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مال اهلل �شاهني: حرق 
نادي النويدرات عمل م�شني

والنا�شط  الأعمال  رجل  ا�شتنكر 

العمل  �شاهني  اهلل  مال  الجتماعي 

التخريبي بنادي النويدرات وحرقه بعد 

جتهيزه ب�شكل متكامل وانتظاره من قبل 

يكون جمالً  النويدرات كي  قرية  �شباب 

ن�شاطاتهم  واإبراز  للريا�شة  مفتوًحا 

ومهاراتهم ومواهبهم.

مل  التخريبي  العمل  اأن  وذكر 

ثقافية  مراكز  من  وطاله  اإل  �شيئاً  يدْع 

ومراكز  تعليمية  ومدار�س  وريا�شية 

لل�شرطة و�شوارع وحدائق وغريها ومن 

يقوم بهذه الأفعال امل�شينة ل يريد اخلري 

للبحرين ول ينتمي لها فالولء والوطنية 

بالده  مكت�شبات  وتدمري  حرق  تعني  ل 

واجتماعًيا  اق�شادًيا  تقدمها  ويعيق 

و�شيا�شًيا وخمتلف املجالت.

وعرب عن يقينه بدور وزارة الداخلية 

يف القب�س على املخربني يف اأ�شرع وقت 

ممكن وتقدميهم للعدالة ومعاقبتهم على 

فعلتهم ليكونوا عربة لالآخرين.

ت�شتهر بلب�ض الأبي�ض وجاري البحث عنها

»ال�شارقة الأنيقة« تنهب لوحدها 5 �شالونات يف املحرق بتمثيلية ناجحة!
عادل حم�شن:

�شارقة من نوع اآخر.. تربز �شعرها الطويل.. 

اأظافرها  ب�شبغ  وتتاأنق  »بر�شتيجها«..  وتظهر 

متخ�ش�شة  اأبي�س..  دائًما  لبا�شها  وزينتها.. 

مبحافظة  احرتافية  بكل  ال�شالونات  �شرقة  يف 

ترويها  موا�شفات  هذه  خا�س..  ب�شكل  املحرق 

�شاهدات على �شارقة متّكنت من �شرقة ما ل يقل 

وت�شتهدف  باملحرق  جتميل  �شالونات   5 عن 

بكل  ناجحة  بتمثيلية  فيه  العامالت  هواتف 

املقايي�س يف ظل غياب الكامريات الأمنية يف مثل 

هذه املحالت نظًرا لطبيعة الزبائن. 

اإنها  ال�شالونات  هذه  اإحدى  �شاحبة  تقول 

بال�شالون  �شرقة  باإخبارها عن حدوث  تفاجاأت 

واختارت  �شعرها  �شبغ  طلبت  زبونة  قبل  من 

فطلبت  لتح�شريه  الأوىل  العاملة  فذهبت  اللون 

اآخر  لون  لتجهيز  زميلتها  تدرك  اأن  الثانية  من 

الثالثة  من  وطلبت  الأمامية  ال�شعر  خل�شالت 

بعد  اآخر  باأمر  اأ�شغلتها  والرابعة  املاء  من  كاأ�ًشا 

وت�شعر  الأوىل  بال�شهور  حامل  اأنها  اّدعت  اأن 

فيها  ا�شغلت  كثرية  طلبات  وتطلب  بالغثيان 

العامالت  هواتف  هدوء  بكل  لت�شرق  اجلميع 

وتخرج من ال�شالون بهدوء.

من  اأكرث  يف  تكرر  الأمر  اأن  اإىل  واأ�شارت 

�شالون يف فرتة ب�شيطة، اإذ اأنها تقدمت ب�شكوى 

ال�شرطة لتعلم بوجود زميالتها ي�شتكني  مبركز 

التمثيلية،  بنف�س  عامالتهم  هواتف  �شرقة  على 

تخرج  واأن  الداخلية  وزارة  بدور  منوهة 

حتقيقاتها بالقب�س على ال�شارقة الأنيقة خا�شة 

اأن البع�س ي�شك بروؤيتها يف »البقالة« ومزودة 

عنها  بالك�شف  م�شاعدتها  وُرف�س  بالكامريات 

بحجج واهية.

»الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية« يبحث تعزيز التعاون مع جممع الفقه بال�شودان 
ا�شتقبل ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 

الأعلى لل�شوؤون  اآل خليفة نائب رئي�س املجل�س 

الإ�شالمية يف مكتبه �شباح ام�س ف�شيلة الأ�شتاذ 

الدكتور ع�شام الدين اأحمد الب�شري رئي�س جممع 

ال�شقيقة  ال�شودان  بجمهورية  الإ�شالمي  الفقه 

مبنا�شبة زيارته للبالد. 

الثاين  بلده  يف  البالد  ب�شيف  ورحب 

البحرين، م�شيًدا بالدور الكبري الذي ي�شطلع به 

الوقت نف�شه بجهود جممع  ف�شيلته، منوًها يف 

الفقه الإ�شالمي بال�شودان ال�شقيق ومبا يقوم به 

من خدمات جليلة لن�شر العلم والف�شيلة. 

املجل�س  جهود  ال�شيف  مع  وا�شتعر�س 

امل�شتقبلية،  الإ�شالمية وخططه  لل�شوؤون  الأعلى 

وما ميثله املجل�س يف مملكة البحرين من منوذٍج 

لدن  الدين والوطن بدعم كبري من  فريٍد خلدمة 

القيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها عاهل البالد املفدى 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة. كما ا�شتمع اإىل �شرح مف�شل من ف�شيلة 

الأ�شتاذ الدكتور ع�شام الدين الب�شري عن جممع 

م�شروعاته  وعن  ال�شوداين،  الإ�شالمي  الفقه 

القادمة. 

العالقات  تعزيز  �شبل  اجلانبان  وبحث 

الثنائية بني املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية 

الإ�شالمي  الفقه  وجممع  البحرين  مبملكة 

ق�شايا  يخدم  مبا  ال�شقيقة  ال�شودان  بجمهورية 

الأخوة  قيم  اإعالء  يف  وي�شهم  الإ�شالمية  الأمة 

وال�شالم والتعاي�س والو�شطية. 

اأعرب ف�شيلة الأ�شتاذ الدكتور  ومن جانبه، 

ع�شام الدين اأحمد الب�شري عن اإعجابه مبا ميثله 

منوذٍج  من  الإ�شالمية  لل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 

اإر�شاء  يف  الر�شيدة  القيادة  اإرادة  يعك�س  مهمٍّ 

التعاي�س بني امل�شلمني و�شيادة الأخوة والتاآلف 

والتعاون ل�شالح اجلميع، مبدًيا ف�شيلته �شكره 

را�شد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  لل�شيخ  العميق 

اآل خليفة على اللقاء، موؤكًدا يف الوقت نف�شه اأنَّ 

العالقات  لتعزيز  مهمة  فر�شة  كان  اللقاء  هذا 

الثنائية بني املجل�س واملجمع. 

ح�شر اللقاء خالد بن عبداهلل ال�شوملي الأمني 

الإ�شالمية،  لل�شوؤون  الأعلى  للمجل�س  العام 

نائب  ال�شيخ  عبداللطيف  د.  ال�شيخ  وف�شيلة 

وف�شيلة  البحرينية،  الإ�شالح  جمعية  رئي�س 

خالد  والدكتور  احلمادي،  عبداهلل  د.  ال�شيخ 

بوقحو�س، وخالد علي عو�س الكرمي امل�شت�شار 

ب�شفارة جمهورية ال�شودان لدى البحرين.

نائب الرئي�س ي�ستقبل رئي�س جممع الفقه ال�سوداين 

الرئي�ض و7 اأع�شاء يجتمعون بع�شو »دملون« 

مربو الدواجن ياأملون يف حل ق�شية الأ�شعار قريًبا
اأ�شرف ال�شعيد:

رئي�س  اأن  مطلع  م�شدر  من  »الأيام«  علمت 

املدحوب و�شبعة  الدواجن حمزة  مربي  جمعية 

الع�شو  مع  اأم�س  ظهر  اجتمعوا  اآخرين  اأع�شاء 

املنتدب ل�شركة دملون للدواجن يو�شف ال�شالح 

اأ�شعار  ارتفاع  نتائج  ملناق�شة  ال�شركة،  مبقر 

ر�شوم  وزيادة  والكهرباء،  والديزل  الكريو�شني 

تاأ�شريات العمالة الأجنبية، وغريها من الأعباء 

الدواجن  مزارع  اأ�شحاب  كاهل  تثقل  التي 

البحرين،  يف  الوطنية  الدواجن  �شناعة  على 

اخل�شائر  من  مزيد  يف  الرتفاع  هذا  و�شيت�شبب 

يف حال عدم اتفاق ال�شركة مع اأ�شحاب املزارع 

على توريد الدجاج ب�شعر اأعلى من احلايل وهو 

800 فل�س للكيلوجرام الواحد.

وكان املربون قد تقدموا يوم الثنني املا�شي 

ووكالة  للدواجن  دملون  �شركة  اإىل  مبذكرة 

ال�شعر  يف  النظر  باإعادة  للمطالبة  الزراعة 

احلايل للدجاج احلي الذي تقوم ال�شركة ب�شرائه 

 – املذكرة  ت�شمنت  كما  الدواجن،  مربي  من 

للدواجن  مزرعة  �شاحب   35 نحو  رفعها  التي 

والتي  املزارع  اأعباء  تو�شيح  عليها-  ووقعوا 

والديزل  الكريو�شني  اأ�شعار  زيادة  يف  تتمثل 

العمالة  تاأ�شريات  ور�شوم  واملياه  والكهرباء 

العمالة،  واأجور  املزارع،  واإيجارات  الوافدة، 

واإلزام اأ�شحاب املزارع برتكيب كامريات مراقبة 

التطعيمات  عن  ف�شالً  اأمني،  كاإجراإء  ملزارعهم 

والفيتامينات  املختلفة  الأعمار  يف  للدجاج 

اأ�شعارها  ارتفعت  والتي  احليوية  وامل�شادات 

موؤخًرا.

اأ�شحاب  جمموعة  ان  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

الجتماع  يريدون  كانوا  الـ35  الدواجن  مزارع 

رمزية  جمموعة  ولي�س  ال�شركة  م�شوؤويل  مع 

لعر�س  وذلك  فقط،  اأع�شاء  �شبعة  يف  تتمثل 

�شفافية  بكل  واآرائهم  و�شكواهم  مطالبهم 

حتى  لل�شركة،  الع�شواملنتدب  مع  وم�شارحة 

تكون ال�شورة او�شح، وكل يعرب عن راأيه حتى 

يتم التو�شل اىل حل مقبول بني كافة الأطراف.

على  �شديًدا  تكتًما  هناك  اأن  امل�شدر  وبنّي 

ال�شرب  بفارغ  ينتظره  الذي  الجتماع  نتائج 

مربو الدواجن، ويبدو اأن امل�شاركني يف الجتماع 

الهواتف،  على  يردون  ول  ال�شمت  يلتزمون 

خا�شة بعد اأن وجهت ال�شركة اللوم اىل بع�س 

بع�س  لقيام  الدواجن  مربي  جمعية  م�شوؤويل 

الأع�شاء بالت�شريح عن هذه الأزمة لل�شحف.

الجتماع  يف  امل�شاركني  امل�شدر  حّمل  كما 

م�شوؤولية التفاق مع ال�شركة اأو اأي نتائج ت�شفر 

عن هذا اللقاء الول. 

وكانت قد لحت بوادر الأزمة يف الأفق بني 

اأ�شحاب املزارع من جهة وبني �شركة دملون من 

بوقف  الأخرية  اأخطرتهم  اأن  بعد  اأخرى  جهة 

املا�شي،  بدًءا من 28 نوفمرب  ال�شي�شان  توريد 

للدجاج  الأعالف  م�شنع  اإنتاج  وقف  عن  ف�شالً 

الت�شمني ب�شبب اأعمال ال�شيانة.

وزيرة ال�شحة تبحث مع النائب بوجميد عدًدا من امللفات
وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  ا�شتقبلت 

النواب  جمل�س  ع�شو  مكتبها  يف  ام�س  ال�شحة 

عبدالرحمن بوجميد، وذلك بهدف بحث ومناق�شة 

جمموعة من امللفات ال�شحية.

التي  باجلهود  ال�شحة  وزيرة  واأ�شادت 

يبذلها جمل�س النواب خلدمة الوطن واملواطنني، 

الق�شايا  من  للعديد  مناق�شته  خالل  من  وذلك 

التي تهم ال�شاأن العام.

فائقة  الأ�شتاذة  ال�شحة  وزيرة  وبحثت 

�شبل  بوجميد  عبدالرحمن  والنائب  ال�شالح 

ال�شلطتني  بني  التعاون  وتعزيز  تطوير 

على  العمل  وكيفية  والتنفيذية  الت�شريعية 

والعالجية  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  تطوير 

ذلك بحث اجلانبان  اإىل جانب  للمر�شى  املقدمة 

واحللول  ال�شحية  التحديات  مواجهة  �شبل 

املنا�شبة لتجاوزها. كما وبحث اجلانبان جهود 

اخلدمات  م�شتوى  تطوير  يف  ال�شحة  وزارة 

اإىل  ال�شحة  وزيرة  اأ�شارت  حيث  ال�شحية، 

طبقته  والذي  الإلكرتوين،  املواعيد  حجز  نظام 

وزارة ال�شحة مطلع ال�شهر اجلاري على املراكز 

ال�شحية يف حمافظة املحرق، مو�شحة اأنه �شيتم 

تعميم اخلدمة الإلكرتونية على كافة املراكز بعد 

تقييم التجربة والتاأكد من جناحها.

مملكة  حكومة  جهود  اأن  على  النائب  واأكد 

جمال  يف  ال�شحة  بوزارة  واملمثلة  البحرين 

ول  وجلّية  وا�شحه  ال�شحية  اخلدمات  تطوير 

اآمالً ومتطلًعا يف حتقيق  اإنكارها،  اأن يتم  ميكن 

بالقطاع  والرتقاء  التطوير  من  املزيد  الوزارة 

ال�شحي.

وزيرة ال�سحة خالل ا�ستقبالها النائب بوجميد

وكيل وزارة اخلارجية 
يجتمع مع عدد من امل�شوؤولني بكوريا

عبداللطيف  عبداهلل  ال�شفري  اجتمع 

رئي�س  اخلارجية  وزارة  وكيل  عبداهلل 

الأ�شلحة  حلظر  الوطنية  اللجنة 

لرئي�س  التنفيذي  النائب  مع  الكيميائية، 

الكيميائية  لل�شناعة  الكوري  الحتاد 

ع�شو  الحتاد،  ومدير  املتخ�ش�شة 

اللجنة الوطنية الكورية حلظر الأ�شلحة 

 2016 يناير   19 بتاريخ  الكيميائية، 

اإطار  يف  وذلك  �شيوؤول،  مدينة  يف 

الزيارة التي يقوم بها وكيل الوزارة اىل 

جمهورية كوريا ال�شديقة.

عبداللطيف  عبداهلل  ال�شفري  و�شرح 

عبداهلل باأن الجتماع ياأتي يف اإطار تبادل 

املمار�شات فيما يتعلق  اخلربات واأف�شل 

باإنفاذ اتفاقية حظر ال�شلحة الكيميائية، 

اوجه  تعزيز  اىل  تطلعه  عن  معرًبا 

التعاون القائمة مع جمهورية كوريا يف 

كافة املجالت.

وقد ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة، 

وزارة  ممثل  املهزع  جا�شم  د.  وهم: 

املجل�س  ممثل  خلف  ومريزا  ال�شحة، 

ممثل  البلو�شي  وجنيب  للبيئة،  العلى 

قا�شم  اأول  واملالزم  اجلمارك،  �شوؤون 

�شالح ممثل وزارة الداخلية، وامل�شت�شار 

فاطمة الظاعن ممثل وزارة اخلارجية.

وكيل  التقى  الزيارة،  هام�س  وعلى 

الوزارة مبدير عام جمارك مطار جيمبو 

الدويل Gimpo، حيث قام والوفد املرافق 

تفريغ  وطرق  اآليات  على  بالطالع  له 

وتخزين الب�شائع واملواد امل�شتوردة عن 

طريق ال�شحن اجلوي واإجراءات الف�شاح 

على  املدرجة  الكيميائية  املواد  وخا�شة 

جداول اتفاقية حظر ال�شلحة الكيميائية.

جميبو  مطار  اأن  بالذكر  اجلدير 

الدويل يعد ثاين اأكرب مطارات جمهورية 

كوريا بعد مطار اإن�شيون.

ميثلون طالًبا   12
 البوليتكنك يف برنامج »املتمّهن 2016«

الت�شال  �شباط  ممثلو  ح�شر 

التقنية  البحرين  بكلية  بال�شناعة 

الر�شمي  الإطالق  البحرين(  )بوليتكنك 

تنظمه  الذي  2016«؛  »متمهن  لربنامج 

املعتمدين،  املاليني  املحللني  جمعية 

ال�شباب و�شقل  تطوير اخلريجني  بهدف 

مهاراتهم العملية �شمن روؤية طويلة الأمد 

لإن�شاء جيل جديد من خرباء ال�شتثمار، 

املهنية  الأخالق  معايري  باأعلى  يتميز 

من  وذلك  والتفاين،  واللتزام  والنزاهة 

�شتة  ملدة  تدريبية  فر�شة  منحهم  خالل 

ا�شهر يف عدد من كربى املوؤ�ش�شات املالية 

البحرينية.

للبوليتكنك  كان  العام،  هذا  ويف 

الفخر لختيار 12 من طالبها وخريجيها 

من  مت�شابًقا   60 بني  من  الربنامج  يف 

وذلك  متقدم،   200 �شمت  جمموعة 

مقارنة مع طالبني فقط يف العام 2015.

مدير  قالت  ال�شدد،  هذا  ويف 

قطاع  مع  املتكامل  التعلم  برنامج 

لطيفة  الأ�شتاذة  بالبوليتكنك  الأعمال 

�شي�شاعد  الربنامج  هذا  »اإن  الفا�شل: 

املالية  اخلربة  اكت�شاب  على  الطالب 

بيئة  دخول  قبل  الالزمة  واملتخ�ش�شة 

العمل احلقيقية«. م�شرية اإىل اأن برنامج 

اأهدافه متاًما  »متمهن« يتطابق من حيث 

املتمثلة  البحرين  بوليتكنك  اأهداف  مع 

لالنخراط  جاهزين  خريجني  اإعداد  يف 

لتمكنهم  تخرجهم،  فور  العمل  �شوق  يف 

بتلبية  الكفيلة  والإمكانات  املهارات  من 

متطلبات ال�شوق. 

وبدوره، اأ�شاد القائم باأعمال الرئي�س 

الدكتور  البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي 

بربنامج  الع�شريي  اإبراهيم  حممد 

املحللني  جمعية  تنظمه  الذي  »املتمهن« 

اجلمعية  ودور  املعتمدين،  املاليني 

يف  املاليني  القادة  من  جيل  تطوير  يف 

البحرين  مملكة  روؤية  يلبي  مبا  اململكة، 
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اإىل  اجلزيل  بال�شكر  متوجًها   ،2018  -

جلهودهم  البوليتكنك  موظفي  جميع 

وتدريبهم  الطالب  توجيه  يف  امل�شنية 

لتمثيل  املختارين  �شمن  من  ليكونوا 

الكلية يف هذا الربنامج، ومقدًما خال�س 

املتمهن،  برنامج  على  للقائمني  تقديره 

للتدريب  املختارين  الطلبة  وهناأ  كما 

التوفيق  كل  لهم  متمنًيا  الربنامج  يف 

والنجاح.

ح�شر حفل الإطالق الر�شمي لربنامج 

الفا�شل  لطيفة  من  كل  »متمهن 2016« 

ومدير قطاع الت�شال بالبوليتكنك طلعت 

عبداهلل.


