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صـــرح قــائــد خــفــر الــســواحــل بـــأن الــدوريــات 
ــل منطقة  ــبــحــريــة، أوقــفــت 3 قــــوارب داخـ ال
الحظر البحري، وبعد التأكد من اإلجــراءات 
الرسمية لألطقم والسفن وأجــهــزة السالمة 
البحرية فيها تبين أن مستخدمي القوارب لم 
يقوموا بتشغيل أجهزة التعرف اآللي المثبتة 
على القوارب واإلبحار دون األنوار المالحية.

وأشــــــار إلــــى مـــبـــاشـــرة اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
القانونية حيال المخالفين.

ــد مــجــمــوعــة من  ــان قــد تــم رصـ ــه كـ ــر أنـ وذكــ
ــوارب بواسطة المنظومة الــراداريــة في  ــق ال
مركز العمليات البحرية تــزاول اإلبــحــار في 
لبحرين  ا لمملكة  لغربية  ا لبحرية  ا لمنطقة  ا

داخل منطقة الحظر البحري.

ــأعــمــال مــديــر إدارة البعثات  ــقــائــم ب ذكـــرت ال
والملحقيات بوزارة التربية والتعليم فاطمة 
البوعينين أن الــــوزارة قـــررت عــدم تجديد 

ترخيص مكتب “آفاق” للخدمات التعليمية.
ــفــات التي  ــمــخــال وأشــــارت البوعينين إلـــى ال
ارتكبها المكتب ومنها عدم سداد رسوم عدد 

من الطلبة بإحدى الجامعات الروسية.

وأضافت أن عدًدا من الطلبة وأولياء أمورهم 
تقدموا بشكوى إلــى الــــوزارة ضــد المكتب؛ 
لعدم التزامه بتسديد رســوم دراســة أبنائهم 
ــدراســي  ــا، للفصل ال ــًب الــبــالــغ عــددهــم 31 طــال
ــدراســي الــجــاري بإحدى  الــثــانــي مــن الــعــام ال
جامعات موسكو، على رغم تسديدهم رسوم 

العام الدراسي كاملًة للمكتب.

بعد أن كشف موقع “فاليت رادار 24 دوت 
ــالت الجوية حول  ــرح كـــوم”، الـــذي يتتبع ال
العالم، وصــول طائرة قطرية حكومية إلى 
طهران، أقر وزير خارجية قطر الشيخ محمد 
ــارة غير معلنة  ــزي بن عبدالرحمن آل ثاني ب

وإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين.
ــر الخارجية القطري بعد الكشف  ــال وزي وق

ــع أجــنــبــيــة  ــواقـ عـــن زيـــارتـــه الــســريــة فـــي مـ
لوسائل إعالم محلية مبرًرا زيارته لطهران، 
ــرات  ــوت ــت ــزع فتيل ال ــن إن الـــدوحـــة تسعى ل

المتصاعدة في منطقة الخليج.
وحسب وسائل إعالم قطرية فإن زيارة وزير 
ــران تمت بعلم  ه ــ الخارجية القطري إلــى ط

الواليات المتحدة.

الدوحة تقر بـ “الزيارة السرية” لطهران“التربية” لن تجدد ترخيص “آفاق”إيقاف 3 قوارب بمنطقة الحظر البحري

المنامة - مباشر

ــزت األربـــاح المجمعة للبنوك  ــف ق
التجارية في البحرين المدرجة 
فـــــي الــــبــــورصــــة خــــــالل الـــربـــع 
األول مــن الــعــام الـــجـــاري لتبلغ 
 328.2 نـــار ) لــيــون ديـــ 123.6 مــ
يــون دوالر( مــدفــوعــة بنمو  لــ مــ
ــدة وتــحــســن البيئة  ــائ ــف أســعــار ال

التشغيلية.
وأظهرت بيانات جمعتها “البالد” 

ــاع الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة  ــطـ أن قـ
ــدرجــة فــي بــورصــة البحرين  ــم ال
التي تضم أهم البنوك التجارية 
األساسية العاملة في المملكة، قد 
ارتفعت أرباحه بنسبة 14 % في 
الربع األول من العام الجاري لتبلغ 
123.69 مليون دينار، وذلــك من 
111.22 مليون دينار في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.

ــت الـــبـــحـــريـــن زيــــــادة  ــ ــلـ ــ واصـ
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــســنــدات 
ــة خـــــــالل مـــــارس  ــ ــي ــ ــرك ــ ــي األمــ
3.4 % على  ــي بنسبة  ــاض م ــ ال

ــغ 914  ــل ــب ــت ــري، ل ــ ــه أســــــاس شــ
 884 ـ  ــ مليون دوالر، مقارنة ب
مليون دوالر قيمتها في شهر 

فبراير 2019.

أرباح البنوك الفصلية بالبحرين

استثمارات البحرين بالسندات األميركية

حسن علي خيار النصر األول“صنع بشغف” الليلة“العسكري السوداني” يعلق التفاوض79.1 مليون دينار لمركز المعارض الجديدإعادة قضية “خلية نائمة” للمرافعة
أعادت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الرابعة فتح باب المرافعة في 
واقعة انضمام شابين )18 و24 

عاما – أحدهما هارب( إلى جماعة 
إرهابية من ضمن الخاليا النائمة، 

بعدما كان مقررا النطق بالحكم 
أمس.

طرحت وزارة األشغال وشؤون  «
البلديات في جلسة مجلس 

المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصة لمشروع مركز المعارض 

والمؤتمرات في الصخير، تقدم إليها 
8 عطاءات أقلها بنحو 79.1 مليون 

دينار. 

اعتبرت قوى الحرية والتغيير  «
بالسودان، أمس الخميس، أن 

تعليق المجلس العسكري التفاوض 
بشأن المرحلة االنتقالية “مؤسف”. 
وتعهدت القوى بمواصلة االعتصام 

“بالقيادة العامة )لوزارة الدفاع( وكل 
ميادين االعتصام في البالد”.

تنطلق الليلة الفعالية السينمائية  «
البحرينية الشبابية “صنع بشغف” 

بتنظيم مركز عيسى الثقافي 
وبالتعاون مع شركة نوران بكتشرز 

مساء اليوم. وتعد أمسية “صنع 
بشغف” ليلة سينمائية رمضانية 

لالحتفاء بصناع األفالم الشباب.

قال مدير النشاط الرياضي بنادي النصر أسامة  «
حماد إن المدرب الوطني وابن النادي حسن علي 

يعد الخيار األول لقيادة الفريق األول خالل 
الموسم المقبل 2019/ 2020. وأشرف 
علي في الموسم الماضي على قيادة 

بني جمرة واستطاع تثبيت أقدام 
الفريق بدوري الدرجة األولى.
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تكريم سمو رئيس الوزراء تكريم للبحرين وشعبها

سمو رئيس 
الوزراء

المنامة - بنا

بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس  لقى  ت
اختيار  بمناسبة  التهاني  برقيات  من  مزيدا  خليفة  آل  لمان  س
العالمية، في سابقة هي  الصحة  منظمة  عالميا من  قائدا  سموه 
األولى من نوعها في تاريخ المنظمة. وأكد المهنئون أن االختيار 
تشهدها  التي  الكبيرة  بالنجاحات  ــا  دولــيًّ اعــتــراًفــا  ُيعد  لنوعي  ا
مملكة البحرين بفضل المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأضافوا أن تكريم سمو 
الــوزراء هو تكريم لمملكة البحرين وشعبها، وهو تتويج  رئيس 
بالوطن والشعب  البالد واالرتقاء  تنمية  لسموه في  البارز  لدور  ل

في جميع المجاالت، ال سيما في مجال الصحة.
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سموه يتلقى مزيدا 
من التهاني بمناسبة 

اختياره قائدا عالميا

“الصحة العالمية” تتّوج 
دور سموه في التنمية 

واالرتقاء بالوطن
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علي الفردان من المنامة
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مليون دينار

مليون دوالر

123
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خطط طوارئ وجاهزية تامة لمواجهة أي ظرف
ــة ــ ــاه واألدوي ــمــي ــواد الــغــذائــيــة وال ــم ــن ال ــمــخــزون الــكــافــي م ــر ال ــواف ت

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني، للوقوف على الجاهزية العامة من الناحيتين األمنية والمدنية والتأكد من المخزون اللوجستي في ظل ما تشهده 
األوضــاع فــي المنطقــة من مســتجدات متســارعة وتطــورات خطيرة، قد تؤثر على األمن واالســتقرار، وتســتوجب الجاهزية واليقظــة وأقصى درجات الحيطــة والحذر، ترأس  

رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، أمس، اجتماعا استثنائيا للجنة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

ــى أهمية  ــار رئــيــس الــلــجــنــة إلـ ــ وأشـ
تــأكــيــد جــاهــزيــة الــخــطــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــطـــوارئ واالســـتـــعـــداد لــمــواجــهــة 
ــقــدرة على  أي ظــرف استثنائي وال
ــادث،  ــي الــســريــع مـــن أي حــ ــاف ــع ــت ال
ــه لــديــنــا خــطــط مسبقة  خــصــوصــا أنـ
يــة للمخاطر تتم  نــ فــوفــة وطــ ومــصــ
مــراجــعــتــهــا وتــحــديــثــهــا وتــطــويــرهــا 
بــشــكــل مــســتــمــر، فــضــال عـــن إجـــراء 
العديد من التمارين الوطنية التي 
تــعــزز قــــدرات وإمــكــانــيــات الجهات 
ــتــعــامــل مــع األزمـــات  المعنية فــي ال

والكوارث. 
وأكـــــدت الــلــجــنــة تـــوافـــر الــمــخــزون 

الكافي من المواد الغذائية والمياه 
واألدوية من قبل الوزارات والجهات 
ــع وجــود اآلليات  المعنية، خاصة م

واالســـتـــعـــدادات الـــالزمـــة للتعامل 
ــارئ، كما تــم االطــالع  مــع أي أمــر طـ
على كل الخطط والخطط البديلة 

واالســـتـــعـــدادات الـــالزمـــة، ومـــا قد 
تتطلبه األحـــداث مــن حماية األمــن 

البيئي.

رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية

المنامة - وزارة الداخلية
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قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، أمس، إنــه يأمل أال تندلع الحرب مع إيران، وذلك ردا على ســؤال 
ألحد الصحافيين أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت األبيض، بشأن ما إذا كانت واشنطن في 

طريقها للحرب مع طهران.

وكان ترامب قد قال األربعاء، إنه “واثق” أن إيران 
“سترغب قريبا في إجراء محادثات” مع واشنطن، 

في تغريدة له على حسابه في “تويتر”.
بريطانيا رفعت  أن  نــيــوز”  “ســكــاي  رت شبكة  ـ ـ ـ وذك
مستوى التأهب لقواتها ودبلوماسييها في العراق، 

نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران.
بــضــرورة  النجف  فــي  الدينية  لمرجعية  ا ت  ــ ه ــ ووّج
ــي األمــيــركــي  ــرانـ ابــتــعــاد الـــعـــراق عــن الـــصـــراع اإليـ
“واتخاذ سياسة النأي بالنفس امتثااًل لرغبة الشعب 

العراقي بعدم زجه في أي صراعات”.

المنامة - بنا

ــعــهــد نـــائـــب الــقــائــد  ــي ال ــ ــال ول قــ
ــرئــيــس  األعـــلـــى الــنــائــب األول ل
مجلس الـــوزراء صاحب السمو 
يــر سلمان بــن حمد  الملكي األمــ
آل خليفة إننا اليوم أمام مرحلة 
لـــة تحفيز  ــب مــنــا مـــواصـــ ــل ــط ــت ت
ــتــقــنــيــة في  ــنــيــة ال ــب مـــقـــومـــات ال
مختلف القطاعات االقتصادية 

ذات األولوية.
وأكد سموه لدى زيارته لعدد من 
المجالس الرمضانية استمرارية 

ــيــات الــحــديــثــة  ــتــقــن تــوظــيــف ال
والمتطورة والعمل على تكريس 
مفهوم االقتصاد النفطي الذكي 
والتحول من االقتصاد النفطي 
إلـــى االقــتــصــاد الــنــفــطــي الــذكــي 
بالنفع على اقتصادنا  بما يعود 
ــن تنافسيته،  ــزز م ــع ــوطــنــي وي ال
ــن الـــفـــرص  ــ ــدا مـ ــ ــزيـ ــ ــر مـ ــ ــوفـ ــ ويـ
االســتــثــمــاريــة، ويــخــلــق وظــائــف 
نوعية واعـــدة للمواطنين تلبي 

تطلعاتهم.

تكريس مفهوم االقتصاد النفطي الذكي ترامب: آمل أال تندلع الحرب مع إيران
ــراق ــي العـ ــا فـ ــد لقواتهـ ــتوى التهديـ ــع مسـ ــا ترفـ بريطانيـ

عواصم ـ وكاالت

الرئيس األميركي في حديقة البيت األبيض أمس )أ ف ب(

)02(

سمو ولي العهد يزور مجلس عائلة المسلم

الــدفــاع السعودي األمير خالد بن  نائب وزيــر  دد  شــ
سلمان، على أن الهجوم الحوثي على محطتي الضخ 
استنزاف  هــو  النفطية  “أرامــكــو”  لشركة  تين  ع ب ا ت ل ا

للجهود السياسية الحالية في األزمة اليمنية.
ال نائب وزيــر الدفاع السعودي أمــس الخميس  وقــ
فــي موقع  الرسمية  لــه على صفحته  دة  ــ ري ــ غ ــ ت ي  ــ ف

ــواصــل االجــتــمــاعــي )تــويــتــر(: “إن مــا قــامــت به  ــت ال
المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم 
إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو 
السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة 
ــران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، ال  إي

لحماية المواطن اليمني كما يدعون”.

السعودية: الحوثيون جزء ال يتجزأ من الحرس الثوري

)14(



17 مايو 2019 الجمعة
12 رمضان 1440

الصباح األحمد  جابر  الشيخ  جسر  بافتتاح  تهنئته  على  داً  ر

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير الكويت

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر جوابية من 
أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة أخيــه الشــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، وذلك ردا على برقية سموه 
لــه بافتتــاح جســر الشــيخ جابــر األحمــد  المهنئــة 

الجابر الصباح، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األخ األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة حفظه هللا
رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

تلقينا بالتقدير برقية ســموكم الكريمة التي عبرتم 
فيهــا عــن تهنئتكــم لنا بافتتاح )جســر الشــيخ جابر 

األحمد الجابر الصباح طيب هللا ثراه(.
مــا  علــى  الشــكر  خالــص  عــن  لكــم  نعــرب  إذ  و
ضمنتموها من مشاركة أخوية من سموكم بمشاعر 
الفرحة واالبتهاج بتدشــين هذا المشــروع الحيوي 
والبارز، لنسأل المولى تعالى أن يديم على سموكم 

موفــور الصحة والعافية، ويحقــق لمملكة البحرين 
الشــقيقة وشــعبها الكريم كّل الرقــي واالزدهار في 
ظل القيادة الحكيمة ألخينا صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن 

الشقيقة.
وتقبلوا سموكم خالص التقدير.

صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراءسمو أمير دولة الكويت

local
@albiladpress.com

المحرق - جمعية المحرق الخيرية

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحــرق الخيريــة 
صالح بن محمد بن جاســم بوحســن، وذلك بمناســبة اختيار ســموه كقائد 

عالمي من منظمة الصحة العالمية، هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

وبعد:
يســرني ويشرفني يا صاحب السمو 
باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن 
جميــع أعضاء مجلــس إدارة جمعية 
المحــرق الخيريــة وجميــع منتســبي 
الجمعيــة أن أرفع إلى مقام ســموكم 
أســمى   - هللا  حفظكــم   - لكريــم  ا
آيــات التهانــي والتبريكات بمناســبة 
مــن  عالمــي  كقائــد  تكريــم ســموكم 
منظمــة الصحة العالمية، داعًيا دومًا 
المولى العلي أن يســبغ على سموكم 
موفور الصحة والعافية وأن يحفظ 

سموكم ذخرا لهذا الوطن العزيز.
معربين لســموكم عن فخرنا الشديد 

الوطنــي  بالــدور  البالــغ  اعتزازنــا  و
الجليــل الــذي يقــوم به ســموكم في 
فــي  والمجــاالت  األصعــدة  ــتى  ش
ظل سياســتكم الحكيمة والرشــيدة 
ـا جعلــت المملكــة مركــزاً عالميــاً  ممـ

متقدمًا.
ســائالً هللا العلــي القديــر أن يشــمل 
وأن  وعنايتــه  برعايتــه  م  ك و م ـ ـ س
المديــد الســتكمال  العمــر  ب م  ـ يمتعكـ
منظومــة النهضة ومواصلة مســيرة 
االزدهــار والرخــاء لضمان مســتقبل 
مزدهــر وآمــن مســتقر لجميــع أبنــاء 

هذا الشعب الوفي.
الداعي لكم بطول العمر.

جمعيــة  ة  ر ا د ا س  ـ ـ ل ج م س  ـ ـ ي ئ ر
المحرق الخيرية 

صالح بن محمد بن جاسم بوحسن

 سمو رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة “المحرق الخيرية”

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة 
الــمــلــك هــــارالــــد الـــخـــامـــس ملك 
مملكة النرويج، وذلــك بمناسبة 

اليوم الوطني لبالده.
ــه فيها عــن أطيب  ــت أعـــرب جــالل
ــيــاتــه لـــه بــمــوفــور  ــمــن تــهــانــيــه وت
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

ملك النرويج
02

المنامة - بنا المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان ال خليفــة برقية 
تهنئــة مــن رئيس المجلس التنفيــذي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد، 
وذلك بمناســبة اختيار ســموه كقائد عالمي من منظمة الصحة العالمية. وفيما يلي نص 

البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. وبعد
أتشــّرف باألصالــة عــن نفســي وباإلنابــة عن 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر  أعضــاء المجلــس 
لنقابــات عمــال البحرين، أن أتقّدم لســموكم 
بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تكريم 
كقائــد  لســموكم  العالميــة  الصحــة  ظمــة  ن م
عالمــي، فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا 
فــي تاريخ المنظمة، وحدث رفيع المســتوى 
ســيحضره رؤســاء دول وحكومات ووزراء 
الصحــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة 

والبالغ عددها 194 دولة.

الكبيــر وغيــر المســبوق  التكريــم  ذا  ـ  إن هـ
مملكــة  أن  يؤكــد  الدولــي  ى  و ت ـ ـ س م ل ا ى  ـ ـ ل ع
البحريــن قــد حباهــا هللا بشــخصية متفــردة 
مثــل ســموكم كقائد لمســيرة نهضــة وتنمية 
مســتمرة منــذ عقــود، يلمســها الجميــع فــي 
مملكتنــا الغاليــة فــي كافــة مناحــي الحيــاة، 

وليست الصحة فقط.
ـهادة وذلــك التكريــم فــي  ـذه الشـ ـن هـ ولكـ
مجــال الصحة، لهو أحد االعترافات الدولية 
بمــا أنجزتمــوه للمواطنيــن علــى صعيــد رفع 
مستويات الرعاية الصحية في البالد ألعلى 
مرتبة في المنطقة، والحرص على استدامة 
الخدمــات الصحيــة وفــق أرقى الممارســات 
التــي يعلمهــا الجميــع فــي البحريــن، وأكدت 

عليها المنظمات الدولية ذات الصلة.

ـي  رة فـ ـ ـ الكبي ـموكم  ود سـ ـ د كان لجهـ ـ قـ ول
مجــال الصحــة األثــر الواضــح لمــا حققتــه 
مملكــة البحريــن في ســبيل تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة وفــي مقدمتهــا الصحة 
التــي تعتبــر أبــرز محــور يحافــظ لإلنســان 
علــى قدرتــه لتحقيــق جميــع تطلعاتــه ورفع 

مستواه المعيشي.
وإذ نتقــدم بخالــص التهنئــة لمقــام ســموكم 
الكريم، نتشــرف بأن نهنئ كل إنسان يعيش 
علــى أرض مملكتنــا الغالية على ما يتمتع به 
من خدمات على أعلى مســتوى في المجال 
الصحــي، وأن تكون مملكة البحرين نموذجا 
يحتــذى بــه فــي العالــم أجمــع، ســائلين هللا 
ا نفخر  تعالــى أن يجعلكــم دوًمــا قائــًدا عالميًّ
بإنجازاتــه ونشــهدها متحققــة علــى أرض 

الواقع.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي

لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئة مــن رئيس 
المكتــب السياســي بجمعيــة ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، وذلك بمناســبة اختيار ســموه كقائد عالمي 

من منظمة الصحة العالمية. وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضــرة صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..

ســموكم  تكريــم  بمناســبة  خــٍر  ف ل  ك ـ ـ ب ي  ن ف ر ـ ـ ش ي
الختياركــم قائــدًا عالميــًا في ســابقة هــي األولى من 
نوعها في تاريخ منظمة الصحة العالمية، األمر الذي 
يعتبــر انجــازًا متميــزًا لمملكــة البحرين متمثــالً بهذه 
الســابقة العالميــة وهــي تجســيد لمضمــون دوركــم 
الريــادي بكافــة قطاعــات ومجــاالت التنميــة بوطننــا 

الغالي.
إن اختيار سموكم قائدًا عالميًا بهذا المجال الحيوي 
وبهذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه العالم تحديات 
صعبة بمجال الرعاية الصحية، لهو انعكاس له مغزى 
دولــي بمــا يعبــر عنــه مــن مكانــة ســموكم، يأتــي هذا 

اإلعــالن العالمــي عرفانــًا بإســهاماتكم المتميــزة فــي 
المجــال التنموي ودوركم الرائد في التنمية الشــاملة 
والنهضــة الحضاريــة وعلــى رأســها المجــال الصحي 
الذي يعتبر قاعدة نمو المجتمعات ورمز تقدمها وهو 
تأكيــد بــأن دور ســموكم عالمــة بــارزة ومثــاالً يتطلع 
إليــه المشــتغلون فــي هــذا الحقــل الحيــوي وشــهادة 
جديــدة تضــاف إلــى قائمــة الشــهادات الدوليــة التي 
اعترفــت بدوركم الرائد في كافة المجاالت التنموية 
ممــا حدا بالعديد مــن المنظمــات والفعاليات الدولية 
ـتلهمه  اً تسـ ـ ـم الــدؤوب نبراسـ ـذ مــن عملكـ أن تتخـ

المجتمعات في النهوض بالتنمية.
ـذي يضــاف لسلســلة  ـ ل ا د  ـ ر الجديـ ـ ذا التقديـ ـ إن هـ
التقديــرات اإلقليميــة والدوليــة يــا صاحــب الســمو 
يدفعنــا لالعتــزاز والفخــر لنا في البحرين برفع أســم 
ـة ويعكــس  ـل الدوليـ ـة فــي المحافـ ا الغاليـ ـ مملكتنـ
بالوقــت ذاته دوركم البارز علــى الصعيد الدولي وما 

يشــكله مــن مكانــة اســتحقت كل هــذا التكريــم الذي 
يشعرنا بالفرح.

اســمح لــي يا صاحب الســمو أن أعبر بهذه المناســبة 
عــن اعتزازنــا وتقديرنــا فــي جمعيــة ميثــاق العمــل 
الوطني التي يكن أعضاءها كافة لسموكم كل الحب 
والتقدير ويسعدهم كل ما تحققونه من مكانة عالية 

يعود خيرها على البحرين وطنًا وشعبًا.
إننا في الجمعية نعبر لكم عن ســعادتنا بهذا التكريم 
الذي هو شرف لبالدنا ونبارك هذا االنجاز الذي جعل 
البحرين نموذجًا للدولة الحديثة التي تحتل مكانتها 

بين األمم بفضل جهودكم المتواصلة.
وإذ نبــارك لســموكم هــذا االنجــاز أنمــا نبارك ألنفســنا 
ـة المتميــزة بفضــل جهودكــم  ـذه المكانـ ـعبنا هـ ولشـ

المتواصلة.
ـًا نســأل هللا التوفيــق والســداد لســموكم وأن  ختامـ
يحفظكــم ذخــرا لهذا البلد وشــعبه للمزيد من العطاء 

وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة.
 

احمد جمعة
رئيــس المكتــب السياســي بجمعيــة ميثــاق العمــل 

الوطني

يعقوب: أثر واضح  لجهود سموه في تحقيق أهداف التنمية جمعة: تقدير يضاف لسلسلة اإلنجازات اإلقليمية والدولية

اعتراف دولي بجهود استدامة الخدمات الصحية “الميثاق” تعتز بتكريم سمو رئيس الوزراء

ــات الــكــبــيــرة ــاح ــج ــن ــال ــراف دولــــي ب ــتـ ــي اعـ ــوع ــن زيـــنـــل: االخــتــيــار ال
تكريم سمو رئيس الوزراء تكريم للبحرين وشعبها

بعثــت رئيــس مجلــس النواب فوزية زينل أســمى آيــات التهاني 
األميــر  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس  والتبريــكات 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بمناسبة اختيار سموه كقائد 
عالمــي مــن منظمــة الصحة العالمية، في ســابقة هــي األولى من 

نوعهــا فــي تاريخ المنظمة، مؤكدة أن هذا االختيار النوعي ُيعد 
ا بالنجاحات الكبيرة التي تشــهدها مملكة البحرين  اعتراًفا دوليًّ
بفضل المشــروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة.  وأكــدت رئيــس مجلــس النــواب 
أن التكريــم لســمو رئيــس مجلــس الــوزراء هــو تكريــم لمملكــة 

البحريــن وشــعبها، وهــو تتويــج للــدور البارز لســموه فــي تنمية 
البالد واالرتقاء بالوطن والشــعب في جميع المجاالت، ال ســيما 
فــي مجــال الصحة، خاصــة وأنه كان لســموه الفضل بتوجيهاته 
الســديدة في المستوى المتقدم للمستشفيات والمراكز الصحية 

والكوادر البشرية في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

الصالح: عطاء سموه يثبت للعالم السياسة الحكيمة والرؤية النيرة
الجميع يعتز ويفخر بما يبذله سمو رئيس الوزراء

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة من رئيس مجلس الشــورى علي 
الصالح؛ بمناســبة اختيار ســموه قائدا عالميا من منظمة الصحة 
العالميــة. ضمنهــا أســمى آيات التهانــي والتبريكات لســمو رئيس 
الوزراء. وأكد رئيس مجلس الشورى في برقيته أن هذا التقدير 

الدولــي الرفيــع لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء يعــد 
اعتراًفــا منظمــة الصحــة العالميــة بدور ســموه فــي تفعيل جهود 
المنظمــة الراميــة لتحقيــق أهدافها وإنجاز الرســالة التي تســعى 
إليهــا والوظائــف التي تؤديها، إضافة إلى إيمان ســموه بالرســالة 

السامية واإلنسانية التي تحملها منظمة الصحة العالمية.
وأكــد رئيــس مجلــس الشــورى أن الجميع يعتز ويفخــر بما يبذله 

ســمو رئيــس الــوزراء مــن جهــد ومــا يقدمه مــن عطــاء؛ من أجل 
رفعــة مملكــة البحريــن وشــعبها، وهــو مــا يثبــت للعالــم بأســره 
السياســة الحكيمــة والرؤيــة النيرة لســموه، ســائال المولــى العلي 
القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الوزراء لمواصلة مسيرة 
الخيــر والنمــاء فــي مملكتنــا الغاليــة فــي ظــل القيــادة الحكيمــة 

لحضرة صاحب الجاللة الملك.

المنامة - بنا

اختيار سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا فخر للقطاع الصحي
الصالـــح: اعتـــراف دولـــي بمـــا حققتـــه البحريـــن بفضـــل نهـــج ســـموه

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، برقية 
تهنئــة مــن وزيــرة الصحة فائقة الصالح، وذلك بمناســبة اختيار ســموه كقائد عالمي 

من منظمة الصحة العالمية، هذا نصها:

حضــرة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ـة.. رئيــس  ـلمان آل خليفـ ـة بــن سـ خليفـ

الوزراء الموقر
حفظكم هللا ورعاكم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، 

أطيــب  لســموكم  نرفــع  أن  ا  ـ ـ ن ل ب  ـ ـ ي ط ي  
والتبريــكات  هانــي  ت ل ا ت  ا ـ ـ ي آ ى  م ـ ـ س أ و
لمقامكم الكريم الختيار سموكم حفظكم 
هللا ورعاكــم للتكريــم مــن قبــل منظمــة 
عالمــي، وهــي  كقائــد  ة  ـ ـ مي ل عا ل ا ة  ـ الصحـ
الســابقة األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ 

منظمــة الصحــة العالميــة، خــالل الحــدث 
الرفيــع المســتوى والــذي ســيعقد بمقــر 
المنظمــة في قصر األمم المتحدة بجنيف 
بحضــور رؤســاء دول وحكومات ووزراء 
الصحة من الدول األعضاء في المنظمة.

سيدي صاحب السمو، ، 
إن تكريم سموكم من قبل منظمة الصحة 
العالميــة هــو اعتراف دولي مهم وشــهادة 
عالميــة بما حققته مملكة البحرين بفضل 
نهــج ســموكم مــن إنجــازات فــي المجــال 
الصحــي، وحــرص ســموكم علــى ضمــان 
تطبيــق أفضل المعاييــر الصحية وتقديم 
مســتويات عالية ومســتدامة من الرعاية 

الصحية للمواطنين والمقيمين.
 واســمحوا لــي يا صاحب الســمو في هذا 
المقــام أن أعّبــر عــن فخرنــا بهــذا اإلنجــاز 
ـر  ـد الــذي يعكــس التأثيـ الدولــي الجديـ
ـهامات  ـع إلسـ ـي الواسـ ـدى العالمـ والصـ
ســموكم، والــذي يعــد حدًثــا فريــًدا فــي 
تاريــخ المنظمــة، وفخرا للقطــاع الصحي 
بمملكــة البحريــن بســموكم الكريــم كقائد 
عالمــي لــه إســهامات عظيمــة فــي مجــال 
الصحــة، ومــا تمتلكــه ســموكم مــن رؤى 
ـادرات حققــت  وأفــكار وسياســات ومبـ
نجاحــات وإنجــازات لتكون نمــاذج لدول 

العالم أجمع.

سيدي صاحب السمو، ، 
 إن هــذا التقديــر الدولــي الرفيــع يعكــس 
اعتراًفــا من قبل منظمــة الصحة العالمية 
بــدور ســموكم الرفيــع فــي تفعيــل جهــود 

المنظمــة الرامية لتحقيق أهدافها وإنجاز 
الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي 

تؤديها.

لــدور  نكــّرر تهانينــا وتقديرنــا  ــا،  ًم  وختا
ســموكم الرائــد ومــا أخذتم علــى عانقكم 
مــن تطوير مملكة البحرين وحمل رســالة 
ومتابعــة  باهتمــام  ة  ـ ـ م و ك ح ل ا ر  ـ ـ ي و ط ت
وخصوًصــا في المجــال الصحي، وتطوير 
المنظومــة الصحيــة ووضع اســتراتيجية 
إلصالح وتطوير النظام الصحي بالتوافق 
ـة العالميــة.  ـة الصحـ ـداف منظمـ ـع أهـ مـ
ا وفخًرا  حفظكــم هللا ورعاكم وأبقاكم عزًّ
لمملكــة البحريــن فــي ظــل العهــد الزاهــر 

لصاحب الجاللة ملك مملكة البحرين.

فائقة بنت سعيد الصالح
وزيرة الصحة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
برقية تهنئة من إدارة مجلس االتحاد الدولي، وذلك بمناسبة اختيار سموه كقائد 

عالمي من منظمة الصحة العالمية. وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضــرة صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه
ـة هللا وبركاتــه  ـم ورحمـ ـالم عليكـ السـ

وبعد..

عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  الــة  ص أل ا ب  
إدارة مجلــس االتحــاد الدولــي نتقــّدم 
إلى مقام ســموكم بأســمى آيات التهاني 
والتبريــكات الختيــار ســموكم كقائــد له 
إســهامات عظيمــة فــي مجــال الصحــة 
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
ســابقة هي األولى من نوعها في تاريخ 

المنظمة.
إلــى  نشــير  أن  نــود  لمناســبة  ا ذه  ـ ـ ه  وب
الشــخصي  هامات ودعــم ســموكم  ـ إسـ
لتنميــة  وبرامجــه  لــي  و د ل ا د  ا ـ ـ ح ت ال ل
الــدول  بعــض  فــي  رية  ـ بشـ ل ا رد  وا ـ ـ م ل ا
اإلفريقيــة محدودة المصادر والتي كان 

لها األثر البالغ في وضع مملكة البحرين 
واالتحاد الدولي على خارطة العالم.

كمــا أن دعمكــم المســتمر مّكــن االتحــاد 
الدولــي مــن نشــر العديــد مــن البحــوث 
العلميــة والتــي تــم توثيقها فــي الكتاب 
الرسمي الســنوي لالتحاد وبالتعاون مع 

بعض الجامعات العالمية.
 ويتذكــر مجلس اإلدارة رعاية ســموكم 
للمؤتمــرات الدولية التي عقدها االتحاد 
فــي مملكــة البحريــن، متمنين لســموكم 
ـن  ًدا مـ ـ ـة ومزيـ ـة والعافيـ دوام الصحـ

النجاحات.

حفظكم هللا ورعاكم وسّدد على طريق 
الخير خطاكم،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

د. إبراهيم خليفة الدوسري
رئيس مجلس اإلدارة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة “االتحاد الدولي”



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
أبنــاء  أن  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
البحريــن هــم األســاس الــذي يعتمــد عليهــم الوطن 
فــي مواصلــة النمــاء والتطويــر لتحقيــق األهــداف 
التنموية المنشــودة، وقال سموه نقدر عزم والتزام 
المواطنيــن كشــركاء فــي نهضــة البحريــن ورفعتها 
وتقدمها، مقدما شــكره لهم على وقوفهم دوما إلى 
جانــب وطنهــم لمواصلــة تخطــي التحديــات كافــة 

التي تواجه المملكة.
 وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن واســتمرارا 
للنهــج الــذي اختطــه عاهــل البــالد صاحــب الجاللة 
الملــك الوالــد حمــد بــن عيســى آل خليفــة، تواصــل 
علــى صعيــد  تطويــر  مــن  تحقــق  مــا  علــى  البنــاء 
تنميــة كل القطاعــات، بمــا يخــدم أهــداف التنميــة 

المستدامة.
ونــوه ســموه بأهميــة مواصلــة العمــل علــى تنويــع 
االقتصــاد البحرينــي وخلــق مزيــد مــن القطاعــات 
الواعدة بما يســهم في زيادة النمو الذي يعود نفعه 
على الوطن والمواطنين، مؤكدا أن المملكة تســعى 
دائمــا نحــو تنميــة إيراداتها غيــر النفطية من خالل 
اســتمرارية العمــل على وضــع البرامــج والمبادرات 
التــي تهــدف إلــى زيادة هــذه اإليــرادات بما يســهم 
لصالــح  وتوجيهــه  اإليجابــي  النمــو  تحقيــق  فــي 
المواطنيــن، وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص النوعيــة 

الواعدة أمامهم.
جــاء ذلــك لــدى زيــارة ســموه أمــس يرافقــه ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفة إلى 
مجلــس ســمو الشــيخ إبراهيم بــن حمــد آل خليفة، 
ومجلس عائلة المســلم، ومجلس عائلة آل محمود، 
ومجلــس وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنواب 

غانم البوعينين.

وقــال ســموه إننــا اليــوم أمــام مرحلــة تتطلــب منــا 
فــي  التقنيــة  البنيــة  مقومــات  تحفيــز  مواصلــة 
األولويــة،  ذات  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
وهو ما يجب أن نســعى إليه من خالل اســتمرارية 
توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة والعمل على 
تكريــس مفهوم االقتصــاد النفطي الذكي والتحول 
من االقتصــاد النفطي إلى االقتصاد النفطي الذكي 
بمــا يعــود بالنفع علــى اقتصادنا الوطنــي ويعزز من 
تنافســيته، ويوفــر مزيدا من الفرص االســتثمارية، 
ويخلــق وظائــف نوعيــة واعــدة للمواطنيــن تلبــي 
تطلعاتهــم. ولفــت ســموه إلــى أن المملكــة دشــنت 
العديد من المشــاريع التنموية الكبرى التي أسهمت 

فــي رفــد المنظومــة التنموية الشــاملة، وعززت من 
وتيــرة النمــو واســتدامته، بمــا يصــب فــي خدمــة 
الوطــن والمواطنيــن. وأضاف ســموه أن التوجهات 
الحالية ترتكز على األســس الراســخة لمبادئ رؤية 
البحريــن االقتصاديــة 2030، الراميــة إلــى مواصلة 
تعزيــز االســتدامة الماليــة وتوجيــه كل اإلمكانــات 
لضمان االســتخدام األمثل للمــوارد والحفاظ عليها 
واســتمراريتها بشــكل إيجابــي ينعكــس أثــره علــى 
البيئــة  مقومــات  تحفيــز  علــى  والعمــل  المواطــن، 
االقتصاديــة والتشــريعية المالئمــة بمــا يوفر مزيدا 
مــن الفــرص االســتثمارية المســتدامة فــي مختلف 

القطاعات ويسهم في تعزيز النمو االقتصادي.
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 إن ما تحقق في مسيرتنا التنموية الشاملة كان نتاج 
تطلعات جاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي 

ترجمها ميثاق العمل الوطني الذي قال فيه المواطنون 
الكرام كلمتهم التي توافقت مع الرؤية الملكية السامية.

ما تحقق من منجزات للمملكة يؤكد صحة التوجه الذي 
نسير نحوه مستندين على مبادئ ميثاق العمل الوطني 

ورؤية البحرين 2030 وبرامج ومبادرات وطنية طموحة.

العمل مستمر لتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتمكينها بتوفير فرص نوعية واعدة تسهم في رفد النمو 

االقتصادي المباشر وتوجيهه لصالح المواطنين.

الشكر والتقدير لكافة المواطنين على ما يقدمونه من عطاٍء 
كبير من أجل البحرين، والذين أثبتوا أنهم على قدر الواجب 

والمسؤولية في مواجهة كافة التحديات.

المملكة أثبتت مقدرتها في تجاوز مختلف التحديات ومن 
بينها التحديات المالية بفضل التفاف أبنائها المخلصين، 

وجهودهم المستمرة نحو رفعة اسم البحرين عاليًا بالمحافل 
المختلفة في كافة المجاالت . 

مواقف األشقاء في السعودية واإلمارات والكويت مشرفة 
ودعمهم المستمر لجهود التنمية في مملكة البحرين يعكس 

عمق االرتباط األخوي المتين الذي يجمعنا ويدعم التكامل 
المشترك.  

التعاون البّناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم 
في إقرار العديد من التشريعات والقوانين بما يخدم 

المسيرة التنموية الشاملة. 

المواطن هو األساس الذي من أجله توضع االستراتيجيات 
والخطط وتنفذ العمليات التنموية المختلفة، والذي نحرص دومًا 

على استفادته المباشرة منها وخلق الفرص النوعية أمامه.

مواصلة العمل لتنويع االقتصاد الوطني وخلق المزيد من 
القطاعات الواعدة.

شهر رمضان فرصة لتجديد القيم اإلنسانية والروحية 
وتعزيزها.

المجالس الرمضانية تسهم في تنمية العالقات بين 
أبناء المجتمع البحريني الواحد وتجسد معنى التكافل 

الحقيقي نحو بناء وطن قوي مزدهر.

قيم التواصل والتراحم بين أبناء المجتمع قيم نشأنا 
عليها ويرسخها نهجًا جاللة الملك المفدى حفظه الله 

ورعاه.

البحرين تسير على نهج عاهل البالد المفدى في تكريس 
الوسطية والتسامح والتعددية.

ثوابتنا الوطنية التي توافق عليها أبناء البحرين هي 
المرتكز الذي ننطلق منه جميعًا نحو مواصلة البناء 

والتطوير.

زيـــارات
صاحب السمو الملكي األمير

 سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء

للمجالس الرمضانية

BahrainCPNews@#مجالس_رمضانية

بقلوب مؤمنة يتقدم

 رئيس مجلس إدارة مطعم كازوزه

 بخالص العزاء والمواساة إلى 

األستاذة / فاطمة
واألستاذة / منال 

في وفاة شقيقتهما

المرحومة / أميرة الشيخ 
عمر القاضي

التي وافتها المنية يوم األربعاء الموافق 

١٥ مايو ٢٠١٩

سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد

... وسموه يزور مجلس عائلة المسلم

... وسموه يزور مجلس عائلة آل محمود

... وسموه يزور مجلس غانم البوعينين

المنامة - بنا

 ســمو ولــي العهــد: نقــدر التــزام المواطنيــن كشــركاء فــي نهضــة البحريــن وتقدمهــا

تكريس مفهوم االقتصاد النفطي الذكي وخلق وظائف نوعية
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الحسن: جاهزية تامة لمواجهة أي ظرف من خالل خطط للطوارئ
توافــر المخــزون الكافــي مــن المــواد الغذائيــة والميــاه واألدويــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة

تنفيــذًا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة، رئيس مجلــس الدفاع المدنــي، للوقوف علــى الجاهزية 
العامة من الناحيتين األمنية والمدنية والتأكد من المخزون اللوجستي في ظل ما تشهده 
األوضــاع فــي المنطقــة مــن مســتجدات متســارعة وتطورات خطيــرة، قد تؤثــر على األمن 
واالستقرار، وتستوجب الجاهزية واليقظة وأقصى درجات الحيطة والحذر، ترأس رئيس 
األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اللواء طارق الحســن، أمس، اجتماعا 

استثنائيا للجنة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مســتهل االجتمــاع، رحب رئيس اللجنة 
االجتمــاع،  هــذا  أن  إلــى  مشــيرا  باألعضــاء، 
علــى جاهزيــة مختلــف  الوقــوف  يســتهدف 
الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص 
للتعامــل مــع األوضــاع المســتجدة بالمنطقــة 
واتخــاذ اإلجــراءات المطلوبة فــي إطار عمل 
اللجنة من أجل حماية المواطنين والمقيمين 
ومنشــآته  الوطــن  مقــدرات  علــى  والحفــاظ 
الحيويــة والتعامــل بكفــاءة مــع التهديــدات 
والمخاطر كافة، مشــيرا في الوقت ذاته إلى 

أهميــة التأكيد علــى جاهزية الخطة الوطنية 
ظــرف  أي  لمواجهــة  واالســتعداد  للطــوارئ 
اســتثنائي والقدرة على التعافي الســريع من 
أي حــادث، خصوصا أنه لدينا خطط مســبقة 
ومصفوفــة وطنيــة للمخاطــر تتــم مراجعتها 
وتحديثهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر، فضال 
عن إجراء العديد من التمارين الوطنية التي 
تعــزز قدرات وإمكانيات الجهات المعنية في 

التعامل مع األزمات والكوارث.
علــى  اللجنــة  اطلعــت  االجتمــاع،  وخــالل 

المنفــذة،  والخطــط  الجاهزيــة  معــدالت 
لمواجهــة  المعنيــة  الجهــات  واســتعدادات 
اللجنــة  أخــذت  حيــث  طارئــة،  أحــداث  أي 
علمــا باســتعدادات مختلــف الجهــات وأهمية 
ســرعة االســتجابة والعمل وفق منظومة من 
التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي 

متغيرات أو تداعيات.
وأكــدت اللجنــة توافــر المخــزون الكافــي من 
المــواد الغذائيــة والميــاه واألدويــة مــن قبــل 
الوزارات والجهات المعنية، خاصة مع وجود 
للتعامــل  الالزمــة  واالســتعدادات  اآلليــات 
مــع أي أمــر طــارئ، كما تــم االطــالع على كل 

واالســتعدادات  البديلــة  والخطــط  الخطــط 
الالزمــة، وما قد تتطلبــه األحداث من حماية 

األمن البيئي.
وأوضــح رئيــس اللجنــة أن اللجنــة فــي حالة 
انعقــاد دائــم لمواجهــة أي متغيــرات وتوفيــر 
الخدمات المطلوبة والعمل على وضع خطط 

بديلــة لالعتماد عليها، حــال حدوث ما يعوق 
تنفيذ الخطط الموضوعة، مشددا في الوقت 
ذاتــه على تفعيل الخطــة التوعوية، متضمنة 
نشــر إرشــادات الســالمة العامــة للمواطنيــن 

والمقيمين في كافة المواقع والظروف.
وأضاف أن المركز الوطني لمواجهة الكوارث، 
وتنســيق  المســتجدات  متابعــة  علــى  يعمــل 
الجهــود والوقوف على اســتعدادات الجهات 
المعنيــة، باإلضافة إلى رفع درجة االســتعداد 
المدنــي  الدفــاع  ومراكــز  العمليــات  بــإدارة 
وتعزيــز غرفــة العمليــات بعــدد مــن الضبــاط 
واألفــراد لتلقــي البالغــات وتقديم إرشــادات 
المعــدات  كل  تجهيــز  عــن  فضــال  الســالمة، 
لتقديــم  بالغــات  أي  مــع  للتعامــل  واآلليــات 
المساعدة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا على 
أهمية ســرعة االســتجابة والمبــادرة من قبل 

الجهات المعنية في التعامل مع المواقف.

المنامة- وزارة الداخلية

رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية

يف أي سنة تأسست ميدوي الزالق؟

تابعونا عىل

١٢سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

٢٠١٤٢٠١٥

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

تطبيق القوانين يكفل تحقيق المصلحة العامة
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي يبحـــث المواضيـــع األمنيـــة بــــ “الجنوبيـــة”

تــرأس ســمو محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفــة آل خليفة، اجتماعا تنســيقيا 
أمنيــا، أمــس، أكــد فــي مســتهله أهميــة التواصــل مــع المواطنيــن، والتعــرف علــى احتياجاتهــم 
ومالحظاتهــم والعمــل علــى تنفيذهــا، وذلــك انطالقا من دور رجــل األمن في تحمله المســؤولية 

في مجال حفظ األمن والنظام العام، وتعزيز السالمة العامة لدى المواطنين والمقيمين كافة.
واســتعرض االجتماع التنســيقي عدًدا من المواضيع األمنية المتعلقة بشــؤون المحافظة، حيث 
اطلــع ســمو المحافــظ علــى الخطــط والبرامــج األمنيــة والمجتمعيــة التــي تضطلع بهــا اإلدارات 
األمنيــة فــي ســبيل حفظ األمن والنظام العــام والتواصل مع المواطنيــن والمقيمين بالمحافظة، 
منوهــا ســموه إلــى أهميــة تطبيق القوانين واألنظمــة بما يكفل تحقيق المصلحــة العامة، والعمل 

سمو الشيخ خليفة بن علي مترئًسا االجتماع التنسيقي األمني للمحافظة الجنوبيةعلى إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سمو محافظ الجنوبية يزور مجالس الزالق

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســتقبل مستشــار صاحــب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة بمكتبــه فــي قصــر القضيبيــة أمــس ســفير 

المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون مارتن.
ورحب ســموه بالســفير البريطاني، وأشاد خالل اللقاء بمستوى عالقات 
الصداقــة التاريخيــة القائمــة بيــن البلديــن والشــعبين الصديقيــن، ومــا 

تشهده من تطور ونماء مستمر في مختلف المجاالت.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبل السفير البريطاني

Û  منــذ فتــرة منتصف التســعينات مــن القرن الماضــي، حققت مملكة
البحريــن أهداف “الصحــة للجميع بحلول عام 2000” قبل موعده، 
وكان هذا اإلنجاز الكبير يدخل ضمن تحديات الدولة التي وضعها 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، فقد كانت البحريــن من الدول 
الســباقة للنهــوض بقطــاع الرعاية الصحية األوليــة والثانوية وفق 
إعــالن “ألمــا آتــا” الصــادر فــي العــام 1978، وبــدأ العمل فــي عقدي 
الثمانينــات والتســعينات لتنفيــذ رؤية ســمو رئيس الــوزراء لنظام 
صحــي متكامــل يوفــر الرعايــة الصحيــة والعالجيــة للمواطنيــن 
الدولــة ســخرت كل  النجــاح ألن  إنجــاز حقــق  وهــو  والمقيميــن، 
الوطنيــة  اإلســتراتيجية  لتطبيــق  الصحــي  للقطــاع  اإلمكانــات 

الصحية.
Û  هذه الريادة لمملكة البحرين وجهود سمو رئيس الوزراء رعاه هللا

ســتكون فــي مكانتها المقــدرة عالمًيــا في اجتمــاع جمعية الصحة 
العالمية الثانية والســبعين بتاريخ 20 مايو الجاري، حيث ســتكرم 
المنظمة ســمو األمير خليفة بن ســلمان كقائد عالمي وله إسهامات 
عظيمــة فــي مجــال الصحة، وهــذا اإلنجاز الحدث بحضــور الدول 
األعضــاء فــي المنظمــة والبالــغ عددهــا 194 دولة، يؤكــد أن مملكة 
تبنــي إســتراتيجية  المتميــز عالمًيــا فــي  النمــوذج  البحريــن هــي 
مبتكــرة وطموحــة لتنفيــذ نظــام صحي وخطــط وبرامــج تتوافق 
مــع أهــداف منظمة الصحة العالمية، وللــه الحمد، فإن هذه المرتبة 
تطلبــت عمــاًل حثيًثــا علــى مــدى ســنين كان محــوره رؤى وأفــكار 
وسياســات ومبــادرات ســمو رئيس الــوزراء الذي يؤكــد دائًما على 
ترجمــة األفــكار الطموحة التي تجعــل البحرين في موقع الصدارة 

والريادة.
Û  التنميــة أهــداف  تبنــي  فــي  النجــاح  تلــو  النجــاح  تحقيــق  ومــع 

المســتدامة بحلول العام 2030، البد من اإلشــارة إلى ســمو رئيس 
الــوزراء أولــى اهتماًمــا رئيًســا بتحقيــق األهداف اإلنمائيــة لأللقية 
قبــل حلــول العــام 2015، وكان ســموه يتابــع مــا تــم إنجــازه مــن 
عمــل اســتناًدا علــى منهــج علمي في تقاريــر وطنية لرصــد التقدم 
وتقييمــه والعمل على اســتكمال متطلبات أنظمة الرعاية الصحية 
واالجتماعيــة، عــالوة علــى جوانــب أخرى لتحســين المعيشــة من 

جوانبها المختلفة.
Û  منظمة الصحة العالمية تدرس التقارير بالطبع، وتبحث مع الدول

األعضــاء مراجعــة خططهــا وبرامجهــا، وبالنســبة للبحريــن، فــإن 
المنظمــة شــهدت بتطور القطــاع الصحي وتوفيــر خدمات صحية 
نموذجيــة المســتوى، وأعلــى وســام لهــذا اإلنجــاز هــو تكريم ســمو 
رئيــس الوزراء كقائد عالمي، وهكذا تســتمر اإلنجــازات البحرينية 

بتطلعات حثيثة لمواقع الريادة دوًما.

عادل عيسى المرزوق

تكريم منظمة الصحة 
العالمية لسمو رئيس 
الوزراء كـ “قائد عالمي”
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تحــت رعايــة محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بــن خليفة 
آل خليفة، يقيم مجلس دول اآلســيان والبحرين الحفل الختامي لجائزة 
القــرآن الكريــم لــدول آســيان مســاء اليــوم الجمعــة، بعد صــاة التروايح 

بجامع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بمنطقة عوالي.

 وحققت جائزة القرآن الكريم لدول 
آسيان حضوًرا الفًتا من المشاركين، 
الدينيــة  وهــي أحــد أهــم برامجهــا 
والثقافيــة وتمثــل ذراًعــا لمســاندة 
الكريــم،  هللا  كتــاب  خدمــة  جهــود 
الســمحة،  الديــن  تعاليــم  ونشــر 
المســلمين  بيــن  العالقــات  وتعزيــز 
فــي أرجــاء العالم، وذلــك من خالل 
مشــاركة 25 متســابًقا لحفــظ كتاب 

هللا من 6 دول إسالمية.
 وتعكس هذه المسابقة حرًصا على 

عــن  حقيقيــة  ذهنيــة  صــورة  بنــاء 
اإلســالم والمســلمين وتكامل جهود 
الدولــة ومؤسســات العمــل الخيــري 
لخدمــة الديــن الحنيف، األمــر الذي 
يعــود علــى المشــاركين بالنفــع فــي 
وعيهــم  بنــاء  فــي  وتســهم  دينهــم 
وتحقيــق التآلــف والمحبة واإليمان 
والتعاون على البر والتقوى، إضافة 
حفــظ  فــي  المبــارك  التنافــس  إلــى 
كتــاب هللا خاصــًة فــي هــذا الشــهر 

الكريم.

سمو محافظ الجنوبية يرعى “آسيان للقرآن” اليوم

المجالس تعزز الوحدة الوطنية
ــي ســلــم أولــويــاتــنــا ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة: خــدمــة األهــالــي ف

أشــار محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة إلى أن المحافظة 
ماضيــة نحــو تحقيــق أهدافهــا المجتمعيــة التــي تضــع خدمــة األهالــي فــي ســلم أولوياتها، 
وتوفيــر كافــة الخدمــات التــي يتطلــع إليهــا المواطــن؛ تكريســا لمفهــوم التكامــل وتعاضــد 

الجهود الوطنية.

 وأشــاد ســموه فــي زيارتــه، مســاء أمس، 
لعــدد من مجالس أعيــان ووجهاء منطقة 
الزالق، بدور مجالس المحافظة الجنوبية 
الوطنيــة  الوحــدة  علــى  التأكيــد  فــي 
الواحــد  المجتمــع  أبنــاء  بيــن  واللحمــة 
انطالقــا مــن دورهــا التثقيفــي والتربــوي 
واالجتماعــي؛ كونهــا تفتــح المجــال أمــام 
تعتبــر  وهــي  المجتمــع،  شــرائح  جميــع 
بصــدق تجســيدا لقيم التواصــل وتوطيد 

العالقــات االجتماعية بيــن أفراد المجتمع 
المجالــس  أن  ســموه  مضيفــا  الواحــد، 
المجتمعيــة  الضــرورات  مــن  اليــوم  تعــد 
التربويــة  الروافــد  مــن  رافــدا  باعتبارهــا 
والدينيــة واألخالقيــة التــي تــزرع القيــم 
األصيلــة والثوابــت العميقــة، وتســهم في 
تحقيــق األهداف التي تصب في مصلحة 

الوطن والمواطن.
علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  وقــال   

بــن خليفــة آل خليفــة “إن شــهر رمضــان 
الفضيــل يعــد فرصــة للتــزاور والتواصــل 
المجتمــع  أواصــر  وزيــادة  الجميــع  بيــن 
وقــد  أفــراده،  بيــن  العالقــات  وتوطيــد 
علــى  الجنوبيــة  المحافظــة  اعتمــدت 
األسس الجامعة واأللفة من خالل إرساء 
البحرينــي  المجتمــع  فــي  البنــاء  دعائــم 
ودعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية 

للمحافظة.
 وأكد ســموه، اهتمامــه بمواصلة الزيارات 
واللقــاءات مــع أبناء المحافظــة الجنوبية 
وهــو واجــب علينا نفتخــر بأدائه، وفرصة 
لالطــالع على أحوال األهالي واالســتماع 
والعمــل  ومتطلباتهــم  احتياجاتهــم  الــى 
مــع  والتنســيق  بالتعــاون  تلبيتهــا  علــى 

الجهات المعنية.
 مــن جانبهــم، أعرب أهالــي منطقة الزالق 
عــن بالــغ شــكرهم وتقديرهم لزيارة ســمو 
محافــظ المحافظة الجنوبية والتي تؤكد 
مــدى اهتمامــه ورعايته ألبنــاء محافظته 
واالســتماع  معهــم  التواصــل  خــالل  مــن 
لهــم فــي كل مــا فيه خيــر وصالــح الوطن 
والمواطــن، كمــا أبــدوا امتنانهــم لســموه، 
الــزالق  أهالــي  صالــة  افتتاحــه  بمناســبة 
تعتبــر  والتــي  لهــا،  المرافقــة  والخدمــات 
إحــدى اإلنجازات التي حققتها المحافظة 
والمواطنيــن،  لألهالــي  خدمــة  الجنوبيــة 
فــي  لســموه  والنجــاح  التوفيــق  متمنيــن 
المحافظــة  تجــاه  الوطنــي  واجبــه  أداء 

الجنوبية خاصة ومملكة البحرين عامة.
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الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان 
الفريــق الركــن ذيــاب بــن صقــر 
النعيمــي بالقيادة العامة صباح 
أمــس، الفريــق بحــري جيمــس 
القــوات البحريــة  مالــوي قائــد 
األميركية في القيادة المركزية 
الخامــس،  األســطول  قائــد 

وتــم خــال اللقــاء اســتعراض 
العســكري  التعــاون  عاقــات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القائــم 
والواليــات المتحــدة األميركية 

الصديقة.
كبــار  مــن  عــدد  اللقــاء  حضــر 

ضباط قوة دفاع البحرين.

استعراض التعاون العسكري مع واشنطن

صدى إعالمي واسع لرسائل جاللة الملك في االجتماع المشترك
كلمــات جاللتــه تؤكــد الحفــاظ علــى الوحــدة ومواجهــة أي محاولــة لشــق الصــف بــكل حــزم

لقيــت الكلمــات والتوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد صاحب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، في االجتماع المشــترك الذي 
ترأســه جاللتــه لمجلــس الــوزراء والمجلــس األعلــى للدفــاع مســاء أمس، صــدى إعالمًيا واســًعا محلًيــا وإقليمًيا ودولًيــا، حيث وجه 
جاللته من خاللها رســائل عدة مهمة، في ظل ظروف اســتثنائية تشــهدها المنطقة، تحمل العديد من المعاني والدالالت التي تؤكد 
حكمة جاللته وحنكته، والجهود التي يبذلها في ســبيل الحفاظ على أمن واســتقرار الوطن وتعزيز الوحدة بين أبنائه ومواجهة أي 
محاولة لشــق الصف بكل حزم، جنًبا إلى جنب مع تعزيز التنمية والرخاء وإشــاعة التفاؤل والطمأنينة واألمل، كما أكدت الرســائل 
الملكيــة علــى التــزام البحريــن بدعم أمن واســتقرار المنطقــة والعالم، والوقوف صًفا واحًدا مع شــقيقاتها في وجه أي قوى ظالمية 
ال تريــد الخيــر للمنطقــة، وهــو التــزام ثابت وراســخ، في ظل ما يجمع بين البحرين والســعودية واإلمارات ومصــر من عالقات قوية 

وأواصر وطيدة دعمها جاللة الملك بدبلوماسية قديرة تجمع وال تفرق وتبني وال تهدم.

وأبرزت وسائل اإلعام العالمية أهمية 
االجتمــاع، الذي جاء بدعوة من جالة 
الملك، وبحضور رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
بــن حمــد آل خليفــة، وأكــدت  ســلمان 
أن االجتمــاع يأتــي وســط مســتجدات 
متســارعة وتطــورات خطيرة تشــهدها 
الجاهزيــة  تســتوجب  المنطقــة، 
العســكرية واألمنيــة، وتتطلــب اليقظة 

وأقصى درجات الحيطة والحذر.
األوســط  الشــرق  صحيفــة  وأبــرزت 
اللندنية تأكيد االجتماع أن السياسات 
الامسؤولة بتبني التخريب واإلرهاب 
واالســتقرار  األمــن  لزعزعــة  وســيلة 
فــي دول المنطقــة واســتهداف بعــض 
دول مجلــس التعــاون وتهديــد دورهــا 
فــي إمــدادات النفــط العالميــة وحركــة 
أبــرز المخاطــر  الماحــة الدوليــة، مــن 
التي تترصد وتتربص بدول المنطقة.

ونقلــت وكالة األنباء الكويتية تشــديد 
مملكــة  حــرص  علــى  الملــك  جالــة 
البحريــن على دعــم عاقاتها اإلقليمية 
والدولية وتوسيع أطر التعاون الثنائي 
مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

مــا  علــى  المحليــة  الصحــف  وركــزت 
أبــداه جالــة الملــك فــي االجتمــاع من 
حــزم ضــد أي محاولة إلثــارة الفتنة أو 
شــق الصــف أو الخــروج عــن الثوابــت 
الوطنيــة، وأنهــا ســتواجه بــكل حــزم، 
وهي رســالة طمأنت الشــعب الذي عبر 
في موقف وطني مشهود على تمسكه 
بالوحــدة الوطنية ووقوفه صًفا واحًدا 
خلــف مليكــه المفــدى فــي مواجهــة أي 
محاولة لشق الصف، ودعمهم خطوات 

جالته في هذا الصدد.
وفي هذا السياق أبرزت صحف عربية 
منهــا صحيفــة “المصــري اليوم” إشــادة 
جالــة الملــك بالتزام الجميــع بالثوابت 
والمواقــف الوطنيــة التــي عبــرت عنها 
الرســمية  الدســتورية  المؤسســات 

فــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
تأكيدهــا علــى التمســك بهــذه الثوابــت 
الدينيــة  المنابــر  اســتغال  نبــذ  وفــي 
األعمــال  مــع  والتعاطــف  للتطــرف 
والفتنــة  الفرقــة  بــث  وفــي  اإلرهابيــة 
بيــن أفــراد المجتمع الواحــد وفي عدم 
تجــاه  تنبغــي  التــي  المواقــف  إظهــار 
التهديــدات أو التدخات في الشــؤون 
الداخليــة والتصريحات المســيئة ألمن 
واســتقرار البحريــن، وتوجيــه جالتــه 
الشــكر لجميع من ســاهم ويســاهم في 
حفــظ أمــن وســامة بلــده وأهلــه مــن 
اختــاف  علــى  الغيوريــن  المواطنيــن 

وظائفهم.
المحليــة  اإلعــام  وســائل  وأشــارت 
والعربيــة والدولية إلى رســالة الطمأنة 
الملــك  جالــة  وجههــا  التــي  الثانيــة 
مملكــة  فــي  األوضــاع  بــأن  لشــعبه 
النمــو  ومعــدالت  مســتقرة  البحريــن 
مبشــرة وباعثــة للتفــاؤل مبينــا جالته 
ان احتياجاتهــم ســتكون متوافــرة في 

مختلف الظروف.
وكان ثنــاء جالــة الملك على ما تحقق 
مــن منجــزات وطنية فــي دور االنعقاد 
األول مــن الفصــل التشــريعي الخامس 
الســلطتين  بيــن  التعــاون  بفضــل 
التنفيذية والتشــريعية وما أظهراه من 
صــورة نموذجيــة فــي التعــاون المثمــر 
خيــر تتويــج وتكريم ألعضاء الســلطة 
التشريعية بعد األمر الملكي بفض دور 

االنعقاد الحالي.
واهتمت وسائل اإلعام العالمية ومنها 
قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” 
وجههــا  التــي  بالرســائل  الروســيتان 
جالــة الملك خال االجتمــاع وأبرزتها 
فــي صــدر عناوينها، حيث أشــارت إلى 
إشــادة جالــة الملــك بالجاهزيــة عالية 
البحريــن  دفــاع  قــوة  فــي  المســتوى 
واألجهــزة األمنيــة فــي حمايــة الوطــن 
وشــعبه والــذود عــن مقدراتــه وحماية 
وفــي  الحيويــة  ومنشــآته  مصالحــه 
التهديــدات  وردع  بجديــة  التعامــل 
أن  جالتــه  مؤكــًدا  كافــة،  والمخاطــر 

المملكــة جاهــزة ولديهــا كل القدرة في 
التعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها، 
ألمــن  مســخرة  كافــة  إمكاناتهــا  وأن 

شعبها.
كمــا اهتمت وســائل اإلعام الســعودية 
واإلماراتيــة بإبــراز الموقــف البحرينــي 
القوي الداعم للمملكة العربية السعودية 
فقالــت  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 
صحيفة “اليوم” الســعودية في عنوانها 
المملكــة  الملــك يؤكــد دعــم  أن جالــة 
فــي مواجهــة اإلرهــاب، مشــيدة بتأكيد 
جالة الملك على إدانة مملكة البحرين 
وشــجبها بــكل قــوة لألعمــال اإلرهابيــة 
التــي اســتهدفت محطــات ضــخ النفط 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
مفخخــة  مســيرة  بطائــرات  بهجــوم 
وشــجبها وإدانتهــا لألعمــال التخريبيــة 
الســفن  مــن  عــدد  اســتهدفت  التــي 
التجاريــة فــي الميــاه اإلقليميــة لدولــة 
وأبــرزت  الشــقيقة،  العربيــة  اإلمــارات 
قنــاة “العربيــة” فــي صــدر نشــراتها أن 
جالــة العاهل شــدد على موقف مملكة 
الدولتيــن  دعــم  فــي  الثابــت  البحريــن 
اإلرهــاب  مواجهــة  فــي  الشــقيقتين 
صحيفــة  اهتمــت  بينمــا  والتخريــب، 
“الخليــج” اإلماراتية فــي عنوانها بإبراز 
الرســالة الملكيــة بــأن مملكــة البحريــن 
الشــقيقتان  تتخــذه  إجــراء  أي  تســاند 
لحفظ أمنهما واستقرارهما. فيما أكدت 
إدانــة  أن  األوســط”  “الشــرق  صحيفــة 
اإلرهابيــة  لألعمــال  البحريــن  مملكــة 
التــي طالت المملكة العربية الســعودية 
واإلمــارات هــو تجديــد لموقــف مملكــة 
البحرين المســاند والداعم بشــكل دائم 
لشــقيقتيها وإدانــة مثــل هــذه األعمــال 
تســتهدف  التــي  الخطيــرة  اإلجراميــة 

زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
كمــا تصــدر صحــف “الشــرق األوســط” 
و”االتحــاد”  و”الخليــج”  اللندنيــة 
المصريــة  و”األهــرام”  اإلماراتيــة 
والعديــد مــن الصحــف العربيــة تأكيــد 
جالــة الملــك موقــف مملكــة البحريــن 
الراســخ مــع شــقيقاتها المملكــة العربية 

العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
العربيــة  مصــر  وجمهوريــة  المتحــدة 
فــي  كبيــرة  إشــادة  العربــي  والتحالــف 

وكاالت أنبــاء وصحــف الــدول العربيــة 
هــذه  أبــرزت  حيــث  الثــاث،  الشــقيقة 
الصحــف في عناوينها هــذا التأكيد من 

جانــب جالــة الملك والــذي يؤكد ثبات 
موقــف مملكــة البحريــن الدائــم تجــاه 
قضايا أمتيها العربية واإلسامية، وهو 
موقــف لم تتزحــزح المملكــة عنه وهي 
دائمــة التأكيــد عليــه. ونوهــت صحيفة 
تصريــح  بــأن  المصريــة  “األهــرام” 
جالــة الملــك جــاء عقب زيــارة جالته 
لمصــر ومباحثاتــه مــع فخامــة الرئيــس 
المصــري عبدالفتــاح السيســي، والتــي 
أكــدت التاحــم بيــن الــدول األربــع في 
ظــل تحديــات خطيرة تواجــه المنطقة 

بأسرها.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســتقبل وزيــر الديوان الملكي الشــيخ 
بمكتبــه  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خالــد 
بالديوان الملكي أمس سفير جمهورية 
إيطاليــا الصديقة لــدى مملكة البحرين 
اللقــاء،  وخــال  بياتــو.   دومينيكــو 
أشــاد وزير الديوان الملكي بما وصلت 
إليــه العاقــات البحرينيــة - اإليطاليــة 

مــن تقــدم فــي كافــة المجــاالت بفضل 
حــرص القيادتيــن على تحقيــق كل ما 
يلبــي التطلعــات والمصالح المشــتركة 
ويعــود بالخيــر والنفــع علــى الشــعبين 
الصديقيــن. وأكد حــرص المملكة على 
مــع  والتنســيق  التعــاون  أطــر  تعزيــز 

إيطاليا على كافة األصعدة.

تعزيز أطر التنسيق مع إيطاليا

تعزيز التنسيق العسكري والدفاعي مع واشنطن
القائـــد العـــام يشـــيد بعالقـــات الصداقـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة

اســتقبل القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صباح 
أمس، ســفير الواليات المتحــدة األميركية 
لــدى المملكــة جاســتن ســيبريل، والملحــق 
العســكري األميركــي لــدى مملكــة البحرين 
العقيــد ديفيــد ســي واليــن، بحضــور وزيــر 
عبــدهللا  الركــن  الفريــق  الدفــاع  شــؤون 

النعيمي.
 وخــال اللقــاء، رحــب القائــد العــام لقــوة 
دفــاع البحريــن بســفير الواليــات المتحدة 
األميركية لدى المملكة والملحق العســكري 

األميركي.
بيــن  القائمــة  الصداقــة  بعاقــات  وأشــاد 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة 

األميركية وســبل تعزيزها وما تشــهده من 
تطــور علــى مختلف األصعــدة خصوصا ما 
يتعلق منها بالتنســيق العســكري والتعاون 

الدفاعي.
حضــر اللقــاء مديــر ديــوان القيــادة العامة 
اللواء الركن حســن محمد ســعد، ومســاعد 
والتمويــن  لإلمــداد  األركان  هيئــة  رئيــس 
اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال هللا.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة-  وزارة المالية واالقتصاد

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 
مواصلــة تعزيــز التعــاون االقتصــادي مــع اليابان فــي مختلــف القطاعات 
بمــا يســهم فــي توفيــر مزيد من الفــرص االســتثمارية النوعيــة التي تعود 
بالنفع على البلدين الصديقين، مشــيدا بعالقات الصداقة التي تجمع بين 
مملكــة البحرين واليابان، والتي عكســتها الزيــارات المتبادلة بين البلدين 

الصديقين على مختلف المستويات.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالوزارة 
التنفيــذي  المديــر  أمــس،  صبــاح 
الدولــي  للتعــاون  اليابانــي  للبنــك 
والرئيس العالمي لمجموعة تمويل 
الطاقة والموارد الطبيعية ماساكي 

يامادا، والوفد المرافق له.
وفــي اللقــاء تــم بحــث ســبل دعــم 
البلديــن  بيــن  التعــاون  وتعزيــز 

مــن  واالســتفادة  الصديقيــن 
اإلمكانات المتنوعــة والمتاحة في 
تعزيــز وتطويــر البرامــج التنموية، 
إلــى جانــب مناقشــة الموضوعــات 
ذات االهتمــام المشــترك خصوصــا 
فــي الجانــب المالــي واالقتصــادي 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي 

والدولي.

تطوير التعاون االقتصادي مع اليابان

بيان الدخل الشامل األخر
)جميع المبالغ بالدينار البحريني ما لم يذكر غير ذلك(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20182017

عمليات مستمرة

 10,288,19910,997,858إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )4,519,801()4,349,758(أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

 1,844,808)157,216(الحركة في أقساط  التأمين غير مكتسبة - اإلجمالي

الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة - إعادة 
التأمين

93,972)2,121,949( 

 6,200,916 5,875,197أقساط التأمين المكتسبة - بالصافي

 )7,877,591( )6,497,848(إجمالي المطالبات المدفوعة

 3,867,867 2,634,600حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة

 )50,252( )243,178(الحركة في المطالبات المعلقة - اإلجمالي

 )332,712( )27,313(الحركة في المطالبات المعلقة - إعادة التأمين

 )4,392,688( )4,133,739(إجمالي المطالبات المتكبدة - بالصافي

 )447,819( )485,417(مصاريف تقنية

 188,810 170,179عموالت مكتسبة من إعادة تأمين متنازل عنها

 )888,758( )880,541(إطفاء تكلفة االقتناء

)1,195,779( )1,147,767( 

 660,461  545,679 نتائج االكتتاب

 891,774 )154,887( )الخسارة( / الدخل من االستثمار

 1,105,721 392,895 الحصة من ارباح الشركة الزميلة

 5,731 30,369مدخول أخر

814,056 2,663,687 

المصروفات

 )922,618( )1,151,782(مصروفات عمومية و إدراية

 1,741,069 )337,726()خسائر(/ أرباح السنة من العمليات المستمرة

عمليات متوقفة

 )16,710( )11,175(خسائر السنة من العمليات المتوقفة

 1,724,359 )348,901()الخسائر(/ الربح للسنة بعد الضرائب

الدخل الشامل اآلخر للسنة

بنود يمكن اعادة تصنيفها للربح او الخسارة

 153,577 )118,811(صافي تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات المتوفرة للبيع

 153,577 )118,811(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

 1,877,936 )467,712(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

بيان المركز المالي
)جميع المبالغ بالدينار البحريني ما لم يذكر غير ذلك(

في 31 ديسمبر

20182017

الموجودات

 136,83686,595ممتلكات ومعدات

 894,96660,009األصول غير الملموسة

 131,038127,978وديعة نظامية

 6,228,359 6,621,254استثمار في شركة زميلة

 11,633,07812,057,274موجودات مالية

 440,818276,006موجودات أخرى

-1,581,284المستحقات من األطراف ذات الصلة

 284,829260,079تكاليف اقتناء بوليصة مؤجلة

 2,771,2652,704,606موجودات إعادة التأمين

 3,209,7183,403,806الذمم المدينة للتأمين وإعادة التأمين

 1,135,6311,155,991النقد وما في حكمه

 28,840,71726,360,703إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

 10,000,000 10,000,000رأس المال

 2,013,1582,013,158احتياطي قانوني

 34,766153,577احتياطي القيمة العادلة

 4,827,2045,581,105أرباح مستبقاة

 16,875,12817,747,840إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

 7,283,0076,882,613مطلوبات التأمين

 60,61854,616دخل عمولة مؤجل

 1,656,3391,283,366الذمم الدائنة للتأمين وإعادة التامين

 1,384,341392,268مطلوبات أخرى

-1,581,284اعتماد الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع

 11,965,5898,612,863مجموع المطلوبات

 28,840,71726,360,703إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 Continuing operations  
  
Gross premiums written   10,288,199    10,997,858 
Reinsurance premiums ceded     (4,349,758)   (4,519,801)
Movement in unearned premiums – gross   (157,216)   1,844,808
Movement in unearned premiums - reinsurance   93,972    (2,121,949)

Insurance premium earned - Net   5,875,197    6,200,916
  
Gross claims paid   (6,497,848)   (7,877,591)
Reinsurers’ share of claims paid   2,634,600    3,867,867 
Movement in outstanding claims – gross   (247,554)   82,334 
Movement in outstanding claims - reinsurance   (23,062)   (462,776)

Claims incurred – Net   (4,133,864)   (4,390,166)
  
Technical expenses   (404,417)   (362,819)
Commissions earned on ceded reinsurance   170,179    188,810 
Amortisation of acquisition costs   (880,541)   (888,758)

   (1,114,779)   (1,062,767)

Underwriting result   626,554    747,983 

Investment (loss)/income    (154,887)   891,774 
Share of profit of an associate   392,895    1,105,721 
Other income   30,494    3,209 

   268,502    2,000,704 
Expenses  
General and administrative expenses   (1,232,782)   (1,007,618)
(Loss)/profit for the year from continuing
operations   (337,726)   1,741,069 
  
Discontinued operations  
Loss for the year from discontinued operations   (11,175)   (16,710)

(Loss)/profit for the year   (348,901)   1,724,359 
 
Other comprehensive income for the year  
Items that may be reclassified subsequently
to profit or loss  
Net fair value changes on available-for-sale
investment   (118,811)   153,577 

Total other comprehensive (loss)/income
for the year   (118,811)   153,577 

Total comprehensive (loss)/income for the year   (467,712)   1,877,936 

For the year ended 31 December  

2018 2017

 (All Amounts Expressed In Bahraini Dinars Unless Otherwise Stated)  

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

ASSETS  
  
Property and equipment 136,836 86,595
Intangible assets 894,966 60,009
Statutory deposit 131,038 127,978
Investment in an associate 6,621,254 6,228,359
Financial assets 11,633,078 12,057,274
Other assets 440,818 276,006
Deferred policy acquisition costs 284,829 260,079
Reinsurance assets 2,771,265 2,704,606
Insurance and reinsurance receivables 3,209,718 3,403,806
Cash and cash equivalents 1,135,631 1,155,991

Total assets 27,259,433 26,360,703
  
EQUITY AND LIABILITIES   
EQUITY  
Share capital 10,000,000 10,000,000
Statutory reserve 2,013,158 2,013,158
Fair value reserve 34,766 153,577
Retained earnings 4,827,204 5,581,105

Total equity 16,875,128 17,747,840
  
LIABILITIES  
Insurance liabilities 7,283,007 6,882,613
Deferred commission income 60,618 54,616
Insurance and reinsurance payables 1,656,339 1,283,366

Other liabilities 1,384,341 392,268

Total liabilities 10,384,305 8,612,863

Total equity and liabilities 27,259,433 26,360,703
  

      As at 31 December 

2018 2017

 (All Amounts Expressed In Bahraini Dinars Unless Otherwise Stated)  

C.R. 028735-01, P.O. Box. 17033
Kingdom of Bahrain
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Movement in outstanding claims - reinsurance   (23,062)   (462,776)

Claims incurred – Net   (4,133,864)   (4,390,166)
  
Technical expenses   (404,417)   (362,819)
Commissions earned on ceded reinsurance   170,179    188,810 
Amortisation of acquisition costs   (880,541)   (888,758)

   (1,114,779)   (1,062,767)

Underwriting result   626,554    747,983 

Investment (loss)/income    (154,887)   891,774 
Share of profit of an associate   392,895    1,105,721 
Other income   30,494    3,209 

   268,502    2,000,704 
Expenses  
General and administrative expenses   (1,232,782)   (1,007,618)
(Loss)/profit for the year from continuing
operations   (337,726)   1,741,069 
  
Discontinued operations  
Loss for the year from discontinued operations   (11,175)   (16,710)

(Loss)/profit for the year   (348,901)   1,724,359 
 
Other comprehensive income for the year  
Items that may be reclassified subsequently
to profit or loss  
Net fair value changes on available-for-sale
investment   (118,811)   153,577 

Total other comprehensive (loss)/income
for the year   (118,811)   153,577 

Total comprehensive (loss)/income for the year   (467,712)   1,877,936 

For the year ended 31 December  

2018 2017

 (All Amounts Expressed In Bahraini Dinars Unless Otherwise Stated)  

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

ASSETS  
  
Property and equipment 136,836 86,595
Intangible assets 894,966 60,009
Statutory deposit 131,038 127,978
Investment in an associate 6,621,254 6,228,359
Financial assets 11,633,078 12,057,274
Other assets 440,818 276,006
Deferred policy acquisition costs 284,829 260,079
Reinsurance assets 2,771,265 2,704,606
Insurance and reinsurance receivables 3,209,718 3,403,806
Cash and cash equivalents 1,135,631 1,155,991

Total assets 27,259,433 26,360,703
  
EQUITY AND LIABILITIES   
EQUITY  
Share capital 10,000,000 10,000,000
Statutory reserve 2,013,158 2,013,158
Fair value reserve 34,766 153,577
Retained earnings 4,827,204 5,581,105

Total equity 16,875,128 17,747,840
  
LIABILITIES  
Insurance liabilities 7,283,007 6,882,613
Deferred commission income 60,618 54,616
Insurance and reinsurance payables 1,656,339 1,283,366

Other liabilities 1,384,341 392,268

Total liabilities 10,384,305 8,612,863

Total equity and liabilities 27,259,433 26,360,703
  

      As at 31 December 

2018 2017

 (All Amounts Expressed In Bahraini Dinars Unless Otherwise Stated)  

C.R. 028735-01, P.O. Box. 17033
Kingdom of Bahrain
Tel: 17563377  Fax: 17564243

شـــركــة ســــنـك لـلـــتـأمـين

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، ســفير دولة الكويت الشــقيقة 

لدى المملكة الشيخ عزام بن مبارك الصباح.
وخال اللقاء، رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة سفير دولة الكويت 
الشقيقة، مشيًدا بالعاقات األخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما 

تتمتع به هذه العاقات من نمو مضطرد، بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.

... ويستقبل السفير الكويتي

الرفاع - قوة الدفاع

أقيــم بقوة دفاع البحرين صباح أمس، حفل 
ختام مســابقة ساح الجو الملكي البحريني 
الرابعة عشــرة لحفظ القرآن الكريم وتاوته 
بنادي ضباط قاعدة عيسى الجوية، بحضور 
قائــد ســاح الجــو الملكــي البحرينــي اللــواء 

الركن الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة.
بتــاوة  للمســابقة  الختامــي  الحفــل  وبــدأ   
آيــات مباركة من القرآن الكريم، ثم قام قائد 
ســاح الجــو الملكــي البحرينــي بإلقــاء كلمة 

بهــذه المناســبة بعدها قــام بتكريــم الفائزين 
وعلــى  المتقدمــة  المراكــز  علــى  الحاصليــن 
المشاركين في المسابقة التي أبدى القائمون 
عليها حرصهم في اســتمرارها بشــكل سنوي 
ألهدافهــا الســامية، وذلك لارتقاء بمســتوى 
هللا  كتــاب  وتــاوة  حفــظ  فــي  المشــاركين 
الكريم، حيث شــارك في المسابقــــة عدد من 
منتســبي الساح. حضر ختام المسابقة عدد 

من ضباط ساح الجو الملكي البحريني.

ختام مسابقة “الجو الملكي” للقرآن

المملكة جاهزة 
ولديها كل القدرة في 

التعامل مع ما يهدد 
أمنها واستقرارها

الرسائل الملكية 
أكدت التزام البحرين 
بدعم أمن واستقرار 

المنطقة والعالم

القائد العام مستقبال السفير األميركي والملحق العسكري 



ترقيات لـ 30 % من موظفي “أمانة النواب”
ــن الـــنـــيـــابـــي” ــريـ ــحـ ــبـ ــق الـ ــ ــري ــ ــود “ف ــجـــهـ بـــونـــجـــمـــة يــشــيــد بـ

صــرح األميــن العام لمجلس النواب المستشــار راشــد محمــد بونجمة أن منتســبي األمانة العامة 
للمجلــس )فريــق البحريــن النيابــي(، قامــوا بجهــود متميــزة فــي دور االنعقــاد األول مــن الفصــل 
التشريعي الخامس، من خالل تنفيذ خطة استراتيجية إدارية، داعمة لعمل السادة النواب، منذ 
لحظة إعالن نتائج االنتخابات النيابية، ومروًرا بأعمال المجلس ولجانه، وما تم من مناقشــات 

واجتماعات لبرامج وتشريعات ومقترحات وأدوات رقابية، وحتى فض دور االنعقاد األول.

 جــاء ذلــك، فــي اجتمــاع اإلدارة العليا لألمانة 
العامة، الذي عقد صباح أمس، بمناسبة انتهاء 

دور االنعقاد األول.
أن  عــن  بونجمــة  راشــد  المستشــار  وكشــف   
رئيســة  لتوجيهــات  وتنفيــًذا  العامــة  األمانــة 
مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، ســيتم اإلعالن 
عــن حوافــز وترقيات أفقية ورأســية مقدارها 
العامــة  األمانــة  ومنتســبي  لموظفــي   %  30
لمجلــس النــواب مــن مختلــف اإلدارات، كمــا 
وســتعمل األمانة العامــة للمجلس على تقديم 
خــالل  للموظفيــن  متعــددة  تدريبيــة  دورات 
اإلجــازة البرلمانية، إيماًنا منهــا بأهمية تطوير 

بالمؤسســة  البشــري  العنصــر  فــي  االســتثمار 
مــن  العديــد  تنفيــذ  وســيتم  كمــا  النيابيــة، 
مــن  المجتمــع  لفئــات  المجتمعيــة  البرامــج 
“ناشــئة وشــباب وكبــار ومقيميــن”، عبــر طرح 
برنامــج الثقافــة البرلمانيــة، وعقــد المنتديات 
النيابيــة، باإلضافة إلى برامــج لجنة التواصل 
والمراكــز  الشــعبية  للمجالــس  المجتمعــي 

الشبابية والصيفية.
 وأوضح المستشــار راشــد بونجمة أن األمانة 
“المضبطــة  مشــروع  بتطبيــق  ســتبدأ  العامــة 
اإللكترونيــة” بشــكل رســمي ابتــداء مــن دور 
االنعقــاد الثاني، بعد نجاح التطبيق التجريبي 

للمضبطــة اإللكترونية في دور االنعقاد األول، 
العمــل  فــي  ودقــة  ســرعة  مــن  شــهدته  ومــا 

واإلنجاز.
 باإلضافــة إلــى إطــالق النســخة الجديــدة من 
الموقع اإللكتروني، التي ستوفر خدمات بحث 
متطورة لجميع أعمال المجلس، وتعرض أهم 
كمــا  بالمجلــس،  الدراســة  قيــد  الموضوعــات 
الــدور القــادم تفعيــل العديــد  وســيتم خــالل 
مــن الخدمــات إلشــراك المواطنيــن فــي القرار 

التفاعــل  مــن  المزيــد  وتحقيــق  البرلمانــي، 
والمشاركة المجتمعية.

 وكذلك، مشــروع لوحة المعلومات البرلمانية، 
الذي توفر مؤشرات معلوماتية مباشرة ألداء 
المجلــس ولجانــه وجلســاته، وتســهل عمليــة 
وتدشــين  االنتهــاء  تــم  القــرار، حيــث  اتخــاذ 
المرحلــة األولــى التــي تعــرض ثــالث لوحــات 
واللجــان  الموضوعــات  تخــص  معلومــات 

البرلمانية وأداء السادة النواب.

 اجتماع اإلدارة العليا لألمانة العامة،

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

أشــاد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن بمضاميــن كلمــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة خالل 
اجتماع مجلس الوزراء والمجلس األعلى للدفاع، مؤكدا وقوف االتحاد وجميع منتسبيه خلف جاللة الملك ودعمه لجميع القرارات 
والتوجيهات التي يتخذها جاللته؛ حفاظا على الوطن وتماسك جبهته الداخلية ضد محاوالت زرع الفتن وضرب وحدته الوطنية.

عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  وأشــار 
الملــك  جاللــة  خطــاب  أن  إلــى  البحريــن 
قــد عكــس روح المســؤولية تجــاه حمايــة 
المنطقــة مــن المحــاوالت المغرضة لبعض 
جاهــدة؛  تعمــل  التــي  واألطــراف  الــدول 
مــن أجل ضــرب األمن القومــي، واإلضرار 
بمصالــح البــالد والمســاس بســيادة الدول 
وتعطيــل مســيرة تقدمهــا، وبمــا يؤكــد أن 
صيانــة األمــن القومــي ومكافحــة العنــف 
محوريــة  قضايــا  والتطــرف  واإلرهــاب 

وأساسية.
البحرينــي  الشــعب  أبنــاء  جميــع  ودعــا 
الوحــدة  وتعزيــز  التكاتــف،  إلــى ضــرورة 
الداخليــة،  الجبهــة  وتقويــة  الوطنيــة، 
القيــادة  خلــف  واحــدا  صفــا  والوقــوف 

العصيبــة  الظــروف  ظــل  فــي  الحكيمــة 
العنــف  وعمليــات  المتصاعــدة  واألزمــات 
واإلرهاب المستنكرة التي تقوم بها إيران 
التعــاون  مجلــس  دول  ضــد  ومليشــياتها 
أجــل  مــن  العربيــة؛  والمنطقــة  الخليجــي 

زعزعة األمن واالستقرار.
أن  فــي  التامــة  ثقتــه  االتحــاد  وأكــد 
وحــدة الشــعب البحرينــي وقــوة وكفــاءة 
قــوة  مقدمتهــا  وفــي  األمنيــة  مؤسســاته 
دفــاع البحريــن واألجهــزة األمنيــة قــادرة 
علــى مواجهــة أي محــاوالت لزعزعــة أمن 
واســتقرار البــالد، معلنا تأييــده أي خطوة 
والعنــف  اإلرهــاب  مواجهــة  شــأنها  مــن 
مملكــة  واســتقرار  أمــن  علــى  والحفــاظ 
دول  فــي  وأشــقاؤنا  الحبيبــة  البحريــن 

مجلــس التعاون الخليجــي وجميع الدول 
العربية واإلسالمية.

والهيئــات  المنابــر  جميــع  االتحــاد  ودعــا 
وصريــح  واضــح  بإعــالن  والمؤسســات 
ضــد عمليــات اإلرهاب وجميــع المؤامرات 
والتدخــالت فــي شــؤوننا الداخليــة التــي 
واســتقرارنا،  أمننــا  مــن  النيــل  تحــاول 
مؤكــدا أنــه ال مجــال لمن يســاومون بأمن 
واســتقرار البــالد؛ من أجــل مصالح فئوية 

ضيقة.
وشدد على ثقته في حكمة وقدرة القيادة 
الحكيمة، ومن خلفها التماســك والتكاتف 
ومواجهــة  األزمــة  تجــاوز  فــي  الشــعبي 
المؤامــرات والدفاع عن الوطن ومقدراته 

وحفظ أمنه واستقراره.

ال للمســاومة بأمــن البلد مــن أجل مصالــح فئوية ضيقة

“الحر” يؤكد وقوفه خلف جاللة الملك
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أكــدت النائــب زينــب عبداألميــر أن مضامين الخطاب الســامي لعاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة لدى 
تــرؤس جاللتــه اجتماعــا مشــتركا لمجلس الــوزراء والمجلس األعلى للدفاع، جاء ليؤكد ما تطلع بــه البحرين من دور حيوي وبارز 
في المساهمة في حماية المنطقة عموما، وأشقاؤها دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، مشيدًة بحرص جاللته الثابت على 
تماسك المجتمع وعدم السماح أليدي العابثين باستغالل المنابر الدينية لخلخلة النسيج االجتماعي للمملكة وبث الفرقة بين أبناء 

المجتمع؛ بغرض تشتيتهم وتقسيمهم.

الصريحــة  باإلشــارات  وأثنــت عبداألميــر 
الجاللــة  صاحــب  بعثهــا  التــي  الواضحــة 
الملــك بــأن المملكــة لــن تتهــاون أبــًدا مــع 
األمــن  لزعزعــة  متربصــة  محــاوالت  أيــة 
األقليمــي لجاراتهــا دول مجلــس التعاون، 
مقاليــد  توليــه  ومنــذ  أن جاللتــه  مؤكــدًة 
حكمــه الســديد كان وال يــزال هــو الضامن 
ألمــن تراب هذه األرض الطيبة واســتقرار 

مملكة البحرين.
البحريــن  أن  إلــى  النائــب  وأشــارت 
ســتظل الســد المنيــع فــي وجــه اإلرهــاب 
أبنائهــا،  إخــالص  بفضــل  والمتطرفيــن 
ونباهــة قادتهــا وبســالة حمــاة أمنهــا مــن 

العامليــن في وزارة الداخليــة وقوة دفاع 
وال  جفــن  لهــم  ينــام  ال  الذيــن  البحريــن 

تغمــض لهــم عيــن؛ مــن أجــل الــذود عنهــا 
وحمايتها.

وأكدت أن مملكة البحرين ســتظل عصية 
التــي  والمكائــد  المؤامــرات  جميــع  علــى 
تحيكهــا لهــا أيــدي الشــر والضــالل لطالمــا 
يحمــل رايتهــا قائــد فــذ ومعطــاء يتســم 
والرؤيــة  السياســية  والحنكــة  بالحكمــة 
مقاليــد  توليــه  منــذ  الثاقبــة  المســتقبلية 
الحكــم، وهــو صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، عــالوة علــى تمتــع 
جاللته بصفات القائد الذي يؤثر بإيجابية 
فــي مجتمعه ويدفعه في مســيرة التنمية 

واالزدهار واالستقرار.

عبداألمير: المملكة سد منيع في وجه اإلرهاب والمتطرفين

البحرين ستظل عصية على المؤامرات
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أشــاد النائــب حمد الكوهجــي بكلمات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
ومــا  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
احتوتــه من مضاميــن وطنية ودعوة 
للبحرينييــن للتمســك بالثوابــت ونبــذ 
الفتنــة. وثمــن الكوهجــي عاليــا دعوة 
جاللة الملك إلى التأكيد على ضرورة 
إدانة اإلرهــاب، وإبعاد المنابر الدينية 
عــن مراكــز التطــرف أو التعاطــف مــع 
أي شكل من أشكاله.وتابع قائال: جاء 
بحــزم  التعامــل  علــى  العاهــل  تأكيــد 
مــع أي أنشــطة إرهابيــة أو خطابــات 
متعاطفــة معها كباعــث جديد لطمأنة 
هــذه  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن 
الكوهجــي:  وقــال  الطيبــة،  األرض 
إن كلمــات جاللتــه فــي هــذا التوقيت 
وقعــه  علــى  تعيــش  التــي  المفصلــي 

منطقتنــا شــكلت أيضــا رســالة طمأنة 
للمواطنين بتوفير جميع احتياجاتهم 
للفتــرة المقبلــة. وأشــار النائب إلى أن 
األخــوة  تجــاه  البــالد  عاهــل  رســالة 
مــا  بعــد  واإلمــارات  الســعودية  فــي 
شــهده البلديان الشــقيقان مــن أعمال 
إرهابيــة تعكس صدق وعمق مشــاعر 

البحريين تجاه أشقائهم.

أكــدت النائــب فاطمــة القطــري أن يــد 
شــعب البحرين بيد جاللــة الملك، وأن 
موقفــه ثابت من إدانة وشــجب جميع 
أشــكال األعمال اإلرهابية والتخريبية 
واســتقرار  أمــن  زعزعــة  إلــى  الراميــة 
المنطقــة، وســد األبــواب علــى كل مــن 
أجــواء  اســتغالل  نفســه  لــه  تســول 
لبــث  البــالد  تعيشــها  التــي  الحريــة 
بالنســيج  واإلضــرار  والفرقــة  الفتنــة 
مملكــة  “إن  وقالــت:  االجتماعــي. 
البحريــن وبفضل قيادة وحكمة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة تســير علــى طريــق 
كل  رغــم  راســخة  بخطــوات  التنميــة 
الظــروف والتحديــات التــي مــرت بهــا 
البــالد”. وأشــارت القطــري إلــى أن مــا 
تحقــق من منجزات وطنية خالل دور 
االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي 
الخامس، وما شهده من تناغم وتعاون 

كبير بين أعضاء السلطتين التشريعية 
ثمــار  إحــدى  إال  هــو  مــا  والتنفيذيــة 
الملــك.  المشــروع اإلصالحــي لجاللــة 
لجميــع  ومســاندتها  دعمهــا  وأكــدت 
التدابيــر والجهود األمنيــة الرامية إلى 
ردع التهديــدات والمخاطــر المحدقــة 
بالمنطقــة، وذلــك عبر إعــالن المواقف 
الرافضــة لــكل ما من شــأنه أن يســيء 
ألمــن واســتقرار المملكــة، ويعد تدخال 

سافرا في الشؤون الداخلية.

كلمات جاللة الملك رسائل طمأنة

يد الشعب بيد جاللته لردع اإلرهاب

06local@albiladpress.com
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المنجزات الوطنية تعكس التعاون النيابي الحكومي12 رمضان 1440
ــا ــة العليـ ــاء المصلحـ ــم بإعـ ــي اتسـ ــي المهنـ ــل البرلمانـ ــل: العمـ زينـ

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل أن المنجــزات الوطنيــة التــي تحققــت 
للوطــن والمواطنيــن جــاءت بفضــل التوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما وتؤكد فاعلية التعاون البناء النيابي 

والحكومي المشترك.

 وأشــارت زينــل، خــالل لقائهــا بمكتبهــا 
أمــس، وزير شــؤون مجلســي الشــورى 
والنــواب غانــم البوعينين، إلى تجاوب 
الحكومــة لمقترحــات ومرئيات ممثلي 
شــعب مملكــة البحريــن، وثمنــت الدور 
المهــم للوزيــر، فــي تعزيز التعــاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بمــا  النــواب  وأشــادت رئيــس مجلــس 
تــم إنجازه من مشــروعات ومقترحات 
باعتمــاد  قانــون  مشــروع  خاصــة 
للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 

المرافــق  و2020   2019 الماليتيــن 
 ،2019 لســنة   )19( رقــم  للمرســوم 
النيابــي  التوافــق  مــن  عنــه  نتــج  ومــا 
المســاس  عــدم  حــول  والحكومــي، 

بمكتسبات المواطنين.
ومــن جانبه، أعــرب البوعينين عن بالغ 
الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، 
ومــا  المثمــر  التعــاون  علــى  وللنــواب، 
بذلوه من جهد وما تحقق من إنجازات 
خــالل دور االنعقــاد األول مــن الفصــل 
التشــريعي الخامس، معرًبا عن تقديرِه 

للجهــود الوطنيــة التــي بذلهــا ويبذلهــا 
مجلــس النــواب، ومــا شــهده مــن عمــل 
برلمانٍي مهني، اتســم بإعالء المصلحة 
العطــاءات  وأبــرز  العليــا،  الوطنيــة 

الخالصــة، التــي توجت بمســتوى رفيع 
من التعاون بين الســلطتين التشريعية 
الوطنيــة  الرؤيــة  ضمــن  والتنفيذيــة، 

الواحدة.

رئيسة مجلس النواب لدى استقبالها وزير شؤون المجلسين
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حمد الكوهجي

فاطمة القطري

دعم كامل لتوجيهات جاللة الملك
“الشـــورى”: حفـــظ األمـــن مســـؤولية يتحملهـــا الجميـــع عبـــر االلتـــزام بالثوابـــت

أكد رئيس مجلس الشــورى علي الصالح وقوف المجلس ودعمه الكامل لتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة خالل ترؤســه االجتماع المشــترك لمجلس الــوزراء والمجلس األعلى للدفــاع، بما يصب في 
اتجــاه تعزيــز أمــن المملكــة، وحفظ اســتقرارها، والتصــدي لألعمــال اإلرهابية والتدخــالت الخارجية التي تســعى لبث 
الفرقــة والفتنــة بيــن أبناء الوطن الواحد، وذلك في ظل المســتجدات المتســارعة والتطورات الخطيرة التي تشــهدها 

المنطقة.

الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
بالجاهزيــة عاليــة المســتوى فــي قــوة 
دفــاع البحريــن واألجهــزة األمنيــة في 
ومصالحــه،  وشــعبه  الوطــن  حمايــة 
والواجــب  المهــام  ألداء  واســتعدادها 

بأعلى قدر من المسؤولية.
وأشــار إلــى أن مســؤولية حفــظ أمــن 
وســالمة الوطــن هــي مســؤولية كبيرة 
يتحملها الجميع، عبر االلتزام بالثوابت 
الداعمــة  المواقــف  وإظهــار  الوطنيــة، 
والمســاندة التي تعكس القيم الوطنية 
الراسخة في فكر ووجدان كل مواطن، 

وبمــا يقطــع الطريق علــى أيه تدخالت 
أو تصريحات مســيئة في حق المملكة 
فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا فــي شــق 
الصــف ونشــر الفتنــة، مشــدًدا على نبذ 
اســتغالل المنابــر الدينية فــي الترويج 
ألفــكار متطرفــة وهدامــة، فــي الوقــت 
الــذي تعد فيــه وبحكم واجبهــا الديني 
منابر إصالح وتقويم، وهو ما ينسحب 
اإلعالميــة  المنصــات  علــى  كذلــك 
والمجتمعيــة التي من واجبها مســاندة 
توجهــات المملكة ودعمها، وتعزيز قيم 

الوالء واالنتماء لدى الجميع.

وأكــد أن أمــن مملكــة البحرين من أمن 
التعــاون  فــي دول مجلــس  شــقيقاتها 
عــن  معرًبــا  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
اإلرهابيــة  لألعمــال  الشــديدة  إدانتــه 
التــي اســتهدفت محطــات ضــخ النفط 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
مفخخــة،  مســيرة  بطائــرات  بهجــوم 
التــي  التخريبيــة  األعمــال  وكذلــك 
اســتهدفت عــددا مــن الســفن التجارية 
فــي الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات 
العربية الشــقيقة، ونبذ مملكة البحرين 
بشــدة اإلرهاب بكافة أشــكاله وصوره، 

وتدعــو الجتثاثــه والقضــاء عليــه بمــا 
يحمي مصالح الوطن وحياة وســالمة 
المواطنين والمقيمين، والتي هي فوق 

كل اعتبار.
ن الصالح إشــادة جاللة العاهل بما  وثمَّ
تحقــق مــن منجــزات وطنيــة فــي دور 
االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي 
الخامس بفضل التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، وما أظهراه من 
صــورة نموذجيــة فــي التعــاون المثمر، 
مؤكًدا سعي المجلس الدائم للعمل من 
خالل صالحياته التشــريعية على ســن 
المزيــد مــن القوانيــن التــي مــن شــأنها 
التصــدي لألعمــال اإلرهابية التي تهدد 
مكتســبات  وتحفــظ  الجميــع،  ســالمة 
الوطــن ومنجزاتــه التــي تحققــت فــي 
لحضــرة  اإلصالحــي  المشــروع  ظــل 

صاحب الجاللة عاهل البالد.

القضيبية - مجلس الشورى

زينب عبداألمير

القضيبية - مجلس النواب

قال النائب إبراهيم النفيعي إن الشعب 
بــكل مكوناتــه وأطيافــه وفئاتــه، يقــف 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  خلــف 
ا  الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، صفًّ
واحــًدا، متيًنــا ومترابًطــا، موضًحــا أن 
الكلمة الســامية لجاللته، تمّثل خريطة 

عمل وطنية للمرحلة المقبلة.
 وأوضــح فــي بيــان أمــس أن الظروف 
الحرجــة التي تعصــف بالمنطقــة، التي 
ترمــي للنيل من اســتقرار الخليج ومن 
ثرواتــه ومقدراتــه، تضــع الجميــع أمام 
محــك طريــق مــن المســئولية الوطنية 
الجامعــة الكبــرى، القائمــة علــى وحــدة 
رايــة  خلــف  واالصطفــاف  الصــف، 

الوطن، وخلف القيادة الحكيمة.
 وأكــد أهميــة االســتمرار فــي محاربــة 
األفــكار الدخيلــة، والمرفوضــة، والتــي 
يــرّوج لهــا أعــداء البحريــن، ســواء في 
أو  السياســية،  أو  الدينيــة،  المنابــر 
وســائل التواصل االجتماعي، والرامية 

بالفرقــة،  وإذكاءه  المجتمــع،  لتشــطير 
والطائفية.

 وقــال “هناك الكثيــر من التجارب التي 
بالمنطقــة،  الــدول  مــن  بعــدد  عصفــت 
اإليرانــي  العــدو  أمعــن خاللهــا  والتــي 
في بــث القالقل والفوضى، وزّجها في 
غياهــب الظــالم والتخلــف والرجعيــة، 
أنهــم يحاولــون ذلــك فــي البحرين منذ 
عقــود طويلــة، كمحطة أولــى الختراق 
أرجــاء  وبقيــة  الشــرقية،  المنطقــة 

الخليج العربي، وهو ما لن يكون”.

الشعب صف وحد خلف جاللة الملك

إبراهيم النفيعي



“التربية” لن تجدد ترخيص مكتب “آفاق”
ـــكو ـــن بموس ـــة البحرينيي ـــاة الطلب ـــن معان ـــة “^” ع ـــع قص ـــا م تفاع

ذكــرت القائــم بأعمــال مديــر إدارة البعثــات والملحقيــات بــوزارة التربية والتعليــم فاطمة البوعينين أنــه في ضوء المخالفــات التي ارتكبها 
مكتب “آفاق” للخدمات التعليمية، ومنها عدم سداد رسوم عدد من الطلبة بإحدى الجامعات الروسية، على الرغم من استالمه للمبالغ، وبعد 
التحقيــق مــع صاحــب الترخيــص، قّررت الوزارة عدم تجديد ترخيــص المكتب، وتحويل المخالفة المتعلقة بالرســوم إلى الجهات القانونية 

التخاذ الالزم، وستنظر في إمكان تجديد ترخيص المكتب بعد إثباته إزالة المخالفات، وفي ضوء نتائج تحقيق الجهات المختصة.

 وأضافــت البوعينيــن أن عــدًدا مــن الطلبــة 
وأولياء أمورهم تقدموا بشــكوى إلى الوزارة 
ضــد المكتــب المذكــور بشــأن عــدم التزامــه 
بتســديد رسوم دراســة أبنائهم البالغ عددهم 
31 طالًبا وطالبة، للفصل الدراسي الثاني من 
العام الدراســي الجــاري 2018/  2019 بإحدى 
جامعات موســكو، على رغم قيامهم بتسديد 
رســوم العــام الدراســي كاملــًة إلــى المكتــب، 
التــي  الماليــة  باألرصــدة  شــكواهم  معززيــن 

تثبت ذلك.
 وأوضحــت أنــه تبّين من زيــارة لجنة فحص 

ومتابعة مكاتب الخدمات التعليمية بالوزارة 
للمكتب، تســجيله عــددا من الطلبة ممن تقل 
معدالتهــم التراكمية فــي الثانوية العامة عن 
90 % فــي تخصــص الطــب البشــري وطــب 
األســنان فــي جامعــات أجنبيــة مختلفــة، في 
مخالفــة للقــرار الــوزاري الصــادر بهذا الشــأن، 
إضافــًة إلــى أن ملفات الطلبة غير مســتوفية 
لجميع المستندات المهمة، مثل االتفاقية بين 
الطالــب والمكتــب، وأرصــدة ســداد الرســوم، 
عــاوًة علــى أن المكتــب ال يتابــع الطالب في 
حــال تغييــره التخصــص أو الكليــة، كما تبين 

عــدم التزامه بشــكل كامل بقائمة مؤسســات 
التعليــم العالــي الموصى بها مــن الوزارة، مما 
يحول دون تصديق ومعادلة شهادات الطلبة 
فــي المســتقبل، عنــد تورطهم في التســجيل 

في جامعات غير معترف بها.
وكــررت الــوزارة دعوتهــا إلــى جميــع الطلبــة 
الراغبين في الدراسة بالخارج على حسابهم 
الخــاص، وأولياء أمورهم، إلى مراجعة مركز 
المؤهــات  وتقويــم  الجامعيــة  المعلومــات 
العلميــة بمبنــى رقــم )1( بمقر الــوزارة بمدينة 
عيســى، للتأكــد مــن أن الجامعــات الراغبيــن 

في الدراســة بها موصــى بها، لكي ال يعرضوا 
أنفســهم إلى إشكاالت تصل إلى عدم معادلة 

مؤهاتهم العلمية.

  فاطمة البوعينين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

كشــفت المؤسســة البحرينية للحوار أن مشــروعها المقبل ســيكون بعنوان “تيسير” 
ويبدأ يونيو المقبل ولمدة عام، ســعًيا منها إلى تمكين المجتمع بشــبابه ومتطوعيه 
مــن حل مشــكاته وتعزيز لحمته وهويتــه الوطنية عبر آلية ومهارات الحوار.وقال 
رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة ســهيل القصيبــي إن تنفيذ المشــروع يمر عبــر مراحل هي: 
تنظيم ورش عمل لتعزيز المهارات والقدرات عن تيســير الحوار المجتمعي، معرض لســوق 
األفــكار، اختيــار مبــادرات مــن الســوق لدعمهــا وتنفيذهــا، تنظيــم جائــزة الحــوار المجتمعي 
لتكريــم المبــادرات الناجحــة. وأشــار فــي الحفــل الســنوي للمؤسســة مســاء األربعــاء إلى أن 
المؤسســة أقامــت منــذ العــام 2012، أكثــر مــن 86 فعاليــة تنوعــت بين ورش عمــل ورحات 

تعليمية أليرلندا وجنوب أفريقيا ودول أخرى استفاد منها 1901 شخص.
ودعمت المؤسســة عددا من المشــروعات، أبرزها: حل خاف أهلي اســتمر 40 سنة، مشروع 
ســكن العمالــة األجنبيــة، حــل خاف أهلي عن إدارة أحد المآتم، تطوير ســوق االثنين، حملة 

مناصرة مجتمعية للحد من التسول.

“الحوار” تطلق “تيسير” في يونيو

نصب الصقر “يخضع” لشموخ قلعة عراد
ــا ــه ــدال ــب ــت ــه اس ــل ــق ــب ن ــل ــط ــت ــي ــة وس ــك ــال ــه ــت ــلـــف: قـــاعـــدتـــه م خـ

أفــاد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف أن هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار طلبــت الحد مــن ارتفاع نصــب الصقر تجنًبا للتعــارض البصري 

مع قلعة عراد.

 وأشــار فــي رّده على توصيــة مجلس بلدي 
المحــرق أن قطاع الطرق بشــؤون األشــغال 
بالتنســيق  المشــروع  الستشــاري  أوعــز 
المحــرق  لبلديــة  المعمــاري  المهنــدس  مــع 
وهيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار على وضع 
التصورات والنماذج للموقع المقترح لنصب 

الصقر.
المخططــات  إعــداد  تــم  أنــه  إلــى  ولفــت 
المبدئية لنصب مجسم الصقر شاملة الموقع 
واالرتفــاع والتشــجير، حيث ســيتم دراســة 
المواقــع المقترحــة للنصــب بشــكل تفصيلي 
لجميــع  الجديــدة  المقترحــات  وتقديــم 

الجهات المختصة لبحثها واعتمادها.
إجــراء  تــم  أنــه  نقلــه  عمليــة  بشــأن  وذكــر 

فحص أولي للنصب حيث تبين أن قاعدته 
متهالكــة ومن المرجح أن تتحطم عند نقله 
لموقــع قريــب، األمر الذي يتطلب اســتبدال 
القاعــدة بأخــرى مطابقــة لهــا مــن األليــاف 

الزجاجية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ذلــك تــم في ضوء 
االتفــاق بيــن هيئة البحريــن للثقافة واآلثار 
مجســم  علــى  باإلبقــاء  البلــدي  والمجلــس 

الصقر في نطاق الموقع الحالي له.
 وتعــود حكايــة نصــب مجســم الصقــر إلــى 
طــرح  حيــث  الماضــي،  القــرن  ثمانينــات 
جناحــي  عبــدهللا  محمــد  األعمــال  رائــد 
فكــرة إنشــائه علــى رئيــس البلديــات حينها 
آل  محمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  المرحــوم 

خليفة، واختيار الموقع المناسب له.
وأثيــر قبــل نحــو عاميــن جدل حــول إعان 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار عن نيتها نقل 
النصــب لموقــع آخــر بالمحافظــة الجنوبيــة، 

واســتبداله بنصــب آخــر يتمثل في مجســم 
خــط عربــي للفنان إبراهيم بوســعد بارتفاع 
8 أمتــار، وهو ما عبر المجلس البلدي حينها 

عن رفضه القاطع لفكرة استبداله.

نصب الصقر 

القضيبية - مجلس النواب

الجنبية - المجلس البلدي الشمالي

قام رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد الكوهجي ونائبه ياسين زينل ممثل الدائرة الثامنة 
مــع مهندســة لجنــة الخدمــات أحالم محمــد بزيارة لشــارع الشــيخ خليفة بن ســلمان بالقرب 
مــن جامــع عبدالرحمــن جاســم كانــو بمدينــة حمد وبالقــرب من ممشــى 1206 يــوم األربعاء، 
حيث موقع الحادث الذي راح ضحيته طفل في التاسعة من عمره مصاب بالتوحد؛ لمعاينة 

احتياجات الشارع ألمور السالمة المرورية وسالمة المشاة من الحوادث المرورية.

واقتــرح الكوهجــي إقامة حواجــز حديدية 
لزيــادة  الممشــى  بامتــداد  الشــارع  علــى 
الســامة المروريــة، ولمنع عبــور المواطنين 
واقتــرح  الرئيــس،  الشــارع  إلــى  واألطفــال 
إنشــاء جســر مشــاة علــوي؛ بســبب ازديــاد 
الموقــع،  فــي  المميتــة  المروريــة  الحــوادث 
ويرجــع ســبب ذلــك للتمــدد العمرانــي علــى 
بــن ســلمان،  جانبــي شــارع الشــيخ خليفــة 

وقرب الشــارع الرئيس مــن المنازل ووجود 
جامع ومممشــى على امتداد الشــارع، حيث 
دون  ومــن  فقــط  أمتــار   10 مســافة  يبعــد 
حواجــز الســامة، مــن جهتــه أشــاد رئيــس 
وزارة  بجهــود  الشــمالي  البلــدي  المجلــس 
األشــغال؛ لتوفير األمن والســامة المرورية 
فــي تصميــم الشــوارع؛ لحمايــة المواطنيــن 

من الحوادث المرورية.

“بلدي الشمالي” يتفقد موقع حادث طفل التوحد

قــّدم النائــب عــادل العســومي مقترحيــن برغبــة بهــدف تثبيــت الموظفيــن بعقــود مؤقتــة فــي 
الحكومة، إضافة لتثبيت األطباء البحرينيين المؤقتين في وزارة الصحة.

والــذي  األول  المقتــرح  تفاصيــل  فــي  وجــاء   
مؤقتــة  بعقــود  الموظفيــن  لتثبيــت  يهــدف 
العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، إلى 
أن عــدًدا كبيًرا مــن الموظفين المؤقتين امتدت 
فترة عملهم المؤقت لسنوات طويلة وهو األمر 

الذي يؤكد حاجة الجهات المعينة لهم.
مــن  الهــدف  فــإن  اللوائــح  “حســب  وقــال:   
التوظيــف المؤقــت فــي الحكومــة هــو تغطيــة 
بعــض  خــروج  عنــد  الماســة  االحتياجــات 
الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ 
الطارئــة، أو ألي  المشــاريع  البرامــج أو  بعــض 
مبــررات أخرى يتــم تحديدها من قبل الجهات 
الخدمــة  ديــوان  عليهــا  ويوافــق  الحكوميــة 

قابلــة  واحــدة  ســنة  لمــدة  وتكــون  المدنيــة، 
للتمديد بعد موافقة الديوان، إال أن الموظفين 
لســنوات  المؤقــت  توظيفهــم  فتــرة  امتــدت 
الـــ14 عاًمــا ممــا يؤكــد حاجــة  طويلــة فاقــت 
الجهــات الحكوميــة لهــم ويحّتم علــى الجهات 
تثبيتهــم بــدالً مــن تجديــد عقودهــم المؤقتــة، 
السيما أن عدًدا من الموظفين تم تثبيتهم في 

اآلونة األخيرة وهو أمر إيجابي”.
 وحســب المذكــرة اإليضاحيــة للمقتــرح، التــي 
أشــارت إلى أن “طول فترة التوظيف المؤقت 
منهــا  الفئــة  لهــذه  قــد خلــق مشــكلة حقيقيــة 
وجــود حالة من عدم االســتقرار، حيث إنهم ال 
ا ثابًتا إضافة  ا ومعيشيًّ يملكون وضًعا اجتماعيًّ

إلــى عــدم تمكنهم من االســتفادة مــن القروض 
أو المزايــا التــي تطرحهــا البنــوك ممــا يحــول 
لهــم  مســتقبلي  تخطيــط  وجــود  إمــكان  دون 
ولعوائلهــم، ولــذا تأتي أهمية تثبيتهم من أجل 
حــل معاناتهــم وخلــق االســتقرار االجتماعــي 

والنفسي لهذه الفئة.”
 وإلــى جانــب المقتــرح، قّدم النائب العســومي 
العامليــن  األطبــاء  لتثبيــت  برغبــة  مقترًحــا 
بعقــود مؤقتــة فــي وزارة الصحــة، وجــاء فــي 
بتوظيــف  الــوزارة  “تقــوم  المقتــرح  مضمــون 
أطبــاء بحرينييــن بعقود مؤقتــة، ومن ضمنهم 
الذيــن  البحرينييــن  األطبــاء  مــن  كبيــر  عــدد 
تــم توظيفهــم ضمــن برنامــج تدريبــي مدتــه 5 
ســنوات ودون تثبيتهم في الوزارة، مما يخلق 
حالــة مــن عــدم األمــان واالســتقرار الوظيفــي 

واالجتماعي لهذه الفئة”.
وأكــد أهميــة تثبيــت هــؤالء األطبــاء، موضًحا 
الذيــن كانــوا  150 مــن األطبــاء  “يوجــد نحــو 
وقعوا عقوًدا تدريبية مع الصحة قبل سنوات، 
قد يكون مصيرهم مجهوالً إذا لم يتم تثبيتهم 
قبل سبتمبر المقبل، ولذا من المهم أن يتم حّل 

معاناة هذه الفئة بأسرع وقت ممكن”.

ــات الــحــكــومــيــة لهم ــه ــج ــة ال ــاج ــد ح ــؤك ــرة عــمــلــهــم ي ــت طـــول ف

العسومي يطالب بتثبيت الموظفين واألطباء المؤقتين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قام وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بزيارة إلى مراكز االمتحانات للمرحلة الثانوية، حيث 
اطلــع خالهــا علــى ســير إجــراءات االمتحانــات النظريــة النهائية التي بــدأت األربعــاء الماضي، 
وتســتمر حتــى الثاثــاء 28 مــن الشــهر نفســه، وتقــدم لهــا 30609 مــن الطلبــة من مســار توحيد 
المســارات، إضافة إلى نحو 5700 من طلبة التعليم الصناعي.   والتقى الوزير عددا من الطلبة، 
واستمع إلى ماحظاتهم عن ظروف إجراء االمتحانات، واطمأن على سير آلية التصحيح التي 
تجــري فــي )11( مركــزا، موجها إلى توفير أفضل الســبل واإلمكانات إلنجــاح إجراء االمتحانات 

في بيئة مريحة وأجواء تربوية تسّهل على الطلبة تحقيق النجاح المنشود.

النعيمي يتفقد مراكز امتحانات الثانوية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
الرئيــس  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
التنفيــذي لشــركة حديــد يوكــو علــي 
المســلم، ومحمد المســلم وهــو المدير 
التنفيذي للشــركة، وفي بدايــة اللقاء، 
مســتعرًضا  بالحضــور  الوزيــر  رّحــب 
معهــم آخر المســتجدات فــي الكهرباء 
والمــاء والطاقــة المتجــددة، ومشــيًدا 
فــي  يوكــو  حديــد  شــركة  بإســهامات 
بمملكــة  الصناعــي  القطــاع  تطويــر 
إعــادة  فــي  ونشــاطهم  البحريــن 
وتحويلهــا  الحديــد  مخلفــات  تدويــر 
لاســتعمال.   صالحــة  منتجــات  إلــى 
المســئولون  اســتعرض  جانبهــم،  مــن 

بشــركة حديــد يوكــو آخــر مشــاريعهم 
البحريــن  مملكــة  فــي  وأنشــطتهم 
فــي مجــال إنتــاج الحديــد وطرحــوا 
يحتاجهــا  التــي  المتطلبــات  بعــض 
المصنــع فــي ســبيل االرتقــاء بإنتاجــه 
الســوق  ليلبــي احتياجــات  وتطويــره 
المحلــي، معبرين عن خالص شــكرهم 
وتقديرهــم للوزير ميرزا والمســئولين 
والحفــاوة،  االســتقبال  حســن  علــى 
ومثمنين دعمه وتشــجيعه لاســتثمار 
فــي القطاعــات التــي تقــع مــن ضمــن 
اختصاصه وســعيه للتطوير المســتمر 
مملكــة  وازدهــار  تقــدم  أجــل  مــن 

البحرين.

بحث احتياجات “يوكو” من الكهرباء
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سيدعلي المحافظة

تخريج طلبة على درجة عالية من المعرفة والمهارات
المضحكـــي: نظـــام التعليـــم فـــي البحريـــن قـــادر علـــى تقديـــم أجيـــال متمكنـــة

عقــدت اللجنة التنســيقية المشــتركة لتطوير التعليم العالي فــي مملكة البحرين أمس، 
اجتماعهــا الــدوري برئاســة الرئيــس التنفيــذي لهيئة جــودة التعليم والتدريــب، جواهر 
المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم 

العالي برئاسة أمين عام المجلس عبد الغني الشويخ، بمقر الهيئة بمنطقة السيف.

وفــي تصريــح لهــا أّكــدت المضحكــي: إنَّ 
المعنيــة  الجهــات  مــع  وبالتعــاون  الهيئــة، 
بتطويــر التعليــم والتدريب، واســتناًدا إلى 
رؤيــة البحريــن 2030، تعمــل على االرتقاء 
بالتعليم العالي من منظور تنافســي يهدف 
متميــزة،  أكاديميــة  برامــج  تقديــم  إلــى 
المتشــعبة  الســوق  بمتطلبــات  ترتبــط 
التنميــة  بتطلعــات  وتفــي  والمتغايــرة، 
المســتدامة، مؤكــدًة فــي الوقــت ذاتــه أنَّ 
نظــاَم التعليــم فــي مملكــة البحريــن، ومنذ 
انطاق مبادراته قبل نحو عقد من الزمان، 
والشــروع في تنفيذ إســتراتيجياته، كانت 
تقديــم  علــى  واالســتمرارية  القــدرة  لــه 

أجيــاٍل متمكنــٍة تملــك مقومــات الحداثــة 
والتطويــر، وكفايات تنافســية واســتباقية 
تلبــي متطلبات ســوقنا الداخلية، والســوق 
التــي  الجهــود  كل  إن  حيــث  الخارجيــة، 
التــي  اإلســتراتيجية  والخطــط  ُبِذلــْت، 
إلــى  تهــدف  القادمــة  للمرحلــة  ُوِضعــْت 
تهيئة مناخ تعليمي جيد داخل مؤسســات 
التعليــم العالــي، لتخريج طلبــة على درجة 
عالية من العلم، والمعرفة، والمهارات التي 
تؤهلهم للتعامل مع متطلبات ســوق العمل 
الــذي  الحقيقــي  االختبــار  أضحــت  التــي 
ــا نحتاجه مــن تقديم برامَج  يكشــُف لنا عمَّ
أكاديميٍة علمية، وما فيه فائض تعليمي ال 

حاجة للسوق له.
البحريــن  وتابعــت المضحكــي، إنَّ مملكــة 
أكاديمــي عبــر  إنشــاء نظــام  فــي  نجحــت 
رة تســتهدُف -  توفيــر بيئــة تعليميــة متطوِّ
بصــورة أساســية - العنصر البشــري، فتركِّز 
لكونــه  وتطويرهــا،  مهاراتــه  تنميــة  علــى 

مها،  الركيزة األساسية في بناء الدولة وتقدُّ
مشيرًة في الوقت ذاته إلى أنَّ كل الجهود 
المبذولــة مــن الحكومــة والمعنيــن بقطــاع 
التعليــم والتدريــب تصــبُّ فــي بنــاء نظــام 
تعليمــي يواكب المعاييــر العالمية، ويوازي 

أفضل النظم التعليمية في العالم.

من اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في البحرين

المنامة - بنا

عادل العسومي



المنامة - بنا المنامة - وزارة الداخلية

وقع الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه أمس األول مذكرة تفاهم مع شركة )زين البحرين( بشأن التعاون في عدد 
من المشاريع التي تتعلق بحماية البيئة، والتي تتوافق مع األهداف المستدامة المقررة من األمم المتحدة، في مقر المجلس األعلى للبيئة. 

وبهــذه المناســبة أكد بن دينه حــرص المجلس 
التعــاون  أواصــر  تعزيــز  علــى  للبيئــة  األعلــى 
مــع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي المجاالت 
البيئيــة الســيما مــع الشــركات الكبــرى، والتــي 
البحرينــي  المجتمــع  مــع  واســع  ارتبــاط  لهــا 
البيئــي  بالــدور  كشــركات االتصــاالت، مشــيدا 
البارز الذي تضطلع به شــركة زين البحرين من 
خــال عدة برامج بيئية نفذتها الشــركة بهدف 
الحفــاظ على البيئة في مملكة البحرين ودعم 

االقتصاد اإليكولوجي. 
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتلخص في تعاون 
المجلــس األعلى للبيئة وشــركة )زين البحرين( 
في تنظيم برامج توعوية بشأن حماية البيئة؛ 
البيئيــة  الثقافــة  الوعــي ونشــر  تعزيــز  بهــدف 
لــدى مختلــف الشــرائح والفئــات العمريــة فــي 

المجتمع.

زيــن  لشــركة  العــام  المديــر  أشــاد  جانبــه  مــن 
البحريــن محمــد عبــدهللا زين العابديــن بالدور 
الــذي يقــوم به المجلس األعلــى للبيئة للحفاظ 
علــى البيئــة فــي مملكــة البحريــن، معبــرًا عــن 
شــكره وتقديــره لمحمــد مبــارك بــن دينــه على 

البنــاء بيــن المجلــس األعلــى  تعزيــز التعــاون 
للبيئة وشركة زين البحرين، مؤكدا دور شركة 
زيــن البحريــن فــي المســاهمة بالحفــاظ علــى 
البيئــة مــن خال المبــادرات التــي تقدمها وبما 

يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

دلمون”،  “حضارة  كتابه  من  نسخة  له  قدم  الذي  الصويلح  عبدالعزيز  الباحث  العصفور،  علي  الشمالية  محافظ  استقبل 
حيث أبدى المحافظ إعجابه بالسرد التاريخي للحضارات التي شهدتها مملكة البحرين عبر العصور المختلفة خصوصا في 

فترات دلمون وتايلوس التصالهم بالحضارات المختلفة الممتدة ما بين بالد السند ووادي الرافدين.

الكتــاب،  محتــوى  أن  المحافــظ  وأكــد 
مــن األهميــة لكونه مرجعا مهمــا لتاريخ 
المنطقــة يمكــن من خالــه التعرف على 
المتعاقبــة  الحضــارات  جوانــب  أهــم 
الباحثيــن  لجميــع  مهمــة  ومدونــة 

والمطلعين على التاريخ.
الباحــث  اهتمــام  لســر  الكتــاب  ويــؤرخ 
حضــارة  كأقــوى  الدلمونيــة  بالحضــارة 
العربــي  الخليــج  منطقــة  شــهدتها 
عليهــا  دلــت  التــي  العربيــة،  والجزيــرة 
االكتشافات األثرية، حيث أفرد المؤلف 
التتبــع  وممتعــة  الفهــم  يســيرة  فصــوال 
التــي  القديمــة  بالحضــارات  واتصالهــا 
البحرينــي  اإلنســان  فــي تكويــن  أثــرت 
قديمــا وحاضــرا، خصوصــا أن حضــارة 

الاعنــف  مبــدأ  علــى  اعتمــدت  دلمــون 
مــع  اإلنســاني  واالتصــال  والتعايــش 

مختف الحضارات.
وشــكر المحافــظ، الباحــث لتبنيــه مثــل 

ذلــك مــن بحــوث التــي تبقــي اإلنســان 
بيــن  واتصــال  اطــاع  علــى  البحرينــي 
ماضيه وحاضره، متمنيا له كل التوفيق 

والنجاح.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

محافظ الشمالية مستقبال الباحث عبدالعزيز الصويلح

“الخاص” مؤسسات  مع  التعاون  أواصر  تعزيز  دينه:  بن  الصويلح كتاب  من  نسخة  يتسلم  الشمالية  محافظ 

“األعلى للبيئة” يوقع تفاهًما مع “زين” حضارة دلمون رسخت مبادئ التعايش

عقبت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على ما نشرته “البالد” في عددها 3863 بتاريخ 13 مايو 2019، في 
صفحة “الشورى” تحت عنوان “)أمازون( يعبر بمصطلحاته األجنبية”.  وشكرت الهيئة الصحيفة على اهتمامها 
ومتابعتها لكل ما يطرح من مواضيع ويدور من مناقشات تحت قبة المجلس الوطني، مجددة تأكيدها أهمية 
التزام وسائل اإلعالم بالمعلومات الواردة عند نشر األخبار أو التصريحات الصحافية وعدم اجتزائها لما قد 

يترتب عليه من نتائج سلبية وسوء فهم لدى القارئ. وفيما يأتي نص التوضيح:

إن مــا ورد فــي الخبــر المشــار إليــه 
والمتضمن مداخلة الممثلة القانونية 
والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة 
اإللكترونيــة غيــر صحيــح حيث إنه 
مختلفتيــن  مداخلتيــن  بيــن  جمــع 
القانونيــة  الممثلــة  بهمــا  تقدمــت 
أعضــاء  أســئلة  علــى  ردهــا  خــال 
مجلس الشــورى، حيث إن المداخلة 
األولــى كانــت عــن المرســوم بقانون 
رقم 54 لســنة 2018 إلصــدار قانون 
الخطابــات والمعامات اإللكترونية، 

واآلخر عن المرسوم بقانون رقم 56 
لســنة 2018 بشــأن تزويــد خدمــات 
الحوسبة السحابية أطراف أجنبية، 
ضمــن  تصحيحــه  وجــب  مــا  وهــو 

سياق الخبر المشار إليه.
األولــى  بالمداخلــة  يتعلــق  فيمــا 
الخطابــات  بقانــون  المرســوم  عــن 
والمعامــات اإللكترونيــة، فأشــارت 
أن  إلــى  للهيئــة  القانونيــة  الممثلــة 
القانــون الســابق قــد مضــى عليــه ما 
يربو 16 عامًا، ونظرًا لما نشــهده من 

التكنولوجــي،  التطــور  فــي  تســارع 
بــات غير مواكبًا لمتطلبــات المرحلة 
الحاليــة، كونه يقتصر علــى التوقيع 
أن  حيــن  فــي  فقــط،  اإللكترونــي 
القانــون الجديــد تضمــن جملــة مــن 
المزايــا أبرزهــا اســتحداث خدمــات 
المرســوم  واســتحدث  الثقــة، 
بحجيــة  والمتعلقــة  جديــدة  مــادة 
خدمــات الثقــة، فضــاً عــن ذلك فقد 
التوثيــق  الجديــد  القانــون  تضمــن 
تســريع  إلــى  الرامــي  اإللكترونــي، 

وتقليــل  واختزالهــا  اإلجــراءات 
إجــراءات  بإنهــاء  الراغبيــن  عنــاء 
التوثيــق بصــورة إلكترونيــة عوضــًا 
عــن الطريقــة التقليديــة، ونظــرا لمــا 
تشــهد مملكــة البحريــن مــن نهضــة 
متســارعة فــي كافة المجــاالت، فإن 
األمــر يقتضــي بموجبــه اســتحداث 
مثل هذه التشــريعات المساهمة في 
اســتقطاب المزيد من االســتثمارات 

األجنبية.
وعن الســؤال الذي تفضل به العضو 
جمال فخرو ما أن كان هذا المرسوم 
مترجمــا، جاءت إجابة ممثلة الهيئة 
المفــردات  “إن  التالــي  النحــو  علــى 
أجنبية ومتعــارف عليها دوليًا والبد 

من ترجمتها”.
وبشأن المداخلة الثانية والمتضمنة 
رد ممثلــة الهيئة على أســئلة أعضاء 

مجلس الشورى عن المرسوم بقانون 
رقــم 56 لســنة 2018 بشــأن تزويــد 
خدمات الحوسبة السحابية أطراف 
أجنبيــة، فأشــارت الممثلــة القانونية 
للهيئــة إلى أن هذا المرســوم بقانون 
ُيعد ســابقة تشــريعية على مســتوى 
اســتقطاب  إلــى  يرمــي  المنطقــة، 
المســتثمرين وتشجيعهم على وضع 
بياناتهــم ســواء كانــت تحمل الصفة 
الشــخصية أو االعتباريــة لدى مزود 
المملكــة،  فــي  الســحابية  الخدمــة 
األجنبيــة  األطــراف  طمأنــة  بهــدف 
بــأن القانــون المطبق علــى المحتوى 
جنســية  قانــون  هــو  اإللكترونــي 
الُمشــترك في الخدمة، في ظل عدم 
درايتهــم بالقوانيــن المعمول بها في 
مملكــة البحرين، حيث ستســهم في 

الحفاظ على بياناتهم الخاصة.

ومــن باب حرص الُمَشــِرع البحريني 
بالمحافظــة علــى العاقــات الدولية 
واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 
الســتبعاد الدول التي تراها بحســب 
ســلطتها التقديريــة والســيادية أنهــا 
تســهم فــي تهديــد أمنهــا الداخلــي، 
يتضمــن المرســوم إمكانية اســتبعاد 
تلــك الدول بموجــب قرار يصدر من 

مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.
وفــي الختــام نجــدد شــكرنا لجريدة 
“البــاد”، ولمحــرر صفحة “الشــورى” 
علــى اهتمامه بتســليط الضوء على 
كل مــا يتــداول تحــت قبــة المجلس 
المجــال  إفســاح  متمنيــن  الوطنــي، 
لهــذا التصحيــح والتوضيــح ليصــل 
إلــى القــراء الكــرام منعــًا للبــس مــن 
جانب وأن يقفوا على حقيقة األمور 

من جانب آخر.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

“الحكومة اإللكترونية” تصدر توضيحا عن مداخلتي ممثلها في “الشورى”

“إبراهيم كانو” تطلق مركزا افتراضيا لإلقراء اإللكتروني
ــع الـــقـــرآنـــيـــة ــاريـ ــشـ ــمـ ــة كـــانـــو فــــي دعـــــم الـ ــلـ ــائـ ــاح يــشــيــد بــــــدور عـ ــتـ ــفـ ــمـ الـ

 بدأت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف في العام 2015، وفي مبادرة هي األولى من نوعها محليا بتشغيل مركز 
إبراهيم خليل كانو لإلقراء اإللكتروني، انطالقا من حرص إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة على االستفادة من التقنيات 
فئات  من  كثيرة  لفئات  أوســع  بــاٍب  وفتح  أكبر  مجال  وإتاحة  والتواصل،  االتصال  وسائل  في  الحاصل  والتسارع  الحديثة 

المجتمع حالت ظروفها دون االلتحاق بمراكز وحلقات تعليم القرآن الكريم، والحصول على حظهم من تعلم علومه الشريفة.

وقال وكيل الشــؤون اإلسامية بوزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف فريد المفتاح: 
انطاقا من الدعم والتشــجيع الكريم من لدن 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وحكومتــه الرشــيدة، إلــى 
االهتمــام بتطويــر الخطــط والبرامــج القرآنية 
لتصبــح في متنــاول الجميع، وذلك باســتثمار 
التقنيات الحديثة في تعليم القرآن الكريم تم 
تدشــين هذا المركز، والذي يختلف عن مراكز 
التحفيــظ التقليديــة بأنَّ التعليــم فيه يتم عن 

ُبعد، حيث ال تتوفر فيه فصول دراسية.
وأشاد المفتاح بدور عائلة إبراهيم خليل كانو 

في دعم المشــاريع القرآنيــة المتميزة، وتهيئة 
متطلبــات نجاحهــا، والســيما تهيئــة وتجهيــز 
مركــز اإلقــراء اإللكترونــي، ليكون قــادرا على 
القيــام بالــدور المنــاط بــه وتحقيــق األهــداف 
المرجــوة منــه، مؤكــدا إســهامات عائلــة كانــو 
ودورها في التنمية المجتمعية وإنشاء مراكز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم، فضــا عــن توظيــف 
التقنيــات الحديثــة فــي تعلــم وتعليــم تــاوة 
إبراهيــم  شــركة  قامــت  كمــا  الكريــم.  القــرآن 
3 مناطــق  فــي  3 جوامــع  ببنــاء  كانــو  خليــل 
حيويــة فــي البحريــن، وحرصــت علــى توفير 
صفــوف متكاملة فــي كل جامع لتعليم القرآن 

الكريم.
وعــن مــدى اإلقبال على الدراســة فــي المركز، 
اإللكترونــي  اإلقــراء  مركــز  رئيــس  قــال 
عبداللطيف إسماعيل: بدأ اإلقراء اإللكتروني 
فــي المركــز رســميا فــي نوفمبــر 2015 بأعداد 
متواضعــة مــن الطــاب والطالبــات؛ كون هذه 
التجربة المؤسســية جديدة فــي مجال تعليم 
القرآن الكريم على مســتوى المملكة، ثم بدأت 
األعــداد تتزايــد حتــى وصــل عــدد الطلبة هذا 
العــام إلــى 145 طالبا و281 طالبة، يقوم بالرد 
و8  معلميــن   7 وتعليمهــم  اتصاالتهــم  علــى 
معلمات، داعيا معلمي ومعلمات وزارة التربية 

والتعليم إلى اإلقبال على الدراسة في المركز، 
مشيرا إلى أن عدد الطالبات في اليوم الواحد 
يفــوق عــادًة عــدد الطلبــة، حيــث تصــل أعداد 
اإلنــاث إلــى 20 طالبــة، الفتــا إلــى أن المركــز 

يعمــل أربعــة أيام في األســبوع مــن األحد إلى 
األربعــاء، مــن التاســعة صباحا وحتــى الثانية 
الرابعــة والنصــف وحتــى  عشــر ظهــرا، ومــن 

السابعة والنصف مساًء.

وفيما يتعلق بآلية الدراسة في المركز، أوضح 
إســماعيل أنــه يمكن للطالب االتصــال بالمركز 
برامــج  مــن  برنامــج  أي  عبــر  أو  هاتفــه  مــن 
عشــر  لــه  ــص  لتخصَّ اإللكترونيــة،  المحادثــة 
دقائــق تقريبــا، ليأخــذ فيهــا درســا خصوصيــا 
مــع المعلــم، ضمــن برنامــج تعليمــي متكامــل 
فــي  بــه  المعمــول  التقليــدي  للنظــام  ومــواٍز 
المراكــز والحلقــات القرآنيــة؛ وذلــك مــن أجــل 
تحقيــق عــدٍد مــن األهــداف، أبرزهــا: التأكيــد 
علــى أهميــة التاوة الصحيحــة للقرآن الكريم 
أساســًا لفهمه وتطبيقه، وتســهيل تعلم القرآن 
الكريم وتعليمه ألكبر عدد من فئات المجتمع، 
ــاظ علــى تعاهد القــرآن الكريم  وتشــجيع الحفَّ
األمثــل  االســتخدام  عــن  فضــا  ومراجعتــه، 
للمــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة المتاحة، 
ودعــم جهود البحرين في االرتقاء بالخدمات 

اإللكترونية المقدمة لألفراد والمؤسسات.

المنامة - شركة إبراهيم خليل كانو 

شركة إبراهيم خليل كانو تطلق مركزا افتراضيا لإلقراء اإللكتروني

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبل وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف فــي مكتبه القائم 
بأعمــال ســفارة جمهوريــة كوريا الديمقراطية الشــعبية المعتمد لدى المملكــة والمقيم في دولة 

الكويت جو ميونغ تشول.
ونــوه الوزيــر بالعاقات القائمة بين البلدين، وتطويرها لما يخدم مصالح البلدين بفضل حرص 

قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها باستمرار بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. 
وفــي ختــام اللقــاء، أشــاد تشــول بالبرامــج والمشــاريع والخطــط التــي تقــوم بتنفيذهــا وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني، متمنيا للبحريــن كل التقدم والتطور والرقي 

في ظل قيادتها الرشيدة.

خلف يشيد بالعالقات بين المنامة وكوريا

08local@albiladpress.com
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دور تنموي وتجاري لـ “الصداقة البحرينية الصينية”12 رمضان 1440
التطوعية األعــمــال  نــوعــيــة  ــي  ف ــدة  ــدي ج آفـــاق  فــتــح  ــدان:  ــي ــم ح

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصداقة البحرينية الصينية جواد الحواج، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك في مكتبه، حيث 
تــم بحــث الموضوعــات المتعلقة بــدور ومهام الجمعيــة، وتعزيز 
الصيــن  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 

الشعبية الصديقة في المجات االجتماعية والتنموية.
وخال اللقاء، استعرض الحواج المشروعات والبرامج الرامية 
إلــى تحقيق أهداف الجمعية من خال تعزيز العاقات الثنائية 
بيــن البحريــن والصيــن الشــعبية خاصــة فــي مجــاالت التعــاون 
والتنمويــة،  االجتماعيــة  المجــاالت  وفــي  التجــاري  والتبــادل 
مؤكدًا حرص الجمعية على التعاون مع المؤسســات الحكومية 
عملهــا  أطــر  ضمــن  المنشــودة  أهدافهــا  لتحقيــق  واألهليــة 

المؤسسي.
مــن جانبــه، أشــاد الوزيــر العمــل بالــدور الــذي تؤديــه مؤسســات 
والتجــاري  التنمــوي  العمــل  مجــال  فــي  المدنــي  المجتمــع 
واالقتصــادي، وفتــح آفاق جديدة في نوعية األعمال التطوعية 

التي تخدم المجتمع، منوهًا في هذا الخصوص بالدور اإليجابي 
الــذي تقــوم بــه جمعيــة الصداقــة البحرينيــة الصينيــة لتحقيــق 
البلديــن  بيــن  القائمــة  العاقــات  تعزيــز  إلــى  الراميــة  األهــداف 
الصديقين، واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب ومتقدمة في مختلف 
المجــاالت الثقافية واالجتماعيــة واالقتصادية وغير ذلك خال 
المرحلــة المقبلــة، مؤكــدًا فــي الوقت ذاتــه على مســاندة الوزارة 
ألهداف الجمعية من خال أنشطتها التطوعية، ترسيخًا لمبادئ 
الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية واألهلية، ودعمًا 

لجهود العمل التطوعي األهلي في البحرين مع الدول الصديقة.
بدورهــم، أشــاد رئيــس وأعضــاء الجمعيــة البحرينيــة الصينيــة، 
بالجهــود التــي تبذلها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ودعمها 
البحريــن،  فــي  األهلــي  التطوعــي  العمــل  لجهــود  ومســاندتها 
مؤكدين أن الجمعية سوف تهتم بتطوير العاقات بين البحرين 
والصيــن الشــعبية وتبــادل الخبــرات فــي المجــاالت االجتماعية 
والتنمويــة، وتعمــل علــى تنفيذ العديــد من الفعاليات المشــتركة 

والبرامج التي تعزز العاقات بين البلدين الصديقين.

وزير العمل والتنمية االجتماعية مستقبال رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة البحرينية الصينية وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



إعادة قضية “خلية نائمة” للمرافعة
ـــل مفصَّ بتفريـــغ  العامـــة  النيابـــة  لتكليـــف  المحاكمـــة  تأجيـــل 

نظــرا لعــدم وجــود أيــة تفاصيــل فــي التقريــر المرفق بالقضية؛ حتى يمكن اســتخالص أي نتيجة منــه، فقد أعادت المحكمة الكبــرى الجنائية الرابعة فتح بــاب المرافعة في 
واقعة انضمام شــابين “18 و24 عاما – أحدهما هارب” لجماعة إرهابية من ضمن الخاليا النائمة التي دربتهم جماعة “ســرايا المقاومة الشــعبية” اإلرهابية، وكانت مهمتهما 
التدرب على عدم اســتعمال األجهزة الذكية؛ حتى ال يتم االشــتباه بهما كونهما تدربا على صناعة المتفجرات في العراق؛ وذلك بعدما كان مقررا النطق بالحكم عليهما في 

جلسة يوم أمس.

الدعــوى  إعــادة  بعــد  المحكمــة  وأمــرت 
للمرافعــة بتكليــف النيابة العامــة بتقديم 
المحادثــات  لمضمــون  مفصــل  تفريــغ 
مــع   2019 ينايــر   22 المــؤرخ  للتقريــر 
اســتمرار حبــس المتهمين لحين الجلســة 
يونيــو   19 بتاريــخ  والمقــررة  القادمــة 

المقبل.
مذكــرة  أن  القضيــة  أوراق  فــي  وجــاء 
الدفــاع التــي تقدمــت بهــا وكيلــة المتهــم 
األول أن تقريــر المســلم لهــا مــن جانــب 
قلــم كتــاب المحكمــة كان بصيغــة جدول 
الدليــل  مــن  خاليــة  لعبــارات  متضمــن 
غيــر  صنــف  أي  إلــى  تصنيفهــا  يمكــن  ال 
قانونــي، وأنهــا ال تحمــل أيــة جريمــة وال 
يمكــن التعويل على هــذا التقرير باإلدانة 
فــي مواجهــة موكلهــا؛ ألنــه مجــرد محرر 
ورقــي مــن صنــع اليــد ال يحــوي أي دليــل 
مــادي وال يوجــد مرفقــات مــع مضمــون 
تلــك العناويــن، والتــي تبيــن بــأن نتيجــة 
الهاتــف  تفريــغ عناويــن، ومثالهــا ســجل 
ســجل المكالمــات دون تبيــان ما يتضمنه 
ذلــك الســجل ومــا هو محتــواه، أنهــا غير 
شــارحة، وال يمكن اســتخالص أي نتيجة 
مــن خاللهــا، فال توجد أيــة تفاصيل لتلك 
األدلة، هذا إن صح وجودها، كما ال يوجد 
أي توقيع أو ختم على ذلك التقرير، على 

حد تعبيرها.
وتشــير التفاصيــل إلــى أن المتهــم األول، 
وهــو مــن ســكنة منطقــة العكــر الغربــي، 
وتلقــى  العــراق،  إلــى  ســافر  بأنــه  قــرر 
تدريبــات نظريــة في األمنيــات واألجهزة 

المســتخدمة؛ حتــى ال يتــم الكشــف عنــه 
مــن قبل رجال األمــن، كما تلقى تدريبات 
العبــوات  صنــع  كيفيــة  علــى  نظريــة 
مناطــق  مــن  بنقلهــا  وقــام  المتفجــرة، 
بأعمــال  للقيــام  المملكــة  فــي  مختلفــة 

إرهابية.
وأشار إلى أنه بعد القبض عليه تم العثور 
اعتــرف  كمــا  هواتــف،   3 علــى  بحوزتــه 
معــه  تواصــل   ،2017 العــام  خــالل  بأنــه 
عبر الرســائل صاحب حســاب على موقع 
التواصل االجتماعي “اإلنستغرام” يدعى 

“جنــرال ســترة”، والــذي أرســل لــه صورة 
فيهــا أقــوال دينيــة، وأخبــره بأنهــم فــي 
حاجة لضم أشخاص إلى “سرايا المقاومة 
الشعبية”، وطلب منه مساعدتهم فرفض 
ذلــك، إال أنــه عــرض عليــه مســاعدته في 

األشياء البسيطة فقط.
كما أوضح أن صاحب الحساب طلب منه 
التواصــل معــه عبــر تطبيــق “التليغــرام”؛ 
أنــه  المتهــم  فأبلغــه  أمانــا،  أكثــر  كونــه 
سيســافر إلــى العراق ألداء مراســم زيارة 
األربعيــن فــي نهاية العــام 2018، وعندما 

وصــل لمنطقــة النجــف األشــرف تواصــل 
معه المذكور.

عراقــي  شــخصا  التقــى  النجــف  وفــي 
نظريــا  تدريبــه  تولــى  والــذي  الجنســية، 
علــى كيفية التعامل مــع الهواتف الذكية، 
والتــي تكمــن خطورتهــا في القــدرة على 
الوصــول ألصحابهــا بســهولة مــن جانــب 
رجال األمن، وتســجيل أصوات أصحابها 
أمثلــة  لــه  وضــرب  مواقعهــم،  وتحديــد 
علــى أشــخاص تــم القبض عليهم بســبب 

هواتفهم.
وأضــاف أن صاحــب الحســاب طلــب منه 
عــدم الظهــور فــي أي فعاليــات شــغب أو 
وأبلغــه  التواصــل،  وســائل  فــي  التعليــق 
فالشــية  ذاكــرة  لــه  يرســل  ســوف  بأنــه 
ومبلــغ مالــي وســيتركه فــي دورة ميــاه 
أحــد المســاجد، ليشــتري تلفــازا؛ ليتمكــن 
مــن عــرض المعلومــات األمنيــة المتوفرة 

بالذاكرة، إال أنه لم يستلم أي شيء.
وبيــن المتهــم أن مــن ضمــن االحتياطات 
هــو  عليهــا  تنبيهــه  تــم  التــي  األمنيــة 
استخدام هاتف من دون شريحة اتصال، 
 ”WiFi“ واســتخدام اإلنترنــت مــن شــبكة
أشــخاص  يســتخدمه  عامــة  بمنطقــة 
كثيــرون للرد على رســائل الخلية، كما تم 
تدريبه على كيفية صنع القنابل بأنواعها.
بنحــو  للمملكــة  عودتــه  وعقــب  أنــه  إال 
شــهر واحــد تــم القبــض عليــه؛ وذلــك إثر 
مشــاركته فــي تجمهــر بمنطقــة المعامير، 
وعلــى إثــر ذلك اعترف وكشــف للشــرطة 

التفاصيل سالفة البيان.

حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة برفــض معارضــة شــاب مــن أصــل 18 مدانــا بتهــم الشــروع في قتل 
شــرطيين وحرق دورية أمنية على شــارع الشــيخ عيســى بن سلمان، وأيدت معاقبته بالســجن المؤبد المحكوم 

بها عليه.

 2014 العــام  فــي  المحكمــة  وكانــت 
قضت بمعاقبة 16 متهما في القضية 
آخَريــن  ومعاقبــة  المؤبــد  بالســجن 
بالســجن لمدة 10 ســنوات عما أســند 

إليهم جميعا من اتهامات.
وأشــارت المحكمــة إلــى أن تفاصيــل 
الواقعــة تتحصل فــي قيام المتهمين 
وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم 
االجتماعيــة  التواصــل  وســائل  عبــر 
واالتصــال  المباشــرة  واللقــاءات 
بالهاتــف علــى الخــروج فــي مســيرة 
بمنطقــة عــذاري، ومن ثم إلى شــارع 
الســريع  بــن ســلمان  الشــيخ عيســى 
“الهايــوي”؛ لحــرق اإلطــارات وإعاقة 
حركــة المــرور، فضــال عــن االعتــداء 

على رجال األمن وآلياتهم.

مــن  عــددا  االتفــاق  لذلــك  وأعــدوا 
إلــى  إضافــة  والحجــارة،  اإلطــارات 
عبوتيــن مملوءتيــن بالبنزين وأخرى 
فيها زيت، وجهزوا العبوات الحارقة 
“المولوتــوف”، وخبأوهــا فــي مزرعــة 
قرب منطقة تمركز الدوريات األمنية 

بجانب “الهايوي”.
وفــي الموعــد المحدد خــرج نحو 30 
شخصا من ضمنهم المتهمين وحملوا 
للعمليــة،  جهزوهــا  التــي  األدوات 
وانقســموا إلى مجموعتين، إحداهما 
تحمــل اإلطــارات والبنزيــن والزيــت 
“المولوتــوف”  عبــوات  واألخــرى 
والحجــارة، وقامــوا بوضــع أكثــر من 
المتفــق  الشــارع  بعــرض  إطــارا   20

عليه فيما بينهم.

فيمــا كان أفــراد المجموعــة األخــرى 
أفــراد  علــى  الحجــارة  يرمــون 
إلــى  أدى  ممــا  ومركبتهــم،  الشــرطة 
كســر زجــاج نوافــذ الدوريــة، وأثنــاء 
العبــوات  برمــي  البقيــة  قــام  ذلــك 
الحارقة “المولوتوف” ناحيتها بقصد 
حرقهــا بمــن فيهــا مــن أفراد شــرطة، 
فاحترقــت الســيارة كلها وأصيب إثر 
ذلك الشرطيين )نائب عريف ورقيب 

أول ناطور( لتواجدهما بداخلها.
فــكان  األولــى،  المجموعــة  أمــا 
أفرادها يســتغلون انشــغال الشــرطة 
ووضعــوا  األخــرى  المجموعــة  مــع 
وحرقوهــا  المذكــورة  اإلطــارات 
وســكبوا الزيــت علــى الطريــق العام، 
مما تســبب فــي إعاقة حركــة المرور 

دون  الحيلولــة  بقصــد  الطريــق  فــي 
مرور السيارات.

توصلــت  الواقعــة  تلــك  إثــر  علــى 
تحريات الشــرطة إلــى مرتكبيها عبر 
االتصــال بالمصادر الســرية وتكثيف 
التحريات عنهم، مما نتج عنه معرفة 

هوية 18 شخصا من الجناة.

المؤبد لشاب شرع وآخرون في قتل شرطيين على “هايوي” عذاري

أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2018، ارتكبا 
اآلتي:

أوال: المتهمان: انضما على خالف أحكام القانون إلى جماعة إرهابية هي  «
“سرايا المقاومة الشعبية” الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستوري 

والقوانين األخرى، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها، واالعتداء على الحريات الشخصية واإلضرار بالوحدة الوطنية، وكان 

اإلرهاب من الوسائل المستخدمة لذلك.

ثانيا: المتهم األول: «

-1 تدرب على صناعة المفرقعات واألعمال المسهلة الستعمالها بقصد ارتكاب  «
جرائم إرهابية.

-2 اشترك في تجمهر مع آخرين مجهولين مؤلف من أكثر من خمسة  «
أشخاص.

ثالثا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي االتفاق والتحريض مع المتهم األول على  «
ارتكاب الجريمة موضوع التهمة 1 الواردة في البند ثانيا تنفيذا لغرض إرهابي.

كما ثبت للمحكمة أن المتهمين الثالثة بتاريخ 14 فبراير 2013، ارتكبوا اآلتي:

أوال: اشتركوا بطريقي االتفاق والمساعدة مع آخر متوفى في الشروع في  «
إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، بأن قاموا بتوفير العبوة المتفجرة 

للمتهم المتوفى “رضا الغسرة”؛ من أجل تفجيرها على جسر الملك فهد.

ثانيا: المتهمان األول والثاني: حازا وأحرزا وصنعا مواد متفجرة بغير ترخيص  «
من وزير الداخلية وبقصد استخدامها في نشاط يخل باألمن وكان ذلك تنفيذا 

لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين األول والثاني بطريقي االتفاق  «
والمساعدة على ارتكاب الجريمة الواردة في البند ثانيا.

النيابة

محكمة

وثبت للمحكمة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم بتاريخ 21 مارس 2013، ارتكبوا 
اآلتي:

أوال: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما الموظفين العموميين . 1
“الشرطيين” مع سبق اإلصرار بأن بيتوا النية على قتل أفراد الشرطة المتواجدين في 

سيارة الشرطة المتمركزة على الطفريق العام، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة “مولوتوف” 
وما إن ظفروا بالمجني عليهما بداخل السيارة السالف ذكرها حتى رشقوها بالعبوات 
الحارقة “المولوتوف”، قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فاشتعلت النيران في السيارة 

وأحدثوا بهما اإلصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وقد خاب أثر الجريمة 
لسبب ال دخل إلرادتهم فيه، وهو مداركتهما بالعالج.

ثانيا: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية . 2
واإلطارات.

ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض . 3
منه ارتكاب الجرام واإلخالل باألمن العام، مستخدمين في ذلك العنف؛ لتحقيق الغاية 

التي اجتمعوا من أجلها.

رابعا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض . 4
حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

محكمة

المنامة- وزارة الداخلية

صــرح قائــد خفــر الســواحل بــأن الدوريــات البحريــة، قامــت 
باستيقاف ثالثة قوارب داخل منطقة الحظر البحري ، وبعد 
التأكــد مــن اإلجــراءات الرســمية لألطقــم والســفن وأجهــزة 
لــم  الســالمة البحريــة فيهــا تبيــن أن مســتخدمي القــوارب 
يقوموا بتشــغيل أجهزة التعــرف اآللي المثبتة على القوارب 
واإلبحــار بــدون األنوار المالحية ، منوها إلى مباشــرة اتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشــار قائــد خفــر الســواحل 
رصــد  تــم  قــد  كان  أنــه  إلــى 
القــوارب  مــن  مجموعــة 
بواســطة المنظومة الرادارية 
فــي مركــز العمليــات البحرية 
تــزاول اإلبحــار فــي المنطقــة 
لمملكــة  الغربيــة  البحريــة 
منطقــة  داخــل  البحريــن 
الحظــر البحري مخالفة بذلك 
رقــم  البحــري  الحظــر  قــرار 
بتعديــل   2012 لســنة   )85(
بعــض أحــكام القرار الــوزاري 
رقــم )55( لســنة 2011 بشــأن 

أثــر  وعلــى  البحــري،  الحظــر 
الدوريــات  إرســال  تــم  ذلــك 
البحريــة والتي قامت باتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة.
خفــر  قيــادة  وتهيــب   ، هــذا 
مرتــادي  بجميــع   ، الســواحل 
باألنظمــة  االلتــزام  البحــر 
عــن  واالبتعــاد  والقوانيــن 
ذات  الحيويــة  المنشــآت 
الواجهــات البحريــة وضرورة 
جهــاز  بتشــغيل  االلتــزام 
التعــرف اآللي وعــدم اإلبحار 

في حال تعطله.

إيقاف 3 قوارب داخل منطقة الحظر البحري

09 local@albiladpress.com

Û  قبــل عــدة أيــام اتصــل بــي أحــد األصدقــاء ليحدثنــي عــن موقــف
عصيب مرت به إحدى األسر المتعففة التي يعرفها، بظرف عاجل 
يســتلزم توفيــر مبلــغ )1000( دينــار، لتســديد ديون عاجلة تشــمل 
)البقالــة(، ومتأخــرات إيجــار الشــقة، وبعــض المتطلبــات الغذائيــة 

األساسية للبيت.

Û  ويقــول ألننــي لــم أمتلــك هــذا المبلــغ، فلقــد بــدأت رحلــة البحــث
عنــه مــع بعض ممــن أعرفهــم، وكلهم أنــاس مقتــدرون، ويمتلكون 
العقــارات ومعــارض الســيارات، لكننــي تفاجــأت بتمنعهــم جميعــا، 
رغم معرفتهم بي، ورغم اســتعدادي أن أوقع على ورقة مديونية 

بالمبلغ، على أن ُيسدد خالل شهر من تاريخ استالم المبلغ.

Û  ويزيــد: رفضــوا جميعهــم وعددهــم )14( مســاعدتي، أو باألحــرى
مســاعدة هــذه األســرة الفقيــرة، ومنهم من قــال إنه يخــرج الزكاة 
والصدقــة، وإن لديــه مقاييــس ومعاييــر محــددة ال يخــرج عنهــا 
تحــت أي ظــرف، ومنهــم مــن تصادمــت معه بســبب أســلوب الفج 
والســاخر معــي، ومنهــم شــكك بظــرف األســرة نفســها، ومنهــم من 

طلب بصفاقة أن أذهب للجمعيات الخيرية وكأنه ال يعرفني. 

Û  ويكمــل: عجبــت كثيــرا للحــال الــذي وصــل بعــض كانــزي األموال
والثــروة مــن بخــل وشــح ونفاق فــي التعامــل مع من هــم حولهم، 
وعرفــت أيضــا أنهــم ال يتقنــون إال بيع الكالم، والمتاجــرة به، وبأن 

حقيقتهم ال تنكشف إال حين تحتاجهم.

Û  ويتابــع: اضطــررت بعدها ألن أرفع ســقف بطاقة االئتمان الخاصة
بــي، وألن أســحب المبلــغ كامــال، وأســلمه برضا نفس لهذه األســرة 
المتعففــة، بتجربــة تقــول إن ليــس كل الرؤيــة التــي تراهــا أمامك 
تعكــس الحقيقــة، تمامــا كمــا هــو مكتــوب علــى المرايــا الجانبيــة 

للسيارة.

Û  ويقــول: خرجــت أيضا بنتيجــة أخرى بأن المواطــن المغلوب على
أمره يسبح لوحدة )اليوم( في بحر عميق مظلم من الحاجة، وبأنه 
متــى مــا انكســرت به الظــروف وتهــاوت، فعليه أن يــدرك أن ليس 

معه إال هللا، وأهل الخير إن وجد لهم سبيال.

لمن يذهب 
المواطن 
الُمفلس؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الجمعة
17 مايو 2019 
12 رمضان 1440

عباس إبراهيم

10 سنوات لـ 3 مدانين بوضع قنبلة على جسر الملك فهد
هويتهم ظلت مجهولة منذ العام 2013 لحين القبض على اثنين منهم

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، 3 متهمين بوضع قنبلة محلية الصنع “طنجرة طبخ” على جسر الملك فهد في العام 2013، ولم يتم اكتشاف مرتكبيها إال 
مؤخرا، إضافة إلى أن منفذ العملية كان المتوفى رضا الغســرة، والذي رغم وفاته ال تزال تظهر الوقائع التي شــارك فيها أو ارتكبها؛ وذلك بســجن المتهمين الثالثة 

لمدة 10 سنوات وغرامة 500 دينار لكل منهم.

المتهميــن  لهويــة  التوصــل  يتــم  ولــم 
األول والثانــي إال بعد أن تم أخذ بصمة 
أصابــع كل منهمــا بعــد القبــض عليهمــا 
فــي قضيــة أخــرى، حيث يقضــي األول 
عامــا  و33  عامــا   15 الســجن  عقوبــة 
لآلخــر مــع األمــر بإســقاط جنســيتيهما، 
ومــن خاللهما تــم التعرف على تفاصيل 

الواقعة الماثلة المداَنين بها.
أن  الدعــوى  تفاصيــل  فــي  وجــاء 
الســلطات األمنيــة كانــت أعلنــت بشــهر 
فريــق  أن   2013 العــام  مــن  فبرايــر 
المتفجــرات بوحــدة مكافحــة اإلرهاب، 
تمكن من إبطال مفعول قنبلة تزن نحو 
2 كيلوجــرام، كانت قــد وضعت بالقرب 
الخدمــات  منطقــة  فــي  المســجد  مــن 

بالجانب البحريني لجسر الملك فهد.
وورد فــي البــالغ الــوارد للنيابــة العامــة 
مــن غرفة العمليات الرئيســة، أنها تلقت 
بالغــا عنــد الســاعة 4:00 يــوم الواقعــة 
آســيوي  نظافــة  عامــل  باشــتباه  يفيــد 
الجنسية بجسم غريب بالموقع المذكور 
كان بداخــل حقيبــة ســوداء اللــون قــام 
بإزالتهــا أثنــاء أدائــه واجب عملــه، وأنه 

بعدمــا فتح تلــك الحقيبــة الحظ وجود 
والتــي  فيهــا،  طبــخ”  “طنجــرة  القنبلــة 

كانت موصولة بأسالك كهربائية.
فريــق  إرســال  تــم  الفــور  وعلــى 
الجســم  معاينــة  وبعــد  المتفجــرات، 
الغريب تبين أنه عبارة عن قنبلة محلية 
شــديدة  مــادة  علــى  تحتــوي  الصنــع، 
االنفجــار، إضافة إلى مواد صلبة، حيث 
وإبطــال  بتفكيكهــا  المختصــون  قــام 

مفعولها، وثبت أنها تحتوي على نترات 
البوتاسيوم والكبريت واليوريا والفحم 
والسكر، وتم وضع شظايا بداخل القدر 
“الطنجــرة” وإغالقــه بإحــكام بعد وضع 

أسالك وصاعق.
أجراهــا  التــي  التحريــات  وتوصلــت 
هويــة  إلــى  والتحــري  البحــث  ضابــط 
واللذيــن  والثانــي،  األول  المتهميــن 
اعترفــا أنهمــا مــن صنــع القنبلــة؛ وذلــك 

بإيعــاز مــن المتوفــى رضا الغســرة، بعد 
واســتخدام  المتفجــرة  المــواد  تهريــب 
فــي  الصنــع  محليــة  المعــدات  بعــض 
تجهيزهــا فــي منطقــة بني جمــرة، وتم 
وضعهــا علــى جســر الملــك فــي حقيبــة 

سوداء.
وثبت من تقرير شــعبة البصمات بإدارة 
األدلــة الجنائيــة أن العبــوة عبــارة عــن 
طنجــرة معدنيــة مــع غطــاء وجــزء من 
قطعة بالســتيكية أســطوانية وتحتوي 
علــى شــظايا معدنية “مســامير” ودائرة 
التفجيــر،  كهربائيــة وصاعــق إلحــداث 
وبعد فحصها تبين وجود 4 آثار بصمات 
أصابــع صالحــة للمضاهــاة، وأثــر بصمة 
جــزء مــن كــف، وبقيــت تلــك البصمات 
مجهولة المصدر منذ ذلك الحين، حتى 
جرائــم  فــي  المدانيــن  بصمــات  وردت 
بالعينــات  لمضاهاتهــا  للشــعبة  أخــرى 
المجهولــة لديهــم، ومــن خــالل تدقيــق 
ومضاهــاة آثار البصمات مع المحفوظة 
فــي قاعدة بيانــات البصمــات، تطابقت 
مــع يــد المتهم األول والثانــي بأكثر من 

12 عالمة مميزة.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

انقسموا إلى 
مجموعتين 

وحرقوا دورية 
أمنية كان 

فيها المجني 
عليهما
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ارتفعــت بنســبة 11.2 % مدعومة بزيادة معــدالت الفائدة

األرباح الفصلية للبنوك التجارية

قفــزت األربــاح المجمعــة للبنــوك التجاريــة فــي البحريــن المدرجــة في البورصة خــال الربع األول مــن العام الجــاري لتبلغ 123.6 مليــون دينــار )328.2 مليون دوالر( 
مدفوعــة بنمــو أســعار الفائــدة وتحســن البيئة التشــغيلية.  وأظهرت بيانات جمعتها “البــاد” أن قطاع البنوك التجارية المدرجة في بورصــة البحرين التي تضم أهم 
البنــوك التجاريــة األساســية العاملــة فــي المملكــة، قــد ارتفعت أرباحه بنســبة 14 % في الربــع األول من العام الجــاري لتبلغ 123.69 مليون دينــار، وذلك من 111.22 

مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

فــي  ا  نمــوًّ تجاريــة  بنــوك   6 وحققــت 
أرباحهــا في حيــن تراجعت ربحية بنك 
واحــد فقط، ضمــن البنوك المدرجة في 

قطاع البنوك التجارية بالبورصة.

األهلي المتحد يتصدر 

القائمة 

وتصــدر البنــك األهلــي المتحــد قائمــة 
البنــوك مــن حيــث قيمــة األربــاح التــي 
العــام  مــن  األول  الربــع  فــي  حققهــا 
الجــاري، إذ قفزت ربحيته بنســبة 10.4 
% خــال الفتــرة علــى أســاس ســنوي، 
وذلك من 65.8 مليون دينار لتبلغ 72.7 

مليون دينار.
 وذكــر البنــك إن نمو األربــاح يرجع إلى 
نمــو صافي دخــل الفوائد، نتيجة زيادة 
حجم األعمال التمويلية واالســتثمارية 
واإلدارة الفعالة لمخاطر أسعار الفائدة.
 ومن ناحية أخرى، أّدى التطبيق الفاعل 
لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات وإدارة 
بنــود التكاليــف على مســتوى مجموعة 
البنــك األهلي المتحد مصحوًبا بارتفاع 
إيــرادات التشــغيل إلى تحّســن إضافي 
لنســبة التكاليــف إلــى إجمالــي الدخــل 
لتبلــغ 25.6 % مقابــل 25.9 % للفتــرة 

المقارنة 2018.
 وجاء في المرتبة الثانية بنك البحرين 
الوطنــي، إذ حقــق صافي أربــاح قدرها 
األول  الربــع  فــي  دينــار  مليــون   20.4
 ،2019 مــارس   31 بتاريــخ  المنتهــي 
بزيادة نســبتها 3.6 % مقارنة مع 19.7 
مليون دينار في نفس الفترة 2018. إذ 
زادت األربــاح التشــغيلية للبنك بنســبة 
التحســينات  هــذه  وتعــود   ،%  17.4
للموجــودات  المتزنــة  اإلدارة  إلــى 
جــدد  عمــاء  واكتســاب  والمطلوبــات 

من عــدة قطاعات في مختلف أنشــطة 
البنك خال الربع األول.

وفــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث قيمــة 
الربحيــة جــاء بنك البحريــن والكويت، 
ربًحــا صافًيــا منســوًبا  البنــك  إذ حقــق 
لمســاهمي البنــك بلــغ 20 مليــون دينــار 
بالربــع األول 2019، مقابل 16.7 مليون 
دينار في العام السابق أي بزيادة نسبتها 
20.0 %، ويعــود الســبب فــي تحقيــق 
الزيــادة في صافي األربــاح خال الربع 
األول مــن عــام 2019 مقارنــة بالفتــرة 
المماثلــة مــن العــام الســابق، إلــى النمــو 
الجيــد فــي صافي دخل الفوائد بنســبة 
18.7 %، نتيجة للتحســن في هوامش 
الربــح مدفوًعــا باالرتفــاع فــي معدالت 
الحصيفــة  واإلدارة  العالميــة،  الفائــدة 

والزيــادة  للبنــك،  العموميــة  للميزانيــة 
فــي المحفظــة االســتثمارية.  وحققــت 
شركة اإلثمار القابضة، وشركتها التابعة 
والمملوكــة لها بالكامــل، بنك اإلثمار عن 
 2019 األول  للربــع  الماليــة  نتائجهمــا 
حيــث ســجل كل منهما أرباحــًا عن هذه 
الفترة. وسجلت شركة اإلثمار القابضة، 
دوالر  مليــون   8.62 بلــغ  ربــح  صافــي 
لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس 2019، أي بزيادة نســبتها 79 % 
مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 4.81 مليــون 
دوالر ســجل فــي الفتــرة نفســها 2018. 
وكان صافي الربح الخاص بالمساهمين 
لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مارس 2019 قد بلغ 7.10 مليون دوالر، 
مقارنــة   %  329 نســبتها  بزيــادة  أي 

دوالر  مليــون   1.66 بلــغ  ربــح  بصافــي 
سجل في الفترة نفسها 2018.

 أمــا مصــرف الســام البحريــن فقد حقق 
فــي الربع األول أرباحا قدرها 5.5 مليون 
دينــار مقارنــة مــع 5.4 مليون دينــار بنمو 

قدره 2.7 % على أساس سنوي.
ويتضمــن صافــي ربــح مصــرف الســام، 
بنــود اســتثنائية غير متكــررة بمبلغ 255 
 2019 مــن  الربــع األول  فــي  ألــف دينــار 
مقارنــة مع 4.7 مليون دينار لذات الفترة 

من السنة المالية السابقة.
الخليجــي  المصــرف  أربــاح  وبلغــت 
التجــاري في الربــع األول من 2019 نحو 
175 ألــف دينــار مقارنــة مــع 819.9 ألــف 
دينــار فــي ذات الفترة من العام الســابق، 
وذلك بنسبة تراجع تقدر بنحو 78.5 %.

“األوروبي” يغّرم 5 مصارف 
كبيرة 1.12 مليار دوالر

فرضــت ســلطة مكافحة االحتــكار القوية في 
االتحــاد األوروبي أمس غرامات على خمســة 
مصــارف كبيرة بينها باركليز وســيتي غروب، 
بتهمــة التواطــؤ فــي ســوق صــرف العمــات 
المفوضيــة  وغّرمــت  الضخــم.   األجنبيــة 
األوروبيــة مصــارف “باركليــز” و”رويــال بنــك 
و”جــي  غــروب”  و”ســيتي  ســكوتاند”  اوف 
بــي مورغــان” و”إم يــو إف جــي” اليابانــي بما 
مليــار   1.12( يــورو  مليــار   1,07 مجموعــه 
مضاربيــن  أن  إلــى  توصلــت  أن  بعــد  دوالر( 
قاموا بالتواطؤ لتحديد أســعار صرف عمات 

مستخدمين غرف الدردرشة، وفق بيان.
 وأضــاف البيــان أن المصــارف نظمت تكتلين 
وســحبوا  إلكترونيــة،  دردشــة  غــرف  علــى 

معلومات حساسة وخطط تداول.

بروكسل - أف ب

دبي - العربية.نت

قالــت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، 
إن البنــوك القطريــة تواجــه انتقال أزمة 
جديدة اآلن وهي مخاطر تتعلق بجودة 
المخاطــر  مــن  أكبــر  بصــورة  أصولهــا 
المتعلقة بالتمويل والسيولة لدى الجهاز 
الحكومــة  أن  وأضافــت  المصرفــي. 
القطريــة دعمــت البنــوك منــذ المقاطعــة 
الرباعية العربية، وهو ما خّفف الضغوط 
علــى الســيولة، إال أن الضغــوط تتزايــد 
بســبب  األصــول  جــودة  بشــأن  ــا  حاليًّ

التراجع في السوق العقاري هناك.
 وذكــرت أن حجم األموال التي خرجت 
مــن البنــوك القطريــة خــال الفتــرة مــن 
يونيــو إلــى أكتوبــر 2017 بلــغ نحــو 30 
مــن  مــن مودعيــن  أغلبهــا  مليــار دوالر، 

السعودية واإلمارات.
وذكــرت أن زيادة المعروض في الســوق 
العقــارات  أســعار  تراجــع  إلــى  أدت 
أن قطــاع  كمــا  فــي قطــر،  واإليجــارات 
تأخــر  تزايــد  مــن  يشــكو  المقــاوالت 

المدفوعات.
 وأشارت إلى أن تركز تعرض البنوك إلى 
ســوق العقــارات المحلي الضعيــف يزيد 
مــن مخاطــر جودة األصــول، مضيفة أن 
ا  قطــاع العقارات والضيافــة يواجه حاليًّ
أزمة بسبب تراجع األسعار نتيجة زيادة 
المعــروض الناتج عــن التحضيرات التي 
تجريهــا الدولــة الســتضافة كأس العالــم 
للدولــة  الرباعيــة  والمقاطعــة   ،2022

والتي أثرت على أعداد السياح.

فيتش: أزمة تضرب البنوك القطرية
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علي الفردان من المنامة

التعــاون  مجلــس  دول  اســتثمارات  بلغــت 
الخليجي بأذون وســندات الخزانة األميركية 
نحــو 276.83 مليــار دوالر، وذلــك فــي نهايــة 
شــهر مــارس الماضــي، مقارنــة 274.77 مليار 
دوالر فــي شــهر فبرايــر 2019؛ لتســجل بذلك 

ارتفاعًا شهريًا بنحو 0.74 %.
األميركيــة  الخزانــة  وزارة  لبيانــات  ووفًقــا   
اســتثمارات  ارتفعــت  مؤخــًرا،  الصــادرة 
السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة 
في األذون والسندات األميركية - بنسبة 1.8 
% لـــ 170 مليــار دوالر فــي مــارس الماضــي؛ 
مقابل 167 مليار دوالر في فبراير السابق له.

 وارتفعــت اســتثمارات اإلمــارات بالســندات 
األميركيــة خال تلــك الفترة لتصل إلى 55.6 

مليــار دوالر، مقارنــة بـــ 54.5 مليــار دوالر في 
فبراير السابق له.

 فيمــا انخفضــت اســتثمارات دولــة الكويــت 
بتلــك القائمــة إلــى 40.2 مليــار دوالر بنهايــة 
مــارس الماضــي، مقارنة بـــ 42.3 مليــار دوالر 
الســندات  بتلــك  اســتثماراتها  إجمالــي  وهــو 
فــي فبرايــر الماضي.وخفضــت ســلطنة ُعمان 
اســتثماراتها بتلــك الســندات إلــى نحــو 8.66 
مليــار دوالر، وذلك في نهايــة مارس الماضي 
فبرايــر  بشــهر  دوالر  مليــار   8.851 مقابــل 

السابق له.
بتلــك  قطــر  دولــة  اســتثمارات  وارتفعــت 
الســندات في مارس الماضي عند مســتويات 
1.238 مليــار  بـــ  1.460 مليــار دوالر مقارنــة 

دوالر في شهر فبراير 2019.

أمــا البحريــن التــي تذيلــت تلــك القائمــة مــن 
حيــث القيمــة فقــد رفعــت اســتثماراتها بتلك 
الســندات إلى نحو 914 مليــون دوالر مقارنة 
بـــ 884 مليــون دوالر قيمتهــا في شــهر فبراير 

الماضي.

ا  األولى عالميًّ

وتصــدرت الصيــن قائمــة الــدول المســتثمرة 
ا؛ ليصل  في ســندات الخزانة األميركية عالميًّ
إجمالــي مــا تمتلكــه بنهايــة مــارس الماضــي، 
أعلــى  وهــو  دوالر،  تريليــون   1.112 نحــو 
مســتوى  مــع  مقارنــة  أكتوبــر،  منــذ  مســتوى 

1.130 تريليون دوالر في فبراير الماضي.
امتــاكًا  دولــة  أكبــر  ثانــي  اليابــان  ورفعــت 
ســندات  مــن  حيازتهــا  األميركيــة،  للديــون 

 1.078 إلــى  المتحــدة  بالواليــات  الخزانــة 
تريليــون دوالر خــال فبرايــر، مقابــل 1.072 

تريليون دوالر في الشهر السابق له.
وفــي المركــز الثالــث تأتــي المملكــة المتحــدة 

الخزانــة  لســندات  حيازتهــا  رفعــت  التــي 
األميركيــة إلــى مســتوى 317.1 مليــار دوالر 
فــي فبرايــر الماضي، مقارنة مــع 283.8 مليار 

دوالر في فبراير 2019.

ومــا تعلنــه الخزانــة األميركيــة فــي بياناتهــا 
الشــهرية، هــو اســتثمارات دول الخليــج فــي 
أذون وســندات الخزانــة األميركيــة فقط، وال 
تشــمل االســتثمارات األخــرى فــي الواليــات 

المتحدة، سواء أكانت حكومية أم خاصة.
وتعــد ســندات الخزانة وســيلة لجمع األموال 
والديــون من الدول والمؤسســات، وتســددها 
الحكومــة عند حلول ميعاد اســتحقاقها الذي 
يختلف حســب أجل السند، وتتمتع السندات 
مســتوى  النخفــاض  بالجاذبيــة  األميركيــة 
مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض 
العائــد عليهــا، الفائــدة، وإن كان االحتياطــي 
الفيدرالــي األميركــي )البنــك المركــزي(، ينفــذ 

منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

دبي - مباشر

276.8 مليار دوالر استثمارات دول الخليج بالسندات األميركية
دوالر ــار  ــي ــل م  170 ــتــصــل  ل  %  1.8 بــنــســبــة  ــة  ــم ــائ ــق ال ــدر  ــص ــت ت الــســعــوديــة 

استثمـارات البحريـن بالسنـدات األميركيـة
شــهــري أســـــــاس  ــى  ــلـ عـ  %  3.4 بـــلـــغـــت  زيــــــــادة  وبـــنـــســـبـــة  مـــــــارس  ــال  ــ ــ خ

واصلــت البحريــن زيــادة اســتثماراتها فــي الســندات األميركية خال مــارس الماضي بنســبة 3.4 % على 
أساس شهري. وبحسب مسح “معلومات مباشر” الذي استند لبيانات وزارة الخزانة األميركية الصادرة 
أمــس الخميــس، رفعت البحرين اســتثماراتها في الســندات األميركية بقيمة 30 مليــون دوالر في مارس 

2019 إلى 914 مليون دوالر، مقارنة بـ 884 مليون دوالر قيمتها في شهر فبراير 2019.

الخزانــة  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  وبحســب   
األميركيــة، تذيلــت البحرين قائمــة الدول الخليجية 
مــن حيــث القيمة في مــارس 2019، لتمثل نحو 0.3 
% مــن القيمــة اإلجماليــة لاســتثمارات الخليجيــة 

البالغة 276.83 مليار دوالر.
 إذ جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة 
األولى بقيمة اســتثمار قــدره 170 مليار دوالر، تلتها 
مليــار   55.6 باســتثمار  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
دوالر، ثــم الكويــت بـــ40.2 مليــار دوالر، فقطــر 1.46 

مليار دوالر.

الخزانــة  وزارة  بيانــات  فأظهــرت  ــا،  عالميًّ أمــا   
الــدول  قائمــة  صــدارة  فــي  الصيــن  أن  األميركيــة، 
الخزانــة األميركيــة علــى  فــي ســندات  المســتثمرة 
مستوى دول العالم في مارس الماضي بقيمة بلغت 
عــن قيمــة شــهر  تريليــون دوالر، متراجعــة   1.112
فبرايــر الماضــي بنســبة 1.5 % التــي قــدرت حينهــا 

بنحو 1.130 تريليون دوالر.

 أول 3 شهور 

صعــدت   ،2019 عــام  مــن  األول  الربــع  وخــال   

الســندات األميركيــة  فــي  البحرينيــة  االســتثمارات 
بقيمــة قدرهــا 194 مليــون دوالر، بزيــادة قدرهــا 27 
%، مقارنــة بقيمتهــا نهايــة عــام 2018 والبالغــة 720 

مليون دوالر.
الحالــي،  العــام  مــن  شــهرين  أول  خــال  أنــه  يذكــر 
الســندات  فــي  المملكــة  اســتثمارات  ارتفعــت 

األميركية، بقيمة بلغت 164 مليون دوالر لتصل إلى 
884 مليــون دوالر، مقابــل 720 مليــون دوالر بنهاية 

2018، بارتفاع نسبته 23 %.
 ومــا تعلنــه الخزانة األميركية في بياناتها الشــهرية، 
هــو اســتثمارات دول الخليــج فــي أذون وســندات 
الخزانــة األميركيــة فقــط، وال تشــمل االســتثمارات 
كانــت  ســواء  المتحــدة،  الواليــات  فــي  األخــرى 

أحكومية أم خاصة. 
األمــوال  لجمــع  وســيلة  الخزانــة  ســندات  وتعــد   
وتســددها  والمؤسســات،  الــدول  مــن  والديــون 
الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف 

حسب أجل السند.
 وتتمتــع الســندات األميركيــة بالجاذبيــة النخفــاض 
يفســر  مــا  وهــو  الســداد؛  عــدم  مخاطــرة  مســتوى 
انخفاض العائد عليها )الفائدة(، وإن كان االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك المركزي(، ينفذ منذ فترة 

خطة لرفع أسعار الفائدة.

المنامة - مباشر
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طرحت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني )شــؤون األشغال( 
في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لمشــروع مركز المعارض 
والمؤتمرات في الصخير، تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 79.1 مليون دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 126.8 مليون دينار.

وتشــتمل المناقصة أعمال بناء مشروع مركز 
المعــارض والمؤتمــرات الكائــن فــي الصخيــر، 
بمــا فــي ذلــك األعمــال المدنيــة والميكانيكية 
واألعمــال  العامــة  والخدمــات  والكهربائيــة، 
الخارجيــة إضافة إلــى القيام بأعمال الصيانة 
عاميــن  لفتــرة  اإللكتروميكانيكيــة  لألجهــزة 
األعمــال  إكمــال  شــهادة  إصــدار  تاريــخ  مــن 
للمشــروع وذلــك كما هــو وارد وموصوف في 
وثائــق المناقصة. ومخطط المشــروع يشــمل 
مركــز معارض يضم 10 صاالت، بمبنى مجزأ، 
بحيــث يمكن اســتغالله بشــكل كامــل أو جزء 
منه أو إقامة عدة فعاليات في الوقت نفســه، 
نظــًرا لوجود مداخل مختلفة، مع إمكان عزل 

القاعات عن بعضها البعض.
ويتضمــن المشــروع كذلــك مركــًزا للمؤتمرات 
يحتوي على قاعة رئيسة بها مدرج يستوعب 
المقاعــد  إزالــة  إمــكان  مــع  مقعــد،  آالف   4
لتصبــح قاعة مفتوحة، وأيًضــا نحو 27 قاعة 
مختلفــة  بأحجــام  المصاحبــة  لالجتماعــات 
تتســع من 20 إلى 1000 مقعًدا حســب حجم 

الفعالية والغرف التي يتم الحاجة إليها.

 المرحلة األولى من تطوير شارع 

عراد

كما طرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
مناقصــة للمرحلــة األولــى مــن أعمــال تطويــر 
بطــول   ،244 بمجمــع  عــراد  فــي   47 شــارع 
تقديــري 2.1 كيلومتــر تشــمل إنشــاء شــارع 
مــزدوج ذي ثالثــة مســارات فــي كل اتجــاه، 
تقديــري  بطــول   46 شــارع  وتطويــر  إنشــاء 
2.0 كيلــو متــر طــرق خدمــة، وكذلــك الطــرق 
شــبكة  الحفــر،  أعمــال   ،47 لشــارع  الموصلــة 
أعمــال  األرصفــة،  األمطــار،  ميــاه  تصريــف 
األســفلت، حواجــز الســالمة، وضــع العالمــات 
المروريــة وصباغة الخطوط األرضية للطرق، 
أعمال اإلنارة وضع إشارات ضوئية، واألعمال 

التجميلية للشارع، تقدم إليها عطاء وحيد.
وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس فتــح 

14 مناقصــة، تابعــة إلــى 8 جهــات حكوميــة، 
تعليــق  تــم  حيــن  فــي  عطــاء،   67 بإجمالــي 
وبلــغ  مناقصــات.   3 إلــى  تابعــة  عطــاءات   3
مجمــوع أقــل العطــاءات المقدمة نحــو 80.4 

مليون دينار.
وفتــح المجلــس مناقصتيــن لهيئــة الكهربــاء 
والماء، أولها إلجراء أعمال الصيانة الداخلية 
للخزانــات األرضيــة بمختلــف محطــات خلط 
الميــاه،  نقــل  إلدارة  التابعــة  المحــالة  الميــاه 
تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 489.8 ألف 
دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 922.8 ألــف 
دينــار، والمناقصــة الثانيــة إلدارة التخطيــط 

والدراســات بالهيئة ألعمال الكابالت البحرية 
واألرضيــة جهــد 66 كيلــو فولــت لتزويد جزر 

حوار بالكهرباء تقدم إليها 4 عطاءات فنية.
تصميــم  فــإن  المناقصــة،  لوصــف  ووفًقــا 
بكابــل  وتوصيــل  وتركيــب  ونقــل  وتصنيــع 
بــه  مرفــق  محــوري  كابــل  واختبــار  أرضــي 
كابــل ذو أليــاف بصريــة بحيــث يكــون العقــد 
مبلــغ مقطوع بنظام تســليم المفتــاح يتضمن 
مــا يلــي: 3 كابــالت بحريــة محوريــة جديــدة 
مغذيــة، ذات جهــد 66 كيلــو فولــت تتضمــن 
كابــل أليــاف بصريــة ما بين األرض الرئيســية 
وجــزر حــوار بمســافة مقــدرة 25 كــم. كابــل 

أرضــي جهد 66 كيلو فولت مرتبط بالكابالت 
البحريــة بجزيــرة البحرين بطــول 5 كم. كابل 
أرضــي جهد 66 كيلوفولــت مرتبط بالكابالت 

البحرية بجزيرة حوار بطول 4 كم.
كمــا فتح المجلس مناقصتين إلدارة المخازن 
المركزيــة بهيئة الكهرباء والماء، أولها لشــراء 
10 آالف وحــدة مــن أدوات مياه لالســتخدام 
فــي إدارة توزيع المــاء تقدم إليها 4 عطاءات 
أقلهــا بقيمــة 22.5 ألف دينار، والثانية لشــراء 
الكهربائيــة  الموصــالت  مــن  وحــدة   2500
لالســتخدام فــي شــبكة توزيــع الكهربــاء فــي 
البحريــن، تقــدم إليهــا عطــاءان أقلهمــا بنحــو 
بقرابــة  أكبرهــا  فــي حيــن  دينــار،  ألــف   87.5

102.4 ألف دينار.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصــة عامــة لهيئة 
تنظيم ســوق العمــل من أجــل التعاقد لتوفير 
5 فنيــي إدخال البيانات البيولوجية لألجانب 
جميــع  فــي  للعمــل  اســتقبال  موظفــي  و5 
فروعهــا، بحرينيــي الجنســية و10 موظفيــن 
خدمات زبائن كمترجمين في مركز التصريح 
المــرن مــن عــدة جنســيات آســيوية مختلفــة، 
أنشــطة  تكــون  أن  العطــاء  لقبــول  ويشــترط 
المشــاركة  للشــركات  التجاريــة  الســجالت 
مطابقــة مع موضوع المناقصــة، تقدم إليها 7 
عطــاءات أقلهــا بنحــو 145.8 ألــف دينــار، في 

حين أكبرها بقيمة 658.5 ألف دينار.

34.5 ألف دينار لمواقف “طيران 

الخليج”

وأيًضــا فتح المجلس مناقصة لشــركة طيران 
إضافيــة  ســيارات  مواقــف  إلنشــاء  الخليــج 
في الشــركة، حيث ســيتم تعييــن مكتب بناء 
معتــرف بــه جيــًدا لتنفيذ أعمال إنشــاء ظالل 
مواقــف ســيارات إضافيــة فــي مقــر الشــركة، 
تقدم إليها 13 عطاء علق أحدها، وأقل عطاء 
أكبرهــا  حيــن  فــي  دينــار،  ألــف   34.5 بقيمــة 

بقرابة 183.1 ألف دينار.
 إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
لطلــب  الداخليــة،  بــوزارة  الجمــارك  لشــؤون 
محمولــة  أجهــزة  لتوريــد  عــروض  تقديــم 
الكشــف  وأجهــزة  المخــدرات  عــن  للكشــف 
عــن المــواد الكيماويــة والمــواد المتفجــرة مع 
توفيــر خدمــات الصيانــة لألجهــزة وتحديــث 
علــى  التدريــب  إلــى  إضافــة  البرمجيــات 
اســتخدامها 3 أجهــزة محمولــة للكشــف عــن 
المــواد المخــدرة و3 أجهــزة محمولة للكشــف 
عــن المــواد الكيماوية والمتفجــرة، تقدم إليها 
6 عطــاءات أقلهــا بنحــو 59.9 ألــف دينار، في 

حين أكبرها بقرابة 163.5 ألف دينار.

إلنشاء مركز المعارض الجديد بالصخير
ديــنــار مــلــيــون   126.8 بنحو  عــطــاء  ــر  ــب وأك لــلــمــنــاقــصــة...  تــقــدمــت  ــات  ــرك ش  8

رسم تخيلي لمشروع مركز المعارض الجديد

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي طغت فيه مخاوف اإلمدادات في 
ظل تصاعد التوترات في الشرق األوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط األميركية.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، 
بلغــت العقود اآلجلة لخــام القياس العالمي 
 41 مرتفعــة  للبرميــل  دوالر   72.18 برنــت 
اإلغــالق  بســعر  مقارنــة   %  0.6 أو  ســنتا 
الســابق. وأغلــق برنــت مرتفعــا 0.7 % يوم 
لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت  األربعــاء. 
غــرب تكســاس الوســيط األميركــي 62.40 
 0.6 أو  ســنتا   38 مرتفعــة  للبرميــل  دوالر 

% مقارنة بســعر التســوية الســابقة. وأغلق 
خــام غــرب تكســاس الوســيط مرتفعــا 0.4 
% فــي الجلســة الماضية. ويقــول محللون 
إن النفــط يتلقــى الدعــم مــن خطــر حدوث 
صــراع فــي الشــرق األوســط، بعــد أن نقلت 
أميركييــن  موظفيــن  هليكوبتــر  طائــرات 
فــي  بغــداد  فــي  األميركيــة  الســفارة  مــن 
إجــراء أثارتــه على ما يبدو مخاوف بشــأن 

التهديدات المتصورة من إيران.
ويســاعد ارتفاع المخزونات األميركية في 
كبح األســعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن 
ومنتجــون  “أوبــك”  منظمــة  كانــت  إذا  مــا 
آخــرون ســُيبقون علــى تخفيضــات اإلنتاج 
العــام، حيــث دعمــت  مــن  الثانــي  للنصــف 
تخفيضــات اإلنتــاج األســعار بأكثــر مــن 30 

% منذ بداية 2019.

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يــوم أمس الخميس عند مســتوى 1,399.58 بانخفاض وقدره  9.08 نقطة مقارنة بإقفالـــه يوم 
األربعاء، في حين أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 746.64 بانخفاض وقدره 2.56 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

مليــون   1.92 الـــمستثمرون  وتــداول 
ســهم، بقيمة إجماليــة قدرها 343.74 
مــن خــالل  تنفيذهــا  تــم  دينــار،  ألــف 
69 صفقــة، حيــث ركــز الـــمستثمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتهــم 
االســتثمار، والتي بلغت قيـــمة أسهمه 
المتداولــة 142.23 ألــف دينــار، أي مــا 
نسبته 41.38 % من القيمة اإلجمالية 

ألــف   890 قدرهــا  وبكميــة  للتــداول 
 19 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم، 
صفقــة. وجــاءت شــركة )بتلكــو( فــي 
المركــز األول، إذ بلغــت قيمــة أســهمها 
ألــف دينــار، أي مــا  المتداولــة 78.72 
نســبته 22.90 % مــن إجمالــي قيمــة 

األسهم المتداولة.
أمــا المركـــز الـــثاني، فــكان للمؤسســة 

قدرهــا  بقيـــمة  المصرفيــة  العربيــة 
نســبته  مــا  أي  دينــار،  ألــف   55.36
16.11 % مــن إجمالــي قيمــة األســهم 

المتداولة.
ثــم جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش 
ألــف   46.49 قدرهــا  بقيمــة  الماليــة 
مــن  نســبته 13.53 %  مــا  أي  دينــار، 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

“البورصة”: تداول 1.9 مليون سهم بـ 343.7 ألف دينارالنفط يرتفع للجلسة الثالثة بفعل “التوترات”

79.1
مليــون دينــار

المنامة - بورصة البحرينطوكيو - رويترز

أمل الحامد

باريس - أ ف بدبي - العربية.نت

قالــت مصــادر مطلعــة فــي وزارة العمــل الســعودية لـــ “العربية.نــت”، إن نظــام 
اإلقامــة المميــزة الــذي أقــّره مجلــس الوزراء أمــس األول لن يؤثــر على وظائف 
الســعوديين.  وذكــرت المصــادر أن نظــام اإلقامة المميزة يحظر على المســتفيد 
منهــا العمــل فــي المهــن المقصورة على الســعوديين. ويســتهدف قــرار الموافقة 
علــى نظــام اإلقامــة المميــزة تنفيذ إصالحــات لتنويع االقتصاد الســعودي، الذي 

يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.
نظــام اإلقامــة المميزة ينقســم إلى قســمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برســوم 
محــددة تخــول حاملهــا ممارســة األعمــال التجاريــة، وفــق ضوابط معينــة. كما 
يمنح المقيم مزايا منها اإلقامة مع أسرته واستصدار زيارة لألقارب واستقدام 
العمالــة وامتــالك العقار وامتالك وســائل النقل وغير ذلــك، ويتضمن النظام دفع 

رسوم خاصة تحددها الالئحة التنفيذية.
يأتي نظام “اإلقامة المميزة” ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، 
األميــر محمــد بن ســلمان، عــن مشــروع البطاقة الخضــراء “جريــن كارد”، خالل 

مقابلة خاصة على قناة “العربية” في عام 2016.
وأكد ولي العهد الســعودي أن مشــروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، ســيمكن 
العرب والمسلمين من العيش طويالً في المملكة، وأنه سيكون رافًدا من روافد 

االســتثمار فــي المملكة، وأنه ســيطبق خــالل الخمس ســنوات المقبلة. واإلقامة 
المميزة تعتبر من أدوات جذب االستثمارات وتعزيز اإليرادات العامة ومعالجة 
مشــكالت اقتصاديــة مؤثــرة كالتســتر وتهريب األمــوال خارج البــالد.  كما يعّزز 

النظام من بقاء األموال في السعودية عبر الحد من التحويالت.
وبلغــت تحويالت غير الســعوديين للخارج العــام 2018 ما يقرب من 136 مليار 
ا فــي حجم الحــواالت المالية بعد  ريــال، وتحتــل المملكــة المرتبــة الثانيــة عالميًّ
الواليات المتحدة األميركية وهذه الحواالت ال عالقة لها باألجور والرواتب بل 

باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقًدا لالقتصاد.

رأى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أمــس أنــه “مــن غيــر المناســب” أن يتــم “إطــالق حــرب 
ا على التوتر بين واشــنطن وبكين بشــأن شــبكة  تكنولوجيــة أو تجاريــة حيــال أي بلد اآلن”، وذلك ردًّ

الجيل الخامس لالتصاالت ومجموعة هواوي.

 وقال ماكرون “أوالً إنها ليســت 
عــن  للدفــاع  المثلــى  الطريقــة 
األمــن القومــي”. وأضــاف “ثانًيا 
المثلــى  الطريقــة  ليســت  إنهــا 
لتطويــر نظامنــا البيئــي الخاص 
وخفــض  للتعــاون  عالــم  وبنــاء 

التوتر”.
كان  الــذي  ماكــرون  وأكــد   
يتحــدث باللغــة اإلنكليزيــة فــي 
معــرض “فيفاتــك” فــي باريــس 
“مــا نريــده ليــس عرقلــة هواوي 
بــل  أخــرى  مجموعــة  أي  أو 

حمايــة أمننــا القومي والســيادة 
األوروبية”.

 وشــّدد على أن “فرنسا وأوروبا 
وواقعيتــان”،  براغماتيتــان 
موضًحــا “نريد تطويــر الوظيفة 
نؤمــن  واالبتــكار.  واألعمــال 

بالتعاون وبالتعددية”.
نفســه،  الوقــت  “فــي  وتابــع 
بالنســبة للجيل الخامــس، نتابع 
إلــى  الوصــول  كبيــر  بانتبــاه 
للشــبكة  األساســية  التقنيــات 

لحماية أمننا القومي”.

خاصة ــا  ــزاي م المقيمين  ويــمــنــح  الكفيل  نــظــام  توتر بين واشنطن وبكين بشأن “الجيل الخامس”يلغي 

ماكرون يرفض “الحرب التجارية”“اإلقامة المميزة” تحظر العمل بمهن السعوديين

إيمانويل ماكرون

فتح مجلــس المناقصات والمزايدات 
لجهــاز  مناقصــة  أمــس  جلســته  فــي 
المســاحة والتســجيل العقــاري لدعــم 
األبعــاد  ثالثيــة  القوميــة  الخرائــط 
للبحرين، ويتضمن الجزء )أ( تحديث 
 6 إليهــا  تقــدم  الوطنيــة،  الخرائــط 

عطاءات فنية، علق أحدها.
وتســجيل  المســح  مكتــب  ويســعى   
الطلــب  هــذا  خــالل  مــن  العقــاري 
دعــم  مقترحــات  علــى  للحصــول 
الوطنيــة  الخرائــط  تحديــث  فــي 
الرؤيــة  فــي  للمســاهمة  للمملكــة، 
طويلــة األجــل لالســتعداد الجغرافي 
طلــب  ويتــم  للبحريــن،  المكانــي 

أو  الشــركات  مــن  التاليــة  الخدمــات 
الكونسورتيوم المؤهلة وذات الخبرة 

في مجاالت التخصص ذات الصلة.
والتســجيل  المســاحة  جهــاز  وكان 
العقاري أعلن عن خطة إلصدار الجيل 
الجديــد مــن الخرائــط ثالثيــة األبعاد 
للمملكــة، بمــا يتواكب مــع االبتكارات 
المســتقبلية في تكنولوجيا المركبات 
الخرائــط  هــذه  وســتوفر  والقيــادة.  
عالية الجودة تحديًثا مباشــًرا للصور 
والبنــى  الطــرق  لــكل  األبعــاد  ثالثيــة 
التحتيــة المحيطــة، ممــا ســيكون لــه 
المشــاريع  نمــو  دعــم  فــي  مهــم  دور 
العــام  القطاعيــن  فــي  المســتقبلية 
الطــرق  بصيانــة  المتعلقــة  والخــاص 
والتخطيــط  والســالمة  واألمــن 

الحضري والخدمات البريدية والنقل 
العــام باإلضافــة إلــى اســتيعاب تطور 
التقنيــات فــي المركبــات  ذات القيادة 
الذاتيــة، وفًقــا لتصريح ســابق للمدير 
والتســجيل  المســاحة  لجهــاز  العــام 

العقاري ناجي سبت.
جهــود  إطــار  فــي  المشــروع  ويأتــي 
لتوظيــف  المتواصلــة  الحكومــة 
تطويــر  فــي  الحديثــة  التقنيــات 
الخدمــات وفــي دعــم ريــادة االبتــكار 
التنــوع  وتعزيــز  األعمــال  وريــادة 

االقتصادي.
مــن  القادمــة  المرحلــة  وستســتهدف 
الشــركات  مــع  الشــراكات  المشــروع 
تصميــم  فــي  المتخصصــة  الدوليــة 

وتنفيذ مثل هذه المشاريع.

علــى  نشــرت  بيانــات  أحــدث  أظهــرت 
والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  موقــع 
فتــح 4 مناقصــات لشــركة نفــط البحريــن 
“بابكو”، أولهــا للتحول الرقمي لتكنولوجيا 
التشــغيل، تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحو 
ألــف  )مــا يعــادل 97.3  ألــف دوالر   258.7
ســيتم  المناقصــة  لوصــف  ووفًقــا  دينــار(. 
المطــور  المراقبــة  فيديــو  نظــام  تركيــب 
الموجــود  التحكــم  نظــام  مــع  ودمجــه 
الشــمالية،  للعمليــات  التحكــم  مبنــى  فــي 
وتركيــب وتشــغيل نظــام فيديــو المراقبــة 
الخــام  تقطيــر  وحــدة  فــرن  فــي  المطــور 
ضــد  كاميــرات  النظــام  ويشــمل   ،5 رقــم 
االنفجــار وعاليــة الدقة وتســجيل الفيديو 

وخــادم إدارة الفيديــو ومحطــات الدوائــر 
نظــام  مــع  ودمجهــا  المغلقــة  التلفزيونيــة 
الثانيــة  والمناقصــة  الموجــود.  التحكــم 
لترســية اتفاقيــة توفيــر خدمــات صيانــة 
مانعــات التســرب لوحــدات العمليــات فــي 
المصفــاة لمــدة 5 ســنوات، تقــدم إليهــا 5 
عطــاءات علــق أحدهــا وأقــل عطــاء بنحو 
204.2 ألــف دينار، فــي حين أكبرها بقرابة 
290.1 ألــف دينــار. ويشــمل نطــاق العمــل 
توفيــر خدمــات: الفحــص المســبق ألماكن 
الخدمــات  وتوفيــر  المحتملــة،  التســرب 
التــي يتطلبهــا ذلك وفق تعليمات الشــركة 
القيــام بتصميــم وصناعــة المعــدات التــي 
تساعد على منع التسربات، إصالح حاالت 
التســرب فــي وحــدات العمليــات وتوفيــر 
األدوات واأليــدي العاملــة ذات الخبرة في 

مجــال إصــالح حــاالت التســرب الطارئــة 
المناقصــة  أمــا  الوحــدات.  إيقــاف  دون 
الثالثة لشــراء أســقف األلمنيوم للخزانات، 
فتقــدم إليهــا عطاء وحيد بنحــو 260 ألف 
دوالر )ما يعادل 97.6 ألف دينار(، وتشــمل 
أعمال المناقصة تصميم وتوريد وإشراف 
لقبــب  الخدمــة  فــي  وإدخــال  وتركيــب 
ســقوف خزانــات مــن األلمنيــوم )خزانــات 
الســقوف  الســتبدال  و733(؛   120 رقــم 
التقليديــة وذلــك  المخروطيــة الحديديــة 
حســب متطلبــات المواصفــات التقنية من 
جانب شــركة “بابكــو”. والمناقصة األخيرة 
لتجديــد اشــتراك رخصــة إدارة المواهــب 
المملوكة لشركة أوراكل، تقدم إليها عطاء 
وحيــد بنحــو 248 ألــف دوالر )مــا يعــادل 

93.3 ألف دينار(.

“المســاحة”: دعــم الخرائــط ثالثيــة األبعاد “بابكــو”: 97.3 ألــف دينار للتحــول الرقمي
المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

 تاريخ: 31/7/2018

  CR2018 - 113036 :رقم الطلب

تقدم الى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ شركة المسار 
للحجوزات ش.ش.و، بطالب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: شركة المسار للحجوزات ش.ش.و
ALMASAR FOR BOOKING Company S.P.C

إلى: شركة المسار للسفر والسياحة ش.ش.و
ALMASAR FOR TRAVEL AND TOURISM Company S.P.C

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اي بي دي لخدمات التنظيف 
تضامن بحرينية

القيد: 123604-1 

 تاريخ: 13/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجوهرات اللمعة ش.ش.و 
لمالكها المكال شاكو توماس

القيد: 48432 

 تاريخ: 15/5/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها السادة اصحاب  شركة اي بي دي لخدمات التنظيف تضامن بحرينية 
المس���جلة بموجب القيد رقم 123604، طالبين تغيير االس���م التجاري من 
ش���ركة اي ب���ي دي لخدمات التنظي���ف تضامن بحرينية إلى ش���ركة أو توه 

الندري شركة تضامن بحرينية
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصحاب ش���ركة مجوه���رات اللمع���ة ش.ش.و لمالكها المكال 
ش���اكو توماس المس���جلة بموجب القيد رقم 48532، طالبين تغيير االس���م 
التج���اري م���ن ش���ركة مجوه���رات اللمع���ة ش.ش.و لمالكه���ا المكال ش���اكو 
توماس إلى ش���ركة الماس إيفرشاين للمجوهرات ش.ش.و لمالكها المكال 

شاكو توماس
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد علي عبدالغزيز جاس���م علي احمد مالك المؤسسة 
الفردية مؤسس���ة عالم بولوز التجارية والمس���جلة بموجب القيد رقم 
72366 الفرع 7 طالبا تحويل الفرع 7 من مؤسس���ة فردية إلى شركة 
ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 2000 ألفان دينار بحريني، 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. علي عبدالغزيز جاسم علي احمد 

FARIS CHOVVENCHERY .2
SALAHUDEEN KUMBALATH .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )64353( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 72366-7 

 تاريخ: 13/5/2019
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

19300.219 61,396 

20300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

26300.319 61,416 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

29300.219 61,396 

30300.319 61,416 

31300.219 61,396 

32300.319 61,416 

33300.219 61,396 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

36429.520 92,463 

37300.319 61,416 

38300.319 61,416 

39300.319 61,416 

40300.319 61,416 

41300.319 61,416 

42300.319 61,416 

43300.319 61,416 

44300.319 61,416 

45300.319 61,416 

46300.319 61,416 

47300.319 61,416 

48300.319 61,416 

49300.319 61,416 

50300.319 61,416 

51300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

69309.519 63,298 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

73300.319 61,416 

74300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

111300.219 61,396 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

148360.320 77,565 

149366.420 78,879 

150300.119 61,375 

151300.319 61,416 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

157300.319 61,416 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

163300.319 61,416 

164300.119 61,375 

165300.319 61,416 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

169300.319 61,416 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

17433819 69,126 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 
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 g r n a t aFOLLOW:

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها الس���يد 
محمد موسى جعفر محمد العالي المالك ل� البيان العالمية للخدمات )مؤسسة فردية( 
والمسجلة بموجب القيد رقم 45580 طالبا تحويل  مؤسسة فردية بجميع فروعها إلى 
ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 االف دينار، لتصبح مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. محمد موسى جعفر محمد العالي 

2. هدى عبدالصاحب عبدالحسين حميدان
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة البيان العالمية للخدمات ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل  مؤسسة فردية بجميع فروعها
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 45580 

 تاريخ: 15/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 

الس���يد/ عبدالعل���ي عبدالنب���ي جعفر ش���مس  باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة آر 

إيك���س أوفي���س ش.ش.و - لمالكه���ا س���انجيف ف داهي���وادكار، المس���جلة كش���ركة 

الش���خص الواح���د بموج���ب القيد رق���م 98212، طالبا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 

الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )55102( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة آر إيكس أوفيس ش.ش.و - لمالكها سانجيف ف داهيوادكار

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة المشاحيف لألنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع ذ.م.م

سجل تجاري رقم 104045

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اتش آر ون لإلستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 116168

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة المشاحيف لألنش���طة المتعلقة بخدمة وصيانة 
تجمي���ل المواق���ع ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 104045، بتصفية الش���ركة 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: اكرم علي احمد صالح احمد الدرازي

رقم الموبايل: 33300808 )973+(
milanooo-7@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة اتش آر ون لإلستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 116168، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/عبدالعلي عبدالنبي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

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

14/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018 -66677( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 69603-4

اسم التاجر: فوزية سلمان احمد ال حرز
االسم التجاري الحالي: سيل النخيل لألغذية

االسم التجاري المطلوب: كفتيريا سيل النخيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -67527( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -67130( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: نجية عبدهللا رمضان العباسي

االسم التجاري الحالي: مقاوالت العباسي للبناء

االسم التجاري الجديد: ازياء الذر النجفي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي حسين حبيب السماهيجي

االسم التجاري الحالي: مؤسسة الترابط العربي للتجارة والمقاوالت والداللة

االسم التجاري الجديد: مؤسسة الترابط العربي للتجارة والمقاوالت

قيد رقم: 3-55438

قيد رقم: 54283-1

8/5/2019
)CR2019-61040( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: بتول الس���يد س���عيد علوي النج���ار الزاكي تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ حسين محمد جعفر عباس الزاكي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
68278-5

االسم التجاري
برادة اهل المرخ
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صحيفة إيطالية: السيسي 
قد يتحرك في ليبيا

رأت صحيفة إيطالية متخصصة في 
الشؤون الدفاعية واألمنية، أن مصر قد 

تجد نفسها مضطرة للتدخل في ليبيا، 
في حال فشل القائد العام “للجيش 

الوطني” المشير خليفة حفتر في ضبط 
األمور هناك.

 ،”difesa-e-sicurezza“ وقالت صحيفة
إن “مصر ال تزال تقف حليفا، ولكن ال 

أحد يعلم إلى أي وقت يمكن أن يتواصل 
ذلك. في الواقع تسبب هجوم “الجيش 
الوطني” ضد السراج في إحداث تأثير 

مزعج للقاهرة يتمثل في عودة “داعش”. 
رفع اإلرهابيون رؤوسهم مجددا، 

وسيتعين على السيسي التدخل قبل أن 
يتصاعد التهديد ويعبر الحدود”.

عمليــة نوعيــة للتحالــف علــى أهــداف عســكرية للمتمرديــن فــي اليمن

السعودية: الحوثيون جزء ال يتجزأ من الحرس الثوري

شدد نائب وزير الدفاع السعودي خالد 
الحوثي  الهجوم  أن  على  سلمان،  بــن 
لشركة  التابعتين  الضخ  على محطتي 
“أرامكو” النفطية هو استنزاف للجهود 

السياسية الحالية في األزمة اليمنية.
وقال خالد بن سلمان )شقيق ولي العهد 
في  الخميس  أمس  سلمان(  بن  محمد 
في  الرسمية  صفحته  على  له  تغريدة 
“تويتر”:  االجتماعي  التواصل  موقع 
الحوثية  المليشيات  به  قامت  ما  “إن 
المدعومة من إيران من هجوم إرهابي 
لشركة  التابعتين  الضخ  على محطتي 
أرامــكــو الــســعــوديــة، يــؤكــد أنــهــا ليست 
سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة 
ال  المنطقة،  فــي  التوسعي  مشروعها 

لحماية المواطن اليمني كما يدعون”.
وأضاف “ما يقوم الحوثي بتنفيذه من 
أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، 
يضعون به حبل المشنقة على الجهود 

السياسية الحالية”.
السعودي  الدولة  وزير  قال  من جهته، 
في  الجبير  عــادل  الخارجية  للشؤون 
يوم  بعد  يوما  يؤكد  “الحوثي  تغريدة 
ويبيع  ــيــة  اإليــران األجـــنـــدة  ينفذ  بــأنــه 
مـــقـــدرات الــشــعــب الــيــمــنــي، وقـــراراتـــه 

لصالح إيران”.
ــدد عــلــى “أن الــحــوثــيــيــن جـــزء ال  وشــ
ــوات الـــحـــرس الـــثـــوري  ــ يــتــجــزأ مـــن قـ
اإليراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك 

استهدافه منشآت في المملكة”.
تابعة  مسيرة  طــائــرات  أن  إلــى  يــشــار 
لجماعة “أنصار هللا” اليمنية نفذت يوم 
الثالثاء الماضي هجوما على محطتين 
لضخ النفط في خط أنابيب رئيس في 

السعودية.
التخريب  ذلــك  أن  الــريــاض  واعتبرت 
وإنما  فحسب،  المملكة  يستهدف  ال 
ســـالمـــة إمــــــــدادات الــنــفــط الــعــالــمــيــة 

واالقتصاد العالمي أيضا.
ــر، أعــلــن تــحــالــف دعــم  مـــن جــانــب آخــ
عملية  أمــس، عن  اليمن،  في  الشرعية 
ــداف عسكرية  نــوعــيــة ألهــ اســتــهــداف 
اليمن،  للميليشيات الحوثية في  تابعة 
تشمل تحييد قدرات االنقالبيين على 

تنفيذ األعمال العدائية.
ــوات الــمــشــتــركــة  ــقــ ــ وقـــالـــت قـــيـــادة ال
عملية  “نفذت  إنها  بيان،  في  للتحالف 
جوية على عدد من األهداف العسكرية 
ــدت الــمــعــلــومــات  ــتــي أكــ الــمــشــروعــة ال
تشتمل  أنها  واالستخبارية  العسكرية 
ــلـــى قــــواعــــد ومـــنـــشـــآت عــســكــريــة  عـ
للميليشيات  وذخيرة  أسلحة  ومخازن 
ــمــدعــومــة من  الــحــوثــيــة اإلرهـــابـــيـــة ال
الجوية  الطلعات  إيــران، وحققت هذه 

أهدافها بكل دقة”.
كما أكدت قوات التحالف أن “ما قامت 
واإلرهــابــيــة  الحوثية  الميليشيات  بــه 

الــمــدعــومــة مــن إيـــران مــن اعــتــداءات 
بالمملكة تعد من  على منشآت حيوية 
الدولي  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات 
اإلنــســانــي وقـــواعـــده الــعــرفــيــة والــتــي 
ترقى إلى جرائم حرب”، مشددة على 
ــن تــتــهــاون عن  ــوات الــتــحــالــف ل أن “قــ
متابعة كل العناصر اإلرهابية في جميع 
أنــحــاء الــيــمــن، وســتــطــال يــدهــا كافة 
االعتداءات  منها  تنطلق  التي  المواقع 

اإلرهابية”.
التحالف  قوات  “عمليات  أن  وأضافت 
ــقــانــون  ــع ال ســتــســتــمــر بــمــا يــتــوافــق مـ
العرفية؛  وقــواعــده  اإلنساني  الــدولــي 

ــذه األهــــــداف  ــ حـــتـــى يـــتـــم تــحــيــيــد هـ
تتمكن  ولكيال  والمشروعة  العسكرية 
الميليشيات الحوثية من استخدامها”.

الحوثيون يفشلون اتفاق 

الحديدة

الشرعية  الــحــكــومــة  ــد  وفـ عــضــو  ــال  قـ
المتعلقة  عّمان  محادثات  إلى  اليمنية 
ــنــود االقــتــصــاديــة التــفــاق  ــب بــتــنــفــيــذ ال
ــدة، مــحــمــد الـــعـــمـــرانـــي، أمــس  ــديـ ــحـ الـ
الحوثيين  الــمــتــمــرديــن  إن  الــخــمــيــس، 
ــى اتــفــاق  أفــشــلــوا إمــكــان الــتــوصــل إلـ

بخروجهم عن اإلطار المحدد.
ــم الــعــمــرانــي مــكــتــب الــمــبــعــوث  ــهـ واتـ
الدولي إلى اليم، مارتن غريفيث، بأنه 
الموالية  الميليشيات  إرضـــاء  يــحــاول 
آلية ضغط  يملك  ال  أنــه  مبينا  إليـــران، 
تنفيذ  على  إلجبارهم  الحوثيين  على 
ــدد عـــلـــى أن هــنــاك  ــ ــات. وشــ ــاقــ ــ ــف ــ االت
الدولي  المبعوث  مكتب  لدى  إشكالية 
االتفاق،  تنفيذ  مع  تعاطيه  خــالل  من 
المكتب  مــع  االتــفــاق  تــم  بأنه  موضحا 
على أن يتم إبالغ وفد الحوثيين بشأن 
وجود قضايا أساسية يحب أن تكون 

محسومة.

عواصم ـ وكاالت

روما ـ وكاالت

التحالف العربي يتعهد بمالحقة العناصر اإلرهابية في كل اليمن

خالد بن سلمان وعادل الجبير

نيويورك ـ أ ف بعواصم ـ وكاالتدبي ـ العربية نت

بعــد أن كشــف موقــع “فاليت رادار 24 دوت كــوم”، الذي يتتبع الرحالت الجوية 
حــول العالــم، وصــول طائــرة قطريــة حكوميــة إلى طهــران، أقر وزيــر خارجية 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بزيارة غير معلنة وإجراء مباحثات 

مع مسؤولين إيرانيين.

وقال وزير الخارجية القطري بعد الكشف 
عــن زيـــارتـــه الــســريــة فــي مــواقــع أجنبية 
لوسائل إعالم محلية مبرًرا زيارته لطهران، 
التوترات  فتيل  لنزع  تسعى  الــدوحــة  إن 

المتصاعدة في منطقة الخليج.
ـ نــقــاًل عن  وحــســب وســائــل إعـــالم قطرية 
مسؤولين فــي الــدوحــة ـ فــإن زيـــارة وزيــر 
بعلم  تمت  طهران  إلى  القطري  الخارجية 

الواليات المتحدة. لكن البيت األبيض 
ــه رفــــض الــتــعــلــيــق على  ــب ــن جــان مـ

التصريحات القطرية.
ــيـــة  ــهــــدت الـــعـــالقـــات اإليـــرانـ وشــ

القطرية تقارًبا خالل الفترة 
رفضت  حيث  الماضية، 
ــقـــوبـــات  ــعـ الـــــدوحـــــة الـ

األميركية على إيران وما تاله من تشديد 
قطر  وتستضيف  النفطية.  صادراتها  على 
للجيش  المركزية  للقيادة  المتقدم  المقر 
التي  الجوية  العديد  قاعدة  في  األميركي 
 52 بــي  قــاذفــات  مــن  العديد  فيها  يتمركز 
المنطقة  إلــى  األبيض  البيت  أرسلها  التي 
وطــهــران.  واشــنــطــن  بين  التصعيد  وســط 
ومــنــذ انــســحــبــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة من 
ــام تشهد  االتـــفـــاق الـــنـــووي قــبــل عــ
العالقات بين واشنطن وطهران 
ــعــدام  ــكــّن ان ــًدا، ل ــتـــزايـ تـــوّتـــًرا مـ
بشدة  ازداد  الطرفين  بين  الثقة 
في اآلونــة األخــيــرة، ما أثــار قلًقا 
مــن احــتــمــال تــدهــورهــا إلــى 

مواجهة عسكرية.

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الخميــس، إنــه يأمــل أال تندلــع 
الحــرب مــع إيــران، وذلــك ردًا علــى ســؤال ألحــد الصحافييــن أثنــاء اســتقباله 
الرئيــس السويســري فــي البيــت األبيــض، حــول مــا إذا كانــت واشــنطن فــي 

طريقها للحرب مع طهران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس نقال 
لم  األمــيــركــيــة  اإلدارة  فــي  مسؤولين  عــن 
ترامب  دونالد  الرئيس  أن  أسماءهم  تنشر 
باتريك  الــدفــاع  وزيـــر  بأعمال  القائم  أبــلــغ 
شــانــاهــان بــأنــه ال يــريــد خـــوض حـــرب مع 
أبلغ  الرئيس  إن  الصحيفة  وقالت  إيـــران. 
األربــعــاء.  صــبــاح  التعليق  بــهــذا  شــانــاهــان 

وكان ترامب قد قال األربعاء، إنه “واثق” 
أن إيران “سترغب قريبًا في إجراء 
مــحــادثــات” مــع واشــنــطــن، وذلــك 

في  حسابه  على  لــه  تغريدة  خــالل 
أي  أيضًا  ترامب  ونفى  “تويتر”. 
اإلدارة  فـــي  ــلـــي”  داخـ ــالف  “خــ

)التي  الحزم  “سياسة  حول 
ــي الـــشـــرق  ــ يـــنـــتـــهـــجـــهـــا( فـ

آراء  عــن  التعبير  “يــتــم  ــال:  وقــ ــط”،  ــ األوسـ
والحاسم،  النهائي  القرار  واتخاذ  مختلفة 
إنها عملية بسيطة جدًا”. وأبدى ترامب مرارًا 
في تصريحاته انفتاحًا حيال طهران التي 
يعتبرها العامل األكثر زعزعة لالستقرار في 
الشرق األوسط، ولكن من دون أي نتيجة. 
انسحابها  واشنطن  إعـــالن  مــن  عــام  وبــعــد 
من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، 
أعلنت طهران في 8 مايو تعليق العمل 
الــواردة فيه. وفي  االلتزامات  ببعض 
الـــيـــوم نــفــســه شـــــددت واشــنــطــن 
ــران،  ــ ــ ــلـــى إيـ عـــقـــوبـــاتـــهـــا عـ
إرســال  البنتاغون  وأعــلــن 
ــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى  ت

الخليج.

أعلــن رئيــس بلديــة نيويــورك، بيــل دي بالزيــو، أمــس الخميــس، ترشــحه لالنتخابــات 
الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2020، في شريط فيديو بثه على موقع “يوتيوب”.

عاما،   58 البالغ  بــالزيــو،  دي  واســتــعــرض 
دقائق،   3 مدته  بلغت  الــذي  الفيديو  في 
ــتــي اســتــحــدثــهــا فـــي أكــبــر  الــســيــاســات ال
العاملة”  المدن األميركية لمصلحة “األسر 
“مستعد  أنــه  أكــد  كما   ،2014 الــعــام  منذ 
ــد تــرامــب. وقــال  ــال لــتــحــدي” الــرئــيــس دون
إنـــه ســـوف سيطلب من  الــبــلــديــة  رئــيــس 
الرئيس،  لمنصب  ترشيحه  الديمقراطيين 

الفتا إلى “إن ترامب يجب إيقافه”.
ورغم المقولة السائدة بأّن وظيفة رئيس 

ــيــويــورك هـــي ثــانــي أصــعــب  بــلــديــة ن
بعد  المتحدة  الــواليــات  فــي  منصب 
بــالزيــو  دي  يــبــدو  الــرئــيــس،  منصب 

الكبير”؛ بسبب  “الطائر  الملقب أحيانا 
مــتــرا(   1.97( الـــفـــارع  طـــولـــه 

ــن الـــقـــلـــيـــلـــيـــن الـــذيـــن  ــ مـ
في  ثقتهم  عــن  يــعــّبــرون 

حظوظهم.
وفيما كان يستطلع األجواء لترشحه منذ 
شهور، إذ قام بجوالت في واليات تجري 
ــوا وكــارواليــنــا  انــتــخــابــات مــبــكــرة مــثــل آيـ
المكثف،  عمله  بــرنــامــج  رغـــم  الــجــنــوبــيــة 

قوبلت حملته بسخرية واسعة.
الديمقراطية  ــرأي  ال استطالعات  وقّللت 
الــذي  بــالزيــو،  مــن حــظــوظ دي  خصوصا 
 22 ضــد  داخليا  حزبيا  سباقا  سيخوض 
مرشحا. وقال 76 % من الناخبين 
ــه  ــ ــي مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك إّن فــ
السباق  في  يترشح  أال  يجب 
مقارنة   2020 في  االنتخابي 
بـ18 % دعموا ترشحه، حسب 
ــه جــامــعــة  ــ ــرتـ ــ ــطــــالع أجـ ــ ــت اســ
أبريل  مطلع  كوينيبياك 

الفائت.
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لندن ـ أ ف ب

دبي ـ العربية نت

لقواتها  الــتــأهــب  مستوى  رفــعــت  بريطانيا  أن  نــيــوز  ســكــاي  شبكة  ذكـــرت 
ودبلوماسييها في العراق، نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران.

تشابه  الموقف  لخطورة  البريطانية  الحكومة  تقييم  أن  الشبكة  وأكــدت 
غير  األميركيين  الدبلوماسيين  األربعاء،  سحبت،  التي  األميركية،  نظيرتها 
بإيران”.  مباشرة  صلة  على  وشيك  “تهديد  بسبب  العراق؛  من  األساسيين 
أن  إلــى  الفتا  “حقيقي”،  التهديد  هــذا  أن  المسؤولين  هــؤالء  أحــد  وأوضــح 
وراءه. وأضاف  تقف  اإليراني”  الثوري  الحرس  بقيادة  عراقية  “ميليشيات 
أمام صحافيين في واشنطن “إنه تهديد وشيك يطاول طواقمنا”، حسب ما 
ذكرت وكالة فرانس برس. وقال مسؤول آخر “األمر مرتبط مباشرة بإيران، 

عدد كبير من التهديدات على صلة مباشرة بها”.

اإليراني  الصراع  عن  العراق  ابتعاد  بضرورة  النجف  في  الدينية  المرجعية  وّجهت 
زجه  بعدم  العراقي  الشعب  لرغبة  امتثااًل  بالنفس  النأي  سياسة  “واتخاذ  األميركي 
في أي صراعات”. وكشف مصدر سياسي عن مضمون رسالة المرجعية الدينية علي 
السيستاني إلى الرئاسات الثالث، مبيًنا أن الرسالة تتضمن تجنيب العراق من األزمة 
الوزراء  رئيس  إلى  كانت موجهة  التي  تلك  السيستاني  وأهم رسائل  المنطقة.  في 
العراقي، عادل عبدالمهدي، والتي دعاه فيها إلى أن يكون أكثر صرامة وحزًما في 

اتخاذ القرارات السياسية واألمنية وعدم التراجع أمام ضغوط األحزاب.
األزمــة، وعلى ضرورة  تلك  العراق شظايا  السيستاني على ضــرورة تجنيب  وشدد 

أن يكون موقف بغداد النأي بالنفس عن التوتر وأي صدام بين طهران وواشنطن.

بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها في العراق

السيستاني يرفض الزج بالعراق في أي صراع

القاهرة ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أعــلــنــت الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة، أمــس 
ــددا  ــقــــوات الـــجـــويـــة عـ ــ ــخــمــيــس، تــدمــيــر ال ال
مــن الــمــخــابــئ والــمــالجــئ الــصــحــراويــة التي 
شبه  بشمالي  اإلرهابية  العناصر  تستخدمها 
باإلضافة  الغربية،  والصحراء  سيناء  جزيرة 

إلى جنوبي مصر.
وأشـــــارت الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة، في 
أسفرت  نوعية  عمليات  تنفيذ  إلــى  لها،  بيان 
بحوزتهم عدد من  47 مسلحا عثر  عن مقتل 
البنادق مختلفة األعيرة وعبوات ناسفة معدة 

للتفجير بشمال ووسط سيناء.
باكتشاف  العسكريون  المهندسون  قــام  كما 
385 عبوة ناسفة تمت زراعتها على  وتفجير 

طرق التحرك بمناطق العمليات. 
ــوات الــمــســلــحــة كــذلــك إحــبــاط  ــقـ ــنــت الـ وأعــل
محاوالت للهجرة غير الشرعية ألكثر من ألف 
فرد )1048( من جنسيات مختلفة على جميع 
وأســفــرت  للبالد.  اإلستراتيجية  االتــجــاهــات 
المسلحة  للقوات  المختلفة  القتالية  العمليات 

عــن مــقــتــل ضــابــط وضــابــط صــف و3 جنود 
وإصابة 4 جنود أثناء االشتباك وتطهير البؤر 
اإلرهابية. وتشن القوات المصرية منذ سنوات 
السيما  واإلرهــابــيــيــن،  المسلحين  على  حملة 
تنشط جماعة  في شبه جزيرة سيناء، حيث 

“أنصار بيت المقدس” التابعة لتنظيم “داعش”. 
ــنـــوات األخـــيـــرة  ــسـ وشـــهـــدت مــصــر خــــالل الـ
استهدفت  متطرفة،  حركات  نفذتها  هجمات 
بــصــورة أســاســيــة قـــوات الجيش والــشــرطــة، 

أسفرت عن مقتل المئات من عناصر األمن.

بــالــســودان،  والتغيير  الــحــريــة  قــوى  اعــتــبــرت 
العسكري  المجلس  تعليق  أن  الخميس،  أمس 

التفاوض بشأن المرحلة االنتقالية “مؤسف”.
“بالقيادة  االعتصام  بمواصلة  القوى  وتعهدت 
ــة مــيــاديــن  ــافـ ــاع( وكـ ــ ــدف ــ الـــعـــامـــة )لــــــــوزارة ال

االعتصام في البالد”.
االنتقالي،  العسكري  المجلس  رئــيــس  وكـــان 
ــرهــان، قــد أعــلــن في  ــب الــفــريــق عــبــدالــفــتــاح ال
الخميس،  فجر  الرسمي  التلفزيون  بثه  بيان 
لمدة  االحتجاج  قــادة  مع  المفاوضات  تعليق 
نار في محيط  إطــالق  أعقاب  72 ساعة، في 
العامة  الــقــيــادة  ــام  أمـ المتظاهرين  اعــتــصــام 

للجيش في الخرطوم.
قوى  مــع  توصل  المجلس  إن  الــبــرهــان  وقــال 
إلى  مشيًرا  التصعيد،  لوقف  والتغيير  الحرية 
التقارب  من  جو  في  تحركت  المفاوضات  أن 
مع قوى التغيير، إال أنه شدد على أن الخطاب 
من  نوًعا  خلق  المسلحة  القوات  العدائي ضد 

االنفالت األمني.

وتــابــع “شــهــدنــا اســـتـــمـــراًرا فــي قــطــع الــطــرق 
المجلس  ضــد  والتصعيد  الــحــديــد  والــســكــك 
المتاريس  رفــع  ــا  “قــررن الــعــســكــري”. وأضـــاف 
الحديد..  والسكك  المواصالت  حركة  وفتح 
ناشد  كما  ساعة”.   72 التفاوض  وقف  وقررنا 

الثورة  مكتسبات  حماية  المواطنين  البرهان 
حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها.

وشدد على أن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية 
الــقــوات ستواصل حماية  أن  مــؤكــًدا  الــثــورة، 

الثورة وأمن الوطن والمواطنين.

تشن القوات المصرية منذ سنوات حملة على المسلحين واإلرهابيين

متظاهرون سودانيون خالل اعتصام خارج مقر عسكري في الخرطوم )أ ف ب(

مقتل 47 مسلحا وتدمير أوكار اإلرهاب “من الشرق إلى الغرب” المجلس العسكري يعلق التفاوض بشأن المرحلة االنتقالية
مصر.. عمليات نوعية للجيش ضد المتطرفين “التغيير”: سنواصل االعتصام بالسودان
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كــم كان محقــا ذلــك المفكر الذي قال ذات يوم “ال تدع اآلخرين يســتأجرون 
مســاحات مــن عقلــك وتفكيــرك، ارفع قيمــة اإليجار واطردهــم جميعا خارج 
عقلــك”. إّن ممارســة التفكيــر الحر بعيدا عن هيمنــة اآلخر هو جوهر الوجود 
اإلنســانّي، لمــاذا نــدع اآلخــر يفكــر عنــا؟ أال نملــك عقــوال وأفئــدة؟ مــن أكبــر 
العاهــات التــي أصيــب بهــا الفكر العربــي توقف الفرد عن التفكيــر وترك هذه 
المهمــة لآلخريــن دون إدراك للعواقــب الوخيمــة المترتبــة علــى ذلــك. إحدى 
الكــوارث الناجمــة عــن هذا األمر وأشــدها خطرا أنه يخلق جيــا فاقدا للثقة 
بنفســه وباآلخريــن، وهــا يعنــي أننا كأمــة أصبحنا عالــة على أفــكار اآلخرين 

ومستهلكين لنتاجاتهم الفكرية واإلبداعية.
الفكرة ذاتها طرحتها الرواية ذائعة الصيت “مزرعة الحيوان” للكاتب جورج 
أورويــل واإلشــكالية التــي عالجتها الرواية تتلخص في الســؤال التالي: هل 
نحن من نقرر مصائرنا أم يقررها اآلخرون باإلنابة عنا؟ و”اآلخرون” هم كل 
من يقف واعظا للناس. الروائي أورويل يؤمن بقدرة اإلنسان على تصحيح 
مســار حياتــه والتغلــب على الصعوبــات والتحديــات التي تواجهــه وهذا لن 
يتحقق إالّ بممارســة حق التفكير وحده وأالّ نترك هذه المهمة بالغة األهمية 
لآلخريــن للتفكيــر بالنيابــة عنــا. قــد تبــدو مهمــة التفكيــر المســتقل ليســت 
بالســهولة الممكــن تخيلهــا، ذات مــرة قــال مفكــر عربي إّن أي إنســان يحترم 
ذاتــه عليــه أن يســمو بخطابه جدا ويجعله قادرا على اســتفزاز مكامن النقد 

في عقل المتلقّي والتركيز على صناعة األنداد بل األعداء ال األتباع”.

من يتأمل واقع األمة البد له أن يلحظ أّن هناك جيال تربى على أفكار  «
من يسمون بـ “القادة” أو “الرموز” وفي المقدمة الوعاظ والمعلمون 

ونتيجة للممارسة الخاطئة لفئة منهم أفرزوا أتباعا لهم عصابيين 
مهووسين بفكر القائد إلى حد تقديسه، ويروى أّن الثائر الكردي 

عبدالله أوجالن قال مرة ألتباعه “لقد صنعتم مني ثرثارا” في إشارة 
واضحة إلى تحول أتباعه إلى مجرد كائنات مستلبة فكريا. كما يذكر أّن 

أرسطو بخالف فالسفة عصره كان محروما من األتباع الذين يرفعونه 
إلى مرتبة األنبياء والقديسين ذلك أنه لم يلجأ إلى أسلوب التلقين بل 

اتبع أسلوب المحاورة والمشاركة.

ال تؤجر عقلك

حضارة دلمون
حضــارة دلمــون، كتــاب من تأليــف د. عبدالعزيز علي صويلــح الباحث في 
تاريــخ وآثــار البحرين، يبحــر بنا المؤلف بفكره التاريخي وِعلمه في اآلثار 
على مياه دافئة إلى ضفاف المعرفة والفكر والتاريخ في عدد من المرافئ 
والفصــول التــي اطلعــت عليهــا وقــرأت الكثيــر منهــا، فبعد مقدمــة جميلة 
هنــاك خمســة فصــول )موقــع دلمــون ودورهــا الحضــاري، معالــم الحضارة 
الدلمونيــة فــي مملكــة البحريــن، المكانة الدينيــة لدلمون، الحــرف والمهن 
التــي مارســها الدلمونيــون واألختام الدلمونيــة والتماتــم الصدفية(، وفي 

كل فصٍل منها كم من المعلومات والمعارف تم جمعها في هذا الكتاب.
وتــم تدشــين الكتــاب فــي ليلــة جميلــة مــن ليالــي جمعيــة تاريــخ وآثــار 
البحرين، وهو سفٌر جميل يحكي لنا عن حضارة البحرين الدلمونية التي 
هــي نتــاج شــاركت في صنعه مادًيــا ومعنوًيا ثقافة وســواعد ذلك العصر، 
واآلثار أينما كانت فهي تراب إنساني مشترك لجميع اإلنسانية سواء كان 
في البحرين أو في أية دولة، ألنها ُتمثل نقطة التقاء للثقافات اإلنسانية، 
ويكتســب هــذا الكتــاب أهميتــه بأنــه عنــوان لدلمــون وآثارهــا وثقافتهــا، 
ورصــد جغرافــي وتاريخي للبحريــن وما بها من آثار مازالت شــامخة بعد 
مــرور هــذه الســنوات العتيدة، وهو كتــاب لجيلنا الذي يحتــاج إلى الكثير 

من المعرفة عن تاريخ وحضارة باده. 
التاريخيــة  والســردية  الموضوعيــة  علــى  كتابــه  فــي  المؤلــف  واعتمــد 
الموثقــة بالصــور والوثائــق ُمتعــددة المصــادر، وهــو نتــاج ســنوات طــوال 
مــن العمــل المهني في حقــل اآلثار والتنقيب، فالكتــاب يتميز بخصوصية 
مهنيــة وثقافيــة وفكرية وعلميــة للمؤلف، ففي البحريــن الكثير من اآلثار 
والمحافظــة عليهــا فــي المتاحــف العامــة والخاصــة وصيانتهــا مســؤولية 
وطنية رســمية وأهلية ومؤسســاتية وفردية، فاآلثار شــاهد أساسي على 
وجــود وحيــاة النــاس فــي هــذه البــاد، كمــا أن لآلثــار مــردودا اقتصاديــا 
وسياحيا ووظيفيا وماليا جيدا إذا تم االعتناء بها وصيانتها، فالكثير من 

الدول تعتمد مالًيا على ما تملكه من آثار.

استطاع المؤلف أن يؤكد أن اآلثار سيرة لتاريخ اإلنسان القديم الذي  «
عاش في دلمون، وتميز إنتاجه وبناؤه في شكله وطبيعته بطبيعة 

حياة إنسانه، وتناغم كثيًرا مع الحضارات اإلنسانية األخرى في 
المنطقة القريبة منها والبعيدة، فأصبحت اآلثار حلقة وصل بين 

الماضي والحاضر. إن الكتاب إضافة نوعية لمكتبتنا البحرينية.

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

عبدعلي الغسرة
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إيران ترسخ حضورها 

الدولي كأمهر الكذابين 
واإلرهابيين

النظــام اإليرانــي ليــس بــا خلــق وشــرف وضميــر فحســب، إنمــا ماكينــة 
كــذب ال تتوقــف وتزييــف وخنــدق طويــل وعميــق مــن الفبــركات، فأحــد 
مالــي طهــران كتــب الفقرة التاليــة: )فرضت إيــران علــى أعدائها خارطة 
حســابات جديــدة، أثبتــت خالها أن الحرب ليســت لغة صالحــة للتعاطي 
بين الشــعوب، إنما يصلح الفهم المتبادل، كنافذة ألن ينفتح الجميع على 

غيرهم انطاقا من نظرة أساسها التكافؤ واالحترام(.
بهــذه الصــورة القبيحــة والوقحة تطــل إيران على العالم، فقد اســتطاعت 
أن ترســخ حضورهــا علــى المســتويين اإلقليمي والدولي كأمهــر الكذابين 
الخبيثــة  ومؤامراتهــا  إرهابهــا  مــن  فبالرغــم  واإلرهابييــن،  واللصــوص 
وعمليــات التخريــب التــي تقــوم بهــا وآخرهــا تعريــض ســامة الماحــة 
الدولية للخطر عبر مهاجمة أربع سفن سعودية وإماراتية في بحر عمان، 
وهجــوم آخــر اســتهدف محطتــي ضخ بتــرول بالريــاض بطائــرة مفخخة 
بــدون طيــار، يخرج المالي ويكذبون ويتحدثون عن الســام واالحترام، 
وأحــد مجانينهــم يقــول )إن صــورة إيــران ناصعة ومبادءها مســتمدة من 

رسالة اإلسام السامية ودعوتها إلى نشر العدل(.

النظــام اإليرانــي قلــق وخائــف مــن الحشــود العســكرية األميركيــة فــي 
المنطقــة، فهــو ال يملــك اإلمكانيــات الازمــة لمواجهة ذلك، لهــذا يلجأ إلى 
كتاب الكذب طالما يجد نفســه قريبا من ســياج الهاك، ومن الطبيعي أن 
يتحــرك أتباعــه وأذياله بأســاليب قذرة للنيل من ســامة الماحة الدولية 
واإلضــرار بمحطات البترول الســعودية، وقد تشــهد األيام القادمة خروج 
قطيــع األغنــام بصــورة متزايــدة تزامنــا مع قرب حــرق إيران مــن الداخل 
والخــارج وانقــاب المجتمــع اإليرانــي رأســا علــى عقــب، فهــذه الدولــة 
اإلرهابية المتغطرسة ستختفي وتعيش آخر أيامها، فقد هلكت زوايا عمر 

مالي طهران وهالة العذاب تحيط بهم. 

كل اإلمكانيات المتاحة إليران والذخائر التي تملكها اليوم هي إثارة  «
النزاعات الطائفية وبث الفتن وإعطاء الضوء األخضر لعمالئها 

الذين يحلبون ريق اإلرهاب واألعمال التخريبية، فهي تمتلك معرفة 
واسعة واطالعا دقيقا على أصول اإلرهاب والقذارة وخلق الصور 
المزيفة والباطلة، لكن ال يمكن لألجواء الفاسدة أن تبقى طويال.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

هدر األطعمة في شــهر رمضان، هدر ال يمكن تجاوزه، وال يمكن أن نســكت 
عنــه رغــم كثــرة ما طرقنــا بابه، فحســب إحصائيــة للمجلس األعلــى للبيئة 
فإن كمية هدر األطعمة في شهر رمضان وحده تصل إلى 600 طن يوميًا، 
فيمــا يصــل الهدر اليومي من األطعمة عادة إلى 400 طن. وُتقدر كلفة هذا 
الهدر بنحو 94 مليون دينار بحريني سنويًا! وهذا يعني أننا خال كل عشر 

سنوات نكب في النفايات ما يقارب مليار دينار بحريني!
أمانــة العاصمــة وحدهــا أشــارت في دراســة لها إلــى أن 30 % مــن إجمالي 
المخلفات اليومية هي بقايا أطعمة! هذا قبيل الشهر الفضيل، فكم ستصل 
النســبة يــا تــرى لــو طبقــت ذات الدراســة في شــهر رمضــان؟ مازلنــا ندخل 
الســوبرماركت واألســواق قبيل شــهر رمضان، وكأننا مقبلون على حرب ال 
علــى شــهر مــن المفتــرض أن يكــون األكل فيه أقــل، لتقلص عــدد الوجبات 
الغذائيــة يوميــًا! ومازلنــا نشــهد المآدب والغبقــات التي يفــوض فيها األكل 
الــذي يكفــي ألعــداد مضاعفــة مرتين أو ثاث عــن المتحلقيــن حولها، رغم 
أننــا جيــل من المفتــرض، أقول من المفترض، أن يكون أكثــر وعيًا وثقافة، 
وأكثــر اطاعــًا علــى أحوال الشــعوب من حولنا التي يلتقــط أطفالها حبات 

القمح من الرمل. 
مؤســف مشــهد األطعمة الملقاة فــي النفايات في إحدى الــدول الخليجية، 
والتــي زادت عــن حاجة “إفطار صائم” فكبت فــي صناديق القمامة، وكأنها 
نفايات ال أطعمة يمكن أن ُتشبع العشرات، فبعضها لم يمس، والبعض اآلخر 
بالحافظات الباستيكية، واألنكى تمور مغلفة جديدة ُرميت بالقمامة، كما 

لو كانت وجبة ال تصلح إال ليوم واحد، إن لم تؤكل في حينها فسدت!
“النعمــة زوالــه”، هــل علينــا أن نعيــد ونزيــد فــي هــذه الجملــة التــي يدركها 
الجميــع، وتتغاضــى عنهــا األغلبيــة؟ هــل علينــا أن ندعــوا لمشــاهدة صــور 
الشــعوب المتضــورة جوعــًا، كــي نعــي الــدرس؟ المســألة بســيطة، أعــدوا 
األطعمة التي تشتهيها أنفسكم، لكن بقدر ما ستستهلكونها، وكلوا واشربوا 

وال تسرفوا، فلم يمنعكم هللا من التمتع بخيراته ونعمه.

ياسمينة: “ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم” )التكاثر 8(. «

نفايات بمليار دينار!

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

النظافة من اإليمان
شــاءت الظــروف أن أتواجــد فــي مدينة اســطنبول التركية خال األســبوع األول من شــهر 
رمضان المبارك، وقد أســرني جمال هذه المدينة الســاحرة التي تجمع الغرب والشــرق من 
عادات وتقاليد وديانات، حيث كانت آخر زيارة لي لهذه المدينة قبل حوالي عشر سنوات، 
وقد اندهشــت كثيرًا بمدى التطور الذي حصل خال هذه الفترة القصيرة نســبيًا، وال أعني 
هنا المجال السياسي فأنا ال أتطرق غالبًا إلى السياسة، فسياسة تركيا الخارجية ومواقفها 
المثيرة للجدل مواضيع ال أحب الخوض فيها، ولكن قد ال يختلف معي ُكل من ســافر إلى 
هنــاك وشــاهد عــن قــرب مــدى التطوير الذي لحــق بهذه الدولــة والذي يعكســه ارتفاع عدد 

سياحها بشكل سنوي نتيجة اإلمكانيات السياحية الجاذبة واألسعار المناسبة.
باإلضافة إلى ذلك نجد جودة الخدمات اللوجســتية المقدمة والبنى التحتية من مطارات 
ومتــرو أنفــاق وجســور وغيرهــا والتي ال تقل عــن الدول المتقدمة فمــاذا يعني ذلك؟ يعني 
ســامة التخطيــط وصرامــة تطبيــق النظام، ودقــة المتابعة والمراقبة وهمــا برأيي من أهم 
عناصــر وأســباب النجــاح، خصوصــا إذا مــا أخذنا بعين االعتبــار العدد الكبير لســّكان تركيا. 
مــا لفــت نظــري خال الزيــارة قيام جمع غفير من المواطنين البســطاء بالتجمع في ســاحة 
سلطان أحمد لتناول وجبة اإلفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، بصراحة كان المنظر 
رائعــًا والجميــع كانــوا على قدر كبير من المســؤولية حيث التزم الجميــع بالقواعد والنظام، 
وجلــس الصغــار والكبــار علــى موائــد اإلفطــار وهم يســتمعون إلى آيــات من الذكــر الحكيم 

واألحاديث الشريفة واألدعية.
وعلــى الرغــم مــن العــدد الضخــم مــن الحضــور، اال أننــي تعمدت العــودة إلى نفس الســاحة 
بعــد االنتهــاء مــن وجبة اإلفطار ألتعــرف عن كثب على تلك العــادات والتقاليد. وهنا كانت 
المفاجأة... مستوى نظافة الساحة كان غير قابل للتصديق وال يمكن تصوره، فكيف يمكن 
لهــذا الجمــع الغفيــر مغادرة المكان ليكون أنظف مما كان عليه! يأتي هنا بالطبع دور البلدية 
فــي القيــام بواجباتهــا علــى أكمــل وجــه، وهنــا تأكــدت أن الحفاظ علــى النظافة مســؤولية 
الجميــع، وهــذه ثقافــة عامــة. أدركــت أنه لوال تعــاون الناس لمــا اســتطاعت البلدية وحدها 

القيام بواجباتها بشكل صحيح.
وكمــا قلنــا مــرارًا وتكــرارًا يتعّين أن نزرع ثقافة النظاّفة والحفــاظ عليها منذ الصغر وإال لن 
نتمكن بعد ذلك من ترسيخ هذا المبدأ في حياتنا، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
“النظافــة من اإليمان” ويحرص الرســول )ص( والدين اإلســامي علــى النظافة والمحافظة 

عليها لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة اإلنسان  وحمايته من األمراض.
حقيقــة أخــرى ينبغــي معرفتها هنــا وهي أن النظافة ال عاقة لها أبدًا بالمســتوى المعيشــي 

للشعوب، فهناك شعوب فقيرة جدًا ولكنها تتمّتع بقدر كبير من النظافة.

اللهم احفظ وطننا الغالي وقيادته الرشيدة، وبارك لنا في شهرك الفضيل، وأسبغ  «
علينا فيه من واسع فضلك ومغفرتك. وكل عام وأنتم بخير.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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قــال مديــر النشــاط الرياضــي بنــادي النصــر أســامة حماد أن المــدرب الوطني وابن النادي حســن علي يعــد الخيار األول لقيــادة الفريق األول خالل الموســم المقبل 
2019/2020. وأشرف حسن علي في الموسم الماضي على قيادة بني جمرة واستطاع تثبيت أقدام الفريق بدوري الدرجة األولى.

خــاص  تصريــح  فــي  حمــاد  وأضــاف 
إدارة  مجلــس  أن  ســبورت”  “البــاد  لـــ 
هويــة  اآلن  لغايــة  يحســم  لــم  النــادي 
المــدرب الجديــد، لكــن التوجــه ينصــب 
نحــو تعييــن طاقــم فنــي محلــي جديد 
وفي مقدمة الخيارات المتاحة الكابتن 
حســن علــي، ممــا يعنــي عــدم التجديد 
للمــدرب التونســي فوزي الهــواري الذي 
موســمين  األول  الفريــق  مــع  قضــى 

متتاليين.
التجديــد  عــدم  أســباب  حمــاد  وأرجــع 
بقيــادة  التونســي  التدريبــي  للطاقــم 
والتــي  الميزانيــة،  قلــة  إلــى  الهــواري 
خيــار  إلــى  النــادي  بوصلــة  وجهــت 
المــدرب المحلــي، مشــيرا فــي الوقــت 
المدربيــن  فــي  النــادي  ثقــة  إلــى  ذاتــه 
تحقيــق  علــى  وقدرتهــم  الوطنييــن 

التفــوق، لمــا يتمتعــون به مــن إمكانات 
وقدرات عالية.

ولــدى ســؤالنا إياه عــن أســباب التعاقد 

مــع طاقــم تونســي مادامــت هنــاك ثقة 
فــي المدرب الوطنــي، أجاب “لقد كانت 
لدينا رغبة في تحقيق نوع من التغيير 

وخــوض تجربــة جديــدة مــع المدربين 
األجانــب، ولــم يكــن ذلك نابــع من عدم 
ثقتنــا فــي المــدرب المحلــي، خصوصــا 
وأن النصــر حقــق العديــد مــن األلقــاب 
والبطــوالت بقيــادة كــوادر وطنية على 
علــي  وحســن  رضــا  المدربــان  رأســهم 
خال الفتــرة الماضية. وها نحن نجدد 
أخــرى  مــرة  المحلــي  بالمــدرب  ثقتنــا 
ونأمــل أن نوفــق فــي تحقيــق الهــدف 

المنشود..”.
وكان نادي النصر حقق المركز السادس 
الدرجــة  لــدوري  العــام  الترتيــب  فــي 
األولــى في الموســم المنصــرم، رغم أنه 
ســبق وأن حقق بطولة الدوري 12 مرة 
كان آخرهــا موســم 2012/2013 فيمــا 
 8 العهــد  لقــب كأس ســمو ولــي  حقــق 
مرات كان آخرها موسم 2014/2015.

أسامة حماد حسن علي

ــدد مـــع الـــهـــواري بــســبــب الــمــيــزانــيــة ــج حـــمـــاد: لـــن ن

حسن علي خيار النصر األول
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شــارك عضــو مجلــس إدارة اتحــاد البحريــن للدفــاع عــن النفس مديــر لعبــة التايكوندو، 
األمين العام المساعد باالتحاد العربي للتايكوندو خالد الحسن في اجتماعات الجمعية 
العموميــة لالتحــاد الدولــي للتايكونــدو بمدينــة مانشســتر علــى هامــش بطولــة العالــم 

للتايكوندو. 

وعقــد االجتمــاع على هامــش بطولة العالم 
للتايكونــدو التــي أقيمت في الفترة من 14 
حتــى 18 مايــو الجــاري بمشــاركة 91 دولة 
وأكثر من ٢٢٠ ممثل من جميع دول العالم، 
إضافــة إلــى أعضــاء مجلــس إدارة االتحاد 
وممثلــي  التنفيــذي  والمكتــب  الدولــي 
اللجــان، والذي تزامن مع الذكرى الخامســة 
األلعــاب  فــي  اللعبــة  لمشــاركة  والعشــرين 
األولمبيــة برئاســة رئيــس االتحــاد الدولــي 

تشونغ وان تشو. 
البحريــن  اتحــاد  أن  الحســن  خالــد  وأكــد 
للدفاع عن النفس برئاســة أحمد عبدالعزيز 
فــي  المشــاركة  علــى  حريــص  الخيــاط 

اجتماعــات الجمعية العمومية، حيث شــهد 
المهمــة  القــرارات  مــن  العديــد  االجتمــاع 
مــن  والتــي  التايكونــدو،  بلعبــة  والخاصــة 
شــأنها مواصلــة تطــور اللعبة على مســتوى 
العالــم، مشــيرا إلى أن لعبــة التايكوندو في 
المملكــة شــهدت تطــورا ونمــوا واضحا في 
منتخباتنــا  وحققــت  الماضيــة،  الســنوات 

العديد من اإلنجازات الخارجية. 
وشهد االجتماع مناقشة العديد من األمور 
الدولــي  االتحــاد  أجنــدة  مناقشــة  أبرزهــا 
للعــام  العــام  األميــن  تقريــر   ،٢٠١٨ للعــام 
٢٠١٨/ والخــاص بالتقريــر األدبــي والمالي 
لعــام واعتمــاده، ميزانيــة االتحــاد والوضع 

تقريــر  واعتمادهــا،   ٢٠١٩ للعــام  المالــي 
شــركة المحاســبة والتدقيــق للوضع المالي 
للعام ٢٠١٨ واعتماده، مناقشــة أهم األمور 
الفنية، والتي تم سنها للمدربين والاعبين، 
اعتمــاد قوانين وأنظمة مشــاركة الاعبين، 
الخاصــة  المابــس  اعتــاد  إلــى  إضافــة 
بالاعبين ألولمبيــاد طوكيو ٢٠٢٠، اعتماد 
إضافــة ميداليــة أولمبيــة لفريــق المختلــط 
التايكونــدو  للعبــة  ميداليــات   ٩ لتصبــح 
ألولمبيــاد ٢٠٢٤، مناقشــة أهــم التعديات 

علــى أنظمــة اللعبــة وأهمهــا التــي تخــص 
المباريــات  وقوانيــن  واألخــاق  الســلوك 
وطريقة احتســاب النقــاط وأنظمة الحكام 
فــي مباريات البومســيه، والقتال وقوانين 

بالباراتايكونــدو،  الخاصــة  المباريــات 
اإلســتراتيجية  الخطــة  تقاريــر  مناقشــة 
الكشــف  التربيــة،  وبرامــج  واالســتدامة 
عــن مقــر االتحــاد الدولــي بمدينــة ســيئول 

ببلغاريــا  صوفيــا  مدينــة  اختيــار  بكوريــا، 
للعــام  العالــم  بطولــة  ستســتضيف  التــي 
الصينيــة  شــين  مدينــة  وكذلــك    ٢٠٢٠
اعتمــاد   ،٢٠٢٠ للعــام  الكبــرى  للجائــزة  
اتخــذت  التــي  الدولــي  االتحــاد  قــرارات 
خــال اجتماع الجمعيــة العمومية بتونس 
الفجيــرة  بطولــة  هامــش  علــى  وكذلــك 
الدوليــة، تســمية اعضــاء االتحــاد الدولــي 
ال٢٥ للدورة القادمة، تسمية عقد اجتماع 
مدينــة  فــي  القــادم  العموميــة  الجمعيــة 

صوفيا ببلغاريا أكتوبر ٢٠٢٠. 
وفــي نهاية االجتماع، شــكر رئيس االتحاد 
الدولــي الحضــور مــن رؤســاء االتحــادات 
وممثليــن االتحــادات لحضورهــم الجمعية 
العموميــة، متمنيا لجميع الاعبين التوفيق 
بالحصول على الميداليات الملونة والمراكز 
المتقدمة، إضافة إلى تصنيفهم الدولي في 

هذه اللعبة األولمبية النبيلة والرائعة.

توبلي - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

الحسن يشارك في “عمومية” دولي التايكوندو

خالد الحسن خالل مشاركته في االجتماع

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حظي مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الشعبي بإقبال نحو 10 آالف زائر خال 
األيــام العشــرة األولــى من شــهر رمضان 
فــي  المشــاركين  مــن  ســواء  المبــارك 
األلعــاب التــي يشــملها المهرجــان أو مــن 

زوار المهرجان.
 وبحســب إحصائيــات اللجنــة المنظمــة 
الرمضانــي  حمــد  بــن  ناصــر  لمهرجــان 
إلــى  يصــل  الــزوار  عــدد  فــإن  الشــعبي، 
10 آالف زائــر نصفهــم مــن المشــاركين 
واإللكترونيــة  الشــعبية  األلعــاب  فــي 
يقــام  الــذي  المهرجــان  يتضمنهــا  التــي 
بتوجيهــات كريمة مــن قبل ممثل جالة 
الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة وبتنظيــم من لجنــة رياضات 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 

األولمبية البحرينية.
ويضم مهرجان ناصر بن حمد 

الشــعبي عــدد  الرمضانــي 
مــن األلعاب هــي الكيرم 
وزوجــي(،  )فــردي 

الدامــة، الشــطرنج، 

سداســي  الكــوت  “الدومنــة”،  الدومينــو 
“بوســتة”، الهاند، الســجن “لودو”، إضافة 
المتمثلــة  اإللكترونيــة  األلعــاب  إلــى 
الســلة  وكــرة  “فيفــا”  القــدم  كــرة  فــي 
“NBA2K” والببجي. ويعكس هذا العدد 
مــن الحضــور لمهرجــان ناصــر بــن حمــد 
الرمضانــي الشــعبي فــي نســخته األولى 
النجــاح الكبير الذي حققه المهرجان في 
األيــام العشــرة األولى وهو الذي يســتمر 

حتى التاسع من شهر رمضان المبارك.
ونالــت لعبة الببجــي اإللكترونية نصيب 
األســد مــن المشــاركين والجمهــور الــذي 
يحضــر لمتابعــة فعاليــات هــذه البطولــة 
للمــرة األولــى، ممــا يعكــس  التــي تقــام 
اهتمام شــريحة كبيرة من الشــباب بهذه 
اللعبــة التــي حصلت على شــعبية كبيرة 
فــي فتــرة قصيــرة. وتبلغ جائــزة الفريق 
الفائــز بالمركــز األول فــي لعبــة الببجــي 
اإللكترونيــة 5000 آالف دينــار بحريني، 
وهــي الجائــزة الماليــة األكبــر 
بيــن جميــع األلعــاب التــي 
يشــملها مهرجــان ناصــر 
الرمضانــي  حمــد  بــن 

الشعبي.

10 آالف زائر لمهرجان ناصر بن حمد

للضباط الـــرابـــعـــة  ــة  ــي ــان ــض ــرم ال ــة  ــول ــط ــب ال تــمــهــيــدي  ــي  فـ قــويــة  ــات  ــس ــاف ــن م

سالح الجو الملكي البحريني يقسو على معسكر الفاتح

شــهدت المجموعــة الرابعــة ضمن منافســات الدور التمهيــدي للبطولــة الرمضانية لكرة 
القــدم للضبــاط الرابعــة والمقامــة تحــت رعايــة ســمو النقيب الشــيخ محمد بن ســلمان 
ا على تحديد المراكز والســعي لكســب بطاقة  آل خليفة بالمدفعية الملكية، تنافًســا قويًّ
التأهــل للــدور الثانــي، حيــث تعــادل فريــق المدفعيــة الملكية مــع فريق معســكر الرفاع 
بنتيجــة هــدف لــكل منهمــا، في مباريــات الجولــة الثانية لهــذه المجموعة التــي أجريت 
مســاء يــوم األربعــاء 15 مايــو 2019م علــى ملعــب المدفعيــة الملكية، وقــد أحرز هدف 
فريق المدفعية الملكية الالعب عبدهللا حمد آل خليفة، فيما أحرز هدف فريق معسكر 
الرفاع الالعب عبدهللا عيسى السعدون في الوقت البدل ضائع، وبهذه النتيجة يصبح 
رصيــد كل فريــق نقطــة واحــدة مــن أول تعــادل وخســارة لهمــا فــي مباريــات الجولــة 
األولــى، وقــد حصــل الالعــب يعقوب القاســمي من المدفعيــة الملكية علــى لقب أفضل 

العب في المباراة.

نفــس  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
المجموعــة فاز فريق ســاح الجــو الملكي 
البحريني على فريق معسكر الفاتح بستة 
عمــر  الاعــب  وســجل  رد،  دون  أهــداف 

دعيــج 3 أهــداف وهــدف واحــد لــكل مــن 
حمد الرميحي وعيسى الجزاف وعبدهللا 
ســلطان، وحصــل علــى لقــب أفضل العب 
فــي المبــاراة الاعب عمر دعيج من فريق 

ساح الجو الملكي البحريني.
 وبهذه النتيجة بعد الجولة الثانية يتصدر 

البحرينــي  الملكــي  الجــو  ســاح  فريــق 
المجموعــة الرابعة برصيــد 6 نقاط، ويليه 

فريق معسكر الفاتح برصيد 3 نقاط، وفي 
المركــز الثالــث فريــق المدفعيــة الملكيــة، 

والرابع فريق معسكر الرفاع نقطة واحدة 
بفارق األهداف.

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

من المنافسات

حسن علي

أحمد مهدي

اللجنة اإلعالمية

بطولــة  الجمعــة  اليــوم  مســاء  تقــام 
بــن حشــر الرمضانيــة  الشــيخ ســهيل 
فــي  وذلــك  الدراجيــن،  لفــرق  األولــى 
منطقــة “المنامــة – عجمــان” بمشــاركة 
العديد مــن الدراجين، وبرعاية كريمة 
من ســعادة الشــيخ سهيل بن حشر بن 

دلموك آل مكتوم.
وتتضمــن البطولــة األولــى مــن نوعهــا 
عــدد  علــى  الكريــم  الشــهر  هــذا  فــي 
الكــرة  المنوعــة، مثــل  الفعاليــات  مــن 
الطائــرة، لعبة الســنوكر، تنس الطاولة 
وشــد الحبــال وســط أجــواء ترفيهيــة 

تهدف إلى جمع هذه الفرق.

 بطولة سهيل 
بن حشر

االجتماع أقيم 
في مدينة 

مانشستر على 
هامش بطولة 

دّشــن منتخبنا األولمبي لكرة القدم سلســلة تحضيراته اإلعدادية للمشــاركة في بطولة 
تولون الدولية الودية، والتي ستقام خالل الفترة 1 وحتى 15 يونيو المقبل في فرنسا.

وخاض المنتخب األولمبي تدريبه األول، 
مســاء األربعــاء 15 مايــو الجــاري، وذلــك 
علــى الماعب الخارجيــة التابعة لاتحاد 
البحريني لكرة القدم، تحت قيادة المدرب 
التونسي ســمير شــمام والطاقم المعاون. 
اســتدعى  شــمام  ســمير  المــدرب  وكان 
للتجمــع  العًبــا   27 مــن  مكونــة  قائمــة 
الحالــي، وهــم: محمــد الحــردان، حســين 
جميــل، أحمــد الشــروقي، محمــد مرهون، 
يوســف حبيب، أحمد حبيب، ســيد هاشم 
عيســى، أحمــد صالح، عبدالعزيز حســين، 
عمــار محمــد، ســيد إبراهيــم علــوي، علــي 
حســن، ســيد محمد أمين، حسن الكراني، 

حســين  خليــف،  جاســم  عمــر،  مصعــب 
الخيــاط، جاســم نــور، عدنــان فــواز، حمد 
األحمــدي، محمــد  عبدالرحمــن  شمســان، 
الشامســي، أحمــد بوغمــار، حســن مــدن، 
عبــاس العصفــور، عبدالعزيــز خالــد وأنور 
أحمــد. يشــار إلــى أن قرعة بطولــة تولون 
أوقعــت منتخبنــا األولمبي في المجموعة 
الصيــن،  منتخبــات  جانــب  إلــى  الثالثــة 
مباريــات  وبحســب  والمكســيك.  إيرلنــدا 
األولمبــي  فــإن  البطولــة،  فــي  منتخبنــا 
سيدشن مشواره بمواجهة المكسيك يوم 
3 يونيــو المقبــل، ثم الصين يوم 6 يونيو، 
9 يونيــو.  وينــص  وأخيــًرا إيرلنــدا يــوم 

نظــام التأهــل فــي البطولــة التــي تضــم 3 
مجموعــات على ترشــح أصحــاب المراكز 
الثاثــة األولــى وأفضــل منتخــب يحتــل 
المركــز الثانــي إلــى نصــف النهائــي، فيمــا 
تلعــب بقيــة المنتخبــات مباريــات تحديد 

بطولــة  فــي  المشــاركة  وتأتــي  المراكــز. 
برنامــج  ضمــن  الوديــة  الدوليــة  تولــون 
إعــداد المنتخــب لــكأس آســيا تحــت 23 
عاًمــا التي ســتقام في تايلنــد خال يناير 

من العام المقبل )2020(.

األولمبي يدشن تدريباته لبطولة تولون

من تدريبات المنتخب األولمبي )تصوير: سيد علي شبر(



أســفرت مباريات اليوم قبل األخير للدور 
الذهبــي  النســر  نــادي  لبطولــة  التمهيــدي 
الرمضانية الرابعة لكرة القدم والتي ُتقام 
برعاية الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
عــن بعــض النتائــج المتفاوتــة، إذ واصــل 
فريــق بلوغرانــا تألقه ونتائجــه اإليجابية 
بتحقيــق الفــوز الرابــع وكان على حســاب 
التعــاون بخمســة أهداف لثالثة، وســجل 

الخماســية مالــك ظافر وإبراهيــم الختال 
ثالثــة أهــداف )هاتريــك( ويوســف أحمــد 
وللتعاون محمد النشابة )هدفين( وسلمان 
مهدي، وتألق نجوم فريق الحرم وهزموا 
النســر الذهبــي A بهدفين نظيفين حمالء 
مســعد،  وغانــم  مهــدي  ســلمان  إمضــاء 
للســيارات  لــؤي  خدمــات  فريــق  وحقــق 
فــوًزا عريًضا على النجوم بثالثية بيضاء 
جابــت عبــر ســمير علــي وجاســم محمــد 
ومحمد رياض، فيما تغلب الحجر والقدم 

على ســوبر سوكر، والنجوم الذهبية على 
علــى  والخليــج  أبوصيبــع  شــباب  مركــز 
وكلهــا  ســلمان  بــن  أحمــد  النائــب  فريــق 
بنفــس النتيجــة وهي ثالثة أهــداف دون 
رد، أدار المباريــات ســليمان محمــد عمــر 
وعبدالحميد ناصر وعلي أحمد، وأشــرف 
عليهــا محمــد عبدالــرزاق وبمتابعــة مدير 
البطولة جاســم المطاوعة ورئيس اللجنة 

الفنية عبدالرزاق قمبر.
 وانتهــى الــدور التمهيــدي للبطولة أمس، 

وضمنــت عــدة فــرق تأهلهــا للــدور الثاني 
وهــي  التمهيــدي  الــدور  انتهــاء  قبــل 
بلوغرانــا، نظــارات عمــار، عــذاري، إثمــار 
تتأهــل  الثانــي  الــدور  أن  علًمــا  والحــرم، 
8 فــرق وهــي متصــدر ووصيــف كل  لــه 
مجموعة، وســيقام يومي السبت واألحد 
عنــد  ســيقام  النهائــي  بينمــا  القادميــن، 
العاشرة من مساء يوم الخميس 23 مايو 
الحالــي علــى مالعب نادي النســر الذهبي 

بسلماباد.

نتائج متفاوتة في بطولة النسر الذهبي

أكــد رئيــس االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم النائــب األول لرئيس االتحاد الدولــي لكرة القدم 
الشــيخ ســلمان بن ابراهيم آل خليفة أن االســتثمار في قطاع الواعدين يمثل إحدى ركائز 
عمليــة التطويــر المســتدامة لمنظومــة كــرة القــدم اآلســيوية مشــددا علــى حــرص االتحاد 
القــاري علــى وضــع أســس واضحــة المعالــم لمســاعدة االتحــادات الوطنيــة علــى االرتقــاء 

بمخرجات قطاع الواعدين الذي يمثل عدة المستقبل المشرق للعبة.

 جــاء ذلــك فــي الرســالة التي وجهها الشــيخ 
لالتحــادات  آل خليفــة  ابراهيــم  بــن  ســلمان 
الوطنية األعضاء بمناسبة االحتفال السنوي 
بيوم الواعدين الذي ينظمه االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم للعام السابع على التوالي. 
 وقــال رئيــس االتحاد اآلســيوي في رســالته 
التــي نشــرت عبــر الموقــع الرســمي لالتحــاد 
القــاري: يســجل اليــوم عالمة فارقــة جديدة 
آســيا،  بقــارة  الواعديــن  قطــاع  رحلــة  فــي 
وأنــا ســعيد بمشــاركة 42 اتحــادًا وطنيــًا فــي 
لهــذا  اآلســيوي  الواعديــن  بيــوم  االحتفــال 
العــام، وهــو رقــم قياســي منــذ إطــالق هــذا 
االحتفــال عــام 2013، ويحــق لنــا أن نفتخــر 
بارتفــاع نســبة المشــاركة فــي فعاليــات هــذا 

اليوم، وذلك في مختلف أنحاء القارة. 

 وأضــاف: إن إنجازاتنــا المتعــددة فــي مجال 
قطــاع الواعدين تعبر عن الوحدة والتضامن 
)آســيا  شــعار  تحــت  اآلســيوية  القــارة  فــي 
واحــدة.. هــدف واحــد(، وبهذه المناســبة أود 
أن أشــكر اتحاداتنــا الوطنيــة األعضــاء علــى 
تفانيهــم الكبيــر وعملهــم الجــاد فــي التعــاون 
مــع االتحــاد اآلســيوي إلبــراز يــوم الواعديــن 
الحــرص  تؤكــد  التــي  المتميــزة  بالصــورة 
المشــترك علــى تحويــل هذا اليــوم إلى نقطة 
انطــالق متجــددة لتطويــر منظومــة الفئــات 

العمرية بمختلف أنحاء القارة. 
بالقــول: عندمــا قمنــا بإطــالق إطــار   وتابــع 
الرؤيــة والمهمــة، فإن االتحاد اآلســيوي لكرة 
القــدم قام بتحديد طموحاته من أجل تعزيز 
مكانــة كرة القدم لتكــون الرياضة األولى في 

قارة آسيا، ونحن نعتقد أن االستثمار بقطاع 
الواعديــن يلعــب دورا رئيســًا فــي منظومــة 
التطويــر الكرويــة، وقــد حرصنــا اعتبــارا من 
العــام الماضــي 2018 على اســتحداث جوائز 
خاصة للواعدين والمتطوعين الذين يعملون 

بكل جد لخدمة هذا القطاع الحيوي. 
 وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة: إن 
نهج االتحاد اآلســيوي لكرة القدم في مجال 

الواعديــن ينبثــق مــن حقيقــة أن كــرة القــدم 
لعبــة للجميع ال تســتثني أحدًا، وهي مصممة 
االندمــاج  علــى  لتشــجع  المبــدأ  ناحيــة  مــن 
وإيجاد فرص متســاوية أمام الجميع، واألمر 
األهــم أن هــذه اللعبــة الجميلــة تســتند علــى 
قيم إيجابية مثل العمل الجماعي واالحترام 
المتبــادل واللعــب النظيف، وهي تســاهم في 

تطوير المجتمعات بكافة أرجاء القارة. 

 وأكــد على ضــرورة مواصلة البناء على ذات 
الوتيرة، ســواء بالعمل علــى كرة القدم لذوي 
االحتياجــات الخاصــة أو كــرة القــدم للهــواة، 
وتوفيــر الفرصــة للفتيــة والفتيــات والنســاء 
والرجال من أجل ممارسة كرة القدم، مشددا 
علــى أهميــة رعايــة مختلــف أركان منظومــة 
كــرة القــدم كــي تواصــل النمــو والتقــدم فــي 

شتى المجاالت. 

رســالته  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  وختــم   
لالتحــادات  التقديــر  عميــق  عــن  باإلعــراب 
الشــراكة  روح  علــى  األعضــاء  الوطنيــة 
والوحــدة التــي أظهرتهــا خــالل االحتفــاالت 
بيوم الواعدين، كما أشاد بالمدربين واألهالي 
والمتطوعيــن، علــى العمــل الــذي يقومون به 
مــن خلف األضــواء من أجل ضمان اســتمرار 

نجاح قطاع الواعدين في آسيا.

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

ــدم ــق ــادات اآلســـيـــويـــة لـــكـــرة ال ــحـ ــاتـ ــة لـ ــالـ ــن إبـــراهـــيـــم يـــوجـــه رسـ ــان بـ ــم ــل س

االستثمار في الواعدين مرتكز أساس للتطوير

جانب من االحتفاالت بيوم الواعدين اآلسيوي في عدد من الدول سلمان بن إبراهيم 

مركز شباب الهملة

دورة  علــى صــدارة  الصــراع  احتــدم 
مركــز شــباب الهملة لفئــة المتقاعدين 
نهايــة الجولــة الرابعــة، حيــث واصــل 
عبدالواحــد  بقيــادة  نعمانكــو  فريــق 
محمــد تربعــه علــى عــرش الصــدارة، 
وذلــك بعــد فــوزه علــى فريــق البــالد 
بقيــادة محمد محســن جــواد بنتيجة 
هدف مقابل ال شيء في مباراة تمكن 
فيها فريق نعمانكو من السيطرة على 
مجرياتهــا، وقــد تمكن هــداف الفريق 
الهــدار  محفــوظ  أحمــد  المخضــرم 
مــن تســجيل هــدف المبــاراة الوحيد، 
لتنتهــي المبــاراة بهــذه النتيجة وتربع 
الماضيــة  النســخة  وصيــف  نعمانكــو 
على عــرش صدارة فــرق المتقاعدين 
األقــرب  واصبــح  نقــاط   7 برصيــد 

للتأهل للنهائي.
بقيــادة  هابــي  فريــق  واصــل  فيمــا   
نحــو  زحفــه  ســيدنبيل  سيدعيســى 
فــوزه  بعــد  وذلــك  وبقــوة  الصــدار 

المســتحق والكبيــر بنتيجــة 5أهــداف 
الجريــح  لألبــراج  هــدف  مقابــل 
وّدع  الــذي  حبيــب  ابراهيــم  بقيــادة 
حســابات  خــارج  وأصبــح  البطولــة 
الفــرق المتأهلــة للــدور نصــف النهائي 
والنهائــي، حيــث ســجل لفريــق هابي 
قائد وســطه نضال أحمد، فيما ســجل 
حســين علــي الهدف الثالــث، وأضاف 
ســيدعطية  ســيدنجيب  المدافــع 
هدًفــا رابًعــا عــن طريــق ضربــة جــزاء 
احتســبت لصالــح هابــي، فيمــا ســجل 
الهــدف الخامــس عن طريــق المهاجم 
العائد بقوة علي حسن العقيد، وبذلك 
أصبــح هابــي برصيــد 4 نقــاط يحتــل 
المركــز الثانــي فــي الترتيــب مالحًقــا 
فئــة  فــرق  متصــدر  نعمانكــو  فريــق 

المتقاعدين.
وســيلتقي الجمعــة فــي ختــام الــدور 
التمهيــدي  فريــق البالد وفريق هابي، 

وفريق نعمانكو أمام فريق األيام.

دورة متقاعدي الهملة الكروية انطالق دورة الكرة الطائرة الرمضانية
ــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة ــلـ ــمـ ــهـ يـــنـــظـــمـــهـــا مــــركــــز شــــبــــاب الـ

أكملت اللجنة الرياضية بمركز شــباب الهملة اســتعداداتها النطالق دورة الكرة 
الطائــرة الرمضانيــة فــي نســختها الثانيــة، وســط توقــع حضــور جمهــور كبيــر 
لمبارياتهــا لمــا تتمتــع به من اإلثارة والحماس بين الفرق المشــاركة من أعضاء 

المركز ومنتسبيه، وأبناء القرية.

 وقــد قّررت اللجنة الســماح لكل فريق 
مشارك بالدورة بإشراك العب محترف 
إعطــاء  أجــل  مــن  القريــة  خــارج  مــن 
الــدورة حماًســا وندية واالســتفادة من 
خبــرات هــؤالء الالعبيــن فــي توجيــه 
وتدريب العبي فرقهم أثناء المباريات، 
وقــد شــارك أربعــة فــرق بالــدورة تقــّرر 
توزيعهــا علــى مباريتيــن ذهاًبــا وإياًبــا 
وتحديــد طرفــي النهائــي الذي ســيحد 
الحًقــا، فيمــا أكــد رئيــس المركــز محمد 
خليــل أننــا نســعى إليجــاد راعــي لهــذه 
البطولــة خاصــة أنهــا تحظــى بحضــور 
جماهيــري كبيــر ومتابعة مســتمرة من 

جميع أعضاء المركز وأبناء القرية. 
اللجنــة  أن  المركــز  رئيــس  أكــد  وقــد   
خصصــت جوائز نقديــة للجمهور الذي 
حيــث  الــدورة،  مباريــات  ســيحضر 
جاءت تقديًرا لهذه الجماهير وحرصها 
الكبيــر علــى متابعة مباريات دورة كرة 
الطائرة خاصة العام الماضي، فيما بين 
رئيس المركز أن لجنة الدورة خصصت 
ا للفريق البطل وميداليات  كأًسا تذكاريًّ
مكافــأة  إلــى  باإلضافــة  األول  المركــز 
ميداليــات  ســتخصص  فيمــا  ماليــة، 
أيًضــا  نقديــة  وجائــزة  الثانــي  للمركــز 
للفريق الوصيف. علًما بأن فريق األيام 

بقيــادة المــدرب واإلداري سيدعيســى 
ســيدنبيل تــوج ببطولــة العــام الماضي 
علــى  المســتحق  فــوزه  بعــد  2018م، 
فريــق الرحاب بقيادة محمد المويشــي 

بنتيجــة ثالثة أشــواط مقابل ال شــيء 
في نهائي جميل تخللته لقطات جميلة 
وبصوت المعلق الســعودي المبدع علي 

آل ياسين.

األيام بطل النسخة الماضية

مركز شباب الهملة
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اللجنة اإلعالمية

قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة، رئيس مجلس الشــواطئ محمد الفــردان إن االتحاد حّدد 25 مايو 
ا لتسلم طلبات المشاركة من األندية المحلية في دوري الناشئين والرجال للكرة الطائرة الشاطئية الذي  الجاري موعًدا نهائيًّ

من المقّرر لهما أن يقاما بعد عيد الفطر المبارك.

تلقــى  االتحــاد  أن  الفــردان  وأضــاف 
تجاوًبــا كبيــًرا مــن قبــل معظــم األنديــة 
المحليــة التــي بــادرت بترشــيح العبيهــا 
لخــوض منافســات الشــواطئ، حيــث إن 
بعــض األنديــة شــاركت بفريقيــن والعدد 
مرشــح للزيادة مع إغالق باب المشــاركة 
بتاريــخ 25 مايــو الجــاري، داعًيــا جميــع 
األندية الراغبة في المشــاركة إلى سرعة 
التســجيل ليتســنى لالتحــاد حصر أعداد 
الفرق المشــاركة وإعــداد جدول البطولة 
وإتمــام كافة الترتيبــات الالزمة النطالق 

المسابقتين.
المقتــرح  الموعــد  أن  الفــردان  وذكــر   
النطــالق أولــى بطــوالت الكــرة الطائــرة 
يونيــو   15 بتاريــخ  ســيكون  الشــاطئية 

المقبــل علــى أن يتــم إقامة أيــام محددة 
للناشــئين وأخــرى لدوري الرجــال، حيث 

إن التوجه في الموسم الحالي بناًء على 
قــرار مجلــس إدارة االتحــاد هــو إقامــة 
إلــى  النظــر  دوري وليــس بطولــة، الفًتــا 
احتمــال إقامة بطولة بعد انتهاء الدوري 
بحــال ســنحت الفرصــة لذلــك، خصوًصا 
الشــاطئية  المالعــب  توفــر  ظــل  فــي 
بالقرب من مبنى االتحاد بمدينة عيســى 

الرياضية.
 وعّبــر الفــردان عــن أملــه فــي أن تحقــق 
الموســم األول نجاًحــا كبيــًرا  مســابقات 
الســتمرار دوري الشــواطئ في المواســم 
المقبــل بمــا يســهم فــي تحقيــق التطــور 
الشــاطئية  الطائــرة  للكــرة  المنشــود 
المنتخــب  نتائــج  علــى  ذلــك  لينعكــس 

الوطني في مشاركاته الخارجية.

أهالــي  مجالــس  بطولــة  انطلقــت 
قاللــي الســنوية برعايــة النائــب خالد 
بــن صالــح بوعنــق وبدعــم من شــركة 
دلمونيا للتطوير، وبمشاركة 12 فريًقا 

من المنطقة.
 وكانــت مباراة االفتتــاح بين مجلس 
بوعنق ومجلس شباب قاللي وانتهت 
المبــاراة  أمــا  اإليجابــي،  بالتعــادل 
الثانيــة فكانــت بيــن مجلــس الدخيل 
ومجلــس المرحوم حســين حمد وفاز 
مجلــس الدخيــل بنتيجة )2ـ  1(، بينما 
بيــن مجلــس  الثالثــة  المبــاراة  كانــت 
المناعــي ومجلــس النعيمــي وانتهــت 
بفــوز مجلــس المناعي بنتيجة )4ـ  2(، 
فــي حيــن كانــت المبــاراة الرابعة بين 
اإلســكان  ومجلــس  ســويلم  مجلــس 
الجديــد حيــث فــاز مجلــس اإلســكان 

الجديد بنتيجة )0 ـ 3(. 
النائــب  صــّرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 

خالــد بوعنق بــأن مثل هــذه الدورات 
الرياضيــة فــي شــهر رمضــان المبــارك 
بعــد العبــادات وتجمعهــم فــي مــكاٍن 
الترابــط  أواصــر  وتقــوي  واحــد 

المجتمعــي، مؤكــًدا أن دعــم دلمونيــا 
أهالــي  بيــن  الطيــب  األثــر  لــه  كان 
ــا  متمنيًّ الشــباب،  وبيــن  المنطقــة 

التوفيق للجميع في البطولة.

محمد الفردان

صورة جماعية للمشاركين

بـوعـنـــــــق: لتـقـــويـــة أواصـــر التــرابـــط المجتعمــــيالفــردان يدعو األندية للمشــاركة في بطوالت الشــواطئ
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أشــادت اللجنــة المنظمة لدورة ناصــر بن حمد الرمضانية الخامســة لأللعاب الرياضية 
“ناصر12” بدعم شركة برادات الجزيرة للبطولة، مؤكدًة أن هذا الدعم سيحقق النجاح 
للدورة، وأن هذه الرعاية تعكس دون أدنى شــك حرص الشــركة على تطبيق الشــراكة 
المجتمعيــة بيــن القطــاع الخاص وقطاع الشــباب والرياضة بالمملكة، إذ تمتلك ســجالً 
حافــالً فــي دعم القطاع الرياضي والشــبابي بالبحرين، وتســخيرها اإلمكانات للنهوض 
بهــذا القطــاع الــذي أســهم فــي االرتقــاء بمســتوى المســابقات؛ األمر الذي سيســهم في 

تحقيق رؤيتنا التطويرية والداعمة لالرتقاء بالرياضة البحرينية.

 واعتبــرت اللجنــة المنظمــة للبطولــة بــأن 
تقديــم الرعايــة يعكــس التعــاون اإليجابي 
لدعــم  الجزيــرة؛  بــرادات  تبديــه  الــذي 
بمــا  البحريــن  فــي  الرياضيــة  األنشــطة 
ينعكــس إيجاًبا على تطــور الرياضة ودعم 
قطاع الشباب الحيوي والمهم.، كما تعكس 
الحــس الوطنــي الرفيــع للجهــات المختلفة 
فــي القطاع الخاص لتقديــم الدعم للدورة 

الرمضانية.
  وأعربــت اللجنــة المنظمــة للبطولــة عــن 
شــكرها وتقديرهــا للمســؤولين في برادات 
الجزيــرة، مؤكدًة أن هذا الدعم يســهم في 
توفيــر أســباب النجــاح التنظيمــي والفنــي 
واإلداري للدورة، بما يحقق التطلعات التي 
يرمــي إليهــا الجميــع فــي عمليــة التطويــر 

المنشودة.
 من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
ديوانــي  عبدالحســين  الجزيــرة  بــرادات 
عــن الترحيــب بدعــم دورة ناصــر بــن حمد 
الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
“ناصــر12”، والفخــر في اإلســهام بنجاحها، 
مقدًمــا الشــكر والتقديــر إلى ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، على كل ما يبذله 
ســمّوه مــن جهــود متواصلة لدعــم الحركة 
الرياضيــة  المواهــب  وتشــجيع  الرياضيــة 
للظهــور والتنافــس وتحقيق البطوالت في 

كافة األلعاب الرياضية المتنوعة. 
تقديــم  أن  ديوانــي  عبدالحســين  وأكــد   
الرعايــة يأتــي ضمــن إطــار خطــة بــرادات 
الجزيرة لتفعيل باب المســؤولية والشراكة 
الرياضــي  القطــاع  المجتمعيــة، عبــر دعــم 
والمســاهمة في تطويره، بمــا يعّزز الحركة 

الرياضية في المملكة.
  ونــّوه بالجهــود التــي يبذلها ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لدعــم الرياضــة 
دافــع  أن دعــم ســموه  البحرينيــة، مؤكــًدا 
نحــو  المزيــد  لبــذل  البحرينــي  للشــباب 
أعلــى  إلــى  وقيادتهــا  بالرياضــة  االرتقــاء 

المستويات على جميع األصعدة.
 

مواهب ما دون العشرين عاًما

مــن  خليًطــا   ”12 “ناصــر  بطولــة  تشــهد 
الالعبيــن الصاعديــن والشــباب والدوليين 
الســابقين باإلضافة إلــى المحترفين، ولعّل 

هــذا الخليــط والتنافــس بينهم هــو الهدف 
األســمى للبطولــة علــى مــدار إقامتهــا منــذ 
اثني عشــر عاًما، وبرز في النسخة الحالية 
مــن البطولــة عــدد مــن الالعبيــن الواعدين 
مــن هــم دون 20 عاًمــا، حيــث يعتبر العب 
فريــق جرنــاس محمــد عبدالرحمــن والذي 
يلعــب  كونــه  كمحتــرف  الفريــق  يمثــل 
لنــادي البحريــن، أصغــر العب فــي البطولة 
كونــه مــن مواليــد 2002 )17 عاًمــا(، ويليــه 
عبــدهللا  فيكتوريــوس  فريــق  العــب 
 18(  2001 مواليــد  مــن  الرفاعــي  صــالح 
ســنة(، وقــدم الالعبان مســتًوى مميــًزا في 
مباريــات الدور التمهيدي واســتطاع العب 
فيكتوريوس عبدهللا الرفاعي من تسجيل 

هدف للفريق.
 وفــي هــذا الصــدد، أكــد عبــدهللا الرفاعــي 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  دورة  أن 
العزيــزة  الــدورات  مــن  تعــد  الرمضانيــة 
علــى قلــوب الرياضييــن؛ ألنها تحمل اســم 
شــخصية غاليــة علينــا جميًعــا، معرًبــا عــن 
شــكره وتقديــره إلــى ممثــل جاللــة الملــك 
لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وقــال 
“إن الــدورة فرصة لبروز الالعبين الشــباب 
واالســتفادة منهم في األندية والمنتخبات 
الوطنيــة، وأن المنافســة قويــة، خاصــة أن 
الفرق عــززت صفوفها بمحترفين محليين 
فــي  لفريقــه  التوفيــق  ــا  متمنيًّ وأجانــب، 

القادم من المشوار”.
 أما العب فريق جرناس محمد عبدالرحمن 
فقــد أعرب عن فخره واعتزازه بالمشــاركة 
فــي دورة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة الرمضانيــة، مؤكًدا أن دورة ســموه 
تعــد مــن أفضــل الــدورات الرمضانيــة؛ لمــا 
تزخر به من نجاح تنظيمي وإداري وفني، 
مؤكًدا أن مشــاركته تعــد حافًزا له؛ للظهور 
بأفضــل المســتويات وتقديم أداء إيجابي، 
مشيًرا إلى أن المشاركة هي الثانية له في 
تاريــخ دورات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
الرمضانيــة، متطلًعــا بأن تكون الــدورة باًبا 
لــه نحــو الوصــول إلــى تمثيــل المنتخبــات 

الوطنية.
 

مختار يعّزز صفوف فيكتوريوس

ضــم فريــق فيكتوريــوس، العــب الفريــق 

األول لكــرة القــدم بنــادي الشــباب محمــود 
محترًفــا  العًبــا  بصفتــه  وذلــك  مختــار، 
أحمــد  البديــع  فريــق  العــب  عــن  وبديــالً 
حمــد الثوينــي، وشــارك مختــار مــع فريــق 
الثالثــة  الجولــة  مــن  بــدًءا  فيكتوريــوس 
للمجموعــة األولــى، وقــدم مســتًوى جيــًدا 
ا  فــي خط الدفــاع، باعتبــاره عنصًرا شــبابيًّ
بزغــت نجوميتــه خــالل المواســم األخيرة 
بعدمــا أثبت مســتوياته الكبيــرة مع فريقه 
مــن  ذلــك  إثــر  علــى  واســتطاع  الشــباب، 
بمــا  الوطنيــة  منتخباتنــا  مختلــف  تمثيــل 
فيها المنتخب األول، ويعد تواجد محمود 
مختار صفــوف فريق فيكتوريوس تعزيًزا 
جيــًدا لتشــكيلة المــدرب الوطنــي صديــق 

زويد.
 

دورة كبيرة وارتفعت في مستوياتها

أكــد المــدرب الوطنــي عبدالمنعــم الدخيل 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  دورة  أن 
الــدورات المعروفــة  الرمضانيــة تعــد مــن 
ومــع  تأسيســها  منــذ  كبيــرة  مكانــة  ولهــا 

وصولها اليوم إلى نسختها الـ 12.
  وأشــار عبدالمنعــم الدخيــل فــي تصريــح 

لبعــض  ومتابعتــه  زيارتــه  هامــش  علــى 
الــدورة  أن  إلــى   ”12 “ناصــر  مباريــات 
ارتفعــت في مســتوياتها الفنيــة واإلدارية 
والتنظيميــة بشــكل تدريجــي مــن نســخة 

إلى أخرى.
كمدربيــن  حضورنــا  إن  الدخيــل  وقــال    
المقــام  الــدورة هــو أمــر يهــدف فــي  فــي 
فــي  جــددا  العبيــن  اكتشــاف  إلــى  األول 
الســاحة المحليــة، مشــيًرا إلــى وجود عدد 
مــن الالعبيــن ممــن ابتعدوا خــالل فترات 
ســابقة أو العبين شــباب لديهــم اإلمكانات 

للعب في صفوف األندية المحلية.
 وأضــاف: “دورة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد الرمضانيــة فرصــة لبــروز الالعبيــن، 
وبالمناســبة فــإن فريقــي البديــع اســتثمر 
نســخة العــام الماضــي واكتشــف العًبــا تم 
ضمــه للفريــق فــي دوري ناصــر بــن حمــد 
الممتاز 2019-2018، ولم يســبق له اللعب 

مع أي ناد محلي”.
الــدورات  هــذه  مثــل  أن  الدخيــل  وذكــر   
المدربيــن  علــى  ويبقــى  المواهــب،  تبــرز 
مشــيًرا  وتطويرهــا،  صقلهــا  فــي  دورهــم 
بمتابعــة  تحظــى  باتــت  الــدورة  أن  إلــى 
كبيــرة وتحقق نجاحــات متواصلة، مؤكًدا 

حرصــه علــى التواجــد بشــكل ســنوي فــي 
المنافسات.

 

الدورة أبرزت العبين وإداريين 
وحكام 

أكــد رئيس قســم شــؤون الحــكام باالتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم جاســم محمــود أن 
دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الرمضانيــة تعــد دورة كبيــرة؛ ألنهــا تحمــل 
اسم سموه الذي منح الفرصة لبروز العديد 

من الالعبين واإلداريين والحكام.
 وأشــار جاســم محمــود إلــى أنه شــارك في 
دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد الرمضانية 
في الســلك التحكيمي منذ النسخة الثانية 
وحتــى النســخة الحاليــة، مبيًنــا أن الدورة 
تتميــز بطابعهــا الرمضانــي المميــز وحملهــا 
ألهــداف ســامية ونبيلــة، معرًبــا عن شــكره 
وتقديــره إلى ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
لرعايــة هــذه  بــن حمــد آل خليفــة؛  ناصــر 
الدورة ودعم الشــباب البحريني والرياضة 

البحرينية.
الحــكام  شــؤون  قســم  رئيــس  وتمنــى   
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم التوفيــق 
للقائميــن علــى الــدورة في نســختها الـ 12، 
مبيًنا أنها تشــهد مشــاركة حوالي 30 حكًما 
ــا  محليًّ المتواجديــن  الحــكام  صفــوة  مــن 
حمــد  بــن  ناصــر  دوري  مباريــات  وأداروا 
الممتاز وكأس جاللة الملك المفدى، مؤكًدا 
أن األداء التحكيمــي يكمــل العمليــن الفني 

واإلداري بالدورة.
 وأوضــح جاســم محمــود أن لجنــة الحكام 
برئاسة خليفة الدوسري تقيم أداء الحكام 
للحــكام  التكليفــات  وتعطــي  باســتمرار، 
بنــاء على مســتوياتهم التــي يقدمونها في 

المباريات التي تسند إليهم.

اللجنة المنظمة لـ “ناصر 12” تشيد بدعم “برادات الجزيرة”
ــا ــهـ ــاحـ ــجـ ــة فــــــي نـ ــ ــم ــ ــاه ــ ــس ــ ــم ــ ــال ــ ديـــــــوانـــــــي يـــــؤكـــــد االعــــــــتــــــــزاز ب

اللجنة اإلعالمية

جاسم محمود عبدالمنعم الدخيلعبدالحسين ديوانيسمو الشيخ ناصر بن حمد

حكام مباريات بطولة “ناصر 12”جانب من اإلدارة التحكيمية لمباريات “ناصر 12”

تختتــم اليــوم “الجمعــة” منافســات دور 
الثمانيــة من مســابقة كرة القــدم ببطولة 
الخامســة  الرمضانيــة  حمــد  بــن  ناصــر 
وذلــك   ،”12 “ناصــر  الرياضيــة  لأللعــاب 
بإقامــة مباراتيــن، األولى عند الســاعة 9 
مســاء وتجمع بين فريــق ويننغ )متصدر 

النوايــف  وفريــق  الثالثــة(  المجموعــة 
تليهــا  الرابعــة(،  المجموعــة  )وصيــف 
الثانية عند الساعة 11.15 مساء وتجمع 
بيــن فريــق الزعيــم )وصيــف المجموعــة 
)متصــدر  األبيــض  والصقــر  الثالثــة( 

المجموعة الرابعة(.

ولــن تختلــف أهــداف الفــرق األربعة في 
هاتين المواجهتين، فجميعها تبحث عن 
الفــوز لمواصلــة المشــوار عبــر الوصــول 
للدور قبل النهائي، والذي يعتبر الخطوة 
مــا قبــل األخيــرة للوصــول لنهائــي هــذه 
النسخة، ويتوقع أن تشهد كال المباراتين 

حماًسا كبيًرا.
المواجهــة األولــى بيــن ويننــغ والنوايــف 
تبــرز خصوًصا وأن فريــق ويننغ الضيف 
الجديــد والمرشــح للوصول إلــى مرحلة 
متقدمــة ســيواجه فريــق النوايــف الــذي 
ســبق لــه إحــراز لقب هــذه المســابقة في 

فــي  خبــرة  ويمتلــك  الرابعــة  النســخة 
البطولــة وكذلــك يضــم هــداف البطولــة 
حتــى اآلن المحتــرف األفريقــي برنــس 

بستة أهداف.
مــن  يخلــو  لــن  الثانــي  اللقــاء  وكذلــك   
اإلثــارة مــع فريــق الصقــر األبيــض الــذي 

سجل اسمه كأول مترشح لدور الثمانية 
ويمتلــك فريــق متجانــس، وســيصطدم 
بفريــق متحفــز وهــو فريق الزعيــم الذي 
يعتمد على العناصر الشــابة ولم يستقبل 

أي هدف في الدور التمهيدي.

ختام ربع النهائي

دورة 
ناصر بن حمد 

ناصر 12الرمضانية الخامسة لأللعاب الرياضية 
nasser12.bh nasser12.media@gmail.com

فريق ويننغفريق الصقر األبيض فريق النوايففريق الزعيم

حرصت اللجنة اإلعالمية لبطولة “ناصر 12” برئاسة اإلعالمي مازن أنور  «
الحمادي على إعداد رسالة تلفزنيونية يومية لبطولة “ناصر 12” حيث يتم 

عرض هذه الرسالة على قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بالبطولة 
باإلضافة بعد انتهاء المنافسات مباشرة، باإلضافة إلى عرضها على 

قناة البحرين الرياضية، وُتعرض الرسالة على القناة على 
فترتين عند الساعة الثانية ظهًرا والساعة الثامنة مساء.  

وقد ركزت اللجنة اإلعالمية في هذه الرسالة على 
تضمينها بآخر األخبار ونتائج المباريات، واللقاءات 

مع الشخصيات والضيوف، وكذلك اللقاءات مع 
رؤساء اللجان العاملة ومنتسبي الفرق المشاركة 

في البطولة، وذلك بهدف وضع الشارع الرياضي 
في الصورة أول بأول، عما تتضمنه هذه النسخة 

من البطولة من معلومات وإحصائيات، بما ينعكس 
على إبراز كافة الجوانب التنظيمية لهذه البطولة.

رسالة تلفزيونية يومية

محمود مختار يدعم صفوف فيكتوريوس العبا محترفا حسين العنزيإياد الحمريمحمد عبدالرحمن 



بورتو يعرض على كاسياس البقاء
ســيكون بمقدور حارس المرمى الدولي اإلســباني الســابق إيكر كاســياس 
البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة حتى لو قّرر إنهاء مسيرته الرياضية 
نتيجــة تعرضــه ألزمــة قلبيــة مطلــع مايــو الحالــي، بحســب ما أعلــن رئيس 

النادي البرتغالي الخميس.

وقال جورجي نونو بينتو دا كوســتا 
لصحيفــة “أو جوغــو” المحليــة “هذه 
رغبتنــا. ينتهــي عقــد كاســياس بعــد 
ســنة ونريــده أن يبقى ضمن هيكلية 

أف سي بورتو، وليس فقط لسنة”.
 وتابــع “كاســياس أحدنــا وســيكون 
لديه مكان دائم في أف سي بورتو”.

يقــدم  لــم  جوغــو”،  “أو  وبحســب 
علــى  قاطعــة  إجابــة  كاســياس 
االقتــراح المقــدم إليه لكنــه رحب به 

“بارتياح”.
وأدخل كاسياس الذي يحتفل بعيده 
المقبــل،  االثنيــن  والثالثيــن  الثامــن 
إثــر  المستشــفى بحالــة طارئــة  إلــى 
فريقــه  تماريــن  خــالل  قلبيــة  أزمــة 
نتيجة انســداد “حاد” في الشــرايين. 

وغادرها بعد خمســة أيام مشــيًرا أن 
مستقبله الكروي غير مؤكد.

 وقــال حــارس مرمــى ريــال مدريــد 
وقائــد منتخــب إســبانيا ســابقا الذي 
كان برفقــة زوجتــه ســارة كاربونيــرا 
لمــدة  للراحــة  أخلــد  أن  “يجــب 
أســبوعين أو ربما شــهرين، ال أعرف. 
فــي الحقيقــة، األمــر ســيان بالنســبة 
ال   )...( اآلن  هنــا  أنــي  والمهــم  إلــي، 

أعرف كيف سيكون المستقبل”.
وأصبــح كاســياس شــخصية رمزيــة 
والرياضــة  القــدم  كــرة  فــي  مهمــة 
عموما في إسبانيا بعد الفوز بثالثية 
 ،2008 اوروبــا  )كأس  تاريخيــة 
مونديال 2010، كأس أوروبا 2012(.

 ونشــأ كاســياس فــي ريــال، وبــدأت 

عــام  الملكــي  النــادي  مــع  قصتــه 
1990، ثــم شــق طريقــه إلــى الفريــق 
إلحــراز  ومضــى   ،1999 عــام  األول 

كل األلقــاب الممكنــة وأبرزهــا دوري 
أبطــال أوروبــا ثالث مــرات والدوري 

اإلسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال إلى بورتو 
عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة 

الدوري المحلي الموسم الماضي.

إيكر كاسياس

وكاالت

وكاالتوكاالت

انتفض ميلووكي باكس في آخر ثالث دقائق ونصف ليخطف فوًزا ثميًنا 100-108 على ضيفه تورونتو رابتورز في نهائي القسم 
الشرقي بدوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

وبعدما أحرز كواي ليونارد رميتين حرتين 
ليجعــل النتيجــة 100 - 98 لصالح رابتورز 
انهــار الفريــق أمام انتفاضة باكس وفشــل 
فــي تســجيل أي نقطــة ليتلقــى هزيمة في 

مباراة بدا أنه يسيطر عليها منذ البداية.
 ويتقــدم باكــس 1 - صفــر فــي السلســلة 
التــي تحســم علــى أســاس األفضــل فــي 7 
المواجهــة  يســتضيف  أن  قبــل  مباريــات 

الثانية يوم الجمعة.
واعتقــد كثيــرون أن باكــس ســيكون فــي 
نزهــة فــي المواجهــة األولــى علــى األقــل 
ضــد رابتورز بعد حصولــه على راحة لمدة 
بوســطن  علــى   4-1 تغلبــه  عقــب  أســبوع 
مواجهاتــه  فــي   3-1 وتفوقــه  ســيلتيكس 

ضد تورونتو في الموسم.
وعلــى الجانــب اآلخــر لــم يحســم رابتــورز 
ســيفنتي  فيالدلفيــا  ضــد  مواجهاتــه 
ليونــارد  أحــرز  عندمــا  ســوى  سيكســرز 
نقطتيــن مع شــارة نهايــة المباراة الســابعة 

يوم األحد.
باكــس  مــدرب  بودنهولــزر  مايــك  وقــال 
أن  مــن  قلقيــن  مؤتمــر صحافي”كنــا  فــي 

الراحــة  بعــد فتــرة  نبــدأ بشــكل متواضــع 
لكــن المهــم أننــا فزنــا وســنكون أفضل في 

المباراة الثانية“.

قالــت وســائل إعــالم إيرانيــة إن البلجيكــي مــارك فيلموتــس ســيتولى تدريــب منتخب كــرة القدم بعقــد يمتد لثالث ســنوات خلًفا 
لكارلوس كيروش.

إلــى  فــارس  أنبــاء  وكالــة  وأشــارت 
العــاج  وســاحل  بلجيــكا  مــدرب  أن 
الســابق البالــغ عمــره 50 عاًمــا وصل 
إلــى طهــران يــوم األربعــاء لتوقيــع 

العقد.
ورحــل كيــروش بعــد ثمانيــة أعــوام 
مع المنتخب عقب الخسارة -3صفر 
أمــام اليابــان فــي قبــل نهائــي كأس 

آسيا في يناير.
وقــاد المــدرب البرتغالي، الذي تولى 
تدريب كولومبيا، المنتخب اإليراني 
إلــى كأس العالم 2014 و2018 لكنه 
فــي  المجموعــات  دور  مــن  خــرج 

المناسبتين.
وتبــدأ إيران مشــوارها في تصفيات 
ســبتمبر  فــي   2022 العالــم  كأس 

المقبل.
بــالده  منتخــب  فيلموتــس  وقــاد 
العالــم  كأس  نهائيــات  إلــى  بلجيــكا 

2014 لكنــه أقيــل بعــد الخــروج مــن 
دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016.

ولــم تســتمر فترته مع ســاحل العاج 

إقالتــه  تمــت  إذ  أشــهر  ســتة  ســوى 
عقب الفشــل فــي بلــوغ كأس العالم 

.2018

مارك فيلموتس

فيلموتس مدرًبا إليرانانتفاضة باكس

وكاالت

اقتربــت الصيــن مــن الفــوز بتنظيــم كأس آســيا 
منافســتها  انســحاب  بعــد   2023 القــدم  لكــرة 
االتحــاد  وأبلــغ  الجنوبيــة.  كوريــا  الوحيــدة 
الكــوري نظيــره اآلســيوي بنيته االنســحاب في 
خطاب رسمي يوم األربعاء ليمهد الطريق أمام 

استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية.
عندمــا   2004 فــي  المســابقة  الصيــن  ونظمــت 
خسرت 1-3 أمام اليابان في النهائي في بكين.

وقــال تشــون هانجيــن األميــن العــام لالتحــاد 
”نحــن  االتحــاد  فــي موقــع  بيــان  فــي  الكــوري 
بحاجــة لالختيــار بين كأس آســيا 2023 وكأس 
كأس  علــى  التركيــز  ”قررنــا  للســيدات.  العالــم 
العالم للســيدات. بالنسبة لكأس العالم فاالتحاد 
بيــن  )الفيفــا( يســاند تنظيًمــا مشــترًكا  الدولــي 
الكوريتيــن“. وأعلن االتحــاد الكوري في مارس 
الشــمالية  كوريــا  مــع  مشــترك  بعــرض  تقدمــه 
مــن  كل  وأبــدت   2023 العالــم  كأس  لتنظيــم 
والبرازيــل  وبوليفيــا  وأســتراليا  األرجنتيــن 
وجنــوب  ونيوزيلنــدا  واليابــان  وكولومبيــا 

إفريقيا رغباتها أيًضا.
وحّدد االتحاد اآلسيوي الرابع من يونيو  «

لإلعالن عن البلد المستضيف لكأس 
آسيا 2023.

آسيا 2023
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المـونـديــال األقــوى
ربما تكون الواليات المتحدة هي المرشحة لالحتفاظ بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات لكن التطور السريع في اللعبة حول العالم يعني أنها 

ستواجه منافسة أقوى من أي وقت مضى عندما تنظلق البطولة في فرنسا في السابع من يونيو.

المباريــات  تذاكــر  مــن  اآلالف  مئــات  وبيعــت   
)الفيفــا( علــى نجــاح  الدولــي  ويعتمــد االتحــاد 
البطولــة فــي تقــدم منافســات الســيدات خطوة 
كبيرة لألمام. ويتنافس في النسخة الثامنة 24 
فريًقــا فــي تســع مــدن في فرنســا، ويلعــب البلد 
المســتضيف ضــد كوريا الجنوبية فــي االفتتاح 

باستاد بارك دي برينس.
ويتأهــل صاحبــا المركزيــن األول والثانــي فــي 
المجموعــات الســت إلــى أدوار خــروج المهــزوم 
المركــز  تحتــل  فــرق   4 أفضــل  إلــى  باإلضافــة 

الثالث.
ويقــام الــدور قبــل النهائــي والنهائــي فــي ليــون 

حيــث يقــع نــادي أولمبيــك ليــون أنجــح فريــق 
فرنســي في كرة القدم للسيدات، وتقام المباراة 

النهائية في السابع من يوليو.
دوري  وبطولــة  متحمســة  جماهيــر  وبمســاندة 
قوية، ســتكون فرصة فرنســا كبيرة على أرضها 
بينمــا تأمــل كل مــن إنجلتــرا وأســتراليا وألمانيا 

واليابان في رفع الكأس أيًضا.
ورغم وقوع فرنسا في مجموعة صعبة بجانب 
فإنهــا  ونيجيريــا،  والنرويــج  الجنوبيــة  كوريــا 
ستســعى لنيل الصدارة مــن أجل الحصول على 

طريق سهل في األدوار اإلقصائية.
وســتخوض النرويــج البطلة الســابقة النهائيات 

بــدون أدا هيجربــرج أفضــل العبــة فــي العالــم 
والتــي ترفض اللعب مــع المنتخب الوطني منذ 
بطولــة أوروبــا 2017 بســبب خــالف فــي كيفية 

إدارة الفريق.
وتبــدأ ألمانيــا الفائــزة باللقــب مرتيــن مشــوارها 
ضــد الصيــن وإســبانيا وجنــوب إفريقيــا، التــي 
تشــارك ألول مــرة، فــي المجموعــة الثانية بينما 
تتنافس أســتراليا وإيطاليــا والبرازيل وجاميكا 

في المجموعة الثالثة.
ورغــم تاريخهــا الثــري فــي كــرة القــدم، لــم تفــز 
األلعــاب  ذهبيــة  أو  العالــم  بــكأس  البرازيــل 
األولمبيــة مــن قبــل وبلغــت المهاجمــة مارتــا 33 

عاما وربما تكون هذه هي آخر فرصة لها لحصد 
أحد اللقبين.

المناقشــات  ســتكون  دائمــا،  الحــال  هــو  وكمــا 

بشــأن المســاواة بيــن الجنســين حاضــرة، ورغم 
مضاعفــة الفيفــا للجوائــز الماليــة منــذ نهائيــات 
2015 في كندا، فإن تعرض مع ذلك النتقادات.

لكن المشــجعين والالعبات يتوقعون إبعاد هذه 
المناقشــات، بشــكل مؤقــت علــى األقــل، عندمــا 

تنطلق البطولة في باريس.

وكاالت

على الرغم أن مانشســتر ســيتي لم يقم حتى اآلن بالمســيرة التقليدية لالحتفال مع جمهوره بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 
ا مع ليفربول لم تحســم حتى اليوم األخير من الموســم، بدأ منذ اآلن التفكير  لكرة القدم الذي تّوج به بعد منافســة حامية جدًّ

بالموسم المقبل مع الحديث عن سعيه للتعاقد مع أكثر من العب.

لكــن البطــل ليس وحــده، إذ يتوقع بأن يكون 
الصيــف حامًيــا في ســوق االنتقــاالت، خالفا 
لصيــف 2018 حيــث تدنــى مســتوى اإلنفــاق 
التــي فصلــت بيــن  نتيجــة الفتــرة القصيــرة 
نهايــة مونديــال روســيا 2018 وإقفــال فتــرة 
االنتقاالت في إنكلترا قبيل انطالق الموسم.

ومــرة أخرى، تقفل فتــرة االنتقاالت الصيفية 
فــي إنجلترا قبــل الدوريــات المحلية األخرى 
في 8 أغسطس ما يعني أنه ليس أمام الفرق 

الكثير من الوقت إلضاعته.
وفتح باب االنتقاالت بين األندية اإلنجليزية 
اعتبــاًرا مــن أمــس الخميــس، علــى أن يبــدأ 
الخارجيــة  االنتقــاالت  عقــود  علــى  التوقيــع 

اعتباًرا من 11 يونيو.

وعــد  بالنجــوم،  تعــج  صفوفــه  أن  ورغــم 
المدرب اإلســباني لمانشستر سيتي جوسيب 
غوارديــوال بالعــودة أقــوى مــن أجــل محاولة 
أن يصبــح الـ”ســيتيزينس” أول فريــق يحــرز 
اللقــب لثالثــة مواســم متتاليــة منــذ أن حقق 
ذلــك جــاره مانشســتر يونايتــد أعــوام 2007 

و2008 و2009.
معاقبــة  إمكانيــة  عــن  الحديــث  ظــل  وفــي 
قبــل  مــن  التعاقــدات  مــن  بحرمانــه  ســيتي 
مخالفتــه  بســبب  “فيفــا”  الدولــي  االتحــاد 
ــر  قاعدتــي التعاقــد مــع العبيــن أجانــب ُقصَّ
وملكيــة الالعبيــن مــن طرف ثالث، سيســعى 
غوارديــوال إلــى إبــرام الصفقات بســرعة قبل 
أن يبدأ مفعول عقوبة حظر التعاقدات لفترة 

18 شهًرا.
مــن  حرمانــه  خطــر  أيًضــا  ســيتي  ويواجــه 
المشــاركة فــي دوري أبطــال أوروبــا بســبب 
“ويفــا”  األوروبــي  االتحــاد  قانــون  مخالفتــه 
للعــب المالــي النظيف، لكن فــي حال فرضت 
العقوبــة فســيبدأ مفعولها في موســم -2020

أخــرى  فرصــة  غوارديــوال  يمنــح  مــا   ،2021
لمحاولــة الفــوز بلقــب المســابقة بعدما انتهى 
الحلــم هذا الموســم على يــد الخصم المحلي 

توتنهام في الدور ربع النهائي.
 وتتحدث التقارير عن رغبة غوارديوال بضم 
مواطنــه رودري مــن أتلتيكــو مدريــد كبديــل 
مستقبلي لالعب الوسط البرازيلي المخضرم 
فرناندينيــو )34 عامــا(، لكــن عليــه أن يدفــع 

قيمــة البنــد الجزائــي فــي عقد الالعــب البالغ 
22 عاما وقدره 70 مليون يورو.

كمــا يعتبــر مركــز قلــب الدفــاع مــن أولويــات 
الهولنــدي  أياكــس  نجــم  ويبــدو  غوارديــوال، 
ماتيــس دي ليخــت الخيــار األمثــل لخالفــة 
كومبانــي  فنســان  البلجيكــي  القائــد 
واألرجنتيني نيكوالس أوتامندي المرشحين 

للرحيل عن “استاد االتحاد”.
كان ليفربــول أكثــر الفــرق اإلنجليزيــة إنفاقــا 
الصيــف الماضــي، ولــم يذهــب مبلــغ الـــ170 
مليــون ســدى، إذ كان قريبــا مــن لقبــه األول 

فــي الــدوري منذ 1990، كما بلــغ نهائي دوري 
األبطال للموسم الثاني تواليا.

هــذا  ليفربــول  ينشــط  أن  المســتبعد  ومــن 
الصيــف، بــل يفضــل مدربــه األلمانــي يورغن 
كلوب االعتماد على االستقرار واالستمرارية، 
مورينــو  ألبرتــو  اإلســباني  توجــه  مــع  لكــن 
ودانيــال ســتاريدج للرحيل عــن الفريق دون 
مقابــل بعــد انتهــاء عقدهمــا معــه، ســتحاول 
االســكتلندي  يســاند  مــن  إيجــاد  اإلدارة 
أنــدي روبرتســون فــي مركــز الظهير األيســر، 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الهجوم.

األرجنتينــي  المــدرب  أن  القــول  ويمكــن 
ماوريســيو بوكيتينــو حقــق معجــزة بضمــان 
مشــاركة توتنهــام فــي دوري أبطــال أوروبــا 
الموســم المقبــل رغــم أنــه لــم يتعاقــد مــع أي 
العب منذ يناير 2018 بسبب األموال الطائلة 
التــي أنفقهــا، والمقدرة بأكثر مــن مليار جنيه 

استرليني، على ملعبه الجديد.
لكنه لن يرضى بأن يمر صيف 2019 دون أي 
تعاقــدات تلبي طموحات الفريق الذي خالف 
جميــع التوقعــات هــذا الموســم وبلــغ نهائــي 
دوري األبطــال للمــرة األولــى حيــث يواجــه 

ليفربول في األول من يونيو.
ويعتقــد بأن ظهيــر فولهام راين سيســينيون 
من أهداف بوكيتينو، كما يحتاج إلى مهاجم 
أكثــر قــدرة مــن اإلســباني فرنانــدو يورنتــي 

كبديل مساند لهاري كاين.

وكاالت

سبــاق محمــوم

ماتيس دي ليخت
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إعداد: هبة محسن أقامت مجموعة يوســف بن أحمد كانو 
قاعــة  فــي  الســنوية  الموظفيــن  غبقــة 

أوال بفندق الخليج.
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأكــد 
الغبقــة  أن  كانــو،  فــوزي  المجموعــة 
الرمضانيــة تعد مناســبة ممتازة لتعزيز 
موظفــي  بيــن  األخويــة  العالقــات 
مــن  لالســتفادة  وفرصــة  المجموعــة 

أجواء رمضان التي تقرب الناس. 
وحضــر الغبقــة أعضاء مجلــس اإلدارة 
شــاركوا  الذيــن  المجموعــة  وموظفــو 
ترفيهيــة  وفقــرات  مســابقات  فــي 
متنوعة تخللتها العديد من السحوبات 

والجوائز.

“يوسف بن أحمد كانو” تقيم غبقتها السنوية

نجاح منقطع النظير على عروض “مونتريال”

أحيــا طــاب وموظفــو الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي أيرلنــدا - جامعــة 
البحريــن الطبيــة )RCSI Bahrain( اليــوم العالمــي للممــرض بتنظيــم عدد 

من الفعاليات واألنشطة في حرم الجامعة الواقع في البسيتين.

وتــم عرض سلســلة مــن الفيديوهات 
المميــزة عــن حيــاة طــالب التمريــض 
التفاعليــة،  الجامعــة والعــروض  فــي 
موظفــي  إلــى  الطــالب  انضــم  كمــا 
الجامعــة؛ للمشــاركة فــي قطــع كعكــة 
االحتفــال ومجموعــة من النشــاطات 
التــي تــم تنظيمهــا مــن جانــب طالب 
التمريض في الجامعة، تحت عنوان: 

“الممرضات.. الصحة للجميع”.
وأطلق رئيس كلية التمريض والقبالة 

فــي جامعــة البحرين الطبية شــيمس 
كومان الحفل الذي شــارك فيه طالب 
التمريــض تجاربهم فــي إطار برنامج 
فــي  الدوليــة  المجتمعيــة  المشــاركة 
الهنــد وتنزانيــا، إضافــة إلــى برنامــج 

البحث الصيفي في الجامعة.
ويحتفــل العالم بيــوم الممرض خالل 
شهر مايو؛ تقديرا للممرضين وتكريما 
لهــم علــى جهودهم وإســهاماتهم في 

مجتمع الرعاية الصحية.

البحرين الطبية تحتفل باليوم العالمي للممرض
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كعادتهــا فــي كل عــام فــي شــهر رمضــان 
الفضيل تقّدم شــركة مونتريال للسيارات 
لزبائنهــا عرًضــا جديــًدا مبتكــًرا ومغايــًرا 
عــن كافــة العروض األخــرى المقدمة على 
الســيارات فــي المملكــة، ليكــون عرضهــا 
هــو المتميــز من بين العــروض الرمضانية 
الــذي تترقبــه الزبائــن من العام إلــى العام 
لمــا يحملــه مــن عــروض حقيقيــة ومزايــا 

حصرية للزبائن.
مونتريــال  شــركة  معــارض  شــهدت   
للســيارات هذا العام إقبــاالً كبيًرا ومنقطع 
النظير على كافة تشكيلة السيارات، وذلك 
بالتزامــن مــع إطــالق مفاجــآت عروضهــا 
الرمضانيــة، نظــًرا لكــون عرض هــذا العام 
مغايــًرا عــن األعوام األخــرى حيث يحمل 

راحة البال التامة للزبائن سواء من حيث 
األسعار أو المفاجآت والمزايا التي تجعل 
مــن شــهر رمضــان المبــارك شــهر الســخاء 
مــن  الســيارات  لمشــتريي  والمكافــآت 

مونتريال للسيارات.
لــم  عروًضــا  مونتريــال  شــركة  وأعــّدت 

يســبق لهــا مثيل فــي ثالث مفاجــآت لكل 
عرضهــا  هــو  مفاجآتهــا  فأولــى  عميــل، 
)امســح واربــح( التــي مــن خاللهــا تقــدم 
الشركة هدايا للحضور والزبائن من خالل 
كوبــون “امســح واربــح”، والــذي يمنحــك 

هدية فورية. 

 وتتنــوع الهدايــا بين أجهزة هواتف ذكية 
وعــوازل حراريــة للســيارات، ومانع صدأ، 
وحرصــت  الســيارات.  تلميــع  وخدمــات 
شــركة مونتريال على إطالق هذا العرض 
بعــد اإلقبــال واالستحســان الكبيــر الــذي 

القاه العام الماضي.

هدايا متنوعة 
بين أجهزة 

الهواتف الذكية 
والعوازل الحرارية

نّظــم مجلــس عبــدهللا باقــر حفل تكريم 25 من أصحاب المجالس، حيــث قام رئيس مركز إنماء للتربية الخاصة عبدالرحمن الغانم 
صاحب المبادرة بتكريمهم، وسط حضور العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء مجلس النواب وسفراء الفلبين واليمن، وذلك 

مساء األحد الموافق 12 مايو 2019.

 وقال عبدالرحمن الغانم، “سعدت بتكريم 
بمجلــس  البحرينيــة  المجالــس  أصحــاب 
الفلبيــن  باقــر وبحضــور ســفراء  عبــدهللا 
واليمــن وأعضــاء مجلــس النــواب، حيــث 
داخــل  كبيــًرا  عرًســا  التكريــم  يمثــل  كان 
المجلــس وبمختلف المحافظات، مما يدل 
علــى الترابــط االجتماعــي بيــن المجالس، 
وهــذه هــي عــادات وتقاليــد وســمة أهــل 
البحريــن” مؤكــًدا دعمــه للمبــادرات التــي 
تهــدف إلى إحياء هذه المجالس بما يعود 

بالفائدة على المجتمع.
 من جهته، شكر صاحب المجلس عبدهللا 
باقــر عبدالرحمــن الغانم صاحــب المبادرة 
بتكريــم أصحــاب المجالــس، مؤكــًدا أنهــا 
شــهر  ليالــي  بإحــدى  منــه  كريمــة  لفتــة 
رمضان المبــارك، موّجًها إلى إقامة المزيد 

من احتفاالت التكريم ألصحاب المجالس 
البحرينيــة لمــا لهــا مــن دور اجتماعي بارز 

فــي تقويــة أواصــر المحبــة فــي المجتمــع 
البحريني.

ــة فـــي الــشــهــر الــفــضــيــل ــل ــي ــم ــة ج ــت ــف بـــاقـــر: ل

تكريم أصحاب المجالس بمجلس عبداهلل باقر

الشــركة  الســيف،  عقــارات  شــركة  كّرمــت 
الرائدة في القطاع التطوير العقاري بمملكة 
البحريــن، مؤخــًرا أعضــاء مجلــس اإلدارة 
الســابقين وهم: أنور غلوم، و صقر شــاهين 

الذين اســتضافتهم في مأدبة غداء فخرية 
في مطعم مرش لألكالت الخليجية بمجمع 

السيف – ضاحية السيف. 
وبهذه المناســبة، قدم رئيــس مجلس إدارة 

الشــركة عيســى نجيبي هدايا تذكارية إلى 
خالــص  عــن  وأعــرب  الســابقين،  األعضــاء 
امتنانــه لمــا قدمــوه مــن دعــم علــى مــدى 

األعوام الماضية.

نجيبي: عظيم االمتنان على مجهوداتكم

عقارات السيف تكرم أعضاءها السابقين
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إعداد: طارق البحار

هو من أكثر المسائل الصحية والمتاعب التي يعاني الكثير من الصائمين خالل 
الشــهر الفضيــل، ويعــود الســبب فــي ذلك ألخطــاء يرتكبهــا البعض أثنــاء تناول 

الطعام ونوعية الطعام التي يستهلكها الصائم على وجبة اإلفطار.

وحموضــة  الهضــم  عســر  ولعــّل 
هــي  واالنتفــاخ،  والحرقــة  المعــدة 
الهضمــي  الجهــاز  اضطرابــات  أبــرز 
التــي يواجههــا العديــد خــال الصيــام 
الدوائيــة  للعاجــات  ويلجــأون 
والطبيعية للتخلص منها، في حين أن 
التخلــص من بعــض العــادات الغذائية 
الســيئة واتباع طرق صحية وســليمة 

فــي تنــاول الطعــام علــى اإلفطــار قــد 
يجنبنــا الكثيــر من هــذه االضطرابات. 
يحصــل عســر الهضــم نتيجــة اإلكثــار 
مــن تنــاول الطعــام في وجبــة اإلفطار 
والغنيــة  المقليــة  األطعمــة  خاصــة 
تنــاول  أن  كمــا  والدســم،  بالدهــون 
الطعــام بســرعة وعــدم هضمه بشــكل 

كاف يتسبب بعسر الهضم والحرقة.

ولتجنب عسر الهضم ومضاعفاته الصحية السيئة في رمضان، إليكم  «
النصائح التالية:

أخــذ الوقــت الكافــي في مضــغ الطعــام جيــًدا قبــل بلعه

نصائح لتجنب عسر الهضم

يرتبــط مشــروب “قمــر الدين” بشــهر رمضــان المبارك، ويحضــر على مائدة 
اإلفطار، كما السحور، نظًرا ألهميته في جعل الصائم يتفادى العطش. 

كمــا يحتــوي المشــروب الــذي يصنع 
مــن المشــمش المطبــوخ والمجفــف 
ا  على قيمــة غذائية عالية، كونه غنيًّ
مــا  وهــذا  والفيتامينــات،  باألليــاف 
المشــروبات األساســية  يجعلــه مــن 

في رمضان.
المصــدر  - وهــو  المشــمش  يحتــوي 
الديــن  قمــر  لمشــروب  األساســي 
البوتاســيوم،  الصوديــوم،  علــى   -
الكالســيوم، والحديــد، وعلــى كثيــر 

مــن الفيتامينــات، منهــا فيتاميــن “أ” 
وفيتاميــن “ب” وفيتاميــن “ج”، وإن 
ا، يؤمن  تنــاول 100 غــرام منــه يوميًّ
مــا نســبته 40 % من حاجة الجســم 
للفيتامينــات والمعــادن. ولهــذا يعــّد 
المشــروبات  مــن  المشــروب  هــذا 
المثاليــة لجميــع األعمــار، حتــى إنــه 
الحوامــل،  للنســاء  بفوائــده  يتميــز 
ألنه يســاعد على نمو الجنين بشكل 

صحي.

“قمر الدين”.. قيمة غذائية عالية

يعتبر القولون العصبي من أكثر مشاكل الجهاز 
الهضمــي شــيوًعا، ومــع حلــول شــهر رمضــان 
المبارك يزداد التســاؤل عــن تأثير الصيام على 
القولــون العصبي، وفيما إن كان الصيام مفيًدا 

ا لمريض القولون العصبي. أم مضرًّ
داء  أو  العصبــي  القولــون  أن  المعــروف  ومــن 
القولــون التهيجــي هــو مــرض مزمــن يصيــب 
الجهــاز الهضمــي يســبب العديــد مــن األعراض 
المزعجــة للمريــض، وقــد تتغيــر األعــراض مــع 

مرور الوقت.
 وعــادة مــا يكــون مريــض القولــون العصبــي 
عكــس أغلــب مرضــى الجهــاز الهضمــي، فهــو 
لــذا  الصيــام،  ســاعات  طــوال  براحــة  يشــعر 
ليــس مســتغرًبا أن نجــد العديد من الدراســات 
التــي تشــير إلــى أن نســبة كبيــرة ممــن يعانون 
اضطرابات القولون يشعرون بتحسن كبير في 

األعراض مع صيامهم لعدة ساعات.
ولكن مشاكل القولون العصبي تبدأ في الظهور 
اضطرابــات  أعــراض  وتــزداد  اإلفطــار،  بعــد 
القولــون بشــكل خــاص مع الطعام الذي يتســم 

باحتوائــه كميات كبيــرة من الدهون والكميات 
الكبيرة في الوجبة الواحدة.

أسباب القولون العصبي

 وتختلــف أعــراض القولــون مــن شــخٍص آلخر 
فقــد تظهر لــدى البعض بعض األعــراض ومنها 
بعــدم  والشــعور  البطــن  فــي  وتقلصــات  آالم 
الميــاه  دورة  اســتعمال  بعــد  الكامــل  التفريــغ 
وخــروج مخــاط مع البــراز، إضافة إلــى انتفاخ 

البطن والحاجة الملحة الستخدام دورة المياه 
مــع زيــادة الغــازات واالنتفــاخ وتغيــر عــادات 
العــادات  اإلخــراج. وغالًبــا مــا تتســّبب بعــض 
الغذائيــة الســيئة فــي الشــعور بهــذه األعــراض 
ومنهــا اإلفــراط في تنــاول الحلويــات، وكذلك 
تنــاول األطعمــة المقلية والمســبكة والمحمرة، 
وغيرهــا مــن األطعمة التي تحتوي على نســبة 
كبيــرة مــن الدهــون؛ ألنهــا تتســبب فــي زيــادة 

حدة األعراض وأيًضا األطعمة الحارة.

ــار ــطـ ــور بـــعـــد اإلفـ ــهـ ــظـ ــي الـ ــ ــدأ ف ــبـ ــه تـ ــل ــاك ــش م

الصيام لمريض القولون

الشوربة تزّودنا في رمضان بعناصر غذائية ومعادن جسمنا بحاجة لها. وحتى 
نستفيد من الشوربة، يجب أن تكون مكوناتها مفيدة، مثل إضافة قطع صغيرة 

من الخضار كالجزر والكوسا والبصل التي ترفع من القيمة الغذائية لها.

ينصــح أيًضــا بالتقليــل مــن اإلضافــات 
والســمن.  الكريمــا  مثــل  الدســمة 
وإلعطاء نكهة وفائدة للشــوربة ينصح 
أيًضــا بالتقليــل مــن الملــح واســتبداله 

بالبهارات واألعشاب المفيدة.
 قبــل اإلفطــار تذكــر، أن الشــوربة هــي 

جــزء مهــم من اإلفطــار، فمثاً، شــوربة 
العدس أو الحريرة تحتوي على الكثير 
مــن  محضــرة  ألنهــا  البروتينــات  مــن 
المحافظــة علــى  الحبــوب. وإذا أردت 
وزنك، فيمكنك االعتماد على الشــوربة 

الغنية بالماء كشوربة الخضار مثاً.

يأتــي شــهر رمضــان المبــارك هــذا العــام فــي أجــواء طقس حــارة، مما يتســّبب 
فــي قلة الســوائل في جســم الصائــم وبالتالي شــعوره المتكــرر بالعطش خالل 

ساعات الصيام في النهار.

كيفيــة  فــي  الصائمــون  ويحتــار 
مواجهــة هــذه المشــكلة وخاصة من 
ا  تحتم عليهــم أعمالهم العمل خارجيًّ
فــي  يتســبب  ممــا  الشــمس،  تحــت 
تســريع عمليــة فقد الجســم للســوائل 

ومن ثم الشعور بالعطش.
وجبــة  تنــاول  علــى  دائًمــا  احــرص 
الســحور قبل أذان الفجر بفترة قليلة، 
حيــث إن تأخيــر هــذه الوجبة وتناول 
أغذيــة صحية وســوائل كافية خالها 
يســاهم فــي تقليــل الشــعور بالعطــش 

خال نهار رمضان.
 ويعد الماء من أهم السوائل التي  «

يجب على الصائم تناولها في 
فترة ما بعد الفطار عقب آذان 

المغرب وحتى السحور وما قبل 
آذان الفجر.

تعانــي األغلبيــة العظمــى في شــهر رمضان المعظــم، من اضطراب النــوم وقلته 
بسبب كثرة السهر حتى وقت السحور.

ويرجع هذا القلق واألرق لبعض تصرفاتنا؛ 
ولتجنــب هــذه المشــكلة وتفــادي الوقــوع 
فيهــا نســتعرض عــدة طــرق بســيطة علينا 
اعتمادها لنوم أكثر راحة وصيام سهل في 
رمضــان. عــدم تنــاول الكثير مــن الكافيين 
قبــل النوم، وبعد اإلفطار فهــذا يهّدد النوم 

بطريقة مريحة. 

البــد مــن الحصــول علــى 8-6 ســاعات نوم 
فــي رمضان لتفادي الشــعور بالتعب خال 
الصيــام. عــدم تنــاول الطعــام قبــل النــوم، 
فهــذا يجعلــك تشــعر بالثقــل مــع محاولــة 
الســحور.  قبــل  جيــدة  أطعمــة  اختيــار 
اإلبتعــاد عــن ممارســة أي نشــاط بدنــي أو 

رياضي قبل النوم.

عناصر غذائية مهمة في الشوربة

قلة السوائل في جسم الصائم

ساعات النوم مع الصوم

الجمعة
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ياحــظ  المبــارك،  رمضــان  شــهر  دخــول  مــع 
كثيرون أن وزنهم ازداد كثيًرا على رغم الصيام 
لســاعات طويلــة، ممــا يجعلهــم يتســاءلون عن 
الســبب، رغــم أن الصيــام فــي حّد ذاته يســاعد 
بشــكل مباشــر فــي إنقــاص الــوزن حيــث تكون 

كمية الطعام المتناول أقل مما يجب.
 وعادة ما تعزى زيادة الوزن في الشهر الفضيل 
إلــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا عــدم اتبــاع نظام 
غذائــي ســليم بيــن اإلفطــار والســحور وتنــاول 
الوجبات باستمرار؛ نظًرا لكثرة أصناف األطعمة 
والحلوّيــات واألطبــاق المختلفــة، التــي تجعــُل 
مــن اإلنســان يتناوُل كمّيــاٍت كبيرة با حســاب 
أو مراقبة. أيًضا ترجع األسباب إلى عدم تهيئة 
المعــدة لتنــاول الطعــام بعــد فتــرة طويلــة مــن 
الصــوم قــد تتجــاوز الـــ12 ســاعة، وتكــون هذه 
التهيئــة عــن طريــق تنــاول كأس مــن العصيــر 
الطبيعــي الخالــي من الســكر المضــاف، أو بضع 
حبــات من التمر مــع كأس من الماء غير المثلج 
واالنتظــار لمــدة تتراوح من 10 إلــى 20 دقيقة 
قبــل تنــاول الوجبــة الرئيســية.  كذلــك ترجــع 

زيــادة الوزن فــي رمضان إلى اإلكثار من تناول 
الوجبــات الغنية بالســعرات الحرارية والدهون 
والحلويــات  كالمقليــات  العاليــة  والســكريات 
بأصنافها، مع التقليل من المشــويات والحبوب 
كالفاصوليــا والشــوفان التــي تزيــد اإلحســاس 
بالشــبع كما تحتوي على ســعرات حرارية أقل.  
أيًضــا تعــزى زيــادة الــوزن في رمضــان إلى قلة 
الحركــة بين اإلفطار والســحور وعدم ممارســة 
التمارين الرياضية كالمشي والنوم مباشرة بعد 

تنــاول اإلفطــار.  إضافة إلى اإلفراط في تناول 
المشــروبات الرمضانية وكذلك قلة شرب الماء 
بالرغــم مــن أنــه وســيلة رائعــة لزيــادة معدالت 
األيض وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يزيد 
اإلحســاس بالشــبع. أيًضــا تســاهم قلــة تنــاول 
الفاكهة في زيادة الوزن، حيث يستبدلها الناس 
بالوجبات الســمينة بين اإلفطار والســحور، كما 
تعد األكات الســمينة والسكريات عند السحور 

من أكثر األشياء المسببة لزيادة الوزن.

قلة الحركة بعد اإلفطار وعدم ممارسة التمارين الرياضية

زيادة الوزن في رمضان

تناول الطعام بكميات قليلة أثناء وجبة اإلفطار،  «
وال ضير من تقسيم وجبة اإلفطار إلى قسمين 

واحد قبل صالة المغرب يتضمن التمر والماء أو 
الحليب مع الشوربة وطبق خفيف من السلطة، 

وقسم آخر بعد صالة العشاء ويتضمن صنًفا 
واحًدا أو اثنين على األكثر من األطباق الرئيسية 

وبكميات قليلة.

أخذ الوقت الكافي في مضغ الطعام جيًدا قبل  «
بلعه لتجنب عسر الهضم واالنتفاخ والحموضة.

تجنب شرب الماء أثناء تناول الطعام لمنع  «
امتالء المعدة والتسبب بعسر الهضم، ويفضل 

تناول كوب من الماء قبل الطعام وكوب آخر بعد 
االنتهاء من الطعام لتسهيل عملية الهضم.

تجنب المشروبات الباردة أثناء وبعد تناول  «
الطعام كونها تخفف من نسبة العصارة 

الهضمية في المعدة وبالتالي تؤثر على كفاءة 
عملية الهضم.

اإلكثار من تناول الخضروات والفواكه أثناء وجبة  «
اإلفطار ووجبة السحور كونها غنية باأللياف 

الغذائية واألنزيمات التي تسهل حركة المعدة 
وتحفز عملية الهضم وتساعد في التخلص من 

الفضالت الموجودة في المعدة.

تجنب األطعمة الدسمة والوجبات السريعة  «
والمشروبات الغازية التي تزيد من حدة عسر 

الهضم.

تناول األطعمة التي تتناسب مع بعضها وتسهل  «
عملية الهضم، حيث إن بعض األطعمة قد 
تتعارض مع بعضها وتسبب عسر الهضم.

التوقف عن تناول الطعام عند الشعور بالراحة  «
وليس الشبع التام، لمنع إدخال المزيد من 
الطعام للمعدة والسماح لها بهضم ما تم 

تناوله.

تجنب التدخين بعد وجبة اإلفطار كونه يزيد من  «
حدة عسر الهضم في رمضان.

االبتعاد عن الكافيين بعد وجبة اإلفطار  «
كونه يزيد من حموضة المعدة ويؤدي لعسر 

الهضم واإلمساك في حال اإلفراط في 
تناوله.

ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية واإلكثار  «
من الحركة بعد وجبة اإلفطار، كون الخمول 
وقلة الحركة تزيد من أعراض عسر الهضم 

وتتسبب بالتلبك المعوي.

تناول وجبة خفيفة ومتوازنة على السحور  «
تحتوي على األطعمة التي تساعد على 

تنظيم الهضم مثل الزبادي.

تناول المشروبات الساخنة المصنوعة من  «
األعشاب الطبيعية مثل النعناع واليانسون 

والبابونج عند الشعور بعسر الهضم.

تجنب الخضروات النيئة التي تزيد من  «
مشكلة االنتفاخ وينصح بتناوله مسلوًقا أو 

مشويًّا.

االبتعاد عن الكافيين بعد وجبة اإلفطارتقسيم وجبة اإلفطار إلى قسمين

تجنب شرب الماء أثناء تناول الطعام لمنع امتالء المعدة 
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مــا إن يطــل هــال شــهر رمضــان المبــارك علــى المســلمين حتــى تعمهــم 
البركــة، وتغشــاهم الرحمــة، ويمألهــم التراحــم والتواصل فــي كل بقعة 

من بقاع األرض.

وخــال شــهر الرحمــة، تغمــر الرغبــة 
في إفطــار الصائمين قلــوب مايين 
المســلمين فــي كل أنحــاء المعمورة، 
ويتســابقون  يتزاحمــون  فتراهــم 
إلعداد موائد اإلفطار التي تســتقبل 
الســبيل،  وعابــر  والغريــب  الفقيــر 
خــال  البحريــن  مســاجد  وتمتلــئ 
إفطــار   “ بموائــد  الفضيــل  الشــهر 

األســرة  تحــرص  حيــث  صائــم” 
البحرينية وعلــى اختاف إمكاناتها 
المســاهمة بمــا تجــود بــه النفس من 
مــأكل وشــراب وهــذه عــادة قديمــة 
متوارثــة، وال تقــف المســاهمة عنــد 
مــن  الكثيــر  يقــوم  بــل  الحــد  هــذا 
تنظيــم  بعمليــة  البحرينــي  الشــباب 

الموائد واإلشراف عليها والتوزيع.

موائد إفطار صائم.. تمأل مساجد البحرين

17 مايو 2019 الجمعة
12 رمضان 1440
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اســتغل بعض صناع الدراما شــهرة 3 إعالميين ضمن الســياق 
الدرامــي لمجموعة أعمــال، ولعل الالفت أن تلك المشــاركة 
لم تكن مؤثرة في األحداث، ولم تضف شــيئا إلى رصيد هؤالء 
اإلعالميين، حيث ظهر شــريف عامر فــي الحلقة الثانية من 

مسلسل “فكرة بمليون جنيه” للفنان علي ربيع.
كمــا أطــل اإلعالمــي هشــام عاصــي، مذيــع ومقــدم برنامج 

“صباحــك مصــري”، على قناة إم بي ســي مصر 2، خــالل أحداث 
مسلسل “قابيل”.

 اضطــر المخرج محمد ســامي لعمل دوبــالج صوتي لبعض 
ا “ولــد الغالبة”،  المشــاهد في مسلســله المعــروض حاليًّ
بطولــة أحمــد الســقا ومحمد ممــدوح، وجاء القــرار بعد 
شــكاوى في الحلقات األولى من عــدم ظهور صوت بعض 
المشــاهد، وخاصة محمــد ممدوح أثنــاء انفعاالته أو رفع 

صوته. وخالل الحلقة الثامنة ظهر الدوبالج للمشاهد بشكل 
واضــح أثناء دخول أحمد الســقا إلى مكتب “ضاحــي” وتهديده 

بالقتل بالبندقية التي يحملها.

رصدت اللجنة الفنيــة التابعة للجنة الدرامــا بالمجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم، 4 مالحظات بمخالفات في الحلقة السادسة 
من مسلســل “زي الشــمس”، الذي تقــوم ببطولته الفنانة 
دينا الشــربيني، أبرزها مخالفة كود الطفل، وهي المخالفات 
التي قد تكون ســببًا في توقيع غرامــة على العمل، علمًا بأن 

المجلــس أعلن في وقٍت ســابق أن العقوبــات تتدرج وتصل 
لحد المنع من العــرض. وقالت اللجنة، أن هناك مالحظة تتعلق 

بعدم احترام القانون في مشهد فتح سيارة فريدة ألختها نور بشكٍل غير رسمي.

4 مالحظاتولد الغالبةشهرة 3 إعالميين

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الجمعة

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 39337733 الجفير

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة 38815000 

 مجلس الشيخ نواف بن ابراهيم بن حمد آل خليفة 36051182 جري الشيخ

 مجلس جمعة بن عبداهلل الرميحي 33325559 جو

 مجلس جميل الغناة 36685000 توبلي

 مجلس المرحوم حسن حيدر درويش 39678000 القضيبية

 مجلس الشيخ رضي الفردان 39193459 جدحفص

 مجلس علي الصايغ 33705887 الجنبية 

 مجلس المرحوم محمد علي الغسرة 36733988 بني جمرة

 مجلس الحاج االستاذ منصور بن ابراهيم آل عصفور 39666990 الدراز

 مجلس الحاج علي سلمان علي العصفور 39884662 الشاخورة

 مجلس ابناء المرحوم عيسى االسود 39455334 كرانة

 مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل 39660066 ابوصيبع 

 مجلس محمد صالح الدين وأخوانه 39409800 مقابه 

 مجلس عائلة الحواج 16160000 باربار 

 مجلس عائلة الغناه 36658000 بوغزال 

 مجلس المحافظة الشمالية 17796038 الجنبية 

 ديوانية صالح الشعباني 39690777 جد الحاج 

 مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

 مجلس الحاج جعفر محمد آل ضيف 39466688 دمستان

 مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو

 مجلس السيد أحمد بن محمد الزياني 39403009 المحرق

 مجلس منصور حسن بن رجب 36833358 الماحوز

 مجلس الشيخ جاسم المؤمن وإخوانه 39400944 النعيم 

 مجلس عائلة السّواد 39638884 سترة

 مجلس علي جعفر العرادي 39460876 عراد 

 مجلس عبدالعزيز السيد 39751221 عراد 

 مجلس علي عبدالعزيز العليوي 39666917 البسيتين 

 مجلس الحاج مجيد طاهر رضي 39665550 باربار 

 مجلس الحاج حبيب محمد كاظم 36655886 بوري

 مجلس الحاج محسن علي سبت 39641400 الشاخورة

 مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

 مجلس عبدالجليل سلمان خميس 39455898 عالي 

 مجلس المرحوم الحاج حسين علي العريبي 39442258 بوري 

 مجلس عبداهلل أحمد يوسف 39455481 بوري 

 مجلس حجي محمد حسن 39659130 بوري 

 مجلس فؤاد الكعبي 39621010 مدينة حمد

 مجلس الدكتور أحمد جاسم جمال 39660036 مدينة حمد

 مجلس الحاج علي الطويل 39666491 جدحفص 

 مجلس أبناء المرحوم محمد بن غانم السليطي 36840000 الرفاع الشرقي

 مجلس عبداهلل محمد القعود 39633622 الرفاع الشرقي

مجلس محمد الحوسني 39696004 الرفاع الشرقي 

 مجلس الشيخ يوسف الصديقي 39696604 الزالق 

 مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997 مدينة عيسى

ْتَر  “اللَُّهمَّ ارْزُْقِني ِفيِه الّسِ
َواْلَعَفاَف، َوأَْلِبْسِني ِفيِه 
ِلَباَس اْلُقُنوِع َو اْلَكَفاِف، 
ا أَْحَذُر  ِني ِفيِه ِممَّ َوَنّجِ
َوأََخاُف، ِبِعْصَمِتَك َيا 

ِعْصَمَة اْلَخاِئِفيَن”.

الليلة انطالق “صنع بشغف” السينمائية
تقديــم مجموعة من األفــالم الشــبابية وتكريمات ونجوم

طارق البحار

تنطلق الليلة الفعالية السينمائية البحرينية الشبابية “صنع بشغف” بتنظيم مركز عيسى الثقافي وبالتعاون مع شركة 
نوران بكتشــرز، في الســاعة 9 والنصف مســاء يوم الجمعة 17 مايو 2019، وتعد أمســية “صنع بشــغف” ليلة ســينمائية 
رمضانيــة يحتفــي فيهــا المركــز بصنــاع األفام الشــباب إيماًنا منه بدعــم الحركة الثقافيــة في البحريــن، إذ تتميز هذه 
الســنة بإطــاق المركــز مســابقة “الدعــم الفنــي إلنتاج األفــام” التي فــاز بها أربعة مخرجيــن بمنح مالية، والتي ســوف 
تدخل ضمن منافســات األمســية المجانية والمتاحة للجميع للحضور ودعم الســينما البحرينية وشبابها، وبحضور عدد 
من كبار األسماء السينمائية في البحرين والضيوف، حيث سيكرم الفنان قحطان القحطاني عن مسيرته السينمائية 
والفنية الطويلة وعطائه الكبير في مجال الفن البحريني والخليجي، ودعمه الدائم للفنانين، وإنتاجه األعمال الفنية 

الرائعة.

مجموعــة  الليلــة  يعــرض  وســوف 
فلــم  مثــل  المتميــزة  األعمــال  مــن 
المخــرج المبدع محمــد إبراهيم “بيت 
العصافيــر” وفلــم “ســما” للمخرج عمار 
زينل، فلم “نافذة” للمخرج أحمد أكبر، 
فلم “المصور” للمخرج محمد شــاهين، 
جــان  للمخــرج  كليــك”  “رايــت  فلــم 
البلوشــي، فلم “أمام النافــذة” للمخرج 
للمخــرج  “مربــع”  فلــم  مرســال،  حمــد 
يوســف مدني، فلــم “دائــرة” للمخرجة 
زينــب مرضــي، وفلــم “كيــف ُســرقت 

أحامي” للمخرجة زهرة شمس.
 وأكــد نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء 
المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي 
د. الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفة 
العام الماضي في ختام األمسية العام 
الماضــي بــأن غيــاب الفكــر التنويــري 
المســتنير وإهمــال أدواتــه، التــي مــن 
المجــال واســًعا  أتــاح  الســينما،  بينهــا 
للمتزمتيــن لبــث أفكارهم الخاوية من 
القيم النبيلة التي أصبحت مجتمعاتنا 
كقيــم  إليهــا،  الحاجــة  أمــس  فــي 
التسامح والتعايش اإلنساني، وصرح 
بــأن هــذه األمســية تشــهد علــى الغنى 
بــه  يمتــاز  الــذي  واإلبداعــي  الفكــري 

أبنــاء هذا الوطن الغالــي الذين حملوا 
لــواء نشــر ثقافتنــا الزاهيــة، داعًيا إلى 
رعاية هــذا الفن واالهتمام برواده من 
الشــباب إلنجــاز العطاء الفنــي الهادف 

ورســائله المشّرفة التي تعكس واقعنا 
الفعلــي وتغرس لــدى األجيال القادمة 

روح الوئام واالنتماء للوطن.
ســلمان  المخــرج  أشــار  جانبــه،  مــن   

نجــاح  إلــى  األمســية  مديــر  يوســف 
سلســلة فعاليات “صنع بشغف” مشيًدا 
التــي  والرعايــة  واالهتمــام  بالدعــم 
عيســى  مركــز  قبــل  مــن  بــه  تحظــى 
الثقافــي وعلــى رأســه د.الشــيخ خالــد 
نــوران  ودور  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن 
بكتشــرز فــي البحريــن ودعمهــا الكبير 

للسينما البحرينية والشباب المبدع.
 وتأتي هذه األمســية لتسليط الضوء 
الســينمائية  األفــام  صناعــة  علــى 
بالكفــاءات  واالحتفــاء  القصيــرة 
الفنيــة الصاعدة، وتشــجيًعا إلبداعات 
المجــال  فــي  البحرينييــن  الفنانيــن 
وتــم  محــاوره،  بمختلــف  الســينمائي 
تكريــم فــي األمســية العــام الماضــي 
وذلــك  الرويعــي،  جمعــان  المخــرج 
فــي  الكبيــرة  لمســاهمته  تقديــًرا 
البحرينيــة  والدرامــا  الســينما  مجــال 
نخبــة  تكريــم  تــم  كمــا  والخليجيــة، 
مــن المخرجيــن البحرينييــن الشــباب 
فــي  ســينمائية  بأفــام  المشــاركين 

األمسية.



كشــف خبــراء التغذيــة أن الصيــام يحمــي خاليــا الدمــاغ ويمكــن أن يقلــل مــن االكتئــاب 
والقلــق، وكذلــك خطــر اإلصابــة بالخــرف. كمــا وجــد الكثيــر مــن األشــخاص أن الصــوم 

الصحيح ساعدهم على حرق الدهون.
وفيما يلي 7 فوائد صحية تمتع الصائمين خالل شهر رمضان وما بعده:

تناول التمور

تعــد فاكهــة التمــر مــن أهــم مكونــات مائدة اإلفطــار خالل شــهر رمضــان الكريــم، وتتميز 
باحتوائهــا علــى األليــاف الضرورية لتحســين عملية الهضــم، كما تعتبر غنيــة بفيتامينات 

البوتاسيوم والمغنيسيوم.

تعزيز وظائف الدماغ

وجدت دراســة أجراها علماء أمريكيون أن التركيز الذهني المحقق خالل شــهر رمضان، 
يــؤدي إلــى إنتــاج الجســم للمزيــد مــن خاليــا الدمــاغ، وبالتالــي تحســين وظائــف المــخ. 
وبالمثــل، فــإن االنخفــاض الواضــح فــي كميــة هرمــون الكورتيــزول، الــذي تنتجــه الغــدة 
الكظرية، يؤدي إلى انخفاض مستويات التوتر بشكل كبير خالل شهر رمضان وما بعده.

االبتعاد عن العادات السيئة

يمتنــع المدخنــون عــن تعاطي الســجائر أثناء النهار خالل شــهر رمضان، ما يمنح الجســم 
القــدرة الكافيــة علــى التأقلم تدريجيا مع غياب التدخيــن، وبالتالي إمكانية التخلص من 

هذه العادة السيئة إلى األبد.

انخفاض الكوليسترول في الدم

نعلــم جميعــا أن فقــدان الوزن هو أحد النتائج المادية المحتملة للصيام في شــهر رمضان 
المبارك، ولكن مجموعة كاملة من التغييرات الصحية يمكن أن تحدث “خلف الكواليس”. 
ووجــد فريــق مــن أطباء القلب فــي دولة اإلمــارات أن الصائمين، يشــهدون انخفاضا في 
نســبة الكوليســترول فــي الدم، ما يقلل بشــكل كبيــر من خطر اإلصابة بأمــراض القلب أو 

الجلطة الدماغية.

الحد من الشهية المستمرة

يؤدي االمتناع عن تناول الطعام أثناء الصيام، إلى االنكماش التدريجي للمعدة، ما يعني 
أنك ستحتاج إلى تناول كميات أقل من الطعام للشعور باالمتالء.

tariq_albahhar

 يشارك الفنان الكوميدي أمين الصايغ في 
المســرحية الكوميديــة االجتماعية “عنتر 
مــو ابن شــداد” من إخــراج خالــد بوصخر 
ومشــاركة نخبة مــن الفنانين منهم الفنان 
ســعود الشويعي ومحمد طاحون ومحمد 
الصيرفــي والمذيــع عمــاد عبــدهللا، ومــن 
المؤمل أن تعرض المســرحية على خشبة 
مســرح الجامعــة الخليجيــة مــن أول أيام 
العيــد.  عــن هــذه المشــاركة قــال الصايــغ 
ا بالمشــاركة فــي  لـ”البالد”..أنــا ســعيد جــدًّ
إخوانــي  جانــب  إلــى  المســرحية  هــذه 
وزمالئــي الفنانين من البحرين والكويت، 

ترضــي  مســرحية  نقــدم  أن  أمــل  وكلنــا 
الجمهور وترســم البســمة على شفاه، وقد 
اعتــاد الجمهــور البحريني علــى مثل هذه 
النوعية من المســرحيات التي تعرض في 
موسم العيد، وكلما زاد عدد المسرحيات، 
فهذا دليل على نشاط الساحة وازدهارها، 
وأتمنــى أيًضا كل التوفيق والنجاح لبقية 

األعمال المسرحية التي تقدم.
مــو  “عنتــر  مســرحية  الصايــغ..  وأضــاف 
ابن شــداد” مســرحية كوميدية اجتماعية 
تطــرح العديــد مــن القضايــا االجتماعيــة 

والرسائل في قالب كوميدي متزن.

الصايغ مع “عنتر مو ابن شداد”

تحتفــل هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار 
خــالل شــهر رمضــان المبارك هــذا العام 
بمناســبة “القرقاعــون”، حيــث ســتقّدم 
للجمهــور فعاليــات متنوعــة علــى مدار 
اليــوم  مــن  تبــدأ  متتاليــة  ليــاٍل  ثــالث 
2019م  17مايــو  الموافــق  الجمعــة 
وتنتهــي يــوم األحــد الموافــق 19 مايو 
2019م، والدعــوة إلــى هــذه الفعاليــات 
عامــة.  وســيكون األطفــال وعائالتهــم 
مــع  موعــد  علــى  األولــى  الليلــة  فــي 
برنامــج حافــل يقام فــي متحف موقع 
قلعــة البحريــن ويبدأ في تمام الســاعة 
9:00 مســاًء. وخــالل األمســية ســتقام 
مســابقات متنوعــة للمشــاركين الصغار 
ترديــد  فــي  جماعيــة  مشــاركة  وســط 
األهازيج الشــعبية المصاحبة لمناســبة 
“القرقاعــون”. و” يــوم الســبت الموافق 
18 مايو في تمام الســاعة 9:00 مســاء 
أيًضــا، ولكــن تنتقــل إلــى بــاب البحرين 

حيــث يشــهد البــاب أجــواًء رمضانيــة 
مغايــرة لمــا يحتويــه البــاب من نشــاط 
متواصــل.  واقتصــادي  واجتماعــي 
الحــد”  شــباب  “دار  فرقــة  وســتحيي 
فقــرات  تقديــم  عبــر  الثانيــة  األمســية 
المرتبطــة  الشــعبية  للفنــون  متنوعــة 
أمــا  البحرينــي.   الشــعبي  بالمــوروث 
بمناســبة  الهيئــة  احتفــاالت  ختــام 

“القرقاعــون” فســتكون فــي “ســتوديو 
244” بمنتزه ومحمية دوحة عراد يوم 
األحد الموافق 19 مايو الحالي الساعة 
البحريــن  هيئــة  وتنــّوه  مســاًء.   9:00
للثقافــة واآلثــار أن التســجيل مطلــوب 
هــذه  فــي  للمشــاركة  مســبق  بشــكل 
الفعاليــة وذلــك عبــر موقــع الهيئة على 

culture.gov.bh اإلنترنت

مســـابقات متنوعـــة وورش للمشـــاركين الصغـــار
“الثقافة” تحتفل بالقرقاعون

صحتك مع الصوم

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ومــن المتعــارف فــي هــذا الشــهر الكريــم أن تكثــر األعمــال 
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانون بــأداء أدوار في الغالــب ما تكون بعيدة عن شــخصياتهم 
الحقيقيــة، إذ يجســدون أدوارا أخــرى عديــدة، وفــي العــادة تــدور فــي ذهن المشــاهد تســاؤالت 
عــن حياتهــم الطبيعيــة وكيــف يقضــون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعــض الفنانين 
البحرينييــن للتعــرف علــى حياتهــم اليوميــة فــي شــهر رمضــان الكريم وعــن كيفية قضاء الشــهر 
الكريم وما طقوســهم الخاصــة التي يتبعونها خالل 
الشــهر الفضيــل وما البرامج المفضلــة لهم بعيدا 
عن أجواء العمل والروتين باقي أشــهر الســنة، 
وهل كانت جديدة أم أنها اتت تواصال لعادات 
قديمــة تأصلــت فــي وجدانهم واســتمروا في 

تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

الكوميــدي  البحرينــي  الفنــان  يعبــر 
المتألــق الشــاب البســام علــي عــن ذلــك 
بقولــه: شــهر رمضــان اعــاده هللا علينــا 
شــهر مميز باجوائــه الرائعة التي تحمل 
خــالل  مــن  جميــال  اجتماعيــا  طابعــا 
علــى  واالهــل  االصدقــاء  مــع  التجمــع 
الوجبــات  وتنــاول  االفطــار  وجبــات 
التــي عادة مــا تكون مميزة وذات طابع 
موســمي جميــل في رمضان، وبالنســبة 
لــي احــب جميــع الوجبــات الرمضانيــة 
كممثليــن  الســفرة،  علــى  الموجــودة 
عــادة مــا تكــون لنــا اجــواء خاصــة في 
رمضان من خالل تواجدنا في المسرح 
الفطــر  عيــد  لمســرحيات  االســتعداد 
مــن بعــد صــالة التراويــح للفجــر اذ ال 
نتوقــف عــن عمــل )البروفات( وهــذا ما 
يختلــف فيــه الفنان عن باقــي الناس اذ 
يكــون تركيــز الفنــان فــي شــهر رمضان 

علــى اعمــال العيــد، وبالنســبة لالعمــال 
الفنيــة الرمضانيــة ال افضل مشــاهدتها 
فــي رمضــان واتــرك مشــاهدتها لما بعد 
الشــهر بتفرغ اكثر بسبب كثرة االعمال 
وعادة يكون تركيزي على االعمال ذات 

االصداء العالية.

 البسام علي

الفنان الكوميدي البسام علي

المكونات
عجينة الرافيولي

كوبان من الطحين لجميع االستعماالت

رشة ملح

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

بيضتان

1 ملعقة طعام ماء

حشوة الرافيولي

علبة جبن الريكوتا )8 أونصات(

علبة الجبن كريم )4 أونصات(

كوب من جبنة الموزاريال

كوب جبنة بروفولون مبشورة 

)اختياري(

بيضة

1 ملعقة شاي من البقدونس 

المجفف

صلصة البيستو ألفريدو

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

فصان مهروسان من الثوم

3 مالعق كبيرة من صلصة الريحان 

البيستو المحضرة

كوبان من الكريمة الثقيلة

كوب جبنة البارميزان المبشور

كوب صلصة الباستا الحمراء 

للدهن الرفيولي

بيضة

ملعقة طعام ماء

الخطوات

ضعي كومة الدقيق والملح مًعا على 

سطح العمل وشكلي بئًرا.

 أضيفي ملعقة صغيرة من زيت 

الزيتون، بيضتين وماء في وعاء. 

صبي نصف خليط البيض في البئر. 

ابدئي بخلط البيض بالدقيق بيد 

واحدة واستخدمي يدك األخرى 

للحفاظ على كومة الدقيق ثابتة. 

ُيضاف خليط البيض المتبقي 

وُيعجن وُيكّون العجين.

اعجني العجينة حتى تصبح ناعمة، 

من 8 إلى 10 دقائق، ثم أضيفي 

المزيد من الطحين إذا كانت العجينة 

شديدة اللزوجة. تكّوني العجينة في 

كرة ولفيها بإحكام بالبالستيك. 

ضعيها في الثالجة لمدة ساعة.

بينما تستريح العجينة، حضري 

حشوة الرافيولي. ُيمزج جبن 

الريكوتا، جبنة الكريمة، جبنة 

الموزاريال، جبنة البروفولوني، 

البيض، والبقدونس واخلطي جيًدا. 

ضعي الحشوة جانًبا.

سخني ملعقتين كبيرتين من 

زيت الزيتون في مقالة على نار 

متوسطة. أضيفي الثوم المهروس 

وصلصة البيستو واطهي المزيج 

لمدة دقيقة واحدة. اسكبي الكريما 

الثقيلة، وارفعي الحرارة إلى درجة 

عالية، واجعلي الصلصة تغلي. قللي 

الحرارة واتركيه على نار خفيفة لمدة 

5 دقائق.

 أضيفي جبنة البارميزان وحركي 

المزيج حتى يذوب الجبن. أخرجي 

المقالة من الحرارة حتى تدفئ.

في هذه األثناء، في قدر منفصل، 

قومي بتسخين صلصة الباستا على 

نار متوسطة إلى منخفضة.

سخني الفرن إلى 375 درجة 

فهرنهايت )190 درجة مئوية(. 

أضيفي البيض مع ملعقة كبيرة من 

الماء لعمل الدهان لمسح الرفيولي. 

قومي بفرد العجينة في صفائح 

رقيقة ال يزيد سمكها عن 1 ملم 

بشكل مستطيل ثم قطعي إلى 

مربعين متشابَهي الحجم. لتجميع 

الرافيولي امسحي بالفرشاة على 

العجينة األولى من خليط الدهان. 

بعد ذلك أضيفي خليطا من الحشوة 

بواسطة مالعق صغيرة بحوالي واحد 

سنتمتر عن بعضها البعض.

 غطي الحشوة بالعجينة الثانية، 

واضغطي الهواء من كل جزء من 

الحشوة. اضغطي بحزم حول 

الحشوة إلغالقها. 

قطعي الرافيولي الفردية بسكين.

 أغلقي الحواف جيدا.

املئي وعاًء كبيًرا بماء مملح قلياًل 

واتركيه حتى يغلي على نار عالية. 

أضيفي الرافيولي، واتركيه حتى 

الغليان.

 اطهي المزيج مع التحريك من حين 

آلخر حتى تطفو الرافيولي إلى األعلى 

ويصبح الحشو ساخًنا من 4 إلى 8 

دقائق، ثم صّفيه جيدا.

باستخدام ورقة الخبزعلى صينية 

الفرن، ضعي الرافيولي المطبوخ 

واخبزيه في الفرن المسخن حتى 

يصبح لونها بنيا، لحوالي 4 دقائق.

لتقديم الرافيولي يخلط مع صلصة 

الباستا والزبدة، ثم يضاف قليل من 

صلصة الكريمة.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

رافيولي
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محرر مسافات

علي حسين

الصيام... فوائد جمة

لرئيــس  النائــب األول  مــن  برعايــة 
مجلــس النواب “عبد النبي ســلمان” 
مســابقته  الريــف  مســرح  نظــم 
األولــى  الرمضانيــة  الثقافيــة 
للمســارح األهلية تحت شــعار “الفن 
ثقافــة” والتــي اشــترك فيهــا أربعــة 
من المســارح األهلية على مســتوى 
المملكــة، حيــث فــاز بالمركــز األول 
مســرح جلجامــش وحقــق مســرح 
أوال المركــز الثانــي فــي حين أحرز 
مســرح البيــادر المركــز الثالــث وقد 
تم تكريم جميع المسارح المشاركة 
مــن قبل اللجنــة المنظمة للمســابقة 
حمــزة  األســتاذ  يترأســها  والتــي 
محمــد والتــي احتــوت علــى لجنــة 
العالقــات  ولجنــة  األســئلة  إعــداد 
اإلنتــاج،  ولجنــة  واإلعــالم  العامــة 

األمســية  هــذه  صاحبــت  وقــد 
الفقــرات  مــن  الكثيــر  الرمضانيــة 
الســنوية  الرمضانيــة  الغبقــة  منهــا 
وجوائــز للحضــور، كمــا تــم تكريــم 
العامليــن فــي األنشــطة المســرحية 
وما تــم انجازه وتحقيقــه من لجنة 
المشــاريع الفنيــة حيــث تــم تكريــم 
بمســرحية  الخــاص  العمــل  طاقــم 
مهرجــان  فــي  المشــارك  المهاجــر 
طقــوس بالمملكــة األردنية، وطاقم 
الطابــق  ســكان  مســرحية  عمــل 
مهرجــان  فــي  المشــاركة  األرضــي 
البحريــن المســرحي األول، وكذلــك 
فــوز بعض أعضاء المســرح بجوائز 
الريــف  لمســرح  وإقليميــة  محليــة 
وذلــك مــن قبل مــن رئيــس مجلس 

اإلدارة األستاذ محمد منصور.  

“الريف” ينظم مسابقته الثقافية



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

طالب ماليزيون يرتلون القرآن خالل شهر رمضان 
المبارك في مدرسة دينية خارج بنتونج، بوالية 
باهانج القريبة من العاصمة كوااللمبور )أ ف ب(

صحيــح أن عمــل منظفــي الواجهــات الزجاجيــة لناطحــات الســحاب 
خطيــر، لكــن الــذي حــدث لعامليــن بهــذا المجال فــي واليــة أوكالهوما 

األميركية كان أكثر خطورة بكثير.

وأفادت وســائل إعالم أميركية أمس الخميس بأن العاملين كانا ينظفان 
أعلى برج ديفون، الذي يتكون من 50 طابقا، عندما خرجت المنصة التي 

كانا عليها عن السيطرة.
وأظهــرت لقطــات، التقط بعضها من مروحية وأخرى من األرض، المنصة 
وهــي تتأرجــح جيئــة وذهابــا في الســماء، وتصطــدم أحيانــا بالمبنى في 

قوة.
وخــالل ذلــك، حــاول الرجــالن التمســك بزوايــا المنصــة، حتــى ال يواجها 

خطر السقوط من ارتفاع شاهق يصل إلى نحو 150 مترا.
وقالــت الســلطات األميركيــة فــي أوكالهومــا إن الرجليــن كانــا في وضع 
خطيــر للغايــة، لكن فرق اإلنقاذ تمكنت من إخراجهما من هذا المأزق بعد 

جهود مضنية، دون أن يصابا بأذى.

“أرجوحة الرعب”.. صراع الحياة 
على ارتفاع شاهق

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

احتفلت باريس بالذكرى المائة والثالثين إلنشــاء برج إيفل الشــهير، بعرض مدهش 
لليزر يسترجع تاريخ المبنى الذي يعتبر من أبرز المعالم في أوروبا.

 وسيقوم البرج ببث عروض ليزر مدتها 12 
دقيقــة على الواجهة اليوم الجمعة، ويمكن 
األحيــاء  مــن  مجانــي  بشــكل  مشــاهدتها 
مالييــن   6 حوالــي  ويصعــد  المجــاورة.  
شــخص البرج، الذي يبلــغ ارتفاعه 300 متر 
كل عــام، باإلضافــة إلى الحشــود التي تأتي 

إللقــاء نظرة علــى تصميم غوســتاف إيفل، 
الــذي صمــم للمشــاركة فــي معــرض إكســبو 
1889 العالمي. وكان برج إيفل أطول نصب 
فــي العالم في ذلك الوقــت، وبفضل قواعد 
التخطيط الحضري الصارمة، ال يزال البرج 

يلوح في أفق باريس من مسافات عدة.

إيفل يبلغ 130 عاًما.. وباريس تحتفل بالليزر السنة الحادية عشرة - العدد 3867 
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أول امرأة تهبط على القمر في 2024
قالــت صحيفــة “ذا صــن” إن صعود أول امــرأة إلى القمر قد 
يحــدث خــالل الســنوات الخمســة المقبلــة، وذلــك بعد طلب 
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب زيــادة إنفاق إدارة 
الطيــران والفضــاء )ناســا( العــام القــادم بمقــدار 1.6 مليــار 
دوالر. ويأتــي طلــب اإلدارة األميركيــة؛ مــن أجــل الوفــاء 
بالهدف المعجل لوكالة “ناسا” بعودة األميركيين إلى سطح 

القمر بحلول العام 2024.

ووفــق مــا ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن وصول أول امرأة 
إلى القمر قد يحدث العام 2024، مضيفة أن “ناسا” سبق وأن 

وعدت بأخذ رائدة فضاء في رحلتها القمرية المقبلة.
وأوضــح المصــدر أن المشــروع اختيــر لــه اســم من األســاطير 
اليونانية، وهو “أرتميس”، الذي يحيل إلى اسم األخت التوأم 

ألبولو.
وكان “أبولــو” اســم برنامــج الهبــوط علــى ســطح القمــر التابــع 

لناسا في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
وعبر مدير ناســا، جيم بردنشــتاين، عن أمله في أن تلهم هذه 
“المهمة التاريخية” جيال جديدا من الشابات للعمل في مجال 

الفضاء.
وتابــع، خــالل حديثــه فــي قمــة “اإلنســان إلــى المريــخ” فــي 
واشــنطن “نحــن نســارع خطانا للوصــول إلى القمــر.. ال نمزح، 

نريد أن نكون هناك بحلول العام 2024”.
وأضــاف “علينــا أن نتعلــم كيــف نعيــش ونعمــل فــي عالم آخر 

لفترة طويلة من الزمن”.
وقال ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء اإلثنين 
“فــي عهــد إدارتــي، نحــن نعيــد ناســا إلــى العظمــة ونعــود إلى 

القمر، ثم المريخ”.

وأضاف “أقوم بتحديث ميزانيتي لتشمل 1.6 مليار دوالر  «
إضافية؛ حتى نتمكن من العودة إلى الفضاء بقوة”. 

وسوف ترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في 
السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دوالر.

عثــر أفراد عائلة مــن مدينة بنديغو بوالية 
فيكتوريــا األســترالية علــى قطعــة ذهبيــة 

يبلغ وزنها أكثر من نصف كيلوغرام.
رجــال  أن   ”News.com.au“ موقــع  وذكــر 
كان فــي نزهة ســير في ضواحــي المدينة، 
مــع ابنتيــه الصغيرتيــن وكلبــه الملقــب بـــ 
“المحظــوظ”، ولــم ينتبــه فــي البدايــة لدى 

مروره بجانب “حصاة غريبة”.
وقال األسترالي: “لقد مررت فعليا بالقرب 
مــن قطعــة الذهــب كمــا ركلــت ابنتــي هذه 
القطعــة بقدمها وســألتني هل هــذا ذهب؟ 

فأجبتها ليس مستبعدا”.

وأخذ أفراد العائلة قطعة الذهب إلى  «
المتجر، بعد انتهاء النزهة، فتبين 

أنها تزن 624 غراما. وعرضوها على 
خبراء في المعادن الثمينة فأكدوا 

لهم بأنها من الذهب ويبلغ سعرها 
تقريبا 24 ألف دوالر أميركي. وأشار 

رب العائلة إلى أن هذا الكنز جاءهم 
في الوقت المناسب؛ ألن األسرة 

تعاني من ضائقة مالية.

نزهة “تهدي” 
عائلة كنزا من 

الذهب
حــذر باحثــون من أن مادة تســتخدم في صناعة العلكة والمايونيــز، خطيرة للغاية وقد 

تؤدي إلى اإلصابة بسرطان األمعاء.

وتوصــل علمــاء من جامعة ســيدني األســترالية 
إلــى أن ثانــي أكســيد التيتانيــوم، والــذي يحمــل 
الرمز E171 على عبوات األغذية، ذو تأثير ضار 

للغاية على بكتيريا األمعاء الطبيعية.
وطبقا للدراســة، التي نشــرت نتائجها في مجلة 
فقــد  فئــران،  علــى  وأجريــت  التغذيــة”،  “أخبــار 
أثبتــت المــادة المذكــورة خطورتها فــي إضعاف 
والتســبب  الهضميــة،  القنــاة  وظائــف  بعــض 

بالتهابــات األمعــاء وحتــى الســرطان، وفــق مــا 
نقلت صحيفة “الصن” البريطانية. 

ويشيع استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم  «
بكميات كبيرة في أكثر من 900 منتج غذائي 

بما فيها معاجين األسنان والكريمات الواقية 
من أشعة الشمس، كما زاد استعمال في 
العقد الماضي باألغذية واألدوية رغم عدم 

وجود أدلة كافية على سالمته.

ذكر رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، خالل مقابلة تلفزيونية، أنه استخدم الكاميرا الرقمية 
والبريد اإللكتروني في ثمانينات القرن الماضي، ما أشعل شبكات التواصل االجتماعي.

والغريــب فــي التصريــح الســابق أن الكاميــرا 
يكونــا  لــم  اإللكترونــي  والبريــد  الرقميــة 
إنــه  مــودي  قــال  إذ  آنــذاك،  مســتخدمين 
اســتخدم الكاميــرا الرقميــة، ألول مــرة، فــي 
للسياســي  كلمــة  خــالل   ،1987-1988 العــام 
الهنــدي البــارز، يدعــى الل كريشــان أدفانــي. 
وأثارت التصريحات األخيرة موجة انتقادات 

واسعة عبر شبكات التواصل االجتماعي.

 إذ كتب العديد من المتابعين أن  «
أول كاميرا رقمية ظهرت في العالم 

هي “فوجي DS-1P”، وقد صنعت 
أول نسخة منها العام 1988، كما ذكر 

آخرون أن البريد اإللكتروني قد وصل 
للعامة في تسعينات القرن الماضي.

تحذير.. مادة خطيرة في العلكة تسبب السرطان

رئيس وزراء الهند يشعل شبكات التواصل

قالــت صحيفة “الغارديــان” البريطانية، أمس 
تعتــزم  اإليطاليــة  الحكومــة  إن  األربعــاء، 
منظمــات  بموجبــه  تغــرم  مرســوم  إصــدار 
إغاثيــة غيــر حكومية، عــن كل مهاجر، تنقذه 
تلك المنظمات من مياه المتوســط، ثم تجلبه 
إلــى األراضي اإليطاليــة. وأضافت الصحيفة 
أن الغرامــة عــن كل مهاجــر تتــراوح مــا بيــن 
منظمــات  واعتبــرت  يــورو.  و5500   3500
وزيــر  بــه  دفــع  الــذي  المرســوم  أن  إغاثــة 
الداخليــة اإليطالــي، ماتيــو ســالفيني، بمثابة 
إعــالن حــرب عليهــا، وهــي التــي تســعى إلى 
إنقــاذ األرواح فــي البحــر. وقالــت الصحيفــة 
مجلــس  إلــى  ســيقدم  األمــر  إن  البريطانيــة 
الــوزراء خــالل األيــام القليلــة المقبلــة، قبــل 
أن يطــرح علــى البرلمان اإليطالــي للتصويت 

عليه، حتى يصبح نافذا.

ويشمل المرسوم المقترح تعليق  «
الترخيص الممنوح للمنظمات 

اإلغاثية، لمدة تتراوح ما بين شهر 
وعام.

اتهامــات  األلمانــي  العــام  االدعــاء  وجــه 
لخمسة أشخاص بتهريب نساء تايلنديات 
فــي  العمــل  ألمانيــا وإجبارهــن علــى  إلــى 

شبكة للدعارة على مستوى البالد.
فرانكفــورت  فــي  العــام  المدعــي  وصــرح 
أربــع  أن  األربعــاء،  أمــس  بــادل،  ألكســندر 
أعمارهــن  تتــراوح  تايلنديــات  ســيدات 
بيــن 49 و51 و53 و60 عامــا وجهــت لهــن 
اتهامــات االتجــار بالجنــس وجلــب نســاء 
إلــى ألمانيا. كما وجه االتهــام ذاته أللماني 

يبلغ من العمر 60 عاًما.
يشار إلى أن الدعارة مشروعة في ألمانيا، 
رواتــب  يدفعــوا  لــم  بهــم  المشــتبه  لكــن 
مــن  وتهربــوا  للنســاء،  صحــي  تأميــن  أو 

الضرائب.

ويقول ممثلو االدعاء إنهم  «
اكتشفوا وجود 39 امرأة تم اإلتجار 

بهن بين عامي 2012 و2017، لكن 
من المرجح ان عدد النساء الالئي 

تم اإلتجار بهن أعلى بكثير.

إيطاليا.. “غرامة 
ضخمة” إلنقاذ أي 

مهاجر

ألمانيا.. اتهام 4 
سيدات بقضية 

“العبودية الجنسية”
قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال )األرنب(، للفنان األميركي جيف كونز، بيع في مزاد مقابل 

91.1 مليون دوالر في نيويورك، مسجال رقما قياسيا لعمل فنان ال يزال على قيد الحياة.

ويرجــع تاريــخ صنــع التمثــال إلى العــام 1986، 
وهــو من الصلب المصقول الذي ال يصدأ، ويبلغ 
طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر األعمال 
الفنية في القرن العشــرين. وقد بيع بسعر يزيد 

20 مليون دوالر عن الثمن المقدر قبل المزاد.
وقالــت كريســتيز، األربعــاء، إن هذا أعلى ســعر 

يجلبــه عمــل مــن صنــع فنــان علــى قيــد الحياة، 
متخطيــا الرقــم القياســي الــذي بيعت بــه لوحة 
)بورتريــه  هوكنــي  ديفيــد  البريطانــي  الرســام 
نوفمبــر  فــي  شــخصيتين(  مــع  مســبح  فنــان: 
الماضــي، وهــو 90.3 مليون دوالر. ولم يكشــف 

عن هوية مشتري تمثال )األرنب(.

بيع “أرنب بال وجه” بثمن قياسي

استقبل حاكم والية لويزيانا، بيلي نونغيسر، بطريقة فريدة من نوعها الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، لدى وصوله إلى الوالية. وكان نونغيسر، الذي ينتمي إلى 

الحزب الجمهوري الحاكم، يرتدي جوارب تظهر وجه الرئيس األميركي، أضاف أليها 
خصالت شعر مستعار تشبه شعر ترامب وعلقها في أعلى الجوارب. وقالت وسائل 

إعالم أميركية إن ترامب بدا “مستمتعا” بالمنظر الغريب. وفي لقطة وثقتها عدسات 
المصورين، مّد الحاكم قدمه ليظهر جانبا أكبر من “جوارب ترامب”، فيما أشار الرئيس 

األميركي إليها بإصبعه، واالبتسامة تعلو وجهي الرجلين.
التمثال الالمع يجسد أرنبا ضخما بال مالمح وجه

يأتي طلب إدارة ترامب من أجل الوفاء بالهدف المعجل لناسا
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