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برايان هوك 
وناثان سيلز

أكد المبعوث األميركي الخاص بإيران وكبير مستشــاري السياســات لوزير 
الخارجية برايان هوك أن “النظام اإليراني مســؤول عن إطالق الصواريخ 
مــن اليمــن ضــد الســعودية، ويحــاول منــذ العــام 1981 زعزعــة اســتقرار 
البحريــن، وتدخالتــه ال تتوقــف فــي لبنان وســوريا وغيرها مــن المناطق”.
وقــال هــوك فــي إيجاز صحافــي عبر الهاتــف أمــس إن تصنيف الواليــات المتحدة 
الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية خطوة غير مســبوقة في الجهود األوســع 
التــي تبذلهــا الواليــات المتحدة لمواجهة حملــة اإلرهاب الفتاكة التي تشــنها إيران 
حول العالم. بينما رأى منسق مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية األميركية السفير 

ناثان سيلز أنه “ال يمكن ارتكاب األعمال اإلرهابية دون موارد”.

العاهل: تطوير منظومة عمل متكاملة لألمن الغذائـي
أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة االهتمــام الكبير 
الــذي توليــه مملكة البحرين لدعم قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والمحافظة عليه 
وتنميتــه؛ لمــا يشــكله مــن ركيزة أســاس لتحقيق التنمية الشــاملة ورفــع معدالت األمن 

الغذائي الوطني وضمان استدامته.

وكان جاللتــه قد تفضل فشــمل برعايته الكريمة 
الدولــي  البحريــن  افتتــاح معــرض  أمــس حفــل 
لإلنتــاج الحيواني )مراعي( 2019 الذي يقام في 

قرية البحرين الدولية.
ونــوه جاللتــه بالنجاحــات المتميزة التــي حققها 
أبنــاء البحريــن فــي المعارض الســابقة من خالل 

اســتقطاب الشــركات العالميــة وجــذب الخبــرات 
الرائــدة في مجــال اإلنتاج الزراعــي والحيواني، 
مؤكــًدا أن مشــاركتهم الواســعة فــي مثــل هــذه 
الســعي  ضمــن  تنــدرج  المتخصصــة  المعــارض 
لتطويــر منظومــة عمــل متكاملــة لألمــن الغذائي 

وتنويع مصادره.

المنامة - بنا

جاللة الملك يفتتح معرض البحرين الدولي لإلنتاج الحيواني )مراعي( 2019 
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بن صقر آل خليفة.
كلمــات  مــن  البحرينيــة  العرضــة  قدمــت  ثــم 

درويش السويدي.
بعــد ذلــك صافــح جاللــة الملــك فرســان فرقــة 
قلقســين التابعــة لمجمــع الفروســية الرئاســي 
بجمهوريــة تركمانســتان، إذ شــكرهم جاللتــه 
علــى العــروض المتميــزة التــي قدموهــا خالل 
هذا الحفل، كما صافح جاللته رئيس وأعضاء 

اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

الفائزون في مسابقة جمال 
الخيل العربي

بعدهــا تفضــل صاحــب الجاللة الملــك بتكريم 
أصحاب المراكــز األولى مع عرض الحيوانات 

الفائزة بهذا المعرض، إذ فاز كل من:
1. علــي عبــدهللا علــي العالــي )مربــط عالــي( 
المركــز األول فــي بطولــة األفحــل ميداليتيــن 
ذهــب وأعلى معدل في المملكة بالفحل عالي 

فريد.
األميــر(  )مربــط  حمــاد  عبدالجبــار  عــالء   .2
المركــز األول فــي بطولــة األفــرس ميداليتين 

ذهب بالفرس إف إس كايين.
3. حسين حبيب حسن )مربط النسيم( المركز 
األول في بطولة المهور ميدالية ذهبية بالمهر 

دي أبرق.

وســلم جاللتــه جائــزة أجمــل مهــرة مناصفــة 
بين:

سعيد محمد بدر )مربط الليل( ميدالية ذهبية 
بطولة المهرات بالمهرة إي جي رندا.

)مربــط  شــمس  بــدر  عبــدهللا  علــي  حســين 
المهــرات  بطولــة  ذهبيــة  ميداليــة  النــوادر( 

بالمهرة إي جي رنين.
المنامــة(  )مربــط  المحيشــني  جعفــر  حســين 
ميداليــة ذهبية بطولة صغــار المهرات )عمر 2 

- 3 سنوات( بالمهرة حاتم المنامة.
المنامــة(  )مربــط  المحيشــني  جعفــر  محمــد 
ميداليــة ذهبية بطولة صغــار المهرات )عمر 2 

- 3 سنوات( بالمهرة بدوية المنامة.
محمد وحيد حسن العالي )مزرعة الشاخورة( 
المزرعــة الرائــدة فــي اإلنتــاج لموســم 2018 

ميداليــات   3 المزرعــة  إنتــاج  حقــق   2019  -
دوليــة، وتم تكريمه من قبل المنظمة العالمية 

للحصان العربي )الواهو(.
وســلم جاللتــه جائــزة أســرع صقــر وفــاز بهــا 
حميــد برغــش محمــد المنصــوري، إذ حصــل 
المحليــة  البطــوالت  فــي  األول  المركــز  علــى 
لموســم ناصر بن حمد للصقور 2018 - 2019، 
وهــو حاصــل علــى 48 مركــزا فــي البطــوالت 
المحليــة و4 مراكــز أولــى فــي بطــوالت دولــة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وســلم جاللته جائزة أســرع ســلوكي وفاز بها 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز 
األول في البطوالت المحلية لموسم ناصر بن 

حمد للعام 2018 -     2019.
وســلم جاللتــه جائزة أزين ناقة فــاز بها أحمد 
معيــوف الرميحــي بالناقة )فرحــة( والحاصلة 
علــى المركــز األول في مزاييــن ناصر بن حمد 

لإلبل موسم 2018 - 2019.
ذات  بقــرة  أفضــل  جائــزة  جاللتــه  وســلم 
علــي  وســيم  بهــا  فــاز  إنتاجيــه  خصائــص 

المحدوب من فصيلة هولشستاين.
وســلم جاللتــه جائــزة أجمــل حمامــة فــاز بهــا 
علــي عجيمي المناعي بالحمامة )بودابيســت( 

من نوع شورت فيس.
ثــم تشــرف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 
العليــا  اللجنــة  رئيــس  العمرانــي  والتخطيــط 
تذكاريــة  هديــة  بتقديــم  للمعــرض  المنظمــة 

لحضرة صاحب الجاللة.
بعدهــا قــام صاحــب الجاللــة الملــك باالطالع 
على المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث 
ضــم المعــرض مجموعــة مــن صــور الخيــول 
والطيــور والبيئــة وغيرهــا مــن المعروضــات، 
وقــدم العارضون لجاللة الملك شــرًحا موجًزا 

عن أعمالهم الفنية.
كما قدمت لجاللته مجموعة من الهدايا.

وأبــدى جاللتــه إعجابه بما شــاهده من أعمال 
فنيــة راقية ومتميزة، منوًهــا بالجهود الطيبة 
التــي بذلت في اإلعداد لهــذا المعرض، متمنًيا 

للقائمين عليه كل التوفيق والتقدم.
صاحــب  أكــد  االفتتــاح،  حفــل  ختــام  وفــي 
الجاللــة الملــك االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه 
مملكة البحرين لدعم قطاع الثروة الحيوانية 

لمــا  وتنميتــه  عليــه  والمحافظــة  والزراعيــة 
يشــكله مــن ركيــزة أســاس لتحقيــق التنميــة 
الشاملة ورفع معدالت األمن الغذائي الوطني 

وضمان استدامته.
للجهــود  تقديــره  عــن  جاللتــه  أعــرب  كمــا 
المتميــزة التــي بذلهــا الحــرس الملكــي التابــع 
مشــاركته  أن  مؤكــًدا  البحريــن،  دفــاع  لقــوة 
القيمة تســاهم بشــكل مســتمر في إنجاح هذا 
بمســتواه  إظهــاره  علــى  وتحافــظ  المعــرض 

المشرف المعهود.
وأعــرب جاللتــه عــن شــكره وتقديــره لــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي علــى مــا بذلتــه مــن جهــد طيب في 
تنظيــم هــذا المعــرض العالمــي المهم، مشــيًدا 

بمبادراتهــا الوطنية لتعزيــز االبتكار والتطوير 
وتأميــن  والحيوانــي  الزراعــي  اإلنتــاج  فــي 
مصادره، وحرصها المتواصل على االســتفادة 
من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ 
العديد من المشــاريع الحيويــة والخدمية في 

المملكة.
كما أعرب جاللته عن إعجابه بما قدمه فرسان 
المجمع الرئاســي للفروســية بتركمانستان من 
عــروض امتــازت بالدقــة والكفــاءة وعكســت 
قــدرة الفرســان علــى أدائهــا بالشــكل المتميــز، 
مؤكــًدا أن مشــاركة هــؤالء الفرســان بمعــرض 
البلديــن  تأتــي انطالًقــا ممــا يربــط  “مراعــي” 
الشــقيقين مــن عالقــات طيبــة فــي مختلــف 
المجــاالت، مؤكــًدا جاللتــه أهميــة تبــادل مثل 

هذه األنشــطة والفعاليات بين فرسان البلدين 
لتعزيز وتطوير رياضة الفروسية.

ونوه جاللته بالنجاحات المتميزة التي حققها 
أبناء البحرين في المعارض السابقة من خالل 
اســتقطاب الشركات العالمية وجذب الخبرات 
الرائدة في مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني، 
مؤكــًدا أن مشــاركتهم الواســعة فــي مثل هذه 
المعــارض المتخصصــة تنــدرج ضمــن الســعي 
لتطويــر منظومة عمل متكاملة لألمن الغذائي 
وتنويــع مصــادره والتشــجيع علــى االســتثمار 

فيه بما يخدم االقتصاد الوطني.
كمــا أثنى جاللة الملك على المشــاركة الكبيرة 
مــن  النســخة  هــذه  فــي  المحليــة  للشــركات 
المحافظــة  بالحــرص علــى  المعــرض، منوًهــا 

علــى اإلنتــاج المحلــي والعمــل علــى تطويــره 
مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  جودتــه  ورفــع 
أحــدث التجــارب الدوليــة والتقنيــات العلمية 

المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
واألنشــطة  بالفعاليــات  جاللتــه  نــوه  كمــا 
للمعــرض  المصاحبــة  والترفيهيــة  التعليميــة 
والتــي تحظــى بمشــاركة عــدد مــن العارضين 
والفنانين وتستقطب جمهور واسع من داخل 
الجهــود  جاللتــه  شــاكًرا  البحريــن.  وخــارج 
المخلصة التي ســاهمت فــي إنجاح المعرض، 
التوفيــق  دوام  عليــه  للقائميــن  ومتمنًيــا 

والسداد.
بعد ذلك ُودع جاللة الملك بمثل ما استقبل به 

من حفاوة وترحيب.

تفضــل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة فشــمل برعايته 
الكريمــة أمــس، حفل افتتاح معرض البحرين الدولي لإلنتاج الحيواني )مراعي( 2019 

الذي يقام في قرية البحرين الدولية.
ولــدى وصــول جاللــة الملــك، كان فــي االســتقبال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة للمعــرض عصام خلــف وعدد من 

كبار المسؤولين.

وحضــر المعــرض نائــب رئيــس الوزراء ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ونائــب 
رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ علي بــن خليفة 
النــواب فوزيــة  آل خليفــة ورئيســة مجلــس 
زينــل ورئيــس مجلس الشــورى علــي الصالح 
وأصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وكبــار 

المسؤولين في المملكة.
الملــك  جاللــة  ممثــل  الملــك  جاللــة  ورافــق 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وبعد عزف الســالم الملكي، اســتهل االحتفال 

بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.
وشــؤون  األشــغال  وزيــر  ألقــى  ذلــك،  وبعــد 
البلديــات والتخطيــط العمراني رئيس اللجنة 
الحيوانــي  اإلنتــاج  لمعــرض  المنظمــة  العليــا 

“مراعي” كلمة جاء فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن 

المفدى حفظكم هللا ورعاكم..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

يشــرفني بدايــة يا صاحــب الجاللــة باألصالة 
األشــغال  وزارة  منســوبي  وعــن  نفســي  عــن 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني وعن 
أرفــع  أن  للمعــرض،  المنظمــة  العليــا  اللجنــة 
ورعاكــم  هللا  حفظكــم  جاللتكــم  مقــام  إلــى 
أســمى آيــات الشــكر والعرفــان علــى رعايتكم 
وتشــريفكم لحفــل افتتــاح معــرض البحريــن 

الدولي لإلنتاج الحيواني )مراعي 2019(.
كمــا يشــرفني أن أرفــع إلــى مقامكــم الســامي 
خالــص التقديــر واالمتنــان علــى توجيهاتكــم 
السامية بتنفيذ المعرض بصورة سنوية، هذه 
التوجيهــات التي تشــكل األســاس فــي نجاح 
هــذا المعــرض واإلقبال الجماهيــري عليه في 
دوراتــه الســابقة وأخــص بالذكــر زيارتــه ممــا 
يزيــد عــن 160 ألــف زائر فــي دورتــه األخيرة 
فــي العــام 2018 مــن المواطنيــن والمقيميــن 
وزوار المملكــة، ومــا حققــه من ريــادة ووضع 
مملكــة البحرين في موقع متقدم على صعيد 
مجال صناعة المعــارض الدولية المتخصصة 

وعلى األخص في مجال اإلنتاج الحيواني.

صاحب الجاللة...
إن توجيهــات جاللتكم الســامية حفظكم هللا 
ورعاكم باالرتقاء باألمن الغذائي في مملكتنا 
التــي  العزيــزة، هــي خطتنــا وإســتراتيجيتنا 
نعمــل علــى تحقيقهــا ضمن معطيــات برنامج 
صاحــب  برئاســة  الموقــرة  الحكومــة  عمــل 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

هللا  حفظــه  الموقــر  الــوزراء  رئيــس  خليفــة 
ورعــاه، ودعــم صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 

الوزراء حفظه هللا ورعاه.
ونحــن نعمــل وفق هــذه التوجيهات الســامية 
علــى زيــادة نســب االكتفــاء الذاتــي وتحقيق 
العديــد  خــالل  مــن  النســبي  الغذائــي  األمــن 
مــن المبــادرات ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال 
الحصر دعــم المزارعين والمربين والتشــجيع 
علــى اســتخدام التقنيــات الزراعيــة الحديثــة 
الحيوانيــة  واآلفــات  األمــراض  ومكافحــة 
وزيــادة الرقعة الخضراء واالســتغالل األمثل 

للموارد المائية والجوفية.
كمــا حرصــت الــوزارة علــى االهتمــام بالثروة 
متكاملــة  منظومــة  خــالل  مــن  البحريــة 
الســمكي  االســتزراع  مشــاريع  كتشــجيع 
بالتعــاون مــع القطاع الخــاص وتطوير المركز 
وتطبيــق  الســمكي  لالســتزراع  الوطنــي 
تشــريعات حماية الثروة البحرية والمحافظة 
الحاليــة  لألجيــال  الســمكي  المخــزون  علــى 

والمستقبلية.
وأود فــي هــذا المقــام أن أعــرب عــن خالــص 
التقديــر واالعتــزاز بجهــود المبــادرة الوطنية 
صاحبــة  برئاســة  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة 
الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
آل خليفــة قرينــة عاهل البالد المفدى رئيســة 
المجلــس االستشــاري للمبــادرة علــى دعمهــم 
النوعــي لمشــاريع ومبــادرات تنميــة القطــاع 

الزراعي.

صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى...
لقــد حظي موروثنــا الحيواني بصــورة عامة، 
وتــراث الخيل بصــورة خاصة، باهتمام ودعم 
جاللتكــم، حيث وجهتم حفظكم هللا ورعاكم 
بالمحافظــة علــى هذا اإلرث الحضــاري ونقله 

لألجيال القادمة.
وإن أمــر جاللتكــم الســامي بتشــكيل الهيئــة 
العليــا لرعايــة شــؤون الخيــل، أنما هــي تأكيد 
لتوجيهاتكــم وسياســاتكم الحكيمــة حفظكم 
هللا ورعاكــم بالمحافظــة علــى أصالــة الخيــل 
وحمايتهــا  وســالالتها  العربيــة  البحرينيــة 
بــإذن هللا منطلقــا جديــدا لوضــع  وستشــكل 
مملكة البحرين على خارطة ســباقات رياضة 

الخيل اإلقليمية والدولية.

صاحب الجاللة الملك المفدى...
إن إقامــة معــرض البحريــن الدولــي لإلنتــاج 
الحيوانــي يترجــم حــرص المملكــة فــي العهد 
الزاهر لجاللتكم حفظكم هللا ورعاكم وضمن 
الموقــرة  الحكومــة  عمــل  برنامــج  معطيــات 

برئاســة صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر 
حفظــه هللا ورعاه علــى تحقيق مجموعة من 
األهداف االســتراتيجية ومنها المســاهمة في 
اإلنتــاج الغذائــي العالمــي وحمايــة المــوروث 
وتعزيــز  والزراعــي  الحيوانــي  الحضــاري 
مســاهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، 
وهــو مــا نأمل فــي تحقيقه من خــالل الدورة 

الجديدة لهذا المعرض.
المملكــة  فــي  الغذائــي  األمــن  يحظــى  كمــا 
الملكــي  الســمو  صاحــب  متابعــة  باهتمــام 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولــي العهد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  األميــن 
لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه 

مــن خــالل متابعــة اللجنــة التنســيقية لألمــن 
الغذائــي واعتبــاره أحد المبــادرات الحكومية 
ذات األولويــة ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة 

الموقرة.

هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل  جاللــة 
ورعاه...

ورعاكــم  هللا  حفظكــم  لجاللتكــم  مكــررا 
أســمى آيات الشــكر واالمتنان على تشريفكم 
البحريــن  ومعــرض  الحفــل  لهــذا  ورعايتكــم 
وداعيــا   ،2019 الحيوانــي  لإلنتــاج  الدولــي 
المولى عز وجل أن يكون إضافة جديدة في 
جهــود دعم التنميــة الزراعية والحيوانية في 

مملكتنا العزيزة.

وان  ويرعاكــم  يحفظكــم  أن  المولــى  داعيــا 
يديــم على جاللتكم موفور الصحة والعافية، 
قيادتكــم  ظــل  فــي  البحريــن  مملكــة  وعلــى 

الحكيمة نعمة األمن والخير واالزدهار.
وفقنــا هللا وإياكــم لما فيه خير وصالح بالدنا 

العزيزة...
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

والمراســم  الخيالــة  فرســان  قــدم  ذلــك  بعــد 
بالحــرس الملكــي لقــوة دفاع البحريــن عرًضا 

إيذاًنا ببدء االحتفال.
التابعــة  قلقســين  فرقــة  قدمــت  ذلــك  بعــد 
بجمهوريــة  الرئاســي  الفروســية  لمجمــع 
تركمانســتان الشــقيقية ضيــوف معــرض هذا 

العام، عروًضا فروســيه قدمها فرســان الفرقة 
وحــازت علــى إعجــاب واستحســان الحضور 
واختتمــت عــروض الفرقــة بدخول الفرســان 
مملكــة  علمــي  حامليــن  التركمانســتانيين 
البحريــن وتركمانســتان؛ تعبيــًرا عــن األخــوة 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  القائمــة  والمحبــة 

الشقيقين.
بعدهــا تــم عــرض أوبريــت بعنــوان المــوروث 
الشــعبي اشــتمل على 3 لوحات، األولى فقرة 
المقناص من كلمات ســمو الشــيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، والفقرة 
الثانية فقرة الغوج من كلمات الشاعر مصباح 
الكعبــي مــع حســين بــن علــي مشــرف، الفقرة 
الثالثــة فقــرة الحدى من كلمات الشــيخ أحمد 

نجاحات متميزة 
ألبناء البحرين في 

استقطاب الشركات 
العالمية باإلنتاج 

الزراعي والحيواني

تطوير منظومة 
عمل متكاملة لألمن 

الغذائي وتنويع 
مصادره والتشجيع 

على االستثمار

االستفادة من أحدث 
التجارب الدولية 

والتقنيات العلمية 
المستخدمة في 

القطاع الحيوي

وزير األشغال: 
توجيهات جاللته 

خطتنا وإستراتيجيتنا 
التي نعمل على 

تحقيقها
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العاهــل: تنميــة القطــاع ركيــزة أســاس للتنميــة الشــاملة ورفع معــدالت األمــن الغذائي
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البحرين تولي اهتماما كبيرا بدعـــــــــــم قطاع الثروة الحيوانية والزراعية
جاللته يشــيد بمبادرات “البلديات” لتعزيــز االبتكار والتطوير في اإلنتــاج الزراعي والحيواني

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس 
اتصاال هاتفيا من صاحب السمو الملكي 
األمير موالي رشيد، الذي نقل إلى جاللة 
ــادق تــعــازي ومـــواســـاة عاهل  الــمــلــك صـ
المملكة المغربية الشقيقة أخيه صاحب 
بوفاة  الــســادس  محمد  الملك  الــجــاللــة 
بــنــت ســلــمــان بن  ســمــو الشيخة عــائــشــة 
حمد آل خليفة، داعيا هللا العلي القدير 
بواسع رحمته ورضوانه  الفقيدة  يتغمد 

ويسكنها فسيح جناته.
وعّبر صاحب الجاللة عن شكره وتقديره 
المغربي  العاهل  الجاللة  صاحب  ألخيه 
داعيا  الصادقة،  األخوية  المشاعر  على 
بموفور  ويمتعه  جاللته  يحفظ  أن  هللا 

الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

العاهل يتلقى اتصاال هاتفيا 
من األمير موالي رشيد
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نقــل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن أحمد بن محمد آل خليفــة تحيات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، إلــى رئيس جمهورية باكســتان اإلســالمية 

الشقيقة عارف علوي، وتمنياتهم له بدوام الصحة والسعادة ولشعب باكستان الشقيق بكل التقدم والرخاء.

جــاء ذلــك لــدى اســتقبال عــارف علــوي، 
بزيــارة  يقــوم  الــذي  الخارجيــة  لوزيــر 

رسمية لجمهورية باكستان اإلسالمية.
باكســتان  جمهوريــة  رئيــس  كلــف  وقــد 
اإلســالمية وزيــر الخارجيــة بنقل خالص 
تحياتــه إلى جاللة عاهل البالد، وتقديره 
لجهود جاللته في دفع العالقات الوثيقة 

يدعــم  بمــا  أرحــب  آلفــاق  البلديــن  بيــن 
مصالح البلدين، وتمنياته لجاللته بدوام 

التوفيق والسداد.
وأكد وزير الخارجية أن العالقات القوية 
بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان 
اإلســالمية تحظى باهتمام كبير من قبل 
نحــو  العالقــات  بهــذه  للمضــي  البلديــن 

مراحــل أشــد ازدهــاًرا يلبــي طموحاتهمــا 
تقديــره  عــن  معرًبــا  مصالحهمــا،  ويعــزز 
لــدور جمهورية باكســتان اإلســالمية في 
ترســيخ األمــن والســلم اإلقليمــي، ودعم 
المبــادرات التــي من شــأنها تفعيــل العمل 
الجماعي المشــترك في مواجهة األزمات 

رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية مستقبال وزير الخارجيةوالتحديات المختلفة.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تقدر دور باكستان في ترسيخ األمن والسلم اإلقليمي
الرئيس عارف علوي يستقبل وزير الخارجية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية محمد القائد إن حكومة البحرين ماضية نحو التحول لالقتصاد 
الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية التي نشهدها، مؤكدًا أن رقمنة االقتصاد ستسهم وبشكل كبير في تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة الداعم لالبتكار واإلبداع في تقديم الخدمة.

جــاء ذلــك لــدى مشــاركته ضمــن وفــد مملكة 
البحريــن برئاســة رئيس مجلــس أمناء وقف 
عيســى بــن ســلمان التعليمــي الخيــري ســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  عــن  نيابــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، المشــارك 
فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي بالمملكــة 
األردنيــة الهاشــمية فــي 6 و7 أبريــل الجاري.

وتمثلت مشاركة القائد في الجلسة الحوارية 
الخاصــة التــي دارت ضمــن برنامــج المنتدى، 
واآلليــات  الفــرص  فــي  البحــث  وتناولــت 
لمنطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا في 
أن تلعــب دور الريــادة فــي اقتصــاد البيانات، 
عبــر انتقال البيانــات بين الدول واالســتفادة 

منها في تحقيق النمو االقتصادي للمنطقة. 
وتنــاول القائــد لــدى مناقشــته الفــرص التــي 
الرقمــي  االقتصــاد  نحــو  التحــوالت  تحملهــا 
مــع  الربــط  مجــال  فــي  البحريــن  لمملكــة 
نمــو  فــي  ومســاهمتها  العالميــة  األســواق 
اإلنتاج من خالل خلق بيئة مناســبة لالبتكار 
وتبسيط وتقليل الخطوات المطلوبة إلجراء 

المعامالت.
وتشــريعات  قوانيــن  وجــود  أهميــة  وأكــد 
التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  لتطويــر  مناســبة 
لتقنيــة المعلومات واالتصاالت.  واســتعرض 
المعتمــدة  القوانيــن  أبــرز  الحضــور  أمــام 
بالبحريــن في هذا المجال كقانون الخطابات 
حمايــة  وقانــون  اإللكترونيــة،  والمعامــالت 

قانــون  ومشــروع  الشــخصية،  البيانــات 
الحوســبة الســحابية وغيرهــا ليعكــس ثمــار 
دعائمــه  أرســى  الــذي  اإلصالحــي  المشــروع 

صاحب الجاللة الملك.
وأوضــح أن البحريــن مــن أوائــل الــدول فــي 
المنطقة التي اتبعت الشمولية في سياساتها، 
باألخص تلك المعنية باالبتكار، بغية اإلسهام 
فــي رفــع كفــاءة العمــل الحكومــي ومســتوى 
رضــا المســتفيدين مــن مواطنيــن ومقيميــن، 
محــددة،  وفنيــة  زمنيــة  معاييــر  إطــار  فــي 
مشيرًا إلى “سياسة الحوسبة السحابية أوالً” 
التــي تبناهــا القطــاع الحكومــي وعملت على 
فتــح المجــال للوظائــف ذات األجــور العاليــة 
وبفضــل  والخــاص،  الحكومــي  للقطاعيــن 

الجهــود تــم بنجــاح نقــل أكثر من ألــف عملية 
حكوميــة للحوســبة الســحابية، وهــو مــا يعد 
نقلــة نوعيــة في مجــال تبني أحــدث تقنيات 

المعلومات.
يذكــر أن الرئيــس التنفيذي لهيئة المعلومات 
فــي  تحــاور  قــد  اإللكترونيــة  والحكومــة 
مــن  كل  مــع  )الخاصــة(  الحواريــة  جلســته 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وزيــر 
للــذكاء االصطناعي عمر بن ســلطان العلماء، 

التكنولوجيــا  رئيــس  نائــب  بــاك  وميكائيــل 
واألعمال الناشــئة لشــركة اريكسون السويد، 
إلى جانب ريشي ساها مدير السياسة العامة 
لمنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا بأمازون 
لخدمات الويب، إلى جانب مشاركة الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ماجد الفطيــم القابضة من 

اإلمارات العربية المتحدة آالن بيجاني.
ألــف  مــن  أكثــر  مشــاركة  المنتــدى  شــهد 
وحكومــات  دول  رؤســاء  بينهــم  شــخصية 

ومســؤولون فــي قطــاع األعمــال والمجتمــع 
المدنــي مــن أكثــر مــن 50 دولــة، وعلــى مدار 
يوميــن تــم تســليط الضــوء علــى 4 محــاور 
رئيســية “بناء نمــوذج اقتصــادي واجتماعي 
جديــد للمنطقة”، و “مســتقبل اإلدارة البيئية 
فــي العالــم العربــي”، و “الوصــول إلى أرضية 
مشــتركة فــي عالــم متعــدد المفاهيــم(، إلــى 
جانــب “الثــورة الصناعيــة الرابعة فــي العالم 

العربي”.

المنامة - بنا

القائد: البحرين ماضية نحو التحول لالقتصاد الرقمي

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مشاركا في الجلسة الحوارية الخاصة

اجتمــع وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بــن محمد آل خليفة 
أمــس مــع رئيــس أركان الجيــش الباكســتاني الجنــرال قمــر جاويــد 
باجوا في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى 

جمهورية باكستان اإلسالمية.
وعبــر وزيــر الخارجيــة عــن ارتياحــه لمســار العالقــات القويــة بيــن 
البلديــن، مؤكــًدا الحــرص على االرتقاء بمســتويات التعاون الثنائي 
إلــى آفــاق أرحــب علــى األصعــدة كافــة، منوهــا إلــى أن اســتمرار 
التنســيق والتشــاور تجاه مختلف القضايا بما يعزز مصالح البلدين 
ويدعم مســاعيهما الرامية؛ لصون أمن واستقرار المنطقة خصوصا 

فــي ظــل المتغيرات والتحديات الراهنــة التي تتطلب عمال جماعيا 
فاعال.

وعبــر الجنــرال قمــر جاويــد باجــوا عــن اعتــزاز جمهورية باكســتان 
اإلســالمية بمــا يربطها من عالقات متميزة مــع مملكة البحرين وما 
وصلت إليه من مســتويات متقدمة تعكس ما تمثله هذه العالقات 
مــن أهميــة كبيرة للبلدين وما يتوفر لها من إمكانات وفرص كبيرة، 

متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
وتــم بحث أهــم القضايا اإلقليمية والدولية، وتبــادل وجهات النظر 

حيالها.

وزير الخارجية يشيد بمسار العالقات مع باكستان

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة قوة وعمق العالقات بين مملكــة البحرين وجمهورية 
شــتى  وفــي  األصعــدة  مختلــف  علــى  اإلســالمية  باكســتان 
المجــاالت، وارتياحــه لمــا يشــهده مســار التعــاون المشــترك 
مــن تطــور كبيــر ومســتمر يعــزز مصالــح البلديــن وشــعبيهما 
الشقيقين.وشدد على أن المباحثات التي أجراها في الزيارة كانت 
بنــاءة ومثمــرة، إذ تناولــت كل مــا يهم العالقات بين البلدين وســبل 

تعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية والسياسية واألمنية.
ونــوه بجهــود جمهوريــة باكســتان اإلســالمية فــي اســتتباب األمــن 
والســالم، داعًيــا كال مــن جمهورية باكســتان اإلســالمية وجمهورية 
الهنــد إلى اعتماد الحوار الجاد وســيلة؛ لبحــث القضايا كافة بينهما، 
الدبلوماســية  الطــرق  وإتبــاع  خــالف،  أي  لتجــاوز  فاعــال  ونهًجــا 
والســلمية باعتبارهــا الكفيلــة للحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار فــي 

المنطقة والعالم.

نقــل وزير الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، تحيــات عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة، 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
باكســتان  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  إلــى 

اإلسالمية الشقيقة عمران خان.
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع الشــيخ خالــد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، في مدينة إسالم 
آبــاد أمــس مــع دولة عمران خــان، وذلك في 
إطــار الزيــارة الرســمية التي يقــوم بها وزير 

الخارجية لجمهورية باكستان اإلسالمية.
وخــالل االجتمــاع، أعــرب وزيــر الخارجيــة 
بالعالقــات  البحريــن  مملكــة  اعتــزاز  عــن 
الوثيقــة والراســخة مــع جمهورية باكســتان 
اإلســالمية، ومــا يميــز هــذه العالقــات مــن 

تقدير واحترام متبادل، ومصالح مشــتركة، 
بفضــل  وتطــور  تقــدم  مــن  بــه  تتســم  ومــا 
التواصــل المســتمر بيــن مســؤولي البلديــن 
بمختلــف  قدًمــا  المضــي  علــى  والحــرص 
أوجــه التعاون المشــترك لتحقيق طموحات 
البلدين والشــعبين الشقيقين ودعم التنمية 

والرخاء.
مــن جانبــه، عبــر عمــران خــان عــن اعتــزازه 

تشــهده  وبمــا  الخارجيــة،  وزيــر  بزيــارة 
العالقــات بيــن مملكــة البحريــن وجمهورية 
مؤكــًدا  تطــور،  مــن  اإلســالمية  باكســتان 
اســتمرار جهــود االرتقــاء بمجــاالت التعاون 
بمــا  كافــة،  المســتويات  علــى  المشــترك 
وشــعبيهما،  البلديــن  علــى  بالنفــع  يعــود 
متمنًيــا لمملكــة البحريــن المزيد مــن التقدم 

واالزدهار.

مباحثات بناءة مع باكستان اعتزاز بالعالقات الوثيقة والراسخة مع إسالم آباد

الشيخ يشيد بالتوجيهات الملكية بعدم إثقال كاهل المواطن
ــاء شعبه ــ ــن ــ وأب الـــعـــاهـــل  ــن جـــالـــة  ــي ب ــوي  ــقـ الـ ــاط  ــ ــرب ــ ال ــد  ــي ــأك ت

أشــاد رجل األعمال، ومالك شــركة “مونتريال للســيارات” إبراهيم الشــيخ، بتوجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى ترؤس جاللته لجلسة مجلس الوزراء، اإلثنين، 

بشأن عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من االلتزامات وإيجاد البدائل لمواجهة التحديات.

وأكــد فــي بيــان أمــس، أن “توجيهــات صاحــب 
الجاللــة الملــك تهــدف إلــى عــدم المســاس بأية 
مكتســبات يحصــل عليهــا أبنــاء الشــعب، األمــر 
الذي يدل على أن جاللة الملك قريب من شعبه 

وحريص على نهضته ورفاهيته”.
بشــأن  الملــك،  جاللــة  “توجيهــات  أن  وأضــاف 
المواطــن، تؤكــد إنســانية جاللتــه تجــاه شــعبه، 
والمتابعــة المســتمرة والحثيثــة ألمــر المواطــن 
تذليــل  علــى  جاللتــه  وحــرص  البحرينــي، 

الصعوبات والعقبات أمام المواطن”.
وتابــع “أن تلــك التوجيهــات تؤكــد مــدى قــرب 
جاللــة الملــك من أبناء شــعبه، وحرصه على أن 
يكــون المواطــن البحرينــي دائًمــا فــي المقدمة، 
واالســتقرار  واألمــان  واألمــن  بالخيــر  وينعــم 

وكلكــم  راع  “كلكــم  أن  منطلــق  مــن  والرخــاء، 
مسؤول عن رعيته”.

وفي اإلطار عينه، قال الشيخ “كثيًرا ما يتدخل 
البحرينــي،  المواطــن  لنصــرة  الملــك،  الجاللــة 
األول  المســتمع  جاللتــه  دائًمــا  يكــون  حيــث 
شــعبه،  أبنــاء  لمطالــب  األول،  والمســتجيب 
وهــذا ليــس غريًبا على ما يتمتــع به جاللته من 
إنســانية وكرم وجود، ويؤكد الرباط القوي بين 

جاللة الملك وأبناء شعبه”.
تؤكــد  الملــك،  جاللــة  “توجيهــات  أن  وذكــر 
مــدى حــرص جاللتــه علــى أن يكــون المواطــن 
فــي  الســلطات  أداء  عــن  راضًيــا  البحرينــي 
المملكــة، فهــو المســتجيب األول لنبــض شــعبه، 
أبنــاء  إلــى  االســتماع  علــى  حريــص  وجاللتــه 

الشــعب بحكــم العالقــة الوطيــدة الطيبــة التــي 
تجمع جاللة الملك بأبناء شعبه”.

الملــك  جاللــة  “بتوجيهــات  الشــيخ  وأشــاد 
علــى  الحركــة  تطويــر  فــي  االســتمرار  بشــأن 
جســر الملــك فهــد وتســهيلها علــى المواطنين 
دخــوالً وخروًجــا لجعلــه قــادًرا علــى مواكبــة 
الزيــادة المطــردة لهــذا الشــريان الحيــوي إلــى 

حيــن االنتهــاء مــن جســر الملــك حمــد، وذلــك 
بالتنســيق مــع األشــقاء فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وهــو ما يؤكد حــرص جاللته على 
للمواطنيــن  العنــاء  وتجنــب  الراحــة  توفيــر 
البحريــن  بيــن  الجســر  عبــر  تنقلهــم  خــالل 
والســعودية، وتســهيل عمليــة تدفقهم بشــكل 
ســلس وسهل ويسير، السيما وأن جسر الملك 
ا للتنقل بين المملكتين  فهد يعد شــرياًنا حيويًّ

الشقيقتين”.
“توجيهــات  بيانــه  ختــام  فــي  الشــيخ  وثّمــن 
المجــال  إتاحــة  أهميــة  حــول  الملــك  جاللــة 
للشــباب وإشــراكهم في المسؤولية باعتبارهم 
عماد المســتقبل ومصدر قوة البحرين، مؤكًدا 
جاللتــه أهمية مواصلة احتضان الشــباب فهم 
مصدر قوة وزادنا نحو المستقبل”، مشيًرا إلى 
أن “تلك التوجيهات تؤكد حرص جاللة الملك 
علــى أبنائــه شــباب البحريــن وعلــى ضــرورة 
وضع الثقة فيهم للنهوض بمستقبل المملكة”.

إبراهيم الشيخ

المنامة - مكتب إبراهيم الشيخ

المنامة - وزارة الخارجية

أكــدت وزارة الخارجية أن تصريحات رئيس 
وزراء إســرائيل بشــأن ضم مســتوطنات في 
الضفــة الغربية وفرض الســيادة اإلســرائيلية 
عليهــا حــال فــوزه باالنتخابــات المقبلــة، مــن 
للتوصــل  الراميــة  الجهــود  تقويــض  شــأنها 
إلــى حل عادل وشــامل للقضية الفلســطينية 
وفــق مبــادرة الســالم العربيــة وعلــى أســاس 
حل الدولتيــن. وأعربت وزارة الخارجية عن 

رفضها التصريحــات، مجددة موقفها الثابت 
الداعم لحقوق الشــعب الفلســطيني الشــقيق 
في إقامة دولته المســتقلة على حدود الرابع 
من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
داعيــة المجتمــع الدولــي إلــى ضــرورة العمل 
األنشــطة  كل  وقــف  علــى  إســرائيل  إللــزام 
االســتيطانية غير القانونية واحترام قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.

البحرين ترفض تصريحات نتنياهو

المنامة - وزارة الخارجية

التفجيــر  بشــدة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
ســوق  بمنطقــة  أمــس  وقــع  الــذي  اإلرهابــي 
ســيناء  شــمال  بمحافظــة  زويــد  الشــيخ 
بحيــاة  وأودى  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة 
عــدد من األشــخاص وإصابــة آخرين، مؤكدة 
وقــوف مملكــة البحرين إلى جانب جمهورية 
مصر العربية الشــقيقة في جهودها لمكافحة 
كل أشــكال العنف واإلرهاب، وتضامنها معها 
في كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من 

يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
وأعربــت وزارة الخارجيــة فــي بيــان أمــس 
ألهالــي  ومواســاتها  تعازيهــا  صــادق  عــن 
وذوي الضحايــا، وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل 
لجميــع المصابيــن، مؤكــدة موقــف البحريــن 
الراســخ الرافض لكل صــور العنف والتطرف 
الجهــود  تضافــر  إلــى  والداعــي  واإلرهــاب، 
الموجهــة؛ للقضــاء علــى اإلرهــاب وكل مــن 

يدعمه أو يموله.

...  وتدين التفجير اإلرهابي في الشيخ زويد



05 local@albiladpress.com

األربعاء
10 أبريل 2019 
5 شعبان 1440

الدوسري للمديرين: ارصدوا احتياجات المعلمين في مدارسكم
“التربية” تعتمد خطــة توزيع طلبة وصفوف االبتدائي والثانوي للعام المقبل

بعد تقاعد عدد كبير من المعلمين واإلداريين بوزارة التربية والتعليم اختياريا، دعت مديرة إدارة التعليم اإلعدادي نجود الدوسري 
فــي تعميــم حصلــت “البــاد” على نســخة منه جميع مديــري المــدارس اإلعدادية واالبتدائيــة واإلعدادية إلى رصــد االحتياجات من 

المعلمين وإدراجها في برنامج نظام الخدمات اإللكتروني ببند الميزانية التقديرية واالستقرائية.

واعتمــدت وزارة التربيــة والتعليم خطة توزيع 
المقبــل  الدراســي  للعــام  والصفــوف  الطلبــة 
اإلعداديــة  المــدارس  لجميــع   2020  -  2019
واالبتدائيــة، وبذلك بعد تحســين جدول الزمن 
المدرســي، باعتمــاد 6 حصــص يومًيــا وحصــة 
قــراءة واحــدة لطلبــة الحلقــة األولــى والثانيــة 
للمــدارس االبتدائيــة، فيمــا حــددت الــوزارة 7 
حصــص يومًيــا وحصة واحدة لطلبــة المدارس 

اإلعدادية.

ولفتــت الدوســري إلــى التقيــد بضبــط بيانــات 
جميــع الموظفيــن بقاعــدة البيانــات الموجــودة 
بنظــام الخدمــات اإللكترونيــة بالمــدارس قبــل 
البــدء بإدخــال األنصبــة، تعبئــة جميــع البيانات 
والحقــول ببرنامــج نظام الخدمــات اإللكتروني 
مــع ضرورة مراعــاة الدقة في إدخــال البيانات، 
والتقيــد بنصــاب المعلميــن والمعلميــن األوائــل 
مــع التقيد بمعيــار ديوان الخدمــة المدنية لعدد 
المشــرفين، كمــا يرجــى مراعــاة عــدم اإلخــال 

بأنصبة المعلمين الســتخراج مشــرف إداري من 
المواد األساســية وإســناد مهام اإلشراف للمواد 

األخرى حسب طبيعة الجدول. 
ونوهــت بأنــه ال يســمح بتعــدد معلمــي المــادة 
الواحــدة علــى نفــس الصــف فــي حــال نقــص 
المعلميــن، فــا تــوزع حصــص الصــف الواحــد 
علــى أكثــر مــن معلــم فــي القســم؛ منعا لتشــتت 
الطلبة بين أســاليب وطلبات المعلمين، والتقيد 
بقــرار اللجــان الطبيــة فــي حــال التخفيــض أو 

اإلعفاء وإســناد النصاب كامــا للمعلم في حال 
كونــه الئقا صحيا ومراعــاة تجديد عرضه على 
اللجــان الطبية ما لــم يطلب خاف ذلك وكتابة 
فــي  الماحظــات  فــي خانــة  التخفيــض  نســبة 

جدول توزيع الحصص حسب المادة. 
التــي  المــدارس  أن  أخــرى،  جهــة  مــن  وبينــت 
حصــص  ســتكون  الفرنســية  اللغــة  تــدرس  ال 
الصــف  3 حصــص ويقســم  العمليــة  المجــاالت 
البشــرية  المــوارد  بحســب  أمكــن  إن  بينهمــا 
المتاحة، ويتم تبادل الطاب في الفصل الثاني، 
الفرنســية  اللغــة  تــدرس  التــي  المــدارس  فيمــا 
ســتكون حصــص المجــاالت العمليــة والبرامــج 

الدراســية بواقــع حصــة يتم تبــادل الطاب في 
الفصل الثاني، وال يلزم تتابع الحصص. 

ولفتــت إلــى أنه يجب أن يتقيد طلبة االبتدائي 
بالخــروج بعــد الحصة السادســة مع مدرســيهم 

غيــر المشــتركين مــع اإلعــدادي، ويكمــل طلبــة 
اإلعــدادي الحصــة الســابعة إلــى الســاعة 2:15 
ظهرا مع جميع منتســبي المدرســة من الهيئتين 

اإلدارية والتعليمية والعاملين.

االستمرار بتطوير المشرفين التربويين
ــادة ــي ــق ــراف وال ــ ــ ــوم اإلش ــه ــف ــى م ــل الــنــعــيــمــي: تــســلــيــط الـــضـــوء ع

حضــر وزيــر التربية والتعليم ماجد النعيمي جانبا من الورشــة الصباحية التي نظمتها 
إدارة اإلشــراف التربــوي ممثلة في لجنــة التطوير والتخطيط لجميع التخصصات في 
اإلدارة، حيــث ناقشــت الورشــة عــددا مــن المحــاور، منهــا أبــرز التحديات التــي تواجه 
المقترحــة  والحلــول  التربــوي  الميــدان  فــي  المتخصــص  والمشــرف  العــام  المشــرف 
لمعالجتهــا، والتنســيق مــع المعلــم األول والمنســق بالمــدارس، واســتعراض التعليمات 
اإلداريــة الــواردة مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة لتنظيــم العمل، ومناقشــة تفعيــل دليل 

القدرات الخاصة بنظام )التزام(.

وفــي هــذا الســياق، أكــد الوزيــر أن تنظيــم 
هذه الورشة يأتي في ضوء جهود الوزارة 
التربوييــن  المشــرفين  لتطويــر  المســتمرة 
يتوافــق  بمــا  كفاءاتهــم  ورفــع  مهنيــا، 
التربــوي،  للمشــرف  الجديــدة  واألدوار 
حيــث يتــم من خــال تلك الورش تســليط 
والقيــادة  اإلشــراف  مفهــوم  علــى  الضــوء 
التربويــة وأهميتهمــا فــي تطويــر عمليــات 
التعليم والتعلم وتحسين نواتجها، وتنمية 
التربوييــن،  للمشــرفين  المهنيــة  الكفايــات 
وإتاحــة الفرصــة للتواصــل وتبــادل اآلراء 

حول أهمية اإلشــراف التربــوي ودوره في 
اإلشــرافية  الممارســات  مســتوى  تحســين 

وزير التربية والتعليم خالل حضوره ورشة اإلشراف التربويوالتعليمية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الدوسري: سنة واحدة... “بريك” إعانة التعطل
ــر ــهـ أشـ  9 إلـــــــى  ــا  ــ ــه ــ ــرف ــ ص ــرة  ــ ــتـ ــ فـ ــد  ــ ــدي ــ ــم ــ ت ــد  ــ ــع ــ ب

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية صباح الدوسري لـ “الباد” أن تمديد 
فترة صرف إعانات التعطل ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف من 6 إلى 9 
أشهر، سيتبعها تمديد فترة التوقف عن صرف اإلعانة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.

ونصــت المــادة 19 مــن قانــون التأميــن ضــد 
التعطــل أن “المــدة القصــوى لصــرف اإلعانــة 
شــهرا  عشــر  اثنــي  مــدة  خــال  أشــهر  ســتة 
متصلــة، وفي حال تقديم المســتفيد مطالبة 
بإعانــة تعطل ألكثر مــن مرة خال مدة اثني 
عشــر شــهرا تصــرف لــه خالهــا اإلعانــة لمدة 

أقصاها ستة أشهر”.
يأتــي ذلك في وقت مرر فيه مجلســا النواب 
والشــورى التعديــل التشــريعي القاضي برفع 

 150 إلــى   120 مــن  التعطــل  إعانــة  مقــدار 
دينارا لخريجي الثانوية، ومن 150 إلى 200 
دينــار للخريجيــن الجامعييــن، وتمديــد فترة 

استحقاقها من 6 أشهر إلى 9 أشهر.
ووفــق آخــر األرقــام الرســمية، فــإن صنــدوق 
800 مليــون  التعطــل حقــق فائضــا مقــداره 
دينار، إذ يحقق الصندوق سنويا فائضا يقدر 
بمبلــغ 80 مليــون دينــار، مقابــل معدل صرف 

يقدر بنحو 8 مايين دينار سنويا.

وأجازت السلطة التشريعية مؤخرا للحكومة 
علــى  التشــريعية  التعديــات  حزمــة  ضمــن 
قانــون التعطل ســحب 230 مليون دينار من 
الصندوق لمرة واحدة لصالح تمويل برنامج 

التقاعد االختياري.
وأشــار الوكيــل الدوســري في تصريح ســابق 
للصحيفة إلى أن البرنامج يستهدف تسجيل 
المتقاعســين إلــى جانــب العاطليــن المغلقــة 

ملفاتهم بشكل أساس.
الملفــات  فتــح  ســتعيد  الــوزارة  أن  وأكــد 
المغلقــة، وســتتعامل مــع أصحابهــا بصفتهــم 

باحثين عن عمل جدد.
للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  ويســتهدف 
تمهيــدا  الجنســين؛  مــن  عاطــل   8400 نحــو 
تؤهلهــم؛  تدريــب  برامــج  إلــى  إلخضاعهــم 
للحصــول علــى وظائف تتــراوح أجورها بين 
350 و450 دينارا حسب مؤهاتهم العلمية.

صباح الدوسري

 مروة خميس

سيدعلي المحافظة

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
الموظفــة  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
عليــاء تقــي )أخصائــي المــوارد البشــرية 
قدمــت  التــي  والمــاء(  الكهربــاء  بهيئــة 
لــه نســخة مــن رســالتها فــي الماجســتير 
بعنــوان: “العوامل التي تؤثر على دوران 
العــام  القطــاع  فــي  االختيــاري  العمــل 
هيئــة  موظفــي  علــى  الحالــة  ودراســة 
الكهربــاء والمــاء”، حيث يوصــي البحث 
بخلــق بيئــة تنافســية فــي القطــاع العام 
واالحتفــاظ بالكفــاءات مــن الموظفيــن 
خــال  مــن  الوظيفــي  الرضــا  وتعزيــز 
بعــض المبــادرات كإعــداد الصــف الثاني 
مــن القيــادات الحكوميــة وخطــة إحال 
العمــل  ســاعات  وتطبيــق  الموظفيــن، 

المرنة والتأمين الصحي. 
التــي  بالجهــود  ميــرزا  الوزيــر  وأشــاد 
بذلتهــا الموظفــة لحصولهــا على شــهادة 
الماجســتير، ومؤكــدا أنــه دائمــا يســعى 

لدعــم ومســاندة الموظفيــن فــي زيــادة 
كفاءتهــم  ورفــع  العلمــي  تحصيلهــم 
بالنفــع  يعــود  بمــا  الوظيفيــة  وقدراتهــم 

والفائدة على إنتاجية العمل،
الطموحــة،  بالكــوادر  نفخــر  إننــا  وقــال 
والتي تســعى لتقديــم األفضل في العلم 

والعمل.

مذكرة تعاون بين “دراسات” و “الصحفيين”ميرزا يتسلم رسالة ماجستير لعلياء تقي
ــوطــن ال ــة  ــدم لـــإعـــام فـــي خ أحـــمـــد: دور مــهــم  بـــن  عـــبـــداهلل 

فــي إطــار التنســيق البنــاء والمثمر بين مركــز البحرين للدراســات اإلســتراتيجية 
أمــس،  جــرى  البحرينيــة،  الصحفييــن  )دراســات( وجمعيــة  والطاقــة  والدوليــة 

التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بحثي بين الجانبين.

وقــع االتفــاق، رئيــس مجلس أمنــاء مركز 
“دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل 
الصحفييــن  جمعيــة  ورئيســة  خليفــة، 
عهديــة الســيد، فــي مقر مركز “دراســات”.

وتنــص المذكــرة علــى تعزيز التعــاون بين 
الجانبين في مجاالت إجراء استطاعات 
وبرامــج  والدراســات،  والبحــوث  الــرأي، 
التدريــب، وتبــادل المعلومــات والبيانــات 
تنظيــم  إلــى  إضافــة  والمطبوعــات، 
الفعاليات المشتركة من مؤتمرات وورش 
عمــل وحلقــات نقاشــية ونــدوات؛ بهــدف 

تعزيز كفاءة الوصول للمعلومات، وتوفير 
المحتــوى  إلدارة  المعلوماتيــة  األطــر 

الصحفي.
وأشــاد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد بالــدور 
بــه  تضطلــع  الــذي  والمســؤول  الفاعــل 
قضايــا  لخدمــة  البحرينيــة؛  الصحافــة 
الوطــن بموضوعيــة ومصداقيــة ومهنيــة 
فــي  المشــهودة  ومســاهماتها  عاليــة، 
وحدتــه،  وحمايــة  بالمجتمــع،  االرتقــاء 

وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
جمعيــة  رئيســة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 

الصحفيين عن ســعادتها بتوقيع المذكرة؛ 
“دراســات”،  مركــز  مــع  التعــاون  لتعزيــز 
والــذي يضطلــع بــدور مهــم وحيــوي فــي 

إعداد الدراســات الرصينــة والموضوعية، 
وتقديــم  المختلفــة،  الفعاليــات  وتنظيــم 

أفضل الممارسات البحثية.

رئيس “دراسات” ورئيسة جمعية الصحفيين يوقعان مذكرة التعاون

المنامة - مركز دراسات

Û  النزف على ورقة الكتابة شــكل من أشــكال الحزن، والكتابة نوع من أنواع
الصــاة كمــا يقول األديب األلماني كافــكا. ال أتصيد معاناة العظماء ألصنع 
جرًحــا يتراكــم مــع كل حــرف، وفــي كل مقــال مأتــم أو بيــت عــزاء، ولكــن 
هدفي في نهاية المطاف أرسو بسفينة الكتابة على شاطئ السعادة، وأننا 
نســتطيع أن نســعد بما عجز عنه عظماء المجد إذا أحســّنا اختيار اقتناص 
الجمــال ببندقيــة غير صدئة، وبعين تنقــض بأهدابها على كل قطعة جمال 
في لوحة فنان أو فكرة متســللة من فيلســوف أو اســتلقاء على شــاطئ أو 
انتقاء قطعة لباس فنية أو الطرب لموســيقى كموســيقى موزارت بالنمسا، 
أو قــراءة جمــال شــعر آرثر رامبو أو احتــواء قطعة جميلة من “دولجي اند 

كفانا” أو “فيلبلين”.
Û  ،ال وجود لليأس واألمل يتدفق من يد اإلله في الســماء مع كل زخة مطر 

وطيران نورس، ورقصة فراشة زرقاء، أو ابتسامة زهرة، أو حفيف شجر، 
وخرير ماء. 

Û  ســعدت برؤيــة لوحــة الموناليــزا فــي متحــف اللوفــر بباريــس، وتماثيــل
مايكل أنجلو على صدر إيطاليا، ومســرحيات شكســبير في لندن، ولوحات 
دالــي باســبانيا، وفلســفة نيتشــه بألمانيا، فإن هــم حزنوا واكتأبوا فلنســعد 
بإنجازات مجدهم، ولنتعشــق الســعادة فربما يسعدون في جنتهم عند رب 
رحيــم.. وأتعجــب مــن عظيم مجد كيف يكتئب، وهللا وضــع بين يديه كل 
هــذه الصلــوات الجماليــة، فكيف يكتئب بيتهوفن في النمســا، وهي تمتلك 
أجمــل لــون للطبيعــة فــي زالمســي، وكيــف يحــزن دافينشــي فــي إيطاليــا 
المليء بالجزر المرصعة بأجمل السواحل؟ وكيف للوركا أن يفترسه الوجع 
وبجــواره كل أريــاف برشــلونه، أو يكــره جــان جنيــه باريس وهــي تتنفس 
الجمال، وتضحك عطوًرا وفلسفة وأناقة وتاريخا عريقا مزدانا من روسو 

وفولتير، وغستاف لوبون وغستاف فلوبير؟
Û  وكيــف لفــان جوغ أن ينتحر بســبب حب، وهو فــي هولندا األنهار الراقصة

على خريطة امســتردام أو يفوت األديب األميركي همنجواى كل شــاالت 
كنــدا وجمــال لــوس انجلــوس، وميامــي؟ هنــاك خلــل فــي أصحــاب المجد 
بــأن يختصــروا الحيــاة فــي زاويــة، وينســوا بقية زوايــا الجمــال. المكتئب 
أغفلــه الحــزن عن جمــال الوجود المتنوع، وحصر نفســه في زاوية ضيقة، 
وقراءته ناقصة في فهم الحياة، فا أحد با ألم أو وجع، وكي تقضي على 

الوجع تحتاج إلى عاجه من جمال آخر.
Û  .مهما كان خذالن الحب أو الصديق، فإن هللا خلق ثمانية مليارات إنسان 

إن أكبــر مشــكلة لــدى عظيــم المجد هو رؤيته وفلســفته الناقصــة للوجود، 
وحشر ذاته في زاوية واحدة وزقاق ال يخرج منه، فمن تعلق بحبيبة قتل 
نفسه، ومن ال يرى وجوده الكبير إال في منصب أو مال أو شهرة فقد ظلم 
نفسه وأساء الظن بربه واختصر حياته في مخدع جمالي. يقول درويش: 

على هذه األرض ما يستحق الحياة. 
Û  كــن كالنــورس، فرغــم غربتــه وترحالــه يجــد فرحــه فــي تعــدد الموانــي

والشطآن، كن كعلي أحلى لمسات الجمال عنده اللمسة اإلنسانية. إشكالية 
اكتئاب العظماء هو هوس التعلق، وجنون االرتباط إما في حب أو منصب 
أو شــهرة أو فلســفة، واإلمــام علــي يقول”اســتغِن عمن شــئت تكــن نظيره، 
واحتج إلى من شــئت تكن أســيره، وأحســن إلى من شــئت تكن أميره”، و 

“أكثر مصارع العقول تحت بريق المطامع”. 
Û  إذن صّفــر أهمية األشــياء، كما يقــول فاديم زياند، وتمتع بالحياة دون أن

تسجن بمجد أو بريق منصب أو هوى حب أو لمعان مال أو أضواء شهرة 
أو هوس كتابة. مع اإليمان بالله ستنبت على خنجر الحياة زهرة سنديان، 

ويستحيل الدم لوًنا أخضر.

المجد 
سيد ضياء الموسويوالسعادة

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

ميرزا يتسلم رسالة الماجستير

ُيفتتح يوم اليوم “معرض التوظيف العام الـ)14(”،  «
الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

ويستمر ليومين في بهو الوزارة بمدينة زايد، بمشاركة 
واسعة من المؤسسات والشركات العاملة في 

القطاع الخاص.ودعت الوزارة الباحثين عن عمل، 
من مختلف التخصصات والمؤهالت الدراسية إلى 

حضور المعرض، ولقاء مسؤولي الموارد البشرية لدى 
الجهات المشاركة مباشرة، واستثمار فرص التوظيف 

والتدريب المتاحة التي توفرها المنشآت، إلى جانب 
ما يوفره بنك الشواغر بالوزارة من فرص توظيف 

وتدريب نوعية، بدءاً من الساعة 8 صباًحا حتى 1 ظهًرا 
ليوم وغدا.

افتتاح معرض التوظيف العام اليوم

استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد االمتحانات  «
الوطنية في دورتها العاشرة للصف السادس االبتدائي، في 

الفترة من 10 أبريل إلى 16 أبريل الجاري، بالتعاون والتنسيق 
مع هيئة جودة التعليم والتدريب. وأكدت الوكيل المساعد 

للمناهج واإلشراف التربوي أحالم العامر أن الوزارة اتخذت العديد 
من اإلجراءات النوعية على مدار العام الدراسي؛ استعداًدا لهذه 

االمتحان، ولالرتقاء بنتائج الطلبة فيه، ومنها قيادة إدارة اإلشراف 
التربوي حلقات تدريبية لفائدة المعلمين، لتزويدهم بمهارات 

إعداد وصياغة أسئلة تحاكي النماذج المستخدمة في االمتحانات 
الوطنية الفعلية، مع إكسابهم القدرة على توظيفها في األنشطة 

والتطبيقات والتمارين ضمن التقويم التكويني، إضافًة إلى 
المتابعة الميدانية الحثيثة للمعلمين.

بدء االمتحانات لطلبة الصف السادس
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ــل مــخــزنــا لــســد نــقــص األدويـــــة ــم ــع ــة ت ــركـ ــاون مـــع شـ ــعـ ــتـ الـ
دعــا النائــب حمــد الكوهجــي إلى محاســبة وزيــرة الصحة 
خاصــة  وزارتهــا  فــي  المخالفــات  اســتمرت  إذا  برلمانيــا 
اســتمرار أزمــة نقص األدوية في مجمع الســلمانية الطبي 
والمراكــز الصحيــة، مؤكدا أن هنــاك حاالت مرضية تنتظر 

أدويتها منذ شهرين أو أكثر. 

فــي  أدويــة  وتهريــب  فســادا  هنــاك  أن  الكوهجــي  وذكــر 
المؤسســات الصحيــة، فــي الوقــت الــذي اســتمرت الــوزارة 
بإنكار مشكلة النقص على مدار عامين في الصحف المحلية، 
إال بعــد إثبــات ديوان الرقابة المالية واإلدارية بوجود األزمة 

الذي أقر بهدر 4 ماليين دينار في مجال األدوية.
وتابع أن الوزير تتعذر بمشكلة عالمية في نقص األدوية، في 
حين أن الواقع ال يوجد دولة خليجية تعاني نقص األدوية. 
وأكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح أن األدويــة تصل إلى 
الجمارك بشــكل يومي، وأن هناك تأخرا من جانب الموردين 

والمصانع، منها 2300 صنف تصل بالماليين.
وبينــت أن هنــاك خططــا بديلــة لســد نقــص بعــض األدويــة 
لتغطيــة  إســتراتيجي  تعمــل كمخــزن  مــع شــركة  بالتعــاون 

حمد الكوهجيالنقص.

أثار موقف كلثم الحايكي عن إلغاء عقوبة اإلعدام عاصفة جدل شعبية 

جدل اإلعدام... الغالبية لفريق القصاص
ــل ــابـ ــنـ ــقـ ــة حـــــيـــــازة واســـــتـــــخـــــدام الـ ــ ــوب ــ ــق ــ ــظ ع ــيـ ــلـ ــغـ تـ

مــّرر مجلــس النــواب مشــروع قانــون 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( 
لســنة 1976م، المرافق للمرســوم رقم 
)38( لســنة 2018م. الخــاص بتغليــط 
عقوبــة تصنيــع واســتخدام العبــوات 

المتفجرة للمؤبد واإلعدام. 
وقبــل التصويــت دعــت النائــب كلثــم 
الحايكــي إلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام 
األحــكام  واعتمــاد  اإلنســانية  غيــر 
البديلــة واإلصــالح والتأهيــل بدالً من 
تشــديد العقوبــات، إن عقوبة اإلعدام 
مرفوضة من حيث المبدأ وال تســاهم 

في خفض معدل الجريمة.
 كمــا دعا النائــب إبراهيم النفيعي إلى 
فتــح صفحــة جديــدة كمــا هــو الحال 
التــي  الموطنــة  تعزيــز  برنامــج  فــي 
تقدمه الحكومة وقال إننا نســير على 
طريــق اإلصــالح وهــو مــا تبيــن فــي 

االنتخابــات بوصولنــا إلى أعلى نســبة 
تصويت.

وقــال النائب محمد العباســي إننا في 
هــذا النــص ال نعاقب مــن أجل العقاب 

بــل إن العقوبــات تتناســب مــع حجــم 
الجريمــة، الفًتــا إلــى أن عــدم تحقيــق 
العدالــة ســتفضي إلــى الفوضــى فــي 

المجتمع. 
محمــد  النائــب  علــق  جهتــه،  مــن 
أودت  اإلرهــاب  جرائــم  أن  السيســي 
بحيــاة الكثيريــن ومــن قتل إنســان ال 

يحتاج إلى إصالح وتأهيل.
إن  بوحمــود  محمــد  النائــب  وقــال 
ديــن الدولة اإلســالم ونســتند منه كل 
التشــريعات وال يمكن المساومة عليه 
وأن اإلصــالح مرحــب بــه ولكــن هناك 
عقوبــات ال يمكــن التنــازل عنــه ألنهــا 

عقوبات ربانية.
غانــم  المجلســين  وزيــر  أوضــح  كمــا 
يعاقــب  القائــم  النــص  أن  البوعينيــن 
بالحبــس والغرامة وهي ال تتالءم مع 
استخدام المواد الخطرة التي تقضي 

إلى خسارة األرواح.

محمد السيسي البوعينين

آل رحمة ينتقد مزاجية تدريب المديرين للموظفين
ــة ــي ــوم ــك ــح ــش الـــتـــدريـــب يـــؤثـــر عـــلـــى الـــخـــدمـــات ال ــي ــم ــه ت

قانــون  مشــروع  النــواب  مجلــس  تمســك 
الخدمــة  قانــون  مــن   )18( المــادة  بتعديــل 
رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة 
2010، والــذي يقضــي بتحديــد  )48( لســنة 
30 ســاعة تدريبية ســنويا لموظفــي القطاع 
أن  رحمــة  آل  غــازي  النائــب  العام.وأشــار 
بعــض المديريــن في المؤسســات الحكومية 
أهوائهــم،  حســب  التدريــب  مــع  يتعاملــون 
التدريــب. مــن  الموظــف حقــه  فــال يعطــى 
ولفــت إلى أن األعــداد الكبيرة التي خرجت 
مــن القطــاع التعليم في التقاعــد االختياري 
قــد تؤثــر ســلبا، فهنــاك 3600 معلــم متقاعد 

اختياري.
وعلــق النائب هشــام العشــيري بــأن موظفي 
الحكومــة ال يحصلــون التدريــب الــذي هــو 
أســاس تقييــم الموظــف< وتابــع أن الهــدف 
مــن التعديل حتى ال يتم المســاس بميزانية 

التدريب في حال التقشف. 
وبيــن النائــب محمــد السيســي أن تعليمــات 
حاجــة  ربطــت  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
التدريب بمزاج المســؤولين في القطاع، كما 
ربطته بالميزانية وليس بحاجة الموظفين.

وأوضح النائب عادل العســومي أن تهميش 
الخدمــات  بتراجــع  ســلبا  يؤثــر  التدريــب 

الحكوميــة، وهــو الذي يجــب أن يكون على 
رأس األولويات الحكومة.

وأشــار النائب محمد بوحمود إلى أن الخطأ 
ليس في ديوان الخدمة، بل بعض الوزارات 
يطولهــم  الذيــن  األشــخاص  تحــدد  التــي 

التدريب دون غيرهم. 
وعلق وزير مجلســي النواب والشورى غانم 
فيــه  المقتــرح  النــص  أن  علــى  البوعينيــن 
جمــود بمــا ال يتيــح التدريــب ألقــل مــن 30 
ســاعة إذا كانت الميزانية تغطي 29 ســاعة. 
وتابع أن النص القائم أكثر مرونة ويتماشى 

مع الميزانيات المتوافرة. غازي آل رحمة

األجانب دمروا 90 % من بيئتنا البحرية
األسماك أســعــار  ارتــفــاع  مــن  وتحذير  الــنــوخــذة  قــانــون  لتأجيل  ضغط 

برغبــة  االقتــراح  علــى  النــواب  وافــق مجلــس 
بشــأن تأجيــل تنفيذ قرار اشــتراط وجــود ربان 
الصيــد  ســفينة  ظهــر  علــى  )نوخــذة(  بحرينــي 
سنتين.وأشــار النائــب محمــد السيســي إلى أنه 
يترتــب علــى تنفيــذ االشــتراط ارتفــاع أســعار 
األســماك ونــدرة توافرهــا فــي األســواق. ولفت 
برنامجهــا  تطلــق  لــم  األشــغال  وزارة  أن  إلــى 
لتدريــب وإعداد النوخــذة البحريني ولم تحدد 
برنامجــا زمنيا. وأضاف من شــان تأجيل العمل 
لمدة ســنتين تأهيل النوخذة وتعديل األوضاع 
النواخدة الحالية.  وقال النائب علي إســحاقي 
“إن الحكومــة تفاجئنا بقرارات مســتعجلة دون 

دراســة تبعاتهــا خصوصــا أنهــا تتعلــق بمصيــر 
الكثيــر مــن األســر البحرينيــة ومصــدر أرزاقهم، 
مؤكــدا أن التــدرج في التطبيــق الخيار األفضل 
للجميع. وأشــار وزير المجلسين إلى أن القانون 
صدر في 2002 ولم يطبق منذ 17 عاما مراعاة 

ألوضاع النواخدة.
البحريــة  الثــروة  بيــن  اتفــاق  أن  إلــى  ولفــت 
و”تمكيــن“ لتأهيــل للراغبيــن فــي العمــل بجدية 
أســبوعين،  خــالل  البرنامــج  يطــرح  أن  علــى 
مشــيرا إلى تدمير البيئة البحرية بنســبة 90 % 
في الفترة الماضية جراء االعتماد على البحارة 

األنصاري والعسوميغير البحرينيين.

مّرر مجلس النواب االقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات 
الطبيــة )البــورد البحرينــي( علــى غــرار برنامــج التخصصــات الطبيــة 

الموجودة في الدول األخرى وأحاله إلى الحكومة.

إبراهيــم  النائــب  علــق  جهتــه،  مــن 
النفيعــي أن البحرين تحتفل 100عام 
علــى التعليم في البحريــن هذا العام. 
وأن المطالبة بالبورد البحريني بهدف 
تســهيل تنقــل الطلبــة واألطبــاء فــي 

البحرين.
وتابــع “إن البحريــن تحتــاج إلــى رفــع 
اقتصادها وسيســاهم فــي البورد في 
المملكــة  االقتصــاد خاصــة وأن  رفــع 
التعليــم  مجــال  فــي  األنظــار  محــط 
مــن الــدول المجــاورة”. ولفــت النائب 
عبــدهللا الــذاودي أن تدريــب األطباء 
وال  كثيــرة  دول  منــه  تعانــي  تحــدٍّ 
كفــاءة  بــدون  الطبيــب  تــرك  يمكــن 
طبيــة، موضًحــا أن المقتــرح ينســجم 
مع أهــداف التنمية المســتدامة لألمم 
العالميــة  الصحــة  المتحــدة ومنظمــة 
جــودة  تحســين  إلــى  تهــدف  التــي 

الرعايــة الصحيــة. وبّيــن الــذوادي أن 
المقتــرح هــو دعــم للجهــود الوطنيــة 
مــن شــأنه أن يدعــم القطــاع الصحــي 
والطبــي فــي المملكــة لضمــان توفيــر 
الخبــرات القــادرة علــى توفيــر خدمة 

صحية للمواطنين والمقيمين.

العســومي  عــادل  النائــب  أكــد 
الطــوارئ  قســم  توســعة  ضــرورة 
الطبــي؛  الســلمانية  بمجمــع 
العاجلــة  الحــاالت  الســتقبال 
طــوارئ  مراكــز  إنشــاء  وضــرورة 

مختلفة في 3 محافظات. 
ال  الســلمانية  مجمــع  إلــى  ولفــت 
يســتوعب الضغط بســبب الزيادة 

السكانية.  

وأضــاف البــد مــن أن تكــون رؤية 
أخــرى لســد القصــور علــى رأســها 
فتــرة االنتظار التــي تصل إلى 75 
دقيقــة حســب وزارة الصحــة، إال 
علــى أرض  للســاعات  أنهــا تصــل 
فــي  الطبيــب  إن  وقــال  الواقــع. 
 75 قســم الطــوارئ يقــوم بعــالج 
حالــة يوميا، وهومــا يفوق طاقته 
وال يتماشى مع المعايير الدولية.

“بورد” بحريني لألطباء

التأخر بطوارئ السلمانية... لساعات

تغطية: ليلى مال اهلل
تصوير: خليل إبراهيم
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اعتــذر عــن حضور الجلســة الســابعة 
الســنوي  االنعقــاد  دور  مــن  عشــرة 
التشــريعي  الفـــصل  األول  العــادي 
زينــل،  يوســف  النائبــان  الخامــس 
وعلــي النعيمــي، وتأخــر عــن حضــور 

الجلسة النائب فاضل السواد.

زينل والنعيمي 
لم يحضرا

قبلة النفيعي لعلم فلسطين
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القضيبية - مجلس النواب

رحـــــب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــة والـــــدفـــــاع واألمـــــن  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــواب  ــنـ الـــوطـــنـــي فــــي مــجــلــس الـ
الواليات  بقرار  البوعينين  محمد 
تصنيف  األمـــيـــركـــيـــة  ــمــتــحــدة  ال
منظمة  اإليراني  الثوري  الحرس 
الخطوة  تلك  أن  معتبرا  إرهابية، 
االســتــقــرار  ــادة  إعــ فــي  ستساهم 
وتعتبر  األوســـط  الــشــرق  لمنطقة 
أداة للضغط على النظام اإليراني 
ممارساته  ووقــف  سلوكه  لتغيير 
في التدخل في الشؤون الداخلية 
ــر الــمــنــظــمــة  ــيــة عــب ــعــرب ــدول ال ــلـ لـ
القرار  أن  البوعينين  اإلرهابية.وأكد 
يحقق ما تصبو إليه العديد من الدول 
الــعــربــيــة بــعــد تــعــرضــهــا لــلــمــؤامــرات 
المدعومة  اإلرهــابــيــة  والمخططات 
علنًا مــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، 
التنظيمات  والــذي دأب على تشكيل 

ــيــة وتــدريــب  والــمــجــمــوعــات اإلرهــاب
واإلرهابيين  المرتزقة  من  عناصرها 
في  البلدان  مختلف  من  والمجرمين 
في  الــعــمــلــيــات  لتنفيذ  مــعــســكــراتــهــا 

بلدانهم وتمويلهم.
على ضــرورة مالحقة  النائب  وشــدد 
اإليـــرانـــيـــة  الــســيــاســيــة  األذرع  كـــل 
التجارية  والــشــركــات  والتنظيمات 
للحرس  التابعة  اإلعالمية  والوسائل 

الثوري في منطقة الشرق األوسط.

غلق مسارين على جسر الشيخ خليفة بن سلمانمالحقة األذرع السياسية اإليرانية
ــوارع الــبــديــلــة ــ ــش ــ ــى اســـتـــخـــدام ال ــ ــت الـــســـواق إل ــ ــال” دع ــ ــغ ــ “األش

أوضحت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني في بيان لها أمس، بأنها تقوم 
حاليا بأعمال إعادة رصف وتبليط الجسر المذكور - والتي تستدعي غلق مسارين على مراحل- 

وذلك هدف المحافظة على العمر االفتراضي لطبقات األسفلت التي تبلغ 20 عاما أو أكثر. 

نشر  مـــا  عــلــى  تعقيبها  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
 8 )البالد( يوم )اإلثنين( الموافق  بصحيفة 
أبريل حول االزدحــام المروري على جسر 

الشيخ خليفة بن سلمان. 
الرصف  إعــادة  أعمال  أن  البيان   وأضــاف 
قد بدأت مطلع هذا العام وفي أيام العطل 
- قد  إزعـــاج  وذلـــك تجبنا ألي  الــرســمــيــة؛ 
الجسر  تقليل فترة غلق  - وأيضا  يتسبب 

المذكور. 
وأتابع: نظرا لكون جسر الشيخ خليفة بن 
سلمان مصمم بــ 3 مسارات في كل اتجاه 
مع أكتاف الطريق على جانبيه، فإن أعمال 
الرصف تستلزم غلق مسارين على مراحل؛ 
على سالمة  فنية، وحفاظا  لــدواٍع  وذلــك 

الرصف  أعمال  بــأن  علما  الجسر.  مرتادي 
فترة  تليها  تــقــريــبــا  ســاعــة   12 تــســتــغــرق 
تجفيف وتبريد األسفلت، والتي تستغرق 
18 ساعة. وبذلك يتم فتح المسارات على 

الجسر المذكور بالتدريج على مراحل. 
كما نوهت الوزارة في بيانها بأنه تم نشر 
وسائل  على  المرورية  التحويالت  إعــالن 
باستخدام  السواق  لتنويه  كافة؛  اإلعــالم 
حمد  الشيخ  جسر  عبر  البديلة  الــشــوارع 
أو جسر الشيخ عيسى بن سلمان؛ لتفادي 
بأن  علما  العمل.  أثناء  المرورية  االزدحــام 
الشهر  الرصف ستستمر خالل هذا  أعمال 

أيضا. 
ــة عــلــى جسر  ــمــروري يــذكــر أن الــحــركــة ال

سلمان  بن  عيسى  وشــارع  خليفة  الشيخ 
كما  الماضية،  السنوات  في  تحريرها  تم 
التصاميم  الوزارة حاليا على إعداد  تعمل 
الجاف.  تقاطع حوض  لتطوير  التفصيلية 
الجسر  على  الــمــروريــة  الحركة  بــأن  علما 
المذكور قد بلغت أكثر من 140 ألف مركبة 

في اليوم في االتجاهين. 
وتقدمت الوزراة في ختام بيانها باالعتذار 
عن أي ازعاج قد يتسبب عن هذه األعمال 
داعية السواق لاللتزام بالقواعد المرورية 
على  البديلة؛ حفاظا  الشوارع  واستخدام 

سالمة الجميع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

القضيبية - مجلس النواب

تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية 
لمقام  والتقدير  الشكر  بخالص  زينل 
الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل 
خــلــيــفــة على  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
لمعرض  وتشريفه  الكريمة  رعايته 
الخامس  الحيواني  لإلنتاج  البحرين 
ــرعــايــة  ال أن  ــدة  ــؤكـ مـ  ،”5 ــراعــــي  “مــ
الملكية السامية تبرز الحرص الدائم 
الجهود  دعــم  على  جاللته  ــدن  ل مــن 
الرامية لتعزيز األمن الغذائي لمملكة 

البحرين.
ــا مــســاء  ــدى حـــضـــورهـ ــ ــك لـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
معرض  افتتاح  لحفل  الثالثاء  أمس 

“مراعي 5” في قرية البحرين الدولية 
لسباقات القدرة بالصخير.

البحرين  مملكة  تنظيم  أن  ــدت  وأكـ
بمثابة  يعد  الخامسة  للسنة  للمعرض 
واإلســتــراتــيــجــيــات  للخطط  تــرجــمــة 
الزراعية  التنمية  الوطنية في مجال 
الــمــســتــدامــة، والــعــمــل على االرتــقــاء 
ــي في  ــزراعـ بــاإلنــتــاج الــحــيــوانــي والـ
الرعاية  أن  إلــى  وأشـــارت  البحرين. 
ــن لـــــدن جـــاللـــة الــمــلــك  الـــكـــريـــمـــة مــ
أكبر  أهمية  تكسبه  الدولي  للمعرض 
المشاركين فيه  وتمثل حافزا لجميع 

على تطوير إنتاجهم.

تشجيع االستثمار الزراعي والحيواني

الـــذوادي يشيــد بالتوجيــه الملكـــي
العهد ــي  ول وســمــو  الــــوزراء  رئــيــس  مــن سمو  لــلــنــواب  كــامــل  ــم  دع

أشاد النائب في ثامنة المحرق يوسف الذوادي بتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعدم 
إثقــال كاهــل المواطــن بالمزيد من االلتزامات وإيجاد البدائل األخرى التي تســاعد علــى مواجهة التحديات، قائالً بأن توجيه 
جاللته يؤكد أن المواطن له األولوية لديه وأن رؤية جاللته في شباب البحرين وأمله فيهم كمصدر ال ينضب لتحقيق النهضة 
والتقــدم هــي رؤيــة فــذة من عقلية تملؤها الحكمة جميعنا نعتبرها الجامعة الشــاملة التي نتعلــم منها حب الوطن والبذل من 
أجلــه. وتابــع الــذوادي أن جاللة الملك هو الداعم األول للشــباب وهو دائم التوجيه لتبني كافة االســتراتيجيات لتمكينهم من 

أداء دورهم األساسي في عملية البناء والتنمية. 

ــذوادي أن الــحــكــومــة بــرئــاســة  ــ ــ ــد ال وأكــ
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس 
آل خليفة  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة  األمـــيـــر 
وخططها  برامجها  في  األولوية  تعطي 
في  وتمكينهم  بالشباب  االرتــقــاء  نحو 
كــافــة الــمــجــاالت وإعــطــائــهــم الــفــرصــة 
الــكــامــلــة لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة وإثــبــات 
 %  60 يشكلون  وأنهم  خاصة  قدراتهم 

من شعب البحرين.
 وأشار الذوادي إلى أن دعم ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال مجلس 
وّفر  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ــمــســانــدة لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي، حتى  ال
التنمية  صار لهم دوًرا بارًزا في مسيرة 
وفي  الملكة  في  االقتصادية  والنهضة 

تنفيذ استراتيجية البحرين 2030.
كــمــا أشـــــاد الـــنـــائـــب يـــوســـف الــــــذوادي 
ــيـــق بـــيـــن الــســلــطــتــيــن  ــالـــتـــعـــاون الـــوثـ بـ
يلتمس  حيث  والتنفيذية  التشريعية 
بكل وضوح إصرار الحكومة على دعم 
الجانب التشريعي والرقابي للنواب من 
أجل تذليل أي عقبات تقف في مصلحة 
المواطن وما التوجيهات التي تصدر من 

العهد  ولــي  الـــوزراء وسمو  رئيس  سمو 
لـــلـــوزراء والــمــســؤولــيــن إال دلــيــل قاطع 
على أن المواطن دائًما وأبًدا هو المحور 

األول لهذا االهتمام بعمل النواب.

يوسف الذوادي

محرر الشؤون المحلية

محمد البوعينين

وافق المجلس على تأجيل نظر 
تعديل المادة )16( من المرسوم 
بقانون رقم )25( لسنة 1998م، 
التعليمية  الــمــؤســســات  بــشــأن 
والـــتـــدريـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة، إلـــى 
لمزيد  أسبوعين  لــمــدة  اللجنة 
بناًء على  الــدراســة، وذلــك  من 
طــلــب الــمــقــرر الــنــائــب مــمــدوح 

الصالح.
تقرير  على  المجلس  وافق  كما 
والبيئة  العامة  الــمــرافــق  لجنة 
بــخــصــوص االقــــتــــراح بــرغــبــة 
ــشــأن زيـــــادة عـــدد الـــوحـــدات  ب
السابعة  الدائرة  في  اإلسكانية 
ــيــة،  ــوب ــجــن ــي الــمــحــافــظــة ال فــ

وإحالته على الحكومة.

زيادة بيوت “سابعة الجنوبية” عيــــادة البديــــع... شقتــان و3 أطبـــــاء
ســنــوات  6 ــز  ــرك ــم ال ــر  ــؤخ ت واألرض  ــة...  ــم ــس ن  10700 يــعــالــجــون 

اســتنكر النائــب عبــدهللا الدوســري تأخــر إنشــاء مركــز صحــي يخــدم 
منطقتي الجسرة والبديع ألكثر من 6 سنوات بحجة عدم وجود األرض 

المناسبة إلقامة المشروع عليها.

البديع  مــركــز  الــمــشــروع  إن  ــال  وقـ
منذ  الـــــوزارة  أدراج  فــي  الــصــحــي 
مــعــانــاة  تستمر  حــيــن  فــي   ،2013
عيادة  فــي  الــعــالج  بتلقي  األهــالــي 
عبارة  هــي  التي  الساحلية  البديع 
10 آالف  تــخــدم  إســـكـــان  شــقــتــيــن 
و700 مواطن ومقيم بمعدل 3600 
مريض لكل من األطباء الثالثة في 
هذه العيادة الصغيرة التي ال تتوافر 

فيها أبسط الخدمات الصحية.

الصحة  وزيـــرة  علقت  جهتها،  مــن 
قدمت  ــــوزارة  ال أن  الصالح  فائقة 
تــقــريــرا حــول الــمــركــز الــى مجلس 
الــــــــوزراء بــالــمــواصــفــات وشــامــل 
المساحة  وأن  الــخــدمــات،  لجميع 
ألف   11 المركز  إلنــشــاء  المطلوبة 

متر مربع. 
وعــــــــــن طلب الرسومــــات للمركـــــــز 
الصحــــــي أكـــــدت أنه ال يمكن رســم 
الخرائط دون معرفة موقع األرض. منصة الحكومة.. ووزيرة الصحة تتحدث

منصة الرئاسة

مستعجلة  بصفة  برغبة  االقتراح  على  النواب  مجلس  وافــق 
بشأن ضرورة مراجعة برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة، 
إلى  وإحالته  االقتصادية،  التنمية  مجلس  عنه  أعلن  ــذي  وال

الحكومة بصفة االستعجال.
وجــود  بــضــرورة  سلمان  النبي  عبد  النائب  طالب  جهته،  مــن 
ضوابط لهذا البرنامج لتنويع القاعدة االقتصادية التي تحتاج 
إلى تنوع الشركات ولالستفادة منه، موضًحا أنه يجب مراعاة 

اشتراط التمويل حيث إن صندوق تمكين هي أموال عامة.
التنافسية، حيث يراعى  المساس بمبدأ  كما اشتراط أن عدم 
المنافسة  تكون  ال  حتى  والوطني  البحريني  المستثمر  فيه 

طاردة للمستثمر المحلي لصالح األجنبي.
البحرين  فــي  تــجــاري  سجل  للمنشأة  يكون  “أن  اشــتــرط  كما 
بها  المعمول  بالقوانين  وتلتزم  البحرين  أرض  على  وتعمل 

وتحقق نسبة 70 % بحرنة الوظائف فيها”.
الدعم  أمــوال  تسترد  أن  سلمان  النبي  عبد  النائب  واشــتــراط 
على  حــفــاًظــا  بشأنها  يتفق  فــتــرة  خـــالل  لــلــشــركــات  الــمــقــدمــة 

األموال العامة.
وعّقب النائب سيد فالح هاشم “هناك كثير من المشاريع سبق 
نتعلم من  أن  وأنــه يجب  البحرين  منها  تستفد  لم  مــّرت  وأن 
هذه  في  الئق  عمل  للمواطن  يحقق  حيث  السابقة  التجارب 
ا بل من  الشركات. مشيًرا إلى أن “تمكين” ليست صندوًقا خيريًّ

أجل تطوير البلد.

أصــدر مجلــس النــواب بيانا بشــأن منع اســتضافة المتحدثين اإلســرائيليين من دخول البحرين للمشــاركة فــي مؤتمر ريادة 
األعمــال. وأكــد مجلــس النــواب رفضــه المطلــق -النابع مــن موقفه الراســخ تجــاه القضية الفلســطينية، واالنتمــاء العروبي 
األصيل- لمشــاركة عدد من “اإلســرائيليين” في المؤتمر العالمي لريادة األعمال، والمقرر عقده في مملكة البحرين في شــهر 

أبريل الجاري.

ممدوح الصالح  البحراني والدمستاني

مراجعة برنامج دعم 100 شركة عربية الوجود اإلسرائيلي بالبحرين... مرفوض

محرر الشؤون المحلية

النيابي  الموقف  أن  وأشارالمجلس 
ــع الـــمـــواقـــف الــشــعــبــي  الـــمـــتـــالزم مـ
اإلرادة  عـــن  ــر  ــمــعــب وال ــمـــشـــرف،  الـ
ــاه هــــذا األمــــــر، هو  الــشــعــبــيــة تـــجـ
تــاريــخــيــا وحــاضــرا  الــمــوقــف،  ذات 
في  الــبــحــريــن،  لمملكة  ومستقبال 
دعم ومناصرة القضية الفلسطينية 
الشعب  يتمكن  أن  وإلـــى  الــعــادلــة، 
ــة دولـــتـــه  ــامــ الــفــلــســطــيــنــي مــــن إقــ
الشرعية  لقرارات  وفقا  المستقلة، 

الدولية، ومبادرة السالم العربية.
شعب  أن  الــنــواب  مجلس  وأعــلــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــرفــض تــواجــد 
وتــراب  أرضــهــا  على  إسرائيلي  أي 
وطنها، وأن أي قرار يسمح بتواجد 
البحرين،  مملكة  في  إسرائيلي  أي 

فهو قرار مرفوض وغير مقبول.



تنطلــق صباح غــد )الخميس( فعاليات النســخة 
الثانية لمؤتمر األمراض الباطنية وداء السكري 
والسمنة، والذي يستمر حتى 13 أبريل الجاري 
فــي مركــز الخليــج للمؤتمــرات برعايــة رئيــس 
جمعيــة  رئيــس  للصحــة،  األعلــى  المجلــس 
الشــيخ  طبيــب  الفريــق  البحرينيــة  الســكري 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، وبالتعــاون مــع 
الســكري، ومستشــفى  الصحــة، جمعيــة  وزارة 

نور التخصصي.
البريطانيــة،  الســكري  جمعيــة  عضــو  وذكــر 
فــي  والســكري  الصمــاء  الغــدد  استشــاري 
مستشــفى نــور التخصصــي أســعد الدفتــر فــي 
تصريح لـ “البالد” أن المؤتمر سيشــهد مشــاركة 
وحضــور أكثــر مــن 500 طبيــب وباحــث، مبينا 
فــي  تعقــد  محاضــرات   3 هنــاك  ســتكون  أنــه 
الوقــت ذاته، يشــارك فيها أكثــر من 80 متحدثا 
وباحثا يستعرضون آخر المستجدات العالجية 
والدوائيــة والجراحيــة واألبحاث، والدراســات 

الكالســيكي  الطــب  إليــه  توصــل  مــا  وآخــر 
الخاليــا  وزراعــة  والجينــوم  الجينــي  والطــب 

واالختراعات حول العالم.   
وذكر أن مظلة المشاركين بالمؤتمر في نسخته 
الثانيــة توســعت لتضــم خبــراء واستشــاريين 
مــن  الســكري  جمعيــات  مــن  صحيــة  ووفــودا 
الســعودية، الكويت، اإلمارات، وســلطنة عمان، 
خبــراء  وكذلــك  العربــي،  العالــم  مــن  وخبــراء 
ومختصيــن يشــاركون ألول مــرة مــن المملكــة 
الهنــد،  ألمانيــا،  ماليزيــا،  إيطاليــا،  المتحــدة، 

وتايلند وغيرها.  
فــي  الرئيســة  المواضيــع  إن  الدفتــر،  وقــال 
المؤتمر ستشمل كل مشكالت السمنة المفرطة 
والســكري وطــرق عالجهــا، ومضاعفــات مرض 
الســكري على شــبكية العيــن والكليتين والقلب 
وبقيــة أعضــاء الجســم الوظيفيــة، مشــيرا إلى 
أن الســمنة هــي مــن إحدى المســببات الرئيســة 
ومخاطرهمــا،  الــدم  ضغــط  وارتفــاع  للســكري 
حيث سيخصص المؤتمر ورش وجلسات عمل 

بكل هذه المحاور المهمة.

رئيس المجلس األعلى للصحة لدى حضوره مؤتمر األمراض الباطنية والسكري والسمنة )أرشيفية(

وبــاحــث طبيب   500 ــن  م أكــثــر  ــور  ــض وح مــشــاركــة 

انطالق مؤتمر األمراض الباطنية والسكري والسمنة غًدا

العالمــي”  الصحــة  “أســبوع  بمناســبة 
بغرفــة  االجتماعيــة  اللجنــة  نظمــت 
تجــارة وصناعــة البحريــن، بالتعــاون 
مــع كٍل مــن: وزارة الصحــة، ومركــز 
توعويــة  محاضــرة  الطبــي  أســتر 
تهــم  “الصحــة  بعنــوان  لموظفيهــا 
عــرض  تقديــم  تــم خاللهــا  الجميــع” 
الحيــاة  أنمــاط  تعزيــز  عــن  مرئــي 
الصحيــة من خالل التغذية الســليمة 
وممارســة الرياضــات المختلفــة إلــى 
جانب مناقشــة عــدد مــن المعلومات 
إجــراء  تــم  كمــا  المهمــة،  التثقيفيــة 
واالستشــارات  الطبيــة  الفحوصــات 

الصحية لجميع الموظفين.
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  وعّبــرت 
بالتعــاون  اعتزازهــا  عــن  البحريــن 
والتنســيق مــع وزارة الصحــة ومركز 

فعاليــات  لتنظيــم  الطبــي  أســتر 
“أســبوع الصحــة العالمي”، فــي إطار 
الشــراكة المجتمعيــة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وجهــود الغرفــة فــي 
ترســيخ مفهــوم الشــراكة المجتمعية 
ومــؤازرة الجهــود الراميــة إلــى دعــم 
فــي  المســتدامة  التنميــة  مســيرة 

مملكة البحرين.

السنابس - غرفة الصناعة والتجارة

“الغرفة” تنظم محاضرة توعوية

“الملكيـــــة للشرطـــة” تنظـــم فعاليـــة صحيـــة
“الــــداخــــلــــيــــة” أفـــــــــــراد  ــن  ــ ــ م شـــخـــصـــا   250 ــن  ــ ــ م ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــا  ــ ــره ــ ــض ــ ح

تزامنــا مــع احتفــال مملكة البحريــن بيوم 
األكاديميــة  نظمــت  العالمــي،  الصحــة 
الملكيــة للشــرطة ممثلــة بالكليــة الملكيــة 

للشــرطة وبالتعــاون مــع مكتــب التثقيــف 
الصحيــة  الشــؤون  بــإدارة  الصحــي 
فعاليــة  الداخليــة،  بــوزارة  واالجتماعيــة 
صحيــة تضمنــت عــددا مــن المحاضــرات 
التثقيفيــة ومعرضــا توعويــا، وذلك تحت 

رعايــة آمــر األكاديميــة الملكيــة للشــرطة 
وبحضــور مــا يزيــد عــن 250 شــخصا مــن 

أفراد وزارة الداخلية.
بعنــوان  األولــى  المحاضــرة  تضمنــت 
والتــي  الشــاملة”،  الصحيــة  “التغطيــة 

قدمتهــا رئيــس مكتــب التثقيــف الصحــي 
لولــوة عاشــور، تقديــم نبــذة تعريفيــة عن 
منظمــة الصحــة العالميــة، ونشــأتها وأهــم 
أمــراض  استشــاري  ألقــى  فيمــا  أهدافهــا، 
الســليمان  بشــار  األســنان  وزراعــة  اللثــة 

محاضــرة عــن “البخــر الفمــوي”، بيــن فيها 
أســبابه وطرق التشخيص وكيفية العناية 

المنزلية والعالج منه.
قــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن  يذكــر 
خصصــت يوم الســابع من شــهر أبريل من 

كل عــام لالحتفــال بيوم الصحــة العالمي، 
حيــث كان موضوع هذا العــام يهدف إلى 
الصحيــة  بالتغطيــة  األشــخاص  توعيــة 
الشاملة، والخدمات التي تقدمها المنشآت 

الصحية وكيفية الحصول عليها.

المنامة - وزارة الداخلية

نظمت األكاديمية الملكية للشرطة يوم الصحة العالمي بعنوان “التغطية الصحية الشاملة”

08local@albiladpress.com
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“الصحة” تباشر فورا نقل صابرين البورشيد للخارج

بمتابعــة مــن مكتــب صاحب الســمو رئيــس الوزراء، قامــت وزارة الصحــة بالعمل على 
اســتكمال إجراءات نقل المريضة صابرين البورشــيد للخارج؛ لتلقي العالج الالزم بعد 

متابعة الحالة مع الطبيب المعالج. 

وتأتــي هــذه المتابعــة فــي ســياق اهتمــام 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الصحيــة  الخدمــات  جميــع  بتوفيــر 
واالحتياجــات العالجية للمرضى من أبناء 

الوطن.
وأعربــت وزيرة الصحــة فائقة الصالح عن 
عميــق شــكرها وتقديرهــا لصاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء على دعمــه الدائم، 
ما يجســد اهتمام ومتابعة سموه شخصًيا 
للقضايــا التــي تمــس المواطــن البحرينــي 
واإلجــراءات  الجوانــب  فــي  خصوًصــا 

المتعلقة بالصحة.

وأكــدت الصالــح أنــه فــور متابعــة ديــوان 
قامــت  للحالــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بتوجيه المسؤولين والمعنيين بالوزارة عن 
العالج بالخــارج لمتابعة الحالة، والترتيب 
إلجــراءات ســفر المريضــة المعنيــة لتلقــي 
العــالج الالزم لحالتهــا، والحفاظ عليها من 

التدهور أو المضاعفات.
وقامــت لجنــة العــالج بالخــارج بالتواصل 
نــداء  وجــه  والــذي  المريضــة،  والــد  مــع 
للمســاعدة في عــالج ابنته بالخارج، حيث 
تم التنســيق معه للحضور اليوم )األربعاء( 
بمقــر اللجنــة والبــدء باإلجــراءات الكفيلة 

بمباشــرة ســفر المريضة للخــارج، مع العلم 
أنــه تــم تبيــان الخيــارات المتوفــرة لعــالج 
ولــن  فوريــة  ســتكون  والتــي  المريضــة 
تتطلــب إجــراءات طويلــة مثــل التواصــل 

مع المستشــفيات وإصدار تأشيرات السفر 
ومــا شــابه، إذ إن حالــة المريضــة تتطلــب 
لوقــوع  تفاديــا  العالجــي  التدخــل  ســرعة 

المضاعفات وتدهور الحالة.

المنامة - وزارة الصحة

بدور المالكي

ــيــن ــمــواطــن ــا ال ــاي ــض ــق ــة ل ــشــخــصــي ــابــعــتــه ال ــمــت ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء ل ــم ــر س ــك ــش الـــصـــالـــح ت

اإلعالمية والفنانة صابرين البورشيد

اإلعالمية والفنانة بورشيد في حالة حرجة

لحظات عصيبة تمر بها أسرة اإلعالمية  «
والفنانة البحرينية صابرين البورشيد، التى 

تالزم مستشفى قوة الدفاع بالبحرين، حيث 
أصيبت بأزمة صحية خطيرة أخيرا.

أحمد بورشيد والد الفنانة أعلن عبر حسابه  «
على “انستجرام” أن حياة ابنته في خطر، 

حيث نشر صورتها بالمستشفى وكتب 
“صابرين في خطر ادعوا لها”، كما كشف 

تفاصيل حالتها الصحية وأكد أن ابنته بعد 
إجراء عدد من الفحوصات، اكتشف أنها 

تعاني من ورم في الرأس وتحتاج إلى السفر 
للخارج فورًا لتلقي العالج الالزم.

وأكد أن ابنته كانت في الفترة األخيرة كثيرة  «
النوم، وباتت ال تتذكر إال والدتها وهو فقط، 

بينما لم تعد تتذكر أحدا من أصدقائها.

الجفير - وزارة الصحة

تعرض الطاقم الطبي العامل بمركز الحورة الصحي مساء أمس لواقعة تعدي بالضرب من قبل 
أحد المرضى المترددين، الذي كان يتلقى عالجه بالمركز بعد إصابته بانتكاسه أدت إلى قيامه 
بالتهجــم علــى العامليــن فــي النوبة، إضافة إلى قيامه بأعمال تخريبيــه للمرفق الصحي، ما أدى 

إلى إثارة الذعر والهلع بجميع أقسام المركز.

وقالــت وزارة الصحــة فــي بيــان أصدرتــه إثــر 
الواقعــة، إن المريــض فقــد التحكــم بتصرفاتــه 
بإثــارة  وهــرع  العــالج،  يتلقــى  كان  عندمــا 
الفوضــى فــي المركــز والتعــدي علــى العامليــن 
االســتقبال  فــي  األجهــزة  وتكســير  بالضــرب 
وقاعة االنتظار، والتهجم على العاملين بقســم 
الصيدليــة ومحاولة تكســير الزجــاج واألبواب، 
الحواســيب  أجهــزة  تحطيــم  إلــى  إضافــة 
واألنظمة اإللكترونية بقسم االستقبال بالمركز، 
للتدخــل  بالشــرطة  االتصــال  اســتدعى  مــا 

والحفاظ على أمن العاملين والمرضى.
وأكــدت الــوزارة أنــه وعلــى الرغم مــن محاولة 
حارس األمن بالتدخل لتهدئة الوضع والحفاظ 
علــى ســالمة الموجودين، إال أنــه تلقى الضرب 

الكدمــات،  مــن  بعــدد  وإصابتــه  المريــض  مــن 
وللــه الحمــد لــم يتعــرض باقــي الموظفيــن أو 

المراجعين إلصابات.
وفور وصول أفراد الشرطة من وزارة الداخلية 
تم التعامل مع الموقف، وباشــروا التحقيق في 
الواقعــة وعمــل اإلجراءات الالزمــة حيال ذلك 
األمــر، علما أن المريض الذي تعدى على المركز 
الصحي تم تحويله لمستشفى الطب النفسي.

وأشــارت الــوزارة إلــى أنــه قــد تم إغــالق مركز 
المرضــى  جميــع  وتحويــل  الصحــي  الحــورة 
النعيــم  مركــز  فــي  الصحــي  الخدمــات  لتلقــي 
التخطيــط  إدارة  موظفــو  ويقــوم  الصحــي. 
بالعمــل علــى اســتبدال األجهــزة  والمعلومــات 
التالفة الستئناف الخدمات واستقبال المرضى 

صباح الغد.
أســفها  بالــغ  عــن  الصحــة  وزارة  وأعربــت 
لوقــوع مثــل هــذه الحادثــة، مؤكدة أن ســالمة 
ضمــن  تقــع  الطبيــة  وطواقمهــا  المراجعيــن 
أولوياتهــا، ويجــرى حاليــا تقييم وضــع المركز، 

وجميع من كان موجودا وقت الحادث.

الـــوزارة تغلـــق المركـــز وتحـــول المرضـــى إلـــى “النعيـــم”

مريض نفسي يثير الفوضى بـ “الحورة الصحي”
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أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة معاقبة مســتأنفين من أصل 4 مدانيــن بقضية جلب 
وتعاطــي مؤثــرات عقلية؛ وذلك بســجن أحدهما لمدة 5 ســنوات وتغريمــه 3000 دينار، وبحبس 

اآلخر لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار.

وكانــت محكمــة أول درجــة اســتبعدت تهمــة 
متهميــن  ثالثــة  عــن  العقليــة  المؤثــرات  بيــع 
حصولــه  مصــدر  عــن  منهــم  كل  أرشــد  بعدمــا 
علــى تلــك الممنوعــات والقبــض علــى كل منهم 
فــي كمين منفصــل، وأعفتهم مــن عقوبة البيع، 
فيمــا دانتهــم بتهمــة التعاطــي فقط وحبســتهم 
جميعــا لمــدة ســنة واحــدة وأمــرت بتغريــم كل 
منهــم مبلــغ 1000 دينــار، فيمــا قضــت بمعاقبــة 
آخر شخص أرشد عنه أحدهم بالسجن لمدة 5 
ســنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار، كما أمرت 

بمصادرة المضبوطات.
بحكــم  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
المحكمــة إلــى أن معلومــات كانت قــد ورد إلى 
المخــدرات،  مكافحــة  إدارة  فــي  أول  مــالزم 

مفادهــا حيــازة المتهــم الرابــع -وهــو مــن ذوي 
األسبقيات في بيع وتعاطي المخدرات- للمواد 
المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار 

إذن لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.
وبنــاء عليــه تــم القبــض عليــه أثنــاء تواجــده 
بمنطقــة شــارع المعــارض، ولدى تفتيشــه ذاتيا 
أكيــاس   3 علــى  نظــارة  حافظــة  بداخــل  عثــر 
مــن “الشــبو” وعــدد 7 أقــراص طبيــة مــن نــوع 
“فاليوم”، إضافة إلى مشرب زجاجي يستخدم 

في تعاطي “الشبو”.
وبســؤاله عن مصدر تلك المــواد المخدرة، أفاد 
بأنــه يشــتريها مــن المتهــم الثالــث، وقــرر بأنــه 
كان قد اتفق معه مســبقا على شــراء كمية من 
“الشــبو” وســلمه مبلــغ 140 دينارا، فتــم تكليف 

الشرطة باستكمال القضية، حيث اتفق المتهم 
الرابــع مــع الثالث على تســلم كمية “الشــبو” من 

شقته الكائنة بمنطقة السيف.
وبالفعــل تــم نقــل المتهــم الرابع للمــكان المتفق 
عليه برفقة الشــرطة التي ظلت تراقب المكان 
بعــد تطويقــه وتحصينه، وفــي الموعد المحدد 
اتصل المتهم الرابع بالثالث وأخبره بأنه قريب 
مــن الشــقة، فدعاه للدخول، حيــث كان برفقته 
شــرطي قام بإعالم المتهم بهويته وتم القبض 

عليه.
إثر ذلك ســلم المتهم الثالث الشــرطة وبمحض 
إرادتــه حقيبــة ســوداء كانــت تحــوي كيســين 

مــن “الشــبو”، إضافــة إلــى 33 قرصــا طبيــا مــن 
نــوع “ســبرالكس” و18 قــرص “الريــكا” وقطعة 
وميــزان  محشــوتين،  وســيجارتين  حشــيش 

حساس ومشرب زجاجي.
مصــدر  عــن  الثالــث  المتهــم  ســؤال  وعنــد 
مــن  شــراءها  اعتــاد  بأنــه  أفــاد  المضبوطــات، 
المتهــم الثانــي “المســتأنف األول” المقيــم فــي 
منطقــة كرانــة، وأبــدى اســتعداده للتعــاون مــع 
الشــرطة فــي القبــض عليــه، فاتصل بــه وطلب 
منه شــراء كمية “شــبو” بقيمة 500 دينار، على 
والبقيــة  البدايــة  فــي  دينــارا   350 يســلمه  أن 
الحقــا، وأن يكــون مــكان التســليم بالقــرب مــن 

مسكن الثالث.
فتم تصوير مبلغ الكمين واالنتقال إلى المنطقة 
وتحصينها اســتعداد لحضور المستأنف األول، 
والذي حضر وسلم المتهم الثالث كمية “الشبو” 
وتحــرك بســيارته، فقامــت الشــرطة بمتابعتــه 
وتوقيفــه، وعثــر في ســيارته على كيســين من 
“الشــبو” وميزان حساس ومبلغ 642 دينارا من 

بينها المبلغ المصور.
المــواد  يشــتري  أنــه  األول  المســتأنف  وقــرر 
المذكورة من المتهم األول “المســتأنف الثاني”، 
والــذي تبيــن أن المــالزم أول لديــه معلومــات 
مســبقة عــن ذلــك المتهــم، فتــم اســتصدار إذن 
من النيابة لضبطه وتفتيش شــخصه ومسكنه، 
وكلف المســتأنف األول باالتفاق مع المســتأنف 
الثانــي علــى شــراء ربــع كيلوغــرام من “الشــبو” 
بمبلــغ 5000 دينــار، وأن يســلمه نصــف المبلــغ 

والباقي في وقت الحق.
والتقــى فــي هــذا الكميــن المعــد بمنطقة ســوق 
واقف في منطقة مدينة حمد المستأنف األول 
بالمستأنف الثاني، إذ سلم الثاني لألول الكمية 
من نافذة سيارته، وتحرك من المكان، فتتبعته 
دوريات الشــرطة لحين وقوفه بأحد الشوارع، 
اإلدارة وأعلمــوه  أفــراد شــرطة  منــه  فاقتــرب 

بهويتهم، وتمكنوا من القبض عليه.
وبتفتيش المســتأنف الثاني عثــر بحوزته على 
وســيجارة  “الشــبو”  مــن  كميــة  بداخلهــا  علبــة 

محشــورة والمبلــغ المصــور ســلفا للكميــن، كمــا 
بالســتيكية  علــب   3 علــى  مســكنه  فــي  عثــر 
تحتــوي علــى “الشــبو” أيضــا ومشــرب زجاجي 
ومبلــغ 4000 دينار يعتقد أنه حصيلة بيع مواد 

مخدرة.
المتهميــن،  وثبــت بتقريــر فحــص عينــة إدرار 
احتــواء عينــة المســتأنف الثانــي علــى المؤثــر 
العقلــي الميتامفيتاميــن “الشــبو”، وللمســتأنف 
األول والمتهم الثالث “الشــبو” ومادة الحشيش 
و”شــبو”  حشــيش  الرابــع  والمتهــم  المخــدرة، 

وديازيبام.
وكانــت أحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمة على 

اعتبار أنهم، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمــون جميعــا: حازوا وأحــرزوا بقصد 
البيــع المؤثر العقلي “الشــبو” بقصد االتجار في 

غير األحوال المرخص بها قانونا.
ثانيــا: المتهمــون األول والثالــث والرابع: حازوا 
وأحــرزوا مؤثرات عقلية ومــواد مخدرة بقصد 
التعاطي في غير األحوال المرخص بها قانونا.

تأييد السجن 5 سنوات لبائع “شبو”

المحكمة تطلب توقيت خروج حافلة محملة بـ100 ألف قرص “كبتي”
بـــالـــمـــخـــدرات تـــتـــاجـــر  ــة  ــكـ ــبـ شـ مـــتـــهـــمـــيـــن ضـــمـــن   7 تـــضـــم  الــــواقــــعــــة 

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى باالســتعالم مــن إدارة الجمارك بجســر 
الملك فهد لتحديد الوقت الذي خرجت فيه حافلة نقل ســياحية من البالد، قبل 
أن تعــود للمملكــة وهي محملة بحوالي 100 ألف قرص للمؤثر العقلي الكبتاجون 

المعروف باسم “الكبتي”.

تضــم  التــي  القضيــة  تأجيــل  وقــّررت 
7 متهميــن بتنظيــم شــبكة تعمــل علــى 
ا  تهريب المــواد المخدرة والمؤثرة عقليًّ
للبــالد ودول خليجية أخرى، مســتغلين 
الحافــالت المعدة للســياحة الدينية في 
كل مــن ســوريا والعــراق، إذ عملوا على 
المضبوطــة  مــن  أكبــر  كميــات  تهريــب 
بهــذه الواقعــة فــي أوقــات ســابقة إلــى 
داخل وخارج البالد، والتي تم إخفاؤها 
فــي هياكل تلــك الحافالت؛ وذلك حتى 
األمــر  مــع  الجــاري،  أبريــل   29 جلســة 
المقبــوض  المتهميــن  حبــس  باســتمرار 

عليهم.
وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة 
المخــدرات كانــت قــد تلقــت معلومــات 
مفادها وجود شــبكة تعمل على تهريب 
كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد 
الترويــج والبيــع، وتوصلــت التحريــات 
إلى أن من يدير هذه الشــبكة يســتخدم 
المســتعملة  الســياحي  النقــل  حافــالت 
مــن قبــل الحمالت الدينيــة في عمليات 
التهريب من كل من سوريا والعراق إلى 

البحرين.
أفــراد  أن  علــى  التحريــات  دّلــت  كمــا   

الشــبكة يعملــون علــى ترويــج جزء من 
تلــك المــواد المخــدرة بداخــل المملكــة 
والباقــي يتم ترويجــه في دول مجلس 
التعــاون، كما يعاون مديرهم أشــخاص 
يعملون كمهربين ومروجين وموزعين.

وجــاء فــي األوراق أن أحــد المتهميــن 
قــام  الحافــالت  إلحــدى  قائــد  وهــو 
“الكبتــي”  أقــراص  مــن  كميــة  بتهريــب 
فــي إحــدى الحافالت التــي أقلت حملة 
دينية إلى ســوريا، وعندمــا توجه أفراد 
إلــى جانــب منــزل  مــن شــرطة اإلدارة 
المتهــم الكائــن بمنطقــة بوري شــوهدت 
حافلتــه متوقفــة بالقــرب مــن مســكنه، 
وعندما خرج من مسكنه توجه مباشرة 
بتلــك الحافلــة إلــى منفــذ جســر الملــك 

فهد، وفور وصوله تم القبض عليه.
تفتيــش  عنــد  الشــرطة  أفــراد  وعثــر 
ألــف قــرص   76 الحافلــة علــى حوالــي 

 38 عــدد  علــى  موزعــة  كانــت  “كبتــي” 
كيًســا شــفاًفا، وكانت مخبــأة في هيكل 
الحركــة  ناقــل  مــن  بالقــرب  الحافلــة 

بمؤخرة الحافلة.
وبســؤال المتهــم قّرر أنــه كان قد توّجه 
الحافلــة  لســائق  كمرافــق  ســوريا  إلــى 
الرئيســي، وهنــاك تم أخذها إلى ورشــة 
إلخفــاء تلــك األقــراص، مبيًنــا أن دوره 
اقتصر على مساعدة السائق الذي طلب 
منــه التوجــه إلحدى المناطــق في دولة 
خليجيــة وإيقــاف الحافلــة فــي إحــدى 
المغاســل هناك، إذ ســيحضر له صاحب 

الحافلة ويسلمه مبلغ 500 دينار.
علــى  القبــض  تــم  الســياق،  ذات  وفــي 
متهم آخر -المتهم الثالث بالقضية- من 
بحوزتــه  عثــر  والــذي  الجفيــر،  منطقــة 
علــى مبالــغ ماليــة يعتقد أنهــا متحصلة 
من بيع المؤثرات العقلية، باإلضافة إلى 

1.3 جــرام مــن المؤثــر العقلــي “الشــبو” 
وقطعــة من مخدر الحشــيش ومشــرب 
زجاجــي وأكيــاس تســتخدم فــي تعبئة 
المخــدرات، والــذي اعتــرف بأنــه يعمــل 
تهريــب  فــي  األشــخاص  أحــد  لصالــح 
المواد المخدرة من سوريا والعراق إلى 

دول مجلس التعاون.
وأضــاف أنــه بالفعــل تمكــن مــن تهريب 
علــى  حصولــه  مقابــل  كميــات،  عــدة 
لــه تهريــب  10 آالف دينــار، كمــا ســبق 
100 ألــف قــرص مــن العــراق إلــى دولــة 
خليجيــة مقابل نفس المبلغ مســتخدًما 
حافالت النقل السياحي المستعملة من 
قبــل الحمالت الدينية، وأنه ســلم جزًءا 
مــن تلــك الكميــة المهربــة إلــى شــقيقه 

وإلى شخص آخر.
التوجــه  إلــى  الشــرطة  دعــا  مــا  وهــو 
لمنــزل شــقيق المتهم الثالــث، والذي تم 

العثور فيه على عدد 18 ألف قرص من 
الكبتاجــون ومبلــغ مــن عملــة خليجيــة 

يعادل 7 آالف دينار.
وبالتحري حول مكان تواجد الشــخص 
اآلخر الذي اعترف عليه المتهم الثالث، 
اتضــح انــه متواجــد بمنطقــة الصخيــر 
مــن  بأنهــم  إبالغــه  عنــد  والــذي  “البــر”، 
عنــد  شــديدة  مقاومــة  أبــدى  الشــرطة 
القبــض عليــه، فضالً عن ضبط شــخص 
آخــر برفقتــه بعدمــا تبيــن أنه فــي حالة 

غير طبيعية.
الرابــع  المتهــم  ســيارة  تفتيــش  وعنــد 
المقبــوض عليــه فــي الصخيــر عثر فيها 
علــى 1689 قــرص “كبتــي” بداخــل 17 
كيًســا شــفاًفا، كمــا اعتــرف بأنــه يحــوز 
كميــة أخــرى مكونــة مــن 4000 قــرص 
مخبــأة فــي مزرعــة بمنطقــة دمســتان، 

فتم ضبطها أيًضا.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

البائع ضلل المشتري وطالبه بـ 12 ألف دينار أجرة
دفـــع 27 ألـــف دينـــار عربونـــا لشـــراء منـــزل وتفاجـــأ بأنـــه محجـــوز عليـــه

قــال المحامــي محمــد الــذوادي إن المحكمــة الكبــرى المدنية الثالثــة رفضت دعوى تقــدم بها مواطن 
يطالب آخر كانا قد اتفقا على أن يشــتري منه المدعى عليه منزال بقيمة 77 ألف دينار بأن يدفع إليه 
أجرة الســكن في المنزل بمبلغ 12 ألف دينار، حيث مكث المشــتري -المدعى عليه- في المنزل بعدما 
دفع عربونا بقيمة 27 ألف دينار، خصوصا بعدما لم يسترد العربون الذي دفعه للبائع -المدعي- بعدما 
تبين له أن المنزل محجوز عليه وال يمكن بيعه، فيما ألزمت المشتري بأن يدفع قيمة فواتير الكهرباء 

والمياه والبلدية المتأخرة خالل فترة إقامته بالمنزل.

وأوضــح الــذوادي أن المدعــى عليــه موكلــه كان 
قد اتفق مع المدعي على أن يشتري منه بتاريخ 
23 يوليــو 2013 منزال يمتلكــه، ويقع في منطقة 
مدينــة حمــد بمبلــغ 77000 دينــار، وبالفعــل دفــع 
كعربــون  دينــار   27000 مبلــغ  للمدعــي  موكلــه 
للشــراء، وتعهد له بســداد المبلــغ المتبقي وقدره 
50000 دينــار بعــد نقــل الملكية لصالحه، بشــرط 
أن يقــوم المدعــي بإنهــاء اإلجــراءات وتحويــل 
الملكيــة فــي فترة 6 أشــهر، وفق ما هو ثابت في 

عقد االتفاق المبرم بينهما.
وأضــاف أن العقــد المبرم بيــن الطرفين نص في 
البند التاســع منه على شرط جزائي على الطرف 
المخــل باالتفــاق، فــإذا كان اإلخــالل مــن البائــع 

التــزم بــرد المبلغ المدفــوع وقــدره 27000 دينار 
ومثله، وإذا كان المشــتري، فإنه يخســر ما دفعه 
من عربون، كما نص البند الثاني من االتفاق على 
ضمــان البائــع لخلو المنــزل المبيع مــن أي حقوق 
للغير. لكن وخالل فترة الـ6 أشــهر الالحقة للعقد 
والمقــررة إلنهــاء اإلجــراءات تبيــن للمشــتري أن 
المنزل محجوز عليه وســيباع بالمزاد العلني عن 
طريق محكمة التنفيذ؛ وذلك بسبب المديونيات 
بســدادها  يقــم  ولــم  المدعــي  علــى  المترتبــة 
وأخفاها على المشتري، وبدال من تحويل ملكية 
العقــار له، تفاجــأ بأنه مطالب بإخالء المنزل، كما 
لم يرجع البائع المبلغ المدفوع وال ضعفه، حسب 

ما تم االتفاق عليه.

ولــم يكتــف البائــع مــن مفاجأتــه موكله، بــل أقام 
ضده هذه الدعوى لمطالبته بســداد مبلغ 12000 
بالمنــزل، ومبلــغ  انتفــاع  بــدل  باعتبارهــا  دينــار؛ 
1000 دينار متأخرات فواتير استهالكه للكهرباء 

والماء والبلدية.
وأثنــاء نظــر الدعــوى دفــع وكيل المشــتري بعدم 
وجــود اتفــاق بيــن الطرفيــن علــى إيجــار أو حق 
انتفــاع بمقابــل، موضحــا أن المدعــي منتفــع في 
دينــار”  ألــف   27“ المدفــوع  المبلــغ  مــن  المقابــل 
والموجــود بحوزتــه طــوال الفترة الســابقة دون 
أن يرده، مبينا خلو العقد من ثمة شرط أو اتفاق 

بيــن الطرفيــن يقضــي بتحمل المدعــى عليه ألي 
مبلــغ نظيــر ســكنه فــي المنــزل، بل علــى العكس 
نجــد أن المدعــي أقــر فــي البنــد الثامــن مــن هذا 
االتفــاق بتســليم المدعــى عليــه المنــزل وتعهــد 

بنقل الملكية خالل 6 أشهر من تاريخ االتفاق.
ولفــت إلــى أن المدعــي أقــام الدعــوى طالبــا في 
ختامهــا إلــزام المدعــى عليه بســداد بــدل انتفاع 
 1000 بمبلــغ  الكهربــاء  وفاتــورة  دينــار   12000
دينار، دون أن يقدم في الدعوى ثمة مســتندات 
تؤكــد وتؤيــد طلباته الواردة فيهــا، منوها بحكم 
بــأن  البحرينيــة، حيــن قضــت  التمييــز  محكمــة 
الدليــل علــى مــا  بإقامــة  المكلــف  “المدعــي هــو 
يدعيه سواء كان مدعيا أصليا أم مدعى عليه”.

وانتهى إلى القول بأن البائع المدعي، قد استفاد 
مــن الزيــادة التي طــرأت على األســعار منذ فترة 
إبــرام التعاقــد فــي 2013 وحتــى اآلن، مــن بيــع 
العلنــي، حيــث حصــل علــى  المــزاد  فــي  البيــت 
مبلــغ يزيــد عن المبلــغ المتفق عليــه بكثير، وهذا 
مــا يؤكــد ســوء نيتــه، والخســارة التــي تكبدهــا 
المشتري من فوات الفرصة خالل تلك السنوات.

محمد الذوادي

30 أبريل الحكم على “سارق الهواتف النقالة”
ــر ــ ــا فــــســــرق آخ ــ ــروق ــ ــس ــ ــا م ــ ــف ــ ــات ــ ــا لـــيـــبـــيـــع ه ــ ــح ــ ــل م ــ ــ دخـ

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر بقضيــة شــاب “18 عاًمــا” يحاكم بثمــان وقائع 
مجرمة قانوًنا منها الســرقة واالســتيالء على هاتفين نقالين في إحداهما اســتعمل بطاقة هوية 
شــخص آخر بعدما زور اســتمارات شــركة اتصاالت، كما اســتعمل ســيارة مملوكة لشــركة تأجير 
دون إذن منهــا؛ وذلــك للنطــق بالحكم عليه في جلســة يوم 30 أبريل الجاري، مع األمر باســتمرار 

حبسه لحين الجلسة القادمة.

 وتتحصــل وقائــع القضيــة في أن مركز شــرطة 
الخميــس كان قــد تلقى بالًغــا من أحد العاملين 
فــي محــل لبيع وشــراء الهواتف النقالــة، والذي 
أفــاد أنــه وأثنــاء تواجــده فــي المحــل حضــر له 
شــاب بحرينــي ومعــه هاتــف نقــال يرغــب فــي 
بيعه، وكان يحمل بحوزته فاتورة شراء الهاتف 
مــن أحــد المحــالت المعروفــة بأحــد المجمعات 
التجاريــة، وكان واضًحــا أن الفاتــورة الصــادرة 

من إحدى شركات االتصاالت صحيحة.

 وأضاف أنه اشــترى الهاتف النقال من الشــاب، 
لكــن وبعــد مغادرتــه للمحــل اتضح لــه أن هاتًفا 
نقاال جديًدا قد اختفى في نفس التوقيت الذي 
كان يتواجــد فيــه المتهــم، وثبــت لــه أن الشــاب 
نفســه قــد اســتغل وقــت توفيره لألمــوال قيمة 
الهاتــف الــذي باعــه للمحــل فــي ســرقة الهاتــف 

اآلخر.
وعنــد عــرض أفــراد الشــرطة صــورة الشــخص 
المكتوب اســمه على الفاتــورة األصلية للهاتف، 

أكــد عامل المحل أن الشــخص الــذي حضر إليه 
يختلف شــكله عــن صاحب الصــورة المعروضة 
عليه والذي تمكن من ســرقة هاتفهم النقال، ما 
يعني أن الهاتف الذي اشتراه قد يكون مسروقا 

هو اآلخر.
 وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطالعه 
على وقائع الجريمة، أكد ألفراد الشرطة أنه قبل 
أيام بسيطة من الواقعة المحقق بشأنها اكتشف 
سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، 
مؤكــًدا أن الــذي ســرقها كان هو المتهــم ذاته، إذ 
إنه شاهده بالقرب من سياراته، وبعدها مباشرة 

تبين له أن محفظة نقوده قد تمت سرقتها.
لــذا، فقد تــم إجراء المزيد مــن التحريات حول 
المتهــم، والــذي اتضــح أنه من ذوي األســبقيات 
بمجال الســرقة، وموقوف لدى الشرطة، وتبين 
أن المتهــم قــد اســتخدم بطاقــة هويــة المجني 

باعــه  الــذي  الهاتــف  شــراء  فــي  الثانــي  عليــه 
للمحــل، مســتخدًما البطاقــة االئتمانية الخاصة 
بالمجنــي عليــه الثانــي، وبعدهــا مباشــرة توجه 
إلى محل آخر في منطقة الخميس لبيع وشراء 
الهواتف النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع سرق 

هاتفا آخرا من المحل المجني عليه األول.
فتــم تتبــع حركــة ســير المتهــم مــن قبــل أفــراد 
ســيارة  يســتخدم  أنــه  تبيــن  والــذي  الشــرطة، 
شــخص آخر دون علمه، خاصة وأنها مستأجرة 

من مكتب لتأجير السيارات.
وبالقبــض علــى المتهــم أنكــر مــا نســب إليه من 
اتهامات، وقال إنه صديق للمجني عليه الثاني، 
وإن األخيــر هــو مــن أبلغــه بنيتــه شــراء هاتــف 
نقال وبيعه مرة أخرى، مؤكًدا أنه ذهب برفقته 
فــي ســيارة شــخص ثالــث لشــراء ذلــك الهاتــف 

النقال.

طالــب محامــي المتهــم بتعذيــب كلــب فــي 
وســائل  عبــر  بذلــك  فيديــو  ونشــر  مزرعتــه 
رئيــس  باســتدعاء  االجتماعــي،  التواصــل 
جمعيــة الرفــق بالحيوان مقــدم البالغ ضده، 
وكذلــك لشــاهد نفــي مــن قبلــه، وبــرر فعلتــه 
بأنهــا  الثالثــة  الجنائيــة  الصغــرى  للمحكمــة 
كانت رد فعل لما تســبب به الكلب من تعدي 
علــى ماشــيته، والتي قررت تأجيــل القضية 
لســماع  الجــاري  أبريــل   16 جلســة  حتــى 
المتهــم  حبــس  باســتمرار  وأمــرت  الشــهود، 

لحين الجلسة القادمة.

المحافظــة  بنيابــة  النيابــة  وكيــل  أن  يذكــر 
الشــمالية محمــد عبــدهللا صــرح فــي وقــت 
ســابق بــأن النيابــة العامــة تلقــت بالغــا مــن 
قيــام  مضمونــه  المختصــة،  األمنيــة  اإلدارة 
المــزارع  بإحــدى  كلــب  بتعذيــب  شــخص 
وانتشــار مقطــع فيديو خــاص بالواقعة على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأضاف أن النيابة العامة استجوبت المتهم، 
وقــد اعتــرف بما هو منســوب إليه من اتهام، 
وتــم حبســه احتياطيــا علــى ذمــة التحقيــق 

تمهيدا إلحالة القضية للمحكمة المختصة.

استمرار حبس المتهم بتعذيب “كلب”

عباس إبراهيم
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Û  التقرير الذي نشرته البالد أخيرا عن مطالبة أهالي مجمع )243( بقرية عراد بإعادة
األرض العامــة التــي ُخصصــت ألحدهــم بعد أن كانت متنفســا للنــاس، ولفعالياتهم 
المختلفــة، تمثــل نموذجــا ســوداويا لحــاالت أخــرى شــبيهة، ال ُينظــر بهــا للمواطن، 

والحتياجاته الملحة.
Û  وتبــدأ الواقعــة المذكــورة حين رصد األهالي التســوير المباغت لألرض القريبة من

مخبــز )دلمــون(، والبــدء الســريع فــي األعمال اإلنشــائية، منبئة عن مشــروع مجمع 
تجــاري قــادم، بقريــة صغيــرة تعانــي األمرين من شــح المنافــذ، وتزايد الســيارات، 

والورش الصناعية، والضوضاء، والصخب.
Û  وحدثنــي أحــد هؤالء المواطنين، ويدعــي )أحمد الخاجة( بأنه انتهى للتو من بناء

منــزل العمــر، بعــد أن اســتنزف منــه الكثيــر والكثيــر، بقولــه “منزلــي يقابــل األرض 
مباشرة، فلك أن تتخيل حجم االزدحام، والضيق الذي سأعانيه، أنا وأفراد أسرتي 
وبقيــة الجيــران، مــع موجــة االزدحامــات والضوضــاء التي ستتســبب بهــا المحال 

الخاصة به”.
Û  ويضيــف بتأفــف “لــو كنــت أعلم عن هذا المشــروع مســبقا، لشــددُت منزلــي بمكان

آخر”.
Û  األهالي حين التقيتهم، ومنهم متقاعدون خدموا البحرين بشبابهم ودمائهم، كانوا

بحالة مؤســفة من االحتقان، والغضب، واالنزعاج مما يجري، وقالوا بالحرف “في 
الوقــت الــذي كنــا ننتظر فيه الفرج، بتوســعة المنافذ، وفتح أخــرى جديدة، بوعود 

قائمة منذ العام 2002، جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن”.
Û  إن القــرارات الفجائيــة فــي تمليــك األراضــي العامة، إرضاء لشــخوص فردية على

حســاب أهالــي المناطق، لهي قرارات مخالفــة للصواب، وبها ظلم بين على الناس، 
فلمــاذا يحــدث هــذا كلــه؟ وألجــل مــن؟ وهل ســنرى هذه المــرة موقفا شــجاعا من 
الدولة إلرضاء أهالي عراد الكرام؟ أم سيكون التجاهل والصمت هو الحال القائم.

 مطالب 
أهالي عراد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رفض استئناف آخر 
لمتعاٍط محكوم 

بالحبس سنة
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الشحنات نسبة  ارتــفــاع   % و23   ...”1 “الــفــورمــوال  خــال 

ــة ــمية الرقابيـ ــات الرسـ ــات الجهـ ــع لموافقـ ــوة تخضـ الخطـ

14% زيادة أعداد المسافرين عبر “المطار”

“إدامة” تعتزم تمّلك 36.6 % من أسهم “المواقف”

اســتقبل مطار البحرين الدولي إجمالي 5077 مســافرا خالل فترة ســباق جائزة البحرين 
الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 للعــام 2019، أي بزيــادة نســبتها 14 % عــن العــام 
الماضي، هذا باإلضافة إلى معالجة أكثر من 1564 طًنا من الشحنات الخاصة بالسباقات 
بزيــادة بلغــت نســبتها 23 % عــن العــام 2018. كمــا تــم إدارة عمليــات المطــار خــالل تلــك 
الفتــرة بمنتهــى السالســة والكفــاءة، وهــو مــا يعكــس فاعليــة التخطيــط االســتراتيجي 

والجهود المبذولة من قبل كافة األطراف المشاركة.

وذكــرت شــركة مطــار البحريــن أن المطــار 
اســتقبل إجمالــي 19 رحلــة شــحن خــال 
عطلــة نهايــة األســبوع الُممهدة للســباقات، 
الســباقات  ســيارات  تضمنــت  والتــي 
نفســها وقطــع الغيــار ومعــدات الحاســوب 
اللتــرات  آالف  إلــى  باإلضافــة  واألدوات، 
مــن الوقود والنفط. التي خضعت للفحص 
فــورا بواســطة الجمــارك، ثــم تخزينهــا في 
مبنــى الشــحنات الــذي يمتــد على مســاحة 
25 ألــف متــر مربع وتقوم بتشــغيله شــركة 
قبــل  وذلــك  البحريــن،  مطــار  خدمــات 

تسليمها إلى حلبة البحرين الدولية.

بريــدج  “إيــر  شــركات  مــن  كل  وقامــت 
كارغو”، “كارغولوكس”، “طيران اإلمارات”، 
و  إيــر”  “أطلــس  باســيفيك”،  “كاثــاي 
و”الخطــوط  الجويــة”  كانتــاس  ”خطــوط 
إيروترانــس”  الســنغافورية”،  الجويــة 
“إيرالينز”بتشــغيل رحات إلى المملكة من 
أجــل ســباق الفورمــوال 1 خصيًصــا. عاوًة 
على ذلك، اســتقبل المطار 102 رحلة لكبار 
الشــخصيات و52 رحلــة لرجــال األعمــال، 
كمــا ُأجريــت ترتيبــات خاصــة الســتيعاب 

حتى 30 طائرة خاصة في الوقت ذاته.
وقــال الرئيس التنفيذي للعمليــات بالمطار 

الزيــادة  هــذه  إن  هوهينبرجــر،  مايــكل 
الضخمــة فــي عدد الرحــات والمســافرين 
وحجــم الشــحنات تؤكــد على قــدرة مطار 
الهائلــة علــى اســتيعاب  الدولــي  البحريــن 
الســفر  حركــة  فــي  ضخمــة  تدفقــات 
والشــحن، والتي ســتتضاعف عنــد افتتاح 
مبنــى المســافرين الجديد فــي وقت الحق 

من هذا العام، معرًبا عن فخر شــركة مطار 
البحريــن البالغ بمشــاركتها ودورهــا الفّعال 
فــي هــذه الفعاليــة الســنوية البــارزة التــي 
تعــود بآثــار إيجابيــة كبيرة علــى االقتصاد 
المحلــي، كمــا توفــر منصــة ممّيــزة إلظهــار 
علــى  األصيــل  البحرينــي  الضيافــة  كــرم 

مستوى عالمي”.

تتوجه شــركة البحرين لالســتثمار العقاري “إدامة” الي تملك ما نســبته 36.6% 
مــن أســهم شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات، ويخضــع ذلــك للحصــول على 

الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية الرقابية.

مــن  كجــزء  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
األمــد  طويلــة  “إدامــة”  اســتراتيجية 
لتطويــر المزيد من المشــاريع الجديدة 
المحليــة،  األســواق  لمتطلبــات  تلبيــًة 
وكذلــك مــن أجــل تحديــث المشــاريع 
القائمــة حالًيــا، وإدارتهــا جميًعــا وفًقــا 
وأفضــل  العالميــة  المعاييــر  ألعلــى 

الممارسات المطبقة.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
أن  “يســرنا  العريــض،  أميــن  “إدامــة”:، 
نســتهّل العمــل مــع مؤسســات القطــاع 

مــع  التعــاون  بهــدف  وذلــك  الخــاص 
فــي  مدرجــة  عامــة  مســاهمة  شــركة 
بورصة البحرين، وهي شركة البحرين 
سيســاهم  ممــا  الســيارات،  لمواقــف 
فــي تحســين الخدمــات المقدمــة على 
إدامــة  تتطلــع  كمــا  المملكــة.  مســتوى 
إلقامــة المزيــد مــن عاقــات التعــاون 
والشــراكة مع شــركات القطاع الخاص 
المرافــق  تطويــر  بهــدف  مســتقبًا 

الحيوية المتاحة للعامة”.
وأضــاف “إن اختيارنــا لاســتثمار فــي 

الســيارات  لمواقــف  البحريــن  شــركة 
يؤكــد التزامنــا بــإدارة محفظــة أعمال 
غنيــة الخيارات، وبالتالــي يقودنا ذلك 
بخلــق محفظــة  مهمتنــا  تحقيــق  إلــى 

اســتثمارات عقاريــة متميزة ويســاهم 
في تعزيز مكانتنا بكوننا أحد شــركات 
التطويــر العقــاري الرائدة على الصعيد 

المحلي”.

المحرق - شركة المطار

المنامة - إدامة

“إدامة” تلتزم بإدارة محفظة أعمال غنية الخيارات

26 مليون دينار 
لصكوك التأجير 

قصيرة األجل

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم 164 
)ISIN BH0002315008( مــن صكوك 
التأجير اإلســامية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 

المركزي نيابة عن حكومة البحرين.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 26 مليــون دينــار 
تبــدأ  يومــًا   182 اســتحقاق  لفتــرة 
فــي 11 أبريــل 2019 إلــى 10 أكتوبــر 
لهــذه  المتوقــع  العائــد  ويبلــغ   .2019
الصكوك%3.95 مقارنة بسعر4.20% 
14 مــارس  لإلصــدار الســابق بتاريــخ 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 621%.

المنامة - المصرف المركزي

واشنطن - د ب أ

خّفــض صنــدوق النقد الدولــي تقديرات 
العــام  خــال  العالمــي  االقتصــاد  لنمــو 
الحالــي، في خطوة تحدث للمرة الثالثة 
فــي 6 أشــهر، مستشــهًدا بمخاطــر مثــل 
التوتــرات التجاريــة المتناميــة وأوضاع 
السياســة النقدية.وقــال صنــدوق النقــد 
الدولي في تقرير التوقعات المستقبلية، 
ينمــو  أن  يتوقــع  إنــه  الثاثــاء،  أمــس 
االقتصــاد العالمــي بنســبة 3.3 % خــال 
هــذا العام مقارنة مع التوقعات الســابقة 
الصــادرة في يناير الماضي والبالغة 3.5 
%. وتعتبــر هــذه هي المــرة الثالثة التي 
تخضــع فيها تقديــرات النمو االقتصادي 
قبــل  مــن  بالخفــض  للمراجعــة  العالمــي 
أكتوبــر  منــذ  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
الماضــي. وتعــد هذه التوقعــات األخيرة 
لنمــو الناتج المحلي اإلجمالي أقل بنحو 
أكتوبــر  تقديــرات  مــع  مقارنــة   %  0.4
2018. ويتوقــع كذلك أن ينمو االقتصاد 
العالمــي بنحــو 3.6 % فــي عــام 2020 

وهي نفس تقديرات يناير الماضي.
وبالنســبة لتقديــرات النمــو االقتصــادي 
في الدول المتقدمة خال العام الجاري، 
بنســبة 1.8 %  تنمــو  أن  المتوقــع  فمــن 
وهــو مــا يعتبــر أقل مــن تقديــرات يناير 

بنحــو 0.2 %، فــي حيــن أبقــى توقعاتــه 
للعام المقبل كما هي عند 1.7 %.

فــي  النمــو  توقعــات  خفــض  ويأتــي   
بفعــل مراجعــة  المتقدمــة  االقتصــادات 
تقديــرات نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي 
منطقــة  وفــي  المتحــدة  الواليــات  فــي 
اليــورو بالخفــض هــذا العام إلــى 1.8 % 
و1.3 % علــى الترتيــب وهــو أقــل مــن 
توقعــات ينايــر بنحــو 0.2 % و 0.3 % 

لكل منهما.
يذكــر أن ألمانيــا وإيطاليــا أكثــر الــدول 
للمراجعــة  تعرضــت  التــي  المتقدمــة 
بالخفض، كما تم تعديل تقديرات توسع 
العاميــن  خــال  البريطانــي  االقتصــاد 
إلــى 1.2 % و1.4 %  الحالــي والمقبــل 
وهــو أقل بنحــو 0.3 % و0.2 % مقارنة 

بتقرير يناير.
وأرجــع صنــدوق النقد تقليــص توقعات 
للنمــو االقتصــادي خــال العامين 2019 
وســط  النشــاط  تراجــع  إلــى  و2020 
زيــادة التوترات التجاريــة بين الواليات 
المتحــدة والصيــن إلــى جانــب انخفاض 
ثقة الشركات وتشــديد األوضاع المالية 
فضــاً عــن حالة عــدم اليقين بالسياســة 

في العديد من االقتصاديات.

“النقد” يخّفض نمو االقتصاد العالمي

المنامة - بنا

كشف رئيس مجلس إدارة شركة التجارية العقارية )كويتية(، عبدالفتاح معرفي، أن الشركة تواصل استكمال إنجاز مشروع برج “سيمفوني – 
البحرين”، البالغة كلفته نحو 22 مليون دينار، متوقعًا إنهائه خالل ديسمبر المقبل.

ولفــت على هامش اجتماع الجمعية العمومية 
العادية للشركة، بحسب ما نقلت وسائل إعام 
كويتيــة، إلــى أن المشــروع يقــام على مســاحة 
3856 متــرًا، ويقــع فــي قلــب مدينــة المنامــة، 
ويتكــون مــن 46 طابقًا، و351 شــقة. وكان بدأ 
تســويق المشروع العام الماضي، حيث بيع 35 

شقة إلى اآلن وهي تشكل 9.9%.
وبيــن أن خطــط التســويق مازالــت مســتمرة، 
وأن النســبة المســتهدفة للعائد تتراوح بين 11 
و%13، منوهــًا إلــى االنتهــاء مــن بنــاء الهيكل 
الخارجــي فــي شــهر نوفمبــر 2018، وأن العمل 
جار على التشــطيبات الداخلية للبرج، فيما تم 
إنجــاز مــا يقــارب 95 فــي المئة من تشــطيبات 

شقق العرض.
التــي  ســيمفوني”  “بــرج  شــقق  كل  وتتمتــع 
تتــراوح بيــن ســتوديو، غرفــة، غرفتين وثاث 

غــرف نــوم، بإطالــة ســاحرة بانوراميــة علــى 
إلــى  باإلضافــة  أنــه  كمــا  والمدينــة.  البحــر 
المنطقــة  قــرب  للبــرج  الســتراتيجي  الموقــع 

مداخــل  بتوافــر  يتميــز  فإنــه  الديبلوماســية 
ومخــارج مباشــرة الى الشــوارع الرئيســة مثل 

شارع الفاتح وجسر الشيخ حمد.

دعت الحلقة النقاشية “من المشاريع المنزلية إلى عالم الشركات.. فرص وتحديات” التي نظمتها مؤسسة التأثير اإليجابي لالستشارات 
بشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” وتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، جميع المؤسسات التي تدعم رواد األعمال 

في مملكة إلى تنسيق جهودها ووضع إستراتيجية موحدة لتحقق فعالية أكبر في تنمية المشاريع التجارية.

وأكــد المشــاركون فــي الحلقة النقاشــية أن 
البحريــن هــي المدخــل الرئيــس لاســتثمار 
فــي المنطقــة، ويوجــد بهــا أكثــر مــن ســت 
مؤسســات تدعــم المشــاريع فــي البحريــن، 
لجهودهــا  المؤسســات  تلــك  تنســيق  وأن 
سيســهم فــي إيجــاد بيئــة اســتثنائية لدعــم 

المشاريع المنزلية والصغيرة والمتوسطة.
 وشــارك فــي الجلســة عضــو مجلــس إدارة 
الغرفــة ســونيا جناحــي، ورئيس قســم أول 
إلدارة الشــراكة ودعم العمــاء في “تمكين” 
البحريــن  مركــز  ومديــر  جناحــي،  أحمــد 
التميمــي،  إبراهيــم  الممارســات  ألفضــل 
ومشــرفة مركز خطوة للمشروعات المنزلية 

بوزارة العمل  لطيفة الدوسري.
مبدعــون  البحرينييــن  أن  ســونيا  وأكــدت 
الصغيــرة  المشــاريع  تحويــل  ويســتطيعون 

الى مشاريع كبيرة، مبينة ضرورة أن يتحلوا 
الصحيحــة  القــرارات  ويتخــذوا  بالجــرأة 

لتنمية المشاريع التي يعملون عليها.
 وأشــار التميمي إلى أهمية وجود مرشدين 
لــرواد األعمــال فــي البحريــن خصوصــا في 

فــي  سيســاهم  والــذي  األولــى،  المراحــل 
إلــى مرحلــة  نقــل األســر محــدودة الدخــل 
فــرص  توفيــر  فــي  مــن خالهــا  يســاهمون 
فــي  االقتصــادي  القطــاع  وتنميــة  العمــل 

البحرين.

برج سيمفوني في المنامة 

ديــنــار مــلــيــون   22 ــفــة  بــكــل ــة  ــام ــن ــم ــال ب ــام  ــقـ يـ ”الغرفة” و  “تمكين”  مع  بالتعاون  نقاشية  حلقة  نظمت 

إنجاز برج “سيمفوني” ديسمبر المقبل“التأثير اإليجابي”: إستراتيجية موحدة للتنمية
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Û  ”شاع خال الشهور القليلة الماضية “موضة
الشــركات  قبــل  مــن  الخزينــة  أســهم  شــراء 
المدرجــة في بورصة البحرين، حيث ال يكاد 
يمــر يــوم عمــل وال نجــد صفقــات مــن هــذا 

النوع.
Û  ،وشــراء أســهم الخزينة ليس باألمــر الجديد

وهــو متعــارف عليه على المســتوى العالمي، 
لكــن الجديــد هــو االندفــاع من قبــل “معظم” 

الشركات البحرينية على ذلك.

األسباب الطبيعية إلعادة شركاء 
األسهم

Û  1. رفع ســعر ســهم الشــركة بالســوق، وزيادة
الطلب عليه.

Û  2. توفر ســيولة لدى الشــركة، مع عدم وجود خطط
لاستثمار.

Û  3. زيــادة ربحيــة الســهم، كون إعادة الشــراء
يخفض عدد األسهم

Û  المتداولة والمستخدمة في عملية احتساب
ربحية السهم.

Û  ،4. زيــادة معــدل العائد على حقــوق الملكية
نتيجة انخفاض حقوق المساهمين.

Û  5. اســتخدام تلك األســهم في عملية مكافأة
بعض موظفي الشركة المتميزين. 

Û  6. منــع بعــض األطــراف أو األشــخاص مــن
السيطرة على الشركة.

Û .7. تخفيض عدد المساهمين
Û  المبادلــة عنــد 8. اســتخدامها فــي عمليــات 

الرغبة في االستحواذ على شركات أخرى.
Û  9. للحصــول علــى مزايــا ضريبيــة فــي حــال

خضــوع التوزيعات النقديــة للضريبة، حيث 
يترتب على شــراء الشــركة ألســهمها ارتفاع 
األربــاح  تحقيــق  ثــم  ومــن  تداولهــا  أســعار 
الرأســمالية مــن قبــل مســاهميها والتــي قــد 

تكون معفاة ضريبيًا.

Û  والنقطــة األخيــرة، بحســب اعتقــادي، مربط
التوجــه  هــذا  زيــادة  شــهدنا  فهــل  الفــرس، 
لمجابهــة ضريبــة القيمــة المضافــة التــي بدأ 

تطبيقها مطلع العام الجاري؟.
Û  وعند شــراء الشــركة ألســهمها المتداولة في

إلــى خفــض عــدد  الســوق فــأن هــذا يــؤدي 
األسهم المتداولة للشركة، وبالتالي تخفيضا 

لرأس المال، 
Û  ومــن المعلــوم أن هــذه األســهم ال تســتحق

توزيعــات أربــاح كونهــا تعتبــر مــن مكونــات 
لهــا  يحــق  ال  كمــا  المدفــوع،  المــال  رأس 
الجمعيــة  اجتماعــات  فــي  التصويــت  حــق 
الحصــول  فــي  تفقــد حقهــا  كمــا  العموميــة، 
علــى أية تعويضات نقديــة في حالة تصفية 

الشركة.
 

Û  ال ألســهمها  الشــركة  تملــك  أن  إلــى  يشــار 
يعنــى أن هذه األســهم قــد تم إلغاؤهــا أو تم 

استردادها بصفة نهائية. 
Û  وعند إعادة بيع هذه األســهم بســعر أقل من 

تكلفــة شــرائها فــأن ذلك يخفض مــن حقوق 
المكية والعكس صحيح.

Û  ووضعت بورصة البحرين تشريعات وأنظمة
وبيــع  شــراء  عمليــات  بخصــوص  وقواعــد 
أسهم الخزينة من شأنها حماية المستثمرين 

والسوق.
Û  وطبعــا يتــم شــراء األســهم إمــا مــن الســوق

مباشــرة، أو عــن طريق المزايــدة المحدودة، 
ثابــت  بســعر  شــراء  عــرض  طريــق  عــن  أو 
لمــن يســتجيب مــن المســاهمين. كمــا يمكــن 
للشــركات شــراء أســهمها مــن خــارج الســوق 
)عن طريق االتفاقيات أو العمليات الخاصة(.

ماذا يحدث عند الشراء؟

Û  1ـ ربحيــة الســهم: ترتفــع ربحيــة الســهم، أي
الربــح  مــن صافــى  الواحــد  الســهم  نصيــب 
القابــل للتوزيــع وذلــك نظــرا النخفــاض عدد 

األسهم القائمة.

Û  2. توزيعــات األربــاح: يرتفــع نصيــب الســهم
الواحد من التوزيعات النقدية.

Û  قيمــة تنخفــض  المســاهمين:  حقــوق   .3
حقــوق المســاهمين اإلجماليــة بمقــدار قيمة 
االســتحواذ علــى أســهم الخزينــة التــي يتــم 

شراؤها.

Û  4. القيمــة الدفتريــة للســهم: ترتفــع القيمــة
الدفترية للسهم إذا كانت تكلفة الشراء تقل 

عن قيمته الدفترية والعكس.

Û  نتيجــة يرتفــع  بالســوق:  الســهم  ســعر   .5
انخفــاض عــدد األســهم المعروضــة للتــداول 
وكذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم وارتفاع 

التوزيعات النقدية.
Û  6. مضاعــف ربحيــة الســهم: ينخفض نتيجة

لزيــادة ربحية الســهم ما يجعل ســعر الســهم 
أكثر جاذبية.

مازن النسور

جانب من الحلقة النقاشية
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اعتــرض عاملــون فــي القطــاع الخاص على عدم شــمل المســنين فــي تصنيف اإلعاقــة خالل اللقاء التوعــوي الذي نظمتــه غرفة تجارة 
وصناعة البحرين حول القرار رقم )80( لســنة 2018 بشــأن شــروط وضوابط منح ســاعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة 

الشديدة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة شديدة.

وقالــت الوكيل المســاعد للرعايــة والتأهيل 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  االجتماعــي 
االجتماعيــة الشــيخة عائشــة بنــت علــي آل 
خليفــة، إنــه يحــق لــأم ســاعات الراحة في 
حــال وجــود أكثر من شــخص لمعــاق واحد 
فــي ذات المنــزل، وإذا كانت األم ربة منزل، 

فإن األب ال يستحق ساعات الرعاية.
وأوضحت عن عدم إدخال كبار السن ضمن 
من تستحق رعايتهم ساعتين لوجود جهاز 
العناية المتنقلة، وهو جهاز لديه العديد من 
الوحــدات، وهي وحــدات تحت الطلب لكل 
من يحتاج العناية بالمسن وذلك عن طريق 
تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المسن 
مــن مناولتــه للدواء أو تغســيله وغيرها من 

الحاجــات لذلــك ال داعــي أن يتــم تصنيفهم 
مع من يستحق ساعات الرعاية.

ولفتــت إلــى أن الوحدة انتقلــت إدارتها من 
وزارة الصحــة إلــى وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة بكافــة طاقمهــا ومعداتها، وهو 
نقل كامل والعديد من المواطنين يعتمدون 
يمكــن  أنــه  مبينــة  الخدمــة،  تلــك  علــى 
للمواطنيــن المحتاجيــن لهــا التقديم لها عن 

طريق االتصال المخصص له.
ســاعات  مســتحقي  تصنيــف  كيفيــة  وعــن 
الراحــة، أشــارت إلــى أن طبيــب اللجنــة من 
يقوم بتصنيف المعاق إن كان شديد اإلعاقة 
أو ال، وهــو أمــر تقديري عائد للطبيب لكونه 
تصنيــف  نفــت  فيمــا  اختصــاص،  صاحــب 

المصابيــن بمــرض الســكلر الحــاد مع حاالت 
اإلعاقة الحادة التي تستحق ساعتي رعاية 

وذلك وفق القوانين واللوائح.
وكشــفت أن عــدد الحــاالت المســجلة فــي 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية كحاالت 
إعاقــة شــديدة يبلــغ 1100 حالــة، فيما يبلغ 
عــدد المصابيــن بالســكلر  فــي البحريــن 18 

ألف مصاب،
مــن  يخــرج  جديــد  قانــون  وتشــريع   

اختصاصها كجهة تنفيذية”.

الوزارة ال تستطيع تشريع قانون 

وعــن عــدم تصنيف أمراض الســكلر كإعاقة 
أكدت أن الوزارة ال تســتطيع تشــريع قانون 

يمكــن  تنفيذيــة فيمــا  جديــد؛ كونهــا جهــة 
منطقتهــم  نائــب  مــع  التحــدث  للمواطنيــن 
ليطالبوا مجلسي النواب والشورى ومن ثم 

الحكومة بتشريع قانون مناسب لهم. 
وأكــدت أن إجمالــي الدعــم لــذوي اإلعاقــة 
يبلــغ 19 مليــون دينــار ســنويا، فيما توقعت 

اســتالم مبانــي “اإلعاقة الشــامل” في عالي 
خــالل هــذا العــام ليغطي جميــع احتياجات 
المعاقيــن، وأوضحــت أنهــا ســتكون 9 مبان 
جديــدة منهــا مركز لمصابــي التوحد ومركز 

مصادر التعلم والتدريب، وغيرها.
يذكــر أن ســاعتي الراحــة تســتحق يوميــا 

لمــدة ســنتين مــن تاريــخ الموافقــة عليهــا، 
ويتــم تجديدها بذات الشــروط والضوابط، 
مــع ضــرورة إبــالغ جهــة العمــل بــأي تغييــر 
يطــرأ علــى الحالــة الصحيــة للمســتفيد مــن 
اإلعاقــة  ذي  الشــخص  أو  الراحــة  ســاعتي 

الذي يرعاه.

ساعتا الراحة ال تشمل رعايا “المسنين” ومصابي السكلر
ــة ــاق اإلع ــذوي  ــ ل ــيــون ديـــنـــار  “الـــخـــاص” يــعــتــرضــون... و19 مــل بــــ  ــون  ــل ــام ع

جانب من لقاء “الغرفة” بشأن “ساعتي الراحة”

“التنمية”: شركات عالمية تستعرض فرص عمل
الـــتـــوظـــيـــف 14” ــرض  ــ ــع ــ “م ــي  ــ ــس ف ــل ــج ــم ال ــة  ــاركـ ــشـ ضـــمـــن مـ

يشــارك مجلــس التنميــة االقتصاديــة فــي معــرض “التوظيــف العــام 14”، والــذي تنظمــه 
وتحتضنه وزارة العمل والتنمية االجتماعية في الفترة ما بين 10 وحتى 11 أبريل الجاري 
برعايــة وزيــر العمــل والتنمية االجتماعية جميل حميدان وبمشــاركة مؤسســات القطاعين 

العام والخاص. 

وتأتــي مشــاركة مجلس التنميــة االقتصادية 
فــي معــرض “التوظيف العــام” للســنة الثانية 
المجلــس  ســيخصص  حيــث  التوالــي،  علــى 
خاللــه  مــن  ســيتولى  جناحــا  المعــرض  فــي 
تعريــف زوار المعــرض بــدور مجلــس التنمية 
اســتقطبها  التــي  والشــركات  االقتصاديــة 
ذات  االقتصاديــة  القطاعــات  إلــى  المجلــس 
الميــزة التنافســية بالمملكــة. كمــا ســيحتضن 
الجنــاح شــركات عالميــة اســتقطبها المجلس 
في قطاعات اقتصادية متنوعة الســتعراض 
الفــرص الوظيفيــة أمــام الباحثين عــن العمل 
فــي المملكــة، إذ يمكــن للباحثيــن عــن عمــل 
االطــالع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى 

هذه الشــركات، وتيسير حصولهم عليها فيما 
يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وستشــمل الشركات التي ستشارك في جناح 
المجلــس شــركة “أجيليتــي”، وهــي الشــركة 
اللوجســتية  الخدمــات  فــي  المتخصصــة 
العالمية، والتي دشــنت مؤخرا توسعة لمركز 
الخدمات اللوجســتية والتوزيع باستثمار بلغ 
10 ماليين دوالر ، شركة “أرماسيل” األلمانية، 
وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال المواد 
العازلة للحرارة، شركة “أدزيرتور” البريطانية 
أســاس  بشــكل  عملياتهــا  فــي  تركــز  التــي 
علــى تقديــم خدمــات رقميــة لقطــاع تحليــل 
إضافــة  األعمــال،  البيانــات وعمــوم مجتمــع 

إلــى شــركة “بيــل ريســنغ هيلميتــس الدوليــة 
البحريــن” والمتخصصة في إنتــاج الخوذات 
الســباقات، والتــي تشــمل  فــي  المســتخدمة 

خوذات سباقات الفورمال واحد.
وكان المجلس نجح في استقطاب 92 شركة 
إلــى البحريــن فــي العــام 2018 يبلــغ مجموع 
اســتثماراتها 314 مليون دينار، ومن المتوقع 

أن تســاهم فــي خلــق أكثــر مــن 4700 فرصة 
وظيفية في الســوق المحلية خالل السنوات 
الثــالث المقبلــة، حيــث مثلــت االســتثمارات 
والخدمــات  التصنيــع  تشــمل  قطاعــات 
اللوجســتية، والســياحة والعقارات، والتعليم 
تكنولوجيــا  جانــب  إلــى  الصحيــة  والرعايــة 

معلومات االتصاالت والخدمات المالية.

المنامة - مجلس التنمية

سنغافورة - رويترز

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم أمس الثالثاء مع استمرار 
شــح األســواق فــي ظــل تخفيضات فــي اإلمــدادات تقودهــا أوبــك وعقوبــات أميركية ضد 
إيــران وفنزويــال وعنــف متصاعــد فــي ليبيــا. وبلغــت العقــود اآلجلة لخــام القيــاس العالمي 
مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي عند 71.34 دوالر للبرميل قبل أن تتراجع 

إلى 70.99 دوالر للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

وبلغــت العقــود اآلجلــة لخــام غرب تكســاس 
الوســيط األميركــي أيضــا أعلــى مســتوياتها 
منــذ نوفمبر 2018 عند 64.77 دوالر للبرميل 

قبل أن تنزل إلى 64.42 دوالر للبرميل.
وتشــهد أســواق النفــط شــحا هــذا العــام مــع 
فرض الواليات المتحدة عقوبات على إيران 
تكبــح  بينمــا  للنفــط،  الُمصدرتيــن  وفنزويــال 
)أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان  منظمــة 
اإلمــدادات لدعــم األســعار. وارتفعــت العقود 
اآلجلــة لبرنــت وغرب تكســاس الوســيط 40 

% و30 % على الترتيب منذ بداية العام.
فــي  عجــزا  إن  ســاكس  جولدمــان  وقــال 

إمدادات النفط بدأ مبكرا هذا العام.
وقــال البنــك األميركــي فــي مذكــرة ”نتوقــع 
اســتمرار دوافــع العجــز خــالل الربــع الثانــي 
من 2019“   بســبب ”صدمة ورعب من تطبيق 
التشــديد  مــن  ومزيــد   ... أوبــك  تخفيضــات 
لعقوبــات الواليات المتحــدة النفطية وزيادة 
محدودة فحســب في إنتــاج النفط الصخري 

هذا العام حتى اآلن“.

النفط ألعلى مستوى في 5 أشهر

“بتلكو” تبيع حصتها في “كواليتي نت”

عّين مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية “أيوفي” عمر مصطفى أنصاري أمينا عاما جديدا 
للهيئــة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 7 أبريــل 2019 في البحريــن. وقال رئيس المجلس الشــيخ إبراهيم بــن خليفة آل خليفة 

“بالنيابة عن أيوفي ومجلس أمنائها، يسعدنا اإلعالن عن اختيار وتعيين أنصاري أمينا عاما أليوفي.

انضمامــه  منــذ  “أيوفــي”  لقــد أصــدرت   
إليهــا قبــل 4 ســنوات، كلف خاللهــا لمدة 
القائــم بأعمــال  العــام بمنصــب  تتجــاوز 
األميــن العــام، 12 معيــارا و6 مســودات 
للمعاييــر، كمــا عــززت موقعهــا من خالل 
التعــاون الوثيــق مــع أصحــاب المصالــح 
أداء  فــي  واســتمرت  الصناعــة،  فــي 

المعاييــر.  تطويــر  فــي  الريــادي  دورهــا 
وإننــا على ثقــة أن أيوفي تحــت قيادته 
ســتحقق مزيدا من النجاح أداء رسالتها 
مســتوى  وتعزيــز  أهدافهــا،  وتحقيــق 
انتشــار معاييرهــا فــي مزيــد مــن الدول 
والنطاقــات الرقابية فــي مختلف أنحاء 

العالم”.

اختيــار  عمليــة  فــي  “أيوفــي”  واتبعــت 
األمين العام األصول المرعية في عملية 
التقييــم واختبــار درجــة المالءمــة بمــا 
يتوافــق مــع قواعــد الحوكمــة الســليمة، 
مــع  المقابــالت  إجــراء  ذلــك  فــي  بمــا 
المرشــحين، إذ اســتغرقت هــذه العمليــة 

أكثر من عام.

ساهم في تطوير معايير 

المحاسبة

أنصــاري زميــل فــي معهــد المحاســبين 

وعمــل  باكســتان.  فــي  المعتمديــن 
أنــد يونــغ  ســابقا شــريكا فــي إرنســت 
وهــي  حيــدر-  ســيدات  رودز  فــورد 
عضــو فــي مجموعــة أرنســت أنــد يونغ 

جهــود  أيوفــي  فــي  وقــاد  العالميــة. 
والتدقيــق  المحاســبة  معاييــر  تطويــر 
للصناعــة  واألخالقيــات  والحوكمــة 
الماليــة اإلســالمية الدولية، إضافة إلى 
إدارة شــؤونها العامة من خالل منصبه 
قائمــا بأعمــال األميــن العام فــي الفترة 

الماضية.

أنصاري أمينا عاما لـ “أيوفي”
المنامة - أيوفي

الهيئة اتبعت 
في اختياره 

األصول المرعية

زينب العكري من السنابس

عمر أنصاري

تداول 6.1 مليون سهم بـ 1.4 مليون ديـنـار
صفقة  90 وتــنــفــيــذ  ــوك  ــن ــب ال ــاع  ــط ق ــى  ــل ع ــات  ــام ــع ــم ال ــز  ــي ــرك ت

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام يـــوم أمس الثالثاء عند مستوى 1,440.56 بانخفاض وقدره 5.92 
نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم اإلثنيــن، فــي حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مســتوى 

809.79 بارتفاع وقـدره 5.05 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

ســهم،  مليــون   6.10 الـمستثـــمرون  وتــداول   
1.37 مليــون ديـنـــار،  بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 
تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 90 صفقــة، حيــث ركز 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتـــهم  الـمستثـــمرون 
البنــوك التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
الـمتداولـــة 840.30 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 
للتــداول  اإلجـمـــالية  القيـــمة  مــن   %  61.46
وبكـــمية قدرها 2.92 مليون سهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 33 صفقة.
 جــاء البنــك األهلــي المتحــد في الـمركـــز األول 
إذ بـــلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـة 731.59 ألف 
ديـنـــار أي مــا نســبته 53.51 % مــن إجـمـالـــي 
قيـــمة األسهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 2.34 
مليون سهم، تـم تنفيذها من خـالل 9 صفقات.

البحريــن  لـــشركة  فكـــان  الـثـــاني  الـمركـــز  أمـــا 
لالتصــاالت )بتلكو( بقيـــمة قدرهــا 177.97 ألف 
ديـنـــار أي مــا نســبته 13.02 % مــن إجـمـالـــي 
قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة 
557.10 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مـــن خـــالل 
17 صفقة. ثـــم جــاءت مجموعة جي اف اتش 
المالية بقيـمة قدرهـا 148.26 ألف ديـنـار أي ما 
نســبته 10.84 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 1.42 مليون ســهم، 

تـم تنفيذها من خالل 14 صفقة.
شــركة   17 أســهم  تــداول  أمــس  يـــوم  وتـــم   
6 شــركات، فــي حيــن  ارتفعــت أســعار أســهم 
انـــخفضت أســعار أسهم 5 شركات، وحافـــظت 
بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

المنامة - بورصة البحرين

الهملة - بتلكو

االتصــاالت  شــركة  بتلكــو،  مجموعــة  وقعــت 
اإلقليميــة، والتي تدير عملياتها حول 14 دولة، 
أســهم  وشــراء  لبيــع  نهائيــة  اتفاقيــة  بتوقيــع 
الكويتيــة  االتصــاالت  شــركة  مــع  )“االتفاقيــة”( 
ش.م.ك.ع )“فيفــا”( لبيــع كامــل حصتهــا البالغــة 
90 % مــن أســهم شــركتها التابعــة العاملــة فــي 
الكويــت، شــركة كواليتــي نــت للتجــارة العامــة 
والمقاوالت ذ.م.م )“كواليتي نت”( لصالح فيفا.

الســعر ســيتم تقديــره عنــد انتهــاء عمليــة نقــل 
فيفــا  إلــى  كامــل  بشــكل  نــت  ملكيــة كواليتــي 

االتفــاق  تــم  محــددة  شــروط  تحقــق  بشــرط 
عليهــا بين األطراف في االتفاقية. وســيتم نقل 
الملكيــة إلــى فيفــا بعــد الحصــول علــى موافقة 

الجهات الرقابية في الكويت.

لصالح شركة 
االتصاالت 

الكويتية “فيفا”
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تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن وضعها بيع أرض إس���تثمارية بالمزاد 

العلن���ي وذل���ك بموجب ملف التنفي���ذ رق���م  3/6450/2011/04 للعقار 

الكائ���ن في منطقة ضاحية الس���يف، المقدمة رق���م 8882/2008، رقم 

العق���ار 03251264، رقم الوثيقة 133775، نوع العقار أرض/862 متر 

مرب���ع، الس���عر األساس���ي  BD 555,300 ، موع���د جلس���ة المزايدة يوم 

األربع���اء المواف���ق 24/04/2019، ف���ي تمام الس���اعة التاس���عة صباحًا 

)AM )9:00 ، موق���ع المزايدة في قاع���ة محكمة التنفيذ الرابعة بمبنى 

وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية.

فعل���ى الراغبي���ن بالدخول ف���ي المزايدة مراجعة الس���يد/ إيهاب فريد 

من ش���ركة عقارات كارلتون )مكتب الوس���اطة العقاري المكلف( بالبيع 

عل���ى نقال رق���م 4499-3650 أو رقم مكتب 2827-1729، أو مراجعة 

إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف في أوقات 

الدوام الرس���مي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 3/6450/2011/04، 

أو بالحض���ور الش���خصي لقاع���ة المحكم���ة المذكور أعاله ف���ي التاريخ 

والساعة المحددة أعاله.

إعالن بحل وتصفية شركةإعالن بيع عقار بالمزاد العلني
شركة ترانس اريبيان ديفليمنت

سجل تجاري رقم 8650

بناء على قرار الس���اهمين في شركة ترانس اريبيان ديفليمنت المسجلة على القيد 
رقم 8650، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/  ميرزا ابراهيم سلمان حسن 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39626280 )973+(
m.almarzooq@alatheerconsulting.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى ق���رار المالك في ش���ركة دريم لغس���يل الرمال ش.ش.و المس���جلة تحت 
رق���م 72075، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/  جمال عب���دهللا محمد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39803000 )973+(
support@dtconsultancy.net :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة دريم لغسيل الرمال ش.ش.و

القيد: 72075 

 تاريخ: 8/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

اصحاب شركة المذكورة المسجلة بموجب القيد رقم 117732، طالب تغيير اسم 

ش���ركة  ترس���ت بوينت للمحاس���بة واالستش���ارات تضامن لصاحبها يوس���ف احمد 

العشيري وشريكه إلى لييد للمحاسبة واالستشارات شركة تضامن بحرينية

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت إليها  
الس���يدة زه���راء الس���يد عدن���ان نعم���ة خليل احم���د صاحبة ش���ركة المغ���ادرون 24 
للحج���وزات ش.ش.و لمالكته���ا زهراء الس���يد عدن���ان نعمة خليل احمد المس���جلة 

بموجب القيد رقم 39338، طالبين تغيير االسم التجاري للشركة من 
المغادرون 24 للحجوزات ش.ش.و لمالكتها زهراء السيد عدنان نعمة خليل احمد

Departure 24 for Reservations S.P.C owned by zahra sayed adnan nama khalil ahmed
الى المغادرون 24 للسفر والسياحة ش.ش.و

Departure 24 Travel and Tourism S.P.C
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير اسم ترست بوينت للمحاسبة واالستشارات 
تضامن لصاحبها يوسف احمد العشيري وشريكه

القيد: 117732 

 تاريخ: 8/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )44599( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة المغادرون 24 للحجوزات 
ش.ش.و لمالكتها زهراء السيد عدنان نعمة خليل احمد

القيد: 39338 

 تاريخ: 3/4/2019

األربعاء 10 أبريل 2019 - 5 شعبان 1440 - العدد 3830 12
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )37054( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
فلتر أكوا برو بحرين تريدنغ ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
باعتب���اره   PULAYATTU PARAMBIL KOCHUMON MUHAMMED  / الس���يد 
المصفي القانوني لشركة فلتر أكوا برو بحرين تريدنغ ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات 
مس���ؤولية محدودة بموجب القيد رقم 108362، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية 
الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -30320( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدهللا احمد حسن الرومي

االسم التجاري الحالي: استراحة الرومي للنباتات والزهور
االسم التجاري: استراحة الرومي في آي بي

قيد رقم: 2-83797

قيد رقم: 5-87199قيد رقم: 83797-3

10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -30216( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -12693( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدهللا احمد حسن الرومي

االسم التجاري الحالي: قصر الرومي لألمنيوم واللحام والفبركة
االسم التجاري الجديد: ورشة قصر الرومي في اي بي

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زبيدة ايمن وجيه صالح نزال

االسم التجاري الحالي: دارغون ليدي للفنون والترجمة
االسم التجاري المطلوب: عبر للفنون والترجمة

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: نش���اط الترجم���ة النحاتي���ن، الرس���امين، رس���امي 
الكارتون، النقاشين وغيرهم

7/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -48132( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 81451

اسم التاجر: انيسة محمد عبدهللا الفردان
االسم التجاري الحالي: إتيرنل ستايل بوتيك
االسم التجاري المطلوب: إتيرنل ستايل هوم

النشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة

27/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -39737( طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

7/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -44997( طلب رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 47024-1

اسم التاجر: غالب علي حسن انجنير
االسم التجاري الحالي: بيتلز لتلميع السيارات

االسم التجاري المطلوب: انجنير كاستمز للسيارات
النش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: غس���يل وتلمي���ع الس���يارات صناع���ة جمي���ع انواع 
تنجيدات الس���يارات تجارة/بيع المركبات ذات المح���ركات تجارة/يبع قطع غيار 

المركبات ذات المحركات وملحقاتها إصالح المعدا االلكترونية االستهالكية

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 18654-2

اسم التاجر: فريد علي ضيف البناء 
االسم التجاري الحالي: مؤسسة فريد ضيف لمقاوالت البناء

االسم التجاري المطلوب: مؤسسة قمة الفن للمقاوالت
النشطة التجارية المطلوبة: تشييد المباني

بن���اء على الش���ركاء ف���ي يوروس���تار البحرين ذ.م.م المس���جلة تحت رق���م 95322، 
بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  مؤسس���ة االعتماد االستشارية، مصفية 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مؤسسة االعتماد االستشارية )عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس(

رقم الموبايل: 39622852 )973+(
shams@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
يوروستار البحرين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 95322
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عواصم - أ ف بواشنطن ـ وكاالترام اهلل ـ وفا

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن 
االنتخابات  سير  يتابع  أنه  الثالثاء،  أمس 
في إسرائيل، مؤكًدا أن أيدي الفلسطينيين 
ــن يــفــرطــوا  ــ ــكــنــهــم ل مــــمــــدودة لـــلـــســـالم ل

بحقوقهم.
الرسمية  الفلسطينية  “وفــا”  وكالة  ونقلت   
كل  نتابع  “نحن  قوله:  عباس  الرئيس  عن 
شيء يحدث في العالم، وبالذات ما يجري 
عند جيراننا، وكل ما نأمله أن يسيروا في 

الطريق الصحيح للوصول إلى السالم”.
ــســالم  ــيــفــهــمــوا أن ال ــاس: “ل ــبـ ــاف عـ ــ وأضــ
وبالتالي  أجمع،  وللعالم  ولهم  لنا  مصلحة 
الــمــفــاوضــات، وأيدينا  إلــى طــاولــة  لــيــأتــوا 
نفّرط  لن  ولكن  للمفاوضات  دائًما ممدودة 

بحقوقنا”.
 وبشأن ما يسمى بـ “صفقة القرن”، أكد 

ترفضها  فلسطين  أن  ــا عــبــاس  ــ ــه ــ ألن
ــا الــتــي  ــاوز حــقــوقــن ــجـ ــتـ “تـ
ــشــرعــيــة  ــا ال ــنـ شـــرعـــتـــهـــا لـ

الدولية”.
وأضاف: “إذا قبلوا بالسير حسب الشرعية 
أجل  فأيدينا ستبقى ممدودة من  الدولية 
الوصول إلى السالم، وإذا لم يرغبوا فنحن 
بــاقــون، نحن هنا صــامــدون، نحن هنا  هنا 
شاء  إن  عليه  نحصل  حتى  بحقنا  نطالب 

هللا في أقرب وقت ممكن”.
وجاء هذا التصريح أثناء حضور الرئيس 
عالج  قسم  افــتــتــاح  مــراســم  الفلسطيني 
المستشفى  فــي  واألورام  الـــدم  ــراض  أمــ

االستشاري العربي، في رام هللا.
ــي اإلســـرائـــيـــلـــيـــون بــأصــواتــهــم في  ــدلـ ويـ
الــواحــد  للكنيست  تــشــريــعــيــة  انــتــخــابــات 
داخــل  للفلسطينيين  ويــحــق  والــعــشــريــن. 
الــيــهــود.  مــثــل  بالتصويت  إســرائــيــل 
ويبلغ عدد الفلسطينيين في 
الداخل 1,2 مليون شخص، 
من   %  17,5 يناهز  مــا  أي 

سكان إسرائيل.

أشاد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
أمس الثالثاء، بـ”العمل العظيم” لنظيره 
وذلك  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري، 
خالل استقباله في البيت األبيض للمرة 

الثانية.
ــال تــرامــب بــحــضــور الــســيــســي في  وقــ
يقوم  أنــه  “أعتقد  البيضاوي:  المكتب 

بعمل عظيم”.
الــعــالقــات بين مصر  “لــم تكن  وأضـــاف 
والواليات المتحدة جيدة كما هي عليه 

اآلن”.
إن  للصحفيين  أيـــًضـــا  تـــرامـــب  وقــــال 
ترامب  سيناقشها  مهمة  ــوًرا  أمــ هــنــاك 
عسكرية  بقضايا  تتتعلق  والــســيــســي 

وبالتجارة.
وكان مسؤول كبير في 
قد  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

تــرامــب  إن  قــــال 
ســــيــــنــــاقــــش مـــع 

ضيفه الــتــوتــرات فــي الــشــرق األوســط 
واألمـــــــــن بــــاإلضــــافــــة إلــــــى اإلصــــــالح 
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مــــصــــر. ووصـــــف 
زيارة  األميركية  اإلدارة  في  مسؤولون 
الرئيس المصري لواشنطن بالهامة، التي 
تعكس عالقات استراتيجية قوية. وعن 
أنشطة جماعة اإلخوان اإلرهابية، أشار 
ترامب  الرئيسين  أن  إلــى  المسؤولون 
والسيسي لديهم نفس القلق من أنشطة 
تلك الجماعة. وكان الرئيس المصري قد 
التقى بمقر إقامته بالعاصمة األميركية 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  واشــنــطــن وزيـ
مــايــك بــومــبــيــو، وتــنــاول 
الثنائية  العالقات  اللقاء 
وتطورات  البلدين  بين 
األوضـــــــــــــــــــــاع 
ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.

لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  أعلن 
أمس  ســالمــة،  غــســان  ليبيا،  فــي  المتحدة 
بين  الــوطــنــي”  “الملتقى  إرجـــاء  الــثــالثــاء، 
المرتقب  مــن  كــان  الــذي  الليبية  األطـــراف 
عقده من 14 إلى 16 أبريل في وسط غرب 

ليبيا، الى أجل غير مسمى.
ــا نــقــلــت فـــرانـــس بــــرس، فــإن  وبــحــســب مـ
جرى  الليبية  لــألطــراف  الوطني  الملتقى 
تأجيله بسبب المعارك الجارية في جنوب 

العاصمة.
وقال سالمة: “ال يمكن لنا أن نطلب الحضور 
ُتَشّن”،  والغارات  ُتضَرب  والمدافع  للملتقى 
مؤكًدا تصميمه على عقد الملتقى الوطني 
ــرع وقـــت مــمــكــن”. وأطــلــق  ــأسـ الــلــيــبــي “وبـ
عملية  أيــام  قبل  الليبي  الوطني  الجيش 
العاصمة  تحرير  بهدف  الكرامة”  “طــوفــان 
طرابلس من قبضة الميليشيات اإلرهابية، 
فيما حاولت طائرات تابعة لحكومة الوفاق 
استهداف قوات للجيش في محاور القتال. 

السياسة  ذلــك، دعت مسؤولة  في غضون 
فيدريكا  األوروبــي،  االتحاد  الخارجية في 
موغيريني، االثنين، إلى هدنة إنسانية في 
الوقت  المفاوضات، في  إلى  ليبيا والعودة 
الذي تشهد فيه البالد حرًبا على الجماعات 
ــمــتــطــرفــة. وحــثــت مــوغــيــريــنــي الــقــادة  ال
عسكري،  تصعيد  أي  تجنب  على  الليبيين 
وزراء  يــؤيــد  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  إن  قــائــلــة 
خارجية االتحاد األوروبي، الذين يعقدون 
ا اليوم في لوكسمبورغ، هذه  اجتماًعا عاديًّ
قد  الليبي،  الوطني  الجيش  الدعوة. وكان 
على  الكاملة  بسط سيطرته  االثنين،  أعلن 

الــذي  الــيــرمــوك،  يعد من معسكر 
في  المعسكرات  أكبر 
واستحوذ  العاصمة، 
كبيرة  كميات  على 

الذخائر  من 
واآللـــــيـــــات 

بداخله.

إرجاء المؤتمر الوطني لألطراف الليبيةترامب يشيد بـ “العمل العظيم” للسيسيعباس: أيدينا ممدودة للسالم

عواصم ـ وكاالت الجزائر ـ وكاالت

ــارات الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــفـ اعــتــبــرت سـ
أنه  الثالثاء،  أمس  والنرويج،  وبريطانيا 
آن األوان للسلطات السودانية كي تعرض 
“خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية” 
ــتــظــاهــرات ضـــد الــنــظــام  فـــي مــواجــهــة ال
البالد منذ أشهر. في حين  التي تشهدها 
األمــة  المهدي زعيم حــزب  الــصــادق  قــال 
الرئيسي  المعارضة  حــزب  وهــو  القومي 
قتلوا  شــخــًصــا   20 نــحــو  إن  بـــالـــســـودان 
وأصــيــب الــعــشــرات فــي هــجــمــات نفذت 
على  الماضي  السبت  منذ  يــوم  كل  فجر 
يد ”مسلحين ملثمين“ على اعتصام أمام 
المهدي  الخرطوم.ودعا  في  الدفاع  وزارة 
عسكرية  لقيادة  السلطة  ”تسليم  إلــى  أيــًضــا 
الشعب  ممثلي  مع  للتفاوض  مؤهلة  مختارة 
السالم  لتحقيق  المؤهل  الجديد  النظام  لبناء 

والديمقراطية“. 
يكمن  األمثل  الحل  أن  المهدي  الصادق  وأكــد 
النظام  بتنحي  الشعب  لمطالب  باالستجابة 

ورئيسه.
ونّوه المهدي في معرض حديثه إلى أن قوى 
ــيــوم وفــي  الــمــعــارضــة الــســودانــيــة مــوحــدة ال

أفضل حاالتها.
ــال الــمــهــدي: “لـــم تــقــّدم أيـــة جــهــة أجنبية  وقـ

مساعدة للمحتجين”.

دعا  قــد  الــســودانــيــيــن  المهنيين  تجمع  وكـــان 
االنتقال  ترتيبات  تبحث  لمفاوضات  الجيش 
سابق،  وقــت  فــي  التجمع  وأعــلــن  السياسي. 
مقر  أمـــام  اعتصامهم  تفريق  مــحــاولــة  فشل 
الجيش فتح  أن  ــى  إل الــعــامــة، الفــًتــا  الــقــيــادة 

بوابات القيادة لحماية المتظاهرين.

الثالثاء،  الجزائريين، أمس  احتشد آالف 
في شوارع العاصمة الجزائرية احتجاًجا 
ــمــان رئـــيـــس مجلس  ــرل ــب عــلــى تــعــيــيــن ال
األمة، عبد القادر بن صالح، رئيًسا مؤقًتا 
فض  الشرطة  حــاولــت  وقــت  فــي  للبالد، 

المظاهرات.
اآلالف  عــــشــــرات  ــقـــطـــات  لـ ــرت  ــ ــهـ ــ وأظـ  
الجزائر،  يتظاهرون في شوارع عدة من 
احــتــشــد اآلالف وســـط ساحة  فــي حــيــن 
الغاز  األمــن  أطلق  حيث  المركزي،  البريد 

المسيل للدموع وخراطيم المياه.
 بــيــد أن الــمــتــظــاهــريــن، الــذيــن أطــاحــوا 
السلطة،  في  عقدين  نحو  بعد  برئيسهم 
في  السياسي  بالهرم  بــاإلطــاحــة  طالبوا 
صالح،  بــن  ذلــك  فــي  بما  بالكامل،  الــبــالد 
رئيس مجلس األمة والحليف المقرب من 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ــّظـــم االحـــتـــجـــاج الــطــالبــي الــثــالثــاء،  ونـ
ــمــان، وانــتــقــلــت  ــبــرل ــرار ال لــيــتــزامــن مـــع قــ

واحــدة  ساعة  خــالل  هناك  إلــى  الشرطة 
مــن اإلعــــالن، واســتــخــدمــت قــنــابــل الــغــاز 
وهراوات لتفريق آالف المتظاهرين، وفق 

ما ذكرت “أسوشيتد برس”.
اختار  الــجــزائــري،  الــدســتــور  ينص  وكــمــا 
ــمــان بـــن صـــالـــح لــيــشــغــل الــمــنــصــب  ــرل ــب ال
الشاغر لمدة 90 يوًما كحد أقصى، لحين 

إجراء انتخابات جديدة، لكن المحتجين 
يريدون شخصية من خارج النظام لتولي 

هذه المهمة.
بواجب وطني  ملزم  إنه  بن صالح  وقال 
المتمثلة  الثقيلة  المسؤولية  هذه  لتحمل 
في قيادة عملية انتقالية، تسمح للشعب 

الجزائري بممارسة سيادته.

جانب من االحتجاجات المتواصلة في السودان

االحتجاجات تأتي بعد تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبالد

الصــادق المهــدي: الحــل األمثل تنّحــي النظام ورئيســه األمــن يطلــق قنابل الغــاز فــي محاولة لفــض االحتجاج
قوى غربية تدعو النتقال سياسي في السودان مظاهرات حاشدة بالجزائر رفًضا لبن صالح

القاهرة - وكاالت

بيروت ـ وكاالت

26 آخــريــن،  7 أشــخــاص وأصــيــب  قتل 
أمس الثالثاء، في تفجير انتحاري نفذه 
بمدينة  عــاًمــا   15 العمر  مــن  يبلغ  طفل 

الشيخ زويد بشمال سيناء.
في  المصرية  الداخلية  وزارة  وقــالــت 
بيان إنه وأثناء قيام قوة أمنية بإجراء 
بدائرة  السوق  بمنطقة  تمشيط  عملية 
قسم شرطة الشيخ زويــد، قام شخص 
انتحارى يبلغ من العمر حوالي 15 عاًما 

بتفجير نفسه بالقرب من القوة األمنية.
الــحــادث أسفر عــن مقتل  وأضــافــت أن 
ــن مــقــتــل ثــالثــة  ــالً عــ ــضـ ضـــابـــطـــيـــن، فـ
العمر  من  يبلغ  طفل  أحدهم  مواطنين 
“6” ســنــوات، بــاإلضــافــة إلــى إصــابــة 26 

شخًصا، تم نقلهم للمستشفى.
لتنظيمات  تــابــعــة  ــات  حــســاب وذكـــــرت 
واسمه  داعشي  االنتحاري  أن  إرهابية 

الحركي أبو هاجر المصري.

انفجرت، أمس الثالثاء، سيارة ملغومة واحدة على األقل في مدينة الرقة السورية 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

 وذكرت مواقع إخبارية كردية أن لغًما انفجر تلته سيارتان ملغومتان مما أوقع عدًدا 
من القتلى، فيما ذكرت صفحة “الرقة تذبح بصمت” على موقع فيسبوك، أن سيارة 
انفجرت بالقرب من نزلة فرن األمير بمنطقة مشفى الطب الحديث في شارع النور 
غربي مركز مدينة الرقة، مشيرة إلى أن االنفجار تسبب بمقتل 10 أشخاص بينهم 
أطفال ونساء وإصابة آخرين. وفي وقت سابق الثالثاء، وقع تفجير انتحاري قرب 
مدينة الشدادي في ريف الحسكة )شمال شرق( الجنوبي أثناء مرور رتل للتحالف 

الدولي من دون أن يسفر عن وقوع خسائر، وفق المرصد.

7 قتلى بينهم ضابطان بتفجير انتحاري في سيناء

سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في الرقة

international
@albiladpress.com

الرياض ترحب بتصنيف الحرس 
الثوري منظمة إرهابية

عّبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
عن ترحيب المملكة العربية السعودية 
بتصنيف الواليات المتحدة األميركية 

للحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية.
 ونّوه المصدر بالقرار األميركي، معتبًرا 

إياه خطوة عملية وجادة في جهود 
مكافحة اإلرهاب، مشيًرا إلى أن هذا 

القرار يترجم مطالبات المملكة المتكررة 
للمجتمع الدولي بضرورة التصدي 

لإلرهاب المدعوم من إيران.
 كما شّدد في ختام تصريحه على 

ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقًفا 
حازًما بالتصدي للدور الذي يقوم به 

الحرس الثوري اإليراني في تقويض 
األمن والسلم الدوليين.

دبي ـ العربية نت
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اعتبــر المبعــوث األميركــي الخــاص بإيــران وكبيــر مستشــاري السياســات لوزيــر 
الخارجيــة برايــان هــوك تصنيــف الواليــات المتحــدة الحــرس الثــوري اإليرانــي 
منظمــة إرهابيــة خطــوة غير مســبوقة فــي الجهود األوســع التي تبذلهــا الواليات 

المتحدة لمواجهة حملة اإلرهاب الفتاكة التي تشنها إيران حول العالم.

ــال هـــوك، فــي إيــجــاز صــحــافــي عبر  وقـ
سيكون  التصنيف  “إن  أمـــس،  الــهــاتــف 
له تأثير مالي وتأثيرات أخرى يفرضها 
الضغط  ــادة  ــ زي لــنــا  وسيتيح  الــقــانــون، 
وحرمانه  الــثــوري  الحرس  على  المالي 
العام  االدعـــاء  إنــه يمّكن  ــوارده.  مــ مــن 
متعلقة  دعـــــاوى  ــع  رفــ مـــن  األمـــيـــركـــي 
باإلرهاب بشكل أكثر فعالية ضد مؤيدي 

وممثلي الحرس الثوري اإليراني”.
وأضاف المبعوث األميركي أنه بموجب 
التصنيف أصبح تقديم أي شخص عن 
الحرس  إلى  أو موارد  قصد دعما ماليا 
مشيرا  الفيدرالية،  الجرائم  من  الثوري 
إلى أن هذا يبعث رسالة إلى بقية العالم 
تجاريا  مؤسسة  أي  تعامل  بأن  مفادها 

مع إيران سيضر بوضعها المالي.
وقال هوك إن النظام اإليراني مسؤول 
عــن إطـــالق الــصــواريــخ مــن اليمن ضد 

 1981 الــعــام  منذ  ويــحــاول  السعودية، 
ال  وتدخالته  البحرين،  استقرار  زعزعة 
من  وغيرها  وسوريا  لبنان  في  تتوقف 
الصعب  من  أنــه  على  مشددا  المناطق، 
مع  مستقر  أوســط  شــرق  تخيل  للغاية 

وجود نظام إيراني قوي.
وصرح منسق مكافحة اإلرهاب بوزارة 
الخارجية األميركية السفير ناثان سيلز 
بأن أكثر من 608 جنود أميركيين قتلوا 
ــوات  ــرانـــي وقـ ــدي الــنــظــام اإليـ عــلــى أيــ
ــي فــي حــرب  ــرانـ الــحــرس الـــثـــوري اإليـ

العراق.
خطوة  هــو  التصنيف  “إن  سيلز  وقـــال 
للحد من خطر تعرض مزيد من  أخرى 
الجنود األميركيين للقتل على يد اللواء 
يديرها  التي  واألعمال  سليماني  قاسم 
مــع الــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي وفيلق 

القدس”.

ــي  ــ األوروب االتــحــاد  أن  سيلز  ــح  وأوضــ
أكثر  وصربيا  كازاخستان  مــع  يتعامل 
إيــران تأتي  إلــى أن  إيـــران، مشيرا  من 
في المرتبة 32 بين الشركاء التجاريين 
لالتحاد األوروبــي، وبالتالي هي ليست 

ا لالتحاد. سوًقا مهمًّ
وأكد المسؤوالن األميركيان أنه ال يمكن 
الحفاظ على السالم واألمن واالستقرار 
إضــعــاف  األوســــــط دون  الـــشـــرق  فـــي 

أملهما  عـــن  وعـــبـــرا  الـــثـــوري،  الـــحـــرس 
خطوات  األوروبــــي  االتــحــاد  يتخذ  أن 
التي  والكيانات  األفـــراد  بشأن  مماثلة 
اإليــرانــيــة،  الــصــواريــخ  بــرنــامــج  تسهل 
مشددين على ضرورة مواصلة الضغط 
ــنــظــام اإليـــرانـــي وزيـــــادة كلفة  عــلــى ال
والقمع  الــخــارج،  فــي  اإلرهــابــيــة  أعماله 
الذي يمارسه بحق الشعب اإليراني في 

الداخل.

واشــنطن: تعامل أي مؤسســة تجاريا مع إيران يضر بوضعها المالي

وقف إرهاب الحرس الثوري بحرمانه من الموارد

برايان هوك وناثان سيلز 

رفض المرشد اإليراني، علي خامنئي، تصنيف أميركا للحرس الثوري منظمة  «
إرهابية. وقال خامنئي، أمس الثالثاء، إن الحرس واجه األعداء في الداخل 

والخارج، وذلك إقرار ضمني بتدخالت الحرس الثوري الخارجية في شؤون 
دول إقليمية وغير إقليمية. وقال خامنئي لمجموعة من أعضاء الحرس 

الثوري إن الحرس “في طليعة مواجهة أعداء ثورتنا )عام 1979( ودافع دائًما 
عن البالد.. أميركا فشلت في وقف تقدمنا”. من جانبه، حّذر رئيس أركان 

القوات المسلحة اإليرانية، أمس الثالثاء، القوات األميركية في المنطقة من 
رد “صارم” بعد يوم من تصنيف واشنطن الحرس الثوري اإليراني منظمة 
إرهابية. ونقلت وكالة أنباء فارس عن قوله “الجمهورية اإلسالمية وأمتها 

القوية المهيبة لن تسكت بالتأكيد على هذا القرار األحمق. إذا ارتكبت 
القوات األميركية في غرب آسيا... أي خطأ فسوف نرد بصرامة”. بدوره، 

رفض قائد الحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري تصنيف واشنطن 
قوته منظمة إرهابية، وقال أمس إن الحرس سيزيد قدراته العسكرية. 

ونقل التلفزيون اإليراني عن جعفري قوله “هذه الخطوة األميركية مضحكة 
تماًما ألن الحرس الثوري في قلوب الشعب.. الحرس الثوري سيزيد قدراته 

الدفاعية والهجومية في العام المقبل”.

طهران تحّذر الجيش األميركي من “رد صارم”

طهران ـ وكاالت

شارون جوزيف



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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لعبة النفط والدم الليبي
النفــط الليبــي أغلــى وأنظــف أنــواع الزيــوت بالعالــم، وهــو مــا يغــري الغــرب 
األوروبــي واألميركــي باســتخدام كل الوســائل للحيلولــة دون تمكــن الجيش 
الوطنــي الليبــي بقيــادة المشــير خليفــة بــن قاســم حفتــر من حســم الفوضى 
والقضــاء علــى المليشــيات المســلحة بقيــادة فؤاد الســراج الــذي يرعى قادة 
المليشــيات بحكومــة مزيفــة شــكلتها األمم المتحــدة بغفلة مــن الزمن لحفظ 
الفوضى وليســتمر تدفق النفط الليبي المســروق، بوجود ما ُســمي بـ “حكومة 
الوفاق” بقيادة السراج وهو لعبة ودمية نكرة بيد بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، 
فاللعبــة مفضوحــة والغــرب الــذي يزعــم محاربتــه اإلرهاب هو فــي ليبيا أكبر 
داعم لإلرهاب من خالل دعم ميليشــيات الســراج ضد إرادة تحرير ليبيا من 
المليشــيات، ففــي الوقــت الــذي يخــوض فيــه الجيــش الوطنــي الليبي حرب 
تحرير طرابلس من حكم داعش والقاعدة نشهد محاوالت لاللتفاف على هذه 
المحاولــة الوطنيــة التي يســاندها الشــعب الليبي وخصوصا ســكان طرابلس 
الذين عانوا ويالت الفوضى وجرائم المليشــيات التي يرعاها الســراج، كيف 

نصدق هذا الغرب حين يزعم محاربته اإلرهاب بالوقت الذي يرعاه؟
هــذا مــن جهــة، أمــا الطامــة الكبرى فهــي رعاية قطــر بصورة مباشــرة وبدعم 
مفضــوح إعالميــًا ولوجســتيًا وأكثــر هذه المليشــيات، وهناك تركيــا أردوغان 

طبعًا التي ســبق أن فتحت جســرًا باألسلحة للميليشيات المسلحة اإلخوانية 
ومازالــت لــوال صــد قــوات المشــير حفتــر للكثيــر من تلــك المحــاوالت، ولفهم 
عالقــة قطــر بتركيــا بالغــرب بالفوضــى فــي ليبيــا لنتأمــل التنســيق والتفاهم 
الســري والعلنــي فــي تحالــف القوى الشــيطانية التي ال يهمها الــدم الليبي وال 
خسارة وطن وشعب، بل كل ما يهم النفط وموقع القدم حتى لو ذهبت ليبيا 
للجحيــم، أيــة قــوى شــيطانية تلــك التي أصبحت مســتعدة لتدمير الشــعوب 
واألمــم وســفك دمــاء األبريــاء وتبديد ثــروات األمة كلها ألجــل عيون الغرب 

الذي كل ما يهمه هو مصالحه ونفوذه؟
فهمنــا الحلــف القطري التركــي الغربي بدعم المليشــيات الليبية لكن يبقى أن 
نفهــم صمــت أغلــب الــدول العربيــة التــي هــي باألســاس مســتهدفة ذاتها من 
نفس هذا الثالوث، هناك من يزعم أن هذه الدول تدعم الوحدة الليبية وهي 
كذبــة، وهنــاك مــن يقــول إن هــذه الدول تدعــم حفتر ســرًا وهذا غيــر مفهوم 
وواضــح، وهنــاك تكهــن بالكثيــر مــن المواقــف لكــن يبقــى الوضــع العربي كله 
بموقف المتفرج لألســف الشــديد، وحده الجيش العربي الليبي بقيادة خليفة 

حفتر هو سيد الميدان.

تنويرة: إله واحد يكفي، أما عدة آلهة في المكان فذلك خارج المألوف!. «

opinions
@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com
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إشادة ملكية بقيادة سمو 
رئيس الوزراء الحكومة

خالل ترؤس سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفدى حفظه هللا ورعاه الجلســة االعتيادية لمجلس الوزراء 
بقصــر الصخيــر، أشــاد جاللتــه بشــعب البحريــن الوفــي الواعــي، والحكومة 
ذات الخبــرة والحنكــة، والبرلمــان ذي الــروح الشــبابية والحمــاس، وأصــدر 
جاللته حفظه هللا توجيهه الســامي بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من 
االلتزامات واالستمرار في إيجاد البدائل األخرى التي تساعد على مواجهة 
التحديات، مثنيا جاللته على جهود الحكومة ومبادراتها في تبني البرامج 

التي تدعم هذا التوجه.
حكومــة ذات خبــرة وحنكــة يقودهــا ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، 
اســتطاعت تحقيــق تقــدم وتطــور كبيرين علــى مختلف األصعــدة، وأثبتت 
التجارب وعلى مر الســنوات أنها قادرة على تخطي أخطر األزمات وأحرج 
المسارات، وطرح المقترحات الكفيلة والمتجاوبة مع التغيرات والتحديات، 
فســيدي ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه يتميــز بالنظــرة الشــاملة 
والتكامليــة وبعــد النظــر، وخلــق المشــروعات الطموحة فــي كل االتجاهات 

من أجل رخاء وتقدم ورفاه الشعب البحريني،  فسموه حكيم في مواجهة 
التحديــات التقليديــة والجديــدة التــي تفــرض نفســها علــى مجتمعاتنــا وال 
يترك األمر للمصادفات، بل يزيد من التطور والنجاح حجما ونسبة ويعطي 

األولوية القصوى أيده هللا لرفع مستوى معيشة المواطن. 
إن اإلشــادة الملكية بخبرة وحنكة الحكومة تأكيد على قيادة ســيدي ســمو 
رئيــس الــوزراء حفظــه هللا الحكيمــة للحكومــة والتي أســهمت فــي تحقيق 
اإلنجــازات فــي مختلــف الميادين وتعزيز وتعميق مســيرة البنــاء والتطوير 
والنمــاء والرخــاء، ونجاح الخطط والبرامــج الوطنية ذات األهداف القريبة 

والبعيدة من أجل الحاضر المشرق والمستقبل الزاهر.

أما عبارة “شعب واع”، فهي داللة على الروح البحرينية األصيلة والدور  «
الكبير والفاعل للمواطن وجهده وعطائه الالمحدود من أجل السير 

قدما بهذا الوطن الغالي نحو قمم المجد والنماء والتطور، فقد أثبت 
المواطن البحريني سعيه المتواصل للنجاح واتسامه بالجدية والوفاء 

والتالحم وتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار، وهذا ما أعطى البحرين 
التميز والريادة حتى غدت كالنور المشع الذي يضيء العالم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحياة َملهاة...
 وأنت مشغول!

الســريعة؛  المتحركــة  الحيــاة  هــذه  ُتلهينــا  كــم 
بشــؤوننا الخاصــة؛ ومتعلقاتنــا القريبــة، فــال نكاد 
نرى أبعد من أبواب بيوتاتنا، أو غرف مكاتبنا! وال 
نكاد نســأل عــن أرحامنا، وأصدقائنــا، والكثير من 
أحبائنا، الذين نّدعي ونغّلظ األقسام بأنهم صفوة 
الناس لدينا، والذين ُيصادف أن يكون أحُدهم أًبا 
أو أًما! وكم نتعذر بضيق الوقت، والمشقة والجهد 
والتعب فال ُنكّلف أنفســنا الســؤال والزيارة! وتمر 
األيــام بــل الشــهور؛ حتــى تصــدأ قلوبنــا تدريجيا، 
وتحل القســوة، وتشــتغل أنانيــات النفس؛ ليكون 

همنا األوحد هو مساحة أقدامنا فقط!
حيــن تلهيك حياتك الخاصة عــن دفء العالقات 
تلك؛ اعلم أنها أغرقتك حتى أذنيك في مادياتها، 
ومنحتــك كل المبررات الجاهزة والُمعلبة؛ للتعذر، 
والدفــاع، وربما الهجوم! فأنت قد َصّدقَت بالفعل 
تعــي  أن  دون  ومــن  مشــغول(،  مشــغول...  )أنــك 

أو  ضّيعــت  أو  أهــدرت  مــا  مقــدار  تســتوعب  أو 
ســّوفت من وقت؛ فالغارق في المادة بارد.. بارد، 
وإحساســه مــن صقيع، ولــن ُيخّلصه من القســاوة 
أو ينبهــه إليهــا إال صدمــة كبيرة؛ تأتــي بعد )فوت 
الفــوت( وتعــادل خســارة َمــْن يّدعــي حبــه! حينها 
قــد تفتــح عينيــك إلــى حقيقــة مفادهــا: أْن الت 
حيــن مناص؛ فقد ُقضــي القضاء، ولن تنفع جميع 

أشكال وتالوين الندم!
حيــن تجرنــا حياتنــا الدنيــا بعجلتهــا، ونســمح لها 
- كمــا لــو كّنــا مســّيرين ُمجبريــن- أْن تقودنا، دون 
محطة نتوقف عندها؛ لنتفّحص وجهاتنا أو نتأمل 
خط ســيرنا، أو نختار الســبيل أو الطريق - حينها 
- علينــا أْن نعــرف جيــدا أن قلوبنا ُغُلٌف، وأرواحنا 
جامدة، وأنها في حاجة مسيسة إلى الرجوع إلى 
الحضن الدافئ الذي ُيعيد إليها وهجها وحرارتها. 
بــل؛ ُهداها، ورشــدها، إلى حيــث حميمية العالقة 

اإلنسانية التي بعدنا عنها؛ فجفونا! 
إْن ألهتك الحياة؛ فأصبحت ال تسأل عن أم أو أب 
أو أخ أو صديق... إلى زمن وقدره! ال تتباَك حين 
يســقط أحدهــم طريــح فــراش مرضــه، وال تعتب 
علــى المــوت إذا حــّل، وال َتُلــم المقابــر؛ فاإلجابات 
العريــض:  بالخــط  ومعنونــة  لديــك،  مصكوكــة 
)مشــغول(... َفَيــا ليتهــم كانــوا ضمــن أجندتــك أو 

جداول أعمالك المكتظة بكل شيء... إال... ُهْم!!

نحن نعيش الزمن األغبر، بكل معاني  «
الكلمة؛ الزمن الذى نّدعي فيه تمام الرؤية 

والتطور والتفوق السريع، وال شك في ذلك 
وال ريب، غير أنه تقّدم المادة واشتعال 

بريقها، في مقابل تخّلف الروح وخفوتها، قوة 
البصر في مقابل انعدام البصيرة! فإلى أين 

أو متى ستتقاذفنا الحياة وتلهو بنا، ونحن 
ننظر؟!.

د. زهرة حرم 

بالتحديد عيادة من عيادات األسنان، جهاز معالجة األسنان معطوب، 
في حين أن أناسًا أخذوا مواعيد مسبقة، ُيستقبل المريض ليرد عليه 
الطبيــب بــأن الجهــاز معطــوب، وال يمكن عالجــك، وال يمكننا تحويلك 
إلــى غرفــة أخــرى “ألن األطبــاء اآلخرين لــن يرضوا بذلــك”، وفق قول 

الطبيب.
مكتب االستقبال يبدي عدم أهليته لتحويل الموعد في ذات اليوم، مع 
اإلشارة إلى أن المواعيد قد انتهت اليوم، وفي وقت مبكر، والسؤال: 
مــاذا يفعــل أطبــاء عيادات األســنان بعد آخر موعــد صباحي، والذي ال 
يتجاوز العاشرة صباحًا؟ وكيف يتعامل الطبيب مع المرضى أصحاب 
المواعيد وجهاز العالج عاطل عن العمل؟! لماذا َيستقبل المرضى وهو 
غيــر قــادر على تقديم العالج لهم؟! ولمــاذا ال يتم إبالغ المرضى بعدم 
استعداد العيادة الستقبالهم قبل قدومهم متكبدين العناء والمشقة؟!

الطبيــب المنــاوب فــي ذات العيــادة، يعتــب لتأخر المريــض ٢٠ دقيقة 
تقريبــًا، علمــًا أنــه يفترض أن يكــون هذا الموعد آخر موعد في ســجل 
مواعيــد األســنان الصباحيــة، فــي حيــن أن المرضى يحضرون بشــكل 
عــام فــي الوقت المحــدد، وينتظــرون أحيانًا لوقت طويــل حتى يأتي 

دورهم، راضين ومفوضين أمرهم إلى هللا.
أال يفتــرض أن تتخــذ إدارة المركز إجراءات أيســر، كفيلة بأن ال تضيع 
وقــت المرضــى، خصوصــًا إن كان المرضى من األطفال أو كبار الســن؛ 
فالطفــل – مثــالً - يضطــر إلى الخــروج هذه األيام من المدرســة لتلقي 
العالج في فترة االمتحانات، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار، 

ال التهاون واالستخفاف!

إن كان هناك رد مقنع من قبل المسؤولين عن إدارة هذه  «
العملية، وتنظيم العمل في عيادات األسنان في مركز حالة 

بوماهر الصحي، فليدلوا بدلوهم، وليبرروا عدم االكتراث الواضح 
هذا باستقبال المرضى دون جاهزية!.

مركز حالة بوماهر

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

يواجــه نظــام الماللــي موقفــا عصيبــا لــم يســبق أن واجــه مثله أبدا طــوال فترة 
حكمــه، إذ إن مخططاتــه صــارت تفتضــح الواحــدة تلــو األخــرى، وصــار أمــره 
مكشــوفا علــى مختلــف األصعــدة، ولــم يعد بوســعه التحايــل وممارســة أالعيبه 
القــذرة وخــداع الشــعب اإليرانــي وشــعوب المنطقــة والعالــم والتمويــه عليهــم، 
والمشــكلة التــي تجعــل النظام يفقد صوابه وتوازنــه معا، أن المصائب تأتيه من 
كل جانــب، إذ يبــدو أشــبه بذلك الذي يســقط في حفرة عميقــة فيأتيه الماء من 

كل جانب.
نظــام الماللــي وبعــد أن ضيقــت العقوبــات األميركيــة عليــه الخنــاق وجعلتــه ال 
يتمكن من دفع مستحقات عمالئه من حزب هللا اللبناني واألذرع األخرى له في 
بلــدان المنطقــة، صارت شــكاوى عمالئــه ومرتزقته تتصاعد جــراء ذلك، وكارثة 
الســيول التــي اجتاحــت أغلــب المحافظــات اإليرانيــة وخلفــت وراءهــا خســائر 
كبيــرة لشــعب تــكاد الخســارة تصبــح ظال لــه منذ يوم مجــيء هــؤالء الدجالين 
للحكم، لكن، وبفضل الدور التوعوي غير العادي لمنظمة مجاهدي خلق وتمكنها 
مــن توضيــح الحقائــق كما هــي وإثبات تقصيــر النظام القمعي وخيانته الشــعب 
بتســببه فــي كل هــذه الخســائر إلهمالــه المتعمــد والمقصــود للبنيــة التحتية من 
جهــة وتهميشــه المؤسســات التــي تقــوم بأعمــال اإلغاثــة عنــد حــدوث الكوارث 
الطبيعيــة، والمصيبــة أن النظــام وبــدال من أن يقــوم بإغاثة المنكوبيــن فإنه بث 
أجهزتــه القمعيــة في المناطــق المنكوبة لخوفه من منظمــة مجاهدي خلق، فأي 
نظام هذا الذي ينشــغل بمطاردة الوطنيين المخلصين لشــعوبهم ويهمل اآلالف 

من المنكوبين؟
نظام الماللي يواجه اليوم ورطة قاتلة ال يستطيع النجاة منها أبدا والسيما بعد 
أن تــم إغــالق معظــم األبواب بوجهه ولم تعد لديه ســاحات أو مجال لكي يقوم 
بالمنــاورات المخادعــة، لقــد وصــل إلى محطة ال يســتطيع التحــرك منها إال نحو 
هاوية الســقوط التي تنتظره بفارغ الصبر، وإن جوالت المال روحاني وجالوزة 
الحــرس الثــوري ال تســتطيع أن تعالج شــيئا مــن الواقع المأســاوي الكارثي الذي 
صــار الشــعب يعانــي منــه بعــد هذه الســيول، خصوصا أن الشــعب هو باألســاس 
مهموم والمشــاكل تنهال عليه من كل جانب بســبب السياسات المشبوهة لنظام 

الماللي.

الشعب اإليراني وعندما يسخر من النظام ويلعنه وهو يواجه كارثة السيول،  «
فإن النظام صار يعلم أن كل أوراقه احترقت ولم يعد يعني الشعب وأنه 

مهما عمل وحاول وبذل من جهود، فإن الشعب ال يمكن أبدا أن يركن 
ويطمئن إليه خصوصا بعد أن ذاق منه كل أنواع المصائب والمحن، وهو 

كالجراثيم السامة المهلكة التي ال يفيد أي شيء معها سوى اإلبادة. “الحوار”.

ورطة نظام الماللي القاتلة

فالح هادي الجنابي



Sports
@albiladpress.com

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن اإلنجــاز الــذي حققــه منتخــب ألعــاب القــوى في البطولة العربيــة الـ 21 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية الشــقيقة ينســجم مع 
الرعاية المتواصلة التي يوليها عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحركة الرياضية والشبابية في المملكة وتوجيهات 
جاللتــه الســامية بأهميــة التمثيــل المشــرف لمملكــة البحريــن فــي جميــع المحافــل الدولية، وهــي نتيجة دعــم ورعاية جاللتــه  للرياضة 

البحرينية، مشيدا سموه باإلنجاز الذي تحقق بحصول المنتخب على 24 ميدالية ملونة منها 15 ميدالية ذهبية.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلــى أن اإلنجــاز الــذي حققتــه ألعــاب القوى 
يعطينــا  العربيــة  البطولــة  فــي  البحرينيــة 
الحافــز الكبيــر لمواصلــة تحقيــق تطلعــات 
صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  البــاد،  عاهــل 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمد آل خليفة، وأكد سموه أن هذه النتائج 
تؤكد ســير االتحــاد البحريني أللعاب القوى 
علــى اإلســتراتيجية الهادفــة إلــى تحقيــق 
المشــاركات  فــي  الذهبيــة  الميداليــات 

رئيــس  بجهــود  ســموه  مشــيدا  الخارجيــة، 
وأعضاء االتحاد.

وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة أن ألعــاب القــوى البحرينية وبفضل 
المســتمرة  والمتابعــة  المباشــر  االهتمــام 
الشــيخ  ســمو  االتحــاد  رئيــس  جانــب  مــن 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة تؤكــد دائمــا بأنها 
تســير وفــق الخطــة المرســومة التــي يكون 
فــي  البحريــن  مملكــة  تشــريف  أساســها 
المحافــل الخارجيــة، مشــيرا ســموه إلى أن 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة وضع 
التــي  الطريــق  وخارطــة  المتيــن  األســاس 
توصــل األبطال إلى منصات التتويج؛ األمر 

الــذي يؤكد مواصلة االرتقاء برياضة ألعاب 
القوى وتعزيز مكانتها.

وقال ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الحركــة الرياضيــة فــي المملكــة تابعــت 
مســيرتها الواثقــة نحــو تعزيــز المكتســبات 
التــي حققهــا أبطــال البحريــن فــي مختلــف 
البطــوالت، والتــي تجســد المكانــة المتميزة 
الشــبابية  الحركــة  خارطــة  علــى  للبحريــن 
أن  العالــم، مؤكــدا ســموه  فــي  والرياضيــة 
اإلنجــاز الــذي حققــه منتخــب ألعــاب القوى 
يبعــث على الفخر واالعتزاز بقدرة الرياضة 
البحرينية على التميز واإلبداع في مختلف 

المحافل الرياضية.

وكان منتخــب ألعــاب القــوى قــد حقــق فــي 
البطولــة العربيــة الـ 21 أللعــاب القوى للكبار 
ميداليــات فضيــة  ذهبيــة و6  ميداليــة   15
و3 ميداليــات برونزية، واســتطاع أن يظفر 
بالمركــز األول فــي الترتيب العام في إنجاز 
جديــد يضــاف للرياضــة البحرينيــة عموما، 

ورياضة ألعاب القوى خصوصا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد يهنئ باإلنجاز العربي ويشيد بتخطيط االتحاد

إنجاز “القوى” ثمرة دعم جاللة الملك
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الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

المكتب اإلعالمي

فــي إطــار االســتعدادات لبطولــة المغــرب الدوليــة الرابعــة أللعــاب القــوي لــذوي 
العزيمــة، والتي من المقرر أن تســتضيف منافســاتها المغرب خــالل أبريل الجاري، 
نظمــت اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة محاضرة بعنوان )تشــغيل العضلــة(، وحيث 

 .Amy Taylor and Ray Booysen حاضر فيها

بأعمــال  القائــم  الشــاوي  ســارة  وأكــدت 
األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية 
البارالمبيــة  اللجنــة  إدارة  حــرص 
الاعبيــن  تطويــر  علــى  البحرينيــة 
والمدربيــن والفنيين في جميع مجاالت 
نظــرا  الرياضــي؛  والتثقيفيــة  التدريــب 
إلــى مــا تلعبــه مــن دور إيجابــي في رفع 
معنويــات وتحفيــز الى جلــب البطوالت 
واإلنجازات خصوصا قبل المشاركة في 
أفضــل  لتحقيــق  الخارجيــة؛  البطــوالت 
الخارجيــة  البطولــة  هــذه  فــي  النتائــج 
المهمــة وحصد أكبر عدد من الميداليات 

الملونة لمملكة البحرين. 
اللجنــة  توجهــات  علــى  ونوهــت 
الشــيخ  برئاســة  البحرينيــة  البارالمبيــة 
محمــد بــن دعيــج آل خليفة التــي تعمل 
واالهتمــام  الرياضــي  الوعــي  رفــع  إلــى 
وتطويــر  البدنيــة  والتقويــة  باإلعــداد 
المدربيــن والاعبين والفنيين في جميع 
الخطــط  وإعــداد  الرياضيــة  المجــاالت 

التطويريــة طــوال العــام. يذكــر تســتعد 
اللجنــة البارالمبيــة البحرينية للمشــاركة 
الرابعــة  الدوليــة  المغــرب  بطولــة  فــي 
أللعــاب القوي لــذوي العزيمة، والتي من 
المقرر أن تســتضيف منافساتها المغرب 
فــي الفتــرة مــن 21 وحتــى 28 من شــهر 
أبريل الجاري، حيث تعتبر هذه  البطولة 
تأهيليــة لبطولــة العالم التي ســتقام في 

دبي في نوفمبر المقبل.

“البارالمبية” تنظم محاضرة تشغيل العضلة

ــى 24 مــيــدالــيــة ــل ــم ع ــه ــول ــص ــد ح ــع ــرب ب ــعـ الـ ــال  ــطـ أقـــامـــتـــه األولــمــبــيــة ألبـ

استقبــال رسمــي لمنتخــب ألعــاب القــوى

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

يواجــه فريــق باربــار نظيره الدير فــي أولى مباريات المربع الذهبــي لدوري أندية 
الدرجــة األولــى لكــرة اليــد وذلك في تمام الســاعة 6:30 مســاًء علــى صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

مواجهــة الفريقيــن فــي هــذا الــدور هي 
ذاتهــا التــي حدثــت بالموســم الماضــي، 
والتي بلــغ عبرها باربار للمباراة النهائية 
وحصد اللقب على حساب النجمة الذي 
فــاز باألمــس علــى األهلــي فــي المبــاراة 

األولى.
باربــار “حامــل اللقــب” يأمــل أن يحقــق 
الدافــع  ســيكون  الــذي  األول  فــوزه 
اإليجابــي لخوض اللقاء الثاني وحســم 
األمور، واألمر نفســه ألبنــاء الدير الذين 
يريــدون اإلطاحة بباربار واالقتراب من 

حلم النهائي.

لقــاء متوقــع لــه اإلثــارة والنديــة إذا مــا 
ظهــر الدير بالصورة المطلوبة، وبخاف 
ذلك فإن الكفة ستكون لصالح البنفسج 

البرباري من دون شك.

كأس رئيس االتحاد

المبــاراة  والشــباب  االتحــاد  فريقــا  بلــغ 
النهائيــة لمســابقة كأس رئيــس االتحــاد 

لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.
التضامــن  نظيــره  علــى  االتحــاد  وفــاز 
أمــس  يــوم  اإلضافيــة  األوقــات  عبــر 
بنتيجــة )31/33( بعدمــا انتهــى الشــوط 

األول بتقــدم التضامــن )13/16(. وفــي 
الشــباب محطــة  المبــاراة األخــرى عبــّر 
توبلــي منتصــًرا بنتيجــة )26/29( بعدما 
أنهــى المارونــي الشــوط األول متأخــًرا 

.)16/11(
االتحــاد  الفريقــان  ســيلتقي  وبذلــك 
التــي  النهائيــة  المبــاراة  فــي  والشــباب 

ستقام يوم السبت المقبل.

ا لمنتخب ألعاب القوى للرجال والســيدات العائد من جمهورية مصر اثر مشــاركته في البطولة  أقامت اللجنة األولمبية البحرينية اســتقباالً رســميًّ
العربيــة الـــ 21 التــي أقيمــت مــن 3 لغايــة 8 أبريــل الجاري محمالً بالمركــز األول في الترتيب العام بعــد حصوله على 24 ميداليــة منها 15 ذهبية و6 

فضيات و3 برونزيات.

باللجنــة  الرياضيــة  االتحــادات  مديــر  وكان 
األولمبية هشــام البلوشي في مقدمة مستقبلي 
وفــد ألعــاب القــوى برئاســة محمــد جــال نائب 
رئيــس االتحــاد البحريني أللعــاب القوى، حيث 
نقــل البلوشــي للوفــد تحيــات وتهانــي ســعادة 
األميــن العــام للجنــة األولمبيــة محمــد النصــف 
مشــيًدا بمــا حققه األبطال والبطــات من إنجاز 
لــدى  األبطــال  البلوشــي  واســتقبل  مشــرف. 
عودتهــم يــوم أمــس الثاثــاء بمطــار البحريــن 
عــن  البلوشــي  أعــرب  حيــث  بالــورود  الدولــي 
خالــص التهانــي والتبريكات لاتحــاد البحريني 
القــوى بمناســبة تحقيــق هــذا اإلنجــاز  أللعــاب 
العربــي المتميــز والــذي يترجم الرعايــة الكبيرة 

التــي تحظــى بهــا رياضــة “أم األلعــاب” من قبل 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب 
القــوى، رئيــس االتحاد البحرينــي أللعاب القوى 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأكــد البلوشــي أن مــا حققــه أبطــال وبطــات 
البحريــن يعتبــر مصــدر فخــر واعتــزاز وإنجــاًزا 
يعكــس مــا تتمتــع بــه ألعــاب القــوى البحرينيــة 
مــن عناصر بارزة قادرة علــى حمل لواء الوطن 
وتشريف الرياضة البحرينية، مؤكًدا في الوقت 
ذاته بأن ذلك اإلنجاز العربي هو امتداد لمسيرة 
النجاحــات الحافلــة التحــاد ألعــاب القــوى علــى 
الصعيــد اإلقليمي والقــاري والعالمي وأنه يعتبر 

ثمــرة لجهــود مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
الفنيــة  لألطقــم  البــارز  والــدور  القــوى  أللعــاب 
واإلدارية والطبية. وأوضح البلوشي أن اللجنة 
والــذي  العربــي  اإلنجــاز  بهــذا  تعتــز  األولمبيــة 
يجســد بجــاء المكانــة المتميــزة التــي وصلــت 
إليهــا ألعــاب القــوى البحرينية ومــا تزخر به من 
عدائيــن وعداءات قادرين على المنافســة بقوة 
في مختلف البطوالت الخارجية المقبلة، مبدًيا 
ســعادته بالحصاد الوافر من الميداليات الملونة 
ا  التي كسبها منتخبي الرجال والسيدات، متمنيًّ
أللعاب القوى المزيد من النجاحات واإلنجازات 
في المستقبل بما يعزز من مكانة البحرين على 

خارطة الرياضة العالمية.

أســفرت نتائــج ختــام الجولــة 15 لدوري 
الدرجة الثانية لكرة القدم عن فوز مدينة 
عيســى على االتفاق بنتيجة )3/ 1(، وفوز 
االتحاد علــى البحرين بنتيجة )3/ 2(، في 

المباريات التي أقيمت مساء أمس.
علــى ملعــب مدينــة حمــد، ورغــم تقــدم 
االتفــاق بهــدف لاعــب حســن علــي، إال 
أن مدينة عيســى تمكــن من تحقيق عود 
قوية بتســجيله 3 أهداف كان األول عبر 
الاعــب عماد عبدهللا، فيما أضاف زميله 

محمد الشمراني هدفين آخرين.
وعلى استاد األهلي، سجل لاتحاد أحمد 
عابــد )هدفــان( وعلــي حســن، وللبحريــن 

فيصل شوقي وعبدالرحمن سعد.
ويشــير ترتيــب الدوري مع ختــام الجولة 
الصــدارة  فــي  األهلــي  اآلتــي:  إلــى   15

برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، البسيتين 
29 نقطــة مــن 13 مبــاراة، ســترة 28 مــن 
13، مدينة عيسى 25 من 14، االتحاد 24 

مــن 14، البحرين 15 مــن 13، التضامن 7 
مــن 13، قالي 6 مــن 13، وأخيرا االتفاق 

بنقطة واحدة من 14 مباراة.

االتحـــاد والشـــباب يتأهـــان إلـــى نهائـــي كأس الرئيـــس الــثــانــيــة ــة  ــدرجـ الـ لـــــدوري   15 ــة  ــول ــج ال خــتــام 
باربار يواجه الدير في المربع الذهبي فوز مهم لمدينة عيسى واالتحاد

من استقبال منتخب ألعاب القوى

سارة الشاوي

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

الدوليــة  العراقيــة  الحكمــة  تشــارك 
بطولــة  فــي  حمــود  إســماعيل  حــذام 
للريشــة  للتحــدي  الدوليــة  فيتنــام 
الطائــرة، والتي ســتقام في الفترة من 

9 لغاية 14 أبريل الجاري. 

ويأتي اختيار الحكمة العراقية  «
حذام إسماعيل حمود بناء على 

ما تمتع به من خبرة وكفاءة في 
مجال التحكيم، فهي حكم عام 

في العراق، وشاركت في إدارة 
الكثير من البطوالت العربية 

واإلقليمية والقارية والدولية، 
وهي من أبرز الحكام على الساحة 

العربية والدولية.

 حذام 
 في بطولة 

فيتنام للريشة

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

رفــع النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس اتحــاد دول غرب 
آسيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
فوز منتخبنا الوطني أللعاب القوى للرجال والسيدات بالمركز األول في البطولة العربية 
الحادية والعشرين التي اختتمت مؤخرا بجمهورية مصر العربية بعد أن تمكن من حصد 

24 ميدالية منها 15 ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات. 
وأكد سموه بأن هذا اإلنجاز العربي الجديد 
الرياضيــة  بــه الحركــة  يعكــس مــا تحظــى 
فــي المملكــة عمومــا، ورياضــة “أم األلعــاب” 
خصوصــا من دعــم كبير واهتمام من جانب 
القيادة الرشيدة الحريصة دائما على تهيئة 

األجــواء المثالية أمــام المنتخبات الوطنية؛ 
لتحقيــق مثــل هذه اإلنجــازات، والتي تؤكد 
مــن  البحرينيــة  الرياضــة  إليــه  مــا وصلــت 
تطور ونماء. كما أكد ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة أن اإلنجــاز األخيــر أللعــاب 

القــوى البحرينيــة جــاء نتيجة لدعــم ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضة التحاد ألعاب القوى ســمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وتأميــن كافــة 
أســباب الظهــور المتميــز للمنتخــب وصــوال 

إلى تحقيق هذا اإلنجاز العربي. 
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بــاألداء المتميــز الــذي ظهر عليــه العداؤون 
والعــداءات فــي المعتــرك العربي ليســطروا 
إنجــازا جديــدا ســيكتب بأحــرف مــن ذهب 
فــي تاريــخ ألعــاب القــوى البحرينيــة بعدما 
كرروا ذات اإلنجاز الذي حققوه في النسخة 
البحريــن  أرض  علــى  أقيمــت  التــي   19 الـــ 
العــام 2015، منوها بجهود الطاقمين الفني 
واإلداري، والذيــن كانت لهم بصمة واضحة 
فــي تحقيق هــذا اإلنجاز العربي، والذي أكد 

أرض الواقــع تفوق ألعاب القــوى البحرينية 
وريادتها على المستوى العربي. 

وأضــاف “إن هــذا اإلنجــاز أكــد مــن جديــد 
علــى اإلســتراتيجية الناجحــة التــي يتبعهــا 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى للوصول 
بالمنتخبــات الوطنيــة إلــى تحقيــق المزيــد 
مــن اإلنجــازات وتشــريف ســمعة الرياضــة 
البحرينية فــي المحافل الخارجية، متمنين 
بأن يشــكل هــذا اإلنجاز دافعا أمــام تحقيق 
المزيد بما يعزز مكانة البحرين على خارطة 

الرياضة العالمية.

ــن ــوط ــال شـــرفـــوا ال ــ ــط ــ ــالـــد بـــن حـــمـــد: األب خـ

اإلنجاز يعكس تفوق البحرين بأم األلعاب

سمو الشيخ خالد بن حمد

علي مجيدأحمد مهدي

من لقاء االتحاد والبحرين



يغــادر فريــق نــادي البحرين لهوكي الجليد ظهر اليوم األربعــاء الموافق 10 أبريل 2019 إلى 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة؛ للمشــاركة في بطولة دبي الدولية لهوكي الجليد 
2019 المقــرر إقامتهــا فــي إمــارة دبــي فــي الفترة مــن 10 ولغاية 14 أبريل 2019، بمشــاركة 
24 فريقا من مختلف الدول، ويلعب نادي البحرين في المســتوى C الذي يحتوي على فرق 

الهواة والشبه محترفة. 

وتتميــز هــذه البطولــة بمشــاركة نخبــة مــن 
الفــرق القويــة ذات خبــرات كبيــرة في هذه 
الرياضة المميزة، ويطمح فريق نادي هوكي 
الجليــد بالحصــول على مراكــز متقدمة في 

هــذه البطولــة ورفــع رايــة مملكــة البحريــن 
حققــة  الــذي  اإلنجــاز  ومواصلــت  الغاليــة 
فــي العــام الماضــي بحصولــة علــى المركــز 
اإلعــدادات  الالعبــون  أنهــى  وعليــه  األول، 

المتواضعــة علــى صالتــي الظهــران للتزلــج 
علــى الجليــد بالمملكــة العربيــة الســعودية 
وصالــة مركــز أرض المرح بمملكــة البحرين 

الغالية. 
ومــن جانبــه، أعــرب رئيــس مجلــس إدارة 
عبــدهللا  الجليــد  لهوكــي  البحريــن  نــادي 
القاســمي بأن مثل هذه البطوالت يحتاجها 
الفتــرة  فــي  البحرينــي وخصوصــا  الفريــق 

االهتمــام  مــن  قليــال  يحتــاج  كمــا  المقبلــة، 
فــي  والنظــر  والمعنــوي  المــادي  والدعــم 
مواضيعــه حاله كحال باقي الفرق واألندية 
البحرينية والخليجية، حيث أعرب أن مثل 
هــذه البطــوالت تنمــي الخبــرات والمواهب 
لدى الالعبين البحرينيين وتحثهم لتشريف 
فــي جميــع  الغاليــة  البحريــن  مملكــة  اســم 

المحافل اإلقليمية والعالمية.
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البحرين لهوكي الجليد بجزيل الشكر  «

والتقدير إلى جميع الالعبين على ما بذلوه من مجهودات كبيرة خالل األيام 
السابقة استعدادا للمشاركة في هذه البطولة ورفع اسم مملكة البحرين الغالية.

“هوكي الجليد” يشارك في دولية دبي

الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ  اســتقبل 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة 
آل خليفــة بمجلــس ســموه اليــوم، رئيــس 
مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي الشيخ 
بــن خليفــة آل خليفــة وأعضــاء  عبــدهللا 

مجلس اإلدارة.

 وفــي بدايــة اللقاء، رّحب ســموه، برئيس 
الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
الــذي  النــادي  بمســيرة  مشــيًدا  الشــرقي، 
يعتبــر مــن األنديــة العريقــة فــي المملكــة، 
ومــا يمتلكه من نخبة مميزة من الالعبين 
والخبــرة  بالكفــاءة  يتميــزون  الذيــن 

واإلخالص لناديهم، مشــيًدا سموه بجهود 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة، ومــا يقدمــه ســموه 
بأنشــطة  واهتمــام  ومســاندة  دعــم  مــن 

المحافظة الرياضية والثقافية.
رئيــس  قّدمــه  إليجــاز  ســموه،  واســتمع   
مجلــس إدارة نــادي الرفاع الشــرقي حول 
رعايــة  إلــى  الهادفــة  والخطــط  البرامــج 
الشباب وصقل قدراتهم الذهنية والثقافية 
والرياضية، مؤكًدا سموه ضرورة مواصلة 

البحرينيــة،  الرياضــة  يخــدم  بمــا  العمــل 
ويســاهم فــي دفع مســيرة النادي بالشــكل 

الذي يلّبي الطموحات واآلمال.
وأعضــاء  رئيــس  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
مجلــس إدارة نــادي الرفــاع الشــرقي عــن 
شــكرهم وتقديرهــم لســمو الشــيخ خليفة 

بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة محافــظ 
ســموه  دعــم  علــى  الجنوبيــة  المحافظــة 
لفعاليــات وأنشــطة النــادي، وحرصــه على 
تهيئة الفرص للمســاهمة في بناء الصروح 
الرياضية في المملكة، وفتح آفاق العطاء 

للشباب والرياضيين.

أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفــة آل خليفــة أن النادي األهلــي يعتبــر قطبا مهما 
مــن أقطــاب كــرة الســلة ورافدا كبيرا للمنتخبــات الوطنية؛ بوصفه يضم عددا كبير من المواهب الشــابة في اللعبة، مشــيدا بالدور 
اإليجابي الذي يقوم به رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في تحقيق أقصى دراجات التطور والنماء لفرق كرة الســلة بالنادي، 

وجعلها أكثر تنافسية على تحقيق ألقاب المسابقات المحلية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه 
محطاتــه  ثانــي  فــي  األهلــي  النــادي  إلــى 
بأندية العاصمة، حيث التقى خالل الزيارة 
نائــب رئيــس النــادي فريــد طــه  وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة بحضــور أعضــاء مجلــس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة.
التوجهــات  ســموه  ــن  بيَّ الزيــارة،  وخــالل 
المســتقبلية لالتحــاد؛ مــن أجــل مواصلــة 
تنفيــذ إســتراتيجيته الراميــة إلــى تطويــر 
كرة السلة البحرينية وتحقيقها المزيد من 
النجاحــات الفنية واإلدارية، كما أشــار إلى 

الدور الذي تضطلع به األندية الوطنية في 
تنفيــذ اإلســتراتيجية، كمــا اســتمع ســموه 
لشــرح عــن توجيهــات النــادي األهلي نحو 
االرتقــاء الفنــي واإلداري بفرقــه الرياضية 
وتطلعاتــه  كافــة  العمريــة  الفئــات  فــي 
لتحقيــق المزيــد من النجاحــات والتنافس 

على األلقاب المحلية.
وأشــار ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي أن 
النــادي األهلــي يعتبــر ركيــزة أساســية من 
وصاحــب  البحرينيــة  الســلة  كــرة  ركائــز 
مــا  ودائمــا  عريضــة  جماهيريــة  قاعــدة 

يحــرص النــادي علــى تطويــر فرقــه لكــرة 
ومنافســة  بقــوة  حاضــرة  لتكــون  الســلة 
بصــورة حقيقيــة علــى حصــد اإلنجــازات، 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أن  إلــى  مشــيرا 
الســلة يدعــم توجهــات النــادي ويقــف إلى 
جانبــه فــي تنفيــذ خططــه وبرامجــه نحــو 
االرتقاء بلعبة كرة الســلة في النادي؛ األمر 
الــذي يعــود بصــورة إيجابية على مســيرة 
اللعبــة فــي المملكــة، وأشــار إلــى أن اتحاد 
الســلة يقف مع فريــق األهلي ويدعمه في 

بطولة األندية الخليجية في البحرين.

لألنديــة  الزيــارات  أن  إلــى  ســموه  وبيــن 
والتحــاور  للتالقــي  تهــدف  الوطنيــة 
الســلة  كــرة  شــأن  فــي  مباشــرة  بصــورة 
البحرينية واالطالع على مبادرات األندية 
تحقيقهــا  فــي  يســاهم  بمــا  واحتياجاتهــا 

للتطوير المنشود.
النــادي  رئيــس  نائــب  أشــاد  ومــن جانبــه، 
األهلــي فريد طه بالخطوات المثالية التي 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  يتخذهــا االتحــاد 
برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 

خليفة آل خليفة، والتي جعلت كرة السلة 
كافــة،  بمنظومتهــا  متطــورة  البحرينيــة 
مثنيــا علــى زيــارة ســموه للنــادي، والتــي 
اعتبرهــا بمثابــة دفعة قوية نحــو االرتقاء 

باللعبة.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ــال ــ ــبــي الــطــمــوحــات واآلمـ ــا يــل ــم ــرة الـــنـــادي ب ــي ــس ــل لـــدفـــع م ــم ــع مــواصــلــة ال

ســـــمـــــوه يـــــؤكـــــد دعــــــــم اتــــــحــــــاد الــــســــلــــة األنـــــــديـــــــة الـــوطـــنـــيـــة

سمو محافظ الجنوبية يستقبل رئيس “الرفاع الشرقي”

سمـو الشيـخ عيسـى بـن علـي يـزور النـادي األهلـي
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سمو الشيخ عيسى بن علي خالل زيارة النادي األهلي

تأهــل المرشــح األبــرز فريــق جامعــة البحريــن إلــى المبــاراة النهائيــة لبطولــة 
الــدوري الوطنــي للجامعــات لكرة الســلة لفئة الطــاب إثر تفوقــه مجددا على 
منافســه فريــق الجامعــة العربيــة المفتوحــة بنتيجــة ٩٤-٤٩، فيمــا رد فريــق 
الجامعــة األهليــة اعتبــاره بتغلبه على فريق جامعة أمــا الدولية وبنتيجة ٩٨-
٩٦ في الجولة الثانية من منافسات البطولة، والتي أقيمت على صالة جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق.

 فــي المبــاراة األولــى اســتطاع فريــق 
االعتبــار  رد  مــن  األهليــة  الجامعــة 
لهزيمته فــي المواجهة األولى، وتمكن 
من التغلب على منافسه فريق جامعة 
بعــد   ٩٨-٩٦ بنتيجــة  الدوليــة  “أمــا” 
مبــاراة مثيــرة ونديــة بيــن الفريقيــن، 
المواجهــات،  نتيجــة  فــي  ليتعــادال 
ولتقــام مبــاراة فاصلــة لتحديــد هوية 

المتأهل للنهائي بين الفريقين.
وكانــت نتيجــة المواجهــة األولــى قــد 

انتهــت لمصلحــة فريــق جامعــة “أمــا” 
الدوليــة، وبالتالــي تم تحديــد يوم غد 
الخميــس فــي تمام الســاعة السادســة 
والنصف مســاء موعدا إلقامة المباراة 
الثالثــة والفاصلة بين الفريقين، حيث 
يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية التي 

لم تحدد بعد موعدها.
وقد جاءت نتائج أشواط المباراة على 
النحــو التالــي: ٢٦-١٧)األهليــة(، ٢٩-٢٤ 

)األهلية(، ٢٦-٢٣ )أما(، ٢٩-٢٠ )أما(.

وتفوق فريق الجامعة األهلية بنتيجة 
النصــف األول مــن اللقــاء وبفــارق ١٤ 
نقطــة بواقع ٥٥-٤١. وحاول منافســه 
فريــق جامعــة “أمــا” العودة واســتطاع 
مــن تقليــص الفارق إلــى نقطتين، لكن 
لم يتمكن من معادلة النتيجة أو قلبها، 

ليخرج خارجا بفارق نقطتين.
المرشــح  كــرر  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
جامعــة  فريــق  البطولــة  لنيــل  األبــرز 
البحريــن فــوزه وتفوقه على منافســه 
المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  فريــق 
وذلــك بنتيجــة ٩٤-٤٩، حيــث جــاءت 
النحــو  علــى  المبــاراة  أشــواط  نتائــج 
التالي: ٢٥-١٤، ٢٤-٨، ١٩-١٦، ٢٦-١١.

البحريــن  جامعــة  فريــق  فــرض  وقــد 
ســيطرته علــى مجريــات المبــاراة منذ 
بدايتهــا، وبــات مــن الواضــح ترشــحه 
منــذ بدايــة البطولــة لنيــل اللقــب لمــا 

يملكــه الفريق من أبــرز العبي البطولة 
الذيــن يلعبــون لصالــح أنديــة محليــة 
مــع  التعامــل  فــي  الخبــرة  ويمتلكــون 

المباريات.
جامعــة  فريــق  يكــون  الفــوز  وبهــذا 
البحرين قد تفوق على منافســه للمرة 
نفســه  ويعلــن  التوالــي،  علــى  الثانيــة 
كطــرف أول للمبــاراة النهائيــة لبطولــة 
لكــرة  للجامعــات  الوطنــي  الــدوري 

السلة.

اللجنة اإلعالمية

“البحرين” إلى نهائي دوري الجامعات السالوي

من المنافسات

فريق هوكي الجليد

نادي البحرين لهوكي الجليد

مباراة فاصلة 
بين “األهلية” 
و“أما” لتحديد 
الطرف الثاني
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بلــغ فريــق الرفــاع المبــاراة النهائية لكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة بعدما كرر فوزه على 
المنامة )70/ 73( في المباراة الفاصلة للدور قبل النهائي والتي جمعتهما أمس الثالثاء وسط 

حضور جماهيري كبير من أنصار الطرفين.

كاآلتــي:  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 
)األول للرفــاع 18/ 19، الثانــي للمنامة 14/ 21، 
الثالث للرفاع 18/ 26، الرابع للرفاع 13/ 14(. 

وبذلــك ضــرب الرفــاع عصافيــر عــدة بحجــر 
واحــد، أولهــا الوصول لنهائــي كأس خليفة بن 
ســلمان والنهائــي الثاني علــى التوالي، إضافة 
لتجريــد المنامــة من لقبــه الثانــي بعدما فعلها 
في المرة األولى في مســابقة الدوري، وتأكيد 
تفوقــه فــي هذا الموســم الرياضــي كونه أكثر 
فريــق أخــرج المنامــة مــن مولــد المســابقات 
المحلية “بال حمص” ســوى السوبر. وسيالقي 
الرفــاع نظيــره المحــرق فــي المبــاراة النهائية 
يوم الســبت المقبل. ويدين الرفاع بهذا الفوز 
إلــى محترفــه منصــور كاســي الذي ســجل 24 
نقطــة وانواكــو 12 نقطــة ومحمــد كويد الذي 
برز وسجل نقاط الفوز والحسم، إضافة لبقية 
الالعبيــن الذيــن أجــادوا أداءهــم مــن خــالل 

األشواط األربعة دفاعًيا وهجومًيا.

الربع األول

أنهــى الرفاع الربع األول لصالحه بفارق نقطة 
)18/ 19(؛ بفضــل قــوة تركيــز العبيــه الذهنيــة 

في تسجيل النقاط في شباك المنامة.
المنامــة  دفاعــات  تغــول  علــى  عمــد  الرفــاع 
كاســي  منصــور  بهــا  وتميــز  النقــاط،  وإحــراز 
بصــورة كبيرة وبجانبــه انواكو ويونس كويد، 
أيًضــا  كاســي  ومنصــور  كويــد  لمحمــد  وكان 
كفــة  ترجيــح  فــي  ســاهمت  ثالثيــة  رميــات 
فريقهمــا. وفي الجانــب المنامي، كانت الكلمة 
العليــا لالعبــه دي جــي الــذي تفنــن وأبدع في 
تســجيل النقــاط مــن داخــل وخــارج الحلــق، 
وعــاب الفريق رغم ظهوره الجيد في الجانب 
فــي  االســتعجال  الفتــرات،  بعــض  الدفاعــي 

الجانب الهجومي.

الربع الثاني

عــاد المنامــة بقوة فــي األداء الفنــي خصوًصا 
الدفاعــي، الــذي جعلــه يأخــذ زمــام األســبقية 
لصالحــه  الثانــي  الربــع  وينهــي  بالنتيجــة 
)33/ 39(. المنامــة تحســن خــط الدفــاع لديــه 
وظهــر بصــورة جادة وأغلــق المســاحات أمام 
محترفــه  ذلــك  فــي  وتألــق  الرفــاع،  العبــي 
وايــن بصــورة كبيرة الذي تعملــق في الجانب 
وأحمــد  جــي  دي  بجانــب  أيًضــا  الهجومــي 
عزيــز فــي الثالثيــات التــي وســعت الفــارق لـــ 
10 نقــاط إال أن الدقائــق األخيــرة وقــع فــي 
الرفــاع  العشــوائي.  والتصويــب  االســتعجال 
اصطدم بالدفاع القوي للمنامة خصوًصا على 
العبــاه منصــور كاســي وانواكو؛ ليفقــد الكثير 
النقــاط رغــم المحــاوالت كثالثيــة علــي  مــن 

جاســم ومحمد كويد؛ ليتمكن عبر كاســاي من 
التسجيل وتقليص الفارق في آخر الثواني.

الرفاع الثالث

الرفــاع عــاد بقــوة كبيــرة فــي الربــع الثالــث، 

ونجــح بفضــل األداء الذي قدمــه من الخروج 
متقدًما بالنتيحة )57/ 59(.

بدايــة رفاعيــة بالدفــاع القــوي وقطــع الكرات 
النقــاط بشــكل  الســريع وتســجيل  واالرتــداد 
متتــاٍل ليأخــذ التقــدم بالنتيجــة معــواًل علــى 

وانواكــو  كويــد  ويونــس  بوعــالي  محمــد 
تحــت الحلــق ومنصــور كاســاي وســط صيــام 
المنامــة.  واســتعجال وأخطــاء فــي صفــوف 
األخيــر عــاد تدريجًيــا عبــر المتعملــق دي جي 
وويــن؛ ليتمكــن المنامــة مــن مجــاراة الرفــاع 

األخيــرة  الخمــس  الدقائــق  متســاٍو.  بشــكل 
سارت بشكل متكافئ وسط تشابه في األداء 
أن  إلــى  متقــارب  النقــاط  وفــارق  واألخطــاء 

حسمها صباح حسين بنقطتين.

الربع األخير

خطــف الرفــاع نقــاط ونتيجــة الفــوز مــن فــم 
المنامــة عبــر الثوانــي األخيــرة القاتلــة بأيــدي 

محمد كويد؛ ليخرج فائًزا )70/ 73(.
ومتشــابهة  قــوي  بشــكل  الفريقــان  وظهــر 
بصورة كبيرة في األداء والنتيجة المتقاربة 
بــادئ  فــي  جــي  ودي  وايــن  وبــرز  بينهمــا، 
األمــر مــن جانــب المنامــة، ومنصــور كاســي 
الرفــاع؛  فــي  بالثالثيــات  بوعــالي  ومحمــد 
فــي دوامــة االســتعجال  الفريقــان  ليدخــل 
والصيــام واألخطــاء، وتدخــل المبــاراة فــي 
دقائقها وثوانيها األخيرة المصيرية التي لم 
ُيحسن المنامة التعامل معها كتصويب وين 
ونــوروز من خــارج الحلق فيمــا الرفاع لعب 
بدهــاء محمــد كويــد الــذي ســجل نقطتيــن 
مــن خــارج الحلق ونقطــة إضافية من خطأ؛ 

لينتهي اللقاء. جانب من اللقاء

لقطات من فرحة الرفاعيين

زئير “أسود الحنينية” ُيسقط الزعامة المنامية
السلة ــرة  ــك ل ســلــمــان  بــن  خليفة  ــأس  كـ نــهــائــي  ويــبــلــغ  ــوزه  ــ ف ــرر  ــك ي الـــرفـــاع 

اختتمت يوم األحد الماضي مباريات الجولة 15 من منافسات القسم الثاني لمسابقة دوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث أصبح صراع صدارة الترتيب بالمسابقة على أشده 
بين فريق نادي الرفاع وفريق نادي المنامة، واللذين يتشــاركان الصدارة برصيد 31 نقطة. 
فتعــادل الرفــاع مع الشــباب فــي هذه الجولة منــح المنامة فرصة معادلة النقــاط، بعد فوزه 
على حساب الحالة، ليصبح الفارق بين الفريقين بأفضلية رفاعية على مستوى األهداف. 

يواصــل  النجمــة  نــادي  فريــق  يــزال  وال 
المنافســة واالقتــراب، بعــد أن رفع رصيده 
إلى النقطة 28 إثر فوزه على حساب فريق 
نادي البديع في هذه الجولة. وشهدت هذه 
الجولــة ســقوط فريــق نــادي المحــرق مــن 
أمــام فريــق نادي الحــد. فخســارة المحرق 
أنــه مهمتــه فــي  فــي هــذه الجولــة تعنــي 

الوصــول للصــدارة باتــت شــبه مســتحيله 
بعــد أن أصبــح الفــارق بينــه وبيــن الرفــاع 
والمنامــة 7 نقــاط، فيمــا يحــاول الحــد من 
خــالل هذه النتيجــة االقتراب نحو المراكز  
الثالثــة األولــى بعــد أن رفــع رصيــده إلــى 

النقطة 22. 
بينمــا لــم يجد فريــق نادي الرفاع الشــرقي 

وفريــق نــادي المالكيــة ســوى إنهــاء هــذه 
الجولــة بتعــادل ســلبي تقاســما علــى إثــره 
الرفــاع  خاللهــا  مــن  رفــع  المبــاراة،  نقــاط 
ورفــع   16 النقطــة  إلــى  رصيــده  الشــرقي 

المالكية رصيده إلى النقطة 13.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

صــدارة مشتـركــة بيــن الرفــاع والمنـامــة

من لقاء الرفاع والشباب

18

قال مدرب فريق  «
نادي المالكية 

المدرب الوطني 
المخضرم أحمد 

صالح الدخيل: 
“إن النقاط ليست 

مقياس ألداء 
الفريق، المالكية 

مر بظروف صعبة، ويجب أن نتقبل 
الوضع جيدا. فهناك مباريات متبقية 

سنسعى لالجتهاد فيها وتحقيق النتيجة 
المطلوبة التي تخدم طموح الفريق في 

هذا الموسم”.

ليست مقياسا

قال العب فريق نادي  «
الرفاع الشرقي عبدالله 

الهزاع: “إن ظروف 
التي مر بها الفريق 

في مباراته أمام 
المالكية لم تخدمه 

في تحقيق نتيجة 
إيجابية والخروج 

بنتيجة االنتصار، فالنقطة التي خرج بها يمكن 
أن نطلق عليها نقطة إيجابية رغم أنها لم تكن 
طموح الفريق في هذه الجولة. بقيت للفريق 4 
مباريات يمكن من خاللها التعويض وتحسين 

مركز الفريق في الترتيب العام”.

الظروف لم تخدمنا

قال مهاجم فريق نادي  «
المنامة محمد الرميحي: 

“إن الفريق حقق فوزا 
ثمينا أمام الحالة، والذي 

رفع رصيد الفريق للنقطة 
31 ليشارك من خاللها 

فريق الرفاع في صدارة 
الترتيب العام لفرق المسابقة. الهدف المبكر 

الذي أحرزه الحالة أربك الفريق، ولكن سرعان ما 
عاد الفريق ونجح في تسجيل األهداف والخروج 

من المباراة بهذه النتيجة. وأعتقد أن المنامة 
يمتلك اإلمكانات والخبرات التي تؤهله لتحقيق 

األفضل فيما تبقى من مباريات المسابقة”.

فوز ثمين

قال حارس فريق نادي  «
المنامة عمار محمد: 

“إن الفريق نجح في 
الخروج بنقاط المباراة 

لصالحه، والتي 
تعتبر هي األهم. 

فالالعبون نجحوا 
في تطبيق تعليمات 

المدرب داخل أرضية الملعب، واستطاعوا 
تجاوز الهدف المبكر لصالح الحالة، من خالل 

التكاتف واللعب بصورة أفضل منحت الفريق 
الفرصة لتسجيل 6 أهداف والخروج فائزا من 

هذا اللقاء”.

3 نقاط مهمة

نجح مهاجم فريق نادي  «
النجمة الالعب ممادو 

درامي من توسيع 
الفارق بينه وبين 

مالحقيه على قائمة 
هدافي المسابقة، 

فبعد أن نجح درامي 
من تسجيل هدفين 

في هذه الجولة، والذي استطاع من خاللهما 
رفع رصيده إلى 13 هدفا ليحلق بصدارة 

الهدافين وبفارق 4 أهداف عن أقرب مالحقيه 
العب  فريق نادي الرفاع كميل األسود الذي 

يملك في رصيده التهديفي 9 أهداف. ويتشارك 
العب الرفاع أوتشي والعب الحد سليم المزليني 

والعب المنامة في المركز الثالث في الترتيب 
العام لقائمة الهدافين، حيث يملك كل منهم 8 

أهداف في سجله التهديفي.

ممادو يوسع الفارق

وصف العب فريق نادي الشباب حسن  «
مدن نتيجة فريقه أمام فريق الرفاع 

بالنتيجة العادلة، بعد أن خرج الفريقين 
من المباراة بالتعادل اإليجابي بهدف 

لهدف، مؤكدا أن الفريق لعب بأسلوب 
جماعي في هذه المواجهة وأضاع العديد 
من الفرص، مضيفا أن الفريق سيسعى 

للظهور بشكل أفضل في المباراتين  
المقبلتين، والتي يتطلع فيهما إلحراز 

نتيجة الفوز وحصد 6 نقاط.

نتيجة عادلة

من جانبه،  «
وصف مهاجم 

فريق نادي 
الحد التونسي 

سليم المزليني 
فوز فريقه 

على حساب 
فريق المحرق 

باالنتصار 
الصعب، خصوصا وأن فريقه لعب 

فريق أمام فريق كبير مثل المحرق، 
مؤكدا أن الفريق قدم أداء قويا في 

هذه المواجهة وقاتل حتى الدقيقة 
األخيرة ونجح في الخروج بهذه النتيجة،  

مضيفا أن الفريق يسعى لمواصلة 
السير نحو تحقيق مركز متقدم في 

الترتيب العام لفرق المسابقة.

فوز صعب

قال مدافع فريق  «
نادي الحد أحمد 

بوغمار: “إنه 
لعب مباراة قوية 
ونجح في تحقيق 

فوز مهم على 
المحرق، فالفريق 

خرج من مباراة 
المحرق بهذه النتيجة، ويفكر حاليا في 
القادم، والذي يعتبر هو األهم بالنسبة 
لنا جميعا، خصوصا وأن الفريق يسعى 

إلنهاء الموسم وهو في أحد المراكز الثالث  
األولى في الترتيب العام بمسابقة الدوري. 

فالفريق ظهر بمستوى جيد في مسابقة 
كأس جاللة الملك، وها هو ذا يواصل 

عروضه الجيدة في مسابقة دوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم”.

المقبل أهم

علي مجيد

المنامة األقوى هجوميا

للوقوف أكثر على إحصاءات فرق  «
المسابقة، نجح أن فريق المنامة 
يسجل حتى اآلن 31 هدفا في 16 

مباراة خاضها في هذه المسابقة، 
ليكون الفريق األقوى هجوميا بين 

فرق المسابقة.
 

الرفاع األقوى دفاعيا
ورغم أن الفارق بين المنامة والرفاع  «

ال يعدو سوى هدفين على المستوى 
التهديفي، إال أن الرفاع األقوى دفاعيا 

من بين الفرق، حيث لم تتلق شباكه 
سوى 11 هدفا طوال المباريات السابقة 

التي خاضها الفريق في المسابقة.
 

الشرقي والمالكية األضعف 
هجوميا ودفاعيا

ويعد فريق الرفاع الشرقي هو الفريق  «
األضعف على المستوى الهجومي، 

حيث لم يسجل الفريق سوى 11 هدفا 
في المباريات السابقة، ويعتبر فريق 

المالكية هو الفريق األضعف من 
الناحية الدفاعية، بعد أن تلقت شباكه 
حتى اآلن 30 هدفا خالل المباريات 16 

التي خاضها في مسابقة الدوري.

تياغو نجم الجولة

اختير العب فريق المنامة تياغو  «
نجما للجولة 15 من دوري ناصر بن 

حمد الممتاز. وجاء اختيار تياغو بعد 
تألقه مع فريقه وتسجيله 4 أهداف 

من أصل 6 في مرمى الحالة. وتتكون 
لجنة اختيار أفضل العب في كل 
جولة من: بدر سوار، صديق زويد، 

خالد جاسم النصف، حسين العنزي 
ومحمود المختار. ويحصل الفائزة 
على جائزة مالية قدرها 500 دينار.

الحضور الجماهيري بلغ 2248 متفرجا
بلغ الحضور الجماهيري في الجولة  «

15 من المسابقة 2248 متفرجا مقارنة 
بالجولة 14 التي وصل فيها العددد 

إلى 2886 متفرجا. وال تزال الجولة 8 
من المسابقة تسجل أعلى رقم حتى 
اآلن في الحضور الجماهيري، والذي 

يبلغ 4959 متفرجا.

بعد ختام الجولة 
15 من دوري 
ناصر بن حمد 

الممتاز



تمّخــض االجتمــاع الحــادي والثالثين لمجلس رؤســاء اللجان األولمبيــة الخليجية الذي عقد 
مســاء أمس بمقر الهيئة االستشــارية بالعاصمة العمانية مســقط، عن اإلشهار الرسمي لهيئة 
ا لها وتشكيل مجلس أمنائها  فض المنازعات الرياضية الخليجية وإقرار مملكة البحرين مقرًّ

المكون من األمناء العاميين للجان األولمبية الخليجية.

وحظيــت مبادرة ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، التي تعنى بإنشــاء هيئة 
مســتوى  علــى  الرياضيــة  المنازعــات  لفــض 
دول مجلــس التعاون، بتوافق وإجماع جميع 
الــدول األعضــاء المشــاركين فــي االجتمــاع، 
إذ بــارك رؤســاء اللجــان األولمبيــة الخليجيــة 
هذه المبادرة والخطوة الكبيرة التي تحســب 
لمملكة البحرين التي كانت وما زالت حاضنة 
لمختلــف المبــادرات الداعمة لتطوير الرياضة 

في المنظومة الخليجية.

محو األمية البدنية

كما وّجه رؤســاء اللجــان األولمبية الخليجية 
بتقديــم مرئياتهــم وأفكارهــم بشــأن مبــادرة 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة لمحو 
البدنيــة الخليجيــة وموافــاة األمانــة  األميــة 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
األولمبيــة  اللجنــة  ســلمت  أن  وســبق  بهــا، 
الــذي  النمــوذج  العامــة  لألمانــة  البحرينيــة 
تــم تطبيقــه فــي مملكــة البحريــن مــن خــالل 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة عبــر األكاديميــة 
األولمبيــة البحرينيــة تحــت عنــوان “الرياضة 
مــن أجــل الحيــاة”، وحظيــت هــذه المبــادرة 
أيًضا بإشــادة عدد من ممثلي الدول األعضاء 

في االجتماع.

المنامة تحتضن رياضة المرأة 
والكرة الطائرة الخليجية

األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء  مجلــس  اعتمــد 
انتقــال اللجنــة التنظيمية لرياضــة المرأة إلى 
مملكــة البحرين بعــد بقائها ألكثر من 15 عاًما 
فــي دولــة الكويــت، وذلــك قبــل نهايــة شــهر 
أغســطس المقبــل، إلــى جانــب انتقــال اللجنة 

التنظيمية للكرة الطائرة من دولة الكويت.
الوطنيــة  األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء  وشــّدد 
الخليجيــة على ضــرورة تقديم تقرير ســنوي 
العامــة  إلــى األمانــة  التنظيميــة  اللجــان  مــن 
والبطــوالت  واجتماعاتهــا  أعمالهــا  بشــأن 
مشــاركة  تأكيــد  جانــب  إلــى  تقيمهــا،  التــي 
األمانــة العامــة في جميــع اجتماعــات اللجان 
التنظيميــة وبطوالتهــا لتفعيــل دورها بشــكل 

صحيح.

تحقيق أهداف وتطلعات القادة

أكــد األمين العــام للجنة األولمبيــة البحرينية 
محمد النصــف أن الرياضة البحرينية تحظى 
بدعــم واهتمــام اســتثنائي مــن قبــل القيــادة 
الرشــيدة ممثلة بعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ورئيــس 

الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة، وبمتابعــة مســتمرة من قبل ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات مجلس 
الــذي  الخليجيــة  األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء 
اســتضافته العاصمــة مســقط فــي الفتــرة من 
7 ولغايــة 9 أبريل الجــاري بتنظيم من اللجنة 
أن  إلــى  النصــف  العمانيــة. وأشــار  األولمبيــة 
حرص المســؤولين فــي المنظومــة الخليجية 
خصوًصــا في اللجــان األولمبية الوطنية على 
تحقيــق أهــداف وتطلعات قــادة دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، انعكــس من 
خــالل التوافــق التــام الــذي ســاد اجتماعــات 
مجلــس  واجتماعــات  التنفيــذي  المكتــب 
فــي  الخليجيــة  األولمبيــة  اللجــان  رؤســاء 
مختلــف المذكــرات والقــرارات التــي طرحت 
بإشــراف من األمانــة العامة لمجلــس التعاون 

بدول الخليج العربية.
بدوره، أشاد النصف بتوافق مجلس األولمبية 
البحريــن؛  لمملكــة  ومباركتهــم  الخليجيــة 
باعتبارهــا بلــد المقــر لهيئــة فــض المنازعــات 
الرياضيــة، موضًحــا أن مبــادرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة جــاءت فــي إطــار 
تفعيــل دور القانون واالحتكام بشــكل يســهم 
فــي تطويــر المنافســات الرياضيــة خصوًصــا 
فــي القضايــا ذات العنصــر الدولــي بعــد نفــاذ 
درجــات التقاضــي فــي المنافســات الرياضية 
األولمبيــة  اللجــان  مظلــة  تحــت  تقــام  التــي 
الوطنية الخليجية وبإشراف مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
مملكــة  التــزام  تأكيــده  النصــف  وجــّدد 
لمقــر هيئــة  تكــون حاضنــة  بــأن  البحريــن 
فــض المنازعــات الرياضيــة الخليجية بناء 
على توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، وتهيئــة البيئــة المناســبة التــي 
تضمــن اســتدامة هذه المبادرة التي تســهم 
والقانونــي  اإلداري  التكامــل  تحقيــق  فــي 
فــي جميع النشــاطات الرياضيــة الخليجية 
المنضويــة تحــت مظلــة اللجــان األولمبيــة 
الوطنيــة، وأنــه بنــاًء علــى قــرار المجلــس، 
باعتماد مجلس األمناء المكون من األمناء 
العاميــن للجان األولمبية الخليجية وممثل 
عــن األمانة العامــة لمجلس التعــاون بدول 
تنتظــر  تنفيــذي،  ومديــر  العربيــة  الخليــج 
البحرين اإلعداد لهذا االجتماع وبحث آلية 
عمــل الهيئــة وجميــع اإلجــراءات المتعلقــة 

بها.

المؤيد يترأس وفد البحرين 

في االجتماع الوزاري

وصــل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن 
المؤيد إلى العاصمة العمانية مســقط لترؤس 
وفــد مملكــة البحريــن فــي اجتماعــات وزراء 
التعــاون  مجلــس  بــدول  والرياضــة  الشــباب 
وزيــر  كان  حيــث  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
الشــيخ  عمــان  بســلطنة  الرياضيــة  الشــؤون 
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي، 
برفقــة ســفير مملكــة البحريــن لــدى ســلطنة 
عمــان جمعــة الكعبــي فــي مقدمــة مســتقبلي 

المؤيد في مطار مسقط الدولي.
وتحتضــن الهيئــة االستشــارية فــي العاشــرة 
مــن صبــاح اليــوم االجتماع الثانــي والثالثين 
مجلــس  بــدول  والرياضــة  الشــباب  لــوزراء 
والــذي  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 
ســيناقش البيــان الختامــي للــدورة التاســعة 
مجلــس  بــدول  األعلــى  للمجلــس  والثالثيــن 
التعــاون، كمــا ســيتم مناقشــة متابعــة تنفيــذ 
قــرارات االجتمــاع الحادي والثالثــون لوزراء 
بــدول مجلــس التعــاون،  الشــباب والرياضــة 
ومناقشــة التوصيات المرفوعة من االجتماع 
الخامــس والثالثيــن لــوكالء وزارات الشــباب 

والرياضة بدول المجلس.

جناحي تشارك في اجتماع الوكالء 

شاركت القائم بأعمال الوكيل المساعد للدعم 
والمبادرات بوزارة شــؤون الشباب والرياضة 
إيمان فيصل جناحي، في االجتماع الخامس 
والثالثيــن لوكالء وزارات الشــباب والرياضة 
بــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والــذي اختتمــت أعمالــه مســاء أمــس وذلــك 

بمقر الهيئة االستشارية.
وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة مــن الشــيخ 
رشــاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشــؤون 

الشــيخ  نقــل مــن خاللهــا تحيــات  الرياضيــة 
وزير الشؤون الرياضية، وأشاد فيها بالجهود 
المبذولة من قبل العاملين في مجال الشباب 
فــي  تســهم  التــي  مجلــس  بــدول  والرياضــة 
تطويــر عجلــة التنمية لدى الشــباب الخليجي 
واألنشــطة  البرامــج  تفعيــل  خــالل  مــن 
والفعاليــات التي تســاهم في تعميــق الترابط 
والتكامل بين دول المجلس، وتحقق للشباب 

طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.

إشادة بدور المنامة في استضافة 

مؤتمر الشباب

وزارات  وكالء  إشــادة  االجتمــاع  وشــهد 
البحريــن  مملكــة  بــدور  والرياضــة  الشــباب 
فــي دعــم الشــباب وتضميــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة في العمل الشــبابي المشــترك من 
خالل تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لمؤتمــر الشــباب الدولــي التاســع علــى هامش 
اســتضافة مملكــة البحرين لالجتمــاع الواحد 
والثالثــون لــوزراء الشــباب والرياضــة بــدول 

مجلس التعاون في دورته السابقة.
كمــا شــددوا علــى أهميــة التعــاون المشــترك 
في مجال الشــباب بيــن دول مجلس التعاون 
األردنيــة  والمملكــة  المغربيــة  والمملكــة 
بمشــاركة  التعــاون  هــذا  وتفعيــل  الهاشــمية، 
الفعاليــات  فــي  والمغربــي  األردنــي  الشــباب 
خطــط  ضمــن  إقرارهــا  تــم  التــي  الشــبابية 
العمــل المشــتركة مع أقرانهم من شــباب دول 

المجلس.
وتضمــن االجتمــاع مناقشــة البيــان الختامــي 
للــدورة التاســعة والثالثيــن للمجلــس األعلــى 
بــدول مجلس التعــاون والــذي يتضمن تقرير 
األمانة العامة الخاص بتنفيذ توصيات ورش 
الشــباب بدول المجلس، والعالقات والتعاون 
والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  مــع  والشــراكة 
تــم  كمــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات 

الواحــد  االجتمــاع  قــرارات  تنفيــذ  مناقشــة 
والثالثيــن لــوزراء الشــباب والرياضــة بــدول 
المجلــس والــذي يتضمــن الفعاليات الشــبابية 
فــي أيــام مجلــس التعــاون الســنوية، والعمــل 
التطوعي الشــبابي، ودراســة مشروع الصحة 
باألنشــطة  الخاصــة  والموازنــة  والعافيــة 
والبرامج المشــتركة، والخطة االســتراتيجية 

ألعمال لجنة وزراء الشباب والرياضة.
 كمــا تــم خــالل االجتمــاع مناقشــة أعمــال 
وزراء  لمجلــس  التابعــة  الفنيــة  اللجــان 
إلــى مناقشــة  الشــباب والرياضــة، إضافــة 
ترشــيح الــدول األعضــاء للمكرميــن للفئــة 
الثانية في مجال العمل الشــبابي والشباب 
مجلــس  بــدول  والمتميزيــن  المبدعيــن 
رعايــة  ومناقشــة   ،2019 لعــام  التعــاون 
فــي دول  الشــباب  أعمــال  ريــادة  مشــاريع 
وزارات  وتعزيــز جهــود  التعــاون،  مجلــس 
فــي  المجلــس  بــدول  والرياضــة  الشــباب 
المجــال الشــبابي، كمــا تــم كذلــك مناقشــة 
الشــباب  مجــال  فــي  المشــترك  التعــاون 
األردنيــة  المغربيــة والمملكــة  المملكــة  مــع 
الهاشــمية، إضافة إلــى برنامج عمل اللجان 

الفنية في العمل الشبابي المشترك.

خلق بيئة شبابية رياضية 

خليجية مستدامة

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  توّجــه 
أيمــن المؤيــد، بخالــص الشــكر والعرفــان إلــى 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة 
لمســيرة  الالمحــدود  دعمهــم  علــى  العربيــة 
العمــل الشــبابي والرياضــي بــدول المجلــس، 
لمجلــس  العامــة  لألمانــة  بالشــكر  تقــدم  كمــا 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى عملهــم 
الدؤوب والمســتمر في متابعة تنفيذ قرارات 
اجتماعات الوزراء الداعمة للشباب الخليجي 
والتــي تؤكــد دائمــا علــى االهتمــام بالشــباب 

وتنمية قدراتهم ومواهبهم.
وأوضــح أن توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، بشــأن دعم مســيرة الشــباب 
الرائــد  البحرينــي  النمــوذج  البحرينــي ونقــل 
والمتميــز نحــو الخليجيــة يصب فــي إطار ما 

يسمى استراتيجية العمل المشترك.
وقــال “ال شــك فــي أن العمــل المشــترك فــي 
المجال الشــبابي والرياضي يأخــذ حيًزا بارًزا 
في مسـيرة المجلس نحو التكامـل والتعاون، 
دائمــًا  البحريــن  مملكــة  لــه  تســعى  مــا  وهــو 
األحــداث  لمختلــف  اســتضافاتها  خــالل  مــن 
إطــار  فــي  الخليجيــة  الشــبابية  واألنشــطة 
العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة، 
انطالًقــا من المبادئ والمرتكزات التي ترســم 
توجهــات هــذا العمــل ومســاراته، والمشــاركة 
الفاعلة في إعداد استراتيجية رعاية الشباب 
الموحدة”. وأشــاد المؤيد بمــا حظي به العمل 
الشبابي والرياضي المشترك من اهتمام دول 
المجلس منذ السنوات األولى لقيام المجلس، 
وتحديــد المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا هــذا 
العمــل والمنطلقــات التي يعتمدها في ســبيل 
والنهــوض  المشــترك  العمــل  مســيرة  دعــم 
بقطاعي الشباب والرياضة والتي ترتكز على 
تحقيق التواصل بين أبناء دول المجلس من 
خــالل تنظيــم اللقاءات المشــتركة والتواصل 
اإللكترونــي، بمــا يكفــل تنســـيق المواقف بين 

أبناء دول المجلس في المحافل الدولية.
وبيــن موقــف مملكــة البحريــن فــي التزامهــا 
األعضــاء  الــدول  مــع  المســتمر  بالتعــاون 
أطــر عمــل  بالمجلــس وحرصهــا علــى وضــع 
مشـــتركة فــي مجــال الشـــباب والرياضــة بمــا 
يتناسب مع تطلعات ورؤى قادة دول مجلس 
التعــاون والتــي تهتــم بتشــجيع الشــباب على 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار من خــالل تنفيذ 
اســتراتيجية رعاية الشباب، ووضع األنشطة 

والبرامج.

صورة جماعية لوكالء وزارات الشباب والرياضة

جانب من اجتماع رؤساء اللجان األولمبية الوطنية

 محمد النصفاستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة

صورة جماعية لرؤساء اللجان األولمبية الوطنية الخليجية

البحرين مقرا لهيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية
تــــنــــفــــيــــًذا لــــــمــــــبــــــادرات ســــمــــو الــــشــــيــــخ نـــــاصـــــر بــــــن حــمــد

مسقط - اللجنة األولمبية البحرينية

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يــوم بعــد غــٍد الجمعــة الســباق الرابــع 
والعشــرين لهــذا الموســم، والــذي ســيقام علــى كأس رئيس االتحــاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
خليفة، وكأس نجله سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، وكأس المرحوم 

يوسف راشد بورسلي وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشــهد الســباق مشــاركة 65 جــوادا، وهــو 
عــدد يعتبــر كبيرا قياســا بالســباقات األخيرة 
بمنافســات قويــة  للموســم، وســط توقعــات 
والجوائــز  بالكــؤوس  للفــوز  الجيــاد  بيــن 
الماليــة وأقواهــا فــي أشــواط الكــؤوس التي 
ستشــهد مشاركة مجموعة من الجياد القوية 

المستوردة والنتاج المحلي. 
وجــاءت القائمــة النهائيــة للجيــاد المشــاركة 
األول  الشــوط  ويقــام  التالــي:  النحــو  علــى 
لجيــاد ســباق التــوازن “نتــاج محلي” مســافة 
1800 متر، والجائزة 2000 دينار، وبمشــاركة 
11 جــوادا، وهــي “نايــت أنــد داي، الســعيدة، 

لــزام،  عســير،  منجــز،  غيــرل،  رايبــون  بنــك 
شامل، زالزل، ملزومه، شرود، جدالن”.

ويقــام الشــوط الثاني لجيــاد الدرجــة الثالثة 
والرابعــة والمبتدئــات لألفــرس “نتاج محلي” 
مســافة 1200 متر مســتقيم، والجائزة 2000 
“صــداره،  وهــي  9 جيــاد،  وبمشــاركة  دينــار، 
جاريــة، جريســة، كيتــي إلــدر، مــدار، منايــر، 

موارد، رماية، سيكرت غاردن”.
ويقــام الشــوط الثالث لجياد الدرجــة الرابعة 
العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن  والمبتدئــات 
األصيلة )الواهو( مسافة 1200 متر، والجائزة 
وهــي  جيــاد،   5 وبمشــاركة  دينــار،   1500

“الطويســة 1649، الشــويمة 1729، الجالبيــة 
1709، المصنــة 1724، عبيــة 1731”. ويقــام 
الشوط الرابع لسباق جياد التوازن “مستورد” 
مســافة 1200 متــر مســتقيم والجائزة 2000 

دينــار وبمشــاركة 17 جــوادا، وهــي “منشــد، 
بالــي أربــان، كنــغ أوف نيبــال، بارتــل هــول، 
فــورن دبلومــات، جيــم روكفــورد، أندرويــد، 
تــاف، أركيك، نبــراس باونتي، مقناص، ميلرز 

وارف، راج توريتشــس، لــودورام، توركيــت، 
تشريق، شي سيد يس”.

ويقام الشــوط الخامس علــى كأس المرحوم 
يوســف راشــد بورسلي لجياد ســباق التوازن 

والجائــزة  متــر   2200 مســافة  “مســتورد” 
2000 دينار وبمشــاركة 10 جياد هي “أستاد، 
سســبكت  وايــن،  دايمونــد  ســتريس،  ميــن 
باكــج، موالــي، جورج ذي فيرســت، تقاســيم، 

إكويفلنت، مديشن باليه، فضاء”.
ويقام الشوط السادس على كأس سمو الشيخ 
عيســى بــن فيصل بن راشــد آل خليفــة لجياد 
الدرجــة األولــى “نتــاج محلــي” مســافة 1600 
متر والجائزة 3000 دينار وبمشــاركة 4 جياد، 
وهي “كيبد كروســيدر، حراش، دوشــانبي، ذي 
دارك نايــت”. ويقــام الشــوط الســابع واألخيــر 
راشــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  كأس  علــى 
آل خليفــة لجيــاد الدرجــة األولــى “مســتورد” 
دينــار   12000 والجائــزة  متــر   1600 مســافة 
وبمشــاركة 9 جيــاد، وهــي “بالتيــك نايــت، ليد 
بــاك روميــو، متحــدي، بروبوزد، ســير فيكتور، 
ثور كهيل ستار، فيل دو سول، أوستين باورز، 

نيو كالسيكل”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مشـاركـة كبيــرة فـي السبـاق الـ 24 للخيـل

من سباق الموسم الماضي
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قمة نارية
علــى ملعــب أولــد ترافــورد، ســيكون مانشســتر يونايتــد ومدربــه النروجي أولــي غونار 
سولسكاير على موعد مع برشلونة ونجمه األرجنتيني ليونيل ميسي، في تكرار لنهائي 
العاميــن 2009 و2011 اللذيــن خرجــا بنتيجتهمــا النــادي الكاتالوني منتصــرا، في ذهاب 

الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم األربعاء.

بعــد  المرحلــة  هــذه  يونايتــد  ويدخــل 
إقصــاء باريــس ســان جرمــان الفرنســي 
فــي ثمــن النهائــي، بفــوز غــال 1-3 فــي 
العاصمة الفرنســية بعــد التأخر صفر - 2 
على ملعبه. وفي حين سيعول النروجي 
الــذي منــح فريقــه لقــب دوري األبطــال 
1999 علــى حســاب بايــرن ميونيــخ في 
نهائــي علــى ملعــب برشــلونة كامــب نــو، 
على التحسن اإليجابي الذي أدخله على 

“الشــياطين الحمــر” منــذ تعيينه بدال من 
البرتغالــي جوزيه مورينيو في ديســمبر، 
ســيكون فــي مواجهــة فريق يقــدم أداء 
فــي  أبعــده  الماضيــة  الفتــرة  فــي  الفتــا 
صــدارة ترتيب الدوري اإلســباني بفارق 
11 نقطــة عن أتلتيكو مدريد، وقّربه من 

لقب ثان تواليا.
وعلــى رغم بعــض النتائج الســلبية التي 
حققها مؤخرا، بخســارته 3 مباريات في 

آخــر 4 فــي مختلــف المســابقات، يبــدي 
سولســكاير اقتناعــه بقــدرة فريقــه على 

العبــور الــى نصــف النهائي للمــرة األولى 
منذ 2011، السيما وأنه يأمل في إحياء 

روحية 1999 في صفوف فريقه.
وقــال سولســكاير فــي مقابلة مع شــبكة 

“اي أس بــي أن”، “عندمــا عــدت الــى هنا 
يجعــل  مــا  فــي  كثيــرا  فكــرت  كمــدرب 
الفريق فائزا. الى ماذا نحتاج فعال لنفوز 
علــى الســاحة األبــرز؟ أنا لســت شــخصا 

يستند الى أمجاده السابقة”.
مــن جهتــه، قــال ســيرجيو بوســكيتس 
ليــون  تخطــى  الــذي  برشــلونة  العــب 
الفرنسي في ثمن النهائي، لموقع االتحاد 
األوروبــي “رغبــت دائمــا فــي اللعب على 
ملعب أولد ترافورد )...( هم فريق يتمتع 
أداؤهــم  بفلســفة مختلفــة عــن فريقنــا. 
الجانــب  حــول  كبيــر  بشــكل  يتمحــور 

البدني والهجمات المرتدة”.

وكاالت

وكاالت

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المستشفى في باريس حيث كان يتعالج منذ األربعاء 
الماضي من التهاب في المسالك البولية، بحسب ما أفادت تقارير صحافية برازيلية ليل اإلثنين 

- الثالثاء.

وأشار موقع “غلوبو سبورت” البرازيلي نقال عن 
مقربيــن مــن النجم الســابق البالــغ 78 عاما، الى 
أنه غادر المستشفى ومن المقرر أن يتوجه الى 

بالده “في الساعات المقبلة”.
علــى  ينشــر  ولــم  الموقــع  أورده  بيــان  وفــي 
الحسابات الرسمية لبيليه عبر مواقع التواصل، 
توجه الالعب السابق المتوج بلقب كأس العالم 
ثــالث مرات بالشــكر الى محبيــه “على أفكاركم 

اإليجابية وتمنياتكم لي بالسالمة”.
للمستشــفى  الطبــي  الفريــق  “بفضــل  أضــاف 
األميركي في باريس، سأعود الى بالدي قريبا”.

وأتــت التقاريــر عن مغــادرة بيليه، بعد ســاعات 
مــن نشــر مواطنــه العــب باريــس ســان جرمــان 
نيمار صورة له وهو الى جانبه في المستشفى. 
وكانــت هــذه الصــورة األولــى للنجــم التاريخي 
للكــرة البرازيليــة منــذ دخوله المستشــفى، وبدا 
فيهــا ممــددا على الســرير، مع ابتســامة عريضة 
وهــو يمســك بيــد نيمــار الجالــس الــى كرســي 

بجانبه.
ولم يحدد نيمار تاريخ التقاط الصورة.

غــداة  األربعــاء  المستشــفى  بيليــه  وأدخــل 
مشــاركته فــي حفــل ترويجــي جمعــه بالنجــم 
الفرنســي العــب باريــس ســان جرمــان كيليــان 
مبابي، أقامته عالمة تجارية خاصة بالســاعات 

يربطها بهما عقد إعالني.
وخالل الحفل، بقي بيليه جالســا طوال الوقت، 
لكنــه تحــدث الــى الصحافييــن وتبــادل أطراف 

الحديث واالبتسامات مع مبابي.
األســبوع  لبيليــه  اإلعالمــي  المكتــب  وأفــاد 
الماضــي عــن معاناتــه مــن التهاب في المســالك 
تحديــد  دون  تتحســن،  صحتــه  وأن  البوليــة، 

موعد لمغادرته.
وشــكلت صحــة بيليــه، وهــو الالعــب الوحيــد 
المتــوج بلقــب المونديــال ثــالث مــرات )1958، 
1962، و1970(، مدار قلق في األعوام الماضية 
الســيما فــي ظــل تقدمــه بالســن. وكان الحفــل 

الــذي أقيــم الثالثــاء، مقــررا فــي نوفمبــر، لكنــه 
أرجئ في حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه.

وفــي العــام 2016، كان مــن المقــرر أن يضــيء 
بيليــه شــعلة دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة 
التــي اســتضافتها مدينــة ريــو دي جانيرو، لكنه 
اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.

وعانــى بيليه في نوفمبر 2014 من إلتهاب حاد 
فــي المســالك البوليــة، اضطــره لدخــول غرفــة 
العنايــة المركــزة، وســط قلــق كبير حــول العالم 

مــن احتمــال وفــاة الالعــب الذي يعد مــن األبرز 
على مر التاريخ.

وســجل بيليه في مســيرته أكثــر من ألف هدف 
فــي 1363 مبــاراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة 
بقميــص السلســاو. وهــو اختيــر فــي 1999 مــن 
قبــل اللجنــة األولمبيــة الدوليــة، كأحــد أفضــل 
رياضيــي القرن العشــرين، وبعدها بعام كأفضل 
العب في القرن نفســه من قبل االتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(.

نيمار بصحبة بيليه

بيليه يغادر المستشفى
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اختبار كبير في انتظار يونايتد

مغامرة أياكس
يدخــل الجيــل الشــاب لنــادي أياكس أمســتردام الهولندي في اختبار أمام تعطش يوفنتوس اإليطالــي وخبرته، في ذهاب الدور ربع 

النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم األربعاء.

وبعــد المفاجــأة التــي حققها نــادي العاصمة 
الهولنديــة بإقصــاء بطــل المواســم الثالثــة 
ثمــن  الــدور  مــن  مدريــد  ريــال  األخيــرة 
النهائــي، ســيكون “أحفــاد” يوهــان كرويــف 
علــى الملعــب الحامــل اســمه، أمــام طمــوح 

المضي في مســيرة رفع اللقب للمرة األولى 
منــذ 1995، علمــا بأنهــم بلغوا هــذه المرحلة 
من المســابقة القارية للمــرة األولى منذ عام 

.2003
الفريــق الهولنــدي الــذي عــرف علــى امتداد 

تاريخــه بضخ المواهب الشــابة على امتداد 
األنديــة الكبــرى فــي القارة، يكــرر األمر هذا 
فــي  المنتقــل  يونــغ  دي  فرنكــي  الموســم: 
الصيــف المقبــل الــى برشــلونة لــم يتجــاوز 
الحاديــة والعشــرين من العمــر، ماتياس دي 
ليخــت يصغــره بعاميــن، ومعهمــا المغربــي 
والعشــرين،  السادســة  إبــن  زيــاش  حكيــم 
إبــن  والصربــي “الخبيــر” دوســان تاديتــش 

الثالثين.
حقــق أياكــس مفاجــأة فــي الــدور الماضي. 
فبعدما أنهى مباراة الذهاب على أرضه ضد 
ريال مدريد خاسرا 2-1، قدم نادي العاصمة 
الهولنديــة أداء رائعــا على ملعب ســانتياغو 
برنابيو في اإلياب، وتفوق بنتيجة 1-4 في 
مبــاراة أظهر فيها العبوه، الســيما تاديتش، 

لمحات من األجمل هذا الموسم.
وفــي إشــراف اإلدارة الفنيــة للمــدرب إريك 
تن هاغ، يمضي أياكس في سعي الستعادة 
منــذ  األولــى  للمــرة  المحلــي  الــدوري  لقــب 

2014، وهــو يتســاوى بالنقاط مــع المتصدر 
إيندهوفــن قبــل خمس مراحل مــن النهاية، 
المحليــة،  الــكأس  مســابقة  نهائــي  وبلــغ 
ويســعى لبلــوغ نصف نهائــي دوري األبطال 
عندمــا   1997 منــذ  األولــى  للمــرة  القــاري 

أقصي على يد يوفنتوس.
وقبــل عــام من تلــك المواجهــة، كان الموعد 

األبــرز بيــن الفريقيــن فــي المســابقة، حيــن 
تفــوق يوفنتــوس في نهائــي 1996 بركالت 
لكنــه  الثانــي،  لقبــه  وأحــرز   ،4-2 الترجيــح 
فشــل فــي تكراره علــى رغم بلوغــه النهائي 

خمس مرات بعد ذلك.
بشــكل  ضمــن  الــذي  يوفنتــوس  وســيكون 
ال لبــس فيــه إحــراز لقــب الــدوري اإليطالي 

للموســم الثامــن تواليــا، فــي انتظــار تبيــن 
كريســتيانو  البرتغالــي  نجمــه  كان  اذا  مــا 
رونالــدو قــادرا علــى المشــاركة فــي مبــاراة 
اليوم، بعد غيابه عن الفريق بعد إصابته مع 
منتخب بالده في المباراة ضد صربيا ضمن 
أواخــر  فــي   2020 أوروبــا  كأس  تصفيــات 

الشهر الماضي.

شباب اياكس في مواجهة كبرياء يوفنتوس

وكاالت

األربعاء 10 أبريل

دوري االبطال
ذهاب ربع النهائي

اياكس
م يونايتد

يوفنتوس
برشلونة

22.00
22.00

وكاالت

قالت الشرطة البريطانية أمس الثالثاء إن داني درينكووتر العب وسط 
تشيلسي اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث قرب 

مانشستر.
وأضافــت شــرطة تشيشــير فــي بيان ”تــم اتهام رجــل يبلغ مــن العمر 29 

عاما بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث وقع في تشيشير.
”تــم القبــض علــى دانــي درينكووتــر الســاعة 12:30 صباحا يــوم االثنين 
الثامــن مــن أبريــل بعــد حــادث تصادم لســيارة واحــدة في طريق آشــلي 
رود في مير“. وقالت الشــرطة إنها أطلقت ســراح درينكووتر بكفالة غير 

مشروطة وسيمثل أمام محكمة ستوكبورت في 13 مايو.

درينكووتر متهم

داني درينكووتر

وكاالت

يرغــب نــادي إنتــر ميــالن، فــي التعاقد مع 
الســابق  الفنــي  المديــر  كونتــي،  أنطونيــو 
لوتشــيانو  محــل  ليحــل  ليوفنتــوس، 

سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.
وذكرت صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”، 
أن  الثالثــاء،  أمــس  الصــادر  عددهــا  فــي 
ســتيفن تشــانج، رئيس إنتر ميالن، طالب 
للنــادي،  التنفيــذي  المديــر  ماروتــا،  بيبــي 

بإحضار كونتي لتولي قيادة الفريق.
وأضافــت أن المــدرب البالــغ مــن العمر 49 

عاًما، غير مقتنع بشــكل قــوي بالعودة إلى 
الــدوري اإليطالــي، لذلك ســيقبل ما ال يقل 
عــن الرقــم الــذي اقترحــه تشيلســي عليــه 
بعــد فــوزه بالــدوري اإلنجليــزي فــي عــام 

.2017
ونوهــت إلــى أن كونتي، يطلب راتًبا قدره 
10 مالييــن يــورو بعــد خصــم الضرائــب، 

لكي يصبح مدرًبا لإلنتر. 
ويحتــل إنتــر ميــالن، المركــز الثالــث فــي 

الدوري اإليطالي، برصيد 57 نقطة.

وكاالت

اختير النجم األســطوري الســابق لفريق 
لشــيكاغو بولــز مايــكل جــوردان أفضــل 
الســلة  كــرة  دوري  تاريــخ  فــي  العــب 
علــى  متقدمــا  للمحترفيــن،  األميركــي 
أنجلــس  لــوس  ليبــرون جيمــس العــب 
ليكــرز حاليــا، وذلــك بحســب اســتطالع 

لالعبين.
وأجــرى موقــع “ذا أثلتيــك” االلكترونــي 
اســتطالعا لــرأي 127 العبــا فــي الفتــرة 
مــن  واألول  مــارس   16 بيــن  الممتــدة 
أبريل، تضمن سلسلة أسئلة منها من هو 

“أعظم العب في تاريخ الدوري”.
وصبــت غالبيــة اآلراء لصالــح جــوردان 
بنســبة 73 بالمئــة، بينمــا حــل جيمــس، 
كافالييــرز  لكليفالنــد  الســابق  الالعــب 
وميامــي هيــت، ثانيــا مــع 11.9 % مــن 
لكوبــي   %  10.6 مقابــل  األصــوات، 

براينت العب ليكرز السابق أيضا.

واشــتهر جــوردان البالغ مــن العمر حاليا 
صفــوف  فــي   ”23“ بالرقــم  عامــا،   56
األكبــر  الجــزء  أمضــى  حيــث  شــيكاغو 
المحترفيــن  دوري  فــي  مســيرته  مــن 
1985 و1998(، قبــل أن  العاميــن  )بيــن 
يعــود عــن اعتزالــه ويدافــع عــن ألــوان 

فريق واشــنطن ويزاردز لموســمين )بين 
العامين 2001 و2003(.

وقاد جــوردان الجيل الذهبي لشــيكاغو 
الــذي ضــم العبيــن مــن أمثــال ســكوتي 
بيبــن ودينيــس رودمــان وســتيف كيــر 
المدرب الحالي لغولدن ســتايت ووريرز 

بطــل الدوري ثــالث مرات في المواســم 
األربعة األخيرة، الى لقب الـ “ان بي ايه” 
 ،1996  ،1993  ،1992  ،1991( مــرات   6

1997، و1998(.
الــذي صنفتــه  الســابق  الالعــب  وحقــق 
مجلــة “فوربــس” األميركيــة أواخــر عام 
الرياضييــن  الئحــة  صــدارة  فــي   2017
األعلــى دخــال منذ بدء مســيرتهم )1.85 
اإلنجــازات  مــن  سلســلة  دوالر(،  مليــار 
الشــخصية مثل جائزة أفضل العب في 
الــدور النهائــي )6 مــرات(، وأفضل العب 

للموسم )5 مرات(.
وبحســب إحصاءات الموقع اإللكتروني 
لرابطــة محترفي كرة الســلة األميركية، 
معــدل  مــع  مســيرته  جــوردان  أنهــى 
وســطي بلــغ 30.1 نقطــة فــي المبــاراة، 
إضافة الى 6.2 متابعات و5.3 تمريرات 

حاسمة.

مايكل جوردان

أنطونيو كونتي

األفضل في التاريخ
كونتي 

مطلوب في 
إنتر



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

وّقعــت شــركة “ِمــراس” التــي تتخــذ من دبي مقــرًا لهــا، اتفاقية مع شــركة “كوكا 
كــوال” لمــدة عشــرة أعــوام، وبموجبهــا، تخــّول األخيــرة الحصــول علــى حقــوق 
التســمية الحصريــة ألول وأكبــر صالــة مغلقــة متعــددة األغراض مــن نوعها في 
الشــرق األوســط. وعند اكتمالها، ســُتعرف الصالة التي تتســع ل17 ألف متفرج، 

باسم “كوكا كوال أرينا”. 

تقــع الصالــة في “ســيتي ووك”، الوجهة 
العصرية من “ِمراس”، وسيتم افتتاحها 
العــام  هــذا  يونيــو  شــهر  فــي  للعمــوم 
لتشــكل القلــب النابض لقطاع التســلية 

والترفيه في المنطقة. 
وســتكون “كــوكا كــوال أرينــا”، المملوكة 
من قبل “ِمراس”، قادرة على استضافة 
فعاليــات حيــة وكبيــرة الحجــم طــوال 
هــذا  مســاهمة  علــى  وعــاوة  العــام. 
المشــروع فــي إضفــاء ُبعــد آخــر علــى 
المتنوعــة،  “ِمــراس”  محفظــة مشــاريع 
ستســهم الصالة كذلك في تعزيز مكانة 
علــى  للســياحة  عالميــة  كوجهــة  دبــي 

مــدار الســنة، تتيح خيارات اســتثنائية 
للمقيمين والزوار على حّد سواء. 

وقــال ســعادة عبــدهللا الحّبــاي، رئيــس 
مجموعــة “ِمــراس”: “نفخر بــأن تحصل 
شركة عالمية بارزة مثل كوكا كوال على 
المــدى  علــى  للصالــة  التســمية  حقــوق 
الطويــل، وتعكس االتفاقية مكانة دبي 
الرائدة بصفتها وجهة عالمية لقطاعات 

السياحة والتسلية والترفيه”. 
وقــال المديــر العــام لشــركة كــوكا كــوال 
كــوكا  الشــرق األوســط ونائــب رئيــس 
كــوال الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
مــراد أوزغــل: “إننا فخــورون بأن نكون 

جزءًا فاعاً في هذه الوجهة الترفيهية 
المنتظــرة التــي تعكس التزامنــا بالعمل 
في المنطقة. وســوف تســهم كوكا كوال 
أرينــا في تعزيــز قطاع الترفيه المزدهر 
فــي دبــي وتحقيــق طموحــات اإلمــارة 

لكــي تصبــح وجهة عالميــة رائدة. ومن 
إضافــة  تشــكل  أن  الصالــة  هــذه  شــأن 
فــي  الحضــري  المشــهد  إلــى  متميــزة 
المدينة، وأن تستقطب الزوار من كافة 

أنحاء العالم”.

الشــركة: فخورون بــأن نكون جــزءا فاعال في قطــاع الترفيه

تقديم التشــجيع النفســي واالجتماعي ألطفال مرضى السرطان

افتتاح “كوكا كوال أرينا” في يونيو بدبي

“األهلي المتحد” يدعم “ابتسامة”

أقامــت الجامعــة الخليجيــة يــوم األربعــاء 
علــى  اإلعــام  تأثيــر  محاضــرة  الماضــي 
األمــم بيــن الماضي والحاضــر والتي حاضر 
فيهــا رئيــس تحريــر صحيفــة أنبــاء اليــوم 
الســعودية فرات البســام، مستشار المجلس 
العربــي اإلفريقــي للتكامــل والتنميــة لطلبة 
قســم اإلعــام والعاقــات العامــة بحضــور 
رئيــس الجامعــة مهنــد المشــهداني ورئيس 

قسم اإلعام شريف بدران وطلبة القسم.
أثــر  وشــرح  بتوضيــح  المحاضــر  وبــدأت 
اإلعــام علــى األمــم فــي مــر العصــور حيث 
تطــرق األســتاذ فــرات البســام إلــى الطــرق 
التــي اســتخدمت في الماضي كوســيلة من 
وســائل اإلعام وكيفية تطور هذه الوسائل 

إلى أن وصل اإلعام إلى وضعه الحالي.
فــي  لإلعــام  الكبيــر  األثــر  البســام  وبيــن 
الوقــت الراهــن على عدٍد مــن األصعدة منها 
السياســية واالقتصادية وغيرها، وأكد على 
حيــث  كتخصــص  اإلعــام  دراســة  أهميــة 
أنــه يــوازي فــي الثقــل دراســة التخصصات 

األخرى. 
وقال رئيس قسم اإلعام والعاقات العامة 
شــريف بــدران “إننا في الجامعــة الخليجية 
نســعى أِلن ينهل طلبة اإلعام في الجامعة 
مــن القامات اإلعامية الشــهيرة في الوطن 
يســتفيدوا  وأن  البحريــن  ومملكــة  العربــي 
من معلوماتهم وخبراتهــم العلمية والعملية 
لذلــك كرســنا جهودنــا فــي اســتقطاب هــذه 
الشــخصيات التــي تســتطيع أن ُتشــبع نهــم 

الطالــب فــي مجــال اإلعــام رغبــًة منــا فــي 
تطوير جودة مخرجاتنا األكاديمية”.

بالجامعــة  اإلعــام  برنامــج  طالبــة  وأبــدت 
إحــدى   – الســعيد  مريــم  الخليجيــة 
الحاضرات-:” نشكر قسم اإلعام والعاقات 
الجامعــة  إدارة  إلــى  باإلضافــة  العامــة 
المحاضــرات  هــذه  إقامــة  علــى  لحرصهــم 
التثقيفيــة التي تحقق للطالب أقصى أنواع 

االستفادة في مجال دراسته”.

الشــركة  البحريــن”  “تســهيات  نظمــت 
الماليــة الرائدة فــي مملكة البحرين حفل 
فنــدق  فــي  وذلــك  الســنوي  الموظفيــن 
وموظفــي  مديــري  بحضــور  الخليــج 
هــذه  شــاركوا  الذيــن  كافــة  الشــركة 

االحتفالية المميزة.
وأشــاد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين 
للتســهيات التجاريــة عــادل حبيل بأداء 
الموظفيــن وتفانيهــم فــي العمــل طــوال 
الســنة الماضيــة، مؤكــدا أن جهــود كافــة 

موظفــي الشــركة أثمــر بتحقيــق العديــد 
مــن النجاحــات خــال العــام الماضي عبر 

نتائج مالية غير مسبوقة. 
وأثنــى على دور الموظيفين الذين قضوا 
تســهيات  فــي  طويلــة  خدمــة  ســنوات 
البحريــن، مؤكــدا أن إخاصهم في العمل 
يدعم رسالة الشــركة وإستراتيجيته في 
خلــق حراك اجتماعــي فاعل ومؤثر، وهو 
مــا يعطــي مثــاال حيــا لباقــي الموظفيــن؛ 
لتشجيعهم لتقديم المزيد من العطاءات. 

كمــا تطرق إلــى أهمية متابعــة التحصيل 
العلمــي والتدريب لتمكين الموظفين من 
مواكبــة المتغيــرات وأحــدث التطــورات 
التــي تعمــل فيهــا  القطاعــات كافــة  فــي 

الشركة.
الشــهادات  توزيــع  الحفــل  خــال  وتــم 
التقديريــة والهدايــا التذكاريــة على عدد 
الطويلــة  الخدمــة  ذوي  الموظفيــن  مــن 
واإلنجازات األكاديمية؛ تقديرًا لجهودهم 

المخلصة في خدمة الشركة.

محاضرة تأثير اإلعالم على األمم

طلبــة الجامعة ينهلون من القامات الشــهيرة بالوطــن العربي والبحرين 

حبيل: جهود العاملين أثمرت نتائج مالية غير مســبوقة

“الخليجية” تتناول “تأثير اإلعالم على األمم”

“التسهيالت” تقيم حفل الموظفين السنوي
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قــدم البنــك األهلي المتحــد تبرعا لمبادرة 
المســتقبل  لجمعيــة  التابعــة  “ابتســامة” 
الشــبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي 
واالجتماعــي لألطفــال مرضى الســرطان 
وأوليــاء أمورهــم فــي مملكــة البحريــن، 
حيث ســلمت رئيسة الخدمات المصرفية 
الخاصــة بالبنــك األهلــي المتحــد نســيمة 
حيدر شــيك التبــرع لرئيس مجلس إدارة 
الجمعيــة صبــاح الزياني بحضــور األمين 

المالي صفاء الناصر. 
التبــرع  هــذا  إن  حيــدر  نســيمة  وقالــت 
ينــدرج فــي إطار المســؤولية االجتماعية 
المجتمــع  تجــاه  المتحــد  األهلــي  للبنــك 
البحرينــي، ودعــم الشــرائح األكثــر ضعفا 
األطفــال  شــريحة  مثــل  المجتمــع  فــي 
مرضــى الســرطان وأوليــاء أمورهم، وبما 

يسهم في التخفيف من معاناتهم.
وأشادت نســيمة حيدر بما تقدمه مبادرة 
“ابتســامة” مــن دعــم نفســي واجتماعــي 

لألطفال مرضى السرطان، وقالت “يسرنا 
“ابتســامة”،  مبــادرة  مــع  العمــل  مواصلــة 
الخدمــات  توفيــر  فــي  دورهــا  ودعــم 

المختلفــة حول هذا المرض الذي يصيب 
فئــة عزيزة من أبنائنا وبناتنا، حيث تقدم 
هــذه المبــادرة مجموعة من البرامج التي 
تمــس الحيــاة اليوميــة لهــؤالء األطفــال، 
وتســاهم فــي توفيــر البيئــة الداعمــة لهم 

لمحاربة المرض”.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية المستقبل 
الشــبابية صباح الزياني عن شــكره للبنك 
األهلــي المتحــد إزاء هــذا الدعــم، والــذي 
أداء  علــى  “ابتســامة”  قــدرة  مــن  يعــزز 
رســالتها بالفاعليــة المطلوبــة، وذلــك مــن 
خــال المضــي قدما في تجويــد برامجها 
مرضــى  لألطفــال  المقدمــة  وخدماتهــا 
الســرطان، مثــل برنامــج أبجــد التعليمي، 
وبرنامــج الدعــم النفســي، وتجهيز غرفة 

طفل مريض، وغيرها.

في إطار مســاعي مجموعة فنادق الخليج الدائمة لدعم مؤسســات المجتمع 
الخيريــة وحرصهــا علــى تقديــم مســاهمتها الســنوية لدعــم الخدمــات التــي 
تقدمهــا الجمعيــة وإيمانــا منهــا بالــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه فــي خدمــة 
المجتمــع - قــام الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة فنــادق الخليــج جارفيلد جونز 
بتقديم التبرع الســنوي إلى جمعية البحرين لرعاية الوالدين، واســتلم شــيك 
التبرع منســق عام الجمعية ســراج محمود – وذلك في حضور نائب الرئيس 

التنفيذي للمجموعة رون بيترز.

فنادق الخليج تتبرع لرعاية الوالدين

أعلنــت “كريــدي مكــس” ترقيــة عــدد مــن 
كوادرها وذلك في إطار سياستها الرامية 

في توفير بيئة عمل تنافسية ومجزية. 
وبهــذه المناســبة، هنــأ الرئيــس التنفيــذي 
وأعضــاء اإلدارة وجميــع موظفي شــركة 
المحتفــى  الموظفيــن  مكــس  كريــدي 
بهــم علــى ترقيتهــم المســتحقة، متمنيــة 
فــي  والتقــدم  النجــاح  مــن  المزيــد  لهــم 
حياتهــم العمليــة والمهنية. وتمــت ترقية 
كل مــن: وليــد جــوزي، مديــر فــي قســم 
ولطيفــة  والمخاطــر  االئتمــان  خدمــات 
خلفــان مســاعد مديــر فــي قســم المــوارد 
البشــرية، وحســن محســن مســاعد مديــر 
وشــيرين  العامــة،  المســاندة  قســم  فــي 
النجار مسؤول في قسم تطوير األعمال، 
وحمزة صالح مســؤول في قسم خدمات 
الكوفــي  وفضيلــة  والمخاطــر،  االئتمــان 

العامــة،  المســاندة  قســم  فــي  مســؤول 
وماهر عبدهللا مســؤول في قســم تطوير 

فــي  األعمــال، ومحمــد مطلــب مســؤول 
قســم تطويــر األعمــال، وأحمــد الريميثي 

خدمــات  قســم  فــي  مســؤول  الفاســي 
االئتمان والمخاطر.

الراميــة لتوفيــر بيئــة عمــل تنافســية ومجزيــة فــي إطــار سياســتها 

ترقية مجموعة من موظفي “كريدي مكس”
حاضنــات  “مؤتمــر  يســتضيف 
ومســرعات األعمــال الخليجــي الثاني” 
مميــزا  فلســطينيا  وفــدا  مــرة  وألول 
مــن رواد ورائــدات األعمــال مــن بينهم 
المخترعة الفلسطينية أماني مصطفى 
 2019 العــام  فــي  المصنفــة  طيــر  أبــو 
 100 “فوربــس”  أفضــل  قائمــة  ضمــن 
امــرأة علــى مســتوى العالــم تحت ســن 
30 عامــا والحاصلــة علــى العديــد مــن 
الجوائــز الدولية، ولها نشــاط مميز في 
قطاع التقنية  والتطبيقات اإللكترونية 
الوفــد مــن رواد  والتعليــم، كمــا يضــم 
األعمال عمر ســليمان كرم )مجال دمج 
 العلوم والتكنولوجيا وتعليم البرمجة(، 
)اإلعــام  غنــام  أبــو  داود  ميســاء 
وتطبيقــات  البروتوكــول(،  والتســويق 
ياســمين نعمــان أحمــد عطــون )تنظيــم 

المؤتمرات والسوشيال ميديا(. 
وتنظم المؤتمر جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 
الفتــرة مــن 16 إلــى 18 أبريــل  الجاري. 

ويشــارك فيــه 5 دول خليجيــة، وهــي 
البحرين  والسعودية واإلمارات وعمان 
والكويــت، إلــى جانب اســتضافة دولة 
شــرف  كضيــف  الشــقيقة  فلســطين 

للمؤتمر.

مؤتمر حاضنات األعمال يستضيف وفدا فلسطينيا

أماني أبو طير - دولة فلسطين
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انت ذكي وتدرس جميع خطواتك بدقة.

ال تستبق األمور وتطلق أحكاًما عشوائية.

تضطر أحياًنا الى تقديم تبريرات إلثبات نياتك.

يمكن أن تعاني ارتفاًعا في الضغط.

ال تنفعل وال تغضب وخفف من عصبيتك.

تتبّدل األجواء إلى اإليجابية، وتنجز أعمالك.

 تشعر بحرية أكبر، فتتوسع اآلفاق وتسجل 
تطوًرا.

معظم األمراض الشائعة يمكن أن تكون 
االنفلونزا.

انتبه لصحتك ولصحة كل من هم حولك.

كن حذًرا لتتمّكن من التخلص من ضغط العمل.

ال تهمل نوعية طعامك وال تسترسل بالسهر.

إعطاء الرأي يدفعك إلى تأكيد الحقائق.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

10 أبريل

 1972
 الواليات المتحدة 

واالتحاد السوفيتي 
وسبعون 

دولة أخرى 
يوقعون 

على المعاهدة 
الدولية لحظر األسلحة 

البيولوجية أو الجرثومية.

فجرت الراقصة المصرية 
المثيرة للجدل، سما 

المصري، مفاجأة صادمة، 
معلنة عن “تجهيزها” 
أدعية دينية سيجري 
بثها في شهر رمضان. 
ونشرت سما المصري 

صورة وفيديو لها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

اليونســكو مســرح  خشــبة  علــى  البحريــن”  “روح  يقــدم 

وحيد الخان يطير إلى باريس

يســتعد المايســترو وحيــد الخــان لتقديــم حفــا موســيقيا علــي خشــبة مســرح 
اليونســكو بمناســبة زيــارة جالــة الملــك حمــد بــن عيســى ال خليفــة للجمهورية 
الفرنســية، ومــرور 50 ســنة للدبلوماســية البحرينيــة وذلــك تحــت رعايــة هيئــة 

.SPO الثقافة واالثار بمصاحبة االوركسترا السيمفوني

ويقــدم المايســترو الخــان فــي باريس 
ألبومــه )العودة - روح البحرين( والذي 
المجــر  حفــل  فــي  قدمــه  ان  ســبقي 
ورســم صورة مشــرفة مكتملة األلوان 
الغربــي  الجمهــور  رؤى  فــي  والظــال 
عــن  ــا  وحضاريًّ ــا  فنيًّ انطباًعــا  ورســم 
ان قدمــه حفــا  كمــا ســبق  البحريــن، 
بدار االوبرا المصرية وفي شهر فبراير 
الميثــاق  ذكــري  وبمناســبة  المنصــرم 
قــدم حفــا ناجحا على خشــبة مســرح 

البحرين.
هيئــة  اســتمرار  الحفــل  ويعكــس 
البحريــن للثقافة واآلثار بدعم الحركة 
المملكــة،  فــي  والموســيقية  الفنيــة 
الســيما األســماء المميــزة في المشــهد 
وحيــد  كالمايســترو  البحرينــي  الفنــي 
الخان الذي يعد أحد مؤسسي الحركة 

الموسيقية الحديثة بالبحرين. 

ومن المقرر ان يقدم الخان على خشبة 
مقطوعــات  أربــع  اليونســكو  مســرح 
جديدة عن الســام وتعــزف ألول مرة 

وأمــا الهــدف مــن هــذا األلبــوم، واعتبر 
المايسترو وحيد الخان ان الغرض من 
تقديــم هذه المقطوعات تعريف العالم 
بالقــدرات البحرينيــة وأن الموســيقى 

البحرينيــة ال تقــل شــيًئا عــن العالميــة، 
وان ارض دلمون محبة للسام وتقدم 
للعالــم نموذجــًا فــي المحبــة والتآخــي 

والتعايش.

المايسترو وحيد الخان
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 1973
 إسرائيل تغتال كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار.

 1988
 استكمال األعمال في جسر سيتو أوهاشي.

 1998
 التوقيع على اتفاق بلفاست بين الحكومة البريطانية وجمهورية أيرلندا.

 2009
 اإلعان عن فوز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة.

 1970
 المغني بول مكارتني يعلن عن انفصاله عن فرقة البيتلز.

22

بهذه المناسبة عبر  «
المايسترو وحيد الخان عن 

بالغ سروره وقال، من عظيم 
الشرف بالنسبة لي ان أقدم 

حفال موسيقيا بمصاحبة 
 SPO االوركسترا السيمفوني

بمقر منظمة )اليونسكو( 
بمناسبة زيارة جاللة الملك 

حمد بن عيسى ال خليفة 
للجمهورية الفرنسية، تحت 

رعاية هيئة الثقافة واالثار، 
واود بهذه المناسبة ان اشكر 

الشيخة مي بنت محمد ال 
الخليفة رئيسة هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار والتي اعادت 
الروح لكل فنان وموسيقار 

ومؤلف موسيقي بحريني من 
خالل رعايتها ودعمها لهم، 

فاليوم نحن نشاهد حالة 

جديدة لم نألفها من قبل 
تتمثل في تفضيل الفنان 

البحرين على ما دونه واعتالئه 
للمسرح الوطني في مشهد 

لم يكن مألوفا من قبل. 

يذكر أن المايسترو وحيد  «
الخان مؤلف موسيقي 

بحريني تخرج من معهد 
الكونسرفتوار بالقاهرة 

متخصصا في آلة “األبو” 
و”البيانو”. وحصل على 

دبلوم الماجستير في “علوم 
موسيقي الشعوب”، كما 

أسس أول معهد كالسيكي 
للموسيقي في البحرين، 

والذي لعب دوراً هاما في 
التعليم الموسيقي بالبحرين 
في الفترة ما بين عام 1986م 

حتى 2003.

الفنان البحريني

نشــرت الفنانــة نــوال الزغبي، عبر حســابها بـــ “تويتــر”، صورة 
جمعتهــا بالفنانة ماجــي بوغصن، أعلنت فيهــا أغنيتها لتتر 
مسلســل “بروفا”، الذي تؤدي ماجي بطولته. وكتبت ماجي: 
بلشنا التحضيرات، تتر مسلسل بروفا... رمضان 2019 قريبا.

ُيذكر أن مسلســل “بروفا” لبناني، بطولة أحمد فهمي، نهلة 
داود، ماجي بوغصن، وهو عمل من تأليف يم مشهدي، وإخراج 

رشا شــربتجي، وكانت نوال طرحت ألبومها “كده باي”، عبر قناتها 
الرسمية بـ “يوتيوب”، ويتضمن 10 أغنيات متنوعة.

تحط النجمة اللبنانية ميريام فارس الرحال في الكويت، مساء 
الجمعــة 26 أبريل، لتواجه محبيها في أمســية غنائية بعد 
طول غياب عن الحفالت الجماهيرية بالكويت، مع الفنانين 
عبدالسالم الزايد وســلطان العماني، ليسدلوا الستار على 

الموسم الغنائي المحلي قبل بدء شهر رمضان.
ويعتبر الزايد أحد أبرز األســماء الشــبابية، لكــن إطاللته في 

الحفالت الغنائية قليلة نســبيا، الســيما في ظل تراجع اهتمام 
المتعهدين بالمطربين الشباب.

أعرب الفنان الســعودي عبدالله الســدحان عــن انزعاجه من 
”المجاميع“ الكومبارســات الذين يشــاركون في مسلسله 
الرمضاني الجديــد ”بدون فلتر 2”، الفًتا إلــى أنهم يربكون 

عملية إنجاز التصوير، مهما حاول فريق اإلخراج ترتيبهم.
وبّث الســدحان مقطع فيديــو لمتابعيه عبر حســابه في 

”تويتر“، من كواليس تصوير المسلســل، وعلق قائاًل: ”دائًما 
وجــود المجاميــع يربــك عملية اإلنجــاز مهما حاولنــا الضبط 

والترتيب، حلقة من إخراج عبدالله أحمد، بدون فلتر 2.

السدحان منزعجمريام فارس بالكويتتتر مسلسل بروفا

تعــرض مسلســل كويتــي، للســخرية من منتج تركــي، الذي اتهم صناعه بســرقة فكرة 
ملصق أحد مسلساته.

أشار المنتج التركي، يوسف سينكال، أن ملصق مسلسل “حلقة”، الذي يقوم بإنتاجه، 
تمت ســرقته من قبل المسلســل الكويتي، “أمنيات بعيدة”، المقرر عرضه خال شــهر 
رمضــان. وبعــد أن شــاركت بطلــة المسلســل، العراقية هدى حســين، ملصق المسلســل 
العربــي، قــام ســينكال بنشــره عبر خاصيــة القصص القصيــرة عبر حســابه على موقع 
“إنستغرام”، وكتب: “هذا بوستر مسلسل تم تصويره وسيعرض قريبا، أال يشبه شيء 
آخر”. وأبرز ســينكال لمتابعيه، وجود تشــابه كبير بين ملصقي المسلســلين، سواء في 

الديكور أو حتى األلوان.

سخرية تركية من مسلسل خليجي في رمضان



التراث والواقع في الدراما اإلماراتية برمضان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيان للمرة األولى،  «
عن مفاجآت من حياتها الخاصة.

وتحدثت كارداشيان عن الجدول اليومي لحياتها، والذي يبدأ في  «
الصباح الباكر، حيث ترسل أطفالها الى المدرسة بنفسها، لتعود 

وتتناول وجبة اإلفطار، في السابعة والنصف من كل يوم.

وأضافت إنها تقوم بأنشطة حول العالم، وأهم القضايا الدولية التي  «
تتبناها، هي مذبحة األرمن.

الدرامــا اإلماراتية مســتعدة لشــهر رمضــان بالعديد من االعمال المقــرر أن يعرضا على 
الشاشات المحلية والخليجية.

من أهم المسلســات مسلســل “الطواش” 
أحمــد  االماراتــي  الفنــان  تمثيــل  مــن 
مصــورة  مقاطــع  قــدم  الــذي  الجســمي 
موقــع  علــى  حســابه  عبــر  وصــورة 
“إنســتغرام”، جمــع فيهــا أبطــال مسلســل 
فريــق  أعضــاء  مــن  وبعضــًا  “الطــواش”، 
العمــل، ليعلــن عــن انتهــاء أيــام تصويــر 
الكاتــب  توقيــع  يحمــل  الــذي  المسلســل 
اإلماراتــي جمــال ســالم فــي الســيناريو، 
فيما ترك عارف الطويل بصمته واضحة 
على اإلخراج. الجسمي أرفق مع الصورة 
تعليقــًا قــال فيــه: “مبــروك لفريــق العمــل 
اإلنتــاج  وفريــق  وفنييــن،  فنانيــن  مــن 
على رأســهم كاتبنا الجميل جمال ســالم، 
الطويــل..  عــارف  المبــدع  ومخرجنــا 
ابتســموا واســتمتعوا مــع “الطــواش” في 

رمضان”.
لحظــة الفرح بانتهــاء تصوير العمل الذي 
ســيعرض علــى قنــاة ســما دبــي، التابعــة 

لمؤسســة دبــي لإلعــام، بــدت واضحــة 
الــذي  “الطــواش”،  نجــوم  مامــح  علــى 
تدور أحداثه بين ثاثينيات وأربعينيات 
القــرن الماضــي، أي فتــرة الغــوص علــى 
اللؤلــؤ، حيــث يلعــب الجســمي فيــه دور 
“طــّواش” يواجــه العديــد من المشــكات 
فــي “الفريــج”، الــذي يقيم فيــه، لتتقاطع 
الحكايــة ضمــن خطــوط دراميــة عديدة، 
وســط مفارقــات كوميديــة، طالمــا أجــاد 

الكاتب جمال سالم صياغتها.

 “ص.ب 1003”

ســيقدم روايــة الكاتــب ســلطان العميمي 
“ص.ب 1003” في رمضان 2019 بعد أن 
تولــى السيناريســت محمــد حســن أحمد 
مهمة تحويلها إلى عمل تلفزيوني، تولى 
إنتاجه الفنان سلطان النيادي، في تجربة 
درامية جديدة من شأنها أن تستفيد من 
زخــم الروايــة، وحضورهــا على الســاحة 

المحليــة، وترفــع مــن مســتوى المنافســة 
فــي الســاحة الدراميــة المحليــة بحســب 

البيان االماراتية.
ثريــة  بــدت   ”1003 “ص.ب  روايــة 
بأحداثها، فهي تحكي قصة صراع فكري 
تمتزج فيه القيم التي ســادت بين عامي 
الذيــد،  بريــد  مركــز  فــي  و1987،   1986
حيــث يتم تعيين “يوســف” مســؤوالً عن 
صناديــق البريــد، وتكــون مهمتــه األولــى 

إنهــاء اشــتراك صندوق بريــد رقم 1003 
للمدعو “عيســى” بســبب الوفاة، وتسليم 
مــا بداخلــه مــن رســائل لوالــده بطريقــة 
يراعــي فيهــا مشــاعره. المنتــج ســلطان 
النيــادي، لفت فــي إحــدى تغريداته على 
“العمــل يتطــرق  أن  إلــى  “تويتــر”  موقــع 
إلــى مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ اإلمــارات 
واالقتصاديــة  الثقافيــة  التغيــرات  فــي 

والعمرانية”.

األربعاء
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“الصحة العالمية” تحتفل بالصحة “للجميع بالجميع”

احتفل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 
المتوسط العالمي بيوم الصحة العالمي للعام 2019 من 
خالل تركيزه على محور الرعاية الصحية األولية؛ كونه 

الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة.
ويؤكــد يــوم الصحــة علــى اإلنصــاف والتضامــن لتعزيز 
صحة الجميع في أي مكان من خالل التصدي للفجوات 
فــي الخدمــات وضمان عدم إغفال أحد، وتنســجم هذه 
المبادئ الرئيسة مع الرؤية الجديد 2023 للصحة العامة 
فــي اإلقليــم، والتي تدعو إلى التضامن والعمل لتحقيق 

للجميــع  “الصحــة  الجميــع  بمشــاركة  للجميــع  الصحــة 
بالجميــع”، وحثــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي يــوم 
الصحــة صانعــي القــرار علــى التأكد من ضــرورة مراعاة 
الصحــة فــي جميــع السياســات الحكوميــة، واســتثمار 
مزيــد مــن المــوارد في مجــال الرعاية الصحيــة األولية؛ 

حتى تغدو التغطية الصحية الشاملة واقعا وحقيقة.
م المكتــب اإلقليمي  واحتفــاًء بيــوم الصحــة ألعالمي نظَّ
احتفــاًل علــى ضفاف نهــر النيل في القاهــرة، جمع عددا 
كبيرا من الشــركاء وأصحــاب المصلحة على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، إلى جانب أفراد من المجتمع المدني 
والشــباب ووسائل اإلعالم. وشــارك الحضور جميعا في 

الحركــة صحــة وبركــة”،  “فــي  البدنــي  للنشــاط  جلســة 
وشــكلوا بعدهــا سلســلة تضامــن بشــرية كبيــرة، وهــم 
يــرددون “الصحــة للجميــع وبالجميــع”. وحضــر الحفــل، 
الــذي اســتضافه مديــر منظمــة الصحــة العالميــة إلقليم 
شــرق المتوسط أحمد المنظري وزيرة الصحة والسكان 
فــي مصــر هالــة زايــد، والمديــر اإلقليمــي لليونيســيف 
خيــرت  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة 
كابــالري، وإيثــان وونــغ ممثــل مؤسســة بيــل وميلينــدا 
ق المقيم لألمم المتحدة والممثل المقيم  غيتس، والمنسِّ
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مصــر ريتشــارد 
ديكتــوس.  وأكــد المنظــري أن منظمــة الصحــة العالمية 

معنيــة  وطيــدة  وبشــراكة  معــا  تعمــالن  واليونيســيف 
بالرعايــة الصحية األولية منــذ إعالن ألما- آتا التاريخي 
“الصحــة للجميــع” فــي العــام 1978، وقــد تجــددت هذه 
الشــراكة فــي أســتانا، كازاخســتان أواخــر العــام 2018 ، 

مشــيرا إلى أن ما يتراوح بين 80 و90 % من الخدمات 
الصحية األساســية يمكن تقديمها على مستوى الرعاية 
الصحيــة األوليــة، بمــا فــي ذلــك فــي حــالت الطــوارئ، 

والتي أصبحت سمة مميزة لإلقليم.

عمال يحملون طوًبا من الطين إلى الفرن، فاراكا، الهند )أ ف ب(

قالــت صحيفــة “ديلي ميــل” البريطانيــة إن طالبين من جامعــة أوريغون 
األميركية يواجهان الســجن، بعد اتهامهما بخداع شــركة “أبل” األميركية 
بهواتــف آيفــون مــزورة. وأوضح المصــدر أن الطالبين يانغيــان زو وكون 
جيانــغ أرســال ما مجموعة 1500 هاتف آيفــون مزيف إلى أبل، حيث كانا 
يزعمــان فــي كل مــرة أن بها عيوبا؛ مــن أجل اســتبدالها بأجهزة حقيقية، 

مضيفا “الطالبان ربحا من العملية أكثر من 895 ألف دولر”.
5 ســنوات خلــف  يانغيــان زو يمكــن أن يقضــي  الصحيفــة أن  وذكــرت 

القبضان ودفع 10 آلف دولر، في حال كانت التهمة صحيحة.
وأشــارت إلــى أن الطالــب الثانــي يواجه عقوبة حبس تصــل إلى 30 عاما 
وغرامــات قيمتهــا ميلونــي دولر، فــي حــال ثبتــت إدانته بتهمــة اإلتجار 
فــي الســلع المــزورة والحتيال والنصب. وبــدأ التحقيق فــي الحادث مع 
الطالبيــن، اللذيــن يتحدران مــن الصين، قبل عامين، قبــل أن يتم توجيه 
التهمة لهما في مارس 2018. وكان الطالبان يستخدمان هواتف ووثائق 
ضمــان مــزورة؛ مــن أجــل الحتيــال علــى الشــركة األميركية، التــي كانت 
فــي بعــض األحيــان ترفــض عــددا من طلبــات الســتبدال بعدما شــككت 
فــي نواياهما. وبعد توصلهما بالهواتف الحقيقية، يقوم الصينيان بإعادة 

بيعها للعموم بأثمنة منخفضة عن تلك الموجودة في األسواق.

طالبان يحتاالن على “أبل” بهواتف مزورة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اهلل يشفيها ويعافيها

أبــدى متابعــو إنســتغرام “البالد” 
إصابــة  خبــر  مــع  كبيــرا  تفاعــال 
صابريــن  البحرينيــة  اإلعالميــة 
باتــت  بالــرأس  بــورم  بورشــيد 
صحــي  وضــع  فــي  إثــره  علــى 
حرج. ودعا المتابعون لبورشــيد 
وقالــت  العاجــل.  بالشــفاء 
“ل  مــراد  زبيــدة  المســتخدم 
هللا  باللــه..  إل  قــوة  ول  حــول 
يشافيها ويعافيها وترجع ألهلها 

بالسالمة”.

قــدرة  ومثيــرة  جديــدة  دراســة  كشــفت 
اإلنســان  إصابــة  كشــف  علــى  الــكالب 
بالســرطان عــن طريــق شــم عينــة دم ألي 
شخص بنسبة دقة 97 %. ونشرت الديلي 
إحــدى  علمــاء  تمّكــن  حــول  تقريــرا  ميــل 
شــركات األدويــة األميركيــة مــن تعليــم 3 
كالب من نوع “بيغل” كيفية رصد سرطان 
الرئة، في عينات دم مأخوذة من المرضى. 
بشــكل  تحديــد  مــن  الــكالب  وتمكنــت 
صحيــح العينــة التابعــة لمريض بســرطان 
الرئــة، بدقــة بلغــت 96.7 %، وفقــا لنتائــج 
الختبــار. واســتخدم الباحثــون شــكال من 
أشــكال التدريب، لتعليــم 4 كالب من نوع 
“بيغــل” كيفيــة التمييــز بين الــدم الطبيعي 
والعينــات المأخــوذة مــن مرضى ســرطان 
الرئة. واكتشفوا قدرة الكالب على تحديد 

العينات العادية بنسبة 97.5 %.
بامتالكهــا  تتميــز  الــكالب  أن  يذكــر 
تلــك  مــن  دقــة  أكثــر  رائحــة  لمســتقبالت 

الموجودة لدى البشر بـ 10 آلف مرة.

تدعــى  زامبيــا،  مــن  ممرضــة  اعترفــت 
إليزابيــث مويــوا، بجريمــة ارتكبتها على 

مدار 12 عاما.
بتبديــل  قامــت  أنهــا  الممرضــة  وأكــدت 
5 آلف مولــود عقــب ولدتهــم مباشــرة 
المــرح  أجــل  مــن  آخريــن؛  بأطفــال 

والتسلية.
وأوضحــت الممرضــة أنها لــم تكن تقصد 
سوى التسلية، حتى إنها بدلت هذا العدد 
خــالل 12 عامــا عملــت خاللهــا في قســم 

الولدة بمستشفى “يو تي أتش”.
واعترفت الممرضة بفعلتها؛ سعيا للرحمة 
بعــد إصابتهــا بالســرطان، قائلــة: “ُأصبت 
ســأموت  أنــي  وأعلــم  مزمــن  بســرطان 
قريبــا، وأتمنى العتراف بذنبي أمام هللا 
وأمــام أهالي األســر الذين وضعوا أطفال 
فــي المستشــفى خالل خدمتــي”. ودعت 
بالمشــفى،  للتواجــد  األســر  الممرضــة 
وإجــراء تحاليل الحمــض النووي؛ للتأكد 

من نسب المواليد.

الكالب قادرة على 
كشف السرطان 

بالدم بدقة 97 %

بدلت 5 آالف رضيع 
فور والدتهم من 

أجل المرح
وقــف الطــالب فــي تدريــب ودرس روتينــي على التشــريح في جامعــة “أوريغون” للصحــة والعلوم، 

وبدأوا في تشريح جثة روز بنتلي، التي توفيت وعمرها 99 عاما، لكنهم فوجأوا بصدمة مروعة.
نشــرت صحيفــة “يــو إس أيــه تــوداي” األميركيــة تقريرا حــول درس التشــريح، وعندما بــدأ الطالب 
الشــاب، وارن نيلســن فــي شــق التجويــف الصــدري لفحــص القلــب، وجد أمامــه مفاجــأة صعقته هو 
وزمــالؤه األربعــة، حيــث وجــدوا القلــب كأنــه مقلــوب أو يظهر كأن دار حــول عمــود وانقلب بصورة 
كاملــة. وســارع نيلســن إلــى الذهــاب إلى أســاتذته إلخبارهــم بما شــاهده، ليأتي األطباء ويشــاهدوا 
كيف أن الوريد الضخم الذي من المفترض أن يوجد على الجانب األيمن من القلب متحول بصورة 

كاملة إلى الجانب األيسر.
ورغــم صعقــة كل األطبــاء، إل أنهــم اســتمروا فــي تشــريح جثــة روز بنتلــي، حيــث وجــدوا أن كافة 
األعضاء الحيوية األخرى في جسدها، معكوسة بصورة كاملة، وكأن الشخص ينظر في مرآة أمامه.

صدمة أطباء.. فتحوا قلبها فوجدوه مقلوبا

تعجب متابعو شبكات التواصل الجتماعي من وجه الشبه الكبير بين الممثلة 
الروسية، يفغينيا بريك، والمغنية األميركية الشهيرة، جينيفر لوبيز. وتحدثت 

النجمة الروسية، يفغينيا بريك، خالل مقابلة مع وسيلة إعالم محلية، عن أول 
شخص لحظ الشبه الكبير بينها وبين لوبيز، وهو المخرج الروسي الشهير، 

فيودور بوندارتشوك، في العام 2007. وأضافت بريك أنها لم تعر اهتماما كبيرا 
لكالم بوندارتشوك آنذاك، إل أن متابعيها على إنستغرام، يستمرون بالتعليق 

واإلشارة إلى مدى الشبه الكبير بينها وبين لوبيز، متوافقين بالرأي مع ما أدلى به 
المخرج الروسي قبل سنين. وأشارت مجلة “اليف ساينس” إلى أن تلك الحالة يمكن وصفها بـ”النادرة” التي تصيب طفل 

وحيد من بين كل 22 ألف طفل، وبسبب مشكالت في القلب ال يعيش سوى 5 أو 13 % فقط من 
المصابين بهذه الحالة بعد سن الخامسة، ولكن المفاجأة هي أن تلك الحالة عاشت لـ 99 عاما.

السنة الحادية عشرة - العدد 3830

األربعاء
10 أبريل 2019 
5 شعبان 1440

الصحة للجميع بمشاركة الجميع 
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