
 دعــا رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة العرب 
ثقلهــم خلــف  أن يضعــوا  إلــى  والمســلمين 
الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
خصوصــا في خضم التطورات المتســارعة 
الخطيــرة  والتحديــات  والمســتجدات 

التــي تشــهدها المنطقــة، فالمملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة بقيادة خادم الحرمين 
الشــريفين ومــؤازرة ولــي عهده هــي عمود 
وأمنهــا،  ســامها  وأســاس  األمــة  اســتقرار 
والمرتكــز الذي تتكئ عليــه األمتان العربية 
واإلسامية لمواجهة التحديات كافة، الفًتا 

ســموه إلى أن ما يجري في المنطقة يبعث 
علــى القلــق ويتطلــب مزيــًدا مــن التشــاور 
والتنســيق وأن الثقــة عاليــة فــي قادة دول 
تلــوح  التــي  المخاطــر  الحتــواء  المنطقــة 

باألفق.
 وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

قــد اســتقبل صبــاح أمــس بقصــر القضيبية 
عــدًدا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة 
إلــى  ســموه  تطــّرق  حيــث  والمســؤولين، 
اســتعراض بعــض قضايــا الشــأنين المحلي 

والدولي.
 وخال اللقاء، حّذر صاحب الســمو الملكي 

رئيــس الــوزراء مــن الحســابات اإللكترونية 
والمفبركــة،  المغلوطــة  األخبــار  تبــث  التــي 
وتحاول زرع الفتنة والتفرقة وشق الصف، 
معرًبــا ســموه عــن ثقتــه فــي وعــي الشــعب 
وتماسك الجبهة الداخلية سيدحر األهداف 

الخبيثة لمثل هذه الحسابات.

مليار دينار
9.7

شــدد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، محمد جواد 
ظريــف الــذي وصل بغداد، الســبت، في زيارة 
المســؤولين  فيهــا  يلتقــي  أيــام،   3 تســتمر 
العراقييــن، علــى أن إيــران لم تنتهــك االتفاق 
النــووي. ونقــل التلفزيون العراقي عن ظريف 
نظيــره  لقائــه  خــال  األحــد،  أمــس  قولــه، 
العراقــي، إن “التصرفــات األميركيــة تناقــض 
قــرار مجلــس األمــن بشــأن اســتخدام القوة”، 
المتحــدة  الواليــات  إرســال  إلــى  إشــارة  فــي 
تعزيــزات عســكرية إلــى الخليــج العربــي، من 
حامــات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود 

إضافيين.
مــع  صحافــي  مؤتمــر  فــي  ظريــف  أكــد  كمــا 
نظيره العراقي أن باده “لديها رغبة في بناء 

عاقــات متوازنــة مــع كل الــدول الخليجيــة”، 
اتفاقيــة عــدم اعتــداء مــع  “اقترحنــا  وقــال: 
الــدول الخليجيــة المجاورة”، علــى الرغم من 
كافة التقارير واألدلة التي تثبت تمويل ودعم 
إيــران للميليشــيات الحوثية التي اســتهدفت 

أكثــر من مــرة مواقع في الســعودية بطائرات 
مســيرة وصواريــخ باليســتية. لكنه شــدد في 
الوقــت عينــه علــى أن إيــران ســتتصدى ألي 
أو  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  للحــرب،  مســاٍع 

عسكرية وستواجهها بقوة.

وزير الخارجية العراقي مستقبال نظيره اإليراني في بغداد أمس )أ ف ب(

المنامة - وزارة الداخلية

الفتنــة  مواقــع  عبــر  تداولــه  تــم  لمــا  نفيــا 
واإلثارة بشــأن اإلفراج بموجب عفو خاص 
عــن أحــد النــزالء أشــار مديــر عــام اإلدارة 
العامــة لإلصــاح والتأهيــل إلــى أن النزيــل 
محــل االدعــاء، تم إخاء ســبيله مــن مركز 
اإلصاح والتأهيل في “جو” 23 مايو 2019 
بموجــب قــرار مــن قاضــي تنفيــذ العقوبات 
البديلــة ولــم يصدر له عفــو خاص. وأضاف 
أنه كان يقضي عقوبة مدتها 4 ســنوات و7 
أشــهر، نفــذ منها ســنتين و4 أشــهر، على أن 
ينفذ عقوبة بديلة سنتين و3 أشهر متفرقة 
بين العمل بخدمة المجتمع وحضور برامج 
ســبق  أنــه  إلــى  مشــيرا  وتدريــب،  تأهيــل 
اإلعــان وبــكل شــفافية عــن تفعيــل قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.

ا على  “الداخلية” ردًّ
مواقع الفتنة: النزيل 
العراق يتوسط بين إيران وأميركا... وطهران تؤكد التصدي لمساعي الحربيقضي عقوبة بديلة

ظريف: اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج

عواصم - وكاالت

اجتماع المجلس األعلى للصحة

مقترح للتدقيق على شهادات المهنيين 
الصحيين كشرط لتجديد التراخيص

المنامة - المجلس األعلى للصحة

ناقش المجلس األعلى للصحة في 
اجتماعــه برئاســة الفريــق طبيــب 
آل  عبــدهللا  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفة مقترحا بشأن التدقيق على 
شهادات جميع المهنيين الصحيين 

مقدما من الهيئــة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية كشــرط 
لتجديد التراخيص، تنفيذا للخطة 
 -  2016 للهيئــة  اإلســتراتيجية 

.2020

ضربة أخرىضيوف من الكويت في حفل الذكرياتتعزيزات للحشد إلى الحدود السورية201 مليار دوالر ميزانية “المصرفي”العدادات الذكية تشمل 412 ألف مشترك
قال وزير شؤون الكهرباء والماء  «

عبد الحسين ميرزا عدد العدادات 
الذكية التي قامت بتركيبها هيئة 

الكهرباء والماء 120 ألف عداد 
ذكي، ويجرى العمل حاليا بوتيرة 

متسارعة ليشمل نحو 412 ألف 
مشترك.

بلغت الميزانية الموحدة للجهاز  «
المصرفي بالبحرين حتى شهر أبريل 

الماضي )آخر إحصاءات متوافرة( 
201.15 مليار دوالر، متراجعة عن 
الرقم المسجل في شهر مارس 

2019، والذي بلغ 207.3 مليار دوالر، 
أي بانخفاض نسبته 2.97 %.

أرسلت ميليشيات الحشد الشعبي  «
العراقية المدعومة إيرانيًا، تعزيزات 

على طول الحدود السورية العراقية، 
قرب منطقة البوكمال في سوريا. 

وقامت عناصر من ميليشيا الحشد 
الشعبي بتركيب كاميرات مراقبة 

مانعين المدنيين االقتراب من الحدود.

نّظمت جمعية وطني البحرين  «
بالتعاون مع دار المحرق لرعاية 

الوالدين وجمعية الكلمة الطيبة 
مساء الجمعة بالبسيتين، احتفالية 

شعبية بعنوان “ذكريات أهل 
البحرين من اآلباء واألجداد.. رمضان 

لّول” بحضور ضيوف من الكويت.
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العنف ضد األطفال.. آفة تهدد المجتمع

رفًقا بهم فهم 
أحباب الله 

وشعلة األمل 
في مستقبل 

أفضل

ظاهــرة  األطفــال  ضــد  العنــف  بــات 
ومــن  المجتمعــات  كل  تجتــاح  خطيــرة 
تخالــف  ظاهــرة  وهــي  البحريــن،  بينهــا 
كان  إذا  خصوصــا  اإلنســانية،  الفطــرة 
العنــف صــادرا مــن األم واألب، واللذيــن 
مــن المفتــرض أن يكونــا مصــدرا للحنان 

والعطف والرحمة ألطفالهم. 
“أ.م” شاب في مقتبل العمر لم يذق طعم 
حنــان األب قــط، بــل تربى علــى الضرب 
واإلهانــة والشــتم والطــرد مــن أب تجرد 

مــن كل مشــاعر األبــوة والرحمــة ينهــال 
عليه بالضرب ليا ونهارا بحجة التأديب، 
إلــى أن انجــرف إلــى الحيــاة الخارجيــة 
القاسية التي جعلت منه إنسانا آخر يرى 

نفسه منبوذا من الجميع.
هنــادي  النفســي  العــاج  فــي  الطبيبــة 
المــرزوق ذكــرت أن أهــم أســباب شــيوع 
حــاالت العنــف ضــد األطفــال مــن اآلبــاء 
يعود في البداية إلى طبيعة المجتمعات 

الشرقية التي نعيش فيها. 
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أظهــرت بيانات مصرف البحرين 
 2019 أبريــل  لشــهر  المركــزي 
ارتفــاع الرصيــد القائــم لقــروض 
األفــراد  قطــاع  وتســهيات 
وقطــاع األعمال ليبلــغ 9.7 مليار 
9 مليــارات  دينــار بالمقارنــة مــع 
دينــار فــي ذات الفتــرة مــن العام 
الماضــي، أي بنمــو قــدره 7.7 % 

على أساس سنوي.

حجم القروض لألفراد والشركات
 علي الفردان

)10(

)14(
)05(

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين

المنامة - بنا

تحذيـــر مـــن الحســـابات اإللكترونيـــة الســـاعية لبـــث األخبـــار المغلوطـــة والمفبركـــة

سمو رئيس الوزراء للعرب والمسلمين: ضعوا ثقلكم خلف السعودية

الثقة عالية 
في قادة دول 

المنطقة الحتواء 
المخاطر

)02(

كان برشلونة اإلسباني قبل نحو 3 أسابيع  «
على عتبة تكرار إنجاز ثالثية الدوري 

والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا. 
كان األرجنتيني ليونيل ميسي يصول 

ويجول في مناطق الخصوم، ويدك 
شباكهم من بعيد بالركالت الحرة... لكن 

النهاية لم تكن كما رُِسم لها.

خلود فالمرزي
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المنامة - بنا

 دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة العرب 
والمســلمين بأن يضعوا ثقلهم خلف المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خاصة في 
خضــم التطــورات المتســارعة والمســتجدات والتحديــات الخطيــرة التــي تشــهدها 
المنطقــة، فالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة بقيادة خــادم الحرمين الشــريفين 
ومؤازرة ولي عهده هي عمود استقرار األمة وأساس سالمها وأمنها، والمرتكز الذي 
تتكــئ عليــه األمتان العربية واإلســالمية لمواجهة التحديات كافة، الفًتا ســموه إلى 
أن مــا يجــري فــي المنطقــة يبعث على القلق ويتطلب مزيًدا من التشــاور والتنســيق 

وأن الثقة عالية في قادة دول المنطقة الحتواء المخاطر التي تلوح باألفق.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان   
الــوزراء قــد اســتقبل صبــاح أمــس بقصر 
القضيبيــة عــدًدا مــن كبــار أفــراد العائلــة 
حيــث  والمســؤولين،  الكريمــة  المالكــة 
تطّرق سموه إلى استعراض بعض قضايا 

الشأنين المحلي والدولي.
الســمو  صاحــب  حــّذر  اللقــاء،  وخــال   
الحســابات  مــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
اإللكترونيــة التي تبث األخبــار المغلوطة 
والمفبركة، وتحاول زرع الفتنة والتفرقة 
وشــق الصــف، معرًبا ســموه عــن ثقته في 
وعي الشــعب وتماســك الجبهــة الداخلية 
هــذه  لمثــل  الخبيثــة  األهــداف  ســيدحر 

الحسابات.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأكــد   
كل  فــي  الحكومــة  حــرص  الــوزراء 
مشــروعاتها التنموية علــى أن تكون هذه 
المشــروعات ملبية لطموحات المواطنين 
ووفق أعلى مســتويات الجــودة واإلتقان 
التي تيســر على الناس أمورهم الحياتية 

والمعيشية.
 وأشــاد ســموه بإســهامات أبنــاء البحرين 
وعطاءاتهــم في مختلــف المواقع، والتي 

كان لها دور مهم فيما وصلت إليه المملكة 
من نهضة وازدهار في شتى القطاعات.

 وأكد ســموه أهمية تضافر جهود الجميع 
في الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه 
من مكتسبات، وأن تكون مصلحة الوطن 
العليا هي الهدف الذي يعمل الجميع على 

تحقيقه.
الملكــي رئيــس  وتطــّرق صاحــب الســمو 
مــن  عــدد  إلــى  الحضــور  مــع  الــوزراء 
الموضوعات ذات الصلة بالشأن اإلقليمي 
والدولــي، حيث شــّدد ســموه علــى أهمية 
وحدة الكلمة والموقف في مواجهة كافة 
التحديــات التــي تمــر بهــا المنطقــة، وأن 
يكــون التعــاون هــو األســاس الــذي ترتكز 
عليــه مختلــف جهــود البنــاء والتنمية من 
أجل صالح بلدان وشعوب دول المنطقة.
الخيــرة  بالجهــود  ســموه  وأشــاد   
دول  قــادة  والســمو  الجالــة  ألصحــاب 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ومبادراتهم الرامية إلى الحفاظ على أمن 
دولهم واســتقرارها، وعلى ما يبذلونه من 
جهود كبيــرة للوصول بدولهم وشــعوبهم 

إلى أعلى مستويات الرخاء والتقدم.

ســموه يحذر من الحســابات اإللكترونية التي تبث األخبار المغلوطة والمفبركة وتحاول زرع الفتنة وشــق الصف

سمو رئيس الوزراء يدعو العرب والمسلمين ألن يضعوا ثقلهم خلف السعودية
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نمو قطاع السفر يولد فرص عمل للمواطنين
ــا ــي ــاح ــي ــن مــــركــــزا س ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــانـ ــكـ ــز مـ ــزيـ ــعـ ــدان: تـ ــ ــي ــ ــم ــ ح

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أن قطاع السياحة والسفر 
يعــد مــن القطاعــات الواعــدة التي تزود ســوق العمل بمختلــف الوظائف والمهن 
الجاذبــة للمواطنيــن، خصوصــا فــي ظل توجــه الحكومة بتعزيز مكانــة البحرين 
الفعاليــات  مــن  العديــد  واســتقطابها  المنطقــة  مســتوى  علــى  ســياحي  كمركــز 

السياحية المولدة للوظائف سواء الموسمية أو المستدامة.

جــاء ذلــك خــال لقاء حميــدان مجلس 
إدارة شــركة البحريــن هوليديــز وعــدد 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك في 
مكتبــه بالــوزارة، والــذي تــم فيــه بحث 
أوجــه التعــاون بيــن الــوزارة والشــركة 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بتأهيــل باحثين 
عن عمل في مجاالت السياحة والسفر، 
تحتــاج  احترافيــة  صناعــة  يعــد  الــذي 
بالمهــارات  المــزودة  العاملــة  األيــدي 
القطــاع  هــذا  فــي  الازمــة  المهنيــة 

الحيوي. 
وفــي هــذا الســياق، لفــت حميــدان إلــى 

الوطنيــة  العاملــة  األيــدي  توفيــر  أن 
المؤهلــة فــي مجــال مكاتب الســفريات 
وخدمــات الســياحة مــن شــأنه أن يعزز 
نمــو  فــي  ويســهم  الســياحي،  القطــاع 
الشركات والمؤسســات العاملة في هذا 
القطــاع، وذلــك العتمــاد هذه الشــركات 
فــي  الوطنــي  البشــري  العنصــر  علــى 
إدارة عملياتهــا اإلنتاجيــة فيمــا يتعلــق 
بالحجوزات واإللمام بالمعالم السياحية 
الســياحي،  الترويــج  علــى  وقدرتهــا 
مؤكــدا فــي هــذا اإلطــار إلــى اســتعداد 
برامــج  تنفيــذ  اعتمــاد  فــي  الــوزارة 

تدريبيــة احترافيــة فــي قطــاع الســفر 
الباحثيــن  إدمــاج  لتســريع  والســياحة؛ 
عــن عمــل فــي منشــآت القطاع، مشــيرا 
الــوزارة  تقدمهــا  التــي  الحوافــز  إلــى 
المواطنيــن  توظــف  التــي  للشــركات 
البحرينيين، ومنها دعم األجور وتوفير 
التدريــب المهنــي المجانــي، ومنح كافة 
التسهيات اإلدارية لها، وهو ما يساهم 
علــى  المواطنيــن  إقبــال  تشــجيع  فــي 
الوظائــف المتنوعــة التــي يوفرهــا هــذا 

القطاع.

التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد  جانبــه،  مــن 
للشــركة محمــود الكاظــم بجهــود وزارة 
ودعمهــا  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
بالكــوادر  رفدهــا  عبــر  العمــل  ســوق 
المهنيــة  بالمهــارات  المــزودة  الوطنيــة 
الازمــة ممــا يرجح كفــة البحريني عند 
التوظيــف عن العامــل األجنبي، متطلعا 
لمزيــد مــن التعــاون بيــن شــركة بحرين 
هوليديز والوزارة في مجال استقطاب 

المواطنين وتأهيلهم وتوظيفهم.

صورة من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمكتبه وفدا من مؤسسة “بحرين ترست” برئاسة رئيس مجلس 
أمناء المؤسسة فاطمة البلوشي، وعبدالمجيد العوضي وعدد من المسؤولين.

الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
بالحضــور، وتــم اســتعراض مبــادرة 
الــذي  التعليمــي(  )الطريــق  مشــروع 
تنفيــذه  إلــى  المؤسســة  تســعى 
مــن  االســتفادة  فــي  ورغبتهــم 
استخدام الطاقة الشمسية لتشغيله؛ 
ســعيا منهم إلى اإلسهام في تحقيق 
أهداف الخطتين الوطنيتين للطاقة 
لمملكــة  الطاقــة  المتجــددة وكفــاءة 

البحرين.
)الطريــق  وتتلخــص فكــرة مشــروع 
المؤسســة  تســعى  التــي  التعليمــي( 
لتنفيــذه هــو أن ســيتم إعــادة تأهيل 
النافــذة  وغيــر  الضيقــة  الطرقــات 
تجمعــات  أماكــن  إلــى  وتحويلهــا 

لألهالــي وكبــار الســن، وفــي الوقــت 
نفســه تكــون تعليميــة لألطفــال مــن 
تعليميــة  بلوحــات  تزويدهــا  خــال 

تفاعلية تعمل بالطاقة الشمسية.
والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  وأشــاد 
والتعليميــة  االجتماعيــة  بالمشــاريع 
التي تنفذها “بحرين ترست”، مؤكدا 
المؤسســة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  أن 
مــن عمــل  لمســتوى متقــدم  ترتقــي 
المنظمــات المدنيــة، وتعكــس صورة 
حضاريــة متمّيــزة للبحريــن، وقــال: 
فــي  المؤسســة  برغبــة  نرحــب  إننــا 
فــي  النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام 
تشــغيل مشــروع الطريــق التعليمي، 
وعلــى أتم االســتعداد لتقديم الدعم 

ذلــك  لتحقيــق  والهندســي  الفنــي 
بالكفــاءة المطلوبــة، وســيقوم مركــز 
للوزيــر  التابــع  المســتدامة  الطاقــة 
هــذا  فــي  المعنييــن  مــع  بالمتابعــة 

الخصوص.
مــن جانبهــا، عبرت البلوشــي والوفد 

وتقديرهــم  شــكرهم  عــن  المرافــق 
حســن  علــى  والمســؤولين  للوزيــر 
وتقديــم  والترحيــب،  االســتقبال 
الدعــم والتشــجيع والعــون لتحقيــق 
مــا تصبــو إليه المؤسســة من أهداف 
واجتماعيــة،  إنســانية  وغايــات 

مشــيدين بجهــود ميــرزا فــي مجــال 
تشــجيع اســتخدام الطاقــة النظيفــة 
األهــداف  تحقيــق  إلــى  وســعيه 
الوطنيــة للطاقــة المتجــددة وكفاءة 
الطاقــة، ومؤكديــن أن هــذه الخطوة 
ســبيل  فــي  الخطــوات  أولــى  هــي 

التعاون مع مركز الطاقة المســتدامة 
الطاقــة  اســتخدام  تطبيــق  نحــو 
فــي  للبيئــة  والصديقــة  الخضــراء 
التــي  والمبــادرات  المشــاريع  جميــع 
ســتنفذها مؤسســة بحريــن ترســت 

في الحاضر والمستقبل.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

“بحرين ترست” تستخدم الطاقة الشمسية في مشاريعها

وزير الكهرباء والماء مستقبال وفدا من مؤسسة “بحرين ترست”

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في مكتبه صباح أمس الباحث 
في شؤون الثقافة المؤسسية واالقتصادية والتكنولوجية رئيس جمعية الذكاء االصطناعي 

جاسم حاجي الذي أهداه نسخة من كتابه “الذكاء االصطناعي.. مستقبل البشرية”.

بجهــود  البوعينيــن  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
حاجــي فــي تأليــف الكتــاب الــذي يعــد ثمــرة 
الخبــرة الطويلــة فــي المجــال التكنولوجــي 
مشــيًدا بمــا تضمنــه من تطويــع الخبرات في 
تطويــر العمــل الحكومي من خــال التعريف 
بمفهــوم الــذكاء االصطناعي وطــرق تطويره 

واالستفادة منه.
كما اســتقبل وزير شــؤون مجلســي الشــورى 
حافــظ  أمــس  صبــاح  مكتبــه  فــي  والنــواب 

العــدد  مــن  نســخة  أهــداه  الــذي  عبدالغفــار 
األول مــن مجلــة “رويال”.  وأشــاد الوزير بما 
تضمنته المجلة من مآثر للمغفور له بإذن هللا 
تعالى األمير الراحل ســمو الشــيخ عيسى بن 
ســلمان آل خليفــة )طيــب هللا ثراه( بمناســبة 
مــرور الذكرى العشــرين لرحيلــه، وما تضمنه 
العــدد مــن أقــوال لمختلــف الشــخصيات في 
مملكــة البحريــن من ذكــر لمناقــب وإنجازات 

لألمير الراحل رحمه هللا.

البوعينين يستقبل حاجي وعبدالغفار

زيارات ولي 
العهد والشهر 

د. عبداهلل الحواجالفضيل

Û  قد أكون محظوظا، أو أنه توفيق من هللا عز وجل، ذلك الذي يضعني أمام القادة
وهم يوجهون، وفي مقدمة التحدي عندما يتجلى، قبل أيام كنت من المتشرفين 
المســتقبلين لولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه عندما قام بزيارة 
لمجلسنا العامر بإذن هللا، كنت ولله الحمد مثل سائر المحتفين بمقدم سموه وهو 
يبشــر بخير وفير يطل على الوطن في القريب، وكانت اإلشــارات الحميمية التي 
تســبق الكلمــات عندمــا تتقاطع مع المشــاهدات معبرة عن حقائــق وجود، ومؤكدة 

لسامة جبهة، وموضحة لمعالم طريق.
Û  المنطقــة على شــفا التوتر، والوطن بحاجة لتماســك أكثــر، لمواقف أصلب، إلعان

صريــح بأنــه ال يحــك جلــدك مثــل ظفــرك، النفــط الصخــري علــى درب الوصــول 
ربمــا، تكلفتــه والعائد وجــدواه االقتصادية تحــت الفحص، بكل تأكيــد، القطاعات 
االقتصادية التي تعاني كانت على طرف لســان ســموه، والوســطية التي نفخر بها 

هيمنت على أجواء اللقاء الميمون، هذا ما كان واضحا.
Û  مــن هنــا تصبح للمجالــس الرمضانية ذلك العبق الذي توارثتــه األجيال، وللخصال

الحميــدة مشــاهد الحــب واأللفة والوئــام الذي يغلف بــه قادتنا مجالســنا، ويثرون 
به أيامنا.

Û  إن مملكــة البحريــن محظوظــة بقادتها، منفتحة على أمتها، مؤمنة بشــعبها؛ لذا لم
يكــن مجلــس الحــواج الرمضانــي وغيــره مــن المجالــس إال غافا أثيريــا يضم من 
النخب ما تفهم في فنون حفاوة االستقبال لشخصية بازغة مثل سمو ولي العهد، 
وما كان للتاقي إال ذلك الشغف لرؤية قائد تربى ونشأ في أحضان األصالة بعمقها 

الحضاري والمعاصرة بزهوها األممي، والتخطي بمفهومه العبقري.
Û  ليلــة األحــد الماضيــة ال يمكــن لهــا أن ُتنســى، فالذاكــرة التي لم تســتطع اســتيعاب

المزيــد آن لهــا أن تتجــدد كــي تســتمتع باألزمنــة البحرينيــة الجميلــة، واللقــاءات 
الرمضانية المباركة، والوعي الذي بات مســتحيا عليه أال يعصي نعم هللا التي ال 
تعد وال تحصى، يصبح لزاما عليه أن يجدد نفسه من تلقاء نفسه، فالوطن يتسع 

لكل مجتهد، ولكل مجتهد ألف نصيب ونصيب.
Û  ســمو ولــي العهــد برؤيتــه المشــتبكة دائمــا مــع القضايــا االقتصاديــة والمتغيــرات

الجيوسياســية وبحســه القيــادي الُملهــم عودنــا أن يقرأ من المســتقبل ما نحن في 
أشــد الحاجة إلية، لقد ســبقنا األمير ســلمان إلى معاناة البعض مؤسســات وأفرادا، 
تجاوزنــا إلــى حــدود التــوازن المالي الذي نحققــه، واالزدهار المرتقــب الذي تخيم 
أرواحــه علــى المــكان والزمــان، كل ذلــك جعلنــا نخــرج مــن زيارة ســمو ولــي العهد 

المباركة إلى مجلسنا بالعديد من الدروس والعبر:
Û  اوال: تجلى ثقافة الشــكر عندما قام ســموه بتوجيه العرفان والتقدير إلى الشقيقة

الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية ودولتــي اإلمــارات والكويــت علــى مواقفهــم 
الداعمة القتصاد البحرين.

Û  ثانيــا: إن أجــواء التعايــش والتعددية باتت بمثابة القاســم المشــترك األعظم الذي
يمد خطوط التواصل بين المجالس الرمضانية وغيرها.

Û  ثالثا: إن االســتقطاب الذي بدأت مامحه في التشــبث ببعض األطراف أصبح آفة
البــد مــن مقاومتهــا حتــى ال تتأثر وســطيتنا المعتدلــة، ولكي ال يروي يومــا عنا أنا 

كنا ولم نكن.
Û  رابعا: االزدهار االقتصادي الذي نتمناه، آن لنا أن نضعه في االعتبار، حيث األحام

ال تولد في الخاء، واألمال ال تتوالد جزافا با مامح أو آالء، والحقائق ما كانت 
سوى هذا أو ذاك، وما خفى كان أعظم.

تعزيز التعاون مع “الدولي للدراسات”
وزيـــر الخارجيـــة: دعـــم الجهـــود مـــن أجل ترســـيخ الســـام واألمـــن بالمنطقة

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد 
بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبه أمــس، المديــر العام 
للدراســات  الدولــي  للمعهــد  التنفيــذي  والرئيــس 

االستراتيجية السير توم بكت.
اللقــاء، رّحــب وزيــر الخارجيــة بالمديــر   وخــال 
العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراســات 

االستراتيجية.
وأشــاد بالــدور المتميــز والمهــم الــذي يضطلــع بــه 
المعهــد فــي تعزيــز الوعــي بالتطــورات اإلقليميــة 
السياســية  األصعــدة  مختلــف  علــى  والدوليــة 

واالقتصادية واألمنية.
وأكــد حــرص وزارة الخارجية علــى تعزيز التعاون 
مــع المعهــد فيمــا يقــوم به مــن جهود وأنشــطة من 
أجــل ترســيخ الســام واألمــن بالمنطقــة، متمنًيــا 
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية وللقائمين 

عليه دوام التوفيق والنجاح.
 مــن جانبــه، أعرب الســير بكــت عن اعتــزازه بلقاء 
وزيــر الخارجيــة، وتقديــره لدعمــه وحرصــه علــى 

التعــاون والتنســيق المســتمر مــع المعهــد الدولــي 
للدراسات االستراتيجية والذي يسهم بشكل فعال 

في تحقيق األهداف التي يسعى إليها المعهد.

وزير الخارجية مستقبال السير توم بكت

المنامة - وزارة الخارجية

“السياحة” تختتم مشاركتها في “IMEX 2019” بألمانيا
ــورة ــة المتطـ ــا التحتيـ ــة وبنيتهـ ــن التاريخيـ ــات البحريـ ــتعراض مقومـ اسـ

فــي ســياق اســتراتيجيتها الشــاملة للترويــج لمملكــة البحريــن كوجهــة بــارزة فــي قطــاع صناعــة المعــارض 
 ”IMEX 2019“ شارك وفد من هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض ،)MICE( والمؤتمرات والحوافز

والذي أقيم في مدينة فرانكفورت بألمانيا واستمر على مدار 3 أيام من 21 وحتى 23 مايو 2019. 

العالميــة  األحــداث  أبــرز  أحــد  المعــرض  ويعــد 
المتخصصــة بفعاليــات االجتماعــات والحوافــز 
والمؤتمــرات والمعــارض، والتــي تجمــع تحــت 
والفنــادق  العالميــة،  الســياحة  مكاتــب  ســقفها 
الســياحية،  البواخــر  وشــركات  البــارزة، 
المقدمــة  والشــركات  الطيــران،  وشــركات 
للحلــول التكنولوجيــة كل عــام. وتضمــن وفــد 
الهيئــة مجموعة الشــركات الســياحية الوطنية، 
حيــث تــم اســتعراض مقومات مملكــة البحرين 
السياحية التاريخية وبنيتها التحتية المتطورة 
المناسبة. كما نجح الوفد في استقطاب اهتمام 
كبيــر وواضــح مــن الــزوار، الذيــن تعرفــوا علــى 
خصوصية البحرين السياحية المتميزة كوجهة 

فريدة إلقامة المعارض والمؤتمرات.

وتعليًقــا علــى مشــاركة الهيئــة بالمعــرض، قــال 
مديــر تســويق وترويــج المعــارض والمؤتمرات 
لــدى الهيئــة  فــوزي تلفــت: “يعــد قطــاع صناعة 
المعــارض والمؤتمــرات والحوافــز )MICE( مــن 
اســتراتيجية  ضمــن  الرئيســية  األعمــدة  أبــرز 
تطويــر  علــى  اســتراتيجيتنا  وتركــز  الهيئــة، 
القطــاع الســياحي واالرتقاء بهــذه الصناعة في 

مملكة البحرين.”
فــي  المشــاركة  إلــى  دائًمــا  “نســعى  وأضــاف: 
مثــل  العالميــة  واألحــداث  المعــارض  مختلــف 
“IMEX” مــن أجــل وضــع المملكــة فــي طليعــة 
الوجهــات المســتضيفة لألحــداث العالميــة، عبر 
المميــزة  التحتيــة  وبنيتهــا  مقوماتهــا  إظهــار 
والمشجعة لقطاع األعمال، فضاً عن استقطاب 

المســتثمرين وخصوًصا من األسوق األوروبية. 
ســبيل مضاعفــة  فــي  وتصــب جميــع جهودنــا 
إســهام القطــاع الســياحي فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالي، وتحقيق أهــداف الرؤية االقتصادية 
تســليط  المعــرض  فــي  تــم  كمــا   ”.2030 لعــام 
الضــوء علــى مركــز البحريــن الجديــد للمعارض 
والمؤتمرات والذي ســيتم إنشــاؤه بجوار حلبة 
البحرين الدوليــة بالصخير، ومن المقرر إنجازه 
فــي منتصــف عــام 2021 والــذي سيســعى إلــى 

علــى  بــارزة  كوجهــة  البحريــن  مملكــة  وضــع 
خريطــة قطــاع صناعــة المعــارض والمؤتمــرات 
“IMEX” يعــد  إلــى أن معــرض  العالميــة. يشــار 
منصة مثالية لعقد الصفقات واالســتثمار حيث 
يجمع تحت سقفه نحو 3,500 عارض من أكثر 
من 160 دولة. فضاً عن توفيره فرص تعليمية 
متنوعــة مــع أكثر من 250 جلســة تســتقطب ما 
يفــوق 15,000 زائــر ســنوًيا مــن أكثــر مــن 70  

دولة حول أنحاء العالم.

هيئة البحرين للسياحة والمعارض تختتم مشاركتها في معرض IMEX 2019 بألمانيا

فرانكفورت - بنا

ميرزا والبلوشي 
يستعرضان 

مبادرة “الطريق 
التعليمي”



بــات العنــف ضــد األطفال ظاهــرة خطيرة تجتاح كل المجتمعات ومن بينها البحريــن، وهي ظاهرة تخالف الفطرة 
اإلنســانية خاصــة إذا كان العنــف صــادرا مــن األم واألب واللذيــن من المفتــرض أن يكونا مصــدرا للحنان والعطف 
والرحمــة ألطفالهــم. وتمكــن خطورتهــا في اآلثار النفســية التي ســوف تظهر على ســلوكيات األطفــال أخالقياتهم، 
فيتحولــون مــن أطفــال ُمعنفيــن إلى مرضى نفســيين. إن األثر النفســي الذي يتركه العنف فــي األطفال قد يجعلهم 

فريسة لمرض االكتئاب في مرحلة الشباب.

اليــوم أصبحــت بعــض قلــوب اآلبــاء محــال للقســوة بــدال من العطــف علــى أبنائهــم، وبصورة غيــر متوقعــة امتدت 
أيــدي هــؤالء اآلبــاء على فلــذات أكبادهم بالضرب والحــرق والخنق، وكأن البيوت تحولت إلى ُمعســكرات تعذيب، 

والوالدين إلى جالدين. 

الطفل الُمعنف 
عدواني يفتقر 

للثقة في النفس 
وال يستطيع التعبير 

عما بداخله

ــل ــض أف ــل  ــب ــق ــت ــس ــي م ــ ــل ف ــ ــ األم ــاب اهلل وشـــعـــلـــة  ــ ــب ــ أح ــا بـــهـــم فـــهـــم  ــ ــًق ــ رف

“أ.م” شــاب فــي مقتبــل العمــر لــم يــذق طعــم حنــان األب 
قــط، بل تربــى على الضرب واإلهانة والشــتم والطرد من 
أب تجــرد مــن كل مشــاعر األبــوة والرحمــة ينهــال عليــه 
بالضــرب ليــا ونهارا بحجة التأديب! إلــى أن انجرف إلى 
الحيــاة الخارجيــة القاســية التــي جعلــت منه إنســانا آخر 
يــرى نفســه منبوذا من الجميع مفتقــرا للحب. حرقة قلب 
األم والدموع التي كانت ُتذرف منها في الليالي الممطرة 
المظلمــة؛ خوفــا علــى فلــذة كبدها الــذي ُطرد مــن المنزل 
لمجرد اللعب واللهو مع إخوته في المنزل أثناء نوم األب.

والراحــة  النــوم  أذق طعــم  لــم  “أ.م”:  الطفــل  أم  وتذكــر 
وأنــا أرى طفلــي الصغيــر ُمعاقبــا، وخارج المنزل مشــردا؛ 
بســبب وحشــية األب وأنــا جالســة مكتوفة األيــدي أنظر 
إليه من الشباك إلى عينه المليئة بالدموع والخوف، وأنا 
ال أســتطيع فتــح البــاب خوفــا مــن األب. إن قســوة األب 
الظالم وتكرار ضرب الطفل أمام إخوته الصغار يولد في 
قلوبهم الكراهية تجاه األب الذي من المفترض أن يكون 
القــدوة الحســنة ألبنائه. ويجعل من الطفل البريء شــابا 
متمــردا محاًطــا برفــاق الســوء ُمنجرفــا لمغريــات الحياة 

القاسية. 
وتتابــع األم: المشــكلة األساســية أن ذلــك بــات يؤثر على 
ابنتي األخرى التي تفزع من نومها على صراخ بين األب 
واألخ، ربمــا بســبب الضغــط النفســي واختــاف التربيــة 
المتناقضــة فــي المنــزل، وأكثــر مــا أخافني مؤخــرا كلمة 
قالتهــا لــي: إنــه عندمــا يكبــر ســيصبح، والدي مســنا ولن 
يســتطيع ضرب أخــي مجددا.. عندها ســأقوم انا بضرب 
والــدي!! فمــن المســؤول عــن كــره األبنــاء ألبيهــم لهــذه 

الدرجة. 

كل مــا يحتاجــه الطفــل فــي حياتــه هــو الحــب والعطــف والرحمــة مــن قبــل 
الوالديــن، فــإذا كانــت ُترفــع عليه أيــادي العطف والحنان، فكيف ســوف يؤثر 
هــذا العنــف علــى نفســيته؟ إذا لــم يجــد الحنــان مــن األشــخاص الذيــن مــن 
المفترض أن يأخذ منهم الحب. إّن حب األوالد، والرغبة في االستكثار منهم، 
أمٌر مغروس في النفس البشـــرية، فترى اإلنسان يبتهج لقدوم الولد، ويسعد 
لسعادته، ويحس بوجوده بمعنى الحياة، ويتقوى بالولد ويعتز ويمّني نفسه 
بالمستقبل الزاهر. فالطفل وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة قد يحتاج 
اللجــوء إلــى الحضــن الدافئ الــذي يحتمي بــه ليحس بنعمة األمــان والراحة 

النفسية.

ذكــرت هنــادي المــرزوق الطبيبــة في العاج النفســي والجلســات االستشــارية، أن 
أهــم أســباب شــيوع حــاالت العنف ضــد األطفال من قبــل اآلباء يعود فــي البداية 
إلى طبيعة المجتمعات الشــرقية التي نعيش فيها. فنجد بأن األب قد يتربى في 
ظروف قاســية يحكمها التســلط والتأمر والعنف، فيكبر الولد وتكبر معه القســوة 
التــي تربــى عليها. إلى أن يتــزوج ويبدأ يفرغ الكتمان الذي كان يمر فيه ويمارس 

العنف والسلطة على األبناء مثل ما عاش في طفولته. 
وأضافــت قــد تكــون أيضــا للظــروف والضغوطــات الماديــة التــي يمر فيهــا األباء، 
فضيق الحال والفقر أحد األسباب التي تجعل األباء يفرغون طاقتهم السلبية في 
من هم أضعف منهم، وال ننســى الضغوطات النفســية التي يمر بها األباء أو حتى 
من المراحل التي مروا بها في حياتهم، والتي قد يكون تأثيرها أكبر وأقسى على 

نفسية الطفل حين يرى أحد والدينه يطفي غضبه وقوته فيه. 
وأكــدت المــرزوق أنــه فــي حــال عــدم اللجــوء لحــل المشــكلة بالطريقــة المناســبة 
والصحيحــة قد تســوء حالة الطفل ويبدأ التأثير النفســي الــذي يتركه األباء على 
أبنائهــم. وبالتالــي قــد يتحول هذا إلى أمراض جســدية تؤثر على صحتهم وليس 
نفســيتهم فقــط. فقــد نرى أن الطفــل الُمعنف يفتقر للثقة في النفس وال يســتطيع 
التعبيــر عمــا بداخلــه، فيبدأ بالكتمان والصعوبة في اتخــاذ القرارات وأيضا التردد 
فــي أبســط األمــور. فنــرى بأن الطفــل الُمعنف عدوانــي وقد يصل بــه األمر إلى أن 
يمــارس العنــف الجســدي على مــن هم أصغر وأضعف منه. أن مــن الطبيعي إذا لم 
يتعالــج الطفــل، فقــد يتحول هــذا التأثير النفســي إلى أمراض جســدية مثل قلت 
النــوم واألرق والتبــول أالإرادي أثنــاء النوم، ومن الممكــن أن يؤثر عليه أيضا عند 

الكبــر ويســبب لخبطة فــي الهرمونات، وبالتالي يؤدي إلى العجز الجنســي، وعدم 
القدرة على اإلنجاب.

ومــن جهــة آخــرى، من المعروف بــأن األم هي مصدر الحــب والحنان والعطف في 
المنــزل، ولكــن ســبحان من نــزع الرحمة من قلــوب بعض األمهــات وخصوصا األم 
المتســلطة. أي التي تأخذ دورها ودور األب في جميع أمور المنزل وتقوم بتربية 
األبنــاء بعنــف وخصوصــا األوالد، حيث ال تســمح له باتخاذ أبســط األمور بنفســه. 
إلــى أن يكبــر االبــن وهــو ال يســتطيع تحمــل المســؤولية بنفســه خصوصــا إذا كان 
متزوج، فقد ال يســتطيع اتخاذ القرارات الســليمة، فيلجأ إلى تعنيف األبناء؛ لكي 
يطفئ عما بداخله على ذلك الجسد الصغير لمجرد أنه لم يستطع وال يملك القدرة 

على اتخاذ القرارات بنفسه. 

998 .. الخــط الســاخن لمركــز حمايــة الطفــل، وهــو مؤسســة رعايــة اجتماعية 
تتبــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة. وذكــر أحــد موظفــي الخط الســاخن 
بــأن المركــز يعمل على إدارة الرعاية االجتماعيــة وحماية األطفال منذ الوالدة 
حتى سن 18 سنة، وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة، فقد تتعدد أشكال 
العنف ضد األطفال بين حاالت اإليذاء الجسدي والنفسي واالعتداء الجنسي 

واإلهمال الشديد وحتى الضرب الُمبرح. 
وأكــد أن علــى الطفــل المجني عليه فتح ملف وتقديم باغ في مركز الشــرطة 
قبــل مباشــرة اإلجراءات الازمة، حيــث يتلقى المركز الباغات من األطفال أو 
ذويهم والمهنيين من أطباء واختصاصيين ومدرسين وغيرهم من المواطنين 
لتتــم مقابلــة الطفــل المعتــدي عليــه وأســرته داخــل المركــز وُتقدم لــه خدمات 
نفســية واجتماعيــة وتعليميــة، كمــا يتم تحويلــه للجهات ذات العاقــة لتقديم 

الخدمات األخرى التي يحتاجها الطفل.

صــرح رئيــس النيابــة بنيابــة األســرة والطفــل إبراهيــم البنجاســم، بــأن محكمة 
التميــز الدائــرة الثانيــة أصــدرت حكما يــوم 20 مايو  2019 بقبول الطعن شــكا 
وفــي الموضــوع برفضــه فــي القضيــة الخاصــة بوفاة طفلــة ذات تســعة أعوام 
نتيجة تعذيبها والمتهم فيها زوجة أبيها وكذلك والدها، حيث قضت المحكمة 
الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 11 أبريل  2018 ببراءة والد المجني عليها، فيما 
أدانــت المتهمــة زوجــة األب وقضــت بمعاقبتهــا بالســجن 7 ســنوات. وأصدرت 
محكمــة االســتئناف العليــا األولى بتاريخ 25 ســبتمبر 2018 بقبول اســتئنافين 
شــكا وفــي الموضــوع برفضها وتأييــد الحكم المســتأنف.لنتذكر جميعا أن من 
ال َيرحــم ال ُيرحــم، لنعمــل جميعــا علــى محاربــة العنــف وظاهــرة ضــرب األبناء 
بحجة تربيتهم لتنشــئة أطفال أصحاء جســديا ونفســيا وعقليا. فكم من فتاة 
تريــد أن تعيــش فــي الحياة من غير زوج بســبب رد فعلها عمــا رأته في حياتها 
من ســوء معاملة أبيها لها أو ألمها وإخوانها، فصارت تظن أن كل الرجال مثل 
أبيهــا وعزفــت عــن الزواج، فاألب ينبغي أن يكون نعمة ال نقمة، ومصدر األمان 

والحماية لألسرة ال مصدر تهديد وخوف ورعب.

ضاعفوا جرعات الُحب

الُمعنفون فريسة لألمراض النفسية 

لقد حان وقت الحماية

قلوب من حجر 
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العنف ضد األطفال.. 

آفة تهدد المجتمع

ما هو اسم حساب أسواق ميدوي بالفيسبوك؟

تابعونا عىل

٢٢سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.
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آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

وّجــه مديــر إدارة القبــول والتســجيل بكليــة 
البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحرين( أحمد 
االلتحــاق  فــي  الراغبيــن  الطلبــة  هللا  مــال 
بالبوليتكنــك للعــام األكاديمي القــادم -2019
عبــر  طلبهــم  بتقديــم  المســارعة  إلــى   2020
الموقــع اإللكتروني للكلية، حيث ســيتم غلق 
بــاب التقديم 1 يونيو المقبــل، منّوًها إلى أنه 

لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.
 وأشــار مــال هللا إلى أن البوليتكنك تســلمت 
فتــح  منــذ  التحــاق،  طلــب   2500 مــن  أكثــر 
بــاب تقديــم الطلبات في 16 أبريــل الماضي، 
عمليــة  البوليتكنــك  اعتمــاد  أن  إلــى  مشــيًرا 
ــا  إلكترونيًّ بالكامــل  االلتحــاق  طلــب  تقديــم 
الوقــت  مــن  الكثيــر  اختصــار  فــي  ســاهمت 

والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم.
 وفــي الســياق ذاتــه، وّجــه مــال هللا الطلبــة 
الذين تسلموا رسالة عبر بريدهم اإللكتروني 
تفيــد بموعــد تقديــم امتحانــات القبــول فــي 
المطلوبــة  اإلنجليزيــة،  واللغــة  الرياضيــات 
ألجــل االلتحاق بالبوليتكنك، التقيد بالتاريخ 
والزمــن المحــدد، إذ إن المواعيــد ثابتــة وال 

يمكن تغييرها.
االلتحــاق،  طلــب  تقديــم  طريقــة  وعــن   
تجــرى  الطلــب  تقديــم  عمليــة  أن  أوضــح 
بشــكل كامل عبــر اإلنترنت، وذلــك من خالل 
استكمال اســتمارة طلب االلتحاق المتوافرة 

للبوليتكنــك  اإللكترونــي  الموقــع  علــى 
ودفــع   ،)  www.polytechnic.bh   /   /:http(
رســوم تقديم طلب االلتحاق )20 ديناًرا غير 
قابلة لالســترجاع(، ومن ثم رفع المســتندات 

المطلوبة والمبينة في الموقع اإللكتروني. 
القبــول  قســم  ســيقوم موظفــو  وبدورهــم،   
بالتحقــق من المســتندات المطلوبة، واعتماد 
الختبــار  موعــد  وتحديــد  الطلــب،  تقديــم 
القبــول، ومــن ثــم سيتســلم المتقــدم رســالة 
لطلــب  تقديمــه  تثبــت  اإللكترونــي  بالبريــد 
االلتحــاق وتفيده بموعد اختبار القبول.. كل 
ذلــك عبر الموقع اإللكترونــي للبوليتكنك، أي 
أنــه ال داعــي للتوّجه إلى حــرم الكلية لتقديم 
المســتندات المطلوبة، وإنما الحضور لتقديم 
اختبــار القبول فقط بحســب الموعد المحدد 

في رسالة البريد اإللكتروني.

“بوليتكنك”: 1 يونيو آخر موعد لطلبات االلتحاق

توقيع اتفاقية تشييد مبنى “المواصالت”
بقيمـــة 8 مالييـــن دينـــار وينســـجم مـــع أولويـــة مشـــروع تحديـــث المطـــار

وقــع وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف اتفاقية تشــييد المبنى الرئيســي لــوزارة المواصــات واالتصاالت بالمحرق مع شــركة 
الجميل للمقاوالت، بحضور وزير المواصات واالتصاالت كمال أحمد، ووكيل شؤون األشغال أحمد الخياط، ووكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصات 
واالتصاالت محمد الكعبي، والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بشؤون األشغال الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد للموارد والمعلومات 

بوزارة المواصات واالتصاالت عارف المنصوري. 

مشــروع  تنفيــذ  تكلفــة  بــأن  خلــف  الوزيــر  وصــرح 
المبنــى الرئيســي لــوزارة المواصــالت واالتصــاالت 
تبلــغ 7 مالييــن و733 ألًفــا و290 ديناًرا. وأضاف أن 
مســاحة أرض المشــروع تبلــغ حوالــي 15611 متــًرا 
مربًعــا، وتبلــغ مســاحة البنــاء حوالــي 19,275 متــًرا 
مربًعــا، ويتكــون المبنى من ســبعة طوابق باإلضافة 
إلى طابق ســفلي يضم الخدمــات الكهروميكانيكية 
المشــّغلة للمبنى، ومســطحات خضراء و219 موقًفا 
للســيارات، وســيتم تزويــد المبنــى بأحــدث األنظمة 
واألجهــزة والتقنيــات والمواد الصديقــة للبيئة وفق 
أرقــى المعاييــر العالمية وســيواكب متطلبات البناء 
الحديثــة ويوفــر البيئــة المالئمــة للموظفيــن ألداء 
أعمالهــم، ومــن المؤمــل االنتهــاء مــن المشــروع في 
النصــف الثانــي من العام 2021م، بمدة تنفيذ قدرها 

24 شهًرا. 
االســتراتيجية  المشــاريع  إدارة  إن  خلــف  وقــال 
بالوزارة تتولى إدارة المشروع، بينما يتولى )مكتب 
دار الخليج للهندسة( القيام بالخدمات االستشارية، 
أن  المبنــى  تصميــم  فــي  روعــي  أنــه  إلــى  مشــيرًا 
يعكــس طبيعة عمــل وزارة المواصالت واالتصاالت 
حيــث ســيضم معظــم إدارات وتخصصــات الــوزارة 

المختلفة. 
 وأعــرب كمــال بــن أحمد محمد عن شــكره وتقديره 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  لوزيــر 
العمرانــي وكافــة اإلدارات المعنيــة بالوزارتيــن على 
حســن التعاون والتنســيق فــي هذا المشــروع المهم 
الــذي يتــم من خاللــه جمــع إدارات الــوزارة في مقر 
اإلنتاجيــة  رفــع مســتويات  فــي  يســهم  بمــا  واحــد 
والتنســيق  التواصــل  قنــوات  وتعزيــز  والكفــاءة 
وانسيابية العمل بما يسهم في تحقيق أهداف عمل 

القطاعــات  مختلــف  عبــر  الــوزارة  واســتراتيجيات 
التي تشرف عليها. 

الجديــد  الموقــع  أن  إلــى  أحمــد  بــن  كمــال   وأشــار 
للــوزارة بالقرب مــن مطار البحرين الدولي ينســجم 
مــع أولويــة مشــروع تحديــث المطــار الــذي شــارف 
أهــم  مــن  وهــو  النهائيــة  مراحلــه  إلــى  الوصــول 

المشاريع االستراتيجية الوطنية التي تشرف عليها 
أن  إلــى  مضيًفــا  واالتصــاالت،  المواصــالت  وزارة 
وجود مبنى الوزارة إلى جانب هذا المرفق الحيوي 
الــذي يشــكل الواجهة األولى لزائــري البحرين يقوي 
مــن حس اإلنجاز والمســؤولية لدى جميع منســوبي 

الوزارة. 

وذكر وزير المواصالت واالتصاالت أن مشروع المقر الجديد للوزارة سيسهم في سهولة إنجاز المهام  «
الُمناطة بالوزارة، والخدمات المقدمة للمراجعين، ومزج ذلك كله في تصميم معماري متميز، يعكس 

التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي وصلت إليه مملكتنا الغالية. كما سيعكس المقر الجديد 
مراحل التطور التي مرت بها الوزارة عبر السنوات الماضية في هيكليتها والقطاعات التي تعمل على 

مواصلة تطويرها بما يتسق مع خطى المسيرة التنموية الشاملة في المملكة، ويسهم المشروع 
كذلك في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للمرافق بما يحقق التوظيف األمثل للموارد الحكومية 

بشكل مستدام.

وزير األشغال والمواصالت حضرا توقيع االتفاقية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد بمكتبــه، 
نائب مدير المدرسة الفرنسية في البحرين بيريمي. 

المؤيــد  أكــد  اللقــاء،  وفــي 
بتحقيــق  الــوزارة  اهتمــام 
المشــترك  والتنســيق  التعــاون 
مــع المدرســة الفرنســية؛ بهدف 
وأنشــطتها  ببرامجهــا  االرتقــاء 
فــي  المســاهمة  إلــى  الراميــة 
التعليميــة  النهضــة  تحقيــق 
وتغذيــة  بالمملكــة  الشــاملة 
أبنــاء البحريــن بمزيد مــن العلم 

والمعرفة.
نائــب مديــر  أشــاد  مــن جانبــه، 

باهتمــام  الفرنســية  المدرســة 
مملكة البحرين بتطوير الحركة 
نحــو  وتوجهاتهــا  التعليميــة 
التعاون والتكاتف مع المدارس 
برامجهــا  ودعــم  الخاصــة 
واحتياجاتها؛ األمر الذي يشكل 
تطبيــق  نحــو  إيجابيــا  دافعــا 
خططهــا، مؤكــدا حــرص وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة على 
التعاون مع المدرســة في سبيل 

توسيع نطاق برامجها.

المؤيد يبحث التعاون مع المدرسة الفرنسية

“األعلى للصحة” يقر عددا من المشاريع والقرارات
إسهامات عظيمة لسمو رئيس الوزراء ومبادرات حققت نجاحات وإنجازات كبيرة

عقــد المجلــس األعلــى للصحــة اجتماعه برئاســة الفريق طبيب الشــيخ محمــد بن عبدهللا آل خليفــة، وبحضور عدد من الوزراء ورؤســاء الهيئات 
الصحيــة مــن أعضــاء المجلس. وفي مســتهل الجلســة رفع المجلس األعلى خالــص التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بمناســبة تكريم ســموه مــن جانب منظمة الصحــة العالميــة كقائد عالمي له إســهامات عظيمــة ورؤى وأفكار 
ومبادرات حققت نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال الصحة، مؤكًدا أن هذا التكريم المستحق لسموه هو تكريم لمملكة البحرين، وتقدير عالمي 

لما حققته من نجاحات الفتة في مختلف المجاالت.

إعــادة  المجلــس  اســتعرض  ثــم 
تشــكيل اللجــان التابعــة للمجلــس 
األعلــى للصحــة، حيــث وافق على 
عــن  ممثــل  ضــم  يتــم  أن  مقتــرح 
المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة 
والخدمات الصحية )نهرا(، باللجنة 
الوطنيــة للشــراء الموحــد لألدويــة 
والمســتلزمات الطبيــة. كمــا وافــق 
المجلــس على مقتــرح أن يتم ضم 
ممثــل عن المجلــس األعلــى للبيئة 

في لجنة البحث والتطوير.
ثــم اســتعرض المجلــس المواضيع 
المدرجــة على جدول أعماله، وفي 
هــذا الصــدد وافــق علــى المشــروع 
الوطني لفحص القولون، الموافقة 
لمشــروع  التجريبــي  البــدء  علــى 
مــن  عينــة  علــى  القولــون  فحــص 
للتأكــد  حالــة(؛   5000( المواطنيــن 
فــي  االســتيعابية  الطاقــة  مــن 
الحكوميــة،  الصحيــة  المؤسســات 
إلــى  مذكــرة  رفــع  يتــم  أن  علــى 
مجلس الوزراء بالنتائج وللموافقة 
على اعتماد المشروع على مستوى 

وطني.
واطلــع المجلــس علــى مســتجدات 
مشــروع الضمان الصحــي الوطني 
عرضــا  الرئيــس  وقــدم  )صحتــي(. 
مفصال عن مستجدات المناقصات 
التابعــة للمشــروع التي تــم طرحها 
إلدارة  استشــارية  شــركة  لتعييــن 
والمناقصــة  “صحتــي”  مشــروع 
لتطبيــق  تأميــن  وســيط  لتعييــن 
التأمين الصحي على األجانب، كما 
اســتعرض الخطــة الزمنيــة وقــرار 
يخــص  فيمــا  التنســيقية  اللجنــة 
لتطبيــق  تاميــن  وســطاء  شــركة 

التأمين الصحي للمقيمين.
كمــا بحــث المجلــس خطــة إنشــاء 
اســتعرض  حيــث  “حكمــة”،  مركــز 
رئيــس المجلس الخطــوات المقبلة 
إلنشــاء المركــز الوطني للمعلومات 
الصحيــة وإدارة المعرفــة )حكمــة( 
نظــم  بتوفيــر  تختــص  التــي 
للمجلــس  الصحيــة  المعلومــات 
ولــوزارة  ولجانــه  للصحــة  األعلــى 
الصحــة ودوائــر حكمــة ولمقدمــي 
ولمشــتريها  الصحيــة  الخدمــات 
الضمــان  نظــام  فــي  المشــاركين 

الصحي.
نتائــج  المجلــس  واســتعرض 

عــرض  تــم  المستشــفيات  اعتمــاد 
مفصــل  بشــرح  االعتمــاد  نتائــج 
لعناصــر  التقييــم  مخرجــات  عــن 
التقييــم المختلفــة وتمت مناقشــة 
أهميــة وجــود معايير لجــودة أداء 

المستشفيات.
بشــأن  مقترحــا  المجلــس  وناقــش 
جميــع  شــهادات  علــى  التدقيــق 
مــن  مقدمــا  الصحييــن  المهنييــن 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنية 
لتنظيــم المهن والخدمات الصحية 
مريــم الجالهمــة كشــرط لتجديــد 

للخطــة  تنفيــذا  التراخيــص، 
 -  2016 للهيئــة  اإلســتراتيجية 

.2020
وبحــث المجلــس مقتــرح تشــكيل 
إلصــدار  االستشــارية  اللجنــة 
تراخيــص األطباء واالستشــاريين 

البشــري، حيــث  الطــب  فــي مهنــة 
بقــرار  مقترحــا  الجالهمــة  قدمــت 
لجنــة  تشــكيل  إعــادة  بشــأن 
تراخيــص  إلصــدار  استشــارية 
األطبــاء واالستشــاريين فــي مهنة 

الطب البشري.

وعلى صعيد آخر، أقر المجلس اشتراطات إجراء التجارب السريرية  «
باالستخدام الخاليا الجذعية، حيث قدم رئيس الكلية الملكية 

األيرلندية للجراحين سمير العتوم عرضا مفصال عن مقترح الدليل 
اإلرشادي إلجراء التجارب السريرية حول الخاليا الجذعية في البحرين، 

فيما أقر المجلس اعتماد مختبر السلمانية كمختبر مرجعي 
للمكروبات الوقائية للمضادات الحيوية.

الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع المجلس األعلى للصحة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن أسري هي الشركة االكثر خبرة في الخليج العربي في مجال اإلصالح والتصنيع 
البحري و تمتلك خبرة تصل ألكثر من 40 عاماً حيث تاسست الشركة في عام 1977 واتخذت من مملكة البحرين 

مقراً لها. 

تماشياً مع سياسة الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( في توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة من 
الجنسين، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في توظيف:

مدير التطوير والتدريب 
القدرات المطلوبة:

يمتلك القدرة على تخطيط وتطوير وإدارة عمليات التدريب بالشركة.	 
يمتلك القدرة على إدارة برامج التطوير الوظيفي للموظفين.	 
يمتلك القدرة على إعداد ميزانية البرامج التدريبية السنوية وإعداد الخطط والتقارير المناطة بها. 	 
يمتلك القدرة على إعداد سياسات وإجراءات التطوير والتدريب بالشركة.	 
ان يكون قادراً على تنظيم وتوحيد عمليات التدريب بالشركة عملياً ولوجستياً والذي يشمل تحديد مواقع التدريب 	 

واإلعداد للدورات التدريبية مع تقييمها و إدارتها لوجستياً. 
ان يضمن تماشي إجراءات التوظيف مع  خطط تطوير الموظفين بالشركة .	 
ان يقوم بإعداد خطط التعاقب الوظيفي بالتعاون مع مدراء الدوائر و األقسام المعنية. 	 
 	QEHS&S ان يحقق مستوًى متماشياً مع سياسة الشركة في الجودة والسالمة واألمن والصحة

ملخص المهام الوظيفية:
إعداد وتقديم برامج التطوير و التدريب بالشركة. 	 

إجراء البحوث وتعيين ييوت الخبرة  أو الشركات اإلستشارية للمساعدة في إعداد عمليات التدريب والتطوير 	 
إذا دعت الحاجة. 

عمل أو تحديث األوصاف الوظيفية بالتعاون مع مدراء الدوائر.	 

وضع مقاييس لتقييم فعالية برامج التدريب وعوائدها. 	 

تنسيق عملية تخطيط القوى العاملة السنوية للشركة.	 

تحديد و اختيار قنوات و مصادر التوظيف األمثل.	 

تقديم أفضل المرشحين للتوظيف استناداً على خلفياتهم األكاديمية والعملية ومهاراتهم وذلك ضمن الوقت المحدد.	 

الحد األدنى من المؤهالت والخبرة:
ان يكون حاصالً على مؤهل جامعي في إدارة األعمال أو إدارة الموارد البشرية أو اإلقتصاد مع خبرة عمل مابين 	 

7 إلى 10 سنوات في مجاالت الموارد البشرية والتطوير.
امتالك مهارات التواصل والقدرة على التفاعل مع الفئات المختلفة سواء داخل الشركة او خارجها. 	 
التميز واإلنظباطية في األداء.  	 
امتالك مهارات التواصل و الخبرة في إستخدام برامج MS-Office. و امتالك مهارات تكنلوجيا المعلومات 	 

بشكل عام.

للمتقدم  العملية  العلمي والخبرة  للمؤهل  امتيازات اخرى تحدد وفقاً  إلى  الوظيفة براتب مغري إضافة  تعرض هذه 
للوظيفة. يمكن لمن تتوافر لديهم االشتراطات المذكورة أعاله، التقدم للوظيفة عن طريق إرسال السيرة الذاتية ونسخ 
من المؤهالت )الشهادات( العلمية والعملية بإلضافة إلى صورة حديثة ونسخة من جواز السفر )ساري المفعول(  في 

موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ هذا األعالن إلى العنوان التالي: 

قسم التوظيف – إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

ص.ب: 50110 – الحد – مملكة البحرين
jobs@asry.net :الفاكس: 17670236 - البريد االلكتروني

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( 
إعالن وظيفة شاغرة 

تشكيل اللجنة 
االستشارية 

إلصدار تراخيص 
أطباء واستشاريي 

الطب البشري

الموافقة على 
البدء التجريبي 
لمشروع فحص 

القولون لـ5 آالف 
مواطن

مقترح للتدقيق 
على شهادات 

المهنيين 
الصحيين كشرط 
لتجديد التراخيص

إعادة تشكيل 
لجان المجلس 

وضم ممثل عن 
“نهرا” بـ “الشراء 
الموحد لألدوية”

“حكمة”... 
مركز وطني 
للمعلومات 

الصحية وإدارة 
المعرفة

شركة استشارية 
إلدارة “صحتي” 

ووسيط تأمين 
للتطبيق على 

األجانب
أحمد مال الله



تطمينات سمو ولي العهد تمنح األمل بالمرحلة المقبلة
ــهري ــه الشـ ــع دخلـ ــي ورفـ ــتقرار المالـ ــى االسـ ــاج إلـ ــن يحتـ ــد:  المواطـ زايـ

أشــاد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النواب علــي زايد بالتصريحــات التي 
أدلــى بهــا ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة  فــي 
زيارتــه للمجالــس الرمضانيــة، ومــا حملته هــذه التصريحات مــن تطمينات 
للمواطنيــن فــي المرحلــة المقبلــة والتــي وصفهــا ســموه “بمرحلــة خير على 
الوطــن والمواطــن” من خالل النمو االقتصــادي وما يتم تحقيقه من خالل 

خطة التوازن المالي ونتائجها اإليجابية.

وأشــار زايد أن المواطن اآلن يحتاج 
خــال  مــن  المالــي  االســتقرار  إلــى 
دعــم معيشــته ورفــع دخلــه الشــهري 
كــي يســتطيع أن يجــاري المصاريف 
لــه  كريمــة  حيــاة  وتأميــن  اليوميــة 
ولعائلتــه، ومــا مــرت بــه البحرين من 
ظــروف اقتصاديــة اســتثنائية ألقــت 
بظالهــا بشــدة على المواطــن ومدى 
قدرتــه علــى أعباء الحيــاة، الفتًا إلى 

التشــريعية  الســلطة  إطــاع  أهميــة 
عمــا  مســتمر  بشــكل  والمواطنيــن 
المالــي  التــوازن  يتحقــق فــي خطــة 
التــي حققــت نتائــج أوليــة إيجابيــة 
خــال  ســموه  تصريحــات  بحســب 
أهميــة  يعكــس  وهــذا  المجالــس 
التــي  الخطــة  هــذه  فــي  االســتمرار 
بعــد  النــواب  مجلــس  عليهــا  توافــق 
برنامــج عمــل الحكومــة، وأن اســتمر 

العمــل علــى هــذا المنــوال فســيكون 
في صالح المواطن بالدرجة األولى.

وأشار إلى أنه ما يصدر من تطمينات 
مــن قبل صاحب الســمو الملكي ولي 

فــي  بالمواطنيــن  لقائــه  لــدى  العهــد 
إيجابــي  المحافظــات جانــب  جميــع 
ويعطــي أمــا كبيــرا بالمرحلــة التــي 
تأتــي  والتــي  ســموه  عنهــا  تحــدث 
بمواصلــة العمــل والتعاون المشــترك 
مــن خــال خطــط واضحــة وتنفيــذ 

مباشر.
نظــرة  أن  زايــد  علــي  النائــب  وذكــر 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
فــي الجانــب االقتصــادي علــى وجــه 
علــى  مهمــة  أبعــاد  لهــا  الخصــوص 
االســتقرار المالــي وزيادة االســتثمار 
وتنويع مصادر الدخل، وكل ما يمكن 
أن يحقــق تطلعــات ورؤيــة البحريــن 
الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي   2030
لعاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

علي زايد

القضيبية - مجلس النواب

ــــــــــــاُم َســــــــــــــــــــــــاٌم َحــــــــــــيــــــــــــُث قــــــــــــد َوَجــــــــــــــــــــــــــــَب الــــــــــــسَّ
َوَتـــــــــــــبـــــــــــــِجـــــــــــــيـــــــــــــُل َعــــــــــــــــِظــــــــــــــــٌم َواحـــــــــــــــــــــــِتـــــــــــــــــــــــَراُم

شـــــــعـــــــٍر َبـــــــــــــــــَقـــــــــــــــــوِل  ُأِجـــــــــــــــــــــــــــــــــزُت  إذ  َوِإنـــــــــــــــــــــــــــــي 
فـــــــــــــنـــــــــــــي ِبـــــــــمـــــــــجـــــــــلـــــــــســـــــــُكـــــــــم ِقـــــــــــــيـــــــــــــاُم ُيـــــــــــــَشـــــــــــــرِّ

َوِمــــــــــــــنــــــــــــــُكــــــــــــــم يــــــــــــــا أبــــــــــــــــــا َســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاَن عـــــــــزمـــــــــًا
َســــــــــــأطــــــــــــُلــــــــــــُبــــــــــــُه لِــــــــــُيــــــــــســــــــــِعــــــــــُفــــــــــِنــــــــــي الـــــــــــكـــــــــــاُم

َقــــــــــــــــوٍم َفـــــــــــِصـــــــــــيـــــــــــَح  الــــــــــــــــَكــــــــــــــــاُم  َخــــــــــــــــــــــــاَن  إذا 
ُيـــــــــــــــــــــــــَاُم ال  َفــــــــــــــــــــَذلــــــــــــــــــــَك  ِبـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــرِتـــــــــــُكـــــــــــم 

َقـــــــــــــــــوالً َيـــــــــــــنـــــــــــــِويـــــــــــــُه  مـــــــــــــا  ُســـــــــــــــــُطـــــــــــــــــوَر  أِلَنَّ 
ــــــــــــــــاٌت ِجــــــــــــــَســــــــــــــاُم لِــــــــــَهــــــــــيــــــــــَبــــــــــِتــــــــــُكــــــــــم ُمــــــــــــــــِهــــــــــــــــمَّ

َفـــــــــِمـــــــــنـــــــــُكـــــــــم أســــــــــَتــــــــــِمــــــــــيــــــــــُح الـــــــــــــــُعـــــــــــــــذَر ُقــــــــــدمــــــــــًا
الـــــــــــــــُمـــــــــــــــَراُم َقـــــــــــــولِـــــــــــــي  ِفـــــــــــــــي  َضـــــــــــــــــــلَّ  مــــــــــــا  إذا 

وِمـــــــــــثـــــــــــُلـــــــــــَك َمـــــــــــــــن َيــــــــــــــــــــــَرى لِــــــــــلــــــــــُكــــــــــلِّ ُعــــــــــــــــــــــذَرًا
ــــــــــبــــــــــُع َصــــــــــــفــــــــــــٌح ُمــــــــــــســــــــــــَتــــــــــــَداُم َوِمـــــــــــــــنـــــــــــــــَك الــــــــــطَّ

ــــــــــــــــــــًا َربَّ َغــــــــــــــــــــــــــــدوَت  الــــــــــــــــكــــــــــــــــراَم  ُزرَت  إذا 
لِــــــــــبــــــــــيــــــــــٍت كـــــــــــــــــــــاَن َيـــــــــــســـــــــــِكـــــــــــُنـــــــــــُه الـــــــــــــــــِكـــــــــــــــــَراُم

َتــــــبــــــَتــــــِغــــــيــــــهــــــا الــــــــــَحــــــــــِقــــــــــيــــــــــَقــــــــــَة  ُرمـــــــــــــــــــــــَت  وإن 
ـــــــــــــــُرُه الـــــــــــِعـــــــــــَظـــــــــــاُم َفـــــــــــخـــــــــــذ َقـــــــــــــــــــــــــوالً ُيـــــــــــــــَســـــــــــــــطِّ

ُأفـــــــــــــــٌق فـــــــــهـــــــــَي  الــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــروَءَة  ُرمــــــــــــــــــــــَت  َوإن 
َرِفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٌع لـــــــــــيـــــــــــَس َيـــــــــــبـــــــــــُلـــــــــــُغـــــــــــُه الــــــــــــَغــــــــــــَمــــــــــــاُم

لِــــــــَنــــــــبــــــــٍع َفــــــــــــــِســــــــــــــْر  الَل  الــــــــــــــــــــــــــــــزُّ ُرمـــــــــــــــــــــــَت  َوإن 
ِزَحــــــــــــــــــــــــــاُم َنـــــــــــــبـــــــــــــٍع  َعـــــــــــــــــن  ُيـــــــــــَثـــــــــــِنـــــــــــيـــــــــــَك  َوال 

َأمــــــــــــــــٌر َفــــــــــــــــــــــــــــذاَك  األَمــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  ِشــــــــــــئــــــــــــَت  َوإن 
ُيـــــــــــــــــــوِفـــــــــــــــــــرُه َلـــــــــــــــــــــَك الـــــــــــــَبـــــــــــــَطـــــــــــــُل الــــــــــــُهــــــــــــَمــــــــــــاُم

َبـــــــحـــــــٌر َفــــــــــــالــــــــــــُجــــــــــــوُد  ــــــــــــــَدى  الــــــــــــــنَّ َتـــــــــــبـــــــــــِغ  َوإن 
َوهــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــَبــــــــــــحــــــــــــُر يـــــــــــــعـــــــــــــِرُفـــــــــــــُه األَنــــــــــــــــــــــــــاُم

َمـــــــن فــــــــــي  فـــــــهـــــــي  ـــــــــجـــــــــاعـــــــــَة  الـــــــــشَّ ُرمــــــــــــــــــــَت  َوإن 
الــــــــــِحــــــــــمــــــــــاُم َيـــــــــــــخـــــــــــــَشـــــــــــــاُه  صـــــــــــــــــــــاَل  مـــــــــــــا  إذا 

َجـــــــــــــــــــــاُل َلـــــــــــــــــــــُه ِنـــــــــــــــــــــزاالً َوَتـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــُب الـــــــــــــــــــــرِّ
الــــــــــُحــــــــــَســــــــــاُم َقــــــــبــــــــَضــــــــتــــــــِه  َراَح  َوَيــــــــــــعــــــــــــَشــــــــــــُق 

تــــــــــراُهــــــــــم فــــــــلــــــــن  الــــــــــَجــــــــــِمــــــــــيــــــــــَع  ُرمــــــــــــــــــــــَت  َوإن 
ِســـــــــــــــــــوى فــــــــــــي َمــــــــــــــــن َلـــــــــــــــــــُه الــــــــَعــــــــلــــــــيــــــــا َســــــــــنــــــــــاُم

َولــــــــــــــيــــــــــــــَس ِســــــــــــــــــــوى أبــــــــــــــــا َســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــاَن أعــــــــِنــــــــي
َلـــــــــــــــــُه فــــــــــي الـــــــــَمـــــــــجـــــــــِد قــــــــــد َعــــــــــــُظــــــــــــَم الـــــــــَمـــــــــَقـــــــــاُم

َداٌر الـــــــــــَعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاُء  َلـــــــــــــــــــــَك  َحـــــــــــــــَمـــــــــــــــٌد  َفـــــــــــيـــــــــــا 
ُيــــــــــــَضــــــــــــاُم ال  لِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِرَك  َيــــــــــــــــــــــــــــأِوي  َفــــــــــــَمــــــــــــن 

َفــــــــــــــــــــأَنــــــــــــــــــــَت َلــــــــــــنــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا ســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاَن ِظـــــــــــــــلٌّ
ـــــــــــُكـــــــــــم َطـــــــــــــــــــــــــاَب الـــــــــــُمـــــــــــَقـــــــــــاُم َلـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــــي ِظـــــــــــلِّ

ــــــــــًا َفــــــــَمــــــــهــــــــمــــــــا ُقــــــــــــلــــــــــــُت َلـــــــــــــــن ُأوِفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَك َحــــــــــقَّ
ـــــــــَمـــــــــاُم الـــــــــتَّ  ’ َحـــــــــــَمـــــــــــُد  يــــــــــا  الــــــــــــــَبــــــــــــــدُر،  َفـــــــــــــأَنـــــــــــــَت 

َمـــــــِلـــــــيـــــــكـــــــًا حـــــــــــمـــــــــــدًا  ِســــــــــــــــــــــَوى  أرى  َفـــــــــلـــــــــســـــــــُت 
َوَلــــــــــــــــــــــــو ُكــــــــــــــــــــلُّ اأّلَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم َعــــــــــــــَلــــــــــــــيَّ اَلُمــــــــــــــــــــوا

ُفــــــــــــنــــــــــــا َجــــــــِمــــــــيــــــــعــــــــًا ِزَيــــــــــــــــــاَرُتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــم ُتــــــــــــَشــــــــــــرِّ
ــــــــــيــــــــــاُم َوفـــــــــــــــــــــي شـــــــــــهـــــــــــٍر بـــــــــــــــــِه ُفـــــــــــــــــــــــــــــِرَض الــــــــــصِّ

حـــــــــــــــَمـــــــــــــــاُن ِفـــــــــيـــــــــِه َفـــــــــــَشـــــــــــهـــــــــــٌر َبـــــــــــــــــــــــــــــــــاَرَك الـــــــــــــــرَّ
الـــــــــِتـــــــــئـــــــــاُم ِبـــــــــــــــــــِه  َيــــــــــــــــُكــــــــــــــــوَن  َأن  أَلَحـــــــــــــــــــــــــــــــَرى 

ِزيـــــــــــــــــــاَرُتـــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــــا ســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــاَن َفــــــــــخــــــــــٌر
عــــــــلــــــــى َصـــــــــــــــــــــــدِر الــــــــــَجــــــــــِمــــــــــيــــــــــِع َلــــــــــــَنــــــــــــا ِوســـــــــــــــــــاُم

ُنـــــــــــــعـــــــــــــاِهـــــــــــــُدُكـــــــــــــم أبــــــــــــــــــا َســــــــــــلــــــــــــَمــــــــــــان َعـــــــــــهـــــــــــدًا
َوالـــــــــــــــــــــِتـــــــــــــــــــــزاُم َديـــــــــــــــــــــــــــٌن  الــــــــــــَعــــــــــــهــــــــــــَد  َوإنَّ 

َنــــــــــــــَظــــــــــــــلُّ َلــــــــــــُكــــــــــــم ُجــــــــــــــــنــــــــــــــــودًا ُمــــــخــــــلــــــِصــــــيــــــنــــــًا
َمـــــــــــــــــــاُم َحـــــــــــــــمـــــــــــــــٌد  يـــــــــــــــا  ذاَك  فـــــــــــــــي  َومــــــــــــــــــــــــا 

َفـــــــــــــــُحـــــــــــــــبُّ َمـــــــــِلـــــــــيـــــــــِكـــــــــنـــــــــا َفــــــــــــــــــــــــــرٌض َعـــــــَلـــــــيـــــــنـــــــا
َواُم الـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ َيــــــــــــلــــــــــــزُمــــــــــــُه  الــــــــــــــــَفــــــــــــــــرِض  َأداُء 

عـــــــِجـــــــيـــــــبـــــــًا َأمـــــــــــــــــــــــــــــــــَرًا  ـــــــــــُكـــــــــــم  ُحـــــــــــبِّ فـــــــــــــي  أرى 
ــــــــــــَك َأنــــــــــــــــــــــــَت يــــــــــــا َحــــــــــــــَمــــــــــــــٌد ِهــــــــــــَيــــــــــــاُم َفــــــــــــُحــــــــــــبُّ

ِبــــــــــــاقــــــــــــِتــــــــــــَداٍر ُحــــــــــكــــــــــِمــــــــــَك  شـــــــــــئـــــــــــوَن  َأَدرَت 
َكــــــــــأحــــــــــســــــــــِن َمـــــــــــــــن ِبـــــــــــهـــــــــــذا اأَلمــــــــــــــــــــــــــِر َقـــــــــــاُمـــــــــــوا

َعــــــــَلــــــــوُتــــــــم إذ  ِبـــــــــــــــــَك  ُحــــــــكــــــــُمــــــــُكــــــــم  َف  َتــــــــــــــــَشــــــــــــــــرَّ
ِتـــــــــــــــــُه َفـــــــــــحـــــــــــُمـــــــــــُكـــــــــــُمـــــــــــو َقــــــــــــــــــــــــــــــَواُم لِـــــــــــــــــســـــــــــــــــدَّ

لِـــــــــَشـــــــــعـــــــــبـــــــــَك قــــــــــــد َغــــــــــــــــدوُتــــــــــــــــم َنــــــــــــبــــــــــــَع َخــــــــيــــــــٍر
َفــــــــــــــَعــــــــــــــمَّ الــــــــــــــُحــــــــــــــبُّ َشـــــــــــعـــــــــــَبـــــــــــَك والــــــــــــــــِوئــــــــــــــــاُم

يــــــــــــُكــــــــــــم َوَأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا أنــــــــــــــــــــــَت ِفــــــيــــــهــــــا ُنــــــــــــَفــــــــــــدِّ
َولـــــــــــــــــــن َنــــــــــــــرَضــــــــــــــى ِبــــــــــمــــــــــا َيــــــــــــــنــــــــــــــِوي الـــــــــلِّـــــــــئـــــــــاُم

ـــــــــــًا ٍع لــــــــــــــــــــــــــأرِض ُحـــــــــــبَّ َفـــــــــــــــَكـــــــــــــــْم ِمـــــــــــــــــن ُمــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َوَيــــــــــــــكــــــــــــــُمــــــــــــــُن فـــــــــــــي َنـــــــــــــــــــوايـــــــــــــــــــاُه الــــــــــِخــــــــــصــــــــــاُم

َبــــــــــــــــــاالً أالِء  لِــــــــــــِمــــــــــــثــــــــــــِل  نـــــــــعـــــــــِطـــــــــي  َفــــــــــــلــــــــــــن 
ـــــــــاُم َيــــــــــــــا ســـــــــــَقـــــــــــَط الـــــــــلـــــــــثَّ َفـــــــــــَعـــــــــــن َوجـــــــــــــــــــــِه الــــــــــــــرِّ

َفــــــــَلــــــــســــــــنــــــــا َواِهـــــــــــــــِمـــــــــــــــيـــــــــــــــَن كــــــــمــــــــا َيـــــــــــُقـــــــــــوُلـــــــــــوا
ـــــــــَعـــــــــاُم مـــــــــــــِل الـــــــــنَّ أَس فــــــــــي الـــــــــــــرَّ َيـــــــــــــــــــــــُدسُّ الــــــــــــــــــــــــــرَّ

ُنــــــــــــــــــوٌر َواألرِض  َمـــــــــِلـــــــــيـــــــــِكـــــــــنـــــــــا  فــــــــــــحــــــــــــبُّ 
ــــــــــــــاُم ــــــــــــــــــوِر يــــــــــــنــــــــــــَدحــــــــــــُر الــــــــــــــظَّ ِبــــــــــــــهــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنُّ

ى ــــــــــعــــــــــِب لِـــــــــلـــــــــَمـــــــــِلـــــــــِك الــــــــــُمــــــــــَفــــــــــدَّ َفــــــــــَعــــــــــهــــــــــُد الــــــــــشَّ
انـــــــــــــِفـــــــــــــَصـــــــــــــاُم َلــــــــــــــــــــــــُه  لــــــــــــيــــــــــــَس  هللِا  بــــــــــــــــــــــــإذن 

َأرٍض َوُحـــــــــــــــــــــــــبِّ  الــــــــَمــــــــلــــــــيــــــــِك  ُحــــــــــــــــــبِّ  َفـــــــــــَعـــــــــــن 
ِبـــــــــــهـــــــــــا َقـــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــاَم لـــــــــيـــــــــس َلـــــــــــنـــــــــــا ِفـــــــــــــَطـــــــــــــاُم

َوأنــــــــــــــــُتــــــــــــــــم أمٌّ  َلــــــــــــــــَنــــــــــــــــا  َفــــــــــــــَبــــــــــــــحــــــــــــــَريــــــــــــــٌن 
َكـــــــــأَفـــــــــَضـــــــــِل َمـــــــــــن َعـــــــلـــــــى الـــــــــــَعـــــــــــدِل اســـــــَتـــــــَقـــــــاُمـــــــوا

ـــــــــــــُر ألـــــــــــــــُســـــــــــــــَن الـــــــــــــداِعـــــــــــــيـــــــــــــن ِمـــــــــســـــــــٌك ُيـــــــــــــَعـــــــــــــطِّ
ــــــــــــــــَداِد َلــــــــــكــــــــــم َأداُمـــــــــــــــــــــــــــوا ِدَعـــــــــــــــــــــــــــــــاٌء ِبــــــــــــــــالــــــــــــــــسَّ

ِخــــــــــــــَتــــــــــــــاُم الــــــــــــــَقــــــــــــــوِل َيــــــــــــــا َحــــــــــــَمــــــــــــٌد ُدَعــــــــــــاِئــــــــــــي
َيـــــــــــــــــَنـــــــــــــــــاُم ال  َجـــــــــــــــِلـــــــــــــــيـــــــــــــــٍل  َربٍّ  إلــــــــــــــــــــــى 

ًا ِبــــــــــــــــــــــــأَن ُيـــــــــبـــــــــِقـــــــــيـــــــــَك لِــــــــــلــــــــــَبــــــــــحــــــــــَريــــــــــِن ِعــــــــــــــــــــزَّ
َيــــــــــــــُضــــــــــــــوُع ِبـــــــــِمـــــــــســـــــــِك ِذكـــــــــــــــــِرُكـــــــــــــــــُم الـــــــــِخـــــــــَتـــــــــاُم

“َفيا َحَمٌد َلَك 
الَعلياُء َداٌر”

06local@albiladpress.com

االثنين
27 مايو 2019 

العدادات الذكية تشمل 412 ألف مشترك22 رمضان 1440
ــا ــوي ــن س ألـــــف   50 ــو  ــحـ نـ ــدال  ــ ــب ــ ــت ــ اس الـــكـــهـــربـــاء:  وزيــــــر 

قــال وزيــر شــؤون الكهرباء والماء عبد الحســين ميرزا إن مشــروع العدادات الذكيــة هو الحل األمثل للتقليل من القــراءات التقديرية للعدادات، 
مبينا ان التخلص بصورة نهائية من القراءات التقديرية غير ممكن، حيث إن العدادات الذكية نفسها قد تتعرض ألعطال.

بتركيــب  قامــت  الهيئــة  ان  وذكــر 
منــذ  الذكيــة  الكهربــاء  العــدادات 
المناطــق  جميــع  لتشــمل   2014
عــدد  وبلــغ  الجديــدة،  اإلســكانية 
فــي  المركبــة  الذكيــة  العــدادات 
الشــبكة حاليا 120 ألف عداد ذكي، 
وانــه يجــرى العمــل حاليــا بوتيــرة 
متســارعة ليشــمل أكبــر عــدد مــن 
المشتركين نحو 412 ألف مشترك. 
العــدادات  عمــر  مــع  وليتناســب 
الموجــودة وخطط التبديــل بواقع 
حوالــي 50 ألف عداد ســنويا وذلك 
المرصــودة  الميزانيــات  حســب 
ليتــم االنتهــاء من تغطيــة مختلف 

مناطق البحرين.
الميــاه  عــدادات  يخــص  وفيمــا 
تركيــب  مــن  االنتهــاء  تــم  الذكيــة 
مــا يزيــد عــن 96 ألــف عــداد ذكــي 
فــي مختلــف محافظــات ومناطــق 
االحجــام  مختلــف  ومــن  المملكــة 
ومن المتوقع االنتهاء من استبدال 
الميكانيكيــة  العــدادات  جميــع 
القديمــة بأخــرى ذكيــة فــي عمــوم 
المملكة بنهاية 2020 وذلك حســب 

الميزانيات المرصودة والمتوفرة.
 جــاء ذلك في إجابة على الســؤال 
النائــب  مــن  المقــدم  البرلمانــي 
إبراهيــم النفيعــي بشــأن متوســط 
عدد القــراءات التقديرية لعدادات 
الكهربــاء التــي ترصــد شــهريا مــن 

قبل هيئة الكهرباء والماء 
القــراءة  ان  ميــرزا  وأوضــح   
القــراءة  الــى  أقــرب  التقديريــة 
الحقيقــة ألنهــا تبنــى علــى أســس 
الســكن  تشــمل  وعمليــة  نظريــة 
وحجم األســرة ومعدل االســتهاك 
الحقيقــي الســابق، مبينــا انــه فــي 
حــال كان التقديــر بســبب خلل في 
الــى ذلــك معــدل  العــداد فيضــاف 
االســتهاك الحقيقــي الاحــق بعــد 
عــداد  تركيــب  أو  العــداد  إصــاح 
جديد، مؤكــدا أن النظام يقوم بعد 
بتقديــر  المعلومــات  بــكل  تزويــده 
القــراءة بصــورة آلية والتــي تكون 
في الغالــب كما اوضحنا أقرب الى 

القراءة الحقيقة.
رقــم  بقانــون  المرســوم  أن  وتابــع 
المــادة  1996 وخصوًصــا  لســنة   1

5 منــه التــي تنــص علــى قيــاس ما 
يتم اســتهاكه من الكهرباء والماء 
بواســطة العــدادات التــي توفرهــا 
واألســاليب  بالطــرق  او  الــوزارة 
األخرى التي تراها مناسبة وتصدر 
“هــو  ذلــك  علــى  بنــاء  الفاتــورة 
يســمح  الــذي  القانونــي  األســاس 
القــراءة  قيمــة  باســتقطاع  للهيئــة 

التقديرية من الحساب البنكي.
بعــد  تقــوم  الهيئــة  ان  وأوضــح 
الحقيقــة  القــراءة  علــى  الحصــول 
مبالــغ  أي  للمشــترك  تــرد  بحيــث 
تطالبــه  او  بالزيــادة  منــه  أخــذت 
بدفع الفرق في حال كانت القراءة 
المقدرة أقل من القراءة الحقيقية.
وعــن عــدد الموظفيــن المختصيــن 
بقــراءة العــدادات فــي كل مناطــق 
الهيئــة  أنــه  الوزيــر  أفــاد  البحريــن 
العــدادات  قــراءة  مهمــة  أســندت 
العقــود  بنظــام  خاصــة  لشــركات 
كل  فــي  العــدادات  جميــع  لقــراءة 
يتــم  حيــث  البحريــن،  مناطــق 
تزويد الشــركات المعنية بمســارات 
عــدادات المــاء والكهربــاء بمــا فــي 

المطلــوب  العــدادات  عــدد  ذلــك 
قراءتهــا يوميــا فــي جميــع مناطق 
البحرين، كما ألزمت هذه الشركات 
البحرينييــن ألداء هــذه  بتوظيــف 
حقــوق  بكافــة  وااللتــزام  المهمــة 
الموظفيــن وفقا لقانــون العمل في 

القطاع األهلي.
وبين أنه من ضمن الحلول األخرى 
ظاهــرة  مــن  للحــد  المطروحــة 
القــراءات التقديريــة قامــت الهيئة 
إلكترونــي  تطبيــق  باســتحداث 
للهواتف الذكية لتمكين المشتركين 
مــن تســجيل القــراءة الحقيقة في 
24 ســاعة مــن اســتامهم الرســالة 
النصيــة التــي تفيــد بوجــود قراءة 
تقديرية من خا هواتفهم الذكية 

كما يمكن للمشــترك ان تصل بمركز 
الباغــات علــى هاتــف 17515555 
الســاعة  مــدار  علــى  يعمــل  الــذي 
إلباغهــم بالقراءة الحقيقية ،وبين 
انه قريبا ســيمكن للمشــترك ارسال 
صــورة واتســاب لعــداده الــى مركز 
الباغات العتماد القراءة الحقيقة.

قصيدة لإللقـاء أمام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  «
آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله و رعاه عند 
تشرف مواطني محافظة العاصمة بالسالم على جاللته خالل 

شهر رمضان المبارك لسنة 1440هـ - 2019.

عبد هللا بن أحمد منصور آل رضي

ليلى مال اهلل

عبد الحسين ميرزا

أخذ القراءة في أي وقت ممكن وألي عدد من العدادات في آن واحد.. 1

عدم االحتياج لزيارة المواقع آلخذ القراءة.. 2

التمكن من أ خذ القراءات لألماكن المغلقة.. 3

دقة القراءات وسرعة تحصيلها.. 4

إصدار الفواتير في نفس اليوم الذي تمت فيه قراءة العداد.. 5

توجد في هذه العدادات مجموعة من الخصائص التي تسهم في التحكم بالِحمل.. 6

المميزات لهذا النظام

تجاوب الكهرباء مع سؤالي يعكس التعاون مع النواب
قال النائب إبراهيم النفيعي إن التجاوب األولي لهيئة الكهرباء والماء مع السؤال البرلماني الذي تقدمه به أخيرًا للوزير عبد الحسين ميرزا عن القراءات التقديرية 

لعدادات الكهرباء، يعكس التعاون االيجابي للحكومة مع ممثلي الشعب، خدمة للوطن والمواطن.

أرســلت  الهيئــة  أن  النفيعــي  وأوضــح 
للمشــتركين  نصيــة  رســائل  )مشــكورة( 
مــن  تمكينهــم  عــن  خالهــا  أشــعرتهم 
)غيــر  الحقيقيــة  القــراءة  تســجيل 
المقدرة( خال 24 ساعة من استامهم 
الرســالة النصيــة التــي تفيــد مــن عــدم 
تمكــن قــارئ العــداد مــن أخــذ القــراءة، 

عبــر أخــذ صــورة )واتســاب( لعداداتهم، 
وإرســالها مــع رقــم حاســبهم إلــى رقــم 
خــاص لمركــز الباغــات، والــذي يعمــل 

على مدار الساعة.
وبيــن أن هــذه الخطــوة تعكــس الســير 
باالتجــاه الصحيح، ما يؤمــل أن يعقبها 
خطــوات أخــرى، خصوصًا فــي االنتقال 

بكافــة  االلكترونــي  للعــداد  الشــامل 
انتقــال  كمرحلــة  البحريــن،  مناطــق 
مهمــة بعمــل الهيئــة، يؤمــل أن يحد من 
وقوع الضرر على المســتهلك، خصوصًا 
بالقــراءات التقديريــة والتــي ال تصيــب 

في الكثير من األحيان.
الــدور  النفيعــي  أكــد  األثنــاء،  فــي 

المحــوري الــذي يضطلــع بــه النــواب مع 
تحقيــق  فــي  بالحكومــة  والمســؤولين 
المنفعــة والرضــا للمواطنيــن، وتســهيل 
أمــور حياتهم اليومية، الســيما الجهات 
بشــكل  عملهــا  يرتبــط  التــي  الخدميــة 
مباشــرة، بصميم أولويــات واحتياجات 

المواطنين والمقيمين معًا.

إبراهيم النفيعي
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22 رمضان 1440 مشروع يسمح للنواب بانتداب العاطلين

ــاري” ــد االختيـ ــم بــــ “التقاعـ ــع خروجهـ ــواب” متوقـ ــا بـ”النـ 49 موظًفـ

كشف أمين عام مجلس النواب راشد بونجمة عن مشروع يجري العمل عليه بالتعاون مع تمكين للسماح بانتداب 
العاطليــن لــدى أعضــاء مجلــس النــواب، علــى أن يتــاح لــكل نائــب انتداب عاطــل واحد إلــى جانــب المنتدبين من 

الجهات الحكومية والبالغ عددهم منتدَبين كحد أقصى.

الصحفــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك،  جــاء 
الــذي عقدتــه األمانــة العامــة للمجلــس؛ 
العامــة  األمانــة  إنجــازات  الســتعراض 
خال الدور األول من الفصل التشريعي 

الخامس إلداراته المختلفة.
 وأشــار بونجمــة إلــى أن األمانــة شــّكلت 
لجنة لدراسة برنامج التقاعد االختياري، 
حيــث أحصــت عــدد 49 موظًفــا باألمانة 
العامــة للمجلــس مــن أصــل 273 موظًفــا 
على رأس العمل أعلنوا رغبتهم الدخول 

ضمن هذا البرنامج.
مــن  وظائــف  إلغــاء  ســيتم  أنــه  وبّيــن   
ســينضمون إلــى هذا البرنامــج، لتتم بعد 
ذلــك إعــادة هيكلــة الوظائــف باألمانــة، 
والتــي على أساســها ســيتم تحديد عدد 

ونوع الشواغر المتوفرة.
استفســارات  علــى  رّده  فــي  ولفــت   
التقاعــد  برنامــج  دور  إلــى  الصحفييــن 
فــي  اإللكترونــي  والتحــول  االختيــاري 
المجلــس  وأعمــال  برامــج  مــن  العديــد 
الخفــض  مــع  التكيــف  علــى  للقــدرة 
الحاصل في الميزانية المقررة لمصاريف 

المجلس المتكررة.
 وأوضــح أن تقليــص النفقــات من خال 
خفــض  اإللكترونــي  التحــول  مبــادرات 
الكثيــر مــن اســتهاك األوراق بمــا يفــوق 

مليون ورقة.
وأكــد أنــه لم يســافر أي أحد مــن النواب 
خال الدور الحالي على الدرجة األولى، 
حيث تم خفض جميع السفرات الرسمية 

للنواب إلى درجة رجال األعمال.
 ونــّوه في الوقت نفســه علــى كون كافة 
السفرات الرسمية التي يحضرها النواب 
وأن  األهميــة،  مــن  عاليــة  درجــة  علــى 
معــدل الســفرات انخفــض بنســبة 30 % 

عن الفصل السابق.
 وأشار إلى أنه لم ترد إلى األمانة العامة 
علــى  جــزاءات  أي  األول  الــدور  خــال 
النــواب ناتــج عــن تأخيــر أو غيــاب بغير 

أعذار رسمية.
إطــاق  علــى  يجــري  العمــل  أن  وذكــر 
مشــروع “واتســاب بــووت” وهــو عبــارة 
عــن نظــام رد آلي للرد على استفســارات 

المواطنين عن المجلس والنواب.
وأضــاف أن األمانــة العامــة تعمــل علــى 
للمنتدبيــن  التدريبيــة  الــدورات  تنظيــم 
لــدى أعضاء المجلــس، وأن نظام عملهم 
دقيقــة  آليــة  توجــد  ال  وبالتالــي  مــرن 
لمعرفــة تواجــده علــى رأس العمل أم ال، 
إال أن األمانــة ترصــد عملهــم مــن خــال 

التقارير التي يزودونهم بها النواب.
بصــرف  ملتزمــة  األمانــة  أن  وأردف 

عــاوات المكاتــب للنــواب بغــض النظــر 
عــن كونهــم فتحــوا مكاتبهــم أم ال، إذ إن 

ذلك األمر يقع خارج اختصاصهم.
اســتكمال  علــى  جــار  العمــل  أن  وأكــد 
مشــروع مبنــى المجلس الوطنــي والتي 
رصــدت لــه ميزانيــة خاصــة بالميزانيــة 
علــى  العمــل  يتــم  كمــا  للدولــة،  العامــة 
بالمجلــس  الجديــد  المبنــى  اســتكمال 
األشــهر  خــال  منــه  االنتهــاء  والمؤمــل 
القادمة لتوفير مكاتب خاصة لكل نائب.
وأشــار إلــى أن توفيــر هــذه المكاتــب لن 
يؤثــر علــى عــاوة المكتــب المخصصــة 

للنواب.

بونجمة متحدًثا خالل المؤتمر الصحافي

بحث مشروعي السوق المركزي ومنتزه مدينة حمد

شارع الدير مجمع 233 اعتمد شارعا تجاريا

ــمــجــالــس الــبــلــديــة ــل “الـــبـــلـــديـــات”: الــتــنــســيــق مــســتــمــر مـــع ال ــي وك

تجاري” غير  بشارع  استثنائية  محالت  من  “شكوى  على  تعقب  المحرق  بلدية 

أكــد وكيــل شــؤون البلديات فــي وزارة 
األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
الــذي  الــدور  أبوالفتــح  نبيــل  العمرانــي 
مســيرة  فــي  البلديــة  المجالــس  تلعبــه 
البنــاء والتطوير، وحرص الــوزارة على 
تعزيز التنســيق والتواصل المســتمر مع 
المجالــس البلديــة بما يســهم في ضمان 
وفــق  والخدمــات  المشــروعات  ســير 

الخطط المقررة لها.
 جاء ذلك، خال استقبال وكيل شؤون 
البلديــات فــي مكتبــه رئيــس وأعضــاء 
المنطقــة  لبلديــة  البلــدي  المجلــس 
الكوهجــي  أحمــد  برئاســة  الشــمالية 
لبحــث  المجلــس  أعضــاء  وبحضــور 
مجمل المشــروعات والقضايا التي تهم 

العمل البلدي في المحافظة الشمالية. 
 وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب أبــو الفتــح 
برئيس وأعضاء مجلس بلدي الشمالية، 
مشيًدا بدور المجلس في دعم وتطوير 
دور  علــى  مؤكــًدا  البلديــة،  التجربــة 

أعضــاء مجلــس بلــدي الشــمالية البــارز 
فــي دعــم المشــروعات البلديــة والعمــل 
فــي كافــة المجــاالت بمــا يعــود بالخيــر 

على الوطن والمواطنين والمقيمين.
مــن  عــدًدا  الجانبــان  وناقــش   
بالعمــل  تتعلــق  التــي  والموضوعــات 
حمــد  مدينــة  ســوق  ومنهــا  البلــدي 
المركــزي ومنتزه مدينــة حمد باإلضافة 

المحافظــة  فــي  المشــي  مضاميــر  إلــى 
مــن  عــدد  بحــث  تــم  كمــا  الشــمالية، 
الــوزارة  بهــا  تقــوم  التــي  المشــروعات 

بالتنسيق مع المجالس البلدية. 
وزيــر  توجيهــات  الفتــح  أبــو  وأكــد   
األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
مــع  المســتمر  بالتنســيق  العمرانــي 
المجالــس البلديــة فــي جميع المشــاريع 

بمــا يســهم فــي تقديــم خدمــات بلديــة 
حديثة ومتطورة.

أعضــاء  أشــاد  اللقــاء،  ختــام  وفــي   
مجلــس بلــدي الشــمالية بــدور الــوزارة 
فــي التنســيق المتواصــل مــع المجالس 
البلديــة، مؤكديــن أهميــة التواصل بين 
بمــا يخــدم  البلــدي  الــوزارة والمجلــس 

أهالي الشمالية والمقيمين فيها.

 تعقيبــا علــى مــا ورد بصحيفة “البالد” في عدد األحد 12 مايو 2019 بخصوص 
موضوع “شكوى من محالت استثنائية بشارع غير تجاري”، يطيب لنا أن نورد 

لكم التعقيب اآلتي:

إن بلديــة المحــرق، وإذ تقدر مــا للصحافة 
الوطنيــة مــن دور كبيــر في خدمــة الوطن 
والمجتمــع وتنويــر الــرأي العــام، إال أن مــا 
ورد فــي تقريركم الصحفــي لم يكن دقيقا 
كــون المحــات المذكورة في شــارع الدير 
فــي  لهــا  الترخيــص  تــم  قــد   233 مجمــع 
الجــزء المعتمــد تجــاري مــن الشــارع بنــاء 
علــى قــرار المجلــس البلــدي رقــم 2 لســنة 
الشــارع  مــن  الجــزء  هــذا  باعتمــاد   2007

كشارع تجاري.
يقــع  المذكــور  العقــار  أن  علمــا  ونفيدكــم 

الخــاص  الســكن  مناطــق  تصنيــف  ضمــن 
“ب”، ويطل غربا على شارع الدير المعتمد 
تجــاري حســب القــرار رقم 2 لســنة 2007، 
والذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقــد تقــدم المالــك بطلــب لبلديــة المحرق 
للحصــول علــى إجازة لبنــاء ثاثة محات 
تجاريــة مطلــة غربــا علــى الجــزء الممــدد 
كشارع تجاري من شارع الدير، وتم رفض 
الــوزارة  وكيــل  كتــاب  علــى  بنــاء  الطلــب 
لشــؤون البلديــات المــؤرخ فــي 29 نوفمبر 
تجاريــة  تراخيــص  إصــدار  بوقــف   2015

قــرار  يتــم نشــر  لــم  التــي  الشــوارع  علــى 
اعتمادها في الجريدة الرسمية.

وبنــاء على ذلك تقــدم المالك الحقا بطلب 
إلــى لجنة التظلمات من قرارات تراخيص 
بتظلــم حــول   2018 ينــار   17 فــي  البنــاء 
رفــض طلبــه، ونظــرا لكــون المالــك العضو 
الممثــل لمجلــس المحــرق البلــدي باللجنــة 
المعنيــة نفســها بتظلمات تراخيــص البناء 
ومــن منطلق مبدأ الشــفافية والمصداقية، 
فــإن اللجنــة لــم تبت في التظلــم، وإنما تم 
إحالتــه إلــى لجنــة التظلمــات مــن قــرارات 

التخطيط العمراني في 21 يناير 2018.
لجنــة  فــي  المتبعــة  اإلجــراءات  ووفــق 
التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، 
فإنــه تم عــرض التظلم في اجتماع اللجنة 

بتاريــخ 8 مــارس 2018 وتمــت الموافقــة 
على طلب الســماح بفتــح محات تجارية 
المعتمــد  الشــارع  فــي  بالجيــران  أســوة 
تجــاري، حيث تم الترخيص ســابقا لجميع 
العقــارات المجــاورة المطلــة علــى الجــزء 
الممدد من الشارع التجاري وغير المنشور 
فــي الجريــدة الرســمية ونســبة المحــات 
التجاريــة القائمــة علــى الشــارع تجــاوزت 
75 %، وتــم الترخيص للمحات المطلوبة 
حســب إجازة البناء الصادرة في 10 مايو 

.2018
وأكــدت بلديــة المحــرق التزامهــا بتطبيــق 
جميــع  واتخاذهــا  واألنظمــة  القوانيــن 
اإلجــراءات اإلداريــة الازمــة فــي عمليات 

إصدار رخص البناء.

خالل االستقبال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة البلديات

التــــــــزام النــــــــواب بالحضــــور 
والغيــــــاب 100 % 

العمل جار الستكمال مشروع مبنى 
المجلس الوطني

خفض سفرات 
النواب من الـ 

“فيرست كالس” 
إلى درجة رجال 

األعمال

التحول 
اإللكتروني قّلص 
استهالك الورق 

بما يفوق مليون 
ورقة

إلغاء وظائف 
المتقاعدين 

ا وإعادة  اختيارّيً
هيكلة وظائف 

المجلس

إطــالق 
“واتســاب 

بووت” للرد على 
استفسارات 

المواطنين

مبنى مكاتب 
النـــواب 

بالمجلس لن 
يلغي عالوة 

“المكتب”

المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الداخلية

الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  أطلقــت 
مســابقتين إلكترونيتيــن همــا مســابقة 
علــى  “تــاوات”  ومســابقة  “منــارات”، 
@ الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  حســاب 
)االنســتغرام(  تطبيــق  عبــر   jwd_bh
رمضــان  شــهر  مــن  األول  النصــف  فــي 
المبــارك 1440هـــ، وذلــك في إطــار نهج 
اإلدارة في تعزيز التواصل مع الجمهور 
األعزاء، وتميزت المسابقات الرمضانية 
التــي أطلقتهــا إدارة األوقاف بمحتواها 
تحفــز  التــي  اليوميــة  الثــري واألســئلة 

الجمهور على التفاعل والمشاركة.
وخصص للمسابقة جائزة يومية قدرها 
50 دينــارا، تمنح لمتســابق واحد أجاب 
القرعــة  إجــراء  بعــد  صحيحــة  إجابــة 

واألحــكام  للشــروط  وفقــا  إلكترونيــا 
المبينة في إعان المسابقة. 

ودعــت اإلدارة الجمهور الكريم لمتابعة 
صفحة اإلدارة والمشاركة في المسابقة 
اليوميــة، وســيتم التنســيق والتواصــل 
وتســليمهم  لتكريمهــم  الفائزيــن  مــع 
الجوائز التي فازوا بها بعد شهر رمضان 

المبارك.

والجــوازات  الجنســية  شــؤون  نظمــت 
واإلقامــة، فعاليــة إفطــار صائم، تحت شــعار 
علــى  الثانــي  للعــام  مخالفــات”  بــا  “إقامــة 
التوالــي مســتهدفة بذلك الجاليــات األجنبية 
المقيمــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث تنظــم 
الفعاليــة في مناطق مختلفة من المملكة في 

كل عــام بغــرض تثقيــف وتوعيــة المقيميــن 
لهــم  بالنســبة  المهمــة  والقوانيــن  بالشــروط 

خال فترة إقامتهم.
وتــم تنظيــم الفعاليــة فــي هــذا العــام بجامــع 
شــيخان الفارســي والذي يشــهد تجمعا كبيرا 

من الجاليات األجنبية يوميًا قبل اإلفطار.

آالف المشاركين في مسابقات “الجعفرية”

“الجنسية” تنظم حملة إفطار صائم بشعار “إقامة بال مخالفات”

سيدعلي المحافظة

Û  نقــّدر عالًيــا للدولــة، جهودهــا المبذولــة فــي تطويــر األســواق الشــعبية 
واألســواق المركزيــة، وهــي ســمة حضاريــة مطلوبــة، خصوًصــا مــع تزايــد 
والمســايرة،  المواكبــة،  تســتلزم  والتــي  والســيارات،  والعمــران  الســكان 

بالتوسعة، والتطوير، والتحديث.
Û  هــذه الجهــود الُمقــدرة، ينقصهــا االهتمــام بحقوق الباعــة البحرينيين، من 

أصحــاب الفرشــات، والمحــاالت الصغيــرة، والذيــن يكدون بهذه األســواق 
ا، منذ الصباح الباكر النتزاع لقمة العيش الشريفة. كدًّ

Û  لهــم بغالــب األحيــان، وال ينظــر  )البســطاء( ال تراعــى ظروفهــم   هــؤالء 
بطــرف عين، ســواء من حيــث كلفة اإليجار، زاوية البيع، مســاحتها، وهي 
الثاثية القاتلة التي تجعل من استمرارهم ونجاحهم في عملهم من سابع 

المستحيات.
Û  وكما هو الحال بالنسبة للسوق الشعبي بمدينة عيسى إبان افتتاحه قبل 

عدة أعوام، وما صاحب األمر من اعتصامات، ومناشدات للباعة مطالبين 
بتخفيــف كافــة اإليجار، وفي النظر لحقوقهم ومطالبهم، يتكّرر ذات األمر 

اآلن، بشكل تدريجي لنظرائهم بسوق المحرق المركزي.
Û  االســتثمار فــي المواطــن، وفــي معيشــته، واســتقراره، ورضــاه، ال يقــل 

شــأًنا عــن االســتثمار في األرض والمتجــر والصناعة وغيــره، بدايته النظر 
لهؤالء البســطاء من أبناء البلد، بعين االهتمام، تماًما كما ينظر لاقتصاد، 

وللتجارة، وللدين العام وغيرها.

ال تنسوا 
حقوق الباعة 

البحرينيين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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أشــاد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصادية فــي مجلس النــواب أحمد العامــر باســتضافة مملكة البحريــن وبالتعاون 
مع الواليات المتحدة األميركية لورشــة “الســام من أجل االزدهار” والتي تســتهدف الجوانب االقتصادية واالســتثمارية لصالح 
الشــعب الفلســطيني والمنطقــة، مؤكدا أهميــة التعاون مع الواليات المتحدة في إيجاد فــرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على 

المنطقة.

البحريــن  مملكــة  أن  العامــر  وذكــر 
دائمــا ما تبــادر في اســتقطاب قادة 
المجتمــع  ومؤسســات  الحكومــات 
فــي  األعمــال  وقطــاع  المدنــي 
حوارات وورش تأخذ صدى عالميا 
لما يتم طرحه من آراء وأفكار تعود 
فــي  ســواء  المنطقــة  علــى  إيجابــا 
الجانب االقتصادي أو السياســي أو 
االســتثماري العالمي، وتحظى بثقة 
عالية في التنظيم االحترافي لمثل 
هــذه الملتقيات العالمية المهمة وما 

يتحقق من نتائج.
وأشار النائب إلى أن ورشة “السالم 

مــن أجل االزدهــار” لها أهمية كبيرة 
لتبادل األفكار وطرح رؤى من أجل 

الشعب الفلســطيني، وإيجاد فرص 
فــي  بالوضــع  تنهــض  اقتصاديــة 
المنطقــة مع مــا تمر به من تحديات 
الجــاد  للعمــل  تحتــاج  اقتصاديــة 
واســتقطاب  المشــترك  والتعــاون 
رؤوس األموال واالســتثمار األمثل 
لما فيه خير شعوب المنطقة، وذلك 
من خالل إفســاح المجــال أمام نمو 
القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة 
المــال  االقتصاديــة، وتطويــر رأس 
البشــري، وهــي نقاط لــم تغفل عنها 
ممــا  خاللهــا  مــن  وتنبثــق  الورشــة 

يعطي أهمية كبيرة.

أطلقــت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان برنامــج “الزمالة البحثية في مجال حقوق اإلنســان” لألفراد الذين 
لديهم الرغبة في إعداد أبحاث مستقلة حول مواضيع تتعلق بحقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

علــى  حرصهــا  مــن  انطالقــا  ذلــك  يأتــي 
اإلســهام فــي الحركــة الفكريــة والبحثيــة 
فــي مملكــة البحرين، وتفعيــال للمادة )12( 
من قانون إنشــائها بشــأن إجــراء البحوث 
أكــد  المناســبة،  وبهــذه  والدراســات، 
األمين العام للمؤسسة ياسر شاهين 
أن برنامــج الزمالة البحثية ســيعمل 
الضروريــة  الوســائل  توفيــر  علــى 
فــي  لإلســهام  الزائريــن  للباحثيــن 
البحوث العلمية ذات الصلة بالشــأن 
الحقوقــي، وســيخلق تعاونــا علميــا 
والتــي  العلميــة،  األبحــاث  إلجــراء 
تعزيــز  فــي  كبيــر  بشــكل  ستســهم 
ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي مملكــة 
هــذا  أن  إلــى  مشــيرا  البحريــن، 

البرنامــج يعــد األول مــن نوعــه فــي 

المنطقــة علــى مســتوى المؤسســات 
الوطنية لحقوق اإلنسان.

ويســتهدف برنامــج الزمالة البحثية 

2 و12  الــذي تتــراوح مدتــه بيــن   -
وطلبــة  األكاديمييــن،   - أســبوعا 
الجامعــة، والمدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان، وجميــع المهتميــن بإعــداد 
البحوث في مجال حقوق اإلنسان.

ويهدف برنامج إلى تطوير المهارات 
والتحليــل  النقــدي  التفكيــر  فــي 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ودعــم 
وتنميــة مهــارات االبتــكار واإلبــداع 
لتعزيــز  الطــرق؛  أفضــل  إليجــاد 
وتعزيــز  اإلنســان،  حقــوق  وحمايــة 
الدوليــة  المنظمــات  مــع  الشــراكة 
المجــال  فــي  العاملــة  والجامعــات 
الحقوقي، فضال عن تبادل الخبرات 

في المجال ذاته.

أحمد العامر 

العامــر: تبــادل األفــكار مــن أجل الشــعب الفلســطيني البرنامــج يوفــر الوســائل الضروريــة للباحثيــن الزائرين

“ورشة السالم” تفيد اقتصاد المنطقة “الحقوق” تطلق “الزمالة البحثية”

اتفــق “فريــق ســواعد الخيــر” و”جمعيــة 
مواصلــة  علــى  البحرينيــة”  المحفزيــن 
التخطيــط وتقديم البرامــج االجتماعية 
والثقافيــة والتدريبيــة التــي تســهم فــي 
مســاندة ذوي الهمــة مــن جهــة، وتنفيــذ 
فــي  المشــتركة  المجتمعيــة  البرامــج 
مجــاالت العمــل الخيــري والتطوعي من 

جهة أخرى.
اإلفطــار  حفــل  فــي  األعضــاء  وتبــادل 
الســنوي العاشــر اآلراء واألفــكار وســبل 
تجــاوز كافــة الصعوبــات ال ســيما المالية 
منها، موجهين الشكر والتقدير إلى رجل 
األعمــال الســعودي الوجيــه هانــي مبارك 
والمبــادرات  اللقــاء  دعــم  علــى  األميــر 

الخيرية التي تقوم بها الجهتان.
 وفــي كلمــة “فريق ســواعد الخيــر” التي 
ألقاهــا جــالل الســلمان، تــّم التأكيــد على 
ثمــار التعــاون الوطيــد مــن أجــل خدمــة 
المجتمــع بالنافــع من األعمــال والبرامج، 
مشــيًرا إلــى أن هذا العمل يســتهدف كل 
فئــات المجتمــع البحرينــي الفاعلــة فــي 
مجال العمل الخيري واإلنســاني، ففريق 
عالقــة  نتيجــة  تكــون  الخيــر  ســواعد 
مترابطة بيــن أعضائه المؤمنين بعملهم، 
عــالوًة علــى تواصلهــم مــع كل األطراف 
مــن خــالل فرق عمــل ومؤسســات أهلية 
وخاصــة تضطلــع بدورهــا كل في مجاله 
واختصاصه إلحداث التكامل المؤسسي 

في العمل الخيري.
منــذ  نعمــل  “نحــن  الســلمان:  وأضــاف   
مــا يقــارب 8 ســنوات لتنظيــم فعاليــات 
متنوعة تهتم بفئات المجتمع من الزواج 
الطلبــة  رحــالت  تنظيــم  إلــى  الجماعــي 

ودعــم الجمعيات والمؤسســات بالكوادر 
المؤهلــة”، أمــا هــذا اللقــاء فهــو تتويــج 
لجهــود الفريــق فــي وقــت يعتبــر صعًبــا 
نوًعــا ما بســبب قلة اإلمكانيــات المادية، 
لكننــا مســتمرون ونتطلــع لدعــم الدولــة 
والمؤسسات للمضي في تنفيذ األنشطة 

والبرامج التي تستهدف ذوي العزيمة.

 وبــدوره، قال رئيــس “جمعية المحفزين 
“عزمتــم  المــرزوق:  ريــاض  البحرينيــة” 
علــى  فســالم  وتحديتهــم  وأصررتــم 
الصعــاب  كل  رغــم  المحفــزة  روحكــم 
والتحديــات، توكلنــا علــى هللا عــّز وجــّل 
علــى  منتجيــن  أبطــااًل  زلنــا  ومــا  وكنــا 
ونتعلــم  والعالمــي  المحلــي  المســتوى 

ونعلم الكثير من الناس من ذوي اإلعاقة 
والنــاس المحيطين بهم والمجتمع، ففي 
الماضــي، كنــا نصنــع في أنفســنا اإلصرار 
نفــوس  فــي  نصنــع  واليــوم  والتحــدي، 
روح  علــى  مثنًيــا  التحفيــز”،  اآلخريــن 
التعــاون والمحبــة والتفانــي فــي العمــل 
طــرح  أجــل  مــن  والتباحــث  التطوعــي، 

البرامــج المبتكــرة ذات النفــع علــى فئــة 
ذوي العزيمة.

وعّبــر عــدد من الضيــوف وأولياء األمور 
واألعضــاء عــن تقديرهــم للجهــود التــي 
وجمعيــة  الخيــر  ســواعد  فريــق  يبذلهــا 
المحفزيــن البحرينيــة، فعلــى الرغــم مــن 
هنــاك  أن  إال  المحــدودة،  اإلمكانيــات 

علــى  اإلنجــازات  تحقيــق  فــي  إخالًصــا 
وذلــك  والعالمــي،  المحلــي  المســتوى 
بتقديــم الدعم والمســاندة لذوي اإلعاقة 
لهــم  الموهوبيــن والمتميزيــن، ليصنعــوا 
اســًما ومكانــة المعــة، ويمثلــون مملكــة 
الداخــل  فــي  تمثيــل  خيــر  البحريــن 

والخارج.

“سواعد الخير” و“المحفز ين البحرينية” يساندان ذوي الهمة

المنامة - بنا

النيابيــة  البحريــن  كتلــة  رحبــت 
الورشــة  البحريــن  باســتضافة 
أجــل  مــن  “الســالم  االقتصاديــة 
الواليــات  مــع  بالشــراكة  االزدهــار” 
المتحــدة األميركيــة. وأشــادت الكتلة 
فــي بيان لهــا بهذا الخصــوص بموقف 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الداعــم  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الستضافة الفعالية ودورهما المساهم 
فــي تعزيــز جهــود التنميــة واالزدهــار، 
أبــدًا  تتقاطــع  ال  الجهــود  أن  مؤكــدة 
فــي  بــل تســاهم  الفعاليــة  إقامــة  مــع 
الحلــول  باتجــاه  وتدفــع  تعزيزهــا 

دائــم  لســالم  الموصلــة  السياســية 
وشامل بالمنطقة ككل. وأكدت الكتلة 
النيابيــة الموقف الحكومي والشــعبي 
للبحرين الداعم للقضية الفلسطينية، 
مضيفــة ال يخفــى علــى احد مــا تقوم 
به المملكة قيادة وحكومة وشعبا في 
دعــم القضيــة الفلســطينية، وموقفهــا 
الشــعب  مناصــرة  مــن  الواضــح 
اســتعادة  فــي  الشــقيق  الفلســطيني 
حقوقه المشــروعة في ارضه ودولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
الفلســطيني  الشــعب  اقتصــاد  ودعــم 

في شتى القطاعات.

“البحرين النيابية” ترحب بـ “ورشة السالم”
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“الميثاق النيابية”: موقف البحرين ثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني

أكدت كتلة الميثاق النيابية أن اســتضافة مملكة البحرين لورشــة العمل االقتصادية “الســام من أجل االزدهار” في يونيو المقبل، تهدف للتشــجيع على االســتثمار في 
المناطــق الفلســطينية وهــي ورشــة اقتصاديــة تصــب أهدافها في نمو وازدهار المنطقة واألراضي الفلســطينية بشــكل خــاص مما يحقق خطوة أولــى للمضي قدما في 

تحقيق طموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وازدهارها.

بهــذا  لهــا  بيــان  فــي  الكتلــة  وأضافــت 
الخصــوص أنــه ال يخفــى علــى احــد مــا 
تقــوم بــه قيــادة جاللــة الملــك وحكومة 
مملكة البحرين من جهود كبيرة وفاعلة 
فــي دعم ومناصرة القضية الفلســطينية 
على األصعدة كافة، والمساهمة في دعم 
تحركاتها سياســيا واقتصاديــا وبرلمانيا 
بهدف تهدئة األوضاع والصراع الحاصل 
وموقفهــا  الفلســطينية،  األراضــي  فــي 
الواضح من مناصرة الشعب الفلسطيني 
الشــقيق في استعادة حقوقه المشروعة 
فــي ارضــه ودولته المســتقلة وعاصمتها 

الوقــت  فــي  مثمنــة  الشــريف،  القــدس 
ذاتــه الجهــود التــي قامــت بهــا كل مــن 
الســعودية واإلمــارات  العربيــة  المملكــة 
العربية المتحدة من دعم وتأييد إلقامة 
هــذه الفعاليــة، األمر الذي ســيعود بالنفع 
علــى الشــعب الفلســطيني ويســاهم في 
ثرواتهــا  وتنميــة  باقتصادهــا  النهــوض 
الكتلــة  أكــدت  واســتثماراتها.كما 
الثابــت  البحرينــي  الشــعب  موقــف 
في الوقوف مع الشــعب الفلســطيني 
فــي حقه فــي تقرير مصيــره وإقامة 
دولتــه على أرضه وعاصمتها القدس 

الشريف.
ونوهــت الكتلــة إلــى أن مــا تمــر بــه 
تدهــور  مــن  الفلســطينية  األراضــي 
والخدمــات  التحتيــة  البنــى  فــي 
تســتدعى وقفــة عربيــة ودوليــة بمــا 
للمنطقــة  مزدهــرا  مســتقبال  يضمــن 
الفلســطيني  والشــعب  عــام  بشــكل 
بشــكل خــاص، األمــر الذي سيســاهم 
فــي رفــع المعانــاة عن كاهل الشــعب 
العيــش  مــن  وتمكينــه  الفلســطيني، 
واالســتقرار والعمل لمستقبل مزدهر 

لألجيال المقبلة.

المنامة - بنا

تدهور األراضي 
الفلسطينية في 

البنى التحتية 
والخدمات 

يستدعي وقفة 
عربية ودولية

سعيد محمد

تكريم الراعي رجل األعمال السعودي هاني مبارك األمير

طموح لتحقيق 
إنجازات متميزة 

على الصعيد 
المحلي 

والعالمي
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أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى باســتدعاء شــهود اإلثبــات فــي قضيــة عشــرة متهميــن 
بحرينيين وآسيويين، بلغ عمر أكبرهم 82 عاما، وعمر رئيس العصابة 69 عاما، يعملون على تهريب 
المخــدرات مــن إيــران عبر البحر، وبلغت الكميــة المضبوطة بحوزتهم أكثر مــن 100 كيلوجرام من 
مادة الحشيش المخدرة والماريجوانا، ومؤثرات عقلية أخرى بلغ إجمالي قيمتها السوقية مليون 

و650 ألف دينار، وأجلت محاكمتهم لجلسة 11 يونيو المقبل، مع األمر باستمرار حبسهم.

وتتمثــل التفاصيــل فــي بدايــة تعــارف المتهــم 
الرئيس بالقضية، والمتهم الذي كان يعمل ربانا 
لبانــوش شــهير كان قــد غــرق فــي العــام 2006 
أثنــاء فتــرة تواجدهمــا فــي الســجن؛ كــون أن 
األول محكوم بالسجن 13 عاما أنهاها في العام 
2016، واآلخــر حكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات 

بقضية البانوش. 
وعقب خروجهما من السجن التقيا واتفقا على 
التعــاون فيمــا بينهمــا لتهريــب المــواد المخــدرة 
من إيران إلى المملكة بحســب خبرة كل منهما، 

وبالفعــل عمــا علــى جلــب وتهريــب كميات من 
إدارة  تلقــت  حتــى  المخــدرة  الحشــيش  مــادة 
أن  مفادهــا  معلومــات  المخــدرات  مكافحــة 
المتهــم األول يجلــب المــواد المخدرة من إيران 
عــن طريــق البحر عــن طريق صديق لــه إيراني 

الجنسية يتاجر في المخدرات.
فتــم القبض على المتهــم الرئيس بعد الحصول 
علــى األذون الازمــة وعثــر بمنزلــه علــى مبلــغ 
2000 دينــار، واعتــرف بحياتــه لكميــات كبيــرة 
وأنــه  ســيارته،  فــي  مخبــأة  المخــدرات  مــن 

عمــل علــى جلــب كميــات متفاوتــة فــي فتــرات 
ســابقة تراوحــت مــا بيــن 30 و100 كيلوجــرام 

مــن الحشــيش، وأبــدى اســتعداده للتعــاون مــع 
الشــرطة فــي القبض على باقي أفــراد عصابته، 

والذين تم القبض عليهم جميعا.
التاجــر  صديقــه  مــع  تحــدث  أنــه  األول  وقــرر 
وأبلغــه  عامــا،   20 منــذ  يعرفــه  الــذي  اإليرانــي 
بحاجتــه لألمــوال عقــب خروجــه مــن الســجن، 
وأنــه بحاجــة إلــى كميــة مــن المخــدرات لبــدء 
تجارته بها، فكان يرسل له الكمية المتفق عليها 
ويضعها في مكان محدد بعرض البحر ويرســل 
لــه إحداثياتــه، ويرســل هــو بــدوره اإلحداثيات 
لربــان البانــوش الغــارق الــذي تعــرف عليــه فــي 
الســجن، فيقــوم األخيــر بإرســالها إلــى آســيوي 
لجلبهــا ومن ثم يعمــل على ترويجها عن طريق 

باقي المتهمين. 
وأشــار إلى أنه يبيــع الكيلو على باقي المتهمين 
بقيمــة 2000 دينــار، وهــم يتكفلــون في تحديد 

أسعار البيع فيما بعد بما يناسب كل منهم.
وأوضــح رئيــس العصابــة أنه قبــل القبض عليه 
بفترة كان قد اتفق مع اإليراني على أن يرســل 

المخدرتيــن  المادتيــن  100 كيلوجــرام مــن  لــه 
الحشــيش، فضــا عــن كميــة مــن الماريجوانــا 

والمؤثر العقلي “الشبو”.
لــذا فقــد تــم الترتيــب الســتام تلــك الكمية من 
عــرض البحــر، إذ تلقى المتهــم األول من المورد 
اإليرانــي تلــك اإلحداثيــات التــي وضعــت فيهــا 
الكميــة المطلوبــة، وبــدوره هــو كان قــد أرســلها 
لمتهــم  الشــرطة  مــن  وإشــراف  مســمع  تحــت 
آســيوي؛ حتــى يســتخرجها من المــكان المحدد 
له ســلفا، والذي تم تعقبه ومن معه -آســيويين- 
وتــم  البانــوش،  رســو  مــكان  وصولهــم  لحيــن 
تعقب الشــحنة وهي بحوزتهم في ســيارة، فتم 

ضبطهم وما معهم من مخدرات. 
وضبط أفراد الشــرطة بحوزة المتهمين العشرة 
كميــة كبيرة مــن المبالغ من عمات مختلفة من 
الدينــار البحرينــي والريال الســعودي والتومان 

اإليراني.

الشيوبة والمخدرات المضبوطة بحوزتهم

استدعاء الشهود بواقعة عصابة “شيوبة” للمخدرات
عــامــا  82 ــا  ــره ــاص ــن ع أكــبــر  ــغ  ــل ــب وي ــة  ــي ــوق ــس ال قــيــمــتــهــا  ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  1.6

طالــب موظــف لــدى إدارة شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامة من المحكمــة الكبرى 
المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( بــأن تعــدل تاريــخ والدتــه ليكــون أكبــر بـــ10 أشــهر 
بسجالت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي مما تم تحديده إليه عند دخوله للوظيفة في 
العام 1985، بعدما رفضت الهيئة طلبه، ورفضت المحكمة دعواه وألزمته بمصروفاتها؛ 
وذلــك ألنــه لــم يحدد تاريــخ ميالده عندما التحــق بالوظيفة، فتم وضــع تاريخ أول يوم 
فــي الشــهر الــذي انضــم به للعمــل لدى اإلدارة بســنة ميــالده، خصوًصــا أن تقدير تاريخ 
ا ترتبط به جهة اإلدارة وعلى أساســه يســتقر  الميــالد أثنــاء شــغل الوظيفــة يعتبر نهائيًّ
الوضــع القانونــي للمدعــي علــى نحــو قاطع منذ دخولــه الخدمة وطوال مــدة بقائه فيها 

وفي مسائل التقاعد بعدها.

 وقالــت المحكمة إن وقائــع الدعوى تتمثل 
فيمــا ذكــره المدعــي بأنــه مــن مواليــد 19 
فبراير 1964، وصدر حكم لصالحه بإصدار 
شــهادة مياد بذات التاريخ، إال أن المدعى 
عليهــا -الهيئــة العامة للتأميــن االجتماعي- 
ترفــض تعديــل عمــره بســجاتها الرســمية 
وفًقــا للثابــت بشــهادة ميــاده، ممــا حدا به 

إلــى إقامــة دعــواه الماثلــة للحكم لــه بإلزام 
الهيئــة العامــة للتأمين االجتماعــي بتعديل 
الرســمية  ســجاتها  فــي  ميــاده  تاريــخ 

ليكون 19 فبراير 1964.
وقّدمــت الهيئــة نســخة مــن بطاقة خضوع 
المدعي للتقاعد، ونســخة من جواز ســفره، 
ــن موظًفا بــإدارة الهجرة  ومــا يثبــت أنه عيِّ

 ،1985 ديســمبر   21 بتاريــخ  والجــوازات 
وقّدم إلثبات ســنه جواز سفره، والثابت به 
أنه من مواليد عام 1964، ولم يحدد عمره 
باليــوم والشــهر، وبنــاًء عليه تم تقدير ســن 
المدعي لدى التأمينات باعتباره من مواليد 

1 ديسمبر  1964.
وقــّررت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أنــه 
وفقــا للمــادة األولــى من قــرار وزيــر المالية 
واالقتصــاد الوطنــي رقــم )2( لســنة 1985 
بشــأن تحديــد عمر الموظف أو المســتخدم 
 )13( رقــم  القانــون  ألحــكام  الخاضــع 
بتنظيــم معاشــات ومكافــآت   1975 لســنة 
التقاعــد والمــادة الثانيــة مــن القــرار ذاتــه 
فــإن ســن الموظــف يثبــت بشــهادة الميــاد 
بحكــم  أو  منهــا  الرســمي  المســتخرج  أو 
وجــود  عــدم  حالــة  وفــي  نهائــي  قضائــي 
الموظــف  عمــر  فيثبــت  المســتندات  تلــك 
بالثابت بجواز الســفر أو البطاقة الســكانية 
الشــخصية، فــإن لــم يكــن للموظــف جــواز 

ســفر أو بطاقــة ســكانية شــخصية، يثبــت 
ســنه بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة، 
الموظــف  عمــر  تحديــد  عــدم  حالــة  وفــي 
المســتندات،  مــن  أي  فــي  والشــهر  باليــوم 
سالفة الذكر، يعتبر تاريخ مياده من اليوم 
األول من الشهر الذي التحق فيه بالخدمة.
 وبينــت أن المســتقر عليــه هــو أن تحديــد 
التوظيــف  مســائل  فــي  الموظــف  ســن 
والمعاشــات يتصــل اتصــاالً وثيًقــا بحقــوق 
الموظــف وواجباتــه، وبالتالــي فإنــه متــى 
تم تحديد هذه الســن بالطريق الذي رســمه 
القانونيــة  األوضــاع  اســتقرت  القانــون، 
علــى مقتضــاه وامتنــع على ذوي الشــأن أن 
ينازعــوا فيها عن طريــق المجادلة في تلك 
الســن، ومــن ثــم فمتــى قــدر ســن الموظــف 
بااللتجاء إلى إحدى الطرق المقررة قانوًنا، 
ــا وتمــت معاملــة  اعتبــر هــذا التقديــر نهائيًّ
الموظــف علــى أساســه فــي كل مــا يتصــل 
بهــذه المســألة مــن الشــؤون الوظيفيــة أو 

ينبنــي عليــه منــذ دخولــه الخدمــة وطــوال 
مدة بقائه فيها وفي مسائل التقاعد بعدها؛ 
إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط 
بــه جهة اإلدارة كمــا يرتبط به الموظف وال 
يصــح العــدول عنــه إلــى تقديــر آخــر حتى 
لــو ثبــت خطــؤه، كما لو قــّدم شــهادة مياد 
لــم  التقديــر  لــه واتضــح منهــا أن  مخالفــة 
يكن مطابًقا للحقيقة، إذ إن تقدير الســن ال 
يجــرى إال مرة واحــدة عند تعيين الموظف 
فــي الخدمــة وال يختلــف األمــر مــن بعدها، 
ومــن ثم فكل تقدير ســواه يجــري بعدئذ ال 

يعول عليه.
مــن  الثابــت  بــأن  القــول  إلــى  وانتهــت   
الهجــرة  بــإدارة  ُعيــن  المدعــى  أن  األوراق 
 ،1985 ديســمبر   21 بتاريــخ  والجــوازات 
وقــّدم إلثبــات ســنه جــواز ســفره والثابــت 
بــه أنــه مــن مواليــد عــام 1964، ولــم يحّدد 
عمره باليوم والشــهر، وبناًء عليه تم تقدير 
ســن المدعي لــدى المدعــى عليهــا باعتباره 

مــن مواليــد 1 ديســمبر 1964؛ عمــا بنــص 
المــادة الثانيــة مــن القــرار الــوزاري رقم )2( 
لسنة 1985 ومن ثم فإن هذا التقدير يعتبر 
ــا ترتبــط بــه جهــة اإلدارة كمــا يرتبــط  نهائيًّ
األمــر  يســتقر  أساســه  المدعــى وعلــى  بــه 
فــي شــأن المدعــى علــى نحو قاطــع يعامل 
وفًقــا لــه منذ دخولــه الخدمة وطــوال مدة 
بقائــه فيهــا وفي مســائل المعاشــات بعدها، 
األمر الذي تضحى الدعوى غير قائمة على 

أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.
 فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة برفــض 

دعوى الموظف، وألزمته بمصروفاتها . 

رفض دعوى موظف يطالب “التأمينات” بتعديل عمره

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أّيــدت 
أب  معاقبــة  األولــى  الجنائيــة 
بالحبــس ســنة واحــدة لتســببه في 
شــرطيين  قبضــة  مــن  ابنــه  فــرار 
واعتــداؤه  عليــه  للقبــض  حضــرا 
مدينــة  بمنطقــة  بالضــرب  عليهمــا 
أول  فيمــا حبســت محكمــة  حمــد، 
درجــة االبــن لمــدة 6 أشــهر إلهانته 
لهمــا. وكانــت النيابــة العامة أحالت 
الثانــي  المتهــم  وابنــه  المســتأنف 
للمحاكمــة علــى اعتبار أنهمــا ارتكبا 

اآلتي:
 أوالً: المتهــم األول “األب”: اعتــدى 
مــن  علــى ســامة جســم عضويــن 
قــوات األمــن العــام أثنــاء وبســبب 

تأديتهما لوظيفتهما.
أهــان  الثانــي:  المتهــم  ثانًيــا:   
الموظفين العموميين أثناء وبسبب 

تأديتهما ألعمال وظيفتهما.

وأثنــاء  أنــه  فــي  الواقعــة  وتتمثــل 
تواجــد المجني عليهما على واجب 
عملهمــا، توجها لمدينة حمد للقبض 
علــى أحد األشــخاص الصادر بحقه 

أمر بالقبض عليه.
ســيارة  شــاهدا  وصولهمــا  وعنــد   
متوقفــة بالقــرب مــن منــزل المتهم 
الثانــي وفيهــا شــخصان، فاشــتبها 
هــو  عليــه  القبــض  المطلــوب  بــأن 
أحدهما، وفي األثناء ترّجل المتهم 
الثانــي من الســيارة وفــّر هارًبا، مما 
المجنــي عليهمــا وقامــا  أثــار ريبــة 
اإلمســاك  مــن  وتمكنــا  بمطاردتــه 
بــه، إال أنــه اعتدى عليهمــا بالضرب 

والركل.
المســتأنف  حضــر  األثنــاء  وفــي   
“األب” واعتدى على ســامة جســم 
المجنــي عليهمــا ، مــا مّكــن المتهــم 

الثاني من الفرار.

سنة ألب تسّبب في فرار نجله المطلوب

عباس إبراهيم

لمدانين بحرق سور مدرسة بالدراز والشروع بحرق دورية
بســـبب ُبعـــد المســـافة لـــم تصـــل “المولوتوفـــات” إلـــى ســـيارة الشـــرطة 

رفضت محكمة االســتئناف العليا اســتئنافي مدانين بالشــروع في حرق دورية أمنية بمنطقة الدراز العام الماضي، والتســبب بحريق في ســور مدرسة، وأيدت معاقبتهما 
بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار.  وتشير األوراق إلى أن الجهات األمنية كانت تلقت بالغا، مفاده وجود تجمهر بجوار إحدى المدارس بمنطقة 
الــدراز، والتــي نشــب حريــق فــي ســورها، وإن الهــدف كان هــو حــرق دورية الشــرطة المتمركزة بمكان قريــب من المدرســة، وبالتحرك إلى مــكان الواقعة تــم التعامل مع 

المتجمهرين، وتم القبض على المستأنفين باإلضافة إلى 4 آخرين أحداث.

 وبالتحقيــق مع المقبــوض عليهما اعترفا 
آخريــن  برفقــة  بينهــم  فيهــا  اتفقــا  أنهمــا 
مراهقيــن تتــراوح أعمارهم بيــن 14 و15 
عاًمــا علــى تنظيــم تجمهــر بهدف إشــعال 
النار في دورية الشرطة المتمركزة بجوار 

المدرسة.
علــى  اتفقــوا  أنهمــا واألحــداث   وأضافــا 
التجمــع بيوم الواقعة في الســاعة 10:00 
بســيارته  األول  المتهــم  وحضــر  مســاء، 
وذهب لشــراء زجاجات مشروبات غازية 

بالبنزيــن،  وملئهــا  اســتخدامها  بهــدف 
وعقب ذلك تحركوا ناحية المدرسة.

أنهــم  بأقوالــه  الثانــي  المتهــم  وأوضــح 
بعدمــا أشــعلوا فتيــل النيــران بزجاجــات 
“المولوتــوف” اكتشــفوا أن المســافة بيــن 
ســور المدرســة ودوريــة الشــرطة بعيــدة، 
وأن الزجاجــات لــن تصــل إلــى الدوريــة، 
ورغــم ذلــك حاولوا، وبالفعــل لم تصل تل 
“المولوتوفــات” لدورية الشــرطة، وســقط 
بعضا منها على ســور المدرســة فاشتعلت 

النيران فيه بدالً من الدورية، والذ الجناة 
بالفــرار. وكانــت النيابــة العامــة أحالتهمــا 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهمــا بتاريــخ 20 

مارس 2018،
أوالً: اشــتركا برفقة آخرين بينهم أحداث 
في إشــعال حريق في ســور المدرسة بأن 
ســكبوا عليــه البترول وأشــعلوا النــار فيه 
تعريــض  بهــدف  إرهابــي  لغــرض  تنفيــذا 

حياة الناس للخطر.
فــي  أحــداث  وآخريــن  شــرعا  ثانًيــا: 

إشــعال حريــق عمــًدا فــي دوريــة شــرطة 
مملوكــة لــوزارة الداخليــة تنفيــذا لغــرض 
إرهابــي لتعريــض حيــاة النــاس وأموالهم 
ال  لســبب  الجريمــة  أثــر  وخــاب  للخطــر 
دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو عــدم وصــول 

الزجاجات الحارقة إلى السيارة.
تجمهــر  فــي  وآخريــن  اشــتركا  ثالًثــا: 
فــي مــكان عــام مؤلــف مــن أكثــر مــن 15 
شــخًصا الغرض منه اإلخال باألمن العام 
واستخدموا العنف لتحقيق ذلك الغرض.
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خليجي تزّوج إفريقية ويرفض االعتراف بابنتيه
المدعيـــة جلبـــت فيديـــو أثبـــت الـــزواج ووالـــد طفلتيها يقـــول هذا عيـــد ميالدي

قالت المحامية فاطمة الخضر إن المحكمة الشــرعية أثبتت بنّوة طفلتين “9 ســنوات وســنتين” 
مــن أم إفريقيــة ألب بحريني من أصل خليجي، والذي يرفض االعتراف بهما واســتخراج أوراق 
ثبوتية لهما أو اإلنفاق عليهم جميًعا، والذي عند عرض فيديو لزواجهما أمام المحكمة ادعى أنها 
حفلة عيد ميالده، لكن المحكمة قضت بإثبات زواجه من األم وأبوته للبنتين بعد إجراء اختبار 
الحمض النووي )DNA(، كما ألزمته باســتخراج األوراق الثبوتية لهما وبنفقة شــهرية فضالً عن 

بدل سكن لهم ووالدتهم، وأصبح إنكاره هباًء.

 وذكــرت أن المدعــى عليــه )خليجــي ويحمــل 
الجنســية البحرينيــة( يعمــل فــي وزارة الزراعة 
فــي باده، وكان قد تزوج من موكلتها المدعية 
فــي  زواج  عقــد  بموجــب  الجنســية(  )إفريقيــة 
يونيــو 2006، وأســكنها فــي البحريــن وأنجــب 
منهــا بنتيــن، األولــى 9 ســنوات واألخــرى تبلــغ 

مــن العمــر ســنتين فقــط، إال أن المدعــى عليــه 
أنكــر عاقته بالطفلتين وهجر والدتهما ورفض 
اإلنفــاق عليهــا أو علــى أبنائــه أو إصــدار أوراق 
ثبوتية لهما، حيث تخلفت األولى عن الدراســة 
بسبب رفضه استخراج تلك األوراق أو اإلنفاق 
اإلنفــاق  علــى  األم  قــدرة  لعــدم  نظــًرا  عليهــم، 

 80 فــي شــقة إيجارهــا  بنفســها كونهــا تســكن 
ديناًرا، دون أن يشمل ذلك مصروفات الكهرباء 

والماء خصوًصا أنها أجنبية.
 وأشــارت إلــى أنهــا رفعــت دعــوى إثبــات عقــد 
تصويــًرا  وقدمــت  ألبيهمــا،  والبنتيــن  الــزواج 
مســجاً بالفيديــو لحفــل زواجهمــا، والــذي عند 
عرضــه أمــام هيئــة المحكمة أنكر األب جلوســه 
بجانــب العــروس، مّدعًيــا أن ذلــك كان احتفــاالً 
بعيــد مياده.  وطالبــت المدعية بإلزام المدعى 
عليــه بنفقــة شــهرية مقدارهــا 50 دينــاًرا لــكل 

طفلة وببدل سكن 190 ديناًرا.
 وهــو مــا لــم تقتنــع بــه المحكمــة، والتــي أجرت 
اختبــاًرا لحمضــه النــووي والــذي ثبــت تطابــق 
إلــى  المحكمــة  فانتهــت  البنتيــن،  مــع  بصمتــه 

أبــّوة  وكذلــك  الــزواج  عقــد  بإثبــات  القضــاء 
باســتخراج  وألزمتــه  للبنتيــن،  عليــه  المدعــى 
األوراق الثبوتيــة لهمــا، كمــا ألزمتــه بــأن يــؤدي 
 150 بواقــع  شــهرية  نفقــة  والبنتيــن  لزوجتــه 
ديناًرا ومثلها كســوة للعيدين مرتين في السنة، 
وإلزامه ببدل ســكن بمبلغ 190 ديناًرا، والرسوم 

والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.
عليــه  وطعــن  الحكــم  بهــذا  األب  يقبــل  فلــم 
باالســتئناف، وطالبــت الخضــر المحكمــة بعــدم 
قبول اســتئنافه؛ وذلك نظًرا لســقوط الحق في 

االستئناف لرفعه بعد الميعاد.
بعــدم  المحكمــة  قضــت  األســباب  فلهــذه 
المســتأنف  وألزمــت  شــكاً،  االســتئناف  قبــول 

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
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المدعي لم يكتب 
تاريخ ميالده في 

استمارة انضمامه 
إلى العمل

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
األولــى فــي اســتئناف مــدان واحــد مــن 
هاربيــن،  منهــم   4 متهميــن،   6 أصــل 
و24   15 بيــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح 
عامــا، والمحكــوم عليهــم جميعا الســجن 
لمــدة 10 ســنين بعدمــا أخــذت محكمــة 
أول درجــة المتهميــن الُقّصــر بالظــروف 
المشــددة للعقوبــة إلدانتهــم بحــرق عــدد 
مــن اإلطــارات على شــارع عمــان ووضع 
عبــوة وهميــة، فأبلــغ عنهــم أحــد المــارة؛ 
بتخفيف عقوبته إلى الســجن 5 ســنوات 
المضبوطــات. مصــادرة  وأيــدت  فقــط، 

فــي  وكانــت محكمــة أول درجــة قالــت 
المتهميــن  كان  وإن  حكمهــا  أســباب 
مــن األول وحتــى والثالــث قــد جــاوزوا 
يتمــوا  ولــم  العمــر  مــن  عشــر  الخامســة 
الظــروف  تغلَّــب  أنهــا  إال  عشــر،  الثامنــة 
المشــددة بحقهــم عما بنــص المادة )77( 

من قانون العقوبات.
وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل 
وآخريــن  الســتة  المتهميــن  أن  فــي 
مجهولين وضعوا على شارع عمان عددا 
مــن اإلطارات وجســم غريــب، عبارة عن 
اسطوانة غاز خاصة بالمكيفات موصولة 
بأســاك كهربائية والصق، وأنهم أشــعلوا 

النار في تلك اإلطارات التي وضعوها.
وأســفرت التحريــات التــي أجراهــا رائــد 
مصــادره  طريــق  عــن  الداخليــة  بــوزارة 
ضمــن  مــن  المتهميــن  بــأن  الســرية 
المشــاركين بالواقعــة، فيمــا كان قــد ورد 
البــاغ مــن موظف بقــوة دفــاع البحرين 
وقــت  الواقعــة  مــكان  فــي  كان حاضــرا 

حصولها.
“المســتأنف”  األول  المتهــم  واعتــرف 
الواقعــة  ارتكــب  أنــه  عليــه  المقبــوض 

باالشتراك مع باقي المتهمين.

تخفيف عقوبة متهم بوضع قنبلة وهمية
محرر الشؤون المحلية
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5.2 % متوسط الفائدة على “الشخصية”.. وفي “العقارات” 6 %

2019 بــــمــــارس  مـــقـــارنـــة   %  3 ــاض  ــفـ ــخـ ــانـ بـ

حجم قروض البنوك لألفراد والشركات

ميزانيـــة الجهــاز المصرفي في أبريــــل

نمــت القــروض الشــخصية وقــروض قطــاع األعمــال بنهايــة أبريــل الماضي، في 
مؤشــر علــى اســتمرار طلــب التمويــات المصرفيــة لتغطيــة مشــتريات األفــراد 

وتمويل المؤسسات.

ــيــانــات مــصــرف الــبــحــريــن  ــرت ب ــهـ  وأظـ
ارتــفــاع   2019 أبــريــل  لــشــهــر  ــمــركــزي  ال
الرصيد القائم لقروض وتسهيالت قطاع 
9.7 مليار  ليبلغ  األفراد وقطاع األعمال 
دينار بالمقارنة مع 9 مليارات دينار في 
بنمو  أي  الماضي،  العام  الفترة من  ذات 

قدره 7.7 % على مستوى سنوي.
 وتأتي هذه البيانات اإليجابية في ظل 
نمو ربحية البنوك التجارية التي جاءت 
بفضل تحسن األداء التشغيلي وارتفاع 
بعد  المصرفية،  الفائدة  مــن  اإليــــرادات 
الفيدرالي  االحتياطي  البنك  استمر  أن 
رفع  األخــيــرة في  ــة  اآلون األميركي في 
األميركي  الــدوالر  على  الفائدة  معدالت 
ــرف الـــبـــحـــريـــن  ــصــ لـــيـــحـــذو حـــــــذوه مــ
للبنوك  أعلى  أرباًحا  يعني  ما  المركزي، 
على اإلقــراض في ظل عــدم وجــود أي 
الفائدة  مستويات  أن  على  مــؤشــرات 
المؤسسات  شهية  كبحت  قد  المرتفعة 

واألفراد على االقتراض.

القروض الشخصية

القروض  إجمالي  بلغ  التفاصيل،   وفي 
الشخصية المقدمة لقطاع األفراد نحو 
الماضي  أبــريــل  فــي  ديــنــار  مــلــيــار   4.2
الفترة  ذات  في  مليار   3.9 مع  مقارنة 
من العام السابق، وذلك بنمو قدره 7.6 

.%
والقروض  العقارية  القروض  وتشّكل   
ــبـــر الــتــســهــيــالت  بــضــمــان الــــراتــــب، أكـ
إذ  القيمة،  حيث  من  لــأفــراد  المقدمة 
بنهاية  الراتب  بضمان  القروض  بلغت 
والتسهيالت  دينار  مليار   1.32 أبريل 

العقارية نحو 1.85 مليار دينار.

قروض الشركات والفائدة

بنسبة  زادت  فقد  األعمال  أما قروض   
7.3 % على أســاس سنوي، وذلــك من 
دينار  مليار   5.1 إلــى  ديــنــار  مليار   4.7

بنهاية أبريل الماضي.

وبــلــغ مــتــوســط أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
الــراتــب  بــضــمــان  الشخصية  الــقــروض 
في  بــلــغــت  حــيــن  فـــي   % 5.18 نــحــو 
أمــا   ،% 6 قـــرابـــة  ــقـــارات  ــعـ الـ قــــروض 
بلغت  فقد  للشركات  التجارة  قــروض 

الفائدة 6.5 %.

تراجع الودائع

وفيما يتعلق بالودائع في مصارف التجزئة 
الجهاز  في  الــودائــع  تراجع  األرقــام  فتظهر 
 17.5 ــى  إل التجزئة  قــطــاع  فــي  المصرفي 
مع  مقارنة  الماضي  أبريل  في  دينار  مليار 
18.5 مليار دينار في ذات الفترة من العام 
السابق أي بنسبة تراجع بلغت 5.3 % على 

أساس سنوي.
الودائع لدى بنوك  التراجع في مقدار  وقاد 
غير  بعمالت  األجنبية  الــودائــع  الــتــجــزئــة، 
 6.4 من  تراجعت  التي  البحريني  الدينار 
مليار دينار في أبريل 2018 لتبلغ 4.5 مليار 
دينار في أبريل الماضي وذلك بنسبة 29.6 

% على أساس سنوي.

ــغــت الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــمـــوحـــدة لــلــجــهــاز  ــل ب
أبريل  شهر  حتى  بالبحرين  المصرفي 
ــاءات مــتــوافــرة(  ــصــ ــر إحــ ــ الــمــاضــي )آخـ
201.15 مليار دوالر، متراجعة عن الرقم 
والذي   ،2019 مــارس  شهر  في  المسجل 
بانخفاض  أي  دوالر،  مليار   207.3 بلغ 
الــمــيــزانــيــة  وتــشــكــل   ،%  2.97 نــســبــتــه 
)بحسب أرقام الفصل األول 2019( نحو 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %  549.3

للمملكة.
أن  إلــى  أبــريــل(  )شهر  البيانات  وأشـــارت 
مليار   61.1 بلغت  المحلية  المطلوبات 
 140 إلــى  األجنبية  وصلت  فيما  دوالر، 
المحلية،  الــمــوجــودات  أمــا  دوالر.  مليار 
واألجنبية  دوالر  مليار   66.5 فسجلت 
بيانات  وأظــهــرت  دوالر.  مليار   134.6
البحرين  مــصــرف  عــن  رســمــيــة صــــادرة 
المصرفي  الجهاز  ميزانية  أن  المركزي 
وصلت في الربع األول من العام الجاري 
كانت  أن  بعد  دوالر،  مليار   207.3 إلــى 

الرابع  الربع  192.6 مليار دوالر في  نحو 
من العام الماضي.

التجزئة  قطاع  مصارف  ميزانية  وبلغت 
33.7 مليار دينار، منها 19.9 مليار دينار 
دينار  مليار  و13.9  محلية  مــوجــودات 
دينار  مليار  و18.5  أجنبية  مــوجــودات 
ديــنــار  مــلــيــار  و15.2  محلية  مــطــلــوبــات 

مطلوبات أجنبية.
فــيــمــا بــلــغــت مــيــزانــيــة مـــصـــارف قــطــاع 
الجملة في نهاية شهر أبريل 111.4 مليار 
دوالر، منها 13.7 مليار دوالر موجودات 

موجودات  دوالر   مليار  و97.7  محلية 
مطلوبات  دوالر  مليار  و11.9  أجنبية 
مطلوبات  دوالر  مــلــيــار  و99.5  محلية 
الموحدة  الميزانية  وسجلت  أجنبية. 
لقطاع البنوك اإلسالمية في الشهر نفسه 
)أبريل( نحو 30 مليار دوالر للموجودات، 
منها 22.4 مليار دوالر موجودات محلية 
أجنبية،  مــوجــودات  دوالر   مليار  و7.7 
المحلية  المطلوبات  بلغت  والمطلوبات 
20.5 مليار دوالر مطلوبات محلية و9.6 

مليار دوالر مطلوبات أجنبية.

انخفاض الصادرات 
األلمانية إليران 50 %

تجارة  إن  ألمانية  أعمال  مجموعة  قالت 
الشركات األلمانية مع إيران تراجعت بحدة 
مع ازدياد حدة الضغوط االقتصادية على 
طهران. وقال مسؤول التجارة الخارجية 
فـــي رابـــطـــة غــــرف الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
األلــمــانــيــة، فــولــكــر تــريــيــر، إن الــصــادرات 
 50 بنسبة  انخفضت  إيــران  إلى  األلمانية 
% على أساس سنوي في الربع األول، في 
ألمانيا  إلــى  اإليرانية  الــصــادرات  أن  حين 
انخفضت نحو 42 %. وقال تريير إنه من 
بين 120 شركة ألمانية كانت ناشطة في 
60 شركة فقط في  إيــران، ال يــزال هناك 
البالد. وأضاف تريير “العقوبات األميركية 
تــؤثــر عــلــى الــعــالقــات االقــتــصــاديــة مثل 

الحظر الكامل ألن القطاع المالي يتأثر”.

دبي - العربية.نت

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن 
الـــعـــام”  أمـــس األحــد 
عــــــــنــــــــد مـــــســـــتـــــوى 
بارتفاع    1,410.32
نقطة   1.83 وقــــدره 
يوم  بإقفالـه  مـقارنـة 
الــخــمــيــس الــمــاضــي، 
في حين أقفل مؤشر 
اإلسالمـي  البحريـن 
عند مستوى 748.51  

بانخفاض  وقـدره  1.83 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق. و تداول الـمستثـمرون  
866.24 ألف سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها  234.62 ألف ديـنـار، تـم تنفيذها من 
خالل 40 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعامالتـهم على أسهم  قطاع الخدمات 
والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 157.65 ألف  ديـنـار أي ما نسبته 67.19% 
من القيـمة اإلجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 531.90 ألف  سهم ، تـم تنفيذها 
بـلغت قيـمة  الـمركـز األول إذ  24 صفقة. وجاءت شركة )بتلكو( في  من خالل 
إجـمـالـي  نسبته %57.58 من   ما  أي  ديـنـار  ألف   135.09 الـمتداولـة   أسهمها  
تنفيذها من  تـم   ، ألف سهم   407.90 الـمتداولـة وبكـمية قدرها   قيـمة األسهم 
خـالل 18 صفقة. أمـا الـمركـز الـثـاني فكـان لـالبنك األهلي المتحد بقيـمة قدرها  
18.06 ألف ديـنـار أي ما نسبته  %7.70 من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
وبكـمية قدرها 60.33 ألف سهم ، تـم تنفيذها مـن خـالل 3 صفقات.ثـم جاءت 
مجموعة جي اف اتش المالية  بقيـمة قدرهـا 15.12 ألف  ديـنـار أي ما نسبته 
%6.44 من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 164.01 ألف سهم 

، تـم تنفيذها من خالل 8  صفقات.

“البورصة” تربح 1.8 نقطة

المنامة - إنفستكورب المنامة - بيتك

ــورب، اتـــفـــاقـــيـــة نــهــائــيــة  ــكـ ــتـ ــسـ ــفـ أبــــــرم إنـ
كابيتال  “ميركوري  لالستحواذ على شركة 
ــــدة  ــرائ ــ ــات ال ــركـ ــشـ ــدى الـ ــ أدفــــــايــــــزرز”، إحــ
ــات الــخــاصــة  عــالــمــيــا فـــي مــجــال االكــتــتــاب
للمؤسسات.  االستثمارية  واالســتــشــارات 
“ميركوري”  ستواصل  الصفقة،  إطــار  وفي 
فريق  قيادة  تحت  مستقلة  كشركة  العمل 
إدارتها الحالي. ولم يتم الكشف عن شروط 
المتوقع  من  التي  وتفاصيلها  الصفقة  هذه 
بعد   2019 من  الثالث  الربع  خالل  إتمامها 

الحصول على الموافقات الرقابية.
على   2003 الـــعـــام  “مـــيـــركـــوري”  تــأســســت 
يــد كــٍل مــن مايكل ريــكــيــاردي، آالن بــاردي 
اكتتابات  صفقات  وأتــمــت  ــان،  كـ ــريــك  وإن
خاصة لجمع رؤوس األموال لعمالئها بقيمة 
اليوم  وترتبط  دوالر.  مليار   170 تتجاوز 
بعالقات متينة مع أكثر من 2500 مستثمر 
العالم.  أنحاء  مختلف  من  مؤسسات  في 
تقديم  في  واسعة  بخبرة  الشركة  وتتمتع 

المباشرة  للصفقات  االستشارية  الخدمات 
ــارات والـــمـــشـــاريـــع الــمــشــتــركــة  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
ــى تقديم  والــصــفــقــات الــثــانــويــة، إضــافــة إل

الخدمات االستشارية للمستثمرين. 
التنفيذي  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــال  وقــ
“يتماشى  الــعــارضــي  محمد  إلنفستكورب 
إستراتيجيتنا  مع  ميركوري  في  استثمارنا 
البعيدة المدى لزيادة حجم أصولنا المدارة 
الــمــتــمــثــلــة فـــي تلبية  الــرئــيــســة  ومــهــمــتــنــا 
أنحاء  جميع  في  المستثمرين  احتياجات 
أفضل  إلــى  الوصول  من  وتمكينهم  العالم 

فرص االستثمارات البديلة المجزية”. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، الشريك 
“ميركوري”،  لـ  المشارك  والمؤسس  اإلداري 
مع  الشراكة  هــذه  “تمثل  ريكياردي  مايكل 
على  قويا  تأكيدا  مرموقة  مالية  مؤسسة 
وتلبية  بالتميز  الــراســخ  مــيــركــوري  الــتــزام 
إنفستكورب  وليس  عمالئها.  احتياجات 
عــدة  مــنــذ  تجمعنا  حــيــث  عــلــيــنــا،  بــغــريــب 

سنوات عالقة وطيدة مع فريق عمله، ونرى 
فيه الشريك المناسب الذي يمكننا التعاون 
بحماسة  ونتطلع  قــدراتــنــا.  لتوسيع  مــعــه 
أهمية خاصة  من  الشراكة  هذه  تحمله  لما 
لمنصة ميركوري لتعهيد إدارة االستثمارات 
األصــول  مــديــري  مــع  الــراســخــة  وشراكاتها 

اآلخرين والمكاتب العائلية”.

ذو  عقــاري  تمويــل  تقديــم  عــن  الكويتي–البحريــن،  التمويــل  بيــت  أعلــن 
تســهيات خاصــة للراغبيــن بشــراء منــزل األحــام فــي مشــروع البــارح، 
وهــو مجمــع ســكني راق يقــع فــي الجانب الغربي مــن مدينة ديــار المحرق. 
وســيحظى الزبائــن بفرصــة امتــاك فيــا فاخرة مــن خال عــرض تمويلي 
عقــاري خــاص مــن بيتك-البحرين متوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية 
وذلــك لتيســير الدفعــات الشــهرية خــال فتــرة البنــاء لتكــون فــي متنــاول 
عمــاء بيتــك الكــرام. عاوة على ذلك، تــم تقليل الدفعــة المقدمة الى 3% 

من اجمالي قيمة العقار مع مرونة في فترات السداد تصل الى 25 عامًا.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــمــوعــة 
بيتك، صباح  في  لأفراد  المصرفية 
الزياني “يسرنا أن نوفر هذه الحلول 
عمالئنا  لتمكين  المناسبة  التمويلية 
الــكــرام مــن امــتــالك مــنــزل أحالمهم 
بــكــل ســهــولــة ويـــســـر. ويــشــمــل هــذا 
ــل “داريــــــن”  ــتــمــويــلــي فــل ــرض ال ــعـ الـ
البارح  مشروع  ضمن  من  و”سهيل” 
العرض  هــذا  يتماشى  حيث  الــرائــد. 
توفير  فــي  البنك  استراتيجية  مــع 

لدعم  المناسبة  التمويلية  الحلول 
المرخصة  العقاري  التطوير  مشاريع 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  قبل  من 

بمملكة البحرين”.
بــارز  بموقع  الــبــارح  مــشــروع  يتمّتع 
للخليج  مــنــاظــر خــالبــة  يــطــل عــلــى 
الرئيسة  الــمــائــيــة  ــاة  ــقــن وال الــعــربــي 
فــي مــديــنــة ديـــار الــمــحــرق. ويــقــّدم 
ــع خـــيـــارات  فــلــال ســكــنــيــة فــخــمــة مـ
األذواق  جــمــيــع  تــنــاســب  مــتــنــوعــة 

وقربها  البحرية  بواجهاتها  وتتميز 
البحر.  على  المطلة  المتنزهات  من 
مجموعة  الــمــشــروع  يــتــضــّمــن  كــمــا 
مــن الــمــرافــق والــتــســهــيــالت الــعــاّمــة 
المساحات  مــن  والــعــديــد  للمجتمع 
الخارجية الرائعة لتعزيز سبل راحة 

السكان.

محمد العارضي

2019 الثالــث  بالربــع  الصفقــة  إتمــام  المتوقــع  مــن  تقليــل الدفعــة المقدمة 3 % مــن إجمالي قيمــة العقار
إنفستكورب يستحوذ على “ميركوري”“بيتك” يطرح تمويل فلل في “البارح”
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9.7

201.1

مليــار دينــار

مليار دوالر

تراجع في الودائع 
األجنبية بنسبة 

% 29.6

صباح الزياني

مــع اقتــراب انتهــاء تــداوالت شــهر رمضــان مــن المتوقــع أن تشــهد بورصــات الخليــج أداًء متبايًنــا وســط ترقــب 
المستثمرين للمزيد من األنباء عن الحرب التجارية والتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى تطبيق نتائج مراجعة 
مؤشر “إم إس سي آي” لألسواق الناشئة، واتجاه األسواق العالمية والنفط اللذين سجا ارتفاًعا بنهاية األسبوع 

الماضي.

الماضي،  الخميس  جلسة  وبنهاية   
الخليج  بــورصــات  أغــلــب  تــراجــعــت 
ــة” مع  ــوديـ ــعـ ــسـ وفــــي مــقــدمــتــهــا “الـ
المراكز  لتخفيف  المستثمرين  اتجاه 

باألسهم الكبرى.
الفضيل  الــشــهــر  ــداوالت  ــ تـ وتــنــتــهــي 
بأغلب أسواق الخليج نهاية األسبوع 
ــاري وبـــأقـــصـــى تـــقـــديـــر مــطــلــع  ــجــ ــ ال
األسبوع المقبل، حيث أعلنت شركة 
)تـــداول(،  السعودية  المالية  السوق 
المبارك ستبدأ  الفطر  إجازة عيد  أن 
بنهاية تداول يوم الخميس 30 مايو 

الجاري على أن يستأنف التداول بعد 
اإلجازة يوم األحد 9 يونيو 2019.

ستانلي  مــورجــان  مؤسسة  وأعلنت 
آي  إم إس سي  األســواق  لمؤشرات 
فــي وقــت ســابــق أنــهــا ستضيف 30 
السعودية  األسهم  ســوق  من  شركة 

خالل المرحلة األولى.
آي”  ســـي  إس  “إم  مــراجــعــة  ــع  ومــ  
نــصــف الــســنــويــة ألســهــم اإلمـــــارات 
و”إعمار  مولز”  “إعمار  إبقاء  أظهرت 
القياسي  الــمــؤشــر  ضــمــن  للتطوير” 
كانت  التي  التوقعات  بذلك  لتخالف 

تشير في السابق لحذفها من المؤشر 
ذاتها، كما أبقت المؤسسة على عدم 
كما  األول”  “أبــوظــبــي  وزن  تغيير 
“دانة  شركة  وأضافت  متوقًعا.  كان 
آي”  “إم إس سي  غــاز” ضمن مؤشر 

للشركات الصغيرة.

انتظار المستثمرين

 وقال مدير إدارة األصول لدى شركة 
إن  الــمــالــيــة،  للخدمات  كـــورب  مينا 
األسواق  بها  منيت  التي  التراجعات 

ــوع  ــبـ ــي نـــهـــايـــة األسـ الــخــلــيــجــيــة فــ
الماضي كانت طبيعية وسط انتظار 
عوامل  لعدة  باألسهم  المستثمرين 

مهمة.
 وأشار طارق قاقيش إلى أن بعض 
القرارات السيادية األسبوع الماضي 
أعطت أسواق اإلمــارات على سبيل 
الــمــثــال نــوًعــا مــن الــتــقــاط األنــفــاس، 
بمنح  الـــقـــرارات  تــلــك  مــن  أن  مبيًنا 
ــمــة فــي الـــدولـــة وهــو  ــدائ اإلقـــامـــة ال
القرار الذي كان له آثار إيجابي على 
جلب  ثــم  ومــن  األســعــار  مستويات 

استثمارات جديدة.
األوضـــــــاع  هـــــــدوء  أن  وأضـــــــــاف   
الــجــيــوســيــاســة أســهــم فـــي ارتــيــاح 
يــؤخــر  أن  وتــــوّقــــع  ــن،  ــيـ ــداولـ ــتـ ــمـ الـ
األسبوع  هذا  قراراتهم  المستثمرين 
ــمــوجــة الــصــاعــدة  إلـــى أن تــتــأكــد ال

ــى  ــمــيــة إضـــافـــة إل ــعــال بــــاألســــواق ال
ــك بعد  تــوجــهــات أســعــار الــنــفــط وذلـ
أدلــى  الــتــي  المتفائلة  التصريحات 
بها الــرئــيــس األمــيــركــي عــن هــواوي 

واحتمالية حلحلة األزمة.
ــارق قــاقــيــش أن تــعــاود   وتــوقــع طــ
انتهاء  بعد  نشاطها  األسهم  أســواق 
مــوســم األعــيــاد مــن خــالل الــدخــول 
ــذي من  ــ األجــنــبــي والــمــؤســســاتــي ال
التعامالت  على  يسيطر  أن  المتوقع 
من  بــدعــم  المقبلة  الجلسات  خــالل 
ــمــغــريــة، حــالــة الــتــفــاؤل  ــار ال ــعـ األسـ
السائدة بعد قرارات حكومية السيما 

باإلمارات.

إقبال تاريخي

 وعلى ذات الصعيد، قال أحمد عقل 

إن  ــمــال  ال بــأســواق  الــمــالــي  المحلل 
مقدمتها  وفــي  الخليجية،  األســواق 
ــبــورصــة الــســعــوديــة واإلمــاراتــيــة  ال
والـــقـــطـــريـــة عــلــى مـــوعـــد مـــع أداء 
مستقر مائل لالرتفاع خالل األسبوع 
مع تطبيق مراجعتها على مؤشر إم 
التي  الناشئة  لأسواق  آي  سي  إس 

ظهرت مؤخًرا.
ــح إقــبــال بشكل تــاريــخــي من   ورّجـ
قبل المحافظ األجنبية على التداول 
الخليج  وأســواق  السعودي  بالسوق 
بذلك  السعودية  األسهم  دخــول  مع 
الــجــاري،  مايو  فــي  العالمي  المؤشر 
مؤكًدا أن الترقية التي حدثت لبعض 
على  كبير  دليل  الخليجية  األســهــم 
متانة  في  الدولية  المؤسسات  ثقة 
تلك األسهم وجاذبيتها للمستثمرين 

الدوليين.

دبي - مباشر

كيف ستنهي بورصات الخليج تداوالت رمضان؟

علي الفردان

زينب العكري
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اســتحوذ فينشــر كابيتــال بنــك، وهــو بنــك اســتثماري مقــره البحريــن، علــى حصــة مؤثــرة من توكيــات امتيــاز مقاهــي كاريبو 
كوفــي ومطاعــم فدركــرز فــي البحرين.  وكانت سلســلة مقاهي كاريبو كوفي قد افتتحت أول مقهى لهــا في البحرين في العام 
2007، وهي تضم اليوم 22 مقهى وتصنف بين أكبر ثاث ساســل مقاٍه عالمية في المملكة. وتتوزع مقاهي كاريبو في مواقع 
اســتراتيجية جيــدة فــي جميــع أنحاء البحريــن، وتقدم لزبائنها مشــروبات مميزة ذات نوعية عالية في أجــواء مريحة. وكانت 
فدركرز قد بدأت نشاطها في البحرين في العام 1995 بافتتاح أول مطعم من نوعه يتميز بأجوائه العائلية المريحة، وأصبحت 

تملك اليوم ستة مطاعم منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  وقــال   
ــنــك،  ــال ب ــتـ ــيـ ــابـ ــفــيــنــشــر كـ الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
متحمسون  “إنــنــا  جناحي  عبداللطيف 
ــى قــطــاع الــمــأكــوالت  لــدخــول الــبــنــك إلـ
والــمــشــروبــات فــي الــبــحــريــن مــن خــال 
أســـمـــاء تــجــاريــة شــهــيــرة مــثــل كــاريــبــو 
وفدركرز، خاصًة وأن القهوة تعتبر أكثر 
المشروبات استهاًكا في العالم بعد الماء 
معدالت  أســرع  المقاهي  تشهد  وحيث 
النمو في قطاع خدمات الطعام، كما أن 
بأسعارها  المتخصصة  العائلية  المطاعم 

أذواق  تلبي  فدركرز  كمطاعم  الميّسرة 
المريحة  ــواء  األجـ بين  وتجمع  الجميع 

والمذاق الطيب واألسعار المناسبة”.
 وأضاف “إننا ننظر بثقة إلى فرص النمو 
المستقبلية لهذا القطاع الذي يرتكز على 
على  المتزايد  واإلقــبــال  المحلي  الطلب 
البحرين كوجهة مفضلة للسياحة، حيث 
زائــر  مليون   12 المملكة  زوار  عــدد  بلغ 
مليون   960 أنفقوا   ،2018 العام  خــال 
والمأكوالت  السكن  على  غالبيتها  دينار، 
والــمــشــروبــات والــتــســوق والــتــرفــيــه )أي 

80 ديناًرا لكل سائح في اليوم(،  بمعدل 
وسيسهم النجاح المتواصل الذي يشهده 
نمو  في  والمشروبات  المأكوالت  قطاع 

الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين”.
2.5 مليون دوالر منذ   وقد تم استثمار 
توكيات  على  االســتــحــواذ  عملية  بــدء 
شبكة  لتوسعة  الــبــحــريــن  فــي  االمــتــيــاز 
كــاريــبــو كـــوفـــي بــافــتــتــاح ســبــعــة مــقــاٍه 
جديدة موزعة في ها بازا في الزنج، 
الرفاع،  للنساء في  الملكي  والمستشفى 
ــول في  ــنــى آركــابــيــتــا وأفـــنـــيـــوز مــ ومــب

بازا  وجــاردن  البحرين،  خليج  ضاحية 
ومجمع  مــول،  هيلز  والهملة  البديع،  في 

ذا ووك في الرفاع.
 وإلى جانب ذلك، ينوي فينشر كابيتال 
ــشــريــك الــمــؤســس اســتــثــمــار 5  بــنــك وال
تــوكــيــات  مــايــيــن دوالر إضــافــيــة فــي 

امــتــيــاز كــاريــبــو كــوفــي وفــدركــرز خال 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة لــتــجــديــد  الـــسـ
وتــحــديــث بــعــض مــن مــطــاعــم فــدركــرز 
األقــــــدم  وافـــتـــتـــاح مــطــعــمــيــن فـــدركـــرز 
باإلضافة  والمحرق،  ســار  في  جديدين 
إلـــى افــتــتــاح عـــدة أكــشــاك لــكــاريــبــو في 
المقاهي  مــن  وعــدد  المزدحمة  المباني 

التي تقدم خدمة “الطلب من السيارة”.
وأشار جناحي إلى “أن صفقة االستحواذ 
كابيتال  لفينشر  استثمار  رابــع  هي  هذه 
المأكوالت  اليوم في قطاعي  بنك حتى 
في  الغذائية  والــزراعــات  والــمــشــروبــات 

إفريقيا  األوســط وشمال  الشرق  منطقة 
وتركيا، مستفيًدا من الدرجة العالية من 
المعرفة والدراية التي اكتسبها في هذين 
القطاعين منذ 2011، وتشمل محفظتنا، 
إنتاج  أوبا مكارنة، شركة  االستثمار في 
والتي  تركيا  واألكبر في  األولــى  الباستا 
للباستا  منتجة  شركة  أكبر  ثاني  تعتبر 
منتج  أكبر  وشركة جوكنور،  العالم؛  في 
الــمــركــزة في  الــفــواكــه  لعصائر  ومــصــدر 
استثمار  وهــي  توبسو،  وشــركــة  تركيا؛ 
10 مايين  أراٍض زراعية مساحتها  في 
متر مربع في تركيا تضم أكثر من مليون 

شجرة فاكهة عضوية”.
وأضــــاف “إن الــبــنــك يــســعــى أيــًضــا إلــى 
توظيف استثمارات جديدة مجزية في 
المأكوالت  قطاعي  فــي  أخــرى  مــجــاالت 
في  الغذائية  والــزراعــات  والــمــشــروبــات 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
استثماراته  محفظة  وتنويع  وتوسعة 

النامية”.

المنامة - فينشر كابيتال بنك

“فينشر كابيتال” يستحوذ على حصة أغلبية في “كاريبو وفدركرز”
الــبــحــريــن فـــي  جـــديـــدة  مـــقـــاٍه   7 فـــي  ــار  ــم ــث ــت االس حــجــم  دوالر  ــيــون  مــل  2.5

“اإلثمار” يدّشن أول شبكة صراف آلي للدفع بالبصمة
ــة ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـــــــــزء مـــــــن مـــــــــبـــــــــادرات الـ

دّشــن بنــك اإلثمــار، أول شــبكة صــراف آلــي بنظــام الدفــع بالبصمة فــي المنطقة، حيث قــام البنــك بتحديث جميع 
أجهزة الصراف اآللي البالغ عددهم 43 جهاًزا بقارئ بصمة مطّور بعد استكمال المرحلة التجريبية لهذه الخاصية 

الجديدة اآلمنة واألولى من نوعها. 

 وكان رئيس الوزراء صاحب السمو 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
ــن بــتــاريــخ 12 مـــارس  ــ خــلــيــفــة، دّش
بالبصمة  للدفع  إيــزي  شبكة   ،2019
بــنــك  أول  ــار  ــ ــمـ ــ اإلثـ بـــنـــك  ــيــصــبــح  ل
وقــال  المنطقة.  فــي  الخدمة  يــقــدم 
الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار أحمد 
هذه  أنتهز  أن  “يسرني  عبدالرحيم 
الفرصة ألعّبر مرة أخرى عن عميق 
شكري لصاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  خليفة،  آل  بن سلمان  خليفة 
للقطاع  ســمــوه  دعــم  على  ــوزراء،  ــ الـ
الــمــصــرفــي والــمــالــي فـــي الــبــحــريــن 
المتميزة  المبادرة  وهذه  عام  بشكل 

ــي  ــتـ ــوص، والـ ــصــ ــخــ ــ ــه ال ــ ــى وجــ ــلـ عـ
البحرين  مكانة  تعزيز  في  ستسهم 
للصيرفة في  رئيسي  كمركز  الرائدة 

المنطقة”.
 وقــد تم اإلعــان عن هــذه المبادرة 
الرائدة ألول مرة في سبتمبر الماضي 
إيزي  وشركة  اإلثمار  بنك  قام  حين 
لــلــخــدمــات الــمــالــيــة بــكــشــف الــنــقــاب 
شبكة  أول  إلطــــاق  خــطــطــهــم  عـــن 
بدعم  المنطقة  فــي  بالبصمة  دفـــع 
لتقديم  “تمكين”  العمل  صندوق  من 
خـــدمـــة جـــديـــدة وفـــعـــالـــة لــلــعــمــاء 
العديد  إجـــراء  خالها  مــن  يمكنهم 
من معاماتهم المالية. ويعد تدشين 

آلي  اإلثمار ألول شبكة صراف  بنك 
مــبــادرات  مــن  جـــزًءا  البصمة  بنظام 
التزام  مــع  وتماشًيا  الرقمية  البنك 

البنك بالتركيز على خدمة العماء. 
المبادرة  “أن  عبدالرحيم  وأضـــاف   
ــذي  ــم الـــمـــالـــي الـ ــدعـ ــي نــتــيــجــة الـ هـ
مصرف  مــن  بــدعــم  تمكين  قــدمــتــه 
التنمية  ومجلس  المركزي  البحرين 
به  نفخر  اإلنجاز  وهذا  االقتصادية، 
جميًعا ولم يكن تحقيقه ممكًنا دون 

دعمهم وتوجيهاتهم”. 
 بــعــد تــدشــيــن هـــذه الــخــدمــة، فــإن 
ــوا  ــــن يــكــون ــاء بـــنـــك اإلثــــمــــار ل ــمـ عـ
فـــي حــاجــة الســتــخــدام بــطــاقــاتــهــم 

المصرفية لدى أجهزة الصرافة اآللية 
التابعة للبنك، حيث يمكنهم بسهولة 
استخدام بصماتهم مع إدخال الرقم 
إلتمام  البطاقات  عن  عوًضا  السري 
ــيــة. وتـــوفـــر هــذه  ــمــال ــمــعــامــات ال ال
أماًنا  وأكــثــر  أسهل  طريقة  الخدمة 

من أي وقت مضى إلنجاز المعامات 
المصرفية. 

ــذه الـــخـــدمـــة ألول  ــدام هــ ــخـ ــتـ والسـ
ــرة، يــجــب عــلــى الــعــمــاء تسجيل  مـ
بصماتهم لدى أقرب فرع. وتستغرق 
الخدمة والتي  التسجيل في  عملية 
تتم لمرة واحدة بضع دقائق وتسمح 
لــلــعــمــيــل بــاســتــخــدام الــخــدمــة في 

الحال.
واســتــطــرد عــبــدالــرحــيــم قـــائـــاً:” إن 
شبكة الدفع بالبصمة الجديدة تسمح 
بطريقة  البنك  مع  بالتعامل  للعماء 
ــًا وأســهــل بــصــورة كبيرة.  أكــثــر أمــان
ويفتح ذلك الباب لعالم جديد ومثير 
تشمل في  قد  والتي  التطورات  من 

المستقبل أجهزة نقاط البيع”.

أحمد عبدالرحيم

المنامة - بنك اإلثمار

قــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري إن ميزانية 2019 هي بداية ”طريــق طويل“، وتظهر أن لبنان مصر علــى معالجة الهدر 
في القطاع العام.

انتهاء  بعد  الحريري  تصريحات  جــاءت 
بشأن  مــطــولــة  مــفــاوضــات  مــن  حكومته 
ــقـــت عليها  الـــتـــي وافـ ــيــة  ــمــيــزان ال خــطــة 
العجز  وتخفض  الجمعة،  يــوم  الحكومة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   % 7.5 إلى 
إلــى  ويــنــظــر   .2018 فـــي   %  11.5 مـــن 
الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم 
الحكومة على تدشين إصاحات تأجلت 

لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.
وقال الحريري على مأدبة إفطار رمضاني 
”موازنة 2019، ليست نهاية المطاف. هذه 
أن  قررنا  طويل،  لطريق  بداية  الموازنة 
اللبناني  االقتصاد  فيه، حتى يصل  نسير 
المتضخم  العام  األمــان“. والقطاع  بر  إلى 
في لبنان هو أكبر بنود اإلنفاق الحكومي، 
 150 يــعــادل نحو  عــام  ديــن  يليه خــدمــة 

اإلجــمــالــي، وهــو  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %
العالم.  في  العام  الدين  أعباء  أكبر  أحــد 
ــحــكــومــة، الــتــي تــضــم كل  واجــتــمــعــت ال
لبنان  فــي  الرئيسة  السياسية  ــزاب  األحــ
تقريبا، 19 مرة إلقرار ميزانية 2019، لكن 
الحريري قال إن ميزانية 2020 ”لن تأخذ 
أن  نريد  بتنا نعرف ماذا  الوقت؛ ألن  هذا 

نفعل“.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن الواليات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة، 
وهو طلب تعتبره بكين “غزًوا” لسيادتها االقتصادية.

التجارية  الــتــوتــرات  حــدة  وتصاعدت   
بين واشنطن وبكين في وقت سابق من 
الرئيس  إدارة  اتهام  بعد  الجاري  الشهر 
األميركي دونالد ترمب الصين بالتراجع 
تغييرات  بإجراء  السابقة  وعودها  عن 

هيكلية في ممارساتها االقتصادية.
 ومع توقف المحادثات التجارية يبدو 
أن كا الجانبين يتمسك بموقفه. ونفت 

ولكنها  وعــودهــا  عــن  تراجعها  الصين 
ــنـــازالت بــشــأن  ــهــا لـــن تــقــدم تـ ــدت أن أكــ
مصالحها  عن  للدفاع  مبدئية”  “قضايا 
األساسية على الرغم من عدم إعطائها 

تفاصيل كاملة.
“الحكومة  تعليق  في  شينخوا  وقالت   
ــــة  ــاول ــــى طــ ــل ــة قــــدمــــت عــ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي األمــ
ــب  ــمــطــال ــفــــاوضــــات عــــــــدًدا مــــن ال ــمــ ــ ال

من  الحد  بينها  من  للصين  المتغطرسة 
نمو المشروعات المملوكة للدولة”.

 ويقول محللون وجماعات تجارية إن 
المؤسسات المملوكة للدولة في الصين 
ال تحظى فقط بدعم صريح وإنما أيًضا 
بمزايا خفية مثل الضمانات الحكومية 
المخفضة  والــفــوائــد  للديون  الضمنية 

للقروض المصرفية.

بكين: “غزو” اقتصادي أميركي للصينلبنان يعتزم معالجة الهدر بالقطاع العام
بكين - رويترزبيروت - رويترز

عبداللطيف جناحي

بكين - بنا

قالت شركة صناعة السيارات “كرايسلر” إنها استدعت 471 سيارة مستوردة 
مــن الســوق الصينيــة لعيــوب فــي التحكــم بالتوجيــه، بحســب وكالــة اإلنبــاء 

“شينخوا”.

لتنظيم  ــة  ــدولـ الـ مــصــلــحــة  ــرت  ــ وذكـ  
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــي بـــيـــان عـ ــوق فــ ــســ ــ ال
سيشمل  االســتــدعــاء  أن  اإللكتروني 
المصنعة  “باسيفيكا”  طــرازات  بعض 

و28   2017 نــوفــمــبــر  أول  ــيــن  ب
فبراير 2018.

وبــحــســب الــبــيــان فــإن 
مسامير رأس ذراع 
الــتــحــكــم األمــامــيــة 

الـــيـــمـــنـــى الــســفــلــي 
عن  تنفصل  أن  يمكن 

مــفــاصــل الــتــوجــيــه، ما 
يفقد السائق التحكم في 

التصادم.  خطر  من  ويزيد  التوجيه 
األضـــرار  بفحص  الــشــركــة  وســتــقــوم 
في مفاصل التوجيه األمامية اليمنى 
واستبدالها  السفلى  التحكم  وأذرع 

إذا اقتضت الحاجة.
ــة  ــركـ ــشـ ــزم الـ ــتــ ــعــ ــ ــا ت ــمــ كــ
مسامير  اســتــبــدال 
مفصل  تــثــبــيــت 
الــتــحــكــم  ذراع 
اليمنى  األمــامــيــة 
بمسامير  الــســفــلــى 

أكبر للعماء مجاًنا.

كرايسلر تستدعي 471 سيارة “منظمات التدريب” تستعرض أهمية التحول الرقمي
خــال مؤتمــر يعقد فــي ســراييفو مــا بيــن 24 - 26 يونيو

ــر84 “ التــحــاد  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــيــســة “الـ تــســتــعــد رئ
ــب والـــتـــطـــويـــر ســانــيــا  ــدريـ ــتـ مــنــظــمــات الـ
مــيــوجــفــيــج الســتــقــبــال الـــوفـــود الــقــادمــة 
للمشاركة  ســرايــيــفــو  البوسنية  للعاصمة 
من  الفترة  في  سُيعقد  الــذي  المؤتمر  في 
جمعية  2019.وستترأس  يونيو   26  –  24
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
الوفد البحريني المشارك في المؤتمر وهي 
الترتيبات  كافة  على  بالعمل  حالًيا  تقوم 

والتجهيزات.
أحمد  الجمعية  إدارة  رئيس مجلس  وقال 
األعــضــاء  أهــم  مــن  الجمعية  “ُتــعــد  عطية 
IF� الــتــدريــب  لمنظمات  الــدولــي  )االتــحــاد 

TDO( وهي تحرص على المشاركة سنوًيا 

بوفد رفيع المستوى خال مؤتمراتها التي 
ُتعقد في مختلف دول العالم”.

“يأتي  ميوجفيج  قــالــت  المؤتمر،  وحـــول 
الرقمي  الــتــحــول  عصر  فــي  المؤتمر  هــذا 
والصناعات  القطاعات  جميع  تواكبه  الذي 
ــعــالــم. حــيــث سيركز  ــحــاء ال فــي جــمــيــع أن
ــذا الــتــحــول لــلــمــؤســســات  عــلــى أهــمــيــة هــ
وكيف سيصقل مهن ومهام كثيرة متعلقة 
حيث  الــبــشــريــة.  الـــمـــوارد  وتنمية  بــــإدارة 
على  انعقاده  أيــام  خــال  المؤتمر  سُيركز 
خــال  ستنعكس  رئيسية  مــحــاور  أربــعــة 
النقاش.  المطروحة وحلقات  العمل  أوراق 
تنمية  الـــرقـــمـــي،  الــتــحــول  أهــمــيــة  ــي  وهــ
المطلوبة  المواهب  القرار،  وُصناع  القادة 

وتسخير  المؤسسية،  األهــــداف  لتحقيق 
للنهوض  االبتكار  وأدوات  المبدعة  العقول 

بالمؤسسات”. 
وأضافت ميوجفيج “يسعدنا أن نستضيف 
الهام  المؤتمر  هذا  والهرسك  البوسنة  في 
الذي سيجذب عدد كبير من المتخصصين 
والمهتمين في مجال إدارة وتنمية الموارد 
دول  أو  البلقان  دول  إقليم  فــي  البشرية 
هامة  مواضيع  يناقش  أنــه  حيث  ــا،  أوروبـ
بالرقمنة  يتعلق  فيما  خــصــوًصــا  ودارجــــة 
والذكاء االصطناعي وكيف يمكن أن تعزز 
وإدارة  تنمية  مهمة  الــخــاصــيــتــان  هــاتــان 
المهن  مستقبل  وصــقــل  البشرية  ــمــوارد  ال
أكثر  المؤتمر  بها”. وسيشارك في  المتعلقة 
من 25 متحدث وخبير دولي من مختلف 

دول العالم ومن بينها البحرين.

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

سانيا ميوجفيج
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موقع ممتاز

سـعـر ممتاز

مساحة ممتازة

خدمات متوفرة

مداخلمباشرة

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

20300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

47300.319 61,416 

49300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

73300.319 61,416 

74300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

148360.320 77,565 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

17433819 69,126 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 
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مطلوب على وجه السرعة سجل 
نش���اط  للبي���ع  س���ياحى  تج���ارى 
مكاتب الس���فر والس���ياحة شرط 
يك���ون مفع���ل م���ن 5 س���نوات او 

اكثر  االتصال على 66969400

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها الس���يدة عبير رياض 
محمود مطر المالكة ل� مقارالت قصور االندلس )مؤسس���ة فردية( المس���جلة بموجب القيد رقم 83034، 
طالبا تحويل مؤسس���ة فردية  إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 10٫000 االف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سامية عيد فرحات حجازي

2. محمد ياسر محمد علي فستق
3. يمن محمد صبحي طباخ

4. محمد مؤيد محمد ياسر فستق
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة مقاوالت قصور االندلس ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليه 

الس���ادة مور س���تيفيتز تضامن مهنية متخصصة نيابة عن الش���ركاء في شركة 

دب���ي س���ليب سيس���تمز ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 60206، طالبين 

تحوي���ل  الش���كل القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إل���ى ش���ركة الش���خص الواح���د 

برأسمال وقدره 20000 عشرين الف دينار بحريني، لتصبح مملوكة من شركة 

دبي لصناعة االثاث ش.د.م.م )شركة امارتية(

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية  
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 83034 

 تاريخ: 23/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )67952( لسنة 2019

بشأن تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة  
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 60206 

 تاريخ: 23/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )59668( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة  فيو لالثاث ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ميتالوك إنجنيرنج ش.ش.و ولمالكها سفيان عدنان محمد الجعفري

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ فاطم���ة جميل يوس���ف احم���د الغناه باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة  
فيو لالثاث ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مسئولية محدودة  بموجب القيد رقم 
99209، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 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/ جم���ال محم���د صال���ح عبد الحس���ين عب���دهللا املي���ح  باعتب���اره المصفي 
القانون���ي لش���ركة ميتال���وك إنجنيرن���ج ش.ش.و ولمالكها س���فيان عدن���ان محمد 
الجعف���ري المس���جلة كش���ركة الش���خص الواح���د  بموج���ب القيد رق���م 1-98721، 
طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

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

اصح���اب الش���ركة  المذك���ورة المس���جلة بموجب القي���د رق���م 72659، طالب تغيير 

مدين���ة الطع���ام ذ.م.م ال���ى ف���ود س���تي ذ.م.م فعلى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم 

باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر 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 خدمات محمود نوح للس���يارات ذ.م.م المس���جلة بموجب 

القيد رقم 29855، طالبين تغيير االس���م التجاري لش���ركة من خدمات محمود نوح 

للسيارات ذ.م.م الى اسم المجموعة محمود ال نوح للمقاوالت ذ.م.م

 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن وضعها بيع أرض إستثمارية بالمزاد 

العلن���ي وذلك بموجب مل���ف التنفيذ رق���م  04/2011/6450/3 للعقار 

الكائن في منطقة ضاحية الس���يف، المقدم���ة رقم 2008/8882، رقم 

العقار 03251264، رقم الوثيقة 133775، نوع العقار أرض/862 متر 

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

األربع���اء المواف���ق 12/06/2019، في تمام الس���اعة التاس���عة صباحًا 

)AM)9:00 ، موق���ع المزايدة ف���ي قاعة محكمة التنفيذ الرابعة بمبنى 

وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية.

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

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

على نقال رقم 3650-4499 أو رقم مكتب 1729-2827، أو مراجعة 

إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف في أوقات 

الدوام الرسمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 04/2011/6450/3، 

أو بالحضور الش���خصي لقاع���ة المحكمة المذكور أع���اله في التاريخ 

والساعة المحددة أعاله.

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

بشأن تغيير  اسم مدينة الطعام ذ.م.م

القيد: 72659 

 تاريخ: 8/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )70210( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة خدمات محمود نوح للسيارات ذ.م.م

القيد: 2-29855 

 تاريخ: 23/5/2019

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني

26/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-72507( طلب رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا الس���ادة صالح محم���د عبدالرحمن حس���ين الصباغ الرقم الش���خصي 
700804595 تحوي���ل المح���الت التج���اري التالي���ة الى الس���ادة / زينة حس���ن نور 

عيتاني الرقم الشخصي 741210185 
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
27720

الفرع
8

االسم التجاري
معامالتك لتخليص المعامالت
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22/5/2019
)CR2019-70769( اعالن رقم
تنازل أوبيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا النعلن ادناه: مليحة حسن ابراهيم الجشي تحويل المحالت التجاري 
التالية الى السيد / حسين احمد حسن علي 

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
84408-2

االسم التجاري
بوابة الجزيرة لكي المالبس
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تدمير “درون” أطلقها 
الحوثيون باتجاه جازان

 أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس األحد، أن قوات الدفاع 

الجوي الملكي السعودي اعترضت 
وأسقطت طائرة مسيرة )درون( معادية 

تحمل متفجرات أطلقتها المليشيات 
الحوثية اإلرهابية باتجاه مطار الملك 
عبدهللا بجازان. وفق ما نقلت وكالة 

األنباء السعودية )واس(. وصرح المتحدث 
الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن 

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط 

طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها 
المليشيا الحوثية اإلرهابية محاولة 

استهداف المطار.

ظريــف: اقترحنــا اتفاقيــة عــدم اعتــداء مــع دول الخليــج

العراق يتوسط بين إيران وأميركا

شــدد وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف الذي وصل بغداد، الســبت، في زيارة تســتمر 3 أيام، يلتقي خاللها المســؤولين العراقيين، على أن إيران لم تنتهك 
االتفــاق النــووي. ونقــل التلفزيــون العراقــي عــن ظريــف قولــه، أمس األحد، خــالل لقائه نظيــره العراقــي، إن “التصرفات األميركيــة تناقض قرار مجلس األمن بشــأن 

استخدام القوة”، في إشارة إلى إرسال الواليات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، من حامالت طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين.

كمــا أكد ظريف خالل مؤتمر صحافي 
مــع نظيــره العراقــي أن بــالده “لديهــا 
متوازنــة  عالقــات  بنــاء  فــي  رغبــة 
وقــال:  الخليجيــة”،  الــدول  كل  مــع 
مــع  اعتــداء  عــدم  اتفاقيــة  “اقترحنــا 
علــى  المجــاورة”،  الخليجيــة  الــدول 
الرغــم من كافة التقاريــر واألدلة التي 
تثبت تمويل ودعم إيران للميليشيات 
الحوثية التي استهدفت أكثر من مرة 
مواقع في السعودية بطائرات مسيرة 

وصواريخ باليستية.
لكنــه شــدد فــي الوقــت عينــه على أن 
إيــران ســتتصدى ألي مســاٍع للحــرب، 
ســواء كانــت اقتصاديــة أو عســكرية 

وستواجهها بقوة.
إلــى ذلــك، دعــا الــدول األوروبيــة إلــى 
:”عليهــا  قائــالً  بالتزاماتهــا،  الوفــاء 
االتفــاق  علــى  للحفــاظ  المزيــد  عمــل 
النــووي”. وأضــاف: “الحديث ال يكفي 
للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي، وعلى 

األوروبيين اتخاذ إجراءات عملية”.
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  جهتــه،  مــن 
العراقــي، محمــد علي الحكيــم، أمس، 
أن بــالده ســتلعب دور الوســيط بيــن 

إيران والواليات المتحدة األميركية.
وأوضــح قائالً “نقــف مع جارتنا إيران، 

وسنكون وسيطا بين الطرفين”.
الحصــار  أن  “نعتقــد  قــال  ذلــك،  إلــى 

االقتصادي على إيران ليس مفيدًا”.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبــد المهدي، كان ندد، مســاء الســبت، 
بـ”مخاطــر  ظريــف  اســتقباله  خــالل 
“األمــن  أهميــة  مؤكــدًا  الحــرب”، 

واالستقرار للمنطقة”.
بدوره، شــجع وزير الخارجية العراقي 
احتــرام  علــى  الجمعــة،  يــوم  إيــران، 
االتفــاق حول برنامجهــا النووي، الذي 
يهــدده االنســحاب األميركــي وتعليــق 

طهران بعض التزاماتها فيه.
في حين بحث الرئيس العراقي برهم 
صالــح مــع ظريــف، الســبت، “ضــرورة 
منــع الحرب والتصعيد”، بحســب بيان 
صــادر عــن مكتبــه. هــذا وقالــت وكالة 
فــارس لألنبــاء، إن عبــاس عراقجــي، 

نائب وزير الخارجية اإليراني، سيزور 
كال مــن قطــر وعمــان والكويــت. فيمــا 
نقــل دبلوماســيون غربيــون أنبــاء عن 
واشــنطن  بيــن  مباشــر  غيــر  تواصــل 
عــرب  مســؤولين  عبــر  وطهــران 
وأوروبييــن بهدف تهدئة حــدة التوتر 

بين البلدين.
وفــق  المباشــرة  غيــر  الرســائل  وفــي 
جورنــال”،  ســتريت  “وول  صحيفــة 
طالبــت إيران بتخفيف العقوبات على 
نفطهــا، وهــو شــرٌطها لتخفيــف التوتر 

مــع الواليــات المتحــدة، لكــن األخيــرة 
لم تبد أي اســتعداد لخفــض العقوبات 

المفروضة على النفط اإليراني.
إلى ذلك، طالب مســؤولون أميركيون 
األقــل  علــى  واحــد  ســراح  بإطــالق 
فــي  يقبعــون  أميركييــن   4 مــن 
مــن  الــرد  ليأتــي  اإليرانيــة،  الســجون 
محمــد  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر 
جــواد ظريــف الــذي لــم يمانــع خــوض 
بيــن  معتقليــن  لتبــادل  مفاوضــاٍت 

الدولتين.
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وزير الخارجية العراقي مستقبال نظيره اإليراني في بغداد أمس )أ ف ب(
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تنظم رابطة العالم اإلسالمي االثنين المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية واالعتدال، 
وإعــالن “وثيقــة مكة المكرمة”، تحت رعاية خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبد العزيز آل سعود.

وأشــاد األمين العــام لرابطة العالم اإلســالمي 
الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 
العيســى بهــذه الرعايــة “التــي تأتي فــي إطار 
الدعم الكبير للعمل اإلســالمي المشــترك الذي 
يعمــق مــن الوئام والتعــاون بين علمــاء األمة 
اإلســالمية لتحقيــق األهــداف والتطلعات بما 
تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية 
إسالمية تعقد عليها اآلمال”. وقال العيسى إن 
المؤتمر الدولي الذي يســتمر 4 أيام سيناقش 

تحــت عنــوان )الوســطية واالعتــدال المعاني 
والــدالالت(، معالــم الوســطية ومقوماتهــا في 
اإلســالم، وآثــار وتداعيــات الجهــل بمفاهيــم 
الوســطية، فيمــا يناقــش فــي المحــور الثانــي 
“المنهــج النبوي وســطية واعتدال”، باإلضافة 
إلى موضوعات “القيم األخالقية واإلنســانية 
فــي الهــدي النبــوي”، و”التعامــل مــع المخالــف 

في ضوء السيرة النبوية”.

وأضاف “أن المؤتمر سيناقش في محور )الوسطية واالعتدال بين األصالة  «
والمعاصرة(، موضوعي )االعتدال والوسطية في التاريخ اإلسالمي والتراث 

الفقهي(، و)الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر(، إلى جانب مناقشة موضوعات: 
)االختالف وثقافة االعتدال(، و)تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين 

الشباب(، ضمن محور )تعزيز الوسطية واالعتدال في المجتمعات المسلمة(، فيما 
ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور )الوسطية واالعتدال ورسالة التواصل 

الحضاري(. وبين الدكتور العيسى أن المؤتمر سيشهد إعالن “وثيقة مكة المكرمة”.

وعد المشــير الليبي خليفة حفتر بالعفو عن المســلحين الذين يسلمون أنفسهم 
لقواته التي تخوض منذ أسابيع حربا مع قوات حكومة فايز السراج المعترف 

بها دوليا، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

اســبوعية  مــع  مقابلــة  فــي  وقــال 
أجريــت  ديمانــش”  دو  “لوجورنــال 
الرايــة  رفــع  يقبلــون  “مــن  بباريــس 
والعــودة  ســالحهم  وتســليم  البيضــاء 
يطاردهــم  لــن  ســالمين،  منازلهــم  الــى 
وأضــاف  بعفــو”.  الجيــش وســيتمتعون 
حفتر الذي تمارس عليه عدة دول بينها 
فرنسا ضغوطا لوقف المعارك المحتدمة 
الحــل  “بالطبــع،  أبــواب طرابلــس،  علــى 
السياســي يظل هو الهــدف”. وتابع “لكن 
للعــودة الى السياســة يجب أوال القضاء 

على المليشــيات. المشــكلة في طرابلس 
أمنية. وطالما اســتمر وجود المليشيات 
والمجموعــات االرهابيــة فيهــا، ال يمكــن 

أن تحل”.
واعتبر ان “الحل يتمثل في بسط السلم 
واالمن في طرابلس وازالة العبء الذي 
تشــكله المليشــيات. وفــي حــال ســلمت 
تكــون  لــن  أســلحتها،  المليشــيات  هــذه 

هناك حتى حاجة لوقف اطالق النار”.
وأكــد المشــير “ال نريــد لهــذه الحــرب أن 

تستمر، ونأمل في حل سريع”.

كما أوضح أن تنظيم انتخابات يبقى “هدفه )...( لكن يجب أن تكون نزيهة  «
وشفافة”. ووصف المشير حفتر ب “الهراء” مطالبة السراج اياه بسحب قواته، 
مؤكدا ان مقاتليه “يواصلون التقدم” باتجاه وسط العاصمة. وشدد حفتر على 

وحدة ليبيا وذلك تعليقا على مخاطر انقسام أشار اليها رئيس بعثة الدعم 
الدولية لليبيا غسان سالمة.

تحدث رئيسا وزراء الهند وباكستان هاتفيا، أمس األحد، وفق ما أفاد مكتباهما، في 
أول محادثة بينهما بعد وقوع أسوأ مواجهة بين البلدين منذ سنوات في فبراير.

الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  وهّنــأ 
عمــران خــان نظيــره الهنــدي نارينــدرا 
مــودي على فوزه مؤخرا باالنتخابات، 
المســلحان  البلــدان  أفــاد  مــا  بحســب 

نوويا في بيانين منفصلين. 
وذكــرت وزارة الخارجية الباكســتانية 
أن خــان “أعــرب عــن رغبته بــأن يعمل 

البلدان معا لمصلحة شعبيهما”. 
رؤيتــه  علــى  تأكيــده  “فــي  وأضافــت 
للســالم والتقدم واالزدهار في جنوب 
آســيا، قــال رئيــس الــوزراء )خــان( إنه 
يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء مودي 

لتحقيق هذه األهداف”. 

وأفــادت وزارة الخارجيــة الهنديــة أن 
مــودي “شــدد علــى أن خلــق الثقة في 
بيئــة خاليــة مــن العنف واإلرهــاب هو 
أمــر ضروري لتعزيــز التعاون من أجل 

سالم وتقدم وازدهار منطقتنا”.
وفــي فبرايــر، أســفر تفجيــر انتحــاري 
فــي شــطر كشــمير الخاضــع للســيطرة 
الهنديــة عــن مقتــل 40 جنديــا هنديــا. 
وتبنت جماعة متمركزة في باكســتان 

الهجوم. 
القصــف  وباكســتان  الهنــد  وتبادلــت 
عــن  تراجعــا  البلديــن  لكــن  الجــوي 

التصعيد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أدرجت األمم المتحدة مسعود أظهر زعيم  «
جماعة “جيش محمد” التي تبنت الهجوم في الهند على قائمة اإلرهاب، ما 
شكل نصرا دبلوماسيا لنيودلهي.  ويذكر أن جماعة “جيش محمد” مدرجة 

على الئحة اإلرهاب في األمم المتحدة منذ 2001.

خان يهنئ مودي بفوزه في انتخابات الهندحفتر يعد من يسلمون أنفسهم بالعفورابطة العالم اإلسالمي تعلن “وثيقة مكة” اليوم
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أكــد ولي عهد أبوظبي الشــيخ  محمــد بن زايد، أمس األحد، دعم اإلمارات 
للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره.  

جاء ذلك خالل اجتماع الشــيخ محمد 
بــن زايــد، فــي أبوظبي، مــع عبدالفتاح 
العســكري  المجلــس  رئيــس  البرهــان، 
رئيــس  ووصــل  بالســودان.  االنتقالــي 
المجلس العسكري االنتقالي السوداني 
العاصمــة اإلماراتية أبوظبي في زيارة 

رسمية تستغرق يوما واحدا.

لــدى  البرهــان  اســتقبال  فــي  وكان 
وصولــه مطار الرئاســة بأبوظبي ولي 
األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
للقــوات المســلحة كمــا كان والشــيخ 
منصــور بن زايــد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وفق ما 
أوردت وكالة األنباء اإلماراتية )وام(.

تصــّدر حــزب التجّمــع الوطنــي اليمينــي المتطــرف بزعامــة ماريــن لوبــن 
انتخابات المجلس األوروبي في فرنسا، أمس األحد، بحسب استطالعين 
أجريــا لــدى الخــروج مــن مراكــز االقتــراع، في نتائــج ستشــكل إذا تأكدت 

خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة األوروبية.

وأعطــى اســتطالعان أجراهمــا مركــزا 
و”هاريــس  فيدوســيال”  “إيفــوب 
إنتراكتيــف أجانــس إيبــوكا” التجّمع 
الوطنــي مــا بيــن 24 و24.2 % مــن 
الوســطي  التحالــف  يليــه  األصــوات 

 22.5 بيــن  تــراوح  بنســبة  لماكــرون 
و23 %، فيمــا نــال حــزب الخضــر ما 
بين 12 و12.7 متخطيا النسبة التي 
 2014 عــام  انتخابــات  فــي  حققهــا 

حين نال 8.9 %.

ولي عهد أبوظبي: ندعم استقرار السودان

لوبن تتقدم على ماكرون في االنتخابات األوروبية

ذكرت وكالة األنباء العمانية أن مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس  «
عراقجي وصل إلى عمان، أمس األحد، وبحث ”التطورات التي 

تشهدها المنطقة“ مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في 
السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله.  وقال بن علوي قبل أيام إن 

بالده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين أميركا وإيران.

اقترح الرئيس اإليراني، حسن روحاني، في وقت متأخر مساء السبت،  «
إجراء استفتاء عام على البرنامج النووي اإليراني وسط توترات مع 

الواليات المتحدة. وقال روحاني إن االستفتاء الشعبي على البرنامج 
النووي اإليراني “يمكن أن يوفر انفراجة” في محاولة للخروج من المأزق 

بعد إعالن المرشد اإليراني علي خامنئي تنصله من نتائج االتفاق.

روحاني يلوح باالستفتاء.. هربًا من المأزق النوويمساعد وزير الخارجية اإليراني يصل ُعمان

دبي ـ العربية.نت الخرطوم - وكاالت

أرســلت ميليشــيات الحشــد الشــعبي العراقيــة المدعومــة إيرانيــًا، تعزيــزات علــى طول الحــدود الســورية العراقية، قــرب منطقة 
البوكمال في سوريا.

وحسب وسائل إعالم فإن عناصر من ميليشيا 
الحشــد الشعبي انتشروا في الجانبين السوري 
والعراقــي وقامــوا بتركيــب كاميــرات مراقبــة 

مانعين المدنيين االقتراب من الحدود.
وكانــت قنــاة “فوكــس نيــوز” األميركيــة نقلــت 
عن مصادر مخابراتية غربية أن صورًا جديدة 
لألقمــار الصناعيــة تشــير إلــى أن إيــران تقــوم 
ببنــاء معبــر حــدودي علــى الحــدود الســورية 
العراقيــة، مــا ســيفتح طريقــًا بريــًا مطمئنــًا من 

إيران إلى لبنان لتهريب األسلحة والنفط.
وُتظهر الصور التي نشرتها قناة “فوكس نيوز”، 
وتم التقاطها في وقت سابق من هذا األسبوع، 
منطقتــي  فــي  الجديــد  المعبــر  بنــاء  عمليــات 
العــراق  بيــن  الحدوديتيــن  والبوكمــال  القائــم 
لســيطرة  المنطقــة  هــذه  وتخضــع  وســوريا. 
الجانبيــن  مــن  إليــران  المواليــة  الميليشــيات 
حيــث كثفت إيران حضورها في تلك المنطقة 

 ،ISI منذ الصيف الماضي. ووفقًا لمحللي موقع
الــذي يلتقــط بيانات األقمــار الصناعية، ما زال 
المعبــر الحــدودي الحالي مغلقًا وقــد ُدمر أثناء 
الحــرب، وقد بذل اإليرانيون الكثير من الجهد 

والموارد في بناء المعبر الجديد.

العراقــي  للجيــش  قاعــدة  الصــور  وأظهــرت 
بالقــرب مــن الموقــع المهجــور. ووفقــًا للتقرير، 
ســيمّكن المعبــر الحــدودي إيــران مــن الحفــاظ 
ثــم  ســوريا  إلــى  البــري  ممرهــا  اكتمــال  علــى 

بيروت والبحر األبيض المتوسط.

أعلــن حــزب األمــة المعــارض في الســودان بقيــادة الصادق المهدي فــي بيان األحد رفضه لإلضــراب المقرر الثالثــاء من قبل قادة 
االحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقــرر الحــزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحريــة والتغيير “رفض 
اإلضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة”.

وأوضــح أن مــن يقــرر اإلضــراب “إن لــزم مجلــس قيــادي للحريــة 
والتغيير” في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

جهــات  بعــض  مــن  المعلــن  العــام  اإلضــراب  رفــض  الحــزب  وقــرر 
المعارضــة، “واعتبــار ســالح اإلضراب العــام وارد في ظــروف متفق 
عليهــا، ويقــرره إن لــزم مجلــس قيــادي للحريــة والتغييــر، مجلــس 
ينتظــر أن يقــرر تكوينــه اجتمــاع لمكونــات الحريــة والتغييــر غــدا 

اإلثنين في دار األمة”.
وأكــد الحــزب حرصه علــى اســتمرار التفاهم مع المجلس العســكري 
“وهــذا يتطلــب انضباطــًا مــن الجانبين حرصــًا على تحقيــق أهداف 
الثــورة والمصلحــة الوطنيــة، ويرجــى االتفــاق علــى ميثــاق شــرف 
لتجنب االنزالق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات ال تفيد إال عوامل 
الثــورة المضــادة”.  إلــى ذلــك، قــال الناطــق الرســمي باســم المجلس 
العســكري االنتقالــي الفريــق شــمس الديــن كباشــي إلن المجلــس لم 

يتصل بقوى الحرية والتغيير ولم يدُع إلى استئناف التفاوض.
وأضــاف المتحــدث باســم المجلــس االنتقالــي أن المجلــس لم يتفق 

بيــن  الدوريــة  والرئاســة  الســيادي  بالمجلــس   )5+5( مقتــرح  علــى 
العسكر والمدنيين.

عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي )أرشيفية(

محتجون سودانيون أمام مقر الجيش في الخرطوم في 22 مايو )أ ف ب(

إيران تسعى لفتح طريق بري إلى لبنان لتهريب األسلحة والنفط “االنتقالي السوداني”: لم نتفق على تشكيلة “المجلس السيادي”

تعزيـزات للحشد إلـى الحـدود السوريـة حـزب األمـة يـرفـض اإلضـراب
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“المعلومة الصحيحة” 
في مثل هذه األجواء 

الملتهبة
المقيــاس الــذي يفتــرض أن نقيــس بــه األمــور يجــب أن يكــون دقيقــا، ففي 
هــذه الظــروف التــي تمــر بهــا المنطقــة قد تكثــر اإلشــاعات وهــي حقيقة لم 
تعــد خافيــة علــى أحــد، حيــث ســيخرج مــن ال ضميــر وال ديــن لــه وأعــداء 
البحريــن فــي الداخل والخارج وسينشــرون اإلشــاعات والقصــص الخيالية 
ويرســمون ســيناريوهات عبــر األثيــر تنبــض بالكــذب وعالمــات مميــزة مــن 
مغلوطــة،  بمعلومــات  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وســيغرقون  الغبــاء، 
فهــؤالء ينشــطون في مثــل هذه األجواء الملتهبة ومن مســتلزمات ظفرهم 
ونجاحهم االســتماع إليهم وتصديقهم وإعادة إرســال ما ينشــرونه حتى إن 

كان بحسن نية.
نعيــش مرحلــة انعطــاف سياســية خطيــرة فــي المنطقــة، واإلعــالم جــزء 
أساســي فــي الوضــع القائــم، ومــع معرفتنــا المســبقة بنوايــا أعــداء البحرين 
واألشــقاء، ســتزيد االدعاءات والكذب والتناقض وتهويل األخبار والســعي 
إلى التخبط والفوضى، بل سيذهب بعضهم إلى تناول موضوعات مختلقة 
عــن معــارك وضرب مواقع ومنشــآت ألن مــن المهمات الراهنة والمســتقبلية 
ألعــداء البحريــن بث الفرقة والتصادم بالدرجة األولى، ومن هنا يجب على 

المواطن توخي الحيطة والحذر واالبتعاد ما أمكن عن الحسابات المعروفة 
باإلثــارة اإلعالميــة والمبالغــة، والرجــوع فقــط إلــى اإلعالم الرســمي للتزود 
بالمعلومات ومعرفة ما يلزم، وهنا نؤكد أيضا على اإلعالم الرسمي بمختلف 
ميادينــه ضــرورة وضــع اســتراتيجية عمل ينطلــق منها ووضــع خطط على 
أســس ســليمة لمواجهــة األحداث وفــي جميع االتجاهات وبكفاءة وســرعة 
ونقــل الخبــر – أي خبــر كان – لحظــة بلحظــة وعــدم ترك المواطــن يلجأ إلى 
وسائل التواصل االجتماعي أو جهات خارجية بحثا عن المعلومة والخبر.

اإلعالم الذي ال يواكب الحدث والخجول يسفر بال شك عن عزل  «
المواطنين، فال يدركون ما يدور حولهم وال يلمون بمشكالت الواقع، 

ولنعرف أيضا حين يكون للدولة أعداء يفترون عليها وينشرون األكاذيب 
ضدها ويشككون في مبادئها وسياستها، تصبح وسائل اإلعالم سالحا 
قويا في دحض االفتراءات وتكذيب حمالت التشكيك، وكما يقولون إن 

المدى الذي يستطيع السيف أن يصله يكون اإلعالم قد سبقه فيه، 
وهكذا يكون قياس الوقت في اإلعالم ال يقدر بثمن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لــو كانــت محاولــة االعتــداء على مكــة المكرمة الجريمــة الوحيدة إليــران لكانت 
كافيــة لكراهيــة جيرانهــا لهــا ورفضهــم أي حــوار معهــا طالمــا علــى رأســها حكــم 
الماللــي الذيــن يدعــون اإلســالم ويعتــدون عليــه ليــال ونهــارا. لقد حاولــت إيران 
مرات عديدة في ظل حكم ماللي ما يســمى بالثورة اإلســالمية أن تفســد موسم 
الحــج المقــدس عــن طريــق المظاهــرات وأعمــال العنــف البعيــدة كل البعــد عــن 
الديــن الــذي يتدثــر به الماللــي ويعلنون أنهم حماته في مواجهة قوى االســتكبار 
العالمي، لكنها لم تنجح في مسعاها الذي ال يمكن تفسيره سوى بمخزون الحقد 
والكراهيــة والعنصريــة التــي يحملهــا الفرس تجــاه العرب وبالحقــد على المملكة 

العربية السعودية كونها قبلة كل المسلمين في أنحاء العالم.
وهــذا ليــس غريبا على دولة تقوم أصال على شــق الصفــوف وزرع الفتن وتغذية 
الطائفية المقيتة التي يرفضها الدين اإلسالمي وترفضها كل األديان، فإيران هي 
التي تمول وتدرب وتســلح تلك المليشــيات والمرتزقة ومن بين تلك المليشيات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية التي تولت خراب اليمن وقامت باالعتداء على أقدس 

األماكن لدى كل المسلمين وهي مكة المكرمة.
إذا كان حكام إيران قد استغلوا الدين في تبرير جرائمهم العديدة وذرفوا دموع 
التماســيح على كثير من قضايا المســلمين هنا وهناك، فكيف يبررون للمســلمين 
جريمــة االعتــداء علــى مكة المكرمــة؟ وهل مكــة المكرمة مجرد أرض ســعودية 
ككل األراضي؟ مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل البقع المقدسة على األراضي 
الســعودية هــي بقــع تخــص جميع المســلمين فــي أنحاء العالــم واالعتــداء عليها 

اعتداء على عقيدة ومشاعر المسلمين جميعا.

تخيلوا أن دولة أوروبية أو أية دولة مسيحية قامت بتوجيه صواريخها  «
إلى الفاتيكان أو ألية بقعة مسيحية مقدسة في أي مكان من العالم، 

فكيف سيكون موقف المسيحيين من هذه الفعلة؟ وتخيلوا أن دولة 
بوذية أو هندوسية قامت باالعتداء على معبد بوذي أو هندوسي، فكيف 

تكون مشاعر البوذيين أو الهندوس عند وقوع هذا االعتداء؟ خالصة 
القول إن ما أقدم عليه ماللي إيران خالل صراعهم مع األميركيين هو 

جريمة في حق اإلسالم الذي يتوكأون عليه في هذه المواجهة ويروجون 
للجهالء هنا وهناك أنهم باسم اإلسالم يواجهون قوى االستكبار 

العالمي.

إيران واالعتداء على مكة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

حارثة القمر
لن أكون أول الكاتبين، وال آخرهم طبعا، في مســألة فوز الروائية العمانية 
جوخــة الحارثــي، بجائــزة مــان بوكــر العالميــة، حيــث ارتفــع فجــأة اللغــط 
حــول الروايــة والروائيــة كما لم يرتفع من قبل، كما ارتفعت أســهم الرواية 
ومبيعاتهــا فجــأة أيضــًا، وصــارت مدار الحديث لــدى عشــاق الرواية الكثر 
على امتداد الوطن العربي، إذ صار فعل القراءة – لدى شريحة ال بأس بها 
ممــن أعــرف – تعنــي الرواية حصرًا. فمن ســوء حظي عندما كنت شــغوفًا 
بالرواية في الثمانينات الفارطة، كنت أزور المكتبة وأرى الرفوف نفسها ال 
تتجــدد، أمــا اليوم فال يكاد المرء يحفــظ الجديد من الروائيين والروايات 

التي تنهال على الرفوف شهريًا.
فــي قراءاتــي للنظريــات العالمية في مواضيع مختلفة )ولســت أزعم تمام 
العلــم نشــأتها( أجــد النظريــة عبــارة عن فكــرة شــبه مكتملة، يطلقهــا – في 
الغالب – أستاذ جامعي، أو مؤلف معروف، ويدور حولها نقاش، بين أقصى 
التأييــد وأقصــى المعارضــة والتفنيــد، ومــا بيــن الفريقيــن من المناقشــين، 
حتــى يشــتد عــود الفكــرة ويصلــب، فتنتصــب نظريــة متكاملــة احتضنتها 
اآلراء ولــم تنفــس عليهــا أو تحســدها أو تســتصغرها. وبطبيعــة الحــال، 
فدائمــًا يوجــد هنــاك المرضى والحّســاد والمتشــائمون والذيــن يريدون أن 

يجــّروا اآلخريــن معهــم إلــى نفس مســتنقعات الفشــل التي لم يســتطيعوا 
الخــروج منهــا، فال يطيقــون رؤية ناجح أو صاعد، فيحاولــون التقليل من 
شأنه، أو القدح في ما جاء به الناجح إلظهاره بأنه أمٌر ال يستحق كل هذا 
الضجيج، وفي الغالب ينضم إلى هذا الفريق الخاسرون في السباق ذاته.
لكــن مــا صــادف ابنــة الحارثــي بعــد فوزهــا كان شــيئًا عجبــًا، فإلــى جانــب 
المهنئيــن بصفــاء من دون روائح أخرى تشــوب تهانيهم، يســتغرب المتابع 
مــن كــّم المحــاوالت لطرق هــذا النجاح المشــرِّف عربيــًا بــكل أدوات الهدم 
ومعاولــه، وهــذا مــا أقترحــه منطلقًا إلى دراســة علمية نفســية عميقة لهذا 
االســتقبال األشوه الذي اســتدعى معه كل المصفوفات المعتادة كثنائيات 
المركــز العربــي وأطرافه، والغيرة النســوية في جوانــب منها، والتعالي من 
بعض الالمعين الذين حاولوا الفوز ولو بجائزة على مســتوى أحيائهم ولم 

يفلحوا.

على الرغم من ندرة بروزنا عالميًا، علميًا وفنيًا ورياضيًا وأدبيًا  «
وتشكيليًا وسينمائيًا وروائيًا، إال أن األمراض  النفسية تأبى إال أن 

تطّل برؤوسها مع كل فوز أو تكريم يصادف واحداً من أبناء جلدتنا، 
فبأسنا بيننا شديد!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

نشاهد الكثير من الفيديوهات من مختلف دول العالم العربي واإلسالمي 
عن مالسنات ومشاجرات تقع بين قادة المركبات في الشوارع والطرقات 
بإصابــات  باأليــدي، والتســبب  العــراك  إلــى حــد  العامــة، ويصــل بعضهــا 
لألطراف المتنازعة، وإن نظرنا إلى بعض األســباب التي أدت إلى نشــوب 
هــذه المشــاجرات والمعــارك يتبيــن لنا أنها أســباب بســيطة، ال ترتقي إلى 
كونها سببًا مقنعًا أو كبيرًا، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتائج الوخيمة، 
والمظاهــر المخجلــة حقيقــة، التــي ال تمثــل أي عربي أو مســلم، خصوصا 
ونحــن فــي شــهر هللا، الشــهر الذي يتعاظــم به األجــر، وتعم بــه الرحمات، 

وينعم سبحانه على خلقه من واسع فضله ونعمه ورضوانه.
فأيــا يكــون الســبب، لــن يكــون مدعــاة لنشــوب شــجار أو عــراك، كمــا أن 
التســامح وكظــم الغيظ والعفو من ســمات الدين اإلســالمي، الــذي أورثنا 
إياها، وتأصلت في شخصياتنا حتى غدت من سماتنا األساسية، ال تنفك 
عن كونها جزءًا ال يتجزأ من هويتنا اإلسالمية الشخصية، هذا إلى جانب 
كوننــا فــي اختبار دائم، وفي شــهر رمضــان على وجه التحديــد، وبالتالي 
فنحــن أمــام تمحيص رباني يقيم طريقة اســتفادتنا، وتعاملنــا، وتعاطينا 
مــع الشــهر الفضيل، وهــي فرصة عظيمة إلبــراز أخالقنا اإلســالمية؛ إبراز 
الســخاء فــي التســامح، وكظــم الغيــظ، واإلحســان إلــى اآلخريــن، وإبداء 
الحســنة، ال الســيئة، والتقيد بتعاليمنا اإلســالمية، وصفاتنا المنعوتة على 

مر الزمن.

ومن المعروف أن الصيام ليس صيام األكل والشرب فقط، إنما هو  «
صيام عن كل التصرفات واألعمال التي قد تسيء إلى الغير، وال تمثل 

أخالقنا اإلسالمية المتعارف عليها، وإن شهر رمضان فرصة عظيمة لنا 
جميعًا حتى نبرز الجوانب اإليجابية فينا، ونمتنع عن أية تصرفات سلبية 

قد تسيء لشخصنا وغيرنا، وبالتالي فإن االلتزام بآداب الطريق جزء 
أصيل من التزامنا الدائم كمسلمين.

قيادة المركبات في شهر رمضان

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

طاعة السلطة وأساليب المعارضة في الفكر االجتماعي )3(
بينــا ســابقا تجربــة الجماعــات التي حكمت وســيطرت على 
العراق بعد سقوط النظام العراقي، لكن بالرجوع إلى تجربة 
البعــث في العراق ســابقا فإنها تختلــف اختالفا جذريا، فقد 
خاض صدام حســين حروبا طاحنة وتعرض العراق لحصار 
شــديد، لكــن العــراق لــم يصــل خــالل عهده الــذي امتــد إلى 
32 عامــا إلــى مــا وصــل إليــه عــراق اليــوم خالل حكــم هذه 
الجماعــات مــن فســاد وتخلف ومجاعات وتمزيــق المجتمع 
إلى طوائف ثم القتل والتهجير والتشريد وسقوط منظومة 
القيم، فهذه الجماعات جعلت الصراع وبعد أن كان في ظل 
حكــم النظام الســابق صراعا سياســيا قائما ضد االســتبداد، 
إلــى صــراع طائفــي، حيــث لــم تكــن الموازين طائفيــة بقدر 
مــا هــي موازيــن الــوالء لحــزب البعــث وقيادته السياســية، 
فمــن كان يوالــي الســلطة القائمــة بغــض النظــر عــن )عرقــه، 
دينــه، طائفتــه( كان يقــرب مــن قبــل النظــام، فمثــال التمــرد 
الــذي وقــع فــي عــام 1991 فــي جنوب وشــمال العــراق كان 
القائد الميداني الذي قمع التمرد هو محمود حمزة الزبيدي، 
وكان شــيعيا، باإلضافة إلى الكثير من القبائل الشــيعية في 
الجنوب التي وقفت إلى جانب صدام حســين في مواجهة 
ذلــك التمــرد، ويضــاف إلــى ذلــك أن القــوات األمنيــة للنظام 
كانــت مــن الطائفتين الســنية والشــيعية، وكذلــك كان قادة 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وكان المعيار الرئيسي 
الختيارهم الوالء للرئيس وحزب البعث، أي أن نظام البعث 
لم يكن طائفيا، وهذا ال يعني تبرير بعض الممارســات التي 
حدثــت فــي عهد النظــام العراقي، لكن تحويــل الصراع في 

العــراق إلــى صــراع طائفي هــو تحويل منظم مــن قبل هذه 
التيــارات المدجنــة في إيــران، والتي تعمل لصالح مشــروع 
إيران العنصري في المنطقة، وحاولت التركيز على التجربة 
العراقيــة لوجــود قناعة بأنها أم المشــاكل والســبب الرئيس 
في ظهور تيارات متوحشــة ســنية، حازت على تعاطف من 
بعــض مكونــات الطائفــة الســنية في العراق، فــي زمن حكم 
الجماعــات الطائفيــة فــي العــراق والتي أخــذت تنتهج نهج 
هــذه التيــارات الحاكمة بشــنها حربــا طائفية علــى مكونات 
معينــة مــن الشــعب العراقــي، وهــذه الممارســات لــم تــأت 

بالوبال على مكون معين بل على العراق ككل.
كانت التيارات تجعل من االنتماء ســلما للوثوب والتمســك 
بالسلطة عبر التخويف الدائم من اآلخر، وعليه فإن التعرض 
للظلم من قبل مكون ينتمي لطائفة معينة ال يعني أنها كلها 
كذلــك، وال يعنــي أن يتم اإلتيان بمشــروع طائفــي لمجابهة 
مشــروع طائفــي مقيــت، وهذا ما قامت بــه بعض المكونات 
التــي تنتمــي للطائفــة الســنية التــي أخــذت بتأييــد داعــش 
بــذات األســلوب وذات العقليــة وذات الممارســات الطائفيــة 
بحق أبناء الطوائف األخرى في العراق، المشروعان وجهان 
لعملــة واحــدة وليــس الحل بــأن تعالــج الخطأ بالخطــأ، إنما 
بالعــودة للمشــروع الوطنــي وليــس االرتهان لــدول أخرى ال 
تهــدف إال إلى تحقيق مصالحها، وهــذه األمراض )الطائفية  
- االجتماعيــة – السياســية( أخــذت باالنتشــار فــي الوطــن 
العربــي وهــذا ما أوجب البحث في موضوع طاعة الســلطة 
وأساليب االعتراض في الفكر االجتماعي وللموضوع تتمة.

أحمد المرباطي



Sports
@albiladpress.com

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ 
عيســى بن علي آل خليفة خالص تهانيه للنائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، بمناسبة إحراز مملكة البحرين المركز األول 
فــي بطولــة إفريقيــا الثالثــة المفتوحــة لفنــون القتــال 
7 ميداليــات  المنتخــب  إذ حصــد  للهــواة،  المختلطــة 
ملونــة، منهــا 4 ذهبيــة وفضيــة واحــدة وبرونزيتيــن، 
ونظم البطولة االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة 
IMMAF-WMMAA فــي الفترة من 22 لغاية 25 مايو 
الجاري بمدينة جوهانســبرغ بجنوب إفريقيا، مشــيًرا 
إلى أن هذا اإلنجاز ُيضاف للعديد من اإلنجازات التي 
ُتحققهــا الرياضــة البحرينيــة التي تحظــى بدعم كبير 
من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد المفدى، وصاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء 
الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء، وكذلــك االهتمام الكبير التي 
تتلقاه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة.

 وأضــاف ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي “يأتــي هــذا 
اإلنجاز في هذه اللعبة ليؤكد تميز الرياضة البحرينية 
فــي ُمختلــف األلعاب وتنوع إنجازاتهــا التي ال تقتصر 
علــى لعبــة معينــة، ورياضــة فنــون القتــال المختلطــة 
تحظــى باهتمــام شــخصي مــن ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد الــذي يحــرص دائًمــا علــى تطــور هــذه الرياضــة 
والوصــول بهــا ألعلــى المســتويات العالميــة، وبالتالي 
القتــال  فنــون  فــي  اإلنجــازات  مــن  العديــد  شــاهدنا 

المختلطة”.
 وأعــرب ســموه عــن تقديــره الكبيــر للجهــود المتميزة 
التــي بذلها االتحاد البحرينــي لفنون القتال المختلطة 
برئاســة خالــد الخيــاط فــي إعــداد المنتخــب بصــورة 
عــن  معبــًرا  البطولــة،  هــذه  فــي  للمشــاركة  متميــزة 
اعتزازه بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها نجوم 
المنتخــب وتفانيهم في تمثيل المملكة بأفضل صورة 
ممكنــة، مهنًئــا في الوقت نفســه جميع أعضاء مجلس 

إدارة االتحاد بهذا اإلنجاز الكبير.

وّجــه وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد خالــص التهانــي إلــى النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناســبة تحقيق مملكة البحرين المركز 
األول فــي الترتيــب العام للمنتخبات المشــاركة في النســخة الثالثــة من بطولة أفريقيا المفتوحة لفنــون القتال المختلطة 

للهواة، بعد أن أحرز المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة 7 ميداليات ملونة.

 وأشــار وزير شــؤون الشباب والرياضة 
أن هــذا اإلنجــاز المتميــز يعتبــر إضافــة 
نوعيــة إلنجــازات الرياضــة البحرينيــة 
فــي ظل االهتمــام الكبيــر والرعاية من 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  قبــل 
حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وصاحــب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل 
وصاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب 

لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلس الوزراء.

 وأشــاد المؤيــد بمتابعــة ممثــل جاللــة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة لالعبين البحرين في مختلف 
البطــوالت الدوليــة وخاصة في رياضة 
فنــون القتال المختلطة األمر الذي مّهد 
الطريــق أمــام أبطالهــا للحصــول علــى 
مراكــز متقدمــة في مختلــف البطوالت 

الرياضية.
الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأوضــح   
الدعــم  يعكــس  اإلنجــاز  أن  والرياضــة 
الكبيــر الــذي يقدمه ســمو الشــيخ خالد 
فنــون  لرياضــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
القتــال المختلطــة وجهــوده الواضحــة 
في تأســيس فريــق مؤهل يضم العديد 
مــن األبطــال أصحــاب الكفــاءة العاليــة 
والعزيمــة القويــة والرغبــة األكيــدة في 
الوصــول إلى أعلى مراتــب اإلنجاز في 

مختلف التظاهرات الرياضية.

 وأعرب وزير شؤون الشباب والرياضة 
اإليجابيــة  باالنعكاســات  ثقتــه  عــن 
البطولــة  فــي  البحريــن  إلنجــاز العبــي 
كونــه يشــّكل محطــة انطــالق جديــدة 
فــي مســيرة هــذه الرياضة ســيكون لها 
أطيــب األثر فــي زيادة انتشــارها ورفع 

معنويات منتسبيها.

النتائــج تؤكد تميــز الرياضة البحرينية فــي ُمختلف األلعاب

سمو الشيخ عيسى بن علي يهّنئ بإنجاز “فنون القتال”

المؤيد يهّنئ خالد بن حمد باإلنجاز

27 مايو 2019 االثنين
22 رمضان 1440

سمو الشيخ عيسى بن علي
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رعــى مديــر أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركن الشــيخ عبد العزيز بن ســعود آل 
خليفــة ختــام األنشــطة الرياضيــة الرمضانية لوحــدات وكتائب الحــرس الوطني، 

مساء السبت )25 مايو( بالصالة الرياضية في معسكر الصخير.

ولــدى وصول مديــر أركان الحــرس الوطني، 
الحــرس  ضبــاط  كبــار  االســتقبال  فــي  كان 
الوطني من قادة الوحدات ورؤســاء الُشعب، 
ثــم بدأ الحفل بتالوة عطــرة آليات من الذكر 
الحكيــم، تالهــا كلمــة ترحيبية لرئيس شــعبة 
العمليــات والتدريب َرَحَب فيها بمعالي مدير 
أركان الحــرس الوطنــي علــى تفضلــه برعاية 
ختام األنشــطة الرياضيــة الرمضانية، مؤكدًا 
أن مســتويات الرياضة واللياقة البدنية التي 
مســتوى  تعكــس  الحــرس  منتســبو  أظهرهــا 
التوجيهات المســتمرة لســمو رئيــس الحرس 
األركان،  مديــر  معالــي  واهتمــام  الوطنــي 
مــا جعلهــا تحقــق نتائــج محليــة وخارجيــة 
عاليــة مــن قبــل الفرق الرياضيــة في الحرس 

الوطني.

بعدهــا، تقــدم قــادة الفــرق المتأهلــة للمبــاراة 
أركان  مديــر  معالــي  علــى  بالســالم  النهائيــة 
الحرس الوطني، والرائد الركن ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمد بــن عيســى آل خليفة قائد 
وحــدة العمليــات الخاصة، معلنــًا بعدها حكم 
قــدم  لكــرة  النهائيــة  المبــاراة  بــدء  المبــاراة 
الحــرس  رئيــس  ســمو  علــى كأس  الصــاالت 

الوطني.
وشــهد معالــي مديــر أركان الحــرس الوطنــي 
رئيــس  ســمو  كأس  علــى  النهائيــة  المبــاراة 
الحــرس الوطنــي لكــرة قــدم الصــاالت، بيــن 
العمليــات الخاصــة ووحــدة اإلســناد  وحــدة 
حضــور  وســط  انتهــت  والتــي  اإلداري، 
جماهيري واســع ومنافســة كبيرة بنتيجة 5/ 

0 لوحدة العمليات الخاصة.

وفــي ختــام الحفــل، تــّوج وحــدة العمليــات 
الخاصة بكأس ســمو رئيس الحرس الوطني 
لكــرة قدم الصــاالت، كما قّلــد الفريقين األول 

والثاني بميداليات البطولة.
كمــا تّوج مدير أركان الحــرس الوطني فريق 
بــكأس  الســابعة  الوطنــي  الحــرس  كتيبــة 
ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي لكــرة الطائرة 
بميداليــات  والثانــي  األول  الفريقيــن  وقّلــد 
المبــاراة  فــي  تنافســا  واللــذان  البطولــة، 
النهائيــة التي جرت مطلع األســبوع الماضي، 

الفــوز  تنتــزع  أن  ”الســابعة”  واســتطاعت 
مــن كتيبــة الحراســات بعــد منافســة انتهــت 
بنتيجة شــوطين مقابل ال شــيء، في مباراة 
شهدتها جماهير واسعة من منتسبي الحرس 
الوطنــي. وأشــاد بتطــور مســتويات الرياضة 
فــي الحــرس الوطني والتي أثمــرت بتحقيق 
نتائج رفيعة في كافة المحافل الرياضية، ما 

يؤكــد مســتويات التدريــب العاليــة واإلعــداد 
البدنــي المتقــدم وفق توجيهــات الفريق أول 
آل  بــن عيســى  الشــيخ محمــد  ســمو  الركــن 
خليفــة رئيــس الحرس الوطنــي، مهنئًا الفرق 
الفائزة بكأســي البطولة، وناقالً تحيات ســمو 
إياهــم  لهــم، حاثــًا  الوطنــي  الحــرس  رئيــس 
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد للحفــاظ علــى 

تلــك المكانة الرياضيــة المتقدمة التي حققها 
الرياضيــة  األوســاط  فــي  الوطنــي  الحــرس 

الداخلية والخارجية.
صــور  التقــاط  جــرى  الحفــل،  ختــام  وفــي 
تذكاريــة لمديــر أركان الحــرس الوطنــي مــع 
الفــرق الفائــزة بكأســي ســمو رئيــس الحــرس 

الوطني لكرة قدم الصاالت والطائرة.

الحرس الوطني

مدير األركان يرعى ختام األنشطة الرياضية

جانب من التتويج  فريق كتيبة الحرس الوطني السابعة بطل كأس الطائرة

اتحاد الكرة

يشــارك الحكمان الدوليان لكرة الصاالت 
حسين البحار وأسامة إدريس في إدارة 
مباريــات دورة الروضــان لكرة الصاالت، 

ا في دولة الكويت. والمقامة حاليًّ
 ورّشــح االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
وأســامة  البحــار  حســين  الحكميــن 
إدريــس؛ للمشــاركة فــي إدارة مباريــات 
لكــرة  الرمضانيــة  الروضــان  دورة 
الصــاالت، وذلــك خــالل الفتــرة مــن 20 

حتى 28 شهر رمضان الحالي.
البحــار  الحكميــن  ترشــيح  ويأتــي 
اللجنــة  طلــب  علــى  بنــاًء  وإدريــس 
المنظمــة فــي دورة الروضــان؛ لترشــيح 
حكميــن للمشــاركة فــي إدارة المباريات، 
خصوًصــا وأن الــدورة تعــد واحــدة مــن 
أقوى المســابقات على مستوى الصاالت 
فــي المنطقــة؛ نظــًرا لعراقتهــا ومشــاركة 

العديــد مــن النجــوم فيهــا واســتقطابها 
ألبــرز الالعبيــن علــى مســتوى لعبــة كرة 

الصاالت.
ويعتبــر تواجــد الحكمين حســين البحار 
الروضــان  دورة  فــي  إدريــس  وأســامة 
التــي  المســتمرة  للنجاحــات  تواصــالً 
تحققهــا الصافــرة البحرينيــة على جميع 
فــي  تواجدهــا  عبــر  وذلــك  األصعــدة، 
مختلــف المحافــل؛ نظيــر مــا حظيــت به 
مــن ثقــة علــى جميــع األصعــدة المحلية 

واإلقليمية والقارية والدولية.
البحــار  حســين  الحكمــان  ويعتبــر   
وأســامة إدريــس مــن ضمن قائمــة نخبة 
حــكام قارة آســيا لكرة الصاالت، وســبق 
مــن  العديــد  إدارة  فــي  المشــاركة  لهمــا 
البطوالت المهمة على مســتوى لعبة كرة 

الصاالت.

البحار وإدريس يديران دورة الروضان

اتحاد رفع األثقال

أعلن االتحاد البحريني لرفع األثقال عن تنظيم مســابقة األداء الحركي لألوالد والبنات، وذلك يوم الســبت الموافق 15 من شــهر 
يونيو القادم بصالة كروس فت الرفاع، حيث يتوقع أن تشهد هذه البطولة مشاركة أكثر من 30 العًبا والعبة من مختلف األعمار 

والفئات الوزنية ومن الجنسين.

المســابقة فــي  المقــرر أن تضــم   ومــن 
للجنســين  الوزنيــة  الفئــات  منافســاتها 
عمــوم،  ناشــئين،  شــباب،  للســيدات، 
أن  المقــرر  ومــن  الشــباب،  فئــة  األوالد 
تبدأ عملية التسجيل للسيدات واألوالد 
عصــًرا   3 وحتــى  الثانيــة  الســاعة  مــن 
لفئــات  المســابقات  جميــع  وانطــالق 
عصــًرا   3.15 الســاعة  مــن  الســيدات 
وتســتمر حتى 4,15 عصًرا، ومســابقات 
األوالد تبــدأ من الســاعة 4,30 وتســتمر 
تتويــج  وموعــد  عصــًرا   5،15 حتــى 
الفائزيــن والفائزات بالمراكز األولى في 
المســابقات المختلفة بين الساعة 5,30 

وحتى 6 مساًء.
أمــا بالنســبة آلليــة نظــام المســابقة فقد 

أوضح عبدهللا أن المعيار يكون من 35 
درجة، وتحتسب النسبة من 85 % من 
أعلــى رقــم يؤديــه الالعب خــالل رفعة 
الخطــف وكذلــك نفس الرقم فــي رفعة 
النتــر، وســيتم تقييــم هــؤالء الالعبيــن 
مــن حــكام دولييــن من الدرجــة األولى، 
وســيتم التحكيــم على مبــادئ ومعايير 
منها القيافة والتركيز والســحبة األولى 
والثانية والســرعة والتوازن والســقوط 
وهــذه  الالعــب،  وخــروج  البــار  تحــت 
المعاييــر التــي ســيتم قياســها هــي مــن 
أساســيات رفــع األثقــال، وهــذه النســبة 
التــي ســيتم احتســابها 85 % هي التي 
تتضــح من خاللها هذه العناصر وتكون 

عبدالرضا عبداللهمؤثرة فيها.

ــات قــويــة ــس ــاف ــن ــات بــمــشــاركــة واســـعـــة وم ــع ــوق ت
رفع األثقال ينّظم مسابقة األداء الحركي

اتحاد الريشة

فازت رئيس االتحاد البحريني للريشــة الطائرة واالســكواش، رئيس االتحاد العربي للريشــة الطائرة سوســن تقوي، بمنصب نائب 
رئيــس االتحــاد اآلســيوي للريشــة الطائــرة، في نجاح جديد يحســب للعبة وتأكيد واضــح على ما تتمتع به الكــوادر البحرينية من 

كفاءة وقدرة لتولي أعلى المناصب الخارجية.

 جاء ذلك، في انتخابات االتحاد اآلسيوي 
والتــي جرت يوم الســبت الماضي بمدينة 

نانجينغ الصينية.
تقــوي  سوســن  عبــرت  المناســبة،  وبهــذه 
عــن ســعادتها الكبيرة بتقلد هــذا المنصب 
القــاري، معتبــرة فوزهــا ثمــرة لدعم جاللة 
الملــك حفظــه هللا ورعــاه وســمو رئيــس 
الــوزراء الموقــر وســمو ولي العهــد األمين 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  ومســاندة 
الخيرية وشــئون الشباب، رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
والنائــب  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة، 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة، 

أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفــة للكوادر الوطنيــة لتبوأ مختلف 

المناصب الخارجية.
 واعتبرت تقوي الفوز بمنصب نائب رئيس 
االتحاد اآلسيوي مكسب لمملكة البحرين 
والمكانــة  الدوليــة  الثقــة  علــى  وتأكيــد 
المتميــزة والســمعة الطيبة التي تتمتع بها 
الكفــاءات الوطنيــة، مشــيرة فــي الوقــت 
بــأن المنصــب هــو ترجمــة للجهــود  ذاتــه 
الكبيــرة التي بذلها االتحــاد البحريني في 
بناء عالقات قوية مع مختلف االتحادات 
اآلســيوية وأن الفــوز يعّزز مكانــة االتحاد 
البحريني وحضوره على المستوى القاري 
األمــر الــذي يصب في صالح لعبة الريشــة 

الطائرة البحرينية.
سوسن تقوي

وزير شؤون الشاب والرياضة

ــاءة الـــكـــوادر الــوطــنــيــة ــفـ ــد ســمــعــة وكـ ــؤك الـــفـــوز ي
تقوي نائبا لرئيس االتحاد اآلسيوي للريشة

عمومية اتحاد 
الكرة 16 يونيو

يعقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
العــادي  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
لالتحاد، يوم األحد الموافق 16 يونيو 
المقبــل، وذلــك عنــد 7 مســاء فــي مقر 
االتحاد البحريني لكرة القدم بالرفاع.

 وقــال األمين العام لالتحاد البحريني 
إن  البوعينيــن،  إبراهيــم  القــدم  لكــرة 
االتحاد أرسل تعميًما لألندية األعضاء 
بموعــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة، 
كما ســلم التقريــر اإلداري للعام 2018، 
علــى أن يتم الســماح لألنديــة بتقديم 
مقترحاتهــا وتعليقاتهــا علــى التقريــر 
فــي موعــد أقصاه أســبوع قبــل موعد 

انعقاد الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة

اتحاد السلة

وزارة شؤون الشباب والرياضة

“العمليات 
الخاصة” يتّوج 

بكأس سمو رئيس 
الحرس الوطني



قّرر االتحاد البحريني لكرة القدم رفع عدد الالعبين المحترفين ألندية دوري 
ناصر بن حمد الممتاز، )دوري الدرجة األولى(، إلى 3 العبين للموسم الرياضي 

المقبل 2020-2019، وذلك بدالً من العبين اثنين.

دوري  أنديــة  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاًء   
الدرجــة األولى ســيكون بإمكانها تســجيل 
3 محترفيــن أجانــب للموســم المقبــل، في 
حيــن أن االتحــاد لــم يجــر أي تعديل على 
الدرجــة  دوري  ألنديــة  المحترفيــن  عــدد 
العــب  بواقــع  مســبًقا  والمقــّرر  الثانيــة، 
محتــرف واحــد فقــط لــكل نــاد مــن أندية 

الدرجة الثانية.

 إلــى ذلــك، اعتمــد االتحــاد البحريني لكرة 
القدم فترات التســجيل الخاصة بالموســم 
الرياضي المقبل 2020-2019، إذ ســتكون 
فترة التسجيل األولى من 15 يوليو 2019 
إلــى 7 أكتوبــر 2019، أمــا فتــرة التســجيل 
الثانية فستكون من 1 يناير 2020 إلى 28 

يناير 2020.

بحضور الشــيخ راشــد بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس مجلس إدارة نادي المحرق اختتمت النسخة الثالثة 
مــن بطولتــي الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
والشــيخ دعيــج بــن خليفــة بــن محمــد آل خليفــة اللتيــن نظمهمــا 

النادي خالل ليالي شهر رمضان المبارك.
 وقــد حقــق فريــق المحــرق بطولــة الشــيخ إبراهيــم بــن محمد بن 
عبــدهللا آل خليفــة بعــد فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة علــى فريــق 
الخليفيــة بثالثــة أهــداف مقابل هدفين فيما أحتــل المركز الثالث 
فريــق الفتيــان.  وحقــق فريــق الشــيخ خليفــة بــن ســلمان بطولــة 
الشيخ دعيج بن خليفة بن محمد آل خليفة بعد فوزه في المباراة 
النهائيــة علــى فريق أحمد بن ســالمين بهدفين مقابل هدف واحد 

فيما احتل المركز الثالث فريق عيسى بونفور.

المحرق يحرز لقب بطولة إبراهيم بن محمدرفع عدد المحترفين إلى 3 في الدوري الممتاز

تترقــب الجماهيــر موعــد انطــالق الــدور قبــل النهائــي 
لبطولــة المرحــوم عبدالرحمن اللظي األولى لكرة القدم 
بعدما أنهت الفرق المشاركة مباريات الدور التمهيدي.

وتأهــل عــن المجموعة األولى فريق عبدالرحمن اللظي 
برصيد 6 نقاط بانتصارين وتاله والنيل برصيد 3 نقاط 
بفوز وخسارة، فيما تأهل عن المجموعة الثانية فريقي 
الهالل محققًا العالمة الكاملة 6 نقاط بانتصارين وتاله 

السلمانية برصيد 3 نقاط بفوز وخسارة.
االثنيــن  يــوم  مســاء  البطولــة  منافســات  وانطلقــت   
الماضــي علــى صالــة مركــز القادســية بمشــاركة 6 فرق 
النيــل،  الســلمانية،  القادســية،  الهــالل،  “اللولــو،  وهــي 
عبدالرحمــن اللظــي”، وجــاءت نتائــج اليــوم األول عــن 
فوز فريق عبدالرحمن اللظي على فريق اللولو بنتيجة 
)4/5( وخسارة فريق القادسية أمام فريق الهالل )3/5(. 

وفي اليوم التالي، 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(، وفي الثالث واألخير لدور المجموعات فاز 

السلمانية على القادسية )2/4( وعبدالرحمن 
اللظي فاز على النيل )0/2(.

ــة ــي ــان ــم ــل ــس ــال وال ــ ــهـ ــ ــل والـ ــيـ ــنـ ــلـــظـــي والـ ــدالـــرحـــمـــن الـ ــبـ تـــأهـــل فـــــرق عـ

ترقب للدور قبل النهائي لبطولة اللظي الكروية

لقطات من المنافسات

هرونة ويعقوب يدخالن التصنيف الدولي للشواطئ
أول العبيـــــن بحــرينييـــن يعتمــــدان.. والفــردان يشـيــد بخطــوتـهـمــا

كشــف عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
للكــرة الطائــرة، رئيــس مجلــس الكــرة الطائــرة 
الشــاطئية محمد الفردان عن تســجيل الالعبين 
االتحــاد  فــي  يعقــوب  ومحمــد  هرونــة  أيمــن 
القــاري  االعتمــاد  علــى  للحصــول  اآلســيوي؛ 
التصنيــف  ضمــن  يدخــالن  كالعبيــن  والدولــي 

الدولي للكرة الطائرة الشاطئية.
وأضاف الفردان لـ “البالد ســبورت” بأن الالعبين 
فــي  التســجيل  قــررا  منهمــا  شــخصي  وبطلــب 
الدولــي؛ العتمادهمــا ضمــن  كشــوفات االتحــاد 
االتحــاد  خــالل  مــن  وذلــك  الدولــي  التصنيــف 
البحرينــي الــذي يقــوم بدوره بمخاطبــة االتحاد 
بمخاطبــة  بــدوره  األخيــره  ليقــوم  اآلســيوي 
االتحــاد الدولــي، وبذلك يكــون هرونة ويعقوب 
أول العبيــن يدخــالن ضمــن التصنيــف الدولــي 
في مملكة البحرين على مســتوى الكرة الطائرة 
الشــاطئية. وذكــر الفــردان أن الالعبين يعتزمان 

المشــاركة فــي سلســلة مــن البطــوالت القاريــة 
والدولية المعتمدة لحســابهما الشخصي ليدخال 
ضمن التصنيف، فيما سيكون لالتحاد البحريني 
دور مــن خــالل منحهمــا التفــرغ واإلجــازة مــن 
والمراســالت  المخاطبــات  وإجــراء  العمــل 
وذلــك  بشــأنهما  كافــة  والخارجيــة  الداخليــة 

فــي إطــار حرصــه على دعــم الالعبين وتســهيل 
الفــردان بأنــه مــن المؤمــل أن  مهمتهمــا. وذكــر 
يشــارك الالعبان في عــدد من البطوالت القادمة 
بحســب  أخــرى  ودول  واليونــان  النمســا  فــي 
بشــكل  التصنيــف  دخــول  فــي  للبــدء  قدرتهمــا 
رســمي الحقا، مشــيدا بتلك الخطــوة التي أقدم 

تطــور  أن  شــأنها  مــن  والتــي  الالعبــان،  عليهــا 
مســتوياتهما الفنيــة وتعــزز خبراتهمــا خصوصــا 
وأنهما من ضمن الالعبين الذين مثلوا المنتخب 
األول للشــواطئ فــي الفتــرة الماضيــة، وحققوا 
اللعبــة،  مســتوى  علــى  اإلنجــازات  مــن  العديــد 

متمنيا لهما التوفيق والنجاح.

محمد يعقوب محمد الفردان
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تشــهد مالعب نادي البحرين للتنس في الســاعة التاســعة والنصف من مســاء اليوم 
المباراة الختامية لبطولة المرحوم ماجد الزياني الرمضانية لزوجي التنس السوبر، 
والتــي ينظمها النادي ضمن أنشــطتة الرمضانيــة لهذا العام تخليًدا لذكرى المرحوم 

ماجد الزياني أحد قدامي األعضاء ومن أكبر الداعمين للنادي طوال حياته.

عبــد  الثنائــي  النهائــي  فــي  ويتقابــل   
الثنائــي  مــع  جناحــي  وأحمــد  الرحمــن 
خليفــة رشــدان وعبــد هللا محمــد علــى 
كأس البطولــة، ويعتبــر هــذا هــو اللقــاء 
الثاني بين الفريقين خالل أسبوع واحد، 
حيــث تقابــال يــوم الســبت الماضــي فــي 
دوري المجموعات في لقاء مثير حسمه 

الثنائــي جناحــي لصالحهمــا بنتيجة 3-6 
عبــد  الثنائــي  ويدخــل  و10-6،  و6-3 
الرحمن وأحمد جناحي لقاء اليوم بهدف 
تحقيــق البطولة وتأكيد فوزهما الســابق 
علــى نفــس الفريق، بينما يســعى الثنائي 
خليفة رشدان وعبد هللا محمد إلى عمل 
)ريمونتادا( لتعويض خســارتهما السابقة 
والفــوز بلقــب هــذه البطولــة، والتــي تعد 
من أقوي وأهم البطوالت الرمضانية في 

مملكة البحرين. 
وأحمــد  الرحمــن  عبــد  الثنائــي  وكان   
جناحــي قــد تأهــال للمبــاراة النهائيــة بعد 

النهائــي علــى  الــدور قبــل  فــي  فوزهمــا 
وســلمان حســن  ناصــر خنجــي  الثنائــي 
طريــق  كان  بينمــا  و6-2،   6-1 بنتيجــة 
الثنائــي خليفــة رشــدان وعبــد لله محمد 
أكثــر صعوبــة حيــث احتاجــا للعب ثالث 
مجموعــات قوية وشــاقة لتحقيق الفوز 

علــى الثنائي أمير أســيك وأفنيت ســنك 
بنتيجة 4-6 و 7-6 )4( و10-6.

وســيقيم نــادي البحريــن للتنــس الحفــل 
الختامــي لألنشــطة الرمضانيــة والغبقــة 
الرمضانيــة يوم الخميــس القادم برعاية 

مجموعة ماركوم الخليج.

نادي التنس

ختام بطولة الزياني الرمضانية للتنس

الثنائي جناحي

الثنائي رشدان وعبدالله

جانب من التتويج

سبورت

نادي المحرقاتحاد الكرة

اللجنة اإلعالمية

يقــام فــي التاســعة مــن مســاء اليــوم 
االثنيــن علــى ملعــب حديقــة كازينــو 
لبطولــة  الختامــي  اليــوم  المحــرق 
لنجــوم  األولــى  الرمضانيــة  البحريــن 
كــرة القــدم البحرينيــة القدامــى علــى 
كأس المرحــوم خالــد فهــد العطــوان، 
حيــث ســيلتقي فــي المبــاراة األولــى 
ونــادي  الحــد  نــادي  قدامــى  فريقــا 
األهلــي على المركزيــن الثالث والرابع 
التاســعة،  الســاعة  تمــام  فــي  وذلــك 
النهائيــة  المبــاراة  مباشــرة  وتليهــا 
المرتقبــة للبطولــة بيــن ذئــاب فريــق 
نادي المحرق وأسود الحنينية العبي 
فريق الرفاع في لقاء ال يقبل القسمة 
على اثنين من حيث اإلثارة والحماس 
والتألق والذي حتًما سيعيد للجماهير 
ذكريــات  اللقــاء  ســتحصر  التــي 
والقويــة  المميــزة  الفريقيــن  لقــاءات 
فــي عقــود الثمانينــات والتســعينات، 

والتي شــهدت تألــق العديد من نحوم 
الكــرة البحرينية آنــذاك والذين مثلوا 
مختلــف المنتخبات البحرينية أفضل 

تمثيل.
 هــذا وقــد خصصــت اللجنــة المنظمة 
للبطولــة كأس البطولــة للفريــق الفائز 
األول والميداليــات الذهبيــة وكذلــك 
الثالــث والرابــع  ميداليــات المركزيــن 
العــب  ألفضــل  الفرديــة  والجوائــز 
البطولــة  وهــداف  مرمــى  وحــارس 
وأحسن إداري وأفضل مدرب، وأقدم 
وأقــدم  البطولــة  فــي  مشــارك  العــب 

مدرب والفريق المثالي.
وقــد وّجهــت اللجنــة دعــوات عديــدة 
البحريــن  فــي  رياضيــة  لشــخصيات 
المحــرق  النادييــن  رؤســاء  والــى 
والرفــاع وأعضــاء مجالــس النادييــن 
القدامــى  الالعبيــن  مــن  كبيــر  وعــدد 

واإلعالميين والنقاد الرياضيين.

نهائي بطولة قدامى الالعبين

حسن علي

الثنائي جناحي 
في مواجهة 

رشدان وعبدهللا 
الليلة
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أكــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد أن ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تمكــن مــن خــالل مبــادرات ســموه مــن تأصيــل المــوروث 
ا باعتباره جزًءا  الشــعبي بين أبناء البحرين وأعطى مكونات الموروث زخًما إضافيًّ
ا مــن ثقافــة المجتمــع البحرينــي وتاريخــه الناصــع، ومصــدر مهــم للتقــارب  أساســيًّ
ا لتقوية الهوية  والتعارف بين الشباب البحريني باإلضافة إلى كونه عنصًرا أساسيًّ

الوطنية.

 وقــال وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة في 
تصريــح لــه بمناســبة ختــام مهرجــان ناصــر 
اهتمــام  “إن  الشــعبي  الرمضانــي  حمــد  بــن 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
برياضــة التراث الشــعبي وتوجيهات ســموه 
بإعطاء الشــباب فرصة كبيرة للمشــاركة في 
مســابقات المــوروث الشــعبي يمثــل قاعــدة 
أساســية مــن أجــل دفعهــم للمحافظــة علــى 
بصــورة  وحثهــم  األصيــل  الشــعبي  التــراث 
والمخلــص  الجــاد  العمــل  علــى  مباشــرة 
للمحافظــة عليــه باعتباره مســؤولية وطنية 
تتناقلهــا األجيــال جيــاً بعــد جيــل وإضافــة 
ا  إلــى أن هذا الموروث يمثل اســتلهاًما وطنيًّ
كبيــًرا لماضــي البحرين العريق والذي شــّكل 

مرتكًزا لنهضتها”.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــاد   
بحضــور الــوزراء وأعضــاء مجلســي النواب 
“يعتبــر  وقــال  الختامــي  للحفــل  والشــورى 
حضــور عــدد من الــوزراء وأعضاء مجلســي 
النواب والشــورى للحفل الختامي وتلبيتهم 
للــدورة بمثابــة دعــم كبيــر للمبــادرات التــي 
يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وحرصهــم  الشــعبي  المــوروث  مجــال  فــي 
الموصــول علــى حضور الفعالية والمشــاركة 
فــي بعــض األلعــاب بــادرة إيجابيــة ســتمهد 
الطريــق أمــام الشــباب البحرينــي والناشــئة 
لممارســة األلعــاب الشــعبية بصــورة منتظمة 

والمحافظة عليها.

 وبيــن المؤيــد “يعتبر ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة المحرك األساســي للموروث 
التــي  الشــعبي مــن خــال مبــادرات ســموه 
المســابقات  لتلــك  األولــى  الشــمعة  أوقــدت 
والتي مّهدت الطريق للمحافظة على التراث 
البحرينــي األصيــل، وهــو األمــر الــذي تأصل 
فــي المســابقات التي نظمــت بتوجيهات من 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي 
آخرهــا مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي 
بعــد أن حقــق  ناجًحــا  والــذي كان  التراثــي 
أهدافه النبيلة ومشــاركة الشباب في برامج 

تراثية في أيام شهر رمضان المبارك”.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــار   
“يشــهد المــوروث الشــعبي نقلــة نوعيــة فــي 
العنايــة باأللعــاب الشــعبية باعتبارهــا تمثــل 
ــا  مهمًّ ــا  ورياضيًّ ــا  وثقافيًّ ــا  اجتماعيًّ مســاًرا 
وذلــك عطًفــا علــى االســتراتيجية  وأصيــاً 
التــي يعتمدهــا ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 
المــوروث  حفــظ  إلــى  والراميــة  خليفــة  آل 
الشــعبي واأللعــاب الشــعبية وتعزيــز الوعــي 
الشبابي والناشئة بالقيم والعادات والتقاليد 
البحرينيــة وصــوال للمحافظــة علــى التــراث 
الشــعبي واأللعــاب التــي كانــت ســائدة فــي 

الماضي”.

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــاد   
بــن  خليفــة  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود 
رياضــات  لجنــة  رئيــس  القعــود  عبــدهللا 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة 
البحرينية وجميع العاملين والكوادر باللجنة 
والذيــن ســاهموا فــي إخراج مهرجــان ناصر 
بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي بحلــة متميزة 
مــن كافــة النواحي وتحقيــق أقصى درجات 
تحقيــق  إلــى  وصــوالً  االحترافــي  العمــل 
األهداف، كما أشــاد بالمشــاركة الواســعة من 
قبــل مختلــف فئــات المجتمع والذيــن أكدوا 
حرصهــم علــى إحياء الموروث الشــعبي كما 

هنأ الفائزين في جميع المسابقات.
وتابع المؤيد “أن الحضور الجماهيري الكبير 
لمهرجــان ناصــر بن حمد الرمضاني الشــعبي 
والــذي بلــغ 10 آالف زائــر لجميــع فعالياتــه 
مختلــف  مــن  مشــارك  آالف   5 ومشــاركة 
الفئــات العمرية هو دليــل واضح على نجاح 
المهرجان ووصوله إلى األهداف النبيلة التي 
وجــد مــن أجلهــا عــاوة على االســتراتيجية 
التــي  واإلعاميــة  والتســويقية  التنظيميــة 
اتبعتهــا لجنــة المــوروث الشــعبي وحظيــت 
باجتــذاب الجماهيــر والمشــاركين للمهرجان 

الشعبي المتميز”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يكرم وزارة شؤون الشباب والرياضة وزراء ونواب وأعضاء الشورى في الحفل الختامي

المؤيد: مبادرات ناصر بن حمد أّصلت الموروث الشعبي
ــوروث ــ ــم ــ ــة ال ــن ــج ــود ل ــهـ ــى عـــلـــى جـ ــ ــن ــ ــان وأث ــرجـ ــهـ ــمـ أشــــــاد بــــأهــــداف الـ

وزارة شؤون الشباب والرياضة

مركز الهملةاللجنة اإلعالمية

أكــد رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا لبطولــة نــادي النســر الذهبي الرمضانيــة الرابعة لكــرة القدم عمــران النجداوي، التــي اختتمت 
فعالياتهــا يــوم الخميــس الماضي، أنها حققت نجاًحا منقطــع النظير بفضل العديد من الجهود التي ُبذلت في هذا الجانب، بالذات 

ا بها. في ظل رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لها واهتمامه شخصيًّ

 وأعرب النجداوي عن شكره الجزيل 
وتقديــره لــكل من ســاهم في إنجاح 
منافســات البطولــة خصوًصــا رئيس 
اتحــاد الكــرة، النائــب البرلماني علي 
عيسى إسحاقي، نادي النسر الذهبي 
وعبدالرحمــن  األمــل،  ومستشــفى 
شــريف مديــر عــام مفروشــات أحمد 
شــريف، وعضو اتحاد الكرة الســابق 
والمدربيــن  الدوســري،  حافــظ 
علــى  حرصــوا  الذيــن  الوطنييــن 
الدخيــل  عبدالمنعــم  مثــل  الحضــور 
وحمد محمد والاعب الســابق عاء 

حبيل، والناشط إبراهيم مطر.
شــكره  النجــداوي  قــّدم  وأيًضــا 
البطولــة  “مديــر  ومنهــم  للمنظميــن، 

اللجنــة  ورئيــس  المطاوعــة  جاســم 
والرعــاة  قمبــر”،  عبدالــرزاق  الفنيــة 
والصحــف المحليــة وقنــاة البحريــن 
المنشــد  خالــد  والمعلــق  الرياضيــة 
والحــكام،  والفــرق،  والمنظميــن 
وهــم: ســمير عبــدهللا، ســليمان عمر، 
خليــل إبراهيــم والمراقبيــن عيســى 
عبدالــرزاق  ومحمــد  الدوســري 
وأنــور  حيــاة  يوســف  والمصوريــن 

يوسف.
 وهنــأ النجــداوي فــي ختــام حديثــه 
فريق الحرم؛ بمناسبة تحقيقه كأس 
البطولــة وكذلك فريق بلوغرانا الذي 
حصــل علــى المركــز الثانــي، وشــكر 

جميع الفرق على مشاركتها.

يلتقــي فريــق األيــام مســاء اإلثنيــن بفريــق أخبــار الخليــج وعينــه علــى 
صــدارة المجموعــة بعــد أن دك مرمــى الوطــن وأصبــح أحــد المنافســين 

لتصدر المجموعة والتأهل للدور نصف النهائي.
ويدخــل األيــام المبــاراة برصيد ثــاث نقط من فوز عريض وخســارتين، 
ومحتــا حاليــا المركــز الثالــث بالمجموعــة ليلتقــي فريــق أخبــار الخليج 
المتصــدر الحالــي مــن فــوز وتعادليــن، فيما ضمن أخبــار الخليــج التأهل 
للــدور نصــف النهائــي بدورة مركز شــباب الهملة لفئة الكبار، إال إذا خســر 
بنتيجة 8 أهداف، وهذه مهمة أصبحت شــبه مســتحيلة في ظل العرض 
الذي قدمه العبو أخبار الخليج خال مباريات الدورة، فيما يملك األيام 
فرصة واحدة للتأهل، وهو الفوز بأي نتيجة على أخبار الخليج، وإال قد 

يودع البطولة حال الخسارة أو التعادل.
وقــال قائــد فريــق األيام حســن مهــدي إن فريقــه جاهز للمغامــرة الثانية 
بعد أن أحرج فريق الوطن ووضعه في مأزق وربما يودع البطولة، وقال 
إننــا جاهزون للفوز وســترون فريق األيام بصورتــه الحقيقة وأمام ناظر 
الجميع من متابعي الدورة وجمهورها، ويملك فريق األيام خامات جيدة 
حال قدمت عروضها كما هي في مباراتهم السابقة، فيما سيحاول أخبار 
الخليــج إلثبــات أحقيتــه بصدارة المجموعــة والتأهل خصوصــا أنه هزم 
فريــق األيــام بالــدور األول، وربما تكون هــذه الهزيمة دافع لاعبي األيام 
مــن أجــل رد اعتبارهــم وفــرض وجودهــم كفريــق منافــس لفــرق الدورة 

وربمــا يتأهــل األيــام ويحــرز اللقــب، وهــو مــا ســيعتبره البعــض مفاجــأة 
كبيرة خصوصا أنه تعرض لخسارتين منذ بداية الدورة، واعتقد البعض 
أن فريــق األيــام ســيودع مبكــرا، لكنه أحيــا آماله وانتعشــت بفضل فوزه 
العريــض علــى الوطــن، وفي حال فوزه فــي مباراة اليــوم والتأهل للدور 
نصــف النهائــي ســيكون نــدا قويــا للفــرق المتأهلة مــن المجموعــة األول 
فريقــا هابــي واألبــراج بطل النســخة الســابقة 2018م. صــرح بذلك أمين 

السر ورئيس العاقات العامة بالمركز إبراهيم عبدهللا. عمران النجداوي

جانب من المنافسات

البطل ــئ  ويــهــن الــمــســاهــمــيــن  يــشــكــر  ــان الـــتـــأهـــلالـــنـــجـــداوي  ــمـ ــضـ ــة الــــفــــوز لـ ــرصـ ــفـ يـــلـــعـــب بـ

األيام يالقي أخبار الخليج في بطولة “الهملة”نجاح بطولة نادي النسر الذهبي
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أكد مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية عبداللطيف  «
السكران أن التطور المتنامي الذي تشهده دورة ناصر بن 

حمد لأللعاب الرياضية )ناصر12( يؤكد المكانة الكبيرة 
التي باتت تحتلها الدورة على الساحة الرياضية المحلية 
وقدرتها على اجتذاب اهتمام منسوبي األسرة الرياضية 

الذين يتطلعون لمعايشة مجرياتها بصورة سنوية، مشيًرا 
إلى أن التطوير المستمر في إدارة الدورة يجّسد الرؤية 
الحكيمة لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون 

الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، كما تظهر حرص سموه الواضح على توسيع إسهامات الدورة في خدمة 

الحركة الرياضية المحلية من خالل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب 
البحريني لممارسة هوايته الرياضية المفضلة في هذه الدورة التي باتت تمثل عاماًل 

ا من عوامل اكتشاف المواهب الجديدة في مختلف األلعاب الرياضية.  مهمًّ
 وأشار السكران إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تمّكن بفضل أفكاره 

ومبادرات المتميزة من جعل الدورة واحدة من أبرز الدورات على المستوى المحلي 
واإلقليمي باعتبارها تحمل في طياتها العديد من األهداف النبيلة على الحركة 
الشبابية والرياضية في المملكة ومن أبرزها دعم المنتخبات الوطنية واألندية 

بالعديد من المواهب الرياضية التي كان لها شأن كبير في الحركة الرياضية وخاصة 
كرة القدم. وأشاد السكران بجهود اللجنة المنظمة للدورة برئاسة توفيق الصالحي 

في سبيل إنجاز مختلف الترتيبات الفنية واإلدارية الرامية إلنجاح هذا الحدث 
الرياضي الشبابي األبرز في المملكة وجهودها الواضحة في التسويق والتغطية 

اإلعالمية التي تـشهدها الدورة في كل عام، مشيًرا إلى أن الصالحي تمّكن بفضل 
خبرته في إدارة الدورة على مدار أكثر من 11 عاًما من إيصال الدورة إلى األهداف التي 

رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

دورة ناصر بن حمد لأللعاب الرياضية مركز جاذب للشباب

عبداللطيف السكران

اللجنة البارالمبية وزارة شؤون الشباب والرياضة

هنــأ رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة الشــيخ محمد بن دعيــج آل خليفة باعتمــاد اللجنة األولمبية الدولية الشــيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية، رئيسة لجنة رياضة المرأة عضًوا بلجنة رياضة المرأة التابعة 

للجنة األولمبية الدولية.

 وأكــد الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل 
خليفــة أن هــذا اإلنجــاز يعــد بمثابــة 
اعتــراف دولــي بالمكانــة التــي بلغتها 
المــرأة البحرينية، وتمكنها من إثبات 
اإلقليميــة  المحافــل  فــي  كفاءتهــا 
والدوليــة، معرًبا عن الفخر واالعتزاز 
بهــذا الفــوز الذي يعد امتداًدا لســجل 
حافل بالعطاء واإلنجازات المشــرفة 
بنــت  حيــاة  الشــيخة  حققتهــا  التــي 

عبدالعزيز آل خليفة.
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأشــاد   
الرشــيدة  القيــادة  بدعــم  البحرينيــة 

المســتمر للقطــاع الرياضــي، وللمــرأة 
البحرينيــة، فــي مختلــف المجــاالت، 
ومشــيًدا بالدعم المتواصل من ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
ممثــل جالة الملــك لألعمال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون 
لكافــة  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
الرياضيين في مملكة البحرين، لتبّوأ 
المواقــع القياديــة الرياضيــة، والتــي 
تســهم في رفع اســم مملكــة البحرين 
عالًيــا خفاًقــا فــي المحافــل اإلقليمية 

والدولية.

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  هنــأ 
أيمــن المؤيــد، عضــو مجلــس إدارة اللجنــة 
المــرأة  رياضــة  لجنــة  رئيســة  األولمبيــة، 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة 
رياضــة  بلجنــة  عضــًوا  اعتمادهــا  بمناســبة 
المرأة التابعة للجنة األولمبية الدولية.  وأكد 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أن اعتمــاد 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة 
عضــًوا بلجنــة رياضــة المــرأة التابعــة للجنة 
األولمبيــة الدولية يعد بمثابة اعتراف دولي 
كبير المســتوى بالمكانة التي بلغتها الشيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة، وتمكنهــا 
مــن إثبــات كفاءتها فــي المحافــل اإلقليمية 
والدوليــة، معرًبــا عــن الفخــر واالعتــزاز بهذا 
الــذي يعــد امتــداًدا لســجل الشــيخة  الفــوز 
الحافــل  خليفــة  آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة 

بالعطــاء واإلنجازات المشــرفة على مختلف 
األصعــدة.  وأشــار المؤيــد إلــى أن الشــيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة تعتبــر من 
الكــوادر الوطنية التي تمتلــك قدرات كبيرة 
االرتقــاء  فــي  مباشــرة  بصــورة  وســاهمت 

بالحركــة الشــبابية والرياضيــة فــي المملكــة 
وخاصة في جانب رياضة المرأة البحرينية، 
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  للشــيخة  ــا  متمنيًّ
التوفيــق والنجــاح فــي مهمتهــا  آل خليفــة 

الجديدة باللجنة األولمبية الدولية.

امتــداًدا لإلنجــازات التــي حققتهــا حياة بنــت عبدالعزيز اعتمادهـــا عضـــًوا بلجنـــة المـــرأة باألولمبيـــة الدوليـــة

اعتراف دولي بمكانة المرأة البحرينية المؤيد يهّنئ حياة بنت عبدالعزيز

حياة بنت عبدالعزيز أيمن المؤيد

محمد بن دعيج



تلقى منتخب تونس، ضربة موجعة 
قبل أقل من شهر من خوض نهائيات 
كأس األمــم اإلفريقيــة بمصــر، بعدما 
تأكــد غيــاب ســيف الديــن الخــاوي، 
البطولــة  عــن  الفرنســي،  العــب كان 

بسبب اإلصابة.
وقالــت مجلــة “فرانــس فوتبول”، إن 
الخــاوي تعّرض إلــى إصابة في لقاء 
كان وبــوردو، يــوم الجمعــة الماضــي 
بالــدوري الفرنســي، ســتفرض عليــه 

الركون إلى الراحة لعدة أسابيع.
الديــن،  ســيف  أن  إلــى  وأشــارت   
ســيعود مجدًدا ألولمبيك مارســيليا، 
الموســم  هــذا  أعــاره  قــد  كان  الــذي 

لنادي كان.
التونســي مــع  ويمتــد عقــد الالعــب 

مارسيليا حتى 2021.
وتجدر اإلشــارة إلى أن المدير الفني 
لمنتخــب تونــس، آالن جيريس، كان 
قــد وجــه الدعــوة إلــى ســيف الديــن 
محترًفــا  العًبــا   17 ضمــن  الخــاوي، 

لخوض البطولة.

ضربة أخرى
كان برشلونة اإلسباني قبل نحو 3 أسابيع على عتبة تكرار إنجاز ثالثية الدوري والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا. كان األرجنتيني ليونيل 

ميسي يصول ويجول في مناطق الخصوم، ويدك شباكهم من بعيد بالركالت الحرة... لكن النهاية لم تكن كما ُرِسم لها.

كانت الصدمة األولى في السابع من مايو: فّرط 
النــادي الكاتالونــي بتقدمه المريح 3 - صفر على 
ملعبــه كامــب نــو علــى ليفربــول اإلنجليــزي فــي 
ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبــا، بتلقــي خســارة قاســية صفــر - 4 علــى 
ملعــب أنفيلــد. فــي 25 مــن الشــهر ذاتــه، صدمــة 
ثانيــة: خســارة بنتيجــة 2-1 أمــام فالنســيا فــي 

نهائي مسابقة كأس الملك في إسبانيا.
مــن الثالثيــة، اكتفــى برشــلونة باالحتفــاظ بلقــب 
الــدوري اإلســباني بعدمــا تــوج بطــال لليغــا للمــرة 
السادســة والعشــرين فــي تاريخــه، وتبخــر حلــم 
تكرار الثالثية للمرة الثالثة خالل عقد من الزمن، 
بعد 2009 و2015. قالها ميسي بصراحة الجمعة. 

القائــد، أفضــل العــب فــي العالــم خمــس مــرات، 
أقــر أمــام الصحافييــن بــأن جــرح الخســارة أمــام 
ليفربــول لم يندمل بعد. وأوضــح “ما زلنا نتعافى 
مــن المبــاراة ضــد ليفربــول، أنــا علــى األقــل. أريد 
فقــط أن أفــوز بهــذا النهائــي )كأس ملك إســبانيا( 
ألنهــي العــام مــع لقب جديــد”. لم يتحقق لميســي 
مــا أراده، كمــا لــم يتمكن من أن يفــي بوعد قطعه 
أمام عشرات اآلالف من المشجعين في كامب نو 
قبل أشهر: الكأس ذات األذنين الكبيرتين )لدوري 

األبطال( ستعود إليكم هذا الموسم.
صور ميســي في أرض ملعــب “بنيتو-فيامارين” 
فــي ختــام نهائــي الــكأس ضــد فالنســيا، كانــت 
مماثلــة لصــوره في أنفيلد بعــد الخروج الصاعق 

أمام ليفربول: مطأطأ الرأس يخفي بيديه وجها 
تعلوه مالمح الخيبة واألسى.

بــدا أن برشــلونة لــم يتمكــن مــن اســتنباط قــوة 
ذهنيــة كافيــة لتجــاوز آثــار الخســارة األوروبية. 
هــذا  قاســيا  أنفيلــد  فــي  القــاري  الموعــد  كان 
الموســم، الســيما وأنــه أوقــع برشــلونة ضحيــة 

سيناريو مشابه للعام الثاني تواليا.
ديبورتيفــو”  “مونــدو  صحيفــة  اختصــرت 
لإلقليــم  الفريق-الرمــز  اختبــره  مــا  الكاتالونيــة 
بنتيجــة مباراة األمس “ضربة أخرى قاســية )...( 
الفريق مصاب ويحتاج الى فحص”. أما بالنسبة 
الــى صحيفة “ماركا” المدريدية، برشــلونة “أنهى 

الموسم منهارا”.

إشبيلية “تبتسم دائًما” لفالنسيا

وكاالت

بــات لمدينــة إشــبيلية، مكانــة خاصــة لــدى 
مــن   3 بـــ  فيهــا  تــوج  الــذي  فالنســيا  نــادي 
األلقــاب التــي حصدهــا فــي آخــر 20 عاًمــا، 
وآخرها كأس ملك إســبانيا الذي فاز به بعد 

التغلب على برشلونة )2-1(.
كان فالنســيا، فــاز فــي المدينــة األندلســية 
بــكأس الملك أيًضا نســخة 1999، إثر تغلبه 
فــي النهائــي، علــى أتلتيكــو مدريــد بثالثية 

نظيفة في ملعب “ال كارتوخا”.
وبعدهــا تــوج فالنســيا فــي إشــبيلية بطــال 
 ”2003-2004“ بموســم  اإلســباني  للــدوري 
فــي الجولــة قبــل األخيــرة لــدى تغلبــه على 
إشــبيلية بهدفيــن دون رد بملعب “سانشــيز 

بيثخوان”.
إشــبيلية  فــي  فالنســيا  حققــه  إنجــاز  وكل 
حتــى اآلن، كان فــي ملعــب مختلــف فــأوالً 
كان “ال كارتوخــا”، ثــم “سانشــيز بيثخــوان” 

وأخيًرا “بينيتو فيامارين” السبت.
وباإلضافــة إلــى ذلك، حالف الحظ فالنســيا 
فــي المباريــات التــي خاضهــا هــذا الموســم 

بإشبيلية إذ خاض مباراتين في الدوري فاز 
فيهمــا علــى إشــبيلية )0-1(، وريــال بيتيس 

)1-2(، وواحــدة فــي كأس الملك قبل نهائي 
أمــس حيث تعادل )2-2( أمام ريال بيتيس 

بذهــاب نصف النهائي قبل أن يفوز باإلياب 
على أرضه )0-1(، ويبلغ المباراة النهائية.

من تتويج فالنسيا

وكاالت

وكاالت

وكاالت

ضربة موجعة

كتــب النجــم كواهــي لينارد فصال تاريخيا في ســيرة فريقه تورونتو رابتورز الذي تأســس في العــام 1995، بقيادته الى نهائي دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفين للمرة األولى، وذلك على حسابه ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.

ال27  النقــاط  بفضــل  رابتــورز  وتمكــن 
التــي ســجلها لينارد الســبت، من التغلب 
وحســم   ،100-94 ميلووكــي  علــى 
الشــرقية  للمنطقــة  النهائيــة  السلســلة 
نهائــي  الــى  والتأهــل   ،4-2 لصالحــه 
الــدوري الــذي ينطلق الخميــس، لمالقاة 
“الخبيــر” غولــدن ســتايت ووريــرز بطل 

الموسمين الماضيين.
وفــي مبــاراة سادســة ضمن سلســلة من 
ســبع مباريات ممكنــة، أقيمت أمام نحو 
20 ألــف متفــرج مــأوا مدرجــات قاعــة 
وآالف  تورونتــو،  فــي  بنــك”  “سكوشــيا 
غيرهــم احتشــدوا أمــام شاشــة عمالقة 
منــح  بــارك”،  “جوراســيك  حديقــة  فــي 
لينــارد الــذي يخــوض موســمه األول مع 
الفريــق، المدينــة الكنديــة فرحــة كبيــرة 
بتحقيــق نوع من مفاجأة بإقصاء فريق 

من مواجهة رابتورز وباكسمرشحا كبيرا لبلوغ النهائي.

النهائي األول

وكاالت

تلقــت األلمانيــة أنجيليك كيربر المصنفة خامســة عالميا خســارة مفاجئــة األحد في الدور األول 
مــن بطولــة فرنســا المفتوحــة، ثانيــة البطــوالت األربــع الكبــرى، وذلــك على يد الروســية الشــابة 

أناستازيا بوتابوفا 4-6 و6-2.

وفي مباراة اســتغرقت ســاعة و13 دقيقة فقط 
علــى مالعــب روالن غــاروس الترابيــة، تفوقت 
الروســية )18 عامــا ومصنفــة 81 عالميــا( علــى 
المصنفة أولى عالميا سابقا وحاملة لقب بطولة 

ويمبلدون اإلنجليزية.
وعانت كيربر )31 عاما( في الفترة الماضية من 
إصابــة فــي الكاحــل األيمــن دفعتها لالنســحاب 
اإلســبانية،  مدريــد  لــدورة  الثانــي  الــدور  مــن 
قبــل أن تغيــب عــن دورة رومــا اإليطاليــة التــي 

اختتمت بنهاية األسبوع الماضي.
التــي  الوحيــدة  هــي  غــاروس  روالن  وبطولــة 

ال تــزال غائبــة عــن ســجل كيربــر، اذ ســبق لهــا 
التتويــج بلقبــي أســتراليا المفتوحة وفالشــينغ 
ميــدوز األميركيــة عــام 2016، قبــل أن تضيــف 
إليهمــا لقب ويمبلدون فــي العام الماضي. وفي 
روالن غــاروس، كانت أفضل نتيجة لكيربر ربع 

النهائي )2012 و2018(.
أمــا بوتابوفا، فتخوض غمار البطولة الفرنســية 
للمــرة األولــى فــي مســيرتها االحترافيــة، وهي 
المــرة األولــى أيضا تتمكن فيها من تحقيق فوز 
علــى العبــة ضمــن المصنفــات العشــر األوليــات 

عالميا.

بوتابوفا تقصي كيربر

ليونيل ميسي

بعد الخروج المخيب لبرشلونة من دوري  
األبطال على يد ليفربول.. وبعد الخسارة 
بعــد  الــكأس  نهائــي  فــي  فالنســيا  أمــام 
ســنوات من الســيطرة علــى اللقب.. وبعد 
سلســلة من االنتقــادات المتعلقة بتخبطه 
في إدارته الفريق.. توقعت الوسائل اإلعالمية المختلفة إلى أن مدرب برشلونة فالفيردي 
ســتتم إقالته بعد انقضاء الموســم.. بيد أن رئيس النادي بارتوميو أعلن بعد نهائي الكأس 

عن بقاء فالفيردي!.
في الواقع أن الحقيقة التي غّيرت المسار وأجبرت بارتوميو على التمسك بفالفيردي بعد 
أن كان على اقتناع تام هو وبقية أعضاء النادي على إقالته هي رغبة القائد ونجم الفريق 
األول ليونيــل ميســي فــي بقــاء فالفيــردي.. وعندمــا يأمر ميســي فعلى الجميــع االنصياع 
ألوامــره.. فــال يوجــد مــن يجــرؤ على كســر كلمة البرغــوث داخل أســوار النــادي الكاتلوني 

وعلى رأسهم بارتوميو!!.

* غاية راموس
أشــار موقــع يــورو ســبورت حــول وجــود خالفــات قويــة بيــن قائد ريــال مدريد ســيرجيو 
رامــوس ورئيــس النــادي فلورنتينــو بيريز مما قد يمّهــد الطريق أمام رامــوس للرحيل عن 

النادي الملكي.
 فــي الحقيقــة أن هــذا الخــالف ليــس األول لرامــوس مــع بيريــز وربمــا لــن يكــون األخير.. 
فرامــوس اعتــاد دائًمــا على إثــارة الجدل واختالق المشــاكل من أجل الوصــول إلى غايته 
المنشــودة.. فــكل هــذه المهاتــرات والمشــاحنات هدفهــا واحد..هــو يبحث عــن عقد جديد 

وراتب جديد وال ينوي الرحيل!.
خالفــه األول كان فــي عــام 2015 وانتهى بزيادة راتبه مليوني يورو والخالف الثاني عام 
2017 أوصــل راتبــه إلــى 11 مليــون يــورو بعــد كان يتقاضــى 8 مالييــن.. ربمــا ينــوي مــن 

الخالف الحالي رفع راتبه إلى 15 مليون يورو!!.

* مستقبل يوفنتوس
رغــم اإلثــارة والضجــة اإلعالميــة الكبيــرة التــي صاحبــت خبــر اقتــراب المدرب األســباني 
غوارديــوال مــن تدريــب يوفنتوس.. إال أن الواقع يشــير إلى أنه لم تكن هناك أي محاوالت 

من اليوفي للتعاقد مع “البيب”!!.
لذلك، وبحســب ما هو متوقع فإن مقعد اإلدارة الفنية للســيدة العجوز سيشــغله واحد من 
االســمين التاليين ولن يكون لهما ثالث.. إما بوكتينيو توتنهام أو ســاري تشيلســي والذي 

يبدو األقرب!!.
alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

الكلمة العليا

وكاالت وكاالت

تحــدث جــوردان هندرســون قائــد ليفربــول، 
عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي ســيجمع 
فريقــه بتوتنهــام، الســبت المقبــل على ملعب 
ريــال  فريــق  معقــل  ميتروبوليتانــو،  وانــدا 

مدريد.
للفريــق  التوالــي  الثانــي علــى  والنهائــي هــو 
اإلنجليــزي، بعدمــا خســر العام الماضــي أمام 

ريال مدريد )3-1(.
يتمنــى  ال29،  عامــه  مــن  اقترابــه  ومــع 
هندرســون أن يتــوج بلقــب البطولــة، والتــي 
الرابطــة  كأس  بعــد  لــه  الثانيــة  ســتكون 

اإلنجليزية، التي فاز بها منذ 7 سنوات.
وقــال هندرســون فــي تصريحــات لصحيفــة 
“ميــرور” البريطانيــة: “مــن الواضــح أنــه أمــر 

صعب.. حًقا إنه صعب”.
وأضــاف: “أعــرف أنَّ النــاس ســوف ينظــرون 
مــن  يتمكــن  )لــم  ويقولــون:  كشــخص  إلــّي 
التتويــج بدوري األبطــال، أو الوصول لنهائي 

المونديال، أو يحقق أي شيء(”.
وأوضح: “لكن نظرتي مختلفة بعض الشيء، 

فاألمر ال يتعلق بي وحدي، إنها تتعلق بالفرق 
التــي لعبــت فيهــا. كل شــيء فــي كــرة القــدم 

يتعلق بالفريق ككل”.
وأكمــل: “مــا مررنــا به مؤخًرا منحنــا قدًرا من 
علــى  حصلنــا  للتحســن.  والدافــع  التصميــم، 

الفرصة مرة أخرى ونتمنى استغاللها”.
وتابع: “في العام الماضي، بعد خســارة نهائي 
األبطــال، كان مــن الصعــب جــًدا تقبــل األمــر، 
لكن القوي هو من يستخدم خيبة األمل هذه 

بالطريقة الصحيحة”.
األمــر صعًبــا،  يكــون  البدايــة  “فــي  وواصــل: 
وربمــا نحتاج لبعض الوقت، لكن في النهاية، 
بمجــرد أن تمــر بمشــاعر مختلفــة، كمــا تعتقد 

)حسًنا.. دعنا نذهب مرة أخرى(”.
وتمنــى هندرســون أن يتغيــر الوضــع، قائــاًل: 
“آمــل، فــي غضون أســبوعين أن أعود للوراء 

ونقول: )لقد فزنا بكأس كبيرة(”.
اإلنجليــزي،  الــدوري  لقــب  ليفربــول  وخســر 
بفــارق نقطــة وحيــدة عن مانشســتر ســيتي، 
بعد منافسة شرسة استمرت طوال الموسم.

وعــن هــذا األمــر، قــال هندرســون: “ال يمكننــا 
تغييــر ما حدث فــي الــدوري اإلنجليزي، لكن 
يمكننــا تغيير ما نقوم به في المباراة النهائية 

لدوري األبطال، فهي لم تبدأ بعد”.
وأضــاف: “أعتقــد أننــا شــعرنا جميًعــا بخيبــة 
أمــل لبضعــة أيــام، ولكــن كــرة القــدم تتغيــر 

بسرعة وكذلك يتغير تركيزك”.
وأكمــل قائد ليفربــول: “ليس هناك ما يجعلك 
أفضــل مــن التركيز علــى نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا. هــذه فرصــة كبيــرة لنــا، ونحــن نريــد 

حًقا إنهاء هذا الموسم بهذه البطولة”.
وواصــل: “إذا لــم يحــدث ذلك، فســيكون من 
الصعــب حًقــا تحملــه، لكــن فــي نفــس الوقت 
ال يــزال بإمكاننــا التطلــع إلــى مــا ســيأتي في 

المواسم المقبلة”.
مصيــر  يحــدد  لــن  النهائــي  “هــذا  وأوضــح: 
الفريــق.. إذا لــم نفــز بــدوري األبطــال فلدينــا 
القليلــة  الســنوات  خــالل  أخــرى،  تحديــات 
المقبلة بصرف النظر عما يحدث في مدريد”.

جــذب جيــروم بواتينج، مدافــع بايرن ميونــخ، األنظار عقب 
تتويــج فريقــه بلقــب كأس ألمانيــا، بعــد الفــوز علــى اليبزيج 

بثالثية نظيفة، يوم السبت، على الملعب األولمبي ببرلين.
وألقــت صحيفــة “ســبورت بيلــد” الضــوء علــى عدم مشــاركة 
صاحــب الـــ30 عاًمــا باقــي زمالئــه فــي االحتفــاالت الصاخبة 

عقب التتويج بالكأس.
وأشــارت الصحيفــة إلــى عــدم تفاعــل المدافــع األلمانــي مــع 
أهــداف فريقه طوال 90 دقيقــة، قضاها على مقاعد البدالء، 
حيــث أظهــرت لغــة جســده عــدم اكتراثــه لمــا يحــدث داخــل 

الملعب.
كمــا أفــادت الصحيفــة بــأن العــب مانشســتر ســيتي الســابق 
اختفــى تماًمــا عــن األنظــار فور تســليم الميداليــات والكأس، 
كمــا غــاب عن احتفاالت زمالئــه باللقب مع الجماهير، وســط 

أنباء تفيد برغبته في اللحاق بحفل زفاف أحد أصدقائه.
النــادي  عــن  الوشــيك  رحيلــه  علــى  بذلــك  بواتينــج  ويدلــل 
البافــاري هــذا الصيف، في ظــل أنباء تفيــد برغبة يوفنتوس 

اإليطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضمه.
ولــم يعــد بواتينــج ضمــن حســابات المــدرب الكرواتــي نيكــو 

كوفاتــش، الــذي فضــل عليه الثنائي نيكالس ســولي وماتس 
هوميلز طوال الموسم.

ولــن يكــون هنــاك مجــال لمشــاركة بواتينــج بصفــة أساســية 
فــي الموســم القــادم، بعــد تعاقد النــادي مع الثنائي الفرنســي 
لــوكاس هيرنانديــز وبينجاميــن بافــارد، وهو مــا يجبره على 

خيار الرحيل عن ملعب أليانز أرينا.

ليفربول ال يحتمل السقوط رحيل بواتينغ

جيروم بواتينغ
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شــهد ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، الحفــل الختامــي لمهرجان ســموه الرمضاني الشــعبي والذي أقيم في مدينة عيســى الرياضية بالرفــاع بتنظيم من 
لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينية وذلك بحضــور النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومحافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي آل خليفة ورئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة ووزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة ووزيــر التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي ووزير شــؤون اإلعالم علــي بن محمد الرميحي 

ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.

 وفــور وصــول ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة إلــى مقــر المهرجــان فــي مدينة عيســى 
األلعــاب  علــى  بجولــة  ســموه  قــام  الرياضيــة، 
الشعبية واإللكترونية وجزء من معارض األسر 

المنتجة المتواجدة على هامش المهرجان.
 وبــدأ الحفــل الــذي قدمــه اإلعالمــي نــادر بــن 
جخيــر، بتــالوة آيــات عطــرة من الذكــر الحكيم 
تالها القارئ عبدهللا عبدالملك، بعد ذلك تفّضل 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة بتكريم 
الجهــات الداعمــة وهــي المحافظــة الجنوبيــة، 
ووزارة شــؤون اإلعالم، ووزارة شــؤون الشباب 
والرياضة، واللجنة األولمبية البحرينية، وبلدية 
المحافظــة  وشــرطة  الجنوبيــة،  المحافظــة 
الجنوبيــة، وشــركة زيــن البحريــن لالتصــاالت، 
وشــركة   ”Dividend Gate Capital“ وشــركة 
“White Box” وشركة دلة للدعاية واإلعالن، ثم 
تــم تكريــم اللجــان المنظمة للمهرجان ورؤســاء 

األلعاب المختلفة.
بالمراكــز  الفائزيــن  بتتويــج  قــام ســموه  كمــا   
الشــعبية  األلعــاب  فــي  األولــى  الثالثــة 
تتضمنهــا  التــي  المختلفــة  واإللكترونيــة 
وزوجــي(،  )فــردي  الكيــرم  وهــي  المهرجــان 
“الدومنــة”،  والدامــة، والشــطرنج، والدومينــو 
والكوت سداســي “بوســتة”، والهاند، والســجن 
اإللكترونيــة  األلعــاب  إلــى  إضافــة  “لــودو”، 
المتمثلة في كرة القدم “FIFA19” وكرة الســلة 

“NBA2k19” والببجي.
 وبهــذه المناســبة، أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفة حرصه على تنوع المنافســات 
البحريــن،  مملكــة  فــي  الرســمية  الرياضيــة 

مؤكــًدا أن هــذا المهرجان الشــعبي يأتي إلثراء 
والترفيهيــة  والثقافيــة  الرياضيــة  الفعاليــات 

خالل شهر رمضان المبارك.
 وقال ســموه: “إن هذا المهرجان الشامل حقق 
األلعــاب  علــى  الحفــاظ  منهــا  عديــدة  أهدافــا 
بطــوالت  فــي  وإدخالهــا  القديمــة  الشــعبية 
تنافســية رســمية، إضافة إلى دمــج الرياضات 
اإللكترونيــة فــي هذا المهرجــان والتي تحظى 
بشعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من النشء 
والشــباب البحرينــي بدليــل المشــاركة الكبيرة 
التــي تجــاوزت 5 آالف شــخص فــي مختلــف 
األلعاب”.  وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة بالتنظيم المميز من قبل لجنة رياضات 

المــوروث الشــعبي برئاســة خليفة بــن عبدهللا 
القعــود، مشــيًرا إلــى أن المســتوى التنظيمــي 
العالي يدل على الكفاءة الكبيرة التي يمتلكها 

شباب الوطن.
 كمــا هنــأ ســموه الفائزيــن فــي جميــع ألعــاب 
ا باسًما لبقية المشاركين  ا حظًّ المهرجان، متمنيًّ

في البطوالت القادمة.
رياضــات  لجنــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 
عــن  القعــود،  عبــدهللا  بــن  خليفــة  البحرينيــة 
عظيم شــكره وامتنانه لســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة علــى الدعــم الالمحدود الــذي يقدمانه 

لرياضات الموروث الشعبي، مؤكًدا أنهم عملوا 
علــى ترجمــة رؤى وتطلعــات ســموهما لتفعيل 
الرياضــات التراثية والشــعبية والحفاظ عليها 
لألجيــال المقبلة كجــزء ال يتجزأ من الموروث 

البحريني األصيل.
المــوروث  رياضــات  لجنــة  أن  القعــود  وأكــد   
الشــعبي ومنــذ تأسيســها خــالل فتــرة وجيزة، 

اســتطاعت تنظيــم أحداث مختلفــة ومتنوعة 
استقطبت آالف الشباب البحريني، مشيًرا إلى 
أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لوال الدعم من 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة وســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة لالرتقاء بهذه 
البحرينــي  اإلنســان  التــي مارســها  الرياضــات 

قديًما.

الرمضانــي  حمــد  بــن  ناصــر  مهرجــان  وكان 
الشــعبي قــد انطلــق مــع بدايــة شــهر رمضــان 
شــخص،   5000 مــن  أكثــر  بمشــاركة  المبــارك 
وبمجمــوع جوائــز يفــوق 200 ألــف دوالر فــي 
جميــع األلعــاب، حيث رصــدت اللجنة المنظمة 
جوائــز نقديــة للمراكــز العشــرة األولــى في كل 

األلعاب الشعبية واإللكترونية.

ناصر بن حمد: حريصون على تنوع المنافسات الرياضية
الفائزيـــن وتـــّوج  الشـــعبي  الرمضانـــي  ســـموه  لمهرجـــان  الختامـــي  الحفـــل  شـــهد 

المنامة - بنا

sports@albiladpress.com
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اتحاد السلة - المركز اإلعالميالمنامة - وزارة الداخلية

أشــاد محافظة المحافظة الجنوبية ســمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بالمبــادرات الرائــدة لممثــل جاللــة الملــك 
لألعمــال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، منّوًها 
بــن  ناصــر  مهرجــان  بنجــاح  الصــدد  فــي 
حمد الرمضاني الشــعبي، تنظيًما وإنجاًزا، 
والــذي اســتقطب آالف الشــباب وتميــزت 
فعالياتــه بتنوعها وحفاظهــا على العادات 
الشــعبية البحرينيــة األصيلــة وامتزاجهــا 
مــع اإلمكانــات اإللكترونيــة الحديثــة وما 
صاحبها من فعاليات اجتماعية ترفيهية.

 وأشــاد ســموه، بالعطاء المتواصل لســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة وجهوده 
الموفقــة فــي خدمــة المجــاالت الشــبابية 

ســموه  حــرص  ظــل  فــي  والرياضيــة 
الهادفــة  المبــادرات  تبنــي  علــى  الدائــم 
وتوجيــه  الشــباب  احتضــان  خــالل  مــن 

الحقيقيــة  الثــروة  باعتبارهــم  طاقاتهــم 
بمجتمعاتهــم  والنهــوض  أوطانهــم  لبنــاء 
نحــو األفضل باإلضافة إلــى الحفاظ على 
الموروث الشعبي وإحياء عادات وتقاليد 
أهــل البحريــن، مــن خالل تســليط الضوء 
علــى األلعــاب الشــعبية البحرينيــة والتــي 
الثقافــي  التــراث  أركان  مــن  ركًنــا  تعتبــر 

ومصدر فخر واعتزاز لمختلف األجيال.
 وأبــدى ســمو محافــظ الجنوبية ســعادته 
برؤيــة هــذا اإلقبــال المتميــز مــن الشــباب 
البحرينــي على المشــاركة فــي المهرجان، 
األمــر الــذي يؤكــد نجــاح المبــادرة بفضــل 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة، والجهــود المخلصــة للقائميــن 
ــا ســموه التوفيــق  علــى المهرجــان، متمنيًّ
الشــبابية  والبرامــج  للفعاليــات  والنجــاح 

القادمة.

أشــاد رئيس االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
بــن علــي آل خليفــة   ســمو الشــيخ عيســى 
بالنجــاح الكبيــر الــذي حققه مهرجــان ناصر 
بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي الــذي نظمتــه 
لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة 
للجنــة األولمبيــة البحرينيــة، بتوجيــه مــن 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمد آل خليفة.
وأكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي أن مــا 
مــن  األول  موســمه  فــي  المهرجــان  حققــه 
ســمو  مــن  البالــغ  االهتمــام  يعكــس  نجــاح 
علــى  بالحفــاظ  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
الموروث الشــعبي، وإحياء عــادات وتقاليد 
أهــل مملكــة البحريــن، إضافــة إلى تســليط 

الضــوء على األلعاب الشــعبية التي كان وال 
يزال يمارسها أبناء البحرين.

وأعــرب ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي عن 

شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد، 
علــى إدخــال لعبــة كــرة الســلة فــي فعاليات 
فــي  ســاهمت  التــي  اإللكترونيــة  األلعــاب 
اســتقطاب الشــباب بصــورة أكبر للمشــاركة 
الهــدف  يحقــق  أجــل  مــن  المهرجــان  فــي 

األسمى الذي يقام ألجله.
وأكد ســمو الشيخ عيسى بن علي أن اتحاد 
المشــاركة  علــى  حريصــا  كان  الســلة  كــرة 
ودعــم المهرجــان الــذي ســاهم فــي جــذب 
هذا العدد الكبير من فئة الشباب لما يحمله 
مــن رســالة مهمــة وهــي احتضــان مواهــب 
أوقاتهــم،  واســتغالل  الشــباب،  وطاقــات 
وذلــك عائــد إلى البرامج العديــدة المتنوعة 

التي تضمنها المهرجان.
وأعرب ســموه عن شكره وتقديره للقائمين 
التنظيــم  بحســن  مشــيدا  المهرجــان،  علــى 

واإلعداد له وإظهاره بالصورة المشرفة.

سمو الشيخ عيسى بن علي: نجاح كبير للمهرجان بموسمه األولسمو محافظ الجنوبية يشيد بنجاح مهرجان ناصر بن حمد

اهتمام كبير من ناصر بن حمد بالموروث الشعبيالشباب الثروة الحقيقية لبناء األوطان

سمو الشيخ خليفة بن علي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يكرم سمو محافظ الجنوبية

سمو الشيخ عيسى بن علي
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إعداد: هبة محسن

أحيــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن )باس( مناســبة القرقاعــون ألبناء العاملين والموظفين فيها، وذلك مســاء الجمعة فــي صالة بوماهر. وتحرص الشــركة على تنظيم 
الفعاليــات االجتماعّيــة والترفيهيــة لموظفيهــا وعوائلهــم، بالتــوازي مع اســتراتيجية الشــركة القائمة على االهتمام بالثروة البشــرية وتوفيــر البيئة اإليجابيــة الداعمة لها، 

وكذلك تقديًرا لجهود الموظفين وتفانيهم في العمل.

“باس” تحتفل بالقرقاعون

فازت شركة الحداد للسيارات 
بالمركــز الثانــي في منافســات 
بطولــة دوري مرســيدس - بنز 
لعبر البحار الســنوية للمبيعات 
والتــي  العمــاء  وخدمــات 
شارك فيها 54 متسابقا، حيث 
تــم تقيمهــم بنــاًء علــى أدائهم 

طوال العام 2018.
نائبــة  الجائــزة  تســلم  وقــد 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الحداد للسيارات ديما الحداد، 
ورئيسة قسم الموارد البشرية 

واريــن هدســون وذلــك خــال 
لســيارات  الســنوي  المؤتمــر 
األقليمــي  بنــز  مرســيدس- 
للعام 2019 الذي أقيم بمدينة 

برلين بالجمهورية األلمانية.
كمــا تــم منــح مكتــب مبيعــات 
بنــز   – مرســيدس  شــركة 
شــركة  موظفــي  األقليمــي 
الحداد للسيارات بمبلغ وقدره 
كمكافــأة   يــورو  آالف   10
ألدائهــم المتميــز خــال العــام 

.2018

“الحداد للسيارات” وصيف 
بطولة دوري مرسيدس

باألجــواء  االحتفــاء  ســبيل  فــي 
المبــارك  رمضــان  لشــهر  المتميــزة 
جهودهــم  علــى  لموظفيهــا  وتقديــًرا 
اســتضافت  العــام،  طــوال  المبذولــة 
شركة عقارات السيف، الشركة الرائدة 

فــي قطــاع التطويــر العقــاري بمملكــة 
الســنوية  غبقتهــا  مؤخــًرا  البحريــن، 
للموظفين بفندق الدبلومات. وُأقيمت 
هذه األمسية الحافلة بحضور الرئيس 
التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد 

يوســف. واشتملت الغبقة على العديد 
من األنشــطة والفقرات الترفيهية كان 
من أبرزها فقرة السحب على الجوائز 
األلعــاب  مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى 

الشعبية.

“عقارات السيف” تحتفل بموظفيها JAC  موتورز 
تنّظم غبقة 
لإلعالميين

27 مايو 2019 االثنين
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“كريدي مكس” تحتفل باإلعالميين
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غبقــة لموظـفـي 
فنـــدق الخليـــج
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عــن أبـــي هــريــرة رضـــي هللا عنه 
قــال: “كــان رســول هللا صلى هللا 
ــي قــيــام  ــب فـ ــرغـ عــلــيــه وســـلـــم ُيـ
رمـــضـــان، مـــن غــيــر أن يــأمــرهــم 
بــعــزيــمــة، ثـــم يـــقـــول: “مــــن قــام 
له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا  رمضان 
ما تقدم من ذنبه “ فتوفي رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم واألمر 

على ذلك “ أي على ترك الجماعة 
في التراويح “ ثم كان األمر على 
ذلــك فــي خــافــة أبــي بكر رضي 
هللا عنه، وصــدٍر من خافة عمر 

رضي هللا عنه. 
البحرين  مساجد  مختلف  وتشع 
هذه االيام بنور صاة القيام في 
العشر األواخر وهي ليال عظيمة.

صالة القيام في مساجد البحرين

27 مايو 2019 االثنين
22 رمضان 1440

22

ثمنــت الفنانــة العمانيــة غــادة الزدجالــي تجربتهــا في 
مسلسل “هلي وناســي”، الذي يعرض عبر شاشة قناة 

بين دراما.
وقالت غادة: إن المسلســل تجربة مميزة، وإضافة إلى 
رصيــدي الدرامي، الســيما أنها شــرعت أمامــي األبواب 

للتعاون مــع نخبة من نجوم الخليج بــدور جديد أتمنى 
أن ينال إعجاب الجمهور، خصوصا ونحن على أبواب الرحيل 

عن هذا الشهر الكريم، وما شهده من منافسة كبيرة بين أعمال عدة.

يلتقي مركز الشــيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، مع فرقة 
“La Edri” التركية التي ســتقدم مجموعة موســيقية 
صوفيــة بالطريقــة التقليديــة، إلى جانــب الوصالت 
الموســيقية التــي تتنوع فيهــا األلحــان واإليقاعات 
الصوفية واألشــعار المختلفة، يكون ذلــك، في إطار 

الموســم الثقافــي الموســوم بـ “كل مــكان ال يؤنث ال 
يعــول عليــه”، يوم االثنيــن 27 مايــو 2019، عند الســاعة 

التاسعة مساًء، في مقر المركز.

طــوى الفنانــان طــارق العلــي وباســم عبداألميــر خالفهما 
الســابق تماما، حيث التقيا في احــدى الغبقات الرمضانية، 
وألقــى العلي التحية إلى عبداألمير الــذي رد عليه بالمثل، 
واحتضنا بعضهما البعض، وأشــارا إلى أن مسألة الخالف 
بينهما انتهت، وظهر ذلك خالل مقطع فيديو مصور جمع 

الفنانيــن بحضور الفنان فهد باســم عبداألميــر، وتم تداول 
المقطــع عبر وســائل التواصــل االجتماعي. وعلــق عبداألمير 

والنعم فيك وفي أخالقك يا أبو محمد.

طوي الخالففرقة تركيةغادة وهلي وناسي

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com االثنين

  مجلس الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية اهلل آل خليفة 39414758 

جري الشيخ

  مجلس الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان آل خليفة 39415514 الرفاع 

الغربي 

  مجلس دار المحرق لرعاية الوالدين 17333446 المحرق 

  مجلس جابري الثقافي 39900057 الجسرة 

  مجلس خالد راشد الزياني وإخوانه حامد وزايد 17530808 الرفاع الغربي 

  مجلس سمير عبداهلل عبدالرحمن الخادم 39644004 الحد

  مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة

  ناصر بن عبداهلل بن حسن العالق النعيمي 39420033 الرفاع الغربي

  مجلس المؤسسة البحرينية للحوار 32227682 الهملة 

  مجلس أبناء المرحوم يوسف أرحمة الدوسري 39455777 القضيبية 

  مجلس النائب ذياب محمد النعيمي 33883317 الرفاع الشرقي 

  مجلس عائلة الكوهجي 39980009 الجنبية 

  مجلس إبراهيم بن جمعة الحمادي 39772288 المحرق 

  مجلس الحاج حسين بن جاسم منصور النايم وأوالده 34020999 المحرق 

  مجلس عائلة بوحجي 39922023 فريج البنعلي 

  مجلس بدر سلطان الحمادي 39666011 عراد 

  مجلس السليس 33632545 البسيتين 

  مجلس مريم داود سلمان )للنساء فقط( 39609464 عالي 

  مجلس عبدالحميد النجار 33336059 مدينة حمد

  مجلس أحمد راشد الرويعي وأوالده 39433191 مدينة حمد

  مجلس عبدالعزيز وعثمان أبناء يوسف جناحي 38378888 الجسرة 

  مجلس عبداهلل إبراهيم الدوسري 39772333 البديع 

  مجلس ميرزا محمد المحاري 39622462 قرية القدم 

  مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع الشرقي

  مجلس بن مانع الكعبي 39460050 عسكر 

  مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو 

  مجلس النائب علي العطيش 32227014 جدحفص 

  مجلس الحسيني 33227720 البسيتين 

  مجلس عبدالعزيز بن محمد مبارك الفاضل 36555534 الجنبية

  مجلس علي بن راشد العبسي 33333815 الرفاع الشمالي 

  مجلس أم يعقوب )مجلس نسائي( 39615156 الحورة 

  مجلس عدنان محمد المالكي 39857788 مدينة عيسى 

  مجلس عائلة حسن أحمد الحليبي 37776111 المنامة 

  مجلس عبدالعزيز حمد البسام 39659009 أم الحصم

  مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور 39615005 

العدلية

  مجلس المرحوم جعفر عبداهلل الحداد 39461196 الماحوز

  مجلس ديوانية الخلف 39628881 الزنج 

  مجلس علي أكبر الري وأوالده 39666776 القفول 

  مجلس نوار علي الوزان 39664838 السقية 

  مجلس فريد غازي جاسم رفيع 39470972 سند

  مجلس إبراهيم عبداهلل الحدي 39675467 الحد 

  مجلس عبدالباري الشهابي 39426262 مدينة عيسى 

  مجلس عبدالرحمن اللحيدان وأوالده 33821423 عالي

  مجلس محيي الدين عبداهلل بهلول 39463765 عالي 

  مجلس السادة 39665000 الحد 

  مجلس أبناء المرحوم الحاج إبراهيم بن حسن كمال 39613888 المحرق

  مجلس محمد وعبدالرحمن أبناء المرحوم مبارك بن محمد السليطي 

39445338 عراد

  مجلس الشيخ عبدالرحمن عبدالسالم 39677107 عراد

  مجلس يوسف عبداهلل المحميد 39470123 عراد 

  مجلس محمد حسن عباس 39623116 الدير

  مجلس راشد جمعة النعيمي 39670079 حالة السلطة

  مجلس الدكتور إبراهيم عبداهلل مطر 39632302 البسيتين 

  مجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي 39991222 الجسرة 

  مجلس عبدالرحمن شاهين المضحكي 39632078 البسيتين

  مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

  مجلس عبدالرحمن علي المناعي 36742429 قاللي

  مجلس سامي أحمد الشاعر 39696960 قاللي 

  مجلس د. كاظم وسميح بن رجب 36664747 جبلة حبشي 

  مجلس الشيخ جمال آل خرفوش 33738738 السماهيج

  مجلس يوسف زين العابدين زينل 39655570 مدينة حمد

  مجلس أبناء المرحوم عبداهلل بن عبداللطيف بن هاشم السادة 

39977933 بوكوارة

“اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي ِفيِه 
أَْبَواَب َفْضِلَك، َوأَْنِزْل َعَليَّ 

ْقِني  ِفيِه َبرََكاِتَك، َوَوّفِ
ِفيِه ِلُموِجَباِت َمْرَضاِتَك، 

َوأَْسِكّنِي ِفيِه ُبْحُبوَحَة 
اِتَك، َيا ُمِجيَب َدْعَوِة  َجنَّ

يَن”. اْلُمْضَطّرِ

حفل ذكريات أهل البحرين اآلباء واألجداد
بحضور ضيوف الكويت..إبراهيم الصالل ومحمد السنعوسي

أسامة الماجد

 تحــت رعايــة الرئيــس الفخــري للجنــة األولمبيــة البحرينيــة الشــيخ عيســى بــن 
راشد آل خليفة، نّظمت جمعية وطني البحرين بالتعاون مع دار المحرق لرعاية 
الوالديــن وجمعيــة الكلمــة الطيبة مســاء يوم الجمعة الماضــي بمقر دار المحرق 
لرعايــة الوالديــن بالبســيتين، احتفاليــة شــعبية كبــرى متميــزة حملــت عنــوان 
“ذكريــات أهــل البحريــن مــن اآلبــاء واألجــداد.. رمضان لــّول” شــملت العديد من 
الفقرات الفنية الشعبية مثل القرقاعون، والعرضة، والقصائد وغيرها وبحضور 
ضيــوف دولــة الكويــت الشــقيقة الفنان القديــر إبراهيم الصــالل، ووزير اإلعالم 

الكويتي السابق اإلعالمي الكبير محمد السنعوسي وعدد من المدعويين.

جمعية  رئيس  ألقى  الحفل  مستهل  في 
الــكــلــمــة الــطــيــبــة حــســن بـــوهـــزاع كلمة 
ــقــى الــشــاعــر إبــراهــيــم  تــرحــيــبــيــة، ثـــم أل
ــال  االنـــــصـــــاري قـــصـــيـــدة بـــعـــنـــوان “هــ
لطيفة  السيدة  تحدثت  وبعده  رمضان” 

مؤسس  عضو  حسن”  بــــ”أم  والمعروفة 
ــديـــن عن  ــوالـ ــدار الــمــحــرق لــرعــايــة الـ ــ لـ
وبعد  رمضان،  لشهر  والتقاليد  الــعــادات 
الجميري  أحــمــد  الفنان  استعرض  ذلــك 
المحطات،   وأجمل  رمضان  مع  ذكرياته 

ذكريات  عن  الصال  الفنان  تحدث  كما 
الشقيقة  ــكــويــت  ال دولــــة  فـــي  رمـــضـــان 
وسجل   ، الشعبية  األحتفاالت  ومظاهر 
كلمة  السنعوسي  محمد  اإلعامي  ايضا 
بــالــمــنــاســبــة شــكــر فــيــهــا الــقــائــمــيــن على 
ومن   ، الجميلة  األحتفالية  هــذه  تنظيم 
ثــم بـــدأت فــقــرة “الــفــريــســة” والــرقــصــات 
تكريم  تم  وأخيًرا  الفلكلورية،  الشعبية 

راعي الحفل وضيوف البحرين.
ــأتــي هـــذه االحــتــفــالــيــة انــطــاًقــا من   وت
مبدأ تعزيز ثقافة الهوية الوطنية ونشر 
ثقافة الوالء واالنتماء والمسؤولية تجاه 
الصالحة  والمواطنة  والمجتمع  الوطن 
وااللتزام بأخاقيات التعايش والتسامح 
ــادات  ــعـ ــراث والـ ــتـ والــمــحــافــظــة عــلــى الـ

والتقاليد التي ورثها اآلباء واألجداد.

فقرة الفريسة

جانب من الحفل

فقرة العرضة

البالد مع الجميري وهبة عبدالله

تكريم الصاللرئيس التحرير والشيخ عيسى بن راشد

ام حسن تقدم فقرة رمضان لول
أحمد مبارك ورئيس التحرير والزميل الماجد 

ومنى فيروز 

السنعوسي يهدي الشيخ عيسى بن راشد كتابه

الصالل والفنانة الشعبية هبة عبدالله واحمد مبارك

تكريم محمد السنعوسي الشاعران..إبراهيم االنصاري وحسن كمال

القرقاعون

ابراهيم الصالل وحديث جانبي مع الشيخ 
عيسى بن راشد

جمعية وطني البحرين تمنح الشيخ 
عيسى بن راشد العضوية الفخرية



يتمتع الحساء في شهر رمضان بطعم لذيذ ومميز كما يعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات 
رمضان،  شهر  خــال  خاصة  للصحة،  الضرورية  األخــرى  المغذية  والــمــواد  والمعادن 
حيث يستمر الجسم دون غذاء لفترة طويلة من اليوم. وفيما يلي فوائد الحساء في 
األخرى،  المغذية  والمواد  والمعادن  بالفيتامينات  غني  الحساء مصدر  ويعد  رمضان، 
ويتمتع بطعم لذيذ ومميز خال فترة شهر رمضان، حيث يساعد الجسم على التحمل 

دون غذاء لفترة طويلة من اليوم. وفق موقع WebTeb المعني بالصحة مؤخرا:
1 يقي من االنتفاخ: 

يعمل الحساء الذي تبدأ به فطورك في رمضان، على تهيئة معدتك الستقبال األطعمة 
الصلبة بعد يوم طويل من الصيام، األمر الذي يساعد في الوقاية من الغازات وآالم 

المعدة.
2 مرطب للجسم:

 يعد الحساء من األطعمة الغنية بالماء، الذي يعمل على ترطيب خايا الجسم والبشرة، 
خاصة بعد قضائك ما يقارب 15 ساعة دون ماء.

3 غني باأللياف: 
تحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية باأللياف، التي تساعد 
في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة األمعاء، األمر الذي يقلل االنتفاخ واإلمساك.

4 يساعد في إنقاص الوزن:
 إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في رمضان، ال تبدأ وجبتك قبل تناول الحساء، فهو 
أنه  كما  الحرارية،  السعرات  من  قليلة  كمية  على  تحتوي  التي  المغذية  األطعمة  من 

يشعرك باالمتاء والشبع.
5 يقلل من األوجاع واآلالم: 

ال يمكن للحساء أن يشفيك من المرض لكنه من العاجات المنزلية المخففة ألعراضه 
والمساهمة في الوقاية منه، فهو يعمل كمضاد لالتهابات.

6 يحتفظ بالفيتامينات والمعادن:
 يحتفظ الحساء بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار خافًا للطرق األخرى 
المتبعة في الطهي، ألن الماء الموجود في داخلها يصبح جزءًا من الحساء ال تتخلص 

منه.
: 7 طبق صحي ومغذٍّ

 الشوربة من األطباق الصحية التي تحتوي على مكونات مغذية وسهلة الهضم تناسب 
األطفال وكبار السن، مثل شوربة العدس الغنية بالبروتينات والحديد، وحساء الدجاج 
واألرز الغني بالبروتينات والحديد والكربوهيدرات، وشوربة الخضار الغنية باأللياف 

والفيتامينات والمعادن.

tariq_albahhar

طقوٌس مختلفة يحييها المســلمون في هذا الشــهر المبارك، تختلف من دولٍة ألخرى، ومن شــعٍب آلخر، إال أن الرابط بينهما 
إشعاع نور الفرحة والبهجة الذي يتسلل بين خيوطها، حيث ينتظر المسلمون قدوم هذا الضيف على أحر من الجمر، ليس 
كونــه موســمًا دينيــًا وتعبديــًا فقــط، بــل أيضــًا لما يضفيه علــى المجتمع مــن معاني الوحــدة والتكاتف والتماســك، وما يبثه 
من طمأنينة وســكينة وراحة بال. وعلى اختالف ألســنتهم وألوانهم، تتوحد أنظارهم وهم يســتطلعون هالل شــهر رمضان 
المبارك بقلوٍب مملوءًة شوقًا وفرحًا بهذا الضيف العزيز، فيحرصون على استقباله بأفضل ما يكون من االستقبال، سواء 
من حيث العبادة أو تزيين الشــوارع والبيوت، وتتباين عادات الناس فيه من بلٍد إلى آخر، ومن هنا نطوف بكم على عددًا 

من البلدان اإلسالمية لنتعرف على عاداتهم في شهر الخير.

السعودية “عادات طيبة 

وأطعمة شهية”.

فقد أسهمت لمى حازم الحرتاني بقولها: 
“مــا إن تثبت رؤيــة هــال شهر رمضان 
الروحانية  األجــواء  تبدأ  حتى  المبارك 
تتسلل شيئًا فشيئًا، لتعم جميع األنحاء 
فيبدأ الناس بتقديم التهاني والتبريكات 
بالشهر العظيم للقريب والبعيد بعبارات 
التهنئة المعروفة “ كل عاٍم وأنتم بخير 

“ و” مبارك عليكم الشهر “. 

مصر “ تقاليد متوارثة وعادات 

راسخة “ 

ومن جانبها قالت هبة النحال: “ لرمضان 
في مصر رونق خاص، فا يكاد فجره 
الــشــوارع  تكتسي  حــتــى  ينبلج  األول 
تعليقها  يتم  التي  والفوانيس  بالزينة 
في الشوارع والطرقات وعلى واجهات 
ــمــنــازل، وكــأنــهــا تــرتــدي ثــوبــًا جــديــدًا  ال
في  والسعادة،  والفرحة  بالبهجة  مليئًا 
بطابع  مــمــزوجــة  وتقاليد  عـــادات  ظــل 

ثقافي مصري يتجلى في حلقات الذكر 
وقراءة القرآن الكريم 

ويــظــل الــســام الــحــار والــعــنــاق الــدافــئ 
وتـــبـــادل الــتــهــانــي بــيــن الــمــصــريــيــن مع 
ــرز سمات هــذا الشهر  قــدوم رمــضــان أب
فكأنه عيدًا وفرحًا يمتد لمدة 30 يومًا 

كاملة.

فلسطين “احتفاالت رغم 

االحتالل” 

وقالت دارا خالد: “ لفلسطين خصوصية 
واضــحــة فــي رمـــضـــان، فــرغــم مــعــانــاة 
أهلها إال إن االحتفال بقدوم هذا الشهر 
وممارسة طقوسه هي عقيدة ال يمكن 
أن تنفك أو تتغير مهما كانت الظروف 
ومجريات األحداث، فبعد تحديد اليوم 
األول تعلن المساجد الصيام عن طريق 

رفع األدعية واالبتهاالت “.

 العراق “طقوٌس البد منها” 

بكل  ــعــراق  ال  “ كــاظــم:  وعلقت حـــوراء 

حال  عن  حاله  يختلف  ال  وقــراه  مدنه 
الشهر  استقبال  في  اإلسامية  البلدان 
التي  األمنية  الفوضى  فرغم  الفضيل، 
األخيرة  السنوات  في  الــعــراق  يحياها 

االحتفال،  طقوس  على  تؤثر  لم  فإنها 
حــيــث يــســتــقــبــل الــعــراقــيــون شــهــرهــم 
ــبـــادل الــتــهــانــي  ــفــرح والـــتـــرحـــاب وتـ بــال

والتبريكات “ 
وعند اإلفطار تجتمع األسر حول مائدة 

األصــنــاف  مــن  بالعديد  الغنية  رمــضــان 
الشهية التي توارثها العراقيون.

الكويت “تجمع القريش” 

ليالي  تتميز   “ مقيم:  حسين  تــابــع  ثــم 
الوالئم  بإقامة  الكويتيين  عند  رمضان 
فــعــادًة  الــشــهــر،  طيلة  بينهم  والــعــزائــم 
الفضيل  الشهر  هــذا  استقبال  يتم  مــا 
بتجمع “ القريش “ وهي عزيمة أو دعوة 
ذلــك في أحد  كــان  الطعام ســواًء  على 
وتكون  الّداعين  أحد  عند  أو  المطاعم 

ُقبيل دخول الشهر بيوم أو يومين.

األردن “عاداٌت وألفة “. 

بــيــنــمــا قــالــت ســعــاد حــســام الــلــوبــانــي:  
تــشــكــل الــزيــنــة الــخــاصــة بــرمــضــان من 
بــيــن الــمــظــاهــر االحــتــفــالــيــة الــتــي تميز 
حيث  األردن،  فــي  المبارك  الشهر  هــذا 
فرحتها  عــن  منها  تعبيرًا  األســـر،  تقبل 

على  الــصــيــام،  شهر  بمقدم  وســعــادتــهــا 
والقناديل  لألطفال،  “الفوانيس”  اقتناء 

المختلفة.

 البحرين “المائدة الشعبية” 

ــــور صـــــادق: “ يــعــتــبــر شهر  وأشــــــارت ن
رمضان فرصة إلحياء العادات والتقاليد 
الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا الــشــعــب الــبــحــريــنــي 
عــاداتــه  عــن  يكشف  فهو  أجــيــالــه،  عبر 
الــتــي تجسد قيم  الــراســخــة  وتــقــالــيــده 
المحبة والتواصل الديني واالجتماعي، 
فهم يتفقون على المضي نحو المجالس 
التي  العائلية  ــارات  ــزيـ والـ الرمضانية 
بحضور  الودية  األحاديث  فيها  تتبادل 

مختلف شرائح المجتمع.

تحقيق: زينب محمد 
 طالبة إعام في جامعة البحرين

المسلمين بين  الثقافي  التنوع  تعكس  متباينة  طقوس 

مظاهر شهر رمضان حول العالم

هبة النحال

حسين مقيم

سعاد اللوباني

دارا خالد

لمى حازم

نور صادق

صحتك مع الصوم

فوائد الحساء في رمضان

المبارك،  مع حلول شهر رمضان 
الشهر  هــذا  فــي  المتعارف  ومــن 
ــال  ــ ــم األعــ تـــكـــثـــر  أن  ــم  ــ ــري ــكــ ــ ال
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي يــقــوم فيها 
الفنانون بأداء أدوار في الغالب 
ما تكون بعيدة عن شخصياتهم 
أدوارا  يجسدون  إذ  الحقيقية، 
أخرى عديدة، وفي العادة تدور 
فـــي ذهـــن الــمــشــاهــد تــســاؤالت 
وكيف  الطبيعية  حياتهم  عــن 
يــقــضــون أيـــامـــهـــم، اســتــطــلــعــت 
ــع بــعــض  “مـــســـافـــات الــــبــــاد“ مــ
للتعرف  البحرينيين  الفنانين 
عـــلـــى حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة فــي 
شـــهـــر رمــــضــــان الـــكـــريـــم وعـــن 
ــشــهــر الــكــريــم  كــيــفــيــة قـــضـــاء ال
ومـــا طــقــوســهــم الــخــاصــة الــتــي 
الفضيل  الشهر  خــال  يتبعونها 
لهم بعيدا  المفضلة  البرامج  وما 
عن أجواء العمل والروتين باقي 
أشهر السنة، وهل كانت جديدة 
ــعــادات  ــهــا اتـــت تـــواصـــا ل أم أن
قــديــمــة تــأصــلــت فــي وجــدانــهــم 

ــتـــمـــروا فـــي تــأديــتــهــا على  واسـ
ــّر الــســنــوات الــمــاضــيــة.  تعبر  مـ
واالكسسوارات  االزياء  مصممة 
ــــك  ــادي عـــــن ذل ــ ــمـ ــ ــحـ ــ زهـــــــــرة الـ
بــقــولــهــا: رمـــضـــان كــريــم لــلــبــاد 
دائمًا  رمــضــان  شهر  ومتابعيها، 
المسرحي  العمل  مع  يتزامن  ما 
اخصص  بحيث  لــه  والتحضير 
ــاء  ــ ــل وقـــتـــي لــتــحــضــيــر االزيـ ــ ُج
اذ  للممثلين،  واالكـــســـســـوارات 
ــن الـــصـــبـــاح الــى  ــدا يـــومـــي مـ ــ ابـ

الظهيرة في العمل على تحضير 
االزيــــاء واالكـــســـســـوارات بدقة 
صــورة  بأفضل  لتخرج  وتركيز 
مــمــكــنــة، ومـــن بــعــد ذلـــك اذهــب 
والقيام  االفطار  وجبة  لتحضير 
وفي  المنزلية،  االعــمــال  ببعض 
لمتابعة  للمسرح  اتوجه  المساء 
الــتــحــضــيــرات والــمــســتــجــدات، 
ــة لــلــعــمــل الــمــســرحــي  ــنــســب ــال وب
اشارك هذه السنة في مسرحية 
)السحر االسود( والول مرة في 

ــبــحــريــن يــعــرض هــذا  مــمــلــكــة ال
بحيث  المسرحيات  مــن  الــنــوع 
تتضمن في محتواها خليطا ما 
والكوميديا  والحب  الرعب  بين 
والغناء، العمل من اخراج العب 
ــر عــلــي ثــامــر  ــاحـ الـــخـــدع والـــسـ

ويشارك في العمل الفنانة وفاء 
مــكــي والـــفـــنـــان حــســن الــمــاجــد 
والعديد  الماجد  عقيل  والفنان 
ان  واتمنى  الشابة  الــوجــوه  من 
تكون أزيائي احد اسباب نجاح 

العمل.

مصممة األزياء واالكسسوارات زهرة الحمادي

المكونات
   كوبا طحين المطاحن جميع 

االستعماالت 

   ملعقتا طعام سكر

   ملعقتا طعام حليب بودر 

   ملعقتا طعام خميرة فورية

   كوب ماء دافئ

    نصف كوب صلصة البيتزا 

    250 غراما من جبن الموتزاريال 

    أوريغانو للتزيين 

الخطوات
    اخلطي جميع المكونات في الخالط 

واعجنيها لمدة 10 دقائق تم اتركيها 

لمدة نصف ساعة لترتاح. 

    افردي العجينة بشكل متساٍو 

وقطعيها دوائر صغيرة.

    امسحي القطع بصلصة البيتزا 

وأضيفي الجبن واألوريغانو. 

    اخبزي لمدة 25 دقيقة على درجة 

حرارة 180.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

ميني بيتزا

االثنين
27 مايو 2019 
22 رمضان 1440
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برامج المساعدة بالصوت “متحيزة” ضد المرأة
أفــادت دراســة لألمــم المتحــدة بــأن برامــج 
المســاعدة الصوتية الرقميــة ذات األصوات 
نمطيــة  صــور  تعزيــز  فــي  تســهم  األنثويــة 

سلبية مؤذية بحق المرأة.
حيــث جــاء فــي التقريــر أنــه تمــت برمجــة 
ليظهــرن  اإلنــاث  الصوتيــات  المســاعدات 
“خدومــات، ومتلهفات إلرضاء” المســتخدم، 

مما يعزز فكرة “خنوع” المرأة.
واألمــر الــذي يثيــر القلــق علــى نحــو خاص، 
بحسب التقرير، هو طبيعة ردود المساعدات 
الرقميــات علــى إهانــات المســتخدم والتــي 

غالبا ما تكون ردودا “هزيلة أو اعتذارية”.
ويدعو التقرير األممي شركات التكنولوجيا 
إلــى التوقــف عــن اســتخدام صــوت اإلنــاث 
أجهزتهــم  علــى  التلقائــي  الصــوت  ليكــون 

الرقمية.
منظمــة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  وحملــت 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم 
إن  خجــا  “ســأحمر  عنــوان  )اليونســكو( 
اســتطعت”، وهــو اقتبــاس اســتعاره معــدو 
التقريــر مــن رد “ســيري” علــى نعتهــا بوصف 

جنسي استفزازي.
وجــاء فــي التقريــر إن “شــركات مثــل آبــل 
وأمــازون، والتــي يديرهــا فريــق مهندســين 
أنظمــة  صممــت  الذكــور،  مــن  غالبتهــم 
المســاعدة الصوتيــة الرقميــة بحيــث تجعل 
باالعتــداء  يرحبــن  اإلنــاث  المســاعدات 

اللفظية عليهن بل وحتى بالمغازلة”.
وقــال إن “فــي كثيــر مــن المجتمعــات، يعزز 

الجنــدر  أســاس  علــى  القائــم  التحيــز  هــذا 
خاضعــات  النســاء  بــأن  النمطيــة  الصــورة 
ومتســامحات تجــاه ســوء المعاملــة”، وفقــا 

للتقرير.
وتعنــي )ســيري Siri( وهــي من إنتاج شــركة 
آبل “المرأة الجميلة التي تقودك إلى النصر”. 
لتصميــم  البرامــج  مطــوري  التقريــر  ودعــا 

أصوات محايدة للمساعدين الصوتيين.

المســح الجيولوجــي  قالــت هيئــة 
األمريكيــة إن زلــزاال قويا قد تصل 
شــدته إلــى 8 درجــات هــز شــمال 
مــن  األولــى  الســاعات  فــي  بيــرو 

صباح أمس األحد.
إن  المحليــة  الســلطات  وقالــت 
نحــو  عمــق  علــى  وقــع  الزلــزال 
بــه  وشــعرت  كيلومتــرات   110
مئــات  بعــد  علــى  وحتــى  البــاد 

الكيلومترات من العاصمة ليما.
ولــم تــرد علــى الفــور تقاريــر عــن 
وقــوع إصابــات وقتلــى أو أضــرار 

كبيرة.
وقالــت هيئــة المســح الجيولوجي 
الزلــزال يقــع  األمريكيــة إن مركــز 
علــى بعد نحــو 180 كيلومتــرا إلى 

الشرق من مدينة مويوبامبا.

وهناك تقارير محلية بانقطاع  «
الكهرباء في مدن وبلدات في 

منطقة لوريتو كما أوضحت صور 
وتسجيالت فيديو على اإلنترنت 

شقوقا وأضرارا بالجدران.

زلـزال قـوي يهـز 
شمـال بيـرو عثر فريق إنقاذ في والية هاواي األميركية على معلمة يوغا ضلت طريقها منذ 17 يوما خالل 

نزهة سير في محمية طبيعية وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل العشب.

وذهبــت امانــدا إيلــر )35 عامــا( فــي نزهة 
بمحميــة غابة مــاكاواو في جزيــرة ماوي 
يــوم 8 مايــو لكنهــا ضلــت طريقهــا عندما 
توغلــت فــي المحميــة التــي تغطــي نحــو 

2000 فدان.
وعثر فريق إنقاذ اســتأجرته األســرة على 
إيلــر ظهــر يــوم الجمعــة فــي واد بجــوار 

مســقط ميــاه علــى بعــد كيلومتــرات مــن 
سيارتها.

وبدت إيلر حافية القدمين وتعاني  «
من سوء تغذية كما عانت من كسر 

في الساق وتمزق في غضروف 
مفصل الركبة وحروق نتيجة 

الشمس. .

رفــع  ســاحقة  بغالبيــة  اإليرلنديــون  أيــد 
القيــود عــن الطــاق، في اســتفتاء أعلنت 
فصــا  يعــد  ممــا  األحــد،  أمــس  نتائجــه 
جديــدا من فصول موجــة التغييرات في 

بلد يملك تقاليد كاثوليكية راسخة.
ووافــق 82 % مــن الناخبيــن علــى إلغــاء 
الزوجيــن  علــى  يفــرض  دســتوري  حكــم 
العيــش منفصليــن كا علــى حــدة لمــدة 4 
سنوات من السنوات الخمس التي تسبق 

طلبهم الطاق.

مــع  تزامنــا  الجمعــة  االســتفتاء  وأجــري 
نســبة  وبلغــت  األوروبيــة،  االنتخابــات 

المشاركة فيه 51 %.
وقبــل عام، وافــق اإليرلنديون باســتفتاء 
شــعبي بنســبة 66 %، علــى إلغــاء المنــع 

الدستوري لإلجهاض.

وفيما قوبلت نتائج استفتاء  «
اإلجهاض بسرور في دبلن، لم تحَظ 

نتائج استفتاء الطالق بالحفاوة 
نفسها.

العثور على معلمة يوغا مفقودة منذ 17 يوما

إيرلندا تؤيد رفع القيود عن الطالق

 أشخاص يحضرون جلسة يوغا في كثبان 
سمااليوكا بوالية تشيهواهوا بالمكسيك أمس األول 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

البحــث  محــركات  عمــاق  احتفــى 
الكتشــاف  الـــ65  بالذكــرى  غوغــل 
ســفينة خوفــو “مركــب الشــمس” من 
علــى  المركــب  صــورة  وضــع  خــال 

صفحته الرئيسة.
وتعتبــر ســفينة خوفــو إحــدى أقــدم 
كان  حيــث  العالــم،  فــي  الســفن 
المصرييــن  القدمــاء  يســتخدمها 
األماكــن  مــن  الحيــاة  الســتعادة 
المقدســة وأطلقــوا عليها اســم ســفن 
بـــ  أيضــا  تســمى  كمــا  اآللهــة،  روح 

“مركب الشمس”.

وتروي أسطورة رع “إله  «
الشمس” عند الفراعنة بأنه 
يكون طفال عن شروقه، ثم 

رجال كامال ظهرا، ثم عجوزا في 
المساء، يركب مركبين وهي 

مراكب رع الذي هو قرص 
الشمس يعبر بها النهار حيث 

يعلو في السماء، ثم يختفي عن 
األنظار وقت الغروب ويبدأ رحلة 

البحر السماوي خالل الليل.

دخلت الئحة المحافظة على الذوق العام 
فــي الســعودية حيز التنفيــذ أمس األول، 
وفــرض الغرامــات الرادعــة للمتجاوزيــن، 
المعنيــة  الســلطات  ســتفرض  وبموجبهــا 
غرامــات ماليــة تصــل إلــى 5 آالف ريــال 
العــام، فــي  الــذوق  علــى مخالفــي نظــام 
المجتمــع  بذلــك  رحــب  الــذي  الوقــت 
الســعودي كثيــرا. ومــن أبــرز المخالفــات، 
ارتداء لباس غير محتشم أو حمله صورا 
أو عبــارات تســيء للــذوق العــام، وكذلك 
حظــر الكتابــة أو الرســم علــى الجــدران، 
ممــا ينتهك منظومــة القيم واألخاق في 
األماكــن العامــة، ويتســبب فــي اإلضــرار 

بمرتادي هذه األماكن.

وسمحت الالئحة بالتنسيق بين وزارة  «
الداخلية وهيئة السياحة، لتحديد 

الجهة التي تنفذ النظام وتباشر 
المخالفات ومبالغ المخالفات، ويحق 

لمن وقعت عليه الغرامة التظلم 
أمام المحاكم المختصة.

“غـوغـل” يحتفـي 
بسفينـة خـوفـو

تنفيذ “مخالفة 
الذوق العام” في 

السعودية  10 ينفقــون  المتســوقين  أن  دراســة  وجــدت 
اســتخدام  عنــد  إضافيــة  إســترلينية  جنيهــات 
هواتفهم إلجراء مكالمات أو إرسال رسائل أثناء 
وجودهــم في الســوبر ماركــت. وأظهــرت نتائج 
الدراســة أن اســتخدام الهاتف يدفع المتسوقين 
للمشي بوتيرة أبطأ وبشكل طولي في مزيد من 
الممــرات عندمــا يتشــتت انتباههم في واتســاب 

والبريد اإللكتروني أو انســتغرام. وهذا يجعلهم 
يمــرون بمزيــد مــن المنتوجــات ويدفعهــم لمزيد 
من الشــراء و زيادة فاتورة الشــراء بنسبة تصل 
إلــى 41 %. ويقــول باحثون مــن جامعة باث إن 
المتســوقين أنفقــوا 40 بنســا إضافية لــكل ثانية 

كانوا فيها يستخدمون الهاتف.

وتؤكد الدراسة أن الهاتف نفسه ليس هو  «
الذي يسبب مزيدا من عمليات الشراء، إنما 

تأثيره على تركيز المستهلك أثناء الشراء.

الهاتف يزيد فاتورة التسوق بنسبة 41 %

الممثلة البريطانية إميلي بيتشام تلقي كلمة أثناء إعان فوزها بجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “Little Joe” في الحفل الختامي 

للنسخة 72 من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان بجنوب فرنسا 
أمس األول )أ ف ب(

الهاتف يدفع المتسوقين للمشي بوتيرة أبطأ وبشكل طولي في مزيد من الممرات

 

أظهر تسجيل مصور تحريك األمير السعودي 
الوليد بن خالد بن طال رأسه ألول مرة، منذ 
أن دخــل فــي غيبوبة قبــل 14 عاما إثر حادث 
األميــرة  المصــور  المقطــع  ونشــرت  مــروري. 
بــن  الوليــد  األميــر  أخــت  طــال،  بنــت  ريمــا 
طــال، علــى حســابها بموقع “تويتــر”، وحظي 
الفيديو بانتشــار واســع على مواقــع التواصل 

االجتماعــي. وكتبت األميــرة ريما تعليقا على 
الرحيــم.  الرحمــن  القــادر  “الحافــظ  الفيديــو: 
الوليــد بــن خالد يحرك رأســه مــن الجهتين، يا 

رب لك الحمد والشكر”.
وأحيــا المقطــع الجديــد لألميــر، اآلمــال فــي 
إفاقتــه مــن الغيبوبــة التي دخلهــا العام 2005 

إثر حادث مروري.

“األمير النائم” يحرك رأسه بعد 14 عاما في الغيبوبة السنة الحادية عشرة - العدد 3877 

االثنين
27 مايو 2019 
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ترجمة سيد محمد المحافظة

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  كنــت قاصــدا مكتــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي إحــدى المؤسســات
المعروفــة حيــن اســتوقفني أحدهــم ليســألني: هل أنت المديــر المرتقب 
للمــوارد البشــرية؟ وقبــل أن أجيبه بادرني وبشــيء مــن التهكم: تعددت 
المناصب والقرار واحد. حيرتني تلك العبارة وحاولت تفكيك مفرداتها 
إال أنــي تفاجــأت بالنائــب أمامــي وهــو يدخلنــي مكتبــه ويناولنــي عقــد 

العمل.
Û  قــرأت العقــد بامتيازاتــه الجاذبــة وكنت على وشــك توقيعــه حين دخل

علينــا الرئيــس وكنــت علــى معرفــة بــه مــن قبــل فقــد أجــرى معــي أكثــر 
مــن مقابلــة. بعد عبــارات المجاملة خاطبنــي قائًا وكأنــه يهيئني لثقافة 
المؤسسة وأنظمتها: المناصب والمسميات الوظيفية في هذه المؤسسة 
شــكلية فقــط ماعدا رأس المؤسســة وأقصــد الرئيس التنفيــذي، الجميع 
لديه الصاحيات في رفع التوصيات واالقتراحات وحتى التوقيع لكنها 
فــي الواقــع هي إجــراءات صورية حيــث إن الكلمة األخيــرة والتصديق 
النهائــي علــى المعامــات هــو من اختصــاص الرئيس، فهو المســئول عن 
كل مايجــري فــي المؤسســة ثــم التفــت نحــو النائــب قائًا: أليــس كذلك 

أستاذ؟!.
Û  اآلن فقط فهمت ماكان يرمي إليه صاحبنا بتلك العبارة. في الحقيقة ما

قالــه الرئيــس جعلني أعيــد النظر في قبولي لذاك العــرض رغم جاذبيته 
فمــا قيمــة المنصــب إذا كان منــزوع الصاحيــة؟ كيــف يمكــن للموظــف 
أن يحتــرم ويقتنــع ويثــق فــي رئيســه إذا كان األخيــر فاقــدا لصاحيات 
منصبــه؟ راودنــي حينهــا ســؤال وددت أن أطرحــه علــى الرئيــس، وهــو 
كيف يســتطيع التفكير في األمور اإلســتراتيجية للمؤسســة إذا كان جل 
وقته يقضيه في المعامات اليومية؟ أعتقد بأنه يفتقد واحدة من أهم 
مهــارات القائــد اإلداري وهي مهارة التفويــض االداري والتي يقول عنها 

توماس هرتين بأنها المهارة التي تميز قائد عند غيره.
Û مارأيك سيدي القارئ؟ وهل تتفق معي في قراري بعدم قبولي للعرض؟

مارأيك 
في هذا القرار؟


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

