
اإلبقاء على المبنى المؤقت لـ “المحرق 
المركــزي” باإليجـارات الحاليــة

ســمو رئيس الوزراء: تطوير األســواق التقليدية والشعبية

افتتــح رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة أمس المجمع المركزي التجاري الجديد )ســوق 
المحرق المركزي(.

ووّجــه ســموه إلــى اإلبقــاء علــى المبنــى 
وبنفــس  المركــزي  للســوق  المؤقــت 
اإليجــارات الحاليــة لمــن رغب مــن الباعة 
فيــه، وأمر ســموه بإعادة تنظيــم المنطقة 
الســيارات  مواقــف  مــن  المزيــد  لتوفيــر 
التــي تخدم المرافــق التجارية والخدمية 
والتعليمية فيها وتسهل الحركة المرورية 

من وإلى منطقة السوق المركزي.

كما وّجه ســموه لبناء مزيد من المشــاريع 
وأهلهــا  المحــرق  تخــدم  التــي  التنمويــة 
وتســهم فــي تطويــر وتحســين الخدمات 
فيهــا  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 
للتخفيــف والتيســير والترفيــه عــن أهــل 

المحرق.
التــي  التفقديــة  الزيــارة  فــي  ذلــك  جــاء 
قــام بهــا ســموه لمنطقــة الســوق المركــزي 

بالمحرق صباح أمس.
 وأوضح سموه “أن مشروع تطوير سوق 
اهتمــام  ضمــن  يأتــي  المركــزي  المحــرق 
الحكومــة باألســواق التقليدية والمركزية 
تطويرهــا  علــى  والعمــل  والشــعبية 
وتحديثهــا بمــا يعّزز من دورها في خدمة 
الحركــة  وإنعــاش  الوطنــي  االقتصــاد 

التجارية في البالد”.

المنامة - بنا
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جاللة الملك يثني على التنسيق المشترك بين “الدفاع” واألجهزة األمنية
جاللة الملك 

يستقبل 
كبار ضباط 
قوة الدفاع 
والحرس 

الوطني ووزارة 
الداخلية وجهاز 

األمن الوطني

المنامة - بنا

أعــرب عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة عن 
فخره بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز األمن 
الوطنــي، شــاكرا مــا يبذلونــه من جهود كبيــرة مخلصة لحمايــة وحدتنا الوطنيــة وتطبيق 
القانــون، والــذود عــن المكتســبات واإلنجازات التي حققتهــا البحرين وشــعبها الكريم، كما 
أثنى جاللته على التنســيق والتعاون المشــترك بين قوة دفاع البحرين واألجهزة األمنية، 

معربا عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل البحرين جميعا. 
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المنامة - مودا مول

سمو رئيس الوزراء مفتتحا مجمع سوق المحرق المركزي

نقدر جهود “الدفاع” والحرس الوطني و ”الداخلية” 
و ”األمن الوطني” ونعتز بترابط أهل البحرين

03-02

05-04

المنامة - بنا

وعــدد  أكاديميــون  قــال 
المجالــس  أصحــاب  مــن 
األهليــة إن “جهــود رئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء 
الملكــي األميــر خليفــة بن 
فــي  خليفــة  آل  ســلمان 
المجال الصحي خصوصا 
ترتقــي  البحريــن  جعلــت 
عالًيا مع الدول المتقدمة، 
العالــم  الــذي جعــل  األمــر 
اإلنجــازات  بــكل  يعتــرف 
التي حققتها البحرين في 
مجــال الصحة خصوصا”. 
فــي  األكاديميــون  وأشــاد 
أنبــاء  لوكالــة  حديثهــم 
بالتكريــم  )بنــا(  البحريــن 
الذي ناله سموه من منظمة 

الصحة العالمية. 
وأكــدوا أن “تكريــم ســموه 
الصحــة  منظمــة  مــن 
العالميــة ليــس بغريب على 
كبيــر  قيــادي  ألنــه  ســموه؛ 
الحــرص  كل  ظــل حريًصــا 
اإلنجــازات  تحقيــق  علــى 

للمملكة”.

سمو األمير خليفة بن سلمان قائد عالمي
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صاحــب  األعلــى  القائــد  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي 
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  أمــس  الصخيــر  قصــر 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد 
آل خليفــة، ورئيــس الحــرس الوطني الفريق أول 
الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، و 
وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، ورئيس جهــاز األمن الوطني 
الفريــق عــادل الفاضــل، وكبــار ضبــاط قــوة دفاع 
الداخليــة  ووزارة  الوطنــي  والحــرس  البحريــن 
وجهــاز األمــن الوطنــي، الذيــن رفعــوا إلــى جالة 
الملــك أســمى آيــات التهانــي والتبريــك بمناســبة 
شــهر رمضــان المبــارك، ســائلين المولــى عز وجل 
أن يعيد هذا الشــهر الفضيل على جالته بموفور 
الصحــة والســعادة، وأن يحفــظ جالتــه ويرعــاه 
البحريــن  مملكــة  علــى  ويديــم  خطــاه  ويســدد 
وشــعبها الكريــم نعمــة األمــن واألمــان واالزدهــار 
لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي  والرخــاء 

الجالة.
المناســبة  بهــذه  التهانــي  الملــك  جالــة  وبادلهــم 
الكريمة، راجيا من هللا سبحانه وتعالى ان يعيدها 

على الجميع بوافر الخير والبركات والمسرات.
وأعــرب جالتــه عــن فخــره بجميع منتســبي قوة 
دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية 
وجهاز األمن الوطني، شاكرا ما يبذلونه من جهود 
كبيــرة مخلصة لحمايــة وحدتنا الوطنية وتطبيق 
القانون، والذود عن المكتســبات واإلنجازات التي 
حققتها البحرين وشعبها الكريم، كما أثنى جالته 
على التنســيق والتعاون المشــترك بيــن قوة دفاع 
البحريــن واألجهــزة األمنيــة، معربــا عــن اعتــزازه 
بترابط وتماســك أهل البحرين جميعا والنابع من 
وعيهــم بــأن المســؤولية مشــتركة فــي البنــاء مــن 

أجل نهضة الوطن وأمنه.

المنامة - بنا

فخورون بالجهود الكبيرة في حماية الوحــــــــــدة الوطنيـــة وتطبيـــــق القــانــون
جاللــة الملــك: نقــدر جهــود “الدفــاع” والحــرس الوطنــي و“الداخليــة” و“األمــن الوطنــي”
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نعتـــز بترابـــط وتماســـك أهل البحريـــن النابع من وعيهم بأن المســـؤولية مشـــتركة في البناء

اإلشادة بمشاركة 
“الدفاع” ضمن 
قوات التحالف 

العربي في 
“إعادة األمل”

جاللته يكلف 
الحضور نقل 

تحياته للرجال 
األشاوس في 
جاللة الملك مستقبال كبار ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز األمن الوطنيالداخل والخارج

وأشــاد جالته بمشــاركة قوة دفــاع البحرين 
النبيلــة والمتواصلــة ضمــن قــوات التحالــف 
بقيــادة  األمــل  إعــادة  عمليــة  فــي  العربــي 
المملكة العربية السعودية الشقيقة بشجاعة 
وعزيمــة صادقة وقوفًا مع العدل والشــرعية 
لإلرهــاب،  والتصــدي  الشــقيق  اليمــن  فــي 
عــن  الدفــاع  فــي  المســاهمة  شــرف  ونيــل 
أرض الحرميــن الشــريفين، وتقديــم اإلغاثــة 
اإلنســانية لألشــقاء فــي اليمــن العزيز، وكلف 
وتهانيــه  تحياتــه  بنقــل  الحضــور  جالتــه 
بهــذا الشــهر المبــارك للرجــال األشــاوس فــي 
مختلــف مواقع عملهم المشــرفة داخل الباد 
وخارجها، مبتهاً لله عز وجل في هذا الشهر 
بالرحمــة  البواســل  الوطــن  لشــهداء  الكريــم 

والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته.

المنامة - بناالمنامة - بنا

صــدر عن عاهل البــاد صاحب الجالة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مرســوم رقــم )39( لســنة 2019 بتنظيم 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، ومرســوم 
رقــم )40( لســنة 2019 بإعــادة تشــكيل 
للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 

والغاز.
وجــاء فــي المــادة األولى من المرســوم 
رقــم )39( لســنة 2019 أنــه تنظــم هيئة 

تنظيم سوق العمل، على النحو اآلتي:
مجلس اإلدارة، ويتبعه

الرئيــس التنفيــذي، وتتبعــه: أوالً: إدارة 
السياســات ومعلومــات الســوق. ثانًيــا: 

ثالًثــا:  والحمايــة.  التظلمــات  إدارة 
الرئيــس  نائــب  رابًعــا:  االتصــال.  إدارة 
التنفيــذي للمــوارد والخدمــات )بدرجــة 
وكيــل مســاعد(، وتتبعــه: إدارة الموارد 
المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة 
وإدارة  األعمــال،  أصحــاب  خدمــات 
الشــؤون  وإدارة  الوافديــن،  خدمــات 

القانونية.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  خامًســا: 
)بدرجــة  المعلومــات  ونظــم  للعمليــات 
وكيــل مســاعد(، وتتبعــه: إدارة معالجة 
والتطويــر،  التدقيــق  وإدارة  الطلبــات، 
نظــم  وإدارة  البرامــج،  تطويــر  وإدارة 

المعلومات، وإدارة حماية األجور.

سادًسا: نائب الرئيس التنفيذي للضبط 
مســاعد(،  وكيــل  )بدرجــة  القانونــي 
وإدارة  التراخيــص،  إدارة  وتتبعــه: 
التفتيــش  وإدارة  الوقائــي،  التفتيــش 

العمالي.
وجــاء فــي المــادة الثانية من المرســوم 
هــذا  أحــكام  يخالــف  نــص  كل  ُيلغــى 
المرســوم. وجــاء في المــادة الثالثة من 
المرســوم، علــى رئيس مجلــس الوزراء 
تنفيــذ أحــكام هذا المرســوم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 
الرســمية. وجــاء في المــادة األولى من 
المرســوم رقم )40( لســنة 2019 بإعادة 
تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة 

للنفط والغاز، وذلك على النحو اآلتي:
الهيئــة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  ُيعــاد 
برئاســة وزيــر  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة 
آل  خليفــة  بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط 
الشــيخ  مــن:  كل  وعضويــة  خليفــة، 
ســلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وخالد عمرو الرميحي، والشــيخ طارق 
هاشــم  وفايــز  خليفــة،  آل  محمــد  بــن 

السادة، وفيصل محمد المحروس.
وجــاء فــي المــادة الثانية من المرســوم 
علــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا المرســوم، 
وُيعمــل بــه من تاريــخ صدوره، وينشــر 

في الجريدة الرسمية.

صــادق عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، وأصــدر قانون رقم )8( لســنة 
2019 بشــأن تعديــل المــادة )11( مــن القانــون رقــم 
)58( لســنة 2006 بشــأن حماية المجتمع من األعمال 

اإلرهابية. جاء فيه: 
المادة األولى: ُيستبدل بنص المادة )11( من القانون 
رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن 

األعمال اإلرهابية، النص اآلتي:
مادة )11(: يعاقب بالســجن مدة ال تزيد على خمس 
ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألفــي دينار وال 
تزيد على خمسة آالف دينار كل من قام بأية وسيلة 
أو  التبريــر  أو  التعظيــم  أو  التمجيــد  أو  بالترويــج 
التحبيذ أو التشــجيع ألعمال تشــكل نشــاطا إرهابيا 

أو  المملكــة  داخــل  ذلــك  كان  ســواء  عليــه،  معاقبــا 
خارجها. ويعاقب بالســجن مــدة ال تزيد على خمس 
ســنوات كل مــن حــاز أو أحــرز بالــذات أو بالواســطة 
محــررا يتضمــن أيــا مــن األفعــال المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة الســابقة متــى كان ذلــك بقصــد التوزيــع 
أو إطــاع الغيــر عليــه، وكذلــك كل من حــاز أو أحرز 
بالــذات أو بالواســطة أيــة وســيلة من وســائل الطبع 
أو التسجيل أو العانية أيا كان نوعها، استعملت أو 
أعدت لاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل 

أو إذاعة أي من تلك األفعال.
المــادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، وُيعمــل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العاهل يصدق على تعديل قانون “الحماية من اإلرهاب”مرسومان لتنظيم “سوق العمل” وإعادة تشكيل “النفط والغاز”
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 افتتح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس 
المجمــع المركــزي التجــاري الجديــد )ســوق المحــرق المركــزي(، حيث وّجه ســموه إلى 
اإلبقاء على المبنى المؤقت للسوق المركزي وبنفس اإليجارات الحالية لمن رغب من 
الباعــة فيــه، وأمــر ســموه بإعادة تنظيم المنطقــة لتوفير مزيد من مواقف الســيارات 
التــي تخــدم المرافــق التجارية والخدميــة والتعليمية فيها وتســهل الحركة المرورية 
مــن وإلــى منطقة الســوق المركــزي، ووّجه ســموه لبناء مزيــد من المشــاريع التنموية 
التــي تخــدم المحرق وأهلها وتســهم في تطوير وتحســين الخدمــات الحكومية وغير 

الحكومية فيها للتخفيف والتيسير والترفيه عن أهل المحرق.

جــاء ذلــك فــي الزيــارة التفقديــة التي 
قام بها سموه لمنطقة السوق المركزي 

بالمحرق صباح أمس.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء “أن أهالــي محافظــة المحــرق 
هــذه  مثــل  يســتحقون  العريقــة 
التــي  الكبيــرة  التنمويــة  المشــروعات 
تسهم في تعزيز مظاهر النمو الحضري 
اســتراتيجية  مــن  بالمحافظــة كجــزء 
تنتهجهــا  التــي  والتعميــر  التطويــر 
عاهــل  لتوجيهــات  تنفيــذا  الحكومــة، 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
بــن عيســى آل خليفــة، لتنمية مختلف 
مــدن وقــرى المملكة، وتوفيــر مختلف 
يحتاجهــا  التــي  الخدميــة  المرافــق 

المواطنون”.
فــي  التوســع  “أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
الحديثــة  التجاريــة  األســواق  إقامــة 
والعصريــة يشــّكل أحد مظاهر النهضة 
التــي تشــهدها المملكــة، وأن الحكومة 
تنفذ اســتراتيجية شاملة لتطوير هذه 
األســواق في مختلف مناطق البحرين 
التــي  بالمرافــق والتســهيالت  ومدنهــا 

تجعلها أكثر جذًبا للمتسوقين”.
صاحــب  أكــد  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء حرص 
تطويــر  يكــون  أن  علــى  الحكومــة 
البحريــن  فــي  المركزيــة  األســواق 
مواكًبــا ومعــزًزا لحركة النمو والتوســع 
العمرانــي الذي تشــهده المملكة وملبًيا 
والمقيميــن  المواطنيــن  الحتياجــات 
بأعلــى مســتويات الجــودة والكفــاءة، 
وفــي الوقت ذاتــه داعًما لصغار التجار 

وأرزاقهــم، ومؤهــالً لفتــح آفاق أوســع 
أمام تشــجيع االستثمار لدفع وتنشيط 

الحركة التجارية في المملكة.
 وأوضــح ســموه “أن مشــروع تطويــر 
ســوق المحــرق المركــزي يأتــي ضمــن 
اهتمــام الحكومة باألســواق التقليدية 
علــى  والعمــل  والشــعبية  والمركزيــة 

مــن  يعــّزز  بمــا  وتحديثهــا  تطويرهــا 
دورهــا فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي 
وإنعاش الحركة التجارية في البالد”.

 واستمع صاحب السمو الملكي رئيس 
ســوق  افتتــاح  حفــل  خــالل  الــوزراء 
المحــرق المركــزي الجديــد إلــى شــرح 

مــن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
عن مراحل العمل بالمشــروع وأهميته 
تبــادل  كمــا  والتجاريــة،  االقتصاديــة 
تجــار  مــن  عــدد  مــع  الحديــث  ســموه 
الســوق عــن أنشــطتهم التجاريــة ومــا 

تقدمــه الحكومــة من تســهيالت لدعم 
القطاع الخاص.

 وأبدى ســموه إعجابه بســوق المحرق 
المركــزي فــي شــكله الجديــد وطــرازه 
مظاهــر  بيــن  يجمــع  الــذي  المعمــاري 
الحداثة وأصالة التراث الذي تتميز به 

مدينة المحرق، مشيًدا سموه بما شهده 
الســوق مــن نقلــة نوعيــة متميــزة فــي 
مستوى المرافق والتنظيم والخدمات 
المقدمــة لرواد الســوق والعاملين فيه، 
العصــر  متطلبــات  مــع  يتناســب  بمــا 
ويلبي تطلعات مرتادي السوق، ويوفر 

مختلف احتياجاتهم الضرورية.
 مــن جانبهــم، أعــرب عــدد مــن تجــار 
ســوق المحرق المركــزي واألهالي عن 
خالــص شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب 
الســمو الملكي رئيــس الوزراء على ما 
يوليه ســموه من رعايــة واهتمام بكل 
ما يســهم في تعزيز الحركة التجارية 
واالســتثمارية في البــالد بصفة عامة 
والمحــرق بصفــة خاصــة، معربين عن 
ســعادتهم بافتتاح السوق الذي سوف 
يشــكل نقلــة تنمويــة كبيــرة لمحافظة 

المحرق.
يشــار إلى أن مشــروع ســوق المحرق 
المركزي يشــمل سوًقا معاصًرا يشغله 
مجموعــة من الشــركات ومحالت بيع 
التجزئة، ويضم السوق نحو 61 محالً 
ــا، و24 محــالً لبيــع الخضروات،  تجاريًّ
و36 محــالً لبيــع اللحــوم، و42 محــالً 
أســواق  إلــى  إضافــة  األســماك،  لبيــع 
“اللولــو” التــي ستشــغل الطابــق األول 

بأكمله.
ويقام المشــروع على مساحة 28 ألف 
متــر مربــع وتزيــد بمقــدار 4 أضعــاف 
على مســاحة السوق المركزي القديم. 

يتكــون  الجديــد  الســوق  مبنــى  وأن 
3 طوابــق، طابــق تحــت أرضــي  مــن 
خصص لمواقف السيارات ويتسع لما 
ا  يقارب 180 سيارة، و61 محالً تجاريًّ
متعدد األغراض، وهايبر ماركت كبير 

بالطابق األول.

سمو رئيس الوزراء مفتتحا السوق المركزي بالمحرق

المنامة - بنا

سمـو رئيس الوزراء يوّجه لبنــاء مزيــــــــــد من المشاريع التنموية في المحرق
االقتصـــادي دورهـــا  لتعزيـــز  والشـــعبية  والمركزيـــة  التقليديـــة  األســـواق  ــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة تطويـــر  ــة يــســتــحــقــون الــمــشــروعــات ال ــق ــري ــع ــرق ال ــح ــم أهـــالـــي ال

اإلبقاء على 
المبنى المؤقت 

للسوق المركزي 
باإليجارات الحالية

توفير مزيد من 
المواقف وتسهيل 

حركة المرور من 
وإلى السوق

تعزيز مظاهر 
النمو الحضري 

بالمحافظة جزء من 
استراتيجية التطوير

التوسع في 
األسواق التجارية 

العصرية أحد 
مظاهر النهضة

استراتيجية شاملة 
لتطوير األسواق 

في مختلف 
المناطق والمدن
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دور بارز لسمو رئيس الوزراء في اإلنجازات التنموية

ــات” ــ ــواصـ ــ ــمـ ــ ــن وزيـــــــر “الـ ــ ــوه يـــتـــلـــقـــى تـــهـــنـــئـــة مـ ــ ــم ــ س

ـــر ـــادي كبي ـــة قي ـــر خليف ـــمو األمي ـــة: س ـــخصيات اجتماعي ـــون وش أكاديمي

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقية تهنئة من وزير المواصالت واالتصاالت كمال 
أحمد؛ وذلك بمناسبة تكريم سموه من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي. وفيما يلي نص البرقية:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يطيــب لــي يــا ســيدي أن أرفــع إلــى مقــام 
وعظيــم  التهانــي  أبلــغ  الكريــم  ســموكم 
مــن  بمناســبة تكريــم ســموكم  التبريــكات 
قبــل منظمة الصحــة العالمية كقائد عالمي 
مــن  نوعهــا  مــن  األولــى  هــي  ســابقة  فــي 
قبــل المنظمة، تأكيــًدا لدور ســموكم الرائد 
الداعــم لكل ما من شــأنه خدمة اإلنســانية 

بمــا  الصحــة  مســتويات  علــى  والحفــاظ 
يتــواءم مــع المرحلــة المقبلــة والتوجهــات 
الحديثــة التــي تتطلب أفضل الممارســات 

وأعلى المستويات.
وتعاونكــم  ســيدي  الراســخ  إيمانكــم  إن 
مــع مختلــف الجهــات العالميــة التــي تعنى 
بمقدراتــه  واالرتقــاء  اإلنســان  بخدمــة 
والخدمــات المقدمــة له لهو بمثابة نيشــان 
فخــر لنــا جميًعــا، ســاهم بشــكل كبيــر فــي 
تحقيق خطوات هامة في سبيل الحصول 
على الخدمات الصحية المتميزة واالرتقاء 

بالنظام الصحي بشكل عام.
ا  ســيدي أدعــو هللا لكم بطــول العمر، متمنيًّ
وأن  والعافيــة،  الصحــة  دوام  لســموكم 

يوفقكم دائًما إلى ما فيه الخير.
قــدوة  وللبحريــن  ورفعــة  ا  عــزًّ لنــا  دمتــم 

ورمًزا.
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

واالحترام،،،
المخلص لسموكم الكريم
كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت

قــال أكاديميــون وعــدد مــن أصحــاب المجالــس األهليــة إن “جهــود رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة في المجال الصحــي خصوصا قد جعلت 
البحريــن ترتقــي عالًيــا مــع الــدول المتقدمة األمر الذي جعــل العالم يعترف بــكل اإلنجازات 
التي حققتها البحرين في مجال الصحة خصوصا”. وأشاد األكاديميون في حديثهم لوكالة 

أنباء البحرين )بنا( بالتكريم الذي ناله سموه من منظمة الصحة العالمية.

وقــال نائب رئيــس جامعة البحريــن للبرامج 
األكاديميــة والدراســات العليــا وهيب الناصر 
“إن ســمو رئيس الوزراء قدم خدمات جليلة 
ســموه  جهــود  “إن  وللعالم”.وتابــع  للبحريــن 
فــي المجــال الصحي كثيرة وذات أثر واضح 
وملموس، مشيًرا إلى دور سموه في تشجيع 
البحــث العلمــي في مجــال الطــب، واهتمامه 
التــي  والموئــل  الحضريــة  بالتنميــة  الكبيــر 
خصــص لها جائزة عالميــة؛ فقد كان وما زال 
ســموه سنًدا لقائد المسيرة التنموية المباركة 
بقيــادة صاحــب الجاللة عاهل البــالد فعطاء 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خصب 

وكريم ومؤثر وفاعل”.
وأشــاد خبيــر التنميــة البشــرية زكريا خنجي 
بجهود صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
تطــور  مــن  البحريــن  إليــه  وصلــت  مــا  فــي 
وتقدم في ســائر المجــاالت، األمر الذي جعل 
العالــم يعتــرف بــكل اإلنجازات التــي حققتها 

البحرين في مجال الصحة بشكل خاص.
رئيــس  ســمو  ســيرة  يــدرس  “مــن  وأضــاف 
الــوزراء مــن ناحية إدارية وقيادية يكتشــف 
بالفعــل أن هذا الرجل يتمتــع بصفات قيادية 
ا يســتطيع مــن خاللهــا أن يديــر  عميقــة جــدًّ
أي مرفــق مهمــا كان حجمــه، بهــذه الحكمــة 
والموضوعيــة وهــذه الشــفافية اســتطاع أن 
يدير بها هذا الموقع في السنوات الماضية”.

وقالــت األكاديمية نجاح صنقور “إن صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة قامة وطنية شــامخة، هكــذا العظماء 
بناة اإلنســانية أينما وجدوا، تتحد سجاياهم 
النبيلــة بســماتهم الفريدة المحفــزة على بناء 
وطــن يســتظل الجميــع فــي ظاللــه الوارفــة 
بالتعاضــد مــع مختلــف األطيــاف والثقافات، 
الثــري  البحريــن  مجتمــع  لطبيعــة  انعــكاس 

بتعدده، وريادته الحضارية”.
أكاديميــة  قاســم  خليفــة  بثينــة  وأوضحــت 
وكاتبــة صحافيــة أن تكريــم صاحــب الســمو 
مــن  عالمــي  كقائــد  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
منظمــة الصحــة العالمية، تأكيد للــدور الكبير 
الــذي اضطلــع بــه وال يــزال خدمــة وتنفيــًذا 

للمسيرة التنموية الشاملة في البحرين”.
وقــال عبــدهللا باقــر صاحــب مجلــس بمدينة 
الرفــاع “إن اختيــار صاحــب الســمو الملكــي 
منظمــة  مــن  ــا  عالميًّ قائــًدا  الــوزراء  رئيــس 
لــدى  بمــا  واعتــزاز  فخــر  العالميــة،  الصحــة 
مملكتنــا الغاليــة مــن إنجازات نفاخــر بها بين 
األمــم، وبــال شــك هــو ليــس التكريــم األول 
وال األخيــر ألن ســموه حفظــه هللا قــد ارتقى 

بالبحرين في المجاالت كافة.
وأضــاف “إن تكريــم منظمة الصحــة العالمية 
ليــس بغريــب علــى ســموه، ذلــك ألنــه قيادي 
كبيــر ظــل حريًصــا كل الحرص علــى تحقيق 

اإلنجازات للبالد”.
مجلــس  صاحــب  خنجــي  محمــد  وعبــر 
بمدينــة حمــد عــن ســعادته بتكريــم منظمــة 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  العالميــة  الصحــة 
رئيــس الــوزراء. وأشــار إلــى أن ســموه مــن 
التــي ارتقــت بالبحريــن  الفــذة  الشــخصيات 

فبادله الشعب البحريني حبا بحب.
أما صاحب مجلــس الدوي بالمحرق إبراهيم 
الــدوي رفع التهانــي والتبريكات إلى صاحب 
بمناســبة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
ــا مــن منظمــة الصحــة  اختيــاره قائــًدا عالميًّ
العالميــة وتكريمه بحضــور ممثلي 190 دولة 
في جنيف، مؤكًدا أن األمير خليفة بن سلمان 
قائــد فــذ عانــق الســماء بإنجازاتــه وعطائــه 
وقيمه وشــيمه العربية األصلية ابن البحرين 
البار، الذي قدره العالم وأحب شعبه فأحبوه، 

وتســابق الباحثون وأصحــاب األقالم والفكر 
التــي  لتســجيل وتوثيــق مســيرته وســيرته 
تعتبــر مدرســة جامعة فــي القيــادة واإلدارة، 

ا وقويًما”. ُتمثل منهج حياة ثريًّ
وأشــار إلى “أن صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء 
صاحــب بصمــة تنمويــة كبيــرة التــي طوعت 
وواقــع  فــرص  إلــى  وتحويلهــا  التحديــات 

ملموس مزدهر”.
وقــال الناشــط االجتماعــي جاســم بوطبنيــة 
“باســمي  )عــراد(  بمنطقــة  مجلــس  صاحــب 
ونيابــة عــن جميــع اللجــان العاملــة بمجلــس 
والنســائية  الرجاليــة  بوطبنيــه  جاســم 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  نبــارك  والشــبابية 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة بمناســبة 
تكريمــه مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة 
مؤكــًدا  الصحــة،  مجــال  فــي  عالمــي  كقائــد 

أن التكريــم دليــل علــى كل مــا يقدمه ســموه 
فــي هذا المجــال باإلضافة لجميــع الخدمات 
ســمو  بعطــاء  مشــيًدا  األخــرى”،  اإلنســانية 
األميــر خليفــة بــن ســلمان الوافــر فــي تنميــة 

وازدهار البحرين.
وأكــد بوطبنيــة “أن مــا يقــوم بــه ســموه مــن 
دور إنســاني كبيــر جعــل المنظمــات الدوليــة 
المتخصصــة تعترف بجهود ســموه، ما يؤكد 
أن ســموه قائــد عالمــي وأن أدواره مشــهودة 

من قبل الجميع”.
جمعيــة  ورئيــس  مجلــس  صاحــب  وقــال 
الحكمــة للمتقاعدين ســعيد الســماك “ال شــك 
الشــخصيات  مــن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  أن 
البــارزة والمتميــزة علــى مســتوى العالم التي 
أثــرت بعطائهــا وقدمــت نمــاذج مهمــة علــى 
الصعيد التنموي اســتحق بها إشــادة وتكريم 

المؤسسات والمنظمات الدولية”.

سمو رئيس الوزراء
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الدفــاع الفريق الركن 
ا من قبل منظمة الصحة العالمية. وفيما يلي نص البرقية: عبدهللا النعيمي، بمناسبة اختيار سموه قائًدا عالميًّ

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا ورعاه 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى 
التهانــي  خالــص  الســامي  ســموكم  مقــام 
اختياركــم  بمناســبة  التبريــكات  وأطيــب 
كقائــد عالمــي فــي ســابقة تعــد األولــى من 

نوعها في تاريخ منظمة الصحة العالمية.
لمملكــة  نجاًحــا  يعــد  ســموكم  تكريــم  إن 
البحرين واهتمامكم وحرصكم الشــخصي 
نحــو  اإلنســان  بحقــوق  يتعلــق  مــا  بــكل 
داعًيــا  والرفــاه،  واألمــن  العــدل  مجتمــع 
هللا القديــر أن يمــن علــى ســموكم موفــور 
العمــر ويديــم  والســعادة وطــول  الصحــة 
علــى ســموكم المزيــد مــن التطــور والقــوة 

فــي ظــل قيــادة ســيدي حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظكم 

هللا ورعاكم. 
وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو بقبــول فائــق 

التحية واإلجالل واالحترام.
الفريق الركن وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

الدفــاع وزيــر  الــوزراء يتلقــى تهنئــة  رئيــس  ســمو 

تكريم سموه نجاح للبحرين
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
برقيــة شــكر جوابية من رئيــس جمهورية 
علــى  ردًا  صالــح،  برهــم  الشــقيق  العــراق 
برقيــة ســموه المعزيــة لــه بضحايــا حادث 
غــرق العبــارة األليــم في نهر دجلــة بمدينة 
الموصــل، أعــرب فيهــا عــن خالــص شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الصادقــة  ســموه  مشــاعر  علــى  الــوزراء 
النبيلة، متمنيًا لسمو رئيس الوزراء موفور 
الصحة والســعادة ولمملكة البحرين مزيدا 

من التقدم واالزدهار.

بعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولي 
النائــب األول  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
برقيتــي تعزية ومواســاة إلى ملــك ماليزيا 
الصديقة  جاللة السلطان عبدهللا السلطان 
أحمد شاه ضمنها سموهما خالص تعازيهما 
ومواســاتهما بوفــاة والــد جاللته الســلطان 
أحمــد شــاه، ســائلين المولــى العلــي القدير 
أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ومغفرته 
أهلــه  يلهــم  وأن  فســيح جناتــه،  ويســكنه 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
شكر  الرئيس العراقي

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهد يعزيان ملك ماليزيا

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة السفير الكويتي
تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، برقية تهنئة من ســفير دولة الكويت 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح؛ وذلك بمناسبة تكريم سموه من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد 

عالمي. وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يشــرفني أن أتقدم لســموكم بأســمى التهانــي والتبريكات 
بمناســبة قــرار منظمــة الصحــة العالميــة تكريــم ســموكم 
“كقائد عالمي” في ســابقة هي األولى في تاريخ المنظمة، 
وأن اختياركــم يمثــل مصدر فخــر واعتــزاز للجميع، وهذا 

االختيار قد جاء تكريما لجهودكم العظيمة التي تقومون 
بهــا في جميــع المجاالت عامة والصحية خاصة، ويجســد 
تقدير وثقة العالم لمبادراتكم االنسانية والتي تبوأ مملكة 

البحرين مكانة متقدمة بين بلدان العالم.
داعيــن المولــى العلــي القديــر أن يحفــظ ســموكم مــن كل 
وأن  والســعادة،  الصحــة  بموفــور  يمتعكــم  وأن  مكــروه، 
يســدد على طريق الخير خطاكم الســتكمال مسيرة الخير 

والعطاء لمملكة البحرين الغالية وشعبها الكريم.
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رفع محافظ المحرق ســلمان بن هندي باســمه وباســم أهالي المحرق أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات إلــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة بمناســبة إعــالن منظمــة الصحــة العالميــة تكريــم ســموه كقائــد 

عالمي في المجال الصحي.

 وأكــد محافــظ المحرق أن اختيار ســموه لم 
يكــن مفاجئــة فهــو قائــد بــارز علــى مختلــف 
األصعــدة ومثــل هــذه الجوائــز الدوليــة تبرز 
اســم مملكــة البحريــن وإنجازاتهــا، ومــا هــذا 
مــن  للعديــد  امتــداد  إال  والتكريــم  االختيــار 
الجوائــز العالميــة التــي حصــل ســموه عليهــا 
كجائــزة األهداف اإلنمائيــة لأللفية من األمم 
المتحــدة عــام 2010، ومنــح ســموه الجائــزة 
األوروبيــة للشــخصية العالمية فــي العالقات 
الدوليــة لعــام 2013، وغيرهــا الكثيــر، األمــر 
ســمو  لعطــاء  الدولــي  التقديــر  يؤكــد  الــذي 
رئيس الوزراء وإنجازات سموه الكبيرة على 

النطاق العالمي.

 كمــا نقــل بــن هنــدي شــكر وتقديــر وتحايــا 
أهالــي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها 
إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
المركــزي،  المحــرق  ســوق  افتتــاح  بمناســبة 
مؤكديــن أن هــذا المشــروع المهــم والحيــوي 
بــات واقًعــا ملموًســا بعــد توجيهــات ســموه 
قبل فترة قصيرة بإعادة بناء الســوق خدمة 

للمواطنين والمقيمين. 
شــكرها  ترفــع  المحــرق  أن  المحافــظ  وأكــد 
ومحبتهــا إلــى ســمو رئيــس الــوزراء علــى ما 
يتفّضــل بــه ســموه مــن مــكارم وتوجيهــات 
الوطــن  صالــح  فــي  تصــب  ومشــاريع 

والمواطنين.

محافظ وأهالي المحرق يهنئون سمو رئيس الوزراء

فؤاد فهد العطوان

خليفة بن سلمان.. هذا القائد العالمي مدرسة في كل شيء
يســتحق أمير اإلنســانية والحكمة والســالم رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة )الكنز الحقيقي( هــذا التكريــم الكبير من قبل 
منظمة الصحة العالمية )كقائد عالمي(، في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ 
المنظمــة، تأكيــًدا للــدور الــذي يقــوم بــه ســموه فــي تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن 

وخاصة المرتبطة باإلنسان.
 بــكل جــدارة واقتــدار يســتحق هــذا التكريــم الرفيــع ليتــوج دور ســموه الرائد في 
مجال الصحة نظير إســهامات ورؤى وأفكار ومبادرات ســموه العظيمة وما حققه 
مــن نجاحــات وإنجــازات للبحريــن ليجعلهــا نمــوذج لدول العالــم أجمــع، ولعّل هذا 
التكريــم هــو شــرف لنــا أجمعيــن بــأن تحظــى البحرين بإشــادة من منظمــة الصحة 
العالميــة إليمانهــا بــأن ســموه يؤمــن بالرســالة الســامية واإلنســانية التــي تحملهــا 
المنظمة للقطاع الصحي عبر تنفيذ توصياتها وفق خطط طموحة لتطوير القطاع 
الصحــي وتعزيــز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية. 
فلذلك منحت سموه ألنه يعتبر من قامة المتميزين الكبار ورقًما مميًزا بين األرقام 

العالمية بنشاط ودور سموكم الريادي في مجال الصحة.
خليفة اإلنسان...

 والــد الجميــع.. أب حنــون علــى أبنائــه وبناتــه البحرينييــن.. عطــوف يهفــو قلبــه 
علــى مســاعدة كل محتــاج يقصــده ولــه به معرفــة أو بدون ســابق معرفة، عاشــق 
للخير محبٌّ لعمله، ســابق إلى العطاء، إنســان لكل معنى كلمة إنســان، ال يتأخر عن 
تقديــم العــون ألي فرد أو جهة، يتميز بالبشاشــة في محياه مع الكبير والصغير مع 
ا..  المسؤول وغيره وذلك خالل لقاءاته المتعددة مع من يقابله ويسلم عليه رسميًّ
يتمتع بســعة صدر تتســع للجميع.. يتميز بســمو األخالق واالبتسامة التي ال تفارق 
وجهــه والمبتســم هــو محــل الترحيــب والتقديــر.. يحمل قلًبــا كبيًرا مفعًمــا بالحب 
والعطــف والحنــان. يعرفــه القاصــي قبــل الداني.. وال ينتظــر شــكًرا أو رّد الجميل، 
دائًما خليفة اإلنسان يحّتم عليه ضميره اإلنساني مساعدة أخيه اإلنسان والحرص 
على صحته.. ألن ســموه صديق للمرضى بنبل وأريحية فياضة بمســؤولية األمين 
لتقديــم أفضــل العالج لهم.. كلماته دائًما لهم بها عطف وشــفقة يعتصره األلم وهو 
يصــّور معانــاة إخوانــه وأخواتــه من أبنــاء هذا الوطــن المتالحــم المتكاتف ويقف 
بجانبهم ويخّفف عليهم معاناتهم وتوفير لهم سبل الراحة والرعاية الالزمة داخل 
المملكــة وخارجهــا ابتغــى األجــر من هللا عّز وجــّل.. لهذا نذر نفســه ووقته وجهده 
لهــذه المهمــة اإلنســانية إضافــة إلــى مهامــه الجليلة الكبــرى، كان ســموه دائًما على 
الوعــد والعهــد وفــي علــى كل مــا يســعد المواطــن ويأخــذ بيــده وخاصــة المرضى 
والمحتاجيــن، ولهــذا تكريــم ســموه من قبــل منظمة الصحــة العالمية لهــو اعتراف 
دولــي مهــم وشــهادة عالميــة بمــا حققتــه مملكــة البحرين بفضــل نهج ودعم ســمو 
رئيــس الــوزراء مــن إنجــازات في تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة فــي المجال 
الصحــي، وحــرص ســموه علــى ضمــان تطبيــق أفضــل المعاييــر الصحيــة وتقديــم 

مستويات عالية ومستدامة من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
سيدي صاحب السمو..

كالعــادة تســجل اســمك )نيابــة عنا أجمعيــن وعلى بلدنــا البحرين( بأحــرف من نور 
في التاريخ من خالل ســجالت العطاء والعمل اإلنســاني... ســموكم يســتحق لقب 
القائد العالمي عن جدارة.. ألنكم أحببتم الخير للناس فأحبوكم، تواضعتم للصغير 
والكبيــر فأســر حــب اآلخريــن لكم، وطالما أن ســموكم وأياديكــم البيضاء ممدودة 
في كل مكان في جميع بقاع العالم لترســموا الفرحة والبهجة على وجه الكثيرين 
وتجففــوا دمــوع وآالم آخريــن، عبر عنــوان حكمتكم وعطائكــم وتنميتكم وبنائكم 

لبلدكم وشعبكم الوفي.
سيدي صاحب السمو..

هــذا اإلنجــاز إضافــة للســجل الحافل الذي يزخر به ســموكم من إنجــازات إقليمية 
ودوليــة والعديــد مــن التكريمات والعديد مــن الجوائز المرموقــة األخرى في إطار 
الرؤيــة المتبصــرة لســموكم وبالــذات فــي االرتقــاء وتحديــث المقاييــس الصحيــة 
والرعائيــة فــي البــالد إلــى أعلــى المســتويات، وانعــكاس لمــا قمــت به ســموكم من 
تضحيــات وجهــد جبــار لجعل البحرين التي هــي بلد صغير في مســاحته لتتحّول 
إلــى بلــد كبيــر بعطائــه ومركز إنســاني عالمــي وواجهة لــكل العرب تحتضــن القمم 
ا على  الصحية العالمية، بل تكون في مصاف الدول المتقدمة لتحتل موقًعا رياديًّ

خريطة العمل اإلنساني والصحي والسياسي اإلقليمي والدولي.
سيدي صاحب السمو..

األلقــاب مهمــا تعــددت ال تصنع زعماء ولكن الشــخصيات العظيمــة المعطاءة التي 
تتمتــع بالحــب والتقدير واالحترام هــي التي تصنع األلقاب واألســماء والزعماء... 
مثــل ســموكم حفظكــم هللا ورعاكــم، الــذي إنجازاتــه شــاهده علــى وفائــه بالوعــد 
والصــدق واألمانــة باألفعــال وليــس باألقــوال، ولهــذا أنتــم يــا طويــل العمــر رجــل 
المبــادرات األول وقائــد وربــان الســفينة التــي كثيًرا مــا كانت األمــواج تتالطم بها 
ــا إال أنه بحكمة ســموكم ورؤيتكــم الثاقبة  ــا وخارجيًّ مــن كل حــدب وصــوب داخليًّ
وصلنا بها إلى بر األمان واالستقرار دون أية خسائر إيماًنا منه بأن مصلحة الوطن 
فــوق أي اعتبــار أو أيــة مصالح شــخصية ضيقة، في أحلك الظروف نجد ســموكم 
فارًسا شجاًعا يواجه الصعوبات واألزمات باللين قبل القوة وبالعطف قبل الحسم 
والشــدة فهــو مثــل أي أب حنــون حريص علــى بيته الكبير البحريــن... يخاف على 
أبنائه... رجل ملتزم يعفو عند المقدرة يذود عن بيته ضد كل معتد لحماية أبنائه.

سيدي صاحب السمو..
القائــد بوعلــي.. رجــل الصعــاب.. أنــت يــا طويــل العمر.. قائــد عالمي.. مدرســة في 
كل شــيء.. مدرســة فــي الكرم والجود والنبــل والطيب والمعروف.. ســتظل دوًما 
عظيًمــا يــا ســيدي.. ولذلــك تســتحق منــا التقديــر والحــب الكبيــر ألنك قائــد دورك 
مشــهود لــه فــي المبــادرات واألعمال اإلنســانية بشــهادة العالــم كله، أنــت يا طويل 

العمر الثروة البحرينية الحقيقية
والشــخصية العالميــة، بــل أحــد عظمــاء العالــم، الذيــن قدمــوا نهًجا أعلــى من قيم 
التســامح وتكريس الســالم ومد يد العون إلى المحتاجين ومؤازرتهم في الشدائد 
والمحــن دون نظــر لديــن أو جنــس أو عقيــدة أو لغــة أو قومية، أنــت ضربت أروع 
نمــوذج لقيــم التســامح ومــد يــد العــون إلــى المحتاجيــن ومؤازرتهــم في الشــدائد 
والمحن وكذلك في اإلخالص والحب للوطن واألمة العربية واإلسالمية وناصرت 
الحق والعدل في كل مكان.. ولذلك كانت مشاعر المواطنين والمقيمين في مملكة 
البحرين أو حتى خارجها تجاهك بهذا التكريم العظيم الجديد صادقة عّبروا عنها 

بدعواتهم الخالصة لله تعالى بأن يحفظ سموكم ترجمة لمكانتكم في قلوبهم.



أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة أن مملكــة البحرين تتمتع بثــروة من الكوادر 
الوطنية ذات الخبرات في المجاالت المختلفة والتي هي مصدر فخر واعتزاز للجميع.

الدائــم  اهتمامــه  إلــى  ســموه  وأشــار 
بمواصلة تطوير وتعزيز خبرات ومهارات 
هــذه الكــوادر مــن خــال االســتثمار فيهــا 
وخلــق الفــرص النوعية أمامهــا بما يحقق 
تطلعاتهــا وأهدافهــا، ويســهم فــي تحقيق 
النمــاء واالزدهار لمملكة البحرين في ظل 
المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة عاهل 
البــاد صاحــب الجالة الملــك الوالد حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، منوهــًا ســموه بمــا 
وصلــت إليــه المــرأة البحرينيــة مــن تقدم 
أصبحــت  حتــى  المســتويات  كل  علــى 
أنموذجــًا يحتــذى بــه عبر مــا حصدته من 
نجاحــات رفعــت بهــا اســم البحريــن فــي 

المحافل المختلفة.
وأوضــح ســموه أن كل هــذا تحقــق للمرأة 
بفضــل تنفيذ رؤى جالة الملك وترجمتها 
إلــى اســتراتيجيات وخطط بدعم مباشــر 
ورعايــة مســتمرة مــن قرينة عاهــل الباد 
رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة، ممــا جعــل المــرأة البحرينيــة 
المســتويات  علــى  مميــزة  مكانــة  تتبــوأ 
كافة، معربًا عــن تمنياته للمرأة البحرينية 
مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات التي ترســخ 
دورهــا على األصعــدة المختلفــة للوصول 

إلى األهداف التي يطمح لها الجميع.
وأشــار ســموه إلــى أن التحديــات الراهنــة 
ابتــكار  علــى  العمــل  اســتمرارية  تتطلــب 
المزيــد من الحلــول التي تصب في صالح 
الوطــن  علــى  بالنفــع  وتعــود  المواطنيــن، 
أن  ســموه  مؤكــدًا  وازدهــاره،  ونمائــه 
المملكــة أثبتــت مقدرتها فــي التغلب على 
التحديــات التي واجهتهــا بعزيمة وإصرار 
ماضيــة  وهــي  الجميــع،  تكاتــف  بفضــل 
قطاعاتهــا  تنميــة  نحــو  العمــل  لمواصلــة 
الحيويــة وتطويرهــا بأفضــل الممارســات 
مصــادر  وتنويــع  الحديثــة،  واألســاليب 
الوطنــي،  االقتصــاد  يرفــد  بمــا  الدخــل 
ويخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة 

للمملكة.
جــاء ذلــك لدى زيارة ســموه أمــس يرافقه 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة وســمو الشــيخ محمد بن سلمان بن 
حمد آل خليفة إلى مجلس الوجيه محمد 
عبــدهللا المناعــي، ومجلس عائلة إســحاق 
نجيبــي  يوســف  ومحمــد  عبدالرحمــن 
ومصطفــى عبداللطيــف فــي البيــت العــود 
للضيافــة الــذي تفضــل ســموه بافتتاحــه، 
والخزاعــي،  الجشــي  عائلتــي  ومجلــس 
عبدالكريــم  المرحــوم  أبنــاء  ومجلــس 

األنصــاري، حيــث نــوه ســموه إلــى أهميــة 
مجالس أهل البحرين ودورها في ترسيخ 
العــادات والتقاليــد وتعزيــز قيــم التواصل 
يجــب  مــا  وهــو  الجميــع  بيــن  والتآلــف 
المحافظة عليه وتوريثه لألجيال المقبلة.

تأميــن  اســتمرار  ضــرورة  ســموه  وأكــد 
خــال  مــن  القادمــة  األجيــال  مســتقبل 

تنويع الفرص والمصادر لحفظ واستدامة 
الموارد، وتعزيــز موارد الطاقة المتجددة، 
بالتشجيع على االستثمار في هذا المجال 

بما يسهم في خلق فرص واعدة.
الفتــًا ســموه إلــى أهميــة مواصلــة تعزيــز 
مفهــوم البيئــة الخضــراء والتشــجيع على 
للبيئــة  الصديقــة  التقنيــات  اســتخدام 

لحماية المــوارد الطبيعية والحفاظ عليها 
أهميــة  علــى  مؤكــدًا  القادمــة،  لألجيــال 
تحفيز مقومــات البيئة اإلبداعية وتمكين 
القــدرات الوطنية نحو صناعة المســتقبل 

المشرق ألبناء الوطن وألجياله.
المجالــس  أصحــاب  أعــرب  مــن جانبهــم، 
والحضــور عــن ســرورهم بزيــارة صاحــب 

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
بجهــود  واعتزازهــم  وتقديرهــم  الــوزراء 
لتعزيــز  البــارزة  وإســهاماته  ســموه 
مســتويات التنميــة في المملكــة مما يعود 
على الوطن والمواطنين بالخير والمردود 

الملموس على مختلف المستويات.

المنامة - بنا

تأمين مستقبل األجيال بتنويع الفرص والمصادر
ســمو ولي العهــد: تقــدم المــرأة على مختلــف المســتويات جعلهــا أنموذجــا يحتذى

... وسموه يزور مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم األنصاري

... وسموه يزور مجلس عائلتي الجشي و الخزاعي

سمو ولي العهد يزور مجلس الوجيه محمد عبدالله المناعي

رفــع الوجيــه محمــد إســحاق نيابــة عن جميــع أفراد العائلة أســمى آيــات الشــكر والعرفان إلى 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء على تفضل ســموه بافتتاح مجلس عائلة إســحاق عبدالرحمن 

ومحمد يوسف نجيبي ومصطفى عبداللطيف في البيت العود للضيافة.
وأكد أن تشريف سموه للمجلس هو مصدر فخر لكل أفراد العائلة، مشيدا بحرص سموه على 
التواصل مع كل أبناء البحرين كعادته السنوية من خال زيارة المجالس الرمضانية ترسيخا 
لعادات أهل البحرين، مســتذكرا عبارة المغفور له صاحب العظمة الشــيخ ســلمان بن حمد آل 
خليفة حاكم البحرين “مجالسنا مدارسنا” في ثنائه على الزيارات الطيبة التي يقوم بها سمو 

ولي العهد والتي يتطلع إليها الجميع.
ونــوه الوجيــه محمد إســحاق بــدور التواصل المجتمعي كســمة أساســية من ســمات المجتمع 
البحرينــي المتميــزة التي ورثناها عن األجداد واآلباء، والتي تســهم في توطيد العاقات بين 

أبناء المجتمع وتعزيز أواصر المحبة والتآلف بينهم.

الوجيه محمد إسحاق يشكر سمو ولي العهد الفتتاحه مجلس العائلة

07 local@albiladpress.com
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محمد بن مبارك يترأس اجتماع “األعلى للتعليم”
“التربية” هيكلة  إعــادة  بشأن  االستشارية  الشركة  مقترحات  مناقشة 

عقــد المجلــس األعلــى لتطويــر التعليم والتدريب اجتماعه الســابع والعشــرين برئاســة 
نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. 

العــرض  إلــى  باالســتماع  االجتمــاع  وبــدأ 
التفصيلــي الــذي قدمتــه الشــركة االستشــارية 
التربيــة  وزارة  هيكلــة  إعــادة  عــن  العالميــة 
والتعليــم، فــي ضــوء الدراســة التــي يقــوم بهــا 
فريــق عمــل الشــركة لهيكلــة الــوزارة الحاليــة، 
يحقــق  الــذي  التنظيمــي  الهيــكل  واقتــراح 
األهــداف التطويريــة التــي تمكــن الــوزارة مــن 
االرتقــاء بالتعليم في مراحلــه المختلفة، والتي 
تقوم على االستراتيجية طويلة المدى، وجودة 
اإلداريــة  والكفــاءة  المــدارس،  فــي  التحصيــل 
والرقابــة المســتقلة، مــع تأكيد أهميــة التواصل 
مــع قطاعــات المجتمع وتفــادي االزدواجية في 

أداء المهمات وتداخل المسؤوليات.
وفــي ضــوء مــا حظــي بــه التقريــر مــن نقــاش 
مــن المجلــس والموافقــة علــى مــا تضمنــه مــن 

خطــوات واقتراحات، اتخــذ المجلس عددًا من 
التوصيــات التــي مــن أهمهــا اســتمرار مناقشــة 
مــا تتقــدم بــه الشــركة االستشــارية المختصــة 
لارتقــاء  الــوزارة  هيكلــة  إلعــادة  اقتــراح  مــن 
بأدائهــا ضمــن الخطــة االســتراتيجية المقترحة 
والمواِكبة لرؤية مملكة البحرين 2030، وإعان 
الــوزارة عن وجود شــواغر بالتنســيق والتعاون 
مــع مجلــس الخدمــة المدنيــة، وتكليــف الوزارة 
لعدد من موظفيها للعمل مع الشــركة المختصة 
لتلقــي التدريــب واكتســاب الخبــرة، مــع تأكيــد 
المكلفــة  التوجيهيــة  اللجنــة  تشــكيل  أهميــة 
متابعــة توصيــات الشــركة االستشــارية بشــأن 

إعادة الهيكلة.
كمــا اســتمع المجلــس إلــى تقريــر عــن ســير العمــل 
فــي برامج التعليم المدرجة ضمــن اإلطار الموحد 

للبرامج الحكومية ذات األولوية، وتم التأكيد على 
الخطة التي وافق عليها المجلس بإعداد الدراســة 
عــن تقييــم مــدى االســتعداد للتطــور بتمويــل مــن 
صنــدوق العمــل )تمكيــن( فــي الجهــات التعليميــة 
البحريــن  وكليــة  البحريــن،  بوليتكنــك  وهــي: 
وجامعــة  العالــي،  التعليــم  ومجلــس  للمعلميــن، 

البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.

الــذي قدمــه  للعــرض  المجلــس  وبعــد اســتماع 
تــم  الــوزارة،  هيكلــة  إعــادة  عــن  العمــل  فريــق 
التأكيــد أن جــودة التعليم والتدريب في مملكة 
البحريــن ومواكبتهــا لمتطلبــات العصــر ومــا هو 
قائــم فــي الــدول المتقدمــة هــي مفتــاح التقدم 
لمــا للتعليــم مــن أهميــة فــي نمــاء الــدول وبناء 

مستقبل أجيالها القادمة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبــد هللا آل خليفــة، أمــس، وزيــر 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وتــم خــال اللقاء، بحث مجاالت التعاون والتنســيق باإلضافــة إلى عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك.

بحث التنسيق بين “الداخلية” و “المالية”

المنامة - وزارة الداخلية

الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
أول الشــيخ راشــد بن عبد هللا آل 
خليفة، صباح أمس، سفير مملكة 
لــدى المملكــة المتحــدة  البحريــن 
الشيخ فواز بن محمد آل خليفة.

فــواز،  بالشــيخ  الوزيــر  ورحــب   
مشــيًدا بــدور الســفارة فــي تعزيز 
أفضــل  وتقديــم  التعــاون  أوجــه 
الخدمــات لرعايــا مملكــة البحرين 

بالمملكة المتحدة.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وتــم 

برامج التعاون األمني بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة وفتح 
المرحلــة  خــال  جديــدة  آفــاق 
المقبلــة، وذلــك فــي إطــار العمــل 
التعــاون  عاقــات  تطويــر  علــى 
والتنسيق بين البلدين الصديقين.

البحريــن  مملكــة  ســفير  وأعــرب 
لــدى المملكــة المتحدة عن شــكره 
علــى  الداخليــة  لوزيــر  وتقديــره 
علــى  وحرصــه  الدائــم  تواصلــه 

تطوير التعاون المشترك.

استعراض التعاون األمني مع بريطانيا

الرفاع- قوة الدفاع

اســتقبل وزير شــؤون الدفــاع الفريق 
النعيمــي  حســن  بــن  عبــدهللا  الركــن 
صبــاح  العامــة  بالقيــادة  مكتبــه  فــي 
أمــس، المحلــق العســكري لجمهوريــة 
لــدى  المعتمــد  الشــعبية  بنغاديــش 
الكويــت  بدولــة  والمقيــم  المملكــة 
ســاجيرول  شــاه  العميــد  الشــقيقة 

اسام بمناسبة إنتهاء فترة عمله.
شــؤون  وزيــر  شــكر  اللقــاء  وخــال 

الدفــاع الملحــق العســكري لجمهورية 
جهــوده  علــى  الشــعبية  بنغاديــش 
الطيبــة التــي بذلها خال فتــرة عمله، 
والتــي أســهمت فــي تعزيــز عاقــات 
البلديــن  بيــن  المشــترك  التعــاون 

الصديقين.
حضر اللقــاء مدير التعاون العســكري 
هاشــم  محمــد  بحــري  الركــن  اللــواء 

السادة.

وزير الدفاع يودع ملحق بنغالديش

المنامة - بنا

اســتقبل وزير الديوان الملكي الشيخ 
بــن أحمــد آل خليفــة، والقائــد  خالــد 
المشــير  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام 
آل  أحمــد  بــن  الشــيخ خليفــة  الركــن 
رئيــس  نائــب  أمــس،  مســاء  خليفــة، 
بــن  خالــد  الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
العــام  واألميــن  خليفــة،  آل  عبــدهللا 
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 
الزيانــي،  عبداللطيــف  العربيــة 
وعــددا مــن المســؤولين وجموعــا من 
لتهنئتهــم  والمقيميــن،  المواطنيــن 
بحلــول شــهر رمضــان المبــارك، حيث 
قدمــوا لهمــا أصــدق التهانــي وأطيــب 

والتــي  المناســبة،  بهــذه  التبريــكات 
تأتي في إطار حرصهما على تكريس 
العادة الســنوية فــي التواصل وتأكيد 
عــادات المجتمــع البحرينــي األصيلــة 
في الشــهر الفضيل سائلين هللا العلي 
القديــر أن يعيــد هــذا الشــهر الفضيــل 
بالخير والبركات وصالح األعمال على 
الجميــع، وأن يمتــع هللا تعالــى الوطن 
باألمن واألمان والتطور الشامل الذي 
يعــود بالخيــر علــى الجميــع فــي ظــل 
القيــادة الحكيمــة لعاهل البــاد القائد 
األعلــى صاحــب الجالــة الملــك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

وزير الديوان الملكي والقائد العام 
يستقبالن نائب رئيس الوزراء وأمين 

“التعاون” ومسؤولين ومواطنين



رفع محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة إلى مقام عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة أســمى آيــات الشــكر والتقدير 
والعرفــان، إلتاحــة الفرصــة ألبنــاء شــعب البحرين للتشــرف بلقاء جاللته في هذا الشــهر 
الفضيــل، معربــا ســموه عن فخــره واعتزازه بهذا اللقاء العظيم والــذي يحمل بين طياته 

معاني الحب والوئام والرعاية بين جاللة الملك وأبناء مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى استقبال سمو المحافظ، عدًدا 
مــن وجهــاء وأعيــان المحافظــة الجنوبيــة 
بمجلس ســموه األســبوعي بالمحافظة، كما 
تقــدم ســموه نيابــة عــن أهالــي المحافظــة 
بأســمى آيــات التهاني والتبريكات بمناســبة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تكريــم 
الملكــي األميــر الوالــد خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة مــن منظمة الصحة العالمية باختيار 
اســتحقاق  مؤكــدا  عالميــا،  قائــدا  ســموه 
التكريم الذي جاء تتويجا لجهود الحكومة 
برئاســة ســمو رئيس الــوزراء والتــي أثبتت 

نجاحهــا فــي النهــوض بالصحــة فــي مملكة 
البحرين على مدى السنوات الماضية حتى 

يومنا هذا.
وأعرب ســموه عن شكره وتقديره لصاحب 
الســمو األميــر الوالــد رئيــس الــوزراء علــى 
المحافظــة،  ألهالــي  الخدمــات  كل  توفيــر 
منوهــًا بتوجيــه ســموه للجهــات الحكوميــة 
بمتابعة ســرعة تنفيذ مشــروع مركز مدينة 
خليفة الصحي ومشــروع قاعة الدور، األمر 
الــذي يعبــر بصــدق عن مــدى اهتمام ســموه 
بتحقيــق مزيــد مــن المكتســبات العمرانيــة 

للمحافظة الجنوبية.
المحافظــة  تشــرف  عــن  ســموه  وعبــر 
الجنوبيــة بالزيــارات الكريمة التــي يتفضل 
بهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد أل خليفة ولــي العهد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

إلــى مجالــس األهالــي، وحرص ســموه على 
تحقيــق مبــدأ التالحــم والتواصل مــع أبناء 
رمضــان  شــهر  خــالل  خاصــة  المحافظــة 

المبارك واالطمئنان على أحوالهم.
بــن  علــي  بــن  الشــيخ خليفــة  ســمو  وثمــن 
خليفــة آل خليفة الــدور البارز الذي تضطلع 

بــه األجهزة األمنية بالتعــاون مع المحافظة 
الجنوبيــة للحفــاظ على األمن واالســتقرار، 
مــن خــالل العمــل كفريــق واحد مــع إدارات 
او  تجــاوز  أي  لمواجهــة  الداخليــة  وزارة 
تنعــم  حتــى  والقوانيــن  لألنظمــة  مخالفــة 

المملكة باألمن واألمان المنشود

شــكرهم  عــن  الحضــور  عبــر  جهتهــم،  مــن 
المحافظــة  محافــظ  لســمو  وتقديرهــم 
للتواصــل  ســموه  حــرص  علــى  الجنوبيــة 
مــع أهالــي المحافظــة خــالل شــهر رمضان، 
مشــيدين بجهــود ســموه مــن اجل اإلســهام 

في تقدم ورفعة المحافظة الجنوبية.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال عدًدا من وجهاء وأعيان المحافظة بمجلس سموه األسبوعي

المنامة - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ الجنوبية يشكر العاهل إلتاحة الفرصة ألبناء الشعب للتشرف بلقائه
بالصحــة النهــوض  فــي  الحكومــة  لجهــود  تتويــج  الــوزراء  رئيــس  ســمو  تكريــم 

متابعة مستجدات مركز مدينة خليفة الصحي وقاعة الدور
المشــروعين فــي  لإلســراع  الــوزراء  رئيــس  ســمو  بتوجيــه  يشــيد  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو 

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، أمس، االجتماع 
التنســيقي مــع ممثلــي عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة لمتابعــة آخــر مســتجدات 
مشــروع مركــز مدينــة خليفــة الصحــي، ومشــروع قاعــة الــدور، بحضــور وكيــل شــؤون 
األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، والوكيل 
المســاعد لمشــاريع البناء والصيانة بالوزارة الشــيخ مشعل بن محمد آل خليفة، والوكيل 
المســاعد للمــوارد البشــرية بــوزارة الصحــة  فاطمــة األحمــد، ومديــر االتصال المؤسســي 
بشــركة نفط البحرين نواف الغانم، ورئيس إدارة الممتلكات والمشــتريات اإلدارية ببنك 

البحرين الوطني هيثم سيادي.

رئيــس  بتوجيــه  المحافــظ  ســمو  وأشــاد 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير الوالد 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لإلســراع فــي 
بمدينــة  الصحــي  المركــز  مشــروع  إقامــة 
خليفة وإنشاء صالة مناسبات ألهالي الدور 
والعمــل علــى إنجازهمــا فــي وقــت قياســي 
وتأكيــد  الجــودة،  مســتويات  أعلــى  ووفــق 
ســموه أن توفير أســباب االستقرار للمواطن 
ورفاهيتــه هو الهدف األســمى الذي تحرص 
عليه الحكومة في جميع برامجها التنموية.

مــدى  يعكــس  التوجيــه  أن  إلــى  وأشــار 
اهتمــام وحــرص ســموه على ضــرورة تلبية 
فــي  واألهالــي  المواطنيــن  احتياجــات 
إطــالق  خــالل  مــن  الجنوبيــة  المحافظــة 
المطلوبــة  وبالســرعة  والبرامــج  المشــاريع 
وعــدم التأخيــر فــي تنفيذهــا حفاظــا علــى 
مدينــة  أن  خصوصــا  المواطــن،  مصلحــة 
خليفــة تعتبر من المدن النموذجية الحديثة 
والتي تشهد طفرة عمرانية وإقامة مشاريع 

تنموية.

مــن  انطالقــا  أنــه  المحافــظ  ســمو  وأكــد 
دور المحافظــة فــي التواصــل مــع األهالــي 
والتنســيق  ورصــد طلباتهــم واحتياجاتهــم 
لتنفيــذ  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
ســرعة  علــى  والعمــل  الخدميــة  المشــاريع 
إنجازها فإن المحافظة مستمرة في متابعة 
مشــاريع البنيــة التحتيــة بمختلــف مناطــق 
الصحــة  فــي قطاعــات  المحافظــة، الســيما 
الــذي يوفــر  والتعليــم والرياضــة وبالشــكل 

التنميــة  جهــود  ويخــدم  الراحــة  للمواطــن. 
الشــاملة التي تشــهدها المحافظة في شتي 

المجاالت.
واســتمع ســموه إليجــاز شــامل مــن ممثلــي 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
الصحــة،  ووزارة  العمرانــي  والتخطيــط 
التفصيليــة،  للتصاميــم  عرضــا  تضمــن 
واإلجــراءات  المشــروعين  تنفيــذ  ومراحــل 
التمهيديــة التي تم اتخاذها من خالل طرح 

المناقصــات وتأهيــل المقاوليــن والشــركات 
االتصــال  مديــر  أبــدى  كمــا  االستشــارية، 
المؤسســي بشــركة نفــط البحريــن، ورئيــس 
إدارة الممتلكات والمشتريات اإلدارية ببنك 
البحريــن الوطنــي، اعتــزاز وفخــر الشــركات 
المشــاريع  بدعــم  الخاصــة  والمؤسســات 
الحيويــة فــي المحافظــة الجنوبيــة والتــي 
تســهم في بنــاء المجتمع وتنميتــه في كافة 
المجــاالت وذلــك انطالقــا مــن دورهــا الرائد 

في خدمة المجتمع.
وفــي ختــام االجتمــاع، أثنــى ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة ال خليفــة على 
الــوزارات  بــه  تضطلــع  الــذي  البــارز  الــدور 
والشــركات والمؤسسات الخاصة في مجال 
النجــاز  الجنوبيــة  المحافظــة  جهــود  دعــم 
المشــاريع الحيويــة واالرتقــاء بهــا بالفاعلية 
والســرعة المطلوبة وذلك تلبية الحتياجات 

أبناء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع التنسيقي مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة

سمو الشيخ خليفة بن علي يكّرم الفائزين بمسابقة “األسيان للقرآن”
أندونيســي وفلبينــي وتايلنــدي يحصــدون المراكــز الثالثــة األولــى مــن بيــن 24 مشــارًكا

أســفرت نتائج المســابقة األولى لجائزة القرآن الكريم لمجلس دول األســيان والبحرين، 
عــن فــوز المتســابق شــاهرون صالــح مــن دولــة أندونيســيا علــى المركــز األول، فيمــا حاز 
المتســابق محمــد بانغــالن من الفلبين المركز الثاني، وحاز المتســابق حســين ســاموه من 
مملكــة تايلنــد علــى المركــز الثالث.. وقد شــارك في المســابقة 6 دول هي ماليزيــا، تايلند، 

الفلبين، بروناي، أندونيسيا ومملكة البحرين الدولة المضيفة، بإجمالي 24 متسابًقا.

األســيان  دول  مجلــس  رئيــس  وأعــرب   
والبحرين الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة 
في الحفل الختامي للمسابقة عن بالغ شكره 
وتقديره إلى  محافظ الجنوبية  سمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة على 
رعايتــه وحضــوره لختــام “المســابقة األولى 
لجائزة القرآن الكريم لمجلس دول األســيان 
 والبحريــن” التــي نظمهــا المجلــس بالتعــاون 
مــع المحافظــة الجنوبيــة، فــي إطــار الدعــم 
 واالهتمام المستمر الذي يوليه الطرفان في 
مجال تحفيظ  وتجويد القران  الكريم ونشر 

علومه . 
 وألقــى الشــيخ دعيج  كلمة خــالل احتفالية 
التكريــم وتوزيــع الجوائــز أكــد فيهــا أهميــة 
هــذه المســابقة القرآنيــة األولــى التــي تعــزز 
مبــادئ  التعــاون بيــن مملكــة البحرين ودول 
القــرآن  إلــى نشــر علــوم  األســيان، وتهــدف 
الكريم وتجويده  بين فئات الشــباب والكبار 
مــن مســلمي الــدول المشــاركة، واالســتفادة 

هــذا  فــي  البحريــن  وعلمائهــا  خبــرات  مــن 
هــذه  مثــل  تنظيــم  أن  إلــى  الشــأن، مشــيًرا 
الفعاليــات له أطيب األثر في دعم  العالقات 
البلــدان،  البحريــن وهــذه  بيــن  االجتماعيــة 
خصوًصــا فــي شــهر رمضــان الفضيــل  شــهر 

القرآن الكريم   
ودور  أهميــة  علــى  دعيــج  الشــيخ  وشــّدد 
الشــراكة المجتمعيــة بيــن مؤسســات العمــل 
لتحقيــق  الرســمية  والمؤسســات  األهلــي 
 أهــداف التعــاون مــع البلدان الثقافية ونشــر 
األعمــال التــي تعــود باألثــر الحســن عليهــا.. 
وأكد ســعي مجلس دول  األسيان  والبحرين 
 إلــى مســاندة جهــود الحكومة فــي االهتمام 
بالقــرآن الكريــم، وتربيــة الناشــئة والشــباب 

على أخالقه  ومنهجه  القويم. 
 وتضمــن برنامج الحفل تــالوة آيات قرآنية 
كريمــة مــن قبــل المشــاركين فــي الجائــزة، 
بعــد ذلــك قــام ســمو الشــيخ خليفة بــن علي 
الفائزيــن  بتكريــم  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 

بالمراكــز األولى باإلضافــة إلى تكريم الرعاة 
والداعميــن للجائزة، وكذلــك لجان التحكيم 
ــا  والمنظميــن، مهنًئــا ســموه الفائزيــن، متمنيًّ
للجميــع التوفيــق والنجــاح فــي تنظيم مثل 

هذه الفعاليات والبرامج الدينية القيمة.
وفــي ختــام الحفــل، تســّلم ســمو المحافــظ 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  ــا  تذكاريًّ درًعــا 
مجلــس األســيان والبحريــن وذلــك تقديــًرا 
لجهــود ســموه في دعم البرامــج والفعاليات 

التي تشهدها المحافظة الجنوبية.
 وتأســس مجلــس دول األســيان والبحريــن 
فــي العــام 2017م، بهــدف التعريــف  بفــرص 

المتاحــة  فــي  المملكــة،  والعمــل   االســتثمار 
مثمــرة  اقتصاديــة  شــراكات  خلــق   علــى 
بيــن  الجانبيــن، وتقويــة  عالقــات الصداقــة 
والتفاهــم بيــن  الشــعب  البحرينــي وشــعوب 
 منظمة  األسيان، وتطوير  العالقات  التجارية 
والســياحية  والتجاريــة  واالقتصاديــة 
 والثقافيــة،  وتعزيــز  العالقــات المتبادلــة لمــا 
فيــه  منفعة البحرين  ودول  األســيان وزيادة 
حجــم  التبــادل  التجــاري،  وتشــجيع عالقات 
التعــاون بيــن  البحريــن  وهــذه البلــدان فــي 
 المجــاالت  االقتصادية  والتجارية على وجه 

 الخصوص . 

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية والشيخ دعيج بن عيسى متوسطين الفائزين في المسابقة
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هل لدينا فرع ألسواق ميدوي يف مودا مول؟

تابعونا عىل

١٨سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

كالنعم

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



أبــدى وزير األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
موافقته على مقترح المجلس بتركيب 
العــادات  تعكــس  تذكاريــة  نصــب 

والتقاليــد علــى 3 دوارات فــي الرفــاع 
الغربي.

عــدم  آخــر  ســياق  فــي  الوزيــر  وأكــد 
أرض  تخصيــص  علــى  اعتراضــه 

إلنشــاء مســجد ألهالــي منطقة إســكان 
خــاص  مرســى  وتوفيــر  الحنينييــة، 
بالزوارق واليخوت والبوانيش والسفن 

السياحية.

اشــاد رئيــس المجلــس البلــدي للمنطقــة الجنوبيــة ممثــل الدائــرة 
الثامنة بدر التميمي في جلسة المجلس البلدي أمس بقرار رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بإنشــاء وتشــكيل اللجنــة التنســيقية العليا بين المجالــس البلدية 

والوزارة المعنية.
وقال التميمي في الجلســة: قبل افتتاح اجتماع المجلس البلدي 
اليــوم وجــب علينــا أن نشــيد ونقــدر قــرار صاحب الســمو الملكي  
رئيس مجلس الوزراء، بشــأن إنشــاء وتشــكيل اللجنة التنسيقية 
العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية والتي والتي تؤكد 
اهتمام ســموه المعهود بدور المجالس البلدية وضرورة التنســيق 
علــى أعلــى مســتوى مــع الــوزارات المعنيــة ذات الصلــة، لتنفيــذ 
وتحقيــق طموحات المواطنين، مؤكدين أن ســمو رئيس الوزراء 
عودنــا دومــًا أن يكــون متابعــًا لــكل مــا من شــأنه تحقيــق وإنجاز 

المشاريع في ظل سرعة التنسيق والمتابعة.
مــع  البلديــة  المجالــس  بإشــراك  الســمو  قــرار صاحــب  وقــال إن 
الــوزارات فــي اللجنــة العليــا التنســيقية يمثــل دعمــا ومســاندة 
للمجالس البلدية في تعزيز مســيرتها ودورها في مواصلة نجاح 
مشــروع صاحــب الجاللــة الملــك للمجالــس البلديــة، وإن القــرار 

يأتي اليوم في ســياق رفع مســتوى التنسيق الحكومي والتعاون 
المشــترك لتطويــر اإلجــراءات إضافــة إلى وضع األوليــات لتنفيذ 
وتســريع وتيــرة العمــل إلنجــاز المشــاريع التــي قدمتهــا المجالس 
البلديــة والتنســيق مــن خــالل اللجنــة العليــا مــع الــوزارات للعمل 

سويًا لتنفيذ تطلعات الجميع لما فيه خير مملكتنا الغالية.

طالل عتيق وحزام الدوسري

الحنينيية  إسكان  ألهالي  مسجد  إلنشاء  أرض  تخصيص  ــاء “الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا”   ــش ــإن الــتــمــيــمــي يــشــيــد ب

قرار سمو رئيس الوزراء يدعم المجالس البلديةنصب تذكارية بـ 3 دوارات بالرفاع

بدر التميمي

local
@albiladpress.com إنشاء مسلخ حكومي للحوم بـ “الجنوبية”

ــم ــه ــول ــس ــال الــنــظــافــة وت ــمـ الـــبـــلـــديـــون يــشــكــون إهـــمـــال عـ
مرر مجلس بلدي الجنوبية مقترحًا بإنشاء مسلخ رسمي حكومي معتمد بالمحافظة.

 وقبــل التصويــت، قــال رئيــس مجلس بلدي 
الجنوبيــة بــدر التميمــي إن وجــود المســالخ 
العشــوائية تضــر بصحــة المســتهلكين؛ لعدم 
ومنظــم  متخصــص  لحــوم  مســلخ  وجــود 

ومعتمد في المنطقة الجنوبية.
وأشــار إلــى أن المســلخ مــن شــأنه أن يوفــر 
للمواطنيــن والمقيميــن كميــات مــن اللحــوم 
الالزمــة والكافيــة ســواء فــي األيــام العادية 
الــزواج  وحفــالت  كاألعيــاد  المناســبات  أو 

وغيرها.
أو  حكومــي  مســلخ  توفيــر  أن  إلــى  ولفــت 
تحــت إشــراف حكومــي مــن شــأنه أن يحــد 
من انتشــار المســالخ العشــوائية التي تسبب 
فرصــة  ســيوفر  كمــا  للمســتهلكين،  ازعاجــًا 
البحرينييــن  والقصابيــن  الماشــية  لتجــار 
آمنــة  بيئــة  فــي  وبيعهــا  لحومهــم  لعــرض 

ومناسبة وصحية.

القــالف  إيمــان  البلديــة  شــكت  ذلــك،  إلــى 
األولــى  الدائــرة  منــه  تعانــي  الــذي  اإلهمــال 
مــن المحافظــة الجنوبيــة من حيث مســتوى 

النظافة.
شــرك  المجلــس  مناقشــة  لــدى  ذلــك  جــاء 
النظافــة حــول آلية العمل ومســتوى النظافة 
بالمحافظــة بحضور مســؤولين عن الشــركة، 
حيــث اســتعرض مديــر العمليات في الشــرك 
ياســين البهلوانا تقريرا عــن كمية المخلفات، 
وفتــرات العمــل وعدد المديرين والمشــرفين 
والمفتشــين والعمــال والســائقين الموزعيــن 

في أرجاء المحافظة.
عمــال  “إن  إبراهيــم  عبــدهللا  البلــدي  وقــال 
النظافــة يتســولون وســط األحياء الســكنية 
ويزداد تســولهم عند إشــارات المرور مما قد 

يسبب حوداث مرورية”.
وشــكا البلدي عمرعبدالرحمن إهمال الشركة 

الفتــرة  فــي  خصوصــا  القمامــة  وتكــدس 
المسائية بالدائرة الرابعة. 

أهالــي  انزعــاج  البلــدي طــالل عتيــق  ونقــل 
الدائرة الثامنة من أسلوب جر عمال النظافة 
أثنــاء  الســكينة  األحيــاء  وســط  للحاويــات 

عملية التنظيف في ساعات الفجر األولى.

البلــدي  المجلــس  رئيــس  نائــب  وانتقــد 
أعضــاء  وجــود  عــدم  محمــد  عبداللطيــف 
اجتماعــات  فــي  دوريــة  بصفتــه  الشــركة 
المجلــس، واعتمــاد سياســية العامــل الواحد 
فــي المجمــع الواحــد ونقــص الحاويــات عند 

العمارات.

ممثلو شركة النظافة لدى حضورهم االجتماع

إلغاء المناقصات الزمنية بمشروع الترميم
ــار ــن دي  1000 ــى  ــ إل األمـــطـــار  عـــــوازل  ــاق  ــق ــح ــت اس ــف  ــق س ــع  ــ رف

وافق مجلس بلدي الجنوبية على مقترح يقضي بإلغاء أســلوب المناقصات الزمنية 
في مشروع تنمية المدن والقرى )الترميم(.

وبــرر المجلس مقترحه بســبب تراجع مســتوى 
اإلنجــاز إلــى نحــو النصــف، إلــى جانــب تدنــي 
ســرعة العمــل إذ لــم يتعــد معــدل اإلنجــاز فــي 
عاميــن ســوى منزلين، في الوقــت الذي لم يكن 

يقل فيه معدل اإلنجاز في أسلوب المناقصات 
الداخلية عن 80 منزالً.

وأكــد أن أكبر المتضررين من ذلك هو المواطن 
الترميــم  بســبب شــح كميــة األعمــال وعمليــة 

التــي ال تفــي بالحاجــة، باإلضافــة لفتــرة طــول 
فتــرة االنتظــار لعملية الترميــم ضمن المناقصة 

الزمنية.
مــن جهــة أخــرى، مــرر المجلــس مقترحــًا برفــع 
ســقف رواتب المســتحقين من عــوازل األمطار 
إلى 1000 دينار بدال من 600 دينار، تماشيا مع 

غــالء األســعار والتغيــر الحاصــل في المســتوى 
المعيشي للمواطنين.

كمــا وافــق المجلــس علــى مقتــرح يدعــو إلــى 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  اســتفادة 
والحصــى  الرمــل  مــن  العمرانــي  والتخطيــط 

الناتج عن أعمال الحفريات.

منصة رئاسة المجلس

وافق مجلس بلدي الجنوبية خالل اجتماعه االعتيادي العاشر على تخصيص جزء من أرض 
تقع على شارع الدوحة بمدينة عيسى لعمل صالة مناسبات متعددة االستخدام.
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بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  يســجل  لــم 
الجنوبية االعتيادي العاشــر من الدور 
األول في الفصل التشــريعي الخامس 

أي غائب أو معتذر.

تغطية االجتماع: المتدرب محمد 
زين الدين

ال غياب أو اعتذار

أوصت اللجنة االستشارية لإلطار الوطني 
للمؤهــالت بهيئة جــودة التعليم والتدريب 
بإدراج مؤسسة للتدريب المهني، وتسكين 
 3 منهــا  ومهنيــة،  أكاديميــة  مؤهــالت   6
مؤهــالت أكاديميــة تقــدم فــي مؤسســتين 
للتعليــم العالــي، و3 مؤهــالت مهنيــة تقدم 
في مؤسستين للتدريب المهني في مملكة 
ومعاييــر  شــروط  الســتيفائها  البحريــن، 
التســكين علــى اإلطــار، كما أوصــت اللجنة 
أيًضــا بإســناد مؤهليــن أجنبييــن يطرحــان 
مــن جانــب جهتيــن مانحتيــن للمؤهــالت، 
للتعليــم  مؤسســة  فــي  تقديمهمــا  ويتــم 
المهنــي،  للتدريــب  ومؤسســة  العالــي، 

تزاوالن عملهما في البحرين.
جــاء ذلــك خــالل االجتمــاع الــدوري للجنة 

األحــد  يــوم  عقــد  والــذي  االستشــارية، 
التنفيــذي  الرئيــس  برئاســة  الماضــي، 
والتدريــب جواهــر  التعليــم  جــودة  لهيئــة 

المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وأشــارت المضحكــي إلــى أن هيئــة جــودة 
اإلطــار  ومشــروع  والتدريــب،  التعليــم 
رؤيــة واضحــة  نتــاج  للمؤهــالت  الوطنــي 
مــن جانــب الحكومــة، التــي تؤمــن بأهمية 
األساســية،  التعليــم  مخرجــات  تحســين 

التعليــم  مخرجــات  بيــن  والمواءمــة 
واحتياجــات ســوق العمــل، وإعــداد جيــل 
العمــل،  ســوق  معتــرك  دخــول  علــى  قــادر 
وقــادر علــى التكيــف مع تقلباته المســتمرة 
سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، 
وريــادة  االبتــكار  ثقافــة  ودعــم  وتعزيــز 
علــى  التعــرف  فــي  والمســاهمة  األعمــال، 
بكافــة  ودعمهــا  والمواهــب  الكفــاءات 

الوسائل والسبل المتاحة.

جــددت مجموعــة من خريجي تخصــص التمريض )دفعة 2015( مــن كلية العلوم 
الصحيــة والكليــة الملكيــة األيرلنديــة للجراحيــن مطالبتهــا بتســريع إجــراءات 

توظيفها بوزارة الصحة بعد إتمامها جميع متطلبات التوظيف.

وقــال الخريجون الذيــن التقتهم “البالد” 
إنهــم أتموا جميــع فحوصات واختبارات 
العقــود  توقيــع  فيهــا  بمــا  التوظيــف 
يتــم  لــم  أنــه  إال  الماضــي،  أكتوبــر  منــذ 

استدعاؤهم للعمل حتى اللحظة.
دأبــوا علــى مراجعــة  أنهــم  إلــى  ولفتــوا 
بــوزارة  المــوارد البشــرية  كل مــن إدارة 
الصحــة وديــوان الخدمــة المدنية طوال 
الفترة الماضية؛ لالستعالم حول أسباب 
كل  أن  إال  للوظيفــة،  اســتدعائهم  تأخــر 
جهــة منهما كانت تدعــي أن األخرى هي 

المعنية باألمر.
وذكــر الخريجــون أن الــوزارة اســتدعت 

فــي  و2017،   2016 دفعــات  خريجــي 
اســتدعاؤهم  فيــه  تأخــر  الــذي  الوقــت 
للعمل رغم مرور نحو 7 أشهر على توقيع 
العقود وإتمام متطلبات التوظيف كافة.
وبينــوا أن هــذا التأخيــر أدى إلــى انتهــاء 
تتطلبهــا  التــي  الفحوصــات  صالحيــة 
الوظيفــة، وانتهــاء مــدة رخصــة مزاولــة 
المهنــة، األمــر الــذي ســيحملهم التزامات 
ماليــة فــي حــال عــدم مزاولتهــم العمــل، 
العمــل  فيــه  يتطلــب  الــذي  الوقــت  فــي 
الجهــة  موافقــة  الخــاص  القطــاع  فــي 
الحكومية؛ وذلك لتالفي تحمل غرامات 

عدم تجديد الرخصة.

التعليم بجودة  للمؤهالت  الوطني  لإلطار  االستشارية  اللجنة  بتوصية  المهنة ومزاولة  “الصحة”  بـ  توظيفهم  فحوصات  صالحية  انتهت 

إدراج مؤسسة للتدريب وتسكين 6 مؤهالت أكاديمية س البيوت خريجو تمريض: وقعنا العقود وبقينا ُجالَّ

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

محرر الشؤون المحلية
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2019 األول  الربــع  خــال  دينــار  مليــون   3.8 ســجلت 

أرباح شركات التأمين البحرينية ترتفع 43 %

زادت شــركات التأمين البحرينية المدرجة في بورصة البحرين من أرباحها خالل الربع األول 2019 بنســبة 
43.3 % مقارنــة بالفتــرة المقابلــة مــن العــام الماضــي، بالرغــم من وجود تحديــات على الســاحة يحذر منها 
خبــراء القطــاع التأمينــي مــن عــدم الصمود طويال. ووفقا لمســح خاص أجراه “معلومات مباشــر”، ســجلت 
أربــاح الشــركات التأمينيــة خــالل األشــهر الثالثــة األولى مــن العام الجــاري 3.82 مليون دينــار، مقابل 2.66 
مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع بنحو 1.15 مليون دينار. ودفع نمو أقساط التأمين 
من زيادة أرباح قطاع التأمين، فضال عن إيراد االســتثمارات الخاصة بالتأمين، في حين زادت المطالبات 

والمصروفات على الجانب األخر.

ــد رئـــيـــس جــمــعــيــة الــبــحــريــن  ــ وأكـ
يعاني  التأمين  قطاع  أن  للتأمين 
ــات تـــــواجـــــه الـــشـــركـــات  ــ ــدي ــحــ ــ ت
تمكنها من  لــن  والــتــي  الــصــغــيــرة، 
ــي وجـــهـــهـــا لــفــتــرات  ــود فــ ــمـ ــصـ الـ

طويلة.
ونوه يحيي نور الدين بأنها حتى 
أنها  إال  الــصــمــود،  مــن  تمكنت  لــو 
التنافس  عــلــى  الــقــدرة  تملك  لــن 
ما  أكبر،  بشكل  الخدمات  وتقديم 

يحتم وجود اندماجات بينها.

 الشركات الصامدة

ــن الــوطــنــيــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــقـــت الـ ــقـ وحـ
القابضة أرباحا تجاوزت الضعفين 
بلغت 1.4 مليون دينار في الفترة 
المذكورة، مقابل أرباح بقيمة 639 

ألف دينار بالربع األول 2018.
المكتسبة  األقــســاط  صافي  وزاد 
مقارنة  دينار،  مليون   4.393 إلــى 
بمبلغ قدره 3.95 مليون دينار في 

الربع األول 2018.
سوليدرتي  شــركــة  يخص  وفيما 
ألف   725 األربــاح  بلغت  البحرين، 
دينار في الفترة المذكورة، مقابل 
األول  بالربع  دينار  ألف   563.569

العام الماضي.
وصعدت إجمالي إيرادات التكافل 
مــلــيــون ديــنــار خــال   4.068 إلـــى 
العام  مــن  األولـــى  الثاثة  األشــهــر 
مليون   3.987 مــقــابــل  الـــجـــاري، 

دينار بالفترة المماثلة 2018.
ــــي  ــال ــمــ ــت إجــ ــضــ ــفــ ــخــ ــ كـــــذلـــــك ان
المصروفات التكافلية إلى 2.598 
مليون دينار، مقارنة بمبلغ 2.922 

مليون دينار في الفترة نفسها من 
العام الماضي.

أبــرز  مــن  تعد  التي  الشركة  وهــي 
التأمين  قــطــاع  فــي  االنــدمــاجــات 
بالمملكة، إثر اندماج بين شركتي 
ــيــدرتــي  ــتــأمــيــن األهــلــيــة وســول ال
الــبــحــريــن، عــبــر اســتــكــمــال عملية 
ديسمبر   3 فــي  الفعلي  ــدمــاج  االن
شركة  أكــبــر  خــلــق  بــهــدف  2017؛ 

تأمين تكافلي في البحرين.
التكافل  شــركــة  ــاح  ــ أرب وصــعــدت 
دينار  ألف   240.64 بلغت  الدولية 
مقابل  الجاري،  للعام  األول  بالربع 
األول  بالربع  ديــنــار  ألــف   231.63

للعام 2018.
 1.269 إلــى  الشركة  دخــل  وارتفع 
 1.120 نحو  مقابل  دينار،  مليون 
من  المقابلة  بالفترة  دينار  مليون 
دخل  أبــرزهــا  كــان  الماضي،  العام 
االستثمار بقيمة 105.1 ألف دينار، 

مقابل 34.9 ألف دينار.
للتأمين  العربية  المجموعة  وعــن 
ألف   656 أرباحها  فبلغت  )أريــج(، 
دينار في الفترة المذكورة، مقابل 
دينار  ألف   187.978 بقيمة  أربــاح 

بالربع األول من العام الماضي.
وارتفع صافي األقساط المكتسبة 
في  ديــنــار  مــلــيــون   20.871 ــى  إلـ
فــتــرة األشــهــر الــثــاثــة مــن الــعــام 
مليون   20.210 مقابل  الــجــاري، 
العام  مــن  المماثلة  بالفترة  ديــنــار 

الماضي.
المتعلق  االستثمار  إيــرادات  وزاد 
 2.621 ــى  ــ إل ــتــأمــيــن  ال بــمــحــافــظ 
قدره  بمبلغ  مقارنة  دينار،  مليون 
1.068 ألف دينار في الفترة نفسها 

من العام السابق.
ولكن بالرغم من صمود 4 شركات 
وتمكنها من زيادة أرباحها، إال أن 
شركة البحرينية الكويتية للتأمين 
794 ألف  ــى  تــراجــعــت أربــاحــهــا إل
دينار، مقارنة بأرباح قدرها 1.044 
ــربـــع األول  ــار فـــي الـ ــنـ مــلــيــون ديـ
إلى خطر قادم  2018، في إشارة 
إلى  اللجوء  يتم  لم  ما  بالخسارة 
يشير  كما  األمثل  بالحل  االندماج 

الخبراء.
ربحيتها  انخفاض  سبب  ويــرجــع 
 6.321 إلى  المطالبات  ارتفاع  إلى 
مليون دينار، مقابل 5.727 مليون 

دينار بالفترة المماثلة  2018.
بالرغم من زيــادة األقساط  وذلــك 
مقابل  ديــنــار،  مليون   8.430 إلــى 
الفترة  فــي  ديــنــار  مليون   7.510

نفسها بالعام الماضي.
البحرين  جمعية  رئــيــس  وتــوقــع 
للتأمين، إمكان حدوث اندماجات 
ــات الــتــأمــيــن  ــركــ ــة بـــيـــن شــ ــادمــ قــ
الصغيرة  الشركات  بين  خصوصا 

في المملكة.
وأوضح يحيى نور الدين أن تلك 
الشركات  تحتاجها  االنــدمــاجــات 
ــات  ــتــحــدي ــيــة بــســبــب ال ــن ــتــأمــي ال
الكبيرة التي تواجه السوق وتلقي 
التأميني  الــقــطــاع  عــلــى  بــظــالــهــا 
بشكل كامل، ولكن قدرة الشركات 
الكبيرة على التأقلم مع التحديات 
بــشــكــل يــخــلــق خـــدمـــات جــديــدة 

تحافظ على استمراريتها.
وفــي وقــت ســابــق، تــوقــع المدير 
ــتــنــفــيــذي لـــرقـــابـــة الــمــؤســســات  ال
ــاكــر أن  ــب الــمــالــيــة عــبــدالــرحــمــن ال
البحريني  التأمين  قطاع  يحقق 
المقبلة؛  السنوات  في  كبيرا  نموا 
التأميني.  ــوعــي  ال ــادة  ــ زي بفضل 
ــدد الــشــركــات الــمــدرجــة  ويــبــلــغ عـ
فــي الــســوق الــمــالــيــة، 5 شــركــات 
البحرين،  سوليدرتي  رأسها  على 
القابضة،  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن  ثــم 
والــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة لــلــتــأمــيــن، 
ــة، فــضــا عن  ــيـ ــدولـ والــتــكــافــل الـ

البحرينية الكويتية للتأمين.

المنامة - مباشر:

“السالم”: شراء 940 
ألف سهم خزينة

البحرين،   - السام  مصرف  أسهم  شهدت 
ــمــدرجــة أســهــمــه فــي بــورصــة الــبــحــريــن،  ال
تنفيذ صفقات من قبل أشخاص رئيسيين 
بالمصرف، لشراء 940 ألف سهم من أسهم 
الخزينة، بقيمة إجمالية تجاوزت 76.3 ألف 
دينار.  وتم يوم االثنين شراء 83,998 سهم 
بسعر 0.080 دينار للسهم الواحد، و26,002 
سهم بسعر 0.081 دينار للسهم الواحد. كما 
تم الثاثاء تنفيذ صفقات لشراء 250 ألف 
الــواحــد،  للسهم  ديــنــار   0.080 بسعر  سهم 
0.081 دينار للسهم  و129 ألف سهم بسعر 
الواحد، و389,450 سهم بسعر 0.082 دينار 
للسهم الواحد، و61,550 سهم بسعر 0.083 

دينار للسهم الواحد.

السنابس - الغرفة

يهــدف  خاصــًا  اســتبيانًا  البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  أطلقــت 
لدراســة تحديات ســوق العمل، والذي يســعى للتعرف على التحديات 
والمعوقــات التــي تواجــه قطــاع األعمــال فــي البحرين، وتوفيــر كافة 
المقومــات التــي تعــزز مــن تنافســية القطاع فــي تكريس ودعــم النمو 
االقتصــادي، مــن خــالل الوقــوف علــى التأثيــرات التــي تعانــي منهــا 

المؤسسات في سوق العمل.

ودعـــــت “الـــغـــرفـــة” الـــتـــجـــار إلــى 
ــة عــلــى االســـتـــبـــيـــان عبر  ــ ــاب اإلجــ
خال  من  أو  اإللكتروني  موقعها 
التواصل  مــواقــع  على  حساباتها 
“الغرفة”  أرسلت  كما  االجتماعي، 
رابــط  يتضمن  ألعضائها  تعميمًا 
للتعرف  االستبيان،  إلى  الوصول 
على أسباب المشكات والوصول 
إلى التوصيات المطلوبة من أجل 

حلحلة مشكات السوق.
ويــأتــي إعــــداد دراســــة تــحــديــات 
إدراك  منطلق  مــن  الــعــمــل  ســـوق 
تواجه  التي  للتحديات  “الغرفة” 
الحالية  الــمــرحــلــة  فــي  أعــضــائــهــا 
المقبلة،  المرحلة  في  والمتوقعة 
مساهمتهم  تعزيز  الى  تهدف  كما 
ــي نـــمـــو االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي،  فــ

وأكدت الغرفة أنها لن تدخر جهدًا 
المعنية في  الجهات  مع  بالتعاون 
تحقيق  فــي  للمساهمة  المملكة 
ــقــطــاع  ــات ال ــوحـ ــمـ ــعــات وطـ تــطــل
ــاء  ــقـ الـــخـــاص الــبــحــريــنــي، واالرتـ
بالمملكة  التجارية  األعمال  ببيئة 
ــع الـــشـــارع  وتــعــزيــز الـــتـــواصـــل مـ

التجاري.
ووجـــهـــت الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــار إلــى 
تــســجــيــل حـــضـــورهـــم الــمــســبــق 
النقاشية  الجلسات  في  للمشاركة 
على  للوقوف  ستخصصها  الــتــي 
والــتــي ستنطلق  الــمــوضــوع  هـــذا 
 28,29,30 أيــام  ثاثة  مــدى  على 
 11:00 الساعة  من  الجاري  مايو 
ظـــهـــرًا.   12:30 حـــتـــى  ــًا  ــاحـ ــبـ صـ
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استبيان لدراسة تحديات سوق العمل

“لولو” ستدّشن 3 فروع في السنوات المقبلة
المـجــمـــوعــــــة لــديـــهـــــا 1200 مـــوظــــف بـــحـــريــنــــــي مـــنـــهـــم 450 امــــــرأة

كشــف رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة لولو، يوســف علي إم أيــه، أن المجموعة تعتزم افتتــاح 3 فروع خالل 
السنوات الثالث المقبلة، مؤكًدا أنه سيتم افتتاح أحد الفروع خالل 3 أشهر من اآلن. جاء ذلك لدى تدشين 
المجموعة فرعها التاسع في المحرق أمس، بحضور نائب رئيس الوزراء الشيخ  خالد بن عبدهللا آل خليفة.

 وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو “إن الفرع 
الــجــديــد فــي ســوق الــمــحــرق الــمــركــزي يــقــدم أحــدث 
التكنولوجيات  بــجــانــب  الــتــجــزئــة  تــجــارة  مــفــاهــيــم 
مشيًرا  والــعــرض”  التسوق  عملية  لتسهيل  الحديثة 
إلـــى “أن الـــفـــرع ســيــخــدم ســكــان مــديــنــة الــمــحــرق 

وضواحيها”.
هايبرماركت في  لولو  توسع مجموعة  أن  وأضــاف   
في  الرشيدة  القيادة  لرؤية  تطبيًقا  يأتي  البحرين 
البيئة  وتهيئة  الــمــحــلــي،  االقــتــصــاد  عجلة  تــحــريــك 
الصديقة لألعمال وقدرة الموظفين البحرينيين التي 
الذي  هايبرماركت  لولو  خدمات  نموذج  مع  تنسجم 

يضع الزبائن ضمن أولوياتنا.
 8 على  تتوزع  المجموعة  استثمارات  أن  وأوضــح   

فروع هايبرماركت ومجمع تجاري واحد، مضيًفا أن 
افتتاح الفرع الجديد هو جزء من خططنا التوسعية 
الطموحة في البحرين التي دخلنا أسواقها في العام 

.2007
لثقتنا  انعكاس  إال  هــو  مــا  الــفــرع  افتتاح  بــأن  ونــوه 
التامة بمستقبل البحرين المشرق، وفي الوقت نفسه 
التي   2030 البحرين  بــرؤيــة  كمستثمرين  التزامنا 
تتبناها  التي  التنموية  االقتصادية  الخطة  تعكس 
القيادة الرشيدة، األمر الذي يدفعنا إلى المضي ُقدًما 

في عملية التوسع المستمر.
وأشار إلى أن خطة التوسع في الفروع تأتي بالتوازي 
والقدرة  الجديدة  والمناطق  السكانية  الكثافة  مع 
الشرائية في المناطق السكانية”، مبيًنا أن مجموعة 

المتمثلة في  البحرين  بأهداف حكومة  ملتزمة  لولو 
ا  البحرينيين كونه مشروًعا تجاريًّ تدريب وتوظيف 
العمل  قـــوى  وأن  الــتــجــزئــة  لــقــطــاع  بالنسبة  ضــخــًمــا 
وهي  المملكة،  في  عملياتنا  نــواة  تشكل  البحرينية 

مفتاح نجاحنا”.
ــا  ــال يــوســف عــلــي إن الــمــجــمــوعــة لــديــهــا حــالــيًّ ــ  وق

النساء، وسيصل عدد  450 من  1200 موظف منهم 
افتتاح  مــع  بحريني  موظف   2000 إلــى  الموظفين 
المجموعة تواصل  “أن  الفروع الجديدة، مشيًرا إلى 
توفير  خــال  مــن  البحرينية  الحكومة  خطة  دعــم 
مشاريعها  فــي  البحرينيين  مــن  لمزيد  عمل  فــرص 

المقبلة”.

مع  وثيق  بشكل  تعمل  المجموعة  “أن  إلــى  وأشـــار   
أجل  مــن  البحرينيين؛  تــدريــب  لــدعــم  العمل  وزارة 
تنمية قدراتهم وتأكيد قدرتهم على تولي المناصب 
بل  المملكة،  في  فقط  ليس  والمتخصصة،  اإلداريــة 
مجلس  دول  بقية  فــي  الممتدة  الــلــولــو  شبكة  عبر 

التعاون الخليجي”.

احتياجات  تلبي  منتجات  تطرح  الشركة  “أن  وأكــد 
الزبائن المستقبلية بتوفير األغذية الصحية والخالية 
ا”،  من السكر والمنتجات الطازجة وغير المعدلة وراثيًّ
بالتسويق  ــدأت  ــ ب الــمــجــمــوعــة  “فــــروع  ــى  إلـ مــشــيــًرا 
للمنتجات البحرينية رغبة منها لتشجيع البحرينيين 

على اإلنتاجية”.

الشيخ خالد بن عبدالله مفتتحا فرع “لولو هايبرماركت”
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المنامة - مجموعة اللولو

قال المدير التنفيذي لشركة لولو العالمية للصرافة أديب أحمد أن الشركة افتتحت فرعها الثالث 
عشر في سوق المحرق المركزية، حيث بلغ إجمالي استثمار الشركة في المملكة نحو 100 مليون 

دينار، وتسعى ضمن خطة توسعية الفتتاح 20 فرعا بحلول العام 2020.

وتــم افــتــتــاح الــفــرع مــن جــانــب رئــيــس مجلس 
علي،  يــوســف  ــيــة،  الــدول لــولــو  مجموعة  إدارة 
الدولية  لولو  لشركة  التنفيذي  المدير  بحضور 
لــلــصــرافــة أديــــب أحـــمـــد، وكـــبـــار الــشــخــصــيــات 

والضيوف واإلدارة العليا في المجموعة.
ــتــاح فــرعــنــا  وأضـــــاف “نــحــن مــتــحــمــســون الفــت
هذا  مــع  المركزية،  المحرق  ســوق  فــي  الجديد 
البحرين  فــي  قــويــا  فــرعــا   13 لــديــنــا  االفــتــتــاح 
دائما  سعينا  لقد  لشركتنا،  رائعة  رحلة  وكانت 
الجديد  أن  ونعتقد  لعمائنا،  الــراحــة  لتخفيف 
التي  الــراحــة  الشركة ووســائــل  فــرع  هــو موقع 

ستساعد في خدمة  الزبائن بشكل أفضل”.

عميا  لتصبح  نمت  للصرافة  لولو  أن  وأوضــح 
خدمات  توفر  حيث  السنين،  مــر  على  مفضا 
جميع  في  وموثوقية  بسرعة  األمــوال  تحويل 
ــم وخـــدمـــات الـــصـــرف األجــنــبــي،  ــعــال أنـــحـــاء ال
مرموقين  وشــركــاء  ضخمة  بشبكة  مــدعــومــة 
ومعايير عالية لخدمة العماء، مع منتجات مثل 
بتحويات  يسمح  الذي   ،Lulu Money تطبيق 
لألحباء، وتظل  فائقة  األموال بسرعة وسهولة 
لولو الدولية للصرافة أيًضا في طليعة االبتكار 
القطاع. ويحتوي تطبيق  التكنولوجي في هذا 
LulLu Money على العديد من الميزات بما في 
وتتبع  اإلنترنت،  عبر  الفورية  المعامات  ذلــك 

التنبيهات  وإعــداد  الحقيقي،  الوقت  في  الدفع 
على األسعار وتاريخ الدفع، من بين أمور أخرى.
ومع افتتاح الفرع الجديد، يضم مركز الصرافة 
حالًيا 13 فرًعا في جميع أنحاء البحرين في كل 
من توبلي، الجفير، الزنج، أم الحصم، السلمانية، 
القضيبية، المنامة، شارع الشيخ عيسى الكبير، 

3 فروع في المحرق وفرعين في الرفاع.

تحــدث رئيــس مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لمجموعــة اللولــو العالميــة يوســف موســليام عــن الخطــط التوســعية 
للمجموعة قائالً: “إننا متفائلون باالقتصاد المتنامي وبالفرص االســتثمارية الهائلة المتاحة في األســواق والدول التي 

نعمل ونتوسع بها، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لهذه الدول”.

وأضاف: “تجاوز إجمالي استثماراتنا 
في مملكة البحرين 130 مليون دينار، 
مـــع وجــــود 8 مــتــاجــر هــايــبــرمــاركــت 

ومركز تسوق”.
بأهداف  اللولو  التزام  موسليام  وقال 
“إننا  للحكومة:  والتوظيف  التدريب 
نعمل عن كثب مع وزارة العمل لتوفير 
البحرينية  للعمالة  ــازم  ــ ال الــتــدريــب 
وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، وحاليًا، 
 500 لـ  توفير فرص عمل  بصدد  نحن 
موظف بحريني آخر في العام المقبل”.

لكي  الفرصة  ننتهز  أن  “نود  واختتم: 
ــعــرفــان  نــعــبــر عـــن خــالــص الــشــكــر وال

حمد  الملك  جالة  الــبــاد  عاهل  إلــى 
رئيس  وإلـــى  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
الــوزراء صاحب السمو األمير خليفة 
العهد  ــي  وولـ خليفة،  آل  ســلــمــان  بــن 
نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء صــاحــب 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
ــى شــعــب وحــكــومــة  ــ آل خــلــيــفــة وإلـ
وتقديم  لنا  تشجيعهم  على  البحرين 
العقبات  وتذليل  للمستثمرين  الدعم 
ــتــي ســتــؤدي  أمـــام االســتــثــمــارات وال
ــي إلــــى دفــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة  ــال ــت ــال ب
فرص  مــن  مزيد  وخلق  االقتصادية 

العمل للبحرينيين”.
ويقع مركز التسوق الجديد في موقع 
أكبر  ثاني  المحرق،  في  استراتيجي 
مدن المملكة. ويعتبر المتجر الجديد 
في  الــلــولــو  لمجموعة  الــثــامــن  الــفــرع 

البحرين، والفرع 171 في العالم. 
ــجــديــد  ويـــغـــطـــي الـــهـــايـــبـــرمـــاركـــت ال
ويعمل  مــربــع،  قــدم  ألــف   90 مساحة 
ــادة تصميم وإحــيــاء ســوق  إعــ عــلــى 
أن  المتوقع  ومــن  الــمــركــزي،  المحرق 
يساهم في تنشيط األعمال في أحد 
في  التاريخية  التجارية  المراكز  أهم 

البحرين.

أديب أحمد

الــبــحــريــن ــاء  ــحـ أنـ جــمــيــع  ــي  فـ فـــرعـــا  ــا 13  ــه ــدي ل ـــل ـــام المقب ـــي الع ـــي ف ـــل لــــ 500 بحرين ـــرص عم ف
استثمــار “لــولــو للصــرافــة”إجمالي استثمارات المجموعة في البحرين
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ذكر عاملون في قطاع السيارات، أن مبيعات السيارات في شهر رمضان المبارك ارتفعت مقارنة 
مع األربع أشهر األولى من العام الجاري، في مؤشر على ما يبدو المتصاص السوق آلثار “القيمة 
المضافــة” التــي فرضــت بدايــة العــام 2019. وتتزامــن المبيعــات مــع إطــاق شــركات الســيارات 

والوكاالت لعروض شهر رمضان المبارك والتي جاءت مبكرًا حتى قبل بداية الشهر الفضيل.
وذكر المدير العام لشركة التسهيالت للسيارات، 
عمومــًا  الســيارات  مبيعــات  أن  جاســم،  بريــر 
ارتفعت خالل شــهر رمضان المبارك مقارنة مع 
الشــهور األولى من هذا العام والتي تأثرت إلى 
حــد ما ببــدء تطبيــق “القيمــة المضافــة”. وقال 
جاســم ”ســوق الســيارات عمومًا كان صعبًا من 
شــهر ينايــر إلى أبريل، لكن المســتوى في شــهر 
رمضــان أفضــل مــن تلــك الفتــرة”. وأضــاف أنه 
يصعــب إعطــاء أرقــام تقديريــة دقيقــة حتــى 
توافر اإلحصاءات الرســمية، لكنه أشــار إلى أن 

النمو قد يكون برقمين عشريين تقريبًا.

البحث عن أسعار أفضل 

ســوق  اتجــاه  بخصــوص  رده  معــرض  وفــي 

الســيارات وماذا يفضــل أغلب الناس اقتناءه 
من الســيارات خالل هذا العام، أوضح جاسم 
ســواء  الســيارة  نــوع  عــن  النظــر  بغــض  أنــه 
كانــت “ســيدان” أو االســتخدام المتعــدد، إال 
أن المســتهلكين بشــكل عــام يتجهون القتناء 
الســيارات ذات األســعار المناســبة واألرخــص 
كلفة. واســتطرد في القول إن السيارات التي 
أســعارها مــا بيــن 4 آالف إلــى 6 آالف دينــار 
تقريبــًا يكثر الطلــب عليها مقارنة بالســيارات 

التي تفوق أسعارها 10 آالف دينار.

عروض متميزة

وتطــرق إلــى أن “القيمــة المضافــة” إلى جانب 
النمــو فــي معــدالت الفائــدة علــى التمويل في 

الســوق، عمومــًا يجعــل المســتهلكين يبحثون 
عــن توفيــر قــدر أكبر فــي األســعار وفي نفس 
الوقــت الحصول علــى جودة نوعية. وشــركة 
التســهيالت للســيارات من الشركات المعروفة 
فــي البحريــن فــي توفيــر مختلــف العالمــات 
التجارية للسيارات ذات الشعبية في المملكة، 
GAC Mo�  إذ تعتبــر الشــركة وكيــل لســيارات

tor وFoton Motor.  وفي هذا الســياق، أشــار 
جاسم إلى أن الشركة قامت بإطالق عروضها 

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ومنها تحمل 
إلــى  الزبائــن،  عــن  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
جانــب التعاون مع شــركة تســهيالت البحرين 
فيما يتعلق بتوفير تمويل مناســب وبمعدالت 
فائــدة منخفضــة إلــى جانب الســحوبات على 

الهدايا والتي تشمل السيارات.

نمو مبيعات تويوتا بنحو 25%

وقــال المدير األول لتســويق تويوتا ولكزس في 

شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، أيمــن شــحادة، إنــه 
بالمقارنــة مــع الشــهور األولــى مــن العــام الجــاري 
بنحــو  تقــدر  بنســبة  ارتفعــت  المبيعــات  فــإن 
%25 علــى مســتوى شــهري بالنســبة للعالمتيــن 
رمضــان  شــهر  خــالل  خصوصــا  التجاريتيــن، 
المبارك والذي يصادف شــهر مايو الحالي، وذلك 
مقارنــة مــع األشــهر األولى مــن هذا العام.وأشــار 
شــحادة إلــى أن الطلــب علــى الســيارات متنــوع 
بيــن الســيارات الســيدان والســيارات المتعــددة 

األغراض و”الكروس أوفر” المتوسطة.

السيارات الهجينة

وأشــار شــحادة إلــى اســتمرار التحســن فــي 
)الهايبــرد(،  الهجينــة  الســيارات  الطلــب علــى 
وهــي المزيــج بيــن محــرك الوقــود والمحــرك 
الكهربائــي والتــي توفــر حــالً مثاليــًا مــن أجل 
توفير الوقود إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وبّيــن أن شــركة إبراهيم خليل كانو ســتطرح 
خــالل شــهر من اآلن ســيارة “كــوروال” هايبرد 
لتنضــم إلــى الموديــالت المعروفــة والكامــري 

والراف فور، بريوس، والهجينة.
وأكد أن شركة “تويوتا” تعد األولى في مجال 
 12 قرابــة  باعــت  الهجينــة حيــث  الســيارات 
مليــون ســيارة هجينــة في العالــم منذ إطالق 

أولى سياراتها الهجينة في العام 1997.

السيارات الكهربائية

وتابــع أن شــركة خليــل ابراهيــم كانــو تهــدف 
خــالل الســت ســنوات المقبلــة الــى أن تشــكل 
مبيعات السيارات الهجينة في البحرين قرابة 
%20 مــن إجمالــي المبيعــات. وأشــار شــحادة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أن  إلــى 
غيــر مؤهلــة بالكامــل بعــد لتطبيــق الســيارات 
الكهربائيــة بشــكل واســع، إذ يحتــاج ذلــك إلى 
بنية تحتية مؤهلة للشــحن، كما أن الســيارات 
الكهربائية بخالف “الهجينة” تحتاج إلى فترة 
شــحن تســتغرق ما بين 8 أو 4 ساعات توقف، 
فــي حين أن الســيارات الهجينة تقوم بشــحن 
كهربائي ذاتي ما يجعل السيارة تسير لمسافة 

أكبر بعد ملء خزان الوقود لمرة واحدة.

مبيعات السيارات تقفز في رمضان رغم “المضافة”
الــــجــــاري مــــايــــو  فـــــي   %  20 حــــــــدود  فـــــي  الـــــســـــوق  انــــتــــعــــاش 

فــوز  عــن  مؤخــرًا  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن 
بجائــزة  عبدالرضــا  عبــدهللا  عيســى  عبدالحســين 
 ،2019 مايــو   2 فــي  األســبوعية  حصــادي  برنامــج 
وكذلــك فــوز محمــد أحمد يوســف كاظم فــي 8 مايو 
ألــف   25 قيمتهــا  بجائــزة  منهمــا  كل  فــاز  إذ   ،2019
عبــدهللا  عيســى  عبدالحســين  الفائــز  دوالر.وصــرح 
عبدالرضــا قائــال: “إننــي عميــل قديــم للبنــك األهلــي 
المتحد، واشــتركت في برنامج حصادي منذ سنوات 
طويلــة في فرع البديع، وفــزت بجوائز عديدة ضمن 

البرنامج”.
وواصــل: “شــعرت بســعادة كبيرة عندما تــم االتصال 

بي؛ إلبالغي بالفوز بالجائزة الشــهرية البالغة 25 ألف 
دوالر، كمــا أن العائلــة شــعرت بفرحــة كبيــرة بالفــوز، 
وآمــل أن يتكــرر ويحالفنــي الحــظ أيضًا فــي المرات 
المقبلــة”. وقــال: “إننــي عــازم علــى أن أســتثمر قيمة 

الجائزة في برنامج حصادي”.
أما الفائز أحمد يوســف كاظم فصرح قائال: “توقعت 
أن يحالفنــي الحــظ فــي الفوز بإحــدى جوائز برنامج 
حصــادي، حيــث إننــي عميــل البنــك األهلــي المتحــد 
واقتنيــت شــهادات حصــادي منــذ ســنوات فــي فــرع 
بإحــدى   2009 العــام  فــي  فــزت  أن  وســبق  البديــع، 
الجوائز مع البنك األهلي المتحد”. وقال: “أنوي حاليا 

استثمار المبلغ في برنامج حصادي”.

“األهلي المتحد” يعلن عن الفائزين بالسحب على جوائز حصادي األسبوعية

ي مواهب كوادره رقميا “البحرين والكويت” ُينمِّ
ــك” ــتـ ــنـ ــفـ ــي “الـ ــ ــج تـــطـــويـــر الـــمـــتـــدربـــيـــن اإلداريـــــــيـــــــن فـ ــ ــام ــ ــرن ــ إطـــــــاق ب

أعلــن بنــك البحريــن والكويت، عــن إعادة إطــاق برنامجه لتطويــر المتدربين 
اإلدارييــن للمــرة الثامنــة مــع التركيــز بشــكل خــاص وألول مــرة علــى مجــال 
التكنولوجيــا الماليــة )الفنتــك(. برنامــج تطويــر المتدربيــن اإلدارييــن المكثف، 
والذي يمتد لمدة 3 أشــهر، هو األول من نوعه في البحرين، حيث تم تصميمه 
بعنايــة ليتوافــق مــع اســتراتيجية البنــك فــي تشــكيل وتنميــة مواهــب الجيــل 
القــادم وإعــداد الكــوادر، والتي ســتدعم المرحلــة التالية من رحلــة البنك نحو 

التحول الرقمي.

يتماشــى البرنامــج، المقرر إطالقه في 
يوليــو 2019، مع رؤية المملكة لتصبح 
مركز التكنولوجيا المالية في المنطقة، 
ويؤكــد دور البنــك كرائــٍد فــي تقديــم 
تقنيــات التكنولوجيا المالية التي تعزز 

من تجربة العمالء المصرفية.
وقــال الرئيس التنفيــذي للبنك، رياض 
الخدمــات  صناعــة  “مجــال  ســاتر 
وشــك  علــى  والتمويــل  المصرفيــة 

مــع  يتوافــق  بمــا  الكامــل  التحــول 
خــالل  مــن  العمــالء،  احتياجــات 
اســتخدام تقنيات التكنولوجيا المالية 
التــي تغيــر الطريقــة التــي يعمــل بهــا 
القطــاع المالــي. يــرى البنك نفســه في 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  الصــدارة 
الماليــة للخدمات المصرفية التجارية، 
كمــا كان رائــدًا مــن قبــل فــي العديــد 
مــن بواكيــر التقنيــات المصرفيــة فــي 

المملكــة، وعلــى هذا النحــو نحن نجهز 
للجيــل القــادم من عائلة بنــك البحرين 
المتواصــل  نجاحنــا  لدعــم  والكويــت 
فــي أن نصبح بنــك التجزئة الرائد في 
مجــال التكنولوجيــا المالية في مملكة 

البحرين”.
لمجموعــة  العــام  المديــر  وأضــاف 
اإلداريــة  والشــؤون  البشــرية  المــوارد 
في البنك، حســان بورشيد “يطور بنك 
البحريــن المركزي بالتعاون مع مجلس 

التنميــة االقتصادية البحريني وخليج 
البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة بشــكٍل 
ناجٍح نظامًا بيئيًا فعاالً ومبتكرًا لمجال 
البحريــن،  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
مواهــب  مــن  مجموعــة  وســتكون 
التكنولوجيــا المالية المحلية المتفوقة 
عامــالً أساســيًا فــي هــذا النجــاح. لهذا 
الســبب يبحــث البنــك، مــن خــالل هذا 
ــرة  نيِّ البرنامــج، عــن مواهــب محليــة 
لتحقيــق  بتمكينهــا  ســنقوم  والتــي 
النجــاح، ليــس فقط في بنــك البحرين 
والكويــت، بل أيضًا فــي نظامنا البيئي 
المبتكــر الخــاص بمجــال التكنولوجيــا 
الماليــة المزدهر هنــا في المملكة، وفي 
الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  عصــر 

العالمي”.
متــاح  البرنامــج  فــي  التســجيل 
للخريجيــن البحرينيين، ممن تخرجوا 

2018�2017، أو  فــي العــام الدراســي 
للخريجيــن المتوقــع تخرجهــم بحلول 
األولويــة  وســتمنح   .2019 يوليــو 
علــوم  فــي  المتخصصيــن  للطــالب 
البرمجيــات  هندســة  أو  الكمبيوتــر 
والذيــن  المعلومــات،  تكنولوجيــا  أو 
المعــدل  مــن  األدنــى  الحــد  يحققــون 
التراكمــي 2.7، أو المســتوى الثاني من 

الدرجة الثانية أو ما يعادلهما.
ســيرهم  إرســال  للمرشــحين  يمكــن 
 MS Word بتنســيق   )CV( الذاتيــة 
اإللكترونــي  البريــد  إلــى   PDF أو 
قبــل   MTDP8@bbkonline.com
تاريخ 15 يونيو 2019، مرفقة بشهادة 
التخــرج الجامعــي أو كشــف الدرجات 
مــن  رســمي  كتــاب  أو  التفصيلــي، 
الجامعة بشأن تاريخ التخرج المتوقع 
لمن يتوقع تخرجهم في صيف 2019.

المنامة - البحرين والكويت

المنامة - األهلي المتحد

برير جاسم

حسان بورشيدرياض ساتر

أيمن شحادة

علي الفردان

المنامة - التنمية االقتصادية

ذكــر مجلــس التنميــة االقتصاديــة فــي البحريــن أن المــرأة تشــكل نحــو61 % من 
مجمل القوة العاملة في المجلس وتمثل نحو 50 % من المراكز اإلدارية العليا.

وكان مجلــس التنميــة االقتصادية نظم 
مجلســا رمضانيــا نســائيا ضم مــا يقارب 
المئة من شركاء المجلس من القطاعين 
العــام والخــاص إلــى جانــب القطاعــات 
وقطاعــات  المختلفــة  االقتصاديــة 
األعمــال والصحافة واإلعالم ومنظمات 
االحتفــاء  بهــدف  المدنــي؛  المجتمــع 
بالمــرأة البحرينيــة تقديــرا للــدور المهــم 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  بــه  تقــوم  الــذي 
مســيرة التنميــة االقتصاديــة واالزدهــار 

بالمملكة.
الضــوء  تســليط  اللقــاء  خــالل  وجــرى 

علــى دور مجلــس التنميــة االقتصاديــة 
باعتبــاره الهيئــة المســؤولة عــن جــذب 
تــم  كمــا  المملكــة.  إلــى  االســتثمارات 
التعريــف بمــا يقــوم بــه مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة مــن دور فــي تمكيــن المرأة 
إطــالق  صعيــد  علــى  ســواء  اقتصاديــا 
المبادرات االقتصادية المعنية بذلك مثل 
مبــادرة “المــرأة فــي قطــاع التكنولوجيا 
الماليــة” إلــى جانــب تطبيق مبــدأ تكافؤ 
الفرص من خالل تبني المجلس سياسة 
الذكــور  بيــن  الفــرص  لتكافــؤ  واضحــة 
واإلنــاث، وهــو مــا ينعكــس علــى جميــع 

نشــاطات وسياســات المجلس المتعلقة 
والتدريــب  والترقيــات  بالتوظيــف 

فــي  والترشــيح  الخارجــي  والتمثيــل 
التمثيل باللجان الوطنية.

العليـــا اإلداريـــة  المراكـــز  البحرينيـــة تشـــغل 50 % مـــن  “التنميـــة”: 

المـــرأة تشكـل 61 % من القـوة العاملـة

محمد أحمد وعبدالحسين عيسى يفوزان 
بجائزتين بقيمة 25 ألف دوالر لكل منهما

المنامة - المعلومات والحكومة األلكترونية

ذكــر العضــو المنتــدب لشــركة صلــة الخليــج، فــراس أحمــد، أن الشــركة رفعت 
نسبة البحرنة إلى 83 % خال الربع األول من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 

8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وقال أحمد إن الشركة ومنذ تدشينها 
طموحــة  خطــة  تمتلــك   ،2010 فــي 
وواضحــة للمســاهمة فــي خلــق فرص 
البحرينــي،  للشــباب  المناســبة  العمــل 
عبــر اتباع منهج التوظيــف الدائم في 
الشــركة، أو لفترة مؤقتــة بغية تدعيم 
وتزويــده  الالزمــة  بالخبــرة  الموظــف 
وظائــف  علــى  الحصــول  بمتطلبــات 
الســوق  رفــد  أجــل  مــن  رتبــة،  أعلــى 
البحرينــي بالكــوادر الوطنيــة المؤهلة 
فــي مجــال خدمــات مراكــز االتصــال 
وإســناد األعمال، بما يســهم في تنمية 

الحركة االقتصادية في القطاع.
وأشار عقب االجتماع الدوري المنعقد 
الخليــج  صلــة  شــركة  إدارة  لمجلــس 
الســتعراض أبرز إنجازات عام 2018، 

إلى ســعي الشركة لتوســيع القطاعات 
التي تخدمها في كافة نطاقات العمل 
التــي تتوالهــا الشــركة وهــي خدمات 
واالستشــارات،  الخارجــي،  اإلســناد 
والتدريــب، بهدف بنــاء قاعدة عمالء 
فــي  سيســهم  ممــا  ومتنوعــة،  قويــة 
مــن  المزيــد  توظيــف  فــرص  زيــادة 

البحرينيين.

83 % البحرنة في “صلة الخليج”

خطة طموحة 
لخلق فرص 

العمل للشباب 
البحريني

مجلس التنمية االقتصادية يحتفي بالمرأة البحرينية في مجلسه الرمضاني
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عرض وطلب

مساحــات مختلفــة  324 - 388 متــر

4 غرف مع خزانات مالبس | 3 صاالت | تكييف سنترال | مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف  سيارتني | غرفة خادمـة | غرفة غسيـل | نصف فرش | حديقـــة

أسعار تبدأ من 145 فلل اشبيلية الراقية 

متوفرمحجوز

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1053
920
1041
1032
766
581

1042
1234

1217
1450

1188
1192
1575

1228

1534

76
79
81
83
85
87

96
112

132
161

139
156
230

118

177

330
324
368
324
331
357

287
317

334
351

315
300
264

320

240

291
297
291
292
291
291

289
272

290
311

292
291
267

320

230

157,000
150,000
167,000
158,000
150,000
162,000

155,000
155,000

155,000
170,000

168,000

155,000

150,000

160,000

145,000

36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.

جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل اخلدمات

مدخـل جديد من الهايوي 

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
السادة اصحاب شركة القمة السابعة لتأجير سلع الترفيه ش.ش.و لمالكها عبدهللا 
عادل عبدهللا فخرو، المس���جلة بموجب القيد رقم 111147، طالبين تغيير االس���م 
التجاري من ش���ركة القمة الس���ابعة لتأجير س���لع الترفي���ه ش.ش.و لمالكها عبدهللا 

عادل عبدهللا فخرو الى القمة السابعة ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة منش���اء لتجارة مواد البناء ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 93115، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة منش���اء لتجارة مواد البناء 

ذ.م.م الى منشاء لمقاوالت البناء ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )57701( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة القمة السابعة لتأجير 
سلع الترفيه ش.ش.و لمالكها عبدهللا عادل عبدهللا فخرو

القيد: 111147 

 تاريخ: 16/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )62754( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة منشاء لتجارة مواد البناء ذ.م.م

القيد: 93115 

 تاريخ: 16/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )69620( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ايه تو زد للخياطة 
نضامن الصحابها يمان قاسم علي الرقيمي وشركائها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )58086( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بلونشانس ش.ش.و لمالكها فراس احمد علي جرار

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ محم الطف باعتباره المصفي القانوني لشركة ايه تو زد للخياطة نضامن 
الصحابها يمان قاسم علي الرقيمي وشركائها المسجلة كشركة  تضامن بموجب 
القيد رقم 114785، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/  ف���ارس احمد علي جرار باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بلونش���انس 
ش.ش.و لمالكه���ا ف���راس احم���د علي جرار المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد  
بموجب القيد رقم 108243، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة سويفت للخدمات اإلدارية ش.ش.و لمالكها 
نازمول حسن اختر علي المسجلة بموجب القيد رقم 124370، طالبا 
تحويل  الش���كل القانوني للشركة المذكورة  إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، بين كل من:
NAZMUL HASAN AKHTAR ALI .1

TEHSEEN IQBAL .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )67683( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 124370 

 تاريخ: 19/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة الخلف الحديث للتجارة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 65178

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة فوتوكينا ديجيتال ش.ش.و 
سجل تجاري رقم 1-66143

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة الخلف الحديث للتجارة ذ.م.م المس���جلة على 
قي���د رقم 65178، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  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@reliancebahrain.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى ق���رار المالك لش���ركة فوتوكين���ا ديجيت���ال ش.ش.و المس���جلة على قيد 
رق���م 66143-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  عل���ي باقر عبدالرحيم 

االنصاري  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: علي باقر عبدالرحيم االنصاري

رقم الموبايل: 34523091 )973+(
fotokinadigital@yahoo.com :البريد االلكتروني

21/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-70511( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: السيدة دانة محمد احمد مظفر بطالب تحويل المحالت 
التجاري التالية الى السيدة موزة محمد احمد مظفر 

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
68775-4
68775-5

االسم التجاري
الحضانة الراقية 

دار حضانة البراعم الراقية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تقدم  إليها  الش���ركاء في ش���ركة فونيكس ون كافيه ذ.م.م  المسجلة 

بموجب القيد رقم 2-91151، طالبين تحويل  الش���ركة  إلى مؤسسة 

فردي���ة لتصيح مملوكة من الس���يدة بدرية عبداللطيف حس���ن محمد 

ونعيين الس���يدة بدري���ة عبداللطيف حس���ن محمد للقي���ام بإجراءات  

التحويل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )70553( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى مؤسسة فردية

القيد: 2-91151 

 تاريخ: 21/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

السادة اصحاب شركة الخبرات العالمية للبصريات ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 97964، طالبين تغيير االس���م التجاري من الخبرات العالمية للبصريات ذ.م.م 

الى شركة اكسبرتايز اوبتكس زون ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة الخبرات العالمية للبصريات ذ.م.م

القيد: 97964 
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international
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ماي: إعالن اتفاق 
“بريكست” المعدل غدا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أمس أن االتفاق المعدل بشأن الخروج 
البريطاني من االتحاد األوروبي )بريكست( 

سينشر غدا. وعرضت ماي على البرلمان 
تصويتا إلجراء استفتاء جديد بشأن اتفاق 

بريكست، معتبرة أن عدم التوصل التفاق 
يعني الذهاب النتخابات واستفتاء جديدين.

وقالت إنها عرضت على البرلمان اتفاقا 
جديدا uk بريكست للخروج من الطريق 

المسدود، موضحة أن االتفاق الجديد 
ينطوي على تغييرات مهمة لبريطانيا.

وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية من 
إيقاف البرلمان األوروبي للخروج البريطاني، 

مؤكدة أن “على الجميع تحمل المسؤولية 
بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه”.

ــاه الــدولــيــة ــي ــم ــى ال ــل ســفــنــا حــربــيــة إلـ ــرس طــهــران ت

األميركيون يرجحون حربا “وشيكة” مع إيران

كشــف اســتطالع حديــث للــرأي فــي الواليات المتحدة، أن نصــف األميركيين يرجحون أن تدخل بالدهم فــي حرب مع إيران “في غضون الســنوات القليلة المقبلة”. 
وأوضح االســتطالع الذي أجرته مؤسســتا “رويترز” و”إيبســوس”، أن األميركيين يشــعرون بقلق أكبر من التهديد األمني الذي تشــكله إيران على الواليات المتحدة، 

مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام.

بتهديــد  شــعورهم  مــن  الرغــم  وعلــى 
أمنــي، أوضح االســتطالع أن قلة فقط 
مــن األميركيين هي التــي تؤيد توجيه 

ضربة استباقية إلى إيران.
أجرتــه  الــذي  االســتطالع  وأظهــر 
المؤسستان، بين 17 و20 مايو الجاري، 
أنه إذا هاجمت إيران الجيش األميركي 
بــأن  5 يعتقــدون  4 مــن كل  أوال، فــإن 
علــى الواليــات المتحــدة الــرد عســكريا 

بشكل كامل أو جزئي.
ويــوم الثالثاء، قــال الرئيــس اإليراني، 
حســن روحانــي، إن نظيــره األميركــي 
دونالــد ترامــب، تراجــع عــن تهديداتــه 
مســاعدون  حــذره  “بعدمــا  لطهــران، 
مــع  الحــرب  خــوض  مــن  عســكريون 

إيران”.
)إرنــا(  اإليرانــي  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عــن روحاني قولــه: “الوضــع اليوم غير 
مناســب إلجراء محادثات، وخيارنا هو 

المقاومة فحسب”.
وأعلــن وزير الدفــاع األميركي بالوكالة 
الرئيــس  إدارة  أن  شــاناهان،  باتريــك 
األميركي تســعى إلى ردع إيران وليس 
إشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطالعه 
التطــورات  علــى  الكونغــرس  أعضــاء 

المتعلقة بهذا الملف.

نائب إيراني: لن نخوض حربًا 

بيشــه،  فالحــت  هللا  حشــمت  أعلــن 
رئيــس لجنة األمــن القومي والسياســة 
أن  اإليرانــي،  البرلمــان  فــي  الخارجيــة 
إيــران لن تخوض “تحــت أي ظرف من 
الظــروف” حربــًا مع الواليــات المتحدة، 
مــا  بحســب  بالوكالــة،  وال  مباشــرة  ال 

أفادت وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية.
ونقلــت عــن فالحــت بيشــه قولــه “لــن 
مــن  ظــرف  أي  تحــت  الحــرب  ندخــل 
ألي  يمكــن  “ال  وأضــاف:  الظــروف.” 
جماعــة أن تعلــن أنهــا تدخــل في حرب 

بالوكالة عن إيران”.

كمــا قال إن” المرشــد اإليراني أكد على 
ليســت  اإليرانــي  النظــام  سياســة  أن 
الحرب وال التفاوض”، مطالبا مسؤولي 

البالد بـ “ التحرك إلدارة األزمات”.
بيشــه  فالحــت  تصريحــات  وأتــت 
لتتوافــق مع ما أدلــى به، الثالثاء، وزير 
جــواد  محمــد   ، اإليرانــي  الخارجيــة 
ظريف، الذي قال في مقابلة مع شــبكة 
مــن  “ليــس  األميركيــة:  إن”  إن  “ســي 
مصلحــة إيــران التصعيــد. قلنا بوضوح 
شــديد إننا لن نكــون من يبدأ بالتصعيد 

لكننا سندافع عن أنفسنا”.
وأضاف “ستكون هناك تداعيات مؤلمة 
بالنســبة إلى الجميع، إذا حصل تصعيد 

ضد إيران، هذا أمر مؤكد”.
يذكــر أن تلــك المواقــف اإليرانيــة تأتي 
وســط توتــرات متصاعــدة بيــن طهران 
انســحاب  مــن  عــام  بعــد  وواشــنطن 
الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامب، من 
القــوى  مــع  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق 
العالمية، وتشــديد العقوبات األميركية 
على إيران، باإلضافة إلى إرسال حاملة 
طائــرات وقاذفــات صاروخية قبل أيام 

إلى الخليج العربي.
باإلضافــة  المتحــدة  الواليــات  وتتهــم 
إلــى دول عربيــة عــدة إيــران بزعزعــة 
لهــا،  وكالء  عبــر  الــدول  بعــض  أمــن 

وميليشيات مدعومة من قبلها.

سفن حربية إلى المياه الدولية

قالــت وكالــة “فــارس”، أمــس األربعــاء، إن 
قطــع  إلرســال  يســتعد  اإليرانــي  الجيــش 
مــن األســطول الحربــي رقــم 62 إلــى المياه 

الدولية، خالل األيام المقبلة.
وذكــرت الوكالــة أن األســطول كان قد أنجز 
مهمــات لحمايــة الســفن التجاريــة وناقالت 

النفط اإليرانية إلى مياه خليج عدن.
وأوضحت أن األسطول مكون من المدمرة 
والبارجــة  “بوشــهر”  والبارجــة  “باينــدر” 
بمهمــات  ســيقوم  األســطول  وأن  “الوان”، 
والتصــدي  أمنيــة  تفقــد  ودوريــات  بحريــة 

للقرصنة في المياه الدولية.

عواصم ـ وكاالت

لندن ـ رويترز

عدد متزايد من األميركيين يشعرون بالتهديد اإليراني

الجزائر ـ وكاالتالكويت ـ كوناأنقرة ـ وكاالت

قــال وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، إن تركيــا تســتعد لعقوبــات أميركيــة محتملة 
بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس400-، رغم أنه قال إنه يلمس تحسنًا ما 

في المحادثات مع الواليات المتحدة بشأن شراء المقاتالت األميركية إف35-.

وتركيــا والواليــات المتحــدة علــى خــالف 
بشــأن قرار أنقرة شــراء أنظمــة إس400-، 
التــي ال يمكــن دمجهــا فــي أنظمــة حلــف 
شــمال األطلسي. وتقول واشنطن إن هذه 
فــي تطويــر  أنقــرة  الخطــوة ســتهدد دور 
شــركة  تصنعهــا  التــي  إف35-  مقاتــالت 
لوكهيد مارتن. ورغم أن واشــنطن حذرت 
مــن أن أنقــرة تواجــه عقوبــات بمقتضــى 
عــن  أميــركا،  خصــوم  مجابهــة  قانــون 

طريــق العقوبــات إذا مضــت قدمــًا 
قالــت  تركيــا  أن  إال  االتفــاق،  فــي 
الرئيــس  أن يحميهــا  تتوقــع  إنهــا 

األميركي دونالد ترامب.
وقــال أكار للصحافييــن فــي وقت 

الثالثــاء،  متأخــر، 
تنفــذ  تركيــا  إن 

وإن  إف35-،  مشــروع  فــي  التزاماتهــا 
أنقــرة تتوقــع أن يســتمر البرنامــج كما هو 
مخطط له. وأضاف أن شــراء أنظمة إس-
400 ال يهــدف إال لتلبيــة احتياجات تركيا 

الدفاعية وال يمثل تهديدًا.
وقال “في محادثاتنا مع الواليات المتحدة 
نــرى تخفيفا عاما وتقاربا في قضايا بينها 

شرق الفرات، وإف35- وباتريوت”.
وتابع أن ربط صفقة إس400- بالمقاتالت 

إف35- “عقبة أخرى”.

وفي محاولة إلقناع تركيا  «
بالتخلي عن الصواريخ 

الروسية، عرضت الواليات 
المتحدة بيع أنظمة باتريوت، 
التي قال أكار إن أنقرة 

تقيمها.

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تسود الحكمة والعقل 
التعامل مع األحداث في المنطقة، التي وصفها بأنها “بالغة الدقة والخطورة”.

لــوزارة  زيــارة  خــالل  الكويــت  أميــر  وقــال 
أننــا  جميعنــا  “يــدرك  الكويتيــة:  الخارجيــة 
نعيــش فــي ظــروف بالغــة الدقــة والخطــورة، 
ويــدرك أيضا وتيــرة التصعيد المتســارعة في 
منطقتنــا، والتــي نرجــو معها أن يعــود الهدوء 
إلــى المنطقــة وأن تســود الحكمــة والعقــل في 
التعامل مع األحداث من حولنا”. وأضاف أمير 
الكويــت فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة األنباء 
شــك  “ال  الثالثــاء:  مســاء  “كونــا”،  الكويتيــة 
بــأن هذه الظــروف والتحديات التــي نواجهها 

تضاعــف مــن مســؤوليتكم، ومــن ضــرورة 
الدبلوماســية  لجهودكــم  مواصلتكــم 

لتحقيق المصالح العليا لوطنكم”.
وجــاءت تصريحــات الشــيخ صباح 

األحمــد الصبــاح، بينمــا صعــدت 
إجراءاتهــا  مــن  إيــران 

العدائية فــي الخليج، عبر 

هجمــات يعتقــد أنهــا شــنت عبــر وكالئهــا ضــد 
ســفن تجارية في خليج عمــان، فيما تعرضت 
منشــآت نفطيــة فــي الســعودية لهجمــات مــن 
طائــرات مســيرة، تبنتهــا ميليشــيات الحوثــي 
اإليرانيــة. ودعــت المملكــة العربية الســعودية 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة 
العربية، وقادة الدول العربية، إلى عقد قمتين 
طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، 
التطــورات فــي  نهايــة مايــو الجــاري، لبحــث 

المنطقة.

وقال وزير الدولة للشؤون  «
الخارجية السعودي عادل 

الجبير، في مؤتمر صحفي قبل 
يومين، إن المملكة العربية 

السعودية، تؤكد على أن 
يدها دائما ممتدة للسالم 

وتسعى لتحقيقه.

قــال قائــد الجيــش الجزائــري الفريق أحمد قايد صالح إن المؤسســة العســكرية 
ليست لها طموحات سياسية، لكنها تهدف فقط إلى خدمة البالد طبقا للدستور.

نقلهــا  تصريحــات  فــي  صالــح  وأضــاف 
“ليعلــم  األربعــاء:  أمــس  “النهــار”،  تلفزيــون 
الجميــع أننــا التزمنــا أكثــر مــن مــرة وبــكل 
وضوح أنه ال طموحات سياســية لنا ســوى 
الدســتورية،  لمهامنــا  طبقــا  بالدنــا  خدمــة 

ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا”.
الشــعبية  االحتجاجــات  أجبــرت  ومنــذ 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة على التنحي، 
الشــهر الماضــي، يمثــل أمــام القضــاء قائمة 
مــن رمــوز الســلطة ورجــال أعمــال، إال أن 
البعــض يشــكك فــي الهــدف مــن وراء هذه 
التحقيقــات. لكــن قائــد الجيــش الجزائــري 

اتهــم فــي كلمته مــن وصفهــم بـ”أبواق 
العصابــة”، بـ”محاولــة تمييــع محاربــة 

الفساد بمغالطة الرأي العام”.
جهــود  أن  “إال  وتابــع: 

الوطنــي  الجيــش 

كانــت  النوفمبريــة،  وقيادتــه  الشــعبي 
المؤامــرات  هــذه  وأفشــلت  بالمرصــاد  لهــا 
والتبصــر  الحكمــة  بفضــل  والدســائس، 
األحــداث  لمســار  العميــق  واإلدراك 
واستشــراف تطوراتها”. وتنحــى بوتفليقة، 
الســلطة،  فــي  20 عامــا  الــذي قضــى نحــو 
الشــهر الماضي، بعد ضغوط من المحتجين 
اســتمرت  االحتجاجــات  لكــن  والجيــش، 
للمطالبــة بإصالحات سياســية وعزل جميع 

المسؤولين المنتمين للحرس القديم.

وهزت االحتجاجات، التي كان أغلب  «
المشاركين فيها من الشباب، 

الجزائر، وطالب المتظاهرون 
بإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة 
التي تدير شؤون البالد منذ 

استقاللها عن فرنسا 
في 1962.
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األمم المتحدة ـ أ ف ب

القاهرة ـ رويترز

أعلنــت األمم المتحــدة، أمس األربعاء 
أن الســعودية واإلمــارات قدمتــا 300 
مليون دوالر لمساعدة اليمن. وهددت 
األمــم المتحدة بتعليــق برامج اإلغاثة 
ســرقة  ثبــت  إذا  يمنيــة  مناطــق  فــي 
األغذيــة  برنامــج  وكان  المســاعدات. 
العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة، هــدد 
فــي  الغذائيــة  المــواد  توزيــع  بوقــف 
بســبب  الحوثييــن  ســيطرة  مناطــق 
“اختالســات”  وقــوع  مــن  مخــاوف 

وعــدم إيصال المســاعدات ألصحابها، 
حســب مــا جــاء فــي رســالة اّطلعــت 
عليهــا وكالــة فرانــس برس. والرســالة 
المديــر  مــن  موّجهــة  التحذيريــة 
العالمــي  األغذيــة  لبرنامــج  التنفيــذي 
ديفيــد بيزلــي إلــى رئيــس مــا يســمى 
لــدى  األعلــى”  السياســي  “المجلــس 
وهــو  المشــاط،  مهــدي  الميليشــيات 
أعلى مســؤول “سياســي” في صفوف 

الحوثيين، بتاريخ 6 مايو الحالي.

قــررت محكمــة جنايــات القاهــرة، أمس 
أنصــار  مــن   6 أوراق  إحالــة  األربعــاء، 
تنظيــم اإلخوان إلي المفتي، ألخذ الرأي 
إدانتهــم  بعــد  إعدامهــم،  فــي  الشــرعي 
بحــوادث قتــل وترويــع للمواطنيــن، في 
القضيــة المعروفــة إعالميا باســم “لجنة 

المقاومة الشعبية في كرداسة”.
المقبــل  يونيــو   19 المحكمــة  وحــددت 

للنطق بالحكم في القضية.

وجهــت  المصريــة  النيابــة  وكانــت 
للمتهميــن، وعددهــم 70 متهما، اتهامات 
بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة 
الشــعيبة بناهيا وكرداســة”، التي أنشأت 

على خالف أحكام الدستور والقوانين.
الغــرض  أن  االتهــام  الئحــة  فــي  وجــاء 
تأســيس “اللجنــة” الدعــوة الــى تعطيــل 
ومنــع  والقوانيــن،  الدســتور  أحــكام 

مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

السعودية واإلمارات قدمتا 300 مليون دوالر لليمن

مصر.. إحالة أوراق 6 من أنصار اإلخوان للمفتي

أبوظبي ـ وكاالت الرياض ـ وكاالت

رحبت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أمس األربعاء، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول 
العمليــات التخريبيــة التــي اســتهدفت 4 ناقــالت تحمل أعالم اإلمارات والســعودية والنرويج، بالقرب من الميــاه اإلقليمية للدولة 

بخليج عمان األسبوع الماضي.

وقالــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيــان لهــا: “إن 
حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات، وتضافر 
الجهــود يدعــم الحياديــة والشــفافية فــي الوصــول إلــى النتائــج 
المطلوبــة، وهــو مــا تتطلع إليــه دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

من وراء هذا التحقيق”.
وأضافــت الوزارة: “إن التحقيقات المشــتركة تأتي لتؤكد حرص 
المجتمــع الدولــي علــى حمايــة أمــن المالحــة البحريــة، وحركــة 

التجارة الدولية وسالمة إمدادات الطاقة”.
وأكدت أنه “مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه 
ويســتغرق مــا يلــزم مــن الوقــت”، وفــق مــا ذكــرت وكالــة األنبــاء 

اإلماراتية “وام”.
 وكانت وزارة الخارجية اإلماراتية قد أعلنت أن 4 ســفن شــحن 
تجاريــة مدنيــة مــن عــدة جنســيات تعرضــت، األحــد الماضــي، 
لعمليــات تخريبية بالقرب من الميــاه اإلقليمية للدولة في خليج 
ُعمان، باتجاه الســاحل الشــرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي 

المياه االقتصادية لدولة االمارات.
وذكــرت الخارجيــة اإلماراتيــة أن األضــرار، التــي لحقت بالســفن 
ليســت جســيمة، ولــم تقع أي إصابات بشــرية، كما لــم يحدث أي 

تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

قــال المتحــدث باســم قــوات التحالــف العربي، تركي المالكي، إن الحرس الثــوري اإليراني، يقوم بتزويــد المتمردين الحوثيين في 
اليمن بقدرات عسكرية نوعية، تتمثل في صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار.

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية حصلت 
علــى إمكانيــات ال يمكــن ألي ميليشــيات فــي 
العالــم أن تحصــل عليهــا، بحيــث تمكنهــم مــن 

استهداف أماكن داخل المملكة. 
خبــراء  بــه  يقــوم  مــا  أن  المالكــي  وأضــاف 
هــذه  بقايــا  فحــص  مــن  العربــي  التحالــف 
الطائــرات ومكونات أنظمــة الطائرات من دون 
طيــار، يثبــت تــورط الحــرس الثــوري االيراني 

في تزويد ميليشيات الحوثي بهذه القدرات.
وبحســب مراقبيــن فــإن اإلصرار علــى المضي 
االســتراتيجية  هــي  التصعيــد  مســارات  فــي 
التــي يتمســك الحوثــي بهــا، مؤكــدا فــي آخــر 
نيرانــه، متوعــدا  دائــرة  بياناتــه علــى توســيع 
باستهداف مئات األهداف السعودية، من دون 

أن يستنثي األهداف المدنية منها.
وأوضح مراقبون أن ذلك الوعيد يصب مزيدا 

مــن النيــران فــي حســابات قــد تقلــب موازيــن 
المنطقــة  فــي  وليــس  العالــم  فــي  االســتقرار 
وحدهــا. فمــا ارتكبته الطائرات المســيرة بحق 

المنشــآت النفطيــة التابعــة ألرامكــو قبــل أيام، 
أحقيــة  ويؤكــد  المخــاوف  خانــة  فــي  يصــب 
االتهامات الدولية بحق المتمردين الحوثيين.

اإلمارات ترحب بانضمام دوال بالتحقيقات حول عملية تخريب السفن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي

النتائــج لحياديــة  دعمــا  المشــاركة  تعتبــر  اإلمــارات  الميليشيات حصلت على صواريخ باليستية وطائرات درون
عدة دول تحقق في “هجمات الفجيرة” الحرس اإليراني يزود الحوثيين بقدرات نوعية
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نّفذت القيادة اإليرانية الجولة األولى من استراتيجية دفع إدارة ترامب إلى “الخط 
األحمر” لتســتدرج الرئيس األميركي إلى العمل العســكري ضدها ألنه، في اعتقادها، 
أضمــن وســيلة الحتــواء أي تمــرد داخلــي على النظام فــي ظل التدهــور االقتصادي 
المواجهــة  مــن  المخــاوف  وألن  العقوبــات،  عبــر  األميركــي  التطويــق  عــن  الناتــج 
العســكرية وفــق الحســابات اإليرانيــة، ســتفتح الباب إمــا إلى تراجــع ترامب فتزعم 

طهران االنتصار، أو إلى رضوخه للمفاوضات السّرية التي تلبي ما تريده إيران.
المصــادر وثيقــة االطــاع علــى التفكير فــي طهران، أكــدت أن القيــادة اإليرانية على 
أعلى المستويات قررت استبعاد المحادثات مع الواليات المتحدة وأصدرت تعليمات 
اتخاذ االســتعدادات العســكرية لمهمة “دفاعية” يجري التحضير لها مع حلول العطلة 
األســبوعية أو مطلــع األســبوع المقبــل ضمــن اســتراتيجية “مقاومــة” تنطــوي علــى 
خيارات عســكرية في أكثر من مكان وضد مصالح أميركية مباشــرة وغير مباشــرة. 
الرئيــس ترامــب، مــن جهتــه، بــادر إلى فتــح القنــاة الديبلوماســية عبر سويســرا التي 
تمثــل المصالح اإليرانية لدى واشــنطن ليبعث رســائل إلى إيــران ليس واضحًا ما هو 
فحواها سوى أن المؤشرات والمصادر تفيد أن الرئيس يزج طهران في زاوية تعرية 
رفضهــا المحادثــات والمفاوضــات فيمــا إدارة ترامــب ماضية في التشــّدد مــع إيران، 
وجاهزة الستخدام القوة العسكرية ردًا على “استفزازات إيرانية”، وحازمة في عدم 
التراجــع أمــام عــزم القيــادة اإليرانيــة على إمــاء شــروطها. فالقطــاران ماضيان إلى 
التصادم، حسبما تفيد به التطّورات والمعلومات. طهران ال تبدو جاهزة إلعادة النظر 
فــي اســتراتيجية التهــور التــي اعتمدتهــا ولــن توافق علــى تعديل ســلوكها اإلقليمي 
والصاروخي. هذا هو فحوى الرســالة اإليرانية ُمرفقًا باحتجاج عارم على ما تعتبره 

القيادة إهانة لها بمجرد طرح مطالب إصاح سلوكها ومنطق نظامها. 
مرشــد الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة آيــة هللا علــي خامنئــي ال يتوقــع حربــًا مــع 
الواليات المتحدة لكنه لن يلبي طلبًا ولن يعّدل سلوكًا قيد أنملة. الرئيس األميركي 
ال يريــد حربــًا وهــو جاهــز لاكتفــاء باســتراتيجية الخنــاق والتطويــق االقتصــادي 
كوســيلة إلركاع إيــران وفــرض إصــاح ســلوكها عليهــا، لكنــه لــن يتمكن مــن تجاهل 
إجــراءات إيرانيــة “اســتفزازية” قد تدخــل جولتها الثانية في األيام المقبلة، حســب 

المصادر، لذلك تتأهب القيادة العسكرية األميركية للمواجهة.

إن الجولة األولى شملت تعرّض 4 سفن لعمليات “تخريبية” قبالة  «
ساحل اإلمارات، األمر الذي قّدمت دولة اإلمارات شكوى حوله إلى 

مجلس األمن الدولي، وشملت أيضًا هجومًا على محطتي ضخ للنفط 
في السعودية والذي بدوره كان موضع شكوى لدى األمم المتحدة. 

كالهما وجه أصبع االتهام إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. “إيالف”.

االستفزاز إلى الصفقة في موازين استدراج المواجهة العسكرية األميركية اإليرانية )1(

الشعوبيون الجدد... 
القوقازيون الوثنيون

فــي كل مناســبة يتفاخــر المنافــق والفرعــون الطورانــي بمــا يســميه بتاريــخ 
أجــداده العثمانييــن وحمايتهــم البــاد العربية، ونظرا ألنه تطــاول علينا، فقد 
حــان الوقــت لنقــول لــه حقيقــة أصــل أجــداده، فالطورانيــون زوروا التاريــخ 
وأدخلــوا فيــه مــا لــذ وطاب من األســاطير والبطــوالت الزائفة، والمسلســات 
التــي تمجــد قطاع الطــرق والخونة الذين يغــدرون بأبناء شــعبهم الطوراني، 
فنجد التقديس الذي يصل إلى درجة األلوهية، لشــخص مجرم قائد عصابة 
عــض اليــد التي تفضلت عليه، حيث فاق تقديســه قادة عصر اإلســام األول 
مــن آل البيــت عليهــم الســام وصحابة رســول هللا، وكل ذلك مــن أجل إيهام 
العالــم اإلســامي بوجــود شــعب له حضارة وهوية ووجود، أســوة بالشــعوب 

اإلسامية األخرى.
والحقيقــة التــي حــان الوقــت لنقولهــا علــى المــأ ونصــرخ بهــا، أن أجــداده 
كانــوا أقوامــا ال يعــرف منبعهــم وال أصلهم ســوى أنهم مــن القوقــاز الوثنيين، 
وحينمــا جاء العرب المســلمون باإلســام قاموا بإدخال هــذه األعراق الوثنية 
إلــى اإلســام، فــي الوقــت الــذي كانــت تتقاتل فيــه هذه الشــعوب فيمــا بينها 
وتتعامل مع بعضها البعض بهمجية ووحشــية، وقد تفضل العرب المســلمون 

على هذه الشعوب القوقازية، وغرسوا فيها قيم ومبادئ اإلسام من أجل أن 
تكون هذه الشــعوب شــعوبا متحضرة وإنسانية، وقام حكام الدولة العباسية 
بتقريــب هــذه األعــراق واســتخدام أبنائهــا لخدمــة الدولــة العباســية والدول 
األخــرى العربيــة اإلســامية. بمعنــى أن مــن يســمون بالســاجقة الحقــا كانوا 
مــن أصــول قوقازية وكانــوا وثنيين، حتى جاء العرب المســلمون وأدخلوهم 
اإلسام وقربتهم الدولة العباسية كمستخدمين مرتزقة لديها للعمل كجنود، 
وألن هؤالء ليس لديهم اســم شــعب يكنون به، فقد تســموا الحقا باســم أحد 
أبناء هؤالء المستخدمين واسمه سلجوق وتم إطاق اسم الساجقة عليهم.  
هــذه األعــراق الوثنيــة لم تكن لديها كتابة رســمية تعبر عــن هويتها وثقافتها 
وحضارتهــا كبقيــة األعــراق، فقد قام العرب المســلمون بنشــر الكتابــة العربية 
بين هذه األعراق، وجعلها لغة رسمية لهذا الخليط الجديد من هذه األعراق.

ونتيجة للعار الذي يشعرون به، قاموا الحقا باحتالل العالم العربي بعد  «
أن تآمروا على الدولة العباسية تحت مؤامرة الخالفة العثمانية، نكرانا 

لجميل العرب المسلمين. وللحديث بقية.
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الحسابات المسيئة للوطن... 
محتواها وتحركها ونموها

وجــه ســيدي صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، األجهزة األمنية بوضع حد وبحزم لســوء 
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، كما وجه ســيدي صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه وزارة الداخليــة إلــى التعامل بشــدة وتكثيف الرصــد والمتابعة 

واإلجراءات الحازمة والرادعة للحد من تلك الحسابات المسيئة للوطن.
إن كل األهــوال التــي تتوالــى علــى المجتمعــات علــى وجــه الخصــوص 
والصفات الخطرة هي بسبب سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
وبروز المرتزقة الذين يعملون بشكل سريع وانفعال دائب ال هوادة فيه من 
أجل إثارة الفتنة والبلبلة وبث الفرقة في المجتمع، وما كشفت عنه وزارة 
الداخليــة مؤخرا من حســابات مســيئة لأمن االجتماعي تــدار من الخارج 
مــن قبل أشــخاص “خونة ومرتزقــة” هاربين من العدالة، دليل واضح على 
روح الخيانــة والفوضــى التــي تعيــش فيهــم ومــدى الحقــد والمخططــات 
الدنيئــة التــي تســتهدف النســيج االجتماعي في البحريــن، فهؤالء األقزام 
يتســترون بأسماء مستعارة ويبثون األخبار الملفقة والمفبركة واألكاذيب 

من أجل تشويه سمعة البحرين وإثارة الفتنة. 
هــذه الحســابات أو الشــبكة المدعومــة من أعــداء البحرين معبــأة بالكامل 
وتــدار بصــورة منظمــة وترتكز على أجنــدة خارجية معاديــة، وتعمل على 
مــدار الســاعة خدمــة ألهــداف الحاقديــن علــى البحريــن لتحقيــق غايــات 
خبيثــة ضــد المجتمــع، حســابات تســتعمل نفــس األســاليب ونفــس اللغــة 
والهــدف واحــد وهو البحرين ومنجزاتهــا، وعرف الناس اليوم طبيعة تلك 
الحسابات المسيئة للوطن وهياكلها التنظيمية واألسس التي تسير عليها، 
وأصبــح مــن الواجــب أخــذ الحيطــة والحــذر واليقظــة من تداول رســائلها 
المزيفــة الكاذبــة، فهــي بمثابــة “ماكينــة أعــداء” تتحرك بزيت عــدم الوعي 
واالنتبــاه، وتركــز دائمــا علــى العناصــر الســلبية، فهــي وكما ذكرنــا مخطط 

مدروس وموجه.

على المواطن إدراك طبيعة هذه الحسابات ومحتواها وتحركها ونموها،  «
وأن ال يترك المجال لها للوصول إلى درجة االتقاد المطلوب، فهي تبحث 

عن الثغرة لالنطالق، فكما األجهزة األمنية ستقوم بدورها، أيضا على 
المواطن أن يعي هذه المسؤولية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

23 مايو 2019 الخميس
18 رمضان 1440

فن البروتوكول
حضــرت كغيــري العديد من الفعاليات والغبقات الرمضانية التي أقامتها الجمعيات 
األهليــة والمهنيــة والخيريــة فــي المملكة، وكانت هــذه الغبقات مناســبة اجتماعّية 
جميلــة لالتقــاء بالنــاس مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع البحرينــي الكريــم. ُيــدرك 
الجميع بأن تنظيم مثل هذه األمسيات الرمضانية أمر مكلف ويحتاج إلى ميزانية 
عــاوة علــى مــا يتطلبه من جهــود تنظيمية ولوجســتية كبيرة، لذلــك فإن أصحاب 

هذه الغبقات يستحقون كل الشكر واالمتنان.
لــي تعليــق بســيط في هذا الصدد، فإنــه وعلى الرغم من الهــدف االجتماعي النبيل 
مــن هــذه التجمعــات، إال أنهــا برأيــي ومــع األســف الشــديد ال ترتقــي إلــى مســتوى 
الحــدث، فهنــاك قصــور فــي التنظيم ينبغي علينا أن نعترف بــه، إذ نجد أن التنظيم 
في معظم األحيان ال يرتقي إلى مســتوى الحد، تحليلي الوحيد هو أن معظم تلك 
الجمعيات ال تلجأ للعمل بشكل جماعي منظم، حيث ينظرون إلى الفعالية على أنها 
مهمــة تطوعيــة لذلــك فهي من وجهة نظرهم ال تســتحق أن ُيبــذل من أجلها الكثير 

من االهتمام، خصوصا في ظل عدم وجود جهة للمحاسبة والرقابة.
هــذا مــع األســف الشــديد تفكيــر خاطــئ ال يمكــن القبــول بــه فقــد قــال رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم )إن هللا يحــب إذا عمــل أحدكم عماً أن يتقنــه(، فإذا ما قّرر 
أي شــخص الترّشــح للجمعيــات المذكــورة فــإن عليــه أن يكــون أهــاً للمســؤوليات 
المرتبطــة بهــذا المنصــب. ولعّل من الجّيــد التأكيد هنا بأن التنظيــم الجيد ال عاقة 
لــه بالميزانيــات المرصــودة كما يّدعي البعــض، والدليل أن تلــك الفعاليات ُتقام في 

فنادق من فئة “خمس نجوم” !
إن التنظيــم الجيــد والمتقــن يعكس في الواقع ســمعة الجمعية، حيــث إنه ال يجوز 
دعــوة كبــار الضيــوف مــن الــوزراء ورجــال الســلك الدبلوماســي والمســؤولين فــي 
الدولــة، وكذلــك أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب ثــم ال يتــم اتّبــاع البروتوكــول 
الخــاص بمثــل هذا الحضور رفيع المســتوى. لقد كان التخّبط ســّمة تلك الفعاليات، 

وبشهادة الحضور. 
مــن جانــب آخــر، ينبغــي أن تكــون برامــج الفعاليــات منوّعــة وشــيّقة، وأن تكــون 
الفقرات جاذّبة للحضور عوضًا عن اللجوء إلى إجراء السحب على الجوائز طوال 
وقت االحتفالّية، كما أن السحب على الجوائز يجب أن يتم بصورة صحيحة تليق 
بالمناسبة والحضور، فقد خّصصت إحدى الجمعيات في واحدة من تلك الفعاليات 
أكثــر مــن ٢٠٠ جائــزة، لكــن يا لهــا من جوائز، إنهــا حتى لم تكن تصلــح لتاميذ في 

رياض األطفال بدون مبالغة.
آمــل بحــق أن يتقبــل المســؤولون عــن تلــك الجمعيــات تحفظاتــي ونقــدي الهادف، 
فليســت لــي أيــة مصلحة أخرى غير ســمعة وطني الغالي أوال وجمعياتــه ثانيًا، كما 
أود التأكيد بأنه لوال محبتي لهم وتقديري لما سّلطت الضوء على تلك السلبيات. 

يجب علينا جميعًا أن نلتزم الصدق وأن نضع المصلحة العامة فوق كل  «
اعتبار، فبهذه الطريقة يمكننا االرتقاء بالعمل وتحقيق التمّيز، وكل عام 

وأنتم بخير.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

خمس ســنوات اآلن وهو في المنزل، ال يذهب إلى المدرســة شــأنه شــأن أقرانه، ممن 
هم اليوم في السادسة عشرة من أعمارهم، الصف الرابع االبتدائي كان آخر ما انتظم 
فيه، هذا الطفل الذي يمكن أن ُأطلق عليه “الطفل السمكة”، يعاني من مرض السمكية، 
وهــو أحــد األمــراض الجلدية النادرة، والذي يتســبب في إصابة الجلد بجفاف شــديد 
وتقشرات جلدية واضحة، مما يؤدي إلى حدوث تغير في شكل ولون الجلد، وظهور 

قشور على نحو يشبه جلد السمك، والمؤسف أنه ال يوجد عاج نهائي لهذا المرض.
آمنــا باللــه، فــا راد لقضائــه، لكــن مــن حــق هــذا الطفل الــذي يعاني مــا يعاني مــن ألم، 
وبالطبــع مــا يعانيــه مــن نفســية متدهورة- مهمــا كان قويًا جلــدًا على نصيبــه هذا- أن 
يحصــل علــى أقل حقوقه كإنســان، كحقوقه الصحيــة والتعليمية، فليس من المعقول 
وال اإلنســانية أن تصــرف لــه كميــات غيــر كافيــة مــن الكريمــات المخففــة مــن التقشــر 
وتهيج الجلد! والتي ال تصمد حتى للموعد الجديد الستام الدفعة الجديدة من هذه 
األدويــة والــذي يتم مرة واحدة كل شــهر. ناهيك عــن قطرات العين التي ال توفرها له 
وزارة الصحة بحجة عدم وجودها في المملكة! أال يمكن اســتيراد قطرات العين تلك 

رأفة بهذا الطفل؟ أال يوجد بديل عنها؟
كمــا أنــه مــن غير المعقــول أن يبقى طفل بعمــره هذا دون أن يتلقى حقــه من التعليم، 
خمــس ســنوات والمراجعــات الســنوية مــن والدتــه للمدرســة دون جــدوى، كمــا أن ال 
اتصــال مــن وزارة التربيــة والتعليــم يفيــد بإلزاميــة انتظامــه بالمدرســة، باعتبار عدم 
انتظام طفل في عمره في الدراسة مخالفة يعاقب عليها اآلباء. نعم “الطفل السمكة” 
له ظروف خاصة، وخاصة جدًا، إذ ال يمكنه أن يمسك القلم لتشوه في أصابعه نتيجة 
المرض، كما أن حرارة الشــمس المرتفعة ال يحتملها جلده المقشــر، وهذا يعني كحالة 
إنسانية على وزارة التربية أن توفر له الدراسة المنزلية، كأن تعهد إليه بمدرس يزوره 
في المنزل ليتابع معه تعليمه، ليقدم امتحاناته كأقرانه ويحصل على شهادة دراسية، 

ال أن يبقى هكذا من غير مدرسة وتعليم. 

ياسمينة: أقل ما يمكن أن يحصل عليه “الطفل السمكة” حقه في العالج،  «
وحقه في التعلم.

الطفل السمكة

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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يشــارك المــدرب الوطنــي الشــاب علــي رجــب بمعســكر “إليــت جوفــا” 
التدريبي لكرة الســلة الذي ســيقام بمدينة سولســونا التابعة لمقاطعة 
ليدا في إقليم كاتلونيا بمملكة إسبانيا، في الفترة من 29 يونيو حتى 

7 يوليو المقبلين.

ويقام معســكر “إليــت جوفا” الذي 
سيســتمر لمديــة 15 يوًمــا، بشــكل 
فــي  الصيــف  فتــرة  فــي  ســنوي 

المدينة اإلسبانية سولسونا.
علــى  الثانيــة  المــرة  هــي  وهــذه 
التوالــي التــي يشــارك بهــا المدرب 
رجب بمعسكر “إليت جوفا” بدعوة 
من اللجنة المنظمة للمعكســر، بعد 
أن سبقت له المشاركة في معسكر 

العام الماضي.
أفضــل  المعســكر  ويســتقطب 
العمريــة  الفئــات  فــي  الالعبيــن 
أوروبــا،  أنحــاء  جميــع  مــن 
ويتضمن ورشــات تدريبية عملية 
متنوعــة  نظريــة  ومحضــرات 
فــي المجــال التدريبــي والصحــي 
الســلوكي  والنمــط  والغذائــي 

والمعيشي.
تعزيــز  إلــى  المعســكر  ويهــدف 
يعتبــر  إذ  الســلة،  كــرة  وممارســة 
واحــًدا مــن أفضــل المبــادرات في 
بمعســكرات  يتعلــق  فيمــا  أوروبــا 
التطويــر الفنــي للعبــة، حيــث يعد 
هــذا المعســكر هــو الوحيــد الــذي 
ومدربيــن  شــباب  العبيــن  يقــدم 
أثبتوا جودتهم التدريبية العالية.

إن  رجــب،  علــي  المــدرب  وقــال 
المعســكر يتضمــن برنامــج مكثف 
يومًيــا،  ســاعة   12 نحــو  يســتمر 
ويبدأ من الســاعة السابعة صباًحا 

وحتى السابعة مساًء.
ســبورت”  ”البــالد  لـــ  رجــب  وذكــر 
مــن  عــددا  ســيجمع  المعســكر  أن 
الالعبيــن الشــباب ذوي المســتوى 
المعرفــة  والمدربيــن ذوي  العالــي 
والخبــرة باللعبة؛ مــن أجل تطوير 
نحــو  علــى  والمدربيــن  الالعبيــن 

تكتيكي وفني أفضل.

وأضــاف رجــب أن معســكر “إليت 
جوفــا” سيشــتمل علــى تدريبــات 
الالعبيــن،  مــع  وجماعيــة  فرديــة 
وبرنامــج مكثــف لتطبيــق مهارات 
كــرة الســلة، ومحاضــرات غذائيــة 
للتدريبــات،  فيديــو  ومحاضــرات 
وجلســات فنيــة خاصــة للمدربين، 
عــالوة على التعامل مــع المدربين 
من مختلــف المــدارس األوروبية، 
واالحتكاك مع المدربين والالعبين 

طوال فترة المعسكر.
برنامــج  أن  إلــى  رجــب  وأشــار 
دورات   4 ســيتضمن  المعســكر 
الــورش  منهــا  يوميــة  تدريبيــة 
العمليــة، إضافــة إلــى المحاضرات 
خصيًصــا  المصممــة  النظريــة 
لتلبيــة االحتياجات واألعمار التي 

سيشارك فيها الالعبون.
الــدورات  “ســتحتوي  وتابــع 
مــن  العديــد  علــى  التدريبيــة 
والجماعيــة  الفرديــة  المســابقات 
على مدار األســبوع، وهذا سيتيح 
الخبــرات  لتبــادل  لنــا  الفرصــة 
المســتوى  جيديــن  الالعبيــن  مــع 

والمدربين المشهورين”.
وبيــن رجب أن المعســكر ســيجمع 
مدربــي  مــن  واســعة  مجموعــة 

لتدريــب  المختصيــن  الســلة  كــرة 
ســيجمع  كمــا  الشــباب،  الالعبيــن 
أيًضا فنيين اختصاصيين باللعبة، 
الفيزيائييــن،  المدربيــن  مثــل 
الطبيعــي،  العــالج  واختصاصيــي 
الذيــن  وغيرهــم،  واألطبــاء 

سيدعمون المعسكر.
وأوضــح المــدرب رجــب أن هدفه 
مــن المشــاركة فــي المعســكر هــو 
مــن  والتعلــم  الخبــرة  اكتســاب 
المختلفــة  األوروبيــة  المــدارس 
البرنامــج  هــذا  فــي  المشــاركة 

التدريبي.
وأضــاف “ســتضيف لي المشــاركة 
المجــال  فــي  كبيــرة  خطــوات 
التدريبي؛ ألنها متخصصة للفئات 
الســنية وهــو مجال عملــي، وذلك 
مــن خــالل االحتــكاك واالنســجام 
مع مدربين ذوي خبرة عالية، ومع 

مع العبين على مستوى عاٍل”.
وقــال إنــه ســينقل الخبــرات التــي 
سيكتســبها من المعسكر لتطبيقها 
لكــي  بالنــادي؛  التدريبــات  فــي 

يستفيد منه الالعبون الصغار.

وأكــد رجــب أنــه يطمــح للوصــول 
إلــى مراحــل متقدمــة فــي مجــال 
لالحترافيــة  وصــوال  التدريــب، 
فــي التدريب، موضحا أنه يســعى 
لتشــريف الوجــه المشــرق لمــدرب 
كرة الســلة في البحرين والذي بدأ 

يتطور تدريجيا.
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي 
يشــارك بهــا رجــب في معســكرات 
يحــرص  إذ  خارجيــة،  تدريبيــة 
دائًمــا على المشــاركة فــي البرامج 
الداخليــة  التدريبيــة  والــدورات 
بأهميــة  منــه  إيماًنــا  والخارجيــة؛ 
هذه الــدورات لتطوير خبراته في 

المجال التدريبي.
علــي  الشــاب  المــدرب  ويعتبــر 
رجــب مــن أبــرز المدربين الشــباب 
القادمين في كرة السلة البحرينية، 
إذ حقــق العديد مــن البطوالت مع 
فريق أشــبال السلة بنادي المنامة، 
إضافــة إلــى تحقيق لقــب البطولة 
الوطنــي  مــع منتخبنــا  الخليجيــة 

للناشئين.

علي رجب

يستمر 15 يوما بحضور أشــهر المدربين والالعبين األوروبيين

علي رجب يشارك بمعسكر “إليت جوفا” للسلة 16

اســتمراًرا للزيــارات التــي يقــوم بها األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حســن النصف لالتحادات الرياضيــة لتعزيز التواصل، قام 
األمين العام مساء االثنين الماضي بزيارة إلى االتحاد البحريني للكرة الطائرة برفقة وفد يضم كال من المدير التنفيذي للشئون الرياضية 
عبدالجليل أســد والمدير التنفيذي للموارد والخدمات إيما إســماعيل المنصوري ورئيس قســم المالية والمشــتريات حسن الخاجة والرقيب 

المالي أحمد العمري.

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  ورحــب   
الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة 
االجتمــاع  بــدأ  ثــم  األولمبيــة،  اللجنــة  بوفــد 
بتقديــم عــرض عن االســتراتيجية الخمســية 
لالتحــاد قدمــه نائــب رئيــس االتحــاد، رئيس 
لجنــة المنتخبــات جهــاد خلفــان، مبيًنــا فيــه 
الشــباب  بمنتخــب  المرتبطــة  االســتراتيجية 
“منتخــب المســتقبل” التــي تــم إطالقهــا قبل 
عاميــن والمراحــل التــي وصــل إليهــا االتحاد 
بهــدف االرتقاء باللعبة والوصــول بالمنتخب 
ليكــون فــي مراكــز المقدمــة علــى المســتوى 

القاري.

 كمــا بّين خلفان خطــة عمل لجنة المنتخبات 
والتحليــل  بالبيانــات واإلحصــاءات  مدعمــة 
الفني، واستعرض الجهود التي بذلها االتحاد 
الشــباب  بمنتخــب  االهتمــام  فــي  بالتــدرج 
منــذ فئــة الناشــئين وحتــى اآلن مــن خــالل 
عاًمــا   19 تحــت  العالــم  بطولــة  اســتضافة 
وبطولة آسيا تحت 20 عاًما لتهيئة المنتخب 
الالعبيــن،  بمســتوى  واالرتقــاء  للمنافســة 
كمــا قــدم خلفــان نبذة عــن الهيــكل الوظيفي 

اإلداري والفني لالتحاد.
لالتحــاد  العــام  األميــن  قــّدم  ذلــك،  وعقــب   
فــراس الحلواجــي عرًضــا عــن التحضيــرات 

التي قام بها االتحاد الستضافة بطولة العالم 
تحــت 21 عاًمــا التــي ســتقام خــالل الفتــرة 
بمشــاركة  المقبــل  يوليــو   27 لغايــة   18 مــن 
االتحــاد  اســتعداد  أكــد خاللهــا  منتخًبــا،   16
الحتضان الحدث العالمي والعمل على تهيئة 
كافــة الترتيبــات المتعلقــة بالتنظيــم وتأمين 
للمواصفــات  وفًقــا  المطلوبــة  االحتياجــات 
والمعايير الدولية، وســط جهود كبيرة تبذلها 
التنفيذيــة  واللجنــة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
ســتجرى  فيمــا  المعاونــة،  اللجــان  وكافــة 
 2 بتاريــخ  البطولــة  قرعــة  ســحب  مراســم 
االتحــاد  منــدوب  بحضــور  المقبــل  يونيــو 

الدولــي للكرة الطائرة )FIVB( والذي ســيقوم 
المملكــة  علــى تحضيــرات  باإلطــالع  بــدوره 
وتفقــد الصــاالت والفنادق وجميــع الخدمات 

والتسهيالت التي سيوفرها االتحاد.
 هــذا، وقــد عّبر األمين العــام للجنة األولمبية 
محمــد حســن النصــف عــن تقديــره بالجهــود 

التــي يبذلها االتحاد البحرينــي للكرة الطائرة 
برئاســة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة 
الــدور  مثمنــا  باللعبــة،  االرتقــاء  ســبيل  فــي 
البــارز لالتحــاد فــي العمل وفق اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم تهدف إلى الوصــول باللعبة 
أبــدى إعجابــه  المســتويات، كمــا  أعلــى  إلــى 

بمــا تضمنتــه الخطة من إحصــاءات وبيانات 
فنيــة دقيقــة.  وأكــد النصــف وقــوف اللجنــة 
األولمبيــة بجانــب االتحاد إلنجاح اســتضافة 
المملكــة لبطولــة العالــم تحــت 21 عاًمــا مــن 
خــالل توفيــر كافــة الخدمــات والتســهيالت 
وفــق اإلمكانــات المتاحــة مــع ســائر الجهــات 
الحكوميــة والخاصة، معرًبا عن ثقته الكبيرة 
الجــودة  تحقيــق  علــى  االتحــاد  قــدرة  فــي 

المطلوبة في استضافة الحدث العالمي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف يطلع على استعدادات “عالمية الطائرة”

من الزيارة

اعتمد االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة 
نائــب رئيــس االتحاد البحرينــي للكرة 
الطائــرة رئيســا للجنة االحتــكام جهاد 
خلفــان بتصفيــات منطقــة غرب آســيا 
المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 
23 عامــا والمقــرر لها أن تقــام الصيف 

المقبل في مينامار.
وســيكون جهــاد خلفــان رئيســا للجنة 
االتحــاد  عــن  وممثــال  االحتــكام 
آســيا  غــرب  فــي تصفيــات  اآلســيوي 
البحريــن  مملكــة  ســتحتضنها  والتــي 
خــالل الفتــرة مــن 27 يونيــو لغايــة 7 
يوليو المقبلين حيث ان خلفان يشغل 
لالتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  عضويــة 
الســعودي  يترأســه  الــذي  اآلســيوي 

صالح بن ناصر.
وتتكــون لجنــة االحتــكام مــن عبدهللا 
كايــد العنــزي مــن دولة الكويــت، عامر 
ايميــل  عمــان،  ســلطنة  مــن  الطوقــي 
محمــد  لبنــان،  جمهوريــة  مــن  جبــور 

الذوادي من مملكة البحرين.
كال  آســيا  غــرب  مجموعــة  وتضــم 
الســعودية،  البحريــن،  منتخــب  مــن 
العــراق،  قطــر،  اإلمــارات،  الكويــت، 

فلسطين ويتأهل من التصفيات ثالثة 
منتخبات إلى النهائيات.

البحريــن  مملكــة  اســتضافة  وتأتــي 
االتحــاد  ثقــة  إطــار  فــي  للتصفيــات 
بقــدرات  الطائــرة  للكــرة  اآلســيوي 
االتحــاد البحريني فــي توفير مختلف 
أعلــى  علــى  االســتضافة  مســتلزمات 
المستويات، ونظرا للخبرة التي يتمتع 
البطــوالت  تنظيــم  فــي  االتحــاد  بهــا 
أن  خصوصــا  والعالميــة،  القاريــة 
االتحــاد ســينظم فــي الصيــف القــادم 
بطولة العالم تحت 21 عاما، وسبق له 
تنظيم بطولة العالم تحت 19 عام في 
2017 وبطولــة آســيا تحــت 20 عامــا 

في 2018.

خلفان رئيسا للجنة االحتكام لتصفيات غرب آسيا

جهاد خلفان

محمد الدرازي

حسن علي

23 مايو 2019 الخميس
18 رمضان 1440

مركز شباب دمستان

دور  مباريــات  الثالثــاء  اختتمــت 
المجموعــات مــن بطولــة دمســتان لكرة 
الطاولة الرمضانية الرابعة بمركز شــباب 
تحــت  والرياضــي  الثقافــي  دمســتان 

رعاية النائب أحمد الدمستاني.
جعفــر  األولــى  المجموعــة  عــن  وتأهــل 
وعــن  ماجــد،  آل  وأحمــد  حســين 
المجموعــة الثانيــة عباس أحمــد وميثم 
آل ماجــد، وعن المجموعة الثالثة ميرزا 
النعيمــي ومحمــد عبــاس، وعــن الرابعــة 

حسن ضيف وعمار مطر.
وســتقام جميــع مباريــات دور الثمانيــة 
صالــة  علــى  المقبلــة  الجمعــة  يــوم 
المركــز، ومــن المتوقــع أن تشــهد أغلــب 
المواجهــات نديــة وإثــارة؛ نظــرا لتقارب 

المستوى بين الالعبين المتأهلين.

بطولة دمستان 
للطاولة

الحرس الملكي والدروع الملكية إلى نصف النهائي
ــاط ــب ــض ــل ــة ل ــ ــع ــ ــراب ــ ــة ال ــيـ ــانـ ــضـ ــرمـ ــة كـــــرة الــــقــــدم الـ ــولـ ــطـ بـ

والــدروع  الملكــي  الحــرس  فريقــا  تأهــل 
الملكيــة إلــى الــدور نصــف النهائــي ضمــن 
منافســات البطولــة الرمضانية لكــرة القدم 
رعايــة  تحــت  والمقامــة  الرابعــة  للضبــاط 
ســمو النقيــب الشــيخ محمد بن ســلمان آل 

خليفة.
 وقــد فاز فريق الحرس الملكي على فريق 

الخدمــات الطبيــة الملكيــة بنتيجــة 4 / 1 
فــي المبــاراة األولــى، والتي أقيمت مســاء 
يــوم الثالثــاء 21 مايــو 2019م على ملعب 
الدروع الملكية، وقد سجل لفريق الحرس 
هدفيــن،  عيســى  مهنــا  الالعــب  الملكــي 
مبــارك  والالعــب  محمــد  راشــد  والالعــب 
حمد، في حين أحرز هدف فريق الخدمات 
محمــد،  أحمــد  الالعــب  الملكيــة  الطببيــة 
وحقــق جائــزة أفضــل العــب فــي المبــاراة 

العب الحــرس الملكي محمد ربيعة، حيث 
ســيلتقي الفريــق الفائــز مــن مبــاراة ســالح 
الجــو الملكــي البحرينــي والكتيبة الخاصة 

في الدور النصف النهائي.
 وفــي المبــاراة الثانيــة فــاز فريــق الــدروع 
الملكية على فريق وحدة هندســة الميدان 
الملكيــة بنتيجــة 2 / 1، وقــد أحــرز هدفــي 
بــن  عبــدهللا  الالعــب  الملكيــة  الــدروع 
خليفــة آل خليفة، فيما ســجل هدف فريق 

حمــد  الالعــب  الملكيــة  الميــدان  هندســة 
أفضــل  لقــب  كمــا وحقــق  الشــاعر،  مبــارك 
العــب فــي المبــاراة حــارس مرمــى فريــق 
الــدروع الملكيــة الالعــب ريــاض الخاطــر، 
الملكيــة  الــدروع  فريــق  وســيلتقي  هــذا 
الذي يســعى إلــى المحافظة علــى لقبه في 
منافســات نصف النهائي الفريــق الفائز من 
مبــاراة ســالح البحريــة الملكــي البحرينــي 

ومعسكر الرفاع.

من المنافسات من التكريم

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

نادي البحرين للتنس

برعاية رئيس مجلس إدارة مجموعة 
يوســف خليل المؤيد وأوالده فاروق 
المؤيــد، يقيم نــادي البحريــن للتنس 
فـــي الســاعة التاســعة والنصــف مــن 
مســـاء اليوم المباراة النهائية لبطولة 
المؤيــد  خليــل  يوســف  المرحــوم 
هــذه  التنــس،  لزوجــي  الرمضانيــة 
البطولة العريقــة التي ينظمها النادي 
فــي شــهر رمضــان مــن كل عــام منــذ 
عــام 1997 وللعام الثالث والعشــرين 
على التوالي تخليًدا لذكري المرحوم 
يوسف خليل المؤيد طيب هللا ثراه. 
ويتقابل في المباراة الختامية الليلة 
ومحمــد  المخــرق  حســين  الثنائــي 
مــع  البطولــة  لقــب  حامــل  بوحســن 
الثنائــي كمــال خنجــي وأحمــد قائــد 
وكان  للبطولــة،  متميــز  نهائــي  فــي 
الثنائــي المخــرق وبوحســن قد تأهال 
للنهائــي بعــد فوزهــا أمــس األول في 

الثنائــي  علــى  النهائــي  قبــل  الــدور 
محمــود جناحــي ومحمد الموســوي، 
بينما تأهل كمال خنجي وأحمد قائد 
بعــد فوزهمــا علــى الثنائــي إيمانويل 
بيشاي وإســالم أبو علم بنتيجة 6-2 

و 6-4.
فــاروق  ســيقوم  المبــاراة  وعقــب 
البحريــن  نــادي  ورئيــس  المؤيــد 
للتنــس خميس محمد المقلة بتقديم 

الكؤوس لالعبين الفائزين.

ختام بطولة يوسف المؤيد للتنس

فاروق المؤيد

األمين العام 
للجنة األولمبية 

يواصل زياراته 
لالتحادات



استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤيــد بمكتبــه رئيســة جمعيــة الصحفييــن 
رئيــس  ونائــب  أحمــد،  عهديــة  البحرينيــة 

الجمعية راشد نبيل الحمر.  
شــؤون  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
رئيــس  ونائــب  برئيســة  والرياضــة  الشــباب 
مجلــس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، 
الصحفييــن  جمعيــة  جهــود  علــى  مثنيــا 
البحرينيــة وبأهداف الجمعية النبيلة الرامية 
الصحفيــة  بالحركــة  االرتقــاء  تحقيــق  إلــى 
فــي البحريــن وتوحيــد الجســد الصحفي بما 

وإبــراز  المملكــة  ســمعة  تعزيــز  فــي  يســاهم 
إنجازاتها ومبادراتها في مختلف المجاالت. 
وأشــار أيمــن المؤيــد أن اإلعــام البحرينــي 
بــارزة  نوعيــة  نقلــة  شــهد  أنواعــه  بجميــع 
وتطــورا مســتمرا ومتســارعا فــي ظــل العهد 
الزاهــر لحضــرة عاهل البــاد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، والــذي 
منــح اإلعــام البحريني مســاحة واســعة من 
للقيــام  المائــم  المنــاخ  وتوفيــر  الحريــات، 
المنجــزات  دعــم  فــي  ومســؤولياته  بــدوره 

البحرينية في شتى المجاالت. 
أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وبيــن 

فــي  أساســيا  شــريكا  البحرينــي  اإلعــام 
اإلنجــازات التــي حققتهــا الحركــة الشــبابية 
المملكــة وذلــك مــن خــال  فــي  والرياضيــة 
دوره المحوري في تســليط الضوء على تلك 
اإلنجازات، ومنحها مســاحة واســعة إلبرازها 

بالصورة المتميزة. 
وخال اللقاء استعرض وزير شؤون الشباب 
الرياضيــة  الشــبابية  المبــادرات  والرياضــة 
الشــباب  شــؤون  وزارة  بهــا  تقــوم  التــي 
والرياضــة والرامية إلى االرتقــاء بالقطاعين 
الشــبابي والرياضــي بمــا تتوافــق مــع رؤيــة 
وإســتراتيجية ممثــل جالــة الملــك لألعمــال 

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، وبما تتفق مــع مبادرات 
البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطــاع الشــبابي 
والرياضي “استجابة”، كما تم التباحث حول 

التعــاون المشــرك بين الجانين لدعــم القطاع 
الشبابي والرياضي. 

عــن  أحمــد  عهديــة  عبــرت  جانبهــا،  ومــن 
تقديرهــا للجهــود الكبيــرة التــي تبذلها وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة في ســبيل تعزيز 

الصحفييــن  جمعيــة  مــع  المشــترك  التعــاون 
القطــاع  دعــم  فــي  يســاهم  بمــا  البحرينيــة 
الشــبابي والرياضــي وتســليط الضــوء علــى 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  الكبيــرة  منجزاتــه 
مشــيرة إلــى أن جمعيــة الصحفيين ســتكون 
مســاندة لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
ومبادراتهــا  مشــروعاتها  علــى  التركيــز  فــي 

الموجهة للقطاعات الشبابية والرياضية.

المؤيد يستقبل جمعية الصحفيين البحرينية

أكد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حســن النصف أن اللجنة األولمبية البحرينية 
حريصــة علــى تبنــي مختلــف البرامج والــدورات التدريبيــة التي ترتقــي بقدرات الكــوادر الفنية 
واإلدارية العاملة في الحقل الرياضي لما يمثلونه من ركيزة أساسية في عملية البناء الرياضي 
وتعزيــز مخرجــات الرياضــة البحرينيــة، مؤكــًدا علــى الــدور البــارز الــذي تقــوم بــه األكاديميــة 
األولمبيــة فــي هــذا اإلطــار والذي ســاهم في بــروز مجموعة مــن الكفاءات الوطنيــة في المجال 

اإلداري والفني.

 جــاء ذلــك، خــال رعايتــه حفــل التكريــم الذي 
للجنــة  التابعــة  األولمبيــة  األكاديميــة  أقامتــه 
الرياضيــة  اإلدارة  دبلــوم  لخريجــي  األولمبيــة 
للبرنامــج  الرابــع  المســتوى  ودورة  المتقــدم، 
الوطنــي للمدربيــن مســاء أمــس األول الثاثــاء 
وحضــره المديــر التنفيــذي للشــئون الرياضيــة 
باللجنــة األولمبيــة البحرينيــة عبدالجليــل أســد 
نبيــل  الدكتــور  األولمبيــة  األكاديميــة  ومديــر 
طــه، ومديــر إدارة اإلعــام والعاقــات العامــة 
والتســويق محمد لوري، ومدير إدارة المشاريع 

مادن الوناس.
أمــام  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  فــي  النصــف  وأكــد   
وإعــداد  وتطويــر  صقــل  أهميــة  الخريجيــن 
الكــوادر اإلدارية والفنية لتطوير العمل اإلداري 

الرياضيــة  الهيئــات  بكافــة  والفنــي  والمالــي 
واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها، مشــيًرا 
كذلــك إلــى ضــرورة االســتمرار فــي المشــاركة 
العلــوم  مــن  لاســتفادة  الــدورات  تلــك  بمثــل 
والمعــارف وأحــدث األســاليب العلميــة المتبعــة 
فــي مجــال اإلدارة والتدريــب لتحقيــق أعلــى 
درجات االستفادة لينعكس ذلك بشكل إيجابي 
علــى واقــع الرياضــة البحرينيــة، منّوًهــا بجهود 
كافــة المحاضرين والقائمين على تلك الدورات 
فــي األكاديمية األولمبية. ومشــدًدا على أهمية 
تســيير  فــي  الكفــاءات  هــذه  مــن  االســتفادة 

اتحاداتنا وأنديتنا الرياضية.
 وكان الحفــل قــد بــدأ بعــرض فيلــم تســجيلي 
قصيــر تضمــن كلمة ســابقة لممثل جالــة الملك 

رئيــس  الشــباب،  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة كان قــد ألقاهــا أمــام 
منتســبي اللجنة األولمبية البحرينية في إحدى 
المناســبات أشاد ســموه خالها بتميز الكفاءات 

الوطنية.
مديــر  ألقاهــا  ترحيبيــة  كلمــة  ذلــك  وأعقــب   
األكاديمية األولمبية نبيل طه كشف من خالها 
عــن أبرز الدورات والندوات وورش العمل التي 

تنظمهــا األكاديميــة، كمــا تم عــرض فيلم قصير 
عن أنشطة وبرامج األكاديمية.

 بعــد ذلــك، ألقى المدرب الوطنــي القدير خليفة 
الزيانــي كلمــة بالنيابة عن الخريجيــن عبر فيها 
عــن خالــص شــكره وتقديــره للجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة علــى مــا تقدمــه من دعم في ســبيل 
والــدورات  البرامــج  مــن  سلســلة  اســتقطاب 

المفيدة.
وخــال الحفــل قــدم علــي أحمــد مديــر االتحاد 

ا عــن تنظيم  البحرينــي للترايثلــون عرًضــا مرئيًّ
الشــئون الماليــة باالتحــادات اســتعرض خالــه 
واألســاليب  المالــي  األميــن  ومهــام  أهــداف 
المتبعــة فــي التخطيط المالي وتعزيــز إيرادات 
االتحــاد وكيفيــة إعــداد الميزانيــات والتقاريــر 

المالية والمحاسبية.
 وفــي ختــام الحفــل، قــام األميــن العــام محمــد 
بتســلم  طــه  نبيــل  الدكتــور  يرافقــه  النصــف 
الشــهادات إلــى الخريجين فــي كا البرنامجين 

حيــث تم تخريج 19 مدرًبا من دورة المســتوى 
تــم  للمدربيــن، فيمــا  الوطنــي  للبرنامــج  الرابــع 
تخريــج 14 دارًســا من دبلــوم اإلدارة الرياضية 
المتقــدم )دفعــة 2018(، وتكريــم 11 محاضــًرا 
فــي المســتوى األول والثاني والرابــع بالبرنامج 
 6 تكريــم  إلــى  باإلضافــة  للمدربيــن  الوطنــي 
اإلدارة  دبلــوم  فــي  وإدارييــن  محاضريــن 

الرياضية المتقدم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

للمدربيـــن الرابـــع  والمســـتوى  اإلدارة”  “دبلـــوم  منتســـبي  تخريـــج  حفـــل  رعـــى 

النصف يشيد بالكفاءات الوطنية اإلدارية والتدريبية

صورة جماعية من التكريم

الخميس 23 مايو 2019 
18 رمضان 1440

إدارة  لمجلــس  التنفيــذي  المكتــب  اعتمــد 
عــاء  الســر  أميــن  تعييــن  األهلــي  النــادي 
الحلواجي رئيسا لجهاز لعبة الكرة الطائرة 
تــم  كمــا   2019/2020 المقبــل  للموســم 
اعتمــاد األميــن المالــي عبــدهللا آل رحمــة 
رئيسا لجهاز لعبة كرة اليد، وعضو مجلس 
الفئــات  لقطــاع  زليــخ رئيســا  نــادر  اإلدارة 

السنية لكرة القدم.
جاء ذلك خــال اجتماع المكتب التنفيذي 
الذي عقد مســاء أمس األول الثاثاء بمقر 

النادي بالماحوز.
ووفقا لمصادر “الباد ســبورت” فإن النادي 
لم يعتمد لغاية اآلن هوية رئيس جهاز كرة 
القدم والذي شــغله خال الموســم الماضي 
المجلــس  ان  حيــث  عبدالمجيــد  فيصــل 
التقريــر  لدراســة  الحســم  تأجيــل  ارتــأى 
الفنــي واإلداري بصــورة مســتفيضة، ولكن 
يبقى عبدالمجيد هو المرشــح األبرز للبقاء 

فــي منصبــه بعدما اســتطاع أن يســهم في 
إعــادة الفريــق إلــى دوري الدرجــة األولــى 
بجهــود الطاقــم الفنــي واإلداري التابــع لــه 
الدرجــة  بــدوري  الماضــي  الموســم  خــال 
الثانيــة. وأضــاف المصــدر بــأن النــادي لــم 
يعتمد كذلك تعيين رئيســا لجهاز لعبة كرة 
الســلة حيــث ارتأى مناقشــة التقريــر الفني 
الرئيــس  هويــة  لحســم  كذلــك  واإلداري 
القــادم، ويعتبــر هاني الدرازي هو المرشــح 
الجهــاز  للبقــاء علــى رئاســة  األبــرز كذلــك 

لكــن اإلدارة تفضل التريث ودراســة جميع 
القــرارات بعنايــة. وأما بخصــوص األجهزة 
الفنيــة بفرق النادي فقد تم اعتماد المدرب 
للكــرة  األول  للفريــق  مدربــا  علــي  رضــا 
الطائــرة، فيمــا لــم يتــم اعتمــاد أي مدربــي 
الفريــق األول لكــرة القــدم والســلة واليــد، 
رغــم أن عيســى الســعدون يعتبــر الخيــار 
األول لقيادة النســور خال الموسم المقبل 
بعدمــا نجح في الصعود بهــم لدوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم.

حــّدد اتحــاد غرب آســيا لكــرة القدم يوم 9 يونيو المقبــل موعًدا إلجراء قرعة 
بطولة غرب آسيا السابعة للناشئين.

وتشــهد البطولة مشــاركة 9 منتخبات 
بينها منتخبنا للناشئين، باإلضافة إلى 
منتخبات: األردن المســتضيف، ُعمان، 
العــراق،  فلســطين،  الكويــت،  ســوريا، 
لبنــان والســعودية. وتقــام منافســات 
البطولــة خــال الفترة مــن 1 حتى 11 

يوليو المقبل.
وســيتم توزيــع المنتخبــات المشــاركة 
علــى 3 مجموعــات فــي الــدور األول، 
علــى أن يعاد توزيــع المنتخبات في 3 
مجموعــات أيًضا اســتناًدا علــى نتائج 

الدور األول.
نظــًرا  موّجهــة؛  القرعــة  وســتكون   
لوقــوع بعــض الــدول المشــاركة ضمن 
التصفيــات  فــي  المجموعــة  نفــس 
المؤهلــة لبطولة آســيا للناشــئين )دون 

16 عاًما( 2020.
تــم اعتمــاد اســتاد األميــر  إلــى ذلــك، 
ا  محمد في مدينة الزرقاء ملعًبا رسميًّ
للبطولة، على أن تقام المباريات في 3 
فتــرات وهــي 4 عصًرا و7 مســاًء و10 

مساًء بتوقيت األردن.
للناشــئين  منتخبنــا  أن  إلــى  يشــار 
سيشــارك في البطولة التــي يحتضنها 
االتحــاد األردنــي، وتعد ضمــن برنامج 
لاســتحقاقات  والتحضيــر  اإلعــداد 
اســتحقاق  أبــرز  يتمثــل  إذ  المقبلــة، 

لمنتخب
بتصفيــات  المشــاركة  فــي  الناشــئون 
كأس آســيا تحــت 16 عاًمــا 2020، إذ 
ســتقام التصفيات في سبتمبر المقبل، 
وكانــت القرعــة قــد أوقعــت منتخبنــا 

جانــب  إلــى  الثانيــة  المجموعــة  فــي 
الهنــد  )المســتضيف(،  أوزبكســتان 

وتركمانستان.
المــدرب  الناشــئين  منتخــب  ويقــود 

الوطني راشد الدوسري.

عالء الحلواجي عبدالله آل رحمة

9 منتخبات بينها منتخبنا سيتم توزيعها على 3 مجموعاتاألهلــي يؤجــل تعييــن رؤســاء أجهــزة القــدم والســلة
9 يونيو قرعة “غرب آسيا للناشئين”الحلواجي رئيسا للطائرة وآل رحمة لليد
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اختتــم نــادي البحريــن لهوكــي الجليــد البطولــة الرمضانية الرابعــة لهوكــي الجليد ٢٠١٩ 
التي أقيمت على صالة مركز أرض المرح للتزلج على الجليد بالمنامة، مساء يوم الثالثاء 
الموافــق ٢١ مايــو ٢٠١٩، بحضــور كل مــن العضو الفخــري لنادي البحريــن لهوكي الجليد 
النائب يوسف الذوادي، ورئيس دائرة خدمات االئتمان والمخاطر بشركة كريدي مكس 
علــي العباســي ، ومديــر مركــز أرض المــرح عــادل راســتي، ورئيــس مجلــس إدارة نــادي 

البحرين عبدهللا القاسمي، وممثل نادي المحرق محمد العثمان. 

وفــي ختــام البطولــة تــم تتويــج الفائزيــن 
بالمراكــز الثاثــة األولــى، حيث فــاز بالمركز 
فــوزه  بعــد  المحــرق  نــادي  فريــق  األول 
المســتحق علــى فريــق نــادي المنامــة الــذي 
حل في المركز الثاني بنتيجة ســتة أهداف 
مقابــل هدفيــن، وحــل فــي المركــز الثالــث 
فريــق نــادي البحريــن لهوكــي الجليــد بعــد 
فــوزه على فريق نادي الرفاع بنتيجة ســتة 
أهــداف مقابــل ثاثــة، بعــد مباريــات مثيرة 
حتــى الرمــق وتألق من جميــع العبي الفرق 

المشاركة.
كمــا تــم اختيــار ثامــر فخــرو أفضــل العــب 
هــداف  مكارينكــو  ومــات  البطولــة،  فــي 

فــي  حــارس  أفضــل  وانتولــي  البطولــة، 
العــب  أفضــل  تركــي  وعبــدهللا  البطولــة، 
ســاير  وعبــدهللا  الرفــاع،  نــادي  فريــق  مــن 
المحــرق،  نــادي  فريــق  مــن  العــب  أفضــل 
ويوســف باقــر أفضل العب مــن فريق نادي 
المنامــة، وراشــد المطلــق أفضــل العــب من 
فريــق نــادي البحريــن لهوكي الجليــد. وفي 
التتويــج  تصريحاتــه عقــب نهايــة مراســم 

أكــد عبدهللا القاســمي، رئيس مجلس إدارة 
نــادي البحريــن لهوكــي الجليــد، أن البطولة 
دارت فعالياتهــا على أكمــل وجه كما خطط 
لهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأنهــا حققــت 
نجاًحا الفًتا، كما قدم تهانيه للفريق البطل، 
متمنيــا التوفيق لبقية الفــرق في البطوالت 
التــي  المنافســات  أن  إلــى  وأشــار  المقبلــة، 
دامــت على مــدار أســبوعين ونصف حفلت 

وأظهــرت  الممتعــة  الفواصــل  مــن  بكثيــر 
القــوة والندية بين الفرق المشــاركة، ويأتي 
تنظيــم هــذه البطولــة ضمــن أنشــطة النادي 
دعــم  بهــدف  رمضــان  لشــهر  المخصصــة 
البحريــن،  فــي مملكــة  الرياضيــة  المســيرة 
والســعي إلــى تطوير رياضة هوكــي الجليد 
وتعزيــز برامــج تنميــة المواهــب الرياضيــة 
انطاًقا من خطط النادي الهادفة إلى تنمية 

الغاليــة.  بمملكتنــا  الجليــد  هوكــي  رياضــة 
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
بجزيل الشكر والتقدير إلى الراعي الرسمي 
للبطولــة شــركة كريــدي َمكس علــى دعمهم 
جميــع  وإلــى  النــادي،  وبرامــج  لفعاليــات 
األندية المشــاركة في البطولة وإلى الطاقم 
الطبــي فريــق أكاديمية المســعفين، متمنين 

لهم دوام التقدم والنجاح.

نادي البحرين لهوكي الجليد

ختام بطولة “كريدي مكس” لهوكي الجليد

صورة جماعية فريق نادي المحرق المركز األول

المؤيد يستقبل رئيسة ونائب رئيس جمعية الصحفيين

أحمد مهديحسن علي

المحرق يتوج 
بالمركز األول 

والمنامة وصيًفا

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اإلعالم شريك أساس 
في المنجزات 

الشبابية والرياضية
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تأهــل نجــم منتخبنــا الوطنــي للســنوكر حبيب صباح إلى الدور ربع النهائي لبطولة الشــيخ مكتــوم بن جمعة آل مكتوم لفردي الســنوكر الرمضانية 
التي تقام منافساتها على صالة االتحاد اإلماراتي للعبة بالقوز بدبي. 

 وجــاء ذلــك بعدمــا اســتهل مشــواره بــدًءا مــن 
الــدور 32 يــوم أمــس األول اإلثنيــن بالفوز على 
الالعب الهندي نيتن بنتيجة )0/4( وحقق أعلى 
معدل في البطولة حتى اآلن بـ 108 نقطة، وثم 
لعــب فــي دور الـ 16 مع العب منتخب اإلمارات 

عبدهللا العطار وفاز عليه بنتيجة )0/4(. 
 ومــن المتفــرض أن يكــون العبنــا “الســوبر” قــد 
خــاض مباراة دور ربــع النهائي التي أقيمت في 

وقت متأخر من مساء أمس األربعاء. 
 وتقام البطولة التي انطلقت األســبوع الماضي 
تحــت رعايــة رئيــس االتحاد اإلماراتــي للبليارد 

والســنوكر الشــيخ جمعة بــن جمعــة آل مكتوم، 
ويشــارك فيهــا 64 العًبا من داخــل وخارج دولة 

اإلمارات. 
  ولم يخض “السوبر” مباريات دور المجموعات، 
باعتبــاره مــن الالعبين المصنفيــن، والذي يتيح 
لــه االنتقــال مباشــرة لــدور “إخــراج المغلــوب”. 
والجدير ذكره أن حبيب شــارك ســابًقا في هذه 
البطولــة وتمكــن مــن الفــوز بالميداليــة الذهبية 
أخــرى  مشــاركة  وفــي  األول  المركــز  وكأس 
حصل على الميدالية البرونزية الحتالله المركز 

الثالث. 

 وحول مشــاركته في هذه البطولة، أشار العبنا 
حبيــب صبــاح إلى أن هذه البطولــة تعتبر قوية 
للغاية بســبب وجــود العبين محترفيــن أقوياء 
من مختلف الجنسيات، وهي بمثابة خير إعداد 
وتحضير لبطوالت أقوى كالبطوالت اآلســيوية 
والعالمية وأيًضا غرب آســيا وفي الوقت نفســه 
ال تقــل قوتهــا عــن بطولتــّي الخليــج والعــرب. 
منصــة  نحــو  تأكيــد  بــكل  يطمــح  أنــه  مؤكــًدا 
التتويج والظفر بالمركز األول وتشــريف مملكة 
البحريــن باعتبــاره الالعب الوحيــد الذي يمثلها 

العبنا الدولي حبيب صباحفي هذه البطولة.

“السوبر” يتأهل إلى ربع النهائي
ــلــســنــوكــر ــن جــمــعــة ل ــ ــي بـــطـــولـــة مـــكـــتـــوم ب ــ مــحــقــقــاً أعـــلـــى مـــعـــدل ف

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

شــهدت منافســات الكــوت السداســي “بوســتة” تأهــل 34 فريقا لــأدوار النهائية من المســابقة 
التــي تأتــي ضمــن مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي الــذي يقــام في مدينة عيســى 

الرياضية بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

ويأتــي تأهــل هــذه الفــرق بعد تصفيــات كانت 
فيها المنافســة شرســة بمشاركة عدد كبير في 
هــذه اللعبــة الشــعبية التي تشــتهر فيها مملكة 
البحريــن. وتأهل لألدوار النهائية من مســابقة 
الكــوت السداســي فرق كل مــن الثامنة كوكب 
األرض، بيــت اللفــت، الحديثة، الهــالل، أنزلي، 
بــاش  الرفــاع،  نواخــذة  العظمــاء،  الخيمــة، 
 ،”Unipower“ المشــخص،  الكلفــس،  الهــاس، 
بو حســن، الفــاروق، الوحــوش 4، قروب قهوة 
بــو وليــد، درع المدينــة، “L-Riffa”، أم الحصم، 
البحريــن لأللعاب الشــعبية، ديوانية العوضي، 
“Juba “، مجلــس الســعيدي، شــباب المدينــة، 
الســوليدير، شــباب الحد 1، شــباب أم الحصم، 
خــال الكلفــس 1، مجلــس بــو راشــد، البســطة، 

 Zowayed“ وأخيــًرا  الســعيدي،   ،”GOT“
.”Team

ويبلــغ مجموع جوائز لعبة الكوت 7200 دينار 
بحرينــي موزعين على الفرق أصحاب المراكز 
العشــرة األولــى، إذ يحصــل الفريــق صاحــب 
المركز األول على جائزة مالية مقدارها 2000 
دينــار، بينمــا يحصــل صاحــب المركــز الثانــي 
علــى مبلغ 1500 دينار، والمركــز الثالث 1000 
دينــار، ثم 700 دينار للمركــز الرابع، 500 دينار 
مــن  الفــرق  تحصــل  بينمــا  الخامــس،  للمركــز 
المركــز الســادس وحتــى العاشــر علــى جائــزة 

مالية مقدارها 300 دينار.
وستحســم المركــز العشــرة األولــى فــي لعبــة 
المقبليــن  اليوميــن  خــالل  السداســي  الكــوت 

قبــل ختــام مهرجان ناصر بن حمــد الرمضاني 
الشــعبي يــوم الثامــن عشــر مــن شــهر رمضان، 
فيما ســيتم تتويــج الفائزين بالمســابقات يوم 
التاســع عشر من الشــهر الكريم. وتحظى لعبة 
الكــوت لمشــاركة كبيــرة، حيــث تعتبــر اللعبــة 
الثانيــة مــن حيــث عــدد المشــاركين بعــد لعبة 

الببجــي اإللكترونية. ويضم مهرجان ناصر بن 
حمــد الرمضاني الشــعبي عدد من األلعاب هي 
الكيــرم )فــردي وزوجــي(، الدامــة، الشــطرنج، 
الدومينو “الدومنة”، الكوت سداسي “بوستة”، 
الهانــد، الســجن “لــودو”، إضافــة إلــى األلعــاب 
اإللكترونيــة المتمثلــة فــي كــرة القــدم “فيفــا” 

وكــرة الســلة والببجــي التي تحظى بمشــاركة 
كبيــرة، حيــث يبلــغ مجمــوع جوائــز المهرجان 
تــوزع  أميركــي  دوالر  ألــف   200 مــن  أكثــر 
علــى جميــع األلعــاب الشــعبية واإللكترونيــة. 
يذكــر أن مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي 
الشــعبي يقــام للمرة األولى بمشــاركة أكثر من 

األلعــاب،  مختلــف  فــي  شــخص  آالف   5000
فعاليــات  أيضــا  المهرجــان  يتضمــن  حيــث 
مصاحبــة عديدة مثل معارض األســر المنتجة 
المتواجدة بصفة يومية، إضافة إلى المعارض 
التراثيــة ومنطقــة ألعــاب األطفــال وعــدد مــن 
الفعاليــات الترفيهيــة التــي تقــام بالتعــاون مع 
Te- “اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة مثــل لعبــة 

qball” التي تتمثل في طاولة مشــابه للطاولة 
المخصصة للعبــة تنس الطاولة، ولكن تمارس 
اللعبــة بالقــدم عبر كرة القدم، عالوة على عدد 

من الفعاليات األخرى.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تأهل 34 فريقا لنهائيات الكوت السداسي

من منافسات مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

أعلــن النجــم الليبي محمد صولة عن ختام 
القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  مــع  تجربتــه 
بنــادي المحرق. vوأورد صولة في حســابه 
االجتماعــي  التواصــل  بموقــع  الرســمي 
بطــوالت  ثــالث  للــه  )الحمــد  “انســتغرام”: 
فــي موســم ونصف. تحية شــكر إلــى نادي 
المحرق وإخوتــي الالعبين والطاقم الفني 

على حسن المعاملة...(.
الكــروي  الموســم  ختــام  بعــد  ذلــك،  جــاء 
يــوم  المحــرق  أنهــاه  2019-2018، والــذي 
األربعــاء 21 مايــو الجــاري بالتتويــج بلقب 
كأس النخبة بعد فوزه في المباراة النهائية 

على الحد بنتيجة )4-0(.
وتــوج صولــة مــع المحــرق طيلــة مشــواره 
بـــ3 بطــوالت، وهــي: دوري بنــك البحريــن 
الوطني 2018-2017، كأس السوبر 2018، 

باإلضافة إلى كأس النخبة 2019.
الالعبيــن  مــن  صولــة  محمــد  ويعتبــر 
المحترفيــن البارزيــن الذيــن تواجــدوا فــي 
مالعبنــا، خصوًصا مــع المســتويات البارزة 

التي قدمها الالعب الدولي الليبي.

ولعــب صولــة إلــى جانــب المحتــرف اآلخر 
التونســي تيجاني بلعيد، والذي لم يشــارك 
كثيــًرا رغــم التعاقد معه في القســم الثاني 

من الموسم 2018-2019.
المحــرق  توجــه  إلــى  المالمــح  وتشــير 
لالســتعانة بمحترفين آخرين ضمن موجة 
التعاقــد  إعــالن  بعــد  خصوًصــا  التغييــر، 
باكيتــا؛  كارلــوس  البرازيلــي  المــدرب  مــع 
مــن  بــدءا  الفريــق  علــى  الفنــي  لإلشــراف 

الموسم المقبل 2019-2020.

احتفلت مدرســة عراد للهابكيــدوا العالمية 
األحزمــة  بتوزيــع  النفــس  عــن  للدفــاع 
المتفوقيــن  الالعبيــن  علــي  والشــهادات 
العمليــة  االمتحانــات  اجتــازوا  أن  بعــد 
والنظريــة بنجــاح تحــت إشــراف الماســتر 
واللجنــة  المدرســة،  مديــر  عســكري  زبيــر 
المشــرفة علــى االمتحانــات، وفــى ســياق 
الحــدث أعــرب الماســتر زبيــر عن ســعادته 
ــا  ومتمنيًّ وهنأهــم  الناشــئة  بالمســتويات 
فــى  اإلنجــاز  مــن  والمزيــد  التوفيــق  لهــم 
لتحقيــق  المســتمر  والتدريــب  المســتقبل 

جميع األهداف.
 وللعلــم أن لعبــة الهابكيــدو كوريــة األصل، 
وعبــارة عن خليط من أكثر أســلوب قتالي 
مســتقل بذاته له وسائله الدفاعية وطرقه 
القتاليــة الخاصــة بــه، ويعتمد بشــكل على 
المســكات المتقنة واستخدام جميع أجزاء 
الجســم وطــرق الوقاية من اإلســقاط على 
األرض، وأيًضــا أنهــا تحتوى على مجموعة 
حــركات متنوعــة للدفــاع عــن النفــس فــي 

ا وفعال. مستوى متقدم جدًّ
الوطنــي  الماســتر  أشــاد  الختــام  وفــي   
زبيــر عســكري عــن شــكره وامتنانــه لجميع 
والقائميــن  األمــور  وأوليــاء  المشــاركين 
خصوًصــا االتحــاد البحرينــي للدفــاع عــن 
والمســاعدات  التســهيالت  لــكل  النفــس 
المتوفــرة لفتــح المجــاالت المختلفــة فــي 
رياضــة الدفــاع عــن النفــس فــي مملكتنــا 

الغالية.

صولة يختتم تجربته مع المحرق

“هابكيدو” توزع األحزمة المتقدمة للصغار

انطالق بطولة عبدالرحمن اللظي الكروية
فـــرق  6 بـــمـــشـــاركـــة  ــة  ــ ــي ــ ــادس ــ ــق ــ ال ــز  ــ ــرك ــ م ــي  ــ فـ ــام  ــ ــق ــ ت

انطلقــت مســاء يــوم االثنين الماضــي بطولة المرحــوم عبدالرحمــن اللظي األولى 
لكرة القدم التي تقام منافساتها في مركز القادسية.

وأســفرت نتائــج يــوم اإلثنيــن عــن فــوز 
اللظــي علــى فريــق  فريــق عبدالرحمــن 
فريــق  وخســارة   )4/5( بنتيجــة  اللولــو 
القادســية أمام فريق الهالل )3/5(. وفي 
اليوم التالي الثالثاء، كسب فريق الهالل 
مباراته الثانية على التوالي وهذه المرة 
على حساب فريق السلمانية )1/2(، فيما 
فريق اللولو تلقى الخسارة الثانية وكان 

ذلك أمام فريق النيل بنتيجة )2/3(.
وهــم  فــرق   6 البطولــة  فــي  ويشــارك 
الســلمانية،  القادســية،  الهــالل،  “اللولــو، 
وتــم  اللظــي”،  عبدالرحمــن  النيــل، 
توزيعهمــا علــى مجموعتيــن. إذ ضمــت 
األولــى فــرق “عبدالرحمن اللظــي، اللولو 

والنيــل”، وتكونت المجموعة الثانية من 
والهــالل”.  القادســية  “الســلمانية،  فــرق 
ويتأهــل األول والثاني من كل مجموعة 
لخــوض األدوار النهائيــة التي ســتنطلق 

األسبوع المقبل.

لقطات من افتتاح بطولة المرحوم عبدالرحمن اللظي

محمد صولة
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الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أنــاب 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
بتلكــو جنــرز يونايتــد  لتتويــج فريــق  المؤيــد؛ 
بلقب دورة ناصر بن حمد الرمضانية الخامســة 
لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر12”، بعــد فــوزه فــي 
المبــاراة النهائيــة علــى فريق ويننــغ بنتيجة )-1

0( فــي مبــاراة مثيرة أقيمت على اســتاد مدينة 
رســميا  حضــورا  وشــهدت  الرياضيــة،  خليفــة 

وجماهيريا كبيرا.
وســلم الوزيــر أيمــن المؤيد، العبــي فريق بتلكو 
والميداليــات  الــدورة  كأس  يونايتــد  جنــرز 
الذهبيــة، فيمــا تــم تقليــد العبــي فريــق ويننــغ 
جميــع  تكريــم  تــم  كمــا  الفضيــة،  بالميداليــات 
المســابقة،  فــي  الفرديــة  باأللقــاب  الفائزيــن 
باإلضافــة إلــى تكريــم طاقــم تحكيــم المبــاراة 

النهائية.
وفــي تصريــح لســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
أكــد  “ناصــر12”،  دورة  ختــام  بمناســبة  خليفــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الدورة 
اســتكملت مشــوار النجــاح الباهــر الــذي حققته 
منــذ انطالقتهــا في النســخة األولى، مســتندين 
فــي ذلــك بالمقــام األول علــى الدعــم المباشــر 
الــذي يوليه عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، مشــيرا ســموه الى 
أن الــدورة تســير في طريق التطــور التصاعدي 
وطنيــا  مشــروعا  تمثــل  باعتبارهــا  المســتمر 
رياضيا متكامال، يحمل بين طياته أهدافا نبيلة 

على للحركة الرياضية البحرينية.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بنســختها  الــدورة  تنظيــم  فــي  نجاحنــا  “منــذ 
األولــى ومــا حققتــه مــن نجاحــات الفتــة قررنا 
اســتمرار الــدورة؛ لمــا لهــا مــن مكتســبات علــى 
منتســبي الحركتيــن الرياضيــة والشــبابية فــي 

مملكة البحرين”.
وأضاف سموه “حرصنا بشكل دائم على إدخال 
التطوير لكل نســخة، وإحداث النقالت النوعية 
التــي تتناســب مع أهــداف المســابقة ورســالتها 

وقيمهــا النبيلــة، مرتكزيــن علــى الدعــم الكبيــر 
والمباشــر مــن قبــل صاحــب الجاللــة الملــك، إذ 
إن جاللتــه يؤكــد دائمــا أهميــة تقديــم البرامــج 
واألنشــطة الرياضيــة المختلفة التي تســتنهض 

همم الشــباب البحرينــي وإمكاناتهم، وتحفزهم 
الرياضيــة  للحركــة  دعمــا  المزيــد  بــذل  علــى 

البحرينية”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 

خليفــة “لقــد مرت دورة ناصر بــن حمد لأللعاب 
الرياضيــة بالعديــد مــن المحطــات المهمــة فــي 
تاريخها ومشــوارها الحافــل بالنجاحات. ندرك 
الــدورة زخمــا  أن اســتمرار النجاحــات أعطــى 

واإلداري  التنظيمــي  المســتوى  علــى  كبيــرا 
باتــت تحظــى  والتنافســي واإلعالمــي، حتــى 
الشــباب  قبــل  مــن  وفاعلــة  كبيــرة  بمشــاركة 
الكاملــة  الفرصــة  الــذي وجــد فيهــا  البحرينــي 

إلبراز ابداعاته ونجوميته في مختلف األلعاب 
الرياضيــة، باإلضافــة الــى كونهــا شــكلت مكانــا 
رائعا الكتشاف المواهب الرياضية وخاصة في 
كــرة القــدم، فقد أنتجت الــدورة نجوما رائعين 
انضمــوا إلى األنديــة والمنتخبات الوطنية، كما 
حرصنــا على إدخال ألعاب مختلفة في النســخ 
الماضيــة، وكانت هذه النســخة مخصصة أيضا 
للعبة السباحة التي حرصنا على إدخالها ضمن 
الفعاليــات المصاحبــة، باإلضافة إلى تخصيص 
بطولــة لألكاديميــات تعنى بالناشــئة وتحفزهم 

على استكمال مشوارهم”. 
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
أن نظرتنــا الشــمولية للــدورة لتكــون رياضيــة 
حاضنــة للعديــد مــن األلعــاب الرياضيــة بــدءا 
مــن النســخة الثامنــة وســع قاعــدة المشــاركين 
فــي المســابقات بمختلــف األلعاب، حتــى باتت 
الــدورة تجمعــا وطنيــا رياضيــا بــارزا يعقــد كل 
عــام ويســتقطب شــريحة كبيــرة مــن المجتمع 

الشبابي الرياضي.
وأشــار ســموه إلــى أن مشــوار الــدورة الحافــل 
بالبــذل والعطــاء والتطويــر مســتمر مــن قبلنــا، 
عنــد  تقــف  ال  طموحاتنــا  أن  ســموه  مؤكــدا 
حــد معيــن، مبينــا الســعي إلــى تطويــر الــدورة 
تســتقطب  باعتبارهــا  مميــز  بشــكل  وإظهارهــا 
الشــباب البحريني إلظهــار إبداعاتهم وقدراتهم 

في مختلف المجاالت.
وفــي هــذا الصــدد، أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة بدعــم الشــركات والجهات 
الراعية للدورة، مؤكدا سموه أن تفاعل القطاع 
الرياضيــة  للحركتيــن  مبادراتنــا  مــع  الخــاص 
والشــبابية والرياضيــة، عــالوة علــى التكاتــف 
الوطنــي مــن قبل مختلــف الجهــات الحكومية 
والخاصــة، باإلضافة إلى الدعم اإلعالمي الذي 
بتغطيــة  للــدورة وقــام  المضــيء  الوجــه  نقــل 
أهدافهــا  مــع  يتناســب  رائــع  بشــكل  فعالياتهــا 
الوطنيــة واالســتراتيجية للرياضــة البحرينيــة 
أبــرز مكانــة الدورة الريــادي وعزز من رســالتها 
وقيمهــا، والتــي نتطلــع منها ألن تكون مناســبة 
الرياضيــون  فيهــا  يحتفــي  وطنيــة  رياضيــة 
مبادراتنــا  ضمــن  مــن  عــام  كل  فــي  والشــباب 

المتنوعة والداعمة للشباب البحريني. 

ناصر  بن حمد ُينيب المؤيد لتتويج بطل دورة “ناصر12”
بـــتـــلـــكـــو جــــنــــرز يـــونـــايـــتـــد يــــحــــرز الـــلـــقـــب عـــلـــى حــــســــاب ويــنــنــغ

اللجنة اإلعالمية

النهائيــة،  المبــاراة  مجريــات  إلــى  بالعــودة 
فــإن الشــوط األول جــاء هادئــا فــي معظــم 
الطرفيــن  محــاوالت  ورغــم  مجرياتــه، 

للتسجيل، إال أنها لم تكلل بالنجاح.
واضطــر مــدرب فريــق ويننــغ محمــد عدنان 
بخــروج  مبكــر  تبديــل  إجــراء  إلــى  أيــوب 
الهــداف يوســف آل ســالم، ودخــول زميلــه 

أحمد طاهر بديال منه.
اعتمــد بتلكــو جنــرز يونايتــد علــى تحركات 
الجناحيــن محمد ســيف وحســن عبدالرضا، 
فيمــا ويننــغ اعتمــد علــى تواجــد محمــد بــن 
إلــى  باإلضافــة  المقدمــة  خــط  فــي  فصــال 

تواجــد أحمــد طاهر في الوســط بعد دخوله 
بديــال.  وفــي الشــوط الثانــي، ســجل فريــق 
بتلكــو جنــرز يونايتــد هدف الســبق بعد كرة 
عرضيــة مــن البديــل محمــد الســندي تابعهــا 
ميالدين بســهولة في مرمى حمد الدوســري 
)68(. ورغــم محــاوالت ويننــغ للتعديــل، إال 
أن بتلكــو جنرز يونايتــد حافظ على تقدمه، 

وأنهى المباراة لصالحه محرزا اللقب.
أدار المباراة الحكم عيســى عبدهللا، وعاونه 
ســيد فيصــل علــوي وأحمــد جابــر، والحكــم 
جاســم  كان  فيمــا  قاســم،  عبــدهللا  الرابــع 

محمود مراقبا للمباراة.

شــهدت مدرجات اســتاد مدينــة خليفة 
مميــزا  جماهيريــا  حضــورا  الرياضيــة 
إلــى االســتاد؛ لمشــاهدة  توافــد مبكــرا 
المبــاراة النهائيــة. وســاندت الجماهيــر 
الفريقيــن طوال المبــاراة، وتفاعلت مع 
مختلف أحداث اليوم الختامي بما فيها 

الفقــرة النهائيــة المتمثلــة فــي الســحب 
للحضــور  المخصصــة  الجوائــز  علــى 
اللجنــة  خصصــت  إذ  الجماهيــري، 
المنظمة 5000 دينار بحريني كمجموع 
للجوائــز وهــي بالتفصيــل:1000 دينــار 
دينــار   500 واحــدة(،  )جائــزة  بحرينــي 

 5( دينــار   200 )جائزتيــن(،  بحرينــي 
جوائز(، 50 دينار )40 جائزة(، باإلضافة 
مقدمــة  بحرينــي  دينــار   1000 إلــى 
كجوائز من فريق الصقر األبيض، وهي 
بالتفصيــل 10 جوائــز قيمــة كل جائــزة 

100 دينار بحريني.

مجريات النهائي حضور جماهيري مميز

سموه: نرتكز في 
استمرار نجاحات 

الدورة على  دعم 
جاللة الملك

ناصر بن حمد: التغطية 
اإلعالمية المميزة 

أثرت المسابقة ونقلت 
أهدافها النبيلة

وشهدت المباراة النهائية اهتماما رسميا  «
كبيرا تمثل في حضور  وزير شؤون الشباب 

والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق 
المؤيد، محافظ المحافظة الجنوبية سمو 

الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، رئيس 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم 
سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة، األمين العام للجنة األولمبية محمد 
النصف، وعددا من مختلف المسؤولين 

الرياضيين. ويأتي الحضور الرسمي الكبير لما 
باتت تمثله دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد 

الرمضانية لكرة القدم من أهمية على صعيد 
األحداث الرياضية في البحرين، باإلضافة إلى 

أنها تحظى على الدوام باهتمام كبير من سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ مما عزز من 
سمعتها التي تخطت آفاقا واسعة؛ لتسجل 

نجاحات مختلفة على جميع األصعدة.

حضور رسمي

بتلكو جنرز يونايتد بطل الدورة

علــى صعيــد الجوائــز الفرديــة، 
نال نجم فريق ويننغ يوسف آل 
ســالم جائــزة أفضــل العــب في 
“ناصــر12”، فيمــا ظفــر بجائــزة 
الهــداف العــب فريــق النوايــف 
أهــداف،   )6( بتســجيله  برنــس 
وذهبــت جائــزة أفضــل حــارس 
حــارس  مشــيمع  عبــدهللا  إلــى 

فريق بتلكو جنرز يونايتد.

ونال الشيخ سلمان بن  «
عبدالرحمن آل خليفة 

جائزة أفضل مدرب بعد 
قيادته لفريق بتلكو جنرز 
يونايتد، أما جائزة أفضل 

مدير فذهبت إلى مدير 
فريق فيكتوريوس محمود 
رياض، وأفضل إداري كانت 
من نصيب إبراهيم البوري 
من فريق الزعيم، أما جائزة 

الفريق المثالي فظفر بها 
فريق الفخار.

الجوائز الفردية



بدء محاكمة المعلمة المسّربة المتحان االجتماعيات
لجنـــة التحقيـــق: صـــورة اليـــد تســـببت فـــي التعـــرف علـــى هويتهـــا

بــدأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى في محاكمة المعلمة التي ســّربت امتحان مــادة االجتماعيات للصف األول اإلعدادي عن طريق إرســال صورة االمتحان إلى 
مجموعة “واتس آب” تضم عدًدا من أولياء أمور طلبة في ذات المرحلة التي فيها ابنها، والتي قّررت أنها لم تكن تعلم أن االمتحان لم يبدأ بعد عندما أرسلته ألولياء 

األمور، وأن هدفها فقط طمأنتهم بشأن األسئلة، وأّجلت المحكمة النظر في القضية حتى جلسة يوم 11 يونيو للتصريح لوكيلها بصورة من أوراق الدعوى.

 وقالــت المعلمــة إنهــا كانــت ترغــب في 
معرفــة مــدى ســهولة أســئلة االمتحــان 
األول  للصــف  االجتماعيــات  مــادة 
اإلعدادي الذي ســيخضع له ابنها ليرتاح 
قلبهــا، فتوّجهــت لغرفــة معلمــات المادة 
وصــّورت ذلــك االمتحــان، لرغبتهــا فــي 
قراءة األسئلة عبر هاتفها النقال ولتترك 
ورقــة أســئلة االمتحــان لــدى المعلمــات، 
والذيــن كانــوا يطلعــون عليــه للتأكد من 

وضوح األسئلة بالنسبة للطلبة.
 واعترفــت أنها بعد تصويرها لالمتحان 
تضــم  مجموعــة  إلــى  صورتــه  أرســلت 
عــدًدا مــن أوليــاء األمــور عبــر برنامــج 

آب”،  “واتــس  االجتماعــي  التواصــل 
والذيــن لديهــم أبنــاء فــي ذات المرحلــة 
حتــى يطمئنــوا هــم أيًضــا، معتقــدة أن 
االمتحــان قــد تــم توزيعــه بالفعــل علــى 
الطلبة، إال أنها تلقت رسالة من ولي أمر 
طالــب أبلغهــا أن االمتحان لــم يبدأ بعد، 
فما كان منها إال أن مسحت الصورة عن 

الجميع على الفور.
 كمــا أفــادت أنهــا ال تعلم من قــام بوضع 
االمتحــان  أســئلة  مــن  ســؤالين  إجابــة 
على ورقة األســئلة التي قامت بإرسالها 
رغــم أنها حذفت تلك الصورة، وعلى ما 
يبدو أن أحد أولياء األمور قام بحفظها 

أضــاف  بعدمــا  نشــرها مجــدًدا  وإعــادة 
اإلجابة عليها.

 وبالنظــر ألوراق الدعــوى قال عضو في 
لجنــة التحقيق المشــكلة مــن قبل وزارة 
إلــى  توصلــوا  إنهــم  والتعليــم  التربيــة 
أن المتهمــة هــي مــن نشــرت االمتحــان 
بعدما تم تتبع صورة االمتحان المسربة 
عــن طريــق القيــام بعــدة حمــالت علــى 
المــدارس اإلعداديــة الخاصــة بالبنــات، 
باالمتحــان  الممســكة  اليــد  أن  خاصــة 
هــي يــد فتــاة، وتــم التوّصــل للمدرســة 
وأعضــاء  أعضائهــا  مــع  والتحقيــق 
اللجنــة الفنية الخاصــة بفتح المظاريف 

)الكنتــرول( وصــوالً إلــى أن المتهمة هي 
مــن ارتكبــت الواقعــة بعــد دخولهــا إلــى 
غرفــة لجنة فتح المظاريــف على الرغم 
الغرفــة مخالــف  لتلــك  أن دخولهــا  مــن 

ا وقامت بتصوير االمتحان. إداريًّ
 فأحالتهــا النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبــار أنهــا بتاريــخ 27 ديســمبر 2018 
ا استودع  حال كونها موظفة أفشت سرًّ
لديها أثناء تأديتها لوظيفتها، وذلك بأن 
ا صــادًرا من وزارة  صّورت امتحاًنا ســريًّ
التربية والتعليم وقامت نشــره بإرســاله 
برنامــج  عبــر  المجموعــات  إحــدى  إلــى 

التواصل االجتماعي “واتس آب”.

الصغــرى  المحكمــة  شــرعت 
الجنائية الثانية في النظر بقضية 
تزويــر درجات علميــة صادرة من 
البــالد، والمتهــم  جامعــات خــارج 
فيهــا أحــد المســؤولين فــي وزارة 
برفقتــه  حضــر  والــذي  خدميــة، 
محاميتــان للدفاع عنــه، وأرجأتها 

لجلسة 10 يونيو للمرافعة.
يذكــر أن رئيــس نيابــة المحافظــة 
الجنوبيــة محمــد صــالح كان قــد 
صــرح بــأن النيابــة العامــة أنجزت 
تحقيقاتهــا فــي واقعــة قيــام أحد 
شــهادات  بتقديــم  المســؤولين 

علمية مزورة لجهة عمل.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  بــّرأت 
األولــى شــابًّا )24 عاًمــا( ممــا نســب 
المــواد  بتعاطــي  اتهــام  مــن  إليــه 
المخــدرة بعدمــا ثبــت بخطــاب مــن 
تلقــى  قــد  كان  أنــه  الصحــة  وزارة 
عالًجــا مكوًنا من أقــراص مورفين؛ 

الــدم  مــن مــرض فقــر  ألنــه يعانــي 
المنجلي )السكلر(.  فيما دانت اثنين 
مــن جيرانــه وقضــت بســجن البائــع 
وتغريمــه  ســنوات   10 عاًمــا(   19(
5000 دينار، وحبس المتعاطي )24 

عاًما( سنة وتغريمه 1000 دينار.

مرافعة المسؤول المزّور شهاداته 10 يونيو

براءة مريض “سكلر” من تهمة التعاطي

المنامة - وزارة الداخلية

الصخير - الحرس الوطني

هنــأ مستشــار الشــؤون الدينيــة فــي رئاســة 
الفائزيــن  الهاجــري  راشــد  الوطنــي  الحــرس 
بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ 
القــرآن الكريــم وتجويــده فــي حفــل الختــام 
لمســابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ 
القــرآن الكريم، والتي أقيمت بعد صالة ظهر 
أمــس فــي جامع معســكر الحــرس بالصخير، 
مــن ضبــاط وضبــاط صــف  عــدد  وبحضــور 

وأفراد الحرس الوطني.
وأكــد الهاجــري لــدى رعايتــه حفــل التكريــم 
لمنتســبي الحــرس الوطني مــن حفظة كتاب 
القــارئ  أن عنايــة هللا ســبحانه تشــمل  هللا، 
لكتابــه الكريم والُمرّتل له، كما يتضاعف أجر 
قارئــه حســب اجتهــاده في تالوتــه، كما ثبت 

عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: 
“الماهــر بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام البــررة، 
والــذي يقــرأ القــرآن ويتعتــع فيــه وهــو عليه 
شــاق له أجران”. وأشــار إلى أن استمرار هذه 
المســابقة الجليلــة، إنمــا تؤكــد عنايــة رئيــس 
ســمو  ركــن  أول  الفريــق  الوطنــي  الحــرس 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة بكتاب 
هللا عــز وجــل، ومتابعة مديــر أركان الحرس 
الوطنــي اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بن 
ســعود آل خليفــة لمراحــل المســابقة، والتــي 
تعكــس الجهود الطيبة والمبذولة في ســبيل 
إعــالء كلمــة هللا ســبحانه وتعالــى، والحــث 
علــى قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به 

ونشر التالوة الصحيحة وتعليمها.

الهاجري يهنئ الفائزين بمسابقة رئيس الحرس الوطني

شــرطة  لمديريــة  العــام  المديــر  صــّرح 
المحافظة الشــمالية، بأن شــرطة المديرية 
تمكنــت  النجــدة،  شــرطة  مــع  وبالتعــاون 
مــن القبــض على شــخص )38 عاًما( ســرق 
مركبــة، وعنــد القبض عليــه، اصطدم بعدة 
مركبــات وتســبب فــي إصابــة 3 مــن أفراد 

الشرطة.
 وأوضح أن شــرطة المديرية، تلقت بالًغا 
يفيــد ســرقة إحــدى المركبات فــي منطقة 
عمليــات  مباشــرة  وفــور  واقــف،  ســوق 
المركبــة  رصــد  تــم  والتحــري،  البحــث 
ومتابعتها، وعند إيقافها، اصطدم المذكور 
بـ 3 من أفراد الشــرطة ودوريتين أمنيتين 
و3 مركبــات مدنيــة، قبــل أن يتــم القبــض 

عليه.
شــرطة  لمديريــة  العــام  المديــر  وأشــار 
المحافظــة الشــمالية إلــى أنــه جــار اتخــاذ 
تمهيــًدا  الالزمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص اصطدم 
بعدة سيارات وتسبب 

بإصابة 3 من الشرطة

قــّررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 
تأجيل محاكمة تســعة متهميــن باالنضمام 
إلــى جماعــة إرهابيــة والتــدرب والتدريب 
األســلحة  أنــواع  اســتعمال مختلــف  علــى 
إلــى  تابعــة  فــي معســكرات  والمتفجــرات 
حــزب هللا العراقــي، إذ تدربــوا على كيفية 
 PKCاســتعمال الهاون و”الكالشينكوف” و
والقناصــة وRPG، وتــم القبض على واحد 
منهــم فقط حال عودته من دولة أوروبية، 
حتــى جلســة 11 يونيــو المقبــل؛ لإلطــالع 
مــع التصريــح لوكيل المتهــم األول بصورة 
مــن أوراق الدعوى وإعالن باقي المتهمين 
غيــر المقبــوض عليهــم، مع األمر باســتمرار 
حبس المتهم األول.وتشير التفاصيل حسبما 
جــاءت بأوراق القضية إلــى أن معلومات كانت 
قــد تلقتهــا إدارة المباحث الجنائيــة من مصادر 
ســافروا  العناصــر  بعــض  أن  مفادهــا  ســرية، 
إلــى العــراق لتلقــي التدريبــات العســكرية علــى 

مختلــف أنــواع األســلحة والمتفجــرات؛ بهــدف 
القيام بأعمال إرهابية في مملكة البحرين.

وبالتحــري عــن المعلومــات تم التوصــل إلى أن 
المتهــم الثانــي عمــد إلــى تجنيــد المتهــم األول 
المقبــوض عليــه “28 عامــا”، والــذي ســافر إلــى 
العــراق فــي العــام 2017 بتنســيق مــن الثانــي 
ليتلقى تدريبات عســكرية في معسكرات تابعة 

لما يسمى بكتائب حزب هللا العراقي.
كمــا تــم إدراج المتهــم األول تنظيميــا تحت كل 
مــن الشــقيقين المتهمين الثالــث والرابع ليتلقى 
التعليمــات والتكليفــات منهمــا فــور عودتــه إلى 
المملكــة، وبمجــرد وصوله للبالد قادًما من دولة 

أوروبية تم القبض عليه.
وبالتحقيــق مــع األول قــرر أنه ســافر فــي العام 
2017 إلــى إيران بعد القبض على مجموعة من 
أصدقائــه، ورفــض العــودة خوًفــا مــن اعتــراف 
المتهــم  لــذا فقــد مكــث برفقــة  أحدهــم عليــه، 
الثانــي الــذي عــرض عليــه فكــرة الســفر للعــراق 

لتلقــي تدريبــات عســكرية فوافــق علــى ذلــك، 
كربــالء  مدينــة  فــي  فيهــا  بــه  التقــى  وبالفعــل 
بالقــرب مــن حــرم اإلمــام الحســين )ع(، وهنــاك 
توجهــا إلى شــقة ســكنية شــاهد فيهــا المتهمين 

الثالث والرابع.
وأضــاف أنــه بعد يومين من وصوله تواصل مع 
شــخص عراقي لبدء التدريبــات النظرية لألمن 
الشــخصي والمعاينــة والمراقبــة وعلــى كيفيــة 
العبــوات  وتصنيــع  الهــاون  ســالح  اســتخدام 

المتفجرة.
وتابــع، كمــا أنــه باشــر التدريبــات العمليــة علــى 
أســلحة مثل “الكالشــينكوف” وPKC والقناصة 
وRPG، كمــا صنــع عبوتيــن متفجرتين من نوع 
“ســتاليت ومخروطــة” وقام بتفجيــر إحداهما، 
وفور انتهاء التدريبات توّجه مجدًدا إلى إيران 
ومنها ســافر إلى دولة أوروبية قرر العودة منها 
إلــى المملكــة، ومــا إن وصــل للبــالد حتــى ألقــي 

القبض عليه.

القبــض على واحد منهم و11 يونيــو لالطالع على القضية

تدرب 9 متهمين على الكالشينكوف والهاون

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشــباب  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
رئيــس  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
جامعــة البحريــن ريــاض حمــزة فــي 
إطــار توحيــد الجهــود لدعــم الشــباب 
وإقامة برامج مشــتركة تهتم بتمكين 
مــع  شــؤون  الوزيــر  الشــباب.وبحث 

رئيس الجامعة التعاون المشــترك في 
دعــم القطاع الشــبابي وتنظيم برامج 
مشــتركة تســاهم في تمكين الشــباب 
ودعم مبادراتهم وأفكارهم، كما تمت 
مناقشة توحيد الجهود إلطالق مزيد 

من المبادرات المشتركة.

تعاون بين “الشباب” وجامعة البحرين
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المنامة - وزارة الداخلية

تواصل اإلدارة العامة للدفاع المدني، 
الحملــة التوعويــة الســنوية لمرتــادي 
الخيام والمجالس الرمضانية، إضافة 
إلــى المتنزهــات العامــة والمجمعــات 
التجاريــة، وذلك مــن منطلق الحرص 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيميــن 

من حوادث الحريق.
 وفــي هذا اإلطار، يقــوم فريق مؤهل 
مكتــب  مــن  التوعــوي  المجــال  فــي 
العامــة  بــاإلدارة  العامــة  العالقــات 
تفقديــة  بزيــارات  المدنــي  للدفــاع 

لتوعيــة مرتــادي الخيــام والمجالــس 
ضــرورة  علــى  والتأكيــد  الرمضانيــة 
االلتزام باشتراطات األمن والسالمة؛ 
لفــت  إلــى  إضافــة  الحــوادث،  لــدرء 
حيــث  المخاطــر،  لبعــض  االنتبــاه 
الخيــام  مــن  مجموعــة  تغطيــة  يتــم 

والمجالس في الشهر الفضيل.
بزيــارة  أيًضــا  الفريــق  يقــوم  كمــا   
وتقديــم  التجاريــة  المجمعــات 
واإلرشــادات  والنصائــح  المطويــات 
الوقائية خصوصا في الشهر الفضيل.

حملة لمرتادي الخيام والمجالس

البحرين لم تترك أحدا خلف الركب لبلوغ التغطية الصحّية الشاملة

تكريم سمو رئيس الوزراء تأكيد لمساهماته اإلنسانية الرائدة

الصالـــح تلقـــي بيـــان البحريـــن فـــي اجتماعات “الصحـــة العالميـــة” بجنيف

القطـــري: نظـــرة األميـــر خليفة بن ســـلمان الثاقبة حققـــت التقدم للقطـــاع الصحي

ألقــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح بيــان مملكة البحريــن، على هامــش اجتماعات جمعية 
الصحــة العالميــة الثانــي والســبعين بجنيــف وخــال المناقشــة العامــة، وجاء البيــان حول 

موضوع “التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب”.

وقالــت الصالــح: “أود أن أنتهز هــذه الفرصة، 
واالعتــزاز  الفخــر  خالــص  عــن  أعبــر  لكــي 
صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  الفريــد  بالتكريــم 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، مــن منظمــة الصحــة العالميــة، كقائد 
عالمي، في ســابقة هي األولى من نوعها في 
تقديــرا إلســهامات ســموه  المنظمــة،  تاريــخ 
العظيمــة فــي مجــال الصحــة، وتقديــرا لمــا 
حققتــه مملكــة البحريــن مــن تقــدم وتطــور 
فــي المجــال الصحــي، بفضــل دعــم واهتمام 
ســمو رئيــس الــوزراء وضمن رؤيته الشــاملة 
فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
مملكــة البحرين”. وأوضحت الوزيرة أنه منذ 
دخــول دســتور منظمة الصحــة العالمية حيز 
التنفيذ  قبل واحد وسبعين عاما، ومنذ سبعة 
أعــوام، وتحديــدا فــي 12 ديســمبر 2012م، 
عندمــا اقرت الجمعيــة العامة لألمم المتحدة 
والسياســة  العالميــة  الصحــة  بشــأن  قــرارا 
الخارجيــة، والــذي حّثــت فيــه البلــدان علــى 
تســريع وتيرة التقدم نحــو التغطية الصحية 
الشــاملة، وال يــزال نصــف ســكان العالــم على 
األقــل ال يتمتعــون بتغطيــة كاملــة للخدمات 

الصحيــة األساســية، وإّن الوقــوف علــى هذا 
م الكبير الذي تّم  الرقــم، علــى الرغم من التقدُّ
إحــرازه فــي هذا المجال، إن دّل على شــيء، 
فإّنــه يــدلُّ علــى أّنه البــد من بــذل المزيد من 
الجهــود المتضافــرة علــى الصعيــد العالمــي، 
مــن أجــل التغّلــب علــى التحديــات، وضمــان 
عــدم تخّلــف أحــد عــن الركــب لبلــوغ أهداف 
خطــة التنميــة المســتدامة وغاياتهــا بحلــول 
العــام 2030. وبينــت أن البحرين اســتطاعت 
علــى مــر الســنين بفضــل المســيرة التنمويــة 
الشــاملة لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبقيــادة رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة، وبمســاندة ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ومن خالل صدور الرؤية 
تبنــي  أن  -اســتطاعت-   ،2030 االقتصاديــة 
نظامــا صحيــا وطنيا شــامال قائمــا على تبّني 
الحكومــة لسياســة توفيــر الرعايــة الصحيــة 

الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين”.
وقــد تحّملت الحكومة مســؤولية تنفيذ هذه 

السياســة في المجاالت كافة الفنية والمادية 
بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، ما أدى 
ــن كبير فــي العديد من المؤشــرات  إلــى تحسُّ
الصحية للمملكة، وعلى الرغم من النجاحات 
المتعــددة فــي القطاع الصحــي بالبحرين، إاّل 
وارتفــاع  جانــب،  مــن  الســكانية  الزيــادة  أّن 
كلفة الخدمات الطبية من جانب آخر، يشّكل 
تحديــا أمــام حرص الحكومة علــى عدم ترك 
التغطيــة  بلــوغ  فــي  الركــب  خلــف  أحــد  أي 
حكومــة  دفــع  مــا  وهــو  الشــاملة،  الصحّيــة 
البحريــن إلى إصدار قانــون الضمان الصحي 
لسنة 2018، الذي يرتكز على توفير منظومة 
صحيــة متكاملــة ذات جــودة عاليــة تتســم 
بالمرونــة، والقــدرة على التطور واالســتجابة 
لتطلعات المســتفيدين، وإنشــاء نظام تمويل 

صحي يّتسم بالكفاءة واالستدامة.
وأشــادت الصالــح بالتجــارب الناجحة للدول 
نحــو عــدم تــرك أحــد وراء الركــب، والتي تم 
اســتعراضها خــالل المناقشــة العامــة ألعمال 
الجمعيــة التــي تــدل علــى أن بلــوغ التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة ممكــن، وتطلــب التحــول 
العالمي للنظم السياســية وهيــاكل الحوكمة، 
المســتوى  الرفيــع  االجتمــاع  أهميــة  مبينــة 
المعنــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعّيــة 
عقــده  المزمــع  الشــاملة  الصحيــة  بالتغطيــة 
هــذا العــام، حيــث ُيعــد أفضل فرصــة لضمان 
االلتــزام السياســي، وزيــادة الجهــود العالمية 
لتوفيــر الوصول العالمــي للخدمات الصحية 
فــي  الجميــع  وجــود  وضمــان  الجــودة  ذات 

الركب ذاته.

رئيــس  القطــري  فاطمــة  النائــب  هّنــأت 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بمناســبة 
اختيــاره كقائــد عالمــي مــن قبــل منظمة 

الصحة العالمية.
وقالت القطري: “إن اختيار ســموه كقائد 
عالمــي، والــذي يعــد ســابقة فريــدة مــن 
نوعهــا بمنظمــة الصحــة العالميــة، تؤكــد 
أهميــة الــدور والمســاهمات التــي حققها 

في مختلف المجاالت اإلنسانية”.

 وأشــارت النائب إلى أن مملكة البحرين 
شــهدت نهضــة كبيــرة وتقدًمــا ملحوًظــا 
في القطاع الصحي، جعلت منها نموذًجا 
ناجًحــا يحتــذى بــه فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، وأنــه مــا كان لهــذه النجاحات أن 
تحصــل لــوال وجــود قائــد ملهــم يمتلــك 
نظــرة عميقــة وثاقبة لإلنســان، باعتباره 

محور التنمية وغايتها.
 ولفتــت القطري إلى أن مســتوى التقدم 
ــا اليوم  فــي القطــاع الصحــي يظهــر جليًّ

إذا مــا قــورن بالعــام 1962 حيث لم يكن 
يوجد في البحرين ســوى 3 مستشفيات 
وعيــادة أســنان واحــدة، فضــالً عن كون 
معظــم األطبــاء والكــوادر الصحيــة فيها 
مــن األجانــب، في ظل انتشــار األمراض 
السارية وارتفاع معدل وفيات األطفال.

 وأكدت أن هذا اإلنجاز النوعي ما هو إال 
واحد من سلســلة طويلــة من اإلنجازات 
بــكل  ســموه  اســتحقها  التــي  الدوليــة 

جدارة في مختلف المجاالت التنموية. فاطمة القطري

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب
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إعداد: طارق البحار

“عالء الدين” فيلم حركة ومغامرات ممتع ونابض بالحيوية وهو مأخوذ عن فيلم 
الرسوم المتحركة الكالسيكي من ديزني. الفيلم مشوق حول الشاب اآلسر “عالء 
الديــن” الــذي يعيــش في طرقــات المدينة واألميرة الجريئة “ياســمين” التي ُتصر 

على تقرير مصيرها بنفسها والجني الذي قد يمثل لهما مفتاح المستقبل. 

 نبذة عن فريق عمل فيلم “عالء الدين”
الجنــي )ويــل ســميث( كائــن أزرق قــادر 
علــى تغييــر شــكله وهــو محبــوس فــي 
بشــخصيته  ويتميــز  زيتــي  مصبــاح 
القــوي  وحضــوره  بالحيويــة  النابضــة 
األمنيــات. ومــن  وقدرتــه علــى تحقيــق 
خــالل عالقتــه بشــخصية “عــالء الديــن” 

يفهم المعني الحقيقي للصداقة.
 “عــالء الدين” )مينا مســعود( شــاب آســر 
يعيــش في طرقات مدينة “أغرباه”، وهو 
يتطلــع إلــى االبتعــاد عن حياة الســرقات 
البســيطة، مؤمًنــا بــأن القدر يخبــئ له ما 

هو أعظم من ذلك بكثير. 
“ياسمين” )نعومي سكوت(، ابنة السلطان 
الجميلــة والجريئة التي تصر على تقرير 
الحيــاة  إلــى  وتتــوق  بنفســها،  مصيرهــا 
خارج جدران القصر واســتخدام مكانتها 

لخدمة شعب “أغرباه” بشكل أفضل.
 “جعفــر” )مروان كنزاري(، وزير الســلطان 
وســاحر خبيــث وقــوي ويشــعر بإحبــاط 
من موقف السلطان السلبي من مستقبل 
“أغربــاه”، ويضــع خطــة لالســتيالء علــى 

العرش.
الســلطان )نافيــد نغاهبان(، حاكــم مدينة 
“أغرباه” الساحلية األسطورية، وهو قائد 

حكيم ويحظى باالحترام وأب يحب 
ابنته ويكرس حياته لها لكنه يتمادى 
كبيــًرا  ويبــذل جهــًدا  فــي حمايتهــا. 

للعثور على زوج مناسب لألميرة.
وصيفــة  بيــدراد(  )نســيم  “داليــا” 
وكاتمــة  وصديقتهــا  “ياســمين” 
أســرارها، وهــي ظريفة وجريئة وال 
وبينمــا  بطبيعتهــا.  هــم  أي  تحمــل 
تعيش كواحدة من شعب “أغرباه”، 
تقضــي معظــم وقتهــا فــي القصــر 

وتراقب األميرة عن كثب.
 األميــر “أنــدرس” )بيلي ماغنوســن( 

شــاب وســيم ومتعجــرف لكنــه متلعثــم 
وغبي من “ســكانالند” ويأمل في الزواج 

من األميرة.
 “حكيــم” )نعمان آكار(، يد “جعفر” الُيمنى 

ويشرف على ُحراس القصر.

 حقائق عن التصوير 

 تم تصوير “عالء الدين” في استديوهات 
Longcross Stu�  مؤثــرات عمليــة فــي

بالمملكــة   Arborfield Studiosو  dios
بجنــوب  التصويــر  تــم  كمــا  المتحــدة، 

المملكة األردنية الهاشمية. 
جــرى التصويــر في ربــوع صحراء وادي 

األردن  فــي  الخالبــة  ديســي  ووادي  رم 
Lawrence of Ara� “حيــث تــم تصويــر 

األردنيــة  الملكيــة  الهيئــة  قدمــت   .”bia
أثنــاء  لإلنتــاج  قيًمــا  دعًمــا  لألفــالم 
التصويــر، بمــا فــي ذلــك خدمات شــاملة 
لإلنتاج ومســاعدة في تيســير الخدمات 
المحليــة،  الســلطات  مــع  اللوجســتية 
واالســتعانة  الفيلــم،  أذونــات  وتأميــن 
المحليــة  الكــوادر  مــن   ۱50 بحوالــي 
الســتكمال الطاقــم القــادم مــن المملكــة 

المتحدة. 
 ُكلفــت مصممــة اإلنتاج جيما جاكســون، 
ببــث الحياة فــي مدينة “أغربــاه”، وُيذكر 

أن جيمــا جاكســون حاصلة على 
فــي  عملهــا  علــى  إيمــي  جائــزة 
 Game of“ تصميــم اإلنتــاج فــي
Thrones”. وقد تصَورت المدينة 
بحيــث  الشــرقي  للعالــم  كبوابــة 
تتميــز بتنــوع األلــوان والثقافــات 
واألصــوات. وقــد اســتوحت هــذا 
التصور بصفة أساسية من العمارة 
والتركيــة  والفارســية  المغربيــة 
الثقافــات  مــن  مميــزة  وعناصــر 
العربيــة والهنديــة وثقافات جنوب 
عربــي  بلــد  “أغربــاه”  أن  بمــا  آســيا، 
على طريــق الحرير يظهر فيه تأثير 

ثقافات أخرى في المنطقة.

 النوع: حركة ومغامرات
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فريق العمل: ويل ســميث، مينا مســعود، 
نعومــي ســكوت، مــروان كنــزاري، نافيــد 
نغاهبان، نســيم بيدراد، بيلي ماغنوســن، 

نعمان آكار
إخراج: غاي ريتشي 

ســيناريو: جون أوغاســت وغاي ريتشي 
)األسماء ليست نهائية(

رون  المتحركــة:  الرســوم  ســيناريو 
كليمينتــس وجون ماســكر، وتيــد إليوت 

وتيري روسيو
مــن  الديــن”  “عــالء  فيلــم  عــن:  مأخــوذ 

ديزني

األردن ــوب  ــ ــنـ ــ جـ فـــــي  ــه  ــ ــن ــ م جـــــــزء  ــر  ــ ــوي ــ ــص ــ ت
ما ال تعرفونه عن فيلم األسبوع “عالء الدين”

سيصل الوحش الياباني المنتظر Godzilla: King of the Monsters للبحرين في 
عــرض خــاص اولــي وقبل اكثر من 9 ايام من العرض العالمي وذلك عبر شــركة دلة 
)البحريــن كوميــك كــون(، وبرعايــة إعالمية من صحيفة البالد لعرضه في ســينمات 
موكتــا بالجفيــر لهــذا الفيلــم المنتظــر فــي جزئــه الجديــد، وبتنظيــم كبيــر للشــركة 
المعروفة في تنظيم العروض األولية ألكبر األفالم العالمية في سينمات البحرين.

 مــن خــالل تنظيم ليلة خاصة لعشــاق 
األفــالم والصحافــة والمهتميــن داخــل 
وخارج البحرين، وللحضور ومشاهدة 

األفالم في أجواء احتفالية خاصة.
 Godzilla: King of وتدور قصة فيلم 
the Monsters حول الجهود البطولية 
التــي تبذلها الوكالــة الكريبتوزولوجّية 
أعضاؤهــا  يواجــه  حيــث  “مونــارك” 

مجموعة من الوحوش بأحجام كبيرة، 
بمــا فــي ذلــك جودزيــال القــوي، التــي 
تصطــدم مــع العديــد مــن األشــخاص، 
الذيــن يكتشــفون وجــود المخلوقــات 
الكبيــرة األســطورية، والتــي تتنافــس 
فــي  الســيطرة،  أجــل  مــن  جميعهــا 
محاولــة منهــم للتخلــص مــن الجنــس 

البشرى.

Godzilla في البحرين
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كشــف البرتغالــي الدولــي كريســتيانو رونالــدو، نجــم هجوم فريــق يوفنتــوس اإليطالي، 
النقاب عن اإلعالن الترويجي لسلســلة كتابه الكوميدي الجديد، الذي يحمل اســم “قوة 
المهاجم 7”، والذي من شأنه أن يحول “الدون” من نجم كرة إلى بطل خارق، بحسب ما 

نشرته صحفية “آس” اإلسبانية.

وكتــب رونالــدو، نجــم ريال مدريد الســابق 
موقــع  علــى  الشــخصي  حســابه  علــى 
“إنســتغرام”  الشــهير  الصــورة  مشــاركة 
قائــال: “بنفــس الطريقــة التي تربــط بها كرة 
القــدم الثقافات، واألشــخاص حــول العالم، 

أعتقــد أن الشــخصيات الكرتونيــة العظيمة 
واألبطال من هذا النوع يســتطيعون القيام 
بنفــس الشــيء، ولهــذا فإننــي مهتــم بمــزج 
انفعاالت كرة القدم واألبطال الخارقين في 

هذا المشروع، ومشاركته مع جماهيري”.

اســتطاع فيلــم األكشــن الرائــع “John Wick 3” أن يحصــل علــى  تقييــم على موقع 
الطماطــم الفاســدة وصل إلى %95، وذلــك بعد 66 مراجعة، على أن يعرض الفيلم 

للمرة األولى في صاالت السينما العالمية بعد يومين.

تــدور قصــة الفيلم عندمــا يفرجون ويك 
خلفيــة  علــى  ُمطــارد  ألنــه  المــرة  هــذه 
مليــون  قيمتــه 14  تبلــغ  تعاقــد مفتــوح 
دوالر لقاء القضاء عليه، وبســبب كســره 
لقاعــدة رئيســة وهــى قتلــه لشــخص مــا 

على أراضي فنــدق كونتيننتال، والقتيل 
كان مــن بين األشــخاص المتورطين في 
هــذا التعاقــد المفتــوح، وعلى جون ويك 
أن يشــق طريقه وينجــو حياته في قلب 

مدينة نيويورك.

أعلن النجم األميركي الشهير دوين جونسون، المعروف باسم “ذا روك”، االنتهاء 
بشــكل رســمي من تصوير الجزء الجديد من فيلم “Jumanji” القادم، بنشر صورة 
جديــدة مــن كواليــس الفيلــم عبر حســابه الشــخصي بموقع التواصــل االجتماعي 

إنستغرام.

وكانت شــركة “ســوني” أكدت منذ فترة 
الجــزء الجديــد مــن  بشــكل رســمي أن 
Ju� “فيلم الكوميديا والمغامرة الشــهير 
manji” سيأتي في شتاء عام 2019، ما 
جعــل النجــم العالمي الشــهير جــاك بالك 

أحــداث  تــدور  أن  رغبتــه  عــن  يكشــف 
الجــزء القــادم مــن فيلــم “Jumanji” في 
الفضاء الخارجي، حيث يتم استكشاف 
الكائنــات  عالــم  فــي  اللعبــة  إمكانيــات 

الفضائية والعوالم الغريبة المحتملة.

رونالدو.. بطل خارق!

John Wick 3 تقييمات ممتازة لفيلم

”Jumanji“ االنتهاء من

مــن بعــد أن فتحــت لهــن أبواب هوليوود وعالم الشــهرة لجأت الكثير مــن الفنانات العالميات لعمليات التجميل للتحســين من مظهرهن الخارجي 
والتخلص من عالمات التقدم في السن. فأصبح الجمال الخارجي عامل أساسي لنجاحهن في عالم الفن والشهرة.

مــع خضوع نجمــات هوليوود لهــذه العمليات 
انتشــرت عمليــات التجميــل فــي كافــة أنحاء 
العالــم بشــكل ســريع جــدًا فأصبحــت ظاهــرة 
العالــم  فــي  العالــم خاصــة  فــي كل  منتشــرة 
خضعــن  هوليــوود  نجمــات  معظــم  العربــي. 
لعمليــة جراحيــة لألنف ومن أشــهرهم الفنانة 
آشــلي تيســديل والتــي اعترفــت بخضوعهــا 
الحاجــز  إلصــالح   2007 العــام  للعمليــة 
المنحــرف فــي أنفها حيث أكدت أنها لم تفعل 
ذلــك ألنهــا تؤمن بالجراحــة التجميلية بل من 
التنفــس  تكــن تســتطيع  فلــم  أجــل صحتهــا، 
مــن الجانــب األيمــن مــن أنفهــا. أيضــًا نجمات 
مسلســل “فريندز” الشهير، الممثلة ليزا كودرو 
لعمليــة  خضعــوا  انســتون،  جينفــر  والممثلــة 

تجميل األنف بسبب حجمه الكبير.
عدد كبير من نجمات هوليوود خضعن لعملية 
تكبيــر الشــفاه ومــن أشــهرهم الفنانــة بريتني 

سبيرز التي اعترفت بخضوعها لهذه العملية 
في بداية مشوارها الفني، وكايلي جينر 

التي اعترفت بخضوعها لحقن الفيلر 
للفنانــة  باإلضافــة  الشــفاه.  لتكبيــر 

جــون ريفــرز والتــي خضعــت 
عمليــات  مــن  كبيــر  لعــدد 

عمليــة  منهــا  التجميــل 
تكبير الشــفاه، عملية شــد 
ونفــخ  واألنــف  الجبيــن 

الخّدين وغيرهم.
أكثــر  مــن  الثــدي  جراحــة 

العمليات التجميلية شيوعًا 
بيــن نجمــات العالــم. فذكــرت 

المغنيــة كيلي روالنــد عام 2013 أنها 
خضعــت لعملية جراحيــة لتكبير الثدي 

لفتــرة  األمــر  فــي  التفكيــر  بعــد 
طويلة جدًا. 

ليزا كودرو وجينفر انســتون خضعتا لعملية تجميل األنف

أشهر عمليات تجميل نجمات هوليوود

كشفت مجلة سكرين إنترناشونال عن إطالقها مبادرة “نجوم الغد العرب” 
الشــهيرة الكتشــاف المواهــب مــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي. 
المهرجــان الــذي يمتلــك فــي جعبتــه أكثر من 40 ســنة من إبــراز المواهب 
في الشــرق األوســط وشــمال افريقيا، ُيعد عالمة بارزة في المشهد الفني 
بالمنطقــة، باإلضافــة لقيمته كملتقى ثقافي مرموق والتي تجعله المنصة 
المثاليــة لتقديــم أبرز المواهب الشــابة مــن كل دول المنطقة. “نجوم الغد 
العــرب” مبادرة أطلقتها ســكرين انترناشــونال بهــدف االحتفاء بالمواهب 
العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين والُكّتاب وصناع 
األفــالم الذيــن يســتعدون إلثبــات مكانتهــم فــي الصناعــة الدوليــة خــالل 
الســنوات المقبلــة. نســخة نوفمبــر المقبــل ســتكون الثالثــة للبرنامــج، بعد 
نســختين شــهدتا تســليط الضوء على عشــر مواهب ناشــئة من المنطقة، 
مــن بينهــم المخــرج المغربــي عــالء الديــن الجــم، والــذي ُيعــرض فيلمــه 
الطويــل األول “القديــس المجهول” ضمن مســابقة أســبوع النقــاد الدولي 

في مهرجان كان الحالي.
قائمة المشاركين السابقين في “نجوم الغد العرب” تضم أيًضا المخرجين 
)العــراق(،  الشــطري  )األردن( وأيمــن  الرشــيد  )لبنــان( أمجــد  مونيــا عقــل 
وجميعهــم يســتعدون حالًيا لتصوير فيلمهــم الطويل األول. كذلك تضمن 
البرنامــج مــن المواهــب التمثيليــة المصري أحمد مالك )شــيخ جاكســون( 

الســوري ســامر اســماعيل )يــوم فقــدت ظلــي( الفلســطينية ماريــا زريــق 
)واجــب( والتونســية مريــم الفرجاني بطلة فيلم “علــى كف عفريت” الذي 
ُعــرض فــي مســابقة نظرة ما بمهرجــان كان 2017. وقــال رئيس مهرجان 
القاهرة محمد حفظي: “نشعر بسعادة غامرة إلحضار سكرين انترناشونال 
برنامــج نجوم الغــد العرب إلى القاهرة. فالمهرجان وفر منذ انطالقه عام 
1976 منصــة لتقديــم المواهــب العربيــة فــي اإلخــراج والتمثيــل، والذين 
حقــق كثيــر منهم نجاًحا وشــهرة واســعة على المســتوى الدولي. المنطقة 

غنية بصناع األفالم الموهوبين والمتحمسين والملتزمين،.

حفظي: “نشعر بســعادة الختيار نجوم الغد العرب عندنا”

القاهرة تستضيف “سكرين انترناشونال”
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يحــرص الكثيــر من أهــل البحرين على رياضة المشــي في رمضان، حيث 
تكتــظ الطرقــات واألماكــن المخصصــة للمشــي فــي كافــة المحافظــات 
قبــل  المشــي ســواء  رياضــة  يمارســون  الذيــن  والمقيميــن  بالمواطنيــن 

الفطور أو بعد العشاء. 

الســريع  المشــي  رياضــة  وتعتبــر 
تمرينــًا كامالً، حيث وجدت دراســة 
يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص  أن 
التــي  كتلــك  متوســطة،  بلياقــة 
المنتظمــة  الممارســة  عــن  تنتــج 
ينخفــض  وحــده،  الســريع  للمشــي 
لديهــم خطر الوفاة بأمــراض القلب 
والشــرايين مقارنة بعدم القيام بأي 

مجهود، في حين أن نسبة الوفيات 
كانــت األقل فــي األشــخاص األكثر 
لياقــة، إال أن المســتوى األعلــى مــن 
اللياقــة لــم ينتــج بفــرق كبيــر فــي 
خفض خطــر الوفاة بأمراض القلب 
عــن األشــخاص متوســطي اللياقة، 
حيــث كان الفــرق حوالي %10 إلى 

.15%

رياضة المشي في رمضان

22

دخــل الفنــان محمد رمضــان في أزمــة جديدة، عبر مسلســله 
المعــروض حاليا “زلزال”، حيث تقدم أيمن محفوظ المحامي 
بشــكوى رســمية لمجلس النــواب ضد طاقم المسلســل، 
وعلــى رأســهم الفنــان محمــد رمضــان، واتهمهــم بإهانة 

مجلس النواب.
جاء ذلك على خلفية قيام الفنان محمد رمضان بصفع الفنان 

محمد ســليمان، الــذي يجســد دور أحد أعضاء مجلــس النواب، 
حيث رأى مقدم الشكوى أن ذلك إهانة للمجلس.

تلعــب الفنانــة هيا عبدالســام بطولــة مســرحية “أصدقاء 
الغيــوم” التي ســتقدم عروضها ابتــداء مــن أول أيام عيد 
الفطر المبارك على صالة نادي القادسية الرياضي بمنطقة 
حولي، وهي من تأليف مريم نصير، ويشــارك في بطولتها 
إلــى جانب هيا عبدالســام كل من ليلــى عبدالله ومحمد 

العلوي وشــيخة العســاوي ونــوف الســلطان وزينب كرم 
وعــدد من الوجوه الواعدة، ومن المنتظر ان تلعب عبدالســام 

بطولة فيلم سينمائي.

طمأنت الفنانة اســعاد يونــس الجمهور على صحــة الفنانة 
القديرة ســهير البابلي التي ُنقِلت إلى غرفة العناية المركزة 
بإحدى المستشــفيات لتلقي العاج بعــد اصابتها بارتفاع 
شــديد في ضغط الدم. وأشــارت “يونس” إلى أن “البابلي” 
خرجت من المستشــفى بعد اطمئنان األطباء على حالتها 

الصحيــة، علمــًا أنهم نصحوهــا بالراحة التامة خــال األيام 
المقبلــة وعدم االنفعــال والعصبية، بوقت تلقــت فيها مئات 

االتصاالت الهاتفية لاطمئنان على صحتها.

صحة سهير البابليأصدقاء الغيومأزمة محمد رمضان

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الخميس

 مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة 

وأبناءه 39366679 

 مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 39465800 الرفاع 

الغربي

 مجلس الدكتور ماجد بن علي النعيمي )وزير التربية والتعليم( 

17680071 الحجيات

 مجلس محمد يوسف محمد المعرفي 36911113 الرفاع الشرقي

 مجلس جاسم بن أحمد السعيدي 39460513 الرفاع الشرقي

 مجلس سالم يوسف البوعينين 39622499 الرفاع الشرقي

 مجلس بني يافع 39824466 الرفاع الشرقي

 مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997 مدينة 

عيسى

 مجلس عبدالرحمن بن عبداهلل شريدة الذوادي 39412812 

مدينة عيسى

 مجلس خليفة بن جمعه الذوادي 39413737 مدينة عيسى

 مجلس الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 17744444 

القضيبية

 مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور 

39615005 العدلية

 مجلس بني حماد 39407400 ام الحصم

 مجلس عائلة السواد 39905557 سترة

مجلس المرحوم محمد عبداهلل الحمادي 39922545 مدينة 

عيسى

 مجلس المرحوم الحاج جاسم بن سلمان الحداد 39865155 

المحرق

 مجلس عائلة الموسى 39633218 الحد

 مجلس عبدالرحمن علي بوعلي 39628862 الحد

 مجلس عيسى مبارك الكبيسي 39671417 الحد

 مجلس أحمد بن مبارك النعيمي39676006 الحد

 مجلس عائلة آل محمود 39676270 الحد

 مجلس السادة 39665000 الحد

 مجلس غانم بن فضل البوعين 17293339 المحرق

 مجلس المرحوم ابراهيم بن محمد حسن فخرو 39849842 

المحرق

مجلس المسلم 39672223 الحد

 مجلس الشروقي 39444043 الحد

 مجلس رياض إبراهيم الرشدان 39456170 عراد

 مجلس محمد سلمان الزياني 39603322 البسيتين

 مجلس الحسن )صالح محمد الحسن( 36667685 البسيتين

 مجلس الدكتور علي عيسى بو مزمن 39000353 السماهيج

 مجلس علي محمد السماهيجي وأخوانه 39689389 قاللي

 مجلس محمد بن علي الفرج 39976765 قاللي

 مجلس شباب قاللي 34337988 34337988

 مجلس سيد جميل سيد كاظم العلوي 36397777 جبلة حبشي

مجلس عبدالمهدي حسن البصري وأوالده 39645444 بالد القديم

مجلس صادق وحسين وتقي البحارنة 39622322 السهلة

 مجلس السنان الدوسري 39688871 البديع

 مجلس اللحدان 39681199 البديع

 مجلس ديوانية آل عصفور )علي العصفور( 36455566 الدراز

 مجلس المرحوم السيد حميد إبراهيم المحفوظ 39167312 سار

 مجلس الحاج ابراهيم أبوهاني 39769777 بوري

 مجلس الحاج أحمد عبداهلل الحجيري 33181386 بوري

 مجلس الحاج يوسف الشيخ 39609921 بوري

 مجلس حسان الفارس 39978845 مدينة حمد

ْهِني ِفيِه ِلَبرََكاِت  “اللَُّهمَّ َنّبِ

ْر َقْلِبي  أَْسَحارِِه، َوَنّوِ

ِبِضَياِء أَْنَوارِِه، َوُخْذ ِبُكّلِ 

أَْعَضاِئي إَِلى اتَِّباِع آَثارِِه، َيا 

َر ُقُلوِب اْلَعارِِفيَن”. ُمَنّوِ

قلعة الرفاع... تاريخ يتجدد بمأثر المؤسسين
تتميــز بزخــارف دينيــة تعــود إلى أكثــر مــن 140 عاما

وفــي رحلتــي اللتقــاط صــور تعبر عــن أصالة وعبــق الماضــي والتــراث البحريني وجدت 
ضالتــي فــي قلعــة الرفــاع واحــدة مــن أبــرز معالــم البحريــن العريقــة، فالبحريــن مليئــة 
بالمعالم الســياحية والتراثية، ولكني فضلت أختيار هذه القلعة كونها قلعه عريقة وبها 
قصص تاريخية عدة مهمة، وفي إطار هذه الزيارة اكتسبت العديد من المعلومات عن 
تراث بلدي وجســدت في هذه الصور أبرز المعالم التي أود نقلها الى مختلف الثقافات، 
وهذه دعوة للجميع لزيارته، والتعرف على أهم الحقبات التاريخية التي مرت بها، حيث 

تمتاز القلعة بالبناء األثري والزخرفات الدينية وهذا الذي يميزها عن غيرها.

دفاعــي  كمبنــى  الرفــاع  قلعــة  شــيدت 
وسكني، وهي تتكون من ثالث مجموعات 
مــن الغــرف مســتطيلة الشــكل، وتطــل كل 
مجموعــة علــى فنــاء داخلــي، ولــكل فنــاء 
وظيفتــه الخاصــة بــه، ويتمتــع بدرجــة من 

االستقالل. 
ويقــع المدخــل فــي شــمال شــرقي القلعــة 
الجنــوب  أقصــى  وفــي  المســجد  بقــرب 
درج،  وفيــه  األول.   الفنــاء  يقــع  الشــرقي 
ويوجــد فــي غرب هذه المنطقة بناء جديد 
تمــت اضافتــه إلى القلعة مؤخــرًا، ووجدت 
بــأن هــذا الفنــاء يختلــف عــن الفنــاء األول 
فــي أنــه يــؤدي مباشــرة إلــى خــارج القلعة، 
وأنــه أكبــر األبنيــة الثــالث، وتــم تصميمــه 

فــي األصــل ليكــون مربــع الشــكل. ويتفــرع 
غرفتــان  للفنــاء  الشــمالية  الواجهــة  مــن 
الشــكل  مســتطيلتا  )وهمــا  متشــابهتان 
يفصــل بينهما حمــام(، ولكل غرفــة مدخلها 
الخــاص، وتؤدي إحدى الغرف إلى الحصن 

المستدير.
وعندما وصلنا الى القلعة كان  يوجد داخل 
بوابــة قلعــة ســلمان الفاتح 3 مبــان منفردة، 
يحتــوي كل منهم على مجموعة من الغرف 
فنــاء  علــى  تطــل  التــي  الشــكل  مســتطيلة 
خــاص بهــا، يقــع الفنــاء األول فــي الجنــوب 
القلعــة، ويحتــوي علــى درج  الشــرقي مــن 
يــؤدي إلى أعلى البنــاء الغربي الذي أضيف 
إلــى التخطيــط العمرانــي للقلعــة بعــد إنهاء 

عمليــة التجديــد، وبــه عــدة غــرف صغيــرة 
تتقدمهــم غرفــة رئيســية تــزداد مســاحتها 
عــن باقــي الغــرف األخــرى، أمــا فــي الجهــة 
الغربيــة مــن الفناء توجد غرفتــان كبيرتان، 
كان الملك سلمان يستخدم إحداهما مطبخ 
لتجهيز طعام الجنود وأهل القلعة، واألخرى 
واحتياجــات  والذخائــر  األســلحة  لتخزيــن 
القلعــة، ويوجــد أســفل القلعــة درج حجــري 
قديم يحتوي على غرفة مســتطيلة الشــكل 

تؤدي إلى غرفة أخرى صغيرة 
اعتقدت قبل الزيارة بأن هناك فرق شاســع 
بيــن القلعــة قديمــا وحاضــرا والكــن تبقــى 

مــن  العديــد  تحمــل  عريقــة  تراثيــة  قلعــة 
الــزوار األجانــب الذيــن يأتون مــن مختلف 
الــدول لزيــارة مثل هــذه األماكــن التراثية، 
البنــاء  هــذا  الــى  وانبهــرت عنــد تصويــري 
المتقــن والمتكامــل، وكنــت أود ليكون لدي 
المتســع مــن الوقــت أللتقــط أكثــر مــن هذه 
الصور ألشــبع شغفي وحب أستطالعي من 
خــالل هذه الزيارة التــي تحمل في طياتها 

رمز األصالة وعبق الماضي. 

ريبورتاج: لولوة موسى راشد البدل
طالبة إعالم بجامعة البحرين
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أوصى خبراء التغذية بـ10 أنواع من األطعمة تساعد الصائمين على التغلب 
علــى العطــش خــال شــهر رمضــان المبــارك. وأوضــح الخبــراء أن الشــعور 
بالعطــش يعــود لعــدة عوامــل، أبرزهــا درجــة الحــرارة المرتفعــة أو المجهــود 
الزائد، أو عدم تناول كميات كبيرة من الســوائل خال وقت اإلفطار. ونصح 
الخبــراء -وفقــا لـ”البيان اإلماراتية”- ببعــض األطعمة التي يجب على الصائم 

الحرص عليها سواء في وجبات السحور أو اإلفطار، وهي كالتالي:

1 - تنــاول البطيــخ أو شــرب عصيــر البطيــخ كونــه من أكثر المشــروبات التي ُيرشــح 
تناولها في رمضان.

2 - الخــس، كونــه مقاومــا لحموضــة المعدة، غني بالماء وفيتامينــات )A- B -C(، كما 
أنه مهدئ قوي لألعصاب.

3 - ضرورة تناول بعض الفواكه، كالبرتقال والموز والفراولة والشمام والتفاح، فهي 
تحوي نسبة كبيرة من الماء.

4 - العنب، فهو مفيد للجهاز العصبي، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات 
والبوتاسيوم، فضالً على أنه مفيد لضغط الدم المرتفع.

 5 - الخيار، حيث إنه غني بالماء واألمالح المعدنية المفيدة للجسم.
 6 - الزبــادي، فهــو يســاعد علــى هضــم الطعــام ويحتــوي على نســبة عالية مــن الماء 

والبروتين.
 7 - التمــر، لــه قــدرة هائلــة علــى مــد الجســم بالســكر وبالتالــي يخفف شــعور الصائم 

بالجوع والعطش أيضًا.
8 - الطماطــم، فهــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن المــاء كما أنهــا مليئــة بالكثير من 

األلياف التي تأخذ وقتًا أطول للهضم.
 9 - الكيوي، كونه يقلل من اإلحساس بالعطش أثناء الصيام، باإلضافة إلى فاعليته 

في تخفيض حرارة الجسم الناجمة عن الحر.
10 - اإلكثــار مــن تنــاول الشــربة ألنهــا تعــد مصدرا غنيــًا بالمــاء، بجانب تناول نســبة 
قليلــة مــن الدهــون الصحية كزيــت الزيتون والــذرة والحار، ألن هــذه الدهون عندما 

يتم حرقها تخزن الماء بأنسجة الجسم.
وإذا مــا ترافــق تــرك الرياضة، األمر مع زيــادة حجم الطعام الذيــن يتناوله الصائمون 
خاصة في الليل، فقد يؤدي ذلك إلى خســارة جهودهم البدنية في الشــهور الســابقة، 
ويزداد وزنهم. وثمة إجماع على أن أفضل وقت للممارســة الرياضة هو بين الفطور 
والسحور، ويمكن في ظروف معينة ممارسة الرياضة لفترة محدودة قبيل السحور.

وأشارت العديد من التقارير الطبية إلى أّن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل أو 
بعد االفطار بثالث إلى أربع ساعات، حيث يكون الجسم قد أتم عملية هضم الطعام 

براحة دون التعرض لمشاكل عسر الهضم.

tariq_albahhar

ال يمر موســم رمضاني إال وتجد اســمه في كون وســماء المسلسات الدرامية التي 
تقدمهــا مختلــف الفضائيــات، فهــو صاحــب أنامــل مضيئــة وومضــات مشــرقة فــي 
عالــم الموســيقى، انــه الفنــان والمايســترو القدير جمــال القائد، مبــدع المقطوعات 
الموسيقية في الكثير من األعمال الدرامية و”الشاطر” في تحويل األحاسيس إلى 

نغمات. “الباد” التقت بالمايسترو القائد وسجلت معه هذه الوقفة.

اشتغلت في ثالثة  «
مسلسالت..”العذراء” “وأمنيات 

بعيدة” “وجديمك نديمك”.. حدثنا عن 
طبيعة كل موسيقى من العمل؟

موســم هــذا العــام كان بمثابــة تحــد لــي 
بقبولــي ثالثــة أعمــال دراميــة فــي وقت 
دفعنــي  والــذي  المميــز  ولكــن  واحــد، 
لقبــول هذه األعمال فــي وقت واحد هو 
اختــالف القصــص، بحيــث كل مسلســل 

يختلف كليا عن اآلخر.
فيــه  “عــذراء”  األول  فالمسلســل 
حيــث  واإلثــارة،  واالكشــن  الغمــوض 
لهــا  وخلقــت  القصــة  بدراســة  قمــت 
األجــواء  مــع  يتناســب  موســيقيا  جــوا 
البوليســية والتشــويقية، واعتمدت على 

التكنولوجيا أكثر من اآلالت الحية. 
بعد ذلك دخلت أجواء مسلسل “جديمك 
نديمــك” وهــو عمــل كوميــدي اجتماعــي 
ويختلــف اختالفــا كبيــرا عــن “العــذراء” 
حيــث الجمل اللحنية الكوميدية الهزلية 
أســتغرق  ولــم  الفكاهيــة،  والفواصــل 
وقتــا طويــال فــي التأليف بحكــم خبرتي 
الطويلــة مــع هــذا النــوع مــن الموســيقى 
التلفزيونيــة  الكوميديــة  والمسلســالت 

واإلذاعية.
للمسلســل  التحضيــر  بــدأت  ذلــك  بعــد 
“أمنيــات  وهــو  لــي  بالنســبة  الرئيســي 
بعيــدة” وهــو مسلســل اجتماعــي يزخــر 
بالتحــدي والغمــوض والمفاجآت، بحيث 
والموســيقى  الفنــي  ثقلــي  كل  وضعــت 

راقيــة  موســيقية  مقطوعــات  لخلــق 
ومميــزة لــكل شــخصية رئيســية للعمــل 
وفيهــا روح وطعــم جمــال القائــد والــذي 

اعتاد الجمهور سماعها.

 على أي أساس تقبل العمل..  «
أقصد هل تقرأ النص وهل 

تتناقش مع المخرج؟

قبولي ألي عمل يبدأ من وضع الميزانية 
الجلــوس  ثــم  ومــن  للعمــل،  الصحيحــة 
متقطعــة  فتــرات  علــى  المخــرج  مــع 
لفهــم وشــرح القصــة ومــا تحتويــه مــن 

شخصيات، والمرحة ما 
مشــاهدتي  فــي  تتمثــل  األخيــرة  قبــل 
مقاطــع من المسلســل ألرى الشــخصيات 
وأســلوب اإلخــراج وعليــة أقــوم بالبــدء 

في التأليف والتنفيذ الموسيقي.

وما العقبات التي واجهتك؟  «

التــي  اإلشــكالية  وهــذه  الوقــت،  عقبــة 
يطلــب  فالجميــع  عــام،  كل  تواجهنــي 
النجــاز  المســتطاع  قــدر  اإلســراع  منــي 
التأليــف ومــن ثــم عمــل المكســاج، وفــي 
بعــض األحيــان ضغط العمــل من الممكن 
بخبرتــي  ولكــن  الجــودة،  فــي  يؤثــر  أن 
كل  علــى  التغلــب  اســتطعت  الطويلــة 

شيء ولله الحمد. 

ما خصوصية موسيقى األعمال الدرامية؟  «

رؤيــة  لهــا  فعــالً  الدراميــة  الموســيقى 
األلحــان  واختيــار  التعبيــر  فــي  خاصــة 
المناســبة للقصــة وللشــخصيات، وأيضــا 

هــي األصعــب من حيــث اختيــار األفكار 
واآلالت الموســيقية والتــي تعتبــر روح 

العمل.

 ما مشروعك القادم؟ «

أي  وقبــول  حاليــا  التفكيــر  اســتطيع  ال 
عمــل بعــد عنــاء دام ثالثــة أشــهر وعمــل 
متواصــل، كمــا إننــي الزلــت فــي عمليــة 
“مكســاج” الحلقــات األخيــر من مسلســل 
“أمنيــات بعيــدة “ بعــد رمضــان ســأخرج 
فــي  التفكيــر  ثــم  ومــن  للراحــة  إلجــازة 

المشاريع الجديدة. 

برأيك ما مقومات الملحن الناجح؟ «

المؤلف الموسيقي الناجح هو من يخلق 
لــه أســلوبه الخــاص ورؤيته الموســيقية 

المميزة وعدم تقليد اآلخرين.

متى نراك تجوب سماء العالمية؟  «

لقــد وصــل اســمي إلــى مســتوى الــدول 
العربية قاطبة وهذا شرف لي وبالتأكيد 
أطمــح الوصــول إلــى العالميــة، وحلمــي 
تتبنــى  التــي  الجهــة  إيجــاد  هــو  اآلن 
حفــل موســيقي أقــدم فيــه كل أعمالــي 
مــدر  علــى  أنجزتهــا  التــي  الموســيقية 
20 عامــا علــى مســتوى التجهيــز الفنــي 
والصوتــي، ومــن الممكــن – أقــول- مــن 
الممكن وعبر هذه الحفلة أن يصل جمال 

القائد إلى العالمية.

كلمة أخيرة. «

اعتــز كثيــرًا برفــع اســمي بلــدي وتمثيــل 
مملكتي الغالية في اكبر المحافل الفنية، 
المحطــات  اكبــر  فــي  أعمالــي  وعــرض 
لهــذه  بانتمائــي  وأفخــر  التلفزيونيــة، 
األرض الطيبــة وأتمنــى النجــاح والتميز 

والتوفيق لكل فنان بحريني.

مسلسل أمنيات بعيدة

االعتماد على روح الفريق لقطة من مسلسل عذراء المؤلف الناجح هو من يخلق لنفسه أسلوبه الخاص

القائد خالل التسجيل

قبــول 3 أعمــال دراميــة فــي وقــت واحــد كان بمثابة التحــدي له
من يحقق حلم جمال القائد في الوصول إلى العالمية؟

 أسامة الماجد

صحتك مع الصوم

التغلب على العطش

الفنان القدير عبداهلل السعداوي

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

قرص الطابي

الخميس
23 مايو 2019 
18 رمضان 1440

23

إعداد: علي حسين

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها 
الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شخصياتهم الحقيقية، إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي 
العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم، استطلعت “مسافات الباد“ 
مــع بعــض الفنانيــن البحرينييــن للتعــرف علــى حياتهــم اليومية في شــهر رمضان الكريــم وعن كيفية قضاء الشــهر 
الكريــم ومــا طقوســهم الخاصــة التــي يتبعونهــا خال الشــهر الفضيل ومــا البرامــج المفضلة لهم بعيــدا عن أجواء 
العمــل والروتيــن باقــي أشــهر الســنة، وهل كانت جديــدة أم أنها اتت تواصــا لعادات قديمة تأصلــت في وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

يعبــر الفنــان البحرينــي القديــر عبــدهللا الســعداوي عــن ذلك 
بقولــه: “شــهر رمضــان اعــاده هللا علينــا مــن اجمــل االشــهر 
بسبب ارتباطه بالله وانشغال الناس بامور العبادة والدعاء، 
رمضــان هــو مــن االشــهر الجميلــة التــي تحمل طابعــا خاصا 
ومميــزا يدفــع الجميــع لترقبــه، بالنســبة لــي اخصــص وقتي 
في رمضان للتركيزعلى العبادة وقراءة القرآن وايضًا زيارة 
االهــل واالصدقــاء لمــا لهــا مــن فضــل وتأثيــر علــى الجانــب 
االجتماعــي، وبالنســبة العمــال رمضــان التلفزيونيــة فانــا ال 
اشــاهدها بتاتــا خــالل الشــهر الكريــم واتــرك مشــاهدتها لمــا 
بعــد رمضان بســبب كون بعــض االعمال الدراميــة غير الئقة 
لالســف الشــديد دون مراعــة للشــهر الفضيــل”. وعــن عادات 
رمضان القديمة يقول: “وفي اعتقادي الشــخصي بان بعض 
العــادات والتقاليــد فقــدت مكانتهــا مثــل )القرقاعــون( ومــن 
الممكن ان يتخلى عنها الناس في الســنوات القادمة بســبب 

تأثير العولمة”.

المكونات

 بيضتان 

 كوب طحين المطاحن جميع االستعماالت 

 ملعقة طعام فانيال

 ملعقة طعام هيل 

 رشة زعفران 

 ملعقة طعام بيكنغ بودر 

 ملعقة طعام زيت 

 ملعقتا طعام سكر

الخطوات

 اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم 

متماسك.

 ضعي كمية مناسبة من الزيت في المقالة واتركيها 

على نار هادئة.

 صبي المزيج في المقالة، ثم قلبيه حتى يكتسب لونا 

ذهبيا من الجهتين.

 أضيفي السكر أو النوتيال أو العسل حسب الرغبة.
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”DNA“ شاب يصبح مليارديرا بعد فحص الـ
مــن  البالــغ  روجــرز،  إدالرد  جــوردان  ورث 
كورنــوال  مدينــة  مــن  عاًمــا،   31 العمــر 
اإلنجليزية، عقارا ومنطقة تحيط به وتبلغ 

مساحتها 6.2 كيلومترا مربعا.
ويبلــغ ثمن الميراث، في حال أراد أن يبيع، 
نحــو 50 مليــون جنيه إســترليني )نحو 62 
مليــون دوالر(، إضافــة إلى تلقيــه نحو ألف 

دوالر أسبوعيا.
واشــتبه الشــاب منذ أن كان عمره 18 عاما 
أن األرستقراطي تشارلز روجرز هو والده. 
وطلــب المراهــق عــدة مــرات مــن تشــارلز 
التحليــل؛ للتأكد من أنه والــده البيولوجي، 
ولكــن تشــارلز امتنــع عــن ذلــك، وطلب من 
الشــاب حــل جميــع المشــكالت فقــط مــن 
خــالل المحاميــن. ولكــن المراهق لــم يفعل 
ذلــك، وتراجــع عــن الفكــرة، وفقــا لصحيفة 
“اليف رو”. وخالل عدة سنوات كان الشاب 
يرســل رســائل يطلــب منــه نفــس الطلــب، 
ولكــن كان تشــارلز يتجاهلهــا كليــا. وبعدها 
قرر بنفســه القيام بتحليل للحمض النووي 
إلثبــات أن تشــارلز هــو والــده البيولوجــي، 

وقد أكد التحليل تخمينات الشاب.
مــوت  بعــد  تشــارلز  محامــي  وتواصــل 
بســبب   62 ناهــز  عــن عمــر  األرســتقراطي 
جرعة زائدة من المخدرات، مع الشــاب من 

أجل حصوله على الميراث.
إننــي  يقــول  “الجميــع  جــوردان:  وقــال 
علــى  حصولــي  بســبب  للغايــة  محظــوظ 
هــذا القــدر الكبيــر مــن المــال، ولكنني كنت 
مســتعد أن أقدمهــا كلهــا مــن أجــل معرفــة 

والدي بشكل أفضل. 

وربما لو كنا نعرف بعضنا بشكل  «
أفضل، كانت النهاية مختلفة 
تماما”. ويخطط جوردان ترك 

وظيفته اآلن، ولكنه ال يريد أن 
يصبح أرستقراطيا بريطانيا مثل 

والده. ويعتزم أن ينفق ثروته على 
األعمال الخيرية وتحسين ظروف 

حياة األشخاص اآلخرين.

النطــالق  األخيــرة  االســتعدادات  تجــري 
فــي  كنــدا،  مــن  متــرا   12 بطــول  ســفينة 
بــال  األطلســي  المحيــط  لعبــور  محاولــة 
مــن  األولــى  فــي ســابقة ســتكون  طاقــم، 
نوعها في العالم. وستكون وجهة السفينة 
جنــوب  ســاحل  ماكســليمر(  )يو.إس.فــي 
فــي  مســح  بعمليــات  وســتقوم  إنجلتــرا، 
الميــاه العميقة خــالل رحلتها، بتوجيه من 
قبطــان فــي محطــة تحكــم فــي بريطانيا. 
ومن المتوقع أن تســتغرق الرحلة نحو 35 
يوما. والســفينة من بناء شركة سي-كيت 
إنترناشــونال، التي تطور السفن لألغراض 
البحريــة وأغــراض البحــث؛ للمشــاركة في 
مســابقة “شل أوشن ديسكفري إكسبرايز”، 
التــي تهــدف إلــى إجــراء مســح آلــي لقــاع 

البحر. 

ويجرى تشغيل السفينة بجهاز  «
للتحكم عن ُبعد عندما تكون راسية. 

أما في حالة اإلبحار، فيمكنها نقل 
البيانات في بث مباشر إلى وحدة 

التحكم عبر روابط متعددة باألقمار 
االصطناعية.

أول سفينة تعبر األطلسي 
“بال طاقم” تستعد لإلبحار إذا كنــت ممــن يهملــون القطــع النقديــة الصغيــرة؛ ألن قيمتهــا محــدودة وال تكفي لشــراء 

أشــياء مهمــة، فأنــت مدعــو إلــى إعادة النظــر في رأيــك، ألن امرأة صينية حققــت إنجازا 
“غير متوقع” من خالل توفير العمالت المعدنية.

وحسبما نقلت صحيفة “كانغزهو ديلي” الصينية، 
فإن امرأة اســتطاعت أن تشــتري ســيارة جديدة 
النقديــة  القطــع  مــن  كيســا   66 جمعــت  بعدمــا 
هيبــي.  بإقليــم  كانزهــو،  مدينــة  فــي  الصغيــرة 
وأضــاف المصــدر، أن قيمــة األكيــاس مــن القطــع 
النقديــة، وصلــت إلــى نحــو 19 ألــف دوالر، أمــا 

المبلــغ المتبقــي وهــو 8 آالف دوالر، فدفعتــه عــن 
طريق تحويل إلكتروني.

واشترت المرأة سيارة فولكسفاكن باسات،  «
وقالت إنها ظلت تدخر القطع النقدية 

لمدة 10 سنوات، وفضلت أال تأخذ القطع 
النقدية إلى البنك؛ ألن األمر يبدو متعبا.

اكتشفت زوجان من مدينة غرناطة اإلسبانية سربا من النحل الحي في شق بجدار غرفة 
النوم. وذكرت صحيفة “minutos 20” المحلية، أن زوجين عانيا من سماع أصوات طنانة 

مكتومة خلف الحائط لمدة عامين على التوالي.

كمــا أنهما أصبحا يســتيقظان من النــوم غالبا في 
مجــددا  الرقــاد  يســتطيعان  وال  الليــل  منتصــف 
أشــهر  منــذ ثالثــة  بســبب ضجيــج غيــر مفهــوم 
تقريبــا. وتــم اســتدعاء مربــي نحــل محلــي؛ ألن 
األصوات أصبحت ال تطاق. فقام بمعاينة الغرفة، 
التــي ينــام فــي الزوجــان، واكتشــف فــي جدارها 

حفرة عميقة تحتوي على أكثر من 80 ألف نحلة.

وقال مربي النحل: “هناك سرب ضخم  «
من النحل.. ومن المدهش أن الزوجين 

لم يسمعا الطنين باستمرار في 
آذانهما، ال أفهم كيف عاشا في مثل هذه 

الظروف لمدة عامين”.

إنجاز “غير متوقع” بتوفير العمالت المعدنية

زوجان مع 80 ألف نحلة في غرفة واحدة

متظاهرون إندونيسيون يؤدون صالة التراويح خالل شهر رمضان المبارك أثناء مظاهرة خارج هيئة مراقبة االنتخابات )باواسلو( في جاكرتا؛ احتجاجا بعد اإلعالن المفاجئ 
عن فوز جوكو ويدودو لفترة والية أخرى كزعيم لثالث أكبر ديمقراطية في العالم )أ ف ب(

أصرت الممثلة الســورية ســالف فواخرجي لتصوير مشــهد أكشــن في مسلســلها 
الرمضاني “خط ساخن”، ما أدى إلى نقلها إلى مستشفى اإلسعافات األولية.

وتعرضت فواخرجي لخدوش في يدها اليسرى أثناء تصويرها المشهد الخطير، 
ونقلت إلى مشفى بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، حيث تلقت اإلسعافات 
األوليــة. ورفضــت فواخرجــي من االســتعانة بدوبلير لتصوير المشــهد، وتبين أن 
كل اإلصابات والخدوش ســطحية وبســيطة. ومنح فريق عمل المسلسل الممثلة 

إجازة يومين للتعافي من اإلصابات.
يذكــر أن مسلســل “خــط ســاخن” يعــرض خــالل شــهر رمضــان المبــارك، وهــو من 
بطولــة ســالف فواخرجــي، وحســين فهمــي، ونضال الشــافعي، وصــالح عبدهللا، 
وسميرة عبدالعزيز. وتم تأجيل استكمال تصوير المسلسل أكثر من مرة ألسباب 
إنتاجيــة، وتقــرر دعــوة نجومــه لتصويــر مشــاهده األخيــرة؛ تمهيــدا لعرضــه فــي 
موســم درامــا رمضــان 2019، ولكــن تــم تأجيــل العــرض فــي اللحظــات األخيــرة 

لموعد آخر بالنصف الثاني من العام الجاري.

سالف فواخرجي تتعرض 
إلصابات خطيرة خالل التصوير

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالــت وزيــرة البيئــة فــي ماليزيــا إن بالدهــا 
التــي أصبحت مســتودعا لنفايــات العالم من 
البالستيك، ستعيد بعض هذه النفايات التي 
يتعــذر تدويرهــا إلــى البلــدان المتقدمة التي 
أرسلتها. وأكدت وزيرة الطاقة والتكنولوجيا 
والعلــوم وتغيــر المنــاخ والبيئــة الماليزية يو 
بــي يــن، أن ماليزيــا شــرعت اآلن فــي إعــادة 
وأضافــت  المصــدر.  دول  إلــى  النفايــات 
البالســتيك  نفايــات  بعــض  أن  لـ”رويتــرز” 
تنتهــك اتفاقيــة بــازل التــي وضعتهــا األمــم 
نفايــات  فــي  التجــارة  بخصــوص  المتحــدة 
البالســتيك والتخلــص منها، مشــيرة إلى أنه 
“على الدول المتقدمة أن تكون مسؤولة عما 

ترسله إلى الخارج”.

وأصبحت ماليزيا، العام الماضي،  «
الوجهة الرئيسة البديلة لنفايات 

البالستيك، بعدما حظرت الصين 
الواردات من هذه النفايات، مما عّطل 

تدفق ما يزيد عن 7 ماليين طن من 
نفايات البالستيك سنويا.

أعــرب رئيــس البرلمــان النيوزيلنــدي تريفــور 
مــاالرد، أمس األربعاء، عن خشــيته من وجود 
“مغتصــب” يطــارد النســاء فــي أروقــة مبنــى 
البرلمــان، بعد أن توصل تحقيق خاص إلى أن 
موظفي المؤسسة التشريعية يعانون من بيئة 

عمل مسمومة.
نتائــج  مــن  انتابــه  القلــق  إن  مــاالرد  وقــال 
تنمــر  حــاالت  إلــى  أشــارت  التــي  التحقيــق 
مقــر  داخــل  أخــرى  وإســاءات  ومضايقــات 
البرلمان. واالتهام األخطر الوارد في التحقيق 
يتعلــق بمزاعــم حــول ثــالث حــاالت اعتــداء 
جنسي من جانب رجل لم يكشف عن هويته، 
ووصــف التقريــر األمر وكأنه “جزء من ســلوك 

وحشي استمر على مدى سنوات”.

 وتحدث ماالرد لراديو نيوزيلندا،  «
قائال: “نحن نتحدث عن اعتداء 

جنسي خطير. حسنا، بالنسبة إليَّ 
هذا اغتصاب”. وأضاف: “أثناء قراءة 

التقرير بعناية، ينتابني شعور أن هذا 
الرجل ال يزال ضمن أسوار المبنى”.

ماليزيا.. “قرار صارم” 
بشأن نفايات البلدان 

المتقدمة

نيوزيلندا تخشى 
“مغتصب النساء” 

داخل البرلمان
فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي في لندن بجائزة “مان بوكر الدولية” التي تمنح ألفضل 
عمــل أدبــي مترجم لإلنجليزية وذلك عن روايتها “ســيدات القمــر” التي ترجمتها مارلين بوث إلى 

اإلنجليزية بعنوان “سلستيال باديز” )أجرام سماوية(.

بوكــر  “مــان  أنشــئت  منــذ  األولــى  المــرة  وهــي 
الدولية” في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي 
روائيــة  أول  أيضــا  هــي  والحارثــي  بالجائــزة. 

ُعمانية يترجم لها عمل إلى اإلنجليزية.
خمســة  علــى  عامــا(   41( الحارثــي  وتفوقــت 
منافســين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من 

فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.
الكاتبــة  أصــدرت  الفائــزة  الروايــة  وبجانــب   
العربــي  األدب  فــي  الدكتــوراه  علــى  الحاصلــة 
ومجموعتيــن  روايتيــن  إدنبــره  جامعــة  مــن 
قصصيتين وبعض قصص األطفال، إضافة إلى 

الدراسات األدبية واألبحاث األكاديمية.

الُعمانية جوخة الحارثي تحصد “مان بوكر الدولية”

الممثلة األسترالية مارجوت روبي مع الممثلة األميركي ليوناردو دي 
كابريو يحضران عرض فيلم “ذات مرة في ... في هوليوود” في الدورة 

72 من مهرجان كان السينمائي في كان، جنوب فرنسا )أ ف ب( موقع جائزة مان بوكر على اإلنترنت قال إن جوخة الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية 
وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة

شاب يصبح مليارديرا بعد فحص حمضه النووي

قــال مديــر مركــز القيادة والســيطرة بــاإلدارة العامة للعمليات في شــرطة دبــي، العقيد 
تركي بن فارس إن هناك نماذج مختلفة من المكالمات غير الطارئة التي ترد على رقم 
الطــوارئ لــدى القيادة. وأكد العقيــد أن بعض هذه المكالمات يكون طريفًا، مثل مكالمة 
تلقاهــا المركــز مــن أحد كبــار المواطنين؛ بســبب شــعوره بالوحدة والحــزن أثناء تناول 
العشاء بمفرده في منزله. ولفت العقيد بحسب ما أفادت به صحيفة “اإلمارات اليوم”، 
إلــى أن التعامــل مع المكالمة تم بشــكل إنســاني، وإن كانت ال تصنــف باعتبارها مكالمة 

طارئة يمكن أن تنقذ حياة شخص.

مسن شعر بالوحدة فاتصل بالطوارئ السنة الحادية عشرة - العدد 3873 

الخميس
23 مايو 2019 

18 رمضان 1440
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