
قمم مكة تعكس حكمة خادم الحرمين بتغليب مصالح العرب والمسلمين
ســمو رئيــس الــوزراء: تشــديد الرقابة علــى المــال العام لضبــط النفقــات وخفــض المصروفات

أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن حرص الحكومة على تشــديد الرقابة على 
المــال العــام وتوجهاتهــا الرامية للتعاون مع األجهزة الرقابية لضبط النفقــات وخفض المصروفات يجعل أهدافها متالقية 
مع ما يضطلع به ديوان الرقابة المالية واإلدارية من دور، الفتا سموه الى أن التوجيهات مستمرة لكافة الوزارات لتحقيق 

أعلى قدر من التعاون مع المؤسسات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 
صباح أمــس رئيس ديوان الرقابة المالية 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  واإلداريــة 
خليفة وذلك بمناسبة صدور األمر الملكي 

السامي بتعيينه في منصبه الجديد.
وقال ســموه إن شــعب البحرين يستحق 
منا الكثير وأن رضا المواطن هو المؤشــر 

لنجــاح أي برنامــج خدمي أو تنموي، وما 
لــم يتحقــق ذلــك فإنه يجــب العمــل على 
تطوير هذه البرامج للوصول إلى الهدف.
وعن القمــم الثالث الخليجيــة والعربية 
خــادم  إليهــا  دعــا  التــي  واإلســالمية 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
مكــة  فــي  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن 
المكرمــة، أكــد صاحــب الســمو الملكــي 

رئيــس الوزراء أن القمم جاءت لتعكس 
عمــق إحســاس وحكمة خــادم الحرمين 
الشــريفين فــي تغليــب المصالــح العليــا 
األمــة  شــمل  ولــم  والمســلمين  للعــرب 
وجمع كلمتها وتوحيد صفوفها لترسيخ 
جهــود  ومواصلــة  واالســتقرار  األمــن 
البناء والتنمية لصالح الشــعوب العربية 

واإلسالمية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية
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تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
بإطــالق  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
 15 بحلــول  الوطنــي  اإلســعاف  خدمــة 
يونيــو المقبــل وتفعيلهــا فــي 13 مركــزا 
لإلسعاف، تغطي كل محافظات المملكة 
أعلــن وزيــر  الجــاري،  العــام  نهايــة  قبــل 
الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن 
عبدهللا آل خليفة، اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة إلطالق خدمة اإلسعاف الوطني 
في الموعد المحدد، مؤكدا أن المشروع، 
يعكس مســتويات التطوير التي تحققها 

مختلــف قطاعــات الخدمات فــي مملكة 
البحريــن ويأتــي اســتجابة الحتياجــات 
المواطنين ومواكبــة للتقدم العالمي في 

مجال اإلسعاف والسالمة.
وأضاف أن اإلســعاف الوطني ينفذ وفق 
خــالل  ومــن  الدوليــة  المعاييــر  أحــدث 
والتجــارب  الخبــرات  مــن  االســتفادة 
طــب  مجــال  فــي  المتميــزة  الدوليــة 
الطــوارئ، بما يضمن تحقيق االســتجابة 
الطبيــة،  الطــوارئ  لحــاالت  الســريعة 
منوهــا إلــى اســتكمال الطواقــم وتأهيــل 
اإلســعاف  المســعفين وتزويــد ســيارات 
الطبيــة  والتقنيــات  المعــدات  بأحــدث 

والتنســيق مــع المستشــفيات الحكومية 
الســتقبال الحــاالت التــي يتــم نقلهــا من 

خالل اإلسعاف الوطني.

علمــت “البــالد” عــن إلغــاء اإلجــازة 
القضائية جزئيا عن بعض المحاكم.

وكشــفت المصادر أن إلغــاء اإلجازة 
جميــع  يشــمل  األولــى  بمرحلتــه 
محاكــم التنفيــذ والمحكمــة الكبــرى 
العــام  هــذا  مــن  بــدًءا  التجاريــة 

كمرحلة أولى.
أنــه  إلــى  التوجــه  المصــادر  وعــزت 
دراســة  إعــادة  إطــار  “فــي  يأتــي 
دون  القضائيــة  اإلجــازة  وتنظيــم 

تحديدها بفترة واحدة متزامنة”.
وتبدأ اإلجازة القضائية من 15  «

يوليو لغاية 31 أغسطس.

إلغاء اإلجازة 
القضائية بمحاكم 
التنفيذ والتجارية وزيــر الداخلية: إجــراءات إلطالق الخدمــة منتصف يونيو

تفعيل “اإلسعاف الوطني” في 13 مركزا

المنامة - وزارة الداخلية

مؤنس المردي

بولتون: سنرد بقوة على أي تهديد إيرانيإغالق 3 محالت تجاريةالتحقيق في بتر إصبعي طفلة بخطأ طبي
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات  «

العامة المستشار حسين البوعلي 
بأن النيابة العامة باشرت التحقيق 

في بالغ والدة الطفلة التي تم بتر 
إصبعين من قدمها نتيجة إجراءات 

عالجية خاطئة بحسب ما تضمنه 
البالغ.

قامت وزارة الصناعة والتجارة  «
والسياحة بإغالق عدد 3 محالت 

تجارية غلًقا إداريًّا لمزاولتها أنشطة 
تجارية من غير ترخيص، وذلك وفًقا 

لما نص عليه المرسوم بقانون 
رقم )27( لسنة 2015 بشأن السجل 

التجاري.

أعلن مستشار األمن القومي األميركي، جون  «
بولتون، أن السعودية واإلمارات وأميركا 
متفقة بشأن خطر امتالك إيران أسلحة 

نووية. وتابع: “نتشاور مع حلفائنا في 
المنطقة للرد على أنشطة إيران”، مؤكداً 

أن بالده سترد بقوة على أي تهديد من إيران 
ووكالئها في المنطقة.
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العاهل يتوجه إلى السعودية اليوم

جاللة الملك

المنامة - بنا

أعلــن الديــوان الملكــي أن عاهــل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة ســيغادر أرض الوطن 
اليوم، متوجها إلى المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
الــدورة  إلــى  البحريــن  مملكــة  وفــد  جاللتــه  ليتــرأس 
الرابعة عشــرة للقمة اإلســالمية العادية لمنظمة التعاون 
اإلســالمي والقمــة الخليجيــة الطارئــة والقمــة العربيــة 
الطارئــة والتــي تعقــد فــي مكة المكرمــة، بدعــوة كريمة 
تلقاها جاللته من أخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة الملــك ســلمان بــن 
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العاهل يأمر بصرف كسوة عيد الفطر
أصــدر عاهــل البالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أمــره الســامي 
بصــرف كســوة عيــد الفطــر المبــارك، لجميع 
األرامل واأليتام المســجلين لدى المؤسســة 
الخيريــة الملكيــة، وكلف جاللته المؤسســة 
الخيرية الملكية برئاســة ســمو الشيخ ناصر 
الملــك  ممثــل جاللــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
مجلــس أمنــاء المؤسســة الخيريــة الملكية، 
صــرف  علــى  اإلشــراف  مهمــة  تتولــى  بــأن 
ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين. 
وبهذه المناســبة، رفع ســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات 
إلى جاللة الملك بمناســبة حلول عيد الفطر 
المبــارك، داعيــًا المولــى عز وجــل أن يحفظ 

جاللتــه وينعم عليه بالصحــة والعافية وأن 
يعيد هذه المناسبة على األمتين اإلسالمية 

والعربية بالخير والبركة.
وثمن سموه االهتمام األبوي الدائم لجاللته 
بأســر الخيرية الملكية وحرص جاللته على 
مشــاركتهم مختلــف المناســبات ومنهــا عيد 
الفطر المبارك، وتوجيهات جاللته بالحرص 
والرعايــات  الخدمــات  كافــة  توفيــر  علــى 
المتميــزة لألســر بمــا يضمــن للجميــع حيــاة 

كريمة ومستقرة.
ومــن جانبــه، تقــدم األميــن العام للمؤسســة 
الخيريــة الملكيــة مصطفــى الســيد بخالص 
الملــك،  جاللــة  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
وإلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناســبة حلــول عيــد الفطر المبارك، وأشــار 

إلــى أن عاهــل البــالد حريــص علــى توفيــر 
كافــة أشــكال االهتمــام والرعايــة لألرامــل 
واأليتــام، ويوجه دائمًا على تقديم مختلف 
المكرمــة  هــذه  أن  مؤكــدًا  لهــم،  الخدمــات 
علــى  جاللتــه  مــن  حرصــًا  تأتــي  الســنوية 

االهتمــام بأســر الخيريــة الملكيــة وغمرهــم 
بحبــه وحنانه، ومشــاركتهم فرحــة األعياد، 
ممــا يضيــف األثــر الطيــب فــي نفوس أســر 
وأبناء المؤسســة لمشــاركة جاللته لهم هذه 

المناسبات السعيدة.

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن حرص الحكومة على تشــديد الرقابة على المال العام وتوجهاتها الرامية 
للتعــاون مــع األجهــزة الرقابيــة لضبــط النفقــات وخفــض المصروفات يجعل أهدافهــا متالقية مع ما يضطلع به ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية من دور، 

الفتا سموه إلى أن التوجيهات مستمرة لكل الوزارات لتحقيق أعلى قدر من التعاون مع المؤسسات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  وكان صاحــب 
القضيبية صباح أمس رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وذلــك بمناســبة صــدور األمــر الملكــي 

السامي بتعيينه في منصبه الجديد.
وخــالل اللقــاء، هنــأ صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، الشــيخ 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة بتعيينــه فــي منصبــه الجديــد، مؤكــدا 
ســموه أنــه جمع بيــن الخبرة والكفاءة في التعامل مــع األمور المالية 
والرقابيــة، متمنيــًا له دوام التوفيق والســداد فــي االضطالع بالمهام 
الموكلــة إليــه دعمــا وتعزيزا للعمل الرقابي فــي المملكة الذي تحرص 

الحكومة على تعزيزه وتأصيله في كافة األمور.
واســتذكر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بالتقديــر الجهــود 

الطيبــة التــي بذلها الرئيس الســابق لديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
حســن الجالهمــة فــي تطويــر أداء الديــوان، منوها ســموه بالخبرات 
والكفــاءات الوطنيــة التــي يزخر بها ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 

والتي ساهمت في تنويع األساليب الرقابية وتعزيز دور الديوان.
ورفــع رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة أســمى آيــات الشــكر 
وعظيــم االمتنــان إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى 
توجيــه ســموه الكريــم لألجهزة الحكومية بتعزيــز التعاون مع ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلدارية مما أدى إلى تمكين الديوان من االضطالع 
تطويــر  فــي  للرقابــة  الخاضعــة  الجهــات  باختصاصاتــه، ومســاعدة 
أدائها وإدارة أعمالها بأســلوب مؤسسي، مؤكدا استمرار الديوان في 
التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية بما تقتضيه المصلحة الوطنية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

ـــة ـــوان الرقاب ـــع دي ـــاون م ـــوزارات للتع ـــكل ال ـــتمرة ل ـــات مس ـــوزراء: التوجيه ـــس ال ـــمو رئي س

تشديد الرقابة على المال العام لضبط النفقات

ــالد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ بـــعـــث عــــاهــــل الـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية  خليفة 
جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار 
بمناسبة  وذلـــك  كــيــتــاروفــيــتــش؛ 
ــرى الــعــيــد الــوطــنــي لــبــالدهــا،  ذكــ
أطيب  عــن  فيها  جــاللــتــه  أعـــرب 
ــهــا بــمــوفــور  تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه ل
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيسة كرواتيا 

بالعيد الوطني
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جاللة الملك

المنامة - بنا

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن األجواء اإليمانية التي نعيشــها في شــهر رمضــان المبارك، 
ومظاهر التزاور والتواصل وروح األلفة والمودة التي سادت لقاءات المواطنين طوال الشهر الكريم، عبرت بصدق عن قوة ومتانة الروابط 

التي تجمع بين أبناء البحرين جميعًا. ونسأل هللا العلي القدير أن يعيد مثل هذه األيام المباركة على الجميع بالخير والمودة.

وقــال ســموه إن األجــواء التــي ســادت شــهر 
قيــم  تعزيــز  فــي  أســهمت  المبــارك  رمضــان 
وعلينــا  المجتمــع،  داخــل  والتآخــي  المحبــة 
التمســك بهــذه الــروح االيجابيــة وان نواصل 
للشــهر  الروحانيــة  األجــواء  هــذه  اســتثمار 
الفضيــل فــي تقوية أواصر التقــارب والمحبة 
بما يعزز من وحدة وتماسك شعب البحرين.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأعــرب 
الــوزراء فــي تصريــح لــه، عن خالــص التهاني 
والتبريكات لمملكة البحرين وشعبها بمناسبة 
قــرب حلــول عيد الفطر المبارك، داعيا هللا عز 
وجــل أن يتقبــل مــن الجميــع صالــح األعمال، 
وأن يعيــد هــذه األيام المباركــة على البحرين 
وشــعبها بمزيــد مــن التقــدم والنمــاء، وعلــى 
األمتيــن العربيــة واإلســالمية بالخيــر واليمن 
والبركات، وأن تعم فرحة العيد على الجميع.

وأكــد ســموه أن عاهل البالد صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، نجح في 
للحفــاظ  النواحــي  كل  شــمل  تنظيــم  إيجــاد 
جهــود  ومواصلــة  ومقدراتــه  الوطــن  علــى 
التطويــر والتحديــث، وأن الحكومــة ماضيــة 
في جهودها لتنفيذ العديد من برامج التنمية 
التــي ســتنعكس إيجابــا علــى حيــاة المواطن 
وتكفــل تحقيــق التقــدم المرجــو فــي مختلف 

المجاالت.
وقال ســموه إن شــعب البحرين يســتحق منا 
الكثيــر وإن رضــا المواطن هو المؤشــر لنجاح 
أي برنامــج خدمــي أو تنمــوي، وما لم يتحقق 
هــذه  علــى تطويــر  العمــل  يجــب  فإنــه  ذلــك 

البرامــج للوصــول إلــى هــذا الهــدف، مشــددًا 
ســموه على أن المواطن هو المعيار الرئيســي 
في تحديد األولويات وترتيب سلم المشاريع 
والبرامــج الحكوميــة باعتبــاره جوهر التنمية 
ومقصدها األساسي، وأن البحرين تسير بإذن 
هللا نحــو تحقيــق مزيــد مــن التنميــة والبنــاء 
علــى مــا تحقــق مــن مكتســبات علــى مختلف 

األصعدة.
وأكــد ســموه حرصــه علــى تلمــس احتياجات 
معهــم،  المباشــرة  اللقــاءات  عبــر  المواطنيــن 
الحكومــة  إلــى أن كل جهــود  مشــيرا ســموه 
الخدمــات  مختلــف  تطويــر  علــى  منصبــة 

وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة.
الجهــود  لــكل  تقديــره  عــن  ســموه  وأعــرب 
فــي  العامليــن  كافــة  يبذلهــا  التــي  المخلصــة 
مختلــف األجهزة الحكوميــة، وما يقومون به 
مــن جهــود فــي تقديم التســهيالت والتيســير 
علــى المواطنيــن، وقــال ســموه “إن لهــم منــا 
كل التقديــر علــى مــا يبذلونــه لتحقيق أفضل 
المســتفيدين  ورضــا  الكفــاءة  مســتويات 
مــن خدمــات األجهــزة الحكوميــة المختلفــة، 
ودعاهــم إلــى المزيــد من اإلســراع في تطوير 
األداء واإلنجــاز الحكومــي وضمــان أن يكون 
متعاظــم  وأداء  متطــور  نهــج  وفــق  عملهــم 

لخدمة المواطن”.
وأكــد ســموه أن بنــاء المســتقبل هــو التحــدي 
الــذي يشــغلنا مــن أجــل تعزيــز نهضــة ونمــاء 
المواطنيــن  أبنائنــا  الوطــن، وتحقيــق صالــح 
وأجيالنا القادمة، وسيظل المواطن هو محور 

االهتمــام األولويــة التــي ال يســبقها أي شــيء 
أخــر في ســعينا لبناء الدولــة الحديثة القادرة 
علــى مواكبــة متطلبــات العصر بــكل منجزاته 

الحضارية والتنموية.
وقال سموه “إن عزيمة البحرين بقيادة جاللة 
الملــك حفظــه هللا لــن يثنيهــا أي شــيء عــن 
تحقيــق كل مــا فيــه الخير للوطــن والمواطن، 
المشــاريع  منظومــة  اســتكمال  علــى  ونعمــل 
الحكوميــة في مختلف مــدن وقرى البحرين، 
وإنشاء المزيد منها في المجاالت المختلفة”.

بيــن  القائــم  التعــاون  علــى  ســموه  وأكــد 
فــي  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
شركاتهما لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيًا 
سموه أن يزداد هذا التعاون رسوخًا من أجل 
حاضر مزدهر ومستقبل أفضل نرجوه للوطن 

وأجياله القادمة.
وأكد ســموه أن عطاءات شــعب البحرين عبر 
أجيالــه المتعاقبة رجاال ونســاء كان وســيظل 
لهــا بالــغ األثــر فيما وصلــت إليــه البحرين من 
نهضــة وتقدم. فنحن نعتــز ونفتخر بمثل هذا 

الشعب الواعي والمستنير.
وأشــاد ســموه بالــدور المحوري الــذي يضطلع 
مســيرة  فــي  واإلعــالم  الصحافــة  رجــال  بــه 
تنويــر  فــي  وإســهاماتهم  الوطنــي،  العمــل 
المجتمــع. ودعــا ســموه مجددا إلــى التجاوب 
والتعاطــي الســريع والبناء مــع كل ما تطرحه 
الصحافة. ودعا سموه الجميع إلى أن يكونوا 
التنميــة  اســتكمال مســيرة  فــي  يــدا واحــدة 
الشاملة التي تشهدها المملكة، والحفاظ على 

مــا تحقــق مــن مكتســبات وتنميتهــا والبنــاء 
عليهــا، تعزيــزا للمكانــة التــي حققتهــا مملكــة 

البحرين في مختلف المجاالت.
والعربيــة  الخليجيــة  الثــالث  القمــم  وعــن 
واإلســالمية التــي دعــا إليهــا خــادم الحرميــن 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
صاحــب  أكــد  المكرمــة،  مكــة  فــي  ســعود، 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء أن هــذه القمم 
جــاءت لتعكس عمق إحســاس وحكمة خادم 
الحرمين الشريفين في تغليب المصالح العليا 
للعــرب والمســلمين ولــم شــمل األمــة وجمــع 
األمــن  لترســيخ  صفوفهــا  وتوحيــد  كلمتهــا 
واالســتقرار ومواصلــة جهود البنــاء والتنمية 

لصالح الشعوب العربية واإلسالمية.
وأعــرب ســموه عــن تفاؤله بنجاح هــذه القمم 
التضامــن  تعميــق  فــي  غاياتهــا  وتحقيــق 

العربــي واإلســالمي، بفضــل اإلدارة الحكيمــة 
لخــادم الحرميــن الشــريفين، وأضــاف ســموه 
التــي  القمــم  إلــى  “إن تطلعاتنــا كبيــرة  قائــال 
دعــا إليهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، والتي ترسم 
مســتقبل األمــة، فالتعاون بين الــدول العربية 
واإلســالمية يحفــظ لألمــة كيانهــا وســالمتها 

ويعزز من قوتها واستقرارها ومستقبلها”. 
الــذي  الرائــد  القيــادي  بالــدور  ســموه  وأشــاد 
تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة 
لتقويــة أواصر العمل العربي المشــترك، داعيا 
الحرميــن  خــادم  يوفــق  أن  وجــل  عــز  هللا 
الشــريفين ويســدد مســاعيه المباركــة لصالح 

األمتين العربية واإلسالمية.
وأكــد ســموه إن المملكــة العربيــة الســعودية 
وانطالقــا مــن ثوابتهــا اإلســالمية ومــا يمليــه 

الدين اإلســالمي وشــريعته الغراء فهي تعمل 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين على التكامل 
لنصــرة  والتعاضــد  والمســلمين  العــرب  بيــن 
الحــق وقضايــا األمتيــن العربية واإلســالمية، 

من أجل أن يسود السالم واالستقرار.
وشــدد ســموه علــى أن الوقــوف إلــى جانــب 
فــي  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مختلــف الظــروف هو واجب وطنــي وقومي 
ودرء  المنطقــة  واســتقرار  أمــن  أجــل  مــن 
المخاطــر عنهــا، فالســعودية هــي حصن األمة 
ودرعهــا وســتبقى بمشــيئة هللا علــى الــدوام 
واإلســالمية،  العربيــة  لألمتيــن  حاضنــة 
وقــال ســموه “ إن االلتفــاف حولهــا هــو جــزء 
مــن الواجــب للــدور الكبيــر الــذي تضطلــع بــه 
الســعودية تجاه أشــقائها في العالمين العربي 

واإلسالمي”.

سمو رئيس الوزراء: الشعب يستحق الكثير ورضا المواطن مؤشر النجاح
المواطن المعيار 
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جــاء موقــف مملكــة البحريــن المرحــب بدعــوة عاهــل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود لعقد قمتين 
طارئتيــن خليجيــة وعربيــة يــوم غــد 30 من مايو 2019 الجاري لبحث تداعيات التطورات الراهنة في المنطقة ليعبر عن موقف مملكة البحرين الثابت لجهة التضامن مع 
األشــقاء والتكاتف معها بغرض التصدي لكل ما من شــأنه زعزعة أمن واســتقرار المنطقة، وبما يضمن الحفاظ على مكتســبات دول اإلقليم، ويعزز من ســامة شــعوبها 

ويصون سيادتها.

وُينظــر للموقــف البحرينــي بكثيــر 
من التقدير، بإضافة إلى أنه يجسد 
وعــي البحريــن بحقيقــة المخاطــر 
التــي تحدق باألمة، وســرعة العمل 
لمواجهتهــا والحــد مــن تداعياتهــا، 
عليهــا،  بغريــب  ليــس  أيضــا  وإنــه 
مــن  أكثــر  فــي  ســارعت  حيــث 
مناسبة على تأكيد عزمها وإرادتها 
بجانــب  الوقــوف  علــى  وحرصهــا 
شقيقاتها، وتقديم كل أوجه الدعم 
والمســاندة التــي يحتاجونهــا وبما 
يقطــع الطريــق علــى أي تهديــدات 

تنال من أمنها ومصالحها.
وتبحث القمتان المرتقبتان حادثة 
فــي  ُســفن تجاريــة  علــى  الهجــوم 
الميــاه االقتصاديــة لدولة اإلمارات 
الشــقيقة، ومــا قامت به مليشــيات 
إيــران  مــن  المدعومــة  الحوثــي 
مــن الهجــوم علــى محطتــي ضــخ 
نفطية بالمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، ومــا لذلــك مــن تداعيات 
واألمــن  الســلم  علــى  خطيــرة 
اإلقليمي والدولــي وعلى إمدادات 

واستقرار أسواق النفط العالمية.
ويكتســب الموقــف البحرينــي مــن 

تلبيــة الدعــوة الســعودية وحضــور 
القمتيــن مــن أكثر من اعتبــار، فمن 
جهــة، فإنــه يؤكد علــى أن البحرين 
لمجابهــة  االســتعداد  أتــم  علــى 
تصاعــد  عــن  الناتجــة  المخاطــر 
أن  خاصــة  بالمنطقــة،  التوتــرات 
القمتيــن تأتيان في ظل ظرف بالغ 
الدقــة، وأنهــا تعمــل وســتعمل على 
االنخــراط بقــوة في أيــة إجراءات 
ترمي لتعزيز وحدة الصف الوطني 
والخليجي، وأنهــا لن تفوت فرصة 
المبذولــة  الجهــود  فــي  المشــاركة 
لوقــف محــاوالت العبــث بمقــدرات 

ومنجزات شعوب المنطقة.
مــن جهة ثانية، فــإن موقف مملكة 
الكامــل  إيمانهــا  يؤكــد  البحريــن 
بالــدور الريــادي  التاريخــي للمملكة 
الســعودية   ومســؤولياتها  العربيــة 
تجــاه شــقيقاتها فــي دول مجلــس 
التعاون الخليجــي والدول العربية 
ال  وأنهــا  خاصــة  واإلســامية، 
تتوانــى  عــن خدمــة  قضايــا العــرب 
قضايــا  كل  وإزاء  والمســلمين، 
مقدمتهــا  وفــي  األوســط  الشــرق 
القضيــة الفلســطينية، إلــى جانــب 

دعمهــا ومؤازرتهــا للــدول العربيــة 
المنطقــة  جــر  محــاوالت  إزاء 

للفوضى واالضطرابات.
واقــع األمــر أن التطــورات الراهنــة 
تنســيق  تســتدعي  بالمنطقــة 
الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة 
قــادة  مــع  المســتمر  الســعودية 
الــدول الخليجية والعربية لتوحيد 
المواقــف حيال األخطــار المحدقة 
بالمنطقــة، ولتشــكيل موقف عربي 
التدخــات  أمــام كل  قــوي موحــد 
الموقــف  وليكــون  الخارجيــة، 
مــع  متواكبــا  والعربــي  الخليجــي 
الجهــود الدوليــة لمحاربة اإلرهاب، 
وهــو التــزام بحرينــي ثابــت ودائم 
ووعيهــا  إيمانهــا  مــن  انطاقــا 
تجــاه  التاريخيــة  بمســؤولياتها 

حماية األمن القومي العربي.
وكانــت البحريــن من أوائــل الدول 
االحتياطــات  باتخــاذ  المبــادرة 
التداعيــات  لمواجهــة  الازمــة 
الراهنــة  التطــورات  عــن  الناتجــة 
االجتمــاع  ولعــل  بالمنطقــة، 
االستثنائي لمجلس الوزراء الموقر 
الــذي  للدفــاع،  األعلــى  والمجلــس 

ترأسه عاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
برهانــا  ويعتبــر  ذلــك،  علــى  دليــل 
البحريــن  استشــعار  علــى  واضحــا 
التحديــات  وخطــورة  بحجــم 
المنطقــة،  التــي تترصــد وتتربــص 
وتســتوجب اتخاذ كافة الخطوات 
االحترازيــة الممكنــة لطمأنــة الرأي 

العام وتأمين منجزات الدولة.
الشــهر  هــذا  منتصــف  ُعقــد  كمــا 
بمملكة البحرين اجتماع استثنائي 
للجنــة الوطنيــة لمواجهــة الكوارث 
بحضور ممثلي الوزارات واألجهزة 
مســتوى  علــى  للوقــوف  المعنيــة 
جاهزيــة الخطــط الداخليــة المعدة 
لمواجهــة أيــة طــوارئ أو تطــورات 
محتملــة نتيجــة لألوضــاع الراهنة 
باإلقليــم، فضــا عــن انتظــام جملة 
المســتوى  عاليــة  اللقــاءات  مــن 
التــي اســتهدفت تحقيق التنســيق 
والتشــاور بيــن مســؤولي األجهــزة 

المعنية.
التحــركات  هــذه  جملــة  وعّبــرت 
البحرينيــة عن العديد مــن المعاني 
وعــي  مســتوى  منهــا:  المهمــة، 

األجهــزة المعنية بطبيعــة المخاطر 
المحدقة بالمنطقــة ككل، وضرورة 
اإلحاطــة بها، والوقــوف على مدى 
والتجهيــزات  االســتعدادات  توفــر 
والتصــدي  لمواجهتهــا  المناســبة 
لهــا، مراجعــة الخطــط الموضوعــة 
للتعامــل مــع أي طــارئ، والحــرص 
على المشــاركة وبقوة في مواجهة 
عمليــات بــث الفوضــى والتخريــب 
دول  بعــض  فيهــا  تتــورط  التــي 

اإلقليم ذات األجندات العدوانية.
ويبــدو الموقــف البحرينــي الثابــت 
مهمــا بالنظــر إلــى طبيعــة وشــبكة 
تمتــد  التــي  وتحالفاتهــا  عاقاتهــا 
عــن  فضــا  أجمــع،  العالــم  لــدول 
ضــرورة حمايــة مصالحها الحيوية 
تفــرض  والتــي  عليهــا،  والحفــاظ 
عليها العمل مع أشقائها وأصدقائها 
لمواجهــة أي خلــل قــد يصيب أمن 
المنطقــة واســتقرار شــعوبها، وهــو 
مــا تجلــى واضحــا فــي مشــاركات 
البحريــن الجليلة والمقــدرة إلعادة 
الشرعية في اليمن وجهود محاربة 

اإلرهاب وغير ذلك الكثير.
يذكــر أن مشــاركة مملكــة البحرين 
فــي القمتيــن الخليجيــة والعربيــة 
الطارئتيــن تتزامــن مــع مشــاركتها 
فــي القمــة اإلســامية التــي تعقــد 
بمكــة يوم 31 مايــو 2019 الجاري، 
علــى  المملكــة  حــرص  يؤكــد  مــا 
ضرورة توحيد المواقف الخليجية 

إزاء  واإلســامية  والعربيــة 
التهديدات المحيطة.

وينتظــر أن تحظــى القمــم الثــاث 
بمشــاركة كبيرة ورفيعة المستوى، 
الخليجيــة  الــدول  تــدرك  حيــث 
والعربيــة واإلســامية، وفي القلب 
منهــا البحريــن، أهميــة وحساســية 
تمــر  الــذي  التاريخــي  الظــرف 
اإلســامية  واألمــة  المنطقــة  بــه 
الصــف  وحــدة  إلــى  والحاجــة 
والتعاضد في مواجهة التحديات.

الخليجيــة  الشــعوب  وتتطلــع 
والعربية، بترقــب وباهتمام بالغين 
وأن  الثــاث  القمــم  نتائــج  إلــى 
تخــرج بالنتائــج المرجــوة، باعتبــار 
الدعــوة إليهــا فرصــة مهمــة لــدول 
المنطقــة لتحقيق ما تصبو إليه من 
تعزيــز فــرص االســتقرار والســام 
واألخطــار  للتحديــات  والتصــدي 
المحيطــة، وبما يعود على شــعوب 
األمتين العربية واإلسامية باألمن 

واالستقرار.
الثــاث،  بجــوار  القمــم  انعقــاد  إن 
بيــت هللا الحــرام فــي مكــة، وفــي 
العشر  األواخر المباركة من رمضان 
لوحــدة  بابــا  القمــم  هــذه  يجعــل 
الصــف  وجمع الكلمــة  ووقاية األمة 
من الشرور والفتن، وهو أمر يتطلع 
إليــه جميع المســلمين في كل بقاع 

العالم.

المنامة - بنا

البحرين تلبي دعوة الشقيقة الكبرى بثوابت راسخة معززة لألمن الخليجي والعربي
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أي فرع أكرب من اآلخر؟

تابعونا عىل

٢٥سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

االسم

الهاتف

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

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

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

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

فرع الرفاعفرع املنامة

Û  تجســيًدا للعاقــات األخويــة القويــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكة
العربيــة الســعودية، وانطاًقــا مــن األدوار واإلســهامات المتواصلــة 
كافــة  المشــترك علــى  العمــل  فــي تطويــر دعائــم  البحريــن  لمملكــة 
األصعــدة الخليجيــة والعربيــة واإلســامية، يصل جالــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى إلى مكة المكرمة للمشاركة 
فــي القمتيــن الطارئتيــن لقــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة والــدول العربيــة، وفــي الــدورة الرابعة عشــرة لمؤتمــر القمة 
اإلســامي والتــي تحتضنهــا جميًعــا هذه األرض المقدســة وفي هذه 

األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل. 
Û  وتعكس مشــاركة جالته في هذه القمم الثاث مدى الحرص الذي 

يوليــه لقضايــا أمتــه واهتمامــه بــكل مــا فيــه ســامة المنطقــة وخير 
شــعوبها، وإدراك جالتــه العميــق لحجم التحديــات ولما هو مطلوب 
مــن مهــام ومســؤوليات لتعزيــز أركان األمــن القومــي والحفاظ على 
ثــروات هــذه المنطقة االســتراتيجية والحيوية من العالم، وصد هذا 
الخطــر المتفاقــم والذي يحدق بها جراء تهّور إيران وحماقاتها التي 
قــد تكلف دولها وشــعوبها الكثير والكثير بعــد أن وضعت بانتهاكاتها 
للقانون الدولي وبدعمها لميلشيات إرهابية وتدخاتها الجسيمة في 
الشؤون الداخلية،   وضعت المنطقة على حافة خطيرة تغلي وتكاد 
تقترب من مرحلة الحرب وبات واضًحا أنها تدفع باألمور إلى طريق 

مسدود.
Û  وإن مشــاركة عاهــل البــاد المفــدى لتعكــس قــوة وعمــق التضامــن

األزلــي بين البحرين والســعودية ومســاعيهما الجــادة إلعادة ترتيب 
األولويات العربية واإلســامية وتطوير العمل الجماعي بما يتناسب 
مــع حجــم المخاطر والتهديــدات والتوّصل لرؤى جديــدة ومقاربات 
نوعيــة تعيــد للمعادلة اإلقليميــة الضبط والتــوازن وتضمن تصحيح 
أي اختــاالت قــد تــؤدي لمواجهــات يصعب الســيطرة عليهــا وتكون 

شعوب المنطقة هي ضحيتها.
Û  وانعقــاد القمــم الثاث في مكة، وبهذه الظروف الصعبة برهان على 

المكانــة الكبيــرة والمســتحقة للمملكــة العربيــة الســعودية، فإضافــة 
للقــدرة التنظيميــة الكبيــرة التي تمكنها من عقد كل هــذه القمم بهذا 
المــكان الشــريف في هذا الموســم المزدحم، فهــي بمبادراتها الخيرة 
واســتباقها الواعــي لألحــداث وقراءتهــا الدقيقــة لــكل أبعاد المشــهد 
اإلقليمــي والدولــي قــادرة على جمع هذه األعــداد الكبيرة من الدول 
العربيــة واإلســامية لتضــع الجميــع أمــام مســؤولياته التــي البــد أن 

يتحملوها توحيًدا للصف وتحقيًقا لصالح الجميع.
Û  قــد تكــون الحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى لوضــع معاييــر 

واضحــة فــي العاقــات بيــن دول المنطقــة تضمــن حســن الجــوار 
واالســتقرار والســام، وتحفظ للجميع الســيادة واالســتقال، وتمنع 
ما يحدث من تجاوزات وخروقات ال تهّدد أمن المنطقة فحسب، بل 

واألمن العالمي بأسره.

تضامن أزلي 
بين البحرين 
مؤنس المردي والسعودية

moanes.almardi
@albiladpress.com

موقف المنامة يجســد وعيا بحقيقة المخاطر المحدقة باألمة وسرعة العمل لمواجهتها والحد من تداعياتها

مشروع قرار بالقضية الفلسطينية أمام القمة اإلسالمية

تراجع مخالفة تجاوز اإلشارة الحمراء بتطبيق “الوميض”

العنـــف واإلرهـــاب التحديـــات ومكافحـــة  التعـــاون لمواجهـــة  تعزيـــز 

“المرور”: التعاون مع “األشغال” يرفع مستوى السالمة على الطريق

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة اإلسامي تحت عنوان: “قمة 
مكة... يًدا بيد نحو المستقبل”، والمنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

القضايــا  التحضيــري  االجتمــاع  وناقــش 
القمــة  أعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة 
بمكــة  اليــوم  ســتعقد  التــي  اإلســامية 

المرفــوع  القــرار  ومشــروع  المكرمــة، 
للقمــة الخــاص بالقضيــة الفلســطينية، كمــا 
تــدارس وزراء الخارجيــة البيــان الختامي 

الــذي ســيصدر عــن القمة، إذ ســيتناول كل 
القضايــا التــي تهــم الدول اإلســامية ومن 
أهمهــا تعزيز التعــاون لمواجهــة التحديات 

والتطــرف  العنــف  ومكافحــة  المختلفــة، 
واإلرهــاب، وغيرها من القضايا السياســية 

واالقتصادية والتنموية.

أكــد المديــر العــام لإلدارة العامة للمرور العميد الشــيخ عبدالرحمن بن عبدالوهــاب آل خليفة، حدوث انخفاض كبير في 
مخالفــة تجــاوز اإلشــارة الحمــراء نتيجــة التزام الســواق بأنظمــة وقواعد المــرور ومســاهمة النظام الجديــد لــ “وميض 
اإلشــارات “ الــذي وضعتــه وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي مــع بدايــة الفتــرة التجريبية وبعد 

تطبيقه في عدد من التقاطعات الرئيسية الهامة والتي تشهد كثافة مرورية عالية.

وزارة  مــع  التعــاون  أن  وأوضــح 
مســتوى  رفــع  فــي  يســاهم  األشــغال، 
الســامة المرورية علــى الطريق حيث 
يتم التنســيق بشــكل مستمر من خال 
والزيــارات  واللقــاءات  االجتماعــات 

الميدانيــة علــى مختلــف األصعــدة من 
أجل تحقيق ذلك.

العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر  وأشــاد 
للمرور بالتزام الســواق، معتبرا أن ذلك 
يعــود علــى ســامة جميع مســتخدمي 

الطريــق ويحقــق الشــراكة مــع اإلدارة 
العامــة للمــرور والتــي تعمــل علــى رفع 
الوعــي تجاه عــدم ارتــكاب المخالفات 
والتــي تعــد الســبب الرئيســي لحوادث 

المرور. مدير المرور

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي
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افتتحــت مدرســة بيــان البحرين معرضها المهني التثقيفــي األول أمس األربعاء )28 
مايو 2019(، بحضور رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين، الدكتورة الشيخة 

مي بنت سليمان العتيبي، وأقيم المعرض بقاعة البحرين بالمدرسة.

إدارة  مجلــس  رئيســة  قالــت  بدورهــا، 
مدرســة بيــان البحريــن إن المعرض الذي 
تنظمــه المدرســة حــرص على اســتضافة 
مــا يقارب 20 جهة حكومية وخاصة بين 
كليــات وجامعات وشــركات ومؤسســات، 
والتــي تمثــل شــريحة واســعة ومتنوعــة 
من القطاعات اإلنتاجية في ســوق العمل 

بمختلف تخصصاته المهنية.
وبينــت الدكتــوره مــي أن المعــرض يعــزز 
الجانــب التثقيفي لطلبة المدرســة بشــأن 
تخصصاتهم األكاديمية المستقبلية قبيل 
اندماجهــم ضمــن الجامعــات. وأضافــت “ 
يســعى المعــرض إلــى منــح الطالــب آفاقا 
خــال  العمــل  ســوق  نظــرة  عــن  أوســع 
تشــجيع  أجــل  مــن  المقبلــة،  الســنوات 
الطالــب علــى االختيــار المناســب قبل أن 
ينضــم ألي تخصص أكاديمي في الســوق 

المحلي”.
وحثــت الدكتوره الشــيخة مــي المدارس 
األخــرى علــى إقامــة المعــارض المماثلــة 
التــي تؤســس الطالــب قبــل اندماجه في 
ســوق العمــل مــن أجــل تزويــد القطاعات 
علــى  قــادرة  عماليــة  بكــوادر  المختلفــة 

اإلنتاج والتطوير بالشكل األفضل.
وتبع المعرض جلسة نقاشية لطلبة الصف 
أقيمــت  بالمدرســة   11 الصــف  حتــى   8
قبــل االفتتاح، وشــملت نقاشــات طابية 
بيــن الخريجين مــن تخصصــات مختلفة 
والطلبــة حــول الوظائــف المطلوبــة فــي 
الســوق والمهارات الوظيفية التي يفضل 

أن تكتسب خال سنوات الجامعة.
بالمدرســة،  التطويــر  أخصائيــة  وذكــرت 
الشــيخة ياســمين بنت ســلمان آل خليفة 
تنظيمــه  المزمــع  مــن  الــذي  المعــرض  أن 

فــي  المتخصصيــن  يســتضيف  ســنويا 
المجــاالت المختلفــة من أجــل نقل صورة 
متكاملــة عن المهــارات التي يحتاجها كل 
تخصص أكاديمي، والتي تعد ثمرة نجاح 

الموظف خال سلمه الوظيفي.
فيمــا تحدثــت أخصائية التطويــر، صفاء 
خلــف عــن “لجنــة التطويــر المهنــي “ التي 

أنشــأتها المدرســة هذا العــام، وتركز على 
توعيــة الطاب حــول المهــارات الطابية 
مملكــة  فــي  العمــل  ســوق  ومتطلبــات 

البحرين.
بصــدد  اللجنــة  أن  إلــى  وأشــارت صفــاء 
مهــارات  يقيــس  صفــي  برنامــج  تطبيــق 
الطلبة إلكترونيا ليقيم الطالب ويحدد له 

المجاالت الوظيفية التي يميل لها.
ولفتت إلى أن اللجنة ستتواصل مع عدد 
مــن الجامعــات المحليــة وغيــر المحليــة 
لتســتضيفها خــال أيــام الســنة مــن أجل 

خلق تواصل مباشر مع الطاب
كمــا قــام الطلبــة بجولــة ضمــن المعــرض 
مــن أجل طــرح األســئلة على المشــاركين 

ومنحــت  والجامعــات،  المؤسســات  مــن 
المدرســة الفرصــة ألوليــاء األمــور لزيارة 
علــى  كثــب  عــن  واالطــاع  المعــرض 
التخصصــات والقطاعــات األكثــر نشــاطا 

في السوق المحلي.
جميــع  المدرســة  إدارة  تشــكر  وأخيــرا، 

المؤسسات المشاركة علي تعاونها.

“بيان البحرين” تقيم المعرض المهني التثقيفي األول لطلبتها

األميري تطلع على “سيرن في البحرين”
ــا ــًب ــري ق اإلمـــــــــارات  ــى  ــ إلـ ــل  ــقـ ــنـ وُيـ اآلالف  ــدرب  ــ ــ ي ــرض  ــعـ ــمـ الـ

زارت وزيــرة الدولــة للعلــوم المتقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ســارة 
األميــري، مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث، أمس، 
اســتقبلها فيهــا مجلــس أمناء المركز برئاســة الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفة، 
كمــا تعرفــت األميــري علــى معــرض “ســيرن فــي البحريــن” الــذي أقيم بيــن فبراير 
ومايو من العام الجاري في عمارة بن مطر بتنظيم من مركز “ابحث” المتفرع عن 

المركز وبالتعاون مع المنظمة األوروبية لألبحاث النووية.

إلــى  المعــرض  قريبــًا  وســُينقل  هــذا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعد األشــهر 
الطــاب  فيهــا  اســتقبل  التــي  األربعــة 
مــن  مّكنهــم  بحيــث  يوميــًا  والــزوار 
خــال  مــن  الكــون  مســألة  استكشــاف 
الكــون  تاريــخ  عــن  فيلــم  مشــاهدة 
وتكوينه، إضافة للعبة تفاعلية لتســريع 
كبيــر  وعــدد  البروتونــات،  وتصــادم 
مــن الشاشــات التفاعليــة، وعــن طريــق 
التجّول فــي المعرض ورؤية الملصقات 

التي تظهر جوانب عديدة. 

والمعــرض قــّدم رؤية لعالم الجســيمات 
وأســرار  األساســية  والقــوى  األوليــة 

الكون. 
وتمّيــز العــرض بصــورة ثاثيــة األبعــاد 
لمصــادم الهــادرون الكبيــر )LHC( - أكبر 
وأعقــد أداة علميــة في العالم - كما تمّيز 
األّولّيــة  الجســيمات  لكاشــف  بصــورة 
)CMS( تعــادل الحجــم الحقيقــي علــى 

أرض الواقع.
إنشــاء  مــن  الرئيــس  الهــدف  أن  يذكــر 
المنظمة األوروبية لألبحاث النووية، هو 

فهــم ألصــل وطبيعــة الكــون. ولتحقيــق 
“ســيرن” مجموعــة  توفــر  الهــدف،  هــذا 
فريــدة مــن مرافق التســريع التي تجعل 

البحــوث فــي طليعــة المعرفة البشــرية. 
وفــي “ســيرن” يتــم تدريــب اآلالف مــن 

العلماء والمهندسين الشباب.

الشيخة مي بنت محمد مستقبلة سارة األميري في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث 

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل قائد خفر الســواحل اللواء ركن بحري عالء عبدهللا ســيادي، 
 )CTF150( أمس، العميد ألفير أحمد نور قائد قوة الواجب المختلطة

والوفد المرافق له.

خفــر  قائــد  رحــب  اللقــاء،  وفــي 
أحمــد  ألفيــر  بالعميــد  الســواحل 
مثــل  تبــادل  أهميــة  مؤكــدا  نــور، 
فــي  التــي تســهم  الزيــارات  هــذه 
تعزيــز وتدعيــم عاقــات التعاون 
مجــال  فــي  وخاصــًة  والتنســيق، 
التدريــب وبنــاء القــدرات وتعزيز 

األمن البحري.

الواجــب  قــوة  قائــد  اطلــع  وقــد 
والوفــد   )CTF150( المختلطــة 
بمركــز  العمــل  نظــام  علــى  المرافــق 
العمليات البحرية، معربا عن تقديره 
للتطور في اســتخدام التقنيات، كما 
تم بحث عدد من الموضوعات ذات 
فيمــا  خاصــة  المشــترك،  االهتمــام 

يتعلق بمجال األمن البحري.

تعزيز األمن البحري مع “الواجب المختلطة”

الصخير - الحرس الوطني

الوطنــي  الحــرس  رئيــس  أشــاد 
الفريــق أول الركــن ســمو الشــيخ 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  محمــد 
القيــادة  منظومــة  بتطــور 
والســيطرة في الحرس الوطني، 
مســتويات  أعلــى  وتحقيــق 
للقــوات  الدائمــة  الجاهزيــة 
االنتشــار  ســرعة  علــى  وقدرتهــا 
لتنفيــذ مهامهــا فــي حماية األمن 
الوطني، ومواجهة كافة األخطار 

والتهديدات األمنية المحتملة.

جاء ذلك، لدى استعراض سموه لخطط التدريب والعمليات  «
َه  وجاهزية القوات والوحدات في الحرس الوطني حيث وجَّ

سموه شكره وتقديره للجميع.

تطور منظومة القيادة والسيطرة بالحرس الوطني

الخميس
30 مايو 2019 

25 رمضان 1440

الـــقـــطـــاعـــات ــف  ــلـ ــتـ ــخـ مـ مـــــن  ــة  ــيـ ــلـ ــحـ مـ ــة  ــ ــس ــ ــؤس ــ م  20 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب

سمو الشيخ محمد بن عيسى

وزير الداخلية: إجراءات إلطالق اإلسعاف الوطني منتصف يونيو
ـــام ـــال أي ـــة خ ـــة توعوي ـــد... وحمل ـــي العه ـــمو ول ـــات س ـــذا لتوجيه تنفي

تنفيــذا لتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة بإطــالق خدمــة اإلســعاف الوطني بحلول 15 يونيــو المقبل وتفعيلهــا في 13 مركزا لإلســعاف، تغطي كل 
محافظــات المملكــة قبــل نهايــة العام الجاري، أعلن وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، اتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة إلطالق خدمة اإلسعاف الوطني في الموعد المحدد، مؤكدا أن المشروع، يعكس مستويات التطوير التي 
تحققها مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين ويأتي اســتجابة الحتياجات المواطنين ومواكبة للتقدم العالمي في 

مجال اإلسعاف والسالمة.

ينفــذ  الوطنــي،  اإلســعاف  أن  وأضــاف 
ومــن  الدوليــة  المعاييــر  أحــدث  وفــق 
خال االستفادة من الخبرات والتجارب 
طــب  مجــال  فــي  المتميــزة  الدوليــة 
الطــوارئ، بما يضمن تحقيق االســتجابة 
الطبيــة،  الطــوارئ  لحــاالت  الســريعة 
منوهــا إلــى اســتكمال الطواقــم وتأهيــل 
اإلســعاف  المســعفين وتزويــد ســيارات 
الطبيــة  والتقنيــات  المعــدات  بأحــدث 

والتنســيق مــع المستشــفيات الحكومية 
الســتقبال الحــاالت التــي يتــم نقلهــا من 
يضمــن  بمــا  الوطنــي،  اإلســعاف  خــال 
سرعة الوصول وتقديم خدمة اإلسعاف 

بأعلى مستوى من الكفاءة واإلنجاز.
وأشــار الوزيــر إلــى تفعيــل غرفــة عمليات 
اإلســعاف الوطنــي، والتــي تقــوم بدورهــا 
اإلجــراءات  واتخــاذ  الباغــات  بتلقــي 
المشــورة  وتقديــم  الحالــة  ومتابعــة 

واإلرشــاد الطبــي عن طريــق الهاتف حتى 
الحالــة،  لنقــل  اإلســعاف  ســيارة  وصــول 
مضيفا أنه تم ربط غرفة العمليات بأحدث 
أنظمة االتصاالت والتحكم وكذلك النظام 
الجغرافي األمني الذي يســاعد بدوره في 

تطوير سرعة االستجابة.
وأوضح وزير الداخلية أنه ســيتم خال 
حملــة  إطــاق  المقبلــة،  القليلــة  األيــام 
الوطنــي،  اإلســعاف  لخدمــات  توعويــة 

والمقيميــن  المواطنيــن  تثقيــف  بقصــد 
باآلليــة المعمول بها وطريقة اإلباغ عن 
الحــاالت والواجبــات والمهــام المنوطــة 

باإلسعاف الوطني.

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية
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البحـريــن ... رصيــد زاخــر مــن العطــاءات الخيــريــة  
تـــــوزيــــــــع 120 طـــنـــــــــا مـــــــن األرز عــــلـــــــى األســـــــــــر الـمـتـــعـــفــــفــــــــــة

تهتــم مملكــة البحريــن بجانــب التنميــة االجتماعيــة، وتولــي اهتمامــا خاصا لجانــب التكافــل االجتماعي؛ 
حرصا على صون حياة الشــعب وكرامته، وذلك اســتنادا إلى مبادئ الشــريعة اإلســامية السمحة، حيث 
الحــرص علــى التكافــل االجتماعــي، وتقديــم الدعــم لفئات المجتمــع كافة، وعلــى األخص الفئــات األكثر 

احتياجا، والعمل على تخفيف األعباء المعيشية عن األسر البحرينية محدودة الدخل.

وتمتلــك البحريــن رصيــدا زاخــرا مــن العطــاءات الخيرية 
واإلنســانية، حيــث مثلــت تلــك المســاهمات الخيرية التي 
تقدمهــا البحرين تأكيدا متجددا لحــرص قيادته الحكيمة 
ــس احتياجات الشــعب، وإدراك المقاصــد النبيلة  علــى تلمُّ
التــي يتوخاهــا ويرجوهــا؛ مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن 

األمن االجتماعي واالستقرار االقتصادي.
وتمثل ســيرة حكام البحرين األوائل خير شــاهد علىالكرم 
والنخــوة العربيــة، وتــوج حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــه عاهــل البــالد ســيرة العطــاء 
بمأسسة كثير من الجهود الخيرة التي أثمرت عن تشكيل 
مجموعــة مؤسســات خيريــة وإنســانية، تأتــي فــي إطــار 

المسيرة التنموية الشاملة التي رسخها جاللة الملك.

الكرم البحريني

وبــال شــك، فإنــه ال حــدود للكــرم البحرينــي، إذ يتســابق 
الخيريــة  الحمــالت  بــكل  الفّعالــة  بالمشــاركة  المواطنــون 
كان  وإن  محتــاج،  أو  مريــض  لمســاعدة  واإلنســانية 
الشــهر  فــي  والشــراب  الطعــام  عــن  يصمــون  المســلمون 
الفضيــل، فــال تصوم اليد الســخية البحرينية عــن العطاء، 
وتقديــم الخيــر الواجب ألخيه اإلنســان من أجــل كرامته، 
فنرى البحرينيين بفطرتهم الطيبة وتسامحهم، يتسابقون 
في تقديم أعمال الخير وإعانة المحتاجين، خصوصا في 
شــهر رمضان الــذي يعكس دائما معنــى التكافل والتراحم 

بين المسلمين على هذه األرض المباركة.
جهود سابقة

آزرت جهــود الدولــة بالعقــود الماضيــة أنشــطة الجمعيات 
األهليــة واألنديــة الوطنيــة بمختلــف مســمياتها؛ مــن أجل 
تنفيذ مجموعة مشروعات خيرية وإنسانية، وكانت ترنو 
أنظــار رؤســاء المنظمــات األهليــة لقيــادة البــالد مــن أجل 
الحصول على تزكيتهم أو دعمهم أو رعايتهم لمشروعات 
تمويــل  مثــل  الماضيــة،  بالفتــرة  الملحــة  الحاجــة  تمثــل 
مشــروعات لمحــو األمية أو تحصين الشــباب بالمعلومات 
الثقافيــة والدينيــة، أو إطــالق حمــالت صحيــة باألمراض 
المناســبة  اللقاحــات  توفيــر  أو  الفتــرة،  بتلــك  المنتشــرة 
للجمعيــات  مقــار  بنــاء  تمويــل  أو  األمــراض  لمكافحــة 

واألندية وغيرها الكثير.

المؤسسة الخيرية

ومنــذ انطــالق العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك، أراد جاللته 
أن يوحــد الجهــود نحو مزيد مــن التركيز بما يعزز البناء 

المجتمعي ويقوي الُلحمة الوطنية، فقرر جاللته تشكيل 
2001، وأســند  العــام  الملكيــة فــي  المؤسســة الخيريــة 
رئاســتها لنجلــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
ســنة 2007، وقــد نجحــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة 
بــأن تكــون الحاضــن األم لأليتــام واألرامــل الذيــن فــاق 
عددهــم 10 آالف، وذلك تحت رعاية كريمة من الرئيس 
الفخري للمؤسســة صاحب الجاللة الملك، الذي يحرص 
نوي باأليتام ويعانقهم عناق األب ألبنائه،  على اللقاء السَّ
عليمية نحو  ويتابــع بــكل حــرٍص واهتمــام مســيرتهم التَّ
غــٍد أفضــل، حيث فــاق عدد الخريجين الذين اســتفادوا 
مــن البعثــات والمنــح الدراســية الجامعيــة الـــ 460 طالبا 
وطالبــة حتــى العــام 2018، مــن بين 4096 مســتفيد من 

الرعاية التعليمية.
الرعايــة  بتوفيــر  المؤسســة  اهتمــام  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
الصحية ألكثر من 8 آالف مســتحق، ومنحها المســاعدات 
اإلنســانية التــي تشــمل توفيــر العــالج، والدعــم المعيشــي 
مــارس  25,558 مســتفيد حتــى  إلــى  الــزواج  ومســاعدة 
2019، ذلك وفقا ألحدث إحصاءات صادرة عن المؤسسة 

الخيرية الملكية.
وابتهج األيتام بمكارم ملكيٍة ال تنضب، حيث تجاوزت الـ 
106 آالف مكرمــة بشــهر رمضــان حتــى العــام 2019، فيما 
بلغــت مجمــوع المــكارم الملكيــة التي صرفــت لأليتام في 
العيديــن، 235,809 مكرمــة حتــى نهايــة العــام الماضــي، 
موزعــة على النحــو التالي: 123,544 مكرمة ألعياد الفطر 
األضحــى  الســعيدة، و112,265 مكرمــة صرفــت ألعيــاد 

المباركة.
كمــا حرصــت الحكومــة علــى الترخيــص لعــدٍد كبيــر مــن 
والتنميــة  العمــل  لــوزارة  ابعــة  التَّ الخيريــة  الجمعيــات 
شــريكة  األهليــة  المنظمــات  هــذه  وتعتبــر  االجتماعيــة، 
مــن  عــدد  ألكبــر  الوصــول  فــي  للــوزارة  وعونــا  أساســية 
المتعففين، من خالل تأمين وصول المســاعدات الشــهرية 
مــن  العديــد  لتنفيــذ  المــال  جمــع  قــرارات  وصــرف  لهــم، 

المشروعات الخيرية والتنموية الهادفة.

منح ومضاعفات سنوية

ومــع إطاللــة الشــهر الفضيل من كل عام، يتم تســليم منح 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة  الرمضانية، ذلك بالتنسيق مع الجمعيات 
والصناديق الخيرية الستالمها، حيث تم هذا العام توزيع 
120 طنــا مــن األرز علــى األســر البحرينيــة المتعففــة بمــا 

يعادل 6000 كيس سعة 20 كيلوجراما.

وفــي هــذا الســياق، تحــرص مملكــة البحريــن ســنويا على 
ومخصــص  االجتماعيــة  المســاعدات  قيمــة  مضاعفــة 
اإلعاقــة فــي شــهر رمضــان مــن كل عــام، حيــث بلــغ عــدد 
المســتفيدين من مســاعدة الضمان االجتماعــي هذا العام، 
15 ألفًا و130 بين أســر وأفراد، و10 آالف و959 شــخصا، 
مســتفيدا من مخصــص اإلعاقة، بقيمــة إجمالية تجاوزت 

الـ 5 ماليين دينار.

الدعم االقتصادي

ويعتبــر مشــروع دعم األســر المنتجة مثاال حّيــا وناجحا 
على قدرة البحرين في تحويل األســرة للنشاط التجاري 
الربحــي، الــذي يســهم في توفير مداخيــل مالية إضافية 
لميزانية األســرة، وبما يمّكنها مــن تحقيق وفر اقتصادي 
شــهري، وتأمين متطلبات حياتها الكريمة، حيث ُطرحت 
ومشــروع  تعزيــز،  كبرنامــج  لهــم  داعمــة  برامــج  عــدة 
منتوجاتــي، وبرنامــج حرفــة، إضافــة إلى إتاحــة الفرص 
لهــم بالمشــاركة فــي المعــارض التــي تقــام على مســتوى 

المملكة وخارجها.
وتــم طرح مشــروع أكشــاك “دانــات” لرعاية المشــروعات 
مــع  التعــاون  وبرنامــج  اإلعاقــة،  لــذوي  االقتصاديــة 
مــع  بنــك األســرة  مــن خاللــه  يتعــاون  المجتمــع، حيــث 
المنظمــات األهليــة، ويوفــر لهــا التمويــل عبــر عــدة طرق 
مبتكــرة وميســرة، إضافة إلــى مصنع األفــكار الذي يقدم 
مساعدات للعمالء بتكوين األفكار وتطويرها، ومساعدة 
تدريبيــة  دورات  خــالل  مــن  المشــروعات  أصحــاب 
واستشــارية، وطــرح ورش عمــل، ناهيــك عــن مشــروع 
الخدمــات االجتماعية الــذي يقوم بجذب انتباه أصحاب 
تحــت  ليلتقــوا  المملكــة؛  فــي  االجتماعيــة  المشــروعات 

مظلة عمل واحدة.
كمــا رخصــت الحكومــة إلنشــاء بنــك األســرة الــذي يعــد 
مثــاال علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص في 
ســبيل توفيــر قــروض متناهيــة الصغــر للفئــات محدودة 
الدخــل مــن دون ضمانــات بنكية لمســاعدتها علــى إقامة 

مشروعات مدرة للدخل.
حقــق  فقــد  األســرة،  بنــك  إحصــاءات  ألحــدث  ووفقــًا 
البنــك خالل الســنوات الثمانــي الماضية تطورا مشــهودا 
فــي صناعــة التمويــل للمشــروعات متناهيــة الصغــر فــي 
البحريــن مــن خالل تقديم تمويالت مالية وخدمات غير 
مالية، حيث استطاع البنك زيادة عدد األسر المستفيدة، 
وخدمة المشــروعات الصغيرة من 344 أســرة ومشــروعا 
صغيــرا فــي 2012 إلى 4000 أســرة ومشــروع صغير في 
2018، أي بنسبة زيادة بلغت 1100 %، وكذلك استطاع 
البنــك أن يزيــد حجــم التمويالت المالية خالل الســنوات 
الثمانــي الســابقة، حيث قدرت الزيــادة بـ 595,976 دينار 
فــي 2012 لترتفــع إلى 3,537,625 دينار في ســنة 2018 

أي بنسبة زيادة أكثر من 600 %.
وتشــير اإلحصــاءات ذاتهــا إلــى أن البنــك قــد ســاهم في 

دعم األســر المنتجة والمشروعات الصغيرة بشكٍل فعال، 
إضافــة إلــى وجــود خطــط مســتقبلية لدعــم األســر مــن 
خالل طرح تمويالت أخرى تتماشــى مع مبادئ الشريعة 

اإلسالمية لتحسين المستوى المعيشي لها.

بث الخير

ومــن منطلــق اإلصــرار علــى بــث روح الخيــر فــي المملكة 
قاطبــة، فإن المشــروعات التنموية التي تقــدم للمواطنين 

بثبــات  تســير  البحريــن  أن  علــى  واضحــة  تظهــر دالالت 
نحــو تعزيــز التنميــة والمســتوى المعيشــي للمواطــن مــن 
خــالل مبــادرات وبرامــج تحقق متطلبات العيــش الكريم، 
خصوصــا لألســر المحتاجة والمتعففة واأليتــام واألرامل، 
فجميعهــم أبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء، الــذي يســعى إلــى 
تحقيــق جميــع الســبل المعــززة للعيــش الرغيد لهــم طوال 
أشــهر العــام وبالــذات خالل شــهر الخيــر والبركــة واإليثار 

والعطاء، شهر رمضان.

البحرين تواكب الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحمـــر يخاطـــب الجمعيـــة العامـــة لموئـــل األمـــم المتحـــدة بنيروبـــي

 أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن قيادة وحكومة مملكة البحرين تولي مبدأ رفع المستوى المعيشي للمواطنين أولوية كبيرة في برامجها وخططها الحكومية، التزاًما 
بتنفيذ التوجيهات السامية لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين جودة معيشتهم.

 وأضاف الحمر خالل الكلمة التي ألقاها لدى 
مشاركته في أعمال الدورة األولى للجمعية 
العامــة لموئل األمم المتحدة للمســتوطنات 
البشــرية المنعقــدة في نيروبــي، أن المملكة 
تواكب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 
الحادي عشــر، الذي ينص على “جعل المدن 
للجميــع  شــاملة  البشــرية  والمســتوطنات 
وآمنــة وقادرة علــى الصمود واالســتدامة”، 
مبيًنا أن مضمون هذا الهدف تحديًدا وعت 
إليه البحرين منذ بداية المسيرة اإلسكانية 
باعتبــاره  الماضــي،  القــرن  ســتينيات  فــي 
أساًســا للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
فقامــت بترجمة مبدأ الحق في الســكن إلى 
وفــرت  كبــرى،  إســكانية  برامــج ومشــاريع 

آالف المساكن للمواطنين.
 وقــال الوزيــر إن اإلعمــال الكامل للحق في 
الســكن المالئم هــو محور أهــداف البحرين 
للبحريــن  االقتصاديــة  والرؤيــة  اإلنمائيــة، 
2030، حيــث تضــع تلك األهــداف المواطن 
تحســين  خــالل  مــن  نميــة  التَّ صميــم  فــي 
كفــاءة الخدمــات الحكوميــة، وهــو ما تبين 
في برنامج عمل الحكومة السابق والحالي، 
سياســات  فــي  اإلســكان  دمــج  تــم  حيــث 
اســتراتيجي،  بشــكٍل  الوطنيــة  التنميــة 
يســهم فــي دعم االقتصــاد ويعــزز االندماج 

واالزدهار.
رؤيــة  مبــادئ  إلــى  اســتناًدا  أنــه  وأردف   
وهــي   ،2030 االقتصاديــة  البحريــن 
تســعى  والعدالــة،  والتنافســية  االســتدامة 
الخطــط والبرامــج الحكوميــة بالمملكة إلى 
لتلبيــة  والقــدرات  المــوارد  مــن  االســتفادة 
احتياجات المواطنين، وكجزء من هذا، تم 
استعراض جميع أهداف التنمية المستدامة 
باإلجــراءات  منهــا   %  78 وربــط   ،2030
نفيذيــة لبرنامــج عمل الحكومي الســابق  التَّ

والحالي، باعتبارها أولويات حكومية.
وقــال الحمــر إن البحريــن قامــت بتشــييد 
الممتــدة  الحقبــة  خــالل  إســكانية  مــدن   3
مــن الســتينيات وحتــى تســعينيات القــرن 
الماضــي، باإلضافة إلى عشــرات المجمعات 
الســكنية، باإلضافــة إلــى تنويــع الخيــارات 
اإلسكانية أمام المواطنين من خالل توفير 
األراضــي  وتخصيــص  التمويــل  خدمــات 

توفيــر  عنــه  نتــج  الــذي  األمــر  الســكنية، 
العقــود  خــالل  إســكانية  ألــف خدمــة   129
مــن   %  65 منهــا  اســتفاد  الماضيــة،   5 الـــ 
المواطنيــن، وهو إنجــاز آل إلى منح رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة جائزة الشرف لإلنجاز 
الحضريــة  التنميــة  مجــال  فــي  المتميــز 
واإلسكان لعام 2006 من قبل برنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية.
 وأشــار إلى أن المســيرة اإلســكانية شهدت 
نقطــة تحول عــام 2014، تتمثل في صدور 
األمــر الملكــي ببنــاء 40 ألــف وحدة ســكنية 
جديــدة، تــم تســليم 25 ألف وحدة ســكنية 
منهــا خــالل فتــرة برنامــج عمــل الحكومــة 
السابق )2018-2015( بفضل مدن البحرين 
ألــف   35 يقــارب  مــا  توفــر  التــي  الجديــدة 

وحدة ســكنية موزعة على 5 مدن إسكانية 
نموذجيــة، تراعــي كافــة المعاييــر العالميــة 
الحديثــة فــي مجاالت التخطيــط والتوفير 
والصحيــة  اآلمنــة  والبيئــة  الخدمــات 
تحقــق  التــي  المعاييــر  وهــي  للمواطنيــن، 
أهــداف رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 

فيما يتعلق بمحور السكن.
كما أسهم القطاع الخاص بما نسبته 12.5 
% فــي توفيــر الخدمــات اإلســكانية فــي 
برنامــج عمــل الحكومــة الســابق، نتيجــة 
التــي أطلقتهــا وزارة اإلســكان  لمبــادرات 
الخــاص،  القطــاع  مــع  الشــراكة  لتفعيــل 
تنفيــذ  فــي  ــا  دوًرا محوريًّ الــذي ســيلعب 
االلتزام اإلســكاني الوارد في برنامج عمل 
بشــأن   )2019-2022( الحالــي  الحكومــة 
العمــل علــى توفيــر 25 ألف وحدة ســكنية 

الجهــود الحكوميــة  إلــى جانــب  جديــدة، 
بهذا الشأن.

الحمــر بخطــوة  أشــاد  أخــرى،  مــن جهــة   
المتحــدة،  األمــم  موئــل  جمعيــة  إنشــاء 
وانعقــاد اجتماعــه األول بنيروبــي، والتــي 
الجهــات  مســاعي  توحيــد  شــأنها  مــن 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة تحــت مظلة 
موئل األمم المتحدة، ومن ثم دعم تطوير 
المســتدامة  الحضريــة  التنميــة  قطــاع 
بكفــاءة وفعاليــة، كمــا يعــد هــذا التجمــع 
وتبــادل  للنقــاش  فرصــة  بمثابــة  الدولــي 
األعمــال  جــدول  بشــأن  النظــر  وجهــات 
الحضــري الجديد، وبحــث إمكانية تطوير 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي التعامــل 
مع التحديات والفرص الحضرية الناشــئة 

على مستوى العالم.

وزير اإلسكان يلقي الكلمة

المنامة - وزارة اإلسكان

الخميس
30 مايو 2019 
25 رمضان 1440

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض صباح أمس بمكتبه 
سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين سليم الغرياني؛ 

للسام عليه بمناسبة تعيينه سفيرا لباده لدى مملكة البحرين.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء 
الســفير  إلــى  والتقديــر  الشــكر 
علــى مــا يقــوم بــه من خــالل عمله 
وتنميــة  تعزيــز  فــي  الدبلوماســي 
تجمــع  التــي  الطيبــة  العالقــات 
البلديــن الشــقيقين علــى األصعدة 
كافــة ورعاية المصالح المشــتركة، 
متمنيــا لــه التوفيــق والنجــاح فــي 
الموكلــة  الدبلوماســية  مهمتــه 
ســوف  وأنــه  بــالده،  مــن  إليــه 

يلقــى كل تعــاون لتســهيل مهامــه 
الدبلوماســية من المسؤولين كافة 

في المملكة.
الشــكر  الســفير  قــدم  جانبــه،  مــن 
والتقدير للعريض على ما لقيه من 
الزيــارة،  حفــاوة وترحيــب خــالل 
متمنيــا للبلديــن الشــقيقين، مزيدا 
من التقدم واالزدهار في العالقات 
الوطيــدة بيــن البلديــن الشــقيقين 

في ظل القيادتين الحكيمتين.

اســتقبل وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان، رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة مدينــة عيســى التعاونيــة االســتهاكية مجدي 
النشــيط، بحضــور عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، وبحــث 

معهم سبل تعزيز العمل في المجال التعاوني واالستهاكي.

مســتجدات  النشــيط  واســتعرض 
التــي  االســتثمارية  المشــاريع 
المتحققــة  وإنجازاتهــا  تنفذهــا، 
بمــا  االســتثمارية  مبادراتهــا  ضمــن 
المنطقــة،  وأهالــي  منتســبي  يخــدم 
والخطــط  المشــاريع  أبــرز  وكذلــك 
المســتقبلية الرامية إلــى تعزيز جهود 
الجمعيــة ضمــن مبدأ العمــل التعاوني 

واالجتماعي.

جمعيــة  بمبــادرات  حميــدان  وأشــاد 
مدينــة عيســى التعاونيــة، التي تعتبر 
مــن الجمعيات النشــطة والمميزة في 
العمل التطوعــي واالجتماعي، مؤكدا 
دور الجمعيات التعاونية االستهالكية 
مــن  التنمويــة  المشــاريع  دعــم  فــي 
خالل الشــراكة المجتمعية التي تعود 
بالنفــع والفائــدة على مختلف شــرائح 

المجتمع.

العريض يستقبل السفير التونسي

إشادة بمبادرات “تعاونية مدينة عيسى”

المملكة وعت مبكًرا 
لمضمون أهداف التنمية 
المستدامة وركزت على 

ملف السكن

أولوية كبيرة لرفع 
المستوى المعيشي 

للمواطنين في الخطط 
والبرامج الحكومية

 65 % من المواطنين 
استفادوا من 

الخدمات اإلسكانية 
على مدى 5 عقود

محرر الشؤون المحلية



الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تحــت رعاية كريمة من لــدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ُينظــم المجلــس األعلــى للشــؤون 
اإلســالمية حفل تكريم ســفراء القرآن من قراء مملكة البحرين 
الفائزيــن والمشــاركين فــي المســابقات الدولية للقــرآن الكريم، 
وذلــك ضمــن برنامــج إحيــاء ليلــة القــدر المباركــة مســاء يــوم 
الجمعــة المقبــل فــي جامــع مركــز أحمــد الفاتــح اإلســالمي عند 

الساعة التاسعة والربع، والدعوة عامة. 

ويأتــي تكريــم قــراء البحريــن 
فــي  والمشــاركين  الفائزيــن 
للقــرآن  الدوليــة  المســابقات 
توجيــه  علــى  بنــاًء  الكريــم 
الجاللــة  صاحــب  مــن  كريــم 
حــرص  إطــار  فــي  الملــك 
كتــاب  خدمــة  علــى  المملكــة 
جاللتــه  وحــرص  تعالــى،  هللا 
علــى دعم قراء القــرآن الكريم 
وحفظتــه، وتقديــًرا لهــم علــى 
تمثيلهم المشــرف لبالدهم في 
وتشــجيعا  الدوليــة،  المحافــل 
للجميــع علــى بــذل المزيــد في 
مجــال تعلُّــم كتــاب هللا العزيــز 

وتعليمه.  
 70 الحفــل  هــذا  فــي  وُيكــرم 
لــوا  قارًئــا، بينهــم 9 قارئــات مثَّ
 22 فــي  البحريــن  مملكــة 

مســابقة دوليــة للقــرآن الكريم 
حــول  دولــة   16 فــي  أقيمــت 
العالم، وبلغ إجمالي مشــاركات 
ممثلــي المملكــة 212 مشــاركة 
حققوا فيها 80 مركًزا متقدًما. 

وسيبدأ الحفل بمشيئة الله تعالى بآيات من الذكر الحكيم،  «
تتبعها كلمة رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، ثم كلمة 
لرئيس مجلس األوقاف السنية راشد الهاجري، يعقبها 

االحتفاء بالمكرمين.

االحتفاء بسفراء القرآن في ليلة القدر

تشديد على اشتراطات السالمة في برك السباحة
“الشـــمالية” تســـتضيف معـــرض “مًعـــا للتوعيـــة األمنيـــة” 12 يونيـــو

أشــاد محافظ الشــمالية علي العصفور باســتقبال عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عــددا من أهالي المحافظــات، مثمنا توجيهات وحــرص جاللته على أهمية 
الترابــط المجتمعــي، كمــا لفــت المحافــظ فــي الوقت ذاتــه إلى أهميــة ودور التوعيــة األمنية 
عمومــا، والتــي تأتــي نابعة من حرص ومتابعة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد 

بن عبدهللا آل خليفة.

األمنيــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
مديريــة  عــام  مديــر  بحضــور  بالمحافظــة، 
الشــرطة العميــد عبدهللا بــن خليفــة الجيران، 
حيث أكد المحافظ أنه وبالتعاون مع مديرية 
الشــرطة وإدارة الوقايــة مــن الجريمــة وإدارة 
مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة، تعمــل 
المحافظــة علــى إقامــة معــرض “معــا للتوعية 
يونيــو   16 ولغايــة   12 الفتــرة  فــي  األمنيــة” 
مختلــف  حــول  الوعــي  نشــر  بهــدف  2019؛ 
تهــم  التــي  األمنيــة  والقضايــا  الموضوعــات 

المجتمع.
اشــتراطات  اللجنــة،  اجتمــاع  ناقــش  كمــا 

اســتعرض  النزهــة، حيــث  قــوارب  تراخيــص 
هــذه  إصــدار  مراحــل  والحضــور،  المحافــظ 
التراخيــص، تمهيــدا لتكــون مصــدرا للترفيــه 
وتوظيــف أبنــاء المحافظــة فــي هــذا المجــال 
مــن  الصعوبــات؛  تذليــل  إلــى  داعيــا  الواعــد، 
أجــل إنجاح مثــل هذه المشــاريع التي تعكس 
صــورة حضاريــة وتنوعا ترفيهيــا في مملكتنا 

الحبيبة.
كمــا تــم بحث آليــة متابعــة تنفيذ اشــتراطات 
حيــث  الســباحة،  بــرك  فــي  والســالمة  األمــن 
بيــن المحافظ أن موســم الصيف يكون جاذبا 
الســباحة،  بــرك  فــي  والتجمعــات  للعائــالت 

مشــددا علــى أهميــة االشــتراطات والمعاييــر 
التــي وضعتهــا اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي 
والتجــارة  والصناعــة  الصحــة  ووزارتــي 
والســياحة، والتــي تهــدف إلى حمايــة األفراد 
مــن المخاطــر والحــوادث واألمــراض التي قد 

يتعرض لها مرتادو برك السباحة عموما.
وطالــب المحافظ أصحاب البــرك إلى ضرورة 
والمعاييــر  االشــتراطات  تطبيــق  مــن  التأكــد 

التــي تحمــي مرتادي البــرك، وضــرورة إصدار 
تأجيــر  نشــاط  لمزاولــة  الالزمــة  التراخيــص 
بــرك الســباحة، مبينا أن المحافظــة وبالتعاون 
مــع مديريــة الشــرطة والدفاع المدنــي وإدارة 
الوقاية من الجريمة والجهات المعنية األخرى 
ســتقوم بحمالت تفتيشــية؛ للتأكد من تطبيق 
االشــتراطات والمعايير التي وضعت من أجل 
المحافظة على سالمة مرتادي برك السباحة.

المنامة - وزارة الصحة

“التعليم العالي” يطلق “تعزيز حوكمة البحث العلمي”
تنفيــذ المشــروع فــي يونيــو المقبــل بالتعــاون مــع “األميركيــة لتقــدم العلوم”

برعاية وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، تنطلق فعاليات مبادرات الخطة اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
2024-2014، بتنفيــذ مشــروع تعزيــز حوكمــة البحث العلمي بمؤسســات التعليم العالي في البحرين، بالتعاون مــع الجمعية األميركية لتقدم العلوم 

)AAAS( في الفترة 16 إلى 20 يونيو المقبل. 

وتبــدأ فعاليــات المشــروع بعقــد نــدوة لعمــداء 
مؤسســات  بــكل  العلمــي  البحــث  ومســؤولي 
التعليم العالــي الحكومية واإلقليمية والخاصة 
بعنوان “أفضل الممارســات فــي حوكمة البحث 
العلمــي بمؤسســات التعليــم العالــي”، وســُيقدم 
مــن  البحــوث  مجــال  فــي  خبــراء   3 النــدوة 
أفضــل  تقديــم  فيهــا  يتــم  المتحــدة،  الواليــات 
مجــال  فــي  الناجعــة  والتجــارب  الممارســات 
إدارة وحوكمــة البحوث في مؤسســات التعليم 
العالــي العالميــة العريقــة. وفــي األيــام التاليــة 
للندوة ســيتم عقد لقــاءات وحلقات نقاش بين 
خبــراء الجمعية وكل مؤسســة تعليم عاٍل على 
حدة، يتم خاللها اســتعراض كل مؤسســة آللية 
المؤسســة، وسياســاتها  فــي  البحــوث  حوكمــة 

المطبقــة، وآليــة تقييم المشــاريع البحثية، وكل 
األنظمــة واإلجــراءات المتعلقــة بالبحث العلمي 
بالمؤسســة؛ للوقوف عند نقــاط القوة وجوانب 
بــكل  التطويــر فــي ممارســات البحــث العلمــي 
مؤسســة، ومــن ثــم تقديم التوصيــات المحددة 
والتــي مــن شــأنها اإلســهام فــي تطويــر حوكمة 

البحث العلمي في المؤسسة.
وصرحــت مديــرة إدارة البحــث العلمــي فرزانة 
مــع  انســجاما  يأتــي  المشــروع  إن  المراغــي 
أهــداف اإلســتراتيجية الوطنيــة للبحث العلمي 
التــي أقرهــا مجلــس التعليــم العالــي، وتحديدا 
الهــدف األول الذي يؤكــد تعزيز حوكمة البحث 
العلمــي، وكذلك الهدف الثالــث الذي ينص على 
ضــرورة التكامل بين مؤسســات التعليم العالي 

المحلية مع مؤسســات البحــث العلمي العالمية؛ 
لالستفادة من تجاربها وخبراتها. 

وأوضحــت المراغــي أن المشــروع يهــدف إلــى 
التعــرف علــى أهــم التجــارب العالميــة الهادفــة 
بمؤسســات  العلمــي  بالبحــث  االرتقــاء  نحــو 
التعليــم العالــي، وتعزيــز أداء منظومــة البحــث 
بالشــكل  العالــي،  التعليــم  بمؤسســات  العلمــي 
الــذي يضمــن نجاحهــا وانفتاحها علــى المحيط 
إضافــة  للمملكــة،  واالجتماعــي  االقتصــادي 
إلــى تقديــم الخبــرة الفنيــة لمؤسســات التعليــم 
إدارة  مجــال  فــي  قدراتهــا  لتطويــر  العالــي 
وتنظيــم البحــث العلمي. كما عّبــر مدير برنامج 
التنافســية البحثية بالجمعيــة األميركية لتقدم 
العلــوم شــارلز دونلــب، عــن ســعادته بالعمــل مع 

مجلــس التعليــم العالــي لتنفيذ المشــروع، الذي 
يأتــي ضمن توســعة نطــاق شــراكة الجمعية مع 
دول المنطقة، إذ تعمل الجمعية حاليا بالتعاون 
مــع مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة 
)KACST(؛ لدعــم تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 
ستشــارك  الجمعيــة  أن  وأضــاف  بالســعودية، 
بنخبــة من خبرائها لتنفيذ المشــروع على أرض 

المملكة.

فرزانة المراغي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

استقبل األمين العام للتظلمات نواف المعاودة في مكتبه أمس سفير 
جمهورية إيطاليا المعتمد لدى البحرين دومينيكو بيالتو.

وخــالل اللقــاء، اســتعرض األمين 
الســفير  مــع  للتظلمــات  العــام 
اإليطالــي، مجمل جهود وأنشــطة 
للتظلمــات  العامــة  األمانــة 
والخدمات التي تقدمها للجمهور، 
تعزيــز  فــي  مســاهمتها  وكذلــك 
احترام حقوق اإلنســان والمعاملة 
عملهــا  مجــاالت  فــي  اإلنســانية، 

كافة.

كمــا أكــد المعــاودة للســفير حرص 
أنشــطة  علــى  التظلمــات  أمانــة 
مــد  خــالل  مــن  الدولــي  التعــاون 
ممثلــي  مــع  التواصــل  جســور 
الــدول الصديقة، واالســتفادة من 
فــرص تبادل الخبــرات والمهارات 
أفضــل  علــى  واالطــالع  العمليــة، 
الممارســات الدوليــة المتبعــة فــي 

هذا المجال.

استعراض أنشطة “التظلمات”

06local@albiladpress.comاستيراد 43 ألف رأس من األغنام واألبقار
“الصحـــة الحيوانيـــة”: وصلـــت مـــن ســـلطنة ُعمـــان واألردن والســـودان

أكد مدير إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي إبراهيــم يوســف، أن الجهــات الرســمية 
اســتكملت االســتعدادات الالزمــة فيمــا يتعلــق بضمــان توافــر الكميــات الكافية مــن اللحوم 

لفترة عيد الفطر المبارك.

واألغنــام  األبقــار  إجمالــي  أن  عــن  وكشــف 
الحيــة التي تــم توفيرها لفترة شــهر رمضان 
وعيــد الفطــر يصــل مجموعهــا إلــى 43 ألــف 
علــى  موزعــة  واألبقــار،  األغنــام  مــن  رأس 
40870 رأســا مــن األغنــام، و2437 رأس مــن 
األبقار، وأشار إلى أن كميات اللحوم الحمراء 
)المبــردة والمجمــدة( التــي تــم توفيرها ُتقدر 
الدواجــن  لحــوم  أمــا  طــن.  ألــف   21 بنحــو 
)المبردة والُمجمدة(، فتصل إلى 25 ألف طن.
وأوضح أن شهر رمضان وعيد الفطر، ُيعدان 
مــن المواســم التــي يتزايــد الطلــب فيها على 

اللحــوم ســواء لالســتهالك المنزلــي أو علــى 
األمــر  وهــو  والفنــادق،  المطاعــم  مســتوى 
الــذي دفــع إدارة الرقابة والصحــة الحيوانية 
لالستعداد ُمبكرا لضمان توافر الكميات التي 
تلبــي احتياجــات الســوق المحليــة، الفتا إلى 
أنه تم استيراد نحو 43 ألف رأس من األغنام 

واألبقار الحية خصيصا لشهر رمضان.
وبيــن أن شــحنات الحيوانــات الحية وصلت 
واألردن  ُعمــان  ســلطنة  مــن  البحريــن  إلــى 
والســودان، منوهــا إلــى أن التجــار يعتمــدون 
بشــكل أساس على االستيراد من هذه الدول 

الثالثــة؛ نظــرا النخفــاض الكلفــة ممــا يتيــح 
فرصــة المنافســة بين التجار أنفســهم، ولفت 
فــي الوقت ذاتــه إلى أن هناك أســواقا كثيرة 

عربية وأوروبية مسموح باالستيراد منها.
علــى صعيــد متصــل، ذكــر مديــر إدارة الرقابة 
والصحة الحيوانية أن قسم المحاجر والرقابة 
البيطريــة التابــع لــإدارة يضاعــف عملــه فــي 

هذه الفترة؛ للتحقق من شحنات اللحوم التي 
تصل إلى المملكة على اعتبار أنه خط الدفاع 
األول لضمــان ســالمة واردات اللحــوم، وذلــك 
انطالقا من اإلجراءات واألنظمة المعمول بها، 
ويتم ذلك من خالل أطباء بيطريين من ذوي 
الخبــرات العاليــة الذين يتولــون مهمة فحص 

الشحنات الواردة من الخارج.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الخميس
30 مايو 2019 

25 رمضان 1440

“السنية” تعلن قائمة مصليات العيد
رفع رئيس مجلس األوقاف السنية الشيخ راشد الهاجري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، باسمه وبالنيابة 
عــن أعضــاء المجلــس وجميــع منتســبي إدارة األوقاف الســنية أســمى آيات التهانــي وأجمل التبريــكات إلى عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وإلى شــعب مملكة البحرين وشــعوب األمتيــن العربية واإلســالمية، داعين هللا العلي 

القدير أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح األعمال إنه سميع مجيب الدعاء.

أعلنــت  الســعيدة،  المناســبة  وبهــذه 
إقامــة  عــن  الســنية  األوقــاف  إدارة 
األعيــاد،  مصلــى  فــي  العيــد  صــالة 
إقامــة  تنظيــم  اإلدارة  واعتمــدت 
صــالة عيــد الفطــر المبــارك فــي تمام 
الســاعة 05:10 صباحــًا وتــم تحديــد 

إقامتها كما يلي:

المصليات الرئيسة

بالقــرب  بالمحــرق  العيــد  مصلــى   .1
إغــالق  وســيتم  المحــرق:  مقبــرة 

جامــع حمــد بــن علــي كانــو، وجامــع 
الحوطــي  فاطمــة  وجامــع  الغــاوي، 
)العمال( بالمحرق، وجامع مريم كانو 

بالبسيتين “أريف”.
2. مصلــى العيــد بمنطقة عــراد )قلعة 
عراد(: وسيتم إغالق جامع الحالتين، 
وجامع الشيخ علي العوضي بمنطقة 

عراد )اإلسكان الجديد(.
الشــرقي  بالرفــاع  العيــد  مصلــى   .3
قــرب قلعــة الرفــاع: وســيتم إغــالق 
الشــيخ  )قلعــة  الرفــاع  قلعــة  جامــع 

وجامــع  الفاتــح(،  أحمــد  بــن  ســلمان 
الشــيخ سلمان )جامع ســوق الرفاع(، 
وجامــع بــن غتــم )الغتمــان( بالرفــاع 

الشرقي.
4. مصلــى العيــد بالســاحة الشــرقية 
بســوق واقــف الــدوار األول بمدينــة 
حمــد: وســيتم إغــالق جامــع مدينــة 

حمد بالدوار األول.
حمــد  مدينــة  فــي  العيــد  مصلــى   .5
الدوار 17 مقابل مركز كانو الصحي: 
بــن  مصعــب  جامــع  إغــالق  وســيتم 

عميــر رضــي هللا عنه فــي الدوار 17، 
وجامع ســمو الشيخ فيصل بن حمد، 
وجامــع عيســى محمــد علــي بالدوار 
20 ، وجامــع معاويــة بن أبي ســفيان 

رضي هللا عنه بالدوار 22.
كمــا ســتقام صــالة العيــد فــي باقــي 
جوامــع البحريــن الرســمية الخاضعة 

إلشراف إدارة األوقاف السنية.

المنامة - األوقاف السنية

جاللة الملك 
يرعى تكريم 

70 قارئا حققوا 
80 مركزا 

متقدما في 22 
مسابقة دولية



“حمد الجامعي” ينقذ طفلة من “ويلمز الثاني”
سنة عــمــرهــا  لطفلة  بالكلية  ملتصقا  ــا  ورمـ أزال  طــبــي  فــريــق 

نجــح فريــق طبــي متخصــص مــن قســم جراحــة األطفــال بمستشــفى الملــك حمد 
الجامعــي فــي إجــراء عمليــة جراحية معقدة، لحالــة تتطلب إزالــة أورام ملتصقة 

بالكليتين، مع المحافظة على الكلية اليمنى تمهيدا الستئصال الكلية اليسرى.

العمليــة كان  الــذي تمكــن مــن أجــراء  الفريــق 
يواجه عدة تحديات شائكة، أولها أن المريضة، 
وهي بحرينية ال تزال طفلة تبلغ ســنة واحدة، 
إضافــة إلــى إنهــا تعانــي أورامــا فــي الكليتيــن، 
“ورم  عليــه علميــا  يطلــق  الــذي  المــرض  وهــو 
ويلمز الثنائي”، ويعد أحد األمراض النادرة في 

البحرين.
وقــد شــكلت هذه العمليــة تحديا كبيــرا للفريق 
الــذي كان يســعى إلزالــة الــورم مــع المحافظــة 
على وظائف الكلية اليمنى، والعمل في الوقت 
نفســه علــى اســتئصال الكلية اليســرى، وتمكن 
الفريــق الطبي وبالتعــاون فريق أورام األطفال 

بمجمــع الســلمانية الطبــي مــن النجــاح بعــد أن 
قدم فريق الســلمانية العالج الكيميائي للطفلة، 

وهو األمر الذي سهل أجراء العملية بنجاح.
وقام الفريق الطبي المتخصص بقســم جراحة 
الجامعــي  حمــد  الملــك  بمستشــفى  األطفــال 
مــن  عالميــة حديثــة  بتقنيــة  العمليــة  باجــراء 
علــى  تعتمــد  والتــي  التبريــد،  تقنيــة  خــالل 
انخفــاض حــرارة الجســم إلزالــة جميــع األورام 
فــي الكليــة اليمنى دون الحاق الضرر بأنســجة 
الكليــة وبعــد التأكد من ســالمة الكليــة اليمنى، 
بعــد الجراحــة وعملهــا علــى أكمــل وجــه بعــدة 
أســابيع، تــم اســتئصال الكليــة اليســرى بنجــاح 

حيث غــادرت الطفلة المستشــفى، وهي تتمتع 
بصحة جيدة.

وكان مستشــفى الملــك حمــد الجامعــي افتتــح 
الماضــي  مــارس  فــي  لــأورام  الملــك  مركــز 

ليكــون وجهة طبيــة معتمدة في عالج أمراض 
الســرطان وعمليــات زراعــة النخــاع واألنيميــا 
المنجلية بطاقة 120 ســريرا وبكادر يضم 250 

طبيبا و700 ممرض.
األورام  مرضــى  جميــع  ملفــات  تحويــل  وتــم 
بالســلمانية مــن البالغيــن إلى مركــز الملك حمد 
الجامعي مع نهاية العام 2018 بشكل تدريجي 
فــي الفتــرة التجريبيــة لتدشــين عمــل المركــز، 
ويتــم اســتكمال تحويــل المرضى مــن األطفال 

بشكل كامل خالل العام الجاري 2019.
وتوضــح المؤشــرات الطبيــة الحديثــة ارتفــاع 
إذ  الســرطانية،  بــاألورام  اإلصابــة  معـــدالت 
 50 بيــن  لــأورام  حمــد  الملــك  مركــز  يســتقبل 
مريضا إلى 60 مريضا يوميا، فيما يتم اكتشـاف 
بيــن 800 إلــى 1000 حالــة جديدة ســنويا، وأن 

أغلب هذه الحاالت هو سرطان الثدي.

الورم الذي تم إزالته

صّرحــت الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة الدكتــورة مريــم الهاجــري بــأن اللجنــة اإلقليميــة للتحقق مــن القضاء على 
الحصبــة والحصبــة األلمانيــة بإقليــم شــرق المتوســط لمنظمــة الصحــة العالميــة اعتمدت مملكــة البحريــن خالية من 
الحصبــة والحصبــة األلمانيــة المتوطنــة، وبذلك تكــون مملكة البحرين من أوائل دول اإلقليــم في التخلص من مرض 

الحصبة والحصبة األلمانية.

جاء ذلك، أثناء مشــاركة وفد مملكة 
البحرين برئاسة مديرة إدارة الصحة 
العامــة نجاة أبو الفتح، وبحضور كل 
من رئيس مجموعة التمنيع وبرنامج 
التمنيع الموســع جليلة الســيد جواد، 
ورئيــس مجموعة تحاليــل األمراض 
العامــة  الصحــة  بمختبــر  المعديــة 
فاطمــة شــهاب، فــي اجتمــاع اللجنة 
اإلقليميــة للتحقــق مــن القضــاء على 
الحصبــة والحصبــة األلمانيــة بإقليم 
شــرق المتوســط المنعقد في المملكة 
األردنيــة الهاشــمية خالل الفترة -15

اعتمــاد  تــم  حيــث   ،2019 مايــو   16
للتحقــق  البحريــن  مملكــة  تقريــر 
الحصبــة  مــرض  مــن  التخلــص  مــن 
والحصبــة األلمانيــة واإلشــهاد علــى 

تخلص المملكة منها.
وفــد  أن  إلــى  الهاجــري  وأشــارت 
خــالل  اســتعرض  البحريــن  مملكــة 
واألنشــطة  اإلنجــازات  االجتمــاع 
هــذه  مــن  بالتخلــص  المتعلقــة 
بالتطعيــم  المســتهدفة  األمــراض 
ومراجعــة الوضــع الوبائــي والمناعي 
والمخبــري. كمــا تم مناقشــة التقارير 

التــي  اإلقليــم  دول  مــن  المرفوعــة 
بصــدد التخلــص مــن مــرض الحصبة 
والحصبــة األلمانيــة ومــن ثــم إعطاء 
حــول  القــرار  واتخــاذ  التوصيــات 
هــذه  مــن  تخلصهــا  علــى  اإلشــهاد 

األمراض بعد التحقق من ذلك.
اإلقليميــة  اللجنــة  أن  إلــى  ولفتــت 
قــد أشــادت بتقريــر مملكــة البحريــن 
وإنجازات البرنامج الوطني للتخلص 
والحصبــة  الحصبــة  مــرض  مــن 
فيــه  األساســية  واللبنــات  األلمانيــة 
والمتضمنــة برنامــج التمنيع الموســع 

والترصد الوبائي والمخبري للحصبة 
ومتالزمــة  األلمانيــة  والحصبــة 
التــي  واألنشــطة  األلمانيــة  الحصبــة 
قامت بها لجنة التحقق من التخلص 
األلمانيــة  والحصبــة  الحصبــة  مــن 
بمملكــة البحريــن وضبــاط االتصــال 
لهــذا البرنامــج بإدارة الصحــة العامة 

بــوزارة الصحــة والعامليــن فــي هذه 
ا  البرامج من كفاءات، كما اتضح جليًّ
اإلرادة السياســية والدعــم المســتمر 
الــذي حظــي بــه البرنامج فــي مملكة 
فــي  أســهم  الــذي  األمــر  البحريــن، 
الوصــول للريــادة فــي هــذا المجــال 
لتكــون مملكة البحرين مثاالً ُيحتذى 

به في إقليم شرق المتوسط.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الصحة 
العامة نجاة أبو الفتح إنه تم اإلشهاد 
على أن مملكة البحرين تخلصت من 
مــرض الحصبــة والحصبــة األلمانيــة 
منــذ أكثــر مــن ثالثــة أعــوام لتكــون 
مملكــة البحريــن مــن الدول الســّباقة 
الحصبــة  مــرض  مــن  التخلــص  فــي 
والحصبــة األلمانيــة في إقليم شــرق 

المتوسط.

المنامة - وزارة الصحة

البحرين خالية من الحصبة والحصبة األلمانية

“الضمان الصحي” يحسن أداء المراكز الصحية
الصالـــح تـــزور “حمـــد كانـــو الصحـــي” وتتفقـــد احتياجـــات المواطنيـــن

تنفيــًذا للتوجيهــات الســديدة لرئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، لتكثيــف الزيــارات الميدانيــة لمناطــق ومحافظــات البحريــن وتفقد 
مختلــف االحتياجــات الصحية للمواطنين، قامت وزيــرة الصحة فائقة الصالح بزيارة 
تفقديــة إلــى مركــز حمــد كانــو الصحي بمنطقــة الرفاع، بحضــور عضو مجلــس النواب 

عبدالرزاق حطاب وعدد من المسؤولين بالوزارة.

 وأكــدت الصالــح أن القيــادة الرشــيدة لطالمــا 
بالقطــاع  االهتمــام  أولوياتهــا  ضمــن  وضعــت 
ا  الصحي، وانعكس ذلك االهتمام والحرص جليًّ
من خالل رســم الخطط والتطلعات المستقبلية 
والمتابعــة نحــو تحقيق مســتويات أكثر اطراًدا 
فــي التطوير والتحســين المســتمر الذي يشــمل 
المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مختلــف 

لأهالي.
 واجتمعــت وزيــرة الصحــة في الزيــارة بالنائب 
عبدالــرزاق حطــاب وبحضــور عدد مــن الكوادر 
الطبيــة واإلداريــة في مركز حمــد كانو الصحي 
والمســؤولين بالــوزارة، حيث اســتمعت إلى كل 
المالحظــات والمقترحــات المقدمــة مــن النائب 

والتي تتعلق بجهاز األشعة في المركز، وأجهزة 
وإعــادة  لهــم  والمواعيــد  للمرضــى،  األرقــام 
توزيــع المجمعــات الســكنية علــى المركز بهدف 
تخفيف الضغط عليه ولتحسين كفاءة الخدمة 

الصحية بالمركز.
الصحــي  الضمــان  برنامــج  أن  إلــى  وأشــارت 
سيســاهم فــي تطويــر وتحســين أداء المراكــز 
المقبلــة  الفتــرة  خــالل  عــام  بشــكل  الصحيــة 
كمــا  األهالــي،  وتطلعــات وطموحــات  لتتــالءم 
ســيكون عامــالً مؤثــًرا في الحد مــن العديد من 
التحديــات واالرتقــاء بجودة الخدمــة الصحية 
بشكل عام لتواكب في مستواها أعلى المعايير 

والمواصفات العالمية المعتمدة.

 كمــا تــم إطــالع النائــب علــى اإلجــراءات التــي 
جديــد  جهــاز  توفيــر  بشــأن  الــوزارة  اتخذتهــا 
لأشــعة يضاهــي المواصفــات العالميــة ليرتقــي 
بالخدمــة المقدمة في المركــز، والمؤمل أن يتم 
تركيبــه بعد إجازة عيــد الفطر المبارك وتجربته 
اســتخدامه  ليتــم  أســابيع  خمســة  مــدى  علــى 

بالصورة المثلى. 
 وفيمــا يخــص أجهــزة األرقام تــم التوضيح أن 
األجهــزة صالحــة لالســتعمال، إال أن هناك عطالً 
في النظام اإللكتروني المرتبط باألجهزة والتي 
يقــوم المعنيــون بإصالحــه فــي الوقــت الحالــي 

لعودة األجهزة للعمل كما ينبغي.

جانب من الزيارة

مركز متخصص لمرضى التصلب المتعدد بالبسيتين
2020 الــــعــــام  ــول  ــلـ ــحـ بـ ــه  ــيـ فـ ــل  ــمـ ــعـ الـ انــــطــــاق   :”^“ لـــــ  ــع  ــ ــان ــ ــم ــ ال

كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع عن انطالق العمل بأول مركز متخصص لمرضى 
التصلب المتعدد في البحرين والمنطقة في العام 2020.

وأوضــح المانــع أن الــوزارة تحــرص علــى 
تأميــن كل احتياجــات المرضــى من أدوية 
واستشــاريين وأسّرة وغيرها، وتعمل على 
التجاوب السريع مع أي طلب أو اقتراح أو 
غيرهــا، كمــا ســيكون هناك مشــروع المركز 
المتعــدد،  التصلــب  لمرضــى  المتخصــص 
منطقــة  فــي  فيــه  العمــل  يجــري  والــذي 
متضمًنــا  المحــرق،  بمحافظــة  البســيتين 
لــكل ما يحتاجــه المريض منذ التشــخيص 
وحتــى العالج، مــع توفير كافــة اإلمكانات 
خدمــة  لتقديــم  الالزمــة  والتجهيــزات 
ورعايــة صحيــة لمرضى التصلــب المتعدد 
وصيدليــة،  طبيعــي  وعــالج  أشــعة  مــن 

إضافــة إلى أعداد كــوادر طبية وتمريضية 
متخصصــة لهذا المركز الذي سيشــكل أحد 
الطبيــة  للخدمــات  الحكومــة  دعــم  أوجــه 

المتخصصة.
جــاء ذلــك، في تصريحات لوكيل الصحة لـ 
“البــالد” على هامــش رعايته فعالية وغبقة 
جمعية التصلب المتعدد البحرينية، والتي 
أقيمــت أمــس األول فــي فنــدق “ذا غروف 

أمواج” في المحرق.
وأشــار المانع إلى أن اليوم العالمي الخاص 
بهــذا المــرض يعد من المناســبات الســنوية 
التي تحرص الوزارة على إحيائها لنتوقف 
فــي هــذه المحطــة، ونقــّدم الدعــم لجميــع 

والذيــن  بالمــرض،  البحرينييــن  المصابيــن 
يبلــغ عددهــم نحو األلف مريض، ولنســعى 
لتعلــم كل مــا هــو جديد فــي هــذا الجانب، 
مبينا أن وزارة الصحة تقوم بوضع البرامج 
التدريبيــة والطبيــة والتوعوية وستســتمر 

دؤوب  بحــرص  وتنفيذهــا  تقديمهــا  فــي 
وآفــاق أوســع نترجمهــا إلــى خطــط مرنــة 
الحاجــات، وتواكــب  فتلبــي  الواقــع،  تقــرأ 

مستجدات العصر والطب الحديث.
الصحيــة  األهــداف  تحقيــق  إن  وقــال 

وهــي  الوطــن،  تجــاه  جميعــا  مســؤوليتنا 
منــا  تحتــاج  وعظيمــة،  كبيــرة  مســؤولية 
صبــرا وجلــدا وعزيمــة وإصــرارا وتعاونــا 
وثيقا يسمو بعطائنا ويجّسد حّبنا ووفاءنا 
وصــادق انتمائنــا لهذا الوطــن العزيز، الذي 
عّول علينا في االهتمام بأبنائه وصحتهم.

وفــي كلمــة الجمعيــة التــي ألقتهــا العضــو 
هبة مؤمنة، أكدت أن اللقاء يأتي بمناســبة 
االحتفــال لنحتفــل باليــوم العالمــي لمــرض 
التصلــب العصبــي المتعــدد تحــت عنــوان 
“مانشوفك”، مبينة أن شعار هذا العام يركز 
في مجمله على األعراض غير المرئية لهذا 

المرض.
أن  عليكــم  يخفــى  ال  مؤمنــة،  وذكــرت 
مــرض التصلــب المتعــدد الــذي يصيب فئة 
الشــباب )مــن 18 إلــى 45 ســنة(، هــو مرض 

مناعــي يصيــب الجهــاز العصبــي المركــزي، 
ويؤثر على الجســم والحواس على حســب 
الموضــع الــذي أصابه الضرر فــي الدماغ أو 
النخــاع الشــوكي، فينتج عنــه أعراض عدة 
منهــا مــا هــو غيــر ظاهــر كالنســيان، وعــدم 
وضوح الرؤية والصداع والدوخة وغيرها، 
ومنهــا مــا هــو مرئي وظاهــر، كعــدم القدرة 

على المشي أو اضطراب النطق، وغيرها. 
التــي  وبينــت أن الجهــود غيــر المســبوقة 
بذلناهــا وســنبذلها، ليســت ســوى محاولــة 
أن  فــي  الملــك  جاللــة  توجهــات  لترجمــة 
تكون الريادة دوًما لمملكتنا الحبيبة، حيث 
تفــردت بحريننــا برفع شــعار “ما نشــوفك “ 
تماشــًيا مــع كل مــا هــو جديد في أســاليب 
التسويق الصحي وتعبيًرا دقيًقا لما يمر به 

أي مصاب بهذا المرض.

المانع مع أعضاء الجمعية

07 local@albiladpress.com

أشاد النائب غازي آل رحمة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة 
علــى االقتــراح برغبة بشــأن توظيف العاطلين، في جلســته 
االعتياديــة التــي ُعقــدت برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أمــس 
األّول.وأشــار آل رحمــة إلــى أّنــه شــارك في تقديــم المقترح 
بمعّيــة نــواب يتقّدمهــم النائــب أحمــد الســلوم، حيــث جــاء 
المقتــرح في ســياق التحــركات النيابية الســاعية لحل ملف 

العاطلين األطباء، والذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، حتى فاق عددهم الـ 300 طبيب.
ودعــا آل رحمــة إلــى ضرورة وضع خّطة وطنية تتضافــر فيها جهود وزارة الصّحة مع المجلس 
األعلــى للصّحــة وهيئــة المهــن والخدمــات الصحيــة، مــن أجــل اســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن 

العاطلين األطباء.

آل رحمة: 300 طبيب عاطل

Û  في صيف العام 2005 تنفسُت الصعداء، بعد 5 سنوات دراسية شاقة قضيتها في
جامعــة البحريــن، وأذكر يومها بأن قلــت ألحد األصدقاء بصوت يملؤه الفخر: هذا 
الصرح هو مصنع الرجال، وأيقونة ال ُتخرج إال الكفاءات، ممن هم جديرون بحمل 

الشهادة، وبخدمة البلد.
Û  ”اســتذكرت هذه النقاش، وأنا أقرأ بإعجاب التقرير الصحافي الذي نشــرته “البالد

أخيرا عن الطالبتين بقسم الهندسة الكيميائية واإللكترونية بالجامعة، بيان أحمد 
حميــد، وســارة مشــاري العتيبــي، اللتيــن تمكنــا مــن ابتكار قفــاز قادر علــى ترجمة 

حروف لغة اإلشارة إلى كلمات مسموعة عبر حساسات متصلة بالقفاز.
Û  )هذا االبتكار الفريد، والمسؤول لفئة ذوي االحتياجات الخاصة من )الصم والبكم

، واللذيــن سيســتفيدوا منــه كثيرًا في التعبير عن أحاسيســهم، ومشــاعرهم، وفي 
التخاطب مع غيرهم، ما كان له أن ينجح إال بالصرح التعليمي الذي ينتسبان إليه 
هاتيــن الطالبتيــن، والذي هيأ لهما األرضية لتكونا ســفراء لأمل، وللحياة، وللروح 

الجديدة.
Û  وكنــت قــد تمنيــت حينهــا، لو اســتقبل خبــر االختراع، بشــكل أكثر تفاعــاًل من قبل

المنصــات اإلعالميــة والصحــف والتلفزيــون و”السوشــيال ميديــا”، ببــادرة تشــجع 
المبتكرين لالســتمرار، واإلبداع، لكنه أمر شــابه التعثر والصمت لأســف، ال أعرف 

لماذا؟ 
Û  فــي المقابــل، أثمــن عاليــًا جهــود أبطــال جامعة البحريــن، ممن يعملــون في الغرف

الخلفيــة، والمكاتــب، والفصــول، وقاعات المحاضــرات، وغــرف االجتماعات، على 
رأســهم الدكتــور رياض حمزة، نظيــر جهودهم وتضحياتهم لخدمــة قطاع التربية 

التعليم.
Û  وآمل من مؤسسات المجتمع المدني، والبنوك، والشركات الكبرى، والتجار، تقديم

المزيد من الدعم والتمويل والمســاندة، إلنجاح ســير مشــاريع الجامعة، وخططها، 
وبرامجها األكاديمية الباعثة لأمل، وللحياة الجديدة، والى إنجاز جديد.

أبطال جامعة 
البحرين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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بدور المالكي من المحرق

بدور المالكي من المحرق

“الصحة 
العالمية” تعلن 

ا جديًدا  إنجاًزا صحّيً
للمملكة

محرر الشؤون المحلية

النائب غازي آل رحمة



تقضــي الشــعوب المســلمة فــي هــذه اآلونــة شــهر رمضــان المبــارك مستأنســة بوجــوده 
ومستعدة إلعداد مختلف أصناف المأكوالت، فلكل شعب عاداته الغذائية في شهر هللا 

الكريــم، فهــل تتشــابه أطباقهم مــع أطباقنا - نحن الخليجييــن - أم تختلف؟ وما الطبق 
الرئيس في سفرة اإلفطار؟ 

“التمر الهندي” 
و “عرق السوس” 
سيدا المشروبات 

لدى السوريين 

ــرة  ــفـ ــسـ ــى الـ ــ ــل ــ “الــــقــــطــــايــــف” و“الــــمــــنــــســــف” دلـــــــع األردنـــــيـــــيـــــن ع

08local
@albiladpress.com

عادات اإلفطار عند 
الشعوب المختلفة

30 مايو 2019 الخميس
25 رمضان 1440

الباكستانيون 
مازالوا محافظين 

على “السمبوسة” 
و “السبرنغ رول”

تقــول العاملة المنزلية )إندونيســية( إيمي 
محمــد “ال تتجمــع العائلــة كلهــا في ســفرة 
اإلفطــار إال مــرة واحــدة وذلــك فــي يــوم 
الجمعــة، أمــا فــي بقيــة األيــام فــكل عائلة 
تفطــر لوحدهــا مــع أبنائهــا ويبــدأ اإلفطــار 
بوجبــة )الكولــق( وهــي وجبة إندونيســية 
شــبيهة بالكباب البحرينــي، يتلوها الطبق 
كمــا  أو  ابيــض  أرز  وهــو  الــذي  الرئيــس 

يسمونه )نسي مع دجاج وخضرة(”.
بينمــا تقــول العاملــة الكينيــة زوادي “إنهــا 
تفطــر مــع عائلتهــا فــي كل يــوم فــي شــهر 
رمضــان؛ لكونهــا ســاكنة فــي منــزل أبيهــا، 
عنــد  بالســكر  محليــا  مشــروبا  ويتناولــن 
أذان المغــرب بعدهــا عــن عــودة الرجــال 
مــن المســجد بعــد أدائهم الصــاة الواجبة 
اإلفطــار  يبــدأون  التراويــح  وصــاة 
بتواجــد طبــق )أوجالــي( وهــي وجبــة من 
دقيــق الســميط ويوضــع معهــا نــوع مــن 
الخضــروات يســمى )ســكومة( ويطبخ مع 

الحم”. 

البد من “السمبوسة”

وتقــول طالبــة “البزنــز” فــي جامعــة “بي اي 
بي اف” الخاصة باكســتانية الجنســية آمنة 
)الســبرنع رول(  “)السمبوســة( و  عمــران إن 
مــن األطبــاق التــي البــد مــن توافرهــا فــي 
ســفرة اإلفطــار إلى جانب اللبــن أو الحليب 

وطبق )باكروس( البطاطس أو البصل”.
ذاتهــا  الجامعــة  فــي  البزنــز  وتؤكــد طالبــة 
 - “إننــا  عبــاس  دانــة  الجنســية  بحرينيــة 
المنامييــن  خصوصــا   - البحرينييــن  نحــن 
ال نســتغني عــن )سمبوســة آلو بشــير(، فهذا 
المقبلة بالذات لها مكانه خاصة،كما أننا من 

الممكن أن نأكل في كل يوم )الثريد(”.
أردنيــة  العامــة  الثانويــة  طالبــة  وتقــول 
الجنســية أفنان عصــام “إن اإلفطار ال يحلو 
إال بقطايف الوالدة أو قطايف أي أم اردنية 
سواء قطايف القشطة أو قطايف الجبن أو 
الجــوز، ويعد )المنســف األردنــي( هو الطبق 

الرئيس في اإلفطار”.
مــن جانبهــا تقــول طالبة هندســة الكمبيوتر 
رنــدا  الجنســية  البحريــن ســورية  بجامعــة 

أداء  بعــد  يبــدأ  اإلفطــار  “إن  ياســر  محمــد 
صــاة المغــرب فنتنــاول فــي البدايــة التمــر 
الهنــدي و)عــرق الســوس(، تليهــا المقبــات 
)التبولة( و)الفتوش( و)كبة المقلية( و)بيرق( 
األطبــاق  يليهــا  عنــب(  و)ورق  و)يالنجــي( 
و)كوســى  )شــاكرية(  وهــم  الــذي  الرئيســة 

بالبن( و)صفيحة لحم(، 
)القطايــف(  مــن  المكــون  الحلــو  بعدهــا 
و)المحايــة( و)بقــاوة والغريبــة بالقشــطة، 
بالحلويــات  المشــهورة  المناطــق  وأكثــر 

اللذيذة هي منطقة الميدان بالشام.

السفرة العامرة

وتقول طالبة اللغة اإلنجليزية في الجامعة 

العربية المفتوحة )عراقية األم( آية خميس 
“إن سفرة اإلفطار في شهر رمضان تختلف 
حســب توافــر اإلمكانات الماديــة لكل عائلة 
تشــمل  فهــي  عامــرة  الســفرة  كانــت  وإذا 
مختلــف اإلطبــاق كطبــق “التشــريبة” الــذي 
وهــو عبــارة عــن مــرق دجــاج أو لحــم مــع 
البصــل والثــوم و)النخــج( يقــدم مــع الخبــز، 
وطبــق “الباجه”، وكباب اللحــم، والمخلات 
العراقيــة،  الســفرة  فــي  أســاس  وجودهــا 
القيمــات  فبديــل  للحلويــات  بالنســبة  أمــا 
البحرينــي فــي العــراق )أصابــع زينــب( وهو 

شبيه له تقريبا”.

صحتك في فطورك 

الســريرية  التغذيــة  أخصائيــة  ونوهــت 

والحميات بمستشــفى الشــرق األوســط 
أبــرار عمران “يفضل فــي رمضان تناول 
وجبــة اإلفطــار على مرحلتيــن، المرحلة 
األولــى بعــد األذان مباشــرة و تحتــوي 
علــى المــاء و بعــض حبــات مــن التمــر. 
والمرحلــة الثانيــة بعــد صــاة المغــرب؛ 
قبــل  لعملــه  الهضمــي  الجهــاز  لتهيئــة 

استقبال الطعام.
ويجب أن تحتوي الوجبة الثانية على كمية 
كافيــة مــن الســعرات الحراريــة مــع ضرورة 
المجموعــات  علــى  احتوائهــا  و  تنوعهــا 

الغذائية كافة”. 
وتتابــع عمــران “ال تهمــل طبــق )الشــوربة(، 
حيــث يعمــل علــى تعويــض الجســم بجــزء 
من الســوائل المفقــودة خال النهار على أن 

يكــون غني بالخضراوات الطبيعية و خالي 
من الدهون”. 

وأشــارت األخصائيــة “تجعل الطبــق الرئيس 
آخــر مــا تتناولــه بعــد أن أعــددت جســمك و 
يكــون  أن  األهــم  و  الطعــام  لتلقــي  معدتــك 
بكميــة معتدلة و متوازنة. إذ تســتطيع البدء 
بتناول السلطة وعدم نسيانها باعتبارها طبق 
أســاس على مائدة اإلفطــار، والطبق الرئيس 
يجب أن يحتوي على نوع من اللحوم قليلة 
محاولــة  مــع  النشــويات  مــن  ونــوع  الدســم 
تجنــب الدهــون و المقليــات و المعجنــات و 

الصلصات الجاهزة قدر اإلمكان”.

بلدان أخرى

قال أحمد الســكري ويحمل ماجستير علوم 
نقــل الــدم وزراعــة األعضــاء “كونــي كثيــر 
السفر نظرا لطبيعة عملي، صادفت اإلفطار 
وفلســطين  كباكســتان  عــدة  بلــدان  فــي 
عــادات  نظــري  لفــت  مــا  لكــن  وأذربيجــان، 
اإلفطار في فلسطين، فمعظم الفلسطينيين 
يفطــرون فــي المطاعم، وتصاحــب اإلفطار 
مســابقات  مــن  تتكــون  ترفيهيــة  فواصــل 
إلــى  الصــاة  وقــت  مــن  اإلفطــار  ويســتمر 

الساعة الحادية عشرة مساء”.

ميعاد عبداألمير حسين
طالبة إعالم بجامعة البحرين

العراقيون... ال إفطار إال على “الباجة” 
و“التشريبة”

آية خميس أحمد السكري أبرار عمران آمنة عمران دانة عباس 

في اللحظة التي انتهى فيها الطبيب من تركيب الجهاز اإللكتروني في إذن طفلها، 
لم تتمكن “أم علي” من حبس دموعها! فتلك اللحظة كانت مليئة “باأللم” و”باألمل” 

عندما أخبرها الطبيب بأن تصبر وتتفاءل ألن سمع الطفل سيعود إليه.

 حال “أم علي” هو حال الكثير من األمهات واآلباء 
يشــاهدون  وهــو  الحــزن”  قلبهــم  “اعتصــر  الذيــن 
أطفالهــم في هذه الحالة.. ســلك مــن جانب الرأس 
الحالــة  ذاتهــا  وهــي  األذن!  فــي  بســماعة  متصــل 
التــي ربمــا يصــاب بها الكثيــرون منا حينما نشــاهد 
علــي”  “أم  أن  إال  رؤوســهم،  فــي  والســلك  أطفــااًل 
وبعــد وقت وجيز، اعتادت على األمر واعتاد عليه 
طفلهــا، واألهــم من ذلك – كمــا تقول أم علي – هي 
نظــرة المجتمــع الواعي الــذي يتعامل مــع األطفال 

بالتشجيع والنظرة الطيبة والدعوات بالشفاء.

برنامج زراعة القوقعة
 من جهته، تحدث استشاري أمراض وجراحة 
األنف واألذن والحنجرة أحمد جمال ل”الباد” 

قائــًا: “زراعــة القوقعــة هــو برنامــج إلجــراء 
عمليــة جراحيــة لــأذن وزرع جهــاز إلكتروني 
إلــى  ويحولهــا  الصوتيــة  الموجــات  يســتقبل 
النهايــات  إلــى  ويوصلهــا  دقيقــة،  كهربائيــة 
العصبية في قوقعة األذن الداخلية المسؤولة 
عــن الســمع، ويوصل هــذه الموجــات الصوتية 
الكهربائية إلى قوقعة األذن ثم يحولها الدماغ 
وتعتبــر  التدريــب،  مــع  مفهومــة  كلمــات  إلــى 
الخاص لأشــخاص الذين فقدوا ســمعهم وال 

تنفع معهم السماعة العادية”.

في السنوات الخمس األولى
ويشــير جمــال إلــى أن معظم من يتــم الزراعة لهم هم 
األطفال فاقدي الســمع منذ الوالدة، وتفيدهم الزراعة 

إذا تمــت فــي الخمــس ســنوات األولــى مــن عمرهــم، 
وذلــك قبــل أن يتعــود الدمــاغ علــى العالــم الصامــت، 
وهنــاك شــروط لمــن فقد ســمعه الحًقــا فــي العمر لكي 
تتم الزراعة الناجحة، عاوًة على أن هناك صعوبة في 
رجوع الســمع إذا تعدى عمر الطفل الســنوات الخمس 
األولى، فقبل كل عملية يتم إجراء الفحوص السمعية 

الكهربائيــة والفحــوص الشــعاعية للتأكــد مــن وجــود 
قوقعة األذن وعصب السمع.

أكثر من 200 طفل

ويضيــف: “فــي البحريــن، بدأنا برنامج 

 2001 العــام  منــذ  القوقعــة  زراعــة 
وتوقــف عامــي 2004-2003، ثــم عــاد 
حتــى  وتــم   ،2005 العــام  منــذ  بقــوة 
اآلن إجــراء العديــد من هــذه العمليات 
إلعــادة الســمع فــي مجمــع الســلمانية 
الطبي اســتفاد منها حوالي 250 طفاً، 

وأن نســبة النجــاح للســمع بعــد العملية 
تصل إلى 99 %.

جراحية وفحوص وتدريب

مــن  نوعــه  جهــاز حســب  كل  تكلفــة  وتقــّدر 
عشــرة إلــى 13 ألــف دينــار تدفعهــا حكومــة 
البحريــن للمرضى البحرينييــن، وتقدر تكلفة 
الفحــوص  وإجــراءات  الجراحيــة  العمليــة 
والتدريــب األولــي قرابــة خمســة آالف دينــار 
توفرها الدولة من خال موظفيها الصحيين 
يذهــب  األولــي،  التدريــب  وبعــد  واألطبــاء، 
الطفــل إلــى مركــز شــيخان أو مركــز األميــر 
ســلطان لمواصلــة التدريــب والتعليم وبعدها 
يذهــب للمدرســة، ويتمتــع األطفــال بالســمع 
وبهــذا  تقريًبــا،  الطبيعــي  والنطــق  الجيــد 
يتخطــون لغــة اإلشــارة إلــى الــكام الطبيعي 

باستخدام جهاز القوقعة اإللكترونية.

زراعة القوقعة أمل األطفال “فاقدي السمع منذ الوالدة”

جهاز إلكتروني يستقبل الموجات الصوتية أحمد جمال

سعيد محمد



التحقيق في بتر إصبعي طفلة بخطأ طبي
“النيابـــة” تنتـــدب لجنـــة تشـــكل بمعرفـــة “نهـــرا” لفحـــص الحالـــة

صــرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة 
المستشار حســين البوعلي بأن النيابة العامة 
باشرت التحقيق في بالغ والدة الطفلة التي 
تــم بتر إصبعيــن من قدمها نتيجــة إجراءات 
عالجيــة خاطئــة بحســب مــا تضمنــه البــالغ، 

حيــث بــادرت فــور تلقيهــا البــالغ باســتدعاء 
المبلغــة وســماع أقوالهــا، والتــي قــررت بأنهــا 
الصحيــة  الحالــة  بالمستشــفى  تتابــع  كانــت 
نظــرا  عاميــن؛  العمــر  مــن  البالغــة  لطفلتهــا 
لمعاناتها من مشــكالت صحية في الكبد منذ 
والدتهــا، وأنهــا فــي إطــار المتابعــة توجهــت 

إلــى المستشــفى يــوم 4 مايــو 2019، وهنالك 
تعرضــت الطفلــة أثنــاء تلقي العــالج النتفاخ 
وتراكم الســوائل فــي القدمين مما اســتدعى 
التدخــل الجراحــي ومــن ثم بتــر إصبعين من 

قدم الطفلة بتاريخ 23 مايو 2019.
وانتدبــت النيابــة العامــة لجنــة طبيــة تشــكل 

المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  بمعرفــة 
والخدمــات الصحيــة؛ لفحــص حالــة الطفلــة 
واإلجــراءات العالجيــة التي مــرت بها وبيان 
ما إذا كان شــاب تلــك اإلجراءات خطأ طبي، 
وتحديد المســؤول عنه في حال ثبوت ذلك، 

ومازالت القضية قيد ورود تقرير اللجنة.

المنامة - النيابة العامة

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  دانــت 
المخــدرة  المــواد  وتعاطــي  ببيــع  متهميــن   9
والمؤثــرة عقليــا، ضبطــوا فــي خمســة كمائــن 
مختلفــة، وقضــت بمعاقبــة المتهــم الخامــس 
المــدان الوحيــد بتهمــة البيع بســجنه لمدة 10 
فيمــا  دينــار،   5000 مبلــغ  وبتغريمــه  ســنوات 
واحــدة  ســنة  لمــدة  متهميــن  ســبعة  حبســت 
وغرمــت كل منهــم مبلغ 1000 دينــار وبحبس 
المتهــم األخيــر لمــدة 6 أشــهر وبتغريمــه 100 
دينار فقط إلدانتهم بتعاطي ذات المواد، فيما 
أعفــت 4 متهميــن مــن المتعاطيــن مــن عقوبة 
البيــع إلرشــاد كل منهــم علــى اآلخــر، وأمــرت 

بمصادرة المضبوطات.
الواقعــة  أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وذكــرت 
أول  لمــالزم  معلومــات  ورود  فــي  تتمثــل 
أن  مفادهــا  المخــدرات،  مكافحــة  إدارة  فــي 
المتهــم األول يحــوز ويحــرز المــواد المخــدرة 
بقصــد البيــع والتعاطــي، كما أنه يقــوم بزراعة 

الماريجوانــا فــي منزلــه، فاســتصدر إذنــا مــن 
مســكنه،  وتفتيــش  لضبطــه  العامــة  النيابــة 
وكلف أحد المصادر الســرية باالتصال بالمتهم 
وشــراء كميــة من المــواد المخدرة منــه بقيمة 
والزمــان،  المــكان  علــى  واتفقــا  دينــار،   100
حيــث حضــر المتهم األول وبرفقته الســادس، 
وبعــد انتهــاء عملية التســليم والتســلم، قامت 
والذيــن  المتهميــن،  علــى  بالقبــض  الشــرطة 
عثــروا بحوزة األول على المبلغ المصور ســلفا 
للكميــن. وبتفتيــش مســكن المتهــم األول تــم 
العثــور فيه علــى 3 أفرع من مادة الماريجوانا 
مزروعــة فــي أصيص، كما عثــروا على فرعين 
مســكن  فــي  زجاجيــة  علبــة  بداخــل  آخريــن 
انــه تحصــل  اعتــرف  الــذي  الســادس  المتهــم 

عليها من األول.
وأثنــاء تفتيــش مســكنهما ورد اتصــال للمتهم 
أن  أبلغــه  والــذي  الثانــي،  المتهــم  مــن  األول 
بحوزتــه قطعــة حشــيش، وإن كانــت لــه رغبة 
فــي شــراء ما قيمتــه 10 دنانيــر، فوافق األول 

علــى ذلــك وتــم الترتيــب لكميــن ثــان، والــذي 
عقــب القبض عليه قــرر أنه يتحصل على تلك 
المخــدرات مــن المتهــم الثالــث وأبــدى تعاونــا 
فــي القبــض عليــه كونــه متواجــدا فــي شــقته 
بمنطقــة الســيف، وبوصــول الشــرطة للموقــع 
شــوهد المتهــم الســابع يخــرج منهــا، وهــو في 
حالــة غيــر طبيعية، فتــم القبض عليــه، والذي 

عند سؤاله قرر بتواجد الثالث داخل الشقة.
وبدخــول الشــرطة للشــقة المذكــورة والقبض 
علــى الثالــث، تــم العثــور بحوزتــه علــى كيس 
فيــه كميــة لمادة “الشــبو” وعددا مــن األقراص 
الطبية المؤثرة عقليا، وأرشــد بنفســه الشرطة 
إلــى حقيبة تحتــوي على 5 أكيــاس أخرى من 
“الشــبو” وعــدد مــن األقــراص المؤثــرة عقليــا 
للمواد )األمفيتامين والكلونازيبام والديازيبام 
قطــع  و6  زجاجــي  ومشــرب  واأللبــرازوالم(، 

لمادة الحشيش ومبالغ مالية.
وأثنــاء تواجــد الشــرطة بالشــقة دخــل عليهــم 
المتهــم الثامــن، والذي بتفتيشــه تبين حيازته 

مــن  أخذهــا  أنــه  اعتــرف  لســيجارة حشــيش 
الثالــث، والــذي أبــدى تعاونه فــي القبض على 
الرابــع الذي يشــتري منــه المخــدرات، إذ طلب 

منــه شــراء كميــة مــن الحشــيش بقيمــة 600 
دينار وكمية “شــبو” بقيمة 450 دينارا، فوافق 
الرابــع. وفي موعد اللقاء تنفيذا للكمين الرابع 

أحــس  للموقــع  الرابــع  المتهــم  وعنــد حضــور 
بتواجــد أفــراد الشــرطة فــي المــكان فحــاول 

الهرب، إال أنه لم يتمكن من ذلك.
وعثــر بحــوزة الرابــع علــى قطعــة كبيــرة مــن 
الحشــيش وكيــس “شــبو” ومبلــغ 326 دينــارا، 
وفــي ســيارته كيســين “شــبو” وعــدد 4 قطــع 
حشــيش وســيجارة محشــوة، والــذي اعتــرف 
هو اآلخر بشــرائها من المتهم الخامس وأبدى 

استعداده للتعاون في القبض عليه.
وفــي الكميــن الخامــس واألخيــر طلــب الرابع 
مــن الخامــس شــراء كميــة حشــيش و”شــبو”، 
واقترح الخامس عليه اســتئجار شقة بمنطقة 
الشــرطة،  أعيــن  عــن  بعيــدا  ليلتقيــا  الجفيــر 
ليعمــل  شــرطي  ترتيــب  وتــم  الرابــع  فوافــق 
متخفيــا ويحضــر اللقــاء معــه بداخــل الشــقة، 
وبمجــرد انتهــاء عملية التســليم تمت مداهمة 
الشــقة والقبــض علــى الخامــس، والــذي كان 
بحوزتــه  كان  الــذي  التاســع  المتهــم  برفقتــه 

سيجارة حشيش.

إخبارية ضد بائع مخدرات تتسبب بالقبض على 9 آخرين

“االستئناف”: تخفيف عقوبات 6 مدانين بتفجير إلى 3 سنوات
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى مرة أخرى وبعــد نقض محكمــة التمييز 
للحكم، بتعديل عقوبات 6 مستأنفين من أصل 30 متهما، من الحبس 5 سنوات إلى 3 فقط؛ 

إلدانتهم بواقعة تفجير قنبلة محلية الصنع وإتالف واجهة صالون حالقة بمنطقة الدراز.

وتتحصــل تفاصيــل الواقعــة فــي أن المتهــم 
الثاني طلب من األول تجهيز قنبلة لتفعيلها 
مــن  بطلبهــا  األخيــر  فقــام  الــدراز،  بمنطقــة 
المتهــم الثامــن عشــر، فيمــا اســتلمها الثالــث 
لــأول، ثــم قــام  مــن الثامــن عشــر وســلمها 
المتهمــون األول والثانــي والثالــث بالتوجــه 
إلــى منــزل مهجــور وقامــوا بتجهيــز القنبلــة 
وتوصيلهــا بهاتــف نقــال، ثــم زرعهــا بالقــرب 
مــن صالون حالقــة مطل على الشــارع العام 

لمنطقة الدراز.
وأضافــت المحكمــة أنــه عقــب ذلــك تجمهــر 
ســبتمبر   28 بتاريــخ  شــخصا   30 مــن  أكثــر 

والذيــن  الشــرطة،  رجــال  الســتدراج   2014
الثالــث  قــام  ذلــك  وأثنــاء  بالفعــل،  حضــروا 
الصالــون  لتضــرر  أدى  مــا  القنبلــة،  بتفجيــر 
جميــع  باشــتراك  ذلــك  وكان  إليــه،  المشــار 

المتهمين وإن اختلفت أدوارهم.
وأكدت التحريات قيام المتهمين باالشــتراك 
في الواقعة عن طريق تجهيز عبوه متفجرة 
ذلــك  عــن  ونتــج  نقــال،  بهاتــف  وتوصيلهــا 
حدوث تلفيات في صالون الحالقة المذكور.
وذكرت المحكمة أن المتهم األول اعترف أن 
المتهــم الثامن والعشــرين أخبــره عن جماعة 
اســمها )ســرايا الكــرار(، تتبنــى تفجيرات في 

البحريــن، فقرر االنضمــام إليها وقام بتفجير 
9 قنابــل فــي الــدراز، باالشــتراك مــع 4 مــن 
المتهميــن، وأن المتهــم 30 دربــه علــى كيفية 

صناعة المتفجرات.
مــا  بمضمــون  الثانــي  المتهــم  اعتــرف  فيمــا 
اعتــرف بــه األول وقــرر مشــاركة عــدد مــن 
المتهميــن بالواقعــة، والذيــن بدورهــم قرروا 
مشاركة الباقين واعترفوا بمضمون ما قرره 

غيرهم من المتهمين.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت بإدانة 29 
متهمــا بتفجيــر قنبلــة محلية الصنــع بمنطقة 
الــدراز، وقضــت بمعاقبة 8 متهمين بالســجن 
المؤبــد، وبالحبــس لمدة 5 ســنوات لعشــرين 

متهما، والسجن 10 سنوات آلخر.
إليــه  وبــرأت أول درجــة متهمــا ممــا نســب 
مــن اتهامــات، وأمــرت بتغريــم متهــم واحــد 

التحريــض،  جريمــة  عــن  دينــار   3000
وبإســقاط جنســية متهمين فقط، وبمصادرة 

المضبوطات. 
بهيئــة  الحقــا  االســتئناف  محكمــة  وقضــت 
مغايــرة بتعديــل عقوبــات 3 مســتأنفين مــن 
الســجن المؤبــد إلــى الســجن 15 عامــا، ومــن 
الحبس 5 ســنوات لـ 5 مستأنفين آخرين إلى 
االكتفــاء بحبــس كل منهــم لمــدة 3 ســنوات 
فقــط، فضــال عــن أنهــا عدلــت عقوبــة ُمــدان 
محكــوم عليه بالســجن 10 ســنوات واكتفت 
إســقاط  وأيــدت  فقــط  ســنوات   7 بســجنه 

جنسيته.
فيمــا أيــدت غيابيــا عقوبــة الســجن المؤبــد 
ألربعة مســتأنفين، وإسقاط جنسية أحدهم، 
 5 لمــدة  آخــر  مســتأنف  حبــس  أيــدت  كمــا 

سنوات.

الجنائيــة  العليــا  االســتئناف  أّيــدت محكمــة 
عربيــة   - عاًمــا   25“ شــابة  معاقبــة  األولــى 
الجنســية”، بالحبس لمدة ســنة واحدة؛ نظًرا 
العتدائهــا علــى شــرطية في المطــار بخدش 
وجههــا وجــذب شــعرها، كمــا مزقــت مالبس 
شــرطي آخــر؛ وذلك حــال كونها تحــت تأثير 
المســكرات التــي تعاطتهــا في الطائــرة ألول 

مرة بحياتها.
أخــذت  أنهــا  درجــة  أول  محكمــة  وذكــرت   
بحقهــا  عمــالً  الرأفــة  مــن  بقســط  المدانــة 
المخــول لهــا بمقتضى المــادة )72( من قانون 

العقوبات.
وتتحصــل الواقعــة فــي أن المســتأنفة كانــت 
قادمــة مــن بالدهــا متوجهــة “ترانزيــت” إلــى 
مســقط فــي عمــان، وعنــد وصولهــا بالقــرب 
مــن جهاز التفتيش كانت بحالة غير طبيعية 
تضــع  لــم  أنهــا  إال  أمتعتهــا،  بوضــع  وقامــت 

هاتفهــا النقال. وعندما طلبت منها الشــرطية 
وضع هاتفها بجهاز الكشف لتفتيشه رفضت، 
وقامــت بإلقــاء هاتفها على األرض وصرخت 
مكانهــا،  مــن  تحركــت  كمــا  بيدهــا  ولوحــت 
فتــم اســتدعاء رئيس العرفــاء، والذي حاول 
التحدث معها، إال أنها حاولت التهجم عليه.

الميــاه  دورة  نحــو  المســتأنفة  وتحركــت   
فأوقفتهــا المجنــي عليهــا األولــى، وفــي تلك 
األثناء اعتدت على الشــرطة بواســطة يدها، 
ممــا ســبب لها إصابــات في وجهها وشــعرها، 
فيما أمســكت بالمجني عليه الثاني وتسببت 
في تمزيق مالبســه، حتى تم الســيطرة على 

الموقف والقبض عليها.
أنهــا  اعترفــت  المســتأنفة  مــع  وبالتحقيــق 
فــي  مــرة  ألول  بكثــرة  المســكرات  تناولــت 
حياتهــا حال تواجدها في الطائرة ما تســبب 

في فقدانها السيطرة على تصرفاتها.

تأييد حبس عربية لضربها شرطية

أحالتهــم النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار أنهم فــي غضون نوفمبر العــام 2018، 
ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهمون من األول حتى الخامس: باعوا بقصد اإلتجار مخدر الحشيش. «

ثانيا المتهم الرابع: باع المؤثر العقلي الميتامفيتامين “الشبو”. «

ثالثا: المتهمون األول والسادس: حازا وزرعا نبات الماريجوانا المخدر. «

رابعا: المتهمون األول ومن الرابع حتى السابع والتاسع: حازوا مادة الحشيش  «
المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين بقصد التعاطي.

خامسا: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر الحشيش. «

سادسا: المتهمون الثالث والثامن، حازا بقصد التعاطي المؤثر العقلي  «
الميتامفيتامين، وللثاني مخدري الحشيش والترامادول والمؤثرات 
الميتافيتامين، واألمفيتامين والديازيبام واأللبرازوالم والكلونازيبام.

محكمة

تخفيف عقوبات 109 مدانين بقضية المعتصمين أمام منزل قاسم
اســتــئــنــافــاتــهــم ــم فـــخـــســـروا  ــك ــح ال لــتــنــفــيــذ  ــم  ــه ــس ــف أن يـــقـــدمـــوا  ــم  لـ ــا  ــدانـ 27 مـ

خّففــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى عقوبات 109 من أصل 167 اســتأنف منهــم 146 مداًنا فقط، في قضية االعتــداء على عدد من 
أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض خالله مجموعة كبيرة من الشرطة إلصابات 
اســتدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشــفى، إذ اكتفت المحكمة بحبس 82 مســتأنًفا لمدة 6 أشــهر بدالً من ســنة واحدة، وبســجن 27 مداًنا 7 

سنوات فقط بدالً من 10 سنوات المحكوم عليهم بها.

 وقضــت المحكمــة أيًضــا بتأييــد عقوبــات 10 
مداًنــا   27 اســتئنافات  وبســقوط  مســتأنفين، 
آخريــن، لــم يتقدمــوا لتنفيــذ األحــكام الصادرة 

بحقهم قبل بدء نظر استئنافاتهم.
الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  حكمــت  وكانــت 
 10 لمــدة  متهًمــا   56 بســجن  قضــت  األولــى، 
دينــار،   500 مبلــغ  منهــم   3 وتغريــم  ســنوات 
ســنوات،   3 بالحبــس  متهميــن   9 وبمعاقبــة 
وبالحبس 6 أشــهر لخمسة متهمين آخرين، كما 

بــّرأت 4 متهمين مما نســب إليهــم من اتهامات، 
فيما حبســت باقي المتهمين وعددهم 97 لمدة 

سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
 وكانــت النيابــة العامــة أحالت المتهميــن البالغ 
عددهــم 171 متهًمــا -أخلــي ســبيل 140 متهًمــا 
بعدمــا  للمحاكمــة  الجلســات-  بأولــى  منهــم 
أســندت إليهــم عدة تهم تتعلــق باالعتداء على 
أفراد الشــرطة واســتعمال القوة والعنف معهم 
حال فض االعتصام أمام منزل عيســى قاســم، 

والتجمهــر والشــغب فضالً عن حيــازة العبوات 
القابلة لالشتعال “المولوتوف”.

الجديــر بالذكــر أن رئيــس األمــن العــام اللــواء 
طــارق الحســن، كان أعلــن عن فــض التجمعات 
المخالفــة للقانــون بقريــة الــدراز، والقبض على 
الخطريــن  والمطلوبيــن  اإلرهابييــن  مــن  عــدد 
وإزالــة المخالفــات القانونيــة التــي كانت قائمة 
فــي الــدراز ومن بينهــا إغالق شــوارع وتعطيل 
حواجــز  وضــع  خــالل  مــن  النــاس  مصالــح 

ومنصــات وســط الشــارع العام، فضــال عن رفع 
بمــا يمثــل إخــالالً  للقانــون،  شــعارات مخالفــة 

باألمن العام وتهديًدا للسلم األهلي.
 وأضــاف أن المنطقــة أصبحــت وكــًرا لتجمــع 
ومصــدًرا  العدالــة  مــن  والفاريــن  المطلوبيــن 
للعديــد مــن المخالفــات والتعدي علــى القانون، 
حــوادث  تكــرار  التجمــع  هــذا  شــهد  حيــث 
وضربهــم  عليهــم  والتعــدي  شــباب  اختطــاف 
وتعذيبهــم، حيــث توفي أحدهــم نتيجة لذلك، 
بحجــة أنهــم متعاونــون مــع األجهــزة األمنيــة، 
فضــالً عن تعــّرض الدوريات األمنية أثناء أداء 
واجبهــا بمحيــط الــدراز إلطــالق نــار 4 مــرات، 
وهــو ما ينــدرج ضمن العمليــات اإلرهابية التي 

يجب التصدي لها. 
وأوضــح أن وزارة الداخليــة، ومنــذ بــدء هــذا 

التجمــع غيــر القانونــي، قد بذلت جهــوًدا كبيرة 
إلنهائه بشــكل ســلمي وكّررت هــذه المحاوالت 
أكثــر مــن مــرة، وقبــل حوالــي 48 ســاعة مــن 
الشــخصيات  مــن  عــدد  مطالبــة  تــم  العمليــة، 
المؤثــرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع 
المشــاركين بفــك التجمــع وعدم االســتمرار في 

تجاوز القانون.
واســًعا  انتشــاًرا  الشــرطة،  قــوات  ونّفــذت   
القانــون،  عــن  خارجــة  لمجموعــات  وتصــدت 
تمترســت خلف ســواتر وموانع مصطنعة، تســد 
الطــرق والشــوارع، وقــد تــم إنذارهــا والطلــب 
منهــا التفرق إال أنها رفضــت االنصياع، وبادرت 
اليدويــة واألســياخ الحديديــة  القنابــل  بقــذف 
ومحاولــة التعــدي على رجال األمن باســتخدام 
األسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عدًدا من 

اإلصابــات المختلفــة بين رجال األمــن، تفاوتت 
بيــن البســيطة والبليغــة، األمــر الــذي اســتدعى 
نقــل )31( منهــم إلــى المستشــفى إضافــة إلــى 

ا. العديد من اإلصابات التي تم عالجها ميدانيًّ
وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخًصا 
مــن المخالفيــن والعديــد منهــم مــن المطلوبين 
بقضايــا  والمحكوميــن  والخطريــن  ــا  أمنيًّ
إرهابيــة، حيــث تــم القبــض على العديــد منهم، 
مختبئين في منزل المدعو عيســى قاســم وقد 
ثبــت بعــد القبض عليهم، أنهــم متورطون بعدة 
قضايــا أهمهــا الهــروب مــن الســجن والتوقيــف 
واالعتــداء على رجــال األمن والشــروع بالقتل 
وإحــداث تفجيــرات واالنضمــام إلــى جماعــات 
إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات 

ناسفة.
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باشرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية  «
التحقيق في قضية الطفلة التي نشرتها الصحف المحلية.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجالهمة بأّن 
الهيئة استلمت تقرير الحالة من وزارة الصحة متضمًنا 

نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة، كما استلمت طلب 
النيابة العامة بتشكيل لجنة للتحقيق فيها، وباشرت في 

إجراءات التحقيق حيث تم استالم كافة الوثائق وسيتم 
استدعاء كافة العاملين المهنيين الذين تعاملوا مع الحالة 

ليتم أخذ أقوالهم وبالتالي تحديد الخطأ والمتسبب فيه 
ومن ثم اتخاذ اإلجراء التأديبي.

 وأضافت الجالهمة: “نود التأكيد على أن الهيئة تؤدي 
مسؤولياتها المناطة بها قانوًنا وتحقق في جميع الشكاوى 

والقضايا الواردة إليها بكل حيادية ونزاهة من خالل لجان 
التحقيق في الهيئة والتي تعمل وفًقا لالئحة تنظيم 

اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار 
رقم )10( لسنة 2015 من رئيس المجلس األعلى للصحة”.

ا ويشمل المتخصصين   ولضمان أن يكون التحقيق فنيًّ
بكل مهنة من المهن المرخص لهم، تضم اللجان 

التأديبية في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة الطبية 
بمملكة البحرين من األطباء االستشاريين والمهنيين 

الصحيين، كما يجوز لها االستعانة بالخبرات الخارجية في 
تحقيقاتها وتقاريرها الفنية بغية الوصول الى الحقيقة 

كاملة، كما يضمن القانون والالئحة المشار إليهما كافة 
حقوق المريض أو الشاكي وكذلك حقوق وضمانات الدفاع 

للمخالف بكل استقاللية وحيادية.

“نهرا” تباشر التحقيق في القضية

“األطباء” لوسائل اإلعالم: تريثوا قبل النشر في شبهات الخطأ الطبي

أهميــة  البحرينيــة  األطبــاء  جمعيــة  أكــدت 
عــدم قيــام وســائل اإلعــالم بنشــر أو تضخيم 
الحــاالت التي يشــتبه فيهــا بوقوع خطأ طبي 
الجهــات  مــن  النهائيــة  التقاريــر  قبــل صــدور 
المعنيــة التــي تؤكد حــدوث الخطأ من عدمه، 
وحــذرت الجمعيــة مــن التهويــل واإلثــارة في 
تغطيــة تلــك الحــاالت إعالميــا، لمــا لذلــك من 
آثار ســلبية علــى الطبيب من جهــة والمريض 

وأهله والمجتمع من جهة أخرى.
وتعليقا على خبر منشور أمس في الصحافة، 
ذكــرت الجمعيــة أن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم 
المهــن والخدمــات الصحيــة تحقــق حاليا في 
الحالــة المذكــورة، وشــددت الجمعية على أنه 
ال يجــب اســتباق األحــداث والقــول إن هنــاك 
خطأ طبيا في هذه الحالة قبل صدور النتائج 

النهائية للتحقيق.
ونوهت رئيسة الجمعية غادة القاسم بما جاء 
فــي البيان الصحافي الصادر عن الهيئة، الذي 
تضمــن توضيحا عن مباشــرة الهيئة التحقيق 
فــي قضيــة الطفلــة المذكــورة، بــكل حياديــة 
ونزاهــة مــن خالل لجان التحقيــق في الهيئة، 
اإلجــراءات  كل  اتخــاذ  علــى  الهيئــة  وتأكيــد 
الالزمة في هذا الصدد عند انتهاء التحقيق.

اإلعــالم بمختلــف  القاســم دعوتهــا  وجــددت 
وســائله بالبحريــن إلــى عــدم تضخيم مســألة 
األخطــاء الطبية وتصويرها على أنها ظاهرة، 
فيمــا نــرى أن الكثيــر مــن شــكاوى المرضــى ال 

ترقى ألن تكون خطأ طبًيا.
وقالت: “عند أية شبهة خطأ طبي يتم تداول 
المعلومــات فــي الصحافة وشــبكات التواصل 
مصداقيتهــا،  مــن  التحقــق  دون  االجتماعــي 

وفي غضون ساعات يتشكل رأي عام ضاغط 
علــى الجميــع، ويكــون الطبيــب المتهــم مدانا 
المنظومــة  ويطــال  تبرئتــه  تمــت  وإن  حتــى 
الدعــاوى  مــن  الكثيــر  الرســمية  الصحيــة 
واالتهامــات التــي تنــال مــن مصداقيتهــا على 
المدى البعيد ويعاني المريض وأقاربه بســبب 
التوجــس وفقدان الثقــة باألطباء والمنظومة 

الصحية”.
وتســاءلت القاســم عــن الهــدف مــن التســرع 
بالنشر والتشهير بالطبيب بالبحريني، وقالت 
“إذا ثبــت حــدوث خطــأ طبــي فــإن الطبيــب 
يجــب أن يعاقب، ولكن لماذا تســتمر وســائل 
اإلعالم بوضع الطبيب بشــكل عام في مرمى 
سهامها؟ فالطبيب ابن المجتمع، وفي مجتمع 
صغيــر مثــل المجتمــع البحرينــي ال يعقــل أن 
عملــه  فــي  االستســهال  إلــى  الطبيــب  يبــادر 

واإلســاءة إلــى شــرف مهنتــه وإلــى ســمعته 
وإلــى أهلــه ومجتمعــه؟!”، وقالت إنــه من هنا 
يجــب التأكيــد علــى أن إبــداء الثقــة بقدرات 
وإمكانيــات الطبيــب البحريني يشــجعه على 
بــذل المزيــد من الجهد فــي عمله وتقديم كل 

ما يمكنه من أجل خدمة المريض.
وقالــت القاســم: “الصحافــة يجــب أن تأخــذ 
دورها كشــريك وطني فاعل للقطاع الصحي 
مكوناتــه،  بجميــع  البحريــن  فــي  والطبــي 
فــي  أهدافــه  تحقيــق  أجــل  مــن  وتدعمــه 
تقديــم الخدمــات الصحيــة والطبيــة للجميــع 
وفقــا ألفضــل المعاييــر العالميــة، ال أن تحمل 
فــي  الركــن األساســي  يعتبــر  الــذي  الطبيــب 
المنظومــة الصحيــة فــوق طاقتــه، وتناصبــه 
العــداء دائمــا، وتجعله موضع تشــهير واتهام 

دائمين”.

الجفير - جمعية األطباء

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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700 مؤسســة كبــرى تــدر عوائــد ضريبيــة للحكومــة حالياً

شركات بحرينية تبدأ استرداد “المضافة”

قــال مصــدر مطلــع إن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات )التابــع لوزارة الماليــة( بدأ في إرجــاع مبالغ مالية للشــركات 
البحرينيــة المســجلة ضمــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة فيما يعرف بـــ “االســترداد الضريبي” وهــي المرحلة 
النهائية من تطبيق الضريبة بالنسبة للشركات حيث تسترجع الشركات الضريبة التي دفعتها على المدخالت.

وتأتي هذه التطورات قبيل اقتراب 
مـــوعـــد تــســجــيــل الـــشـــركـــات الــتــي 
توريداتهم  تبلغ  أن  متوقع  أو  تبلغ 
ألف و5 ماليين   500 بين  السنوية 
على  المقبل،  يونيو  دينار في شهر 
أن يــتــم فـــرض هـــذه الــضــريــبــة في 

األول من يوليو المقبل.
وأوضــــح الــمــصــدر أن هــنــاك قــرابــة 
الــشــركــات  أكــبــر  تــعــد  700 شــركــة 
المبيعات  ناحية  من  البحرين  في 
تــقــوم حــالــيــًا بتوريد  واإليــــــرادات، 

على   5% البالغة  المضافة  القيمة 
منذ  المحلية  السوق  في  المبيعات 
تصنف  إذ   ،2019 يناير  مــن  األول 
ــذه الـــشـــركـــات ضــمــن الــشــريــحــة  هــ
الضريبة  فـــرض  بـــدأ  الــتــي  ــى  ــ األول
مبيعاتها  تتجاوز  التي  وهي  عليها 

السنوية 5 ماليين دينار.
وشركات الشريحة األولى تعد أكبر 
للقيمة  الضريبية  للعوائد  مــصــدر 
تستعد  الــذي  الوقت  في  المضافة، 
المرحلة  لتدشين  الــحــكــومــة  فــيــه 

تحصل  أن  يــتــوقــع  إذ  الـــثـــانـــيـــة، 
البحرين على إيرادات سنوية تبلغ 
ما بين 150 و200 مليون دينار في 

عامي 2019 و2020.
ــى أن عــددا  ــمــصــادر إلـ وأشـــــارت ال
مستحقاتها  تسلمت  الشركات  من 
بالفعل في وقت مبكر نسبيًا خالف 
لــمــا كـــان مــتــوقــعــا فـــي الــصــيــف أو 
كانت  إذ  الــعــام،  نهاية  قبيل  حتى 
في  كبير  شــح  مــن  تخوفات  هناك 
الحكومة  تأخرت  ما  إذا  السيولة، 

في التزاماتها في مسألة االسترداد 
الشركات  لتلك  خصوصا  الضريبي 
االستيراد  على  عملها  يرتكز  التي 
بـــشـــكـــل أســــاســــي وتـــعـــتـــمـــد عــلــى 
أعمالها  فــي  كبير  بشكل  السيولة 

اليومية.
على  يجب  فإنه  القانون  وبحسب 
الــشــركــات فـــي الــشــريــحــة األولـــى 
تــقــديــم إقـــراراتـــهـــا الــضــريــبــيــة بعد 
ثالثة أشهر، أي أن الشركات قدمت 
أبريل  بنهاية  الضريبة  إقــراراتــهــا 
الــمــاضــي، عــلــى أن يــتــم الــتــقــديــم 
والحصول على االسترداد الضريبي 

خالل تسعين يوم من هذا الطلب.
وستساعد عملية تسريع االسترداد 
الجهاز  الكبرى،  للشركات  الضريبي 
الضريبي على االستعداد الستقبال 
الحقًا  الثانية  الشريحة  ــرارات  ــ إق

وعدم تراكم طلبات االسترداد.
وكـــان الــجــهــاز الــوطــنــي لــاليــرادات 
الشركات  عــددا  أن  أعلن  الخليجي 
ــتــي  ــة ال ــاريـ ــجـ ــتـ والـــمـــؤســـســـات الـ
التسجيل  ــادة  ــهـ شـ عــلــى  حــصــلــت 
لــضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة حتى 
من  أكثر  بلغ   2019 يناير  منتصف 
1300 شركة، وبعض هذه الشركات 
ســجــلــت بــشــكــل طــوعــي مـــن أجــل 
االستفادة من االسترداد الضريبي.

ــد خــبــراء ضــرائــب ضـــرورة أن  وأكـ
تبادر الشركات التي تتراوح دخلها 
ما بين أكثر من 500 ألف دينار إلى 
5 ماليين دينار بالتسجيل للتوافق 
مع القانون وذلك بحلول 20 يونيو 

المقبل.

35 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
1758 مــن أذونــات  تغطية اإلصـــدار رقــم 
قيمة  تبلغ  الشهرية.  الحكومية  الخزانة 
لفترة  ديـــنـــار  مــلــيــون   35 ــدار  ــ اإلصــ هـــذا 
يونيو   2 فــي  تــبــدأ  يــومــًا   182 استحقاق 
كما   ،2019 ديسمبر   1 وتنتهي في   2019
 3.22% عليها  الــفــائــدة  ســعــر  مــعــدل  بــلــغ 
ــات  ــ ــفــائــدة ألذون مــقــارنــة بــمــعــدل ســعــر ال
 2019 مايو   12 بتاريخ  السابق  اإلصـــدار 
سعر  معدل  وبلغ    .3.50% بلغت  حيث 
سعر  أقــل  قبول  وتــم   98.396% الخصم 
قد  بأنه  علمًا   98.384% بواقع  للمشاركة 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 358%.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشيخ 
خالــد بــن حمــود آل خليفة في مكتبه الكائن بمركــز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات بالسفير الروسي المعتمد لدى البحرين أيغور 

كريمنوف. 

ــد بـــن حــمــود  وأكــــد الــشــيــخ خــال
اللقاء على أهمية توطيد  خالل 
بين  المتبادلة  الثنائية  العالقات 
المجاالت  مختلف  فــي  البلدين 
ــة  ــ ــادي ــصــ ــتــ ــات االقــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
الحيوية، وتحديًدا ضمن القطاع 
السياحي، الذي بات ُيعد من بين 
أبرز المحركات االقتصادية على 
أبرز  مستعرضا  العالم،  مستوى 
التابع  التمثيلي  المكتب  نتائج 
االتــحــاديــة،  روســيــا  فــي  للهيئة 
ــة مــــع شـــركـــات  ــهــيــئ ــاون ال ــ ــع ــ وت
ــســفــر والـــســـيـــاحـــة الـــروســـيـــة؛  ال
ــل اســتــقــطــاب الـــســـواح  ــن أجــ مـ
وتسيير  ســيــاحــيــة  بـــاقـــات  عــبــر 
رحــــالت أســبــوعــيــة عـــن طــريــق 
الــطــيــران الــعــارض، والـــذي نتج 
عن هذا التعاون زيادة ملحوظة 
فــي حــركــة الــســيــاح الــروســيــيــن 
القادمين إلى المملكة خالل الربع 

بزيادة  الــجــاري  العام  من  األول 
نفسه  الــربــع  عــن   %  101 بلغت 

من العام الماضي.
أيغور  السفير  أعــرب  جانبه،  من 
كريمنوف عن بالغ امتنانه لرحابة 
االستقبال وحفاوة الترحيب من 
جــانــب الــشــيــخ خــالــد بــن حمود 
استعداده  وأوضـــح  خليفة،  آل 
ــود والــمــســاعــي  ــهـ ــجـ لــتــعــزيــز الـ
استكشاف  ومواصلة  المشتركة، 
الذي  التعاون  من  جديدة  آفــاق 

يصب في صالح البلدين.
ــار  ــي إطــ ــاء فــ ــقـ ــلـ ــذا الـ ــ يـــأتـــي هـ
الثنائية  ــلــقــاءات  ال مــن  سلسلة 
السفراء  الهيئة مع  تعقدها  التي 
ــبــحــريــن مـــن اســتــعــراض  ــــى ال إل
لتسويق  الــهــيــئــة  إســتــراتــيــجــيــة 
بلدكم(  )بلدنا  السياحية  الهوية 
والــرامــيــة إلـــى تــطــويــر الــقــطــاع 

السياحي المحلي.

101 % زيادة السياح الروس بالبحرين

“الوطني” ينضم لبرنامج الكفاءات الوطنية بالتكنولوجيا المالية
ــبــشــريــة ــوارد ال ــ ــم ــ ــة ال ــي ــم ــن ــور الـــرقـــمـــي وت ــط ــت ــال ــك ب ــن ــب ــزام ال ــ ــت ــ ــع ال ــا مـ ــام ــج ــس ان

أعلــن بنــك البحريــن الوطنــي أمــس عن مشــاركته في البرنامج التدريبي إلعــداد وبناء الكفاءات الوطنية فــي مجال التكنولوجيا الماليــة والتابع لخليج البحرين 
للتكنولوجيــا الماليــة، وذلــك بمــا ينســجم مــع التــزام البنــك المتواصل بالتطور الرقمــي وتنمية رأس المال البشــري، والتي تعتبر عناصر رئيســة في اســتراتيجيته 

للتحول. 

وبــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي هــو شــريــك مــؤســس في 
خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وينخرط بصورة 
نشطة عبر طواقم اإلدارة والموظفين في المبادرات 
المالية  التكنولوجيا  بيئة  وتــطــور  نمو  تدعم  التي 
الكفاءات  بما في ذلك تطوير وتأهيل  المملكة،  في 

المتخصصة. 
الكفاءات  وبناء  إلعــداد  التدريبي  البرنامج  ويركز 
والمدعوم  المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  الوطنية 
ــمــكــيــن”، عــلــى صقل  ــعــمــل “ت ــنـــدوق ال مـــن قــبــل صـ
التكنولوجيا  مجال  في  واإلبـــداع  االبتكار  مهارات 
المتخصصة  البحرينية  ــكــوادر  ال وتأهيل  المالية، 
تهيئها  التي  الجديدة  الفرص  من  االستفادة  بغية 
البرنامج بالشراكة  المالية. وتم تطوير  التكنولوجيا 

مع خبراء عالميين في مجال التمويل والتكنولوجيا، 
بجامعة  األعــمــال  إلدارة  مــاكــدونــو  كلية  بينهم  مــن 
في  متخصصة  عالمية  وأكاديميات  تـــاون،  جــورج 

البلوك تشين )Block Chain( والذكاء االصطناعي.
أشهر،   6 لمدة  تدريب  فترة  من  البرنامج  ويتكون 
للحصول  الفرصة  المشاركين  لــدى  سيكون  حيث 
الشريكة  المؤسسات  قبل  من  وتوجيه  إرشــاد  على 
في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وقد اختار 
المعلومات  تكنولوجيا  لقسم  انضمت  متدربة  البنك 
كيفية  لتعلم  فريق  والتي ستعمل ضمن  البنك،  في 

تصميم حلول تكنولوجيا مالية جديدة ومبتكرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في البنك، 
في  ريــادي  دور  بلعب  سعداء  “نحن  بوحجي  دانــة 

دعم تنمية رأس المال البشري في هذا المجال البالغ 
الكفاءات  برنامج  في  مشاركتنا  خالل  من  األهمية 
في مجال التكنولوجيا المالية، وهو واحد من عدة 
مــع خليج  تنفيذها ودعــمــهــا  إلـــى  نــهــدف  مـــبـــادرات 
حلول  تطوير  يعتبر  المالية.  للتكنولوجيا  البحرين 
الرقمية  اإلمكانيات  وتعزيز  المالية  التكنولوجيا 
لبنك  المستقبلي  المستدام  للنمو  ضــروريــا  عنصرا 
في  المالية  الــخــدمــات  ولــقــطــاع  الــوطــنــي  البحرين 
التنفيذي  الرئيس  قــال  جانبه،  من  كــكــل”.   المملكة 
سعد  خالد  المالية،  للتكنولوجيا  البحرين  لخليج 
“نــحــن مـــســـرورون بــدعــم بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي 
التكنولوجيا  مجال  في  الوطنية  الكفاءات  لبرنامج 
المالية.  للتكنولوجيا  البحرين  لخليج  التابع  المالية 

يهدف البرنامج الى صقل الجيل الجديد من الشباب 
قادة  يصبحوا  لكي  الضرورية  بالمهارات  البحريني 
كما  المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  المستقبل  في 
في  العملية  للخبرة  البحرينيين  كسب  وسيساهم 

بنك البحرين الوطني في تحقيق أهداف البرنامج. 
الوطني  البحرين  بنك  مع  العمل  لمواصلة  ونتطلع 
بيئة  تطوير  أجــل  مــن  المؤسسين  شركائنا  كــأحــد 

وكفاءات التكنولوجيا المالية في البحرين”.

المنامة - بنك البحرين الوطني

تدريب على كيفية تصميم حلول مبتكرة

علي الفردان من المنامة 30 مايو 2019 الخميس
25 رمضان 1440

التسلسل الزمني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
تطبيق الضريبةتاريخ بدء التسجيل الضريبيحجم مبيعات الشركة

1 يناير 2019 20 ديسمبر 2018أكثر من 5 ماليين دينار
 1 يوليو 2019 20 يونيو 2019أكثر من 500 ألف إلى 5 ماليين دينار

 1 يناير 202020 ديسمبر 2019أكثر من 37.5 ألف إلى 500 الف دينار

المنامة - الصناعة والتجارة المنامة - مجلس التنمية

ــارة  ــجـ ــتـ والـ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  قـــامـــت 
والـــســـيـــاحـــة بـــإغـــالق عــــدد 3 مــحــالت 
أنشطة  لمزاولتها  ـــا  إداريًّ غلًقا  تجارية 
تم  أن  بعد  ترخيص  غير  مــن  تــجــاريــة 
المعمول  القانونية  الطرق  كافة  اتخاذ 
المرسوم  لما نص عليه  بها، وذلك وفًقا 
بشأن   2015 لسنة   )27( رقـــم  بــقــانــون 
ذلك  الشأن. جاء  بهذا  التجاري  السجل 
في  المستمر  الــــوزارة  سعي  ــار  إطـ فــي 
التجارية  األعــمــال  على  الرقابة  تعزيز 
وضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة من 
اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة والــجــزائــيــة من 
ــة  ــدوري ال التفتيشية  الــحــمــالت  خـــالل 
مركز  قبل  من  التجارية  المحالت  على 
التفتيش الشامل والتي يتم من خاللها 
التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات 

الخاصة باألعمال التجارية في البحرين.
 وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة 
التفتيشية  حــمــالتــه  فــي  مستمر  بــأنــه 
الــرقــابــة على  فــي إطــار جــهــوده لتعزيز 
كما  المملكة.  فــي  الــتــجــاريــة  الــمــحــالت 

دعت الوزارة إلى االلتزام التام بالقوانين 
والتشريعات واألنظمة المعمول بها في 
وذلــك  البحرين،  فــي  الــتــجــاري  القطاع 
بحق  تتخذ  قانونية  تبعات  أية  لتجنب 

المخالفين.

المتخصصة  العائلة”  مكتب  “شــركــة  طــرحــت 
التنمية  مجلس  مع  بالتعاون  الثروات،  بــإدارة 
بموجبه  تتكفل  ا  تدريبيًّ برنامًجا  االقتصادية، 
عالميين  معهدين  في  بحريني   100 بتدريب 
التحول  فــي  متخصصة  شــهــادات  سيقدمان 

الرقمي عن طريق شبكة اإلنترنت.
 ويعتبر برنامج التحول الرقمي الذي تطرحه 
وكلية  لــلــتــكــنــولــوجــيــا،  تـــي  آي  إم  أكــاديــمــيــة 
تهدف  تعليمية  مــبــادرة   - لألعمال  كولومبيا 
إلى تدريب الكفاءات الشابة وقيادات األعمال 
يــســنــدوا عملية  أن  يــتــوقــع  الـــذيـــن  الـــواعـــدة 
التحول الرقمي في مملكة البحرين والمنطقة. 
ويأتي دعم البرنامج في إطار اهتمام مجلس 
التنمية االقتصادية بتطوير مهارات الكفاءات 
الوظائف  مــن  استفادتها  لضمان  البحرينية 

المباشرة  االستثمارات  تخلقها  التي  النوعية 
التي يستقطبها المجلس ضمن مهامه للترويج 

لالستثمار في البحرين. 
“شركة  لــ  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وقال   
ما  “مــع  العمران  عبدالمحسن  العائلة”،  مكتب 
يشهده العالم من تحوالت رقمية تاريخية فإننا 
المساهمة في  لنا بصمة في  بأن تكون  نفتخر 
المنطقة وذلك  البحرين كمركز رقمي في  نمو 
باالشتراك مع مجلس التنمية االقتصادية، كما 
قــدرات  صقل  فــي  المساهمة  إلــى  نتطلع  أنــنــا 
أثبتت  التي  البحرينية  الكفاءات  وإمكانيات 
لها  تكون  أكثر من صعيد حتى  على  جدارتها 

المملكة في  تعزيز مكانة  الريادية في  األدوار 
التحول الرقمي”.

تبلغ  الذين  البحرينيين  البرنامج  ويستهدف   
أعمارهم بين 25 حتى 40 عاًما لالستفادة من 
ثالثة برامج تدريبية تتراوح مدتها بين شهرين 
بـــرامـــج تخصصية  وثـــالثـــة أشــهــر فـــي ثـــالث 
الستراتيجيات  منصة  الرقمي:  “التحول  هي 
لألعمال:  الرقمية  و”االستراتيجية  النجاح”، 
باإلضافة  الشركات”،  من  القادم  الجيل  قيادة 
ــتــســويــق اإللــكــتــرونــي: الــتــواصــل مع  إلـــى “ال
الـــعـــمـــالء، ووســــائــــل اإلعـــــــالم االجـــتـــمـــاعـــي، 

والتخطيط والتحليل”.
البرنامج  في  المشاركة  من  للراغبين  ويمكن 
الدخول إلى موقع مجلس التنمية االقتصادية 
www.bah-  لتقديم الطلبات عبر الرابط التالي
في   rainedb.com/digital-transformation

موعد أقصاه الثالثاء القادم 4 يونيو 2019.

أحد المحالت التي تم إغالقها

لــمــزاولــتــهــا أنــشــطــة مـــن غــيــر تــرخــيــص البرنامج يستهدف من تبلغ أعمارهم بين 25 و 40 عاًما
ا إغالق 3 محالت تجارية“التنمية” و “مكتب العائلة” يدربان 100 بحريني رقميًّ
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وقع بنك البركة اإلسالمي البحرين، اتفاقية تعاون مع شركة إيزي للخدمات المالية لالنضمام الى شبكة “إيزي نت” المالية للدفع 
بنظــام بصمــة أصبــع اليــد، حيث أن الشــركة البحرينية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية “ إيــزي”، تعنى بتقديم تقنيات مالية 

“بيومترية” متطورة تتعرف على العميل عبر بصمة اصبعه، مما يعزز السهولة واألمان في إجراء المعامالت المصرفية.

المقــر  فــي  االتفاقيــة  علــى  التوقيــع  تــم 
الرئيســي للبنــك بمنطقــة خليــج البحرين، 
بحضــور كل مــن الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
البركــة اإلســامي البحريــن، حمــد العقاب 
والمديــر العــام للبنــك، طــارق كاظــم إلــى 
جانــب رئيس دائــرة الخدمــات المصرفية 
لألفــراد فــي البنــك، فاطمــة العلــوي، فيما 
حضــر مــن جانــب الشــركة كل مــن رئيس 
الماليــة،  للخدمــات  إيــزي  إدارة  مجلــس 
اإلدارة  مجلــس  وعضــو  الهزيــم،  جمــال 
والرئيس التنفيذي للشركة، نايف العلوي.
شــبكة  الــى  باإلنضمــام  االتفاقيــة  تتيــح 
“إيــزي نت” لعماء بنك البركة اإلســامي، 
إمكانيــة إنجــاز معاماتهم بســبل متنوعة 

بامكانهــم  حيــث  أكبــر،  وكفــاءة  وبراحــة 
شــبكة  خــال  مــن  مدفوعاتهــم  تســديد 
بصمــة  باســتخدام  للدفــع  نــت”  “إيــزي 
اإلصبــع والرقــم الســري لبطاقــة الصــراف 
اآللــي. تعد هذه الشــبكة األولى من نوعها 
فــي المنطقة، وتمتاز بمنح المســتخدمين 
إمكانية االســتفادة من خدماتها بواســطة 
ومــكان،  وقــت  أي  فــي  أصابعهــم  بصمــة 
ودون الحاجــة لحمل النقــود أو بطاقاتهم 
المصرفيــة أو هواتفهــم الذكيــة، علًمــا بأن 
جميــع بياناتهــم الماليــة محمية ومشــفرة 
بشــكل تــام مــن خــال اعتمــاد بصمتهــم 
مثــل  يعمــل  آمــن  كمؤشــر  البيولوجيــة 
البطاقــة المصرفية الباســتيكية الخاصة 

بهم.
حمــد  للبنــك،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
البركــة  بنــك  فــي  جــًدا  “يســعدنا  العقــاب 
اإلســامي – البحريــن أن نعلــن عن توقيع 
اتفاقية تعاون مع شــركة إيــزي للخدمات 
الماليــة “إيــزي نــت”، لمنــح عمائنــا الكرام 
بتقنيــات  اســتثنائية  مصرفيــة  خدمــات 
نوعية من الجيل الجديد. يســتعرض هذا 
البنــك  فــي  المتواصلــة  التعــاون جهودنــا 
لخدمــات  اســتراتيجية  أفضــل  العتمــاد 
التكنولوجيا المالية التي ستسهم بخفض 
حاجة العماء لزيارة فروعنا الفعلية، إلى 
جانب تسهيل إنجاز معاماتهم المصرفية 
االتفاقيــة  هــذه  وتعكــس  رقمــي.  بشــكل 

أيًضــا حرصنــا الكبيــر علــى تعزيــز منهــج 
التميز واالبتكار في جميع ما نقدمه، جنًبا 
إلــى جنــب مع توفير أفضــل مجموعة من 
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة لجميــع 

زبائننا األوفياء”.
تعد شــركة إيــزي للخدمات المالية شــركة 
والحلــول  الحديثــة  للتقنيــات  مــزودة 

بتطويــر  تختــص  حيــث  المبتكــرة، 
تكنولوجيــا التعــرف علــى بصمــة اإلصبــع 
القياســات  مــن  وغيرهــا  أولــى،  كمرحلــة 
الحيويــة األخرى )كبصمة العين والتعرف 
على الوجه( التي ستقدمها الشبكة الحقَا. 
تتيح خدمات المنصة المصرفية المطورة 
مــن “شــبكة إيــزي”، للعمــاء تنفيــذ عــدد 

كبيــر مــن المعامــات المصرفيــة بســهولة 
بالغــة باســتخدام بصمــة اإلصبــع والرقــم 
حيــث  اآللــي،  الصــراف  لبطاقــة  الســري 
باســتطاعتهم إجــراء الســحوبات النقدية 
بالمتجــر،  المشــتريات  قيمــة  وتســديد 
المصرفيــة  المعامــات  مختلــف  وإتمــام 
التي تتطلب الحضور للفرع بشكل رقمي.

المنامة - البركة اإلسالمي

“البركة اإلسالمي” ينضم لشبكة “إيزي نت” المالية
البصمة بــنــظــام  الـــدفـــع  ــة  ــدم لــتــوفــيــر خ اتــفــاقــيــة  ــا  ــع وق ــة  ــرك ــش وال ــبــنــك  ال

المنامة - مباشرالمنامة - البركة المصرفية

بــورز  آنــد  أعلنــت مجموعــة البركــة المصرفيــة، أن مؤسســة ســتاندرد 
أكــدت مــن جديــد تصنيفــات المجموعــة عنــد BB )علــى المــدى الطويل( 
و B )علــى المــدى القصيــر(. وقالــت ســتاندرد آند بورز إن قــوة مجموعة 
البركــة المصرفيــة تكمن في تنوعها الجغرافي المتفوق مقارنة بقريناتها 
مــن المؤسســات الماليــة األخرى، والمزايا التنافســية التي تســتمدها من 
وضعهــا كمصــرف إســالمي. كما تعتبــر جــودة إدارة المجموعة ووضوح 
العوامــل  مــن  الحافــل  العملــي  ســجلها  إلــى  باإلضافــة  اســتراتيجيتها 

اإليجابية، وكذلك محفظة تمويالتها المتنوعة.

من جهته، قال عضو مجلس اإلدارة 
للمجموعــة،  التنفيــذي  والرئيــس 
التصنيفــات  إن  يوســف،  عدنــان 
التــي حصلت عليهــا المجموعة هي 
شــهادة أخــرى علــى أدائنا المســتقر 
والمتنامــي خــال األعــوام العديدة 
مســتقبلية  نظــرة  مــع  الماضيــة 

إيجابية. 
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية 
مرخصــة كمصــرف جملــة إســامي 

المركــزي،  البحريــن  مصــرف  مــن 
البحريــن  بورصتــي  فــي  ومدرجــة 
وناســداك دبــي. وتعتبــر البركــة من 
اإلســامي  المصرفــي  العمــل  رواد 
علــى مســتوى العالــم حيــث تقــدم 
إلــى  المميــزة  المصرفيــة  خدماتهــا 
حوالــي مليــار شــخص فــي الــدول 
التــي تعمــل فيهــا. ومنحــت الوكالة 
للتصنيــف  الدوليــة  اإلســامية 
مــن  للمجموعــة  ائتمانيــا  تصنيفــا 

الدرجة االستثمارية BBB  )الطويل 
المــدى( A3/ )القصيــر المــدى( علــى 
مســتوى التصنيــف الدولــي ودرجة 
 /)A2 )bh )الطويــل المــدى(  bh( A(
مســتوى  علــى  المــدى(  )القصيــر 

التصنيف الوطني.

أظهرت مســودة نهائية لميزانية البحرين 
للعاميــن الحالــي والمقبــل أن المملكــة ال 
تتوقــع تحقيــق بعــض األهداف الرئيســة 
التــي وضعتهــا العــام الماضــي فــي إطــار 
والمرتبــط  المالــي”  التــوازن  “برنامــج 
بحزمــة إنقــاذ قيمتهــا 10 مليــارات دوالر 
من حلفائها الخليجيين، بحســب رويترز. 
وتعهدت الســعودية والكويت واإلمارات 
العــام الماضــي بتقديــم مســاعدات مالية 
بقيمــة 10 مليــارات دوالر للبحرين، اذ تم 
ربط المساعدات بسلسلة من اإلصاحات 
التــي تهــدف إلى القضاء علــى العجز في 

ميزانية البحرين بحلول 2022.
لعجــز  توقعاتهــا  البحريــن  ورفعــت 
الميزانيــة فــي العاميــن الحالــي والمقبل، 
ممــا يشــير إلــى أنها قد تحتــاج إلى وقت 
أطــول ممــا كان متوقعــًا لتحقيق التوازن 

في الميزانية.
للميزانيــة،  النهائيــة  المســودة  وأظهــرت 

أخــرى  بنــود  تلبــي  أال  المتوقــع  مــن  أنــه 
التقديــرات التــي وضعــت لهــا فــي وقــت 
النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  مثــل  ســابق 

واإلنفاق الحكومي.
الماليــة،  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
بحســب رويترز، إن برنامج خفض العجز 
يمضــي بوتيــرة أســرع مما كان مقــررًا له، 
حيث تراجع العجز إلى %6.2 من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي فــي 2018، مقارنة مع 
عجز متوقع عند 9.8%.

التــوازن  برنامــج  تقديــرات  أن  وأضــاف 
المالي ُقدمت باعتبارها نطاقات وليســت 
أهدافــًا محددة على أســاس ســنوي، وأن 
ميزانية الحكومة تتوقع عجزًا وإيرادات 
المســتويات  عنــد  وإنفاقــًا  نفطيــة  غيــر 

األكثر طموحًا في النطاقات المتوقعة.

عدنان يوسف

بحســب مســـودة نهـــائيـــة لعـــامـــي 2019 و2020على المدى الطويل.. والمجموعة تتميز بتنوعها الجغرافي

BB ”ميزانية البحرين ال تحقق بعض األهداف“ستاندرد آند بورز” تصنف “البركة

زينب العكري

الخميس 30 مايو 2019 
25 رمضان 1440

قيمة الشيكات المرتجعة في أبريل

تراجع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 7732 
شيكا مصرفيا خال أبريل الماضي، بقيمة 19.5 مليون 
دينــار، أغلبهــا مرتجعــة ألســباب ماليــة ويبلــغ عددهــا 
5993 شــيكا. وتجــاوز عــدد الشــيكات الصــادرة خــال 
أبريل الماضي 262.9 ألف شيك مصرفي بقيمة 845.7 

مليون دينار.
فــإن  المركــزي،  البحريــن  مصــرف  بيانــات  وبحســب 
فــي  الشــيكات  ارتجــاع  كانــت وراء  الماليــة  األســباب 
ابريــل 2019، إذ بلــغ عددهــا 5993 ألــف شــيك بقيمــة 

13.9 مليون دينار، في حين بلغت الشــيكات المرتجعة 
ألسباب تقنية 1739 شيك بقيمة 5.6 مليون دينار.

مــن   %  2.3 نحــو  المرتجعــة  الشــيكات  نســبة  وتبلــغ 
إجمالــي قيمــة الشــيكات الصــادرة فــي المملكــة خــال 
العــام  مــن  نفســها  بالفتــرة   %  3.4 بـــ  مقارنــة  أبريــل، 
الماضــي، ومــن ناحيــة عــدد الشــيكات فقد بلغت نســبة 
عــدد  إجمالــي  مــن   % 2.9 نحــو  المرتجعــة  الشــيكات 

الشيكات الصادرة مقارنة بـ 3 % في أبريل 2018.
حافظــت  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  مــدى  وعلــى 
المهمــة، كوســيلة  علــى مكانتهــا  المصرفيــة  الشــيكات 
مفضلــة لتســوية المدفوعــات التجاريــة، إذ يتــم إصدار 

نحو 3.3 مليون شــيك مصرفي ســنويا بقيمة تفوق 10 
مليارات دينار.

وتشــكل قضية الشــيكات المرتجعة خصوًصا تلك التي 
مــن دون رصيــد أو حســاب كاف يغطــي قيمــة الشــيك 
وقــت االســتحقاق، مشــكلة مؤرقــة للشــارع التجــاري، 
إذ ال تــزال هــذه الشــيكات تســتخدم علــى نطاق واســع 
لســداد المســتحقات ألجــل أو كنــوع مــن الضمــان ألداء 

قيمة العقود والمشتريات.
وتشمل األسباب التي يتم من خالها اعتبار أن الشيك 
مرتجــع، عــدم كفايــة الرصيــد وإغــاق الحســاب، وهي 
أمور قد تشــير إلى نحو كبير ســوء اســتغال للشيكات 

من جانب البعض، حيث يعاقب القانون كل من أعطى 
بســوء نية شــيًكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل 
للتصــرف فيــه، أو اســترد بعــد إعطائــه كل المقابــل أو 

بعضــه بحيــث ال يفي الباقي بقيمته، أو أمر المســحوب 
عليــه بعــدم صرفه، أو كان قــد تعمد تحريره أو توقيعه 

بصورة تمنع من صرفه.

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

“البورصة” تقفل مرتفعة 2.6 نقطة
ديـــــنـــــار ألـــف  بـــــــ625.7  ــدة  ــ ووحـ ــيــون ســهــم  مــل ــداول 2.8  ــ تـ

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس األربعاء 
وقــدره  بارتفــاع   1,430.14 مســتوى  عنــد 
2.55 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم الثاثاء، 
في حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسامـــي 
762.70 بانخفــاض وقـــدره  عنــد مســتوى 

1.52نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
الماليــة  األوراق  كميــة  إجمالــي  وبلــغ   
 2.76 البحريـــن  بـــورصة  فــي  المتداولــة 
إجـمـــالية  بقيـــمة  ووحــدة،  ســهم  مليــون 
قدرها 625.66 ألف ديـنـار، تـم تنفيذها من 

خال 53 صفقة. 
مليــون   2.61 المســتثمرون  وتــداول   
دينــار  ألــف   611.86 قدرهــا  بقيمــة  ســهم 
مــن خــال51 صفقــة، وركــز  تنفيذهــا  تــم 

المســتثمرون تعاماتهــم على أســهم قطاع 
البنــوك التجارية والتي بلغت قيمة أســهمه 
المتداولــة 412.38 ألف دينار أي ما نســبته 
65.91 % مــن القيمــة اإلجماليــة لــألوراق 
 1.57 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  الماليــة 
مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــال 27 

صفقة.
 وجــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز 
األول، إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 
384.91 ألف ديـنـار أي ما نسبته 61.52 % 
من إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 
تـــم  ســهم،  مليــون   1.25 قدرهــا  وبكـــمية 

تنفيذها من خـال 18 صفقة.
 أما الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـشركة البحرين 

لاتصــاالت )بتلكــو( بقيـــمة قدرهــا 107.30 
17.15 % مــن  مــا نســبته  ألــف ديـنـــار أي 
إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة المتداولــة 
تـــم  ســهم،  ألــف   314.42 قدرهــا  وبكـــمية 

تنفيذها مـن خـال 18 صفقة.
المصرفيــة  البركــة  مجموعــة  جــاءت  ثـــم 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   65.32 قدرهـــا  بقيـــمة 
قيمــة  إجـمـالـــي  مــن   %  10.44 نســبته 
األوراق الماليــة المتداولــة وبكـــمية قدرهــا 
تـــم تنفيذهــا مــن خــال  ألــف ســهم،   525

صفقتين.

 وتـــم يـــوم أمس تداول أســهم 8 شــركات، 
فــي  شــركتين،  أســهم  أســعار  ارتفعــت 
شــركتين،  أســهم  أســعار  انـــخفضت  حيــن 
أســعار  علــى  الشركـــات  بقـيـــة  وحافـــظت 

إقـفاالتـها السابـقة.
وحــدات  علــى  صفقتيــن  إبــرام  تــم  كمــا   
الصناديــق االســتثمارية العقاريــة المدرجة 
فــي بورصــة البحرين بقيمة قدرهــا 13 ألًفا 
مــن   %  2.21 نســبته  مــا  أي  دينــار  و800 
القيمــة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة 

في حين بلغت الكمية 150 ألف وحدة.
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المنامة - بورصة البحرين

لندن - رويترز

أفــادت بيانــات الناقات ومصــدران بقطاع 
النفــط أن صــادرات إيران من الخام هبطت 
كثيــًرا فــي مايــو إلى نحــو 400 ألــف برميل 
المتحــدة  الواليــات  ــا، بعدمــا شــّددت  يوميًّ
القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. 
وأعــادت الواليات المتحــدة فرض عقوبات 
علــى إيــران فــي نوفمبــر، بعدمــا انســحبت 
مــن االتفــاق النــووي المبــرم فــي 2015 بين 
طهــران وســت قــوى عالمية. وبهــدف وقف 
مبيعــات إيــران مــن النفــط بالكامــل، أنهــت 
واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات 
الخــام  مســتوردي  لبعــض  منحتهــا  كانــت 

اإليرانــي.  ورغــم ذلــك، صدرت إيــران نحو 
ــا منــذ بدايــة الشــهر  400 ألــف برميــل يوميًّ
الحالــي، وفًقا لبيانات من رفينيتيف أيكون 
التدفقــات،  يتتبعــان  بالقطــاع  ومصدريــن 
 . أبريــل  وتيــرة  عــن نصــف  يقــل  مــا  وهــو 
ومعظــم هــذا الخام يتجــه إلى آســيا. وأدى 
المعــروض  تقلــص  إلــى  الصــادرات  هبــوط 
عــن  فضــاً  األســعار،  وتعزيــز  الســوق  فــي 
إيــران.  إيــرادات  فــي  الشــديد  االنخفــاض 
وتمثــل قلــة المعلومــات حول معــدل تدفق 
الشــحنات بالضبــط مشــكلة ألعضــاء أوبــك 
وحلفائهــا، المقــرر أن يجتمعــوا فــي يونيــو 

لتحديد سياسة إنتاج النفط.

صادرات إيران النفطية تهبط لـ 400 ألف برميل

19.5
مليون دينار
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تحديث

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )47810( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة أيه أند كيه ديناميك للتسويق واالعالن ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فيال نوفا ش.ش.و لمالكها عبدالعزيز باسل سعود الزامل

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/  محم���د خال���د س���عيد باعتب���اره المصف���ي القانون���ي لش���ركة أي���ه أند كيه 
دينامي���ك للتس���ويق واالع���ان ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة  
بموجب القيد رقم 103587، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���يد/  عبدالعزيز باس���ل س���عود الزامل باعتباره المصفي القانوني لش���ركة فيا 

نوفا ش.ش.و لمالكها عبدالعزيز باس���ل س���عود الزامل المسجلة الشخص الواحد 

محدودة  بموجب القيد رقم 103680، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ثري سركلز للتجارة ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 97772

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ثري س���ركلز للتجارة ذ.م.م المس���جلة على قيد 
رق���م 97775، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/  ياس���ر عيس���ى محم���د 

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

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39686692 )973+(
yawazzan@gmail.com :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصح���اب ش���ركة دار النجم للتج���ارة ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
93752، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري للفرع 3 من لش���ركة من ش���ركة الش���اهين 

الذهبي لالعاب واالدوات المنزلية 1 ذ.م.م
ALSHAHEEN ALDAHABI TOYS AND HOUSEHOLD 1 CO. W.L.L

الى محات شاهين ذ.م.م
SHAHEEN STORES W.L.L

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خال مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الش���اهين الذهب���ي لأللع���اب واألدوات المنزلي���ة ذ.م.م، 

المس���جلة بموجب القيد رقم 9-93752، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 

الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م الى محات شاهين ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الش���اهين الذهب���ي لأللع���اب واألدوات المنزلي���ة ذ.م.م، 

المس���جلة بموجب القيد رقم 93752-5، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 

الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م الى محات شاهين ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )72268( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
للفرع 3 لشركة دار النجم للتجارة ذ.م.م

القيد: 93752-3 

 تاريخ: 28/5/2019

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الش���اهين الذهب���ي لأللع���اب واألدوات المنزلي���ة ذ.م.م، 

المس���جلة بموجب القيد رقم 93752-7، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 

الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م الى محات شاهين ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019- 73869( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م

القيد: 7-93752 

 تاريخ: 29/5/2019

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الش���اهين الذهب���ي لأللع���اب واألدوات المنزلي���ة ذ.م.م، 

المس���جلة بموجب القيد رقم 4-93752، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 

الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م الى محات شاهين ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )72662( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م

القيد: 93752-4 

 تاريخ: 29/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م

القيد: 93752-9 

 تاريخ: 29/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة الشاهين الذهبي لأللعاب واألدوات المنزلية ذ.م.م

القيد: 93752-5 

 تاريخ: 29/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليه 
السادة الشركاء في شركة صيدلية ام الحصم ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
127574، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة بعد التنازل عنها إلى 
شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 5٫000 دينار، لتصبح مملوكة من محمود 

حمدي عز العرب ابراهيم عميره
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة صيدلية ام الحصم ش.ش.و

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خال مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى الشخص الواحد

القيد: 127574 

 تاريخ: 28/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -72719( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبدهللا علي سلمان

االسم التجاري الحالي: سماء روما للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: سماء روما للتجارة 

قيد رقم: 42-42226
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العراق يسلم أنقرة 
188 “طفال داعشيا”

قال متحدث قضائي، أمس األربعاء، إن 
العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفاًل تركيًا 
هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم 

داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي 
البلدين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

)يونيسف(. وقال القاضي عبد الستار 
بيرقدار إن “محكمة التحقيق المركزية 
المسؤولة عن ملف اإلرهاب والمتهمين 

األجانب سلمت الجانب التركي 188طفال 
خّلفهم داعش اإلرهابي في العراق”.

وأضاف أن بينهم “بالغون بنسبة قليلة” 
أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني 

وانتهت فترة عقوبتهم.
 ويمكن أن يحاسب األطفال في العراق 

على ارتكاب جرائم من سن التاسعة.

مخابرات ألمانيا تؤكد سعي طهران إلنتاج أسلحة الدمار الشامل

بولتون: سنرد بقوة على أي تهديد من إيران ووكالئها

أعلــن مستشــار األمــن القومــي األميركــي، جــون بولتــون، أن الســعودية واإلمــارات وأميركا متفقة بشــأن خطر امتالك إيران أســلحة نوويــة. وقال بولتون، في جلســة مع 
صحافيين بالسفارة األميركية في العاصمة اإلماراتية أبوظبي أمس األربعاء: “نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا”.

وتابع: “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة 
للــرد علــى أنشــطة إيــران ووكالئهــا في 
الخليــج”، مؤكــدًا أن بــالده ســترد بقوة 
علــى أي تهديد مــن إيران ووكالئها في 
“ســنحّمل  بولتــون:  المنطقــة. وأضــاف 
وقعــت  إذا  المســؤولية  القــدس  فيلــق 

هجمات”.

ألغام ايرانية وراء اعتداءات الفجيرة

وأشار بولتون إلى أنه “من شبه المؤكد 
علــى  الهجــوم  وراء  تقــف  إيــران  أن 
الســفن قبالة ســواحل اإلمــارات”، الفتا 
إلــى أنــه تمــت مهاجمــة الســفن األربــع 
شــبه  مــن  بحريــة  “ألغــام  باســتخدام 

المؤكد أنها من إيران”.
عهــد  ولــي  مــع  بولتــون  وســيلتقي 
أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وأيضا 
مــع نظيــره اإلماراتــي، الشــيخ طحنون 
الثنائيــة  العالقــات  لبحــث  زايــد،  بــن 

والتوتر في المنطقة.
إلــى  األميركــي  المســؤول  ووصــل 
اإلمــارات، ليــل الثالثــاء، لبحــث قضايا 

األمن في المنطقة.
وتأتــي زيارة بولتون فــي خضم التوتر 
مــع طهــران، وتتزامن مــع انعقاد 3 قمم 
فــي الســعودية اليــوم الخميــس وغــدا 

الجمعة لبحث أمن الخليج.

طهران وإنتاج أسلحة الدمار الشامل

بــأن  للمخابــرات األلمانيــة  أفــاد تقريــر 
برنامجهــا  لتوســيع  تســعى  إيــران 
العســكري المثير للجدل إلنتاج أســلحة 

الدمار الشامل.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” األميركية 
أنهــا حصلــت على وثيقة اســتخباراتية 
من مكتب والية بافاريا األلمانية، تعود 
لشــهر مايــو الحالــي، توضــح بالتفصيل 
الخطيــرة  اإليرانيــة  التســلح  أنشــطة 

العام الماضي.
لحمايــة  البافــاري  المكتــب  وكتــب 
“بلــد  إيــران  أن  تقريــره  فــي  الدســتور 
جهــودًا  تبــذل  بالمخاطــر،  محفــوف 
مــن  التقليديــة  ترســانتها  لتوســيع 
األسلحة إلنتاج أسلحة الدمار الشامل”.
األلمانيــة،  المخابــرات  لتقريــر  ووفقــًا 
بأنهــا  الشــامل  الدمــار  أســلحة  ُتعــّرف 
“تشــمل األســلحة الذريــة والبيولوجيــة 

والكيمياوية للدمار الشامل”.

مخططات سرية وأموال مشبوهة

ألمانيــا،  فــي  األميركــي  الســفير  قــال 
ريتشــارد غرينيــل، لقنــاة فوكــس نيوز: 
“نحــن نعرف أن النظام اإليراني يبحث 
عــن أمــوال لتمويــل أنشــطته الخبيثــة 
لــذا فمــن الضــروري أن تعمــل الواليــات 
معــا  األوروبيــون  وحلفاؤنــا  المتحــدة 
لمنــع هــذا النظــام مــن الحصــول علــى 

األموال”.
يســتخدمون  “ســوف  غرينيــل:  وتابــع 
مشــبوهة  وأمــوال  ســرية  مخططــات 
ألنهــم  متيقظيــن،  نكــون  أن  ويجــب 

مقيدون باألموال”.
البافاريــة  االســتخبارات  تقريــر  وذكــر 
أنــه “مــن أجــل الحصــول علــى المعرفة 
الالزمــة  والمكونــات  الضروريــة 
لألســلحة، تحــاول هــذه الــدول )إيران، 
كوريا الشــمالية( إقامة عالقات تجارية 
مــع شــركات فــي دول ذات تكنولوجيــا 

عالية مثل ألمانيا”.

 آلة لحام الشعاع اإللكتروني

كذلك منعت شــرطة الجمــارك الجنائية 
األلمانية في وقت ســابق نقل آلة لحام 
الشــعاع اإللكتروني إلى إيران، بحسب 
التقريــر المكون مــن 335 صفحة، الذي 
لفــت إلــى أن “اآللــة يمكن أن تســتخدم 

إلنتاج منصات اإلطالق الصاروخية”.
وتشــير المعلومــات إلــى أن “محــاوالت 
مكثفــة بذلــت إلخفــاء العميــل الفعلــي 
فــي إيــران حيــث تم اســتخدام شــركة 
فــي ماليزيــا، تتخــذ مــن بافاريــا مقــرًا 
بمحاولــة  مديرهــا  أديــن  والتــي  لهــا، 
بيــع آلــة اللحــام وانتهاك قانــون مراقبة 

الصادرات األلماني”.

ويأتي هذا التقرير بينما هددت  «
إيران مطلع الشهر الماضي تعليق 
التزاماتها النووية جزئيًا وباشرت 

بعدها بمضاعفة أنشطة التخصيب 
منخفض المستوى. كما منحت 
مهلة شهرين لألوروبيين للعمل 

على االلتفاف على العقوبات 
األميركية والتبادل التجاري مع 

طهران إلنقاذ اقتصادها وهددت 
بالخروج من االتفاق النووي كليًا 

إذا تمت إحالة الملف لمجلس األمن 
الدولي.

عواصم ـ وكاالت

بغداد - أ ف ب

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله جون بولتون

لندن ـ أ ف بواشنطن ـ وكاالتالقاهرة ـ وكاالت

أكــد الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، أمــس األربعــاء، أن “الحــرب ضــد 
اإلرهــاب لــم تنتــه ولــن تنتهــي قبــل أن نســترجع حــق كل شــهيد مات فــداًء ألجل 

الوطن”.

وحيا السيسي في تغريدات على حسابه في تويتر، “رجال مصر البواسل الذين كانوا دائمًا 
ل له نفسه إرهاب المصريين”. صقورًا تنقض على كل من ُتسوِّ

ومســاء الثالثــاء، أعلنــت قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي بقيادة المشــير خليفة حفتــر، أّنها 
ســّلمت القاهــرة القيــادي اإلرهابــي هشــام العشــماوي، أحــد أبــرز المطلوبيــن بتهــم تنفيــذ 
اعتداءات إرهابية، وذلك خالل زيارة قام بها إلى بنغازي رئيس المخابرات المصرية اللواء 

عباس كامل.
والعشماوي الذي كان ضابطًا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا في 2012 
اعتقلتــه قــوات الجيــش الوطني الليبي في 8 أكتوبر الفائت في درنة )شــرق( خالل المعارك 

التي خاضتها لدحر المجموعات اإلرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.
وقــال مكتــب حفتر في بيان صحفي، إّن المشــير حفتر التقى فــي بنغازي اللواء كامل، وتّم 
إثــر االجتمــاع “تســليم اإلرهابــي هشــام العشــماوي الــذي تــرّأس أحــد التنظيمــات اإلرهابية 

بمدينة درنة ونّفذ عددًا من العمليات اإلرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر” .

وعشماوي مطلوب للقضاء المصري بتهم تنفيذ “أعمال  «
إرهابية” واالنتماء إلى جماعة إرهابية هي “أنصار بيت المقدس”، 

وهو يعّد من أبرز المّتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية 
السابق اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.

أفادت وسائل اإلعالم أن الشرطة العسكرية الروسية نفذت األسبوع الماضي 
غارة ضد رجال الميليشيات المدعومين من إيران المتمركزين في مطار حلب 

الدولي في سوريا، بحسب موقع “صوت أميركا”.

أسفرت مداهمة الشرطة العسكرية الروسية عن القبض على العديد من قادة الميليشيات 
اإليرانيــة، فيمــا يعتبــر آخــر حلقــة مــن حلقات التوتــر بين القــوات اإليرانية والروســية في 

سوريا.
ومنذ بداية الحرب األهلية في ســوريا في عام 2011، عمدت روســيا وإيران إلى التواجد 
عســكريًا بشــكل قوي في سوريا لدعم القوات الموالية لنظام الرئيس بشار األسد. ونشرت 
إيران منذ ذلك الحين اآلالف من أفراد الحرس الثوري اإلســالمي والميليشــيات الشــيعية 
المتحالفة معها في ســوريا، في حين أن روســيا دخلت رســميًا النزاع الســوري في ســبتمبر 
2015 لمساعدة نظام األسد. ولكن مع تراجع المواجهات المسلحة واستعادة قوات النظام 
الســوري معظــم األراضــي، التــي كانت تســيطر عليهــا قــوات المعارضة المســلحة، يبدو أن 

روسيا وإيران تتنافسان على النفوذ في البلد الذي مزقته الحرب.
ويقول المحللون إن الحرب المطولة في سوريا أحدثت صدعًا بسيطًا بين الحليفين.

وقال فيليب سميث، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق  «
األدنى، الذي يتابع عن كثب الميليشيات التي تدعمها إيران في 

سوريا: “إن هناك توترات واضحة قائمة بين روسيا وإيران داخل 
سوريا”.

أعلنت قاضية بريطانية أمس األربعاء أنه يتعين على بوريس جونسون المرشح 
األوفــر حظا لشــغل منصب رئيس الــوزراء البريطاني، المثــول أمام محكمة للرد 

على مزاعم حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست في العام 2016.

وقالــت القاضيــة مارغوت كوليمان في قرار مكتوب أّن جونســون، وزير الخارجية الســابق، 
سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خالل حملة بريكست. 
والقضيــة متعلقــة بتصريحاتــه بــأن بريطانيــا تدفــع 350 مليــون جنيــه )440 مليــون دوالر( 
اسبوعيا لالتحاد االوروبي. وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى االتحاد األوروبي 

واحدا من أكبر القضايا في استفتاء 2016.
ويأتــي القــرار بعــد جلســة اســتماع فــي محكمــة ويستمنســتر فــي لنــدن حيث قــدم محامو 
رجــل األعمــال ماركــوس بال، الذي قام بحملة تمويل جماعي لرفع القضية، طلبا الســتدعاء 
جونســون للمثــول أمام المحكمــة. وقالت القاضية كوليمان إّن “المزاعم التي قدمت تشــكل 
اتهامــات غيــر مثبتــة ولــم اتوصــل ألي نتائــج او حقائق منهــا”. لكّنها تابعت “بعد دراســة كل 

العوامل ذات الصلة، ارتأيت أن هذه قضية كافية إلصدار االستدعاءات”.
وفي إشارة إلى جونسون بأنه “المتهم المقترح”، قالت كولمان إنه سيطلب منه المثول أمام 

جلسة أولية يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى محاكمة.

يعتبر جونسون األوفر حظا من بين 11 مرشحا يتنافسون  «
على خالفة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين 

وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

جونسون أمام القضاء بسبب “أكاذيب الخروج”ازدياد التوتر بين روسيا وإيران في سورياالسيسي: الحرب ضد اإلرهاب لم تنته
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عمان ـ رويترز

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أفــاد بيــان صــادر عــن الديــوان الملكي 
الهاشــمي بــأن العاهــل األردنــي الملــك 
عبــد هللا أبلــغ جاريد كوشــنر مستشــار 
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
أمــس األربعــاء بــأن ”الســالم الشــامل 
لــن  األوســط  الشــرق  فــي  والدائــم“ 
يتحقــق إال بإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
األبيــض  البيــت  فــي  مســؤول  وقــال 

فــي  عمــان  وصــل  الــذي  كوشــنر،  إن 
وقــت ســابق، يقود وفــدا أميركيــا إلى 
الشــرق األوســط هــذا األســبوع ســعيا 
لحشــد الدعــم إلقامــة ورشــة عمل في 
مســاعدة  إلــى  تهــدف  يونيــو  أواخــر 
الفلسطينيين. وبدأ كوشنير على رأس 
وفد رفيع جولة شــملت الرباط وعمان 
ومــن ثــم القــدس لبحث خطة الســالم 

األميركية.

فــي دليــل جديد علــى عمــق تدخلها في 
الشــأن الليبي، وثق مقطع فيديو ضباطا 
أتراكا يدربون ميليشيات طرابلس على 

أسلحة مهربة من أنقرة.
ونشــر الجيــش الوطنــي الليبــي شــريط 
يدربــون  أتــراكا  ضباطــا  يظهــر  فيديــو 
علــى  ميليشــيات طرابلــس  مــن  أفــرادا 
كيفيــة اســتخدام اآلليــات التــي وصلت 

من تركيا عبر ميناء طرابلس.
الشــريط  إن  إعالميــة  تقاريــر  وقالــت 

المصــور تــم العثور عليــه في هاتف أحد 
عليهــم  المقبــوض  الميليشــيات  عناصــر 

خالل معارك طرابلس.
ووفقــا للجيــش الليبــي فقــد وصــل عدد 
لتكويــن  التركــي  الجيــش  ضبــاط  مــن 
لتدريــب  عســكرية  عمليــات  غرفــة 
والجماعــات  المســلحة  المليشــيات 
اإلرهابيــة القادمــة مــن خــارج ليبيــا عبر 
تركيا على المدرعات واألســلحة المهربة 

من أنقرة.

العاهل األردني: ال سالم إال بإقامة دولة فلسطينية

ضباط أتراك يدربون ميليشيات طرابلس

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

احتجبــت الصحــف الورقيــة في الســودان، أمس األربعاء، لفشــلها فــي الصدور نتيجة إضــراب نفذه العاملون فــي المطابع، ضمن 
اإلضراب الذي دعت له قوى إعالن الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البالد.

وفشــلت الصحــف الورقيــة فــي الصــدور فــي 
ثانــي أيــام اإلضــراب الــذي تقــوده المعارضــة، 
االنتقالــي  العســكري  المجلــس  علــى  للضغــط 

بتسليم السلطة إلى مدنيين.
ولتكثيــف الضغــط علــى المجلــس العســكري، 
الــذي تولــى الســلطة عقــب اإلطاحــة بالرئيــس 
عمر البشير، دعا تحالف الحرية والتغيير الذي 
يقــود االحتجاجــات إلــى إضــراب عــن العمــل 

يومي 28 و29 مايو الجاري.
وينتظر مئات المســافرين خارج  الميناء البري 
تنقــل  التــي  الرئيســية(  المواصــالت  )محطــة 
الــركاب بين الخرطــوم ومناطق البالد األخرى، 
نتيجــة إضراب موظفي المحطــة لليوم الثاني 

على التوالي.
مــن جانبهم، أبدى عدد من العاملين في مجال 
المحــدود،  الدخــل  ذات  المهــن  وبعــض  النقــل 
أنــه “جــاء  مــن اإلضــراب، معتبريــن  تذمرهــم 

مداخيلهــم  علــى  ويؤثــر  ســيئ،  توقيــت  فــي 
المحدودة”.

قــد  والتغييــر،  الحريــة  إعــالن  قــوى  وكانــت 
قالــت مســاء الثالثاء، إن نســب المشــاركة في 
والخاصــة  العموميــة  بالمؤسســات  اإلضــراب 

االســتراتيجية )الكهربــاء والمــاء واالتصــاالت 
والشحن البحري في ميناء بورتسودان ومطار 
الخرطــوم (، إضافــة إلــى قطاعــات الخدمــات 
والمعلميــن،  والمستشــفيات  كالصيدليــات 

تراوحت بين 80 و100 في المائة.

بعــد اســتكمال التعزيــزات واالســتعدادات، أعلنــت القــوات المشــتركة والمقاومــة الجنوبيــة إطــالق عملية عســكرية كبرى شــمال 
محافظة الضالع تحت اسم “صمود الجبال”، وذلك لتطهير المناطق الوسطى في البالد من المليشيات الحوثية الموالية إليران.

وأكدت القوات المشاركة، أن هذه الخطوة 
تأتي تحت إشراف كامل للتحالف العربي، 
الذي يساند ويدعم القوات المشتركة بكل 

ما تتطلبه التطورات الميدانية.
وكان التحالــف العربي لدعم الشــرعية في 
اليمــن قد أعلن، أمــس األربعاء، بدء عملية 
نوعيــة في محافظة الضالع، وســط اليمن، 
لميليشــيات  عســكرية  مواقــع  تســتهدف 
التحالــف  دعــا  كمــا  اإليرانيــة.  الحوثــي 
العربــي المدنيين فــي محافظة الضالع إلى 
عــدم االقتــراب مــن المواقــع المســتهدفة. 
العمليــة  نجــاح  بعــد  التطــور  هــذا  ويأتــي 
العســكرية المعروفــة باســم “قطــع النفس”، 
فــي تحقيــق أهدافهــا بشــكل كامــل وفــي 
وقت قياسي. وكانت قوات الحزام األمني 
فــي محافظــة الضالع، قــد أعلنت في وقت 
ســابق من شــهر مايــو الجاري، عــن انطالق 

عمليــة “ قطــع النفس” لدحــر الحوثيين من 
المناطــق الواقعــة شــمالي الضالع. وحققت 
القــوات المشــتركة انتصــارات كبيرة خالل 
جبهــات  فــي  الماضيــة  القليلــة  األســابيع 

شــمالي محافظة الضالع، حيث تمكنت من 
كســر تقدم المليشيات وكبدتها خسائر في 
األرواح والمعــدات، وتمكنــت مــن تحريــر 
مساحات واسعة من الميليشيات الحوثية.

صورة أرشيفية لصحف في السودان

عناصر من ميليشيات الحوثي اإليرانية

مئــات المســافرين “عالقون” لليــوم الثاني علــى التوالي تهدف إلى تطهير المناطق الوسطى من المليشيات الحوثية
اإلضراب يحجب الصحف السودانية “صمود الجبال”.. عملية لتحرير الضالع
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إن سبب الحقد العنصري للطورانيين أحفاد القوقازيين الوثنيين، أو من يسمون أنفسهم 
بالعثمانييــن الجدد علينا كعرب مســلمين حتــى هذه اللحظة، منذ أن كانوا قبائل قوقازية 
وثنيــة، مــرورا بفضــل العرب المســلمين عليهم بإدخالهم اإلســام وجعلهم شــعبا متحضرا 
وانتهــاء بعصرنــا الحالــي، ال عاقة له باألســباب الثاثة الخاصة بكره لقطــاء العرق الذين 
يســمون أنفســهم اآلن بالفــرس وثــورة الخمينــي، حيــث إن حقدهــم علينا جراء إســقاطنا 
امبراطوريتهم المجوسية، وحقدهم علينا كعرب مسلمين عندما جعلناهم يكتبون لغتهم 
الفارسية باللغة العربية، وجعلناهم أتباعا لغويين لنا كعرب مسلمين، وأخيرا كون الرسول 
الكريم أشــرف البشــر وهو منا نحن العرب المســلمون، هذه األسباب ال تنطبق على أسباب 
حقــد القوقازييــن الوثنييــن وأحفادهم علينــا اآلن، والذين يحلمون بــأن يعيدوا االحتال 

العثماني القذر إلى أراضي العالم العربي المسلم.
لكن السبب الثالث المتعلق بأن النبي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم عربي، فمن البديهي 
أن تكــون نظــرة الطورانييــن العنصرييــن، هــي نفســها نظــرة أبنــاء عمومتهم الكســرويين 
الفــرس، والذيــن هم في الواقع لقطاء ومشــردون جمعهم إســماعيل الصفــوي من القوقاز 
ومنغوليا والباد المجاورة، وغرس فيهم فتات الهوية المجوسية التي قضى عليها العرب 
المسلمون، إليجاد شعب غير عربي يدين له بالوالء خدمة لدولته الصفوية، فبعد أن وحد 
العرب المسلمون األعراق القوقازية الوثنية وتم إدخالها اإلسام، وبعد أن خدم أبناء هذا 
الخليط كجنود بالدولة العباسية، بدأ الحقد والحسد يمأل قلوب بعض أبناء هذا الخليط، 
وزيــن لهــم الشــيطان بــأن خليطهــم الطورانــي يجــب أن يحمــل رايــة اإلســام مــن العرب 
المســلمين، والســبب فــي ذلــك أن كل عــرق يدعي حمل لواء اإلســام، فإن الناس ســتنظر 

إليه على أنه مسلم وتتجاهل عرقه. وهذا ما أراده هؤالء الطورانيون العنصريون.
فاالنقــاب علــى العــرب المســلمين، ســيجعل العــرب المســلمين أتباعــا لهــذا الخليــط الذي 
ســمى نفســه الحقــا بالدولــة العثمانيــة، لكي يبدأ تاريخا جديدا ينســى فيــه الناس من هم 

العثمانيون باألصل.

وعندما وقع االحتال العثماني، ارتكبوا المجازر والمذابح ضد أبناء هذا الشعب  «
العربي المسلم، بحجة الخروج على طاعة ساطينهم، وجمدوا على صدر هذا 

الشعب العربي المسلم ومنعوا عنه كل شعلة تطور وازدهار وتقدم، وفقدت اإلنسانية 
بسبب هذا االحتال الطوراني ظهور علماء عرب في كل المجاالت، كما كان يفعل 

العرب المسلمون بتقديم كل ما هو خير لإلنسانية قبل االحتال الطوراني القذر.

الشعوبيون الجدد... عرقية قوقازية وثنية

opinions
@albiladpress.com

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 
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البابطين الثقافية 

والعمل من أجل غد مشرق 
لإلنسانية

تلعب مؤسســة عبدالعزيز ســعود البابطين الثقافية دورا طليعيا رائدا في تعزيز 
دور الثقافــة والفكــر فــي المجتمــع وكل مجــاالت اإلبــداع، وربطــت عبــر مختلــف 
البرامــج والــدورات والملتقيات بين الشــرق والغرب، حيث يتــم فيها الحوار بين 
الدارســين والمبدعين، وتعمل على إقامة الجســور بين ثقافتنا وثقافات مختلفة 
بغايــة نبيلــة هدفهــا نهضة اإلنســان وتقدمــه، وال عجب أن يكون عنــوان منتداها 
العالمــي الــذي ســتقيمه فــي محكمة العــدل الدولية باهــاي في 13 الشــهر القادم 
“ثقافة الســام”، حيث ســتتم مناقشة موضوع “أمن أجيال المستقبل”، عبر طرح 

حلول مقترحة لهذه اإلشكالية من خال 17 منهجًا.
رئيــس المؤسســة الشــاعر واألديــب ورجــل األعمــال الكويتــي عبدالعزيــز ســعود 
البابطيــن قــال عــن هذا المؤتمر العالمــي )إن الخبراء الذين وضعــوا هذه المناهج 
أخذوا بعين االعتبار مراحل االســتيعاب الذهني منذ الطفولة وصوالً إلى مرحلة 
الشباب، وهي المراحل التي يكون فيها اإلنسان في حالة التلقي العقلي والتشّكل 
الفكري، وبالتالي ســتجد المؤسســات التربوية والتعليمية في هذه المناهج مادة 
تتناســب وكل مرحلة عمرية بســهولة وعمق في آن واحد، وتسعى المؤسسة من 
خال هذه المناهج إلى تتبع فكرة الســام منذ نشــأة بذرتها في الحضانة وصوالً 

الســتمرار نموها في المراحل االبتدائية والمتوســطة، ولغاية اكتمال نضجها في 
المراحــل الجامعيــة، بحيــث تصبــح مؤهلة لطرح ثمار الســام داخــل متلقي هذه 
المناهــج أوالً ثــم في ما ينشــره هــذا المتلقي من أطروحات عن الســام كضرورة 
حتمية إلنقاذ البشــرية من ويات الحروب، لتصبح فكرة الســام منهجًا وليســت 

مجرد أمنيات(.

إننا أمام مشروع عربي عالمي فريد من نوعه سيساهم في إنماء التراث  «
البشري ومستقبل حضارة اإلنسان، وتقديم كل ما من شأنه تطوير 

ثقافة السالم وترسيخ جذور األخوة والمحبة بين الشعوب، فعلى مدى 
سنوات الزمت هذه المؤسسة وحضرت معظم دوراتها وكانت تصب 

جميعها من أجل غد مشرق لإلنسانية ومصلحتها، والشك أن “المنتدى 
العالمي لثقافة السالم” والذي يعقد في مرحلة جد حاسمة وحساسة 

من تاريخ اإلنسانية، سينطلق بخطوات فسيحة وآفاق أرحب في خدمة 
اإلنسان وإغناء ثقافة السالم في هذا العصر الذي يتطلب منا تضافر 
الجهود من أجل القضاء على المصطلحات الضالة واألفكار المبلبلة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

 مجلس التعاون...
 األصالة والشموخ

ثمانيــة وثاثــون عاما على تأســيس مجلــس التعاون ألقطار الخليــج العربي، 
وتبقــى األهــداف مــن قبــل القــادة المؤسســين، حيــث حققــت هــذه األهــداف 
التنمية ومتنت العاقات بين األعضاء، واســتطاع القادة من الملوك واألمراء 
أن يحافظــوا علــى قــوة هــذه العاقــة وأصالتهــا، وتحققت أهداف التأســيس 
السياســية واالقتصادية واالجتماعية، ومــازال هناك بعضها، كالنقد الخليجي 
وتوحيد جواز الســفر وصوال إلى االتحاد الخليجي الذي ينتظره الجميع منذ 

تأسيس المجلس. 
إن مــا يجمــع قــادة أقطــار الخليــج العربــي وأبنــاءه أكثــر مــن بنــود وأهــداف 
المشــترك  العربــي  والمصيــر  والنســب  القربــى  أواصــر  واتفاقيــات، تجمعهــم 
والتاريــخ والديــن واللغــة العربيــة، إذ كان تأســيس المجلس ضرورة أساســية 
ألقطــاره لتوحيدهــا وتحصينهــا ضــد التهديــدات والمخاطر اإلقليميــة بعد أن 
بــات العالــم يعيــش عصــر التكتــات والتجمعــات، وبعد هــذه األعــوام مازالت 
أقطــار مجلــس التعاون تتعــرض إلى هجمات وتهديــدات، خصوصا من إيران 

وميليشيات اإلرهاب التي تحاول االنقضاض على مفاصل هذه األقطار.
لم تكن طهران راضية عن تأسيس مجلس التعاون وخصوصا عضوية مملكة 
البحريــن، فحاربــت ذلــك كثيــًرا، وحانــت فرصتهــا فــي أحــداث الربيــع العربي 

باختــراق األمــن العربي في ســوريا واليمــن بعد لبنان والعــراق، ومدت ذراعها 
الحوثي في اليمن ليغتصب الســلطة ويكون أداتها في تنفيذ مخططاتها في 
الخليج العربي، إال أن ملحمة الحزم والعزم بقيادة المملكة العربية السعودية 
أفشــلت هذه المخططات التي ينفذها الحوثيون بتوجيه من طهران. وتعمل 
طهــران جاهــدة في التاعب باألحداث والعمل على تصعيدها لصالح أهدافها 
ومطامعهــا التوســعية، ومــن أجــل هــدم كل المكاســب التــي حققهــا مجلــس 
التعاون وتهديد أمنه ووجوده العربي، والعمل ضد مصالح شعبه العربي الذي 
يثــق بقــادة أقطــاره ويقف ُمعتــًزا خلفهــم، رافًضــا التدخات اإليرانيــة، وأنهم 
ومع قياداتهم الخليجية ٌيشــكلون جبهة خليجية عربية لصد هذه التدخات 

بحزٍم وعزم.

سيبقى المجلس ُمتماسكا بأهدافه ُمعتًزا بعروبته، شامًخا بمكاسبه  «
رافًضا شل حركته، فقد نشأ في ظل توافق خليجي عربي يجمع أقطاره 

وُيوِحد قدراتهم، ُمستمًرا في تحقيق المكاسب لمواطنيه السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية من أجل الحفاظ على أمن الخليج 

العربي واستقراره.

عبدعلي الغسرة

30 مايو 2019 الخميس
25 رمضان 1440

 الريكا... 
ال أراكم اهلل مكروهًا

أســتفيد مــن تعليــق الصديق الشــاعر كريم رضي فــي الموضوع الــذي أثارته 
الدكتورة شــريفة ســوار قبل أشــهر قائــل عن القصة التي ُعرفــت اختصارًا بـ 
“مدرســة مدينــة حمــد”، وذلــك عندما اســتنكرت جهات رســمية عديدة القول 
وليــس الفعــل، أي اســتنكرت خــروج القصــة علــى هــذا النحو وليســت القصة 
نفســها، والتــي انتهــت لجنــة التحقيــق فيهــا إلــى أنها حادثــة فرديــة ومنعزلة 

وليست “ظاهرة”.
وقد نتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة، لكن قرار وزيرة الصحة فائقة الصالح 
التي كشــفت عن ضوابط جديدة ومشــددة ســيتم وضعها بشــأن آلية صرف 
مجموعــة مــن األدويــة التــي تحتــوي علــى الــدواء المعــروف باســم “الريكا”، 
مشيرة إلى أن الضوابط واالشتراطات ستصدر في قرار وزاري وستنشر في 
الجريدة الرسمية، هذا يعني أنه مهما يكن من انتقاد إلى الدكتورة سوار في 
تصرفها إن كان قانونيًا أم ال، وإن كان ما قامت به تشهيرًا أم ال، ومع الحرص 
على توخي الحذر في النشر من أن ينال من اآلخرين من دون أدلة؛ فها هي 
ذي تنجح في أولى المحطات وهي إثارة مسألة الدواء الذي يستعمل بشكل 

غير الموصوف له للعاج لينقلب إلى سّم زعاف.
المــواد المخــدرة  الثانــي، وهــو موضــوع “االّدعــاء” بانتشــار  أمــا الموضــوع 

بيــن صفــوف الطلبــة، فــإن هذا االدعــاء قديم جدًا، ويشــمل المــدارس العامة 
والخاصــة، ويشــمل أبنــاء الفقــراء واألغنيــاء، والشــاطر والكســان، لكن بين 
القــول الُمرســل، والحقائــق الدامغــة هنــاك بــون شاســع، وجهد كبيــر يجب أن 
ُيبــذل، وفــرق عمــل تعمــل فــي الســر والعلــن، تتقّصــى الحقائــق، وتســتنطق 
الطلبــة، وتصغــي إليهم بشــكل عميق لمعرفــة دقائق األمور التــي تدور بينهم 
بينمــا الراشــدون فــي طمأنينتهم الزائفــة يرفلون. ففي الســابق كان الحديث 
عــن أجيــال تفصلهــم الســنوات الطــوال، بينمــا اليــوم األجيال تتحــدد بتطور 
وســائل االتصــاالت، وهذا ما يخلق الفــارق الزمني والتقني بين أجيال اليوم، 
ويفــارق بينهــم، ويعــزز من االنعزال، وفي العزلة وعــدم القدرة على االندماج 
الطبيعي مع المجتمع يحدث كل ما يمكن أن ُيتخيل، وما ال يخطر على قلب 

بشر.

ليس من المفيد أن نّدعي أننا مجتمع من المالئكة، وال يعيب  «
اليوم أّي مجتمع أن يسعى إلى عالج عالته، والعالج ال يأتي إال من 

التشخيص العلمي الصحيح والدقيق... وهذا ما سيكون مدار الحديث 
في مقال مقبل.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

آخر ما يتوقعه اآلباء، أن من أفنوا ّجل ســنوات أعمارهم في تربيتهم، وكســوتهم، 
ورعايتهــم، وتدريســهم، والســهر عليهــم وعيادتهــم فــي مرضهــم ولنقلهــا باختصار، 
مــن تولــوا جميــع شــؤون حياتهــم منــذ صرختهــم األولى فــي الحياة حتى اشــتدت 
ســواعدهم، أن يقفــوا أمامهــم فــي المحاكــم! يطالبونهــم بمــا ليــس لهــم بــه حــق، 
يطالبونهــم بكدهــم، وســعيهم و”شــقاهم” وكأنهــم هــم مــن تســاقط عــرق جبينهــم، 
مواصلين نهارهم بليلهم في العمل، ال ذاك أو تلك، اللذين لم يجدا النوم وال الراحة 
وهما يفكران كيف ســيطعمانهم، وكيف ســيوفران لهم الحياة الكريمة التي ُتغنيهم 

عن كل ما يدفعهم للتعب.
آباء، وجدوا أنفسهم وهم في أرذل العمر ُيساقون بكراسيهم المتحركة في ردهات 
وأروقــة المحاكــم، وخصمهــم فلــذات أكبادهــم! منهــم مــن يقذفهم بالعتــه والجنون، 
وآخرون يّدعون أنهم شــاخوا فخرفوا، فباتوا غير أهل للتصرف بأموالهم، مطالبين 
بالحجر عليهم ومنعهم من التصرف بما يملكون، وكل ذلك من أجل االستحواذ على 
آخر دينار يمكن أن يكون في جيوبهم، ُمخلفين حسرات وزفرات في صدور آبائهم.  
أي عقــوق هــذا، وأي قلــوب تلك التي ال ترق لمن قدمــوا كل ما يملكون، ولو تمكنوا 
لقدمــوا أعمارهــم لهــم، وكأنهم لعمري يســتعجلون موتهــم ليرثوهم، أو كمــا لو أنهم 
ملوا انتظار أجلهم فتزاحموا على أبواب المحاكم القتســام ميراث من ال يزال هللا 

يرزقهم ويهبهم الحياة. 
أن تجــد شــيخًا يبكــي حرقــة علــى ابــن لــه ظلمــه، وأهــان كبــر ســنه بجرجرتــه فــي 
المحاكم، ليس أمرا هينا، بل األدهى أن ُتصدم بأنه رغم ما يراه من جحود ونكران 
يبكــي ال بمــا حــل عليه مــن مصيبة، بل خوفًا على أبنائه من نــار يجدها لن ترحمهم 

في آخرتهم. 
أقولهــا صراحــة لــكل األبنــاء، ليس لكم حق في أي فلس أو دينــار جاء بعرق وتعب 
آبائكــم، إن أغدقــوا عليكــم بهــا مــن أنفســهم، وبرضاهــم، فحــال عليكــم، وتمتعــوا 
بمــا حباكــم هللا ووالديكــم بــه، أما فــي غير ذلك فليــس من حقكــم أن تنتزعوا هذه 
األمــوال مــن آبائكــم انتزاعــًا، فهــي ليســت أموالكم وال مــن حقكم أن تحددوا ُســبل 

صرفها، فذاك تعبهم، ورزقهم الذي سعوا ألجله فأكرمهم هللا به.

ياسمينة: هي سنوات معدودات، وسيفعل بكم أبناؤكم ما فعلتموه بآبائكم. «

آباء في المحاكم!

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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بلــغ فريقــا الهــال وعبدالرحمــن اللظــي 
المرحــوم  لبطولــة  النهائيــة  المبــاراة 
عبدالرحمــن اللظــي األولــى لكــرة القــدم 
والتــي تقام منافســاتها علــى صالة مركز 

شباب القادسية.
وجــاء ذلــك بعدما اكتســح فريــق الهال 

قبــل  الــدور  موقعــة  فــي  النيــل  نظيــره 
النهائــي والــذي أقيم مســاء أمــس األول 
تمكــن  فيمــا   ،)2/10( بنتيجــة  الثاثــاء 
فريــق المرحــوم عبدالرحمــن اللظــي من 
هزيمة الســلمانية بنتيجــة )5/8(، ليحجز 
فــي  مقعديهمــا  واللظــي  الهــال  فريقــا 
المبــاراة النهائيــة لهــذه البطولــة والــذي 
يونيــو   2 الموافــق  األحــد  يــوم  ســيقام 

2019 في تمام الساعة 9.30 مساًء على 
صالة مركز شباب القادسية.

النهائــي  نصــف  الــدور  مباراتــي  وعقــب 
كرمــت اللجنة الفنية لبطولة عبدالرحمن 
اللظــي بعــض نجــوم الفــرق وذلــك عطفًا 
علــى مــا قدموه الاعبين مــع فرقهم في 
هــذه البطولــة عمومًا ووصولهــم لألدوار 

النهائية خصوصًا.

الهالل واللظي يتأهالن للمباراة النهائية

بقــوة  العــودة  إلــى  النصــر  فريــق  يســعى 
فــي الموســم القــادم والســير علــى طريــق 

المنافسة الستعادة أمجاده وتاريخه.
ووفًقا لمصادر “الباد ســبورت” فإن النصر 
أجــل  مــن  ومفاوضــات  بتحــركات  يقــوم 
ومــن  الســابقين  العبيــه  بعــض  اســتعادة 
المتــروك  حســين  األلعــاب  صانــع  بينهــم 
والعب االرتكاز حسن ضاحي اللذين مّثا 

النجمة في الموسم الماضي.
وكان النصــر حقــق المركــز الســادس فــي 
األولــى  الدرجــة  لــدوري  العــام  الترتيــب 
خلــف عالــي الــذي حقــق المركــز الخامــس 
يليــق  المنصــرم، وهــو مركــز ال  بالموســم 
بتاريخ وســمعة نادي النصر على مســتوى 
لعبــة الكــرة الطائــرة لكونــه أحــد أقطابهــا 
البارزين وأحد األندية التي خرجت نخبة 
مــن أبرز الاعبيــن الذين مثلوا المنتخبات 

الوطنية.
 ويبــدو أن االتفــاق الشــفهي الــذي توّصل 

إليه نادي النصر مع المدرب الوطني حسن 
علــي قضــى بأهميــة عــودة بعــض العبــي 
النادي الســابقين لتدعيــم صفوف الكتيبة 
والمتــروك  بينهــم ضاحــي  ومــن  الزرقــاء 
نظــًرا لحاجــة الفريــق إلــى مجموعــة مــن 
بعناصــر  االحتفــاظ  مــع  الخبــرة  العبــي 
الشــباب واســتقطاب بعض الاعبين وفق 

اإلمكانات المادية المتاحة.
 ولم يعلن ضاحي والمتروك عن وجهتهما 
القادمة، حيث إن العقد المبرم مع النجمة 

فــي الموســم الماضي كان لمــدة عام قابل 
للتجديــد، وإذا ما ترك االثنان الفريق فإنه 
ســيتعرض لضربــة جديــدة بعدمــا انتقــل 
منه حســين مهدي الجشــي وعماد ســلمان 

إلى النادي األهلي.
عــدم  عــن  أعلنــت  النصــر  إدارة  أن  يذكــر 
التجديد للمدرب التونســي فوزي الهواري 
علــي  الوطنــي حســن  مــع  اتفــاق  وهنــاك 
لقيــادة الفريــق لــم يكشــف عــن تفاصيلــه 

الرسمية حتى اآلن.

حسن ضاحي حسين المتروك

ــروك وضــاحــي ــت ــادة م ــع ــت ــة الس ــراوي ــص تــحــركــات ن
لتدعيم صفوف الكتيبة الزرقاء والمنافسة

اللجنة اإلعالمية

المحــرق  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد 
الشــيخ أحمــد بن علي بن عبــدهللا ال خليفة 
بالــدور الكبير والمتميــز الذي يقوم به رئيس 
االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ 
عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة فــي 
قيــادة لعبة كرة الســلة البحرينيــة نحو مزيد 
الفنــي  األداء  مســتوى  علــى  التطــور  مــن 
للعبــة، وذلــك مــن خــال الخطــط  واإلداري 
واالســتراتيجيات والمبــادرات التــي يحرص 
عليها سموه منذ توليه رئاسة االتحاد، حيث 
مســتوى  علــى  نوعيــة  نقلــة  ســموه  أحــدث 
المســابقات والمنتخبــات الوطنيــة من خال 

منظومة إدارية متكاملة.
 وأكد رئيس نادي المحرق أن الزيارات التي 
يقوم بها سموه لألندية األعضاء في االتحاد 
تؤكد نهج ســموه في الحرص على الزيارات 
الميدانيــة وتبــادل اآلراء مع المســئولين في 
األنديــة فــي كل مــا يخــص لعبــة كــرة الســلة 
األنديــة  تواجــه  التــي  الصعوبــات  وتلمــس 

االرتقــاء  أجــل  مــن  تذليلهــا  علــى  والعمــل 
باللعبة.

 وثّمــن رئيــس نــادي المحــرق مبــادرة ســمو 
الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة ال خليفة 
ــا للمســاهمة  بدعمــه الشــخصي لألنديــة ماديًّ
فــي تلبيــة احتياجــات لعبــة كــرة الســلة فــي 
األنديــة األعضــاء باالتحــاد، وكذلــك الدعــم 
توفيــر  علــى  الحــرص  خــال  مــن  العينــي 
مابــس رياضية للفريــق األول وفرق الفئات 
الســنية للعبة، مؤكًدا أن هــذه اللفتة الكريمة 

مــن ســموه هي مبــادرة مــن مبادرات ســموه 
العديدة في دعم األندية. 

  كمــا أشــاد رئيــس نــادي المحــرق بحــرص 
ســمو رئيس االتحاد على مســاعدة الاعبين 
فــي تحصيلهــم الدراســي مــن خــال برنامج 
لاعبــي  الدراســية  والمنــح  للبعثــات  ســموه 
الوطنيــة  واألنديــة  الوطنيــة  المنتخبــات 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  تحــت  المنضويــة 
الســلة، وهــي مبــادرة غيــر مســبوقة وتأكــد 
حرص ســموه على مســتقبل هؤالء الاعبين 
مــن الناحيــة التعليميــة إلــى جانــب كونهــم 
العبيــن يمارســون اللعبــة وهــو مــا يعطيهــم 
وتشــريف  العطــاء  لتقديــم  القــوي  الدافــع 

مملكة البحرين في المحافل الرياضية. 
واختتــم رئيس نــادي المحرق تصريحه على 
ا لكافة  أن النــادي ســوف يظــل داعًمــا رئيســيًّ
الخطــط والبرامــج واألنشــطة التــي ينفذهــا 
االتحــاد البحريني لكرة الســلة برئاســة ســمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة ال خليفة.

أحمد بن علي

السلة اتــحــاد  لخطط  ــا  ــًم داع سيظل  ــادي  ــن ال عــلــي:  بــن  أحــمــد 
رئيس نادي المحرق يشيد بدعم سمو الشيخ عيسى بن علي

ناصر بن حمد: إطالق مبادرة 100 ملعب في الفرجان
بفرجانهم لــهــم  المحببة  ــة  ــاض ــري ال لــمــمــارســة  للشباب  ــة  آمــن بيئة  ســتــوفــر  الــمــاعــب 

اطلــع ممثــل جاللــة الملــك لالعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس االعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة علــى المشــروع الرامي الى 
انشــاء 100 ملعــب وطــرح ســموه مبادرتــه بإنشــاء هــذه المالعــب في فرجــان البحرين 
بهدف توفير بيئة مناســبة للشــباب وفئات المجتمع من أجل ممارســة الرياضة في بيئة 
مثالية باإلضافة الى تأكيد دور مالعب الفرجان في دعم األندية الوطنية والمنتخبات 

وتزويدها بالعديد من المواهب الرياضية. 

 جــاء ذلــك خال لقاء ســموه مع الشــيخ خالد 
العــدل والشــؤون  بــن علــي آل خليفــة وزيــر 
اإلســامية واألوقــاف، والمهنــدس عصــام بــن 
عبدهللا خلف وزير األشـغـال وشؤون البلديات 
وزيــر  المؤيــد  وأيمــن  العمرانــي،  والتخطيــط 
شــؤون الشــباب والرياضة، الشيخ عبدهللا بن 

أحمد آل خليفة وكيل وزارة اإلسكان. 
 وبهــذه المناســبة أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بن 
 100 بانشــاء  مبادرتــه  أن  خليفــة  آل  حمــد 
ملعــب في فرجان البحريــن بات أمرا ضروريا 
وذلك التجاه الشــباب البحريني بصورة كبيرة 
نحو ممارســة الرياضة بشــتى انوعهــا وجعلها 

أسلوب حياة يومي. 
  وقــال ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الفتــرة  فــي  أفــكار جديــدة ســتطرح  “هنالــك 
احيــاء  مصلحــة  فــي  تصــب  وكلهــا  المقبلــة 

البحريــن  فرجــان  فــي  الرياضيــة  األنشــطة 
رياضيــة  منشــآت  ووفــق  منظمــة  بطريقــة 
متطورة قادرة على احتضان الشباب وتطوير 
الــذي يمثــل  طاقاتهــم اإلبداعيــة وهــو االمــر 
الجالــة  لتوجيهــات حضــرة صاحــب  تنفيــذا 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهل الباد 
المفدى في توفير بيئة مناسبة وآمنة للشباب 
الرياضيــة  العابهــم  خالهــا  مــن  يمارســون 

المفضلة”. 
 وتابــع ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات  مــن  “انطاقــا 
لتطوير القطاع الشبابي والرياضي )استجابة( 
انشــاء  أجــل  مــن  جديــدة  بمبــادرة  وجهنــا 
100 ملعــب فــي فرجــان البحريــن مــن خــال 
تلــك  فــي  المتوافــرة  المســاحات  اســتغال 
الفرجــان بطريقــة حديثــة وعصرية ليســتغلها 

الشــباب في ممارسة انشطتهم الرياضية على 
األغــراض  متعــددة  الماعــب  تلــك  تكــون  أن 
لممارسة عدد من األلعاب الرياضية االمر الذي 
يضمــن للجميــع ممارســة الرياضــة المفضلة له 

على تلك الماعب”.  
وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
“وجهنا وزير شــؤون الشــباب والرياضة  أيمن 
توفيــق المؤيــد بالتواصــل مــع الجهــات ذات 
العاقــة لتنفيــذ المبــادرة باإلضافة الــى العمل 
على تشكيل طاقم عمل من قبل كوادر وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة للعمــل علــى تنفيذ 
توفيــر ماعــب  الــى  يهــدف  الــذي  المشــروع 
رياضيــة تشــمل انشــطة مختلفة فــي مختلف 

مــدن وقــرى مملكة البحرين لعمــل على تنمية 
تحقيــق  علــى  والحفــاظ  الشــبابية  المواهــب 
البدنيــة وبنيــة االجســام الصحيحــة  التربيــة 
ممارســة  وتشــجيع  البحريــن  مملكــة  لشــباب 
الرياضة من خال توفير ماعب يتحقق فيها 

سهولة ومرونة الوصول اليها ببساطة”. 
  وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“لقــد كانــت ماعــب الفرجــان مركــز أساســيا 
المتميزيــن  الاعبيــن  مــن  العديــد  لتخريــج 
فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة وتأتــي هــذه 
المبــادرة لوضع خطــة متكاملة وتصور واضح 
خصــة  بيئــة  باعتبارهــا  تطويرهــا  الســتمرارا 
األنديــة  تــزود  وكانــت  الرياضيــة  للمواهــب 

الناشــئة  الرياضيــة  بالمواهــب  البحرينيــة 
بــدور  تحظــى  الفرجــان  ماعــب  ولتكــون  
أساســي فــي احتضــان المواهــب وتخريجهــا 
بصورة مســتمرة كما كانت في الماضي حيث 
مثلــوا  الذيــن  الاعبيــن  مــن  العديــد  خرجــت 
االنديــة والمنتخبــات الوطنية فــي العديد من 

المحافل الرياضية”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
خليفــة “تكمــن أهمية هذه الماعــب الرياضية 
فــي إظهــار المواهــب المتواجــدة للشــباب في 
المناطــق واألحيــاء والفرجــان وإبرازهــا فــي 
المجتمــع الرياضــي مــن أجــل تعزيــز النهضــة 
الرياضيــة فــي المملكة، باإلضافــة إلى أن هذه 
الماعب ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على 
الشباب وشغل وقت الفراغ من خال ممارسة 
هــذه الرياضــات قريبــا مــن فرجانهــم عــاوة 
علــى كونهــا ســتحمل بعــدا اجتماعيــا وتزيــد 
وفئــات  الشــباب  بيــن  التواصــل  روابــط  مــن 
المجتمــع المختلفة وتزيد مــن فرص التعارف 
فيمــا بينهــم باإلضافــة الــى انهــا ســتمنح ابناء 
الفرجان قدرات جيدة في العمل على تشكيل 
قاعــدة  وتكويــن  وادارتهــا  الرياضيــة  الفــرق 
مــن الاعبيــن للتنافــس في مختلــف الدورات 

الودية كما أنها ستكون لها انعكاسات ايجابية 
علــى صحة االفراد جراء ممارســتهم للرياضة 

بصورة مستمرة”.   
 وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
الفريــق  بــروح  والعمــل  التعــاون  أهميــة 
الواحــد بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
الرائــد  المشــروع  المدنــي إلنجــاح  والمجتمــع 
علــى مســتوى المنطقة وقال ســموه “إننا على 
يقيــن تــام بــأن القطــاع الخــاص يمتلــك رؤيــة 
اســتراتيجية خاصة بدعم المبادرات الشبابية 
نتطلــع  ونحــن  االجتماعيــة  والمســؤوليات 
مــن هــذا القطــاع الوطنــي دعــم المشــروع لما 
عهدنــاه من دعــم كبير من قبل تلك الشــركات 
للمبــادرات الوطنيــة تجــاه الحركــة الشــبابية 
والرياضيــة فــي المملكــة، كمــا أننــا نؤمــن أن 
العــام والجهــات الحكوميــة ســتعمل  القطــاع 
علــى توفيــر البيئــة المناســبة لهــذه المشــروع 
كا  والرياضــة  الشــباب  وزارة  مــع  والتعــاون 
حسب اختصاصه من أجل أن تنجح المبادرة 
تجاه الشــباب البحريني لتكــون تلك الماعب 
المــكان المفضــل للشــباب لممارســة رياضتهــم 
حديثــة  رياضــة  منشــآت  فــي  واحتضانهــم 

ومتطورة وآمنة لهم”.
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الدمســتاني  أحمــد  النائــب  رعايــة  تحــت 
تختتم مســاء الخميس أنشــطة مركز شباب 
بإقامــة  الرمضانيــة  الرياضيــة  دمســتان 
نهائيــات سداســيات كرة القــدم وبطولة كرة 

الطائرة وبطولة كرة الطاولة.
ويبــدأ البرنامج بنهائــي تنس الطاولة والذي 
ســيجمع بين الاعبين جعفر حسين وعباس 
مســاًء،  التاســعة  الســاعة  تمــام  فــي  أحمــد 
بيــن  الطائــرة  الكــرة  بطولــة  نهائــي  ويليــه 
فريقــي اللــوزي وســاحل الريف عند الســاعة 
العاشــرة مساًء، وأخيرًا سيقام نهائي بطولة 
سداســيات كــرة القــدم يــن فريــق التحــدي 

وفريق النصر في الحادية عشر مساًء.
مشــاركة  العــام  هــذا  بطــوالت  وشــهدت   
أكثــر مــن 150 العــب فــي مختلــف األلعــاب 
ضمــن أهــداف المركــز فــي تنمية واكتشــاف 

المواهب.
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ختام أنشطة دمستان

ختام بطولة 
عبدالرحمن اللظي 

لكرة القدم يوم 
األحد المقبل

سموه: استغالل 
المساحات المتوافرة 
في الفرجان بطريقة 

حديثة وعصرية 

المالعب ستلعب دورا 
في اكتشاف المواهب 

وشغل وقت الفراغ 

دور مهم للقطاعين 
العام والخاص في 

دعم المبادرة والعمل 
بروح الفريق الواحد 



اســتقبل وكيل وزارة الداخلية لشئون 
واإلقامــة  والجــوازات  الجنســية 
الشــيخ راشــد بــن خليفــة آل خليفــة، 
فريقي منفــذي مطار البحرين الدولي 
وجــوازات جســر الملك فهــد، الفائزين 
بالمركزين األول والثاني في النســخة 
الرمضانيــة  البطولــة  مــن  الثالثــة 
لكــرة القــدم، وذلــك بحضــور الــوكالء 

المساعدين وعدد من المدراء. 
 وأشــاد وكيــل وزيــر الداخليــة بالروح 
التــي اتســمت بهــا  العاليــة  الرياضيــة 

الــدورة واألداء المتميــز الــذي ظهر به 
أفــراد الفرق المشــاركة، مؤكًدا حرص 
شئون الجنســية والجوازات واإلقامة 

هــذه  مثــل  تنظيــم  مواصلــة  علــى 
البطوالت والمسابقات الرياضية التي 
تعود بالنفع والفائدة على الموظفين.

ينظــم االتحــاد البحريني لكــرة القدم، 
للبراعــم  اآلســيوي  االتحــاد  مهرجــان 
وذلــك  فــوق(،  فمــا   2008 )مواليــد 
يــوم الجمعــة 14 يونيــو المقبــل، على 
المالعــب الخارجيــة التابعــة لالتحــاد 

بدءا من الرابعة عصرا.
علــى  تعميمــا  الكــرة  اتحــاد  وأصــدر 
الراغبــة  األعضــاء  األنديــة  جميــع 
بالمشــاركة والتســجيل فــي فعاليــات 
المهرجــان، على أن يكون يوم اإلثنين 
موعــدا  المقبــل  يونيــو   10 الموافــق 

أخيرا للتسجيل.
وبحســب لوائح المهرجان، فإنه يحق 
لــكل نــاد تســجيل 12 العبــا، باإلضافة 
الفنــي  للجهازيــن  كأعضــاء   5 إلــى 

واإلداري.
ويسمح بمشاركة الالعبين من مواليد 
2008-1-1 فمــا فوق، على أن يشــارك 
ويشــارك  أساســية،  بصفــة  العبيــن   5
العدد المتبقي في المباراة ككل أيضا.

20 دقيقــة  وســتقام المباريــات لمــدة 
مــوزع على شــوطين، وذلك بواقع 10 

دقائق لكل شــوط، بينهما راحة دقيقة 

واحدة فقط.

مهرجان االتحاد اآلسيوي للبراعموكيل الداخلية يستقبل الفائزين بالبطولة الرمضانية

قــال الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفة 
إن  الرفــاع،  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المغفــور له بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخ 
فيصــل بن حمــد آل خليفة له أياد بيضاء 
على نادي الرفاع، مؤكًدا أن الفقيد الغالي 
له مناقب عديدة في مختلف المجاالت.

 وأكد الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
أن بطولة المغفور له بإذن له تعالى ســمو 
الشــيخ فيصــل بــن حمــد آل خليفــة لكرة 
القــدم تأتــي إحيــاء لذكــرى الفقيــد الــذي 
يحمــل اســًما غالًيــا علــى قلوبنــا جميًعــا، 
مشــيًرا إلى أن نادي الرفاع يحرص دائًما 
علــى إقامــة هــذه البطولــة عاًما بعــد آخر 
الــذي  الغالــي  الفقيــد  مناقــب  الســتذكار 
للحركــة  داعمــة  بــارزة  إســهامات  يملــك 
الرياضية والشبابية في مملكة البحرين.

 وأعرب رئيس نادي الرفاع الرياضي عن 
خالص شــكره وتقديره إلى ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة 
الملــك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون 

الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة على رعاية سموه ودعمه لهذه 
البطولــة الرمضانيــة العريقة والتي تعتبر 
إحــدى البطــوالت الرمضانيــة التــي تقــام 

بصفة منتظمة منذ سنوات طويلة.
 وأشار الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 

إلــى أن هــذه البطولــة تعد فرصــة مثالية 
لتجمــع العبــي نــادي الرفاع عبــر األجيال 
المختلفــة وســط أجــواء أخويــة رائعــة، 
مثنًيــا علــى دور اللجنــة المنظمة للبطولة 

برئاسة عبدهللا بن فيصل بن شريم.
األدوار  أقيمــت  متصــل،  ســياق  وفــي   

التمهيديــة لبطولــة المغفــور لــه بــإذن هللا 
حمــد  بــن  فيصــل  الشــيخ  ســمو  تعالــى 
الرفــاع  نــادي  مالعــب  علــى  خليفــة  آل 
بالحنينيــة، حيــث تمكنــت أربعة فرق من 
التأهــل للــدور الثانــي وهــي فريــق ســمو 
الشــيخ فيصل بن حمد آل خليفة وفريق 

ســمو الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
وفريــق ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي آل 
خليفة وفريق الشيخ خالد بن سلمان آل 

خليفة.
 ويلتقي في الدور نصف النهائي للبطولة 
فريــق الشــيخ خالد بن ســلمان آل خليفة 

مــع فريق ســمو الشــيخ خالد بــن علي آل 
خليفــة، فيمــا يلتقي في المبــاراة األخرى 
فريــق ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمــد آل 
خليفــة مــع فريــق ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي آل خليفــة، إذ يلعــب الفريقــان 

الفائزان في المباراة النهائية للبطولة.

اللجنة اإلعالمية

ــة ــي ــان ــض ــرم ــن حـــمـــد ال ــ ــل ب ــص ــي ــي لــبــطــولــة ف ــانـ ــثـ ــي الـــــــدور الـ ــ ــرق ف ــ 4 فـ

عبداهلل بن خالد: أياد بيضاء للفقيد الغالي على نادي الرفاع

عبدالله بن خالد جانب من منافسات بطولة فيصل بن حمد

سحب قرعة بطولة آسيا تحت 23 للطائرة
Cو B بــالــمــجــمــوعــتــيــن ــان عـــن غـــرب آســيــا ســيــلــعــبــان  ــأه ــت ــم ال

أجــرى االتحــاد اآلســيوي للكرة الطائرة مراســم 
ســحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام 
والتي ستقام بماينمار من 3 لغاية 11 أغسطس 

المقبل.
ويشــارك فــي البطولــة 16 فريقــا تــم توزيعهــم 
علــى 4 مجموعــات بواقــع 4 منتخبــات فــي كل 
مجموعــة فيمــا لــم تتحــدد هويــة 5 منتخبــات 
لغايــة اآلن بحســب التوزيع الجغرافــي لمناطق 

القارة اآلسيوية.
وستحتضن مملكة البحرين تصفيات مجموعة 
الفتــرة مــن  غــرب آســيا والتــي ســتقام خــالل 
18 لغايــة 28 يونيــو وتضــم منتخــب البحريــن، 
الســعودية، الكويــت، اإلمــارات، قطــر، العــراق، 
فلســطين ويتأهــل مــن التصفيــات 3 منتخبــات 

إلى النهائيات.
ووفقا لمراســم القرعة فإن المجموعة )A( تضم 
كال من ماينمار، أســتراليا، سيريالنكا، باإلضافة 

إلــى أحــد من المنتخبيــن الذين يمثــالن منطقة 
شــرق آســيا وهمــا هونــج كونــج أو مــكاو، أمــا 
المجموعة )B( فإنها تضم كازاخســتان واليابان 
وفيتنام وواحد من المتأهلين عن منطقة غرب 
آســيا، أمــا المجموعــة )C( فتضم الصيــن تايبيه 
مجموعــة  مــن  كذلــك  ومنتخبيــن  وباكســتان، 
غــرب آســيا، وأخيــرا فــإن المجموعــة )D( تضــم 
كال مــن الصين ونيوزلندا وتايلند باإلضافة إلى 
أحــد المنتخبيــن الذيــن يمثــالن منطقــة وســط 

آسيا وهما الصين أو تركمانستان.
وسيشــارك منتخبنا الوطني تحت 21 عاما في 
التصفيــات لتكــون بمثابــة إعداد للمشــاركة في 
بطولة العالم تحت 21 والتي ستقام على ارض 
المملكــة مــن 18 لغاية 27 يوليــو المقبل، كما أن 
المنتخــب يتطلع خالل التصفيات لتحقيق أحد 
المراكــز الثالثــة األولــى المؤهلــة إلــى نهائيــات 

كأس آسيا تحت 23 عاما.
شكل المجموعات بعد القرعة
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لختــام  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  تســتعد 
أنشــطتها الرمضانيــة بنهايــة أســبوع مرتقبة 
ومــع الجولــة األخيــرة مــن “ليالــي التفحيط” 
 31( الجمعــة  يــوم  مســاء  إقامتهــا  المقــرر 
المخصصــة  المنطقــة  فــي  الجــاري(  مايــو 
بمواقــف الســيارات فــي الصخيــر. وتحظــى 
الفعالية بشــعبية واسة خالل الشهر رمضان، 
انعكســت علــى كثافة الحضور في األســابيع 
الثــالث األولــى الذيــن توافــدوا لالســتمتاع 
المقــرر  ومــن  وحماســية.  مذهلــة  بعــروض 
أن تقــام الفعاليــة من الســاعة الثامنة مســاًء 
والدعــوة  الجمعــة  ليــل  منتصــف  وحتــى 

موجهة للجميع للحضور والمشاركة.
بتنظيمهــا  اشــتهرت  التــي  الفعاليــة  وتقــدم 
الكريــم مــن كل عــام،  خــالل شــهر رمضــان 
والتنافســية  اإلثــارة  جوانــب  مــن  العديــد 
مــن  متحمســين  لمشــاركين  واالســتعراض 

مختلف دول الخليج. تبلغ رســوم المشــاركة 
7.5 دنانير لكل ســائق بمعية واحد من أفراد 
الطاقــم. ويمكــن ألولئــك الذيــن يرغبون في 
المشــاركة فــي مقعــد الراكــب القيــام بذلــك 
جميــع  تفــي  أن  يجــب  دنانيــر.   5.5 مقابــل 
المركبــات معاييــر الفحــص الفنــي المحــددة 
قبل السماح لها بالمشاركة. ويمكن للجماهير 
مشــاهدة حدث يوم الجمعــة مقابل دينارين 
لكبــار  قســم  أيًضــا  هنــاك  وســيكون  فقــط. 

الشخصيات مقابل 10.500 دنانير.
وكمــا هي جميــع فعاليــات الحلبة يتــم اتباع 
أقصــى معاييــر الســالمة في جميــع األوقات 

يخــص  بمــا  المســائية  الفعاليــات  خــالل 
المشاركين والجمهور على حد سواء.

التفحيــط،  فعاليــات  حــول  المزيــد  لمعرفــة 
أو غيرهــا مــن أنشــطة الحلبــة خــالل شــهر 
رمضــان الكريــم، تفضل بزيــارة موقع الحلبة 
أو   ،www.bahraingp.com الرســمي، 
علــى  للحلبــة  الســاخن  الخــط  علــى  اتصــل 
متابعتنــا  يمكنكــم  كمــا   .+97317450000

التواصــل  وســائل  حســابات  علــى  أيًضــا 
االجتماعــي الرســمية للحلبــة علــى فيســبوك 
facebook.com/OfficialBahrainInter-
BAH_Int_Cir- وتويتــر   ،nationalCircuit
instagram.com/ وانتســتغرام   ،cuit
youtube. ويوتيــوب   ،bah_int_circuit
آخــر  علــى  للحصــول  com/bahrainbic؛ 

التحديثات.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

الجولة األخيرة من “ليالي التفحيط”

من فعالية التفحيط

جانب من االستقبال

حسن علي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

تنطلق مســاء يوم الخميس مباريــات الدور نصف النهائي لفئة 
الكبــار لــدورة مركــز شــباب الهملة لكــرة القدم بمباراة ســتجمع 
بيــن بطــل المجموعــة الثانيــة المرشــح األقــوى لبلــوغ الــدور 

النهائي فريق األيام مع فريق األبراج.

وســيدخل األيام المبــاراة أكثر 
نظــرا  الفــوز  لتحقيــق  عزمــا 
ألنــه متصــدر فــرق مجموعتــه 
يمتلــك  كمــا  األول،  بالــدور 
األول  الطــراز  مــن  هــداف 
فيمــا  ســيدعطية،  ســيدعادل 
يدخــل األبــراج المبــاراة أكثــر 
ثقــة بالنفــس نظــرا لتمكنه من 
التأهــل فــي مباراتــه األخيــرة 
أمــام خصمه هابــي وهو فريق 
اذا  جيــدة  خامــات  يمتلــك 
بالمبــاراة  اســتغاللها  أحســن 
وكذلــك رغبتــه فــي إزاحة من 
الصــدارة  عــرش  علــى  تربــع 

بالمجموعة الثانية.

فيما يقف فريق أخبار الخليج 
بخطوطه المتناســقة الســاعي 
إلــى طريــق البطولة مؤكدا أنه 
لكــن  التأهــل،  يســتحق  فريــق 
فريــق هابي الشــاب ســيقف له 
بالمرصــاد حيــث يتوقــع لهــذه 
بمســتوى  تظهــر  أن  المبــاراة 
جيد نظرا لما يمتلكه الفريقان 
مــن مســتوى ظهــرا بــه بالــدور 
المتابعيــن  ويعتبــرون  األول، 
فريــق هابــي المرشــح األقــوى 
صــرح  البطولــة.  لقــب  لنيــل 
بذلــك إبراهيــم عبــدهللا أميــن 
الســر ورئيس العالقات العامة 

بالمركز.

نصف نهائي كبار الهملة الكروية

حلبة البحرين الدولية 
تستعد لختام 

أنشطتها الرمضانية



المحــرق يكتسح الــرفــاع ويتــوج بالكــأس
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  أكــد توفيــق الصالحــي مديــر المكتــب اإلعالمــي لســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفــة ومركز المعلومــات أن دورة ناصــر بن حمد 
لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 12” حققــت نجاًحــا كبيــًرا بفضــل الرعايــة الفائقــة لممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمام ســموه المباشــر بكافة تفاصيل الدورة في 
نسختها الثانية عشرة وقال “منذ انطالقة الدورة الرياضية بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في العام 2007 حرصنا 
على تنفيذ توجيهات ســموه بأن تكون الدورة الرياضية جامعة للشــباب البحريني ومكاًنا مناســًبا لهم الكتشــاف المواهب الرياضية 
ورفدهــا لألنديــة الوطنيــة وكانــت توجيهــات ســموه تمثــل لنــا في اللجنــة المنظمــة العليا للدورة نبراًســا يضــيء لنــا دروب االرتقاء 

بالدورة الرياضية وتحقيق التطور المنشود لها على جميع األصعدة”. 

وتابــع الصالحــي “خطــت الــدورة خطــوات 
موفقــة وتمكنا من ترجمة أفكار ومبادرات 
آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
لتطويــر الــدورة وتمكنــا مــن تحقيــق هــذا 
الهــدف عبــر توســيع دائرتهــا لتكــون علــى 
نــادي  باســتضافة  الخليجــي  المســتوى 
القادســية الســعودي ومــن ثم االنتقــال بها 
ــا  وطنيًّ مشــروًعا  لتكــون  القــدم  كــرة  مــن 
متكامــالً مــن خالل ضم األلعــاب الرياضية 
الجماعية والفردية وفعاليات مصاحبة لها 

علــى مدار ســنوات طويلة وصــوال تحقيق 
كافــة  المســتويات  علــى  كبيــرة  إنجــازات 
ا”.  ا وإقليميًّ ولتكون الدورة األفضل محليًّ

إلــى  الــدورة  “وصلــت  الصالحــي  وبيــن 
بمثابــة  وكانــت  عشــرة  الثانيــة  النســخة 
حظيــت  فقــد  متكامــل  وطنــي  مشــروع 
بدعم واهتمام من قبل ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة باإلضافــة إلــى دعــم 
الشــركات الراعيــة التــي كانــت ومــا زالــت 
شــريًكا لنــا فــي النجاحــات التــي حققتهــا 

الــدورة علــى مدار أكثر مــن عقد من الزمن 
مــن خــالل دخولهــا كشــريك أساســي فــي 
عمليــة النجاح عبر اســتراتيجيتها الموفقة 
البحرينــي  الشــباب  تجــاه  والحكيمــة 
نســخها  مختلــف  فــي  للــدورة  ورعايتهــا 
االثنتي عشــرة فكان النجاح مشــترًكا بيننا 
الــدورة  شــركاء  باعتبارهــم  لهــم  ونجاًحــا 

ومن أهم مكوناتها”. 
الــدورة  حققــت  “كمــا  الصالحــي  وأشــار   
نجاًحــا كبيــًرا أيًضــا بفضل تعــاون الجهات 

للــدورة  المنظمــة  اللجنــة  مــع  الحكوميــة 
وحرصهــا الموصــول علــى دعمهــا وتوفيــر 
الشــباب  الحتضــان  المناســبة  البيئــة 
البحرينــي وتوجيــه طاقاتــه فــي مختلــف 
األلعــاب الرياضيــة فظهــرت الــدورة بحلــة 
الســنوات  مــدار  علــى  زاهيــة  تنظيميــة 

الماضية”. 
اآلخــر  هــو  “اإلعــالم  الصالحــي  وأكــد   
شــريك لنــا فــي النجاحــات التــي تحققــت 
للــدورة، وذلك من خالل إفراده لمســاحات 
كبيــرة فــي الصفحــات الرياضيــة ووســائل 
التواصل االجتماعي بشــتى صنوفها حتى 
باتــت الدورة تنتشــر بصــورة كبيرة وتأخذ 
أخبارهــا وموادهــا اإلعالميــة طريقها نحو 
ونحــن  المجتمــع  فئــات  لكافــة  الوصــول 
نثّمــن عالًيــا ونقــّدر التعاون البنــاء من قبل 

مختلف وسائل اإلعالم”. 
 ونــّوه الصالحــي بالمشــاركة الواســعة مــن 
قبــل الفرق في الدورة وقــال “أعداد كبيرة 

مــن الفــرق الرياضيــة شــاركت فــي الدورة 
منــذ انطالقتهــا وتخــرج مــن هــذه الــدورة 
نجــوم مــن الشــباب كان لهــم حضــور قــوي 
فــي الــدوري المحلــي والمنتخــب الوطنــي 
ونحــن نفتخــر بمخرجــات دورة ناصــر بــن 
حمــد لأللعــاب الرياضيــة ونؤكــد وصولهــا 
لألهــداف التــي وضعهــا ســموه والمتمثلــة 

في دعم الرياضة البحرينية”. 
 وتابع الصالحي “نشيد بالعمل المتقن الذي 
قادتــه اللجــان العاملــة والكــوادر الوطنيــة 
والتــي ســاهمت فــي إخــراج الــدورة بحلــة 
تنظيميــة زاهيــة القت استحســان الجميع 
وأثبت من خاللها شــباب البحرين قدرتهم 
الفعاليــات  وتنظيــم  إدارة  علــى  الكبيــرة 

الرياضية المختلفة”. 
جنــرز  بتلكــو  لفريــق  الصالحــي  وبــارك   
يونايتــد تحقيق المركــز األول في البطولة 
وقال “يســتحق فريــق بتلكو جنرز يونايتد 
تحقيــق المركــز األول فــي البطولــة بعد أن 

مباريــات  طــوال  رائعــة  مســتويات  قــدم 
الختاميــة  بالمبــاراة  وتوجهــا  المســابقة 
ليكون بطل المســابقة في نسختها 12 كما، 
ونشــيد بفريــق ويننــغ الذي قــدم هو اآلخر 
المبــاراة  إلــى  أوصلتــه  طبيــة  مســتويات 
النهائيــة كمــا أن فريــق ويننــغ مــن الفــرق 
الفنيــة  بصمتهــا  وضعــت  التــي  الجديــدة 

البارزة في هذه البطولة”. 
بالقــول  تصريحــه  الصالحــي  واختتــم   
“اختتمــت دورة ناصر بــن حمد “ ناصر 12” 
وقــد بدأنــا مــن اآلن االســتعداد للتحضيــر 
واإلعــداد لــدورة ناصر بن حمــد “ناصر 13” 
التــي ســتقام فــي الســنة القادمــة إن شــاء 
هللا، وســنعمل جاهديــن مــن أجــل تنفيــذ 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  توجيهــات 
باإلضافــة  للــدورة  التطويريــة  خليفــة  آل 
والتــي  واألفــكار  المقترحــات  الســتقبال 
سندرسها بكل عناية وتنفيذ ما هو متوافق 

مع أهداف الدورة ورؤيتها ورسالتها”.

لقطة لفريق بتلكو جنرز يونايتد

الصالحي: مقترحات ناصر بن حمد ومتابعته أساس نجاح الدورة
األفــكــار ــال  بــاســتــقــب اآلن  مـــن  يــبــدأ  ــر13”  ــ ــاص ــ “ن ـــ  لـ ــر  ــتــحــضــي وال ــداد  ــتـــعـ االسـ

المكتب اإلعالمي

توفيق الصالحي

لقطات من التتويج
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برعايــة وحضــور رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة اختتمت 
مســاء أمس األول بطولة البحرين الرمضانية األولى لنجوم كرة القدم البحرينية القدامى على 
كأس المغفور له بإذن هللا خالد فهد العطوان والتي أقيمت بدعم من الرياضي المخضرم محمد 

العليوي العب نادي المحرق ومدير الكرة السابق.

وقــدم العليــوي درعــًا تذكاريــًا لرئيــس االتحــاد 
الرياضــي  للشــباب  الكبيــر  لدعمــه  تقديــرا 
البحرينــي ثم قدم كباتن طرفا المباراة النهائية 
محمــد صالــح الدخيــل كابتــن المحــرق وفــؤاد 
جوهــر كابتــن فريــق الرفــاع باقتــان ورد لراعي 
المبــاراة النهائيــة الشــيخ علــي بــن خليفــة الذي 
الجماهيــر  جميــع  وتواجــده  حضــوره  أســعد 
وقــرى  مناطــق  شــتى  مــن  الحاضــرة  الغفيــرة 
البحرين وكذلك أهالي مدينة المحرق العريقة. 
ثــم دخل الفريقان ارض الملعب وُعزف الســالم 
الملكــي وبــدأت المبــاراة النهائيــة بيــن الرفــاع 

والمحرق. 

المحرق بطل النسخة األولى 

وكعادتــه بالفــوز دائمــًا بالنســخ األولــى فــي أي 
بطولــة جديــدة تقــام، ُتــوج فريق قدامــى نادي 
المحــرق بــكأس البطولــة بعــد فــوزه المســتحق 
علــى فريــق قدامــى نــادي الرفــاع بنتيجــة 3/7 
بعــد نهاية الشــوط األول مــن المبــاراة بالتعادل 

السلبي دون أهداف. 
حيــث صمــد دفــاع )ســمر المالعب( الرفــاع في 
الشــوط األول فــي وجه طوفان هجــوم )ذئاب( 
فــي  المحــرق  تفــوق  ولكــن  النــاري،  المحــرق 

الشوط الثاني بعد هجوم كاسح. 
كبيــر  القدامــى مســتوى  الرفــاع  نجــوم  وقــدم 
خــالل مباريــات البطولة اســتحقوا بــه الوصول 

إلى المباراة النهائية. 
وقد سجل للمحرق الالعب محمود جالل ثالثة 

أهــداف )هاتريــك( ومحمد جعفــر الزين هدفين 
وكل مــن حســين علي بيليــه وحمد عادل هدف 
لــكل منهــم. فيمــا ســجل جميــع أهــداف الرفــاع 
أهــداف  ثالثــة  كاظــم  عبــدهللا  حمــد  الالعــب 

)هاتريك(. 

األهلي ثالثًا بعد تغلبه على الحد

تحديــد  مبــاراة  النهائيــة  المبــاراة  وســبقت 
المركزيــن الثالــث والرابــع بيــن قدامــى النــادي 
االهلــي وقدامــى نــادي الحــد والتــي اســتطاع 
فريق االهلي الفوز بنتيجة 2/4 سجلهما الالعب 
عالء حبيل أربعة أهداف )ســوبر هاتريك( فيما 
ســجل لفريق الحد كل من احمد موســى وخالد 

إسماعيل هدف لكل منهما. 
وفــي نهايــة المباراة النهاية قــدم راعي البطولة 
المحــرق  فريــق  إلــى  الــكأس  العليــوي  محمــد 
والميداليــات الذهبيــة وثم فريــق الرفاع الحائز 
الفضيــة  والميداليــات  الثانــي  المركــز  علــى 
وفريــق االهلي فــي المركز الثالــث والميداليات 

البرونزية.

تكريم الشخصيات الداعمة واللجنة 
المنظمة والحكام 

ثم تم تكريم الشــخصيات الداعمة للبطولة من 
قبــل الراعــي الرســمي للبطولــة محمــد العليوي 
الــذي قــدم دروع تذكاريــة إلــى عائلــة المرحوم 
خالــد فهــد العطــوان والــى العميد فواز الحســن 
مديــر عــام شــرطة محافظــة المحرق واســتلمه 

بالنيابــة المقــدم جاســم محمــد الحمــادي ودرع 
تــذكاري الــى المستشــار القانونــي الدكتــور مال 

هللا الحمادي.
والــى مدير عام بلدية المحرق ابراهيم يوســف 

الجودر.
ورئيــس المجلــس البلــدي غــازي المرباطي وتم 
تكريــم راعــي البطولــة ورئيس اللجنــة المنظمة 
محمــد جاســم العليوي من قبــل عائلة المرحوم 
خالــد فهــد العطــوان قدمــه فــؤاد وطــارق ابناء 

فهد العطوان. 
ثــم كــرم العليــوي اللجنة المنظمــة والتي ضمت 
نبيــل العريفــي. فــؤاد هزيــم الشامســي، هاشــم 
احمــد، عبدالعزيــز راشــد وعمر الفيــري وُكرمت 
بشــير  والتــي تضــم محمــد  اإلعالميــة  اللجنــة 
التغطيــة  فــي  أبدعــوا  الذيــن  عيســى  وعلــي 
المشــجعين  األعالميــة وســعد محبــوب عميــد 
والذي علق على جميع المباريات وأضاف نكهة 

جميلة على اجواء البطولة. 

ثــم كرم العليوي حــكام البطولة محمد رمضان، 
هشــام بيجا، محمد إســماعيل، حســين امالس، 
شــهيد أجيــل ومحمــد عبدالخالــق وتــم تكريــم 
أخصائــي العــالج الطبيعــي احمد تلفــت ومعلق 

المباراة النهائية خالد المنشد. 

الجوائز الفردية

الفريــق  بتكريــم  العليــوي  محمــد  قــام  بعدهــا 

المثالي نادي المنامة وافضل العب عبدالحميد 
درويــش العــب نــادي المنامــة وهــداف البطولة 

عالء حبيل من النادي االهلي 
برصيــد تســعة أهــداف. وافضــل حــارس احمــد 
حمــود مــن فريق نــادي الحد. وتــم تكريم اقدم 
العب مشــارك فــي البطولة الكابتــن عبدالحميد 

كويتي من نادي النجمة
واقــدم مدرب فــي البطولة النجــم محمد بهرام 

مــن فريــق المنامــة. وحــاز علــى جائــزة افضــل 
اداري حسين اسماعيل من نادي الحالة وجائزة 
أفضل مدرب بالبطولة ذهبت إلى علي الياســي 

من نادي الحد.

استمرار البطولة سنويًا

وفــي نهايــة اليوم الختامــي للبطولة اكد محمد 
العليــوي عن عزمه االســتمرار في دعم وتنظيم 
البطولــة ســنويًا فــي شــهر رمضــان الكريــم بعــد 
النجــاح الكبير الذي حققته النســخة األولى من 
البطولة وتحقيق األهداف المرجوة من إقامتها 
وهــي جمــع الالعبيــن القدامــى في لقــاء أخوي 
ودي بأجــواء تنافســية شــريفة وكذلــك العمــل 
علــى تكاتــف أبناء وشــباب الوطن تحــت رايته 
الغالية، وأشــار العليوي بأنه سيتم فتح المجال 
إلــى مشــاركة فــرق أكثــر مــن األنديــة األخــرى 

مستقبالً.

اللجنة اإلعالمية

علي بن خليفة في مقدمة الحضور 

“ناصر 12” حققت 
نجاًحا كبيًرا بفضل 

الرعاية الفائقة لسمو 
الشيخ ناصر بن حمد 

القطاع الخاص شريك 
أساس في نجاح 
الدورة وسياسته 

حكيمة تجاه الشباب 
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تّوجت الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، رئيسة اللجنة النسائية 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم فريق وزارة الداخلية بــكأس بطولة أنجل لكرة القدم للصــاالت ضمن بطولة ليالي 
أنجــل الرمضانيــة للســيدات والتي أقيمت على مدى يومي اإلثنين والثالثــاء الماضيين على صالة المغفور له بإذن 
هللا تعالــى ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمد آل خليفة بنــادي الرفاع بالحنينيــة، حيث تمّكن فريــق وزارة الداخلية من 
الفوز على فريق ســوبر ســوكر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مســاء أمس األول بنتيجة 3 أهداف مقابل 
هدفيــن، وجــاء فريــق المحــرق تيكرز 1 في المركــز الثالث بعد فوزه على فريق بالك كاســل بنتيجة 4 أهداف مقابل 

ال شيء.

 وشــهدت بطولة أنجل الرمضانية لكرة 
القدم للصاالت مشاركة ثمانية فرق تم 
توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت 
المجموعــة األولــى كل مــن فرق ســوبر 
سوكر، رافنز، بحرين سباركس، وفريق 
المجموعــة  وضمــت  الداخليــة،  وزارة 
الثانيــة كل مــن فرق المحــرق تيكرز 1، 
المحــرق تيكرز 2، بالك كاســل وســبين، 
وشــهدت المباريات على مدى اليومين 
الالتــي  الالعبــات  بيــن  ــا  قويًّ تنافًســا 

قدمن مستًوى رائًعا.
 وقــد حصــدت علــى لقب أفضــل العبة 
من فريق ســوبر ســوكر حصة العيسى، 
مــن  علــي  هــدى  أفضــل حارســة  لقــب 
هدافــة  ولقــب  الداخليــة  وزارة  فريــق 
البطولــة الالعبة عالية جمعه من فريق 

وزارة الداخلية أيًضا.
  وبعد الختام والتتويج هنأت الشيخة 
الفــرق  خليفــة  آل  خالــد  بنــت  حصــة 
الفائــزة بالمراكــز األولــى فــي بطولتــي 
 ،3X3 كــرة القدم للصــاالت وكرة الســلة
مثنيــة علــى المســتويات التــي قدمتهــا 
كمــا  الواســعة،  والمشــاركة  الالعبــات 
أشــادت بالجهــود التــي بذلهــا القائمــون 
علــى البطولــة وســعيهم الحثيــث علــى 
تحقيــق أعلــى درجــات النجــاح متمنية 
البطــوالت  فــي  لهــم  التوفيــق  كل 

والمسابقات القادمة.
المحميــد  مــي  وّجهــت  جهتــه،  مــن   
منظمة ومديرة البطولة عن افتخارهم 
واعتزازهم برعاية الشــيخة حصة بنت 
خالــد آل خليفة للبطولة ودعمها الدائم 
للبطوالت الرياضية التي تنظمها أنجل 
منــذ أن انطلقت العام الماضي وحققت 
األمــر  النظيــر،  كبيــًرا ومنقطــع  نجاًحــا 
الــذي شــجعنا من أجــل إقامة مثل هذه 
البطــوالت الرياضيــة النســائية، كمــا أن 
الدعــم المميز الذي تحظــى به الرياضة 

مــن  الحبيبــة  مملكتنــا  فــي  النســائية 
لــدن قيادتنــا الحكيمــة وقائــد مســيرة 
الشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة ممثــل جاللة الملك 
وشــئون  الخيريــة  لألعمــال  المفــدى 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
بــن  خالــد  الشــيخ  وســمو  والرياضــة، 
حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
القــوى والــذي يشــجعنا من أجــل إقامة 
الرياضيــة  األنشــطة  هــذه  مــن  المزيــد 
المســابقات  توفيــر  فــي  تســاهم  التــي 
النســائية وفتح المجال أمــام الراغبات 
للمشاركة وإطالق قدراتهن ومهاراتهن 

وإمكانياتهن. 
الجهــات  دور  علــى  المحميــد  وأثنــت   

الراعيــة والداعمة والمســاندة للبطولة، 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، ونادي 
الرفاع، مشيدة في الوقت نفسه بالدور 
الكبيــر الذي لعبتــه الفرق واألكاديميات 
المشاركة وبجهود جميع من يعمل فيها 
ويســاهم مــن أجــل نجاحهــا، ومختلف 
الجهــات المســاهمة مثمنة هــذه الوقفة 
وهذه المســاندة التي من شــأنها تطوير 
الرياضــة البحرينيــة عموًمــا والرياضــة 
النســائية خصوًصا، كما خصت بالشــكر 
الداعمين والمســاهمين شركة باستيل، 
القصــر،  مشــاريع  ميديــا،  بروفيــت 

المدينة الذهبية، مجلة األحمر.
قــد  الرمضانيــة  أنجــل  ليالــي  وكانــت   
انطلقت ببطولة كرة الســلة 3x3 والتي 
أقيمــت فــي 16 من شــهر مايــو الجاري 
وشــهدت مشــاركة واســعة ومنافســات 
 Triple Threat قوية وحقق فيها فريق

 Triple المركز األول، حيث تغلب فريق
Threat في المباراة النهائية على فريق 
ألبــا بثالثية قاتلة في الوقت اإلضافي، 
ــا بيــن  وشــهدت المباريــات تنافًســا قويًّ
مســتويات  أظهــرن  الالتــي  الالعبــات 
األخيــرة  الكلمــة  وكانــت  رائعــة،  فنيــة 
تمكــن  الالتــي  ثريــت  تربــل  لالعبــات 
مــن الوصــول للنهائــي والتحليــق بلقب 
المسابقة، وتمكنت العبة الفريق زهراء 
منــذر من تحقيــق لقب هــداف البطولة 
بعد تســجيلها 23 نقطة في 6 مباريات، 
واختيــرت الالعبة نــور كومبار كأفضل 
العبة مؤثرة بالبطولة، وبلغ عدد الفرق 
المشــاركة 13 فريًقا وعدد الالعبات 50 

العبة وبلغ عدد المباريات 23 مباراة.
 وفــي ختــام حديثهــا هنــأت المحميــد 
فــي  األولــى  بالمراكــز  الفائــزة  الفــرق 
وكــرة  للصــاالت  القــدم  كــرة  بطولتــي 
لتنظيــم  أنجــل  أن  مؤكــدة  الســلة 
لديهــا  ســيكون  الرياضيــة  الفعاليــات 

العديد من البطوالت القادمة.

حصة بنت خالد تتّوج “الداخلية” بلقب أنجل الرمضانية للفوتسال
الرفــاع بنــادي  ســوكر  ســوبر  فريــق  علــى  النهائيــة  المبــاراة  فــي  الفــوز  بعــد 

اللجنة االعالمية

 لقطات متنوعة من منافسات البطولة

المحميد مكرمة الشيخة حصة بنت خالد الفرق المشاركة في صورة جماعية

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

اســتقبل األميــن العام للمجلس األعلى للشــباب 
والرياضة الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
وزيــر  )األربعــاء(  العامــة  باألمانــة  مكتبــه  فــي 

شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
وخالل اللقاء، استمع الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة إلــى شــرح مــن قبل أيمــن المؤيد عن 
الخطــط والبرامــج المســتقبلية التــي ســتنفذها 
وزارة شؤون الشباب والرياضة تجاه القطاعات 
االرتقــاء  نحــو  وإســتراتيجيتها  ترعاهــا  التــي 
الشــبابية وقطــاع  الوطنيــة والمراكــز  باألنديــة 
الشــباب والمنشآت الرياضية، وصوال إلى تنفيذ 
توجيهــات ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
الرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
تجــاه توفيــر البيئــة المناســبة لالرتقــاء بالعمــل 

الشبابي والرياضي في المملكة.
كما بحث الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
تكامــل  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  مــع 
األدوار بيــن المؤسســات الرياضيــة والشــبابية 
الواحــد؛  الفريــق  بــروح  وعملهــا  المملكــة  فــي 

الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ مبــادرات  أجــل  مــن 
لتطويــر العمل الشــبابي والرياضي في المملكة 

“استجابة”.
وبهذه المناسبة، ثّمن الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة فــي إعــداد الخطط 
والبرامــج التــي تستشــرف مســتقبل القطاعين 
مــع  تمامــا  تتفــق  الشــبابي والرياضــي، والتــي 
رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 

جعل البحرين وجهة مفضلة لألنشطة الشبابية 
والرياضيــة الدوليــة واإلقليميــة وتتطابــق مــع 
سياســات المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
علــى  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق  نحــو 

المستويات كافة.
الشــباب  شــؤون  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
بــن  ســلمان  للشــيخ  تقديــره  عــن  الرياضــة 
إبراهيــم آل خليفة على دعمه للقطاع الشــبابي 

والرياضي في المملكة.

يقيم نادي البحرين للتنس في الساعة العاشرة 
والنصــف مــن مســاء اليــوم الحفــل الختامــي 
نظمهــا  التــي  المتعــددة  الرمضانيــة  لألنشــطة 

النادي خالل ليالي شهر رمضان المبارك.
 ويتضمــن البرنامــج كلمة ترحيبيــة من عريف 
الحفــل محمد عبــد هللا، وبعدهــا يلقي خميس 
كلمــة  للتنــس  البحريــن  نــادي  رئيــس  المقلــة 
النــادي، ثــم يتفضــل راعــي الحفــل ومســئولي 
الشــركات الراعية لألنشطة الرمضانية بتكريم 
الالعبين الفائزين بالمراكز األولى في األنشطة 
العــام،  هــذا  النــادي  نظمهــا  التــي  الرمضانيــة 
جاللــة  مستشــار  يتفّضــل  الســنوية  وكعادتــه 
الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة صالــح بــن 
هنــدي المناعــي بتقديم بعــض الجوائــز القيمة 
التــي ســيتم الســحب عليهــا، ويختتــم الحفــل 
ا  بالغبقة الرمضانية السنوية التي ترعاها سنويًّ

مجموعة ماركوم الخليج.
 وأشــاد خميــس المقلــة رئيــس النــادي بالدعــم 
المتواصــل والالمحــدود الذي يقدمه صالح بن 
هنــدي المناعي مستشــار جاللة الملك لشــؤون 

الشــباب والرياضــة للنــادي، كما أشــاد بالجهات 
شــركة  وهــي  الرمضانيــة  لألنشــطة  الراعيــة 
اســتثمارات  وأوالده،  المؤيــد  خليــل  يوســف 
الزيانــي، وعضــو النــادي خالد يوســف جناحي 
البليــارد  بطــوالت  كافــة  برعايــة  قــام  الــذي 

الرمضانية.
 الفائزون في األنشطة الرمضانية 

بطولــة المرحوم ماجد الزيانــي لزوجي التنس 
خليفــة  الثنائــي  األول  بالمركــز  فــاز  الســوبر: 

رشــدان وعبــد هللا محمــد أحمــد وحصــل على 
الرحمــن  الثنائــي أحمــد وعبــد  الثانــي  المركــز 
المؤيــد  يوســف  المرحــوم  بطولــة  جناحــي. 
الثنائــي  األول  بالمركــز  فــاز  التنــس:  لزوجــي 
حســين المخــرق ومحمــد أبــو حســن وحصــل 
خنجــي  كمــال  الثنائــي  الثانــي  المركــز  علــى 
وأحمــد قائد. بطولة خالد يوســف جناحي في 
فردي البليارد: فاز بالمركز األول أحمد جناحي 

وحصل على المركز الثاني علي خنجي. 

الشيخ سلمان بن إبراهيم مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة

تكريــم الفائزين بالمراكز األولى في األنشــطة الرمضانيةســلمان بن إبراهيم يطلع على برامج “الشــباب والرياضة”
الحفل الختامي بنادي البحرين للتنستكامل األدوار بين مؤسسات العمل الشبابي والرياضي

19 sports@albiladpress.com

الخميس
30 مايو 2019 
25 رمضان 1440

الفرق المشاركة في صور جماعية

فريق وزارة الداخلية صاحب اللقب

خميس المقلةصالح بن هندي



إعداد: هبة محسن

مميــزة  جوائــز  اإلثمــار،  بنــك  وزع 
الــوالء  جوائــز  ضمــن  إضافيــة 
ومجموعهــا 250 ألــف دوالر قيمة كل 
جائــزة 5 آالف دوالر لخمســين رابحــًا 

من أصحاب حساب ثمار.
هــذا باإلضافــة إلــى محفظــة جوائــز 
للعمــاء  المقدمــة  الحاليــة  الــوالء 
والتي يتم توزيعها طوال العام ويبلغ 
حيــث  دوالر،  ألــف   660 مجموعهــا 
ســيحصل 1,212 رابحــًا علــى جوائــز 
الــوالء النقدية طوال العــام. وتقديرًا 
لعماء البنك األوفياء، فإن سحوبات 
الــوالء مــن حســاب ثمار تقــدم جوائز 
الحــظ  يحالفهــم  لــم  الذيــن  للعمــاء 
لربح جائزة خال العامين الماضيين. 
كمــا قــام بنــك اإلثمــار أيضًا فــي العام 
مجمــوع  إجمالــي  بزيــادة  الجــاري 
الجوائــز إلــى 4.4 مليــون دوالر، بمــا 
قيمــة  تبلــغ  كبــرى  جوائــز  ذلــك  فــي 
كل منهمــا مليــون دوالر. ومــن حيــث 
فــرص الفوز، فإن حســاب ثمــار يقدم 
أكبــر عــدد مــن فــرص الفــوز بالنســبة 
البحريــن  فــي  االدخــار  لحســابات 
فقــط.  بحرينيــًا  دينــارًا   30 بادخــار 
بعــد عيــد  القــادم  الســحب  وســيحل 
الفطــر المبــارك مباشــرًة وذلك في 10 

يونيو2019.
لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

“بالنيابــة  عبدالرحيــم  أحمــد  اإلثمــار 
بالتهانــي  أتقــدم  اإلثمــار،  بنــك  عــن 
ســحوبات  فــي  الرابحيــن  لجميــع 
الــوالء مــن حســاب ثمــار متمنيــًا لهــم 
األمــوال  ادخــار  إن  التوفيــق.  دوام 
القــرارات  أكثــر  مــن  هــو  للمســتقبل 
الحكيمــة التــي يتخذها األفــراد على 
الرغــم مــن أنه يمثــل بالتأكيــد تحديًا 
كبيــرًا. ومــع حســاب االدخــار “ثمــار” 
مــن بنــك اإلثمار، فــإن العمــاء لديهم 
أنهــم  وهــو  لادخــار  إضافيــًا  حافــزًا 
مليــون  بمبلــغ  الفــوز  فرصــة  لديهــم 
البنــك جائزتيــن  دوالر، حيــث يقــدم 
ستغيران حياة من يربحهما، إحداهما 
ســيتم الســحب عليها في شهر يونيو 

واألخــرى فــي شــهر ديســمبر ونتطلــع 
لإلعان عن الرابحّين المحظوظين”. 
مــع  تماشــيًا  عبدالرحيــم:”  وأضــاف 
التجزئــة  بنــك  نصبــح  بــأن  التزامنــا 
اإلســامي المفضل لدى األفــراد، فإن 
رضا العماء له أهمية كبيرة بالنســبة 
لبنــك اإلثمــار. ولذلــك، فإننــا نحــرص 
دائمــًا علــى االهتمــام بــآراء أصحــاب 
الحســابات لدينــا فيما يتعلــق بكيفية 
تحســين العــروض المقدمــة لهــم مــن 

أجل تلبية احتياجاتهم”. 
وفي هذا العام، يبلغ مجموع الجوائز 
مــن  أكبــر عــدد  3,206 جائــزة، وهــو 
البحريــن.  فــي  البنــوك  بيــن  الجوائــز 
وقد تم تصميم حساب ثمار لتشجيع 

األفــراد علــى تبني أســلوب قائم على 
االدخار يتســم بالمســئولية من خال 
جانــب  إلــى  نقديــة،  جوائــز  تقديــم 
يقــدم  كمــا  متوقعــة.  أرباحــًا  تقديــم 
جوائــز  العــام  خــال  ثمــار  حســاب 
شــهرية مجموعهــا 1.8 مليــون دوالر 
وجوائز ثمار للصغار ومجموعها 384 

ألف دوالر. 
وتؤهــل كل 30 دينــارًا يتــم ادخارهــا 
فــي  الشــهري  للرصيــد  كمتوســط 
فــي  للدخــول  العمــاء  حســاب 
العمــاء  ادخــر  وكلمــا  الســحوبات. 
أكثــر مــع احتفاظهــم بمبلــغ 30 دينارًا 
فرصهــم  زادت  كلمــا  ومضاعفاتــه، 

للفوز.

اســتضافت الكليــة الملكيــة للجراحيــن 
فــي أيرلنــدا - جامعــة البحريــن الطبيــة 
مــع  بالتعــاون   ،)RCSI Bahrain(
 ،)AMH( مستشفى اإلرسالية األميركية
حملــة توعيــة عن مــرض ارتفاع ضغط 
الدم وذلك في مجمع السيف بالمحرق.
وطالبــا  موظفــا   20 مــن  أكثــر  شــارك 
موظفــي  إلــى  إضافــة  الجامعــة،  مــن 
المستشــفى فــي الحملــة التــي نظمتهــا 
وكليــة  المجتمعيــة  المشــاركة  إدارة 

التمريض والقبالة بالجامعة.
الطــب  لطلبــة  الفرصــة  توفيــر  وتــم 
والتمريض للعمل مع أطباء وممرضين، 
إضافــة إلى اختصاصي أمــراض القلب 
الــزوار  لتثقيــف  تغذيــة  واختصاصــي 
حول مرض ارتفاع الدم وأخذ تفاصيل 
وتاريخ المشــاركين، وتزويدهم بمؤشر 
كتلة الجسم، وتوفير ضغط دم مجاني 

وفحص نسبة السكر في الدم.

قيمــة كل منهــا 5 آالف دوالر لخمســين رابحــاً مــن العمــاء

جوائز والء إضافية لـ “حساب ثمار”

يان بضغط الدم “الملكية للجراحين” و“اإلرسالية” توعِّ
يفتتح معرض مودا أكسبو الرمضاني رقم 14 بحلته الجديدة أبوابه لعشاق األناقة 
يومــي الخميــس والجمعة المقبلين يومي 31 مايــو و1 يونيو، ويهدف المعرض الى 

تنشيط الحركة التجارية في مملكة البحرين، وبمناسبة عيد الفطر السعيد.

واكتشــفوا  المعــرض  بزيــارة  تفضلــوا 
احــدث خطــوط الموضــة مــن العبايــات 
والمكيــاج  واالكسســوارت  والجابيــات 
مــن  والعديــد  والشــنط  واالحذيــة 
فــي  وسيشــارك  األخــرى.  المنتجــات 

المعــرض نخبــة مــن المحــات التجارية 
مــا  كل  شــراء  للجميــع  يمكــن  حيــث 
يحتاجــون اليه لشــهر رمضــان من مكان 
واحــد ممــا يجعــل عمليــة التســوق اكثر 

راحة ومتعة لهم. الدعوة عامة.

افتتاح “مودا أكسبو” الخميس في “األفنيوز”

المنامة - بنك اإلثمار

أطلقت شــركة الزياني للســيارات، الموّزع 
فــي مملكــة  إم جــي  لســيارات  الحصــري 
البحريــن، مجموعــة مــن العــروض الرائعة 
على جميع موديات إم جي وذلك كجزء 
مــن مشــاركتها لزبائنهــا الكــرام اإلحتفــال 

بحلول شهر رمضان الفضيل. 
وتأتي هذه العروض ضمن حملة ترويجية 
تســتمر طيلــة شــهر رمضان والتــي أعلنت 
الشــركة عن تدشينها تحت شعار “الجميع 
فائز” مع الزياني للســيارات، لتشــتمل على 
تخفيضات كبيرة على جميع موديات إم 
جــي، العامــة البريطانية الرائدة في عالم 

السيارات منذ العام 1924.
هذا وقد أكدت الشركة بأن اطاق الحملة 
يأتــي بالتزامــن مــع حلــول شــهر رمضــان 
الكريــم وعيــد الفطــر المبــارك، لتؤكد على 
التزامهــا بقيــم العطاء التــي تصاحب هذه 
األيــام الفضيلــة، وذلــك عبــر منــح عمائها 
الكرام الفرصة للفوز الفوري بجوائز قّيمة 

ومضمونة مع كل عملية شراء، 

الزيانــي  شــركة  عــام  مديــر  عّلــق  وقــد 
المناســبة  بهــذه  زكــي  محمــد  للســيارات 
قائًا: “نؤمن في شــركة الزياني للسيارات 
االحتفــاء  فــي  الكــرام  عمائنــا  بمشــاركة 
بشــهر العطاء، شهر رمضان المبارك، حيث 
العــروض  تقديــم  علــى  ا  ســنويًّ نحــرص 
علــى  الكبيــرة  والتخفيضــات  الرائعــة 
منتجاتنــا خــال شــهر رمضان، حيــث أننا 

نؤمن بأن العماء يستحقون األفضل. لقد 
وافقنــا هــذا العــام علــى مجموعة واســعة 
مــن الجوائــز والمكافــآت القّيمــة، لضمــان 
حصــول عماؤنا الكرام على أفضل قيمة. 
تضمــن هــذه الحملة الفوز الفــوري للجميع 
مــع كل عملية شــراء. حظا ســعيدا لجميع 
عمــاء الزياني للســيارات وكل عام وأنتم 

بخير”.

كعادتــه الســنوية خــال شــهر رمضــان المبــارك، قدم بنك البحرين اإلســامي، المــزود الرائد للخدمــات المصرفية اإلســامية في مملكة 
البحرين، تبرعه السنوي لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة في البحرين.

وشــمل التبــرع كاً مــن: المؤسســة الخيرية 
الملكيــة، صندوق الــزكاة والصدقــات التابع 

لوزارة العدل والشؤون اإلسامية، الجمعية 
اإلسامية، جمعية اإلصاح، جمعية التربية 

اإلســامية، مركز اكتشــف اإلســام وغيرها 
الكثير من الجمعيات الخيرية.

أحمد عبدالرحيم

ــع الـــزيـــانـــي لــلــســيــارات ــ ــز” م ــ ــائ ــ “الـــجـــمـــيـــع ف

ــان  ــ ــضـ ــ ــل رمـ ــة كـــــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ كـــــعـــــادتـــــه الـ

إطالق العروض المذهلة لسيارات “إم جي”

“BisB” يتبرع للجمعيات الخيرية

للتواصل: 17111509

نظــم “غولــدن غيــت”، أكبــر بــرج ســكني للتملك 
الحــر، مبــادرة “إفطــار صائــم” على جســر الملك 
فهد بالتعاون مع المؤسسة العامة للجسر. ومن 
خــال هــذه المبــادرة، قــدم “غولدن غيــت” 500 
إلــى مملكــة  وجبــة لمرتــادي الجســر القادميــن 
البحرين، ومن بينهم موظفي الجسر، باإلضافة 

إلى عمال النظافة.
وُنظمــت هذه المبادرة بحضور المدير التنفيذي 
للمبيعات والتسويق لدى البرج أنس الكوهجي، 
إضافــًة إلى نائبــة الرئيس للمبيعات والتســويق 

إيمان المناعي، و15 من أعضاء إدارة المشروع. 
الوطيــدة  العاقــات  المبــادرة  هــذه  وتجســد 
مملكــة  بيــن  تجمــع  التــي  العائليــة  والروابــط 
البحرين وشــقيقتها المملكة العربية الســعودية، 
زائــري  استحســان  اللفتــة  هــذه  القــت  حيــث 
المملكــة والذيــن أشــادوا بها لمــا تحمله من قيم 
نبيلة، حيث أعربت إحدى الزائرات عن سعادتها 
بتسلمها الوجبة وذلك بعد رحلة طويلة امتدت 
ألربع ساعات انطلقت من الرياض قبل أن تحط 

رحالها في مملكة البحرين. 

وقالــت: “انطلقنــا من الريــاض، ووصلنا للتو إلى 
مملكــة البحريــن بعــد أن قضينــا رحلــة امتــدت 
إلــى أربــع ســاعات، وعلــى الطريق حصلنــا على 
هــذه الوجبــة الشــهية التــي أفطرنــا بهــا. تتــرك 
هــذه المبــادرات البســيطة أثــًرا كبيــًرا فــي نفس 
اآلخرين، حيث تجلب لهم الســعادة على الرغم 
مــن بســاطتها، وهــذا مــا شــعرنا بــه عندمــا زرنــا 

بلدنا الثاني مملكة البحرين”.
مــن جهتــه، قال أنــس الكوهجــي: “يمثل الشــهر 
اســتقبالنا ألخواننــا  إن  العطــاء.  روح  الفضيــل 

وأخواتنا األعزاء من المملكة العربية السعودية 
بهــذه اللفتــة البســيطة ومقــدار مــا رســمته مــن 

سعادة لديهم هو ما كنا نهدف إليه”.
ســعداء  “نحــن  المناعــي:  قالــت  جهتهــا،  مــن 
قبــل  مــن  المشــروع  بــه  الــذي حظــي  باإلقبــال 
المســتثمرين المحليين واألجانب لشــراء وحدة 
أو أكثــر مــن الشــقق الفاخرة في هذا المشــروع، 
ســواء بغرض الســكن فيهــا، أو تأجيرها وإعادة 
بيعهــا. كانــت ومازالــت مملكة البحريــن الوجهة 

األولى كوطن ثاٍن للعديد من الناس”.

“غولدن غيت” تطلق مبادرة “إفطار صائم”
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إعداد: طارق البحار

فاز فيلم “طفيلي” للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو مساء السبت بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2019 في دورته 72. وقال بونغ جون-هو، وهو 
أول ســينمائي كوري جنوبي ينال المكافأة الكبرى في هذا المهرجان: “شــكرا جزيال. هذا شــرف عظيم لي، لطالما شــكلت الســينما الفرنســية مصدر إلهام لي، أشــكر 

هنري جورج كلوزو وكلود شابرول”.

للكــوري  )طفيلــي(  “بارازايــت”  فيلــم  نــال 
الســبت  الجنوبــي بونــغ جون-هــو مســاء 
االولــى  وهــي  الذهبيــة،  الســعفة  جائــزة 
التــي يحصــل عليهــا ســينمائي مــن كوريــا 
ضمــن  مــن  الفيلــم  واختيــر  الجنوبيــة. 
21 عمــا ســينمائيا شــارك فــي المســابقة، 

غالبيتها لمخرجين عالميين كبار.
ويتحــدث الفيلم عن الفــوارق االجتماعية 
فــي كوريــا الجنوبيــة مــن خــال معالجــة 
ظــروف أســرتين، األولــى غنيــة والثانيــة 
جمهــور  إعجــاب  الفيلــم  ونــال  فقيــرة. 
كان، الــذي صفــق طويــا لــه بعــد انتهــاء 
عرضــه فــي المهرجان. وقاســت الصحافة 
الفرنســية هــذا اإلعجــاب بذلــك، حيث من 
عادتها أن تخبر مدى تجاوب الجمهور مع 
األفــام المعروضة مــن عمليات التصفيق. 
ويجســد الفيلــم قصة عائلة مــن العاطلين 
عــن العمل وعلى رأســها الوالــد كي - تايك 
)يجسد دوره سونغ كانغ-هو أبرز الممثلين 
فــي أفــام بونــغ جونغ-هو(، يعيشــون في 
بيــن  األرض  تحــت  وبائســة  قاتمــة  شــقة 
حيــاة  وتتحســن  والقــوارض.  الصراصيــر 
هــذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما 
عندمــا يحصــل االبــن كــي-وو علــى عمــل 
كمــدرس لغــة إنكليزيــة لفتــاة فــي عائلــة 

برجوازية.
كانت المنافسة محتدة خال هذه الدورة 
بين مخرجين عالميين كبار بينهم المخرج 
والمخرجــان  لوتــش  كيــن  البريطانــي 
البلجيكيــان األخــوان دارديــن، اللــذان فاز 
فيلمهمــا “أحمــد الصغيــر” بجائــزة أحســن 
إخــراج، وتدور أحداثه حول قصة مراهق 
يقــع فــي براثن التطرف بعد أن وقع تحت 

تأثير أفكار إمام متشدد.
وامتدت هذه المنافسة القوية إلى المخرج 
اإلســباني بيدرو ألمودوفار، السيء الحظ 

مــرة أخــرى رغم مشــاركاته المتعــددة في 
المهرجــان، والــذي تــوج بطل فيلمــه “األلم 
بجائــزة  بانديــراس  أونطونيــو  والمجــد” 
أحســن دور رجالي. وقال بانديراس الذي 
يجســد دور مخــرج يتخبــط فــي االكتئاب 
فــي الفيلــم: “هــذه الليلــة ليلة المجــد لي”، 
مشــيدا بــدور المخرج اإلســباني فــي إبراز 

مواهبه.
بعــد 12 يومــا أســدل الســتار الليلــة علــى 
الدورة ال72 من مهرجان كان الســينمائي 
الدولــي، والتــي كانــت مــن أهــم الــدورات 

بمشــاركة مجموعــة كبيرة مــن المخرجين 
أســماء  عــن  وأعلــن  العالــم،  حــول  األبــرز 
الفائزيــن بالــدورة الحاليــة، والتــي جاءت 

كالتالي:
جائــزة أفضــل إخــراج كانــت مــن نصيــب 
فيلم ” Young Ahmed” لألخوين داردين.
أفضل سيناريو سيلين سكياما عن فيلم ” 

”Portrait of a Lady on Fire
أنطونيــو  ممثــل  أفضــل  بجائــزة  فــاز 

”Pain and Glory“ بانديراس عن فيلم
فازت بجائزة أفضل ممثلة إميلي بيتشــام 

”Little Joe“ عن فيلم
Parasite حصل على جائزة أفضل فيلم

 Les“ حصد جائزة لجنة التحكيم الفيلمين
Misérables” و” Bacurau” “مناصفة”

فــاز بجائزة لجنــة التحكيــم الخاصة فيلم 
“ال بد أن تكون هي الجنة” إليليا سليمان

حصــل فيلــم Atlantics علــى جائــزة لجنة 
التحكيم الكبرى

جائــزة  علــى   Our Mothers فيلــم  فــاز 
الكاميرا الذهبية

 The Distance Between Us and حصل
the Sky على جائزة أفضل فيلم قصير

حصد “فيلم قصير” Monster God جائزة 
لجنة التحكيم

“طفيلــي” للمخرج بونــغ جون-هو يفــوز بالســعفة الذهبية

  تــوزيــع جــوائــز “كــان 2019”
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بعــد مــرور عاميــن على آخر أفالمه Dunkirk، كشــف المخرج كريســتوفر نوالن 
عن تفاصيل فيلمه الجديد تزامنا مع بدء مرحلة التصوير.

وينتمــى   ،Tenet اســم  الفيلــم  يحمــل 
إلــى نوعيــة أفــام الجاسوســية، ومــن 
المقــرر أن تتــم مرحلــة التصويــر فــي 
سبعة بلدان، وفقا لمجلة Variety. وقد 
كتــب نــوالن الســيناريو، فيمــا يجســده 
النجــوم  مــن  الشاشــة مجموعــة  علــى 
آرون  واشــنطن،  ديفيــد  جــون  منهــم 
تايلور جونســون، وروبرت باتينســون، 

وإليزابيــث ديبيكــي، وكينيــث برانــاج، 
وديمبل كاباديا، ومايكل كين.

يتعــاون نوالن مــع زوجته إيما توماس 
فــي إنتاج الفيلــم، بينما يعمــل توماس 
وهويــت  تنفيذيــا،  منتجــا  هايســليب 
فــان هويتمــا مديــرا للتصويــر، ويتولى 
لودفيــج جورانســون وضع الموســيقى 

التصويرية.

قــال والــد الممثــل المصــري مينا مســعود بعــد ظهوره فــي الفيلــم العالمي عالء 
الدين لديزني أنهم مصريون حتى النخاع، وحرصوا على تربية ابنهم على حب 
مصــر ومعرفــة أصولــه والتســمك بجذوره، مشــيرا إلى أن مينا ظهــرت موهبته 
خــالل مشــاركته بأنشــطة المدرســة، وتــم اســتدعائه للمدرســة إلخبــاره بحجم 

الموهبة التي يتمتع بها نجله.

وأضــاف أن مينا قرر خــوض واقتحام 
فــي  وشــارك  وثابــر  الفنــي،  المجــال 
مســابقة للفــوز بالــدور فــي فيلم “عاء 
الديــن” مــن بين الكثير مــن المتقدمين 

ونجــح فــي الحصــول على هــذا الدور، 
مضيفــا أن ابنــه فخور جــدا بمصريته، 
ويشــعر بالســعادة عنــد حديثــه باللغــة 

العربية وخصوصا المصرية.

عبر العديد من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، عن صدمتهم، من تقرير 
مؤخرا أن الممثل البريطاني، روبرت باتينسون، مرشح لتجسيد دور “باتمان”.

ووفقــا لتقريــر مجلة “فارايتــي” األميركية، 
فإن “باتينســون” الذي نال شــهرته العالمية 
مصاصــي  ألفــام  بطولتــه  مــن  الواســعة، 
عقــد  مــن  يقتــرب  “توايايــت”،  الدمــاء 
صفقــة مــع “اســتوديوهات وارنر بــروذرز”، 
ســي”  “دي  مجــات  بطــل  دور  لتجســيد 
الهزليــة الشــهير، فــي الفيلم الجديــد، الذي 

يحمــل اســم “ذا باتمــان”، ويتولــى إخراجه 
مات ريفز.

واســتنكر أحــد مرتــادو شــبكات التواصــل 
باتينســون  روبــرت  ترشــيح  االجتماعــي، 
لدور “باتمان”، مشيرا أنه ال عجب أن أفام 
مجــات “مارفــل” الهزلية أفضــل من أفام 

مجات “دي سي”.

تفاصيل أحدث أفالم كريستوفر نوالن

مصريون حتى النخاع

ضد روبرت باتينسون

والقنوات والمبيعات  والموزعين  الممولين  مع  الدوليين  المنتجين  تجمع 

“القاهرة السينمائي الدولي” يفتح باب التقديم

بدأت نجمة األوســكار الشــهيرة جوليا روبرتس اســتخدام موقع “انســتغرام” منذ 7 أشــهر تقريبا، وهو ما جعلها قريبة من محبيها 
ومعجبيها بشكل أكبر، حيث تحرص على التواصل معهم يوميا، من خالل صورها الجديدة أو أخبار تحركاتها.

تســتمتع  أنهــا  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  عامــا(،   51( جوليــا  وأكــدت 
باســتخدام “انســتغرام”، لكنهــا “ليســت مدمنــة” مثــل النجــوم اآلخريــن. 
وقالــت إنهــا كانت تتحدث مع إحــدى صديقاتها المقربات، وأكدت لها أن 

من الجيد أنها ال تشــعر بالضغط أو المســؤولية، مضيفة: “أفعل 
كل مــا أســتطيع عندما أتمكــن، لذلك األمر ممتع بالنســبة لي 

فا أشعر وكأنه عمل ملتزمة به”.
يذكــر أن صفحــة روبرتــس تضم أكثر مــن 4.7 مايين 

شخص، وقامت النجمة الشهيرة بنشر 98 صورة 
فقط عليها. من جهة أخرى، أكدت روبرتس أنها 
لــن تعــود للموســم الثانــي من مسلســل أمازون 
التلفزيونــي “Homecoming”. وتؤدي فيه دور 

هايــدي، اختصاصيــة في مركز الدعــم االنتقالي 
الجنــود  تســاعد  لمجموعــة  مرفــق  وهــو  للوطــن، 

فــي االنتقــال إلــى الحيــاة المدنية، ويتضمــن فريق 
سباســيك  وسيســي  جيمــس  ســتيفان  الممثليــن: 

وشــيا  مولرونــي  وديرمــوت  كانافــال  وبوبــي 
ويجام.

ونقلت مواقع أميركية متخصصة أنه من غير 

الواضح إن كانت السلســلة ستشــهد انســحابا لممثلين رئيســيين آخرين. 
وبينما رفضت “أمازون” التعليق على تلك األنباء قال مصدر بالشركة إن 
العقد األولي مع روبرتس كان لموســم واحد فقط، ولم يتضمن اإلشــارة 

إلى مواسم متعددة.
تلفزيونيــة  سلســلة  فــي  مطلقــة  بطولــة  أول  هــذه  وكانــت 
ألفضــل  أوســكار  جائــزة  علــى  الحاصلــة  لروبرتــس، 
ممثلــة لعــام 2000، عــن دورهــا فــي فيلــم “إيريــن 
النجمــة  أفــام  آخــر  أن  يذكــر  بروكوفيتــش”. 
قصتــه  وتــدور   ،”Ben Is Back“ كان  األميركيــة 
حــول شــاب مضطــرب جــذاب يعــود إلــى عائلتــه 
فــي ليلــة الكريســماس، فتحــدث عــدة مفارقــات 

ومفاجآت وسط األسرة.
وتجســد روبرتس دور األم “هولي”، التي تســعد 
بعــودة ابنهــا بيــن وترحــب بــه، لكنهــا ســرعان ما 
تكتشــف أنــه يتعرض لألذى، ويعانــي الكثير من 
المشــكات، وعليهــا خــال وقت قصيــر جدا أن 
تقاتــل الظــروف من أجل أن تســاعد ابنهــا وتنقذ 

أسرتها من االنهيار.

”Homecoming“ لن تعود للموسم الثاني من مسلسل أمازون

جوليا روبرتس ليست مدمنة انستغرام

تعلــن إدارة الــدورة الـــ41 من مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي)من 
20 إلــى 29 نوفمبــر( عــن فتح باب تقديم مشــروعات األفام للنســخة 
السادســة من ملتقى القاهرة الســينمائي التي تقام ضمن أيام القاهرة 
لصناعــة الســينما فــي نســختها الثانيــة، وســوف يســتمر بــاب التقديم 

مفتوحًا حتى 1 أغسطس.
تجمــع  ســوف  الســينمائي  القاهــرة  ملتقــى  مــن  السادســة  النســخة 
والموزعيــن وممثلــي مؤسســات  المموليــن  مــع  الدولييــن  المنتجيــن 
دولــي  تعــاون  إلقامــة  التليفزيونيــة  والقنــوات  والمبيعــات  التمويــل 
وشــراكات مــع ســينمائيين مــن أنحــاء العالــم العربــي، وتختــار لجنــة 
مكونة من خبراء في صناعة الســينما مشــروعات األفام التي تتلقى 
الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى 
القاهــرة الســينمائي. ويشــترط ملتقــى القاهــرة الســينمائي أن يكــون 
مخرج مشــروع الفيلم المشــارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون 
الفيلــم روائيــًا أو وثائقيــًا طوياً في مرحلة التطوير أو ما بعد اإلنتاج، 
وأن يكــون مخرج المشــروع قد ســبق لــه العمل على فيلــم واحد على 
األقــل، ســواء كان طويــاً أو قصيــرًا. وقد حظيت الدورة الســابقة من 
ملتقى القاهرة السينمائي بدعم شركاء يؤمنون بقوة وأهمية السينما، 
وهــم باديــا بالم هيلز وأرابيا بيكتشرزوشــبكة راديــو وتلفزيون العرب 
)ART( وأرومــا لخدمــات مــا بعــد اإلنتــاج وإرجــو - ميديــا فينتشــرز 
والســينما العراقيــة وشــبكة أوربــت شــوتايم )أو إس إن( وفرونــت رو 
وشــركة الســينما الكويتية ونيوسينشــري ومركز السينما العربية، وقد 

قدم الشــركاء جوائز تخطت قيمتها 120 ألف دوالر أميركي، وســوف 
يتــم اإلعــان الحقــًا عــن شــركاء وجوائــز النســخة المقبلــة. وعــن ذلك 
يتحدث المنتج والسيناريســت محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي قائاً: “أحد أهم أســباب نجاح النســخة األولى من 
أيام القاهرة السينمائية، كان من خال عدد المشروعات التي تقدمت 
لملتقــى القاهــرة الســينمائي ومجموعة من الشــركاء يهتمون بضرورة 
تطويــر المحتــوى الســينمائي وأن يكونوا جزًءا مؤثــرًا في ذلك، وهذا 
النجاح يخلق لدينا تحديًا كبيرًا ألن تكون النسخة المقبلة أكثر نجاحًا 

وتأثيرًا”.

قفــز تقييــم مسلســل الدراما “تشــرنوبل” إلــى الترتيب الثانــي عالميًا ضمن 
أفضــل األعمــال التلفزيونيــة الدراميــة، واألعلــى تقييمــًا لينافــس بذلــك 
سلسلة “صراع العروش”، على موقع قاعدة بيانات األفالم على اإلنترنت، 
يأتي ذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، الذي يتناول قصة أكبر 

وأسوأ كارثة نووية شهدها العالم عام 1986.

حــاز المسلســل “منــذ الحلقــة األولى 
علــى   ”HBO“ علــى  عرضــه  مــن 
أعــادت  أن  بعــد  واســعة،  إشــادات 
حلقاته األولى المشــاهدين لمعايشة 
الزالــت  نوويــة  كارثــة  تفاصيــل 
صراعــًا  جســدت  والتــي  تداعياتهــا 
بيــن العلم والسياســة، حاضرة حتى 

اليوم.
واســتعرضت أحداث الحلقات قصة 
انفجار المفاعل النووي “تشــرنوبل”، 
المدينــة التــي هجرت بســبب تلوثها 
االنفجــار،  عــن  الناجــح  باإلشــعاع 
وطريقــة تعامل االتحاد الســوفيتي 

مع األزمة الكارثية.

“تشـرنـوبـل”.. فـي المقدمـة
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أكدت الفنانة ســعاد عبدالله أنها تعافت من الكسر الذي اصاب 
قدمهــا في االســبوع االول من شــهر رمضان المبــارك، اثناء 
حضورهــا احدى المناســبات العامــة في اليــوم الثالث من 
الشــهر الفضيل، حيــث التوت قدمها مما ادى الى كســرها، 
موضحة انه تمت ازالــة الجبس عنه وهي اآلن بصحة جيدة. 

الجدير بالذكر انه يعرض للفنانة سعاد عبدالله حاليا مسلسل 
“انــا عندي نص” الذي يقــدم العديد من القضايــا االجتماعية في 

اطار الحدث الدرامي للعمل.

ضربت الفنانة بشــرى الفنان رامز جالل بعد اكتشــاف مقلبه 
فــي برنامج “رامز في الشــالل” ولقد ُعِرَضــت حلقتها التي 
فجــرت فيها جــام غضبها عليه عندما علمــت أنه هو من 
كان برفقتهــا فــي القــارب دون أن يظهر وجهه، وتســبب 
في توترها خالل فترة الرعــب في القارب الذي أوهمها بأنه 

يسير بدون سيطرة منه بعد انجرافه في الشالل
وســخر رامز في البرنامج من بشــرى بســبب قيامهــا بالغناء 

والتمثيل وتولي إدارة مهرجان الجونة.

كشــفت الفنانة البحرينية ريم ارحمة عــن المهن، التي زاولتها 
قبل دخولها مجال التمثيل وتمتعها بالشهرة، خالل حلولها 

ضيفة في برنامج “خلك صالح” تقديم صالح الراشد.
وقالت ريم.. بعت كروت يانصيب بالمول وكان عمري حينها 
16 سنة، كنا في فصل الصيف وأردت االستفادة من الوقت، 

ليقاطعها المذيع بالقول: “هل كنت مضطرة أو هواية؟” لترد 
ريم: “االثنين مضطرة على فلوس وشغل وصيف”.

وأضافت: عملت أيضا في استعراض مسرحي وتلفزيوني.
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 مجلس محمد يوسف محمد المعرفي 36911113 الرفاع الشرقي

 مجلس جاسم بن أحمد السعيدي 39460513 الرفاع الشرقي

 مجلس سالم يوسف البوعينين 39622499 الرفاع الشرقي

 مجلس بني يافع 39824466 الرفاع الشرقي

 مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997 مدينة عيسى

 مجلس عبدالرحمن بن عبداهلل شريدة الذوادي 39412812 مدينة عيسى

 مجلس خليفة بن جمعه الذوادي 39413737 مدينة عيسى

 مجلس الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 17744444 القضيبية

 مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور 

39615005 العدلية
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 مجلس علي محمد السماهيجي وأخوانه 39689389 قاللي

 مجلس محمد بن علي الفرج 39976765 قاللي

 مجلس شباب قاللي 34337988 34337988

 مجلس سيد جميل سيد كاظم العلوي 36397777 جبلة حبشي

 مجلس عبدالمهدي حسن البصري وأوالده 39645444 بالد القديم

 مجلس صادق وحسين وتقي البحارنة 39622322 السهلة

 مجلس السنان الدوسري 39688871 البديع

 مجلس اللحدان 39681199 البديع

 مجلس ديوانية آل عصفور )علي العصفور( 36455566 الدراز

 مجلس المرحوم السيد حميد إبراهيم المحفوظ 39167312 سار

 مجلس الحاج ابراهيم أبوهاني 39769777 بوري

 مجلس الحاج أحمد عبداهلل الحجيري 33181386 بوري

 مجلس الحاج يوسف الشيخ 39609921 بوري

 مجلس حسان الفارس 39978845 مدينة حمد

“ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ُمِحّبًا 

ِلَْوِلَياِئَك، َوُمَعاِديًا 

ِة  كًا ِبُسنَّ ِلَْعَداِئَك، َوُمَتَمّسِ

أَْنِبَياِئَك، َيا َعِظيمًا ِفي 

يَن “. ِبّيِ ُقُلوِب النَّ

رمضان حافز رياضي للشباب
ــان مــمــتــعــة ــ ــض ــ ــي رم ــ أجـــــــواء الـــمـــشـــي عـــصـــرا ف

يقتنص الناس عموما والشــباب خصوصا في شــهر رمضان الفضيل في اتباع نمط حياة صحي بعيدًا عن زيادة الوزن والســير على خطة غذائية ورياضية صحية لبرمجة الجســم على 
نظام غذائي ورياضي سعيًا للمواصلة الى ما بعد الشهر الكريم، وكثيرًا ما نرى ان البعض يتخذ شهر رمضان فرصة للمشاركة في الكثير من البرامج والدورات الرياضية هدفًا لتخفيف 

الوزن بالشهر الفضيل ورغبة واغتنام الفرصة للخروج بجسم صحي والمثالي بعيدًا عن وجبات شهر رمضان الدسمة.

ومــن المالحــظ ازديــاد عدد الشــباب في االماكــن المخصصة 
للمشــي فــي وقــت العصر تحديدًا ســعيًا منهم لقضــاء اوقات 
فراغهــم ورغبة في اشــغال انفســهم لوقت االفطــار بالطريقة 
الصحيحــة والســتغالل فــراغ معدتهــم بعمــل الرياضــة ألنهــا 
تؤثــر إيجابــًا علــى صحــة الجســم وتعكــس عامــل النشــاط 

والصحة بالشكل الجيد.
في حين يعتبر أخصائيو التغذية أن الرياضة المشي السريع 
تمرينــًا كامــالً، مــن أهــم الوســائل التــي تســاعد علــى حــرق 
الســعرات الحراريــة دون القيــام باتبــاع نظــام غذائــي معيــن، 
كذلــك يســاعد علــى وقايــة القلــب مــن االمــراض، باإلضافــة 
الــى كــون المشــي أســهل وأبســط الّطــرق لممارســة الرياضــة 

والحصول على فوائدها.
اذ يذكر الشــاب حســن قاســم احد مرتادي ممشــى االستقالل 

بمدينــة عيســى: ممارســة الرياضة مهمة للحفــاظ على صحة 
يمارســون  الذيــن  االشــخاص  مــن  وانــا  وأعضائــه،  الجســم 
الرياضــة طــوال العــام وليــس فقــط فــي شــهر رمضــان حيُث 
امارس رياضة المشي بعد صالة العشائين، وفي شهر رمضان 
اتردد عصرًا على الممشــى، اذ تكون اجواء الممشــى في شهر 
لكثــرة  نظــرًا  الرياضــة  لممارســة  رمضــان ممتعــة ومشــجعة 
المرتاديــن لقضــاء وقــت فراغهم بممارســة رياضة المشــي او 
الستغالل صيام هذا الشهر بممارسة الرياضة إلنقاص الوزن. 
ويعبر الشــاب احمد حسن: اذهب للمشي سعيًا عني لتحريك 
جســمي ومحاولــة تخفيــف الــوزن وزيــادة اللياقــة، والقضي 
وقــت فراغــي بما يفيدنــي عن الملل ومحاولة نســيان الجوع 
واشــغال نفســي الــى حيــن االفطــار اذ يعتبر المشــي ضروريًا 

للدورة الدموية والقلب وهذا ما يحفزني.
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المحــالت  حركــة  وتيــرة  تتصاعــد 
اســتعدادًا  األيــام  هــذه  التجاريــة 
إذ  المبــارك،  الفطــر  عيــد  الســتقبال 
يالحظ استمرار جلب بضائع جديدة، 
واهم ما يتم شراؤه  البخور وأثواب 
الخاصــة  والمســتلزمات  جديــدة، 
تلــك  المنزليــة،  الحلــوى  بصناعــة 
أبــرز اســتعدادات النــاس قبــل عقــود 
طويلة من الزمن، لكن االســتعدادات 
هــذه اتســعت كثيــرًا، بفعــل التطــور 

ومواكبتهــا  البلــدان،  شــهدته  الــذي 
للتطورات المدنية في العالم.

كما تســتعد األماكن السياحية ومدن 
والمتنزهــات  والحدائــق  المالهــي 
التجاريــة  والمجمعــات  العامــة 
الســتقبال أكبــر عــدد مــن المواطنين 
والمقيميــن خالل عطلة العيد، وأكثر 
فــي  النــاس  يرتادهــا  التــي  األماكــن 
العيــد هي المجمعــات التجارية نظرا 

لحرارة الطقس.

قرب نهاية رمضان واستعدادات العيد

علي حسين



الســمنة خطــر يهــدد حيــاة وراحــة الكثيــرون حــول العالــم، وترتفــع معدالت 
الســمنة في العالم بشــكل كبير، ووفق إحصاءات الســمنة في العالم حصلت 
الدول العربية على 6 مراكز من أول 10 مراكز بقائمة الدول األكثر سمنة في 
العالــم، ممــا يحتــم النظــر بعين االعتبار إلــى طبيعة معيشــتنا واألضرار التي 

تعود علينا من السمنة.
وأضحت الســمنة مشــكلة صحية خطيرة حول العالم كما أنها مســؤولة عن 
زيادة المشــاكل المتعلقة بالقلب، وأمراض متعددة أخرى بما فيها الســرطان، 
كما أن األغذية المعلبة، واستهالك مأكوالت ذات سعرات حرارية عالية وقلة 
النشــاط البدني، كلها تؤدي إلى ارتفاع معدة الســمنة وخاصة في ســن مبكر، 
ولكن كيف تتخلص من الســمنة، وهل شــهر رمضان الوقت المناسب لفقدان 

الوزن، بحسب ) الرجل(.
الزائــد  الــوزن  مــن  للتخلــص  اســتغالل شــهر رمضــان  الكثيــرون يحاولــون 
مــن خــالل ممارســة الرياضة بشــكل مســتمر وتحديــد كميات تنــاول الطعام 
والحفاظ على نظام غذائي صحي، وأكدت إحدى الســيدات إنها اســتطاعت 
أن تفقد 3 كيلو جرام من وزنها في 5 أيام فقط في شــهر رمضان من خالل 
إتباعهــا حميــة خاصة وبرنامــج غذائي لم تحيد عنه ونجحت من خالله في 

خسارة 3 كيلو جرامات في 5 أيام فقط. 
وأكــدت الســيدة أنهــا كانــت تتنــاول علــى اإلفطــار كوبــا دافــئ مــن الحليــب 
وقطعــة تيــن، وبعد نصف ســاعة من ذلك تتناول شــورية الخضار والكوســة 
المشوية بالفرن، ويمكن أن تتناول بجانبهم أيضا جبن الريجيم بدون دسم.

أمــا بالنســبة لوجبة الســحور قالت أنهــا كانت تتناول الزبادي ممنوع الدســم 
وثمــرة تفــاح أخضــر وشــراب المياه بشــكل مســتمر عنــد العطش، وممارســة 
رياضتــي الجــري والبطن، ناصحــة الجيم بإتباع ذلك الريجيم وســيحصلون 

على نتائج مذهلة.
هناك الكثير من األسئلة التي تتعلق بالصيام ودوره في عملية إنقاص الوزن، 
وكثير يسأل الكثيرون هل يمكنهم إنقاص الوزن من خالل الصيام، واإلجابة 
بســيطة حيــث إنهــا تتعلــق بالشــخص نفســه، وهــذا األمــر يعتمد علــى إرادة 
الشــخص فيمكن أن ينقص ويمكن أن يزيد الوزن في رمضان، حيث أثبتت 
دراسة أن الوزن يتغير في شهر رمضان ويعود ذلك لطبيعة المأكوالت التي 
يتناولها الفرد، وقد أجريت الدراسة على عدد من األفراد مؤكدة على وجود 

زيادة في الوزن، بسبب كمية السعرات الحرارية المتناوله الكبيرة.

tariq_albahhar

بدأ العد التنازلي لألعمال الســينمائية الجديدة التي ســتقدمها فوكس ســينكو مع احتفاالت 
البحريــن بعيــد الفطر المبارك في شاشــاتها المتنوعة في المملكة، حيث يشــهد تنافســا كبيرا 
بيــن عــدد مــن نجوم الصف األول، حيث اتضحت بشــكل شــبه نهائي خريطة أفالم الموســم 
وضمت القائمة أفالم سينمائية جديدة كبيرة متنوعة من اللغات واألنواع التي تتناسب مع 
جميع األعمار.. ونستعرض معكم خريطة نهائية ألهم األفالم التي ستعرضها شركة البحرين 

للسينما في عيد الفطر الى جانب فيلم عالء الدين واألفالم األخرى الناجحة: 

JOHN WICK 3: PARABELLUM

يقــدم النجــم كيانو ريفــز في النســخة الثالثة 
مــن فيلــم اإلثــارة والحركــة “جون ويــك” دور 
القاتــل األســطوري الــذي ينتقــم لمقتــل كلبــه 

والذي ال يهزم وال يمكن القبض عليه.
فــي الفيلــم الجديــد يعــود جــون ويــك للقتــل 
بــال رحمــة وهــو جاهــز للحــرب بكامــل عتاده 
أعلنــت  أن  بعــد  الجميــع،  لقتــل  ومســتعد 
العصابــة نفســها التي كان ينتمي إليها ســابقا، 
عــن مكافــأة عالميــة بمبلــغ 14 مليــون دوالر 
وبســبب  حيــا،  عليــه  يقبــض  أو  يقتلــه  لمــن 

كســره لقاعــدة رئيســة بقتله شــخصا مــا على 
أراضــي فنــدق كونتيننتــال، والقتيــل كان من 
بيــن األشــخاص المتورطيــن في هــذا التعاقد 
ضمــن  ويــك”  “جــون  فيلــم  ويقــع  المفتــوح. 
اإلنتاجات العالمية الكبيرة التي يشرف عليها 
المخــرج األميركــي شــاد ستالســكي، الــذي لم 
يســتبعد إنتاج أجــزاء قادمة من الفيلم وربما 

يستمر العمل فيها إلى 10 سنوات مقبلة.

كازابالنكا )عربي(
تدور أحداث الفيلم الذي حول ثالثة أشخاص 
عصابــة  ويشــكلون  قويــة،  صداقــة  تربطهــم 

للسطو على إحدى السفن. ينال الثالثة شهرة 
واســعة في هــذا المجال ليصبحــوا معروفين 
ب”هجاميــن البحر”، وتكلفهــم إحدى الجهات 
المافيــا  مــن  رجــال  لمصلحــة  كبيــرة  بعمليــة 
ألمــاس  شــاحنة  علــى  للســطو  األوربييــن 
قادمــة علــى متن ســفينة تســمى “كازابالنكا”، 
لكــن خيانــة غير متوقعــة من أحــد األصدقاء 
الــذي قرر تنفيذ العملية لحســابه والهرب إلى 
المغــرب، تــؤدي لتغيير كل الحســابات وتفتح 
أبوابــًا للثــأر وبــدء المعــارك بينهــم، فــي إطــار 
مــن األكشــن والتشــويق والمطــارادات التــي 
بشــكل مبهــر  العمــل  لظهــور  بإتقــان  صممــت 

وأكثر احترافية.

BHARAT
يتنــاول فيلــم “بهــارات” فتــرات زمنية طويلة 
 ،2010 إلــى   1964 46 عاًمــا مــن  علــى مــدى 
تجســيد  فــي  خــان  ســلمان  يظهــر  حيــث 
شخصيات متباينة ومختلفة في السن، يقوم 
بإخــراج الفيلــم علــى عبــاس ظفر ومــن إنتاج 

شركة أتول أجنيهوتري وبوشان كومار.

وشــارك فــي بطولة فيلم “بهــارات” إلى جانب 
سلمان خان، الممثلة كاترينا كايف في، حيث 
جــرى إطــالق ثالث أغنيــات مــن الفيلم وقت 

سابق. 

Godzilla: King of the Monsters

 Godzilla: King of the فيلــم  قصــة  تــدور 
التــي  البطوليــة  الجهــود  حــول   Monsters
“مونــارك”  الكريبتوزولوجّيــة  الوكالــة  تبذلهــا 
حيث يواجه أعضاؤها مجموعة من الوحوش 
بأحجــام كبيرة، بما في ذلــك جودزيال القوي، 
األشــخاص،  مــن  العديــد  مــع  التــي تصطــدم 
الذيــن يكتشــفون وجــود المخلوقــات الكبيرة 
األســطورية، والتي تتنافس جميعها من أجل 
الســيطرة، فــي محاولــة منهــم للتخلــص مــن 

الجنس البشرى.

X MEN DARK PHONEX
تقــع األحــداث عــام 1992، قبل عشــرة أعوام 
 ،)X-Men: Apocalypse(( مــن أحــداث فيلــم
فريــق  إلــى  جــراي(  )جيــن  انضمــام  وبعــد 

)المتحولــون إكس(. حيث تطور )جين جراي( 
قدراتهــا الخارقــة، لدرجــة أن هــذه القــدرات 
تفســدها وتحولهــا إلــى )فينيكــس الُمظلمــة(، 
فيصبــح فريــق المتحوليــن إكــس أمــام خيــار 
صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد 
أفرادهــم ليســت أكثــر قيمــة مــن حياة البشــر 

أجمعين.

The Secret Life of Pets 2

من انتاج شركة Illumination وتدور أحداثه 
حــول الحياة الســرية للحيوانات المنزلية في 
مبنى ســكنى فــي مانهاتن، عــن “ماكس” كلب 
أليــف تنقلــب حياتــه رأًســا على عقــب، عندما 
يشــترى مالكــه كلًبــا آخــر اســمه ديــوك، وتبــدأ 
بينهمــا خالفــات كثيــرة لكنهمــا يضطــران إلى 
وضــع خالفاتهمــا جانًبــا، عندمــا يكتشــفان أن 
هناك أرنًبا ُيدعى )ســنو بول(، يبنى جيًشــا من 
الحيوانات المنبوذة، من أجل االنتقام من كل 
الحيوانــات التــي تحظــى بحيــاة ســعيدة في 

بيوت مريحة.

سبع البرمبة )عربي(

كوميــدي  إطــار  فــي  األحــداث  تــدور 
اجتماعــي حــول شــخص يقــوم بانتحال 
أجــل  مــن  شــرطة  ضابــط  شــخصية 

الوصول للفتاة التي يحبها. 
 “سبع البرمبة” بطولة رامز جالل، بيومي 
فــؤاد، محمد عبــد الرحمن، محمد ثروت، 
جميلــة عوض، مهــا أبو عوف، نور قدري، 
تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

راشد ورجب )عربي(

يتعــرض مســؤول تنفيــذي إماراتــي ثري 
وعامــل توصيــل وجبات ســريعة مصري 
للعمــل،  أثنــاء توجههمــا  لحــادث غريــب 
تبــادل أجســادهما،  الــى  الحــادث  يــؤدي 
فيكتســب كل منهما منظــورًا مختلفًا عن 
حياة اآلخر، مما يجعلهما يبحثان بشــكل 
يائــس عــن طريقــة للعــودة إلــى حياتهــم 

األصلية.

حصريا.. أفالم عيد الفطر في فوكس سينكو البحرين
JOHN WICK وعــودة  الســينمائية  اإلنتاجــات  أجمــل  مــن  مجموعــة  تقديــم 

صحتك مع الصوم

هل الصيام ينزل الوزن؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب 
ما تكون بعيدة عن شخصياتهم الحقيقية، إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت عن حياتهم الطبيعية 
وكيــف يقضــون أيامهــم، اســتطلعت “مســافات البــالد“ مع بعــض الفنانين البحرينييــن والخليجيين للتعرف علــى حياتهم اليومية في شــهر رمضان 
الكريــم وعــن كيفيــة قضــاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التي يتبعونها خالل الشــهر الفضيل ومــا البرامج المفضلة لهــم بعيدا عن أجواء 
العمــل والروتيــن باقــي أشــهر الســنة، وهــل كانــت جديدة أم أنها اتــت تواصال لعادات قديمــة تأصلت في وجدانهم واســتمروا فــي تأديتها على مّر 

السنوات الماضية.

تعبر الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس عن 
تفاصيــل يومهــا الرمضاني بقولها: ابــارك لكم ما 
تبقــى مــن الشــهر الكريــم وادعــوا هللا ان يعوده 

علينا بالخير والبركات، في شهر رمضان الكريم 
عــادة مــا تكــون االجــواء روحانية اكثــر، بحيث 
ننتظــر الشــهر الكريم بفــارغ الصبر للتفــرغ التام 

للصــالة والعبــادة وقــراءة القــران بشــكل اقــرب 
وبعيــدًا عــن مشــاغل الحيــاة التــي تاخــذ اغلــب 
اوقاتنا في باقي اشهر السنة، ولذة شهر رمضان 

تكــون بالقرب مــن العائلة واالصدقاء عبر اللقاء 
معهم وتكوين طابع اجتماعي جميل ال يمكن لنا 
التمتع به طوال العام، وبالنســبة العمال رمضان 
لدي مسلســل )مجرد لحظــات( وهو عمل عماني 
يقــدم صــور المجتمــع النمطيــة بطــرق جديــدة 
ومبتكرة من اخراج عارف الطويل وتأليف بهية 
الشكيلية ومن تمثيل الفنان صالح زعل والفنان 
عصــام الزدجالي والفنانة وفاء مكي وباالضافة 
للفنانة نيفين ماضي واتمنى انه نال استحسان 

وقبول المشاهد.

الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس

المكونات
 ثالثة أرباع و 1 كوب طحين المطاحن جميع 

االستعماالت
 3/1 كوب شوكوالتة من دون سكر

 ثالثة أرباع و 1 سكر أبيض
 نصف و 1 ملعقة صغيرة بيكينغ بودر 
 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

 رشة ملح 

 3 بيضات
 ربع و 1 كوب حليب

 نصف كوب زبدة أو زيت

المكونات
 انخلي الطحين مرتين قبل البدء في العمل.

 اخلطي المواد الجافة في وعاء منفصل واتركيها 
جانبا.

 في وعاء آخر اخلطي البيض والزبدة والماء.

 أضيفي خلطة المواد الجافة تدريجًيا حتى 

تمتزج جميع المكونات.

 اخبزي الكعكة على درجة حرارة 350 لمدة 35 

دقيقة.

 للكب كيك اخبزي بدرجة حرارة 350 ولمدة 20 

دقيقة.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

كعكة الشكوالته

الخميس
30 مايو 2019 
25 رمضان 1440
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إرهاق العمل... “مرض رسمي”
أعلنــت منظمة الصحة العالمية ألول 
العمــل )اإلرهــاق  مــرة إدراج إرهــاق 
التصنيــف  قائمــة  ضمــن  الوظيفــي( 
والمشــكالت  لألمــراض  الدولــي 

الصحية.

وجــرى اتخــاذ القــرار خــال الجمعيــة 
فــي مدينــة جنيــف  للصحــة  العالميــة 
أعمالهــا  اختتمــت  التــي  السويســرية، 
الثاثــاء، وفــق مــا ذكر موقع “ســي إن 

إن”.
وأوضــح المصدر أن اإلعان هذا يأتي 
بعــد ســنوات وعقــود مــن النقــاش بين 
الخبــراء والمتخصصيــن حــول مــا إذا 
المرتبــط  اإلرهــاق  اعتبــار  يجــب  كان 
التعامــل  يجــب  طبيــة  حالــة  بالعمــل 

معها.
ووفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة 
أو  الوظيفــي  اإلرهــاق  فــإن  العالميــة، 
المهنــي بــات لــه تعريف جديــد، يقصد 
به “متازمة ناتجة عن اإلجهاد المزمن 
فــي مــكان العمل لم يتــم التعامل معها 

بنجاح”.
هــي:  أبعــاد،  بثاثــة  “يتميــز  وتابعــت 
أو  الطاقــة  باســتنزاف  الشــعور 
اســتنفادها - زيادة مشــاعر السلبية أو 
التخــوف المتعلقــة بالوظيفــة - تراجع 

الكفاءة المهنية”.
يجــب  “ال  بالقــول  تعريفهــا  وختمــت 

إســقاط تعريــف اإلرهــاق المهنــي على 
مجاالت الحياة األخرى”.

لألمــراض  الدولــي  التصنيــف  ويعتبــر 
إرشــاديا  دليــا  الصحيــة  والمشــكات 
حــول  الصحيــة  للمؤسســات  شــاما 
العالم، ويســتخدم لمعرفــة االتجاهات 

واإلحصاءات الصحية.

األفغانــي  العــام  المدعــي  مكتــب  فتــح 
تحقيقــا بعــد ادعــاءات بحصــول عمليــات 
ابتزاز جنســي في أوســاط الرئيس أشرف 
األفغانــي  العــام  المدعــي  وتعهــد  غنــي. 
فــي بيــان بالتحقيــق فــي هــذه االدعاءات 

“بشكل جدي وحيادي ومستقل”.
وكشــف هــذه الممارســات الجنــرال حبيب 
هللا أحمــدزاي، المستشــار األمنــي الســابق 

للرئيس.
وطلــب المحققــون مــن أحمــدزاي تقديــم 
أي دليل يثبت هذه االتهامات التي كشــف 
األســبوع  تلفزيونيــة  مقابلــة  خــال  عنهــا 
الماضــي. ولم يقدم أحمــدزاي أدلة دامغة، 
لكنه أشار إلى حاالت فساد وأن “أوساطا” 
كانــت  األفغانــي  الرئاســي  القصــر  داخــل 
تطالــب بخدمــات جنســية مقابــل وظائف 
حكوميــة. وأعتبــر أن “هنــاك ترويجــا للزنا 
في القصر”. وكان المتحدث باسم الرئاسة 
هارون شخنصوري، اعتبر أن هذه المزاعم 
“كاذبــة تمامــا وال أســاس لها مــن الصحة”، 
مضيفــا “ســنفتح تحقيقــا جديــا فــي األمر 

وسنطلع الشعب األفغاني على نتائجه”.

“ابتزاز جنسي” في 
القصر الرئاسي 

بأفغانستان
أثيوبيــا التي احتلت مكان مصر كثاني دولة 
بالســكان فــي إفريقيــا بعــد نيجيريــا، تنــوي 
المناخــي،  التغيــر  لســلبيات  قريبــا  التصــدي 
بجيــش جنــوده 4 مليــارات شــجرة تخطــط 
لــكل فــرد مــن ســكانها  لزراعتهــا، بواقــع 40 
مســاحاتها  ألن  ماييــن؛   105 البالغيــن 
عــدو  أمــام  وتتقلــص  تراجعــت  الخضــراء 
بجفــاف  المرفــق  التصحــر  مــن  “إرهابيئــي” 
جعــل االخضــرار الــذي كان يغطــي منــذ قرن 
35 % مــن مســاحتها البالغــة مليــون و104 

 % 20 بالــكاد  آالف كيلومتــر مربــع، يصبــح 
فقط. يخططون في الباد التي يعني اسمها 
“أرض الوجوه المحروقة” في إشارة السمرار 
البشــرة، للبدء بتنفيذ مشــروع عماق أطلقه 
رئيــس وزرائهــا آبــي أحمــد، بعــد أشــهر مــن 
تســلمه الحكــم قبــل عــام، ويغطــي بالغابــات 
أكثــر من مليــون هكتار مــن األراضي، ويعيد 
أثيوبيــا رّيانــة خضــراء كمــا كانــت، خصوصا 
عاصمتها التي يعني اسمها “الوردة الجديدة” 

باللغة األمهرية.

أظهــرت دراســة أميركية نشــرت بدورية 
)جامــا( لطب األطفــال، أن األطفال الذين 
ســوء  مثــل  ســلبية،  بتجــارب  يمــرون 
احتمــال  يقــل  قــد  اإلهمــال  أو  المعاملــة 
تعرضهم لمشاكل تتعلق بالصحة النفسية 
فــي  شــاركوا  إذا  البلــوغ،  مرحلــة  فــي 

رياضات جماعية في مرحلة المراهقة.
وقــد تشــمل التجارب الســلبية فــي فترة 
الطفولــة رؤيــة اآلبــاء وهــم يتشــاجرون، 
أو طاقهــم، أو أن يكــون أحــد الوالديــن 

مصابــا بمــرض عقلــي، أو مشــكلة إدمــان، 
أو أن يتعرض الطفل العتداء جنســي أو 

جسدي، أو أذى عاطفي.
وتابــع الباحثــون 4888 مراهقــا تعرضــوا 
لتجارب ســلبية، ووجدوا أن من مارســوا 
رياضــات جماعيــة تراجع لديهــم احتمال 
مرحلــة  بدايــة  فــي  باالكتئــاب  اإلصابــة 
البلوغ بنسبة 24 %، بينما تراجع احتمال 
القلــق  باضطرابــات  تشــخيص إصابتهــم 

بنسبة 30 %.

أثيوبيا تتصدى إلرهاب البيئة بـ4 مليارات شجرة

الرياضة الجماعية لتجاوز تجارب الطفولة السيئة

طفلة عراقية تقرأ القرآن الكريم في مرقد
 الشيخ عبدالقادر الجياني في بغداد )أ ف ب(

نجــا ســائق ألمانــي بأعجوبــة مــن كميــن رادار ســرعة كان علــى وشــك تســجيل 
مخالفة بحقه، بعد أن تجاوزت ســرعة ســيارته الحد المسموح به، وذلك بفضل 

“حمامة”.
وقالــت الشــرطة فــي أحــد المدن غربــي ألمانيــا إن “التدخل اإللهي” أنقذ ســائقا 
مســرعا مــن الحصــول على مخالفــة، بعد أن حجبت حمامة الصــورة عن كاميرا 

الرادار في اللحظة المناسبة.
ونشــرت شــرطة فيــرزن الصورة التي ظهــرت فيها الحمامة أمام وجه الســائق، 
علــى صفحتهــا فــي فيســبوك، مشــيرة إلــى أنهــا تدخلــت فــي اللحظة المناســبة 

لمساعدة السائق.
ففي اللحظة التي التقط الرادار السائق يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة 
في منطقة الســرعة المســموح بها 30 كيلومترا في الساعة، وأومضت الكاميرا، 
حلقت الحمامة أمام الســيارة، حيث أخفت وجه الســائق بجناحيها المنتشرين، 

وبالتالي إخفاء الدليل الضروري على من كان خلف عجلة القيادة.
ونقلــت رويتــرز عــن الشــرطة قولهــا: “بفضــل المــاك الحــارس ذي الريــش، نجا 

السائق من دفع غرامة قدرها 105 يورو )117 دوالرا(”.

حمامة تنقذ “السائق المتهور”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت الشرطة اليابانية إنها اعتقلت رجا، 
أمس األربعاء، الستخدامه مسدس صعق 
لتأديــب أبنائــه الثاثــة، في أحــدث قضايا 
البرلمــان  دفعــت  التــي  األطفــال  إيــذاء 

للسعي لحظر العقاب الجسدي.
وقــال مســؤول فــي الشــرطة لرويتــرز إن 
الرجــل، الــذي يبلغ من العمــر 45 عاما ومن 
أبلــغ  البــاد،  مدينــة كيتاكيوشــو بجنــوب 
الشــرطة بأنــه اســتخدم مســدس الصعــق 
لتأديــب ابنتيــه اللتين تبلغان من العمر 17 
و13 عامــا، وابنــه الــذي يبلــغ مــن العمر 11 

عاما “عندما خالفوا قواعده”.
أصيــب  الصبــي  أن  المســؤول  وأضــاف 
بحــرق طفيــف بذراعه وال توجــد إصابات 

ظاهرة على الفتاتين.
وهــزت سلســلة مــن قضايا إســاءة معاملة 
القليلــة  الســنوات  فــي  اليابــان  األطفــال 
الماضيــة، بمــا فــي ذلــك وفــاة طفلــة فــي 
الخامسة من العمر تدعى يوا فوناتو العام 
الماضــي بعدمــا ضربهــا والدها ومنــع عنها 

الطعام على سبيل التأديب.

شــرب  بــأن  دائمــا،  يشــاع  مــا  عكــس 
أكواب كثيرة من المياه مفيد للجســد، 

إال أن هذا يبدو غير صحيح.
قــال الدكتــور عمرو مهدي، استشــاري 
أمــراض الجهاز الهضمي والتغذية، إن 
هناك أعراضا متعددة تنتج عن تناول 
الــدورة  هبــوط  منهــا  بكثــرة،  الميــاه 
الدمويــة، وخفض معــدل ضغط الدم، 
وزيــادة لزوجــة الــدم، وعســر الهضــم، 
وزيادة ترسيب األماح في الشرايين 

والمثانة، حسب موقع “الكونسلتو”.
وأشــار الدكتــور محمد مســعود، مدير 
أن  الغذائــي،  األمــن  معلومــات  مركــز 
مــن  أكثــر  المــاء،  مــن  كميــات  شــرب 
4 لتــرات يوميــا، لمــدة طويلــة تصــل 
فــي ظهــور  يتســبب  أيــام  إلــى عشــر 
المشــكات، مثــل تخفيــف كــرات الدم 
الحمــراء فــي الجســم، وانفجــار كرات 

الدم الحمراء، وتساقط الشعر.

اليابان... أب 
“يؤدب” أبناءه 

بمسدس صعق

كثرة شرب الماء 
تهدد الجسم 

بأمراض خطيرة
تعهدت ماكنزي بيزوس الزوجة السابقة لجيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون بنصف 

ثروتها لألعمال الخيرية متبعة مبادرة أسسها المليارديرات وارن بافت وبيل وميلندا غيتس.

وبيــزوس، التــي يعــد زوجها الســابق أغنى 
رجــل فــي العالــم، كانــت ضمن 19 شــخصا 
وقعــوا يــوم الثاثــاء علــى “تعهــد العطــاء” 
وهــي حملــة أعلن عنها بافــت وغيتس في 
عــام 2010. وتدعو المبادرة أغنى األغنياء 
بالتبــرع بأكثــر مــن نصــف ثرواتهــم ســواء 

وهم أحياء أو في وصياتهم.
وقالت ماكنزي بيزوس في بيان “باإلضافة 
الحيــاة،  حبتنيبهــا  التــي  األصــول  إلــى 
لــدي أمــوال طائلــة للتبــرع بهــا... مســعاي 
لعمــل الخيــر ســيظل يعتمــد علــى التفكير. 

وسيستغرق وقتا وجهدا ورعاية”.

طليقة رئيس “أمازون” ستتخلى عن نصف ثروتها

بائع يمني يعرض “الجنبيات”، الخناجر القصيرة المنحنية التقليدية، في 
صنعاء قبل احتفاالت عيد الفطر السعيد. )ا ف ب( قدرت مجلة فوربس ثروة جيف بيزوس بنحو 131 مليار دوالر هذا العام. وانفصل جيف وماكينزي 

في وقت سابق هذا الشهر

أظهرت دراســة ســويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر عرضة 
لإلصابــة بنــوع نــادر مــن ضعف عضلة القلب الــذي قد يؤدي لقصور القلب مقارنــة بالرجال الذين 
حافظــوا علــى وزن صحــي فــي تلــك المرحلــة. وفحــص الباحثــون بيانــات عــن الطــول والــوزن 
واللياقــة تخــص أكثــر مــن 1.6 مليون رجــل، ُســجلوا بالخدمة العســكرية اإللزامية بالســويد بين 
عامــي 1969 و2005 عندمــا كانــت أعمارهــم 18 أو 19 عامــا. وكان نحــو عشــرة بالمئــة منهم من 
أصحــاب الــوزن الزائــد، بينما عانى نحو اثنين بالمئة من البدانة. وبعد متابعة اســتمرت 27 عاما، 
وجــدت الدراســة أن الرجــال الذيــن كانوا من أصحاب الوزن الزائد فــي مرحلة المراهقة أصبحوا 

أكثر عرضة لإلصابة باالعتال القلبي.

الوزن الزائد للمراهقين يهدد “عضلة القلب” السنة الحادية عشرة - العدد 3880 

الخميس
30 مايو 2019 

25 رمضان 1440

يعتبر التصنيف الدولي لألمراض والمشكالت الصحية دليال إرشاديا


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

