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الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  توج 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، فريق الرفاع بطال لدوري ناصر بن حمد 

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019.
رعاية  أمس تحت  أقيم  الذي  الختامي  اليوم  ذلك في  جاء 
األخيرة  المباراة  إقامة  الوطني، وشهد  االستاد  على  سموه، 
الفوز  من  الرفاع  وتمكن  والمحرق،  الرفاع  بين  الــدوري  في 
بنتيجة )2-4(، إذ سجل للرفاع: مهدي عبدالجبار )4 أهداف(، 

وللمحرق سجل: إسماعيل عبداللطيف وإيفرتون.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

على  عقوبات  فرض  ستبدأ  أنها  الجمعة  المتحدة  الواليات  أعلنت 
الصادرات اإليرانية من اليورانيوم المخّصب التي يجيزها االتفاق 

النووي.
وقالت المتحّدثة باسم الخارجية األميركية مورغان أورتاغوس إن 
“إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام اإليراني بسبب أنشطته التي 
منع  يشمل  وهذا  اإليراني.  بالشعب  وتضر  المنطقة  استقرار  تهدد 

إيران من الوصول إلى السالح النووي”.
البرلمان اإليراني علي الريجاني أن طهران  إلى ذلك، أعلن رئيس 
وذلــك  الــنــووي  االتــفــاق  بموجب  الــيــورانــيــوم  تخصيب  ستواصل 
اليورانيوم  صــادرات  على  الجديدة  األميركية  العقوبات  على  ردا 
محدود. بشكل  النووي  االتفاق  يجيزها  التي  المخّصب  اإليراني 
إيــران  أن  أمــس،  كلمة،  في  الريجاني  أكــد  “ايسنا”،  لوكالة  ووفقا 
ستكون قادرة على إنتاج الماء الثقيل من أجل التخصيب، موضحا 
النووي”. وأضاف:  أن بالده “لم ترتكب أي مخالفات وفقا لالتفاق 

“سنقوم بالتخصيب سواء سمحوا به أم ال”.
االقتصادي  الضغط  من  جــزءا  إن  اإليــرانــي  البرلمان  رئيس  وقــال 
على إيران يتمثل في حظر صادرات التصدير خاصة النفط، وهو 
ما أثر سلبا على إرادة المجتمع الدولي صوب إيران بسبب النفوذ 

األميركي في مختلف القطاعات االقتصادية العالمية.

عقوبات أميركية على اليورانيوم اإليراني
واشــنطن: نظام طهران يهدد اســتقرار المنطقة ويضر بشــعبه

واشنطن، طهران - وكاالت

المتحّدثة باسم الخارجية األميركية مورغان أورتاغوس 

عمر المطوعياسر الجار

بوافر الثناء والعرفان واالعتزاز، وببالغ المحبة والوالء واالنتماء، يسعدنا أن نعبر عن جزيل التقدير 

بأطيب آيات الشكر إلى 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر سدد اهلل خطاه

لتفضله بالزيارة الميمونة المباركة إلى منزل

سماحة العالمة السيد عبداهلل الغريفي

يوم األربعاء األول من مايو 2019. وتغمرنا السعادة بهذا اللقاء التاريخي الذي

يجسد حرص قيادة البالد الرشيدة في عهد 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

واهتمام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء وفقه اهلل  

بتعزيز أواصر التواصل والعالقات بين أبناء البحرين في إطار قيم التسامح والتكاتف وصيانة 

الوحدة الوطنية، فسمو رئيس الوزراء الذي صاغ منهًجا وطنًيا راسًخا بمبادرات الخير، يضي دروب 

الوطن وأهله على دروب البناء والنهضة والتقدم.

سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وينعم عليه باألمن 

واالستقرار والرخاء والتقدم، ليسهم الجميع في كتابة صفحة جديدة تعلي من بنيان الوطن 

المجيد، وتجمع أبناء البحرين في رحاب مستقبل مشرق مليء بالخير.

مجموعة من علماء البحرين حضور مجلس العالمة السيد عبداهلل الغريفي
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غًدا... أول أيام رمضان
محرر الشؤون المحلية

تعذرت رؤية هالل شهر رمضان 
في البحرين أمس، وبالتالي فإن 
لشهر  المتمم  هو  )األحــد(  اليوم 
أول  هو  )االثنين(  وغدا  شعبان، 

أيام شهر رمضان.
وأعلن المجلس األعلى للشؤون 
بــيــان أن هيئة  فــي  اإلســالمــيــة 
مساء  انعقدت  الشرعية  الرؤية 
لتلقي األنباء والشهادات  أمس؛ 
ــان  ــر رمـــضـ ــهـ ــالل شـ ــ بــــرؤيــــة هــ

ــارك، وقـــــــررت اســـتـــمـــرار  ــ ــب ــ ــم ــ ال
انعقادها مساء اليوم. )20(

دبي - مباشر

أفضل  قائمة  أن  حديث  تقرير  ذكر 
100 مطار بالعالم خالل العام 2019 
تضمنت 5 مطارات لدول عربية من 
“سكاي  موقع  وأفاد  البحرين.  بينها 

العربية  الــمــطــارات  ــأن  بـ تــريــكــس” 
الخمسة هي مطار البحرين الدولي، 
مطار دبي، مسقط، أبوظبي، وحمد 

الدولي.

“البحرين الدولي” ضمن أفضل المطارات

المنامة - إنوفست

ــح لــصــالــح  ــ حــقــقــت مــجــمــوعــة إنــوفــســت صـــافـــي رب
مساهمي الشركة األم وقدره 3.02 مليون دوالر للُربع 
األول من العام 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 2.9 

مليون دوالر للربع األول من العام 2018.

أرباح “إنوفست” للربع األول

الجبيل - المتحدة الخليجية

أعلنت المجموعة المتحدة الخليجية 
واالســتــشــارات  االســتــثــمــارات  إلدارة 
السعودية   - الجبيل  فــي  الصناعية 
ــعــيــيــن مـــكـــتـــَبـــي اســـتـــشـــارات  ــن ت عــ

فـــي الــبــحــريــن مـــن أجــــل اإلشـــــراف 
مستثمرين  اســتــحــواذ  صــفــقــة  عــلــى 
جامعة  على  وخليجيين  سعوديين 

بحرينية خاصة.

“المتحدة السعودية “ تبرم صفقة بالبحرين

)١٠(

)١١(

)١٠(

ماليين دوالر
3

أحمد مهدي | تصوير رسول الحجيري
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شــاركت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمرأة 
خريجــات  تكريــم  حفــل  فــي  األنصــاري  هالــة 
برنامــج بنــاء وتطويــر قــدرات المــرأة العربيــة 
فــي المجــال العســكري وحفــظ الســام، الــذي 
رئيســة  رعايــة  تحــت  أبوظبــي  فــي  أقيــم 

االتحاد النســائي العام رئيســة المجلس األعلى 
لألمومــة والطفولــة الرئيــس األعلــى لمؤسســة 
التنميــة األســرية “أم اإلمــارات” ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنــت مبارك. وفــي تصريح على هامش 
المشــاركة  علــى  األنصــاري  أثنــت  المشــاركة، 
المتميزة للمرشــحات البحرينيات من منتســبي 
وزارة الداخليــة فــي هــذا البرنامــج األول مــن 
نوعــه على مســتوى المنطقــة، وإكمالهن بنجاح 
3 أشــهر مــن التدريبات المكثفــة وبنتائج عالية 
المشــاركات  هــذه  مثــل  أن  مؤكــدة  المســتوى، 
النوعيــة تفتــح المجــال أمام المــرأة البحرينية؛ 
لتنويــع مهاراتهــا والبنــاء علــى قدراتها، كمجال 
المشــاركة فــي عمليــات حفظ الســام، وبالنظر 
القطــاع  فــي  العريقــة  مســاهماتها  إلــى  كذلــك 
العســكري، إذ كانــت األولــى خليجيــا فيــه منــذ 
العام 1970، وســاهمت بنقل خبراتها في نطاق 
العمل الشرطي النسائي، مع تدرجها في العديد 

من المناصب القيادية.
ســمو  تتــواله  الــذي  الرائــد  بالــدور  ونوهــت 

الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك فــي قيــادة العمل 
النســائي في اإلمارات ومبادراتها النوعية على 
المســتويين العربــي والدولــي، وهــو مــا يقــدم 
للمــرأة اإلماراتيــة وإســهاماتها  صــورة متألقــة 
علــى  ويبعــث  وطنهــا،  تنميــة  فــي  الرفيعــة 
اإلعجــاب والفخــر لما تحققــه ابنة اإلمارات من 

منجزات حقيقية ومؤثرة.
وعلــى صعيــد التقــارب بين البلدين الشــقيقين، 
قالت األنصاري “نشــهد اليوم تطــوًرا نوعًيا في 
التعــاون بيــن مملكــة البحرين ودولــة اإلمارات 
فــي العديــد من المجاالت، ويأتــي مجال تعزيز 
الســام، إضافــة  المــرأة كقــوة لحفــظ  قــدرات 
جديــدة فــي مجال العمل العســكري بالنظر إلى 
مــا يتطلبــه هذا التخصص مــن حضور مطلوب 
مشــاركتها  عراقــة  إلــى  بالنظــر  فيــه  للمــرأة 
العســكرية والــدور الرائــد للدولتيــن فــي حفــظ 

السام واألمن الدولي”. 
كمــا توجهــت األميــن العــام بشــكرها الخالــص 
للمدير العام للشــرطة النسائية بوزارة الداخلية 

منــى  العميــد  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  عضــو 
علــى  وإشــرافها  متابعتهــا  علــى  عبدالرحيــم؛ 
علــى  وحرصهــا  البرنامــج  فــي  المرشــحات 
قيامهــن بدورهن على الوجــه األكمل والمتمثل 
في تدريب المشــاركات في البرنامج بعد مرور 

فترة وجيزة على االنضمام له.
قــدرات  بنــاء وتطويــر  برنامــج  أن  إلــى  يشــار 
المــرأة العربيــة فــي المجــال العســكري وحفــظ 
الســام، تم تنظيمه بإشــراف من وزارة الدفاع 
اإلماراتيــة بالتعــاون مع االتحاد النســائي العام 
بدولــة اإلمــارات وهيئــة األمــم المتحــدة للمرأة 
وضم البرنامج 134 متدربة من 7 دول عربية.

للســاح  الفعــال  التدريــب االســتخدام  وشــمل 
والقتــال في المناطــق المبنية وتطهير الخنادق 
وغير ذلك من األمور، إضافة إلى إتقان مهارات 
النزاعــات،  وحــل  الســام  حفــظ  فــي  أســاس 
وتأســيس شــبكات للتواصــل بيــن الخريجــات 
لرفــع مســتويات التنســيق خــال عمليات نشــر 

القوات األممية مستقبًا.

األنصاري تشارك بحفل تكريم شرطيات بحرينيات من برنامج تطوير قدرات المرأة لحفظ السالم

األنصاري تشيد بقوة حضور المرأة في العمل العسكري

RAMADAN KAREEM

1784 5000
alareenpalaceandspa alareenpalace

6661 1168
reservations@alareenpalace.com

تطبق الشروط واألحكام

alareenpalace.com

اإلفطار: من غروب الشمس وحتى الـ  9:00 مساء
الغبقة: من  9:30 مساء إلى 2:00 صباحًا

بوفيه مفتوح | الحلويات | عصائر رمضانية | الطهي المباشر | 
فرقة موسيقية رمضانية | سحب على جوائز

األطفال:
األطفال حتى 5 سنوات مجانًا

50% خصم لألطفال من 6 - 12 عامًا

تشمل:

األوقات:

18++20++
اإلفطار أو الغبقة

عطلة نهاية األسبوعأيام األسبوع

د. ب.د. ب.
للشخصللشخص

اإلفطار أو الغبقة

خيمة القصر الرمضانية
بهوية جديدة وفاخرة

محطـــــات فـــــي مسيرتنـــــا الوطنيــــــة
Û  شــهدت الســاحة الوطنية خال األيــام القليلة الماضية

جملــة مــن المبــادرات والتطــورات التــي بــرزت عناوين 
مضيئــة فــي مســيرتنا التنمويــة وعلــى طريــق التطــور 
واالزدهــار تحــت قيادتنــا الرشــيدة، التــي تســعى دائًما 
إلــى ترســيخ دعائم األمن واالســتقرار وقواعــد العدالة 
ودولــة القانــون فــي الباد، وإلــى تعزيز أواصــر اللحمة 
كريمــة  حيــاة  وتحقيــق  الصــف  ووحــدة  الوطنيــة 
للمواطنيــن، في إطار “الخطــة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطني وترســيخ قيم المواطنة والتســامح والتعايش 

بين أفراد المجتمع”.
Û  علــى رأس هــذه العناويــن جــاء األمــر الملكــي الســامي

الــذي أصــدره صاحــب الجالــة الملــك المفــدى بتثبيت 
جنســية 551 محكوًمــا صدرت بحقهم أحكام بإســقاط 
الســامي  الملكــي  التوجيــه  ســبقه  والــذي  الجنســية، 
للتطبيق الفعال ألحكام قانون العقوبات البديلة؛ ليؤكد 
أن جالة الملك سيبقى الوالد الحنون والعين الساهرة 
علــى التطبيــق الدقيــق والمنصــف للعدالــة فــي ظــال 
العفــو والصفح والتســامح، وإفســاح المجــال للمخطئ 
والمسيء للعودة إلى جادة الصواب وإلى حضن وطن 
يعبق بدفء الحب والحلم والحكمة والروية، وتمكينه 
من المساهمة في بناء مستقبل باده واإلحساس بقيم 

االنتماء الوطني.
Û  إن هذه المبادرات السامية من جالة الملك حفظه هللا

جــاءت لتؤكد أيًضــا أن روح العدالة المجتمعية والقيم 
اإلنسانية ستبقى راسخة في وجدان هذا الوطن قيادة 
وشــعًبا. وقــد كانــت ردود الفعــل تجــاه هــذه المبادرات 

النبيلــة علــى األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة 
أكثــر مــن إيجابيــة وداعمة، مشــيدة، في الوقت نفســه 

ومثمنة لعمق أبعادها ومعانيها.
Û  ولكــن، وهــل كانــت مجــرد صدفــة؟ إذ بعــد أيــام قليلــة

مــن  ارتفــع  المباركــة  المبــادرات  هــذه  مــن  معــدودات 
بيــن أكــوام الظلمــة صــوت نشــاز يهــدف إلــى افتعــال 
أزمــة عندمــا أصدر مقتــدى الصدر، وهــو البس عمامته 
الســوداء ومتلحًفــا بعباءتــه الدينيــة، بياًنــا فيــه إقحام 
وزج مقصودين وغير مبررين باســم البحرين وقيادتها 
شــؤوننا  فــي  ســافر  وتدخــل  وإســاءة  تطــاول  وفيــه 
الداخليــة فــي خــرق واضح لمعاييــر العاقــات الدولية 

وقواعد حسن الجوار.
Û  إننــي ال أميــل إلــى الرأي الــذي يقول إن مقتــدى الصدر

شــخص تافــه جاهــل أحمــق متهــور، بــل علــى العكــس 
مــا  ويعــرف  يفهــم  شــخص  إنــه  أرى  إننــي  ذلــك،  مــن 
يريــد، ويخطــط لمــا يريد، وهو من األشــخاص الذين ال 
يســتطيعون العيــش والبقــاء والتحليــق إال فــي أجواء 
مــن  أراد  فإنــه  رأي  وفــي  والفتــن،  والتوتــر  األزمــات 
تصريحــه تحقيــق هدفيــن، األول أنــه وجــد نفســه فــي 
اآلونــة األخيــرة، فــي عزلــة تامة وتهميــش وتعتيم في 
خضــم الحــراك القائــم اآلن بيــن دول الخليــج العربيــة 
ممثلــة في الشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية 
والعراق الشــقيق؛ بهدف مد الجســور وتنقية العاقات 
الصعــاب  تخطــي  علــى  العراقــي  الشــعب  ومســاعدة 
واالختناقات التي يواجهها، مقتدى الصدر وجد نفســه 
خارج الملعب وهو لذلك، وبهذه الشطحات، يبحث عن 

دور ووســيلة للوقوف على خشــبة المســرح، حتى وإن 
كانــت تلــك الوســيلة محاولــة تقويــض هــذه المســاعي 
وتخريب وإجهاض أية جهود تبذل للتقارب بين الدول 
العربية والعراق من دون أن يكون هو المستفيد األول.

Û  الهــدف الثانــي هــو تعكيــر صفو األجــواء فــي البحرين
النســيج  بســامة  واإلخــال  الصــف  شــق  ومحاولــة 
االجتماعــي وتقويــض األمــن واالســتقرار وبــث الفرقة 

وقرع طبول الفتن الطائفية فيها.
Û  ذلــك وجــه  فــي  البحرينــي  المجتمــع  فعــل  رد  أن  إال 

أراده  لمــا  كانــت معاكســة  المحــاوالت  التجنــي وتلــك 
وابتغــاه مقتــدى الصــدر، وانطلقــت مــن قاعــدة الهــرم 
االجتماعــي إلــى قمتــه، فقــد هبــت مختلــف الفعاليــات 
الشــعبية والبرلمانيــة والرســمية وتحــرك المجتمع بكل 
قــواه ومكوناتــه وأطيافه في تســابق ملحــوظ للتنديد 
والشــجب واالســتنكار واالحتجــاج، رافًضــا محــاوالت 
التدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة مؤكــًدا ســامة ومتانة 
والترابــط  اإلخــاء  قيــم  وعمــق  االجتماعــي  النســيج 
والتاحــم، والحرص على اســتتباب األمن واالســتقرار 
وااللتفــاف حــول القيــادة للحفــاظ على ســامة الوطن 

ووحدة الصف.
Û  وقبــل بضعــة أســابيع انتقلــت إلــى رحمــة هللا العزيــز

القديــر وإلــى جــوار ربهــا المغفــور لهــا بــإذن هللا تعالــى 
شــقيقة رئيــس الــوزراء الموقر صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة حفظــه هللا، وكان 
الســيد  ســماحة  والمعزيــن  المواســين  أبــرز  بيــن  مــن 
عبــدهللا الغريفــي، تلــك الخطــوة التــي كان لهــا أطيــب 

األثــر فــي نفوس الجميع. وكعادة ســموه فقــد بادر برد 
الزيــارة وقــام فــي األســبوع الماضــي بزيــارة مجلــس 
ســماحة الســيد عبــدهللا الغريفــي للتعبيــر عــن شــكره 

وتقديره.
Û  وجــاءت تلــك الزيــارة موفقــة مــن حيــث التوقيــت، إذ

تزامنــت مــع الزوبعة التي أثارهــا مقتدى الصدر فكانت 
كالــرد الملجــم علــى محــاوالت شــق الصــف. وقــد انتهز 
ســموه هذه المناســبة ليعلن بأعلى صوته بأن المجتمع 
البحرينــي ســيبقى عصي علــى الفرقة واالنقســام، وأن 
البحريــن بقيــادة جالــة الملــك وطــن للجميع فــي إطار 
مبــادئ المســاواة والمواطنة والوحــدة الوطنية، مؤكًدا 
ســموه مــا يجمع أبناء شــعب البحرين مــن روح األخوة 

والتماسك والوحدة.
Û  وعنــد محطــة أخــرى علــى طريــق مســيرتنا الوطنيــة

والتنمويــة، وهــي محطــة ال تقــل وزًنــا أو أهميــة عــن 
التــي ذكرناهــا، وتأتــي فــي إطــار الحفــاظ  المحطــات 
علــى األمــن واالســتقرار وتوفير المزيد مــن المتطلبات 
األساس الازمة لحياة كريمة للمواطن، فقد أمر صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر بمضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية 
التي تصرف لمستحقي الضمان االجتماعي ومستحقي 
مخصصــات اإلعاقــة، ضمــن جهــود الدولــة الهادفة إلى 
تخفيف األعباء المعيشــة على األســر محــدودة الدخل 
وعــدم تحميلهــا أعبــاء إضافية، هذه المحطة تســتحق 

وقفة متأنية إلعطائها حقها من البحث والتمحيص.

عبدالنبي الشعلة
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31 مارس 2018 31 مارس 2019

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الدخل
دخل التمويل 11,532  10,522 
دخل االستثمار في الصكوك 2,978  2,590 

إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمویل المشترك 14,510  13,112 
عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )7,997( )9,183(
حصة المجموعة كمضارب 5,235  5,766 
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار )2,762( )3,417(

 9,695 11,748 
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل 

المشترك )كمضارب ومستثمر(  
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية )990( )278(
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد )551( )94(

مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية )870( )1,002(
دخل الرسوم والعموالت 1,868  1,798 

دخل االستثمارات في أوراق مالية 616  93 
دخل االستثمارات في عقارات )10( )232(

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي )53( 4 
دخل آخر 543 181 

مجموع الدخل 12,301  10,165 
المصروفات 

تكاليف الموظفين 3,840  2,973 
إستهالك 348  406 

مصروفات أخرى 2,231  2,572 
مجموع المصروفات 6,419  5,951 
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5,882  4,214 
مخصص انخفاض القيمة, صافي )3,684( )2,062(
ربح الفترة 2,198  2,152 

 2.05  2.09 
العائد األساسي و المخفض للسهم في األرباح 

)بالفلس(

31 مارس 2018 31 مارس 2019

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية
ربح الفترة 2,198  2,152

تعديالت للبنود غير النقدية:        
إستهالك 348  406 

مخصص انخفاض القيمة, صافي 3,684  2,062 
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات )5( )5(

خسارة بيع استثمارات في عقارات 59  292 
ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية 9  )46(
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي 53  )4(

 4,857 6,346 
 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 

    والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي )335( 905 

موجودات التمويل 1,437  )13,592(
إجارة منتهية بالتمليك )1,937( )1,177(

موجودات أخرى       )297( 90 
حسابات جارية للعمالء       23,377  12,719 
مطلوبات أخرى  )8,947( 1,895 

إيداعات من مؤسسات مالية 48,424  45,276 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 50,974  -   

حقوق أصحاب حسابات االستثمار )64,848( )50,450(
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 54,194  523 

األنشطة االستثمارية
استبعاد استثمارات في عقارات 358  1,753 
شراء ممتلكات ومعدات  )299( )140(

شراء استثمارات في أوراق مالية )51,333( )27,279(
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 7,570  17,829 
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )43,704( )7,837(

األنشطة التمويلية
تمويالت من مؤسسات مالية 191  )13,212(

أرباح أسهم مدفوعة )2( )8(

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية 189  )13,220(

صافي الزيادة / )النقصان( في النقد وما في حكمه 10,679 )20,534(
112،794 النقد وما في حكمه في 1 يناير  163,116 

النقد وما في حكمه في 31 مارس 173,795 92,260 
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد في الصندوق 15,421  11,570 

 24,105  14,546 
 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع 

    االحتياطي اإلجباري

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة 7,504  6,477 

 50,108  136,324 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل  من

   90 يومًا

 92,260 173,795 

31 ديسمبر 2018 31 مارس 2019

)ألف دينار بحريني(
)مدققة(

)ألف دينار بحريني(
)مراجعة(

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي 75,575  65,437 

إيداعات لدى مؤسسات مالية 136,324  137,450 
موجودات التمويل 575,399  580,076 
استثمارات في أوراق مالية 283,405  240,053 
إجارة منتهية بالتمليك 173,390  165,730 
إيجارات مستحقة القبض 15,211  21,141 

استثمارات في شركات زميلة 21,741  21,643 

استثمارات في عقارات 23,868  24,284 
ممتلكات ومعدات 13,592  13,641 
موجودات أخرى  11,371  11,062 

مجموع الموجودات 1,329,876  1,280,517 

 المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
    االستثمار وحقوق الملكية

المطلوبات  
إيداعات من مؤسسات مالية 161,165  114,744 
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد 87,208  36,234 
تمويالت من مؤسسات مالية 96,577  96,386 

حسابات جارية للعمالء 156,621  133,244 
مطلوبات أخرى 16,332  25,148 

مجموع المطلوبات 517,903  405,756 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 692,164  757,012 

  
حقوق الملكية  

رأس المال 106,406  106,406 
أسهم خزينة )892( )892(
أسهم خطة حوافز الموظفين )160( )391(
عالوة إصدار اسهم 180  120 

إحتياطيات 14,275  12,506 

مجموع حقوق الملكية  119,809  117,749 

 1,280,517 1,329,876 
 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب

 حسابات االستثمار وحقوق الملكية

31 مارس 2018 31 مارس 2019
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
)ألف دينار بحريني(

)مراجعة(
الرصيد في 1 يناير 117,749  122,270 
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 -    )13,943(

)350(    - 
 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

   من قبل شركة زميلة
الرصيد في 1 يناير )معدل( 117,749  107,977 

ربح الفترة 2,198  2,152 
زكاة معتمدة )179( )265(
تبرعات معتمدة )250( )200(
أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة 291  198 

الرصيد في 31 مارس 119,809 109,862 

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

 بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 31 مارس 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

 اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في
4 مايو 2019 وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.  

  
  

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

العميد إبراهيم عبدالله المحمود
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالله فخرو

BisB.com 17 51 51 51

تكريم الجالهمة بوسام مجلس التعاون للخدمة
الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  نالــت 
مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
للخدمــة  التعــاون  الجالهمــة، وســام مجلــس 
تكريــم  حفــل  فــي  تكريمهــا  تــم  إذ  المدنيــة، 
الكفــاءات بقطاعــات الخدمــة المدنيــة بــدول 
مســقط  فــي  أقيــم  الــذي  التعــاون،  مجلــس 
بمباركــة ســامية مــن رئيــس المجلــس األعلــى 
لمجلــس التعــاون فــي دورتــه الحالية صاحب 
الجاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد ســلطان 
ُعمــان، وبرعاية وحضــور نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون مجلس الوزراء صاحب السمو السيد 
فهــد بــن محمــود آل ســعيد، ومشــاركة األمين 

العــام لمجلــس التعــاون عبداللطيــف الزيانــي، 
الخدمــة  أجهــزة  ورؤســاء  وزراء  وحضــور 
المدنيــة بــدول المجلــس، وعــدد مــن الــوزراء 

وكبار المسؤولين، وســفراء الدول المعتمدين 
لدى ســلطنة ُعمان الشقيقة.وأكدت الجالهمة 
أن اإلنجــاز جــاء نتيجــة الرعايــة الكبيرة التي 

توليهــا قيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة والحكومة 
أن  إلــى  مشــيرة  والطبــي،  الصحــي  للقطــاع 
األكبــر  الدافــع  كانــت  الملــك  جاللــة  جهــود 
لجميع منتســبي القطاع الصحي لتحقيق أبرز 
اإلنجــازات ورفــع اســم مملكــة البحريــن عاليا 

خفاقا في المحافل كافة.
وأهــدت الرئيس التنفيــذي التكريم إلى عاهل 
البــالد، وإلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

نائب رئيس الوزراء العماني يكرم مريم الجالهمة

المنامة - نهرا

عالقات متميزة بين البحرين وتركمانستان
محمدوف الرئيس  إلى  الملك  جاللة  تحيات  ينقل  راشــد  بن  فيصل 

نقل نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة تحيات وتقدير عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة إلى رئيس تركمانستان الصديقة قربان قولي بردي محمدوف.

وفي اللقاء، أشــاد الرئيس قربان محمدوف 
بالعالقات األصيلة الراسخة التي تربط بين 
تركمانستان ومملكة البحرين والقائمة على 
المشــتركة،  والمصالــح  المتبــادل  االحتــرام 
تؤكــد  التــي  العالقــات  متانــة  إلــى  إضافــة 
اهتمــام البلديــن الشــقيقين بتطويرهــا عبــر 
العديــد مــن االتفاقــات الثنائية، مشــيدا في 
ذات الوقــت بالزيــارة التــي قــام بهــا جاللــة 
الملــك لتركمانســتان والتــي كانــت نتائجهــا 
إيجابيــة علــى البلديــن مــن خــالل التنســيق 

االتفاقــات  مــن  العديــد  وتوقيــع  المشــترك 
الثنائيــة التي تعــزز العالقات التاريخية بين 

البلدين الصديقين.
مــن جانبــه، أعــرب ســمو الشــيخ فيصــل بن 
راشــد عــن شــكره واعتــزازه بلقــاء الرئيــس 
أثنــى ســموه علــى  قربــان محمــدوف، كمــا 
التــي  الضيافــة  وكــرم  االســتقبال  حفــاوة 
المتميــزة  بالعالقــات  مشــيدا  بهــا،  حظــي 
التــي تربط بين البحرين وتركمانســتان في 
جاللــة  عززهــا  والتــي  المجــاالت،  مختلــف 

الملــك والرئيس التركمانســتاني في الزيارة 
الميمونــة التــي قــام بهــا عاهــل البــالد إلــى 
العاصمــة عشــق آبــاد والتي تكللــت بالنجاح 
الكبير وحققت العديد من النتائج اإليجابية 
على البلدين الصديقين. وكان ســمو الشــيخ 
شــهد  قــد  خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل 
مهرجــان الخيــل الدولي بعاصمــة جمهورية 
تركمانســتان عشــق آبــاد والــذي يعتبــر مــن 
ببرامــج  ويحظــى  العريقــة  المهرجانــات 

مصاحبة ومتميزة عن الخيل وتاريخها.
وبهذه المناســبة، أشــاد ســمو الشــيخ فيصل 
بــن راشــد بمهرجــان الخيــل الدولــي، الــذي 
يعتبــر مــن أبــرز المهرجانــات فــي المنطقــة؛ 
نظــرا لعراقته والمشــاركة الواســعة من قبل 
مالك الخيول في تركمانستان، والتي تعتبر 

موطنــا مهمــة للخيــول األصيلــة والجميلــة 
والقويــة، معربــا عن إعجابه بما شــاهده من 
عــروض فنيــة راقية للفرســان والخيل التي 
كانــت مثاليــة واجتذبــت أنظــار الحاضريــن 

والمشاهدين في الميدان.
وأكد سموه أن مملكة البحرين وبتوجيهات 
وضمــن  الملــك  الجاللــة  صاحــب  مــن 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  اهتمامــات 
أواصــر  تعزيــز  علــى  حريصــة  خليفــة  آل 
التعــاون بيــن البلدين الصديقيــن في مجال 
رياضة الفروســية واالســتفادة من التجارب 
الناجحة في كال البلدين خصوصا أن مملكة 
البحريــن وتركمانســتان تشــتهران بتواجــد 
سالالت قوية من الخيول بمختلف أنواعها.

سمو الشيخ فيصل بن راشد يشهد مهرجان الخيل الدولي في عشق آبادالرئيس التركمانستاني في لقاء مع سمو الشيخ فيصل بن راشد 

عشق آباد - بنا

Û  رد الصــاع صاعيــن وأخــرس كل األلســنة التــي حاولــت أن تنــال مــن ُلحمــة
الوطن وتماســكه األبدي، هذا هو خليفة بن ســلمان أســد العروبة النابض، ال 
يسمح إال بالوحدة وهي تظلل بتسامحها النبيل كل الربوع والوديان، القفاِر 
والعمار والشــطآن، هجمة شرســة حاولت أن تمس صميم تماســكنا، فســبت 
وهجمــت وتطاولــت، لكن قادتنا جاءوا في الموعد كالمعتاد، حيث ال تفرقة 

وال انقسام، ال تأليب وال تأويل وال وألف ال للمعول الهدام.
Û  ،البحرين وحدة واحدة، ال تقبل القســمة على أية معادالت، أو أية مهاترات

أو أيــة أقاويــل أو مماحــكات، إنهــا نعمــة المولى جل وعال عندمــا ينزل على 
عبــادة الســكينة، الوالء والوفاء ونبــذ الضغينة، هو المواطن العارف الواعي 
بأن قوته في تماسكه، ومحنته في تفتته، “كم بغت دولة علينا وجارت، ثم 

زالت وتلك ُعقبى التعدي”.
Û  نعــم صــدق الشــاعر، وصــدق قائلها، لقــد مرت مملكــة البحرين فــي تاريخها

الطويــل بمحــاوالت تدخــل خارجيــة، بدســائس وادعــاءات، بعــدوان علــى 
تماسك الشعب، بضالالت لم تصب غير صاحبها، ولكن هبة المواطن، وزئير 
قادته وزلزال المناجاة في القلوب المؤمنة، دحرت العدو، أصابته في مقتل، 
جردتــه مــن أســلحته، وكشــفت أالعيبــه التــي لــم تعــد تخيل علــى طفل في 

عمر الزهور.
Û  لطالمــا أطفــأ خليفــة بــن ســلمان الفتنة برؤيته الشــاملة لوطــن ال يتنازل عن

ثوابته، ال يفرط في فرد واحد من أهله، وال يساوم على مقدساته ومبادئه.
Û  البحريــن شــعب واحــد، ال فــرق بين بنيــه، وال منتميه، ال نتدخل في شــؤون

أحــد وال نقبــل أن يتدخــل أحــد فــي شــؤوننا، أهــل مكــة أدرى بشــعابها، هذا 
صحيــح، لكــن الصحيح أيًضا أن الزيــارة الميمونة التي قام بها أخيرا رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان حفظــه هللا ورعاه 
إلى ســماحة الســيد عبدهللا الغريفي، أثبتت مجدًدا أن أحًدا ال يســتطيع أن 
يشــق الصــف، وأن أحــًدا ال يمكنــه االصطيــاد في المــاء العكــر، وأن كائًنا من 
كان ال يحلــم بــأن يعيــد عجلة الزمان إلــى الجاهلية، فشــعبنا أوعى، وقادتنا 

أقدر، ووطنا أبقى.
Û  ال أحــد يســتطيع أن يهــد همتنــا، أن يســاوم على وحدتنــا، وال يمكن لكل من

تسول له نفسه النيل من إدراكنا العميق بأن الدين لله والوطن للجميع، وأن 
البحريــن التــي تعيــش علــى أرضهــا مختلف الملــل واألديــان واألجناس منذ 
مئــات الســنين فــي ســالم، ال يمكــن لدخيل أو عميــل أو أجير أن يهــز إيمانها 
الراسخ بأن بحريننا لخالدة، وقادتنا ألوفياء، ومواطنينا لمؤمنون، بأن هللا 
ال يخــذل مؤمًنــا، وأن ســبحانه يصــد عنــا طمــع الطامعيــن، وكيــد الكائديــن، 

وحقد الحاقدين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وحدة وطن

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج



أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  العمــل، 
االتجــار باألشــخاص أســامة العبســي أهميــة 
الحفــاظ علــى المســتوى المتقــدم الــذي بلغته 
مملكــة البحريــن في مجــال مكافحــة االتجار 
باألشــخاص، كاشًفا عن إنجاز مسودة الهيكل 
لمكافحــة  الوطنيــة  لإلســتراتيجية  العــام 

االتجار باألشخاص.
وأشار العبسي خالل ترؤسه االجتماع العاشر 
للجنــة الوطنية لمكافحة االتجار باألشــخاص 
البحريــن  أن  إلــى  الماضــي  الخميــس  يــوم 
بذلــت جهوًدا كبيرة خالل الســنوات الماضية 
لالرتقــاء ببيئــة العمــل وصونها للحفــاظ على 
مــن  انطالًقــا  العمــل  أطــراف  جميــع  حقــوق 
أخالقيــات ومبادئ وثقافة البالد، مشــيًرا إلى 
أن هــذه الجهود كان لها بالغ األثر على ســجل 
المملكــة الدولــي واإلقليمي، وهو الذي ما كان 
ليتحقــق لــوال تكاتــف جميــع الجهــات المعنية 

وعملها كفريق واحد متكامل ومتجانس. 

وشدد على أن اهتمام القيادة الرشيدة وعلى 
الملــك، وتوجيهاتــه  رأســها صاحــب الجاللــة 
الســديدة ومتابعــة جاللتــه الحثيثــة للمكانــة 
الرفيعــة التــي بلغتهــا البحريــن فــي مكافحــة 
االتجــار باألشــخاص تضعنــا أمــام مســؤولية 
كبيــرة لإلبقــاء علــى المملكــة خاليــة مــن هذه 

الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة.
والــدور  العمــل  لمأسســة  خطــة  إلــى  ولفــت 
هيئــة  منظومــة  فــي  والحمائــي  الوقائــي 
تنظيــم وق العمــل، مشــيًرا إلــى أن هــذا مــن 
شــأنه تعزيــز بيئــة العمــل واالرتقــاء بهــا إلــى 

مســتويات متقدمة جديدة، عالوة على دوره 
فــي الكشــف والتصــدي ومعالجة ملــف العمل 
الجبــري وممارســات ســوق العمــل التــي قــد 
ترقــى في بعــض صورها إلى جريمــة االتجار 

باألشخاص.
مســودة  علــى  اللجنــة  اطلعــت  ذلــك  إلــى 
الوطنيــة  لإلســتراتيجية  العــام  الهيــكل 
لمكافحــة االتجــار باألشــخاص وخطــة العمل 
التنفيذيــة الخاصة بها، إلى جانب اســتعراض 
جهــود مركــز دعــم وحمايــة العمالــة الوافــدة 

وإحصاءات نظام اإلحالة الوطني.

أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي عن بدء اســتقبال طلبــات الراغبين 
الجنســين  مــن  األفــراد  البحرينييــن  مــن 
والشــركات فــي االنضمام للبرنامــج التدريبي 
في مجال اســتزراع األســماك المحلية، وذلك 
بدًءا من اليوم األحد ولمدة أسبوعين بإرسال 
اإللكترونــي  البريــد  عبــر  المطلوبــة  األوراق 
)aquaculturebh@mun.gov.bh(، مشفوعة 
الســيرة  الهويــة،  بطاقــة  قــارئ  مــن  بنســخة 

الذاتية، والشهادة العلمية.
وقــدرة  كفــاءة  لرفــع  البرنامــج  ويهــدف 
الالزمــة  بالمهــارات  بتزويدهــم  المتدربيــن 
البيئــة  فــي  االســتزراع  بعمليــات  لإللمــام 
المحليــة وتعريفهــم بجميــع التحديــات التــي 
قــد تواجههــم فــي الظــروف البيئيــة المحلية، 
والتــي تتطلــب منهًجا خاًصا فــي التعامل مع 
استزراع األسماك فيما يتعلق بدرجة الحرارة 

والملوحة في المزارع السمكية.
وصرح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية 
المهنــدس الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفة 
إن البرنامج التدريبي سيكون باكورة إلطالق 
مشــاريع بحرينيــة تســاهم فــي توفيــر األمــن 
الغذائــي، مشــيًرا إلــى أن االســتزراع الســمكي 
يحظى باهتمام ودعم من الحكومة؛ لما يوفره 
هــذا القطــاع من فرص واعدة أمــام الكفاءات 

الوطنية نحو االســتثمار فــي هذا المجال، كما 
أن هــذا البرنامــج يأتــي فــي ســياق المبادرات 
التــي تتبناها وكالــة الزراعة والثــروة البحرية 
ضمن إستراتيجيتها لتعظيم استفادة الشباب 
البحريني من اإلمكانات المتوافرة في ســبيل 

خلق مشروعاتهم الناجحة.
اتفاقيــة مطلــع  أبرمــت  الوكالــة  أن  وأوضــح 
الشــهر الجــاري مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”، 
وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلى دعــم تدريب 15 
بحرينًيا في مجال استزراع األسماك المحلية 

داخل وخارج البحرين.

وبيــن أن مدة البرنامج 4 شــهور من التدريب 
النظــري والعملي بالمركز الوطني لالســتزراع 
حيــان  رأس  منطقــة  فــي  الواقــع  البحــري 
والتابــع لوكالــة الزراعة والثــروة البحرية، كما 
تدريبيــة  دورة  علــى  المتدربــون  ســيحصل 
خــارج البحريــن لمــدة شــهر واحد لالســتفادة 
الحديثــة.  والتقنيــات  الخبــرة  بيــوت  مــن 
ويشــترط البرنامــج التدريبــي علــى المتقــدم 
أن يكون بحرينيا وال يقل عمره عن 18 عاًما، 
وحاصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامــة ومــا 

فوق.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

الشيخ محمد بن أحمد

العبسي: الحفاظ على مكانة البحرين المتقدمة بتكاتف الجميع

إنجاز هيكل إستراتيجية مكافحة االتجار باألشخاص

توجيه شركات النظافة لمضاعفة الجهود في رمضان
التوعيـــة بجوانـــب  المجتمعيـــة  الشـــراكة  أهميـــة  تأكيـــد  أبوالفتـــح: 

البلديــات  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  وجــه 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح شركتي 
النظافــة العاملتيــن فــي البالد إلــى مضاعفة 
الجهود خالل شــهر رمضــان المبارك؛ لضمان 
المحافظــة على مســتوى متقدم من النظافة 
علــى  أبوالفتــح  الفضيل.وشــدد  الشــهر  فــي 
الســنوات  تجــارب  مــن  االســتفادة  أهميــة 
الماضية خصوصا لجهة التغييرات الحاصلة 
في أوقات وكميات المخلفات وكذلك طريقة 
المواقــع  نظافــة  بمــا يضمــن  معهــا  التعامــل 
المختلفة، خصوصا المواقع الحيوية بالقرب 

من المساجد وأماكن التسوق. 
جــاء ذلك في لقــاء الوكيل المديــر التنفيذي 

لشــركة أوربايســر للنظافــة اإلســباني لويس؛ 
للوقــوف علــى اســتعدادات الشــركة لمتابعة 

أعمال النظافة خالل شهر رمضان المبارك. 
وأشــاد أبوالفتــح بخدمــات النظافة والتطور 
الحاصل في الخدمة ومســتوى التعاون بين 
الشــركتين واألجهزة التنفيذية في البلديات 

مشــيرا إلــى مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة فيما 
يتعلق بجانب التوعية واإلرشاد.

للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  اللقــاء  حضــر 
البلديــة المشــتركة وائــل المبــارك ومستشــار 
المديــر  قــدم  إذ  بــوب،  البلديــات  شــؤون 
عــن  تفصيــال  أوربايســر  لشــركة  التنفيــذي 

خدمــات  مــع  للتعامــل  الشــركة  خطــط 
متطرقــا  الفضيــل  الشــهر  خــالل  النظافــة 
العمــل  وأوقــات  العامــة  االســتعدادات  إلــى 

الموضوعة في الخطة.
التنفيــذي  المديــر  مــع  الوكيــل  وبحــث 
مختلــف  علــى  الشــركة  اســتعدادات 
المســتويات الســتقبال شــهر رمضان المبارك 
موجهــا شــركات النظافــة العاملــة فــي البالد 
إلــى التعــاون مــع األجهــزة التنفيذيــة ألجــل 

إنجاز األعمال المطلوبة.
الــوزارة مســتمرة  أن  إلــى  أبوالفتــح  وأشــار 
نظافــة  خدمــات  تقديــم  علــى  العمــل  فــي 
متطــورة، مؤكــدا متابعة األجهــزة التنفيذية 
في البلديات، ومشــددا على أهمية الجوانب 
التوعويــة فــي تحفيــز الشــراكة المجتمعيــة 

للمحافظة على النظافة العامة.

وكيل شؤون البلديات في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة أوربايسر للنظافة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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اســتقبل وزير األشغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمراني عصام خلف بمكتبه 
ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
لــدى البحرين الشــيخ ســلطان بــن حمدان 
بــن زايد آل نهيــان، بحضور وكيل الوزارة 
لشــؤون األشــغال أحمد الخيــاط والوكيل 
المســاعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ 
مشــعل بــن محمــد آل خليفــة، إذ تم بحث 
العالقــات الثنائية بين البلدين الشــقيقين 
وسبل االرتقاء بها على المستويات كافة.

وفي بداية االجتماع رحب خلف بالشيخ 
ســلطان آل نهيــان، متمنًيا له التوفيق في 

مهام عمله، مشــيًدا بالمساعي التي يبذلها 
الســفير في تطوير مستوى العالقات بين 
المنامة وأبوظبي، كما أشاد وزير األشغال 
بالجهود التي يقوم بها الشيخ سلطان بما 

يعــزز العالقــات المتميــزة والتواصــل بين 
الشعبين الشقيقين.

وخــالل االجتمــاع تمت مناقشــة عدد من 
المشــروعات التــي تقــوم وزارة األشــغال 

الدعــم  برنامــج  خــالل  مــن  بتنفيذهــا 
مراحــل  إلــى  التطــرق  وتــم  الخليجــي 

اإلنجاز لكل مشروع.
عــن  اإلماراتــي  الســفير  عبــر  جانبــه  مــن 
تقديــره للمشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا 
وزارة األشــغال بما يخدم النهوض بالبنية 
متمنًيــا  البحريــن،  مملكــة  فــي  التحتيــة 
للبحريــن كل التقــدم والتطور والرقي في 
ظــل قيــادة صاحــب الجاللة عاهــل البالد 
والحكومــة بقيادة صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء ومســاندة صاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس 

مجلس الوزراء.

وزير األشغال مستقبال السفير اإلماراتي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

Û  ،”يقــول عالــم االجتمــاع علــي الــوردي “العالــم كله عبــارة عن حفلــة تنكرية
نلبس األقنعة لنخفي صناديق العقل الباطن المغلقة. يهرب صاحب المجد 
مــن الحــزن، لكــن رصاصة القــدر أحيانا تالحقه كما ُقتل أســطورة الفاشــن 
جياني فرزاجي برصاصة شــاب مضطرب. ومن يصدق أن الكاتب الروس 
الكبيــر نيقــوالي غوغــول يموت بســبب جرثومة فكــرة أدخلهــا بعقله رجل 
ديــن حيــن أقنعــه بأن الصيــام المتواصل طريق الخــالص، وحين عبأ عقله 

بأفكار تحريمية متطرفة! 
Û  ،ومــا الذي يجعــل كتابات الروائي الياباني الشــهير والمتأثر باألدب الغربي

هاروكــي موراكامــي ســوداوية فــي بعضهــا؟ وكيــف الحــق ثــوُب الطفولــة 
الممــزق الكاتــب الشــهير دايــل كارنيجي حتــى كاد يتحول إلــى عقدة رغم 

ثراء ما بعد الفقر، وهو الذي كتب كتاب “دع القلق وأبدًا الحياة”؟ 
Û  ومــا الــذي يجعل العبقري نيوتن مضطربا ومن الصعب جًدا الجلوس فترة

طويلــة معــه، حيــث كان متقلــب المــزاج إلــى حــد كبيــر، وســريع االنفعــال، 
وشــديد الغضــب، وكذلــك ضّيــق األفــق، كمــا كان يتحــدث مع نفســه كثيًرا 
بصــوت عــال، وُيخاطــب أشــخاص وهميــن غيــر موجوديــن. هــل هــو ذات 

االنفصام الذي أصاب مجنون الرياضيات جون ناش؟ 
Û  .حتى عظماء المجد يحتاجون إلى التوازن الشخصي كي ينعموا بالحياة

ال شــي أخــاف منــه على عظيم المجد قــدر خوفي من عفريــت الحب. ولو 
كان بيدي لشــمعت بوابات قلوبهم من الحب بالشــمع األحمر. اقرأوا ســيرة 
مصممة األزياء الفرنســية كوكو شــنيل ماذا فعل بها الحب! فرغم جراحه 
نســتطيع الخــروج منــه ولو نزفــا. نزار المجــد يرتل رثــاءه لحبيبته بلقيس 

التي قتلت ببيروت: بلقيُس.. 
Û  ..إنَّ ُزُروَعِك الخضراَء
Û  ..ما زالْت على الحيطاِن باكيًة
Û  ..اًل َوَوْجَهِك لم يزْل ُمَتَنقِّ
Û  بيَن المرايا والستائْر
Û  حتى سجارُتِك التي أشعلِتها
Û  ..لم تنطفْئ
Û  ودخاُنَها
Û  ..ما زاَل يرفُض أن يسافْر بلقيُس
Û  ..كيَف تركِتنا في الريح
Û  َجْر؟ نرِجُف مثَل أوراق الشَّ
Û  وتركِتنا - نحُن الثالثَة - ضائعيَن
Û  ..كريشٍة تحَت الَمَطْر
Û  ْرِت بي؟ أُتَراِك ما َفكَّ
Û :ِك.. مثَل “زينَب” أو “ُعَمْر”. بلقيُس وأنا الذي يحتاُج حبَّ
Û  ُروِك.. فعندنا إْن هم َفجَّ
Û  ..كلُّ الجنائِز تبتدي في َكْرَبالَء
Û  .وتنتهي في َكْرَبالْء
Û  يقــول فرويــد “ال يمكنــك أن تجــد الســعادة وأنــت غــارق فــي حديثــك عــن

األلــم”. مســكين هــذا العاشــق، إن لــم يعــرف الطبيعــة البشــرية، فــال أحــد 
يســتحق من البشــر أن تمنحه عشــقك، فكل معشــوق قد يتحول إلى جالد 
مشاعر، وهو معك في الحقيقة سفاح تحت التدريب، وكل زهرة مسدُس

Û  ُغدر وبندقية صيد تصوب مســتقبال نحو فرحك. العشــق هو أقصر طريق
لنســج مشــنقة االبتــزاز العاطفــي والمــادي. بالعشــق تحولــون البشــر إلــى 
قراصنة لسرقة خزائن سفن حياتكم، وإلى قتلة متسلسلين لقتل أعماركم. 
يوم تشــعرون أن المعشــوق أو المعشــوقة يحاولون الضغط عليكم بابتزاز 
خــوف الفضيحة، فجروها بوجوههم، وانزعــوا منهم هذه الورقة الخبيثة، 
فــال عبوديــة أكبــر مــن أن يبتزكــم أحــد باســم الحــب. أنــا ال أؤمــن بمقولــة 
الكاتــب األميركــي انــدرو شــافيرعندما قــال “إن العقــول الكبيــرة والقلوب 
المحطمــة مترافقــان على الــدوام”، قدر العظيم أن يعيــش الحياة، ويتمتع 

بالوجود، وأال يقدم مجده لجزار أو مسلخ باسم الحب. 
Û  ،ديــدرو الفرنســي أهــم فالســفة التنوير وقع في حب امــراة مصاصة دماء

ولكنه تركها بعد أن اكتشف خيانتها له. إن هذه المرأة التي نشفت جيوب 
ديــدرو مــن المــال، خانته مــع رجل يملك ثــروة أكبر. حتى اوغســت كونت 
الفيلســوف الفرنســي الشــهير الــذي أطلــق مصطلــح “علــم االجتمــاع” كان 
رغــم عظمتــه الفكريــة مغفــال عاطفيــا. تزوج مــن بائعة هــوى، فتالعبت به 
حتى أوصلته إلى حافة الجنون، وبســببها دخل كونت في حالة قاتلة من 

اإلحباط الذي جعله يقضي معظم الوقت متمددا على السرير.
Û  كثيــر مــن عظمــاء المجــد يتحولون إلــى لعبة صغيــرة في يد امراة بســبب

العشــق األعمى. اســترجعوا أيها العشــاق قلوبكم، ولو بأثر رجعي، فالبشــر 
ال يســتحقون أن تهبوهم قميصا باليا في العشــق، فكيف بأغلى ما عندكم، 

وهو القلب! 
Û  الفشــل المتكــرر فــي الــزواج أصــاب الفيلســوف اإلنجليزي الشــهير برتراند

راســل فــي مقتــل، أما البيركامــو فقد قادتــه خيانة زوجته له إلــى االنتقام 
الالواعي منها بالتنقل بين أحضان النســاء، إلى الســقوط في العزلة. يقول 
فريدريك شــيلر “األغالل الحديدية واألربطة الحريرية كالهما قيود بذات 

القدر”. 
Û  نعم نحن في ســجون حريرية، وإن بدت جميلة، فالعشــق زنزانة انفرادية

بسالسل من مشاعر، تقفز في وجهك فئران ذكرياتها السامة، وإن رأيناها 
حمائــم. فكــم من ثوب نرتديه نظنه جميال، وهو في الحقيقة لباس ســجن 
أبــدي، ُيعتقــل فيــه القلُب ليحكم بحكم مؤبد مع األعمال الشــاقة. فالقالدة 
تتحــول إلى مشــنقة، واألســاور علــى معاصمنا قيــود، وإن كانت من ذهب، 

فكلهم في بدايات العشق رائعون حتى يكون اإلعدام األخير.

عظماء المجد 
والحب الغادر 

واالكتئاب سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

بدء استقبال طلبات التدريب على استزراع األسماك
محمـــد بـــن أحمـــد: إطـــاق مشـــاريع تســـاهم فـــي توفيـــر األمـــن الغذائـــي

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



ــعــام رئــيــس المجلس  أكـــد رئــيــس األمـــن ال
اللواء  للشرطة  الملكية  لألكاديمية  العلمي 
واإلحــصــاء،  التحليل  أن  الــحــســن،  ــارق  طـ
ــــي،  ــن ــمـــل األمــ ــعـ ــان فــــي الـ ــ ــاسـ ــ أمــــــــران أسـ
بــمــا يــضــمــن الــتــعــامــل مـــع الــمــســتــجــدات 
سليمة  علمية  برؤية  األمنية،  والتحديات 
ــة، مــوضــحــا أن  ــافـ ــمــتــغــيــرات كـ ــي ال ــراعـ تـ
التطوير  على  دائما  يحث  الداخلية،  وزيــر 
ــول إلـــى االحــتــرافــيــة  والــتــحــديــث والـــوصـ
القائم على أسس صحيحة  األمني  بالعمل 

وقابلة للتطبيق.
األمن  رئيس  ألقاها  كلمة  ذلــك خــال  جــاء 
نايف  جامعة  ورئيس  حضوره  أثناء  العام 
البنيان،  األمنية عبدالمجيد  للعلوم  العربية 
مختلف  ــن  مـ ضــابــطــا   23 تــخــريــج  حــفــل 
إدارات وزارة الداخلية، بعد مشاركتهم في 
اإلحصائي  التحليل  حــول  تدريبية  دورة 
الملكية  األكــاديــمــيــة  نظمتها  والــجــنــائــي، 
للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية.
األمني،  العمل  أن  العام  األمن  رئيس  وأكد 
ال يمكن أن يحقق أهدافه، ما لم يكن هناك 

التي  المستقبلية  بالتحديات  ووعــي  رؤيــة 
تواجهه، مضيفا أن رئاسة األمن العام تعمل 
وتحليلها  وتقسيمها  البيانات  رصــد  على 
لاستفادة منها، وفي هذا اإلطار تم إعداد 
وتنفيذ دورة التحليل اإلحصائي والجنائي، 
للشرطة  الملكية  األكاديمية  نظمتها  والتي 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  مع  بالتعاون 
األمــنــيــة. وأعـــرب رئــيــس األمـــن الــعــام عن 
شكره لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
على االستجابة السريعة لعقد هذه الدورة 
التدريبية، خصوصا أن الجامعة تعد صرحا 
علميا ومن أهم المراكز األكاديمية والفنية 

التي تقدم الدعم العلمي لألجهزة األمنية.
من جهته، ألقى رئيس جامعة نايف العربية 
هذه  أن  فيها  أكــد  كلمة،  األمــنــيــة،  للعلوم 
الدورة التدريبية، امتداد للتعاون القائم مع 
تحرص  الجامعة  أن  موضحا  األكاديمية، 
مرتبطة  المقدمة  خدماتها  تكون  أن  على 
بــالــدول  الــداخــلــيــة  وزارات  بــاحــتــيــاجــات 
العربية، منوها إلى أن برامج الجامعة في 

خدمة الدراسات العليا والتدريب.
األكاديمية  آمــر  أوضــح  متصل،  سياق  في 
الـــدورة  هــذه  انــعــقــاد  أن  للشرطة  الملكية 

يأتي في إطار سياسة التطوير والتحديث 
التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع مستوى 
األداء المهني لضباط األمن العام العاملين 
في مجاالت التحليل الجنائي واإلحصائي، 
وتنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية الداعمة 
المستمر  ــدريـــب  ــتـ والـ الــتــعــلــيــم  لــســيــاســة 
لمنسوبي وزارة الداخلية وتقديم كل ما هو 
والحد  الجريمة  جديد في مجال مكافحة 
ــدورة الــتــدريــبــيــة،  ــ مــنــهــا. يــذكــر أن هـــذه الـ
الجنائي  التحليل  لمفاهيم  عرضا  تناولت 
وأهمية  ومكوناته  وعملياته  واإلحصائي 
والــعــدالــة  الجريمة  أبــحــاث  فــي  اإلحــصــاء 
الجنائية وكان من بين أبرز أهدافها، تطوير 
بالتحليل  المتعلقة  ــقـــدرات  والـ الــمــعــارف 
األمني  المجال  فــي  واإلحــصــائــي  الجنائي 
أفضل  على  والتعرف  الجريمة،  ومكافحة 
ــذا الــمــجــال،  ــمــمــارســات الــعــالــمــيــة فـــي هـ ال
المحاضرات  بين  الـــدورة  برنامج  وتــنــوع 
الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة؛ بــهــدف 
البيانات  تحليل  مهارة  المشاركين  إكساب 
معها  التعامل  وكيفية  المصادر  المتعددة 
من خال استخدام طرق وبرامج التحليل 

المختلفة وتفسير نتائجها.

قـــام رئــيــس الــجــمــارك بـــزيـــارة إلـــى إدارة 
بن  أحــمــد  الشيخ  البرية  المنافذ  جــمــارك 
حمد آل خليفة، لاطاع على اإلجراءات 
الضوئي  الماسح  األولية الختبارات جهاز 
 4 أخيرا، ضمن  تركيبه  تم  الــذي  الحديث 
 ”SGS“ أجهزة تم التعاقد عليها مع شركة
الملك  جسر  على  لتشغيلها  السويسرية 

فهد وميناء خليفة بن سلمان.
الجمارك  رئــيــس  ــاد  أشـ المناسبة،  وبــهــذه 
بــالــدعــم والــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة مــن وزيــر 
ــد بــن عــبــدهللا آل  الــداخــلــيــة الــشــيــخ راشــ
ــى  خــلــيــفــة وتــوجــيــهــاتــه الـــتـــي تـــهـــدف إل
ــخــدمــات الــمــقــدمــة  االرتـــقـــاء بــمــســتــوى ال
ــز مــســاهــمــة الـــجـــمـــارك فــــي نــمــو  ــزيـ ــعـ وتـ
إطار  في  أنه  وأوضــح  الوطني.  االقتصاد 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة نحو تحقيق 
ــادي مـــســـتـــدام يــعــتــمــد على  ــتـــصـ نــمــو اقـ
دعم  خــال  مــن  المحلي  االقتصاد  تنويع 
القطاعات االقتصادية ذات األولوية والتي 
اللوجستية،  الــخــدمــات  ضمنها  مــن  يأتي 
اخــتــبــار  ــجــمــارك عملية  ال شــــؤون  أجــــرت 
الجمركية  بالمنافذ   )portal( األول  للجهاز 
“SGS”، ضمن خطتها  بالتعاون مع شركة 
على  الضوئي  المسح  لعمليات  التطويرية 
تنفيذ  أن  مضيفا  والحاويات،  الشاحنات 
هذا المشروع، يعتبر نقلة نوعية للمنظومة 
واإلجراءات األمنية والجمركية؛ باعتباره 
األحدث على مستوى الماسحات الضوئية 

يسهم  ما  عالمًيا،  والشاحنات  للحاويات 
الريادي  البحرين  مملكة  موقع  تعزيز  في 
من خال تحديث وتطوير المشاريع التي 
بما يتناسب  للمملكة  التحتية  البنية  ترفد 

مع المعايير العالمية.
ــجــمــارك إلـــى أن أجــهــزة  وأشــــار رئــيــس ال
تقدم  ســوف  الــحــديــثــة،  الــضــوئــي  المسح 
الــذكــاء  الــتــي تشمل  الــواضــحــة  الـــصـــورة 
بالسجات  الــصــور  مــقــارنــة  االصــطــنــاعــي، 
ــاوة عــلــى الــدقــة  الــســابــقــة لــلــشــاحــنــات، عـ
والسرعة في تنفيذ عملية المسح، موضحا 
أنها ستعمل على مسح 120 شاحنة عوًضا 
عن 20 شاحنة في الساعة الواحدة بمعدل 
10 شاحنات في الخمس دقائق، ما يسهم 
من  ويعزز  التجارية  الحركة  تسهيل  في 

موقع البحرين اللوجستي.
حرصت  الجمارك  شــؤون  أن  على  وشــدد 
على إعداد طاقم عمل من كوادر شبابية 
الجمركي  العمل  في  متخصصة  بحرينية 
واألمني، مزود بأعلى المؤهات المعتمدة 

الــمــجــال، إذ تــم تدريبهم  ــا فــي هــذا  ــًي دول
للعمل على تشغيل أجهزة األشعة بالمنافذ 
ــع االســتــعــانــة بــالــتــقــنــيــات  الــجــمــركــيــة، مـ
اعــتــزازه  عــن  معربا  الحديثة،  الجمركية 
بجهود رجال الجمارك في إنجاز مثل هذه 

المشاريع المهمة.
المختص  الوطني  الفني  الفريق  أن  يذكر 
بــإجــراء  قـــام  ــمــشــروع،  ال تنفيذ  بمتابعة 
وأدوات  لــلــجــهــاز  االخــتــبــاريــة  الــعــمــلــيــات 
 ،RM اإلشـــعـــاع  كــاشــف  وجــهــاز  التحليل 
وسيتبع ذلك اختبار التطبيقات واألنظمة 
اآلخر  الجهاز  تركيب  اكتمال  األخرى عند 
GANTRY في شهر يوليو المقبل، إضافة 
القبول،  اختبارات  إجــراءات  صياغة  إلى 
خصوصا أنه سبق فحص واختبار الجهاز 
 Nuctech للجهاز  المصنعة  الشركة  فــي 
بالعاصمة الصينية “بكين “ من قبل الفريق 
االخــتــبــار ويتبعها  لــذلــك  ــــى  أول كــمــرحــلــة 
بمملكة  التشغيل  موقع  في  نهائي  اختبار 

البحرين.

تعاون شوري حكومي إلطالق تسهيالت لفئة الصم
ـــة ـــات الخاص ـــذوي االحتياج ـــوزارات ل ـــادرات ال ـــن مب ـــرورة م ـــل مس الفاض

بمجلس  الـــخـــدمـــات  لــجــنــة  ــيــســة  رئ عـــبـــرت 
الشورى جهاد الفاضل عن سرورها من إطاق 
تعزز  مــبــادرات  الخدمية  الــجــهــات  مــن  عــدد 
االحتياجات  لــذوي  المقدمة  التسهيات  من 

الخاصة عموما، ولفئة الصم تحديدا.
ــإطــاق قــطــاع شــــؤون الــبــلــديــات  ــادت ب ــ وأشـ
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني خطا لخدمة االستعام عن الخدمات 
لاستفسار عن أكثر من 104 خدمات يقدمها 

قطاع شؤون البلديات.
وأكــــدت الــفــاضــل أن الــبــحــريــن نــجــحــت في 
تفعيل شعار أسبوع األصم العربي، الذي حمل 
إذ  مجتمع”،  مسؤولية  الصم  “توظيف  شعار 
ومؤسسات  الــدولــة  سلطات  جميع  تكاتفت 
من  مزيد  تقديم  أجــل  من  المدني؛  المجتمع 
ومشيرة  الــصــم،  لفئة  الــمــفــيــدة  التسهيات 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  لجهود 
السمعية  اإلعاقة  ذوي  من   263 توظيف  في 
وذلك  إعاقتهم  طبيعة  تائم  التي  بالوظائف 
منذ تأسيس مركز “لست وحدك” بالعام 2007 

وتوظيف 29 شخصا بالعام 2018. 
الفريق  الداخلية  وزير  توجيه  عن  وتحدثت 
خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن  ــد  راشـ الشيخ  الــركــن 
العمليات  بــغــرفــة  لــلــطــوارئ  خـــط  بــتــدشــيــن 
يسهمه  ومـــا  والــبــكــم،  الــصــم  لفئة  الرئيسية 
الفعال  التعامل  على  قـــدرة  مــن  ــقــرار  ال هــذا 
عند وقوع أّي حادث ال سمح هللا لهذه الفئة 
لوزير  القلوب. وجددت شكرها  على  العزيزة 

العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة على إجابته سؤالها 
من  المقّدمة  الخدمات  بعض  عن  البرلماني 

الوزارة لفئة الصم.
ــشــورى عــمــومــا، وأنــا  ــز مجلس ال وقــالــت “ركـ
بتعزيز  أكبر  اهتمام  إيــاء  أجل  من  تحديدا، 
ــا والــتــســهــيــات الــمــقــّدمــة لــفــئــة ذوي  ــمــزاي ال
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة عــمــومــا، وفــئــة الصم 
تــحــديــدا، وذلــك مــن أجــل تمكين هــذه الفئة 
النبيلة بالمجتمع من نبل حقوقها الدستورية 
الوزير  رد  “أشــار  وأضافت  برلمانية”.  برعاية 

المساعدة  طلب  الــصــم  لفئة  يمكن  أنــه  إلــى 
لتنفيذ  تصرفاتهم  في  لمعاونتهم  القضائية 
التي  للمادة  وبــالــرجــوع  القضائية،  الخدمة 
أشار إليها الوزير في رده، فإن تعيين المساعد 
الــقــضــائــي يــكــون بــنــاء عــلــى طــلــب شخص 
ويخضع  الشأن،  ذوي  أو  مساعدته  المطلوب 
ذلك إلجــراءات رسمية قد ال يستوعبها زمن 
الخدمة  طالب  تنفيذها  يريد  التي  المعاملة 

من فئة الصم بالوزارة أو القضاء”.
وأكدت أن وجود موظفة واحدة فقط تجيد 
فئة  حــصــول  لتيسير  اإلشـــــارة  لــغــة  تــرجــمــة 

الصم على الخدمات بالشكل الصحيح، فإنها 
ولكن  الـــوزارة،  من  ومقدرة  مشكورة  خطوة 
يجب األخذ بعين االعتبار التوسع الجغرافي 
لمرفق العدالة، إذ يوجد مقر رئيس للمحاكم 
للتوثيق  ومــكــتــب  الــدبــلــومــاســيــة  بالمنطقة 
الحورة  بمنطقة  التجارية  التأمينات  بمجمع 
الحنينية،  بمنطقة  األســــرة  مــحــاكــم  ومــبــنــى 
ووجود موظف واحد ال يستوعب وجود أكثر 
وبالتالي  القضاء  بشؤون  مختص  مبنى  من 
إلجــادة  الموظفين  من  المزيد  تأهيل  يتعين 
الخدمات  تقديم  إبــطــاء  وعــدم  ــارة  اإلشـ لغة 
لفئة الصم. يشار إلى أن وزير العدل قال في 
إجابته على السؤال البرلماني للفاضل أن عدد 
المراجعين من فئة الصم لخدمات الوزارة بلغ 
57 مراجعا خال 10 سنوات، وتوجد موظفة 
ــدة تــجــيــد تــرجــمــة لــغــة اإلشـــــارة ويــتــم  ــ واحـ
االستعانة بها لتيسير حصول فئة الصم على 

الخدمات بالشكل الصحيح.

جهاد الفاضل وزير األشغال وزير العدل
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أحمد بن حمد: مسح 120 شاحنة عوًضا عن 20 في الساعةالحسن: التحليل واإلحصاء أساسان للعمل األمني

“المسح الضوئي” بالجمارك تعمل بالذكاء االصطناعيالتعامل مع المستجدات األمنية برؤية علمية سلمية

تخريج 23 ضابطا شاركوا في التحليل اإلحصائي والجنائي

“العدل”: 11 محاميا وقانونيا يستكملون متطلبات “الموثق الخاص”

اإلسامية  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
ــن بــرنــامــج  ــاء مــ ــهــ ــ ــت ــ ــن االن واألوقــــــــــاف عــ
تــرخــيــص مــزاولــة أعــمــال الــمــوثــق الــخــاص 
للدفعة الثانية، الذي شارك فيه 64 محامًيا 
المبدئية  لــلــشــروط  مــســتــوفــيــن  ــا  ــًي وقــانــون
منهم  اجتاز  وقد  قانوًنا،  عليها  المنصوص 
منهم  بنجاح،  الثاث  بمراحله  البرنامج   11
جاء  اإلنجليزية.  للغة  و5  العربية  للغة   6
التنسيقية  اللجنة  توجيهات  إطار  ذلك في 
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
تنفيذ  ومتابعة  التوثيق  إجــراءات  لتطوير 
أجريت  التي  التعديات  تفعيل  متطلبات 
نقلة  تحقيق  لضمان  التوثيق  قــانــون  على 
نوعية في تطوير اإلجراءات ويعزز المزايا 
االستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة 
ــبــاد صاحب  الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لــعــاهــل ال
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
الحكومة  عــمــل  بــرنــامــج  وتــلــبــيــًة ألهــــداف 
2030.وقــال  االقتصادية  الرؤية  وتطلعات 
وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل 

بوعاي إن البرنامج اشتمل على اختبارات 
تــحــريــريــة وشــفــويــة ومــقــابــات شخصية 
وتدريب عملي تحت إشراف اللجنة المعنية 
بقرار وزاري. كما أعلن  التي جرى تشكيلها 
عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الثالثة 
أعمال  لــمــزاولــة  بالترخيص  الــراغــبــيــن  مــن 
الموثق الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط 
الطلبات  الــمــقــررة، وذلــك مــن خــال تقديم 
الــتــأمــيــنــات  بــمــجــمــع  الــتــوثــيــق  إدارة  لـــدى 
لذلك  المعدة  االستمارة  وملء  االجتماعية 
في موعد أقصاه 14 مايو 2019. وُيشترط 
في مقدم الطلب أن يكون بحرينيا، ويجوز 

الترخيص  بطلب  التقدم  البحرينيين  لغير 
ــخــاص لتوثيق  ال الــمــوثــق  لــمــزاولــة أعــمــال 
يشغل  وأال  اإلنجليزية،  باللغة  الــمــحــررات 
وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص 
وأْن  اإلنجليزية،  باللغة  المحررات  لتوثيق 
طبًقا  التوثيق  أعــمــال  لــمــزاولــة  مــقــًرا  يوفر 
لــلــشــروط واألحـــكـــام، ويــجــتــاز االخــتــبــارات 
رة،  المقرَّ التدريبية  والــبــرامــج  والمقابات 
القانونية  األعــمــال  فــي  أمضى  قــد  ويــكــون 
4 ســنــوات، وأال يكون قد  مــدة ال تقل عــن 
العدل  كاتب  سجل  من  اسمه  شْطب  سبق 

الخاص.
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ــــاد” إن  ــب ــ ــعــامــر لــــ “ال ــائــب أحــمــد ال ــن ــال ال قــ
وفقا  أعمالها  باشرت  الدستورية  المحكمة 
هي  هذه  وكانت   ،2002 العام  منذ  لقانونها 
التجرية األولى في مملكة البحرين في إطار 
رقابة شرعية القوانين واللوائح، وأن أحكام 
المحكمة الصادرة سواء بدستورية القوانين 
أو عدم دستوريتها تمثل في مراميها كلمة 
الفصل التي تصدر من المحكمة الدستورية 
بوصفها هيئة قائمة بذاتها فوضها الدستور 
الــدســتــور بما  فــي حماية مــبــادئ ونــصــوص 

يصدر من قوانين أو لوائح.
للمجتمع  إننا ومن خال تحسسنا  وأضــاف: 
ــبــحــريــنــي عــمــومــا والـــســـاحـــة الــقــضــائــيــة  ال
التي  ــه  األوجــ تلمسنا  قــد  فــإنــنــا  خــصــوصــا، 
تستدعي النظر بإجراء تعديل تشريعي على 
قانون المحكمة الدستورية بحيث إذا أخذت 
القانوني  المقترح  فــإن  االعــتــبــار  عين  فــي 
تحسسناه  ــذي  ال التشريعي  النقص  سيسد 

النهوض  شأنه  من  بما  المحكمة  قانون  في 
العوار  وســد  جهة  من  المحكمة  باستقالية 

القانوني الذي شاب قانون المحكمة.
تتضمن  المقترحة  التعديات  أن  وأوضـــح 
نقاطا مهمة، إذ تتضمن منح رئيس المحكمة 
ــرســوم  ــفـــاء أو الــتــأجــيــل مـــن ال ســلــطــة اإلعـ
اإلحــالــة  تــكــون  أن  على  والــنــص  القضائية، 
الحكومة  مــن  المقدمة  والطلبات  الملكية 
بغير رســوم  الــشــورى  أو  الــنــواب  أو مجلس 
تضمن  كما  الرقابة،  أهــداف  مع  يتوافق  بما 
االقـــتـــراح بــقــانــون حـــق االتـــصـــال الــمــبــاشــر 
األشــخــاص  أو  ــراد  ــ األف مــن  الــطــعــن  بتقديم 
 106 المادة  نص  مع  يتوافق  بما  االعتبارية 
النائب  البحرين. واختتم  من دستور مملكة 
أحمد العامر بالقول إننا ماضون في التعاون 
بذل  إلــى  وسنسعى  القضائية  السلطة  مــع 
مزيد من الجهود في المجال التشريعي بما 

يخدم ساحة القضاء والمحامين واألفراد.

تشريع يمنح رئيس “الدستورية” صالحية اإلعفاء من الرسوم

ليلى مال اهلل
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الــعــاصــمــة الشيخ  اســتــقــبــل مــحــافــظ 
خليفة،  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن  هــشــام 
لمكافحة  “معا”  برنامج  لجنة  رئيس 
ــعــنــف واإلدمــــــــان، نـــائـــب الــمــفــتــش  ال
الشيخ  اللواء  الداخلية  بــوزارة  العام 
بحضور  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة 
المالية  والرقابة  الجودة  إدارة  مدير 
ــامــج “مـــًعـــا”؛  ــرن واإلداريـــــــة ومـــديـــر ب
بــمــنــاســبــة حـــصـــول الــبــرنــامــج على 
.9001:2015 اآليــزو  الجودة  شهادة 
ــظ، جـــهـــود  ــافــ ــحــ ــمــ ــ ــــرض ال ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ

لتحقيق  ــبــرنــامــج  ال عــلــى  الــقــائــمــيــن 
الجودة  لنظام  الدولية  المعايير  كافة 
للتماشي  الازمة  والمتطلبات  اآليزو 
إدارات  فــي  التطويرية  الخطط  مــع 
إنجاز  إلــى  مشيرا  الــداخــلــيــة،  وزارة 
المتطلبات والعمل عليها منذ 5 أشهر، 

إذ تعتبر المدة إنجاًزا نوعًيا وفريًدا.
العام  المفتش  نائب  أشاد  من جهته، 
الجودة  نظام  أن  مبيًنا  اإلنجاز،  بهذا 
النسخة  يعتبر   9001:2015 اآليـــزو 

الحديثة والمطورة.

“مًعا” يحوز شهادة اآليزو

محرر الشؤون المحلية

“التأهيل”: عدم اكتمال إجراءات “العقوبات البديلة”
“المرور”: خطة النسياب حركة السير في رمضان

ــا يـــتـــم تــــداولــــه فــي  تــعــقــيــبــا عـــلـــى مــ
بــعــض الــمــواقــع وحــســابــات الــتــواصــل 
مــعــلــومــات مغلوطة  مــن  االجــتــمــاعــي 
بشأن تنفيذ قانون العقوبات والتدابير 
الــبــديــلــة، صــرح الــمــديــر الــعــام لـــإدارة 
العمل،  بأن  والتأهيل  لإصاح  العامة 
ما يزال جاريا إلتاحة المجال للتطبيق 
الفعال ألحكام القانون وتوفير البرامج 
الظروف  مع  تتناسب  التي  التأهيلية 

الشخصية للمحكوم عليهم.
بعد من  االنتهاء  يتم  لم  أنــه  وأوضــح 
اإلجـــــــراءات فـــي صــورتــهــا الــنــهــائــيــة، 
تتوفر  والتي سيتم تطبيقها على من 
عليها  المنصوص  االشتراطات  فيهم 
ــقــانــون، مــنــوهــا إلـــى أنـــه يجوز  فــي ال
طلب  والــتــأهــيــل،  اإلصــــاح  لمؤسسة 
استبدال العقوبة األصلية المحكوم بها 
بعقوبة بديلة أو أكثر مع ضرورة توفر 

عليه،  المحكوم  فــي  مــحــددة  معايير 
وهناك إجراءات معينة في رفع طلب 

العقوبة البديلة.
لــــإدارة العامة  ــعــام  ال الــمــديــر  وخــتــم 
لإصاح والتأهيل، تصريحه باإلشارة 
مع  والمتابعة  التنسيق  جــار  أنــه  إلــى 
أن  الــتــي يمكن  ــوزارات والــجــهــات  ــ ــ ال
ــعــقــوبــات  تــتــيــح مـــجـــاالت لــتــنــفــيــذ ال

البديلة.

الــعــامــة  اإلدارة  ــام  ــعـ الـ الـــمـــديـــر  أعـــلـــن 
لــلــمــرور الــعــمــيــد الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
خطة  عــن  خليفة  آل  عــبــدالــوهــاب  ــن  ب
تتضمن  الكريم  رمضان  لشهر  مــروريــة 
الطرق  على  الــمــروري  الــوجــود  تكثيف 
والــتــقــاطــعــات الــرئــيــســة وبــالــقــرب من 
والتي  التجارية  والــشــوارع  المجمعات 
ــة الـــســـيـــر وتــتــطــلــب  ــركـ ــد فــيــهــا حـ ــزيـ تـ
تنظيًما مرورًيا من الدوريات المتحركة 
اإلدارة  أن  وأكـــد  ــة.  ــراجــل ال والــشــرطــة 
الحركة  مراقبة  ستباشر  للمرور،  العامة 
الـــمـــروريـــة عــلــى جــســر الــمــلــك فــهــد مع 

وجود حركة مكثفة خصوصا في الفترة 
الــمــســائــيــة، وضــمــان انــســيــاب الــحــركــة 
الخاطئة  السلوكيات  ومراقبة  المرورية 
السامة.  مستوى  على  تــؤثــر  قــد  الــتــي 
ودعـــا الــعــمــيــد الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن 
ـــى أهــمــيــة  إلـ عـــبـــدالـــوهـــاب آل خــلــيــفــة 
المرورية  والــقــواعــد  باألنظمة  االلــتــزام 
ــتــي تــتــكــرر في  الســيــمــا الــســلــوكــيــات ال
الخاطئ قرب  الفضيل كالوقوف  الشهر 
المرورية،  الحركة  وعرقلة  العبادة  دور 
وقطع  السرعة  زيــادة  تجنب  وضـــرورة 
الــحــمــراء خصوصا  الــضــوئــيــة  اإلشــــارة 

التركيز  قــبــل مــوعــد اإلفـــطـــار، وضــعــف 
المسارات  في  والدخول  القيادة،  أثناء 
ــتــزام  بشكل مــفــاجــئ، وأيــضــا عـــدم االل
تجنب  أهمية  مؤكدا  الصحيح،  بالمسار 

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب
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ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

شياطين 
“البلد” 

وعفاريتها

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  ،ســتصفد الشــياطين فــي شــهر رمضــان المبــارك، أحلــه هللا علــى بالدنــا الغاليــة
وقيادتها الرشــيدة وشــعبها الكريم، بالعظيم من الخير والســالم واألمان والمحبة 
والوئام.. فأجمل شــهور الســنة هو شــهر هللا الكريم، وأطيب وأزكى المشــاعر فيه، 
وأنقى المشــاعر واألحاســيس وأواصر التواصل والعالقات الطيبة بين أبناء البلد 

فيه.. وأعمق معاني “البيت البحريني” في مجالس لياليه.
Û  !”ثمــة صنــف مــن الشــياطين والعفاريت فــي هذا البلــد، ربمــا “ُيصفــدون” وربما “ال

وهذا الصنف كريه إلى درجة أنهم، رغم ضحالتهم وضآلتهم وشؤم مقامهم، إال أن 
تأثيرهم يظهر جلًيا فيما بينهم، أي أن ذات األفكار والممارســات والنفس الخبيثة 

تدور بينهم، وهي بالتأكيد منكرة من جانب المخلصين من أهل البلد.. 
Û  هــؤالء المســوخ يتضايقــون من كل شــيء جميل يشــيع حالة من التفــاؤل واألمل

ورجاء خير قادم، وما أن يتحدث الناس في أمر يهم بالدهم واستقرارها، والنظر 
إلى الغد وطي صفحة وآالم الماضي، حتى تجدهم وقدت حمى وطيسهم، وسواء 
كانوا داخل البالد أم خارجها، فإن رائحتهم الكريهة تصل وال أدري كيف يتحملها 
البعــض ويتقبلهــا إال أن يكونــوا من ذات طينتهم أصاًل! هم حين يرون مشــهًدا من 
مشــاهد التالقــي بيــن الحاكم والمحكــوم: تطير األبراج من عقولهــم! وحين يتخذ 
ولي األمر قراًرا أو خطوًة تشــيع االرتياح والتفاؤل: تشــتعل قلوبهم غضًبا، وحين 
يلمســون تقارًبا بين فئتين مختلفتين “تعوذت من الشــيطان” وعادت إلى عالقتها 
األخوية: يموتون من الغيظ.. ليس في مجالسهم ولقاءاتهم ومنتدى “شيطنتهم” 
فحســب، بل لديهم منصات إعالم إلكتروني بأســماء وهمية في مختلف الوسائط 
والوسائل، ال مقدرة وال موهبة وال طاقة لديهم إال للتحريض والتأجيج والتأليب.

Û  منهم من يتاجر بالوالء المزيف وهو ال يقصد سوى مصلحته الذاتية وجيبه، وفئة
أخرى تدعى النضال والدفاع عن حقوق الناس وهم يعيشون في عواصم “باردة” 
وال صوت لديهم إال الرقص على الجراح، لكن يا سادتي، نحن فقط من يمكننا سد 
األبواب في وجوههم، حين ندرك أن كل هؤالء الشــياطين والعفاريت يحترقون، 
حين نجمع على أمر واحد فقط: ال تفريط وال مســاومة وال عبث بقدســية الوطن، 
مهمــا كانــت الظــروف والخالفــات.. فليذهبوا إلى الجحيــم، ومبارك عليكم الشــهر 

الفضيل.

إبراهيم رستم يناشد أهل الخير استكمال العالج
أطـــفـــال ــول 5  ــ ــع ــ وي ــي  ــوكـ ــشـ الـ ــالـــنـــخـــاع  بـ بـــتـــمـــزق  مـــصـــاب 

قبــل 5 أعــوام كان الشــاب إبراهيــم رســتم 
علــى موعــد مــع “المــوت”، بحــادث مــروري 
انتــزع  عمــان،  ســلطنة  فــي  مــروع حصــل 
خاللــه حياة شــقيقه وقريب آخر، في حين 
دخــل هــو بغيبوبة كبيرة، وبالشــلل؛ بســبب 
التهتك البالغ الذي أصاب النخاع الشوكي.

التقيــت رســتم فــي ذلــك المســاء الهــادئ، 
بمســكنه فــي المنطقــة الغربيــة، بعــد دعــوه 
وأطفالــه  والدتــه،  بحضــور  منــه،  كريمــة 
الخمســة، وبمعية النائب محمود البحراني، 
والــذي يولــى ملــف اســتكمال عالج رســتم 

أولوية قصوى.
أن  معــي  حديثــه  فــي  إبراهيــم  وأوضــح 
الحادثــة كانت بوابة عبور لمســتقبل جديد 
تصيــب  التــي  االبتــالءات  مــن  فكــم  لــه، 
اإلنســان، تكون بمثابة الخير الوافر له، ألن 
يكــون إنســانا أفضــل، وأبــا أفضــل، وتكــون 
أيًضــا محطة لمراجعة الحســابات، وإلعادة 

ترتيب األولويات، كل األولويات.
وأضاف “ألن عالج النخاع الشوكي ال يزال 
مــن العلــوم المتأخــرة والصعبة؛ لحساســية 
هــذا الجزء من الجســم البشــري ولصعوبته 
البالغــة، لــم أحصــل مــن الدولــة حينها على 
منحــة العــالج الخارجــي؛ ألنهم وكمــا قالوا 
لــي إن النتائــج غير مضمونــة، وغير أكيدة، 
وتدخــل فــي خانــة التخمينــات، ناهيك عن 

الكلفة الباهظة للعالج”.
ومضــى قائــال “علــى إثــر ذلــك، دخلــت مــع 
أفــراد عائلتــي البســيطة برحلــة طويلة من 
المعانــاة علــى مســتويين، األول فــي توفير 
كلفة العالج، والثاني في المتابعة العالجية 
بالخــارج، وفي الســفر، وفــي تفريغ الوقت، 
مرافــق،  معــي  هنالــك  يكــون  أن  وبأهميــة 
وتغيراتــي  واحتياجاتــي،  شــؤوني  يتابــع 

المرضية”.

ويكمل رســتم “أراد هللا عز وجل أن يســهل 
األمــور حينهــا، وبفضــل المتابعــة العالجية 
بتايلنــد،  المستشــفيات  بأحــد  المســتمرة 
تحســنت حالتــي الصحيــة تدريجًيــا، حتى 
ح  وصلــت لمرحلــة بأننــي أســتطيع أن ألــوِّ
بيدي، وأحرك عنقي يميًنا وشمااًل، وأحضن 
أبنائــي، وأتحرك بالكرســي المتحرك بشــكل 
محدود، من هذا المكان إلى ذلك، بتطورات 
كانت بحكم االســتحالة قبل أن أبدأ العالج 

بتايلند”.
وأردف “استمددت القوة من هللا عز وجل، 
ثم من مقولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة حفظــه هللا، حيــن قــال ذات مره إن 
اإلنســان قادر على كســر حاجز المستحيل، 
وفــي التغلــب على الصعاب أيــا كانت، متى 
واإليمــان  والعزيمــة  اإلرادة  وجــدت  مــا 

لذلك”.
الرحلــة  هــذه  وبعــد  “اليــوم،  رســتم  وتابــع 
أفــراد  ولجميــع  لــي،  والمنهكــة  الطويلــة 
عائلتــي، أقــف عاجًزا عن اســتكمال العالج، 
إذ إن هنالــك شــريحة إلكترونيــة مزروعــة 
الحركــة  لــي  تنظــم  التــي  هــي  بظهــري، 
والتحســن الصحــي، هذه الشــريحة تحتاج 
القادمــة،  القريبــة  لســتة برمجــات بالفتــرة 
بكلفــة تصــل إلى 120 ألف دوالر، وهو مبلغ 

ال أملكه”.
لبرمجــة  الحاجــة  أمــس  فــي  “أنــا  ويقــول 
بهــذه  ذلــك  مــن  حرمانــي  ألن  الشــريحة؛ 
المرحلة العالجية الحرجة، سيؤدي لتدهور 
حالتــي مجــدًدا، وهــو أمــر ال أتمنــاه، فأنــا 
شــاب مقبــل علــى الحيــاة، ولــدي 5 أطفــال 
هم بحاجة ماســة لوجودي معهم، ولذا فأنا 

آمل من أهل الخير، وأصحاب اليد الطولى 
بمســاعدتي، وأن هللا ال يضيــع  للمســارعة 

أجر من أحسن عمال”.
في الســياق، أكــد النائب محمــود البحراني 
وجــود تحرك أهلــي مع عدد مــن الصناديق 
الشــاب  لمســاعدة  الخيريــة،  والجمعيــات 
الــالزم  المبلــغ  وتوفيــر  رســتم،  إبراهيــم 
الســتكمال عالجه بالسرعة الممكنة، مؤكًدا 
وأنهــم  خيــر،  أهــل  هــم  البحريــن  أهــل  أن 
الشــاب رســتم وعائلتــه لوحدهــم فــي هذه 

المحنة العصيبة.
وأبــدى البحرانــي تأملــه بــأن يكــون هنالــك 
موقــف إيجابــي مــن قبــل التجــار ورجــال 
والشــركات  بــل  والمســتثمرين،  األعمــال، 
الكبرى نفســها، قبالة هذا الحدث اإلنســاني 

المهم والنبيل.

النائب محمود البحراني والشاب إبراهيم رستم في لقاء مع “البالد”

إبراهيم النهام

“الجعفرية”: كل مساجد الدير بهـا مؤذنـون
الجعفريــة،  األوقــاف  إدارة  أوضحــت 
نشــرته  الــذي  الموضــوع  إلــى  باإلشــارة 
صحيفــة “البالد” في العــدد )3841( الصادر 
يــوم األحــد الموافــق 21 أبريــل 2019 فــي 
صفحة “بريد” بشــأن مســاجد الدير بعنوان 
أنهــا  الديــر”،  فــي  مؤذنيــن  بــال  “مســاجد 
وفــي إطــار مســؤولياتها ومهامهــا للحفاظ 
علــى المســاجد والمآتــم ورعايتهــا وتنميــة 
أصــول أعيان األوقاف، تعمــل على تطوير 
مرافقهــا  وصيانــة  ورعايــة  العبــادة  دور 
ووقفياتهــا وتقديــم أفضــل الخدمــات فــي 

سبيل رعايتها.
إليــه  المشــار  بالموضــوع  يتعلــق  وفيمــا 
بشــأن وضــع المســاجد فــي منطقــة الديــر، 
فــإن اإلدارة مــن خــالل المتابعــة الميدانية 
فــي  مثبــت  هــو  مــا  وبحســب  المباشــرة 
فــي  مقيــد  مســجد  لــكل  فــإن  ســجالتها، 
مــن  ســواء  شــؤونه  يتابــع  مــؤذن  ســجله 
النظــام وأوقــات فتح المســجد للصالة في 

أوقــات الفرائض وعمارة ونظافة المســجد 
احتياجــات  بشــأن  اإلدارة  مــع  ويتواصــل 
التقاعــد  برنامــج  بعــد  حتــى  المســجد 
االختيــاري لموظفــي الجهــات الحكوميــة، 
إذ بــادر بعــض القيميــن الســابقين بتوقيــع 
المســجد،  بشــؤون  للقيــام  تطــوع  عقــود 

وهنــاك آخــرون مســجلون بنفــس النظــام، 
بحســب وضــع  المكافــأة  بنظــام  وآخــرون 
المســجد والوقفيــات التابعــة إليه، ورفعت 
للجهــات  وظيفــي  هيــكل  تصــور  اإلدارة 
لتوظيــف  المعنيــة يتضمــن كادر متكامــل 
أئمة ومؤذنين للقيام برعاية المســاجد في 

مختلــف المناطق مــع تأهيليهــم وتدريبهم 
للقيام بمهامه على أكمل وجه.

بأســماء  كشــف  أدنــاه  اإلدارة  وترفــق   
المســاجد فــي منطقــة الديــر يبيــن الوضــع 
القائــم حالًيا بوجــود متطوعين وموظفين 

بنظامي الكادر والمكافأة.

ستينية تناشد بتخصيـص شقـة مؤقتـة
ناشــدت المواطنــة آمنــة حســن جمعــة، وزيــر 
شــقه  تخصيــص  الحمــر،  باســم  اإلســكان 
إسكانية مؤقتة لها، حيث إنها ُمطلقة وعاطلة 
عن العمل، وفي حضانتها ثالثة أوالد، أحدهم 

فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة.
بيــت  فــي  ــا  أنهــا تســكن حاليًّ آمنــة   وأكــدت 
طالــب  ورثــة،  بيــت  وهــو  المتوفــي،  طليقهــا 
أبنائهــا  وخــروج  خروجهــا  أخيــًرا  أصحابــه 
منهــا، لنيــة البيع، وتقســيم مبلــغ اإلرث بينهم، 
موضحــة أنهــم طالبــوا إخالءها للبيــت مرات 

عــدة، فــي الوقــت الــذي ليــس لهــا وألطفالهــا 
مكان يؤويهم.

ودعــت المواطنــة المغلوبة على أمرهــا، للنظر 
في طلبها اإلســكاني، والذي تحّول البنها، بعد 
أن تخطــت الســتين مــن العمــر، وفــي إمكانية 
قريــب،  عمــا  لهــم  ســكنية  وحــدة  تخصيــص 

حيث إن أوضاعهم المعيشــية والسكنية بالغة 
النظــر  فــي  المســئولين  كــرم  وتأمــل  الســوء، 

بحالها، والرأفة بها.
وتنشــر “البــالد” كصحيفــة تنقل همــوم الناس 
وأوضاعهــم عــدًدا من الصور للمســكن الحالي 
الذي تسكن به السيدة آمنه وأوالدها الثالثة.
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محرر الشؤون المحلية

المحرق - محافظة المحرق

رفــع محافــظ المحــرق ســلمان بــن 
هنــدي المناعــي تهانــي وتبريــكات 
األهالــي إلــى جاللــة الملــك وســمو 
رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهد؛ 
رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة 
المبــارك، مؤكــدا أن عوائل المحرق 
تتشرف باستقبال القيادة الحكيمة 
مجالســها  فــي  الشــهر  هــذا  خــالل 

بمختلف مدن وقرى المحافظة. 
المجلــس  خــالل  ذلــك  جــاء 

المحــرق. لمحافظــة  األســبوعي 
وأكــد المحافظ أن موقف المحرق 
بــكل مدنها وقراها هو موقف أهل 
اســتنكار  إلــى  الداعــي  البحريــن 
المدعــو  تصريحــات  وشــجب 
أن  إلــى  مشــيرا  الصــدر،  مقتــدى 
تاريــخ البحريــن يشــهد علــى والء 
خليفــة  آل  إلــى  البحريــن  أهــل 
وسيضلون على هذا العهد والوالء 

إلى األزل.

“المحرق” تستنكر تصريحات الصدر

المنامة - الهالل األحمر

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  أعلنــت 
توزيــع  أكملــت  أنهــا  البحرينــي 
مســاعدات شــهر رمضان المبارك على 
أكثــر مــن 4 آالف أســرة متعففــة فــي 
73 منطقــة فــي مختلــف محافظــات 
ومدن وقرى البحرين.وأوضح المدير 
أن  الحــادي  مبــارك  للجمعيــة  العــام 

4138 أسرة بحرينية متعففة حصلت 
عينيــة  مســاعدات  علــى  العــام  هــذا 
مؤكــدا  األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  مــن 
حــرص الجمعيــة الدائــم علــى إيصال 
بمنتهــى  لمســتحقيها  المســاعدات 
لمبــدأ  المصداقيــة والشــفافية، وفقــا 

“العطاء بكرامة”.

“الهالل األحمر”: مساعدات لـ 4 آالف أسرة



خطة مجدولة لرش مناطق تكاثر البعوض
ــجــة الــمــشــكــلــة ــمــعــال ــعــمــل ل ــة” ي ــئ ــي ــب ــري: “صـــحـــة ال ــاجـ ــهـ الـ

ذكرت الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري أن قسم صحة البيئة بإدارة 
الصحــة العامة باشــر بتنفيــذ عددا من اإلجراءات لمعالجة مشــكلة تكاثر البعوض 
أخيــرا فــي بعــض المناطــق، مؤكــدة أن القســم قــام بالتعامــل مــع البالغــات التــي 
وردت لــإدارة، إذ تــم اتخــاذ وعمل الالزم بهذا الشــأن، وتم توجيه جميع العاملين 
بمكافحــة الحشــرات للنــزول للمناطــق وباشــر موظفي قســم صحة البيئــة معالجة 
مشــكلة تكاثــر البعــوض والتــي تمثلت فــي القيام بالــرش بالدخان والــرش بالرذاذ 
متناهي الصغر عن طريق اســتخدام عدة أنواع من معدات الرش وتواصل العمل 

علي مدار الساعة األسبوع الماضي.

وأكــدت الهاجــري أن فريــق العمل يضم 
و4  الحشــرات،  لمكافحــة  موظفــا   21
مشــرفين موزعيــن علــى المحافظــات. 
مــع  التواصــل  تــم  ذلــك  إلــى  وإضافــة 
إطــار  فــي  وذلــك  البلديــات  شــؤون 

التنسيق والتعاون المشترك.
صحــة  قســم  قــام  آخــر،  جانــب  ومــن 

البيئــة بمواصلــة اإلجــراءات لمكافحــة 
مشــكلة تكاثــر البعــوض، والتــي تتمثــل 
والــرش  بالدخــان  بالــرش  القيــام  فــي 
طريــق  عــن  الصغــر  المتناهــي  بالــرذاذ 
معــدات  مــن  عــدة  أنــواع  اســتخدام 
الــرش، وقام المكافحون تحت إشــراف 
بقســم  العامــة  الصحــة  اختصاصيــي 

صحــة البيئــة بعمليــات الرش المناســبة 
حســب المشــكلة ومصدرهــا، مبينــة أن 
تكاثــر البعــوض فــي هــذا الوقــت يأتــي 
نتيجــة هطــول األمطــار أخيــرا وتجمــع 

الحــرارة  المســتنقعات وارتفــاع درجــة 
نســبيا، والتــي جعلتها عوامل مســاعدة 

لتكاثر البعوض.
كمــا أشــارت الهاجــري بــان قســم صحة 
البيئــة اســتقبل الشــكاوى مــن مختلــف 
المحافظــات، وقــام بــدوره بالعمــل على 

معالجتها.
مشــكلة  لمعالجــة  أنــه  إلــى  ونوهــت 
البعــوض يجــب ان تتم معالجــة مصدر 
تكاثــر البعــوض أوال وهــو المســتنقعات 
والميــاه الراكــدة عــن طريــق اســتخدام 
مبيــدات يرقــات البعوض للقضــاء على 
الطــور اليرقــي، كمــا يتــم القضــاء علــى 
الطــور البالــغ مــن البعــوض عــن طريــق 
الــرش بالدخان والــرش بالرذاذ متناهي 

الصغر.

مريم الهاجري

المنامة - وزارة الصحة

توجيه التكنولوجيا لخدمة المواطن الخليجي
ــادرات ــب ــم وال ــمــشــاريــع  وال األفــكــار  إلطـــاق  ــجــان  ل تشكيل  مناقشة 

أشــاد الرئيــس التنفيذي لهيئة المعلومــات والحكومة اإللكترونية محمد القائد باهتمام 
نائــب وزيــر االتصاالت وتقنيــة المعلومات بالمملكة العربية الســعودية هيثم العوهلي، 

بتوجيه التكنولوجيا لخدمة المواطن الخليجي.

جــاء ذلك خالل اجتمــاع عقد على هامش 
حفــل إطالق “هوية قمة الحكومة الرقمية 
العالمية” الذي شــهدته العاصمة الســعودية 
الريــاض وحضره نائب المدير العام لقطاع 
بالهيئــة  الذكيــة  والخدمــات  المعلومــات 
العامــة لتنظيم االتصــاالت بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة سالم الحوسني؛ لمناقشة 
سبل تشــكيل لجان خليجية تعنى بإطالق 
األفــكار والمشــاريع والمبــادرات التــي مــن 
شــأنها أن توجــه تقنيــة المعلومــات بالدول 
المواطــن  خدمــة  أجــل  مــن  الخليجيــة؛ 
الخليجــي أواًل، وذلــك عــن طريــق تبــادل 
الخبــرات فيمــا بينهــا حــول مــا قامــت بــه 
التحــول  مجــال  فــي  خليجيــة  دولــة  كل 

لألنظمــة  تجاربهــا  خصوصــا  اإللكترونــي 
والمشــاريع الوطنيــة المركزيــة مثــل نظــام 
الشــراء الموحــد، وتجــارب االعتمــاد علــى 
الــذكاء االصطناعي.وهنــأ القائــد نائب الوزير 
على نجاح إطالق “هوية قمة الحكومة الرقمية 
العالميــة”، مشــيًرا إلــى أن حفــل إطــالق الهويــة 
كان مبهًرا، ومنوًها بالقيمة العلمية الكبيرة التي 
تضمنتهــا أوراق العمــل المطروحــة في المنتدى 
المصاحــب للحفــل، وأعــرب عــن فخره بــأوراق 
العمل السعودية التي قدمت والقت استحساًنا 
كبيــًرا مــن قبــل الحضــور، مــا يعكــس جودتهــا 

وثراءها وأهميتها للمجتمع.
العربيــة  المملكــة  خطــط  االجتمــاع  وتنــاول 
تبــادل  كمــا  الفعاليــة،  إقامــة  فــي  الســعودية 

العربيــة  للمملكــة  النجــاح  قصــص  الحضــور 
الســعودية ومملكة البحريــن واإلمارات العربية 
اســتمرار  علــى  حرصهــم  مؤكديــن  المتحــدة، 

تبادل الزيارات لتحقيق مزيد من التعاون.
والتقى الرئيس التنفيذي بالمدير العام لبرنامج 
)يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة  التعامــالت 

علــي العســيري، وعــددا من نــواب المديــر العام 
وكبــار المســؤولين مــن برنامــج “يّســر” وناقــش 
معهــم عــددا مــن التحديات التــي تواجه برامج 
الحكومــة اإللكترونية بــدول المجلس وضرورة 
تلــك  لتجــاوز  والخبــرات  التجــارب  تبــادل 

التحديات.

أثناء الزيارة الميدانية

الرياض - بنا

“النور للنور” و “اكتشف اإلسالم” تكرمان 50 مسلمة جديدة
ــر الــــنــــاطــــقــــيــــن بـــالـــعـــربـــيـــة ــ ــي ــ ــغ ــ ــن بـــــــرامـــــــج الــــــــدعــــــــوة ل ــ ــمـ ــ ضـ

شــهدت جمعيــة النــور للبــر أمــس األول، إشــهار إســالم أكبر عــدد من النســاء في دفعة 
واحــدة، فقــد نطقــت الشــهادة أكثر مــن 50 امرأة ضمن برامــج الدعوة لغيــر الناطقين 
بالعربية التي تقوم بها جمعية اكتشــف اإلســالم، بحضور نائب رئيس الجمعية  لولوة 
بنت خليفة آل خليفة، والوجيهة صفية كانو، وســيدة األعمال والناشــطة االجتماعية 

كلثم زينل، والداعية الكويتية سنان األحمد. 

الشــيخة  للبــر  النــور  رئيســة جمعيــة  ورحبــت 
لميــاء بنت محمد آل خليفة في حفل التكريم، 
ســعادتها  عــن  معربــة  الجــدد،  بالمهتديــات 
وفرحتهــا بدخــول أخــوات جديدات فــي ديننا 
اإلسالمي بقناعتهن وبإرادتهن وبعد أن قضين 
فترة في اكتشــاف اإلسالم كدين للنور والحق، 
مباركــة لهــن دخول اإلســالم، مشــيدة بالجهود 
اإلســالم”  “اكتشــف  بــه  تقــوم  الــذي  والــدور 

والعاملين فيها بالتعريف بالدين اإلسالمي.
وأكدت رئيســة لجنة العالقات العامة واإلعالم 

بــن  ســيف  بنــت  حنــان  االجتماعيــة  الناشــطة 
عربي، أن حفل التكريم يأتي في إطار توســيع 
دائــرة منجــزات جمعيــة النور للبر، مشــيرة إلى 
أن مثــل هــذه الفعاليــات تأتــي حرصــا لالرتقاء 
الشــراكة  فــي  وأيضــا  التوعويــة  بالبرامــج 

المجتمعية الفاعلة.
“اكتشــف  مــن  الوكيــل  مــي  بينــت  وبدورهــا، 
اإلســالم”، أن الجمعيــة اســتطاعت أن تدخــل 
 ،2018 العــام  خــالل  لإلســالم  شــخص   1000
الجمعيــة هــي تعريــف غيــر  مبينــة أن رســالة 

والموعظــة  بالحكمــة  باإلســالم  المســلمين 
الحســنة مــع مد جســور الحوار مــع الحضارات 
األخرى، والعنايــة بالمهتدين الجدد ومتابعتهم 
المســتمرة، وتوثيــق العالقــة بينهــم، وتصحيح 
المفاهيــم الخاطئــة لــدى غيــر المســلمين تجــاه 

اإلسالم والمسلمين. 
الجــدد،  المســلمات  األحمــد  الداعيــة  وهنــأت 
مســتعرضة الروحانيــة والهــدوء الذي يشــعرن 
خيــر  هــي  اإلســالم  أمــة  أن  مســتذكرة  بــه، 
الحنيــف  ديننــا  ألن  للنــاس؛  أخرجــت  أمــة 
مهنئــة  المنكــر،  عــن  وينهــى  للمعــروف  يدعــوا 
المســلمات الجــدد بدخولهــن اإلســالم فــي هذه 
دعمهــن  إلــى  الجميــع  داعيــة  الكريمــة،  األيــام 
ومســاعدتهن في فهم اإلســالم والقرآن الكريم 
وسنة نبينا عليه أفضل الصالة بيسر ومن دون 

من المحاضرةتعقيد. مهتدية تتلو آيات من القران

09 local@albiladpress.com

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الثقافيــة  بالملحقيــة  المستشــار  شــاركت 
بســفارة مملكــة البحريــن فــي دولــة الكويــت 
الشقيقة لولوة البنعلي في اجتماعات الدورة 
التنفيــذي  للمجلــس  والثمانيــن  الخامســة 
لمكتــب التربية العربي لــدول الخليج، والتي 
اســتضافتها وزارتــا التربيــة والتعليــم العالي 
بدولــة الكويت، بحضور المدير العام للمكتب 
األعضــاء  الــدول  وممثلــي  القرنــي،  علــي 
تــم  إذ  للمكتــب،  التابعــة  المراكــز  ومديــرو 
االطــالع علــى ســير العمل فــي تنفيــذ برامج 

الحاليــة  الماليــة  للــدورة  وأجهزتــه  المكتــب 
)2019 - 2020، إلــى جانــب بحــث عــدد مــن 

الموضوعات والقضايا التربوية المشتركة.

البنعلي تشارك باجتماعات 
“التنفيذي للتربية العربي”

Û  ،قبــل يوميــن، وأثناء قيادتي الســيارة بالقرب من إحدى المــدارس الثانوية للبنين
تفاجــأت بـــ 3 طلبــة، وهم يقفزون بتهور من أعلى ســور المدرســة، ليرتطم أحدهم 

بعنف على األرض، والُكتب والدفاتر مبعثرة حوله بشكل ُمعيب.
Û  لحظــات قبــل أن ينهــض بألــم، وهــو ينفــض الغبــار مــن على ثيابــه؛ ليركــض بعدها

بســرعة الصــاروخ عبــر الشــارع المحــاذي، ثم يتــوارى مع أصحابه عــن األنظار بين 
البنايات الكبيرة، والمزدحمة.

Û  تطلعــت للموقــف بدهشــة، وأنــا أتســاءل عــن األســباب التــي تدفــع بعــض الطلبــة
للهــروب مــن المدرســة وكأنهــا ســجن، وليســت مكاًنــا للتعلــم، واكتســاب الثقافــة 

والمعرفة واألدب.
Û  ،هــذه الســلوكيات الدخيلــة، تقودنــا للنظــر فــي الــدور الرقابــي لــإلدارة المدرســية

وآليــات الضبــط المتبعــة، ومهــارات المدرســين فــي احتــواء الطلبــة، وتوجيههــم، 
ومــدى تواصــل اإلدارة مــع أوليــاء األمور بشــأن ما يحــدث، وما يجــب أن يحدث، 
وهــي مســؤولية تصعــب مــع اعتمــاد بعــض أوليــاء األمور على المدرســة كوســيلة 

أساسية للتعليم والتربية مًعا، وهو أمر غير صحيح.
Û  أشــير بحديثــي أيًضا لألســوار الحديديــة العالية، التي تعلوا الجدارات األســمنتية

أســباب وجودهــا، والجــدوى  الحكوميــة، عــن  المــدارس  مــن  بالعديــد  المحيطــة 
منهــا، وهــل هــي وســيلة مجدية لمنــع الطلبة من الهــروب، وإلبقائهــم داخل الحرم 

المدرسي؟
Û  هذه األســوار هي رســائل فشــل يتشارك بها جميع األطراف ذات العالقة في تربية

وتعليــم الطالــب، ومتــى مــا وجــدت وظلــت، فهــي شــاهد علنــي علــى هذا الفشــل، 
واستمراره.

مدرسة
أم سجن؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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المنامة - الجامعة األهلية

أعلنــت عميــدة كليــة تكنولوجيــا المعلومات 
فــي الجامعــة األهليــة وســن عواد اســتعداد 
الكلية لتوســعة الطاقة االستيعابية لبرنامج 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  الماجســتير 
البرنامــج  وانحيــاز  اآللــي  الحاســب  وعلــم 
تقــدم  وعمليــة  نظريــة  دراســات  لتقديــم 
حلوال للمشــكالت والتحديــات التكنولوجية 
والمؤسســات  الــوزرات  تواجههــا  التــي 
أن  إلــى  منوهــة  البحريــن،  فــي  والشــركات 
برنامــج الماجســتير يشــهد تطويرا مســتمرا 
ليســتوعب طيفــا واســعا من المهــارات التي 
تمتــد مــن البرمجة إلــى إدارة المشــاريع إلى 
تصميم وهندســة البرامج المعلوماتية وأمن 

المعلومات والتشبيك.
الماجســتير  برامــج  أن  إلــى  عــواد  ونوهــت 

علــى  حائــز  المعلومــات  تكنولوجيــا  بكليــة 
التقييــم  بالثقــة” فــي نتائــج  تقديــر “جديــر 
الصــادرة عن هيئة جودة التعليم والمعتمدة 
مــن مجلــس الــوزراء، كمــا أنــه أحــد البرامج 
ضمــن  التســكين  ميــزة  علــى  حــازت  التــي 
اإلطار الوطني للمؤهالت الذي تشــرف عليه 

الهيئة.

ونوهــت إلــى أن إنجــازات كليــة تكنولوجيــا 
فــي  اســتعراضها  تــم  التــي  المعلومــات 
المؤتمــر البحثــي الســنوي لمنتســبي الكليــة 
تعــزز مــن جهود إعــداد جيل مــن الخريجين 
تكنولوجيــا  فــي  المحترفيــن  البحرينييــن 
المعلومــات قادريــن على الخــروج بالبحرين 
والمنطقــة مــن دائــرة اســتهالك التكنولوجيا 
األوســع  الدائــرة  إلــى  فقــط  واســتقبالها 
المشــتملة على المســاهمة الفاعلة في تطور 
التكنولوجيا ومهاراتها، بما يعود بالنفع على 
البحريــن واقتصادهــا ونهضتهــا العلميــة في 

هذا المجال.
وأوضحــت أن هــذا البرنامــج أضحــى يمثــل 
أهميــة قصــوى في ضــوء تطــور تكنولوجيا 
المعلومــات، والتــي أصبــح العالــم كلــه يلهث 
مــن أجل مالحقــة التغيرات المســتمرة التي 

تشهدها بيئة االتصال في عالمنا المعاصر.

وسن عواد

عواد: ننحاز إلى تقديم دراسات تعالج التحديات التقنية

“تكنولوجيا األهلية” تتوسع في تدريس الماجستير

لهيئــة  العالميــة  الفيدراليــة  منحــت 
عضويتهــا  المتحــدة  األمــم  أصدقــاء 
عطــاء  جمعيــة  رئيــس  لنائــب  الدائمــة 
فــي  لألفــراد  االجتماعيــة  للمســؤولية 
البحريــن هالــة جمــال، ورئيــس مبــادرة 
كمــا  المســتدامة”،  للتنميــة  “مســار 
منحتهــا درجــة الدكتــوراه الفخريــة في 
المسؤولية االجتماعية وريادة األعمال.
لمنطقــة  حفلهــا  الفيدراليــة  ونظمــت 
ريتــز  النيــل  بفنــدق  األوســط  الشــرق 
كارلتــون القاهــرة أخيــرا، وكان عنــوان 
الدولــي”  والســالم  “التســامح  الحفــل 
الدوليــة  األهــداف  مــن  رئيــس  كهــدف 
للتنمية المستدامة التي أقرتها المنظمة 
الهــدف  المتحدثــون  وتنــاول  الدوليــة، 

السادس عشر تفصيال من كل الجوانب.
وأعربــت جمــال عن ســعادتها بالتتويج، 
مســاعيها  ســتواصل  أنهــا  مؤكــدة 
االجتماعيــة  األصعــدة  جميــع  علــى 
واالقتصاديــة للمضــي قدمــا فــي دعــم 
“التنميــة  فــي  المتحــدة  األمــم  أهــداف 
األعمــال  رواد  تأهيــل  المســتدامة”، 

وكذلــك  الناشــئة،  الشــركات  ودعــم 
مواصلــة العطــاء فــي المجال اإلنســاني 
والمجتمعــي، مثنيــة على الثقــة الكبيرة 
فــي  الرشــيدة  القيــادة  تمنحهــا  التــي 
الملكــي  الســمو  وصاحبــة  البحريــن 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
خليفــة للمــرأة ودعــم جهــود تطويرهــا 
بشــكل كبيــر، كمــا أثنــت على مــا يقدمه 
المجلــس األعلى للمرأة برئاســة صاحبة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
إبراهيــم آل خليفــة للمرأة من دعم قوي 
ومســتمر علــى مــدار ســنوات، مــا أســفر 
وتوليهــا  للمــرأة  كبيــرة  إنجــازات  عــن 
أعلــى المناصب فــي  المملكة، مؤكدة أن 
النتائــج باتت واضحة للجميع من تولي 
المرأة في المملكة أعلى وأهم المناصب 

انتخابا أو تعيينا.

بعد الدكتــوراه الفخرية في المســؤولية االجتماعيــة وريادة األعمال

“فيدرالية أصدقاء األمم المتحدة” تمنح عضويتها لجمال

لولوة البنعلي

بدور المالكي من الرفاع

هالة جمال

 محرر الشؤون المحلية
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تمثل ارتفاع بواقع 1 %... وصعود باإليرادات التشغيلية بـ 10 %

أرباح “إنوفست” للربع األول

حققــت مجموعــة “إنوفســت” صافــي ربــح لصالــح مســاهمي الشــركة األم وقدره 3.02 مليــون دوالر لفترة الُربع األول مــن العام 2019 مقارنة بصافــي ربح قدره 2.9 
مليون دوالر لفترة الربع األول من العام 2018، وهو ما يمثل ارتفاع بواقع 1 %. وعليه بلغ صافي ربح مســاهمي الشــركة األم للســهم الواحد لفترة الربع األول من 

السنة الحالية، 1.07 سنًتا، مقارنة مع صافي ربح مساهمي الشركة األم للسهم الواحد بلغ 1.06 سنًتا عن نفس الفترة من العام 2018.

فقــد  التشــغيلي  الربــح  صافــي  أمــا 
انخفض بنسبة 17 %؛ ليصل إلى 2.47 
مليــون دوالر مقارنــة مــع 2.98 مليــون 
العــام  مــن  األول  الُربــع  لفتــرة  دوالر 
إلــى  االنخفــاض  هــذا  يعــزا  إذ   ،2018
ارتفــاع المصاريــف التشــغيلية وتقلص 
مــن  المجموعــة  إيــرادات  صافــي  فــي 
نشــاط عقــود المقاوالت، وهــو انعكاس 
طبيعــي الســتكمال واختتــام األعمــال 
بنجــاح على عقد بنــاء حكومي رئيس. 
اإليــرادات  إجمالــي  ارتفــع  حيــن  فــي 
 %  10 بنســبة  الموحــدة  التشــغيلية 
ليصــل إلــى 5.75 مليــون دوالر مقارنــة 
الُربــع  لفتــرة  دوالر  مليــون   5.21 مــع 
األول مــن العــام 2018؛ نتيجــة الزيادة 
فــي اإليــراد مــن االســتثمارات العقارية 
الحاصــل  االنخفــاض  يفــوق  والــذي 
المقــاوالت.  عقــود  مــن  اإليــراد  علــى 
وفــي الوقت نفســه ارتفعت المصاريف 
التشغيلية بنسبة 47 %، إذ بلغت 3.27 
مليون دوالر في األشــهر الثالثة األولى 
 2.23 بمبلــغ  مقارنــًة   2019 العــام  مــن 
مليــون دوالر لنفــس الفتــرة مــن العــام 
2018. وترجع الزيادة إلى تحميل جزء 
من مصاريف مشــاريع عقود المقاوالت 
علــى المصاريــف اإلداريــة إلــى أن يبــدأ 

العمل في مشاريع إنشائية جديدة.

انخفاض حقوق مساهمي 

الشركة األم

وتشير القوائم المالية الرئيسة لمجموعة 
إنوفست إلى انخفاض في إجمالي حقوق 
إذ   ،% 2 بنســبة  األم  الشــركة  مســاهمي 
بلغــت 133.77 مليــون دوالر بنهاية الربع 
األول مــن العــام 2019 مقارنــة بـ 136.53 
مليــون دوالر بنهايــة العــام 2018؛ نتيجة 
توزيــع األربــاح المعلــن عنها للمســاهمين. 
األصــول  إجمالــي  انخفــض  حيــن  فــي 
الموحدة بنسبة وقدرها 2 % خالل نفس 

الفتــرة لتصــل إلــى261.00 مليــون دوالر 
مقارنــة مــع 267.00 مليــون دوالر بنهاية 
العــام 2018، إذ شــكلت الســيولة النقديــة 
منهــا مــا نســبته 17 % لتصل إلــى 43.98 
36.38 مليــون دوالر.  مــن  مليــون دوالر 
وجــاء التحســن اإليجابــي فــي الســيولة 
اســتالم  نتيجــة  رئيــس  بشــكل  النقديــة 
إيرادات من أنشــطة المقاوالت والتخارج 

من بعض االستثمارات.

المطوع: توزيع أرباح نقدية 

بنسبة 5 %

مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
“تمكنــت  المطــوع  عمــر  إنوفســت 

المجموعــة بفضــل من هللا من أن تنهي 
ســنة 2018 بــأداء مميــز، إذ تــم توزيــع 
أربــاح نقديــة بنســبة 5 % على الســادة 
مــع  إنوفســت  هــي  وهــا  المســاهمين. 
2019، تحقــق  مــن  األول  الربــع  نهايــة 
مليــون   3.02 وقــدره  ربــح  صافــي 
دوالر علــى الرغــم مــن التحديــات فــي 
والعالمــي.  اإلقليمــي  االقتصــاد  حركــة 
كمــا أفــاد المطــوع أن إنوفســت بــدأت 
الســنوات  إســتراتيجية  تنفيــذ  فــي 
الثــالث المقبلــة وتؤكــد التزامهــا التــام 
األهــداف  لتحقيــق  الجــاد  العمــل  فــي 
التــي تــم تحديدهــا في اإلســتراتيجية 
الشــركة  مصلحــة  فــي  يصــب  والــذي 
علــى  نحــرص  أننــا  كمــا  والمســاهمين. 

بنــاء نمــوذج أعمــال مســتدام للشــركة 
يمكنهــا مــن النمــو والتطويــر المســتمر 
ألعمالهــا االســتثمارية وأرباحها ويزيل 
من طريقها أي عوائق تعرقل نجاحها”.

الجار: دراسة عدد من الفرص 

االستثمارية

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه  مــن 
ياســر الجــار “قمنا فــي الفتــرة الماضية 
بدراســة عدد مــن الفرص االســتثمارية 
والصحيــة  التعليميــة  القطاعــات  فــي 
والصناعيــة وذلــك بموجــب التوجهــات 
لخطة العمل الجديدة ونســتطيع تأكيد 
أننا وصلنا لمراحل متقدمة للمضي في 
االســتثمار في البعض من هذه الفرص. 
وأمــا على صعيد االســتثمارات القائمة، 
إذ تم دراسة جدوى عدد من الخيارات 
أثــر  لهــا  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  التــي 
واضح في تحســين ورفع كفاءة بعض 
االســتثمارات عالوة على تهيئة البعض 
اآلخــر لمرحلــة التخارج في المســتقبل 
القريــب. وأخيــرا، نود تأكيــد أن الهدف 
الرئيس من وراء هذه الفرص الجديدة 
وخيــارات رفــع الكفــاءة لالســتثمارات 
القائمــة هــو تحقيــق مبــدأ االســتدامة 
الجيــد  والنمــو  الربحيــة  صعيــد  علــى 

والمنضبط في أصول المجموعة”.

المنامة - إنوفست

عمر المطوعياسر الجار

“موديز” تثبت 
تصنيف الكويت 
مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، 
 ،)  AA2  ( تصنيفهــا االئتمانــي للكويــت عنــد
مع إبقاء نظرتها المســتقبلة لهذا التصنيف 
أو  للثبــات  مرشــح  أنــه  بمعنــى  مســتقرة 
الصعــود وليــس التراجــع. وقالــت الوكالــة 
فــي بيانهــا عــن تصنيف الكويــت إن تأكيد 
“افتــراض  يدعمــه  االئتمانــي  التصنيــف 
بــأن ثــروة ضخمــة علــى نحــو اســتثنائي 
للبلــد الخليجــي تعــزز قــوة الماليــة العامــة 
والجــدارة االئتمانية”. كما اعتبرت الوكالة 
أن “انكشــاف الماليــة العامــة للكويــت فــي 
المســتقبل المنظــور علــى انخفاض أســعار 

النفط سيبقى مرتفعا جدا”.

نيويورك - موديز

الجبيل - المتحدة الخليجية

واالستشــارات  االســتثمارات  إلدارة  الخليجيــة  المتحــدة  المجموعــة  أعلنــت 
الصناعية في الجبيل - الســعودية عن تعيين مكتَبي استشــارات في البحرين؛ من 
أجل اإلشراف على عملية استحواذ مستثمرين سعوديين وخليجيين على جامعة 
بحرينيــة خاصــة، فــي صفقــة لم ُيعلن عــن حجمهــا النهائي، كما فضلــت المجموعة 

عدم اإلعالن عن اسم الجامعة في هذه المرحلة.

للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
محمــد الخالــدي إن هــذه الصفقــة تمثــل 
فــي مجــال  المجموعــة  باكــورة دخــول 
االســتثمار بالمؤسســات التعليميــة فــي 
البحريــن، مؤكــدا أن الصفقــة ستســاهم 
فــي تعزيــز قطــاع التعليــم العالــي فــي 
الحكوميــة  الجهــود  ودعــم  البحريــن، 
في تنشــيط قطــاع الســياحة التعليمية، 
ومشــيًدا بالجهود الحثيثة التي تضطلع 

بها وزارة التربية والتعليم البحرينية.
وأعلنــت المجموعــة عــن تعييــن شــركة 
بروآكت الدولية لالستشــارات، والشركة 
لالستشــارات؛  األميركيــة  البحرينيــة 
مــن أجــل إدارة عمليــة االســتحواذ التي 
تطويــر  منتــدى  هامــش  علــى  ُأعلنــت 

األعمال “بدفكس - 2019”.
لشــركة  العــام  المديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 

خالــد  الدوليــة  لالستشــارات  بروآكــت 
بروآكــت  بيــن  الشــراكة  أن  بومطيــع، 
الخليجيــة  المتحــدة  والمجموعــة 
قويــة  انطالقــة  تمثــل  لالستشــارات 
لتعاون مســتقبلي مثمــر، منّوًها في هذا 
اإلطار بحرص الحكومة البحرينية على 
التشــاركية مع القطــاع الخاص من أجل 

توفير تعليم نوعي بخيارات متعددة.
الرئيــس  أوضــح  الســياق،  ذات  وفــي 
التنفيــذي للشــركة البحرينيــة األميركية 
عمليــة  أن  غــازي،  أيمــن  لالستشــارات 
علــى  الخليجيــة  المجموعــة  اســتحواذ 
وصلــت  الخاصــة  البحرينيــة  الجامعــة 
إلى مراحــل متقدمة، الفتا إلى الوصول 
لتقــدم كبيــر محــرز فــي مجــال األمــور 
موافقــات  علــى  والحصــول  اإلجرائيــة 

الجهات المعنية.

“المتحدة الخليجية”       
تكشف عن صفقة بالبحرين

5 مايو 2019 األحد
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ماليين دوالر

“الوطني”: عرض لقروض التمويل والرهن العقاري
ــروط مــيــســرة ــشـ ــن والـــجـــدد بـ ــي ــي ــحــال ــاك ال ــم ــل ــم ل ــدعـ ــر الـ ــوفــي ــت ل

أعلن بنك البحرين الوطني عن عرض خاص بقروض التمويل والرهن العقاري اعتبارا 
مــن أبريــل 2019 ولغايــة نهايــة العــام، والتــي تمكــن العمــالء مــن أصحــاب العقــارات 
السكنية والمقبلين على شراء عقارات جديدة بموجبها الحصول على تسهيالت مالية 

بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية.

ويهــدف قــرض التمويل العقــاري إلى دعم 
العمــالء الحاليين والجدد في شــراء منزل 
فائــدة  بأســعار  شــقة  أو  أرض،  األحــالم، 
تنافســية، مع القدرة علــى اإلقتراض لغاية 
80 % من قيمة العقار، وفترة ســداد تصل 

لغاية 25 سنة.
وبالمثــل، فــإن قــرض الرهــن العقــاري مــن 
لعمــالء  متوفــر  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
البنــك الحالييــن والجــدد ممــن بمقدورهــم 
لضمــان  منازلهــم؛  قيمــة  مــن  االســتفادة 
أجــل  مــن  أكبــر؛  مبالــغ  علــى  الحصــول 
تلبيــة مختلــف احتياجاتهــم بمــا فــي ذلــك 
تجديــد المنزل، مصاريــف التعليم، الفرص 

مميــزات  وتشــمل  وغيرهــا.  االســتثمارية 
فائــدة  ســعر  يلــي:  مــا  العقــاري  الرهــن 
تنافســي، القــدرة على االقتــراض لغاية 80 
% مــن قيمــة العقــار، ومــدة تســديد مرنــة 

تصل إلى 15 عاما.
إدارة  رئيــس  قــال  المناســبة،  بهــذه 
وإســتراتيجية الفــروع المصرفية في بنك 
“نحــن  نبيــل مصطفــى  الوطنــي  البحريــن 
متحمســون إلطــالق عــرض آخر لمســاعدة 
مــن  أكبــر  بشــكل  االســتفادة  فــي  عمالئنــا 
مــن  واحــدة  تعتبــر  التــي  منازلهــم  قيمــة 
أهــم ممتلكاتهــم، أو الحصــول علــى قــرض 
تمويــل جديــد، إضافــة إلــى منــح العمــالء 

الحاليين والجدد معدالت فائدة وشــروطا 
عقــار  بشــراء  لهــم  يســمح  مــا  تنافســية، 
جديــد. وتــم إعــادة طرح هذيــن المنتجين 

ضمن إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى 
ضمــان ريادته لقطــاع التمويل العقاري في 

البحرين”.

المنامة - البحرين الوطني

السنابس - بيت التجار

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
الماليــة والتأميــن  ممثلــة بلجنــة قطــاع 
وأصحــاب  التجــار  جميــع  والضرائــب 
ورشــتي  لحضــور  التجاريــة  المشــاريع 
“أساســيات  بشــأن  توعويتيــن  عمــل 
ضريبــة القيمــة المضافة لفئة التســجيل 
االختيــاري” مــن الشــركات التــي تنــدرج 
ضمــن تصنيــف “التســجيل االختيــاري”، 
إلــى جانب تلك التي تمتد فترة الســماح 
لها بالتسجيل لغرض الضريبة إلى تاريخ 
ديســمبر   20 تاريــخ  إلــى  أو  يونيــو   20
مــن العــام الجــاري 2019، والتــي يأتــي 
تنظيمها؛ بهدف توعية وخدمة المجتمع 
التجاري وأصحاب األعمال، وفي ســبيل 
الحصــول على رؤية واضحــة ومتكاملة 
عــن أفضل الوســائل العملية ألساســيات 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
)باللغــة  األولــى  الورشــة  وســتعقد 
اإلنجليزيــة( يــوم األربعاء 8 مايو 2019، 
العربيــة(  )باللغــة  الثانيــة  الورشــة  أمــا 
فســتعقد يــوم الخميــس 9 مايــو 2019 

مــن الســاعة 8:30 حتــى 11:30 صباًحــا 
بقاعــة المملكــة ببيت التجار.وســتناقش 
ضريبــة  تطبيــق  تفاصيــل  الورشــتان 
التاليــة:  للقطاعــات  المضافــة  القيمــة 
الجملة والتجزئة، العقارات واإلنشاءات، 
الصحيــة،  الرعايــة  والطاقــة،  الصناعــة 
الســياحة والقطاعات ذات الصلة. لمزيٍد 
من المعلومات حول الفعالية ولتســجيل 
الحضور يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

.)www.bcci.bh( للغرفة

“الغرفة” تستعرض التسجيل 
االختياري بـ “المضافة”

أعلنت زين البحرين، وشركة الكري، عن مبادرة لدعم الشركات الناشئة في المملكة ونظامها البيئي وسميت المبادرة بـ “زينوفيت”.

مــن  مرحلــة  أول  البحريــن  زيــن  وبــدأت 
مبــادرة “زينوفيــت” بمراســم توقيــع إعالن 
الشراكة بينها وشركة الكري وذلك في مقر 
زيــن البحريــن بضاحية الســيف في 2 مايو 

.2019
ُعقــال”  مشــروع   كذلــك  الحــدث  وعــرض 
الشــركة الرائــدة فــي مجــال االســتثمارات 
أفــراد  مجموعــة  أول  وهــي  الوقفيــة 
مستثمرين في السعودية. ومنذ تأسيسيها، 
نمــت شــركة عقــال على مســتثمرين ُنشــط 
حتــى بلــغ عددهم أكثر مــن 450 عضوا في 
الســعودية وتم عقد أكثر مــن 100 اجتماع 

بين المستثمرين ورواد األعمال.
وأعلن كل من رئيس ومؤسس شركة عقال 
الســعودية فارس الحميــد، ورئيس مجلس 
عبدالعزيــز  جمــال  الكــري  شــركة  إدارة 

والمؤســس والعضو المنتدب لشركة الكري 
خالد زين العابدين، عن الشراكة بين شركة 
أول  لفتــح  وذلــك  الكــري  وشــركة  عقــال 
فــرع لشــركة عقال خارج الســعودية والذي 
هــذه  وســتنطلق  البحريــن.  فــي  ســيكون 
الشــراكة بالتعــاون مــع زيــن البحرين تحت 

مسمى “زينوفيت”.
وقــال فــارس الراشــد “يعتبــر افتتــاح فــرع 
إلــى  يهــدف  إســتراتيجيا  البحريــن خيــارا 
ســد ثغــرات االســتثمار في المنطقــة ودعم 
االســتثمارات اإلقليمية للشــركات الناشــئة. 
وتؤمن شــركة عقال بــأن الثقافة الجماعية 
األســاس  هــي  المجتمــع  بهــا  يعيــش  التــي 
المســتثمرون  يســتغله  أن  يجــب  الــذي 
الوقفيــون عنــد المســاهمة وتطويــر النظام 
االيكولوجــي لريــادة األعمــال. هــذا وجــاء 

القــرار لتعزيــز دور المســتثمرين الوقفييــن 
الناشــئة ونضــج  فــي تنميــة االســتثمارات 

ريادة األعمال”.
شــركة  بيــن  شــراكة  عــن  كذلــك  وأعلــن 
الكــري  وشــركة   RVC الروســية  المشــاريع 
الشــرق  فــي  الســوق  محفــزات  إلطــالق 
األوســط تحت مبــادرة “زينوفيت” واعتبار 

البحرين المقر الرئيس لها. 
 وقــال رئيــس مجلــس إدارة الكــري “تعتبــر 
المشــاريع  شــركة  مــع  مجموعتنــا  شــراكة 
الروســية رابط فريد من نوعه بين االتحاد 
وســيعمل  األوســط  والشــرق  الروســي 
علــى مزيــد مــن التعــاون االقتصــادي بيــن 
المنطقتيــن فــي المســتقبل. نحــن علــى أتم 
الثقــة بانــه مــع إنشــاء أول محفــز للســوق 
في المنطقة، ستكون البحرين مولد للكثير 

مــن المواهــب ورواد األعمــال ليــس فقــط 
فــي البحريــن ولكــن فــي الشــرق األوســط 
واالتحاد الروســي، الذين يتوقون إلحداث 
ثورة فــي عالم التكنولوجيا وبناء شــركات 

ناشئة مبتكرة “. 
وتــم تقديم عرض تجريبي عن “زينوفيت” 
لـ 5 شــركات ناشــئة لتوضح مكانة البحرين 

والســعودية التجارية في الشــرق األوسط. 
عديــدة  أميركيــة  شــركات  العــرض  شــمل 
تقــدم  والتــي   “Ali Huda“ شــركة  منهــا، 
محتوى مختار بدقة ليتناســب مع األطفال 
وهــي   Bayshore وشــركة  المســلمين، 
متخصصــة فــي مجــال األمــن الســيبراني، 
حلــواًل  تقــدم  والتــي   Surkus وشــركة 

المســتهلكين  مــن نجــاح  متكاملــة تحســن 
للتعامل مع العالمات التجارية. 

وهــي  فــالش  شــركة  العــرض  وشــمل 
وقتيــة  عــروض  تعطــي  بحرينيــة  شــركة 
 Easy Financial وشــركة  للمســتهلكين 
فــي  الرائــدة  الشــركات  إحــدى   Service

مجال الدفع اإللكتروني.

المنامة - زين البحرين

“زين” و ”الكري” تطلقان مبادرة “زينوفيت”

أثناء توقيع الشراكة 
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شــارك وفــد مــن جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي فعاليــات 
المنتــدى النيابــي االقتصــادي األول تحــت عنوان “فاعلية العمل التشــريعي في تحفيز ودعم 
 االقتصاد الوطني” والذي نظم تحت رعاية رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدهللا زينل، 
و بمشــاركة نخبة من المســؤولين والمختصين من مختلف القطاعات االقتصادية البحرينية.

وتــرأس الوفــد النائــب الثانــي لرئيــس الجمعيــة، أحمــد يوســف وضــم معــه أعضــاء بمجلس 
اإلدارة، فيما شارك رئيس الجمعية، النائب أحمد السلوم بصفته النيابية عضوا بالبرلمان.

دائمــا  حريصــة  الجمعيــة  أن  الســلوم  وأكــد 
علــى إبــداء وجهــة نظرهــا فــي كل مــا يتعلــق 
بالشــأن االقتصــادي البحرينــي خصوصــا مــا 
يمس منه بشكل صريح المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وقد كان للجمعية مبادرات عدة 
مهمــة فــي هــذا الصــدد وتقدمــت بأكثــر مــن 
اقتــراح للجهــات المعنيــة كمبادرات لتنشــيط 
االقتصاد وحماية المؤسســات الصغيرة، منها 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مبــادرة إصدار 
“قانون لإلفالس في البحرين”، تحديد رسوم 
بعــض الخدمات في قطــاع المطاعم، وغيرها 

لحمايــة  رئيــس  بشــكل  تهــدف  أفــكار  مــن 
االقتصــاد الوطنــي وتفعيــل أهــداف ومبــادئ 
الرؤيــة 2030 التــي اتخذتهــا الجمعيــة هدفــا 

لها.

المؤتمر النيابي قدم توصيات 

اقتصادية مميزة

توصيــات  قــدم  المؤتمــر  إن  الســلوم  وقــال 
السياســات  تشــجيع  أهمهــا  مــن  كان  مميــزة 
واإلجــراءات التــي تقــوم على أســس التقييم 
الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة 

مســتمرة، التشــاور المســتمر بيــن الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري 
الذي يؤكد اســتقاللية الســلطات مــع تعاونها، 
المبــادرات لدعــم اإلبــداع والتفــوق  تشــجيع 
واالســتثمار فــي المواطــن لالرتقاء بمســتواه 

المعيشي.
الجمعيــة  وفــد  رئيــس  قــال  جانبــه  مــن 
المشــاركة  إن  يوســف  أحمــد  المنتــدى  فــي 
أعضــاء  وســاهم  وبنــاءة،  إيجابيــة  كانــت 
الجمعيــة بعــدد مــن االقتراحــات فــي القضايا 

والموضوعــات التــي تناولهــا اللقــاء. ورحــب 
يوســف بالتوصيات التي خرجت عن المؤتمر 
وأكــد أنهــا جميعــا تصــب فــي اتجــاه تحفيــز 

ودعم االقتصاد الوطني.

4 محاور رئيسة

 4 حــوت  نقاشــية  جلســة  المنتــدى  وتضمــن 

علــى  األول  المحــور  ركــز  رئيســة،  محــاور 

الســلطة التشــريعية وتعزيز مســتوى معيشــة 
المواطــن البحرينــي، إذ تــم التعريــف بآليــات 
مســتوى  تحســين  فــي  التشــريعية  الســلطة 
معيشــة المواطــن البحرينــي، مــن خالل ســن 
التشــريعات واقتــراح بعــض السياســات مــن 
خــالل االقتراحــات برغبة، فيما نظــم المحور 
دمــج  بيــن  “التــوازن  عنــوان  تحــت  الثانــي 
النفقــات واألولويات المجتمعية” وتناول دور 
الســلطة التشــريعية في توازن بنود الميزانية 
ودور  المواطنــة،  متطلبــات  مــع  وتوافقهــا 
المشرع في تعزيز اإليرادات العامة، وضريبة 
القيمــة المضافــة، وأثرها في تعزيز اإليرادات 
العامــة. وتنــاول المحــور الثالــث “آليــة تفعيل 
برنامــج التوازن المالي واإليجابيات المأمولة 
الســلطة  دور  الرابــع  المحــور  تنــاول  فيمــا   ،“
تنافســية االقتصــاد  فــي تطويــر  التشــريعية 
الوطنــي )قانــون حمايــة المنافســة، وقانــون 
والمزايــدات  المناقصــات  وقانــون  اإلفــالس، 

والمشتريات الحكومية(.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

السلوم: “تنمية الصغيرة” تساهم بمبادرات لتنشيط االقتصاد
ــات ــدم ــخ ــض ال ــع ــد رســــوم ب ــدي ــح ــاس” وت ــ ــ ــون اإلف ــانـ مـــن بــيــنــهــا إصـــــدار “قـ

السلوم أثناء المنتدى البرلماني االقتصادي 

“التنمية”: إستراتيجية متكاملة لتوسعة “السياحي”
اإلجــمــالــي المحلي  الــنــاتــج  ــي  ف الــقــطــاع  مساهمة   %  10 ــب:  رجـ

كشــف المديــر التنفيــذي لتطويــر األعمــال فــي قطــاع الســياحة والتعليــم 
والصحــة بمجلــس التنميــة االقتصاديــة حســين رجــب، عــن العمــل علــى 
تطويــر إســتراتيجية متكاملــة؛ لتوســعة القطــاع الســياحي فــي البحرين 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، متوقًعــا 

االنتهاء من وضع اإلستراتيجية خالل العام الجاري.

وأوضــح رجــب للصحافييــن أخيــرا 
أن نســبة مساهمة القطاع السياحي 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 
وهنالــك   ،% و10   8 بيــن  تتــراوح 
خطط لزيادتها، خصوًصا أن القطاع 
أهــم  مــن  يعتبــر  اليــوم  الســياحي 
القطاعــات التــي تــم التركيــز عليهــا 

في “التنمية االقتصادية”.
وأشــار إلــى وجــود مشــاريع جديدة 
حجــم  ويقــدر  الســياحي،  بالقطــاع 
القائمــة  الحاليــة  االســتثمارات 

مليــار   32 بالمملكــة حالًيــا بحوالــي 
دوالر مــن ضمنهــا حوالــي 15 مليــار 
دوالر تركــز علــى مشــاريع التطويــر 
العقــاري، ويشــكل جــزء كبيــر منهــا 

موجه للقطاع السياحي.
مــن  كبيــر  عــدد  إلــى وجــود  ولفــت 
المشــاريع بالقطاع السياحي سيعلن 
عنها في العام الجاري )...( وسيشهد 
البحريــن  فــي  الســياحي  القطــاع 
حركــة كبيــرة جــًدا خــالل الســنتين 

المقبلتين.

شــركات  اســتقطاب  عــن  وبســؤاله 
لوجســتية جديــدة، أكــد أن التركيــز 
الخدمــات  قطــاع  علــى  جــًدا  كبيــر 
أحــد  يعتبــر  ألنــه  اللوجســتية؛ 
الحركــة  ســتنعش  التــي  القطاعــات 
تــم  إذ  المملكــة،  فــي  االقتصاديــة 

اإلعــالن عــن شــركات جديــدة منــذ 
بداية العام الحالي ســواء للشــركات 
اللوجســتية  الخدمــات  تقــدم  التــي 
لقطــاع  المســاندة  الشــركات  أو 
الخدمات اللوجســتية مثــل التجارة 
الشــحن  وخدمــات  اإللكترونيــة 
البحريــن  مــن  اإلقليمــي  والتوزيــع 
إلــى باقي الدول، مشــيًرا إلى وجود 
جديــدة  شــركات  مــع  مفاوضــات 

بقطاع الخدمات اللوجستية.
وعــن وجــود قوانين جديــدة يجري 
التنميــة  قبــل مجلــس  مــن  اإلعــداد 
االقتصاديــة، أكد أن عملية اإلصالح 
االقتصادي هي عملية مستمرة وكل 
عــام تكــون هنــاك أنظمــة وقوانيــن 
وتكــون  لتحســينها  وإجــراءات 

مالئمة أكثر لبيئة العمل.

حسين رجب

المنامة - سوليدرتي البحرين

 the دشــنت شــركة ســوليدرتي البحرين، تطبيق المكافآت الجديد للهواتف الذكية بالشــراكة مع
Entertainer الشــركة الرائــدة فــي مجال برامج الوالء والمكافآت للزبائــن؛ لمنح عمالئها فرصة 
االســتمتاع بعروض توفير مميزة ومجزية، من منطلق حرصها على التطوير المســتمر واالرتقاء 

بتجربة العمالء.

 Solidarity Entertainer تطبيــق  ويوفــر 
مجموعة واســعة من قسائم لمجموعة متنوعة 
ومراكــز  الترفيهيــة،  والبرامــج  المطاعــم،  مــن 
التجميــل، وكذلك النوادي الصحية من مختلف 
المتاجــر في جميع أنحاء البحرين، إذ ســيتلقى 
وكيفيــة  العــروض  بأحــدث  إشــعارات  العمــالء 

االستفادة منها خالل التطبيق.
“ســوليدرتي”  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال  
البحريــن جــواد محمــد “نحــن ملتزمــون دائمــًا 
باالرتقــاء بتجربــة عمالئنــا خالل مســيرتهم مع 
ســوليدرتي”. وأضــاف “ســيتيح هــذا التطبيــق 
فرصــة االســتمتاع بــاآلف العــروض التوفيريــة 

التي يمكن للعمالء االستفادة منها”.

سوليدرتي” تطلق تطبيق “المكافآت”

جواد محمد

ذكر تقرير حديث أن قائمة أفضل 100 مطار بالعالم في العام 2019 تضمنت 5 مطارات لدول عربية. وأفاد موقع 
“ســكاي تريكس” بأن المطارات العربية الخمســة هي حمد الدولي، مطار دبي، مســقط، أبوظبي، ومطار البحرين 

الدولي.

ويضــم مطــار البحريــن الدولــي مبنــى 
يســتوعب  والــذي  األساســي،  الــركاب 
حوالي 10 مليون راكب ســنوًيا، وقاعة 
الضيافة التابعة لشركة طيران الخليج، 
األولــى  الدرجــة  لــركاب  والمخصصــة 
يتعلــق  فيمــا  األعمــال،  رجــال  ودرجــة 
ببقيــة المرافــق فقــد تــم أخيــرا تطويــر 

بقيــة مرافق المطار وبالــذات تلك التي 
والمنطقــة  الســفر  بإجــراءات  تتعلــق 
التابعــة للجــوازات والتــي تــم زيادتهــا 

لتصل إلى الضعف.
لمطــار  التوســعة  الخطــط  وشــملت 
رئيســة  توســعة  الدولــي؛  البحريــن 
بكلفــة 350 مليــون دوالر لمبنــى المطار 

مــن الناحيــة الشــرقية لتوفيــر 8 معابــر 
لرفــع  للطائــرات؛  ومواقــف  إضافيــة 
 15 إلــى  للمطــار  االســتيعابية  الطاقــة 
العــام  بحلــول  وذلــك  ســنويا  مليــون 
2015، ومع بدء المرحلة الثانية لعملية 
التوسعة سترتفع الطاقة إلى 22 مليون 

راكب سنوًيا بحلول العام 2020.

5 مطارات عربية بقائمة أفضل 100 من ضمنها البحرين
دبي - مباشر

أمل الحامد

أحمد يوسف: 
حريصون على 

تحفيز االقتصاد 
الوطني

بالشراكة مع “the Entertainer” الرائدة 
بتجربة العمالء

دبي العربية. نت

ارتفــع عــدد المشــروعات األجنبيــة الجديدة فــي العالم، التي جرى تأسيســها في 
العــام 2018 بنســبة 7 % مقارنــة بالعــام 2017؛ لتصــل إلــى 14.845 ألف مشــروع 
جديد، وفقا لمؤسســة “إف دي أي انتليجنس”.  وأشــارت المؤسســة في تقريرها 
إلــى أن حجــم االســتثمارات فــي المشــاريع الجديــدة زادت بنســبة 42 % لتصــل 
إلى 917.3 مليار دوالر، كما زادت حجم الوظائف التي وفرتها تلك االستثمارات 

بنسبة 25 % لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة.

المتحــدة  الواليــات  الصيــن  وأزاحــت 
حيــث  مــن  األولــى  المرتبــة  مــن 
مشــروعات  فــي  االســتثمارات  قيمــة 
االســتثمار األجنبــي المباشــر الجديدة 
العــام الماضــي، بعــد أن جذبــت نحــو 
تصــدرت  فيمــا  دوالر،  مليــار   107.2
الواليــات المتحــدة قائمــة الــدول مــن 
حيث عدد المشــروعات الجديدة التي 
أسسها المســتثمرون األجانب، ووصل 
مقارنــة  1581 مشــروعا،  إلــى  عددهــا 

بنحو 796 مشروعا.
المحيــط  آســيا  منطقــة  واســتقبلت 

الهــادئ أكثــر االســتثمارات مــن حيــث 
مليــار   377.7 بلغــت  إذ  القيمــة، 
دوالر، فيمــا حلــت غــرب أوروبــا علــى 
جذبــا  المناطــق  أكثــر  قائمــة  رأس 
لالســتثمارات األجنبيــة من حيث عدد 
المشــروعات بعد أن بلغــت نحو 4385 
مشــروعا. وأشــار التقريــر إلــى أن عدد 
فــي  الجديــدة  األجنبيــة  المشــروعات 
لكــن   ،%  2 بنســبة  تراجعــت  أوروبــا 
قيمــة االســتثمارات األجنبية الجديدة 
ارتفعــت 30 % لتصــل إلــى 216 مليار 

دوالر.

ضريبة الكربون األكثر فعالية لمكافحة التلوثالصين تتفوق في االستثمارات األجنبية
الــكــيــمــيــائــي ــاز  الـــغـ مـــن  طـــن  ــل  ــك ل دوالرا   70 لــنــحــو  ــع  ــرف ــت س

أكــد صنــدوق النقــد الدولي في تقرير نشــر أمس األول أن الضريبة علــى الكربون، التي يجري 
العمــل علــى رفعهــا إلــى نحــو 70 دوالر لــكل طــن من غــاز ثانــي أكســيد الكربون، هي الوســيلة 

األفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. 

ويهــدف اتفاق باريس للمنــاخ الذي اعتمد في 
ديســمبر 2015 من قبــل 200 دولة إلى اإلبقاء 
علــى مســتوى درجــات الحــرارة العالميــة دون 
درجتيــن مئويتيــن، وضبطهــا علــى 1.5 درجة 

مئوية، مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. 
لكــن حتــى اآلن، تبقــى ضريبــة الكربــون غيــر 
أثــار  حيــث  فرنســا،  فــي  خصوًصــا  شــعبية 
الحديــث عــن زيادتها )من 44.6 إلى 55 دوالًرا 
العــام  فــي  دوالر   61.6 إلــى  وصــواًل  للطــن، 
الصفــراء”.  “الســترات  حركــة  غضــب   )2020
وأرغمت الحكومة الفرنسية على تعليق زيادة 

الضريبة؛ بسبب ضغط الشارع.
وأكــدت كل مــن المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولــي كريســتين الغــارد ومســؤول شــؤون 

أن  غاســبار  فيتــور  الصنــدوق  فــي  الموازنــة 
الوصــول إلــى هــدف ضبــط االحتــرار العالمــي 
تخفيــض  “يتطلــب  مئويتيــن  بدرجتيــن 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون بالربع بحلول 
علــى  ثابتــة  عالميــة  وضريبــة   ،2030 العــام 

الكربون بنحو 70 دوالًرا للطن”. 
ووفــق المســؤولين، هنــاك مزيــد مــن التوافــق 
على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من 
اســتخدام الوقود األحفوري وخفض انبعاثات 
الكربــون، هي الوســيلة األفضــل للتخفيف من 

آثار االنبعاثات. 
وتســمح هــذه الضريبــة فــي خفــض اســتهالك 
الطاقــة وجمــع التمويــالت الخاصــة وتشــجع 

على استخدام مصادر أفضل للطاقة. 

وبحســب صنــدوق النقــد، توفر هــذه الضريبة 
أيًضــا عائــدات ماليــة ضروريــة، مشــدًدا علــى 
أن هــذه األمــوال يمكــن أن تســتخدم إلعــادة 
توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام 

وموزع على اكبر عدد ممكن من السكان. 
وفــي التقريــر، يؤكــد صنــدوق النقــد أنــه فــي 
الصيــن، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك 
فــي الهنــد وجنــوب إفريقيــا، خفضــت ضريبة 

الكربــون البالغــة 35 دوالًرا نســبة االنبعاثــات 
الملوثة بـ30 %، علًما أن تلك البلدان تستخدم 

بكثرة الفحم، المورد الشديد التلويث. 
فــي المقابــل، فــي تســع دول أخــرى يســتخدم 
العــاج  ســاحل  مثــل  أقــل،  بدرجــة  الفحــم 
إلــى زيــادة  يــؤدي  وكوســتاريكا وفرنســا، مــا 
االنبعاثــات القابلــة لالنخفــاض بنســبة 10 % 

إضافية.

واشنطن - أ ف ب
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28/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -57903( 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: نجالء ثابت محمد الجالل

االسم التجاري الحالي: مزايا الجنوبية للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: مزايا الجنوبية للمقاوالت والعقارات

قيد رقم: 71898-7

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

ISMAIL JOYNAL باعتب���اره المصف���ي القانون���ي ش���ركة ت���وب س���ايلت للتنظيفات 

تضام���ن ألصحابه���ا محم���د حس���ن وش���ريكه، المس���جلة كش���ركة تضام���ن بموج���ب 

القي���د رقم 113893، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة توب سايلت للتنظيفات تضامن ألصحابها محمد حسن وشريكه

30/4/2019
)CR2019-59765( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا السادة مديحة عبدهللا احمد العويناتي الرقم الشخصي 730904148 
تحويل المحل التجاري التالي الى السادة/ محسن حميد حسين ميرزا فخراوي 
الرق���م الش���خصي 820601535 ،فعل���ى كل من لديه أي اعت���راض قانوني التقدم 
إل���ى اإلدارة المذكورة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر اإلع���الن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
38131

الفرع
12

االسم التجاري
مقهى دار الباشا
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مقتل مسؤول 
بميليشيات الحوثي

أفاد مراسل “العربية” بمقتل مسؤول 
إمداد الميليشيات الحوثية االنقالبية في 

جبهة مريس في الضالع اليمنية.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من 

استهداف القيادي الحوثي وأحد 
مرافقيه. وتشهد محافظة الضالع 

عمليات مستمرة للمقاومة والحزام 
األمني مدعومًا من ألوية العمالقة.

والجمعة، لقي 7 من قيادات ميليشيات 
الحوثي االنقالبية، مصرعهم، بعملية 
نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل 

حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة 
البيضاء وسط اليمن. ونفذت ألوية 

العمالقة في الجيش اليمني ضربة نوعية 
موجعة للميليشيات الحوثية في منطقة 

آل حميقان، نتج عنها مصرع 7 من 
قيادات الميليشيات.

 واشــنطن: نظام طهران يهدد استقرار المنطقة ويضر بشعبه

 عقوبات أميركية على تصدير اليورانيوم اإليراني

 أعلنــت الواليات المتحــدة الجمعة أنها 
ســتبدأ فــرض عقوبات علــى الصادرات 
المخّصــب  اليورانيــوم  مــن  اإليرانيــة 

التي يجيزها االتفاق النووي.
الخارجيــة  باســم  المتحّدثــة  وقالــت 
إن  أورتاغــوس  مورغــان  األميركيــة 
“إدارة ترامــب تواصــل معاقبــة النظــام 
تهــدد  التــي  أنشــطته  اإليرانــي بســبب 
بالشــعب  وتضــر  المنطقــة  اســتقرار 
اإليرانــي. وهــذا يشــمل منــع إيــران من 

الوصول إلى السالح النووي”.
إعفــاءات  أصــدرت  واشــنطن  لكــن 
جديــدة لمدة 3 أشــهر تســمح بمواصلة 
العمــل بمندرجات أساســية في االتفاق 

النووي.
أنهــا  المتحــدة  الواليــات  أعلنــت  فقــد 
لــن تفــرض عقوبــات علــى نقــل الوقــود 
النــووي المســتنفد خارج إيــران أو على 
تشــغيل مفاعل بوشــهر، محطة الطاقة 
المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت 
إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة 

خارجه. 
إلى ذلك أعلــن رئيس البرلمان اإليراني 
علــي الريجانــي أن طهــران ســتواصل 
تخصيــب اليورانيــوم بموجــب االتفاق 

العقوبــات  علــى  ردا  وذلــك  النــووي 
صــادرات  علــى  الجديــدة  األميركيــة 
التــي  المخّصــب  اإليرانــي  اليورانيــوم 
يجيزها االتفاق النووي بشكل محدود.
ووفقــا لوكالــة “ايســنا”، أكــد الريجانــي 
إيــران  أن  الســبت،  أمــس  كلمــة،  فــي 
ســتكون قادرة على إنتاج الماء الثقيل 
مــن أجل التخصيــب، موضحا أن بالده 

“لــم ترتكــب أي مخالفــات وفقا لالتفاق 
النووي”. وأضاف: “ســنقوم بالتخصيب 

سواء سمحوا به أم ال”.
وقال رئيس البرلمان اإليراني إن جزءا 
إيــران  علــى  االقتصــادي  الضغــط  مــن 
التصديــر  فــي حظــر صــادرات  يتمثــل 
خاصــة النفــط، وهــو مــا أثــر ســلبا على 
إيــران  الدولــي صــوب  المجتمــع  إرادة 

بســبب النفــوذ األميركــي فــي مختلــف 
العالمية.وفــي  القطاعــات االقتصاديــة 
 ،2015 للعــام  النــووي  االتفــاق  إطــار 
ُسمح إليران باالحتفاظ بـ300 كلغ من 
اليورانيــوم المخصــب بنقاء 3.67 %، 
واســتبدال الكعكــة الصفــراء بالفائض 
للطاقــة  بوشــهر  مفاعــل  لتشــغيل 

الكهربائية.

واشنطن، طهران - وكاالت

دبي - العربية.نت

واشنطن فرضت أمس قيوًدا جديدة على برنامج تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل في إيران

دبي - العربية.نتدبي - العربية.نتأبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلنــت االســتخبارات العراقيــة، أمــس الســبت، إحبــاط مخطط إرهابــي، كان 
يرمي إلعادة تشكيل خاليا جديدة لتنظيم “داعش” اإلرهابي في العراق.

وذكــر بيــان صــادر عــن االســتخبارات 
دقيقــة  متابعــة  بعــد  أنــه  العراقيــة، 
اســتمرت لعدة شــهور لقيــادات داعش 
اإلرهابيــة الداخلــة مــن ســوريا لغــرض 
وتنفيــذ  صفوفهــا  تنظيــم  إعــادة 
عمليــات إرهابيــة لزعزعــة األمــن فــي 
“خليــة  تمكنــت  نينــوى،  محافظــة 
الصقــور االســتخبارية” بفريقيها الفني 
والتكتيكــي من قتــل اإلرهابي المدعو 
والــذي  كرمــوش  عبــدهللا  عبدالغفــور 
يشــغل منصــب )أمني واليــة الجزيرة(، 
مــن خــالل نصــب كميــن له في شــمال 

تلعفر.
وأضــاف البيــان: “اضطر أحــد مرافقي 
كرمــوش إلــى تفجيــر نفســه. وقــد تــم 
تنفيذ العملية بإســناد من اســتخبارات 
للجيــش  عشــر  الخامســة  الفرقــة 

العراقي، وعمليات الحشد الشعبي في 
نينوى”.

هــو  عنــه  المنــوه  “اإلرهابــي  واختتــم 
مــن  العشــرات  قتــل  عــن  المســؤول 
األبريــاء مــن أبنــاء مدينتــي الموصــل 

وتلعفر”.
فــي ديســمبر  أعلــن  قــد  العــراق  وكان 
2017، دحــر إرهابيــي “داعــش” بشــكل 
تام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك 
الدامية في غرب العراق وشــماله، لكن 
بيــن  هجمــات  تشــن  التنظيــم  فلــول 

الفينة واألخرى.
ســوريا  قــوات  أعلنــت  كذلــك 
الديمقراطية أنها قد ســيطرت بالكامل 
علــى آخــر جيــب لتنظيم “داعــش” في 
الباغــوز، في مارس الماضــي، وهزمته 

بعد معركة دامت أشهر.

قــال مصــدر عســكري، أمــس الســبت، إن عناصــر تنظيــم داعــش ومقاتليــن من 
المعارضــة التشــادية نفــذوا هجومــًا على قــوات الجيــش الوطنــي الليبي الذي 

يقوده خليفة حفتر في مدينة سبها بجنوب ليبيا.

عــن  مســؤوليته  داعــش  تنظيــم  وأعلــن 
الهجــوم علــى الجيــش الوطنــي الليبــي في 

مدينة سبها بجنوب ليبيا.
وقال حامد الخيالي، عميد بلدية ســبها في 
تصريــح لفرانــس بــرس: “تعرض مقــر مركز 
تدريب سبها التابع للقوات المسلحة لهجوم 
إرهابــي فجر اليوم، من قبــل عناصر تنظيم 
الدولــة )اإلســالمية( وتســاندها عناصــر مــن 

مجموعات إجرامية ومرتزقة”.
وأضــاف الخيالــي أن “الهجــوم تســبب فــي 
بعــض  العســكريين،  مــن  قتلــى   9 ســقوط 
أعــدم  وبعضهــم  للذبــح  تعــرض  القتلــى 
رميــا بالرصــاص”. وأوضــح أســامة الوافــي، 
أن  الطبــي،  ســبها  مركــز  باســم  المتحــدث 
“المركز اســتقبل في وقت مبكر من الصباح 
اســتقبال  عــدم  مؤكــدا  جثاميــن”،  تســعة 

جرحى.
أفــاد،  ليبيــا  فــي  “العربيــة”،  مراســل  وكان 
أمــس، بوقــوع هجــوم مســلح على معســكر 

للجيش الوطني الليبي في سبها.
73 مشــاة  للــواء  اإلعالمــي  المركــز  وأعلــن 
الليبــي، تصديــه  الوطنــي  للجيــش  التابعــة 
للهجــوم المســلح الذي تعرضت لــه المنطقة 

العسكرية في مدينة سبها فجر أمس.
صفحتــه  عبــر  صحافــي  بيــان  فــي  وقــال 
“وحــدات  “إن  “فيســبوك  علــى  الرســمية 
الجيش الوطني الليبي في مدينة ســبها قد 
تصدت لهجوم مســلح تعرضــت له المنطقة 
العســكرية ســبها”، مضيفــًا “مــا إن تحركــت 
المجموعــة المســلحة بقيادة حســن موســى 
ومــن يســانده برمايــة عشــوائية واقتــراب 
مجموعة أخرى من المطار تم صد الهجوم”.

حذرت مصر، من أي انعكاس أو تأثير ألنشــطة الحفر التركية شــرق المتوســط 
علــى أمــن المنطقــة. كمــا أعــرب االتحــاد األوروبي عن قلقــه البالغ من األنشــطة 

التركية غير القانونية في البحر المتوسط.

بيــان،  فــي  المصريــة  الخارجيــة  وقالــت 
أمــس الســبت، إنهــا تتابــع باهتمــام وقلــق 
التطــورات الجاريــة حــول مــا ُأعلن بشــأن 
نوايــا تركيــا البــدء فــي أنشــطة حفــر فــي 
منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحــذرت مصر من انعــكاس أية إجراءات 
أحادية على األمن واالستقرار في منطقة 
ضــرورة  علــى  مؤكــدة  المتوســط،  شــرق 
التــزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد 

القانون الدولي وأحكامه.
االتحــاد  خارجيــة  وزيــرة  أعربــت  كمــا 
عــن  موغيرينــي،  فيديريــكا  األوروبــي، 
“قلقهــا البالــغ” أمــس حيــال “إعــالن تركيــا 
نيتها القيام بأنشطة تنقيب )عن الغاز( في 

المنطقة االقتصادية الخالصة لقبرص”.
وذكــرت فــي بيان بأنه “في مــارس 2018، 
نــدد المجلــس األوروبــي بشــدة بمواصلــة 

تركيــا أنشــطتها غيــر القانونيــة في شــرق 
البحر المتوسط”.

وأضافــت موغيرينــي “فــي هــذا الســياق، 
النفــس  إلــى ضبــط  بإلحــاح  ندعــو تركيــا 
واحتــرام الحقــوق الســيادية لقبــرص فــي 
منطقتهــا االقتصادية الخالصــة واالمتناع 
أن  مؤكــدة  قانونــي”،  غيــر  عمــل  أي  عــن 
“االتحــاد األوروبــي ســيرد عليه في شــكل 

مالئم وبتضامن كامل مع قبرص”.
وفــي رســالة بثــت الجمعــة علــى الخدمــة 
)نافتكــس(،  البحريــة  للرســائل  الدوليــة 
أعلنــت الســلطات البحريــة التركيــة نيتهــا 
إجــراء عمليــات تنقيــب عــن الغــاز حتــى 
ســبتمبر فــي منطقــة مــن البحر المتوســط 
تنــدرج  إنهــا  القبرصيــة  الســلطات  تقــول 
الخالصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  ضمــن 

للجزيرة.

تحذير مصري أوروبي من أنشطة تركيا في المتوسط“داعش” يقتل 9 جنود من الجيش الوطني الليبيالعراق يحبط مخططا داعشيا ويقتل قياديا بارزا
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الجزائر - وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أوقفت الســلطات في الجزائر، أمس الســبت، مدير المخابرات الســابق الجنرال بشــير 
طرطاق، ومدير المخابرات األسبق الجنرال توفيق مدين. ونقلت أسوشيتد برس عن 
مســؤول أمنــي جزائــري تأكيده بتوقيف الســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس الجزارئري 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان تلفزيــون النهــار أفــاد أمــس بــأن الشــرطة الجزائريــة اعتقلــت ســعيد بوتفليقــة 
الشــقيق األصغــر للرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة والرئيســين الســابقين لجهاز 

المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.
ووفق وسائل إعالم جزائرية، يتم حاليا االستماع للمديرين السابقين للمخابرات من 
طــرف مصالــح المديريــة المركزيــة لألمن الداخلــي، في إطار التحقيق في أنشــطتهما 

التي تمت إدانتها من طرف قيادة األركان.

أن  التركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
3 جنــود أتــراك قتلــوا أمــس الســبت 
العــراق  بقذائــف أطلقهــا مــن شــمال 
عناصر في حزب العمال الكردستاني، 

الناشط عادة في تركيا.
إن  الدفــاع  لــوزارة  بيــان  وقــال 
عســكرية  قاعــدة  أصابــت  القذائــف 
الحدوديــة،  هــكاري  محافظــة  فــي 
فــرد الجيش التركــي بقصف مدفعي 

تركيــا  بيــن  النــزاع  وأوقــع  وجــوي. 
والمتمردين األكراد في حزب العمال 
الكردســتاني أكثــر مــن 40 ألف قتيل 

منذ اندالعه العام 1984.
التركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  كمــا 
مــن جهة ثانيــة، أن جنديا تركيا قتل 
أمــس فــي شــمال ســوريا علــى أيدي 
عناصــر مــن وحــدات حماية الشــعب 

الكردية.

توقيف شقيق بوتفليقة وجنرالين

مقتل 3 جنود أتراك بقذائف كردية
نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، قوله، أمس  «

السبت، إن إيران ستقاوم مخططات أميركا ضد بيع النفط اإليراني، وإنه 
يجب تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة 

العقوبات األميركية.

وأضاف روحاني في رد على الخطوة األميركية القاسية التي دخلت  «
مفاعيلها حيز التنفيذ الجمعة، في تصريحات بثها التلفزيون “أميركا 

تحاول خفض االحتياطي األجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من 
العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة”.

وتابع “يجب أن نرفع اإلنتاج ونزيد من صادراتنا )غير النفطية( وأن  «
نقاوم المخططات األميركية ضد بيع نفطنا”.

جاء ذلك بعدما، دخل قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بوقف  «
اإلعفاءات األميركية من العقوبات لـ8 دوٍل من كبار مستوردي النفط 

اإليراني، الجمعة، حيز التنفيذ.

          روحاني رداً على أميركا: سنعزز صادراتنا غير النفطية

تعهد وزير التعليم والتربية اإليراني، محمد بطحائي، بعدم تنفيذ وثيقة  «
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التعليمية 

للعام 2030، بعد أن هاجم المرشد اإليراني علي خامنئي، هذه الوثيقة 
الدولية مطلع هذا الشهر.

ووفقا لوكالة “تسنيم” اإليرانية، فقد كرر بطحائي، تصريحات خامنئي  «
حول تضمين هذه الوثيقة “أجندة غربية”، قائال “إنه لن ينفذ أجندة 
تهدف إلى تغيير الهوية الوطنية والدينية وإحداث تأثيرات أجنبية”.

وتمثل الوثيقة التي تم تبنيها في مايو 2015 في المنتدى العالمي  «
للتعليم، التزام البلدان ومجتمع التعليم العالمي بجدول أعمال 

تعليمي واحد ومتجدد.

وعارض المرشد اإليراني وثيقة اليونسكو التعليمية من البداية رغم أن  «
حكومة الرئيس اإليراني حسن روحاني قبلتها في عام 2017 وأكدت أنها 

تعتزم اتباع إرشاداتها.

          بعد هجوم خامنئي.. إيران ترفض “وثيقة اليونسكو”

بيروت - أ ف ب غزة - وكاالت

قتــل 9 مدنييــن علــى األقل أمس الســبت 
تناوبــت  التــي  الغــارات  عشــرات  جــراء 
علــى  روســية  وأخــرى  ســورية  طائــرات 
علــى  الخامــس  لليــوم  مســتهدفة  شــّنها، 
إدلــب  محافظــة  فــي  مناطــق  التوالــي 
وأجــزاء من محافظات مجــاورة، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
يشــملها  مناطــق  القصــف  ويســتهدف 
إليــه  التوصــل  تــّم  تركــي  روســي  إتفــاق 
العــام الماضــي ونــّص على إقامــة “منطقة 
منزوعة الســالح”، إال أنه لم يتم اســتكمال 
تنفيــذه ويتعــرض منــذ فبرايــر النتهاكات 

متصاعدة.
وأحصى المرصد شــّن الطائرات الســورية 
والروسية أكثر من 100 غارة منذ الصباح، 
النظــام  مروحيــات  إلقــاء  إلــى  باإلضافــة 
عشــرات البراميــل المتفجرة، علــى بلدات 
وقــرى عــدة فــي أريــاف إدلــب الجنوبــي 

وحماة الشمالي وحلب الغربي.

بمقتــل  المرصــد،  وفــق  القصــف  وتســبب 
طفلتــان  بينهــم  األقــل  علــى  مدنييــن   9
و3 نســاء وعنصــر مــن “الخــوذ البيضــاء”، 
عناصر الدفاع المدني في مناطق سيطرة 

الفصائل المقاتلة.
البيضــاء  الخــوذ  منظمــة  مديــر  وذكــر 
تويتــر  علــى  علــى حســابه  الصالــح  رائــد 
أن المتطــوع قتــل “أثنــاء أدائــه الواجــب 

مزدوجتيــن  غارتيــن  جــراء  اإلنســاني 
للطيران الحربي أثناء العمل على اسعاف 

المصابين” في ريف إدلب الجنوبي.
وفــق  أيــام   5 منــذ  المنطقــة  وتتعــرض 
المرصــد، لقصــف غير مســبوق منــذ مطلع 
عــدد  بنــزوح  تســبب  مــا  الماضــي،  العــام 
كبيــر من المدنيين خصوصــًا من المناطق 

المستهدفة.

شــرقي  فــي  منــزال  إســرائيلية  غــارة  أصابــت 
مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من 
العمــر 14 شــهرا ووالدتهــا الحامــل، وذلــك فــي 
تصعيد إســرائيلي تضمــن غارات جوية مكثفة 
ردا علــى إطــالق صواريــخ علــى مســتوطنات 

محاذية للقطاع.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الصحــة، أشــرف 
القدرة: “استشــهدت المواطنة فلسطين صالح 
أبــو عــرار )37 عامــا( متأثــرة بجــروح أصيبــت 
بهــا مســاء بالــرأس جــراء االســتهداف الجــوي 
اإلســرائيلي لمنزلهــا” فــي حــي الزيتــون شــرق 
غــزة، موضحــا أن فلســطين هــي “أم الرضيعــة 
الشــهيدة صبا أبو عرار التي استشــهدت مساء 

في الغارة نفسها”.
وبهــذا يرتفع عــدد ضحايا القصف اإلســرائيلي 
على غزة إلى 4 بينهم الطفلة الرضيعة التي ال 

يتجاوز عمرها 14 شهرا.
وأعلــن جيــش االحتالل اإلســرائيلي في وقت 
متأخــر الســبت أنه نفذ حوالــي 120 غارة على 

قطاع غزة.

وحســب وزارة الصحة الفلســطينية في قطاع 
غزة، ارتفع عدد الجرحى إلى 18 مصابا.

وأفاد مراســل “العربية”بأن قوات االحتالل 
اإلســرائيلي أغلقــت المجــال البحــري حول 

غــزة بشــكل كامل، الفتــًا إلى ارتفــاع أعداد 
غــارات  جــراء  الفلســطينيين  الجرحــى 
االحتالل على غزة إلى 8 بينهم 2 في حالة 

خطرة.

عنصر من “الخوذ البيضاء” يحاول إخراج جثة امرأة من تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في ريف إدلب الجنوبي )أ ف ب(

دخان ونيران عقب غارات إسرائيلية على قطاع غزة أمس. وفي اإلطار الطفلة الضحية.

مقتــل 9 مدنيين بينهم طفلتان و3 نســاء وعنصر مــن “الخوذ البيضاء” مقتــل رضيعــة فلســطينية وأمها فــي غارة إســرائيلية
قصف سوري وروسي على إدلب ومحيطها االحتالل يغلق المجال البحري حول غزة
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الصحافة مع األمير خليفة
 بن سلمان

هي مسؤولية وعبء وطريق وعر مزروع باألشواك، لكنها أيضًا حديقة وارفة 
بالعطــاء واإلنجــاز، وهنــا تكمن المســؤولية، هنــا الخيط الرفيع بين المســؤولية 
والفوضــى، يــوم الصحافــة العالمي يوم الصحافة البحرينية، مناســبة وجدانية 
مع شمعة الصحافة ونورها وجدارها الحامي الذي معه نشعر بالدفء واألمان، 
يــوم الصحافــة العالمــي منبــر نلتقــي عبــره بالكلمة الصادقــة المعبرة مــن القلب 
الذي دأب على تظليل رؤوسنا كما أقالمنا باألمن واألمان، مع الراعي والحامي 
والحاضــن وظــل القــوة التي تمدنا بهــا كلماته المعبرة دائمًا بالدعم والمســاندة، 
إننــا علــى الطريق مع ســمو رئيــس الوزراء خليفة بن ســلمان حفظه هللا ورعاه، 
أناجي النفس بمواقفه اإلنســانية والوطنية المعاضدة للصحافة والصحافيين، 
يحتضننا صحافيين وكتاب أعمدة بكلماته الرقيقة كالبلسم، وتوجيهه السديد 
الذي يبهرنا، ويحفزنا، وإشــادته الدائمة بنا ورعايته واهتمامه بشــؤوننا، يعجز 
القلم عن التعبير عن مكنون حبنا لسموه، فمن غيره يرعانا ويعاضدنا بالمواقف 
والمواجهات، وحتى حين نواجه التحدي ال غيره يمتص ردود الفعل بالتوجيه 
والنصيحــة التــي تثلــج النفــس وتبــرد المواقــف، هــذا خليفــة بــن ســلمان حيــن 
يتحــدث عــن الصحافــة بيــوم الصحافة العالمــي فإنما يتوجه باألســاس ألبنائه 

الصحافيين، يشعرهم بوجوده الدائم معهم وحولهم كحام وداعم ومساند.
بوجودك يا سيد البالد، يعجز القلم عن التعبير، فأنت من يشحذ همتنا للتعبير، 

فسموك دائم المداد لنا ومحور القلم والتعبير وظلنا الدافئ بحديقة صحافتنا، 
نعــم بوعلــي أنا من تلــك الحديقة الصحافية الزاهرة التي تحتمي بظلك، أنرتها 
لنــا بالنــور حتــى ال نواجــه صعــاب الزمن، ســموك بســتان الفــرح وبهجــة القلب، 
إطاللتــك بيــوم الصحافــة تذكيــر لنــا بأنك معنا وفي ظلك ننشــد التعبيــر بالقلم 

دون وجل أو قلق.
فــإذا مــا تقطعــت بنــا الســبل حضنتنا بفيئــك وإطاللتك تســقي أقالمنــا وقلوبنا 
وأرواحنا لنستمر بالتعبير في ظل حمايتك الدائمة، دون قلق أو خوف أو جزع، 
فوجــودك بقربنــا مدعــاة للســعادة، وثقتنا بأنفســنا تقوى برعايتك، فال تســتقيم 
األمــور دونــك وال يزهــر الكبريــاء ألقالمنــا إال بوصلــك لنواصــل دعــم مســيرتنا 

الوطنية المزدهرة بقيادتك الحكيمة.
إن الصحافة قبل أن تكون وظيفة، مســؤولية جســيمة ال يتحمل وزرها إال من 
سار على أشواكها، هي مسيرة طويلة بالمعاناة واآلالم والمواجهات ودون هذه 
المســؤولية تصبــح الســاحة فوضــى، فالبــد مــن مســؤولية الكلمة ألنهــا الخيط 
الرفيع الذي نسير عليه ويحفظ توازننا، وبوجودك خليفة بن سلمان نحن بقدر 

المسؤولية.

تنويرة: هاجر بعيدا إذا وجدت قافلة الطبول آتية. «
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الصحافة البحرينية... دور 

قيادي مضاف ومساند 
لحماية الوطن

للصحافــة دور كبيــر في بلورة الوعي بالحيــاة الديمقراطية وروح العمل الجماعي 
المنظــم الرامــي إلــى رفعــة الوطــن وتقدمــه، وتمكنــت الصحافــة البحرينيــة فــي 
مســيرتنا الحضاريــة والمشــروع اإلصالحــي الرائــد لســيدي صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه مــن الــرد والتصدي لــكل محاوالت 
النيل من هذا الوطن العزيز، وتواجدت بشكل فعال في مختلف الميادين، وأثبتت 
مقدرتهــا علــى تصحيح ومعالجــة األخطاء وكانت أحد الحلول األساســية وبنفس 

طويل.
الرســالة الســامية التــي وجههــا ســيدي جاللة الملــك المفدى حفظــه هللا ورعاه في 
اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة أكدت االهتمــام الكبير الذي يوليــه جاللته ألبنائه 
الصحافييــن وإيمــان القيادة بقــوة الكلمة وتأثير الصحافة في مســيرة البناء وفي 

المجتمع ككل، وأنها ركن من أركان الدولة العصرية. 
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه )لقد كنا حريصين منذ بداية مشــروعنا اإلصالحي 
قبــل عقديــن علــى تعزيــز حرية الصحافــة واإلعــالم، باعتبارها جــزًءا ال يتجزأ من 
حقوق اإلنســان في المعرفة والتعبير عن رأيه وفكره بحرية ومســؤولية، وشــاهًدا 
حيوًيــا علــى اســتدامة نهجنــا الديمقراطــي فــي إطــار دولــة القانــون والمؤسســات 

الحريــات األساســية  العدالــة والمســاواة واحتــرام  مــن  أســس  الدســتورية علــى 
والكرامة اإلنسانية، استناًدا إلى تشريعات متطورة، وقضاء عادل ونزيه، ومجالس 

تشريعية وبلدية منتخبة، ومؤسسات حقوقية مستقلة، ومجتمع مدني فَعال(.
وقــال أيضــا )نثمــن عالًيــا اإلســهامات الوطنيــة للكــوادر اإلعالميــة والفنيــة وكتاب 
الــرأي واألعمــدة، مــن الرواد األوائل والشــباب المبدع، باعتبارهــم ثروتنا الحقيقية 

على طريق اإلصالح الديمقراطي والتقدم االقتصادي واالجتماعي(.
هــذا تأكيــد مــن جاللة الملــك المفدى حفظه هللا ورعــاه على ما تقوم بــه الصحافة 
مــن تأديــة دورهــا الخــالق بأمانة شــديدة ومواصلــة العطاء من أجــل رفعة الوطن 
وتقدمه، وكشــريك مكلف بواجبات عظيمة في الدفاع عن الوطن واألمة العربية، 
وهــذا التقديــر من لدن جاللته للصحافة والصحافيين يعطينا دافعا قويا لمواصلة 
العطــاء دون ضعــف وتخلــف والعمــل علــى الحفاظ على أمن وســالمة هــذا الوطن 

الغالي. 

إن الصحافة البحرينية وبفضل القيادة وتشجيعها تقوم بدور قيادي مضاف  «
ومساند لحماية الوطن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الصحافة والكلمة 
المسؤولة

يعتــز صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 
الــوزراء الُموقــر كثيــًرا )بالــدور الوطنــي للصحافــة البحرينيــة فــي تنويــر 
الــرأي العــام وتنميــة الوعي والتعبير عن مختلف قضايــا الوطن والمواطن 
فــي إطــار مــن المســؤولية وأمانــة الكلمــة( مؤكــًدا ســموه الكريم )مســاندة 
الصحافــة البحرينيــة لتأديــة رســالتها النبيلــة، وأن لرجــال الصحافــة فــي 

البحرين مواقف ُمشرفة في تجسيد أمانة الكلمة المسؤولة(.
ويتجلــى مــن حديــث صاحــب الســمو حفظه هللا أثــر الكلمة على اإلنســان 
والمجتمع، فللكلمة تأثير كبير على اإلنسان والمجتمع، فمن خاللها يجتمع 
النــاس ويختلفــون، وقد تثار الفتن وُتشــن الحروب بســبب كلمة، ويحصل 
اإلنســان علــى مــا ينفعــه مــن الِعلم بكلمــة، وإصالح أمــر الناس يتــم بكلمة، 
فكلمــة واحــدة تكفــي لبنــاء أمــم وهدم بعضهــا، وبكلمــة تبدأ حياة إنســان 

وتنهي وجود آخر.
 للكلمــة دور وأهميــة وتأثيرهــا ُمتعــدد فــي الواقــع الحياتــي واالجتماعــي 

لألفراد وللمجتمعات.
الصحافــة  بهــا  تلتــزم  أن  يجــب  التــي  المســؤولة  الكلمــة  صفــات  ومــن 

والصحافيــون، أن تكــون الكلمــة قــوال بحــق ُمجــردة عــن كل باطــل وزيف 
واتهــام وافتــراء وكذب، ومن زيف الكالم اإلشــاعات التــي أصبحت بعض 

وسائل التكنولوجيا الحديثة أداًة لترويجها. 
ولتخليــص المجتمــع وأفــراده مــن تداعياتهــا فقــد فــرض المجتمــع قانوًنــا 

تأديبًيا لكل من يتناول ذلك ضد اآلخرين دونما دليل منه.
 لذا، يجب أن تتم صياغة الكلمة صياغة ســليمة وتجريدها من كل بذيئة 
ومــن األلفــاظ الجارحــة، خالية من النبــز والتعريض، فجمــال الكلمة يكون 
فــي عفتهــا وطهــارة لفظها ونظافة النطق بها، ويقــول في ذلك اإلمام علي 
بــن أبــي طالــب “عليه الســالم” )إياك وما يســتهجن من الــكالم فإنه يحبس 

عليك اللئام وينفر عنك الكرام(. 
واحتفلت مؤخرا مملكة البحرين وقيادتها وشعبها باليوم العالمي للصحافة، يوم  «

التنوير المجتمعي، يوم الكلمة النظيفة والمسؤولة، والبحرين زاخرة بصحافتها 
وصحفييها الذين يتشرفون بحمل مسؤولية الكلمة الصادقة النزيهة، ويعتزون 

بمساندة القيادة السياسية والحكومة الرشيدة جهودهم الوطنية بخدمة بالدهم 
والحفاظ على أمنها واستقرارها.

عبدعلي الغسرة

في المشفى الخاص الذي يقع في منطقتنا لم تجهد طبيبة الطوارئ نفسها للتوصل 
إلــى ســبب األلــم الذي حل بي فجأة وبــدأ يتصاعد دون توقــف، واكتفت بإعطائي 
المســكنات وتوصيتــي بشــرب الماء، وخرجت مــن عندها أجر ألــم المعاناة وخيبة 
األمل وفاتورة وقدُرها! وبعد مرور يومين متصلين لم أغمض فيهما جفناي قررت 
أن أذهب إلى مشــفى آخر يســعفني في حاجتي إلى النوم أكثر من الســيطرة على 

األلم، 48 ساعة دون راحة، أمر جلل وكبير كاد يقودني إلى الجنون.
وصلــت إلــى المشــفى العريق الذي يصنف ضمــن أعرق المستشــفيات الخاصة في 
مملكتنا واستقبلني فريق الطوارئ على أهبة االستعداد، تمتمت للطبيب المتواجد 
برغبتــي فــي النــوم، وال أعلــم مــا حدث بعدهــا فقد اســتيقظت بعد ٣ ســاعات وأنا 
منهكــة وتعبــة، وعــدت إلــى المنزل دون أن ينتهي األلم واكتشــفت أن المستشــفى 
الكبير لم يجر لي أية تحاليل واكتفى بقراءة التاريخ المرضي واالشتباه في تلبك 
معوي وعليه فقط صرف لي بعض األدوية وأوصاني بعدم األكل من خارج المنزل 

وتجنب بعض أصناف الطعام.
كانــت حالتــي قد بدأت باالســتقرار نوعــا ما مع تقلص األلم الذي اســتفزني لدرجة 
جعلتني أبحث في مواقع الطب والتشــخيص وانتهيت بأنني مصابة بالتهاب في 
الزايــدة، هاتفــت أحــد األطباء وتحدثت معه ووصفت لــه الحالة وما أرجحه، وقد 
كان مستغربا وسألني إن كنت قد أجريت أية تحاليل أو أشعة أو تردد مغناطيسي 
خــالل نوبــات األلــم األخيــرة وترددي علــى المستشــفيات، وكانت إجابتــي بالنفي، 
وطلــب منــي الحضــور صائمــة وبمجــرد إجــراء التحاليــل واألشــعة ثبتــت صحــة 

التشخيص وخضعت للعالج المناسب!

ومضة: «

أين طبيب التشخيص؟ أعتقد أن أغلبنا يهدر الكثير من المال والوقت  «
والمزيد من األلم مع زيارات متكررة لبعض األطباء ممن يخطئون 

التشخيص الذي يعد أهم جزء في منظومة العالج! االستخفاف بألم 
المرضى واالعتماد على التاريخ المرضي للشخص ال يغني أبدا عن الفحص 

السريري والفحوصات المخبرية للوصول إلى تشخيص صحيح قد ينقذنا 
مما هو أعظم.

انعدام التشخيص!

سمر األبيوكي

لعل تباشير الزيارة المباركة الطيبة التي قام بها صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى منزل سماحة العالمة السيد عبدهللا الغريفي يوم األربعاء 
الماضــي األول مــن مايــو، ومــن أعطــر شــذاها، أنهــا دخلت بيــوت كل البحرينيين، وال شــك في 
أنهــا أصبحــت حديــث البلــد مــن كل جهاتهــا، لكــن مــن وجهــة نظــري، وكوني تشــرفت بحضور 
هــذا اللقــاء المعطــر بالطيــب البحرينــي، فــإن هناك معنــى من أكبــر المعاني صاغه ســمو رئيس 
الوزراء أيده هللا، وهو من الثوابت في السياسة البحرينية على مختلف المراحل، ومن جذور 
وأســس وعراقــة أهــل البحريــن، ومــن ركائــز العالقة بيــن الحاكــم والمحكوم، أال وهــو الوقوف 
صًفا واحًدا، حكاًما ومحكومين، لصد كل محاولة من شــأنها إثارة الفرقة واالنقســام، ومنع كل 
المهــددات التــي تســتهدف قــوة النســيج الوطنــي البحريني. إن هــذه الزيارة، ليســت إال صورة 
لم ينقطع مســيرها في التواصل بين قيادة البالد الرشــيدة وشــخصيات البلد من علماء الدين 
والوجهاء وعامة المواطنين في مجالســهم ولقاءاتهم، لكنها بال شــك تكتســب أهمية بالغة في 
ســياق توجه وطني منتظر من الجميع لطي صفحات الماضي وتجاوز أية عقبات تحول دون 
االنتقــال إلــى مرحلــة بنــاء جديدة وانطالقة مباركة بمشــاركة أبناء الوطن، واألســاس في هذا 
األمر هو ما شــرفنا به ســمو رئيس الوزراء بالتعبير عن االعتزاز بما يجمع “شــعب البحرين من 
روح األخوة والتماســك والوحدة”، والتي وصفها “خليفة بن ســلمان” بأنها الســياج الذي يحمي 
نســيج المجتمــع ويعــزز الجهــود المشــتركة لبنــاء الوطن ونمائه. هنــاك قيم جامعــة تربط أبناء 
البحرين، وهناك اإلرادة في حمل أمانة المسؤولية الوطنية، وهناك آفاق مستقبلية بطموحات 

ُعرفت بها البحرين، قيادًة وشعًبا، تتجاوز المستحيل وتحقق اإلنجاز وترتقي بالوطن.
إن أكبر المعاني الماثلة في مسيرة الوطن، هي معنى “الوطن الجامع” لكل أبنائه، واليوم  «

نحن جميًعا مسؤولون عن صيانة هذا المعنى، وفي تقديري، فإن ما يبعث على التفاؤل 
هو أن الشريحة األكبر من أبناء البحرين استبشرت وأيدت وتفاءلت وتحدثت وعبرت 
بالطيب من الكالم ورفعت الصوت بالدعوات الصادقة ألن تتكلل كل الجهود المخلصة 

بالنجاح، وقد عهدنا سمو رئيس الوزراء أطال هللا عمره، يقدم كل الدعم والترحيب 
والمساندة للمبادرات التي تنهض بالوطن وأبنائه وتوطد جسور الوحدة الوطنية، وأجاد 

سماحة السيد الغريفي بعبارة بليغة الدالالت حين قال إن “سمو رئيس الوزراء صنع 
تاريًخا وطنًيا زاخًرا بالعطاءات في خدمة الوطن، واالرتقاء بمستويات شعب البحرين 

والدفع بعملية التطور والبناء واالزدهار”.

أكبر المعاني في زيارة سمو األمير 
خليفة بن سلمان للسيد الغريفي

عادل عيسى المرزوق
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استحق فريق الرفاع 
وبجدارة التتويج بلقب 

دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 
القدم وضّمه إلى بطولة كأس 

الملك؛ عطفا على المستويات 
الفنية العالية والنتائج اإليجابية 

التي حققها طوال الموسم 
الرياضي.

لم يقدم فريق المحرق هذا 
الموسم األداء الذي يشفع له 

في الحفاظ على لقبه بطال لدوري 
كرة القدم، إذ تعثر الفريق في 8 

مناسبات خالل مشواره بالدوري، 
منها 4 خسارات و4 تعادالت.
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حققــت مملكــة البحريــن إنجــازا جديــدا فــي النســخة الثانيــة مــن بطولة آســيا لفنون القتال المختلطة للهواة، بعد أن أحــرز المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة 13 ميدالية، منهــا 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و7 ميداليــات برونزية، في البطولة التي 
أسدل الستار على منافساتها يوم السبت الموافق 4 مايو، والتي نظمها االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF-WMMAA في الفترة 2 - 4 مايو بفندق إمباسادور بالعاصمة التايلندية بانكوك.

وبهذه المناســبة، رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بهذه النتيجة غير المسبوقة التي حققها المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة في البطولة اآلسيوية.

مكانة متقدمة
وقــال ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
“فخــورون بهــذه النتيجــة اآلســيوية الجديــدة 
التــي حققهــا المنتخــب الوطنــي لفنــون القتــال 
المختلطــة، فهــذا اإلنجاز يعتبر ثمــرة من الثمار 
التــي نجنيهــا بفضل رعاية ودعم ســيدي الوالد 
حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل 
ورعــاه، للرياضــة وأبنائــه الرياضييــن، ومتابعــة 
أخــي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
وجهــوده المتواصلة للنهوض بجميع الرياضات 
الســيما رياضــة فنــون القتال المختلطــة، والتي 
باتــت اليوم تحتل مكانــة متقدمة على خارطة 

الرياضة الدولية”.

أهداف رؤيتنا
وتابــع ســموه قائــال “إن هــذه النتيجــة المتميزة 
فنــون  آســيوية  فــي  المنتخــب  أحرزهــا  التــي 
القتال المختلطة تعزز الجهود لمواصلة تحقيق 
أهــداف رؤيتنــا التــي رســمناها لهــذه الرياضــة؛ 
لحصد النتائج واإلنجازات المشرفة التي ُتّدعم 
مــن الحضــور والحضــور القــوي لرياضــة فنــون 
القتــال المختلطــة البحرينيــة علــى المســتويين 
القاري والدولي، وتؤكد أن المكانة التي وصلت 
الجهــود  مــن  وإنمــا  فــراغ،  مــن  تــأت  لــم  إليهــا 
الكبيرة والمســتمرة، التي بذلناها في ســبيل أن 

نصل إلى هدفنا الرئيس وهو العالمية”.

شرفتم البحرين
وأشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
العبــو  قدمــه  الــذي  القــوي  الفنــي  بالمســتوى 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب 
فــي هــذه المشــاركة، ونجاحهم في إحــراز هذه 
النتيجــة بحصدهــم 13 ميداليــة ملونــة. وقــال 
ســموه “نعــرب عن اعتزازنا الكبيــر بهذا اإلنجاز. 
فلقد كان أبطالنا عند الموعد وشــرفوا البحرين 
تلــك  وحصدهــم  التتويــج  منصــة  باعتالئهــم 
الميداليات، والتي تحققت من خالل إصرارهم 
وعزيمتهم والمســتويات الكبيــرة التي قدموها 
خــالل النــزاالت، والتــي تتّوجــت بهــذه النتيجة 

اآلسيوية الجديدة”.

نتطلع لحصاد أكبر
النتيجــة هــي بدايــة  وأضــاف ســموه أن هــذه 
الحصــاد لرياضــة MMA البحرينيــة فــي العــام 
2019، متطلعا سموه لحصاد أكبر في البطوالت 
المقبلــة خصوصــا بطولــة العالــم فــي نســختها 
البحريــن  التــي ســتحتضنها مملكــة  السادســة، 
مــن  نوفمبــر  فــي  التوالــي  علــى  الثالثــة  للمــرة 
العــام الجــاري، مشــيدا ســموه بالجهــود الكبيرة 
التــي يبذلهــا االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال 
عبدالعزيــز  خالــد  العقيــد  برئاســة  المختلطــة 
الخيــاط؛ لتهيئــة األجــواء المطلوبة أمــام أفراد 
المنتخــب لخــوض المشــاركات، متمنيــا ســموه 
فــي الوقت ذاته كل التوفيــق لالتحاد لمواصلة 

العمل نحو مزيد من النجاحات.

إنجاز مشرف
اللجنــة  إدارة  مجلــس  عضــو  هنــأ  جهتــه،  مــن 
األولمبيــة البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحريني 
لفنــون القتــال المختلطة خالــد الخياط صاحب 
وســمو  الموقــرة،  والحكومــة  الملــك،  الجاللــة 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ 
إحــراز  بمناســبة  خليفــة؛  آل  حمــد  بــن  خالــد 
المختلطــة  القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب 
هــذا اإلنجــاز اآلســيوي المشــرف ببطولــة آســيا 

المفتوحة في نسختها الثانية.
وقال الخياط “سعدنا كثيرا بما حققه المنتخب 
القتــال المختلطــة مــن إنجــاز  لفنــون  الوطنــي 
مشرف في البطولة اآلسيوية، الذي يضاف إلى 
سلســلة اإلنجــازات التــي حققتهــا رياضة فنون 

القتــال المختلطــة البحرينيــة، بفضــل مــا تلقــاه 
من رعاية ودعم كريمين من لدن ســيدي جاللة 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه والحكومــة 
الموقــرة، والمتابعــة المســتمرة مــن قبــل ســمو 
لالرتقــاء  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
بقطــاع الشــباب والرياضــة، والجهــود المتميــزة 
التــي يبذلهــا ســمو خالد بن حمــد آل خليفة في 
بمــا فيهــا رياضــة  القتاليــة  للرياضــات  رعايتــه 
بالمســتوى  مشــيدا  المختلطــة”،  القتــال  فنــون 
الفنــي الكبيــر الــذي ظهــر بــه العبــو المنتخــب 
طيلــة منافســات البطولــة محققيــن بذلــك هذه 
النتيجــة المميزة، مضيفــا أن االتحاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة يسير وفق الرؤية التي 
رســمها ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، 

مــن خــالل الخطــط والبرامج التــي يطلقها؛ من 
أجــل مواصلــة الجهــود العمــل فــي ســبيل رفــع 
مستوى األلعاب المنضوية تحت مظلة االتحاد، 

بما يدفعها نحو مزيد من التألق.

نتيجة جديدة

واســتطاع المنتخــب الوطنــي لـــ MMA إحــراز 
نتيجــة آســيوية جديد على مســتوى مشــاركته 
فــي بطولــة آســيا المفتوحــة، بعــد أن حصد 13 
ميداليــة منهــا 5 ميداليــات ذهبيــة، حققهــا كل 
مــن: الالعب باشــا خراشــاييف في الــوزن فوق 
غازييــف  شــاميل  والالعــب  كيلوجرامــا،   120
فــي الــوزن 120 كيلوجرامــا، والالعــب محمــد 
غــازي أليف فــي الوزن 93 كيلوجراما، والالعب 

شــاميل جمباتــوف فــي الــوزن 70 كيلوجرامــا 
 56 الــوزن  فــي  محمــدوف  منصــور  والالعــب 
الالعــب  حققهــا  واحــدة  وفضيــة  كيلوجرامــا، 
رمضــان جيتانــوف فــي الــوزن 83 كيلوجرامــا، 
و7 ميداليــات برونزيــة حققهــا كل مــن الالعــب 
كيلوجرامــا،   52 الــوزن  فــي  الــدوري  عيســى 
 56 الــوزن  فــي  المعمــاري  محمــد  الالعــب 
كيلوجرامــا، والالعب محمــد إدريس في الوزن 
61 كيلوجراما، والالعب علي يعقوب في الوزن 
فــي  ســيار  يوســف  والالعــب  كيلوجرامــا،   61
الــوزن 70 كيلوجرامــا، والالعــب محمــد عبــاس 
فــي الوزن 77 كيلوجرامــا والالعب عبدالرحمن 

الحسن في الوزن 83 كيلوجراما.

”MMA“ إنجاز قاري جديد للبحرين في آسيوية
ــد بــالــنــتــيــجــة الــمــشــرفــة ــم ــن ح ــر بـ ــاصـ ــد يــهــنــئ الـــقـــيـــادة ونـ ــم ــن ح خــالــد بـ

المكتب اإلعالمي

 5 العبين توشحوا 
الذهب ورمضان حصد 

الفضة و7 تقلدوا 
البرونزية

جنينا ثمار 
الدعم الملكي 

ومتابعة ناصر بن 
حمد

مستمرون في 
جهودنا إلحراز مزيد 

من النجاحات القارية 
والدولية

 سموه لـ 
”الالعبين”: كنتم 

على الموعد 
وشرفتم البحرين

المنتخب يواصل 
تحقيق أهداف 

رؤيتنا بحصد 
اإلنجازات



خرج فريقا باربار واألهلي بنتيجتي الفوز في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس، والتي افتتحت منافساتها يوم أمس 
السبت. 

فــي المبــاراة األولى فاز باربار على البحريــن بنتيجة )26/31( 
بعدما انتهى الشوط األول بتقدم البنفسج )10/18(. 

وفــي المبــاراة الثانيــة، انتصــر األهلــي علــى نظيــره التضامــن 
بنتيجــة )23/32( بعدمــا أنهــى الشــوط األول لصالحــه أيضــا 

.)12/16(
وبذلــك تأهــل باربــار واألهلــي للــدور نصــف النهائــي 
ويضربــان موعــدا مرتقبــا عبر مواجهتهما المباشــرة 

يوم األربعاء المقبل من أجل قطع تذكرة النهائي. 

وتســتكمل منافســات الــدور اليــوم )األحــد( بمواجهتيــن، فــي 
األولى يلعب االتحاد مع الدير عند الساعة 5:30 مساء وتليها 
مباشرة مباراة تجمع أم الحصم والنجمة في تمام الساعة 7.
وتعتبــر المواجهتــان قويتان في ظل الشراســة التي اظهراها 
االتحــاد وأم الحصــم فــي الــدور التمهيــدي واإلطاحــة 
بالشــباب وتوبلي. كل االحتماالت واردة مســاء اليوم 
علــى الرغــم مــن األفضليــة التــي تصــب لصالــح الدير 

والنجمة “حامل اللقب”.

اعتمــدت اللجنــة المنظمة لبطولة كريدي مكس لهوكــي الجليد الرمضانية، التي تنظم 
من قبل نادي البحرين لهوكي الجليد للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة أربعة أندية 
محلية وهم نادي الرفاع ونادي المحرق ونادي المنامة ونادي البحرين لهوكي الجليد.

ومــن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نادي 
اللجنــة  رئيــس  الجليــد  لهوكــي  البحريــن 
مــدى  عــن  القاســمي،  عبــدهللا  المنظمــة 
ســعادته بمشــاركة هــذه األنديــة المحليــة 

العريقة في البطولة.
شــهر  خــال  ســتقام  البطولــة  إن  وقــال 
رمضــان المبــارك اعتبــاًرا من يــوم الثاثاء 
وســتلعب  الجــاري،  مايــو   ٢٤ ولغايــة   ٧
المباريات مســاء كل يوم أحد وثاثاء من 

الســاعة ٨ مســاء ولغايــة ١٠ مســاء، علــى 
أرض  بمركــز  الجليــد  علــى  التزلــج  صالــة 
الشــكر  بجزيــل  وتقــدم  بالمنامــة.  المــرح 
إلى شــركة كريدي مكس الراعي الرســمي 
للبطولــة  الكريمــة  لرعايتهــم  للبطولــة 
وبجزيــل  التوالــي  علــى  الثالثــة  للســنة 
الشــكر والتقديــر لجميع األندية المشــاركة 
الجليــد،  هوكــي  برياضــة  والهتمامهــم 

متمنيا لها دوام التقدم والنجاح.

بطولة كريدي َمكس لهوكي الجليد الرمضانيةباربار واألهلي إلى نصف نهائي الكأس

كلــف االتحــاد الدولــي للكرة الطائــرة الحكم الدولي جعفــر إبراهيم إلدارة 
منافســات دوري األمــم العالمــي لألندية. وقــال إبراهيم لـ “البالد ســبورت” 
إنــه تســلم تكليفــا رســمًيا إلدارة منافســات دوري األمــم ابتداء مــن تاريخ 
28 مايــو الجــاري، إذ ســيدير منافســات إحــدى المجموعــات بالصيــن لمدة 
أســبوع ومجموعــة أخرى فــي إيران لمدة أســبوعين ومجموعة أخرى في 

ألمانيا لمدة أسبوع.

وعبــر إبراهيــم عــن اعتــزازه بتلقــي 
ليكــون  الرســمي؛  التكليــف  هــذا 
البحرينيــة  الطائــرة  للكــرة  ســفيرا 
إلــى  العالمــي، مشــيرا  المعتــرك  فــي 
العاشــرة  تعتبــر  المشــاركة  هــذه  أن 
لــه فــي مشــواره مــع التحكيــم منــذ 
عندمــا   2009 العــام  مشــاركة  أول 
تــم اختيــاره إلدارة المعتــرك العالمي 
عندمــا كان تحــت مســمى “الــدوري 
العالمي”، ومنذ ذلك الحين تواصلت 

مشاركته في المنافسات العالمية.
وأضــاف “أعتز كثيرا بالثقــة الدولية 
االتحــاد  مــن  الرســمي  والتكليــف 

الدولــي وأتمنى أن أكون عند حســن 
الطائــرة  للكــرة  ممثــل  وخيــر  الظــن 

البحرينية بالمحفل العالمي...”.
وذكــر إبراهيــم أنــه لــم يتســلم لغاية 
مــن  آخــر  رســمي  تكليــف  أي  اآلن 
فــي  للمشــاركة  الدولــي  االتحــاد 
بطــوالت العالــم لهذا الصيــف، والذي 
ستقام خاله 3 بطوالت وهي بطولة 
العالــم تحــت 23 عاما وبطولة العالم 
تحــت 21 عاما وبطولــة العالم تحت 

19 عاما.
جعفــر  الدولــي  الحكــم  أن  يذكــر 
الحــكام  خيــرة  مــن  يعتبــر  ابراهيــم 

المحلييــن، وهــو مصنــف مــن الفئــة 
A علــى مســتوى العالــم وهــو الحكم 
البحريني الوحيد الحاصل على هذه 

الدرجة.

لـــلـــمـــرة الـــعـــاشـــرة عـــلـــى الـــتـــوالـــي

جعفر إبراهيم يدير منافسات دوري األمم العالمي

إبراهيم أثناء إدارة إحدى المباريات بدوري األمم

األحد 5 مايو 2019 
30 شعبان 1440

نادي التنس

نادي المحرق

أجريــت مســاء أمــس بنــادي البحريــن للتنــس قرعــة مباريات بطــوالت التنــس الرمضانية التــي يقيمها النادي خالل ليالي شــهر رمضــان المبارك، 
بحضور المدير التنفيذي حمدي عبدالجواد وعضو اللجنة الرياضية خالد جناحي، وعدد من الالعبين المشاركين.

جــداول  إصــدار  تــم  القرعــة  ســحب  وبعــد 
الرســمي  الموقــع  علــي  وإعانهــا  المباريــات 
للنــادي علــى شــبكة اإلنترنت، وعلــى صفحات 
النــادي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، إذ 
يتــاح لجميــع الاعبيــن المشــاركين زيــارة هذه 
المواقــع للتعــرف علــى مواعيــد مبارياتهم، كما 
تتوفــر نســخ مــن الجــداول بلوحــة اإلعانــات 

بمقر النادي بالجفير.
وتنطلــق بطوالت التنــس الرمضانية لهذا العام 
في الساعة 9:30 من مساء يوم الثاثاء بإقامة 
6 مباريــات فــي بطولة المرحوم يوســف خليل 
المؤيــد لزوجي التنس، والتي يشــارك فيها 30 
العبــا يمثلــون 15 فريقــا تــم توزيعهــم علــى 3 
مجموعات. وســتجرى المباريــات بينهم بنظام 
الــدوري مــن دور واحــد ثــم يتأهــل الفريقــان 
األول والثانــي مــن كل مجموعــة إضافــة إلــى 

الفريقيــن الحاصليــن علــى أفضــل مركــز ثالــث 
فــي المجموعات، إلى األدوار النهائية للبطولة، 
بطولــة  الخميــس  يــوم  مســاء  تنطلــق  بينمــا 

المرحوم ماجد الزياني لزوجي الســوبر، وتقام 
جميــع المباريــات علــى ماعــب نــادي البحرين 

للتنس بالجفير.

ينظــم نــادي المحــرق خالل ليالي شــهر رمضــان المبارك النســخة الثالثة مــن بطولتي 
الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة والشــيخ دعيــج بن خليفــة آل خليفــة في كرة 
القــدم، ضمــن البرامــج واألنشــطة والفعاليــات الرياضيــة واالجتماعيــة التي يحرص 

مجلس إدارة النادي على تنفيذها خالل ليالي الشهر المبارك.

لتوجيهــات  تنفيــًذا  البطولتيــن  إقامــة  وتأتــي 
الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن عبــدهللا آل خليفــة 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحــرق؛ تخليــًدا 
الشــيخ  تعالــى  بــإذن هللا  لــه  المغفــور  لذكــرى 
خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  محمــد  بــن  إبراهيــم 

وكذلــك  للنــادي،  الســابق  الفخــري  الرئيــس 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ دعيج بن 
خليفــة بن محمــد آل خليفة رئيــس النادي في 
فتــرة الســبعينات والرئيــس الفخــري الســابق، 
المحــرق  لنــادي  الســخي  لعطائهمــا  وتقديــًرا 

وجميع منتسبيه عبر سنوات عديدة.
األنديــة  مــن  عــدد  البطولتيــن  فــي  ويشــارك 
العاملــة فــي مملكــة  القــدم  وأكاديميــات كــرة 
البحريــن، ويشــرف عــدد مــن إداريــي ومدربي 
الفئات الســنية لكرة القدم بالنادي على تنظيم 
فــي  اللتيــن شــهدتا نجاًحــا كبيــًرا  البطولتيــن 

نسختها األولى والثانية.
البطولتيــن  المقــرر أن تنطلــق مباريــات  ومــن 
خال األسبوع األول من شهر رمضان المبارك، 

على ماعب النادي.

جانب من اجراء القرعة

الشيخ إبراهيم بن محمد الشيخ دعيج بن خليفة

الســوبر الزوجــي وزوجــي  تحمــان اســم إبراهيــم بــن محمــد ودعيــج بــن خليفةمشــاركة كبيــرة بمســابقات 
نادي المحرق ينظم بطولتين في كرة القدمنادي التنس يصدر جداول البطوالت الرمضانية
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عسكر يطلع على تجربة الرابح األكبر في المدارس
للمجلس ــامـــة  الـــعـ الـــســـيـــاســـات  ــفــيــذ  ــن ــت ب ــص  ــت ــخ ــم ال الــعــمــل  بــفــريــق  إشــــــادة 

تنفيــًذا لتوجيهــات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لمتابعــة تنفيــذ المبــادرات الخاصــة 
بسياســات المجلــس، التــي حــث عليهــا ســموه الكريم لجعــل الرياضة أســلوب حيــاة، وبناء على 
تكليــف األميــن العــام للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة؛ 
بهــدف التعــرف ميدانًيــا علــى المبــادرات التــي تنفذهــا وزارة الصحة وتخدم سياســات المجلس 

األعلى للشباب والرياضة.

األعلــى  للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  قــام 
للشــباب والرياضــة عبدالرحمــن عســكر بزيــارة 
إلــى مركز حمــد كانو بالرفاع الشــرقي؛ لاطاع 
على مشــروع الرابح األكبــر والذي تنظمه وزارة 
الصحــة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
المجلــس  سياســات  مــن  لسياســتين  تنفيــًذا 
األعلى للشــباب والرياضة اإلحدى عشــر، اللتين 
تســاهمان فــي التخلــص مــن الســمنة “تخطيــط 
دورة حيــاة الرياضــي وجعــل الرياضــة أســلوب 

حياة“.

وخــال الزيــارة اســتمع عســكر لشــرح تفصيلــي 
لبرنامــج الرابــح األكبــر مــن  الوكيــل المســاعد 
للصحــة العامــة بــوزارة الصحــة مريــم الهاجري، 
الطلبــة  تحضيــر  طريقــة  عســكر  شــاهد  وكمــا 
المأكــوالت  إلــى  البرنامــج  فــي  المشــاركين 
علــى  تســاعدهم  التــي  الصحيــة  والمشــروبات 

إنقاص األوزان الزائدة.
وتعــرف األميــن العام المســاعد للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة علــى أراء الطلبــة فــي هــذا 
البرنامج وكيف انعكست هذه التجربة بنتائجها 

اإليجابيــة علــى صحــة الطلبــة المشــاركين مــن 
خــال نقص الوزن واإلقبال على الحياة بشــكل 

صحي ورياضي.
وأشــاد عبدالرحمــن عســكر بالجهــود التي يقوم 
بهــا فريــق العمــل المختــص بتنفيــذ السياســات 

ووزارة  الصحــة  وزارة  فــي  للمجلــس  العامــة 
التربيــة والتعليــم مــن خــال مراكــز موزعه في 
المــدارس  طلبــة  لخدمــة  األربــع  المحافظــات 
الراغبيــن فــي تغيــر دوره حياتهــم عبــر برنامــج 
غذائــي إحمائــي متخصــص وحصــص رياضيــة 

يتــم تنفذه خــال فترة زمنية لخلق جيل يتمتع 
بصحة جيدة.

البرامــج  هــذا  إن  الهاجــري  قالــت  مــن جانبهــا، 
ثمــرة اتفــاق بيــن وزارة الصحــة ووزارة التربية 
والتعليم وبإشــراف مباشــر من المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة؛ بهدف التخلص من الســمنة 

في المجتمع البحريني.
الرابــح  برنامــج  أن  الهاجــري  مريــم  وأضافــت 
األكبــر هــو أحــد البرنامج التي تكافــح األمراض 
إذ  الخاطئــة،  الصحيــة  والســلوكيات  المزمنــة 
يركز البرنامج على المراهقين في المدارس من 
خــال إعطائهــم برنامج غذائــي متكامل إضافة 
إلى برنامج رياضي يومي تقدمه وزارة التربية 
كل  الحــاالت  هــذه  متابعــة  يتــم  إذ  والتعليــم، 
أسبوعين في عيادات التغذية بالمراكز الصحية 

والتي تعطي جميع المحافظات.

المجلس األعلى للشباب والرياضة

عسكر خالل اطالعه على برنامج الرابح األكبر

جعفر إبراهيم

عبدالله القاسمي

حسن علي

علي مجيد
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يقيــم االتحــاد البحرينــي للتنــس بطولة ســمو الشــيخ أحمد بن محمــد آل خليفــة الرمضانية، لزوجي 
السوبر للتنس، على مالعبه بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى، وذلك في الفترة من 9 حتى 

16 مايو الجاري.

ويـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة صــفــوة 
بالمملكة  والــمــدربــيــن  الالعبين 
ــســيــات، ما  ــجــن ــن مــخــتــلــف ال مـ
ــقــوة  ــة ال ــطــول ــب ــى ال يــضــفــي عــل

أجل  من  الشديدة؛  والمنافسة 
ــفــوز  تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة وال
بالجائزة المالية القيمة المعتمدة 

للبطولة.

المسجلين  الالعبين  عــدد  وبلغ 
سيجري  العــبــا   16 اآلن  حــتــى 
)أ،  مجموعتين  ــى  إل تقسيمهم 
 4 مــجــمــوعــة  كــل  تــضــم  إذ  ب(، 

من  دوري  بينهم  يقام  ثنائيات 
أجل التأهل للمربع الذهبي.

وتعكف اللجنة المنظمة للبطولة 
الــفــنــي عصام  الــمــديــر  بــرئــاســة 
عبدالعال على اإلعداد والتجهيز 
إلجراء قرعة المباريات وإصدار 
الــجــداول، وتــقــرر إقــامــة جميع 
الرئيس  الملعب  على  المباريات 
بمعدل مباراتين يوميا واعتبارا 

من الساعة 8:30 مساء. 
ــذه الـــبـــطـــولـــة فــرصــة  ــ ــد هـ ــعـ وتـ
للتقارب بين الالعبين والمدربين 
وخوض مباريات قوية لالعبين 
يستعدون  الــذيــن  البحرينيين 
كــأس  تصفيات  فــي  للمشاركة 
ــعــة  ــراب ديــفــيــس لــلــمــجــمــوعــة ال
األسيوية التي تقام في األردن 

سمو الشيخ أحمد بن محمدخالل سبتمبر 2019.

انطالق بطولة أحمد بن محمد الرمضانية للتنس 9 مايو
ــيـــن بــالــمــمــلــكــة ــدربـ ــمـ ــوة الــاعــبــيــن والـ ــفـ بــمــشــاركــة صـ

اتحاد التنس

رفــض فريــق جامعــة البحريــن لكرة الســلة االستســالم والخروج من الباب الضيــق بالدوري الوطني للجامعات لكرة الســلة، وذلــك عندما عاد لتحقيق 
الفــوز وإيقــاف أي محاولــة مــن جانب فريق الجامعة األهلية لحســم اللقب، إذ تمكن العبو جامعة البحرين مــن إنهاء النهائي الثاني لمصلحتهم بفارق 
نصف سلة وبنتيجة 85/  84 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، حيث حبست المباراة األنفاس 

حتى الثواني األخيرة التي نجح فيها العبو جامعة البحرين من إنهاء المباراة لمصلحتهم معتمدين في ذلك على الدفاع القوي.

وجاءت نتائج األرباع كالتالي: 29/  29، 23/  17 
األهلية،  للجامعة   17  /15 البحرين،  لجامعة 
أن  المنتظر  ومــن  األهلية،  للجامعة   21  /18
كذلك  وتنافسًيا  قوًيا  الثالث  النهائي  يكون 
من  مجموعة  يضمان  الــذيــن  الفريقين  بين 

العبي األندية المحلية البارزين.
وجاءت المباراة منذ البداية سريعة ومتكافأة 
من الجانبين، إذ اعتمد كل فريق على اللعب 
السريع والتوجه نحو الحلق من أجل تسجيل 
الجانب  فيه  غــاب  الــذي  الوقت  في  النقاط، 
األول من  الربع  الدفاعي بصورة واضح عن 
والتركيز  الهجومي  التفوق  في ظل  المباراة 
على الجوانب الهجومية، أما الربع الثاني فقد 

األفضل  الطرف  البحرين  جامعة  العبو  كان 
بفارق  التقدم  على  الــذي ساعدهم  وهو  فيه 
6 نقاط كاملة للمرة األولى في المباراة، األمر 

الذي أعطهم دافًعا لالنتصار في المباراة.
وكــمــا كـــان فــي الــنــهــائــي األول ظــهــرت قــوة 
والرابع  الثالث  الربعين  خالل  األهلية  العبي 
ونجحوا  كبيرة  بصورة  عليه  سيطروا  الــذي 
في  الــتــعــادل  وتحقيق  ــفــارق  ال تقليص  فــي 
بعض الفترات، حتى أنهم تمكنوا من التقدم 
معتمدين  األخــيــر  الــربــع  خــالل  النتيجة  فــي 
ــحــلــق، إال أن  عــلــى الــتــســجــيــل مـــن تــحــت ال
وإصــرارهــم  البحرين  جامعة  العبي  حماس 
االستسالم  وعــدم  المباراة  في  الــعــودة  على 

لرغبة العبي األهلية في الحسم مكنتهم من 
استعادة التقدم بفارق نصف سلة قبل ثواني 
التفوق  أعطاهم  ما  وهو  المباراة،  نهاية  من 

في نهاية اللقاء.

“أما” تنتصر على العربية

الثالث  المركز  صاحب  تحديد  مــبــاراة  وفــي 
نجح فريق جامعة “أما” من تحقيق االنتصار 
المفتوحة  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة  حــســاب  عــلــى 
المركز  أمــا  فــريــق  ليحصد   ،75  /83 بنتيجة 
الثالث والميداليات البرونزية، وجاءت نتائج 
األرباع كالتالي: 16/  13 للعربية، 18/  26 ألما، 

21/  26 ألما، 20/  18 للعربية.

حسين: الالعبون صمموا على 

االنتصار

إن  صقر  حسين  البحرين  جامعة  العب  قال 
كانوا مصممين على تحقيق  الالعبين  جميع 

الثانية  النهائية  المباراة  والفوز في  االنتصار 
بعد خــســارة الــمــبــاراة األولـــى، وقــال حسين 
في  التكافؤ  تكن سهلة في ظل  لم  “المباراة 
اإلمكانات ووجود العبي األندية في صفوف 
الــفــريــقــيــن، وهـــو مـــا ســاهــم بـــصـــورة كبيرة 

والخروج  للمباراة  الفني  المستوى  رفــع  في 
فقط،  سلة  نصف  وبــفــارق  متقاربة  بنتيجة 
األمر الذي يدل على قوة المنافسة وصعوبة 

المباراة على الطرفين”.
على  مصممين  كــانــوا  “الــالعــبــون  وأضــــاف 
إلى  والــعــودة  المباراة  في  االنتصار  تحقيق 
ــاراة مــن خـــالل الــوصــول إلـــى الــمــبــاراة  ــمــب ال
تطبيق  بعد  بالفعل  حدث  ما  وهــذا  الفاصلة، 
والتعامل  الفريق  مــدرب  تعليمات  الالعبين 
أجل  بأفضل صــورة من  المباراة  مع ظــروف 

ضمان االنتصار”. 
المباراة  “بالتأكيد  قال  الفاصلة  المباراة  وعن 
ــلــمــبــاراتــيــن  ســـتـــكـــون بــســيــنــاريــو مـــشـــابـــه ل
في  والتكافؤ  التقارب  خالل  من  السابقتين 
االنتصار  إلى تحقيق  األداء، ونحن سنسعى 

والتتويج باللقب”.

اللجنة اإلعالمية

جامعة البحرين ترفض االستسالم وتؤجل الحسم

جانب من النهائي الثاني

اتحاد اليدمركز الهملة

صــرح رئيــس مركــز شــباب الهملــة محمــد خليــل بأن مركــز الهملة أكمــل اســتعداداته النطالق نشــاطه الرمضانــي والصيفي لهذا العام ســواء 
الرياضــي أو الثقافــي واالجتماعــي والــذي يتوقــع أن يســتقطب مــا يفــوق الـــ500 مــن أعضــاء المركــز وأبنــاء القرية مــن منتســبي المركز من 
الجنسين خالل ليالي شهر رمضان المبارك والفترة الصيفية التي تلي الشهر المبارك، خصوصا النشاط الرياضي الذي أضحى مهرجانا سنويا 

يقام لجميع أعضاء المركز، وأبناء القرية جميعا.

النشاط  بهذا  المشاركة  على  وكبار  صغارا  األعضاء  جميع  ويحرص 
الرياضي السنوي، والذي يضم 6 دورات في كرة القدم لجميع األعمار 
رغبة من المركز في لم شمل الجميع من أعضاء ومنتسبي المركز تحت 
شعار المنافسة الرياضية الشريفة، وأصبح هذا المهرجان الكروي صلة 
بعض  أن  خصوصا  المركز،  ومنتسبي  األعــضــاء  جميع  بين  تــواصــل 
الــ120العبا وزعوا  الدورات يبلغ عادة عدد المشاركين فيها ما يفوق 
على 8 فرق، فيما تضمنت بعض الدورات كفئة الشباب والمتقاعدين 

ما يفوق الـ90 مشاركا بكل فئة.
الحتضان  المركز  سعي  إطــار  وفــي  أنــه  الهملة  مركز  رئيس  وأوضــح 
عدد  يبلغ  القدم  كــرة  في  دورات  ست  المركز  إدارة  ستنظم  الجميع 
المشاركين فيما ما يفوق الــ500 العب بدءا من دورة فئة البراعم تليها 
دورة فئة األشبال ومن ثم دورة فئة الناشئين، وكذلك دورة فئة الكبار 
الكروي السنوي بدورة فئة  المهرجان  المتقاعدين، ليختتم هذا  وفئة 

الشباب.

السنوي  النشاط  هذا  مع  مــازال مستمرا  األعضاء  تفاعل  أن  وأضــاف 
ليالي  فــي  والــحــضــور  الــمــشــاركــة  عــلــى  الكثير  يــحــرص  إذ  الــثــقــافــي، 

المسابقة الثالث.

أكــد النائــب األول لرئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد رئيــس لجنة التســويق واإلعــالم خالد 
الحيدان أن شــركة “ديار المحرق” ســتكون الراعي الرســمي لمنتخب الشباب في نهائيات كأس 

العالم المقبلة التي تقام في إسبانيا في منتصف شهر يوليو المقبل.

المحرق   ديــار  رعاية  أن  إلى  الحيدان  وأشــار 
على  الغريب  باألمر  ليست  الشباب  لمنتخب 
الدائم على تشجيع  الشركة في حرصها  هذه 
الرياضية  الحركة  ودعــم  الشبابية  القطاعات 
بجهود  نفسه  الــوقــت  فــي  مــشــيــًدا  بالمملكة، 
وبما  الشاعر  ماهر  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
ــارز فــي تــقــديــم الــدعــم  ــ يــولــيــه مــن اهــتــمــام ب

المتواصل لخدمة شباب الوطن.
على  ستنعكس إيجابا  الجهود  هذه  إن  وقــال 
مشاركة منتخب الشباب في البطولة القادمة 
ــى عــكــس الــصــورة  وســيــســعــى مـــن خــاللــهــا إلـ
المحفل  فــي  البحرينية  الــيــد  لــكــرة  المشرفة 

العالمي المقبل.
”نقدر  االتــحــاد  لرئيس  األول  النائب  وأضــاف 
كثيًرا التجاوب الواضح من قبل ديار المحرق 

الحضور  للشركة  كـــان  فــقــد  الــيــد،  اتــحــاد  مــع 
االتحاد  وبرامج  أنشطة  مختلف  في  الفاعل 
في المواسم الماضية، إذ حرصت على رعاية 
أقيم  والـــذي  البحريني  السوبر  كــأس  بطولة 

بين فريقي النجمة وباربار في بداية الموسم، 
للمسابقات  الــمــتــكــررة  رعــايــتــهــا  إلـــى  إضــافــة 
المحلية، ما يؤكد التعاون الكبير بين الشركات 
األمــر  اللعبة،  واتــحــاد  المملكة  فــي  التجارية 
التسويقي  الجانب  على  إيجابا  انعكس  الذي 
واإلعالمي للمسابقات المحلية بما شهدته من 
الشارع  في  متميز  وتفاعل  جماهيري  حضور 

الرياضي.

من فعاليات سابقة لمركز الهملة

خالد الحيدان

ــارك ــش ــــ500 م ــة تــفــوق الـــ ــارك ــش اليدوســـط تــوقــع م التحاد  ودعمها  الوطنية  بإسهاماتها  يشيد  الحيدان 
“ديار المحرق” ترعى منتخب الشباب بمونديال إسبانيامركز الهملة يستعد إلقامة البرنامج الصيفي
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افتتاح بطولة “تأمين 11” لكرة الصاالت
ــاب ــب ــش ــة رائـــعـــة بــصــالــة نـــــادي ال ــي ــس ــاف ــن أجــــــواء ت
اســتهل بيت التمويل الوطني مشــواره في بطولة تأمين 11 لكرة الصاالت، بفوز عريض على منافســه التكافل بـ4 أهداف مقابل هدف لحســاب مباريات المجموعة األولى، في المباراة التي أقيمت 
على صالة نادي الشباب. وبدأت المباراة بأفضلية نسبية إلى بيت التمويل الوطني، إذ يمتلك في صفوفه مجموعة من الالعبين المميزين مثل العب منتخبنا الوطني لكرة الصاالت أحمد عبدالنبي، 
والالعب الهداف حمد يوسف إلى جانب محترفي الفريق فالح عباس وعلي جميل، وانتظر بيت التمويل إلى قبل نهاية الشوط األول بدقيقتين ليحرز الهدف األول عن طريق الالعب حمد يوسف.

التمويل  بيت  الثاني واصل فريق  الشوط  في 
الوطني سيطرته، وتأثر التكافل كثيرا بالنقص 
الــعــددي فــي صــفــوفــه؛ إلصــابــة حـــارس مرماه 
ــاشــرة إلــى  إصـــابـــة قــويــة اســتــدعــت نــقــلــه مــب
الوطني من  التمويل  المستشفى، وتمكن بيت 
الدقائق  فــي  هدفين  وإضــافــة  تقدمه  تعزيز 
المتألق  طريق  عن  الثاني  الشوط  من  األولــى 
العودة  التكافل حاول  أن  ورغم  يوسف،  حمد 
للمباراة وتقليص الفارق من ركلة جزاء ترجمها 
محترف الفريق قاسم عباس إلى هدف، إال أن 
الذي سجل  التمويل  لبيت  كانت  الحسم  كلمة 

هدفا رابعا عن طريق حمد يوسف.
التمويل  بيت  فريق  العــب  صــرح  اللقاء  وبعد 

اللقاء  يكن  ــم  ”ل بقوله  يــوســف  حمد  الــوطــنــي 
سهال، إذ إن فريق التكافل فريق كبير، وواجهنا 
صعوبة في بداية المباراة، لكن الفريق المنافس 
لنتمكن  العبهم،  إلصابة  العددي؛  بالنقص  تأثر 
وتسجيل  الــمــبــاراة  على  السيطرة  مــن  بعدها 

األهداف”.
الــفــوز إال أن حمد يــرى أن  الــرغــم مــن  وعــلــى 
لتقديم  ويطمح  الكثير  يمتلك  يــزال  ال  فريقه 

مستويات أفضل في المباريات المقبلة.
أما العب التكافل سيد محمود مجيد فاعتبر أن 
خسارة فريقه ليست سلبية كثيرا باألخذ بعين 
االعتبار أنهم يواجهون المرشح األول للبطولة 
عــلــى حــد قــولــه، وأن فــريــقــه تــعــرض لــظــروف 

المباراة  أنها  العددي، كما  النقص  صعبة بسبب 
للفريق في البطولة، إذ ال يزال االنسجام غائبا، 
ويأمل السيد محمود أن يستعيد فريقه توازنه 

في المباريات المقبلة.
ــثــانــيــة حــقــق فــريــق مــصــرف  ــبـــاراة ال ــمـ فـــي الـ
البحرين المركزي فوزا مهما في بداية مشواره، 

إذ تفوق على فريق أكسا البحرين.
على  المركزي  البحرين  مصرف  فريق  واعتمد 
خبرة العبيه المحترفين فوزي أكرويد وسلمان 
الــمــال واتــبــع أســلــوب االســتــحــواذ على الــكــرة، 
المنطقة  دفــاع  على  أكسا  فريق  اعتمد  فيما 
أحرز  المباراة  بداية  ومع  المرتدة.  والهجمات 
مصرف  ليتقدم  جميال  هــدفــا  ــدان  رشـ خليفة 

البحرين المركزي، وقبل أن يلفظ الشوط األول 
إحــراز  من  علوي  سيد  تمكن  األخــيــرة  أنفاسه 
التعادل لفريق أكسا.  وفي الشوط الثاني كان 
حسم  على  عــازمــا  المركزي  البحرين  مصرف 
متتالية  أهــداف   3 سجل  حيث  مبكرا  األمــور 
وجاءت  الثاني  الشوط  من  دقائق   5 أول  في 
األهــــداف عــن طــريــق فـــوزي أكــرويــد وسلمان 
المال وحسين مبارك، ورغم االستفاقة المتأخرة 
في  هدفين  بإحرازه  الفارق  قلص  الذي  ألكسا 
آخر الدقائق عن طريق ستيفان و سيد علوي، 
إال أن سلمان المال أبى إال أن يترك بصمته قبل 
صافرة النهاية ليسجل الهدف السادس لفريقه؛ 

لتنتهي المباراة بـ 6 أهداف مقابل 3.

اللجنة اإلعالمية

من ضيوف البطولة

جانب من مسابقات الجمهور

“أما” يحصد ثالثا 
بدوري الجامعات 

لكرة السلة



أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن مبادرات ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية شــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة تجاه الحركة الشبابية والرياضية في المملكة جعلتها أكثر نشاطا 
واســتقطابا للشــباب البحرينــي لممارســة هوايتهــم المفضلــة فــي المجــال الشــبابي 
والرياضــي، مشــيرا إلــى أن ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ومن خــالل دورة 
ســموه لأللعــاب الرياضيــة والتــي وصلــت إلــى النســخة الثانيــة عشــرة تعتبــر بمثابــة 

مشــروع وطنــي رياضــي متكامــل يهدف إلــى تطوير الحركــة الشــبابية والرياضية في 
المملكة واكتشاف المزيد من المواهب الرياضية ورفدها لألندية الوطنية.

لــه بمناســبة  فــي تصريــح  المؤيــد  وقــال 
الخطــوات  إن   ”12 “ناصــر  انطــاق 
الشــيخ  ســمو  أحدثهــا  التــي  التطويريــة 
الــدورة  فــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
كبيــرة  شــريحة  علــى  تســتحوذ  جعلتهــا 
رياضتهــم  لممارســة  الرياضييــن  مــن 
تتنافــس  متميــزة  أجــواء  فــي  المفضلــة 
مــن خالهــا الفــرق المشــاركة علــى لقــب 
البطولة الشبابية األبرز في المملكة فضا 
عــن اجتذابهــا للجماهيــر الرياضيــة التــي 
عشــقت الــدورة واعتبرتهــا بمثابــة المكان 
المناسب لهم لمتابعة الرياضة والمباريات 

في أجواء حماسية ومثيرة.
حمــد  بــن  ناصــر  دورة  “تعتبــر  وأضــاف 
لأللعــاب الرياضيــة بمثابــة مبــادرة رائــدة 
من ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والترفيــه  الرياضــة  فــي صناعــة  تســاهم 
الرياضي؛ باعتبارها ال تقتصر على فعالية 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة  وإنمــا  واحــدة 
الــذي  األمــر  والمصاحبــة،  الرياضيــة 
يســاهم في اجتــذاب الجماهير لحضورها 
الرياضيــة  بالفعاليــات  واالســتمتاع 
والمصاحبــة لهــا وقضــاء وقــت متميز في 

مختلف جوانبها”.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 
“إن وصــول دورة ناصــر بــن حمــد لأللعاب 
يؤكــد  عشــر  الثانيــة  للنســخة  الرياضيــة 
سامة األهداف التي وضعها سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لهــذه الــدورة 
وتوســيع  البحرينــي  الشــباب  لتحتضــن 
دائرة االســتفادة من الدورة لتشمل جميع 
مكونــات ومنظومــة العمــل الرياضــي فــي 
أهــداف  تحقيــق  إلــى  وصــوال  المملكــة 
تجــاه  النبيلــة  وقيمهــا  ورســالتها  الــدورة 

الرياضة البحرينية”.
وأشــار المؤيــد “إن وزارة شــؤون الشــباب 
التعــاون  علــى  دومــا  تحــرص  والرياضــة 
البنــاء مــع اللجنــة المنظمــة لــدورة ناصــر 
بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة؛ انطاقــا من 
التــي  المبــادرات  دعــم  فــي  مســؤولياتها 
توجــه للشــباب البحرينــي حيــث حرصت 
على تجهيز استاد مدينة خليفة الرياضية 
بصورة متميزة الحتضان مباريات الدورة 
وإبرازها بحلة متميزة وصوال إلى تحقيق 

األهداف التي وجدت من أجلها”.

حقيقي: اتحاد الكرة داعم 
للبطولة

االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  قــال 
لجنــة  رئيــس  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
“إن  حقيقــي  رضــا  باالتحــاد  المســابقات 
برئاســة  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، قــد 
ســخر كل اإلمكانــات لدعــم نجــاح بطولــة 
الخامســة  الرمضانيــة  حمــد  بــن  ناصــر 
لأللعــاب الرياضيــة )ناصــر 12(. فاالتحــاد 
حريص أن يكون مساهما رئيسا في إبراز 
هــذا الحــدث، الــذي يعنــى بدعــم الشــباب 
البحرينيــة.  القــدم  كــرة  لعبــة  وتطويــر 
كمــا أننــا نحــرص كأعضــاء مجلــس إدارة 
االتحــاد علــى التفاعــل من خــال وجودنا 
فــي منافســات هــذا الحــدث، على الشــكل 
المنظمــة  اللجنــة  تطلعــات  يخــدم  الــذي 
إلنجاحــه بالصــورة المطلوبــة”، مضيفا أن 
اســتمرار هــذه البطولــة للعام الثاني عشــر 
علــى التوالي، دليل واضــح عل ما حققته 
مــن نجاحــات كبيــرة، تتواصــل فــي هــذه 
النسخة، متطلعا في الوقت ذاته للقائمين 

عليها كل التوفيق والنجاح.

سباق المجموعة الثالثة 

يبدأ اليوم

للــدوران   12 ناصــر  تعــود عجلــة بطولــة 
مــن جديــد اليــوم األحــد، بعــد أن توقفت 
المنافســات ليــوم واحد )الســبت(؛ بســبب 
ختــام دوري ناصــر بــن حمد الممتــاز لكرة 
القدم، وتشــهد “ناصر 12” اليوم مباراتين 
الثالثــة يلتقــي فــي  لحســاب المجموعــة 
عنــد  والزعيــم  ايفــر  فــور  فريقــا  األولــى 
 8 الســاعة  فــي  وتليهــا   ،  5:35 الســاعة 
نومــاس  فريقــا  بيــن  الثانيــة  المبــاراة 
وويننــغ لحســاب ذات المجموعــة وتقــام 
كلتــا المباراتين على اســتاد مدينة خليفة 

الرياضية.
فــإن  اليــوم  مباراتــي  إلــى  وبالعــودة 
المواجهــة األولــى منتظــرة حينمــا يلتقي 
أن  ويبــدو  ايفــر،  وفــور  الزعيــم  فريقــا 
األفضليــة النســبية قــد تدنــو مــن فريــق 
الزعيم بفضل اســتقرار الفريق وانســجام 

العناصر مقارنًة بفريق فور ايفر، إذ ســبق 
لــذات الفريــق أن مثل فريق مركز شــباب 
بوري في بطولة المراكز الشــبابية ويعول 
فريــق الزعيــم علــى االنســجام والتأقلــم 
للبروز في هذه النســخة، في المقابل فأن 
فريــق فور ايفر سيســعى لتحقيق نتيجة 
إيجابيــة والتعامــل مــع المبــاراة والفريــق 

المنافس بحذر شديد.
وفــي المباراة الثانيــة التي تجمع نوماس 
وويننغ من المتوقع أن يســودها الغموض 
والحــذر الســيما فــي ظــل عــدم انكشــاف 
األيــام  فــي  الفريقــان  وحــاول  األوراق، 
األخيــرة خــوض بعض المباريــات الودية؛ 
مــن أجــل الوصــول للجهوزيــة المطلوبــة 
حصــد  أجــل  مــن  سيتســابقان  وبالتالــي 
نومــاس  فريــق  ولعــل  الكاملــة،  العامــة 
يمتلك خبرة البطولة مقارنًة بفريق ويننغ 

الذي يشارك للمرة األولى.

األساطير يستحوذ على األول

ســجل اليــوم األول مــن انطــاق مســابقة 
حمــد  بــن  ناصــر  ببطولــة  القــدم  كــرة 

الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة 
“ناصــر 12” عــددا من الحــاالت التي تظهر 
واســتحوذ  البطولــة،  فــي  األولــى  للمــرة 
تلــك  صــدارة  علــى  األســاطير  فريــق 
الحــاالت، فــي مباراتــه أمام فريــق دلمون 
مــن  وذلــك  األولــى،  المجموعــة  لحســاب 
خــال حصولــه علــى أول ركلــة جزاء في 
البطولــة وســجل منهــا هدًفــا عبــر الاعب 
العــب  حصــول  وكذلــك  النعــار،  طــال 
بطاقــة  أول  علــى  النعــار  محمــد  الفريــق 

حمراء في هذه النسخة من البطولة.

زويد يقود فيكتوريوس 

من المدرجات

نجــح المــدرب الوطنــي صديــق زويد من 
قيــادة فريــق فيكتوريــوس لتحقيــق أول 
12” علــى  “ناصــر  فــي  للفــري  فــوز  حالــة 
حساب فريق دلمون، في افتتاح مباريات 
ولكــن  البطولــة.  فــي  األولــى  المجموعــة 
المفارقــة، أن قيــادة زويــد للفريــق كانــت 
معظمهــا مــن المدرجات؛ نظرا الســتبعاده 
مــن قبــل حكم المبــاراة مع بداية الشــوط 

الثانــي الحتجاجــه علــى بعــض القــرارات 
التحكيميــة، وقــام زويــد بتوجيــه الجهاز 
الفنــي المعاون له بالفريق لنقل توجيهاته 
فــي  المســتمرة  محاوالتــه  مــع  لاعبيــن، 
توجيــه الاعبيــن أثنــاء مجريــات اللقــاء 

من مسافة بعيدة.

األحالم يفلت بفوز 

متأخر مع تايلوس

حــول فريــق االحــام تأخــره بهــدف الــى 
فــوز بهدفيــن بهــدف علــى حســاب فريــق 
جمعــت  التــي  المبــاراة  فــي  تايلــوس، 
الفريقيــن يوم أمــس األول )الجمعة( على 
ملعــب اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، 
لحســاب المجموعــة الثانيــة مــن مســابقة 
حمــد  بــن  ناصــر  ببطولــة  القــدم  كــرة 
الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة 

“ناصر ١٢”.
وتقدم تايلوس بهدف لاعب عبدالرحمن 
عارف، وأدرك األحام الهدف في الشوط 
الثانــي عبــر عديــل حســن، وفــي الثوانــي 
األخيرة ســجل الاعب ســيد علي عيسى 

الفــوز  وهــدف  الثانــي  الهــدف  “عــاوي” 
لفريقه.

وبهذا الفوز يكون األحام قد جاور فريق 
بتلكو جنرز يونايتد الصدارة بثاث نقاط، 
وأصبحــت مباريــات الجولــة الثانيــة أكثر 
أهميــة، إذ ســيلتقي الفائــزان بالخاســرين، 
ففريــق غنــرز يونايتــد ســيواجه تايلوس، 
وفريــق األحــام ســيواجه الفخــار، وفــي 
حــال فــوز بتلكــو غنــرز يونايتــد واألحام 
فــإن األمــور فــي المجموعة تحســم تماًما 
إلــى  لانتظــار  الحاجــة  دون  بتأهلهمــا 

الجولة الثالثة واألخيرة.

هدفان رائعان يقودان العجيمي 
وعالوي للقب األفضل

حصــد العبــا فريــق بتلكــو جنــرز يونايلتد 
محمــود العجيمــي وفريــق األحــام ســيد 
علــي عيســى )عــاوي( علــى جائــزة نجــم 
اللقاءيــن اللذين جمعا فريقهما مع فريقي 
المجموعــة  لحســاب  وتايلــوس،  الفخــار 
الثانيــة مــن مســابقة كــرة القــدم، ببطولــة 
الخامســة  الرمضانيــة  حمــد  بــن  ناصــر 

لأللعاب الرياضية “ناصر 12”.
وجــاء تتويــج الاعبيــن بجائــزة األفضــل 
كمــا  فريقهمــا،  فــوز  فــي  ســاهما  أن  بعــد 
ســجل الاعبــان هدفــان رائعــان فــي كلتــا 
الهــدف  ســجل  العجيمــي  المباراتيــن، 
مــن  ســاقطة  ذكيــة  بكــرة  لفريقــه  األول 
فــوق الحــارس، فيما عاوي ســجل هدف 
فــي وقــت متأخــر  الثانــي  لفريقــه  الفــوز 
مــن المبــاراة ومنحهــم الفوز عبر تســديدة 

يسارية قوية.

المؤيد: دورة ناصر بن حمد تساهم في صناعة الرياضة
ــن الــيــوم ــي ــت ــه ــواج ــم ــة الــثــالــثــة ب ــوع ــم ــج ــم بــــدء مــنــافــســات ومـــبـــاريـــات ال

اللجنة اإلعالمية

استعدادات فربق فور ايفر صديق زويد خالل توجيهه الالعبين من المدرجات

فريق األساطير تحصل على أول ركلة وأول بطاقة حمراء

فريق الزعيم

العجيمي يحصد جائزة أفضل العب 

فريق ويننغ

فريق نوماس

عبدالرضا حقيقي

العب فريق األحالم سامي العلويالعب فريق تايلوس عبدالرحمن عارف

وزير الشباب والرياضة

 قال العب فريق بتلكو جنرز يونايلتد محمود العجيمي بعد فوز فريقه على  «
الفخار”بداية، أبارك للفريق إحراز الفوز األول في هذه المباراة، وحظا أوفر لفريق الفخار 

في المباريات المقبلة. المباراة كانت صعبة في دقائقها األولى، وبعد انقضاء نصف 
ساعة األولى، سيطرنا على المباراة ونجحنا في التسجيل وإحراز االنتصار. اتفق مع 

من يقول إن هذه المباراة هي األصعب على فريقنا، ولكن ال يوجد صعب في عالم كرة 
القدم، فالفريق عليه أن يجتهد ويقدم أفضل ما لديه إذا ما أراد إحراز الفوز”.

قال حارس فريق الفخار محمود العجيمي بعد خسارة فريقه من فريق غنرز يونايتد  «
“إن الفريق بدأ إعداده متأخرا لهذه المشاركة، وهذا ما أثر على أداء الفريق في مواجهتنا 

أمام بتلكو جنزر يونايتد، الذي نبارك له هذا الفوز، وحظا أوفر لفريقنا في المباراتين 

القادمتين. وأتوقع أن االنسجام سيكون أفضل في المباريات المقبلة، خصوصا أن 
الفريق ال يزال في البداية، ولديه فرصة للتعويض وتقديم األفضل”.

قال العب األحالم سامي العلوي بعد فوز فريقه على تايلوس “إن الفريق لعب أول  «
مباراة في هذه المجموعة وهو ال يعرف مدى خطورة الفريق المنافس، وفي الشوط 

الثاني نجح في كشف الفريق”.

وأضاف “أعتقد أن الفريق سيخوض مباراتين قويتين أمام فريق بتلكو جنرز يونايتد  «
والفخار اللذين يعتبران فريقين مرشحين للمنافسة على اللقب؛ نظرا لما يمتلكانه 
من قدرات وإمكانات وعناصر مميزة. سيسعى الفريق لمجاراتهما واللعب بواقعية 

من أجل تسجيل النتائج المطلوبة، التي تساهم في عبوره لمنافسات الدور الثاني”.

قال العب تايلوس عبدالرحمن الشرقاوي بعد خسارة فريقه من فريق األحالم “بداية،  «
نبارك لفريق األحالم الفوز حظا أوفر للفريق في المباراة المقبلة. فريقنا قدم أداء 

قويا في شوط المباراة األول ونجح في الخروج متقدما بالنتيجة، إال أن فريق األحالم 
عاد ونجح في حصد نتيجة الشوط الثاني لصالحه والخروج فائزا. فالعبو الفريق 

قدموا أداء جيدا في هذا اللقاء رغم الخسارة. لدينا مباراتين مقبلتين، سنقدم فيهما 
المستوى الذي ننافس من خالله على حصد بطاقة التأهل لمنافسات دور الثمانية 

من البطولة”.

قالوا بعد المباراة
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أول ركلة جزاء 
وبطاقة حمراء 

من نصيب فريق 
األساطير

صديق زويد 
يقود فريقه 

فيكتوريوس للفوز 
من المدرجات

العجيمي 
وعالوي 

يتنافسان على 
لقب أجمل هدف 
في اليوم الثاني
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توج ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فريق الرفاع بطال لدوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019.

جاء ذلك في اليوم الختامي الذي أقيم أمس 
تحــت رعاية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة، علــى االســتاد الوطني، وشــهد إقامة 
الرفــاع  بيــن  الــدوري  فــي  المبــاراة األخيــرة 
والمحــرق، وتمكــن الرفــاع من الفــوز بنتيجة 
عبدالجبــار  مهــدي  للرفــاع:  ســجل  إذ   ،)4-2(
إســماعيل  ســجل:  وللمحــرق  أهــداف(،   4(

عبداللطيف وإيفرتون.
وبنــاء على نتيجة أمس، فإن ترتيب الدوري 
 34 المنامــة  نقطــة،   40 صــار كاآلتي:الرفــاع 
 ،28 الحــد   ،28 النجمــة   ،31 المحــرق  نقطــة، 
الرفــاع الشــرقي 25، الشــباب 19، الحالة 19، 

البديع 15، وأخيرا المالكية 13.
وبعد نهاية المباراة، توج ســمو الشــيخ ناصر 
بــدرع  الرفــاع  فريــق  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
الــدوري والميداليــات الذهبيــة، كمــا تم تقليد 
فريــق المنامــة بالميداليــات الفضيــة، وفريق 

المحرق بالميداليات البرونزية.
ســيدعدنان  الحكــم  أمــس  المبــاراة  وأدار 
وســلمان  جناحــي  صــاح  وعاونــه  محمــد، 

طاسي، والحكم الرابع عبدهللا قاسم.
واســعا،  رســميا  حضــورا  المبــاراة  وشــهدت 

باإلضافــة إلــى حضور جماهيــري جيد العدد، 
إذ احتفلــت جماهيــر الرفــاع بأهــداف فريقها 
األربعــة ثم فرحة اللقــب والتتويج بعد نهاية 

المباراة.
واســتحق الرفــاع اللقــب قياســا علــى األداء 
الذي قدمه طوال الموسم وتوجه أوال بإحراز 
لقــب أغلى الكــؤوس )كأس جالة الملك(، ثم 
الحصــول علــى لقــب دوري ناصــر بــن حمــد 

الممتاز؛ ليحقق الثنائية هذا الموسم.
وســيضرب الرفاع موعدا مع وصيف الدوري 
)المنامــة( فــي لقــاء كأس الســوبر مــع بدايــة 

الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

ناصر بن حمد يتوج الرفاع بطاًل لدوري سموه الممتاز

تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، توج فريق الرفاع بطالً لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018/2019، و المنامة في المركز الثاني 

و المحرق في المركز الثالث، حيث اقيمت المباراة الختامية على استاد البحرين الوطني بحضور عدد من الشخصيات الرياضية. 

 وكانــت المبــاراة الختاميــة جمعــت بيــن 
فريقــي الرفــاع والمحــرق، وانتهــت بفوز 
مقابــل  أهــداف  بأربعــة  الرفــاع  فريــق 
هدفيــن، مشــيدًا ســموه بالمســتوى الــذي 
تــم تقديمــه خــال المبــاراة الختامية من 

جانب الفريقين. 
 وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة عــن تهانيه لنادي الرفاع بمناســبة 
حصولــه على لقب دوري ســموه للموســم 
2018/2019، مشــيدا بالمســتوى المميــز 
الذي قدمه الرفاع طوال المسابقة وتوج 
بلقــب الــدوري وهــو مــا يؤكــد المســيرة 
الشــيخ  برئاســة  النــادي  الناجحــة إلدارة 
وكافــة  خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا 
أعضاء مجلــس اإلدارة والجهازين الفني 
قدمــه  الــذي  الجيــد  واألداء  واإلداري، 

الاعبين طوال المسابقة. 
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة بالمســتوى الجيــد الذي ظهر عليه 
فريقــي الرفــاع والمحــرق فــي مباراتهمــا 
الختاميــة للدوري، مشــيرًا ســموه إلى أن 
المســتويات تؤكــد الســير بخطــى ثابتــة 
البحرينيــة وتحقيــق  الكــرة  تطــور  نحــو 
األهــداف التــي نســعى لتحقيقهــا، مقدما 
ســموه التهاني إلى فريق الرفاع بمناسبة 

حصوله على لقب دوري. 
   كمــا أعرب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
إدارة  لمجلــس  تقديــره  عــن  خليفــة  آل 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة علــى 
الجهــود المبذولــة وحرصهــم على إخراج 
الــدوري بأفضل صورة تنظيمية، مشــيدًا 

سموه بالتنظيم الجيد للدوري وخصوصًا 
المبــاراة الختاميــة والعــروض المصاحبة 
الــذي شــهدها الحفــل الختامــي، متمنيــًا 

سموه لاتحاد كل التوفيق والنجاح. 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ     وقــدم ســمو 
للشــركات  وتقديــره  شــكره  خليفــة  آل 

الملــك  جالــة  كأس  لمســابقتي  الراعيــة 
ودوري ســمو الممتاز لكرة القدم للموســم 
ســموه  مشــيرًا   ،2018/2019 الرياضــي 
والمؤسســات  الشــركات  دور  أن  إلــى 
والبنوك المصرفية كان له األثر اإليجابي 
بتحقيــق النجــاح للبطولتيــن الكرويتيــن 

للموســم الحالي، مقدما سموه لهم الشكر 
والتقدير. 

االعاميــة  بالتغطيــة  أشــاد ســموه  كمــا   
التــي رافقت المســابقتين طوال الموســم 
من إعام مرئي ومقروء ومسموع، مبينًا 
التغطيــة اإلعاميــة ســاهمت  أن  ســموه 

بتحقيق النجاح للمسابقتين. 
المبــاراة قــام ســمو الشــيخ  وفــي ختــام 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة بتتويــج فريق 
ثانــي  والمنامــة  للــدوري  بطــا  الرفــاع 
الــدوري والمحــرق ثالــث دوري ناصــر بن 

حمد لكرة القدم.

ناصر بن حمد يهنئ نادي الرفاع
الــــقــــدم لـــــكـــــرة  الــــمــــمــــتــــاز  ســـــمـــــوه  دوري  لــــقــــب  ــق  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ بـ

المكتب اإلعالمي

أشاد بدور اتحاد 
الكرة والشركات 
الراعية واإلعالم 

أحمد مهدي  | تصوير رسول الحجيري

في مسك ختام 
المسابقة: 

المنامة وصيًفا... 
والمحرق ثالًثا



ــب  ــذه ال الـــلـــؤلـــؤ وصـــيـــاغـــة  ــارة  ــجـ ــى تـ ــل “آللـــــئ آل مـــحـــمـــود” كـــانـــت تـــركـــز ع
تاريخ ممتد منذ 1890

يبــدأ محمد آل محمود حديثه بتحديد تاريخ 
أنهــا  اللؤلــؤ، مؤكــًدا  لتجــارة  العائلــة  مباشــرة 
تعــود إلى زمــن بعيد، فقــد اســتطاعت العائلة 
الحصول على وثائق ومراسالت تعود لما قبل 
القــرن الماضــي، بعــد أن كان التاريــخ الســابق 
لبدء العائلة في تجارة اللؤلؤ في 1913 إال أن 
المراســالت الجديدة التي عثر عليها مع تجار 

البصرة تشير إلى تاريخ قبل ذلك.
وقــال آل محمــود “حصلنــا علــى وثائــق يعــود 
التاســع عشــر، أي أي  القــرن  لنهايــة  تاريخهــا 

بحدود 1890“.
وأشار إلى أن هناك جهودا بدأت لتوثيق حياة 
الوالــد والعائلــة فــي كتاب، لكنه أقــر بأن هناك 
حاجــة إلــى مزيد من الوقت؛ خصوصا أن هذا 

التدوين سيكون مبني على وثائق.
وأوضــح آل محمــود أن بدايــة تاريــخ العائلــة 
فــي تجارة اللؤلؤ يعود إلى الشــيخ عبدالعزيز 
آل محمــود الجــد الكبير محمد بــن عبدالرزاق 
آل محمــود، وهو مؤســس أول مدرســة أهلية 
فــي منطقــة الحــد، والــذي اقتطــع جــزءا مــن 
منزلــه؛ ليعلــم أبنــاء المنطقــة عددا مــن العلوم 

ومن بينها الحساب.
عبدالــرزاق،  محمــد  الشــيخ  مــن  كل  وكان 
عبدالحميــد،  والشــيخ  عبدالعزيــز  والشــيخ 
والشــيخ أحمــد، يقضــون فــي الشــرع باألمــور 
التــي تتعلــق بالخالفات في تجــارة اللؤلؤ في 
البحريــن، ويحكمــون بيــن المتخاصميــن بيــن 
الغواصيــن والتجــار، إذ كانــوا يقــدرون قيمــة 
اللؤلؤ حين نشوب خالفات بشأن السعر مثال، 
فــكان لهم القضاء والخطابــة إلى جانب مهنة 

“الطواشة” أي تجارة اللؤلؤة.

أول محل لشركة آللئ المحمود

وبالحديث عن النشــاط التجاري لشــركة آللئ 
المحمــود وبدايــة افتتاح المحــالت التجارية، 
يشــير المدير العام للشــركة محمد آل محمود، 
إلــى أن أول محــل افتتحــه والــده فــي ســوق 
وقبــل  رســمي،  بشــكل  بالمنامــة  الطواويــش 
ذلــك كان الطواويــش يعملــون فــي “العمــارة” 
والتــي كانــت العائلــة تعمل من خاللهــا إذ كان 
لديهم - أي الطواويش - مجالس وال يمتلكون 

محالت وكانوا دائمي التحرك.
وبّيــن أن والــده تعلــم مهنة الطواشــة من أبوه 
بــن محمــود آل محمــود )مواليــد  عبدالــرزاق 
1942( مــن جــده وخالــه الشــيخ عبدالحميــد، 
إذ بــدأ الوالد المهنة ومســيرة تأســيس شــركة 
آللئ المحمود بسجل تجاري رسمي في العام 
1980، وقبلهــا كان العمــل يمــارس ولكن ليس 
من خالل المحالت التجارية المعروفة اليوم.

بداية محمد آل محمود 

تعلمــت الحرفة منذ أن كنــت صغيرا، فمنذ أن 
كان عمــري 7 ســنوات كان الوالد يأخذني إلى 
غرفة على ســطح المنزل، حيث يتم “الخراق” 
و ”فــرد اللؤلــؤ “ و ”الشــكاك”، و “تعلمنــا فــرد 
األلــوان واألشــكال والمجموعــات ثــم عطونــا 
الخيط وعلمونا الشــك وغيرها”. وقال “عملت 
ســواء  يعمــل  جميعنــا  األمــور،  معظــم  فــي 

األخوان واألخوات )...(.
طقــوس  عــن  محمــود  آل  محمــد  وتحــدث 
تجــارة اللؤلــؤ التــي ال زالــت باقيــة إلــى اليوم 
“ال زلنا نســتيقظ الصبــاح لعملية فرد اللؤلؤ أو 
تصنيفه، فالفجر هو أفضل وقت لرؤية اللؤلؤ 
فــي ضــوء النهــار لغايــة الظهــر، فنور الشــمس 
هــو أفضل إنــارة للتعرف على اللؤلؤ والتجارة 
تكــون دائمــا خــالل أوقــات النهــار )...( تعلمنــا 

ذلك منذ الصغر وتربينا عليه”.
ويشــير إلــى أنــه كان يعمــل فــي اللؤلــؤ إلــى 

جانب الدراســة، لكنه بدأ التفرغ لهذه التجارة 
مــن خــالل الشــركة بعــد إنهــاء فتــرة دراســته 
الجامعيــة في إدارة األعمــال، إذ وجد هوايته 
فــي هذه للمهنة ليندفع نحوها اندفاعا ويترك 
الكثيــر مــن الوظائف التي عرضــت عليه ومن 
بينهــا منصــب فــي مختبــر البحريــن لفحــص 
اللؤلــؤ، فهــو حاصــل علــى شــهادة احترافيــة 
مــن مختبــر “جــي آي أيــه” فــي بريطانيــا فــي 
فحــص اللؤلؤ إلى جانب شــهادات في فحص 

األلماس.
وبــدأ محمد آل محمود في التعمق في تجارة 
اللؤلــؤ “الطواشــة” منــذ نهاية تســعينات القرن 
القيــادي  المنصــب  “تســلمت  قائــال  الماضــي، 
فــي الشــركة فــي العام 2011 إلــى 2013 حين 
نعمــل  لكننــا  األمــور،  معظــم  الوالــد  ســلمني 
جميعنــا في الشــركة كعائلة، وقبلهــا كان أخي 
األكبــر جــالل )رحمــه هللا( هــو بمثابــة أســاس 

العمل إلى جانب الوالد“.
واســتطرد فــي القول “إلى جانــب الوالد أعمل 

أنا واثنتان من أخواتي في تجارة اللؤلؤ”. 

تطور العمل

كانــت “آللئ المحمود” تركز على تجارة اللؤلؤ 
وصياغة الذهب عيار 21، قبل أن تطور العمل 
فــي تجارة اللؤلؤ في شــركة “آللــئ المحمود”، 
بدأ ذلك منذ منتصف التسعينات بقيادة أخيه 
المرحــوم جــالل، إلــى جانــب إحــدى أخواتــه، 
إذ كانــوا خريجــي بريطانيا فــي مجال تصنيع 
المجوهــرات. وتم إدخــال األلماس إلى جانب 
اللؤلؤ في المجوهرات والساعات الفاخرة منذ 
العــام 1994، وبعدهــا تــم افتتــاح ثانــي فروع 
الشــركة فــي مجمــع العالــي ليكون إلــى جانب 
المكتــب الرئيــس فــي مجمــع يتيــم والــذي تم 
افتتاحــه في العام 1988. وتأمل الشــركة في 
تجديــد محلها قريًبا في مجمع العالي، ولديها 
حالًيــا 4 فروع، فإلــى جانب فرعها األقدم في 
مجمــع يتيــم والعالــي لــدى المجموعــة فرعان 

في مجمع “مودا مول”.

التوجه لمجوهرات اللؤلؤ البسيطة

الماضيــة، قامــت  الخمــس  الســنوات  وخــالل 
شــركة آللــئ المحمــود بالتركيــز علــى إدخــال 
اللؤلــؤ فــي المجوهــرات مــع ارتفــاع الطلــب، 
خصوصــا المنتجــات البســيطة والتــي تكــون 
أسعارها في متناول الراغبين، السيما للسياح 
األجانــب الذيــن يرغبــون فــي شــراء منتجات 

تذكارية عن البحرين.
وقــال “بدأنــا في زيــادة مزج األلمــاس واللؤلؤ 
مجوهــرات  وصياغــة  المجوهــرات،  فــي 
بســيطة تبدأ أسعارها من 100 دينار، وصممنا 
ســنوات   10 مــن  األعمــار  لمختلــف  منتجــات 

وحتى السيدات من كبار السن”.

ارتفاع الطلب على اللؤلؤ 

وأشــار آل محمــود إلــى ارتفــاع الطلــب علــى 
وأن  األخيــرة،  العشــر  الســنوات  فــي  اللؤلــؤ 
بــل  الجنســيات  مختلــف  مــن  يأتــي  اإلقبــال 
وحتى على مســتوى العالم، فاللؤلؤ البحريني 
مؤتمــرات  يحضــر  فحينمــا  دولًيــا،  معــروف 
الجميــع  المجوهــرات،  عــن  دوليــة  ومعــارض 
يعــرف اللؤلــؤ البحريني، وهذا ســر أنه ال يزال 
الملــوك واألمراء في الهند )المهراجا( يفضلون 
ملكــة  ومنهــم  باللؤلــؤ،  مجوهراتهــم  ترصيــع 
بريطانيا والتي اســتخدم في مقتنياتها اللؤلؤ 

البحريني.
اللؤلــؤ  لطلــب  رجعــت  النــاس  أن  وأوضــح 
البحرينــي  اللؤلــؤ  خصوصــا  الطبيعــي 
والخليجــي، “نرجــع للمثــل القديم الــذي يقول 

اللؤلــؤ زينــة وخزينــة”، مؤكــًدا أن اللؤلؤ يعتبر 
استثمار مجدي عالوة على كونه زينة تتحلى 

بها النساء.
وأكــد آل محمــود أن شــركات عالميــة تطلــب 
لكــن  البحرينــي لصناعــة مجوهراتهــا،  اللؤلــؤ 

معظم هذه العمليات تتم عبر وسطاء.

عقود لؤلؤ تستغرق 40 سنة

ويعتبــر العقد هو أبرز المجوهرات التي تتميز 
بحبــات اللؤلــؤ الكبيــرة والمتجانســة، والتــي 
يســتغرق الحصول علــى حباتها وإكمال العقد 
سنوات طويلة. وفي هذا الصدد يشير محمد 
آل محمود إلى أن لدى الشركة عقود استغرق 
نظمهــا 20 و30 وحتــى 40 ســنة؛ ليكون العقد 

أكبر منه بنحو عام.
ويحيــط عمــل تجار اللؤلؤ بالســرية في بعض 
األحيــان، إذ يتكتــم تاجــر اللؤلــؤ علــى الآللــئ 
الثمينة أو العقود الثمينة، ويعطي تاجر اللؤلؤ 
ســعرا أعلــى للؤلــؤة إذا كان هــو أول شــخص 

تعرض عليه لشرائها، كما يشير آل محمود.
وحتــى في بيع اللؤلــؤ، يروي آل محمود كيف 
أن والــده كان يحرص على بيع القطع المميزة 
على أشــخاص يقدرون قيمة ما بحوزتهم من 
عقــد، إذ يــرى تاجــر اللؤلــؤ أنــه بذل جهــًدا في 
نظــم هــذا العقــد فنشــأت عالقــة خاصــة معه، 
ويريــد أن يقتنيــه شــخص يقــدر قيمــة هــذا 

العقد.
ويستحضر آل محمود هنا مقولة والده “مثلما 

ربيتكــم ربيــت عقــود اللؤلؤ معكم” فــي كناية 
على الوقت الطويل الذي يســتغرقه نظم عقد 
اللؤلــؤ، وهــو مــا يؤكــد أن هــذه المهنــة تحتاج 

إلى خصلة الصبر.
وأشــاد آل محمــود بتنظيــم مهنة صيــد اللؤلؤ 
ومنــح التراخيص، وهــي خطوة كانت يطالب 
بها شــخصيا منذ ســنوات، خصوصا أن الكثير 
مــن البحرينييــن الشــباب اســتفادوا مــن هــذا 
وبــدأوا  تراخيــص،  علــى  وحصلــوا  العمــل 
بصيــد اللؤلــؤ وكســب األمــوال ســواء كأفــراد 
أو مجموعــات، حتــى مــن دون الغــوص إلــى 
األعماق، إذ يكفي الدخول مشــيا على األقدام 
عنــد حدود الجزر للحصــول على المحار الذي 

قد يحتوي على لؤلؤ ثمين.
ويشــير إلــى أن كثيــر مــن الشــباب يعرضــون 
عليــه اللؤلــؤ، ويشــعر بالفرحــة شــخصًيا حين 
يراهــم يتقاســمون المبلــغ الــذي حصلــوا عليه 

من صيدهم للؤلؤ. 
بــه  وحافظــت  البحريــن  يميــز  مــا  أن  وبّيــن 
علــى صناعــة البحرين، هــو منع تــداول اللؤلؤ 
والعمــل فــي اللؤلؤ المســتزرع والصناعي، كما 
الثمانينــات  نهايــة  اللؤلــؤ  افتتــاح مختبــر  أن 
واكتســابه مكانة عالمية أكدها موقع البحرين 

العالمي في هذا المجال.

الحفاظ على سمعة القطاع

وأشــار محمــد آل محمــود إلى أنه يديــر حالًيا 
معظــم أعمــال شــركة “آللــئ آل محمــود”، إذ 
يعتبر ذكر تجارة اللؤلؤ مســؤولية كبيرة على 
العائلــة  واســم  تــراث  لحفــظ  كشــاب؛  عاتقــه 
الــذي ارتبــط بتاريــخ عريق في تجــارة اللؤلؤ، 
مؤكــدا أنــه يعمل علــى مواصلة تطويــر العمل 
فــي مجــال اللؤلؤ الذي يعتبــر قطاعا تتميز به 

البحرين.

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في جناح الشركة بمعرض المجوهرات )أرشيفية(

تعد عائلة آل محمود من العوائل المعروفة في البحرين وبالتحديد في مدينة 
الحــد بالمحــرق. وعلــى الرغــم مــن أن العائلة معروفة بشــيوخها ورجــال الدين 
وعلمــاء الشــرع الذيــن كانــوا يقومــون بالخطابة وأمــور القضــاء، إال أنها أيضا 
لعبت دوًرا كبيًرا في تجارة اللؤلؤ ليس على مســتوى البحرين فحســب بل على 
مســتوى الخليج، إذ كانت البحرين مركًزا لجمع اللؤلؤ بالخليج وبيعه لألســواق 
العالميــة خصوًصــا الهنــد. وللتعــرف على تاريــخ العائلة الحافل بالعطــاء كان لـ 
“البــاد” وقفــة مع المدير العام لشــركة “آللــئ آل محمود”، محمــد عبدالرزاق آل 
محمــود، الــذي يعد مــن الجيل الواعد الذي يواصل مســيرة نجاح عريقة بدأها 

أجداده قبل قرابة 130 عاًما.

علي الفردان

عراقـــة عائليـــة بتجـــارة اللؤلـــؤ  تمتـــد لــــ 130 عاًمـــا
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آل محمود 
توارثوا تجارة 

اللؤلؤ منذ 
1890

افتتاح أول محل 
رسمي لـ “آللئ 
المحمود” في 

1980

اللؤلؤ للحاضر 
والمستقبل فهو 

زينة وخزينة محمد آل محمود

العائلة تحكم 
في الخالفات 

بين الطواويش 
والغواصين

مقولة لوالده: 
“مثلما ربيتكم 

ربيت عقود اللؤلؤ 
معكم”

 آل محمود 
عائلة خطباء 

وطواويش

مهنة تجارة 
اللؤلؤ تحتاج 
إلى خصلة 

الصبر

جيل الشباب 
يواصل 

مسيرة اآلباء 
واألجداد
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كشفت بنتلي بشكل 
رسمي سيارتها بنتايجا 
سبيد، وهي فئة األداء 

من الـ SUV الفاخرة 
القوية.. خارجية جاءت 

بنتايجا سبيد بهوية 
وتصميم يميزها عن 

الفئة القياسية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تخلصت جاكوار XE من البالستيك وأضافت بعض التقنيات الجديدة والمستعارة 
من I-Pace الكهربائية مع حواف األبواب الجديدة من XE والتي ســتكون بمثابة 

قالب لجميع سيارات جاكوار، مع المزيد من المواد الممتازة في التصنيع.

ويقــول مديــر التصميم فــي جاكوار 
إيان كالكوم “كانت مهمة كبيرة حًقا، 
هــذا أكثــر من مجــرد عمليــة تجميل 
بالعــادة.   عليهــا  ســتحصل  طبيعيــة 
مــا أعتقــد أننــا قمنــا بــه مــن الداخل 
مســتواها  إلــى  جاكــوار  إعــادة  هــو 
الطبيعــي مــن األجــواء والرفاهيــة. 

أنــت تجلــس فــي الســيارة اآلن، إنها 
داخليــة رائعــة. نحــن حًقــا فخورون 
التغييــرات  أبــرز  وجــاءت  بذلــك”. 
الداخليــة بإزالة المواد البالســتيكية 
وإضافــة جلــد جديــد علــى األبــواب 
الــرأس وعجلــة  والمقاعــد ومســاند 

القيادة.

XE 2020 تحديثات جاكوار

5 مايو 2019 األحد
30 شعبان 1440
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والحضــور والفخامــة  الراحــة  مــن  اســتثنائية  مســتويات 

G90 تجربة قيادة جينيسيس

يمكننــا اعتبــار تحديث “جينيســيس G90 2020” المتجددة رائع جدا، وجاء ليزيد 
من مستوى رقيها وفخامتها كي يساهم في زيادة تعريف العالمة الكورية لنفسها 
كصانعة فاخرة للسيارات الفخمة القادرة على منافسة األلمان في هذه الشريحة 
الفريدة من السيارات المميزة عبر التقنيات والخامات ذات المستويات الرفيعة، 
إذ عرضــت الســيارة للصحافييــن فــي البحرين وفــي فندق الرتــز كاراتون تحديدا 
للتجربــة لمــدة أيــام للصحافييــن المتخصصيــن بالســيارات مــن المملكــة والــدول 

المجاورة في حدث إعالمي كبير.

المديــر  قــال  اإلطــالق  علــى  وتعليًقــا 
إفريقيــا  بمنطقــة  لجينيســيس  العــام 
والشــرق األوســط آلتــر يلمــاظ “تعتبــر 
األمثــل  الســيارة  الجديــدة   G90
وإرث عالمــة  هويــة  عــن  تعبــر  التــي 
جينيســيس المتألقــة بفضــل التصميم 
والفخامــة.  الراقــي  واألداء  المتفــوق 
نحــن نفخــر، كعالمــة تجاريــة مميــزة 
والتميــز  األناقــة  بتعزيــز  بتصاميمهــا، 
مــع إطالق G90 الجديدة، ونثق تماما 
بأن ســيارة G90 2020 ســتعزز مكانة 
عالمتنــا، وتدفعهــا نحــو الريــادة فــي 

عالم السيارات الفاخرة”.
البحريــن  فــي  جينيســيس  وعرضــت 

مــن  تعتبــر  التــي  المثيــرة،  النســخة 
وأكثــر منتجاتهــا طموحــا وفخامــة  أهــم 
G90، وتأتــي بتحديثــات منتصــف العمــر، 
للجيــل  مفصلــة  تجربــة  عملنــا  وســبق 
وتنافــس  القنــاة،  فــي  موجــودة  الحالــي 
جينيســيس G90 موديــل 2020 كل مــن 
مرسيدس بنز الفئة S، وبي إم دبليو الفئة 
 .LS 500 ولكــزس   ،A8 وأودي  الســابعة، 
فــوالذ   G90 جينيســيس  واســتخدمت 
 ،%  52 بنســبة  هيكلهــا  بنايــة  فــي  قــوي 
ولحــام الصــق للهيــكل بطــول 220 متــرا، 
إضافــة للحــام الليزر الجديــد على منطقة 
الســقف والصنــدوق الخلفــي، وهــذا يقلــل 
وزن الســيارة ويرفــع مــن اقتصادهــا فــي 
اســتهالك الوقــود ويخفــف الضجيج على 

الطريق، مع صالبة للهيكل أكثر وأقوى.
وتتميــز ســيارة G90 بمجموعــة متنوعــة 
مــن التقنيــات المتطــورة، والتــي تقدمهــا 
إعــادة  تــم  األولــى،  للمــرة  جينيســيس 
تصميــم الشاشــة المركزيــة مقــاس 12.3 
بوصة لتضمين واجهة مســتخدم برسوم 

جديــدة تتميز بشــعار جينيســيس باللون 
الشاشــة  وتوفــر  والنحاســي.  األســود 
األكبــر، التــي تتضمــن العديــد مــن المزايا 
المتكاملــة التــي تعمل باللمــس مع إمكان 
Apple Car�  االتصال باســتخدام أنظمــة

play وAndroid Auto، وظائــف متعــددة 
في وقت واحد باســتخدام ميزة تقســيم 
 G90 ســيارة  وتوفــر  المريحــة.  الشاشــة 
بيئــة داخليــة هادئــة بفضــل نظــام إلغــاء 
يعمــل  الــذي   ،)ANC( النشــط  الضوضــاء 
الســيارة  ركــوب  تجربــة  تحســين  علــى 
مــن خــالل تقليــل الضوضــاء واالرتجــاج 
باســتخدام تقنية الصوت الرائدة؛ لتقليل 
داخــل  فيهــا  المرغــوب  غيــر  الضوضــاء 

المقصورة.
بنظــام  جينيســيس  ســيارة  زودت  كمــا 
يتــم  الــذي  الفريــد  المتكيــف  التعليــق 
التحكــم بــه إلكترونيــا، مــا يوفــر تحكمــا 
سلســا ودقيقــا عالــي األداء، ويــؤدي إلــى 
عبــر  ودقــة  بسالســة  بالهيــكل  التحكــم 

مجموعة من الديناميكيات بأقل قدر من 
التنازالت لتجربة ركوب فائقة الراحة.

وتملــك هذه الســيارة الفاخــرة الكثير من 
قياســيا  المتوفــرة  والتقنيــات  األنظمــة 
منهــا، المكابــح المانعــة لالنغــالق، ونظــام 
trac� الجــر فــي  والتحكــم   االســتقرار، 

tion control، ووســائد هوائيــة أماميــة 
وخلفية وجانبية، ووســائد هوائية لركبة 
الســائق، ووسائد هوائية ســتائرية كاملة 
الحجــم، ونظــام تحذيري مــن االصطدام 
األمامــي مع الفرامل التلقائية في حاالت 
مــن  الســائق  تحذيــر  ونظــام  الطــوارئ، 
المســار،  النعــاس، ونظــام الحفــاظ علــى 
ونظام المساعدة في القيادة على الطرق 

الســريعة، ونظــام رصــد النقطــة العميــاء، 
حركــة  مــع  االصطــدام  تفــادي  ونظــام 
المــرور الخلفية، ونظام تفادي االصطدام 
األمامــي، ونظام المســاعدة على الخروج 
اآلمــن مثــل مــا قلــت كل هــذه األنظمــة 
الموديــل  فــي  ســتنادرد  تجــي  صــارت 

الجديد.
وتوفــر ســيارة G90 2020 تجربــة قيادة 
مستقرة مع نظام HTRAC الذي يكتشف 
ظروف الطريق بواسطة أجهزة استشعار 
مثبتــة علــى كل عجلــة، والمدمــج مــع مع 
نظــام التحّكم اإللكتروني باالســتقرار، ما 
يعزز ثبات السيارة على الطرقات الوعرة 

أو في الظروف الجوية السيئة.

تســتعد شــركة بي إم دبليو لطرح X7 الجديد في األســواق في مايو المقبل، وأوضحت 
الشــركة األلمانية أن الســيارة X7 الجديدة، التي تتربع على عرش موديالت SUV، تأتي 

بقاعدة عجالت بطول 3.11 متر، في حين يبلغ طولها بين المصدمين 5.15 متر.

المقصــورة  فــي  برحابــة  الســيارة  وتتمتــع 
الداخلية، إذ توفر مقاعد لـ 7 أشــخاص في 
3 صفــوف، فــي حين تتراوح ســعة تخزين 

بين 326 و2120 لترا.
X7 مجموعــة مــن  ويتولــى دفــع الســيارة 

محــركات البنزيــن والديــزل، التــي تغطــي 
كيلــووات/   195 بيــن  يمتــد  قــوة  نطــاق 
 265 حصانــا فــي الموديــل X7 30d و340 

كيلووات/  462 حصانا في الموديل
.X7 50i 

شــيفروليه بليــزر 2019 ســيارة جديــدة كليــا، لكــن االســم مألوف لكثير مــن الناس 
خصوصا أنه ارتبط بطرازات أخرى سابقة عديدة، ويعود تاريخه إلى الستينات.

اآلن، ينتقل اســم بليزر إلى سيارة “إس.
يو.فــي كــروس أوفــر” فــي محاولــة مــن 
الفجــوة فــي  لمــلء  الشــركة األميركيــة 

أسطولها بين اكوينوكس وترافرس.
بليــزر  تصميــم  فــي  يلفــت  مــا  وأكثــر 
اســتعارة  هــو  والخارجــي  الداخلــي 
تصميــم  مــن  ملحوظــة  فنيــة  لمســات 
شــيفروليه كمــارو خصوصــا المصابيــح 

األماميــة وفتحــات التهويــة بالمقصورة 
الداخلية.

المقعــد  إن  ترينــد  موتــور  موقــع  وقــال 
الخلفــي فــي بليــزر التــي تســع 5 أفــراد 
يؤخــذ  لكــن  ملحوظــة،  بدرجــة  رحــب 
رأس  بيــن  الفارقــة  المســاحة  عليهــا 
الراكب والســقف بالمقعد الخلفي عندما 

تكون مجهزة بسقف متحرك كبير.
 AMG GT كشــفت أخيــرا مرســيدس عــن ســيارتها الرياضيــة عاليــة األداء
R رودســتر التــي تحضــر أداء وقــوة شــقيقتها الكوبيــه إلــى عالــم الســيارات 

المكشوفة.

وتأتي AMG GT R رودســتر بتصميم 
شقيقتها AMG GT R نفسه، بالواجهة 
األماميــة والشــبك الخاص بها نفســها، 
الثانــي  النصــف  فــي  الفروقــات  تبــدأ 
الســيارة  تتخلــص  إذ  الهيــكل،  مــن 
لتتميــز بســقف  الســقف الصلــب؛  مــن 
قماشي قابل للطي. وكعادة السيارات 

المكشــوفة تحمل السيارات تدعيمات 
لتعويــض  الهيــكل  أســفل  إضافيــة 
 AMG GT R صالبــة الســقف. تحمــل
التيربــو  ثنائــي   V8 محــرك  رودســتر 
ينتــج 577 حصانــا، وبإمكان الســيارة 
ســاعة  كيلومتــرا/    96 ســرعة  بلــوغ 

خالل 3.5 ثانية.

بي إم دبليو تطرح X7 الجديدة

شيفروليه بليزر 2019

AMG GT R رودستر

فــاز طــراز كاديــالك XT4 الجديد في ســوق الشــرق األوســط للمركبات الرياضية متعددة االســتعماالت )SUV( الفخمة المدمجــة بجائزته البارزة 
األولى، إذ تم اختياره لحمل لقب “أفضل مركبة رياضية متعددة االستعماالت راقية مدمجة” خالل حفل توزيع “جوائز سيارة العام في الشرق 

األوسط” )MECOTY( للعام 2019، والذي أقيم أخيرا في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

لجنــة  عبــر  السادســة  بنســختها  الســنوية  الجوائــز  هــذه  وتميــزت 
التحكيم المتخصصة التي ضمت 19 صحافيا من قطاع السيارات 
اإلقليمي. وخضعت السيارات المرشحة للفوز بهذه الجوائز لعملية 
اختبار متعددة المراحل ســبقت اختيار المرشــحين النهائيين، ليتم 

بعدها منح الجوائز لمركبة واحدة فقط ضمن كل فئة.
وتشكل XT4 بداية للحملة الجريئة التي تمضي بها عالمة كاديالك 
وتقوم على طرح منتجات متعددة تتضمن 6 طرازات جديدة على 
مــدى عاميــن ونصــف العــام فقط، وتابعــت هذه الحملــة زخمها عبر 

إطالق طرازي XT6 وCT5 الجديدين من كاديالك.
وتعليقــا علــى هذا الفــوز، قال المديــر اإلداري لدى 

كاديــالك الشــرق األوســط كريســتيان 
الفــوز  جــدا  يشــرفنا  ســومر: 

بهــذه الجائــزة، خصوصــا أنه 
فــي  فقــط   XT4 إطــالق  تــم 
أواخــر العــام 2018 وأرســت 
خــالل هــذه الفتــرة القصيرة 

المعايير العالية ضمن فئة مركبات SUV المدمجة لما تتمتع به من 
عمالنيــة ومزايــا رياضيــة ومظهر وإحســاس راق كما هــي معروفة 
بــه كاديــالك. وإضافة إلى فوزها بالجوائز، بــدأت XT4 تلقى الكثير 
مــن االستحســان بيــن أوســاط العمــالء؛ نظرا إلــى تصميمهــا المعبر 
بكونهــا  تتميــز  وهــي  المتطــورة.  وتقنياتهــا  الرحبــة  ومقصورتهــا 
واثقــة جــدا مــن ناحية األداء علــى الطرقات؛ بفضــل علبة التروس 

األوتوماتيكية المتطورة من 9 سرعات.
وتســاهم الخطوط البسيطة والمصقولة بجذب العمالء، وهي تبرز 
األبعــاد القويــة لمركبــة XT4 وحضورهــا القوي. 
وتتمتــع جميع الطــرازات بإنارة متطورة 
والخلــف.  األمــام  فــي   LED نــوع 
ضمــن هــذا اإلطــار، تتميــز اإلنــارة 
 L حــرف  شــكل  علــى  العموديــة 
بكونهــا  كاديــالك  مــن  الحصريــة 
الوقفــة  يعــزز  ممــا  أفقيــا  ممــددة 

.XT4 العريضة والواثقة لمركبة

عاليــة وتكنولوجيــا  جــذاب  ومظهــر  رياضيــة  مزايــا 

SUV أفضل ... XT4 كاديالك

أعلنــت لكــزس عــن بيعهــا 10 مالييــن ســيارة، وهــو إنجاز بارز بعــد أداء مبيعات قوي فــي نهاية 2018، إذ حققت “لكزســط العديد مــن أفضل أهداف 
المبيعات حول العالم، كما أن العالمة الرائدة في إنتاج أول سيارة هجينة ذاتية الشحن في العالم في 2005 وتقديم أكبر مجموعة من الموديالت 

الكهربائية على مستوى العالم، قد تجاوزت 1.45 مليون مركبة هايبرد ذاتية الشحن مبيعة حول العالم.

وارتفعــت مبيعــات مركبــات لكــزس الهايبــرد 20 % تقريبــا فــي 2018 
مقارنــة بالعام الســابق، وهي نتيجــة تؤكد تراث الماركــة والتزامها تجاه 

المركبات الهجينة.
كمــا أعلنــت عن بيــع 698.3 مركبة حــول العالم خالل العــام 2018، األمر 
الــذي يمثــل زيادة بنســبة 4.5 % عن العــام 2017. واجتمعت المجموعة 
القويــة مــن الســيارات الفاخــرة الرائــدة مثــل RX وNX وLC وLS إلــى 
جانــب ســيارة ES الجديــدة كليــا وأول ســيارة UX على اإلطــالق لقيادة 

ماركــة أســلوب الحيــاة الفاخــرة العالمية إلــى أفضل عام 
لها بالمبيعات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس العالمي 
للكزس يوشــيهيرو ســاوا “تواصل 
حــول  الكبيــر  نموهــا  لكــزس 
العالــم وتوســيع نطــاق وجودهــا 
فــي األســواق الناشــئة فضــال عن 

تأكيد قوتها وقدرتها في األسواق 
الحاليــة. إن تركيــز الماركــة الواضح 

علــى تقديــم منتجــات رائعــة وتجربــة عمــالء مقدمــة مــن جانــب أفضل 
الوكالء سيدعم نموها العالمي للسنوات المقبلة”.

وتــم تدشــين لكــزس فــي العام 1989 بســيارة الســيدان الرائــدة وتجربة 
الضيافــة التــي ســاعدت في تشــكيل صناعــة الســيارات المتميــزة. وفي 
العــام 1998، قدمــت لكــزس فئة الكــروس أوفر الفاخرة بتدشــين لكزس 
RX. قدمت لكزس، الرائدة في مبيعات السيارات الهجينة الفاخرة، أول 
ســيارة هجينــة فاخــرة فــي العالم التــي باعت منــذ ذلك الحيــن أكثر من 

1.45 مليون سيارة هجينة.
وقامــت لكــزس، ماركة الســيارات العالميــة الفاخرة ذات 
والبراعــة  الجــريء  بالتصميــم  الراســخ  االلتــزام 
االســتثنائية واألداء الرائع، بتطوير 
احتياجــات  لتلبيــة  منتجاتهــا؛ 
ضيــوف  مــن  القــادم  الجيــل 
وهــي  العالميــة،  الفخامــة 
متوافــرة حاليا فــي أكثر من 

90 دولة حول العالم.

10 ماليين ســيارة مبيعــات العالمــة اليابانية في 2018

“لكزس” تحتفل بـ 30 عاما على العالمة

طارق البحار



الــســنــوي ــراث  ــ ــتـ ــ الـ ــان  ــرجـ ــهـ ــمـ لـ زائــــــر  آالف   10

كشف النجم العالمي دانيال كريج الذي اشتهر بشخصية جيمس بوند، في  «
تصريحات صحافية أن النجمة الفرنسية ليا سيدو سوف تشاركه بطولة 

النسخة الجديدة من فيلم جيمس بوند وقال كريدج إنه آن اآلوان أن يتحول 
دور “جيمس بوند” الشهير لدور نسائي، لتستطيع النساء لعب نفس التيمة. 

وكان كريدج أكد أنه يقدم شخصية “جيمس بوند”؛ من أجل المال فقط.

اختتم مهرجان التراث السنوي السابع والعشرين بعنوان “الخيل العربية” بتقديم أمسيات الفنون الشعبية المختلفة، عاكًسا بذلك حرص هيئة البحرين للثقافة واآلثار على إبراز 
التراث المسموع والموروث الشعبي األصيل، والذي يتخذ أشكاًل مختلفة باختالف مناسبات المجتمع البحريني. 

وخــال اليــوم األخيــر شــهد المهرجــان تقديــم 
فرقــة  إحداهــا  أدت  الشــعبي  للفــن  أمســيتين 
سامي المالود في الباحة األمامية من القلعة، إذ 
جذبــت اهتمــام الجمهور وتفاعله مــع فن الليوة 
الــذي تغّنت به الفرقة، صاحبتها رقصات بشــكل 
دائري أّداها فنانو الفرقة وسط حركات جسدية 
إيقــاع  مــع  تناغــم  فــي  معينــة  خطــوات  تتبــع 

الصرناي وصوت الطبل
الصغيــرة”  الرفــاع  “دار  فرقــة  واصلــت  بينمــا   
فــي المســاء تقديــم الفنــون البحرينية الشــعبية 
القديمــة؛ لتصنــع بهــا لحظات فــرح جميلة ُتطبع 
المهرجــان  وضــم  المهرجــان  زوار  ذاكــرة  فــي 
كذلك مســاحات عرض مختلفة تقّدم المنتجات 
المشــهورة فــي البحريــن منــذ القــدم جنًبــا إلــى 
جنــب مــع بعــض المنتجــات الحديثــة، لتعطــي 
الزائــر تجربــة ثريــة فــي المزج مــا بيــن الماضي 
والحاضــر، إضافة إلى المســاحة الخارجية التي 

تضم السوق والمقاهي التقليدية.
خيمــة  فــي  باألطفــال  الخــاص  الركــن   وفــي 
مهرجــان التــراث، تــم اســتقبال زوار المهرجــان 
الصغــار باأللــوان والرســم، إذ تلونــت وجوههــم 
بصــور جميلــة للخيــل العربيــة وعناصــر أخــرى 

مــن البيئــة البريــة المحليــة. إلــى جانــب “ركــن 
كتيــب  الهيئــة  طبعــت  حيــث  الحــر”  اإلبــداع 
يحمــل عنــوان ”الخيــل العربيــة” ويحتــوي علــى 
رسومات للتلوين ومعلومات مبّسطة عن الخيل 

واألدوات والمعدات التي ُتستخدم لها.
كما واصلت خيمة المهرجان تقديم ورش العمل 
لألطفال، فقد أقيمت اليوم ورشة عمل “صناعة 

دمية الخيل” تعلم األطفال من خالها أساســات 
واســتخدام  مبســط،  بشــكل  الدمــى  صناعــة 
بتحريكهــا  تســمح  بصــورة  لتعليقهــا  الخيــوط 
باليــد فــي عــروض الدمــى، إضافــة إلــى ورشــة 
عمــل أخــرى “رســم الخيــل علــى الحجــر” تعّرف 
األطفــال فيهــا على كيفية الرســم على الحجارة 
وطــرق التلويــن إلنشــاء أعمــال فنيــة مصنوعــة 

يدوًيا على أشــكال الخيــل العربية. وتعمد هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار علــى تنظيــم مهرجان 
التــراث الســنوي في معلم تاريخــي مختلف عن 
العــام الذي ســبقه؛ لتخلق بذلــك فرصة للجمهور 
التاريخيــة  المعالــم  هــذه  بزيــارة  يتمتــع  بــأن 

واالستماع بتراثها في ذات الوقت.
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٢٣
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تحــت عضــو المجلــس التنفيــذي فــي أبوظبــي رعايــة الشــيخ ســلطان بــن طحنــون 
آل نهيــان اختتــم مهرجــان العيــن الســينمائي فــي دورته األولى وســّلم هــو ورئيس 
المهرجــان عامــر المــري بحضــور مديــر المهرجــان هانــي الشــيباني والمدعوين درع 

“العين السينمائي” لألفالم الفائزة في المهرجان.

مــن  الثانيــة  الــدورة  أن  المــري  وأكــد 
المهرجان ســتكون في شهر يناير المقبل 
التــي  اإلماراتيــة  القيــادة  وشــكر   ،٢٠٢٠
منحــت العين الســينمائي الضــوء إلقامة 
المهرجــان في مدينة العيــن، الذي تزامن 
مــع “عــام التســامح” ومــا أفــرزه مــن قيم 
وتقاليــد راســخة فــي الثقافــة اإلماراتية 
ومــن ثــم عــادات متجــذرة ورثناهــا عــن 
اآلبــاء األجــداد، وحقق الفيلــم اإلماراتي 
“مســك” الجائــزة الكبــرى، ضمن مســابقة 
جائــزة  وحصــدت  اإلماراتــي”،  “الصقــر 

نــورا  الفنانــة  ممثلــة،  ممثــل/     أفضــل 
“والدة”،  فيلــم  فــي  دورهــا  عــن  العابــد 
وفــي مســابقة “الصقــر اإلماراتــي” للفيلم 
القصير، حقق جائزة أفضل فيلم للمخرج 
“ســرمد”،  فيلــم  عــن  الحميــري  عبــدهللا 
وفــازت الفنانــة فاطمــة الطائــي بجائــزة 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “مريم” 
وصــد فيلم “ضوء خافــت” للمخرج وليد 
الشــحي جائــزة أفضــل فكرة فيلــم، وفي 
حصــدت  الخليجــي”  “الصقــر  مســابقة 
الســعودية عددا كبيرا مــن الجوائز، ففي 
فئــة الفيلــم الطويل، ذهبت 
جائزة أفضل فيلم لـ “رولم” 
للمخرج عبد اإلله القرشــي، 
وحقــق محمــود الشــرقاوي 
عــن  ممثــل  أفضــل  جائــزة 
دوره فــي فيلــم “آخــر أيــام 
الســيرك” وفــي فئــة الفيلــم 
جائــزة  ذهبــت  القصيــر، 
أفضــل فيلم لـــ “قضية هند” 
للمخرجة دينــا ناجي، وفي 
للفيلــم  “الصقــر  مســابقة 
العربي واألجنبي” و”الصقر 
جائــزة  ذهبــت  المدرســي”، 
أفضــل فيلم عربي وأجنبي 
لـــ ”اســتبيان” للمخرجة هند 
فيلــم  وحصــد  عنبتــاوي 
طالــب  للمخــرج  ”مبــذر” 
الحمادي جائزة أفضل فيلم 

في “الصقر المدرسي”.
تحكيــم  لجــان  وقدمــت 
المهرجــان  مســابقات 
مــن  لــكل  تقديــر  شــهادات 
“تقاطــع  الوثائقــي  الفيلــم 
طــال  لوليــد  الصداقــة” 
أعــد  “لــم  وفيلــم  الدنــي، 

أكتم” للمخرجة مريم العوضي، وشــهادة 
تقدير لمحمد الحمادي عن فيلم “مسك”، 
شــهادة  البطيــخ”  “نــادي  فيلــم  وحصــد 
تقديــر لحرفيــة المونتــاج، للمخرج ياســر 
النيــادي، وتســلم المخــرج عبدهللا حســن 
أحمــد شــهادة تقديــر مــن لجنــة التحكيم 
عــن فيلــم “والدة”، ونــال الطفــل ســهيل 
عــن  التحكيــم  لجنــة  إشــادة  الجنيبــي 
دوره فــي فيلــم “مســك”، وفيلــم “قوانين 
اللعبــة” للمخــرج فهمــي فرحــات، وفيلــم 
أحمــد.  أحمــد حســن  للمخــرج  “وضــوء” 
البحرينــي  والفنــان  المخــرج  وأهــدى 
الشــاب حســين عبدعلي للبحرين شهادة 
الســينمائي  العيــن  مهرجــان  ختــام  فــي 
ضمــن ختــام فعالياته عن فيلمــه القصير 
“الســاعة 2:30 صباًحــا”؛ تقديــرا لقدرتــه 
البشــرية  النفــس  بأعمــاق  الغــوص  علــى 
وحرفيــة المخــرج في عكس المشــكات 

النفسية للشخصيات داخل الفيلم. 
يعيــش  شــاب  قصــة  الفيلــم،  ويحكــي 
حالــة مــن االرتباك في عاقتــه مع والده، 
صاحــب الوجاهــة االجتماعيــة الرفعيــة، 
ا وفاشــًا؛ لكونه لم  الــذي يــرى ابنــه شــقيًّ
يحقــق مــا كان يأملــه األب، فــي أن ينهي 
تعليمــه كمــا فعل بقيــة إخوتــه. وانطاًقا 
مــن ذلــك، تتطــور األحــداث، فــي قالــب 
األب  إصابــة  بعــد  خصوصــا  عاطفــي، 
بمــرض الســرطان، إذ ينتقــل للعــاج فــي 
الفيلــم  لتنتقــل بعدهــا أحــداث  الخــارج؛ 
لمســارات تنطلــق باتصــال هاتفــي يتلقاه 
والنصــف  الثانيــة  الســاعة  عنــد  االبــن 
صباًحــا، ولتصــل إلــى حــدود ما هــو أبعد 
فــي بنــاء الفكــرة والحبكة، وصــواًل ألخذ 
بعــض الجوانــب الرميزيــة، فــي تجســيد 
العاقــة الجدليــة بيــن الســلطة بمختلــف 
قبالــة  فــي  ومســتوياتها  مفاهيمهــا 

االعتراض عليها.
وأيضــا تــم تكريــم أعضــاء لجــان تحكيم 
بالمهرجــان  الرســمية  المســابقات 
واألجنبــي  العربــي  للفيلــم  الصقــر  وهــم 
والمدرسي” ويترأسها المخرج البحريني 
بســام الذوادي، وأعضاؤها أحمد سالمين 
مغربــي،  وميســاء  الفيلــي  ومنصــور 

ورئيــس لجنــة تحكيــم مســابقة “الصقــر 
وأعضاؤهــا  بشــرى،  الفنانــة  اإلماراتــي” 
محمــد  وإبراهيــم  الحســاوي  إبراهيــم 
الخليجــي”  “الصقــر  و  الكنــدي،  ومحمــد 
الديــن،  جمــال  هشــام  يترأســها  التــي 
وأعضاؤهــا ناصر الظاهر وخالد المحمود 

ومرلين سلوم.

ختام مهرجان العين السينمائي
صباًحــا”  2:30 “الســاعة  عــن  شــهادة  البحريــن  يهــدي  عبدعلــي  حســين 

طارق البحار
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ــا  ــ ــاهـ ــ تـــــــــم تــــــتــــــويــــــج الــــــمــــــلــــــك مـ
ــا أمــس  فــاجــيــرالــونــغــكــورن رســمــي
فـــي حــفــل مــهــيــب تــخــلــلــتــه مــراســم 
هندوسية وبوذية وتعهد خالله بأن 

يحكم بـ”استقامة”. 
ملك  عاشر  هــو  وفاجيرالونغكورن 
مـــن ســاللــة تــشــاكــري الــتــي تحكم 
1782. ووصــل  الــعــام  مــنــذ  تــايــلــنــد 
وفاة  عقب  عامين  قبل  العرش  إلى 
والده لكنه انتظر حتى انقضاء فترة 
الحداد الطويلة قبل أن يعين تاريخ 

تتويجه. 

األقــل حتفهم  على  12 شخصا  لقي 
في والية أوديشا بشرق الهند جراء 
 5 الــبــالد منذ  إعــصــار يجتاح  أقـــوى 
أعــوام قبل أن يتحرك أمس باتجاه 
الشمال الشرقي إلى بنغالدش حيث 
إجــالء  رغــم  آخــريــن   4 بحياة  أودى 
أكثر من مليون شخص إلى مناطق 
فاني  الــمــداري  اإلعــصــار  آمنة.وفقد 
بــعــضــا مــن قــوتــه بــعــد وصــولــه إلــى 
اليابسة يوم الجمعة وخفضت إدارة 
الحكومية  الهندية  الجوية  األرصــاد 
تصنيفه إلى ”منخفض جوي عميق“.

تتويج ملك 
تايلند رسميا

“فاني” يقتل 12 في 
الهند ويجتاح بنغالدش

السنة الحادية عشرة - العدد 3855 
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بقلوب راضية، ملؤها اإليمان بقضاء هللا وقدره، والتسليم إلرادته

تنعى عائلتي الشيباني واللنجاوي
فقيدتهم الغالية المغفور لها بإذن هللا تعالى

 نادية خادم عبدالملك الشيباني
 زوجة ابراهيم أحمد اللنجاوي

وشقيقة كل من رياض وبسام وخليفة
ووالدة كل من أحمد وعبدهللا ومحمد ونورة وخالد.

سيكون الدفان في تمام الساعة 9:00 من صباح اليوم االحد بمقبرة المحرق.
تقبل التعازي للرجال من بعد صالة العصر واليومين التاليين بصالة شيخان الفارسي بالرفاع الشرقي 

)بالقرب من مجمع The Walk( وللنساء بمنزل والد المغفور لها  رقم 3785 طريق 915 مجمع 809 
بمدينة عيسى بالقرب من صالة عائشة المؤيد لمدة 3 ايام فقط.

علما ان التعزية للرجال والنساء ستكون خالل شهر رمضان من الساعة 9:00 صباحا ولغاية صالة 
الظهر ومن بعد صالة التراويح ولغاية الساعة 11:00 مساء.

تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

حملة لتنظيف قاع البحر
األعــلــى  المجلس  أطــلــق 
لتنظيف  حــمــلــة  لــلــبــيــئــة 
ــبــحــر فـــي شــمــال  ــاع ال قــ
المياه اإلقليمية بالتعاون 
إم  بـــي  “إي  شـــركـــة  مـــع 
ــز الــبــحــريــن”  ــال ــن ــيــرمــي ت
لميناء  المشغلة  الشركة 
ــان  ــمـ ــلـ خـــلـــيـــفـــة بــــــن سـ
ــعــة إلحــــدى أكــبــر  ــاب ــت وال

الشركات العالمية في تشغيل الموانئ وبمشاركة 10 غواصين متطوعين.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس محمد بن دينة إن الحملة ضمن نطاق الحملة 
للبيئة  المتحدة  األمم  منظمة  أطلقتها  التي  نظيفة”  ”بحار  العالمية تحت شعار 

لحماية البحار من مخلفات البالستيك.
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