يأتي هذا إال بدعم وتوجيه مستمر ،ووجود

أهـــل بـــه ،فمقومـــات كل جيل حصيلة لمســـيرة جيل قبله ،ودليل تـــام على انغماس

القدوة والمثل األعلى ،واالستنارة من قصص القادة والناجحين.

رسالتي اليوم أرفعها بكل تقدير ألولئك الشباب المتميزين الذين يصنعون من الطموح
رغبـــة قويـــة فـــي التفـــوق ،وال تثنيهم الصعـــاب عن تحقيـــق أحالمهم ،أقـــول لهم “لقد

وضعتم أســـماءكم علـــى خارطة المتميزين ،وبدأت مســـيرتكم التاريخيـــة في التبلور
والوضـــوح ،والتي ســـيخلدها التاريـــخ بعبق النجاح ،لـــذا اجعلوا من التميـــز لكم عادة

كي ال تتوقف شعلة طموحكم أب ًدا ،انتقلوا بحياتكم من الطموح إلى المعنى ،كيف؟

» »الواقع أن الرئيس التركي يمتلك من الجرأة ما استطاع من خاللها
استمالة وخداع عدد كبير من المسلمين الذين انطلت عليهم أكاذيب
اإلسالم السياسي وأصبحوا يرون في أردوغان الخليفة العثماني الجديد،
والذين لألسف قرأوا األمور بظاهر عناوينها فقط.

غيـــر ،فطريـــق القمة دائمً ا ملـــيء بالعثرات لكن ال يوجد أعظـــم من لحظة الوصول،

وهكـــذا أعزائـــي ،والحديـــث اآلن لنا جميعً ا ،مهمـــا اختلفت األجيـــال ،وبدت صفات

تقديرهـــم لما يمتلكـــون من قدرات ،ومـــدى تواصلهم مع العالـــم الخارجي وحقيقة

اإلسالمية.

االختـــاف تتـــراءى بيننـــا ،فهي عالمـــة بارزة بأحقيـــة كل جيل في ممارســـة ما هو

د .علي الصايغ

dr.ali.saegh@gmail.com

كل جيـــل بواقعـــه ودرجـــة ارتباطه بعالمه ...لذا ،فاألمر ال يســـتقيم أبـــ ًدا بالنظر في
تلـــك االختالفـــات ،بينما يتوجـــب االندماج والمشـــاركة بين الجميـــع ،طالما أننا في
عالم متغير.

» »هكذا أيها الشباب ،عمليًا ،فقد بدأت الشجرة باالزدهار ...غردوا على أغصان حياتكم

وارسموا على كل غصن قصة وحكاية جديرة بكم ،فأنتم لنا فخر وعزة ،وللوطن عتاد
وعنوان ،وللمستقبل زاد وروح.

مدعو المفهومية
ربمـــا يكونـــون كثرا في وقـــت بلغ التخصص فيـــه أقصاه إلى حد

مـــا ،فلـــم نعد في زمن الرازي وابن ســـينا والفارابـــي ،ممن تبحروا

فـــي كثير من العلوم ،إذ لم تكن في وقتهم تتوافر أدق التفاصيل
والمعلومـــات كما هي اليوم ،وإن ســـجلوا البدايـــات األولى ،وحق
لهم أن يسموا حينها بالعلماء.

@hmaalmahdi
gmail.com

حسين المهدي

أرقام تَ
صنع ال َبحرين ...الخدمات الذكية والرقمية
ُ
قبـــل أربعـــة أيام ،ومع صدور تقريـــر األمم المتحدة للحكومـــة اإللكترونية ،في

يوم الجمعة 10/7/2020م ،ويتولى التقرير مسح الخدمات الرقمية الذكية في
ً
عربيا وإقليميا في مؤشر تنمية
 193دولة ،تبوأت مملكة البحرين المركز الثاني

مـــن القرن الماضي ،أي قبل اكتشـــاف النفـــط بأعوام قليلة ،لحقها بعد ســـنوات

تأســـيس الخدمـــة الهاتفيـــة اآلليـــة ،وكانـــت أكثر فعاليـــة وجودة ،ثـــم في عقد
الخمســـينيات تبنـــى القطـــاع المصرفي الحوســـبة فـــي ثالثة مصارف رئيســـية

ً
مركـــزا متميزا في مؤشـــر المشـــاركة الرقمية
الحكومـــة اإللكترونيـــة ،واحتلت

هي البنك البريطاني للشـــرق األوسط والبنك الشرقي ،وبنك البحرين الوطني،

أمـــا في المؤشـــر اإلجمالـــي فحلـــت البحرين في الموقـــع الثاني ،والذي يشـــمل

مع شـــركة “آي .بي .أم” ثم في شـــركة طيران الخليج ،وفي نهاية الســـبعينيات

التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إضافة إلى مؤشر المشاركة

كل دول مجلس التعاون .واســـتمرت التنمية المســـتدامة في قطاع تكنولوجيا

ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات اإللكترونية على نطاق قارة آسيا.

مزيجـــا مركبا من مجموعة من المؤشـــرات الفرعية كالخدمـــات الذكية والبنية
الرقميـــة الـــذي يدخل في الخدمات الذكيـــة ،ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة

كانـــت فـــي المركز األول والمملكة العربية الســـعودية في المركـــز الثالث ودولة
الكويت رابعا وسلطنة عمان خامسا.
وهـــذا الموقـــع الـــذي حصدتـــه مملكة البحريـــن ،يتـــوج انطالقتها منـــذ  90عاماً
ً
تقريبـــا ،مـــع إنشـــاء نظـــام اتصاالتـــي هاتفي مـــن خالل بدالـــة تلفونيـــة يدوية

يقوم بتشـــغيلها شـــابان بحرينيان ،فـــي المنامة العاصمة في بدايـــة الثالثينات

وفـــي العام 1962م تبنت شـــركة بابكو الحاســـوب المركـــزي األول في البحرين

خطت المملكة خطوة عمالقة باســـتخدام المطار نظاما حوســـبيا للركاب يربط

المعلومـــات واالتصـــاالت ،حتـــى الوقت الحاضر ،ومن المتوقـــع أن يصل صرف

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  1.4مليار دوالر في العام الماضي،

2019م إلى  2.1بعد أربعة أعوام في 2024م.

» »بعد متابعة خطوات التنمية المعلوماتية واالتصاالتية المستدامة ،رأينا أن األرقام
صنعت البحرين ،من خالل مشوار تصاعدي انطلق قبل تسعين عاماً ،أهلها لتبوء

مراكز طليعية في هذا القطاع المهم ،على المستويات اإلقليمية والعالمية.

في حاضرنا ،ترى “مدعي المفهومية” يبدون آراءهم أو ينتقدون
ً
شـــيئا ما ،بشـــكل عشـــوائي ،وبال معرفة وأســـس علمية ،فيفندوا
بـــا درايـــة ووعي ،فـــي مواقـــع كثيرة حيـــث األعمال واألنشـــطة

والمشـــاريع ،وتراهـــم يقدمون أنفســـهم كالجوكر الـــذي يعرف كل

شـــيء ،عن أي شـــيء ،في السياســـة ،في االقتصاد ،في الفن ،في
اإلعالم ،في علوم الفضاء ،في الهندســـة ،في الطب ،في الطبخ...

إلـــخ ،هـــم مـــن لقـــب  -منذ زمـــن بعيـــد  -من علـــى شـــاكلتهم (بأبو
ً
ً
شيئا.
شيئا ال يعلم عنه
العريف) ،الذي ال يستثني

ً
كثيرا بمثل هؤالء،
يصطدم العاملون في المجال اإلعالمي والفني
ً
ً
خصوصـــا إذا كان أي تخصـــص في هـــذا المجال بعيـــدا قليال عن
الحســـابات العلميـــة أو التقنية ،وفيه مســـاحة كافية من التنظير،

فتمنحهم هذه المساحة الفرصة للتفلسف على أي عمل ،ولألسف
الشـــديد ،يزيد من فرص تنظيراتهم وتفلســـفهم ،عدم أخذ بعض

أرباب األعمال بعين االعتبار ضرورة التخصص ،والذي قد يسمح

بدوره بمثل هذه التدخالت المؤدية بال شـــك إلى تراجع األعمال

أو المشاريع ،وإلى انخفاض في مستويات الجودة واإلبداع.

» »وإنه على امتداد الزمن الذي يبقي أي فرد في تدخل مستمر فيما
ال ناقة له فيه أو جمل ،لن يتحقق شيء إيجابي يذكر ،ولن يحرز أي
تقدم ،ما دام هناك من يقتاد بفلسفات فارغة ،ال أصل لها سوى
ال
التبذخ على اآلخرين وادعاء المفهومية ،على أي حال ،يبقى  -أو ً
وأخيراً  -هذا الحديث مقتصراً على من ينظر إلى المستقبل ،ال إلى
أخمص قدميه.
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القيد  - 56400 :التاريخ 8-7-2020 :

إعالن رقم CR2020-101012

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تنازل – عن المحل التجاري

إعالن رقم ()---لسنة -2020

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه :محمــد بــن عبدالغفــار الدايــل بطلــب تحويــل المحليــن

إدارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ارماني للشحن والتخليص
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقــدم إليها
الســادة اصحــاب شــركة -ارمانــي للشــحن والتخليص -المســجلة بموجــب القيد
رقــم  ،56400طالبيــن تغييــر االســم التجــاري للفــرع الخامــس مــن حديقة ســار
للفواكه ذ.م.م الى حدائق سار للتجارة ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم
باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــال مدة خمســة عشــر يوم يومــ ًا من تاريخ
نشر هذا اإلعان

التجارييــن المذكوريــن ادنــاه والمســجل تحــت تحــت القيــد رقــم  88779بفرعيــه
األول والثالث إلى سلمى عبد الجليل احمد شهاب فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا
به ما يعزز اعتراضه .

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بأنه قد تقدم إليها السيد إسماعيل خليل إبراهيم صليبيخ
المالك للمؤسســة الفردية اس بي ســي للتجارة والمســجلة
بموجــب القيــد رقــم  10 - 101622و  13 - 101622طالبــا
تحويل الفرع  10والفرع  13من المؤسسة الفردية إلى
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 5000
خمسة آالف دينار بحريني ،لتصبح الشركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إدارة التسجيل

الفرديــة المســماة دازل لقطع غيار الســيارات لمالكها ماريا بــاز البيتوز مورونج
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  54963-5بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات

الســيد /ايمان بوســعيد باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة توأمي لإلدارة
ش.ش.و ولمالكتهــا إيمــان بوســعيد ،المســجلة كشــركة شــركة الشــخص الواحد
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري ،وذلك وفقا ألحــكام قانون الشــركات

IRFAN ABDUL SATTAR NADAF

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

SATTAR MEHBOOB NADAF L

رقم القيد 3 – 88779 :

شركة توأمي لإلدارة ش.ش.و ولمالكتها إيمان بوسعيد
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

بموجب القيد رقم  ، 126359طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية

ANWAR AMIR SHAIKH

االسم التجاري  :باركود للتجارة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة المؤسســة

بإدخال كل من:

رقم القيد 1 – 88779 :

إعالن رقم ( )80637لسنة 2020

إعالن بشأن تحويل من فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

مســؤولية محــدودة برأســمال وقدره  5000خمســة آالف دينــار بحريني وذلك

كشركاء معها في السجل .
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة

االسم التجاري  :باركود للتجارة

لقيد  - 101622التاريخ 2020/7/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
 2020لسنة  74970إعالن رقم
بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ  12يوليو 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد 1-90708 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التاريخ 23/06/2020 :

إدارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية شركة

إعالن رقم  ---لسنة 2020

شركة ترينيتي تري البحرين ش.ش.و لمالكها حسن ابراهيم سلطان

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دار النبأ للصحافة والنشر واالعالم ش.م.ب مقفلة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها
الســيد  /نبيل عبدهللا احمد الســاعي -مكتب نبيل الساعي – محاسبون قانونيون
باعتبــاره المصفــي القضائــي لشــركة انتركــس للمقاوالت ذ.م.م،المســجلة كشــركة
مســاهمة بحرينيــة مقفلــة بموجــب القيد رقــم  64574طالبا إشــهار انتهاء أعمال
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

سجل تجاري رقم 123955-1

إعالن رقم ( )54906لسنة 2020

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ترينيتي تري البحرين ش.ش.و لمالكها حســن

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة غارديان غالس القابضة ش.ش.و لمالكتها

ابراهيم سلطان ،المسجلة بموجب القيد رقم  123955-1بتصفية الشركة اختياريا

شركة غارديان أوروبا اس.اي آر.ال

بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها

وتعيين السادة  /محمد حسن ابراهيم علي أحمد سلطان مصفيا للشركة.
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام ،2001
وعمــا بنــص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة
إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الازمة ،خال  15يوم من تاريخ
نشر هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :محمد حسن ابراهيم علي أحمد سلطان
36990616 +973
M1995-33@hotmail.com

السادة أصحاب شركة غارديان غاس القابضة ش.ش.و لمالكتها شركة غارديان
أوروبا اس.اي آر.ال المسجلة بموجب القيد رقم  1-90708طالبين تغيير اإلسم
التجــاري مــن غارديان غــاس القابضــة ش.ش.و لمالكتها شــركة غارديان أوروبا
اس.اي آر.ال إلــى غارديــان غــاس لخدمــات اإلدارة ش.ش.و لمالكهــا شــركة
غارديان أوروبا اس.اي آر.ال
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلى اإلدارة المذكــورة خال مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان.

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 - 1إسماعيل خليل إبراهيم صليبيخ

إعان بحل و تصفية
شركة فيوشر تيك للتجارة ذ.م.م

MUHAMMAD PUNATHIL MEETHA - 2

سجل تجاري رقم 88138

SURESH PEZHUMKATTIL KRISHNAN KUTT - 3

بنــاء علــى قرار الشــركاء لشــركة فيوشــر تيــك للتجــارة ذ.م.م المســجلة بموجب
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القيــد رقــم ، 88138بتصفيــة

الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد MOHANA

 CHANDRAN NAIR ANARAYANمصفي للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم (  ) 21لعام
 ، 2001وعما بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمســتندات الازمة ،خال  15يوم
من تاريخ نشر هذا اإلعان ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفيMOHANA CHANDRAN NAIR NARAYAN NARAYANA :
رقم الموبايل 37143300 :
KINGNOZIAS@OUTLOOK.COM

38344464
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local@albiladpress.com

اعتماد ثاني مراحل مشروع هيكلة “التربية”

الثالثاء  14يوليو  23 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4291

تــركــز عــلــى تــحــســيــن أداء الـــمـــدارس والــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي

مدينة عيسى-وزارة التربية والتعليم

عقــدت اللجنــة التوجيهية المعنيــة بتطوير الهيكل المؤسســي لوزارة

التربيــة والتعليــم اجتماعهــا برئاســة وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم

لشؤون الموارد والخدمات محمد جمعة وحضور جميع أعضاء اللجنة
من ممثلي الجهات ذات العالقة والشركة االستشارية للمشروع.
وتـــم فـــي االجتمـــاع اســـتعراض

المبادرات.

التـــي تم اعتمادهـــا لتنفيذ الهيكل

بعد استعراض أســـماء ومسميات

خطط العمل الخاصـــة بالمبادرات
المؤسســـي الجديـــد ،والتـــي تركز

علـــى الهيـــاكل التفصيلية وهياكل
المـــدارس وقـــدرات الموظفيـــن

والبنـــى التحتية والتعليـــم المبكر

وتحسين أداء المدارس والتعليم
اإللكترونـــي ومنصـــة البيانـــات
واإلحصـــاءات ،وغيـــر ذلـــك مـــن

“باس للتدريـب” يقـدم باقـة
من المنــح والبعثــات

واعتمـــدت اللجنـــة خطـــط العمـــل

قـــادة الفـــرق الذين تم ترشـــيحهم

المنامة  -بنا

إلنجاز المبادرات ،وناقشـــت بعض
ً
تنســـيقا
التفاصيـــل التـــي تتطلب

أعلن مركز باس لتدريب هندسة الطائرات (بيتك) عن استمرار
تلقــي طلبــات القبــول للعــام الدراســي الجديد ،ضمــن باقة من

بيـــن فـــرق المبـــادرات والشـــركة

المنــح والبعثــات التــي يقدمهــا المركــز للطلبــة المتفوقيــن في

االستشـــارية وعـــدد مـــن الجهـــات

الحكومية ذات العالقة.

واتفق أعضاء اللجنة على موافاة

المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم
والتدريـــب بتقريـــر مفصـــل عـــن

الثانويــة العامــة باإلضافــة للطلبــة من خــارج مملكــة البحرين

آخر تطورات ســـير المشـــروع في

ً
ابتــداء مــن الشــهر الجــاري ،وذلــك لبرنامــج رخصــة مزاولــة

مرحلته الثانية.

هندسة صيانة الطائرات.

ويقـــدم المركـــز التابع لشـــركة

رقم ( ،)EASA 147.002حيث

(بـــاس) برنامجـــا متخصصـــا

الطائرات (.)EASA Part 66

خدمـــات

بدء التسجيل لبعثات “المؤسسة الملكية”

مطـــار

البحريـــن

فـــي مجـــال هندســـة صيانـــة
الطائرات ،مدته أربع ســـنوات

يكتســـب

خاللهـــا

الطالـــب

وعمليـــة عميقة
خبـــرة نظرية
ّ

مخصـــص للدراســـة داخـــل البحريـــن واألولويـــة للمعـــدالت المرتفعـــة

تؤهله ليكـــون مهندس صيانة

من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية

الدراســـي الجديـــد ســـتخصص للدراســـة

ودعت الملكية لألعمال اإلنســـانية الطلبة

من التســـهيالت والمنح إيمانا

المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية

البحرين وكلية بوليتكنك البحرين وكلية

عليهم الشـــروط المحددة إلى التســـجيل

المنامة  -بنا

أعلنـــت المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال

اإلنسانية عن فتح باب التسجيل للبعثات

الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة
مـــن خريجـــي العـــام الدراســـي - 2019

ابتداء من يوم الثالثاء 14
ً
 ،2020وذلـــك

يوليو 2020إلى يـــوم الخميس  30يوليو
 ،2020عـــن طريق التســـجيل اإللكتروني
بموقع المؤسسة.

وأكـــد األميـــن العـــام للمؤسســـة مصطفى
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات عاهـــل
الســـيد أنـــه

البالد الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية
لألعمـــال اإلنســـانية صاحـــب الجاللـــة

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،بتوفير
البعثات الدراســـية للطلبة المكفولين في
المؤسســـة ممـــن ال تســـاعدهم ظروفهـــم

المعيشـــية علـــى اســـتكمال دراســـتهم

وبناء على التشـــجيع المستمر
ً
الجامعية،

وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس أمناء

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة

للطلبـــة المكفوليـــن بالمؤسســـة لمواصلة

التعليم والحصول على الفرصة المتميزة
ليســـاهموا في رفعة الوطـــن ورقيه ،فإن
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية
تحـــرص أشـــد الحـــرص وضمـــن برامـــج

الرعايـــة التعليميـــة التي تقدمهـــا ألبنائها
الطلبـــة المكفوليـــن ،علـــى توفيـــر هـــذه

البعثات الدراسية بصورة سنوية.

وقـــال مديـــر إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة

بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية
بـــدر قمبـــر “إنـــه تـــم تخصيـــص  50بعثـــة
ً
وفقا للتوجيهات الملكية استفاد
ســـنوية

منهـــا حتى العـــام الدراســـي الجديد 900

طالب وطالبـــة” ،وأوضح أن بعثات العام

داخل مملكـــة البحرين فقـــط في جامعة

العلوم الصحية ،وستكون أولوية القبول
ً
وفقا للمعدالت األعلى.

وحددت المؤسسة شروط االستفادة من

 3-أن ال يقـــل المعدل التراكمي عن 75%

شمســـية حديثة ،علمً ا أن التســـجيل هذا

أو كلية بوليتكنك البحرين.
ً
حاصل على بعثة أو منحة
 5-أن ال يكون

من قبل أية جهة حكومية أو أهلية.

“التوحديون” يتصدرون قوائم المتفوقين بعد الدمج الكلي

“التربية” :كســبنا التحدي بعد أن راهن كثيرون على فشل التجربة

وفتـــح

المجـــال

الســـتقطاب الكـــوادر الوطنية

وتأهيلهـــا لتكون منافســـة في

 ،)bhمـــع مـــلء البيانات بصـــورة واضحة

 2-أن يكون من خريجي العام الدراســـي

جامعة البحريـــن أو كلية العلوم الصحية

البحريـــن،

المؤسســـة اإللكترونـــي (www.rhf.gov.

وإفـــادة التخـــرج مـــن المرحلـــة الثانوية،

وال يزيد عن .% 89.99
 4-أن يكـــون حاصـــاً علـــى قبـــول مـــن

التعليـــم والتدريب في مملكة

في خدمة البعثات الدراســـية على موقع

(ملونـــة  ،)PDFهـــي :البطاقـــة الذكيـــة،

.2020 - 2019

من شـــركة (باس) بأهمية دعم

الراغبيـــن فـــي التســـجيل ممـــن تنطبـــق

هذه البعثات على النحو التالي:
ً
مكفـــول مـــن قبـــل
 1-أن يكـــون المتقـــدم

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

طائـــرات ،وتأتـــي هـــذه الباقة

سوق العمل.

وإرفاق نســـخة من المستندات المطلوبة

ويعتبـــر مركـــز بـــاس لتدريـــب
هندســـة

وشـــهادة الفصـــل الدراســـي الســـادس،

برامـــج

الطائـــرات

تدريبيـــة

مقـــدم

معتمـــد

دوليـــا ،يتبنـــى أعلـــى معاييـــر

ورصيد التســـجيل في الجامعة ،وصورة

التكنولوجيـــا للتدريـــب علـــى

صيانة الطائـــرات .يعد المركز

العام سيقتصر على التسجيل اإللكتروني

ثاني منظمـــة تدريب معتمدة

تماشـــيا
دون الحضـــور لمقـــر المؤسســـة
ً

على مســـتوى العالـــم من قبل

مـــع اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيـــة

الوكالـــة األوروبيـــة لســـامة

الموصى بها في ظل انتشار وباء كورونا.

الطيـــران ،وهو مســـجل تحت

ولمزيـــد مـــن االستفســـار يمكـــن االتصال

يقدم برنامج إعداد مهندســـي

كما يطبـــق المركز حاليا آليات
تواصليـــة وتدريبيـــة حديثـــة
وبأســـاليب عصريـــة تتناســـب

مـــع الظـــروف الراهنـــة وفـــق

إجراءات الســـامة لتداعيات

فايروس كورونا ( كوفيد.)-19
باإلضافة لحصول المركز على
االعتـــراف مـــن هيئـــة جـــودة
التعليـــم والتدريـــب بمملكـــة
البحرين.

ويســـتقبل

المركـــز

يوميـــا

طلبـــات الراغبيـــن بالتســـجيل

عبر الموقع اإللكتروني www.

،baetc.org

حيـــث

يمكـــن

االطـــاع مباشـــرة علـــى آليـــة

القبـــول والدراســـة والتدريب،
مـــع إمـــكان الحصـــول علـــى

معلومـــات متكاملـــة حـــول
رخصـــة

ممارســـة

هندســـة

صيانـــة الطائـــرات األوروبيـــة،
والتـــي تعـــد أهـــم رخصـــة

عالميـــة ،يعتـــد بهـــا فـــي كافة
ّ

مطارات العالم.

على 17313673( :ـ .)17313620

فتح التسجيل لمركز ناصر للتأهيل األحد

إتاحــة تعديــل الرغبــات خــال فتــرة تقديــم الطلبات

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الصخير  -جامعة البحرين

كثيـــرون كانـــوا يراهنون علـــى أن دمج

دعــت جامعــة البحريــن خريجي مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الراغبين في االلتحاق بها في العام الجامعي

األطفـــال مـــن ذوي اضطـــراب التوحـــد

المقبل  2020/2021إلى التقدم بطلباتهم عن طريق نظام خدمة الطالب اإللكتروني.

فـــي المـــدارس الحكوميـــة عبـــارة عـــن
تجربـــة لن تحقـــق الكثير من النجاح ،إال
خـــوض هذا التحـــدي الذي كانـــت ثماره

مركـــز ناصـــر للتأهيـــل والتدريب

أكثـــر مـــن المتوقـــع ،فلـــم يكتـــف الطلبة
وإنمـــا انتقلوا بعد ذلك إلى الدمج الكلي
فـــي الصفـــوف العاديـــة ،وتمكنـــوا مـــن
تحقيق التفوق واالمتياز.

كوثر نزار

ّ
التعلم عـــن بُعد ،فقد كانت أكثر
لتجربـــة
ً
وتشـــويقا ،فهو يهوى التكنولوجيا
متعة

بيـــت الحكمـــة االبتدائيـــة للبنـــات ،فقـــد

لخدمـــة الطالـــب sis.uob.edu.

صفوف الدمج ،وقالت“ :كان دمج ابنتنا

المقبـــل الموافـــق  19يوليو 2020

وبرغم من التحديات التي واجهناها ،إال

.2020

ويحـــب التعامـــل مـــع الحواســـيب

واألجهـــزة الذكيـــة واإلنترنـــت ،وكان

والدة الطالب علي حســـين من مدرســـة

وأقوم أنا بمساعدته بالشرح والتبسيط،

توصـــف بالنتيجة المشـــرفة البننا ،وهو

مـــن قبـــل مدرســـاته فـــي البوابـــة ،كمـــا

وتواصلـــه االجتماعي مع الجميع ،وبات

للتقويم بســـهولة ،وأود أن أشـــكر وزارة

وقـــد أثـــر دمجـــه فـــي المدرســـة إيجابًا

فيهـــا ،والشـــكر موصول للمدرســـة على

العـــام الدراســـي  ،2019/2020تقـــول

يشـــاهد الدرس عبـــر البوابـــة التعليمية،

بدر الكبرى االبتدائية للبنين“ :فرحتنا ال

ثم يبدأ بحل التمارين التي كانت توضع

ســـعيد ج ًدا ،وانعكس ذلك على نفسيته

اســـتطاع حـــل التطبيقـــات المخصصـــة

يســـأل كثيـــرًا عـــن العـــودة للمدرســـة،

التربيـــة والتعليـــم وجميـــع العامليـــن

فـــي الجوانـــب األكاديميـــة والنفســـية

جهودها”.

أما والدة الطالبة كوثر نزار من مدرســـة

عرض وطلب
17111504

+973

38344464

+973

17580939

+973

المهنـــي ســـيكون بإمكانهم تقديم

علي حسين

وعـــن تجربة ابنها المتفوق بنتائج نهاية

واالجتماعيـــة والســـلوكية .أما بالنســـبة

( 13يوليـــو  )2020بـــأن خريجـــي

والتحكـــم ،والهندســـة المدنيـــة،

ودعت عمادة القبول جميع الطلبة

فـــي الجامعة في بيان لها اإلثنين

أن وزارة التربيـــة والتعليـــم أصرت على

بالدراســـة فـــي الصفـــوف الخاصـــة بهم،

وأفادت عمادة القبول والتسجيل

والهندسة الميكانيكية ،والهندسة

والدبلـــوم المشـــارك في الهندســـة

38344464

عبـــرت عن فرحتها باســـتفادة ابنتها من

طلباتهـــم عبر الموقـــع اإللكتروني

 ،bhوذلـــك بدايـــة من يـــوم األحد

اإللكترونيـــة ،واألجهـــزة الدقيقـــة
وهندســـة الحاســـوب ،وهندســـة

الشبكات ،وعلم الحاسوب ،ونظم

المعلومات.

بإمـــكان الطالب التقديم في كلية

أننـــا تمكننـــا من تخطيهـــا بفضل من هللا

وذكرت أن عملية اختيار الطالب

الدبلـــوم المشـــارك فـــي الهندســـة

وأتقدم بالشـــكر الجزيل للـــوزارة بقيادة
الوزيـــر ماجـــد النعيمـــي ،علـــى االهتمام

الكبيـــر بالطلبـــة ذوي االحتياجـــات

الخاصة ،في تجربة رائدة وفريدة على

المســـتويين اإلقليمي والدولي ،وأتمنى
أن أرى ابنتـــي وهي ترتـــدي زي التخرج

من الجامعة بإذن هللا”.

التراكمـــي ،حيث تتـــاح لخريجي
برنامـــج التعليـــم التقني أصحاب

معـــدالت  % 80فمـــا فـــوق:
برامـــج كليتـــي الهندســـة ،وتقنية

المعلومـــات ،وهـــي البكالوريوس

في كل من :الهندســـة الكهربائية،

البحريـــن (،)www.uob.edu.bh

شـــروط القبـــول ،واالطـــاع على

من  % 70إلى  ،% 79.99فسيكون

فـــي الصفوف العادية حلم كبير لها ولنا،

االلتحـــاق بـــه تعتمد علـــى معدله

إلـــى الدخول على صفحة جامعة

وذكـــرت أنه في حال كان المعدل

إلى يوم األحد الموافق  26يوليو

وبتعاون المدرســـة بإدارتهـــا ومعلماتها،

الراغبين فـــي االلتحاق بالجامعة

ومتابعة حســـاباتها على شـــبكات

التعليـــم التطبيقـــي ،حســـب مـــا

للبرنامـــج الـــذي يرغـــب فـــي

الميكانيكية.

تطرحه الكلية مـــن برامج ،وهي:
الميكانيكيـــة ،والدبلوم المشـــارك
في الهندسة الكهربائية.

التواصـــل االجتماعـــي لمعرفـــة
التعليمـــات ،واألوراق الثبوتيـــة
المطلوبة.

ونبهـــت العمادة إلى أنه ســـيكون

بإمكان المتقدمين من مركز ناصر

للتأهيل والتدريب المهني تعديل

أمـــا خريجـــو برنامـــج التدريـــب

الرغبـــات خـــال فتـــرة تقديـــم

فمـــا فـــوق ،فيتاح لهـــم برنامجان

اإللكتروني لخدمـــة الطالب ذلك،

المهنـــي أصحـــاب المعـــدل % 75

فـــي كليـــة التعليـــم التطبيقـــي

فقـــط ،وهمـــا :الدبلـــوم المشـــارك
فـــي

الهندســـة

الكهربائيـــة،

الطلبات ،وذلك عن طريق الموقع
إلى جانب إمكان رفع المستندات
أو التعديـــل علـــى البيانـــات فـــي

الفترة المتاحة للتسجيل.

“الصحة العالمية” :أزمة “كورونا” قد تسوء “أكثر فأكثر”

قصف تركي مدفعي
على قرى عراقية

دبي – العربية.نت

 13مليــون مصــاب بالوباء ...ورقم ســيئ بأميــركا الالتينية

قصفت تــركـيــا ،أم ــس االث ـن ـيــن ،ق ــرى كــرديــة
فــي شـمــال ال ـعــراق بـ ـ  15قذيفة مــدفــع ،كما

استهدفت أطراف جبل خامتير االستراتيجي
بمحافظة دهــوك العراقية .ونشبت حرائق

عواصم ـ وكاالت

في مــزارع وممتلكات سكان القرى الكردية

حــذرت منظمــة الصحــة العالمية أمس االثنين مــن أن أزمة فيروس كورونا قد

العراقية جراء القصف التركي .واستهدفت

تســوء “أكثر فأكثر” إذا لم تلتزم الدول بأساســيات التدابير االحترازية .وقال

تركيا مواقع عراقية بصاروخين في ناحية
درك ــار الـحــدوديــة .مــن جهتها ،أكــدت شبكة

المديــر العــام للمنظمــة تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس ،فــي مؤتمــر صحافــي

“رووداو” اإلخبارية الكردية أن “تركيا تحاول

افتراضــي مــن جنيــف “دعونــي أكــون صريحــا ،الكثيــر مــن البلــدان تســير فــي

السيطرة على منطقة جبلية في ناحية كاني

االتجــاه الخاطــئ ،وال يــزال الفيروس العدو العــام األول” .وأضاف “إذا لم يتم

ماسي بقضاء العمادية في دهوك”.

اتباع األساســيات ،فإن االتجاه الوحيد الذي ســيتبعه هذا الوباء هو أن يســوء
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أكثر فأكثر فأكثر .وال يجب أن تسير األمور على هذا النحو”.
ووفــقــا إلحصائيات وكــالــة “رويــتــرز”،

أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.

تــجــاوزت  13مليونا فــي الــعــالــم ،بعد

 200ألف نسمة والواقعة على مسافة

 5أيـ ــام ،فيما تــوفــي أكــثــر مــن نصف

مــن ب ــؤر ال ــوب ــاء الــتــي تثير مــخــاوف

ودفعت المخاوف من حصول موجة

جراء وباء (كوفيد  )19 -في أوروبا إذ

ف ـ ــإن حـ ـ ــاالت اإلصــــابــــة بــالــفــيــروس

تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر

حــوالــى  150كلم مــن بــرشــلــونــة ،هي

مليون شخص جراء العدوى.

السلطات في بلد هو من األكثر تضررا

ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا

تخطت حصيلته  28400وفاة.

سيما في إسبانيا والمغرب والفيليبين

أميركا الالتينية ثاني منطقة

الــمــســتــجــد عــــددا م ــن الــســلــطــات وال

إلــى إعــادة فــرض الحجر المنزلي في

مــنــاطــق مــحــددة ،فيما بــاتــت أميركا

مصر و “التعاون اإلسالمي” تدينان الهجمات الحوثية

الالتينية تسجل ثاني أعلى حصيلة
من الوفيات جراء الوباء بعد أوروبا،

متخطية حصيلة أميركا الشمالية.

وفي إسبانيا ،دخلت الحكومة المحلية

عواصم ـ وكاالت

دانــت مصر ومنظمة التعاون اإلســامــي ،أمــس االثنين ،قيام ميليشيات

الحوثي اإلرهابية الموالية إليران بإطالق صواريخ وطائرات مفخخة على

السعودية ،تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها
كلها .وكان التحالف العربي أعلن ،ليل األحد االثنين ،عن اعتراض وتدمير

صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية اإلرهابية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي ،كذلك
عن اعتراض وتدمير  6طائرات من دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات

لمدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة .من جانبها ،أكدت الخارجية
المصرية فــي بــيــان “تــضــامــن مصر الــكــامــل ووقــوفــهــا مــع المملكة العربية

السعودية في مواجهة هذه االعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين
والمنشآت المدنية ،ودعــم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجــراءات

للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي” .من جهتها ،دانت األمانة العامة

لمنظمة التعاون اإلسالمي المحاولة الفاشلة لميليشيات الحوثي اإلرهابية
بإطالقها طــائــرات مــن دون طيار (مفخخة) وصــواريــخ باليستية باتجاه

السعودية .وشدد األمين العام يوسف العثيمين في بيان على إدانة المنظمة
استهداف المدنيين واألعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

والمنطقة البالغ عــدد سكانها حوالى

ف ــي كــاتــالــونــيــا ف ــي اخــتــبــار ق ــوة مع

القضاء لفرض الحجر المنزلي مجددا

على سكان مدينة ليريدا ومحيطها
الــلــذيــن ع ــزال مــنــذ أســبــوع عــن باقي

المناطق.

وفــيــمــا أعــلــنــت محكمة الــمــديــنــة أنها
“ق ـ ــررت عـ ــدم الــمــصــادقــة عــلــى هــذه

التدابير” التي اتخذتها الحكومة “ألنها
تعارض الــقــانــون” ،أكــد رئيس منطقة

كاتالونيا االنفصالية كين تــورا أمس
أن ــه ســيــصــدر مــرســوم قــانــون لفرض

الحجر المنزلي.

لــكــن ف ــي شـــــوارع ل ــي ــري ــدا ،ال ت ــزال

مــعــظــم الــمــتــاجــر مــفــتــوحــة وال ت ــزال

المقاهي والمطاعم تستقبل الزبائن

على أرصفتها ،فيما السكان يواصلون
الــخــروج واضــعــيــن كــمــامــات ،على ما

تركيا :نرفض وقف إطالق النار في ليبيا

المسماري يعلن جهوزية الجيش الوطني للرد على أي هجوم

أكثر تضررا
وباتت أميركا الالتينية ثاني منطقة

أكثر تضررا في العالم من حيث عدد
الــوفــيــات بــعــد أوروب ـ ــا ،مــع تسجيلها
رســمــيــا أك ــث ــر م ــن  144ألـ ــف وفـ ــاة.

والدولة األكثر تأثرا فيها هي البرازيل
الــتــي تــعــد وحــدهــا أكــثــر مــن 72100
وف ـ ــاة ،مــتــخــطــيــة حــصــيــلــتــي ك ــل من

الواليات المتحدة وكندا.

وإلـ ــى إســبــانــيــا ،عــمــدت دول أخ ــرى

المتوسط .وقال “سنبدأ البحث والتنقيب

في جزء من شرق المتوسط وفقا التفاقية

مــجــددا على حــوالــى  250ألــف نسمة

واشنطن األحد أنه من غير المستبعد

حادة في اإلصابات.

المناطق.

حظر التجول

غيروير ردا على أسئلة شبكة إيه بي

من سكان مانيال بعد تسجيل زيــادة

وف ــي جــنــوب إفــريــقــيــا ،قـ ـرّر الرئيس

سيريل رامــافــوزا إع ــادة فــرض حظر
تجوّ ل؛ بسبب زيادة اإلصابات اليومية

بالفيروس ،كما سيتم حظر الزيارات
العائلية.

إعـ ــادة ف ــرض حــجــر مــنــزلــي فــي هــذه

وقـ ــال مــســاعــد وزيـ ــر الــصــحــة بــريــت

ســي “يجب وضــع جميع االحتماالت
على الطاولة”.

وســجــلــت ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة األحــد

 59,747إصابة جديدة في  24ساعة،

وفقا للتقرير اليومي لجامعة جونز

من اإلصــابــات ،داعيا مواطنيه الذين

حصيلته حتى اآلن  264,184إصابة

بتدابير الحيطة .وفي المغرب ،قررت

كما يــســود قلق كبير أستراليا حيث

الرئيس دونــالــد ترامب بينما يعتبره

الــصــحــي فــي مــديــنــة طنجة (شــمــال)

سيدني الحد من التجمّ عات االحتفالية

خــطــر .وأودى ال ــوب ــاء ب ـــ 569,135

اعتبارا من بعد ظهر االثنين إثر ظهور

بفيروس كورونا المستجد في إحدى

“خــطــر فعلي” بحصول مــوجــة ثانية

فــي ال ــق ــارة اإلفــريــقــيــة والـ ــذي بلغت

يقضون عطلة في الباليار إلى االلتزام

من أصلها  3971وفاة.

السلطات إعــادة فــرض تدابير العزل

طــلــبــت الــســلــطــات أمـ ــس م ــن ســكــان

البالغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة

بعد ظهور بؤرة جديدة من اإلصابات

بؤر جديدة من الوباء.

حــانــات الــمــديــنــة ،وذل ــك بعد مــعــاودة

هوبكنز.

وبلغ اجمالي الوفيات  135,171وفاة

من أصل  3,301,820إصابة مؤكدة.

وقـ ــبـ ــل  4أشـ ــهـ ــر م ـ ــن االن ــت ــخ ــاب ــات

الرئاسية ،يحتدم الجدل بشأن إعادة
فتح المدارس ،وهو إجراء يدافع عنه
مــعــارضــوه الــديــمــوقــراطــيــون مصدر

شخصا حول العالم منذ أن أبلغ مكتب

منظمة الصحة العالمية في الصين عن

ظهور المرض في أواخر ديسمبر.

األميركيون“ :يونيفيل” ليست الحل لمشكلة حزب اهلل

مقتل جندي في هجوم على مواقع عسكرية بمنطقة بعلبك

قوة حفظ السالم في لبنان “اليونيفيل”،
ونحن قلقون جـ ًدا من منع “اليونيفيل”

أي هــدنــة فــي ليبيا ألنــهــا ضــد مصلحة

عمليات البحث والتنقيب في شرق البحر

مـ ــسـ ــؤول فـ ــي وزارة ال ــص ــح ــة فــي

رسمية “نحن نعيد النظر في موقفنا من

وشدد الوزير التركي على أن بالده ترفض

بالشأن الليبي ،تعهد الوزير التركي ببدء

كــمــا ق ــررت الفيليبين ف ــرض الحجر

وال سيما في واليــات الجنوب ،وقال

في جنوب لبنان ،وقــال في تصريحات

على العاصمة طرابلس.

على حد تعبيره .وفــي ملف آخــر متصل

وزارة الداخلية.

ف ــي الــعــالــم ،ي ــواص ــل ال ــوب ــاء تفشيه

األميركية إعــادة نظر الواليات المتحدة

في مصلحة حكومة الوفاق” التي تسيطر

ويــجــب أخ ــذ مــخــاوفــهــا بــعــيــن االعــتــبــار،

للضرورة القصوى” ،وفق ما أوضحت

أعلى حصيلة من اإلصابات والوفيات

تفشي الوباء في البلد األكثر تضررا

وقــف إطــاق الــنــار فــي ليبيا حاليا ليس

الــوفــاق لديها تخوفات وال تثق بحفتر،

ال ــس ــك ــان م ــن مـ ــغـ ــادرة مــنــازلــهــم “إال

وفــي الــواليــات المتحدة التي تسجل

وزيــر الصحة ينس شبان اإلثنين من

في موقفها من مهمة قوات حفظ السالم

قبل التوصل إلى هدنة” .وذكر أن حكومة

العامة وتعزيز تدابير المراقبة لمنع

الــمــنــزلــي محليا .وف ــي ألــمــانــيــا ،حــذر

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــخ ــارج ــي ــة ال ــت ــرك ــي مــولــود

بقيادة خليفة حفتر من ســرت والجفرة

الــمــديــنــة وإغـ ــاق الــمــقــاهــي والــمــراكــز

القيود المفروضة منذ مارس لمكافحة

أك ــد مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة

الوفاق تصر على انسحاب الجيش الليبي

الــتــجــاريــة واألس ـ ـ ــواق والــمــســاحــات

لستة أسابيع.

سكان ملبورن ،ثاني أكبر مدن البلد،

أيـ ــضـ ــا إلـ ـ ــى إعــــــــادة فـ ـ ــرض الــحــجــر

عواصم ـ وكاالت

حــكــومــة ال ــوف ــاق .وأوضـ ــح أن “حكومة

وسيتم وقف وسائل النقل العام في

فــرض الحجر المنزلي الخميس على

وباشرت جنوب إفريقيا في مايو رفع

عواصم ـ وكاالت

جاويش أوغلو ،أمس االثنين ،أن “إعالن

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

من الدخول إلــى مواقع مثيرة للشكوك

في منطقة مسؤولياتها بما يمنع القوة

مع ليبيا ،ومستعدون للعمل مع شركات

ومرتزقتها على ســرت والجفرة ،مشيرا

الدولية من تطبيق انتدابها”.

االتــحــاد األوروب ــي تركيا ،أمــس االثنين،

بشكل وثيق باألمن القومي المصري.

الدولي جلسة للتصويت على مهمة قوة

من دول أخــرى” .وانتقد وزراء خارجية
ألســبــاب ع ــدة ،مــن ضمنها التنقيب عن

الطاقة في مياه البحر المتوسط المتنازع
عــلــيــهــا .وم ــن جــانــبــه ،أك ــد الــنــاطــق باسم

الجيش الليبي الــلــواء أحمد المسماري،

أمس ،أن القوات المسلحة الليبية جاهزة
بــشــكــل ك ــام ــل لــصــد أي ه ــج ــوم لــتــركــيــا

إلى أن األمن القومي الليبي يعد مرتبطا

وم ــن المنتظر أن يعقد مجلس األمــن

وكشف الناطق ،نقل تركيا  17ألف مرتزق

السالم في جنوب لبنان.

فضال عن تزويدهم باألسلحة الثقيلة.

الــواليــات المتحدة أنــه يجب االعــتــراف

سوري إلى طرابلس وعدد من اإلرهابيين،

وفــي تصريح أكــثــر أهــمــيــة ،تعتبر اآلن

واعــتــبــر الــمــســمــاري أن جــمــاعــة اإلخ ــوان

“أن قوات “اليونيفيل” لن تكون هي الحل

الليبي بالتنسيق مع إخوان تركيا.

والمزعزعة لالستقرار في جنوب لبنان”.

الليبية هي المسيطرة على مفاصل الغرب

األمــثــل لــنــشــاطــات ح ــزب هللا المسلحة

مقتل الجندي جاء بعد هجوم على حواجز عسكرية ودورية للجيش.

وأضــاف المتحدث أن “تطبيق القرارات

اللبنانية” .من جانب آخر ،أعلنت قيادة

الــدولــيــة واالت ــف ــاق ــات الــتــي تــنــص على

الجيش اللبناني عن مقتل أحــد جنوده

نــزع ســاح المجموعات الناشطة خارج

فــي إط ــاق للنار على مــواقــع عسكرية

سيطرة الحكومة (اللبنانية) بمن فيها

ودوريــة بمنطقة بعلبك في سهل البقاع

حزب هللا تتطلب التزام السلطات المدنية

شرقي البالد ،فجر االثنين .وقالت قيادة

والقوات المسلحة لفرض سيادتها على

الجيش اللبناني في بيان :إن عــددا من

كل أراضي لبنان” ،وشدد على أن األسرة

المسلحين أطلقوا الــنــار باتجاه دوريــة

الدولية والواليات المتحدة تستطيع أن

لــلــجــيــش ومـــراكـــز عــســكــريــة ف ــي طليا

تساعد لكن “ال تستطيع األمــم المتحدة
أن ت ــق ــوم ب ــذل ــك بـ ـ ـ ً
ـدل عـ ــن الــحــكــومــة

وبريتال والخضر ودورس ،ما “أسفر عن
استشهاد أحد العسكريين”.

وفاة ثالث نائب إيراني بـ “كورونا”

رئيس تونس :ال مشاورات لتغيير الحكومة

رئيس بولندا يفوز بوالية جديدة

طهران ـ وكاالت

تونس ـ وكاالت

وارسو  -أ ف ب

توفي النائب اإليراني عیسی جعفري،

بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد،
ليكون بذلك ثالث نائب في البرلمان

يتوفى جراء الفيروس.

وقــال المتحدث باسم البرلمان محمد

حسين فرهنكي ،األسبوع الماضي إن

 100نائب أجروا فحوص كورونا ،أعلن
 9منهم إصابتهم بالفيروس.

وأعــلــنــت الحكومة فــي الــخــامــس من

الشهر الجاري لــزوم ارتــداء الكمامات
فـ ــي ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ــح ــك ــوم ــة واألمـ ــاكـ ــن

المزدحمة ،بما في ذلك البرلمان.

وكــانــت وســائــل إعــام محلية رسمية
أفـ ــادت فــي ال ـــ  7مــن الــشــهــر الــجــاري

بوفاة النائب في البرلمان عن
مــديــنــة طـــهـــران ،فــاطــمــة

رهــبــر ،جـ ــراء إصابتها
بـ ــفـ ــيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا.

وذك ــر المتحدث باسم

البرلمان اإليراني ،أسد هللا عباسي ،أن
 23نائبا في البرلمان مصابون بفيروس
ك ــورون ــا ،مــن أص ــل  100نــائــب أج ــروا
فــحــوص كـــورونـــا .هـــذا فــيــمــا أعلنت
المتحدثة باسم وزارة الصحة اإليرانية
سيما الري ،عن “اإلحصائيات الرسمية”
لمرض “كوفيد  ”19الناجم عن فيروس
كـ ــورونـ ــا ،االث ــن ــي ــن ،قــائــلــة “إن الــعــدد
اإلجمالي للوفيات تجاوز  13ألفا ،وأن
 203مرضى ماتوا خالل الـ  24ساعة
الــمــاضــيــة” .وذك ــرت الري أن إجمالي
ع ــدد مــرضــى (كــوفــيــد  )19فــي الــبــاد
بلغ  259652مريضا .في غضون ذلك،
قــال قائد عملية مكافحة كورونا
في محافظة طهران علي رضا

رفـ ــض الــرئــيــس الــتــونــســي قيس

ال ــع ــام واالفـ ــتـ ــراء عــلــيــه ،موضحا

فاز الرئيس البولندي الشعبوي المحافظ

تقدما” .وأضــاف “بولندا تخرج من هذه

بـ ــمـ ــشـ ــاورات دع ـ ــت إل ــي ــه ــا حــركــة

مشاورات بين رئيس الدولة وعدد

لكن النتيجة الممتازة التي سجلها خصمه

إعادة بناء الروابط بين البولنديين”.

س ــع ــي ــد ،أم ـ ــس االث ــن ــي ــن ،الــقــبــول

النهضة لتشكيل حكومة جديدة،

وقــال “إن هــذا الدستور ال يسمح

بأي مشاورات ،وذلك في ظل وجود

من األحزاب ،عار من الصحة وليس
له أي سند دستوري.

رئيس بلدية وارســو الليبرالي والمؤيد
لالتحاد األوروبي ،رافال تراسكوفسكي،

وشــدد الرئيس أثناء لقائه رئيس

تضع الحزب الرئاسي في موقع دفاعي.

وجاء ذلك ردا على نتائج اجتماع

لالتحاد التونسي للشغل نورالدين

اعتبار إعادة انتخاب دودا نجاحا كبيرا؛

األح ــد ،ال ــذي كلف رئــيــس الحركة

أي
أي مشاورات مع ّ
لن يدخل في ّ
كان ما دام رئيس الحكومة الحالي

رئيس حكومة كامل الصالحيات”.

مــجــلــس ش ـ ــورى ح ــرك ــة الــنــهــضــة،

راشد الغنوشي ،بإطالق مشاورات
سعيد ،ومع
مع رئيس الجمهورية،
ّ

المنظمات الوطنية لتشكيل مشهد
حكومي جديد ،وأعلن تخليه عن
رئ ــي ــس الــحــكــومــة الــحــالــي

إلياس الفخفاخ.

زالي :إنه في طهران وحدها،

واتــــــــهــــــــم سـ ــعـ ــيـ ــد،

مصابون بـ “كوفيد .”19

بـــمـــغـــالـــطـــة الـ ـ ـ ــرأي

 % 25مــــــن الـ ــسـ ــكـ ــان

أن مــا يشاع ومــا يقال عــن وجــود

أندريه دودا ،بوالية ثانية مدتها  5سنوات،

حــــــركــــــة ال ــن ــه ــض ــة

الحكومة الفخفاخ واألمــيــن العام
الطبوبي ،في قصر قرطاج ،على أنه

كامل الصالحيات ،ولم يستقل ،ولم
توجه ض ّده الئحة لوم إلى البرلمان،
مضيفا أنه لم يقبل بأي ابتزاز أو
مساومة أو بالعمل في الغرف
الــمــظــلــمــة ،وأن الــحــديــث
ع ــن مـ ــشـ ــاورات لتغيير
الحكومة هو “أضغاث
أحالم”.

ورأى المحللون ،االثـنـيــن ،أنــه ال يمكن
بسبب ضيق الفارق بينه وبين خصمه،
إذ أعـلـنــت اللجنة االنـتـخــابـيــة بـعــد فــرز

 % 99,97من األصــوات أن دودا حصل
ع ـلــى  % 51,21م ــن األص ـ ــوات مقابل

 % 48,79لتراسكوفسكي .وقال الخبير

السياسي كاجيميرش كيك من جامعة
كيلتزه “إنه نجاح ضئيل .بالطبع،
لقد فاز في االنتخابات ،لكن
الـنـجــاح الحقيقي يعود
لــرافــال تراسكوفسكي

والمعارضة التي أحرزت

االنتخابات منقسمة .سيكون من الصعب
وأشار المحللون إلى أن دودا فاز بأصوات
بــول ـنــدا الـتـقـلـيــديــة وال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،أي

بأصوات سكان األرياف والقرى الصغيرة،
في حين حصد تراسكوفسكي أصــوات

البولنديين المؤيدين ألوروبا والليبراليين
في المدن الكبرى والمتوسطة.

والحظ كيك أن “حزب القانون والعدالة
(الــح ــاك ــم) ب ـلــغ م ـس ـتــواه األقـ ـص ــى .نــرى

بــوضــوح أنــه يضعف مــن انتخابات إلى

أخ ــرى .هــو على يقين أنــه لــن يبقى في
السلطة إلى ما ال نهاية”.

ويتحتم في رأيه على هذا الحزب
أن يحقق بــرنــامـجــه الـقــاضــي بـ
“االحتفاظ ببولندا محافظة
وتقليدية” اآلن ،وإال فإن
الفرصة ستفوته.

الحد والمحرق يستأنفان دوري ناصر الممتاز

عمومية االتفاق
سبورت
يعقد نادي االتفاق اجتماع الجمعية

بدءا من  7أغســطس المقبل
اتحــاد الكرة يعتمد جــدول المباريات المتبقية ً

الــعــمــومــيــة ال ــع ــادي يـــوم الخميس

المقبل الموافق  16يوليو الجاري،
ً
مـــســـاء عــبــر تقنية
وذلـــــك عــنــد 8

االتــصــال الــمــرئــي عــن بعد (برنامج

أحمد مهدي

ســـيقص فريقـــا الحـــد والمحـــرق
شـــريط اســـتئناف دوري ناصـــر

 ،2019-2020حينمـــا يلتقيـــان في

سبتمبر.

األبـــرز في االســـتئناف الـــذي حدد

يشـــار إلـــى أن االتحـــاد البحرينـــي

له يوم  7أغســـطس؛ كونها ستجمع

لكرة القدم اعتمد الجدول الجديد

الحـــد المتصدر برصيـــد ( 28نقطة)

مع المحـــرق الوصيـــف ( 26نقطة).

 12ســـتقام علـــى مـــدار يوميـــن ،إذ
ً
أيضـــا
ســـيلتقي يـــوم  7أغســـطس

الــجــديــدة ،علمً ا أن عــدد المجددين

ً
شخصا.
لعضويتهم قارب السبعين

وتكـــون الجولـــة الختامية يوم 18

وســـتكون قمـــة الـــدوري المبـــاراة

وعلـــى صعيد متصل ،فـــإن الجولة

الـــذي ســـيضم أصحـــاب المراكـــز

أو مــن تــم الموافقة على عضويته

الــذيــن قــامــوا بــتــجــديــد عضويتهم

الخمسة األولى يوم  22أغسطس،

الجولة  12يوم  7أغسطس المقبل.

بشكل كبير؛ كونهما يتنافسان على
الدرع بعي ًدا عن باقي الفرق.

تبقـــت منـــه جولتـــان ضمن القســـم

وسيشهد االجتماع حضور األعضاء

الثاني ،فيما سينطلق القسم الثالث

بن حمـــد الممتـــاز للموســـم الحالي

وقـــد تحدد المبـــاراة مالمح البطل

.)microsoft teams

بعـــد فتـــرة التوقـــف التـــي طـــرأت

من لقاء الحد والمحرق في القسم األول

األهلـــي مـــع الحالـــة والرفـــاع مـــع

فســـيلتقي النجمـــة مـــع الشـــباب

سبتمبر.

وبحســـب الجـــدول الصـــادر ،فـــإن

الثانيـــة يـــوم  9أغســـطس ،والـــذي

والبسيتين مع الرفاع الشرقي.

Sports@albiladpress.com

على المنافســـات؛ بســـبب فيروس

الجولـــة األخيـــرة مـــن دوري ناصر

المنامـــة ،أمـــا يـــوم  18أغســـطس
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بـــن حمـــد الممتاز ســـتبدأ يـــوم 15

إلى ذلك ،سيستأنف دوري الدرجة

13

كورونـــا ،علمً ـــا أن آخـــر لقـــاء أقيم
علـــى مســـتوى مســـابقات الكـــرة
كان يـــوم  17مـــارس الماضـــي بين
المحرق والرفـــاع وانتهى بالتعادل
(.)1-1

تأجيل مؤكد لبطولة غرب آسيا لألولمبي
أحمد مهدي

تأجيـــــل مبــــاراة األهلـــي والنجمـــــــة

حجــر عــدد مــن العبــي النجمــة لمخالطتهــم مصابيــن بـــ “كورونــا”
حسن علي

لهذه الجائحة.

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة

وال يعتبر النجمة هو النادي الوحيد

الطائـــرة تعميمـــا رســـميا بتأجيـــل

الـــذي اكتشـــفت بالعبيـــه حـــاالت

مبـــاراة النجمـــة واألهلـــي بالـــدور

مخالطـــة أو إصابـــات بكورونـــا

نصـــف النهائـــي لـــكأس ســـمو ولي

محليـــا ،حيـــث ســـبق وأن كشـــفت

العهـــد والتـــي كان مقـــررا لهـــا أن

الفحوصـــات إصابة عدد من العبي

تجـــرى  23يوليـــو  2020لتقام في

الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بالنادي

الموعد الجديد بتاريخ  6أغسطس

األهلـــي وأندية أخـــرى وهو ما أدى

.2020
وجـــاء التأجيـــل بســـبب مخالطـــة
عـــدد مـــن العبـــي نـــادي النجمـــة
مصابيـــن

بفايـــروس

كورونـــا

وخضوعهـــم للحجـــر ،حيـــث قـــام
النـــادي بالتواصـــل مـــع االتحـــاد
بهـــدف التأجيـــل وهـــو مـــا يعكـــس

إلـــى توقـــف تدريبات الفريـــق ،كما

فريق النجمة للكرة الطائرة

أصيب الكثير مـــن مدربي والعبي
األنديـــة األخرى بمختلـــف األلعاب

حـــرص نـــادي النجمـــة علـــى اتباع

العبيـــه ومنتســـبيه والعبـــي الفرق

اإلجـــراءات الوقائيـــة واإلحترازية

األخـــرى ،كمـــا أنهـــا تعكـــس اهتمام

التدريبيـــة

االتحـــاد بدعـــم اإلجـــراءات ذاتهـــا

بعـــد اصابـــة العديـــد مـــن نجـــوم

واهتمامـــه بصحة وســـامة جميع

والوقـــوف بجانب األندية للتصدي

كورونا.

أثنـــاء

الحصـــص

الرياضيـــة لتشـــكل ظاهـــرة عالمية
كـــرة القـــدم والمشـــاهير بفايروس

“الوحدة السعودي” يرصد عبداهلل يوسف

إثر المستويات الالفتة التي يحققها في الدوري التشيكي
علي مجيد

أحـــد أعضـــاء شـــرف النـــادي للتعاقد

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون

خصوصا أن عقد
ً
الرياضـــي الجديـــد،

عـــام مجلـــس الدفـــاع األعلـــى رئيس

واالســـتفادة مـــن خدماتـــه للموســـم

الشباب مستشار األمن الوطني أمين

عبدهللا يوســـف مع فريقه التشـــيكي

عبدالله يوسف

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة

وذلك بمناسبة الثقة الملكية السامية

قدمهـــا فـــي الفترة األخيـــرة بصفوف

ويلعـــب نـــادي الوحـــدة ضمـــن دوري

فريقه ســـافيا براغ الـــذي أحرز معه

كأس األميـــر محمـــد ســـلمان الممتاز،

ويأتـــي رصـــد اإلدارة الوحداويـــة

لقب الدوري التشيكي ،كما أنه شارك

ويحتل في الموسم الرياضي الجاري

الدفاع األعلى.

لالعب بعد المســـتويات الالفتة التي

في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المركز الثالث خلف الهالل والنصر.

التـــي يبذلهـــا أعضـــاء مجلـــس إدارة

اختيار رئيس لجنة العبي رفع األثقال
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

اختـــار مجلـــس إدارة االتحـــاد

رئيســـا للجنة الالعبيـــن لرياضة رفع
ً

األثقال ،وذلك فـــي اجتماعه األخير
لبنـــاء األجســـام واللياقـــة البدنيـــة،

النائـــب األول لرئيـــس اتحـــاد غـــرب

غرب آسيا لرفع األثقال التي أقيمت
بمملكـــة البحريـــن العـــام  2018لفئة

الماســـترز ،وبـــدأ العـــرادي ممارســـة

شهور ســـبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

شهر ســـبتمبر المقبل .وقد تكون

ومـــارس ويونيـــو مـــن كل عـــام؛

البطولة الرســـمية األولى المقبلة

لخـــوض مباريـــات تنافســـية ،إال

للمنتخب األولمبـــي هي البطولة

أن آثار فيروس كورونا ستحول

الخليجيـــة المقتـــرح إقامتها في

دون انطـــاق البطولـــة فـــي

شـــهر مـــارس مـــن العـــام المقبـــل

موعدها المحدد.

( ،)2021وذلـــك بحســـب التصور

وتعتبـــر البطولـــة فرصـــة ممتازة

العـــام الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة

للمنتخبـــات األولمبيـــة باتحـــاد

التنظيمية الخليجية لكرة القدم

غرب آســـيا فـــي اســـتثمار األيام

برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة

الدوليـــة؛

للعـــب

مواجهـــات

بن أحمد آل خليفة.

بتعييـــن ســـموه أمينًـــا عامً ـــا لمجلس
وأشـــاد القعـــود بالجهـــود الحثيثـــة

جانب من االجتماع

اللجنة البحرينية لرياضات الموروث

الشـــعبي ،مؤكـــ ًدا أن هـــذه الجهـــود

إقامـــة هـــذه الفعاليـــات بالتعـــاون مع
الجهات ذات العالقة.

المخلصـــة أســـهمت فـــي ظهـــور

وتم إسناد الشؤون اإلدارية وشؤون

الفعاليـــات التـــي تنظمهـــا اللجنـــة

الموظفين باللجنة إلى علي بن محمد

بالصورة األفضل.

آل فاضـــل المري نائب رئيس اللجنة،

كما ناقـــش االجتماع أبرز الفعاليات

فيما تم تكليـــف محمد جناحي أمين

القادمـــة على روزنامـــة اللجنة ،حيث

ســـر اللجنة بالفعاليات واألنشـــطة مع

تـــم وضع الخطـــط الالزمـــة في حال

رؤساء اللجان المختلفة.

عبدالواحد :تدريب النجمة تح ٍّد جديد
حسن علي

برئاســـة رئيـــس اتحـــاد غـــرب آســـيا

للميدالية الذهبيـــة في بطولة أندية

عبر اســـتثمار األيـــام الدولية في

الجديد البرتغالي “رودولفو” في

عـــــودة هـــشـــام وحـــبـــه لـــلـــنـــادي دفــعــتــه لــقــبــول الــمــهــمــة

البحريني لرفع األثقال جابر العرادي

اإلنجازات المشـــرفة أبرزها تحقيقه

األولمبية بنظام الذهاب واإلياب،

أن يبدأ تجمعه األول مع المدرب

إقامـــة

بطولـــة

أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات

اســـم نجمنا الدولي قد طرح من قِ بل

والخارجيـــة وحقـــق العديـــد مـــن

المنتخبـــات

المنتخـــب األولمبي مـــن المتوقع

وقـــد رفع خليفة بـــن عبدهللا القعود

بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة

فـــي العديد مـــن البطـــوالت المحلية

القـــدم قـــد أقـــر في وقت ســـابق

وعلـــى صعيـــد متصـــل ،فـــإن

ً
مشــرفا للشــؤون اإلداريــة وجناحــي للفعاليــات
المــري

وأشـــارت التقارير الســـعودية إلى أن

البحرينيين في رفع األثقال ،وشارك

وكان اتحـــاد غـــرب آســـيا لكـــرة

المستحدثة إلى العام المقبل.

“الموروث” تعقد اجتماعها األول “مرئيً ا”

إلـــى اللـــواء ركن ســـمو الشـــيخ ناصر

ويعتبـــر العرادي أحـــد أبرز الالعبين

المقبل.

ومـــن المقـــرر أن ترحـــل البطولة

االتصال المرئي.

يوسف.

الغانم.

خالل أيام (الفيفا) بشـــهر سبتمبر

عامين.

إدارة اللجنـــة والـــذي عقـــد عبر تقنية

ســـافيا بـــراغ التشـــيكي عبـــدهللا

البحرينـــي لرفـــع األثقـــال ســـلطان

التـــي كان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ

تصفيـــات ونهائيـــات قاريـــة كل

بـــن عبدهللا القعـــود اجتمـــاع مجلس

الوطني لكرة القـــدم ومحترف فريق

آســـيا لرفـــع األثقال ،رئيـــس االتحاد

عامً ا) ،وهي البطولة المستحدثة،

األولمبيـــة ،واقتصارهـــا علـــى

لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي خليفة

الســـعودي اتجـــاه العـــب منتخبنـــا

إليه.

للمنتخبـــات األولمبيـــة (تحت 23

المشاركات الرســـمية للمنتخبات

تـــرأس رئيـــس اللجنـــة البحرينيـــة

اهتمام مـــن قِ بل إدارة نـــادي الوحدة

لـــه التوقيع مع أي نادٍ يرغب االنتقال

تأجيـــل بطولـــة غـــرب آســـيا

خصوصـــا مـــع قلـــة
ً
الوديـــة،

لجنة الموروث  -المركز اإلعالمي

كشـــفت تقاريـــر إعالميـــة عـــن وجود

قد دخـــل الفترة القانونية التي تتيح

بـــات فـــي حكـــم المؤكـــد أن يتم

تنافســـية بـــدالً مـــن المباريـــات

جابر العرادي

رياضة رفع األثقال منذ العام ،2005
ويمتلـــك باعـــا طويال فـــي لعبة رفع
األثقـــال ،وجـــاء اختيـــاره لرئاســـة

لجنة الالعبين لما يحظى به من من

شعبية واسعة في الوسط الرياضي،
خصوصـــا باالتحـــاد البحرينـــي لرفع
ً
األثقـــال ،كمـــا أنـــه حكـــم دولـــي في

رياضة رفع األثقال بالدرجة الثانية،
وشـــارك فـــي تحكيـــم العديـــد مـــن

البطوالت المحلية واإلقليمية.

بـــدأ المدرب الوطنـــي فـــؤاد عبدالواحد

التدريبـــي ،مؤكـــدا أن قبوله المهمة جاء

ذاتـــه أن ذلـــك ربمـــا لـــن يحـــدث ،متمنيا

مهـــام عملـــه مـــع الفريـــق األول للكـــرة

نتيجة لعدة أســـباب أولهـــا الحب الكبير

للفريـــق كل التوفيـــق والنجـــاح لتحقيق

الطائـــرة بنادي النجمـــة عندما قاد ثالث

لنادي النجمة الذي يعد ناديه األم بعدما

االســـتقرار الفني ،وأوضـــح أن ما حققه

حصـــص تدريبيـــة مـــع الفريـــق بانتظـــار

مثلـــه كالعب ومـــدرب لســـنوات طويلة

في الموســـم الحالي مـــع عالي كان وفق

التوقيع الرسمي بعدما توصل الطرفين

وحقـــق معـــه العديـــد مـــن اإلنجـــازات،

الخطـــة واألهداف المرســـومة حيث أن

إلى اتفاق نهائي.

باإلضافـــة إلـــى الروابـــط الوثيقـــة التـــي

عالـــي ينافـــس على المركزيـــن الخامس

وأكـــد عبدالواحـــد لـ “البالد ســـبورت” أن

تجمعه بالجهاز اإلداري.

العـــودة إلـــى نـــادي النجمة جـــاء نتيجة

وأضـــاف عبدالواحـــد “النجمة نـــاد كبير

عدة أسباب وعوامل وكان القرار نتيجة

ومنافـــس علـــى مســـتوى لعبـــة الكـــرة

لدراســـة وتفكيـــر عميـــق بعدمـــا قضـــى

الطائـــرة وصاحـــب شـــعبية وأي مـــدرب

تجربـــة وصفها بالجيدة مع طائرة عالي

يتمنـــى قيادتـــه ..ولكـــن ذلـــك بالطبـــع

في الموسم الحالي .2019/2020

سالح ذو حذين فهو يشكل عليك ورقة

واعتبـــر عمله علـــى رأس الجهـــاز الفني

ضغـــط لإلبقـــاء على الفريـــق في وضعه

لطائرة النجمة تحد جديد في مشـــواره

الطبيعـــي ومـــن جانب آخـــر فإنه مصدر

فؤاد عبدالواحد

فخـــر واعتـــزاز .”..وذكـــر عبدالواحد أنه
حصـــل علـــى كل التقدير والتعـــاون من
إدارة نادي عالي ولكنه شعر بأن الفريق
ربمـــا يتفـــكك أو ينتقل العبيـــه وبالتالي

والسادس في مسابقة الدوري.
وأشـــار بـــأن وجـــود هشـــام داوود يعتبر
مـــن جملة األســـباب التي دفعتـــه لقبول
المهمة فهو رفيق دربه كالعب ومدرب،
مؤكـــدا أن األخيـــر كان نجمـــا المعا وهو
معـــروف بحبـــه لهـــذا الكيـــان وحرصـــه

مـــن الصعوبـــة مواصلـــة العمـــل بغيـــاب

على االهتمام بالفئات الســـنية متمنيا له

بعـــض الالعبين ،لكنه أوضح في الوقت

التوفيق في العمل اإلداري.

tariq_albahhar
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رياضة المشي في دوحة عراد تستهوي محبيها

سارا جيسيكا تفتتح متجرها األول لألحذية
افـ ــتـ ــتـ ــحـ ــت ال ــم ــم ــث ــل ــة

أميرة وليد

األمريكية سارا جيسيكا

نظـــرًا لتوقـــف كافـــة األنشـــطة الترفيهيـــة

ب ــارك ــر مــتــجــرهــا األول

وإغـــاق جميع الصـــاالت الرياضية بعد أزمة

لــأحــذيــة فــي مانهاتن

كورونـــا ،وتطبيقـــا لإلجـــراءات االحترازيـــة

وضــــــــــم تـــصـــامـــيـــمـــهـــا

فـــي مواجهـــة الفيـــروس ،اتجـــه كثيـــرون

الـ ــخـ ــاصـ ــة ،وهـــــو عــمــل

ممن كانوا يهتمون بالرشـــاقة أو ربما ككســـر

بدأته منذ فترة طويلة،

الروتيـــن ،لممارســـة رياضـــة المشـــي فـــي

لكنه أصبح اآلن رسميا

دوحـــة عـــراد بجانـــب العديـــد من األنشـــطة

بهذا المتجر الفعلي.

وأطلقت بطلة مسلســـل

األخـــرى كالجـــري وحتـــى المالكمـــة ورفـــع

لشـــخصيتها

التزامهم باإلجراءات االحترازية من التباعد

االثقـــال بمعداتهـــم الخاصـــة فـــي البيت ،مع

Sex and the City
العنـــان

وارتـــداء الكمامـــات ،فأصبحت تـــرى الكثير

كاري برادشـــو وحبهـــا

لألحذيـــة من تصاميم مانولو بالنيك ،وهو شـــغف تشـــعر به الممثلة

ونســـاء
ً
من األشـــخاص ،صغارا وكبارا رجاال

التوقف عن التمثيل.

عـــن أنفســـهم بتلـــك الرياضـــات؛ للتخفيـــف

في مختلـــف األوقات خالل اليوم ينفســـون

أيضا لدرجة أنها قررت تصميم أحذيتها الخاصة منذ ســـنوات دون
وأبـــدت باركـــر ،عبر شـــبكات التواصـــل االجتماعي ،رضاها الشـــديد

مـــن ضغوطاتهـــم اليوميـــة ،ويعتبـــر ممشـــى

بمانهاتـــن ،لكن مع التحذير من أنه ســـيتم اتخاذ جميع االحتياطات

خصوصـــا بعـــد خطـــط التطويـــر المتبعة من

عـــراد وجهـــة الكثيريـــن من ســـكان المحرق،

بافتتـــاح متجرهـــا الجديد الواقع بين الجادة الخامســـة والسادســـة

قبـــل بلدية المحـــرق لتنمية المرافـــق العامة

والتوصيات المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لتصبـــح متنفســـا ترفيهيـــا لـــزوار وأهالـــي

وكتبت الممثلة عبر حســـابها على إنستغرام“ :بينما نتمنى أن نتمكن

المحافظـــة ،حيـــث تحتـــوي باإلضافـــة إلـــى

من ملء كل سنتيمتر من متجرنا الجديد الالمع بكم ،سنتخذ جميع

الممشـــى الطويـــل المطاعم ومقـــاه ومرافق

احتياطات السالمة الالزمة للحفاظ على سالمة عمالئنا”.

وأطلقـــت الفنانـــة مجموعـــة ثانيـــة من خـــال منصة أمـــازون ،بينما

خدمية وترفيهية ،إضافة إلى بعض المواقع

اليوم األول لخدمة العمالء.

مشـــاة غايـــة فـــي الجمـــال صممـــت؛ لتكـــون

أللعـــاب األطفـــال ،كما تزين المنطقة جســـور

كانـــت األولى عبر متاجر بلومينجديل الشـــهيرة ،حيث قضت باركر

مميزة وغير تقليدية.

الفرج وكورونا

كواليس تصوير

إيه األخبار؟

قال الفنان ســعد الفرج إن الجائحة أثرت على كل مناحي

الحياة ،وســيكون تأثيرها على الفن اقتصاديا ،من حيث

تســتعد المطربــة أنغــام لطــرح أغنية جديــدة قريبا

شــارك النجم خالد النبوي جمهــوره ومتابعيه صورة جديدة

نــادر عبدالله ،وألحان أحمد الناصــر ،ومن المقرر أن

النار عبر حســابه على إنســتجرام ،وظهــر خالد وهو يضع

من كواليس تصوير المشــهد األخير من مسلسل ممالك

تحمل اســم “إيه األخبار؟” ،وهي من كلمات الشــاعر

تقليص التكلفة اإلنتاجية لألعمال ،كما ســتعود الحركة

ببطء نتيجة الخمول ،الذي ســيطر علــى المجال الفني

اللمسات األخيرة قبل التصوير ،حيث قدم النبوي شخصية

يتم إطالقها خالل أيام عبر الـ “يوتيوب” .وتعد األغنية

أشــهرا طويلــة ،وعلى مســتوى النصوص أعتقــد أن أبرز

القائد الكبير “طومان باي” .وعرض مسلسل “ممالك النار”،

بمنزلــة تعاون جديد بين أنغام والشــاعر نادر عبدالله

تغيير هو أن تتســرب الجائحة إلى أعمالنــا الجديدة؛ بوصفها

مــن أهم األزمات التي مرت علينا ،وتتضمن على الكثير من المآســي والدراما
وفتح ملفات الفساد كتجار اإلقامات.

بعــد النجاح الكبير الذي حققاه معا في ألبومها األخير من

خالل أغنية “ياريتــك فاهمني” ،والتي تم طرحها فــي فبراير قبل الماضي،
وحققت نجاحا كبيرا.

في شــهر أبريــل الماضي ،وتناولت الحلقة األخيــرة ذروة الصراع

العثماني المملوكي ،واحتالل مصر والشــام على يد الســلطان العثماني ســليم
األول ،وشنق “طومان باي” آخر سالطين المماليك على باب زويلة.

“ رحلة العمر” أول عمل بحريني يتم تصويره خارج استوديو التلفزيون
أسامة الماجد

يواصل برنامـــج “دراما بحرينية” الذي
يبـــث مســـاء كل يـــوم جمعـــة ،تقديـــم
بدايـــات وخفايـــا الدرامـــا البحرينيـــة
والبـــذرات األولـــى لالنطـــاق ،ففـــي

الحلقـــة الســـابقة تعرفنا على مسلســـل

“الوفاء” من إنتاج شركة مسرح القالف
لإلنتـــاج الفني في أواخـــر العام ،1979

مسابقة رحلة العمر

وإخـــراج البحرينـــي أميـــر الشـــايب،

الفنان الراحل علي الغرير

شفيقة يوسف ورشوان توفيق في مسلسل األوفياء

وكذلـــك مسلســـل “ بغاها طـــرب” الذي

اليهـــودي المرابـــي شـــايلوك الـــذي كان

مـــن الممثليـــن المصريين ،وشـــارك في

إنتاج محلي لتلفزيون البحرين مكون

استوديو التلفزيون.

وكان أول إنتـــاج بحرينـــي لمؤسســـة

باستغالله أسوأ استغالل وحتى يكون

وســـعد الجزاف ،ســـامي القوز ،يوسف

وهـــو عبـــارة عن مســـابقة رمضانية تم

وشـــارك فـــي التمثيـــل كل مـــن جاســـم

البرنامج ،وصلنا إلى حقبة الثمانينات،

كل إنسان طيب.

إنجـــاز عمل لمؤسســـة أفالم الشـــاطئ

اإلعـــداد واإلخـــراج وتمثيـــل األدوار

مقتبس عن مســـرحية “تاجر البندقية”

التوني ،والبطولة للمثل الكبير رشوان

قدمه مسرح الجزيرة في العام ،1979

يقـــرض المحتاج بفائـــدة معينة ليقوم

خاصـــة ،وفـــي الحلقـــة الخامســـة مـــن

قادرا من خـــال ذلك على االنتقام من

وتحديدا إلى العام  1980الذي تم فيه

مسلســـل “األوفياء” مصريـــا من حيث

عبدهللا ملـــك ،وأحمـــد الزيانـــي ،وكان

اإلماراتيـــة بعنـــوان “األوفيـــاء” ،وهـــو

الرئيســـة ،فقـــد كان اإلخـــراج لمنيـــر

تجربة لم يســـبق أن مر بها ممثلونا من

لألديب اإلنجليزي وليم شكسبير حول

توفيق ،والممثلة مديحة حمدي ،وعدد

الحمل

التمثيل من البحرين شـــفيقة يوســـف،
الســـند ،جاسم شريدة ،محمد الجزاف،
عاطـــف الســـلطي ،ماجـــدة ســـلطان،

العمـــل باللغة العربيـــة الفصيحة ،وهي

قبل في الدراما التلفزيونية.

وفـــي هـــذا العام أيضـــا  1980تـــم أول

الميزان
اليوم مناسب لوضع خطة وترتيب أولوياتك القادمة.

كل شيء كان يسير على ما يرام خالل األيام الماضية.

العقرب

الثور

التأجيل الكثير قد يجعلك تخسر فرصة كبيرة.

تشعر بمزيد من الثقة في مكان عملك اليوم.

القوس

الجوزاء
انتبه لصحتك قد تعاني بعض األمراض الجلدية.

السرطان

األسد

قد تغير مجال عملك الحالي ،أو قد تحصل على ترقية.

الدلو

العذراء

تشعر ببعض التوتر الشديد وتعاني األرق هذه الفترة.

اإلذاعي فـــي حينها والكاتب المعروف
ســـعيد الحمد والمعد التلفزيوني أحمد
عبـــدهللا .أما اإلخـــراج ،فـــكان للمخرج

حســـن عيسى ،وأيضا يعتبر هذا العمل
أول عمـــل بحريني يتم تصويره خارج
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المسجد األقصى أمام المُ صلين
مرَّ ة مُ نذُ سنة  1969عقب
مُ حاولة مايكل دينس روهن
إحراق المسجد.

كومبارســـا” فـــي مسلســـل “ســـوالف أم

هـــذا العمل حمل عنـــوان “رحلة العمر”،

هـــال” ،وهـــي معلومـــة ربمـــا ال يعرفها

خلـــف ،صالـــح حســـن ،ســـبيكة الحكم،

يذكـــر أن برنامـــج “درامـــا بحرينيـــة”

عبـــدهللا وليـــد ،ســـعد علـــي ،جاســـم

الصايغ ،أحمد الزياني وسالم سند.

الكثير.

إعـــداد مبـــارك خميس ،تقديـــم وإعداد

مشـــارك عصام ناصر وإخـــراج عبدهللا

وخالل اللقاءات التي أجراها البرنامج

الخاتـــم ،وســـاعد فـــي اإلعـــداد منـــال

وممثلـــي حقبـــة الثمانينـــات ،قـــال

القائد ،ومتابعة ومنســـق إنتـــاج الفنان

مع عـــدد مـــن الفنانين عن أبـــرز أعمال

الفنـــان الراحـــل علـــي الغرير إنـــه كان “

شرفي ،والموسيقى التصويرية جمال
حمد آل ثاني.

1789
سقوط سجن الباستيل في فرنسا ،ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية.

1937
التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

1958
انقالب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي.

1978
محكمة سوفيتية تصدر حكمً ا بإدانة المنشق ناتان شارنسكي.

2002

الحوت
اليوم قد تعوق بعض العوامل الخارجة عن إرادتك قدرتك.

األداء التمثيلـــي ،وكان مـــن إعـــداد

أول
الجمُ عة ،لِتكون هذه َّ
يوم ُ

الجدي

صحتك جيدة سوف تساعدك على ممارسة الرياضية.

من خاللها توصيل الســـؤال عن طريق

الشرطة اإلسرائيليَّ ة تُ غلق
ُ
يوم هادئ مع العائلة ،حاول أن تبتعد عن الضغوطات.

حاول التقليل من األكالت التي تحتوي على الزيوت.

مـــن  30حلقة ،نصـــا وإخراجا وتمثيال،

مشهد من رحلة العمر

ربما تلتقي أشخاصا غير متوقعين يمدون لك يد العون.

نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال.

هذه الصفحة برعاية

رئيسا لمجلس إدارة “جي بي أس”
إعادة تعيين ميرزا ً

يمتلــك خبرة تتجــاوز  36ســنة بالقطاع المصرفــي والمالي

أعلنــت الشــركة العالميــة لخدمــات الدفــع “جي بــي أس” المتخصصة في تقديم الخدمات المســاندة للقطاع المالي -عن إعادة تعيين يوســف ميرزا رئيســا
لمجلس اإلدارة ،وذلك عقب اجتماع مجلس االدارة والذي عقد يوم  25يونيو  ، 2020في مقر الشركة بمنطقة السيف .وأعرب مجلس إدارة “جي بي أس”
عن شكره وتقديره لميرزا ،وأشاد بجهوده وإسهاماته المتميزة طوال مسيرته مع الشركة.

ويمتلك ميرزا خبرة تتجاوز  36سنة في مجال
القطـــاع المصرفـــي والمالـــي ،وشـــغل منصب
الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس حيث
ســـاهم ميرزا بدور فعال وأساســـي في تعزيز
مكانة شركة كريدي مكس حتى أصبحت من
الشـــركات الرائدة في مجال بطاقات االئتمان
وخدمـــات الدفـــع اإللكترونية .ويأتـــي تعيين
ً
رئيســـا لمجلس اإلدارة في الوقت الذي
ميرزا
تواصـــل فيه الشـــركة العالمية لخدمات الدفع
( )GPSمسيرتها الناجحة والتي انطلقت منذ
ً
ســـعيا لتحقيـــق هدفها في تقديم
عام ،2004

إقليمي للتميز في خدمات الدفع اإللكترونية

تشمل إص ــدار بطاقات الــدفــع اإللكتروني

وتقديم القيمة المثلى لعمالئنا ومساهمينا “.

بمختلف أنــواعــهــا لــكــافــة شــبــكــات الــدفــع

وتــعــد شــركــة (جـــي ب ــي أس) إح ــدى

العالمية ،إدارة أجهزة الصراف اآللي

الشركات اإلقليمية الــرائــدة التي
تــعــمــل ك ــم ــزود لــخــدمــات الــدفــع

وتــحــويــل م ــن وإلـــــى الــشــبــكــات

اإللــكــتــرونــي عــلــى نــطــاق واس ــع،

الـــــدولـــــيـــــة ،خـــــدمـــــات ط ــب ــاع ــة

وتمتاز بخبرتها المتراكمة في

البطاقات مركزيا وكــذلــك نظم

صناعة المدفوعات االلكترونية

طباعة البطاقات الفوري داخل

ودعـــــــم احـــتـــيـــاجـــات ال ــع ــم ــاء

فـــروع الــمــصــرف ،نــظــم مكافحة

ومـــجـــتـــمـــع ال ــص ــي ــرف ــة
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االلــكــتــرونــيــة على

تــــأمــــيــــن مـــعـــامـــات

ال ــش ــرق االوســـط

وال ــب ــط ــاق ــات عبر

وشمال افريقيا.

اإلنترنت ،خدمات

وقال ميرزا “يســـعدني أن أنضـــم إلى زمالئي

حــــيــــث ت ــق ــدم

مـــصـــرفـــيـــة عــبــر

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي شـــركة (جي بي

الــــــــشــــــــركــــــــة

أس) لمواصلـــة النجاحـــات التي تحققت على

خــــــــــدمــــــــــات

مر الســـنين لوضع شركة (جي بي أس) كمركز

مـــــتـــــنـــــوعـــــة

منطقة الشرق األوسط باألخص.

الثالثاء  14يوليو  23 - 2020ذو القعدة  - 1441العدد 4291

االحتيال االلكتروني ،نظم

م ــس ــت ــوى مــنــطــقــة

خدمـــات الدفـــع االلكترونـــي فـــي العالم وفي

للتواصل17111509 :

ون ــق ــاط الــبــيــع االلــكــتــرونــي ،ربــط

الـــــــمـــــــدفـــــــوعـــــــات

أحـــدث التقنيـــات وأكثرها كفـــاءة في مجال

إعداد :هبة محسن

الموبايل والعديد
مـــــن الـــخـــدمـــات
األخرى.

يوسف ميرزا

“باس لهندسة الطائرات” يتلقى طلبات القبول للعام الدراسي

تهنئة لحسن
وحسين
عائلـــة علـــي قـــروف تحتفـــل
بتفـــوق ابنيهـــا فـــي الروضـــة

حسن وحسين

باقـــــة مـــــن المنـــــح والبعثـــــات يقـدمهـــــا المركـــــز للمتفــوقيـــــن

أعلـــن مركز باس لتدريب هندســـة الطائرات (بيتك)

ً
إيمانا
وتأتـــي هذه الباقـــة من التســـهيالت والمنـــح

وتدريبيـــة حديثة وبأســـاليب عصرية تتناســـب مع

الجديـــد ،ضمـــن باقـــة مـــن المنـــح والبعثـــات التـــي

فـــي البحريـــن ،وفتح المجـــال الســـتقطاب الكوادر

فيـــروس كورونـــا .باإلضافـــة لحصـــول المركز على

عـــن اســـتمرار تلقي طلبـــات القبول للعام الدراســـي

يقدمهـــا المركـــز للطلبـــة المتفوقيـــن فـــي الثانويـــة

ابتداء
ً
العامـــة باإلضافة للطلبة من خـــارج البحرين
مـــن الشـــهر الحالي ،وذلـــك لبرنامج رخصـــة مزاولة

مـــن شـــركة (باس) بأهميـــة دعم التعليـــم والتدريب
الوطنية وتأهيلها لتكون منافسة في سوق العمل.
ّ

يعتبـــر مركز باس لتدريب هندســـة الطائرات مقدم
ً
دوليا ،يتبنـــى أعلى معايير
برامـــج تدريبيـــة معتمد

هندســـة صيانـــة الطائـــرات.إذ يقـــدم المركـــز التابع
ً
برنامجـــا
لشـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن (بـــاس)

المركـــز ثاني منظمة تدريب معتمدة على مســـتوى

ســـنوات يكتســـب خاللهـــا الطالب خبرة
مدتـــه أربع
ٍ

وهو مســـجل تحـــت رقـــم ( )EASA 147.002حيث

ً
متخصصـــا فـــي مجـــال هندســـة صيانـــة الطائرات،

وعملية عميقة تؤهله ليكون مهندس صيانة
نظرية
ّ
طائرات.

الظروف الراهنة وفق إجراءات السالمة لتداعيات
اإلعتـــراف مـــن هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب

بالبحرين.

ً
يوميا طلبات الراغبين بالتسجيل
ويستقبل المركز

التكنولوجيـــا للتدريب على صيانـــة الطائرات .يعد

عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي  www.baetc.orgحيـــث

العالـــم من قبل الوكالة األوروبية لســـامة الطيران،

والتدريـــب ،مـــع إمكانيـــة الحصول علـــى معلومات

تـهـنـئـــة بالتـفـــوق

يعتد بها في كافة مطارات العالم.

عائلة الناصر تهنئ أبناءها علي وحسن وأحمد بتفوقهم.

يقـــدم برنامج إعـــداد مهندســـي الطائـــرات (EASA

 .)Part 66ويطبـــق المركـــز حاليـــا آليـــات تواصليـــة

يمكن االطالع مباشـــرة على آلية القبول والدراســـة
متكاملـــة حـــول رخصـــة ممارســـة هندســـة صيانـــة

عالمية،
الطائرات األوروبية ،والتي تعد أهم رخصة
ّ

“امتياز فور هير” تنفرد بشراكات مع عالمات مرموقة

لتوفيــر باقــة مــن العــروض لحامــات البطاقــة فــي يوليــو

“ ”CNEECالصينية تتبرع بمستلزمات طبية

لــمــكــافــحــة جــائــحــة “كـــــورونـــــا” فـــي الــبــحــريــن

تق ّدمـــت الشـــركة الوطنيـــة الصينيـــة

وقعـــت بطاقة امتياز فـــور هير – البطاقة

للهندســـة الكهربائية  CNEECمؤخرًا

االئتمانيـــة األولـــى المخصصة للســـيدات
فـــي البحريـــن – عـــد ًدا مـــن االتفاقيـــات

ممثلـــة برئيـــس الشـــركة ،جـــو خوي،

لتوفيـــر باقـــة مـــن العـــروض المميـــزة

الطبية ذات العالقة بجائحة فيروس

بتبرع كبير من مختلف المســـتلزمات

الجديدة مع نخبة من العالمات التجارية

كورونـــا إلـــى وزارة شـــؤون الكهرباء

والحصريـــة لحامـــات البطاقة في شـــهر

يوليـــو ،وذلـــك وفـــق سياســـتها المتبعـــة

لتقديم تجـــارب عمالء مميـــزة ومتنوعة
ً
وجريـــا علـــى تحديثها الشـــهري
لعمالئهـــا

لقاعدة الشراكات الخاصة بها.

والماء ،خالل لقائه مع سفير المملكة
لدى جمهورية الصين الشـــقيقة ،أنور

فاطمة بستكي

نور الساعاتي

وبتوقيع هذه االتفاقيات أشـــادت مديرتا

وبشـــكل دوري وشـــهري لضمان الحصول

هيـــر والمتاحـــة عبر تطبيـــق IMTIAZ for

فاطمـــة بســـتكي ونـــور الســـاعاتي “نحـــن

المتنوعة التي تناســـب نمـــط حياة المرأة

وأضافـــت مديرتـــا العالمـــة التجاريـــة أن

العالمـــات التجارية المرموقـــة إلى قائمة

العصريـــة ،هـــذا وتشـــكل هـــذه العـــروض
ً
ً
حصريا بمـــا تحتويه من
مكونا
الجديـــدة

العالمة التجارية لبطاقة امتياز فور هير،

علـــى أفضـــل الصفقـــات والخيـــارات

فـــي ســـعي متواصـــل بتجديـــد وإضافـــة

البحرينيـــة وكل مـــا تنفـــرد بـــه المـــرأة

العـــروض والخصومـــات التـــي تقدمهـــا

امتياز فور هير لعمالئها بنحو غير منقطع

مزايا وعروض خاصة ببطاقة امتياز فور

 Herلألجهزة الذكية”.

امتيـــاز فـــور هيـــر تحظـــى بالتوقيـــع مـــع

شـــركائها الذيـــن يدعمـــون نجـــاح المـــرأة
وتفوقهـــا ،متطلعيـــن إلـــى تعزيـــز آفـــاق

عالقاتها مع شركائها الحالين والجدد.

“أمالك” تؤكد دعمها المستمر للمستأجرين

الشـــركة تضـــع المصلحـــة العامـــة فـــوق كل اعتبـــار

العبدهللا ،في مقر السفارة ببكين.

وأبـــدى وفد الشـــركة تعازيه للوفيات
فـــي البحريـــن مـــن جـــراء الجائحـــة

وتمنياتـــه بالشـــفاء العاجـــل للحاالت
المصابـــة ،وامتدح كثيـــرًا اإلجراءات

مـــن مختلـــف الجنســـيات بطـــرق

الطبية المختلفة للمملكة لمســـاعدتها

من تفشـــي الجائحـــة وتوفير الرعاية

كمـــا أكـــد وفـــد الشـــركة الصينيـــة

الجائحـــة والتقليـــل مـــن حـــاالت

الوعي لعمـــوم المواطنين والمقيمين

مـــن المســـاعدات مـــن المســـتلزمات

اإلمكان.

التـــي اتخذتها حكومـــة المملكة للحد
الطبيـــة الالزمـــة للمصابيـــن ونشـــر

لمواكبـــة النمـــو المســـتقبلي فـــي قطـــاع المحاســـبة

أكدت شـــركة أمالك ،الذراع االســـتثماري العقاري للهيئة
حماية المـــال العام ،والحفاظ على المصلحة العامة عبر

“آر تولســـيان” عـــن توســـيع نطاق
حضورهـــا في البحريـــن؛ لمواكبة

ويتمثـــل ذلك فـــي إنشـــائها لصندوق دعـــم بقيمة تفوق

النمـــو المســـتقبلي المتوقـــع فـــي

النصف مليون دينار ،وذلك بهدف مساندة المستأجرين

لتحقيـــق االســـتقرار بالســـوق المحلي .وتختلـــف أنواع

قطـــاع المحاســـبة ،إذ افتتحـــت

وتعقي ًبا على ذلك ،قال الرئيس التنفيذي لشـــركة أمالك
يوســـف الـــذوادي “يمثل مجمـــع التأمينـــات قصة نجاح

ذات تاريخ عريق ومســـيرة تمتد على مدى أكثر من 25

بناء على دراســـات لوضع
ً
الدعـــم المقدمة للمســـتحقين
ً
األســـواق وفئـــة كل مســـتأجر ،ووفقـــا للتقييم الشـــهري

رضى المستأجرين  % 80بحسب االستبيان الذي خضع

قائمـــة صندوق الدعم .وعالوة على ما ســـبق ،تم إعفاء

ونحن – من هذا المنطلق – نؤكد على مساعينا الدؤوبة

عامً ا ،حيث تبلغ نسبة اإلشغال به  ،% 90وتجاوز معدل

لهـــم .ويتـــم تفعيـــل الدعم بشـــكل فـــوري للمؤهلين في

له حوالي  74مستأجرا.

المســـتأجرين من قيمـــة اإليجارات بالكامل خالل شـــهر

لتوثيق عالقتنا مع المســـتأجرين ،عبر تقديم كافة ُسبل

نصـــف قيمة اإليجار ومـــازال الدعم مســـتمرًا بتخفيض

وتجاوز العقبات ،والتغلب على التحديات التي تفرضها

أبريـــل  .2020وعنـــد إعادة فتـــح المجمع ،تم احتســـاب

اإليجار بنسبة .% 25

مؤسســـة

التدقيـــق

المحاســـبي متعـــددة الجنســـيات

دعم المســـتأجرين ،وتعزيز النظام االقتصادي الصحي.

ماليا في ظل األوضاع الراهنة.
المتضررين
ًّ
ويقـــدم صندوق دعم أمـــاك برامج دعم متعددة تهدف

 CNEECاســـتعداده لتقديـــم المزيـــد

اإلصابـــات والوفيـــات بســـببها قـــدر

“آر تولسيان” تفتتح مقرًا إقليميًّا بالبحرين
أعلنـــت

العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي ،أنهـــا حريصـــة دومً ـــا على

الوقاية.

ومســـاندة جهودها الحثيثة لمواجهة

الدعـــم الـــازم لمســـاعدتهم علـــى تخطـــي الصعوبـــات،

هذه الفترة العصيبة.

إقليميـــا فـــي مرفأ
الشـــركة مقـــرً ا
ًّ
البحريـــن المالي لتصبح أكثر قربًا

من عمالئها الرئيسيين.

كذلـــك فـــإن الشـــركة اآلن فـــي

مراحـــل متقدمـــة مـــن عمليـــة

تأســـيس مكاتـــب لهـــا فـــي كل

مـــن الســـعوديّ ة وعُ مـــان ،وهـــو ما
ّ
ســـيمكنها من دعم قاعدة العمالء

البحريـــن ليؤكـــد ثقتها الراســـخة

المنطقـــة .وجـــاء قـــرار الشـــركة

والـــذي شـــهدت ازدهـــارً ا كبيـــرً ا

ّ
شـــتى أنحـــاء
المتناميـــة فـــي

بإنشـــاء مقرهـــا اإلقليمـــي فـــي

في قطاع المحاســـبة فـــي البالد،

مؤخرً ا فـــي أعقاب تطبيق قانون
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“نيويورك تايمز” تتحدث عن رجاء الجداوي

الظهر:

11:44

لــم يمــر خبــر وفــاة رجــاء الجــداوي مــرور الكــرام حــول
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العالم .فالممثلة التي تابع الوطن العربي حالتها الصحية
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أثنــاء عالجهــا مــن كورونا وصــدم بخبر وفاتهــا تحدثت
عنهــا أشــهر الصحــف والمواقــع اإلخباريــة العالمية .وفي
تقريــر يعــ ّد بالكبيــر ،تناولــت صحيفــة “نيويــورك تايمــز”
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موضــوع رجــاء الجداوي وســيرة حياتهــا و اعتبرت أنها

السنة الثانية عشرة  -العدد 4291

كانت أيقونة في الجمال والرقي .وأشارت إلى أنها كانت
ً
جــدا ومؤثرة في الجمهور طيلة مســيرتها التي
محبوبــة
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بطولــة إال أنهــا اســتطاعت أن تلمع في العصر الذهبي للســينما المصرية وأدت أدوار
مختلفــة بيــن الشاشــة الكبيــرة والصغيــرة والمســرح وصلــت إلى  300عمــل .ويتابع

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
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التقريــر فيصــف اداء رجاء بالكوميدي والتلقائي ،حتى أنه ذكر مدى تأثر جان كلود

تطبع في مؤسسة األيام للنشر
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فان دام بها .هو الذي نعاها برســالة مؤثرة أكد خاللها على أنه ال يصدق أنها رحلت
وهو مصدوم من تلقيه هذا الخبر فهي كانت فنانة تتمتع بالبهجة وحب الحياة.
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أشخاص يركضون في الساحة الحمراء أثناء هطول
أمطار غزيرة في موسكو (سبوتنيك)

شرطة البحرين  ..والء وتضحية

الرائد عبدالغفار عبدالله عبدالغفار

بدأ مسيرتــــه الوظيفية في شرطة البحرين

,

بتاريخ  1أكتوبر 1955م تخرج من مدرسة تدريب الضباط بالبحرين.
خــال خدمتــه فــي الشــرطة عمــل فــي عــدة إدارات وأقســام ،قضــى

معظــم فتــرة خدمتــه كضابــط إداري بقســم الجــوازات.

ابتعــث للعمــل بدائــرة الهجــرة والجــوازات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة الشــقيقة فــي عــام 1966م.

التحق بالعديد من الدورات التدريبية األمنية واإلدارية داخل الباد.
تدرج في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة رائـــد.
خال مسيرته الوظيفية نال عدة أنواط عسكرية.
توفي بتاريخ  18نوفمبر 1995م.

آثار جانبية لـ “كورونا” تهدد البيئة
أصــدرت “تيمــز  ،”21وهــي مؤسســة خيريــة معنيــة بالمعابــر والممرات المائيــة ،بيا ًنا أعربــت فيه عن
مخــاوف مــن أن معــدات الوقاية الشــخصية ،وتحديــدا كمامات الوجه ذات االســتخدام لمرة واحدة
والقفازات ،تتحول بسرعة إلى آفة قمامة جديدة خالل جائحة كورونا .بحسب “ديلي ميل” ،أوضح
البيان أن الزيادة الهائلة في اســتهالك القفازات واألقنعة البالســتيكية ،ذات االستخدام لمرة واحدة،
يؤثــر ســل ًبا علــى البيئــة ،حيــث إنه منذ بــدء التعايــش التدريجي مــع الجائحة وتخفيــف القيود على

التحــركات وخــروج المواطنيــن إلى أعمالهم أصبحــت أقنعة الوجه والقفازات ،المســتعملة والتي تم
التخلص منها ،مشه ًدا شائعً ا بالفعل على األرصفة في جميع أنحاء بريطانيا .ويحذر الخبراء من أن

النفايات البالستيكية يمكن أن تتحول إلى مصدر النتشار األمراض واألوبئة.

سارق يعود لمنزل اقتحمه الستعادة قميصه!
فــي واقعــة غريبــة فــي بريطانيــا ،عــاد ســارق إلــى منــزل كان قــد
اقتحمــه بعد أن نســي “تي شــيرت” مــن ماركة “أديــداس” بداخله،
حسبما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.
وتقول كاثرين فينيكس ( 30عاما) ،إنها شعرت بالرعب بعد حادث
السرقة ،وتفكر في االنتقال لمنزل آخر.
وأضافــت “كنــت نائمــة وســمعت ضجيجــا فــي الطابــق الســفلي،
وافترضت أنه عراك بين قططي ،لكن بعد النزول للطابق في نحو
الساعة الواحدة صباحا اكتشفت رجال يقف في المطبخ”.
وتعيــش األم البريطانيــة ،وهــي عاملــة نظافــة ،مــع ابنتهــا روزي
البالغة من العمر ثماني سنوات.
وصرحــت كاثريــن بأنهــا كانــت ترتعــش عنــد دخــول الســارق إلــى

كاثرين مع ابنتها روزي

منزلها من نافذة المطبخ ،وبعد رحيله اكتشفت وجود “تي شيرت”

تي شيرت صديقه”.

وتابعــت كاثريــن“ :كنــت أعلــم أنهــا ليســت ملكــي لــذا التقطتهــا

بالشرطة” ،مشيرة إلى أن الرجل ادعى أن صديقه أخطأ المنزل.

بالشــرطة عندما ســمعت طرقة على الباب ،لتجد رجل يســأل عن

أجل القبض عليه.

باللونين األبيض واألزرق على األرض.
ووضعتهــا في المطبخ ،ثم ركضت للحصول على الهاتف لالتصال

ورفضــت األم قائلــة“ :ال يمكنــك الحصــول عليــه ..لقــد اتصلــت

وال يــزال الســارق مجهــول الهوية ،وتطلب الشــرطة معلومات من

رحيل الممثلة األميركية كيلي بريستون
أعلــن الفنــان األميركي المخضرم جــون ترافولتا ،وفاة

زوجته الممثلة كيلي بريستون ،عن عمر ناهز  57عاما.
وكتب ترافولتا على حسابه في “إنستغرام” ،أن زوجته

توفيت بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الثدي.

وقــال ترافولتــا عــن زوجته علــى مدار  28عامــا“ :ببالغ
األســى أبلغكــم أن زوجتــي الجميلــة كيلــي خســرت

معركتها التي اســتمرت عامين مع ســرطان الثدي .لقد

كافحت بشجاعة يحيطها حب ودعم الكثيرين”.

وكانت لـــكيلي بريستون مسيرة سينمائية وتلفزيونية
طويلــة ،وقــد ظهــرت فــي بعــض األفــام مــع زوجهــا.

وتــزوج ترافولتــا بريســتون فــي حفــل بباريــس عــام
 ،1991بينما كان الزوجان يتوقعان ابنهما األول جيت.

في يناير  ،2009توفي جيت ترافولتا عن عمر ناهز  16سنة ،بعد
نوبة صرع في منزل العائلة بجزر البهاما.

أشخاص يرتدون كمامات في حديقة المالهي “تورب بارك” ،بعد إعادة فتحها
مع رفع الحجر الصحي بسبب “كوفيد  ،”19في تشيرتسي بالقرب من لندن
(رويترز)

