
مجلــس  رئيــس  الداخليــة  وزيــر  تــرأس 
الدفــاع المدنــي الفريق أول الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة اجتمــاع المجلــس، 
والمــاء  الكهربــاء  شــؤون  وزيــر  بحضــور 
وشــؤون  األشــغال  ووزيــر  النفــط  ووزيــر 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، ووزيــرة 

والتجــارة  الصناعــة  ووزيــر  الصحــة 
والســياحة ووزير شــؤون اإلعالم ورئيس 
األمــن العــام والرئيــس التنفيــذي للمجلس 

األعلى للبيئة.
المجلــس،  رئيــس  الداخليــة  وزيــر  وأكــد 
كافــة،  االســتعدادات  مراجعــة  ضــرورة 

وتأميــن  العامــة  الجاهزيــة  مــن  والتأكــد 
والمقيميــن،  للمواطنيــن  العامــة  الســالمة 
اإلقليميــة  الظــروف  أن  إلــى  منوهــا 
تســتوجب  تصاحبهــا،  التــي  والتحديــات 
والجاهزيــة  االســتعدادات  اســتكمال 

الالزمة للتعامل معها.

تحديــث  مواصلــة  ضــرورة  إلــى  وأشــار 
لمواجهــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
الخطــط  وضــع  علــى  والعمــل  الطــوارئ 
إطــار  فــي  االســتباقية  والســيناريوهات 
المواطنيــن  لحمايــة  المبذولــة  الجهــود 

وتأمين المنشآت.

شــارك عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إخوانه قادة دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الشــقيقة فــي القمــة الخليجيــة الطارئــة التي 
عقــدت ليــل الخميــس فــي قصــر الصفــا بمكــة المكرمة برئاســة عاهــل المملكــة العربية 

السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وألقــى خــادم الحرميــن الشــريفين فــي 
مــا  إن  فيهــا  قــال  كلمــة  القمــة  افتتــاح 
يقــوم بــه النظــام اإليرانــي مــن تدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقة، 
وتطويــر برامجه النووية والصاروخية، 
العالميــة  المالحــة  لحريــة  وتهديــده 
بمــا يهــدد إمــدادات النفــط للعالــم، يعــد 
تحديا سافرا لمواثيق ومبادئ وقوانين 
األمــم المتحــدة لحفــظ الســلم واألمــن 
الدولييــن. كمــا أن دعمــه لإلرهــاب عبــر 
واالســتقرار  لألمــن  وتهديــده  عقــود   4
بهدف توســيع النفوذ والهيمنة هو عمل 

ترفضه األعراف والمواثيق الدولية.
التــي  اإلجراميــة  األعمــال  إن  وقــال 
أهــم  أحــد  باســتهداف  حدثــت مؤخــرا 
طــرق التجــارة العالميــة بعمــل تخريبي 
مــن  بالقــرب  تجاريــة  ناقــالت   4 طــال 
اإلمــارات  لدولــة  اإلقليميــة  الميــاه 
وكذلــك  الشــقيقة،  المتحــدة  العربيــة 

اســتهداف محطتــي ضخ للنفــط، وعدد 
المملكــة،  فــي  الحيويــة  المنشــآت  مــن 
تســتدعي منــا جميعا العمل بشــكل جاد 
دول  ومكتســبات  أمــن  علــى  للحفــاظ 

مجلس التعاون.
وأشــار إلــى أن عدم اتخــاذ موقف رادع 
وحــازم لمواجهــة األنشــطة التخريبيــة 
للنظــام اإليرانــي فــي المنطقــة، هــو مــا 
والتصعيــد  ذلــك  فــي  للتمــادي  قــاده 
ونطالــب  اليــوم.  نــراه  الــذي  بالشــكل 
مســؤولياته  بتحمــل  الدولــي  المجتمــع 
اإليرانيــة  الممارســات  تشــكله  مــا  إزاء 
مــن تهديــد لألمــن والســلم والدولييــن، 
واستخدام كافة الوسائل، لوقف النظام 
الشــؤون  فــي  التدخــل  مــن  اإليرانــي 
ورعايتــه  األخــرى،  للــدول  الداخليــة 
لألنشطة اإلرهابية في المنطقة والعالم، 
والتوقــف عن تهديد حرية المالحة في 

المضائق الدولية.

الجرائــم  مكافحــة  إدارة  حــذرت 
اإللكترونية مستخدمي وسائل التواصل 
الحســابات  متابعــة  مــن  االجتماعــي 
التحريضيــة والمثيــرة للفتنــة، أو إعــادة 
بث ما تنشره هذه الحسابات، مضيفة أن 

ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
مــن جهتــه، صــرح رئيــس مجلــس إدارة 
النــادي العالمي لإلعــالم االجتماعي علي 
مواقــع  مســتخدمي  علــى  بــأن  ســبكار 
الحــذر  توخــي  االجتماعــي  التواصــل 
أمــور  فــي  حســاباتهم  اســتخدام  مــن 
تثيــر الفتنــة، مؤكــدا أن حظر الحســابات 
المســيئة والتحريضيــة ضــرورة وواجب 

وطني.
وأضاف ســبكار أن اســتخدام الحسابات 
يفضــل أن تكــون وفــق ضوابــط ترســخ 
الســلم  علــى  والحفــاظ  التكافــل  مبــدأ 
ألبــواق  مروجــة  تكــون  أن  ال  األهلــي 

الفتنة.

“الداخلية”: متابعة 
الحسابات التحريضية 

وزيــر الماليــة: ماضون في تنفيــذ مبادرات التــوازن المالييعرض للمساءلة

خفض عجز ميزانية 2019 - 2020 51 %

المنامة - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
مملكــة  أن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
البحريــن ماضيــة فــي تنفيذ كافــة مبادرات 
شــأنها  مــن  التــي  المالــي  التــوازن  برنامــج 
أن تســاهم فــي زيــادة اإليــرادات وخفــض 
التــوازن  نقطــة  يحقــق  بمــا  المصروفــات 
المالــي وينعكس على نمــاء وازدهار الوطن 
التنمويــة  المســيرة  ظــل  فــي  والمواطــن 
الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
 وأشار الوزير إلى أن برنامج التوازن المالي 
حقق نتائج إيجابية أولية منذ البدء بتنفيذ 
البرنامج والتي كان من أهمها خفض العجز 
فــي   %  35 بنســبة  العامــة  الميزانيــة  فــي 
2017، مؤكــًدا  بالعــام  2018 مقارنــة  العــام 
أن الهــدف المقبــل هــو خفــض العجــز خالل 
ميزانيــة العاميــن 2019 - 2020 بنســبة 51 

% مقارنة بميزانية 2017 - 2018.

مؤشرات أداء برنامج التوازن املا��
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انتقل إلى رحمة هللا تعالى مساء أمس، الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” الزميل 
لطفي نصر، بعد أن تعرض لنوبة سكر حادة أثناء قيادته للسيارة وهو متوجها لمقر 

عمله، ما أدى إلى وفاته.

وتبــادل الصحافيــون واإلعالميــون فــور 
تأكــد الخبــر عبــارات الحــزن واأللــم علــى 
الكثيــرون  يــراه  والــذي  الراحــل  الفقيــد 

باألب والمعلم والموجه لهم.
وقالت رئيســة جمعية الصحفيين عهدية 
أحمــد فــي تغريــدة لها بـــ “تويتــر”:  ”فقدنا 
الزميــل القديــر الصحافــي الكبيــر واألخ 
تعازينــا  نصــر،  لطفــي  األســتاذ  الفاضــل 
ألســرته، ألســرته الصحفيــة، لــدار )أخبــار 
هــذه  ســنفتقد   )...( نحــن  لنــا  الخليــج(، 
اإلنســان  الصالــح،  الرجــل  هــذا  القامــة، 
الفقيــد  وعمــل  اإلنســانية”.  معنــى  بــكل 
الراحــل في “أخبار الخليج” لفترة طويلة 
ا  تجــاوزت 4 عقود، وكان )رحمه هللا( ملمًّ
بالعمل الصحافي، ومتخصص في إجراء 
وفــي  المتنوعــة،  الصحافيــة  المقابــالت 

المجالــس،  ونقاشــات  حــوارات  تغطيــة 
باإلضافة لكتابته لعمود سياسي تحليلي.

الزميل لطفي نصر في ذمة اهلل

صاحــب  البــالد  عاهــل  صــادق 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
وأصــدر  خليفــة  آل  عيســى 
القانــون رقــم )11( لســنة 2019 

العامــة  الميزانيــة  باعتمــاد 
الماليتيــن  للســنتين  للدولــة 
2019 و2020 بعــد إقــراره مــن 

مجلسي الشورى والنواب.

جاللة الملك يصادق على 
اعتماد الميزانية العامة للدولة
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أعلن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز ليل الخميس عن انتهاء أعمال 
القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة.

القمــة  عــن  الصــادر  الختامــي  البيــان  وأكــد 
العربيــة على تضامــن وتكاتف الدول العربية 
فــي وجــه التدخــات اإليرانيــة مشــددًا علــى 
تمســك الدول العربية بقــرارات القمة العربية 

السابقة بخصوص القضية الفلسطينية.
 ونــدد البيــان الختامي بالتدخل اإليراني في 
األزمة الســورية وتأثيرها على وحدة ســوريا 
مؤكــدًا علــى إدانــة الــدول العربيــة الحتــال 
إيــران للجــزر اإلماراتيــة الثــاث وتدخــات 
إيــران في شــؤون البحرين ودعــم الجماعات 
العربيــة  الــدول  أدانــت  كمــا  اإلرهابيــة فيهــا 

إطــاق الصواريــخ الباليســتية إيرانية الصنع 
من اليمن على السعودية.

واعترضت العراق على البيان الختامي للقمة 
العربية الذي ندد بســلوك إيــران واعتداءاتها 

في المنطقة. 
وأجمــع قــادة الدول العربية فــي كلماتهم في 
القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة، ليل 
الخميــس، علــى أن أمــن دول الخليــج يمثــل 

ركيزة أساسية الستقرار المنطقة.
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وطالــب 
بالقمــة  كلمتــه  فــي  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان 

العربيــة المجتمَع الدولي بتحمِل مســؤولياتِه 
إزاَء ما ُتَشكلُه الممارساُت اإليرانية ورعايتها 
لألنشــطِة اإلرهابيِة فــي المنطقِة والعالم، من 
تهديــٍد لألمــِن والســلِم الدوليين، واســتخدام 
كافــِة الوســائِل لردِع هــذا النظــاِم، والحِد من 

نزعتِه التوسعية.
 مــن جانبه، قال الرئيــس المصري عبدالفتاح 
ارتباطــًا  يرتبــط  الخليــج  أمــن  إن  السيســي 
مضيفــًا  لمصــر،  القومــي  باألمــن  عضويــًا 
للتفريــط  اســتعداد  علــى  ليســوا  العــرب  أن 
بأمنهــم القومــي، وإن العــرب كانوا ومــا زالوا 
قــال السيســي  دعــاة ســام واســتقرار. كمــا 
“اجتمعنا لنوجه رســالة تضامن مع السعودية 

واإلمارات”.
كما أكد العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، 
فــي كلمتــه أمام القمة، علــى وقوف باده مع 
أشــقائها العــرب فــي الدفــاع عــن مصالحهــم 
وأمنهــم مشــيرا إلــى أن القمــة العربيــة تنعقد 

في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا.
مــن جهتــه، قال الرئيس العراقي برهم صالح 
إن أمــن الســعودية هــو أمــن العــراق، مضيفًا: 
نشــهد أزمة إقليمية تنبــئ بحرب ال تبقي وال 

تذر.
هــو  الخليــج  ألمــن  اســتهداف  أي  إن  وقــال 
اســتهداف ألمن الــدول العربية واإلســامية، 
مشــددًا علــى أن “منطقتنــا بحاجــة الحتــرام 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية”
وقــال أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد 
الجابــر الصبــاح إن “انعقاد القمة العربية يعبر 
عــن خطــورة مــا نتعــرض لــه اليــوم”، مضيفًا: 
“نشــهد بقلــق التصعيــد فــي منطقــة الخليج.. 
نشعر بتخوف كبير أن يضيف التصعيد الذي 

تواجهه منطقتنا جرحا إلى جروحنا”.
أما الرئيس الفلســطيني محمود عباس فـــكد 
أن دولة فلســطين تدين االعتداءات األخيرة 
إدانتنــا  “نؤكــد  قائــاً:  الخليــج،  منطقــة  فــي 
المنشــآت  لهــا  تعرضــت  التــي  لاعتــداءات 
النفطية بالســعودية والخليج”. وتابع عباس: 
“ال نقبل التهديد ألي دولة عربية من أي جهة 

كانت”، كما اعتبر أن “أمن فلســطين جزء من 
األمن القومي العربي”.

ولــد  محمــد  الموريتانــي  الرئيــس  وقــال 
عبدالعزيــز فقــال إن “تحديــات أمنيــة كبيــرة 
تواجــه األمــة العربية”، مشــيرًا إلى “تدخات 
خارجيــة مــن خــال تســليح جماعــات أدت 
بــاد  دعــم  عــن  عّبــر  كمــا  وحــروب”.  لدمــار 

ووقوفها إلى جانب السعودية.
مــن جانبــه، قال أمين جامعة الــدول العربية، 
أحمــد أبوالغيــط، فــي كلمتــه بالقمــة العربيــة 
فــي مكــة  الخميــس  ليــل  المنعقــدة  الطارئــة 
غيرهــم  يبتــدرون  ال  العــرب  إن  المكرمــة 

بالعداوة ولكن ال يقبلون الضيم.

القمة العربية تدين التدخل اإليراني في شؤون دول المنطقة

موقف حازم لوضع 
حد للخروقات 

المستمرة ألمننا 
اإلقليمي

تضامن مطلق مع 
السعودية واإلمارات 

في كل ما يحفظ 
أمنهما واستقرارهما

تعزيز األمن اإلقليمي 
والدولي بالتعاون 

والتنسيق مع الحلفاء 
واألصدقاء

جاللة الملك يشارك في القمة العربية الطارئة

جاللـــة الملـــك: خـــادم الحرميـــن ســـّباق لـــكل مـــا فيـــه خيـــر الـــدول والشـــعوب العربيـــة

محاوالت استهداف السعودية واإلمارات يائسة

الدول الراعية 
لإلرهاب تشكل 

خطرًا كبيرًا على 
األمن العالمي 

برمته

مجموعات إرهابية 
مدعومة من إيران 

ارتكبت جرائم 
بحق السعودية 

واإلمارات

شــارك ملــك الباد صاحــب الجالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه أصحاب 
الجالــة والســمو والفخامــة ملــوك وأمراء 
ورؤساء الدول العربية الشقيقة، في القمة 
العربيــة الطارئة التي عقدت ليل الخميس 
في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة ملك 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل سعود. ووجه جالة الملك كلمة 
إلى أعمال القمة العربية الطارئة في قصر 

الصفا بمكة المكرمة، هذا نصها: 
بسم هللا الرحمن الرحيم

 خــادم الحرميــن الشــريفين، الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة العربيــة 

السعودية الشقيقة حفظه هللا ورعاه، 
أصحاب الجالة والفخامة والسمو، 

الحضور الكرام،
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيــب لنــا بدايــة أن نتقــدم بخالــص الشــكر 
والتقديــر ألخينــا خــادم الحرميــن الشــريفين 
علــى دعوته الكريمــة واســتضافة أعمال هذه 
القمــة العربيــة الطارئــة لبحــث ما يســتجد من 
أوضــاع راهنة تشــهدها المنطقــة، والذي يأتي 
عقدهــا، فــي ســياق السياســة الحكيمــة التــي 
طالما انتهجتها الشــقيقة الكبرى بقيادة خادم 
حفــظ  إلــى  والراميــة  الشــريفين،  الحرميــن 
وتعزيز األمن القومي العربي، والمرتكزة على 
نهــج التشــاور والتنســيق بيــن دولنــا العربيــة، 
حمايــة  علــى  والحريصــة  الرفيعــة  بأهدافهــا 
مصالحنا، والموحدة لمواقفنا، والمعززة لعملنا 

المشترك.
 مؤكدين أن هذه المبادرة ليســت بغريبة على 
خــادم  الحرميــن الشــريفين الســّباق لــكل مــا 
فيــه خير الدول والشــعوب العربية، المعروف 

والمتســامحة  الرحبــة  وبرؤيتــه  بحنكتــه 
وباستشرافه الدقيق لألحداث، وهو ما يجعل 
المثلــى  الوجهــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الدائمــة  بمســاندتها  العربيــة،  قضايانــا  لحــل 
مختلــف  وفــي  التاريــخ،  مــر  علــى  ألشــقائها 

الظروف.
 أصحاب الجالة والفخامة والسمو،،،

لقــد أثبتــت التطــورات المتاحقــة فــي الفترة 
األخيــرة، والتــي اســتدعت اجتماعنــا اليــوم، 
تشــكل  باتــت  لإلرهــاب  الراعيــة  الــدول  بــأن 
خطرًا كبيرًا، ليس على األمن واالســتقرار في 
المنطقــة فقــط، بل على األمــن العالمي برمته، 
بالنظــر إلــى تماديهــا واســتمرارها فــي انتهــاك 
الدوليــة،  والمواثيــق  والقوانيــن  المعاهــدات 
وفــي ذلــك تحــدي مرفــوض إلرادة المجتمــع 

الدولي. 
ولقــد تابــع العالــم أجمــع الجرائــم واالنتهاكات 
الجســيمة التي قامت بهــا مجموعات إرهابية 
العربيــة  المملكــة  بحــق  إيــران  مــن  مدعومــة 
الســعودية ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
وما نتج عنها من تهديد خطير ألمن المنطقة، 
وقصــد منهــا التعرض لســامة حركــة الماحة 
وممــرات الطاقــة الدوليــة التــي تعبــر الخليــج 
العربــي، األمر الذي وضع المنطقة على أعتاب 

حافــة خطيــرة مــن التوتــر وعــدم االســتقرار. 
ونجد بأن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة 
بعواقبهــا الوخيمــة، تســتدعي موقفــًا حازمــًا 
لوضــع حــد لهــذه الخروقــات المســتمرة ألمننا 
اإلقليمي وتهديدها المتكرر لعاقات الجوار. 

منطلــق  ومــن  الصــدد،  هــذا  فــي  مؤكديــن 
روابطنــا األخويــة العريقــة القائمة على وحدة 
دعمنــا  علــى  المشــترك،  والمصيــر  الهــدف 
الثابــت وتضامننــا المطلــق مــع األشــقاء فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي كل مــا يحفــظ أمنهمــا 
ضــد  صفهمــا  فــي  ووقوفنــا  واســتقرارهما، 
تســتهدف  التــي  اليائســة  المحــاوالت  كل 
مصالحهما، وتعمل على إرباك مســيرة التنمية 

واالزدهار في البلدين العزيزين. 
أصحاب الجالة والفخامة والسمو ،،،

هــذه  لمواجهــة  ســبيل  مــن  هنــاك  كان  إذا 
التهديــدات المحدقــة، فإننــا نجــد بــأن أنســب 
تعزيــز  فــي  يتجســد  وأنجحهــا،  الســبل  تلــك 
التعــاون والتضامــن بيــن دولنا بمــا يربطنا من 
عاقات أخوية تســتند إلى أســس وطيدة من 
الثقــة واالحتــرام المتبــادل، وبالتوصــل لرؤية 
متكاملة واســتراتيجية شاملة تستديم األمن 
القومــي العربــي، وتقــوي أركانــه فــي مواجهة 

األخطار والتحديات المحيطة بدولنا.
وعلينــا أن نواصــل جهودنــا فــي هــذا الشــأن، 
بالتعــاون  والدولــي  اإلقليمــي  األمــن  لتعزيــز 
حلفائنــا  مــع  المشــترك  والعمــل  والتنســيق 

وأصدقائنــا الذيــن يشــاركوننا ذات األهــداف 
العالمــي،  واالســتقرار  لألمــن  حفظــًا  النبيلــة، 
مــن أجل أن تســتمر مســيرتنا المشــتركة نحو 
ننشــده  زاهــر  لمســتقبل  والرخــاء  التنميــة 

لشعوب العالم أجمع.
متطلعيــن كذلــك إلــى تكثيف الجهــود لتفعيل 
إلــى حــل  الوصــول  العربــي مــن أجــل  الــدور 
عادل وشــامل للقضية الفلســطينية، وحصول 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق لحقه المشــروع 
في قيام دولته المستقلة الكاملة السيادة على 
حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها 
القــدس الشــرقية، وذلك وفقًا لمبادرة الســام 
العربية  ولحل الدولتين والمرجعيات الدولية 

ذات الصلة.

 أصحاب الجالة والفخامة والسمو،،،
ونؤكــد بأننــا كــدول عربيــة كنــا وســنظل قادة 
وصنــاع ســام، وننطلــق فــي ذلــك مــن واقــع 
مســؤوليتنا وواجبنا، والــذي يحتم علينا عدم 
ادخــار أي جهــد فــي ســبيل حمايــة أوطاننــا، 
أمننــا  وضمــان اســتقرار مجتمعاتنــا، وصــون 

القومي والحفاظ عليه بكل قوة.
وال يسعنا ختامًا، إال أن نعرب عن ثقتنا الدائمة 
فــي صحة ورجاحة توجهات خــادم الحرمين 
الشريفين، التي تأتي اليوم متمثلة في قيادة 
هــذا التوجــه العربي واإلســامي الواضح في 
رسائله والحاسم في موقفه وتطلعاته. ونجد 
فــي رعايتــه لهذا االجتمــاع وحرصه المخلص 
العربــي  العمــل الجماعــي  علــى تقويــة أركان 
بــكل جوانبــه، الطريــق األمثــل لنتجــاوز هــذه 
األوضــاع الصعبــة، وأن نكــون دعاة ســام من 
منطلق واجبنا اإلنســاني والشــرعي في إعمار 

هذه األرض وحماية البشرية.
بــارك هللا تلــك الجهــود الخّيــرة، وحفــظ هللا 
دولنا وشــعوبنا من كل ســوء ومكروه، وســدد 
الخيــر  فيــه  لمــا  جميعــًا  ووفقنــا  خطانــا  هللا 
والصــاح، إنه ســميع الدعاء، والســام عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

مكة المكرمة - بنا

سنظل قادة 
وصناع سالم من 
واقع مسؤوليتنا 

وواجبنا

لدينا ثقة دائمة 
في صحة ورجاحة 

توجهات خادم 
الحرمين 

تكثيف الجهود 
للوصول إلى حل 

عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية



03 local@albiladpress.com

الجمعة
31 مايو 2019 
26 رمضان 1440

مكة المكرمة - بنا

أنشطة إيران تهدد أمن المنطقة والعالم

الخليجيــة  للقمــة  الختامــي  البيــان  طالــب 
الطارئــة فــي مكــة المكرمــة ليــل الخميــس 
مســؤولياته  بتحمــل  الدولــي  المجتمــع 
بالمحافظة على األمن والسلم الدوليين وأن 
يقــوم باتخاذ إجــراءات حازمة تجاه النظام 

اإليراني.
وأشــاد قــادة دول المجلــس بالــدور القيــادي 
الــذي يقــوم بــه خــادم الحرميــن الشــريفين 
الطارئــة  القمــة  هــذه  انعقــاد  إلــى  ودعوتــه 
والقمة العربية والقمة اإلســامية ســعيًا إلى 
لمواجهــة  الصفــوف  الكلمــة وتوحيــد  جمــع 
التحديــات التــي تواجــه المنطقــة والحفــاظ 

على األمن واالستقرار فيها.
بــه  تمــر  مــا  األعلــى  المجلــس  واســتعرض 
المنطقــة مــن ظــروف اســتثنائية وتحديات 
علــى  األخيــرة  الهجمــات  نتيجــة  خطيــرة 
اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســعودية ومــا لذلك مــن تداعيــات وتهديد 
مباشــًر لألمن والســلم في المنطقة، ولحرية 
الماحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق 
البترول، نتيجة لســعي بعض الدول لزعزعة 
اإلرهــاب  ودعــم  المنطقــة  واســتقرار  أمــن 
لــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  والتدخــل 

المنطقة.  

ودان المجلــس األعلى الهجمات التي قامت 
بها الميلشيات الحوثية االرهابية باستخدام 
طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي 
ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف 
بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 
االرهابيــة  األعمــال  هــذه  أن  علــى  مشــددًا 
تنطــوي علــى تهديــد خطيــر ألمــن المنطقــة 
باســتقرار  يتأثــر  الــذي  العالمــي  واالقتصــاد 
امــدادات الطاقة، ومؤكدًا على تضامن دول 
المجلــس مع المملكة العربية الســعودية في 
التــي  االرهابيــة  التهديــدات  هــذه  مواجهــة 
تهــدف إلى اثارة االضطرابــات في المنطقة، 
لكافــة  ودعمــه  األعلــى  المجلــس  وتأييــد 
االجــراءات والتدابير التــي تتخذها لحماية 
أمنهــا واســتقرارها وســامة أراضيهــا. كمــا 
دان إطــاق الصواريــخ الباليســتية مــن قبل 
الميليشــيات الحوثية والتي بلغ عددها اكثر 
مــن 225 صاروخــًا باتجــاه المملكــة العربيــة 
السعودية، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، 
وأكثــر مــن 155 طائرة مســيرة بــدون طيار، 
وتعــرض 4 ســفن تجاريــة مدنيــة لعمليــات 
لإلمــارات  االقليميــة  الميــاه  فــي  تخريبيــة 
العربيــة المتحــدة، والتــي طالــت ناقلــة نفط 
إماراتيــة وناقلتــي نفط ســعوديتين وأخرى 
نرويجيــة، معتبــرًا ذلك تطورًا خطيــرًا يهدد 

أمــن وســامة الماحــة البحريــة فــي هــذه 
المنطقــة الحيوية من العالم، وينعكس ســلبًا 
على الســلم واألمن اإلقليمي والدولي وعلى 

استقرار أسواق البترول. 
االمــارات  مــع  تضامنــه  المجلــس  وأكــد 
لكافــة  ودعمــه  وتأييــده  المتحــدة  العربيــة 
االجــراءات والتدابير التــي تتخذها لحماية 
أراضيهــا،  وســامة  واســتقرارها  أمنهــا 
داعيــًا المجتمــع الدولــي والهيئــات الدوليــة 
ضــرورة  إلــى  البحريــة  بالماحــة  المعنيــة 
تحمــل مســؤولياتها لمنــع مثل هــذه األعمال 
التخريبيــة. كمــا أكــد قــوة وتماســك ومنعــة 
بيــن  الصــف  ووحــدة  التعــاون،  مجلــس 
أعضائه، لمواجهة هذه التهديدات، لما يربط 
بينهــا من عاقات خاصة وســمات مشــتركة 
والثقافــة  اإلســامية  العقيــدة  أساســها 
العربيــة، والمصيــر المشــترك ووحدة الهدف 
فــي  ورغبتهــا  شــعوبها،  بيــن  تجمــع  التــي 
والتكامــل  التنســيق  مــن  المزيــد  تحقيــق 
والترابط بينها في جميع الميادين من خال 

المسيرة الخيرة لمجلس التعاون. 
السياســة  األعلــى  المجلــس  واســتعرض 
الدفاعيــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة القائمــة علــى مبــدأ األمــن الجماعي 
عــن  الدفــاع  لغــرض  والمتكافــل  المتكامــل 

كيــان ومقومــات ومصالــح دولــه وأراضيهــا 
وأجوائها ومياهها اإلقليمية، مؤكدًا المبادئ 
المشــترك  الدفــاع  اتفاقيــة  تضمنتهــا  التــي 
بيــن دول مجلــس التعــاون مــن أن أمن دول 
المجلــس وحــدة ال تتجــزأ، وأن أي اعتــداء 
على أي من الدول األعضاء هو اعتداء عليها 
جميعًا، وما تضمنته مبادئ النظام األساسي 
لمجلــس التعــاون وقــرارات المجلس األعلى 
بشــأن التكامل والتعاون بيــن دول المجلس 
للحفاظ على األمن والسام واالستقرار في 

دول المجلس.
وقراراتــه  األعلــى  المجلــس  مواقــف  وأكــد 
الجمهوريــة  مــع  العاقــات  بشــأن  الثابتــة 
اإلســامية اإليرانيــة، مشــددًا علــى ضــرورة 
التــزام إيــران باألســس والمبــادئ األساســية 
المبنية على ميثاق األمم المتحدة ومواثيق 
الجــوار،  ُحســن  ومبــادئ  الدولــي،  القانــون 
التدخــل  وعــدم  الــدول،  ســيادة  واحتــرام 
اســتخدام  وعــدم  الداخليــة،  الشــؤون  فــي 
القــوة أو التهديد بهــا، وإيقاف دعم وتمويل 
وتســليح المليشيات والتنظيمات اإلرهابية،  
الطائفيــة  النزاعــات  تغذيــة  عــن  واالمتنــاع 
إلــى  اإليرانــي  النظــام  داعيــًا  والمذهبيــة، 
األعمــال  عــن  واالبتعــاد  بالحكمــة  التحلــي 
واالســتقرار،  األمــن  وزعزعــة  العدائيــة 

ومطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
بالمحافظة على األمن والسلم الدوليين وأن 
يقــوم باتخاذ اجراءات حازمــة تجاه النظام 
اإليرانــي، وخطــوات أكثــر فاعليــة وجديــة، 
إيــران علــى قــدرات نوويــة،  لمنــع حصــول 
ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران 

للصواريخ الباليستية. 
كمــا أكــد ضــرورة أن تقــوم إيــران بتجنيــب 
بالتزامهــا  الحــروب  مخاطــر  المنطقــة 
بالقوانيــن والمواثيــق الدوليــة والتوقف عن 
التدخل في الشؤن الداخلية لدول المنطقة، 
والميليشــيات  الجماعــات  دعــم  ووقــف 
اإلرهابيــة، وتهديــد أمــن الممــرات البحريــة 

والماحة الدولية.
مــع  والتشــاور  التنســيق  بمســتوى  ونــوه 
وتعزيــز  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
المشــترك  األمريكــي  الخليجــي  التعــاون 
القائمــة  فــي إطــار الشــراكة االســتراتيجية 
بيــن مجلــس التعــاون والواليــات المتحــدة 
األميركيــة، واالتفاقيــات الثنائيــة بيــن دول 
األميركيــة  المتحــدة  والواليــات  المجلــس 
لمــا يحقق أمــن واســتقرار المنطقــة، مجددًا 
تجــاه  األميركيــة  لاســتراتيجية  تأييــده 
إيــران، بمــا في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران 
الباليســتية،  الصواريــخ  وبرنامــج  النــووي، 

واالســتقرار  لألمــن  المزعزعــة  وأنشــطتها 
فــي المنطقــة ودعمهــا لإلرهــاب ومكافحــة 
والحــرس  هللا  لحــزب  العدوانيــة  األنشــطة 
مــن  وغيرهــا  الحوثــي  ومليشــيات  الثــوري 
التنظيمــات االرهابيــة، مشــيدًا باإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا الواليات المتحــدة األميركية 

لمواجهتها.
التعــاون  مجلــس  دول  حــرص  علــى  وأكــد 
واألمــن  االســتقرار  علــى  الحفــاظ  علــى 
والســام فــي المنطقة، وعلى نمــو االقتصاد 
العالمــي واســتقرار أســواق البتــرول، ونــدد 
الماحــة  لحريــة  اإليرانيــة  بالتهديــدات 
البحريــة وإلمــدادات النفــط، ودعــا المجتمع 
الدولــي إلــى تحمــل مســؤولياته فــي تأميــن 
حريــة الماحة والممــرات المائية، في ضوء 
فــي  األخيــرة  والهجمــات  التهديــدات  تلــك 
اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســعودية.  وعبــر المجلــس األعلــى عن بالغ 
تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، ملك 
هللا  حفظــه  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
األعلــى،  المجلــس  اجتمــاع  رئيــس  ورعــاه، 
ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز 
لحســن وكــرم الضيافــة ، ومشــاعر األخــوة 

الصادقة التي حظي بها االجتماع.

تخريب الناقالت باإلمارات 
واستهداف محطتي 

النفط بالسعودية أعمال 
إجرامية

ممارسات النظام 
اإليراني تحّدٍ 

سافر للمواثيق 
األممية

السعودية حريصة 
على أمن واستقرار 
المنطقة وتجنيبها 

ويالت الحروب

نتطلع لتحقيق 
السالم واالستقرار 
للشعوب بما فيها 

الشعب اإليراني

دعم طهران 
لإلرهاب عبر 4 
عقود لتوسيع 

النفوذ مرفوض

عدم اتخاذ موقف 
رادع وحازم قاد 
النظام اإليراني 

للتمادي

جاللة الملك يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في القمة الخليجية الطارئة

المنامة - بنا

ــران ــه ــد ط ــم ضـ ــاسـ ــازم وحـ ــ ــي حـ ــ ــف دولـ ــوق ــم ــب ب ــال ــط ــن: ن ــي ــرم ــح ــادم ال ــ خـ

القمة الخليجية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات حازمة ضد إيران

شــارك عاهــل الباد صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة إخوانه أصحــاب الجالة 
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  والســمو 
الخليــج العربيــة الشــقيقة فــي القمــة الخليجية 
الطارئــة التــي عقــدت أمــس فــي قصــر الصفــا 
بمكــة المكرمــة برئاســة عاهــل المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة خــادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وألقــى خــادم الحرميــن الشــريفين فــي افتتــاح 

القمة الكلمة اآلتية:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالميــن والصاة والســام على 
رسول هللا

إخواني أصحاب الجالة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة

لــي أن أرحــب بكــم فــي بلدكــم الثانــي  يطيــب 
المملكــة العربيــة الســعودية، وأشــكر لكــم تلبيــة 
الدعوة لهذه القمة الطارئة، والتي تنعقد في ظل 
تحديات مباشرة تهدد األمن واالستقرار إقليميا 
تجــاوز  الماضــي  فــي  اســتطعنا  ولقــد  ودوليــا. 
العديــد مــن التحديــات التــي اســتهدفت األمــن 
واالســتقرار، وكذلــك الحفــاظ علــى المكتســبات 
وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية في 

دولنــا، وســنعمل معــا بحــول هللا لمواجهــة كافــة 
التحديات والتهديدات بعزم وحزم.

إخواني أصحاب الجالة والسمو
إن مــا يقــوم بــه النظــام اإليراني مــن تدخل في 
وتطويــر  المنطقــة،  لــدول  الداخليــة  الشــؤون 
برامجه النوويــة والصاروخية، وتهديده لحرية 
النفــط  إمــدادات  يهــدد  بمــا  العالميــة  الماحــة 
ومبــادئ  لمواثيــق  ســافرا  تحديــا  يعــد  للعالــم، 

وقوانيــن األمــم المتحــدة لحفــظ الســلم واألمن 
الدوليين.

كمــا أن دعمــه لإلرهــاب عبــر 4 عقــود وتهديــده 
لألمن واالستقرار بهدف توسيع النفوذ والهيمنة 

هو عمل ترفضه األعراف والمواثيق الدولية.
مؤخــرا  حدثــت  التــي  اإلجراميــة  األعمــال  إن 
باســتهداف أحــد أهــم طــرق التجــارة العالميــة 
بعمــل تخريبــي طال 4 ناقــات تجاريــة بالقرب 
مــن الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة الشــقيقة، وكذلك اســتهداف محطتي 
ضــخ للنفــط، وعــدد مــن المنشــآت الحيويــة في 
المملكة، تســتدعي منا جميعا العمل بشــكل جاد 
مجلــس  دول  ومكتســبات  أمــن  علــى  للحفــاظ 

التعاون.

إخواني أصحاب الجالة والسمو
واســتقرار  أمــن  علــى  حريصــة  المملكــة  إن 
المنطقــة، وتجنيبهــا ويــات الحــروب. وتحقيق 

شــعوب  لكافــة  واالزدهــار  واالســتقرار  الســام 
المنطقة بما في ذلك الشــعب اإليراني. وســتظل 
وســوف  للســام،  ممــدودة  دائمــا  المملكــة  يــد 
تســتمر بالعمــل فــي دعم كافــة الجهــود للحفاظ 

على األمن واالستقرار في المنطقة.
وفي الختام فإنه ال بد من اإلشــارة إلى أن عدم 
اتخــاذ موقــف رادع وحــازم لمواجهــة األنشــطة 
التخريبيــة للنظــام اإليراني فــي المنطقة، هو ما 
قــاده للتمــادي في ذلك والتصعيد بالشــكل الذي 

نــراه اليــوم. ونطالــب المجتمــع الدولــي بتحمــل 
مســؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات اإليرانية 
من تهديد لألمن والسلم والدوليين، واستخدام 
مــن  اإليرانــي  النظــام  لوقــف  الوســائل،  كافــة 
التدخــل فــي الشــؤون الداخلية للــدول األخرى. 
المنطقــة  فــي  اإلرهابيــة  لألنشــطة  ورعايتــه 
والعالــم، والتوقف عن تهديد حرية الماحة في 

المضائق الدولية.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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وصل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلى المملكة العربية الســعودية الشــقيقة أمس ليترأس جاللته وفد مملكة البحرين 
إلى القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي تعقد في 
رحــاب مكــة المكرمــة وذلــك بدعوة كريمة تلقاها جاللته من أخيه ملك المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 

عبد العزيز آل سعود.

وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملــك لــدى 
وصولــه مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة 
أخــوه مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أمير 
الملكــي  الســمو  صاحــب  المكرمــة  مكــة  منطقــة 
لمجلــس  العــام  واألميــن  الفيصــل  خالــد  األميــر 
عبداللطيــف  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
الزيانــي، وســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة 
العربيــة الســعودية الشــيخ حمــود بــن عبدهللا آل 
خليفــة وســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى 

مملكة البحرين عبدهللا آل الشيخ.
المملكــة  أعدتــه  معرضــا  الملــك  جاللــة  وشــاهد 
العربيــة الســعودية الشــقيقة لحطــام الصواريــخ 
إيــران  قدمتهــا  التــي  واألســلحة  اإليرانيــة 
المملكــة  بهــا  وهوجمــت  الحوثيــة  للمليشــيات 

العربية السعودية.
وتفضــل صاحب الجاللة لــدى وصوله بالتصريح 

التالي:
يســرنا أن نعــرب عــن عميق شــكرنا ألخينــا خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
علــى  ورعــاه  تعالــى  هللا  حفظــه  ســعود  آل 
دعوتــه الكريمــة لنــا لمشــاركة إخواننــا أصحــاب 
الجاللــة والفخامــة والســمو قــادة الــدول العربية 
شــهر  الفضيــل  الشــهر  هــذا  وفــي  واإلســالمية 
رمضان الكريم في القمتين الطارئتين لقادة دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والدول 
العربيــة وفي الدورة الرابعة عشــرة لمؤتمر القمة 
اإلســالمي والتــي تحتضنهــا جميعــا هــذه البقعــة 
بالبيــت  وجــل  عــز  ربنــا  شــرفها  التــي  المباركــة 

الحرام، وجعلها قبلة المسلمين جميعا.

وإن انعقــاد هــذه القمــم ليعكــس بجــالء شــديد 
القيــادة الحكيمــة والجهود المضنيــة والمبادرات 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  ألخينــا  المتواصلــة 
والدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
في حماية األمن القومي وتطوير العمل الجماعي 
العربــي وفــي قيــادة العمــل اإلســالمي المشــترك، 
لتحقيــق  الكبيــرة  الصلبــة وإســهاماتها  وإرادتهــا 
غايتنا وهدفنا المنشــود في تقوية الصف العربي 
واإلسالمي ووحدته وليكون قادرا على التعاطي 
مــع كافة القضايا وفاعال فــي التصدي للتحديات 

الراهنة والتي تمس أمن دولنا واستقرارها.
وال يخالجنــا أدنــي شــك بــأن هــذه القمــم وفــي 
ظــل الرعايــة الكريمة لخادم الحرمين الشــريفين 
جديــًدا  منطلقــا  تعالــى  هللا  بمشــيئة  ســتكون 
التعــاون  مــن  جديــدة  لمرحلــة  قوًيــا  ومرتكــزا 
العربــي  الصعيديــن  علــى  والتكامــل  والتضامــن 
واإلسالمي بما يلبي طموحات شعوبنا في المزيد 
مــن التنميــة والرخــاء ويتوافــق مــع مــا تمتلكــه 
دولنــا مــن مقومات هائلــة وموارد ضخمــة قادرة 
بــأن تجعلهــا فــي مقدمــة الصفــوف وأكثــر الدول 

تقدمــا. ســائلين هللا تعالــى أن يوفقنــا جميعــا لما 
فيه الخير والصالح وأن تخرج هذه االجتماعات 
بنتائــج وقــرارات تلبــي اآلمــال وتحقــق النصــرة 
المرجــوة لمختلف قضايانا العربية وقضايا األمة 

اإلسالمية.
الوطــن  أرض  غــادر  قــد  الملــك  جاللــة  وكان   
أمــس متوجًهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة ليتــرأس جاللتــه وفــد مملكــة البحريــن 
إلــى إلــى أعمــال القمتيــن الطارئتيــن لقــادة دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والدول 
القمــة  لمؤتمــر  الرابعــة عشــرة  العربيــة والــدورة 
المكرمــة،  مكــة  تســتضيفها  التــي  اإلســالمي 
بدعــوة كريمــة تلقاهــا جاللتــه من عاهــل المملكة 
العربية الســعودية الشقيقة أخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

لــدى  الملــك  جاللــة  مودعــي  مقدمــة  فــي  وكان 
العهــد  ولــي  الجويــة  الصخيــر  قاعــدة  مغادرتــه 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 

جاللة الملك يصل إلى المملكة العربية السعودية حمد آل خليفة.

... وجاللته يصل إلى المملكة العربية السعودية جاللة الملك مغادرًا أرض الوطن متوجًها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة 

جدة - بنا

دور رائد للسعودية في حماية األمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي
جاللــة الملك: القمم تعكــس بجالء القيادة الحكيمــة والمبادرات المتواصلــة لخادم الحرمين

التنسيق مستمر مع السعودية بكل القضايا
والعالم المنطقة  في  واالستقرار  األمن  لتعزيز  ثابت  نهج  الخارجية:  وزير 

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، فــي مدينة جــدة بالمملكة 
العربيــة الســعودية، أمــس، مــع وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية عضــو مجلس الــوزراء بالمملكة 
الجبيــر، علــى هامــش مشــاركته باجتمــاع مجلــس وزراء  الشــقيقة عــادل  الســعودية  العربيــة 

الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي.

المســتمر  التشــاور  ضمــن  االجتمــاع  وجــاء 
والتنســيق الوثيــق بيــن البلديــن الشــقيقين في 
كل المناســبات والمحافــل، إذ تم فــي االجتماع 
جــدول  علــى  المدرجــة  القضايــا  فــي  التشــاور 
القمــة  لمؤتمــر  عشــرة  الرابعــة  الــدورة  أعمــال 

اإلســالمي، وتبــادل وجهات النظــر إزاء القضايا 
العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، وتأكيد مواصلة 
التنسيق المشترك تجاه القضايا كافة، استمراًرا 
لنهــج البلدين الثابت وضمن مســاعيهما الرامية 

لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

كمــا اجتمع الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل 
خليفــة، مــع وزيــر خارجيــة مملكــة تايلنــد دون 
الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  حيــث  برامودوينــاي، 
عــن اعتــزاز مملكــة البحرين بعالقــات الصداقة 
المتميــزة مــع مملكــة تايلنــد الصديقــة، منوًهــا 
بحــرص البلديــن ومســاعيهما الدؤوبــة لتطويــر 
القضايــا  مختلــف  إزاء  المشــترك  التنســيق 
اإلقليميــة والدوليــة، وتعزيــز كل أوجه التعاون 

بما يدعم مصالحهما.
من جانبه، أشاد دون برامودويناي بما تحظى به 

عالقــات الصداقة بين مملكــة البحرين ومملكة 
تايلنــد مــن اهتمــام من قبــل البلدين والشــعبين 
الصديقيــن وبمــا يجســد اإلرادة المشــتركة فــي 
االرتقــاء بالعالقــات إلــى مســتويات أرحــب في 
كافــة المجــاالت، متمنًيــا لمملكــة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.
وفــي اجتمــاع الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد 
جمهوريــة  خارجيــة  وزيــرة  مــع  خليفــة  آل 
وزيــر  أكــد  مارســودي،  ريتنــو  إندونيســيا 
الخارجيــة عمــق عالقــات الصداقــة بيــن مملكة 

البحرين وجمهورية اندونيسيا الصديقة والتي 
تشهد تطوًرا وازدهاًرا على كل األصعدة، معبًرا 
عــن تطلــع مملكــة البحريــن الدائــم إلــى تعزيــز 
التعاون الثنائي وتطوير أطر التنسيق المشترك 
في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين 

وشعبيهما الصديقين.
من جانبها، نوهت ريتنو مارســودي بما يشــهده 
مســار العالقــات الثنائيــة بين البلديــن من تقدم 
متمنيــة  الصديقيــن،  البلديــن  يلبــي طموحــات 

لمملكة البحرين مزيدا من الرفعة والرخاء.

وزير الخارجية ملتقًيا مع عادل الجبير

المنامة - وزارة الخارجية

القمم منطلق لمرحلة 
جديدة من التعاون 

والتضامن والتكامل 
العربي واإلسالمي

تقوية الصف العربي 
واإلسالمي ووحدته 

ليكون قادًرا على 
التصدي للتحديات

هل يوجد شطائر طازجة يف أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٢٦سؤال 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

كالنعم
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عقــدت اللجنــة الوطنيــة للمعلومــات برئاســة وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد المطــوع 
اجتماعــًا صبــاح أمــس، بديــوان صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء، تم خالله اســتعراض 
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، بحضــور أعضــاء اللجنــة مــن ممثلي الــوزارات 

والجهات الحكومية.

وفــي بدايــة االجتمــاع، توجــه وزيــر شــؤون 
مجلــس الوزراء بخالص الشــكر والتقدير إلى 
كل أعضــاء اللجنــة علــى ما بذلــوه من جهود. 
كمــا تقدم بالشــكر لجميع الــوزارات واألجهزة 
الحكوميــة على تعاونها البنــاء مع اللجنة في 
تقديــم المعلومات الموثقة التي تعكس حجم 
التقــدم الــذي أحرزتــه البحريــن فــي مجــاالت 
التنميــة المســتدامة، فضال عن مــّد المنظمات 
المحدثــة  بالمعلومــات  المعنيــة  الدوليــة 
الخاصــة  ومؤشــراتها  وتقاريرهــا  العتمادهــا 

برصد مختلف جوانب التنمية في المملكة.
وأكــد المطــوع أن الحكومــة برئاســة رئيــس 

الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة شملت اللجنة باهتمامها 
ومتابعتهــا المســتمرة، وهــو األمــر الــذي دفــع 
عمــل اللجنة وأســهم في نجاحهــا في تحقيق 

أهدافها.
ونــوه إلــى إن مملكــة البحريــن تمتلــك ســجالً 
متميزًا في وضع المؤشرات الوطنية ومتابعة 
التقــدم فــي إنجازهــا وهي بذلــك تتفوق على 
العديــد من الدول، مشــددا علــى ضرورة قيام 
المختلفــة  الحكوميــة  واألجهــزة  الــوزارات 
المســؤولة عــن انتاج المؤشــرات الوطنية في 
مختلــف القطاعات بمتابعة وتحديث بياناتها 

بشــكل دوري، والتأكد من البيانات المنشــورة 
لــدى الجهــات الدولية المســؤولة عن المؤشــر 
وتزويــد المنظمــات الدوليــة المعنيــة بأحــدث 
البيانــات والمؤشــرات الخاصــة بالتنميــة فــي 

البحرين.
وخالل االجتماع، قّدم وكيل وزارة الخارجية 
للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفــة، عرًضــا للتقريــر الــدوري حــول فريــق 
العمل المعني بالتقارير والمؤشرات اإلقليمية 

والدوليــة، ومــا تــم بشــأن وضــع قائمــة بكافة 
تتطلــب  التــي  والدوليــة  اإلقليميــة  التقاريــر 
وإحصائيــات  وتقاريــر  بمعلومــات  تزويدهــا 
مــن البحريــن، ورصــد التجاوب مــع متطلبات 
تصنيــف  تحســين  نحــو  والســعي  التقاريــر 

وتقييم المملكة على أساس هذه التقارير.

والتســجيل  المســاحة  عــام  مديــر  قــدم  كمــا 
العقــاري بجهاز المســاحة والتســجيل العقاري 
ناجــي ســبت، عرضــا للمذكــرة المشــتركة بين 
جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري وهيئــة 
حــول  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
اســتخدام نظم المعلومــات الجغرافية إلنتاج 

مؤشــرات التنميــة المســتدامة، والتــي تهدف 
علــى مصفوفــة  المكانــي  البعــد  إدخــال  إلــى 
مؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة 2030، 
بمــا يســهم فــي انتــاج المؤشــرات وتحليلهــا 
نطــاق  أي  علــى  الدولــة  سياســات  لرســم 
جغرافــي يتــم تحديــده للتأكــد مــن التوزيــع 
األمثــل للمــوارد والخدمات والتي تســهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بعدهــا، قامــت مهــا ســبت قائــم بأعمــال مدير 
إدارة اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة 
اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات  بهيئــة 
بتقديم عرض بشــأن البيانات المتعلقة بإنتاج 
للتنميــة  العالمــي  البشــرية والتقريــر  التنميــة 
البشــرية، وتوفيــر مؤشــرات أهــداف التنميــة 
بخصــوص  تــم  مــا  إلــى  إضافــة  المســتدامة، 
اســتيفاء االســتمارة الخاصة باالستفسار عن 
االســتبيانات التــي تقــوم الجهــات الحكوميــة 

بإرسالها للمنظمات الدولية.

المنامة - بنا

المطوع: البحرين تمتلك سجاًل متميزاً في وضع المؤشرات الوطنية

جانب من اجتماع اللجنة الوطنية للمعلومات صباح أمس

تحديث اإلستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ

ترأس وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة اجتماع المجلس، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير النفط 
ووزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، ووزيرة الصحة ووزيــر الصناعة والتجارة والســياحة ووزير شــؤون اإلعالم ورئيس األمــن العام والرئيس 

التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب وزيــر الداخليــة رئيــس 
أن  إلــى  منوهــا  باألعضــاء،  المدنــي  الدفــاع  مجلــس 
االجتماعــات التي يعقدها المجلس، تهدف إلى دراســة 
حمايــة  فــي  تســهم  التــي  واإلجــراءات  الخطــط  كل 
الســالمة العامــة، وبحــث الموضوعــات والقضايــا ذات 

الصلة.
وفــي هــذا اإلطار، أكــد وزير الداخليــة رئيس المجلس، 
مــن  والتأكــد  كافــة،  االســتعدادات  مراجعــة  ضــرورة 
الجاهزيــة العامــة وتأميــن الســالمة العامــة للمواطنين 
اإلقليميــة  الظــروف  أن  إلــى  منوهــا  والمقيميــن، 
اســتكمال  تســتوجب  تصاحبهــا،  التــي  والتحديــات 

االستعدادات والجاهزية الالزمة للتعامل معها.
وأشــار إلــى ضــرورة مواصلــة تحديــث اإلســتراتيجية 
الوطنيــة لمواجهة الطوارئ والعمل على وضع الخطط 
والســيناريوهات االســتباقية، وذلــك في إطــار الجهود 
المبذولــة لحمايــة المواطنين وتأمين المنشــآت، منوها 
فــي الوقــت ذاتــه إلى إطــالق برامج تثقيفيــة، تتضمن 
توعيــة النــاس بكيفيــة التصرف فــي مواجهة الظروف 
الواعــي  المجتمعــي  التعامــل  يضمــن  بمــا  المحتملــة، 
بالطريقــة  والســالمة  الحمايــة  إجــراءات  وتنفيــذ 

المرجوة.
وخــالل االجتماع، بحث مجلــس الدفاع المدني، خطة 

االســتثنائية،  والظــروف  الطــوارئ  حــاالت  لمواجهــة 
تتضمــن تأميــن المالجــئ ومراكــز اإليــواء فــي أنحــاء 
العــام  األمــن  رئيــس  المجلــس  وكلــف  كافــة،  المملكــة 
كمالجــئ  اســتخدامها  يمكــن  التــي  األماكــن  دراســة 
وتحديــد المواصفات الخاصة بهــا، كما ناقش المجلس 
اإلجــراءات المتعلقــة بســالمة المواطنيــن والمقيميــن 
والتجهيــزات المطلوبة في ظــروف األزمات والكوارث 
وكلــف اإلدارة العامة للدفاع المدني بوضع آلية لتوفير 
الغــاز وفــق المواصفــات المعتمــدة وتحديــد  كمامــات 
المورديــن  التــي يمكــن توفيرهــا عــن طريــق  األنــواع 
المعتمديــن، كمــا تم الوقوف على عــدد من التجهيزات 

المطلوبة، ومن بينها عمل صفارات اإلنذار.
عــن  تقريــر  علــى  المدنــي  الدفــاع  اطلــع مجلــس  كمــا 
جهــود اللجنــة الوطنيــة لمواجهة الكــوارث، وما تم في 
االجتماع االستثنائي الذي عقدته مؤخرا للوقوف على 
الجاهزيــة العامــة والدعم اللوجســتي وإدارة المخزون 
بمــا مــن شــأنه حماية المواطنيــن والمقيميــن والحفاظ 
والتعامــل  الحيويــة  الوطــن ومنشــآته  مقــدرات  علــى 
بكفــاءة مــع كافــة التهديــدات والمخاطــر، فضــال عــن 

استعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة االستجابة 
والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم 

في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات.
وفــي ختــام االجتمــاع، أعــرب وزيــر الداخليــة رئيــس 
مجلــس الدفــاع المدنــي عــن شــكره وتقديــره ألعضاء 
المجلــس وحرصهــم علــى التواصــل والتنســيق حــول 
كل ما من شــأنه زيادة معدالت األمن والســالمة لجميع 

المواطنين والمقيمين.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يترأس اجتماع مجلس الدفاع المدني

المنامة - وزارة الداخلية

وزيــر الداخلية: مراجعة االســتعدادات وتأمين الســامة للمواطنين

نجاح المبادرات بفضل الشراكة مع مختلف القطاعات
المحبة لــتــوثــيــق  ــان  ــض ــي رم الــمــواطــنــيــن ف ــع  ــل م ــواص ــت ال الــجــنــوبــيــة:  ســمــو مــحــافــظ 

أكــد محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة أن نجــاح 
المبــادرات الخيريــة واالجتماعية واألمنية التي أقامتها المحافظة خالل شــهر رمضان 
المبارك، تحقق من خالل التعاون والشــراكة مع مختلف القطاعات والجهات المشــاركة 

والداعمة.

 جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال ســموه جميــع 
األهلــي  القطــاع  ممثلــي  مــن  المســاهمين 
الــذي  اللقــاء  فــي  والخــاص  والحكومــي 
أقيــم بمناســبة نجــاح مبــادرات المحافظــة 
المحافظــة  أعربــت  حيــث  الرمضانيــة، 
مــع  بالتواصــل  بشــراكاتها  اعتزازهــا  عــن 
القطاعات التي تســهم في نجاح المبادرات 
التــي يتــم مــن خاللهــا تبــادل أســس الدعم 
فئاتــه،  بــكل  المجتمــع  لخدمــة  والتنســيق 
لإلســهام فــي الحفــاظ علــى وتيــرة خدمــة 
للتكافــل  األمثــل  والتحقيــق  المجتمــع 
إشــراك  أهميــة  إلــى  باإلضافــة  المجتمعــي 

الطاقــات المحليــة ومنهــا الجهــات الداعمة 
والجهــات المســاهمة والجهــات المشــاركة، 
المحافظــة  دور  تعزيــز  فــي  يســهم  ممــا 
الجنوبيــة فــي تعزيز إقامــة الفعاليات ذات 

الطابع الخيري واالجتماعي واألمني.
المبــادرات  أن  المحافــظ  ســمو  وأوضــح   
المناطــق  كافــة  التــي شــهدتها  الرمضانيــة 
بيــن  تنوعــت  الجنوبيــة  المحافظــة  فــي 
تعزيــز العمــل الخيري بيــن أفــراد المجتمع، 
بيــن  هللا  كتــاب  حفــظ  فــي  والتنافــس 
أبنــاء المحافظــة، مضيًفــا أن التواصــل مــع 
جــاء  الفضيــل  الشــهر  خــالل  المواطنيــن 

ليوّثــق مــا يربط أفــراد المجتمــع البحريني 
مــن أواصــر متينة تملؤهــا المحبة والتآخي 

والتعاضد.

اللقــاء  بهــذا  الحضــور  أشــاد  جهتهــم،  مــن 
الــذي جمعهم بســموه والذي يعتبر تكريًســا 
التواصــل  علــى  القائــم  األصيــل  للنهــج 

الدائــم، مؤكدين اعتزازهــم الكبير بالعالقة 
الوطيــدة القائمــة مــع المحافظــة الجنوبية 
والتنســيق المستمر في مختلف المبادرات، 

شــاكرين ســموه علــى مــا يوليه مــن اهتمام 
وحــرص مســتمر علــى التعــاون والشــراكة 

المجتمعية الهادفة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة خالل استقبال جميع المساهمين من ممثلي القطاع األهلي والحكومي والخاص

خطط لضمان انسيابية الحركة بجسر الملك فهد في العيد
والســـعودي  البحرينـــي  الجانبيـــن  فـــي  الحكوميـــة  اإلدارات  يضـــم  تنســـيقي  لقـــاء  عقـــد 

استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مساء أمس لقاء تنسيقيا، ضم اإلدارات الحكومية 
فــي الجانبيــن الســعودي والبحرينــي اســتعدادا الســتقبال المســافرين خــالل إجــازة عيــد الفطــر 

المبارك. 

تــم فــي اللقــاء مناقشــة خطــط كافــة اإلدارات 
الحكوميــة العاملة مع أهمية اســتمرار التنســيق 
المشــترك لضمــان انســيابية الحركة عبر الجســر 
بالعمــل بالطاقة التشــغيلية القصوى الســتيعاب 
المســافرين  مــن  المتوقعــة  الكبيــرة  األعــداد 

الــذروة  أوقــات  فــي  معهــا  الســريع  والتفاعــل 
عــن  المســتفيدين  رضــا  تحقيــق  إلــى  وصــوال 
الخدمات المقدمة بدأ من مسارات دفع الرسوم 
وحتــى إنهــاء كافــة اإلجــراءات مــن الجانبيــن 
مــع  يتعــارض  ال  وبمــا  والبحرينــي  الســعودي 

الجوانب اإلجرائية واألمنية.
مــن جهتــه، أكــد المديــر التنفيــذي المكلــف فهــد 
عماد المحيسن أن المؤسسة العامة لجسر الملك 
أنهت جميع اســتعداداتها الســتقبال المســافرين 

أن  موضحــًا  المبــارك  الفطــر  عيــد  إجــازة  فــي 
المؤسسة ســتقدم كامل الدعم المطلوب لجميع 
اإلدارات العاملــة بكامــل طاقاتهــا لتؤدي أعمالها 
بالصــورة المطلوبــة.  وأشــار إلى أن جســر الملك 
فهــد وفي األربعة أشــهر األولى منــذ مطلع العام 
الجــاري 2019 حقــق نموا في أعداد المســافرين 
العــام  مــن  ذاتهــا  بالفتــرة  مقارنــة   %  7.6 بلــغ 
الماضــي 2018، كمــا ســجل فــي الفتــرة مــن 30 
أبريل وحتى 4 مايو الجاري ولمدة 5 أيام ُقبيل 

مطلع شــهر رمضان المبارك مع بدء إجازة نهاية 
العــام الدراســي الحالــي عبــور 600 ألف مســافر 
بمتوسط عبور بلغ نحو 120 ألف مسافر يوميا. 
وأشــار المحيســن إلــى أن خدمــة البــث المباشــر 
إنهــاء  مناطــق  فــي  المســافرين  عبــور  لحركــة 
اإلجــراءات ســتكون متاحــة لجميع المســافرين 
عبــر الموقــع اإللكتروني للمؤسســة علــى الرابط 
طريــق  عــن  أو   )https://www.kfca.com.sa(
التطبيــق الخــاص بالمؤسســة لألجهــزة الذكيــة 

حرصــا على إتاحــة الفرصة للمســافرين الختيار 
التوقيت المناســب لعبور الجســر. وقــدم المدير 
اإلدارات  لجميــع  شــكره  للمؤسســة  التنفيــذي 
العاملــة وجميــع العاملين بجســر الملــك فهد في 
خــالل  المبذولــة  علــى جهودهــم  الجانبيــن  كال 
الفتــرة الماضيــة والتــي أثمــرت عــن تحقيق 24 
رقما قياســيا في العام 2019 لم يســجلها الجسر 
منذ تدشــينه في هذه المدة الوجيزة مع تحسن 

ملحوظ في زمن العبور في أوقات الذروة.

المنامة - بنا

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعقد لقاءاً تنسيقيًا مع شركاء النجاح استعداداً إلجازة عيد الفطر

7.6 % نمو أعداد 
المسافرين في 2019

على الوزارات 
واألجهزة تزويد 

المنظمات الدولية 
المعنية بأحدث البيانات



المنامة - وزارة الخارجية المنامة - بنا

شــارك القائم بأعمال ســفارة مملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا حســين علم في مأدبة اإلفطار الســنوية التي أقامتها وزارة خارجية 
جمهورية إيطاليا في روما لممثلي دول منظمة التعاون اإلسالمي.

وخــال الحفــل، قــام وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي بجمهوريــة 
إيطاليــا انــزو ميانيــزي بإلقــاء كلمة رحب فيها بممثلــي دول منظمة 
التعــاون اإلســامي، معربــا عــن شــكره لتلبيتهــم الدعوة، مشــيرا إلى 
أهميــة قيــم التواصــل والتســامح القائمة بين شــعوب الدول الســيما 

في هذا الشهر الفضيل.
كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي بجمهوريــة إيطاليــا أن 
كل األديــان تنبــذ العنــف والتطرف، معربا عن أمله أن يســود الســام 

واالنسجام بين كل الشعوب بمختلف أطيافهم وأديانهم.
كمــا قــام كل مــن ممثلــي منظمــة التعاون اإلســامي وجامعــة الدول 
العربية والمركز اإلســامي في روما بإلقاء كلمات شــكر، أشادوا فيها 

بدور جمهورية إيطاليا في نشر مبدأ التعاون والتعايش السلمي.
وبمناســبة أول مشــاركة رســمية لســفارة مملكــة البحريــن فــي روما، 
رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا ومنتسبي 
الــوزارة والســفراء بمشــاركة القائــم بأعمــال ســفارة مملكــة البحريــن 
فــي مأدبــة اإلفطــار، معربين عن تطلعهــم لمزيد من التعــاون والعمل 

المشترك بين مختلف الدول المعتمدة لدى جمهورية إيطاليا.

اســتقبل مبعــوث الرئيــس الروســي إلــى الشــرق األوســط ودول أفريقيــا نائب وزيــر الخارجيــة ميخائيل بوغدانــوف، في مكتبــه بوزارة 
الخارجية، أمس األول، سفير مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية أحمد الساعاتي.

وخــال اللقــاء، أعرب الســفير عن اعتــزازه بالعاقــات المتميزة التي 
تربط بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية الصديقة، مؤكًدا حرص 
مملكــة البحريــن علــى تطويــر العاقــات الثنائيــة واالرتقــاء بهــا نحو 
آفــاق أرحــب من التعاون والتنســيق المشــترك، مؤكــًدا موقف مملكة 
البحرين الثابت المناصر للشــعب الفلســطيني الشــقيق في اســتعادة 
حقوقه المشروعة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على 

حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كمــا قــدم الســاعاتي شــرًحا لبوغدانوف عن ورشــة “الســام من أجل 
االزدهــار” التي ستســتضيفها مملكــة البحرين بالشــراكة مع الواليات 
المتحــدة األميركية مــن 26-25 يونيو المقبل، واألهداف التي ترمي 
لتحقيقها وما ستتناوله من جوانب اقتصادية واستثمارية من شأنها 

تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من التقدم والتنمية واالزدهار.
من جانبه، أشــاد مبعوث الرئيس الروســي إلى الشرق األوسط ودول 
أفريقيــا نائــب وزير خارجية روســيا االتحادية بما تشــهده العاقات 
الثنائيــة بيــن مملكــة البحريــن وروســيا االتحاديــة من تقــدم وتطور 

على األصعدة كافة، متمنًيا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.
القائم باألعمال البحريني يشارك في إفطار نظمته وزارة الخارجية اإليطالية

وزير الخارجية اإليطالي: نأمل أن يسود السالم بين الشعوب الساعاتي: موقف البحرين ثابت ومناصر للشعب الفلسطيني

كل األديان تنبذ العنف والتطرف تطوير العالقات الثنائية مع روسيا

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة 
بمكتبــه بقصــر القضيبيــة المستشــار القانونــي بــوزارة خارجيــة مملكــة البحريــن 
إبراهيم علي بدوي الشــيخ الذي أهدى ســموه نســخة من كتابه “المحكمة العربية 
لحقوق اإلنســان وإســهامها في الحماية القضائية لحقوق اإلنســان على المستوى 
اإلقليمــي والعربــي”، حيــث يأتــي تشــكيل المحكمــة في ضــوء مبادرة مــن عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة العــام 2011، والتــي 
حظيــت بموافقــة مجلــس الجامعة العربية في العام 2014. وأعرب ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفة عــن تقديره للدراســة، مؤكدا أهميتها وأهمية إنشــاء 
المحكمة باعتبارها اآللية التي من شأنها تدعيم حماية حقوق اإلنسان في العالم 
العربي، كما شكر سموه بدوي على جهوده وعمله في وزارة الخارجية فترة عمله 
وحتى اآلن. من جانبه، أعرب بدوي عن تقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل 

خليفة على استقباله وعلى دعمه له منذ التحاقه بوزارة الخارجية.

المحكمة العربية آلية لحماية حقوق اإلنسان

06local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفة 
بمكتبه بقصر القضيبية علي محمد محمود الذي أهدى ســموه الرســالة التي نال 
بموجبها درجة الدكتوراه في اإلدارة االستراتيجية من جامعة برونيل بالمملكة 
المتحــدة بعنــوان “تقييــم عوامــل البنيــة الخارجيــة المؤثــرة فــي صنــع القــرار 
االســتراتيجي التعليــم العالــي فــي مملكــة البحرين دراســة حالــة”، والتي تبحث 
فــي عمليــة استكشــاف كيفية صناعــة القرار االســتراتيجي فيما يخــص التعليم 
العالــي فــي ضوء األهــداف الموضوعة والفوائد المرجوة للفــرد والتعابير العامة 

لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.
وهنــأ ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفــة، علي محمد محمــود لنيله درجة 
الدكتــوراه مقــدرا مــا بذله من جهد، منوها باختياره لموضــوع يهم التعليم ويعد 

عماد التنمية والتقدم.
من جهته، أعرب علي محمد محمود عن تقديره وشكره لسمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة على اســتقبالهـ مشــيدا باهتمام سموه بالتعليم من خال ترأسه 

للمجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب منذ انطاق مشروعه في 2008.

محمد بن مبارك يتسلم نسخة من دكتوراه علي محمد

“الدفاع” ستبقى الحصن المنيع وصمام األمان
القائد العام يحث على بذل مزيد من الجهد لالرتقاء بكفاءة رجال القوة 

تفقــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة صبــاح أمــس عــددا مــن وحــدات قــوة دفــاع البحريــن، اطلــع خاللهــا علــى 
مســتوى الجاهزية القتالية واإلدارية، وســير إجراءات العمل والمهام والواجبات 

التي تقوم بها تلك الوحدات في إطار واجبها الوطني داخل وخارج البالد.

وأثنــى القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين 
علــى الــروح المعنويــة العاليــة لمنتســبي 
تلــك الوحــدات ومــا حققــوه مــن نجــاح 
علــى المســتويات كافــة، بفضــل مــن هللا 
ســبحانه وتعالــى ثم بالتوجيهــات النيرة 
والمتابعــة الدائمــة مــن لدن عاهــل الباد 
الملــك  الجالــة  األعلــى صاحــب  القائــد 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مؤكــدًا أن 
قــوة دفــاع البحريــن ســتبقى بعــون هللا 
عــز وجــل الحصن المنيع وصمــام األمان 
لمملكتنــا الغاليــة والــدرع الواقــي الــذي 

يحمــي حــدود الوطــن ويضمــن ســامة 
للتقــدم  الــازم  األمــن  وتوفــر  أراضيــه 

والتنمية واالزدهار.
كمــا حث قــادة الوحدات إلــى بذل مزيد 
مــن الجهــد لارتقــاء والنهــوض بكفــاءة 
رجــال هــذه القــوة المخلصيــن من خال 
والعلــوم  الحديثــة  التدريبيــة  البرامــج 
فــي  واالســتمرار  المتطــورة،  النظريــة 
واإلداري  القتالــي  المســتويين  رفــع 
لتلــك الوحــدات واالطمئنــان دائمــًا علــى 
توجيهاتــه  المشــير  وقــدم  جاهزيتهــم، 

واجتهــاد  بجــد  للعمــل  لهــم  الســديدة 
لصقل قدراتهم العسكرية الميدانية وأن 
يظهروا دائمًا بمســتوى عــال من المهنية 
والكفــاءة أثنــاء تنفيــذ وتطبيــق كل مــا 

يــوكل إليهــم مــن واجبــات لحفــظ األمن 
المملكــة، وفــي  فــي داخــل  واالســتقرار 
فــي  لألشــقاء  ومســاندتهم  مشــاركتهم 

الخارج.

القائد العام يتفقد عددا من الوحدات العسكرية

الرفاع - قوة الدفاع

عباس: واثقون بدعم جاللة الملك لقضيتنا
ـــن ـــل الدولتي ـــة وح ـــالم العربي ـــادرة الس ـــكون بمب ـــد: متمس ـــن أحم ـــداهلل ب عب

اســتقبل رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس فــي العاصمــة األردنيــة عمــان 
مبعوث جاللة الملك الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

واســتمع الرئيــس مــن مبعــوث جالــة 
الملــك إلــى عــرض شــامل عــن العاقــة 
التاريخيــة التــي تجمــع مــا بيــن مملكة 
البحرين وشــعبها بالشــعب الفلسطيني 
وقيادتــه التاريخيــة والحكيمــة ممثلــة 

بالرئيس محمود عباس.
آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ونقــل 
خليفــة تحيــات عاهــل البــاد صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
عبــاس،  محمــود  للرئيــس  خليفــة 
واعتــزازه بالعاقات التاريخية، مؤكدا 
عمــق العاقــة والتعاون بين الشــعبين، 
للقضيــة  السياســي  بالحــل  والتمســك 
الشــرعية  أســاس  علــى  الفلســطينية 
العربيــة،  الســام  ومبــادرة  الدوليــة 

وحــل الدولتيــن على حــدود الرابع من 
حزيــران 1967، وأن ال بديــل عن الحل 
السياسي ألهم قضية عادلة في العالم.
ليســت  البحريــن  “أن مملكــة  وأوضــح 
ولكــن  االقتصاديــة،  للورشــة  المنظمــة 

هي دولة مضيفة للورشة”.
بــدوره أعــرب الرئيــس محمــود عباس 
عــن شــكره لجالــة الملــك، واثقــا مــن 
حكمته ومواقفه القومية تجاه القضية 
الفلسطينية ومساندته الثابتة للقضية 

الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.
ترغــب  ال  فلســطين  دولــة  “أن  وأكــد 
فــي المشــاركة فــي الورشــة األميركية 
مملكــة  تســتضيفها  والتــي  المقترحــة 

البحرين”.

وحضــر اللقــاء عضــو اللجنــة المركزية 
العامــة  الهيئــة  لحركــة “فتــح”، رئيــس 
للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، 
وســفير دولــة فلســطين لــدى البحريــن 

طه عبدالقادر.

مــن جانبــه، أبلــغ الرئيــس الفلســطيني 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة نقل 
تحياتــه لجالــة عاهل البــاد وتمنياته 
التطــور  مــن  المزيــد  البحريــن  لمملكــة 

والرفعة.

رئيس دولة فلسطين مستقبال مبعوث جاللة الملك

عمان - بنا

 مبعوث الرئيس الروسي مستقبال سفير البحرين لدى موسكو

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعقيبا على مقال الكاتب إبراهيم 
النهام في “البالد”، اآلتي:

إن التوجهــات الرســمية تصــب جميعهــا فــي 
اتجــاه الحفــاظ علــى الثــروة البحريــة التــي 
األمــن  مســتوى  علــى  مهمــا  مــوردا  تشــكل 
الغذائــي النســبي لمملكــة البحريــن، وضمــان 
اســتدامة هــذا المــورد، وقــد ُترجــم ذلــك من 
خــال القــرارات الوزاريــة الصــادرة عن وزير 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

العمراني.
كمــا أن إدارة الرقابــة البحرية بوكالة الزراعة 
والثروة البحرية، حريصة على حماية الثروة 
وقــف  عبــر  البحريــن  مملكــة  فــي  الســمكية 
الصيــد الجائر والحد مــن المخالفات، وتعزيز 
التعــاون مــع مختلــف الجهات الرســمية ذات 

العاقــة، وذلــك لمــا لهــذا التعــاون مــن أهمية 
في ضبط أية مخالفات على مستوى القطاع 

السمكي في مملكة البحرين.
وانطاقا مــن هذا التوجه، فإن فريق الرقابة 
البحريــة مســتمر فــي حماتــه الرقابيــة على 
األســواق المركزيــة ومحــات بيــع األســماك 
للتأكــد  وذلــك  البحــري؛  الصيــد  ومرافــئ 
واألنظمــة  بالقوانيــن  الجميــع  التــزام  مــن 

الموضوعة لتنظيم قطاع الصيد.
الرقابــة  فريــق  فــإن  ذلــك،  الــى  باإلضافــة 
بــاإلدارة مســتمر في القيــام بدورياتــه داخل 
مخالفــات  أو  تجــاوزات  ايــة  لرصــد  البحــر 
هنــاك  أن  كمــا  البحريــة،  الحيــاة  تســتهدف 

تنسيقا متواصا مع قيادة خفر السواحل.
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة  أن  كمــا 
أطلقــت فــي وقــت ســابق أرقــام تواصــل مع 
أي مخالفــات  عــن  للتبليــغ  الجمهــور؛  عمــوم 
يرصدونهــا في عــرض البحر أو فــي المرافئ 
واألســواق المركزيــة ومحات بيع األســماك، 
وكذلــك المخالفــات التــي ترتكــب مــن قبــل 
كبيــع  المرخصيــن،  غيــر  الجائليــن  الباعــة 
األســماك الصغيــرة أو الصيد بواســطة شــباك 
محظــور اســتخدامها قانونــا؛ حتــى يتســنى 
لــإدارة وبالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 
اإلجــراءات  التخــاذ  العاقــة  ذات  األخــرى 

الازمة في حق المخالفين.

صــرح مديــر إدارة مشــاريع وصيانــة الطرق بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي المهنــدس ســيد بــدر علــوي أن نســبة 
اإلنجــاز بمشــروع تطوير شــارع ســار مــع تقاطع شــارع 35 بلغت نحو 
%35، حيــث يتــم حاليا وضع طبقات االســفلت األولية وتنفيذ اعمال 

شبكة تصريف مياه االمطار.
وقال مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن أعمال المشروع تتضمن 
توسعة الشارع بطول 13.895 كلم ليصبح طريقًا مزدوجًا ذو مسارين 
بعــرض 7 متــر فــي كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعــات عليه وتركيب 
5 إشارات ضوئية عند التقاطعات التالية: تقاطع شارع سار مع شارع 
35 - تقاطع شارع سار مع طريق 1523 - تقاطع شارع سار مع طريق 
2941 - تقاطــع شــارع ســار مــع طريــق 1715 وشــارع 45 - وتقاطــع 
شــارع ســار مع طريق 1725، الى جانب إنشــاء ما يقارب 400 موقف 
للســيارات على امتداد الشــارع وبالقرب من جامع ســار، باإلضافة إلى 
إنشــاء 4 شوارع خدماتية ستخدم المحات التجارية وتسهل دخول 
القاطنين الى منازلهم بكل سهولة، كما سيتم إنشاء ممر مشاة بجانب 

الطريق في االتجاهين على امتداد الشارع.

كما يشتمل المشروع على إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه األمطار 
وإنشاء شبكة إنارة جديدة باإلضافة الى أعمال تحويات وتمديدات 
وحمايــة لشــبكتي المــاء والكهربــاء واالتصــاالت وذلــك بالتنســيق مع 
قســم إنــارة الطرق واألقســام المعنية بهيئــة الكهرباء والماء، وســيتم 
وضع القنوات األرضية وذلك الستخدمها مستقبا من قبل الخدمات 
الفنية لتافي قطع األسفلت مستقبا، كما سيتم إنشاء محطات للنقل 
العــام بالتنســيق مــع وزارة المواصات واالتصاالت، ووضع اإلشــارات 
والعامات المرورية التنظيمية والتحذيرية الازمة لتحقيق السامة 

المطلوبة على الشارع.

ــون عــلــى  ــ ــص ــ ــري ــ ــة”: ح ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ “الــــــثــــــروة ال وضع طبقات اإلسفلت وتنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه األمطار

فريق الرقابة يواصل حمالته على األسواق 35 % اإلنجاز في تطوير شارع سار



ا  أكــد وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أن االبتكار في مجــال المدن الذكيــة بات متطلًبــا ضروريًّ
لمســتقبل تكويــن المجتمعــات العمرانيــة، باعتبــار أن العالقــة التفاعليــة مــع المواطنيــن مــن 
خالل التقنيات الحديثة يضمن تطوير جودة حياتهم، ويحقق معدالت مرتفعة من التواصل 
واالتصال بين الحكومات واألفراد، فضالً عن اآلثار اإليجابية التي تتربت على إنشاء مثل 

تلك المدن على مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية.

 جــاء ذلــك لــدى مشــاركة وزيــر اإلســكان في 
حلقــة نقاشــية رفيعــة المســتوى حــول أبــرز 
الممارســات واآلليــات والشــراكات فــي مجال 
المدن والمجتمعات الذكية، والتي شارك فيها 
إلــى جانــب الحمر كل من محافظ والية جافا 
اإلندونوســية رضــوان كميــل، وعمــدة مدينــة 
الماليزيــة نورينــي رســان، والقائــم  ســوبانغ 
بأعمال المدير التنفيذي لشؤون البيئة باألمم 
المتحدة جويسي ماسويا، وذلك على هامش 
انعقــاد الــدورة األولــى لموئــل األمــم المتحدة 

في نيروبي.
الــدول   وأكــد الوزيــر أن البحريــن مــن أبــرز 
التــي تركز على مســألة اإلبــداع واالبتكار من 
أجــل تطويــر المجتمعــات والمــدن الجديــدة، 
فضــاً تحقيقهــا مراكــز متقدمــة فــي مجــال 

الوقــت  فــي  مشــيًرا  التكنولوجــي،  التطــور 
ذاتــه إلــى تحفيز برنامج عمــل الحكومة فيما 
يتعلق بقطاع اإلســكان على ضــرورة االبتكار 
والبحــث عــن حلــول جديــدة لمعالجــة ملــف 

السكن االجتماعي.
 وقال الحمر في الحلقة النقاشــية إن مســألة 
أمــًرا  تعــد  تقنيــة  ومجتمعــات  بيئــة  تكويــن 
ــا في حــال الرغبة فــي تنامي االبتكار  ضروريًّ
وإيجــاد الحلــول الجيــدة لتطويــر المشــاريع 
الســكانية مــن خــال العاقــة التفاعليــة بيــن 
هــذا  فــي  مشــيًرا  والحكومــات،  المواطنيــن 
مســألة  تولــي  باتــت  الحكومــات  أن  الصــدد 
توفيــر البنيــة التحتيــة الذكيــة اهتماًمــا فــي 
مشــاريع بنــاء المــدن، األمــر الــذي يســهم فــي 
أن تكون المدن متصلة بأســرع الخدمات، بما 

يعود بالنفع على حياة المواطنين.
ا   وقــال إن العديــد من دول العالــم تقوم حاليًّ
بتوصيــل المــدن بتقنيــة الـــ 5G وهــي التقنية 
كفــاءة  ورفــع  اإلمكانيــات  مــن  تعظــم  التــي 
اســتخدام الوسائل والوسائط التقنية، ويعزز 
كفاءة وقدرات البنية التحتية، مشيًرا إلى أن 
ا ويمثل أحــد مقومات  ذلــك بــات أمًرا أساســيًّ
المدن الذكية، مفيًدا أن البحرين ستشرع في 
تطبيقها الشــهر المقبــل، لتنضم إلى ركب دور 

العالم التي تمتلك أفضل الممارسات في هذا 
المجال.

وحــول آليــات التقنيــات الحديثــة التــي مــن 
الممكــن أن نطــور الحيــاة في المــدن، قال إنه 
مــن الممكــن االســتعانة بأجهــزة الرصــد لجمع 
البيانــات والمعلومــات كتلــك الخاصــة برصــد 
االزدحامات ودرجات الحرارة وجودة الهواء، 
وكفاءة عمل شبكات الكهرباء والماء وغيرها، 
البيانــات  تحليــل  يمكــن  ذلــك  خــال  ومــن 

والمعلومــات وربطهــا مع الــذكاء االصطناعي 
والبيانــات الخاصــة باســتخدام الســكان لتلك 
ا في جودة  الخدمــات، ويكون عنصًرا أساســيًّ
وكفــاءة الخدمــات، وبالتالي تســتطيع الدول 
أن تحقــق األهــداف التنموية التــي ترّكز على 

محور المدن المستدامة.
المــدن  التوجــه نحــو  إلــى أن  الوزيــر  وأشــار 
ــا وبأســاليب  الذكيــة يجــب أن يكــون تدريجيًّ
تخطيطيــة مدروســة، مشــدًدا علــى ضــرورة 

عالميــة  ومؤشــرات  ومعاييــر  أعــراف  وضــع 
إلنشــاء المــدن الذكيــة، وأن يتــم تبــادل تلــك 
المعاييــر بيــن الــدول للوصــول إلــى النمــوذج 

المتكامل للمدن الذكية.
واقتــرح أن يتــم البــدء بتفعيــل فكــرة المــدن 
الذكيــة مــن خــال اســتهداف أحــد األحيــاء 
القديمــة، وتطيــق المعاييــر الذكيــة عليها، بما 
يهيــئ تلك األحيــاء لجذب المواطنين للعودة 

للسكن في تلك األحياء.

خفض العجز بالميزانية 35 % في 2018
وزير المالية: البحريـن ماضيـة في تنفيـذ مبادرات التـوازن المالـي

 أكــد وزيــر المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفة 
أن مملكة البحرين ماضية في تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي 
التــي مــن شــأنها أن تســاهم في زيادة اإليــرادات وخفــض المصروفات بما 
يحقق نقطة التوازن المالي وينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن 
فــي ظــل المســيرة التنمويــة الشــاملة بقيادة عاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

 وأشار الوزير إلى أن برنامج التوازن 
المالي حقق نتائج إيجابية أولية منذ 
البــدء بتنفيذ البرنامج والتي كان من 
الميزانيــة  العجــز فــي  أهمهــا خفــض 
العامــة بنســبة 35 % فــي عــام 2018 
أن  مؤكــًدا   ،2017 بالعــام  مقارنــة 
العجــز  خفــض  هــو  المقبــل  الهــدف 
خال ميزانية العامين 2019 - 2020 
بنســبة 51 % مقارنــة بميزانية 2017 

.2018 -
واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وأوضــح   
الوطنــي أن المؤشــرات األوليــة تؤكد 
أن هنــاك تقدًمــا فــي اإلنجــاز المقــرر 
لبرنامج التوازن المالي، حيث نجحت 
المملكــة في تقليص نســبة العجز من 
الناتــج المحلي اإلجمالــي إلى 6.2 % 
للعــام 2018 فــي حيــن كانــت النســبة 
المرصــودة فــي البرنامج هي 9.8 %. 
منوًهــا بــأن الهــدف هو تقليص نســبة 
العجــز فــي ميزانيــة 2019 لتصل إلى 
4.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي 
وإلى 3.9 % في ميزانية 2020. الفًتا 
المصروفــات  إلــى أن نســبة إجمالــي 
العامــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي 
ستصل إلى 24 % في ميزانية 2019 
وإلــى 23 % فــي ميزانيــة 2020. أمــا 
غيــر  اإليــرادات  بنســبة  يتعلــق  فيمــا 
النفطية مــن الناتج المحلي اإلجمالي 
غيــر النفطــي تهدف الميزانيــة العامة 
 % و6.3   %  6.2 لتحقيــق  للدولــة 
على التوالي للســنتن الماليتين 2019 
اإلطــار  ضمــن  نســب  وهــي  و2020 
الذي يهدف له برنامج التوازن المالي 

خال العامين 2019 و2020.
تــم  التــي  بالنتائــج  الوزيــر  ونــّوه   
تحقيقها منذ انطاق برنامج التوازن 
المالي في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، 
والتــي تعــد ناجحــة وفــق مؤشــرات 
قيــاس األداء ومــا صاحبهــا من ردود 
أفعال إيجابية من قبل أســواق المال 
العالميــة ووكاالت التصنيــف العالمية 
وذلــك نظــًرا لمــا تحقــق مــن خطوات 
إيجابية أكدت على ســير المملكة في 
االتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف 
المالــي  التــوازن  لبرنامــج  الرئيســي 

بحلول عام 2022.
 وقــال الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
خليفــة إن االقتصــاد الوطني مســتمر 
مــع  وبالتــوازي  اإليجابــي  نمــوه  فــي 
برنامــج التــوازن المالــي؛ كونــه يقــف 
علــى قاعــدة صلبــه تتميــز بتنوعهــا، 
منّوًهــا بأنــه منــذ عــام 2002 حققــت 
القطاعــات غيــر النفطيــة نســبة نمــو 
لتبلــغ  ا  ســنويًّ  %  7.5 تفــوق  ســنوي 
غيــر  القطاعــات  إســهامات  نســبة 
النفطيــة فــي االقتصــاد الوطني أكثر 
80 %. مؤكــًدا أهميــة اســتمرار  مــن 
المحافظــة علــى النمــو اإليجابــي في 
االقتصــاد الوطنــي الــذي واصل نموه 
نمــو  بلــغ  2018، حيــث  العــام  خــال 
الحقيقــي  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
نســبة 1.8 % مدفوًعــا بنمــو القطــاع 
نســبته  بلغــت  والتــي  النفطــي  غيــر 
2.5 %. متوقًعــا أن تصــل نســبة نمــو 
الناتــج المحلــي 2.3 % خــال العــام 
الجاري، وما نســبته 2.7 % في العام 

2020. مؤكــًدا أن التوقعــات المبدئية 
االقتصــادي  األداء  أن  إلــى  تشــير 
 2019 العــام  الربــع األول مــن  خــال 
واصــل نمــوه اإليجابــي. كما عكســت 
المؤشــرات االقتصادية الرئيسية نمو 
فــي الربــع األول فــي عــدة قطاعــات 
والبنــاء،  والســياحة،  النفــط،  مثــل 
والتبادل التجاري، واألسواق المالية، 

ومعدالت اإلقراض.
البحريــن  مملكــة  أن  الوزيــر  وأكــد   
مســتمرة بعــزم نحــو تحقيــق أهدافها 
التنمويــة المنشــودة التــي تطمــح لهــا 
بمــا يحقــق النمــاء واالزدهــار للوطــن 
والمواطــن، منّوًهــا معاليــه بــأن إقرار 
 -  2019( للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
التــي  العوامــل  إحــدى  يعــد   )2020
نحــو  الســير  مواصلــة  فــي  ستســهم 
تنفيــذ الخطــط والمشــاريع التنمويــة 
أهــم  أن  إلــى  مشــيًرا  المختلفــة، 
الحاليــة  بالمرحلــة  العمــل  مرتكــزات 
هــو الســعي لتحقيــق التــوازن المالــي 
النمــو  علــى  الحفــاظ  مــع  بالتــوازي 
االقتصــادي اإليجابــي. مشــدًدا علــى 
المواطــن  تمكيــن  مواصلــة  أهميــة 
وتحســين مســتواه المعيشــي وخلــق 
الفــرص النوعيــة أمامــه، إلــى جانــب 
تعزيــز االســتثمار في البنيــة التحتية 

للحفاظ على بيئة واعدة ومستدامة.
واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  وأشــاد 
الوطنــي بالتعــاون اإليجابــي والمثمر 
التشــريعية  الســلطة  أعضــاء  مــع 
والــذي كان لــه عظيم األثــر في تمرير 
الميزانية العامة في وقت قياسي مع 
مراعاتهــم لكافــة الجوانــب المتعلقــة 
بالتنميــة والمواطن، والتي جمعت ما 
بيــن خفــض العجــز والمحافظــة على 
تقديــم الدعم المباشــر للمواطن، وهو 
أمــر يدعونــا لتقديــم الشــكر الجزيــل 
لهم على ما أبدوه من اهتمام وحرص 
وتعــاون، مؤكًدا أهمية اســتمرار مثل 
هــذه الشــراكة اإليجابية التــي تجعل 
كأهــم  والمواطــن  الوطــن  مصلحــة 
األولويــات المشــتركة بين الســلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
برنامــج  أهــداف  تحقيــق  إن  وقــال 
عليــه  العمــل  ســيتم  المالــي  التــوازن 
“فريــق  وهــو  الواحــد  الفريــق  بــروح 
الــذي يضــع نصــب عينيــه  البحريــن” 
مصلحــة الوطــن وازدهــاره من خال 
اســتمرار تطويــر تكامــل العمــل بيــن 
والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  كافــة 
الســلطة  ومســاندة  وبدعــم  الخــاص 
اإلعــام  ووســائل  التشــريعية 

المختلفة.

المنامة - بنا

الشيخ سلمان بن خليفة
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Û  ،البحــث عــن الحقيقة واإلجهاز بها هو الواجــب الرئيس للكاتب والصحافي
وفي حيثيات هذا المقال أشــير إلى )12( مشــكلة رئيســة يعاني منها أهالي 
المحــرق، كوجــه مظلــم مــن حياتهــم، ويومياتهــم، يعكــس بوضــوح إهمــال 

المسؤولين في أداء واجبهم.
Û  هــذه الـــ)12( نقطــة، ال تختزل المشــاكل كلهــا للمحرق، ولكنهــا الطافحة على

السطح دائمًا، المزعجة، والزاكمة لألنوف، أوجزها كالتالي: 
Û  تصاعد مشــكلة الســكن العزاب، وباألخص اآلسيويين، في أغلب المناطق #

والفرجان، دون أي بادره للحل.
Û  ،شــح وضيــق منافــذ الدخــول والخــروج فــي الكثيــر مــن المناطــق، كعراد #

قالــي، الحالــة، الفرجــان القديمة، البســيتين، مخلفة االختناقــات المرورية 
الحادة والمضجرة، ومانعة لسيارات اإلطفاء واإلسعاف من الوصول لنقاط 

الضرر.
Û  تحــول الكثيــر من البيوت المهجورة إلى بؤر لتعاطي المخدرات، وشــرب #

الخمور، وممارسة الرذيلة.
Û  اســتيطان العمالة اآلســيوية والســائبة للبيوت اآليلة للســقوط، وتشويهها #

لهوية المحرق الجميلة.
Û  اإلهمــال الشــامل الذي تعانيه بعض المناطــق )كقالي( والتي تفتقر -على #

ســبيل المثال- للمدارس الكافية، ولنادي رياضي نموذجي، ولفرضة بحرية 
حديثــة، وللمنافــذ الواســعة، ولمركــز صحــي يخــدم األهالــي، وغيرهــا مــن 

الخدمات الرئيسة.
Û  تنامي ظاهرة بناء العمارات في األحياء السكنية، وعدم إلزام ماكها من #

توفير العدد المعقول من مواقف السيارات.
Û  شــح مواقــف الســيارات، خصوصــًا فــي الفرجــان القديمــة، يقابلهــا تنامي #

التلفيات بســيارات القاطنين، والذين يضطرون لركنها بمســافات بعيدة عن 
مساكنهم لذات السبب.

Û  تعطــل مشــروع إعــادة إحيــاء الفرجــان المحــرق القديمــة، والــذي يمثــل #
باكورة أمل لعودة األسر المهاجرة لمناطقها األصلية.

Û  احتــكار ســواق الشــاحنات، والحافــات من اآلســيويين، للمواقــف العامة #
للسيارات، ومنهم من يتغلغل لداخل األحياء السكنية نفسها لركن شاحنته، 

غير مبالي ال باألهالي وال بحاجاتهم، وال لخصوصيتهم.
Û  غيــاب مراكــز الخدمة الحكومية المتنوعة، كخدمــات الهجرة والجوازات #

والتأشيرات، وغيرها.
Û  ،عدم التخويل لعدد من المراكز الصحية، كمركز عراد من العمل 24 ساعة #

أسوة بمراكز المناطق األخرى، بالرغم من الحاجة الماسة لألهالي.
Û  ،تنامــي مشــاكل الصياديــن وظروفهــم القاهرة بعدد من المــدن المحرقية #

خصوصًا مع تصاعد أزمة رخص الصيد المؤجرة، وحرث اآلسيويين للبحر، 
وتأخر الدولة في تحديث عدد من المرافئ المهمة، أولها مرفأ قالي.

مشاكل المحرق 
و “إهمال 

المسؤولين”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة اإلسكان

االجتماعــي الســكن  ملــف  لمعالجــة  جديــدة  حلــول  عــن  والبحــث  االبتــكار  الحمــر: 

الدعوة لوضع معايير دولية للمدن الذكية تحقق األهداف التنموية

المنامة - وزارة الداخلية

قال النائب إبراهيم النفيعي إن التاريخ 
العربيــة  للمملكــة  والُمشــرف  المضــيء 
تقــود  ألن  بجــدارة  يخولهــا  الســعودية 
وألن  واإلســامي،  العربــي  العالميــن 
تكون مرجعا أساســيا لهما في الشــريعة 

والسياسة وتحديد أولويات.
وأوضح النفيعي في بيان أن اســتجابة 
قــادة الدول والحكومات الفوري لدعوة 
لحضــور  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
المكرمــة،  بمكــة  الكبــرى  الثــاث  القمــم 
حــول  للعالــم  واضحــة  صــورة  يقــدم 
للســعودية،  والطولــى  الكبــرى  المكانــة 
ودورها الُمقدر في حماية أمن المنطقة، 
وفــي الدفــاع عن اســتقرارها وقضاياها 
القــرار  فــي  البالــغ  وتأثيرهــا  العادلــة، 

الدولي.
تكــون  ألن  الســعودية  اهتمــام  وأكــد 
حقيقيــة  إطــاق  نقطــة  الثــاث  القمــم 

لبلــورة رؤيــة عربيــة إســامية موحــدة، 
وصلبــة، وعادلــة، ضد كافة الممارســات 
العابــرة  اإليرانيــة  العدائيــة  واألعمــال 
النظــام اإليرانــي  للحــدود، والتــي دأب 
منــذ  المنطقــة  لــدول  تصديرهــا  علــى 
الثالثــة  للمــادة  اســتنادا   ،1979 العــام 
والخمسين من دستوره الدموي، والذي 

يخول للجمهورية اإليرانية التدخل في 
شؤون الدول األخرى.

وأشــار النفيعــي إلــى أن الســعودية لــم 
تكــن قط مراقــب للحدث فــي المنطقة، 
بل صانع أساســي له، مبينا بأن الشراكة 
الخليجيــة العربيــة اإلســامية الراهنــة، 
ســتقف كالسد المنيع أمام المد اإليراني 
اإلرهابيــة  الجماعــات  وأمــام  المؤثــم، 
المختلفــة،  والمتطرفــة  والتكفيريــة 
مقــدرات  مــن  النيــل  تحــاول  والتــي 

المنطقة، ومن ثروات شعوبها.
بمكــة  الثــاث  الطارئــة  “القمــم  وزاد 
المكرمــة ليــس للمجامــات أو إلطــاق 
الكلمــات الرنانــة، بــل هــي مرتكــز تغيير 
مرتكــز  للمســتقبل،  ومحــوري  حقيقــي 
المطلوبــة  األمنيــة  الضمانــات  ســيوفر 
للمنطقة، وســيقوض الدور اإليراني في 
اإلرهــاب وتمويلــه،  التخريــب وتغذيــة 

وسيضع الحد النهائي له”.

شارك  محافظ الشمالية علي العصفور، 
المديرين ورؤســاء األقسام والموظفين 
بالمحافظة وفريق ســواعد إيجابية في 
توزيــع إفطــار على الطريــق بدعم كريم 
مــن بنك اإلثمار، حيث تــم توزيع 2000 
وجبة إفطار بمناسبة العشر األواخر من 
شــهر رمضان المبــارك، داعين هللا العلي 
القديــر أن يتقبــل مــن الجميــع الطاعات 

والحسنات وصالح األعمال.
وأعرب المحافظ عن شكره للداعم )بنك 
األثمــار( والمشــاركين فــي توزيــع إفطار 
علــى الطريــق معتبــرًا أن هــذه الفعاليــة 
تأتي رمزية الداللة وتجسد قيم المودة 
فــي  االجتماعــي  والترابــط  والرحمــة 
الطريــق  علــى  للعابريــن  حرجــة  فتــرة 
ممــا يعطــي ضمانة عدم الســرعة للحاق 
بوقــت اإلفطار والذي عادة ما تكثر فيه 
الحوادث المرورية في هذه الساعة من 

ساعات الذروة.
إدارة  مديــر  بجهــود  المحافــظ  وأشــاد 
البرامــج االجتماعيــة وشــؤون المجتمع 
والفريــق العامــل معــه مــن أجــل إنجــاح 

مثل هذه الفعاليات المجتمعية.
البرامــج  ضمــن  الفعاليــة  وتأتــي 

المحافظــة  تحــرص  التــي  الرمضانيــة 
الشــهر  خــال  إقامتهــا  علــى  الشــمالية 
الفضيــل، للتأكيــد علــى تعزيــز الترابــط 
حفــظ  فــي  والمســاهمة  االجتماعــي، 
ســامة مرتــادي الطريق خصوصًا وقت 

اإلفطار.

إبراهيم النفيعي

محافظ الشمالية يشارك في توزيع وجبات اإلفطار على الطرق

النفيعي: الشراكة سد منيع أمام المد اإليراني “الشمالية”: توزيع ألفي وجبة إفطار على الطريق
محرر الشؤون المحلية



الجرائــم  مكافحــة  إدارة  حــذرت 
وســائل  مســتخدمي  اإللكترونيــة 
متابعــة  مــن  االجتماعــي  التواصــل 
الحســابات التحريضية والمثيرة للفتنة، 
أو إعادة بث ما تنشــره هذه الحســابات، 
للمســاءلة  يعرضهــم  ذلــك  إن  مضيفــة 

القانونية.

مــن جهتــه، صــرح رئيــس مجلــس إدارة 
النــادي العالمي لإلعالم االجتماعي علي 
مواقــع  مســتخدمي  علــى  بــأن  ســبكار 
التواصــل االجتماعــي توخــي الحذر من 
تثيــر  أمــور  فــي  حســاباتهم  اســتخدام 
الحســابات  حظــر  أن  مؤكــدا  الفتنــة، 
المســيئة والتحريضيــة ضرورة وواجب 

وطني.
وأضاف ســبكار أن اســتخدام الحسابات 
يفضــل أن تكــون وفــق ضوابــط ترســخ 
الســلم  علــى  والحفــاظ  التكافــل  مبــدأ 
ألبــواق  مروجــة  تكــون  أن  ال  األهلــي 

الفتنة.
ولفــت فــي الوقــت نفســه إلــى ضــرورة 

المشــبوهة  الحســابات  عــن  االبتعــاد 
وتجنــب إعــادة نشــرها لكــي ال يعــرض 

المستخدمين للمساءلة القانونية.
وحذر ســبكار من إعادة نشــر الحســابات 
المســيئة والتحريضيــة، مضيفــا أن على 
متابعاتهــا  عــدم  الحســابات  يجــد  مــن 
وعمــل  حظــر لهــا وأيضــا إرســال تقريــر 

مواقــع  إدارة  إلبــالغ  شــكوى  لرفــع 
و  “تويتــر”  مثــل:  االجتماعــي  التواصــل 
وغيرهــا،  و”الفيســبوك”...  “انســتغرام” 

لتقوم بغلقها نهائيا.
وذكــر ســبكار ضرورة التقيــد بالتعليمات 
الصــادرة مــن إدارة الجرائــم اإللكترونية 
علي سبكارلتجنب الوقوع في قضايا تخل باألمن.

سبكار: حظر الحسابات المسيئة والتحريضية ضرورة وواجب وطني
“الجرائم اإللكترونية”: متابعة الحسابات التحريضية أو إعادة بث ما تنشره يعرض للمساءلة

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدينة عيسى  - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
بالــوزارة،  مكتبــه  فــي  حميــدان،  جميــل 
رئيس جمعية الذكاء االصطناعي، جاســم 
الثقافــة  شــؤون  فــي  الباحــث  حاجــي، 
المؤسســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة، 
الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه الجديد 
“الذكاء االصطناعي... مستقبل البشرية”.

الحديثــة  المؤلفــات  مــن  الكتــاب  ويعــد 
الــذكاء  مجــال  فــي  المتخصصــة 
الكتــاب  يتنــاول  حيــث  االصطناعــي، 
القطاعات التي يمكنها االســتفادة من هذا 
ســوف  التــي  اإليجابيــة  واآلثــار  المجــال، 
تنعكــس علــى المــوارد البشــرية مــن خالل 
مــع  يتوافــق  بشــكل  وإعدادهــا  تأهيلهــا 
متطلبات واحتياجات األســواق الجديدة، 
التعليــم  مخرجــات  تطويــع  عبــر  وذلــك 

لتتوافق مع تلك المتطلبات.
ونــوه حميــدان بجهــود حاجي فــي إعداد 
قيمــة  سيشــكل  أنــه  واعتبــر  الكتــاب. 

البحرينيــة  للمكتبــة  جديــدة  مضافــة 
الفتــًا  االصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي 
إلصــدار  خبرتــه  اســتثمر  الكاتــب  أن 
الكتــاب المتخصــص، ليشــكل مــن خاللــه 
ومعرفــة  المســتقبل  الستشــراف  نافــذة 
االحتياجــات الفعاليــة لســوق العمــل فــي 
مرحلــة الذكاء االصطناعي، والتي ســوف 
تشهد تغير سريع وجذري للوظائف، األمر 

المرحلــة  لهــذه  الــذي يتطلــب االســتعداد 
مــن خــالل تضيــق الفجوة بيــن مخرجات 
التعليــم والمتطلبــات المســتقبلية لســوق 
العمــل، بمــا ينعكــس إيجابيــًا علــى تطوير 
واالرتقــاء  الوطنيــة  العاملــة  القــوى 
بمهاراتهــا الذاتيــة، لتصبــح عنصــرًا فاعــالً 
ومؤثــرًا وأساســيًا فــي مختلــف قطاعــات 

اإلنتاج.

كــّرم وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي 
وأصحــاب  المتميزيــن  مــن  طالًبــا   25
اإلنجــازات المشــّرفة فــي المجــاالت العلمية 
وذلــك  واإلعالميــة،  والثقافيــة  والفنيــة 

بديوان الوزارة بمدينة عيسى.
الــذي  المشــّرف  بالمســتوى  الوزيــر  وأشــاد 
فــي مجــال  المكرمــون  الطلبــة  إليــه  وصــل 
مواهبهــم وإبداعاتهم المختلفة، وما حققوه 

من إنجازات باهرة محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
تقديــم  فــي  مســتمرة  الــوزارة  أن  وأكــد 

الموهوبيــن  للطلبــة  والمســاندة  الدعــم  كل 
والمبدعيــن من مختلف المراحل الدراســية، 
والتميــز  الموهبــة  مجــاالت  شــتى  وفــي 
وطنيــة  ثــروة  يمثلــون  لكونهــم  واإلبــداع، 
مملكــة  لوطنهــم  مضافــة  وقيمــة  مهمــة، 

البحرين.
ومــن جانبهــم، أعــرب الطلبــة عــن اعتزازهم 
بهذا التكريم الذي يحفزهم على بذل المزيد 
من الجهود، ورفع راية وطنهم في المحافل 

الدولية.

وشملت مواهب وإنجازات الطلبة المكرمين 
مجــاالت: االختراعــات العلميــة، والصحافة، 
والتصوير، والرســم والتلوين، والموســيقى، 
والتمثيــل،  المســرحي،  والمكيــاج  والغنــاء، 
والشعر، والقرآن الكريم، والخطابة باللغتين 

العربية واإلنجليزية، وكتابة القصة.
حضــر التكريــم الوكيــل المســاعد للخدمــات 
التربوية واألنشطة الطالبية شيخة الجيب، 
ومديــر إدارة الخدمــات الطالبية جاســم بن 

حربان.

حميدان يتسلم نسخة من كتاب “الذكاء االصطناعي” لجاسم حاجي 

حميدان: نافذة الستشراف المستقبل ومعرفة احتياجات السوق

إنجـــازات باهـــرة محلًيـــا ودولًيـــا النعيمـــي: تحقيـــق 

“الذكاء االصطناعي” إضافة للمكتبة البحرينية 

استمرار الدعم للطلبة الموهوبين والمبدعين

البحرين والسعودية تواجهان تهديًدا مباشًرا من إيران
هـــوك: سياســـة أميركيـــة شـــاملة للتعامـــل مـــع كل التهديـــدات ضـــد األمـــن واالســـتقرار

أكــد المبعــوث األميركــي الخــاص بإيــران بريان هوك أن البحرين والســعودية تواجهان تهديدا مباشــرا من إيران. وكشــف هوك، في 
إيجــاز صحافــي عبــر الهاتــف أمس، عن نجاح حملة الضغــط القصوى على إيران التي تقودهــا اإلدارة األميركية في إضعاف وكالء 

النظام اإليراني في منطقة الشرق األوسط.

وأوضــح أن حملة الواليات المتحدة األميركية 
التــي أطلقتهــا ضــد إيــران كانت حملــة ضغوط 
قصــوى ونجحــت فــي جعــل النظــام اإليرانــي 
اليــوم أضعــف مما كان عليــه منذ عامين عندما 
وصل الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.

وبيــن والمستشــار األعلــى لشــؤون السياســات 
في وزارة الخارجية األميركية أن تأثير الحملة 
كانت واضحا حتى إن حزب هللا اصبح يطلب 
بينمــا  عملياتــه،  الســتمرار  والتبرعــات  الدعــم 
أطلقــت حركــة حمــاس خطــة تقشــف بســبب 
إلــى  انقطــاع التمويــل اإليرانــي، وصــل األمــر 
أن المليشــيات التابعــة إليــران تلقــت تعليمــات 
مــن النظــام اإليرانــي بضــرورة أن تحصل على 

مصادر تمويل جديدة.
وأشــار المبعــوث األميركــي للصحافييــن “منــذ 
انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق فــإن ميزانيــة 
إيــران العســكرية خفضــت بنســبة 28 %، كمــا 
خفضــت من تمويــل البرنامج النــووي اإليراني 
يعانــي  اإليرانــي  واالقتصــاد   ،17% بنســبة 
انكماشــا، بســبب العقوبــات االقتصاديــة التــي 

فرضتها الواليات المتحدة.
وأكد تمكنا من القضاء تماما على أي اســتيراد 
قــد  نكــون  وبالتالــي  اإليرانــي،  الخــام  للنفــط 
نصــف  قرابــة  مــن  اإليرانــي  النظــام  حرمنــا 
ميزانيتــه، ونحــن نقطع الطريــق على أي تهرب 
النظــام  للتخفيــف مــن خســائر  العقوبــات  مــن 

اإليرانــي، ونقــوم بذلك عبر التعــاون من الدول 
األخرى.

وأوضح هوك أن سياستنا تجاه إيران تتمحور 
علــى أســاس 12 نقطة وضعها وزيــر الخارجية 
األميركــي وهــذه المطالــب تركز علــى البرنامج 
النووي والصواريخ والسياســة العدائية إليران 

في المنطقة.
وبيــن أن أحــد إخفاقــات االتفــاق النــووي مــع 
النــووي  البرنامــج  بــأن  التضليــل  هــو  إيــران 
اإليرانــي هو الخطر الوحيد الــذي تمثله إيران، 
لــم يتطــرق إلــى  والواقــع أن االتفــاق النــووي 
الصواريخ النوويــة واالعتداءات اإليرانية في 

المنطقة.

وقــال إننــا نــرى أن قــرار مجلــس األمــن رقــم 
2231 خفــف مــن حــدة الحظر علــى الصواريخ 
اإليرانيــة، ونحــن نحــاول العمــل علــى أن نعيد 
إيــران إلــى االتفــاق العالمــي الســابق ونجعلهــا 

تمتثل إلى المعايير المطالبة بها كل الدول.
وشــدد هــوك على تحذيــر اإليرانييــن من مغبة 
المصالــح  علــى  اعتــداءات  أو  ضربــات  أي 

األميركية في المنطقة؛ ألن الرد سيكون قويا.
القــوات  انتشــار  إعــادة  بــأن  نعتقــد  وقــال: 
األميركيــة في المنطقــة أدت إلى مفهوم الردع 
الذي كنا نرغب في التوصل إليه، وســنرد بقوة 
عســكرية إذا مــا تعرضــت المصالــح األميركيــة 
ألي اعتــداءات إيرانيــة، مشــددا ســنرد بالقــوة 

العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا.
وقــال إنــه يتعيــن علــى إيــران أن تهتــم أكثــر 
بالحــوارات بدال من أن تهدد وتتوعد، من اجل 

الوصول إلى اتفاق يحل محل االتفاق النووي، 
ووضعنا مجموعات قوية في المنطقة؛ تحسبا 
ألي اعتداءات وشيكة ضد المصالح األميركية 
علــى حــد علمنــا، وبالتالــي فــإن الرســالة كانــت 

واضحة ضد إيران وقد فهمتها.
وقــال هــوك فــي رده علــى أســئلة الصحافيين: 
لدينــا جديــة تامــة في تغييــر الســلوك اإليراني 
ومجلس األمن القومي يود أن يرى تغييرا في 
ســلوك النظــام اإليراني، ولســنوات طويلة كان 
هنــاك تهديــد متزايــد لألمن واالســتقرار ونحن 

نريد أن نغير هذا األمر.
وأضــاف: وضعنــا سياســة شــاملة للتعامــل مــع 
كل التهديــدات ضــد األمن واالســتقرار وآخرها 
فرض عقوبات على أفراد في البرنامج النووي 
مشــيدا  الصواريــخ،  برنامــج  وعلــى  اإليرانــي 
بالدعم الذي حصلت بالده عليه من الســعودية 
والبحريــن، مؤكــدا أن كل هــذه الــدول تواجــه 

تهديدا مباشرا من إيران. 

بريان هوك 

08local@albiladpress.com
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حملة الضغط األميركية 
نجحت في إضعاف 

وكالء النظام اإليراني 
في المنطقة

محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمــن سلســة الزيــارات التــي تهــدف 
الى تعزيز آفاق التعاون مع القطاعات 
معهــد  عــام  مديــر  التقــت  المختلفــة، 
البحرين للتدريب سماح العجاوي، مع 
نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة بتلكو 
منــى الهاشــمي، ومديــر عــام المــوارد 
البشــرية والتطويــر الشــيخ أحمــد بن 
رئيــس  بحضــور  خليفــة،  آل  خليفــة 
بالمعهــد  المؤسســات  تدريــب  قســم 
مــن  ومجموعــة  البوعينيــن  خولــة 
موظفي القســم، حيث تم بحث ســبل 
فــي  والشــركة  المعهــد  بيــن  التعــاون 
المهنــي،  التدريــب  مختلــف مجــاالت 

والتعريــف بأهــم البرامــج والخدمات 
وبمســتوى  للمعهــد  التدريبيــة 
الشــهادات التــي يقدمهــا، انطالقًا من 
الــدور الذي يقوم به المعهد في إمداد 
ســوق العمــل بخريجيــن ذوي كفــاءة 

وقدرة تنافسية عالية.
المســؤولون  عّبــر  جانبهــم،  ومــن 
بشــركة بتلكــو عــن اعتزازهــم الكبيــر 
بالــدور الــذي يقــوم به معهــد البحرين 
رائــدة،  وطنيــة  كمؤسســة  للتدريــب، 
في إمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، 
كمــا أكــدوا رغبــة الشــركة فــي توثيق 

أواصر التعاون مع المعهد.

رئيس “الجعفرية” يمرر صفقات بـ 400 ألف دينار ألخيه“البحرين للتدريب” يبحث التعاون مع “بتلكو”
خشبية وأبـــوابـــا  ــا  ــاث وأث ــا  ــ دروع وشــمــلــت  ــاقــصــات...  مــن دون  ــن  م

مــرر رئيــس مجلــس إدارة األوقــاف الجعفريــة محســن العصفور صفقات إلى شــركة خاصة عائدة لشــقيقه هاني العصفور بقيمة إجماليــة بلغت 400 ألف 
دينــار، مــن دون وجــود مناقصــات فــي مخالفــة صريحــة للقوانين وأحــكام القانــون المدني الخاص بتضــارب المصالــح واألطراف ذات العالقة والشــبهة 

الجنائية باألمر بتعامل األقرباء وتمرير المعامالت.

محســن  مــرر  التفاصيــل،  وفــي 
مــن   15 فــي  وتحديــدا  العصفــور 
فبراير من العام 2018 صفقة لتزويد 
صالــة الشــيخ محســن آل العصفــور 
الكائنــة فــي المقشــع باألثــاث بقيمــة 
كمــا  دينــار،  و900  ألفــا   133 بلغــت 
قــام فــي الوقت ذاتــه بتمريــر صفقة 
إلــى ذات المؤسســة لتزويــد مســجد 
الشــمالية  بالســهلة  عزيــز  الشــيخ 
بكراســي فاخرة الســتراحة المصلين 
ألفــا   22 إلــى  بقيمــة إجماليــة تصــل 

و275  ألفــا   13 منهــا  دينــارا،  و875 
دينارا كراســي لقســم النساء و9600 

دينار كراسي لقسم الرجال.
التــي حصلــت  الوثائــق  وكمــا تشــير 
“البــالد” على نســخة منها أن محســن 
العصفــور مــرر ألخيــه صفقــة أخــرى 
“بكراســي  المقشــاع  صالــة  لتزويــد 
فاخرة” بقيمــة إجمالية تبلغ 54,860 
ألــف دينــار، وتــم االتفــاق مــن قبــل 
محســن  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
العصفور ومن طرف شــركة “ماجيك 

ميديا”، المؤسســة التي يملكها هاني 
العصفور.

صفقــة  ألخيــه  العصفــور  مــرر  كمــا 
تزويد صالة المقشاع بأبواب خشبية 
بقيمــة   ،2018 مــارس   10 بتاريــخ 
إجمالية تبلغ 25 ألفا و200 دينار، تم 
دفع مقدم بقيمة 12 ألفا و600 دينار 
بتاريــخ كتابــة العقد مــا يمثل 50 % 
مــن إجمالــي قيمة العقــد وتم دفع ما 
تبقــى من المبلغ الكلي في تاريخ 10 

يونيو 2018.

علوي الموسوي

على صعيد متصل، مرر  «
رئيس مجلس اإلدارة 

صفقة لتزويد اإلدارة بـ 500 
درع بقيمة إجمالية 14 ألف 
دينار، أي أن قيمة الدرع 28 
دينارا، وصفقة أخرى لتزويد 

اإلدارة بـ 80 درعا أخرى بـ 
12 ألف دينار، أي أن قيمة 

الدرع الواحد 150 دينارا.

صفقات الدروع

بدور المالكي



طيار “الهوليكبتر” يرصد متجمهرا حرق إطارات
ســـنتين تحبســـهم  والمحكمـــة  العمليـــة  فـــي  آخريـــن   3 ضلـــوع 

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائية الرابعة بحبــس أربعة متهمين لمدة ســنتين لكل منهم؛ 
إلدانتهــم بإشــعال النــار فــي إطــارات وحاويــة قمامــة وخزان ميــاه بجــوار محطة وقود 
بمنطقــة الســهلة الجنوبيــة، وتــم التعــرف عليهم مــن خالل قائــد طائــرة الهوليكبتر الذي 
راقب أحد المتهمين لحين وصوله لمنطقة الجنبية، وأمرت كذلك بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أن التفاصيل تتمثل في 
أنــه وعلــى إثر بــاغ عن خــروج مجموعة 
فبرايــر   14 بتاريــخ  المتجمهريــن  مــن 
2019 وحرقهــم إلطارات بمنطقة الســهلة 
الجنوبية، فقــد توجهت طائرة الهوليكبتر 
الوضــع، إذ الحــظ قائــد  لمراقبــة  للموقــع 
أشــعلوا  الجنــاة  أن  المروحيــة  الطائــرة 
القمامــة  وحاويــات  اإلطــارات  فــي  النــار 
علــى شــارعين بالمنطقة المذكــورة، فتتبع 
المخربون المتســببون بذلــك، وأبلغ قوات 
الشــرطة أن أحدهــم قد هــرب إلى منطقة 
واعتــرف  عليــه،  القبــض  فتــم  الجنبيــة، 

بمشــاركة 3 متهمين آخريــن أحدهم صور 
الواقعة.

واعتــرف المتهــم األول أن المتهــم الثالــث 
اتصــل بــه وطلــب منــه الحضــور للســهلة 
للمشــاركة معهــم، وبالفعــل التقــوا مســاء 
المــزارع  إحــدى  مــن  إطــارات  وجلبــوا 
بمنطقــة الســهلة وتلثمــوا ثم توجهــوا إلى 
الشــارع العــام ووضعــوا بعضهــا وســكبوا 
البتــرول عليهــا مــن عبوة كانــت بحوزتهم 
وأشــعلوا النار فيها، ثم توجهوا إلى شارع 
جامعــة  ســابقا  كان  مبنــى  مــن  بالقــرب 
ووضعــوا إطــارات أخــرى وأشــعلوا فيهــا 

النــار وكذلــك فــي حاويــة قمامــة وخــزان 
تــزود  محطــة  مــن  قريــب  بمــكان  ميــاه 

بالوقود.
وأشار المبلغ قائد الطائرة المروحية برتبة 
نقيــب طيــار إلــى أنــه تمكــن مــن تصويــر 

وتتبــع  للطائــرة  قيادتــه  أثنــاء  الواقعــة 
منطقــة  إلــى  توجــه  الــذي  األول  المتهــم 
الجنبية، فأرشــد الشــرطة على مكانه وتم 
القبــض عليه، وذكــر بأقواله ذات مضمون 

ما قرره المتهم األول بشان الواقعة.

اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بحبس شاب “ُمعارض” من أصل 3 مدانين لمدة سنة واحدة فقط بدالً من 3 سنوات المحكوم 
بها عليهم جميًعا، اختطفوا وآخر طفالً يطالبه أحدهم بمبلغ 50 ديناًرا كونه قد حصل عليها منه في وقت ســابق ليدفعها آلخر حتى 

ا. يتنازل عن بالغ ضد المجني عليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّ

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن والــد 
المجنــي عليه تنازل عن حقــه الجنائي، لذا فإن 
العقوبــة واالكتفــاء  المحكمــة تقضــي بتعديــل 
بحبــس المتهــم المعــارض ســنة واحــدة وتأمــر 
بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 ســنوات من تاريخ 

ا. صيرورة الحكم نهائيًّ
 وتشــير تفاصيــل القضية إلــى أن المجني عليه 
“15 عاًمــا” كان أبلــغ مركــًزا للشــرطة أنــه وأثناء 
مــا كان بالقــرب من إحــدى الكافتيريــات برفقة 
وبرفقتهــم  المتهمــون  إليــه  حضــر  صديقــه، 
شخص آخر ، حيث كانت هناك خافات معهم، 
وطلــب منــه المتهــم الثالث النزول من الســيارة 

التي يستقلها للتحدث معه على انفراد.

لذلــك  اســتجاب  أنــه  المجنــي عليــه   وأوضــح 
إلــى  الثالــث اســتدرجه  المتهــم  الطلــب، إال أن 
مــكان بعيــد عــن صديقــه حتــى أن اقتــرب مــن 
ســيارته، وفجــأة ترجــل جميــع المتهميــن مــن 
الســيارة التــي كانــوا بداخلهــا، وقامــوا بســحبه 
بيــن  الخلفــي  المقعــد  فــي  وأجلســوه  داخلهــا 

المتهمين األول والثاني.
وأفاد أنه توجه المتهمون به إلى جوار شــاطئ 
البحــر بمنطقــة البســيتين، وطوال مــا كانوا في 
الطريــق كانــوا يعتــدون عليــه بالضــرب، إلى أن 
وصلــوا إلــى مــكان ناء بجــوار البحــر أنزلوه من 
الســيارة واعتــدوا عليــه بالضــرب مــرة أخــرى، 
وكان المتهــم الثالــث يطالبــه بســداد مبلــغ 50 

ديناًرا قد دفعها له مقابل تنازل أحد األشخاص 
عن باغ ضده، ووعد بتسديد المبلغ خال سنة 
إال أنــه لــم يفعل، وقّرر المجني عليــه أن المتهم 
الثالــث قــال لــه إن عليــه جلــب المبلــغ لــه بأيــة 

طريقة حتى لو اضطر إلى السرقة.
 وبمطالعــة كشــف االســتعام الجنائــي الخــاص 
بالمتهــم األول أنــه يحتــوي على عــدد 32 باًغا 
ضده غالبيتها الســرقة باإلكراه، والمتهم الثاني 
بلغ إجمالي الباغات ضده 13 باًغا، أما المتهم 
 23 عــدد  علــى  كشــفه  يحتــوي  فــكان  الثالــث، 
باًغــا ضده، متنوعين ما بين االعتداء والســب 
والســرقة وتعريض حدث لانحــراف، وتعاطي 
مواد طيارة، واستعمال مركبة ودخول مسكن.

أدانــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة متهمــا - لديــه إعاقــة عقليــة - باالعتــداء علــى شــاب باللكم 
على وجهه وأنفه ما تســبب بكســر “خشــمه”، وقضت بحبســه لمدة شــهر واحد، وأمرت في ذات الوقت 
باســتبدال عقوبتــه بالحضــور إلــى برامــج تأهيــل وتدريــب بمــا يتناســب مــع قدراتــه وإمكاناتــه العقلية 
وتحســين اندماجــه فــي المجتمــع بشــكل إيجابــي بالعقوبة المقيــدة للحريــة، إذ تبين أن مســتوى ذكائه 
يقــع ضمــن فئــة اإلعاقــة العقلية متوســطة الشــدة، وقدرت كفالة بمبلــغ 50 دينارا إليقــاف التنفيذ لحين 

االستئناف.

وبينــت المحكمــة فــي حكمهــا أن الواقعــة المقبــوض 
علــى إثرهــا المتهــم تتمثــل فــي أن مشــاجرة حدثــت 
بينه والمجني عليه بالقرب من الشارع العام لمحطة 
بنزيــن الــدوار الثانــي بمنطقــة مدينــة حمــد، والــذي 
اعتــدى فيهــا علــى ســامة جســم المجنــي عليــه، إذ 
ضربــه بقبضــة يــده علــى “خشــمه” ممــا أدى إلصابته 
بنزيــف فــي الجانــب األيمــن مــن قرنيــة األنــف، كمــا 
تســبب بانحــراف فــي أنفــه للجهــة اليمنــى مــع كســر 
بسيط في عظمة األنف، حسبما ثبت بتقريره الطبي 

المرفق.
المتهــم  تقــدم  للقضيــة  المحكمــة  نظــر  وأثنــاء  لكــن 

بخطــاب مــن وزارة الصحــة موجــه إلــى مديــر إدارة 
التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مفاده تقييم 
مســتوى ذكاء المتهــم، والــذي انتهى إلى أن مســتوى 
متوســطة  العقليــة  اإلعاقــة  فئــة  ضمــن  يقــع  ذكائــه 
الشدة، وعليه ترى المحكمة استبدال العقوبة البديلة 

المتعلقة في حضور برامج التأهيل والتدريب.
وثبــت للمحكمــة أن المتهــم بتاريــخ 3 مــارس 2019 
اعتدى على ســامة جســم المجني عليــه، فأحدث به 
اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأفضى 
أعمالــه  عــن  عجــزه  أو  مرضــه  إلــى  االعتــداء  فعــل 

الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

المحكمــة عدلــت عقوبته إلــى الحبس ســنة بدال من 3 ســنوات حبسته المحكمة شهرا واســتبدلت عقوبته ببرامج تأهيلية

شاب يختطف ويعتدى على طفل بسبب 50 ديناًرا معاق عقليا يكسر “خشم” شاب بمشاجرة 

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما آســيويا بالســجن لمدة 10 ســنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار لبيعه المواد المخدرة، وبحبســه 
لمدة 10 أيام عن اإلقامة غير المشروعة في البالد، كما حبست شقيق اآلسيوي ومواطنا سنة واحدة وغرمت كال منهما مبلغ 1000 دينار عن 

تهمة التعاطي، وأمرت بإبعاد اآلسيويين نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.

بــدأت القضيــة عندمــا اشــترى أحــد المدمنين 
علــى تعاطــي مختلف أنــواع المــواد المخدرة 
مــن المتهــم األول اآلســيوي )نــص ضربة( من 
الهيرويــن المخــدر وتوجــه إلى محــل إنترنت 
الســتخدام جهــاز الكمبيوتــر لمحادثة زوجته 
التــي كانــت خــارج البــاد فــي إحــدى الــدول 
اآلســيوية. لكــن صاحــب المتجــر الحــظ فــي 
وقــت الحــق أن زبونه مغمى عليه وقد ســقط 
الــذي كان يجلــس عليــه  مــن علــى الكرســي 
مســتعما أحد أجهزة الكمبيوتر، حيث اتصل 
مباشــرة بســيارة اإلســعاف لمداركتــه بالــازم 

من عاج إن كان لذلك مقتضى.
وعند وصول سيارة اإلسعاف وبرفقتها أفراد 

الشــرطة تبيــن أن المدمــن بصحــة جيــدة وال 
يعانــي مــن أي شــيء يذكــر، فســأله شــرطي 
عمــا إذا كان قــد تعــاط شــيء مــا، فاعترف له 
بأنــه بالفعــل متعــاط للهيرويــن قبــل حضــوره 
للمحل، مبينا أنه اشتراها من شخص آسيوي، 
والذي تبين أنه فعا يعمل على ترويج المواد 

المخدرة في منطقة المنامة وضواحيها.
مــع  المذكــور  تعــاون  فقــد  ذلــك،  إثــر  وعلــى 
الشــرطة وشــارك في عمل كميــن، حيث اتفق 
مــن  وإشــراف  مســمع  تحــت  الثالــث  المتهــم 
الشرطة مع المتهم األول - مصدر المخدرات- 
على شــراء كمية من مادة الهيروين المخدرة 
التســليم  يكــون  أن  علــى  دينــارا،   20 بمبلــغ 

مــن  بالقــرب  القضيبيــة  بمنطقــة  واالســتام 
إحــدى البنايات عند الســاعة 5:30 مســاء من 

يوم الواقعة.
وفي الزمان والمكان سالفي البيان تم إطاق 
الشــرطيين  أنظــار  وتحــت  الثالــث  المتهــم 
الشــاهدين للواقعــة اقترب المتهــم الثالث من 
األول والــذي حضــر برفقتــه المتهــم الثانــي، 
والتقــى األول بالثالــث واســتلم منــه األخيــر 
المبلــغ المصــور وســلمه في المقابل شــيء ما، 
ومــن ثم عاد المتهم الثالث للشــرطي وســلمه 
ذلــك الشــيء، والــذي اتضــح أنــه عبــارة عــن 
لفافتيــن ورقيتين تحتويان على مســحوق –
ثبــت معمليــا أنــه هيرويــن- وعليه تــم القبض 

وبتفتيــش  والثانــي،  األول  المتهميــن  علــى 
األول تــم ضبــط المبلــغ المصــور ومبلــغ 100 

دينار يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.
النيابــة  بتحقيقــات  األول  المتهــم  واعتــرف 
بمخالفته لشــروط اإلقامة، وقرر أنه قام لعدة 
الثالــث  للمتهــم  لفافــات ورقيــة  بنقــل  مــرات 
ويســتلم نقودهــا منــه؛ وذلــك لصالح شــخص 
الثانــي  المتهميــن  اعتــرف  فيمــا  مجهــول، 

والثالث بتعاطي المخدرات.
وبالتحقيــق مــع المتهم الثالــث البحريني )31 
عامــا( قــال إنــه يتعاط منــذ أن كان فــي الـ 16 
من عمره، وقد اســتعمل تقريبا مختلف أنواع 
المخــدرات واألقــراص، والتــي يشــتريها مــن 
أشــخاص مختلفيــن مــن جنســيات آســيوية 
فــي منطقــة المنامــة حيــث يقطــن، وكان آخر 
 25( المتهــم األول  شــخص تعامــل معــه هــو 
عامــا(، والــذي تــم القبــض عليــه هو اآلخــر، إذ 

تعــرف عليــه قبــل نحــو شــهرين بعدمــا أبلغــه 
المخــدرات  تلــك  يبيــع  أنــه  أشــخاص  عــدة 

وقدموا له رقم هاتفه.
وأضــاف أنــه بــدأ بالتواصــل معه بشــكل شــبه 
يومــي، حيــث يتفــق معــه علــى شــراء ضربــة 
هيرويــن  لفافتيــن(  أو  )لفافــة  ضربتيــن  أو 
يوميــا تقريبــا، وقيمــة كل واحــدة 10 دنانيــر، 
دور  إحــدى  مــن  بالقــرب  دائمــا  بــه  ويلتقــي 
الســينما خلف المستشــفى األميركــي بمنطقة 
المنامــة، والــذي كان يحضر له برفقة آســيوي 
آخــر هــو المتهم الثاني )27 عامــا(، وكان دائما 
اســتامه  بعــد  مباشــرة  )الضربــات(  يســلمه 
لقيمتهــا وأحيانــا أخــرى يذهــب لنحــو دقيقــة 
أو دقيقتيــن ويعــود لــه حامــا تلــك اللفافات، 

والتي يستعملها للتعاطي الشخصي.
كانــت  منــه  اشــترى  مــرة  آخــر  أن  وأوضــح 
يــوم القبــض عليــه عنــد الســاعة 2:00 ظهــرا، 

إذ اشــترى منــه نصــف ضربــة فقــط تعاطاهــا 
مباشــرة وذهــب لمحل اإلنترنــت للتحدث مع 
زوجتــه المتواجــدة في الفلبيــن، الفتا إلى أنه 
وأثنــاء تواجده هناك نام وبعد أن اســتيقظت 
فوجــئ بصاحب المحل قد اتصل باإلســعاف، 
والذيــن حضــروا وقالــوا إنــه ال يعانــي مــن أي 
القبــض عليــه،  ألقــوا  الشــرطة  شــيء، ولكــن 
وعنــد ســؤاله اعترف لهــم بالتعاطــي وتعاون 

معهم على القبض على المتهم األول.
وقرر المتهم الثالث أنه تعاط كل من المؤثرات 
العقلية الزنكس والفوليوم والشبو، ومخدري 
الحشــيش والهيرويــن، وأنه يتعاطاها بشــكل 
يومــي تقريبــا منــذ ذلــك الوقــت، مؤكــدا انــه 

اشترى من المتهم األول نحو 50 مرة.
العينــة  احتــواء  الفنــي  بالتقريــر  وثبــت 
المضبوطــة بحــوزة المتهميــن األول والثالــث 

على الهيروين، والمورفين لألول والثاني.

10 سنــــوات آلسيـــــوي يـبيــــــع الهيرويــــــن

ثبت للمحكمة أن المتهمين األربعة بتاريخ 14 فبراير 2019:

أوال: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في المنقوالت المبينة وصفا  «
باألوراق، في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا 
بإشعال حريق في حاويات القمامة واإلطارات وخزان مياه في أماكن مختلفة 

بمنطقة السهلة الجنوبية.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر  «
خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم واإلخالل باألمن العام 

مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم.

ثالثا: حازوا أحرزوا عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة  «
الناس وأموالهم للخطر.

محكمة

المنامة - النيابة العامة

القائــم  العــام  المحامــي  أعلــن 
بأعمــال رئيــس نيابــة العاصمــة 
النيابــة  أن  البوعلــي  حســين 
بقيــام  باغــا  تلقــت  العامــة 
أجنبــي بقيادة ســيارته بســرعة 
جنونيــة داخــل منطقة ســكنية، 
بتهــور  بهــا  واالســتعراض 
اســتياء  آثــار  ممــا  واســتهتار 
أهــل المنطقــة وتقــدم أحدهــم، 
بشــكايته  عليــه  المجنــي  وهــو 
لــدى والده، مما دفع المتهم إلى 
منــزل  نحــو  بســيارته  التوجــه 
المجني عليه وصدم األخير بها 

متعمــدا وأخــاه أثناء جلوســهما 
وآخريــن أمام المنزل مما ترتب 

عليه إصابة المجني عليهما. 
وباشــرت النيابــة التحقيــق فــي 
البــاغ،  تلقيهــا  فــور  الواقعــة 
المتهــم  اســتجوبت  حيــث 
احتياطيــا  بحبســه  وأمــرت 
على ذمــة التحقيق واســتدعاء 
المجني عليهما لســماع أقوالهما 
الطبيــب  علــى  وعرضهمــا 
بالتحفــظ  وكذلــك  الشــرعي، 
علــى الســيارة المســتخدمة في 

الواقعة.

أجنبي متهور يصدم جاره وأخاه

09 local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

مجمع تجاري يخسر دعوى بـ115 ألف دينار بسبب شاهدين
2008 مـــنـــذ  “الـــكـــشـــك”  ــرون  ــأجـ ــتـ ــسـ يـ ال  ضـــدهـــم  الــمــســتــأنــف  ــر:  ــسـ ــويـ ــجـ الـ

قالت المحامية مي الجويسر إن محكمة االستئناف العليا المدنية الثانية قضت برفض 
دعوى وبإلغاء حكم كان يلزم موكليها المســتأجرين لـ “كشــك” بمســاحة 3 متر مربع بأحد 
المجمعــات التجاريــة أن يدفعــوا مبلغ 115 ألف و500 دينار باعتبارها متخلفات إيجارية 
لمــدة 33 شــهرا؛ وذلــك نظــرا إلــى أن الشــهود أثبتــوا أن المســتأنفين -المســتأجرين- لــم 

ينتفعوا بالعين محل التداعي خالل مدة المطالبة وتركوا المكان وانتقلوا لمحل آخر.

وذكــرت أن وقائــع الدعــوى تتمثــل فــي أن 
بدعــوى  تقدمــت  التجــاري،  المجمــع  إدارة 
فيهــا  وطلبــت  المدنيــة  المحكمــة  أمــام 
بإلــزام موكليهــا المدعى عليهم -مســتأجري 
الكشــك- بالتضامــن والتضامــم بــأن يــؤدوا 
لهــا مبلــغ 115 ألفــا و500 دينــار مــع شــمول 
الحكــم بالنفــاذ المعجــل بدون كفالــة؛ وذلك 
علــى ســند مــن القــول بــأن المدعــى عليهــم 

اإليجــار  عقــد  بموجــب  منهــا  اســتأجروا 
المــؤرخ 17 ينايــر 2018 مســاحة 3x3 متــر 
مــن الطابق األول بالمجمــع التجاري ابتداء 
2008 وفــي حــال تجديــده  1 فبرايــر  مــن 

تكون األجرة 3500 دينار شهريا.
وأضافت اإلدارة أن المدعى عليهم استمروا 
في شغل العين بعد انتهاء من العقد، وأنهم 
تخلفــوا عــن ســداد األجرة عــن الفترة من 1 

فبراير 2009 ولغاية 1 أكتوبر 2010.
بإلــزام  درجــة  أول  محكمــة  فقضــت 
المســتأنفين بإخاء عين التداعي وإلزامهم 
 73 مبلــغ  المجمــع  إلدارة  يدفعــوا  بــأن 
الحكــم  تأييــد هــذا  ألفــا و500 دينــار وتــم 
باالســتئناف، لكــن المســتأجرين لــم يخلــوا 
العيــن المؤجرة تنفيــذا لهذا الحكم، وترصد 
بذمتهــم األجــرة المســتحقة عــن الفترة من 
 2013 يونيــو   30 لغايــة   2010 أكتوبــر   1
ومقدارهــا 115 ألفــا و500 دينار، ولرفضهم 
الســداد أقامت إدارة المجمــع التجاري هذه 

الدعوى إللزامهم بالمبلغ.
وبالفعــل ألزمت محكمــة أول درجة بتاريخ 
28 يناير 2014 المســتأجرين بالتضامن بأن 

يــؤدوا للمدعيــة 115 ألفــا و500 دينــار مــع 
تضمينهــم والمصروفــات و20 دينارا مقابل 
أتعــاب المحامــاة مــع شــمول الحكــم بالنفاذ 

المعجل.

المســتأجرين  أن  إلــى  الجويســر  ولفتــت 
باالســتئناف  الحكــم  هــذا  علــى  طعنــوا 
وطلبت بإحالة االســتئناف للتحقيق إلثبات 
إخــاء المســتأجرين لمحــل التداعي وعدم 
انتفاعهــم بــه في الفترة مــن1 أكتوبر 2010 
حتــى 30 يونيــو 2013، وطلبــت فــي ختــام 
مذكرتهــا بإلغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض 

الدعوى.
أســباب  فــي  المحكمــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
حكمهــا إن عقــد اإليجار ســند اإلدارة يرتب 
التزاما على المســتأجر بدفع مقابل انتفاعه 
بالعيــن المؤجــرة عــن مــدة المطالبــة، مــا لم 

يثبت عدم انتفاعه بها في فترة المطالبة.
ولمــا كان ذلــك وكان الثابــت ممــا شــهد بــه 

شــاهدا المستأنفين بأنهم لم ينتفعوا بالعين 
 2008 يونيــو   30 مــن  اعتبــارا  المؤجــرة 
وانتقلــوا إلــى محــل آخــر في ذلــك التاريخ، 
وإذ كانــت المحكمــة تطمئــن إلــى مــا شــهد 
بــه شــاهدا المســتأنفين وبمــا ينهــض دليــا 
علــى عــدم انتفاع المســتأنفين بالعين محل 
التداعي خال تلك الفترة ســيما وقد شــهد 
شاهد المســتأنف ضدها بأن )الكشك( العين 
محــل التداعــي خاليــة وال يوجــد بهــا أحــد، 
وتضحــى مطالبــة المســتأنف عليهــا خليقــة 
بالرفــض وإلغاء الحكم المســتأنف والقضاء 
عليهــا  المســتأنف  دعــوى  برفــض  مجــددا 
الراهنــة مع إلزامهــا بالمصاريف عن درجتي 

التقاضي.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

مي الجويسر
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الســاعي: أبرز أولويات المرحلة المقبلة وفًقا لطلبات المحكمة

رفع اإلنتاجية وجدولة الديون إلعادة هيكلة “جارمكو”

شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
“جارمكــو”، باســم الســاعي، إنــه يتــم 
ا لتقديمها  تحديث هيكلة الشركة حاليًّ
إلــى المحكمة بحســب طلباتها، وذلك 
للمرحلــة  أبــرز أولوياتهــا  كجــزء مــن 
المقبلــة.  وأوضــح أن إعــادة الهيكلة 
رئيســيتين  مرحلتيــن  علــى  ســتكون 
األولــى  الشــركة،  أوضــاع  لتحســين 
لمســاعدة الشــركة لتصل إلى أقصى 
طاقة إنتاجية لها والتي ستؤدي إلى 
تحســين األداء المالي للشــركة، مبيًنا 
أن الظــروف الحالية للســوق تســاعد 
علــى رفــع اإلنتــاج وتحقيــق األربــاح 

التي تحتاجها “جارمكو”.

هــي  الثانيــة  المرحلــة  أن  إلــى  ولفــت 
مســاعي من مجلس اإلدارة مع األمين 
الشــركة،  علــى  المحكمــة  مــن  المعّيــن 
إلــى اتفاقــات إعــادة  وذلــك للوصــول 
هيكلــة مديونيــات الشــركة مــع البنوك 
الدائنة، مشــيًرا إلى أن القانون يســمح 
للمحكمــة بأن تجمع األطــراف المعنية 
مفاوضــات  فــي  معهــا  والجلــوس 

للوصول إلى اتفاق بينهم.

 إعادة النظر في رسوم الشحن

 ومن جانب آخر، قال إنه يجب إعادة 
النظــر فــي رســوم الشــحن التــي تصل 
إلــى 106 دنانيــر لطن األلمنيــوم، مبيًنا 
أن الشــركة ال تريــد الدعــم بــل ترفضه 
ألنــه يخلــق وضــع غيــر طبيعــي علــى 
والشــركات  للشــركة،  البعيــد  المــدى 
المدعومــة ال تســتطيع االعتمــاد علــى 
نفســها والوقــوف علــى أرضيــة صلبــة 
وجــود  أن  إلــى  مشــيًرا  الســوق،  فــي 
يشــكل  البحريــن  فــي  ألبــا  مصنــع 
عامــاً كبيــًرا وفارًقــا من أجل تنشــيط 
المملكــة  فــي  التحويليــة  الصناعــات 
ســواء من خال الشركات المحلية، أو 
جــذب شــركات أجنبية لاســتثمار في 

هذا القطاع بالبحرين.
االســتثمارات  جــذب  أن  وأضــاف   

محفــزات  إلــى  يحتــاج  الخارجيــة 
والبحريــن لديها محفز كبير وهو قرب 
الشــركات مــن أكبــر مصهــر لأللمنيــوم 
فــي المنطقــة، مؤكــًدا أن فرض رســوم 
شــحن بقيمــة 106 دوالر وهــي ذاتهــا 
يلغــي  اليابــان  إلــى  الشــحن  رســوم 
أفضليــة البحرين والميزة التي تميزها 
عن بقية الدول في المنطقة، خصوًصا 
أســعار  هــي  األلمنيــوم  أســعار  وأن 
ــا وأن الميــزة تكمــن في  موحــدة عالميًّ
التحويليــة  قــرب شــركات الصناعــات 
مــن مصهر األلمنيــوم من أجل تخفيف 
أهميــة  إلــى  داعًيــا  الشــحن،  تكاليــف 
الشــحن،  أســعار  فــي  النظــر  إعــادة 
واعتمــاد أســعار واقعيــة ومناســبة كما 
هــو متبــع فــي عــدد مــن دول الخليج، 
وإلغــاء فــرض رســوم الشــحن الحالية 
التــي ال تحفــز على االســتثمار في هذا 

القطاع بالمملكة.

 اإلعفاء من الرسوم األميركية

طلبــات  قدمــت  الشــركة  إن  وقــال 
األميركيــة  التجــارة  لــوزارة  اســتثناء 
إلعفاء صادرات الشركة إلى أميركا من 
الضرائــب والرســوم الجمركيــة ومــدة 
اتفاقيــة اإلعفاء، وتمت الموافقة على 

بعضهــا، الفًتا إلى أن اإلعفاء الجمركي 
بــل  المنتجــات،  كافــة  علــى  يســري  ال 
يجــب تقديــم طلب خاص لــكل منتج، 
اليهــم  المصــّدر  العمــاء  وتحديــد 
علــى  الشــركة  حصلــت  وقــد  المنتــج، 

بعض اإلعفاءات الجمركية.
الحــرب  أن  علــى  الســاعي  وأكــد   
المتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة 
والصين لها انعكاســات إيجابية جيدة 
علــى الشــركة وتســاعد علــى تحقيــق 

الربحية والتحسين من أداء السوق.
 أما عن األسباب التي أدت إلى تراجع 
إيرادات “ألبا” في الربع األول من العام 
وانعكاســاته علــى قطــاع ألمنيــوم فــي 

البحريــن، قال الســاعي إن “ألبا” تســير 
في الطريق الصحيح وال خوف عليها، 
ربــع  نتائــج  علــى  القيــاس  يمكــن  وال 
واحــد مــن العــام، خصوًصــا مــع وجود 
مسببات لما حدث، مضيًفا أن ما حدث 
في الربع األول لشركة ألبا واجهته كل 
شــركات األلمنيوم في العالم والســبب 
فــي ذلــك هــو اإلضــراب الــذي حــدث 
فــي البرازيــل وأســتراليا وهمــا البلدان 
المنتجــان لمــادة األلمنيــوم األساســية 
إلــى  اإلضــراب  أدى  وقــد  “االلومينــا”، 
ارتفــاع ســعر المــادة دون ارتفــاع فــي 
أسعار األلمنيوم، األمر الذي ساهم في 

تلك النتائج.

“بتلكو” تناقش 
الذكاء االصطناعي

دشــنت بتلكــو، سلســلة مــن المحاضــرات؛ 
داخــل  التعليميــة  البيئــة  تعزيــز  بهــدف 
الشــركة  منتســبي  وتشــجيع  المؤسســة 
علــى المشــاركة فــي عمليــة تبــادل األفكار 
الجلســة  الشــركة  ونظمــت  والخبــرات. 
السلســلة  هــذه  ضمــن  األولــى  النقاشــية 
حــول موضوع الذكاء االصطناعي، والتي 
عقدت في المقر الرئيس للشركة بالهملة. 

وشــرح الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية 
فيصل الجاهمة أهداف وخطط البرنامج 
المســتقبلية، تاها انعقاد المحاضرة تحت 
التجاريــة  الفــرص  “استكشــاف  عنــوان 
)AI(”، والتــي قدمهــا  للــذكاء االصطناعــي 
 ،”Infiniteware“ المديــر التنفيــذي لشــركة

أمين التاجر.

الهملة - بتلكو

طوكيو - أ ف ب

اليابانيــة  “ينــكاي”  صحيفــة  ذكــرت 
مجموعــة  قمــة  أن  أمــس  االقتصاديــة 
العشــرين التــي تجمــع أهــم االقتصادات 
فــي  المقبــل  األســبوع  وتعقــد  العالميــة 
اليابان، ستضع أسس اتفاق حول فرض 
ــا علــى عمالقــة اإلنترنت.  ضرائــب عالميًّ
األميركيــون  ينجــح  لــم  الماضــي  العــام 
واألوروبيــون فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
أعضــاء  لكــن  المشــروع  هــذا  حــول 
بـ”العمــل  تعهــدوا  العشــرين  مجموعــة 
مًعــا إليجــاد حل توافقــي بحلول 2020” 

ومذاك يبدو أن المفاوضات تقدمت.
وتتعّرض مجموعات “غوغل” و”أمازون” 
و”فيســبوك” و”أبــل” بانتظــام النتقــادات 
لممارســتها في المجال الضريبي. ونادًرا 
حيــث  البلــدان  فــي  ضرائــب  تدفــع  مــا 
يكــون لديهــا مايين المســتخدمين لكن 

ال مكاتب أو حضورا.
 وباتت الفكرة تقوم على فرض ضرائب 
علــى هــذه الشــركات على أســاس وزنها 
فــي ســوق محــددة وليــس بالنســبة إلى 
قالــت  كمــا  الجغرافــي  مقرهــا  موقــع 
مصادرهــا. تذكــر  أن  دون  الصحيفــة 

وحــكام  وزراء  يصــادق  أن  ويفتــرض 

مجموعــة  لــدول  المركزيــة  المصــارف 
العشــرين فــي 8 و9 يونيــو في فوكووكا 
)جنــوب غــرب( قبــل قمــة أوســاكا نهايــة 
الشــهر. الهــدف هــو التوصــل إلــى اتفاق 

نهائي في 2020.
الحتســاب  المعاييــر  تحديــد  ويبقــى 
الضرائب المترتبة على عمالقة اإلنترنت: 
أشــارت الصحيفة اليابانيــة إلى إمكانية 
االســتناد إلــى اإليرادات التــي تجمع من 
بيانات المســتخدمين أو إلى رقم أعمال 
كل بلــد وعدد المســتخدمين. وســتكلف 
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 
وشــروط  االحتســاب  طريقــة  وضــع 
تطبيقهــا.  وأعطــت الصحيفــة فيســبوك 
مليــار   1,4 مــن  أكثــر  ولديــه  كمثــال 
منتســب بينهــم 490 مليوًنــا فــي آســيا-
المحيط الهادئ و270 مليوًنا في أوروبا 
و180 فــي أميــركا الشــمالية لكنــه يدفــع 
القســم األكبــر مــن ضرائبــه فــي إيرلنــدا 
ا  مســتفيدا مــن الرســوم المنخفضــة جــدًّ
في هذا البلد. وتريد مجموعة العشــرين 
اقتراح فرض الحد األدنى من الضرائب 
علــى الشــركات ويجب علــى الحكومات 

احترامه للتصدي للماذات الضريبية.

توقع اتفاق حول الضريبة على “اإلنترنت”

المحرق - طيران الخليج

فــي  مؤخــًرا  الخليــج  طيــران  شــاركت 
فــي  أقيــم  الــذي   IMEX 2019 معــرض 

ألمانيا في الفترة من 21 – 23 مايو.
 ويعــد المعــرض واحًدا مــن أهم المعارض 
التجاريــة فــي العالــم فــي مجــال صناعــة 
والمعــارض  واالتفاقيــات  االجتماعــات 
مكاتــب  ممثلــو  يجتمــع  حيــث  )MICE(؛ 
الكبــرى،  والفنــادق  الدوليــة،  الســياحة 
ومرافق المعــارض والمؤتمرات، وخطوط 
الطيــران،  وشــركات  البحريــة،  الرحــات 
 )MICE( وموفــري التكنولوجيــا، وخبــراء
وغيرهــم كل عــام. وقــد شــاركت الناقلــة 
الوطنيــة فــي المعــرض إلــى جانــب هيئــة 
وكبــرى  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
شــركات الضيافة والسياحة في البحرين؛ 
حيــث قامــت طيــران الخليــج بالترويــج 

ألحدث منتجاتها وخدماتها ووجهاتها.
وتشــغل طيــران الخليــج رحــات يوميــة 
مباشرة بين البحرين وفرانكفورت وتوفر 

ربًطــا ممتــاًزا في االتجاهيــن؛ حيث يمكن 
بساســة  الربــط  اإلقليمييــن  للمســافرين 
إلــى فرانكفــورت عبــر البحريــن، في حين 
يمكــن للمســافرين المقيميــن فــي ألمانيــا 

السفر دون توقف إلى البحرين، مع الربط 
المباشــر إلــى المدن الرئيســية فــي كل من 
الشــرق األوســط، وأفريقيــا، وشــبه القــارة 

الهندية، والشرق األقصى.

ينتظر بنك البحرين والكويت موافقة الجمعية العمومية العادية على إصدار سندات متوسطة األجل بمبلغ ال يتعدى 700 مليون 
دوالر، حيث ستنعقد في 20 يونيو المقبل.

 وتأتــي هــذه الدفعــة ضمــن البرنامــج الــذي أقرتــه الجمعيــة فــي 
مارس 2010 إلصدار سندات بملياري دوالر.

وكان البنــك أكــد عند اعتماد إصدار الســندات )ملياري دوالر( في 
2010، أن ذلــك يأتــي لتعزيــز كفايــة رأس المــال وتنويــع مصــادر 
التمويــل وســداده لديــون ثانويــة وديــون متوســطة األجــل تبلــغ 
قيمتهــا 775 مليون دوالر، إضافــة إلى زيادة االحتياطي وتأهيل 
البنك القتناص الفرص المناســبة. وقبل ذلك، كان البنك قد أعلن 
فــي 16 يوليــو 2005 أنــه يعتزم إصدار ســندات متوســطة األجل 
بقيمــة مليــار دوالر بهــدف موازنة المطلوبــات والموجودات لديه 
وتمويل نشــاطاته، لكنه عاد ليرفع المبلغ المســتهدف إلى ملياري 

دوالر في مارس 2010.
وأصــدر البنــك في شــهر مايو 2015 ســندات بـــ400 مليون دوالر، 

وفي أكتوبر 2010 بقيمة 500 مليون دوالر.
وأعلن بنك البحرين والكويت عن تحقيقه أرباح صافية في الربع 
األول من العام الجاري بلغت 20 مليون دينار، مقابل 16.7 مليون 
دينــار فــي الفترة ذاتها من العام 2018، أي بزيادة نســبتها 20 %. 

وبلغــت أربــاح البنــك العــام الماضــي 67.1 مليون دينــار، مقارنة بـ 
58.7 مليون في 2017، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 14.4 %.

”IMEX 2019“ جناح طيران الخليج في

المعــرض أقيــم بألمانيــا في الفتــرة مــن 21 - 23 مايو المقبــل يونيــو   20 فــي  “العموميــة”  موافقــة  رهــن 
”IMEX“ ج لخدماتها في “طيران الخليج” ُتروِّ “البحرين والكويت” يصدر سندات بـ 700 مليون دوالر
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 الظروف الحالية 
للسوق تساعد 

على رفع اإلنتاج 
وتحقيق األرباح

باسم الساعي

مــن المتوقــع أن يدخــل القطــاع العقــاري الخليجــي وفــي مقدمتــه اإلماراتــي والســعودي في مرحلة تحســن وانتعــاش تاريخيــة، وذلك بعد 
القــرارات األخيــرة بشــأن “اإلقامة المميزة” بالســعودية و”البطاقــة الذهبية” باإلمارات.  وأطلقت مؤخًرا دول خليجية مبادرات الســتنهاض 
قطاع العقار الذي مر بمرحلة ركود بالســنوات بالماضية، وفي مقدمة تلك الدول الســعودية التي أطلقت نظام “اإلقامة المميزة” للوافدين 
منتصف الشهر الجاري التي تتيح لهم تأشيرات زيارة لألقارب واستقدام عمالة منزلية وامتالك عقارات ألغراض سكنية وتجارية وصناعية.

حريــة  لحاملهــا  المميــزة  اإلقامــة  وتتيــح   
ــا،  الخــروج مــن المملكــة والعــودة إليهــا ذاتيًّ
واســتخدام الممرات المخصصة للســعوديين 
عنــد دخــول المملكة عبــر منافذهــا والخروج 
منهــا، ومزاولة األعمال التجارية؛ وفًقا لنظام 

االستثمار األجنبي. 
 يأتــي إقــرار نظام اإلقامــة المميزة من ضمن 
“رؤيــة الســعودية 2030” التــي تتضمــن فتح 
لغيــر  التجــاري  والنشــاط  االســتثمار  مجــال 
الســعوديين، بمــا يســاعد فــي تنميــة القطــاع 

الخاص. 
ترســم طريًقــا  التــي  المبــادرات  تلــك  ومــن   

وتحفيــز  الخليــج  دول  لعقــارات  ــا  تاريخيًّ
أعلنــه  مــا  بهــا؛  االســتثمار  علــى  الوافديــن 
نائــب رئيــس اإلمــارات رئيس الــوزراء حاكم 
دبــي، الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
مســتثمر   6800 الدولــة  منــح  عــن  مؤخــًرا، 
أجنبــي تأشــيرات إقامة دائمــة بموجب نظام 
“البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي 
استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار 

درهم )27 مليار دوالر(.
كبــرى  عقاريــة  شــركات  مســؤولو  وقــال   
بالمنطقــة إن تلك المبــادرات الحكومية التي 
تضــع  أن  الممكــن  مــن  مؤخــًرا  إطاقهــا  تــم 

القطــاع العقاري علــى طريق االنتعاش وذلك 
بعــد مــا شــهد محطــات عديــدة ومثيــرة أدت 

إلى تباطؤه خال السنوات الماضية.
وأشــاروا إلــى أن القطاع في الســنة الجديدة 
يفتــح صفحــة جديدة بتلــك المبــادرات التي 
لهــذا  الرئيســي  “المشــغل  الوافديــن  ســتحفز 
القطــاع” التي ســتؤدي به إلى طريق مســتقر 

بشكل عام.

 االتجاه الصحيح

دامــاك  لشــركة  األول  الرئيــس  نائــب  وقــال 
وسياســة  اإلقامــة  تســهيات  إن  العقاريــة 

التأشــيرات الجديــدة بصفــة عامــة ســتدعم 
القطــاع العقاري في دول الخليج وبالتحديد 
ماكلوغليــن  نايــل  وأضــاف  اإلمــارات.  فــي 
إن اإلقامــات طويلــة األمــد ونظــام البطاقــة 
مؤخــًرا  عنــه  اإلعــان  تــم  الــذي  الذهبيــة 
بخصــوص المقيميــن هــي خطــوات تقدميــة 
فــي االتجــاه الصحيــح، مشــيًرا إلــى أنــه مــن 

هــذه  تأثيــر  مــدى  علــى  الحكــم  بعــد  المبكــر 
القرارات على القطاع.

مؤخــًرا  لمســت  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
زيــادة فــي عــدد المهتميــن مــن خــارج الدولة 
المتــاك عقــار فــي اإلمــارات، ونتطلــع لتأثير 
أكبــر  فــي جــذب عــدد  القــرارات  مثــل هــذه 
مــن المســتثمرين مــن خــارج الدولــة.   ومــن 

جانبه، قال رئيس قســم العقارات في شــركة 
اإلمــارات دبــي الوطنــي إلدارة األصــول نــرى 
فرًصــا جيــدة بالقطــاع العقــاري بالخليــج وال 

سيما باإلمارات.
يظهــر  ذلــك  أن  تايلــور  أنتونــي  وأوضــح 
الصناعيــة  العقــارات  مجــال  فــي  خاصــًة 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم، الفًتــا إلــى أن 
هــذه العقــارات ســتتمتع بالمرونــة فــي ظــل 
ظــروف الســوق الحاليــة.   أمــا فيمــا يتعلــق 
بقطــاع العقــارات المكتبية، توقــع “تايلور” أن 
تحافظ األصول الجيدة وذات الموقع الجيد 
علــى الطلب المســتمر. وتوقــع أن ينمو قطاع 
نظــًرا  وذلــك  العقــاري،  االســتثمار  صناديــق 
لكــون المزيــد مــن المؤسســات االســتثمارية 
تبحــث عــن عوائــد ثابتــة للربــح ورفــع قيمــة 
وتشــمل  الطويــل،  المــدى  علــى  المــال  رأس 
صناديــق  المحتمليــن  المســتثمرين  قائمــة 

المعاشات التقاعدية وشركات التأمين.

دبي - مباشر

ا اإلقامة المميزة والبطاقة الذهبية تحفزان العقار خليجيًّ

 المحرر االقتصادي

زينب العكري
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بالبطاقــات  أو  اإللكترونــي  للدفــع  والمقيميــن  المواطنيــن  اســتخدام  تنامــي  مــع 
المصرفيــة لســداد قيمــة مشــترياتهم والخدمــات التــي يحصلون عليها مــن مزودي 
الخدمــات ومحــات الســوبرماركت والمحــات الصغيــرة، ارتفــع عدد أجهــزه نقاط 
البيــع الموزعــة علــى المحــات التجاريــة ليبلــغ رقما قياســيا جديدا في مؤشــر على 

االتجاه المتزايد للتخلي عن النقد في المعامات التجارية.

البحريــن  مصــرف  بيانــات  وأظهــرت 
المركــزي، والتــي نشــرت حديثــا أن عــدد 
الشــركات  توزعهــا  التــي  البيــع  نقــاط 
والبنــوك المرخــص لهــا علــى عمالئهــا من 
أصحــاب األعمــال التجاريــة قفــزت لتبلغ 
الماضــي  أبريــل  بنهايــة  جهــازا   37,282
مقارنــة بـــ 30 ألــف جهاز فقط فــي بنهاية 

مارس 2018.
وتشــير البيانــات إلى أن حجــم العمليات 
التــي تــم إنجازهــا من خــالل نقــاط البيع 
بلغــت 16,585,680 عمليــة وذلــك بقيمة 
560,525,510 دينــار في الربع األول من 

العام الجاري.
وتشــكل عمليــات الســحوبات الخارجيــة 
قرابــة ثلــث العمليــات مــن حيــث العــدد، 
فــي  دينــار   135,709,425 بمبلــغ  وذلــك 

الربع األول.

 “المركزي” يتبنى حلول 

التكنولوجيا المالية

وتأتــي هــذه التطــورات فــي الوقت الذي 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  فيــه  يدفــع 

لالتجاه نحو التخلي عن األوراق النقدية 
فــي المعامــالت التجاريــة، فــي حيــن بدأ 
خططــا طموحة لتبني حلــول تكنولوجيا 
الخدمــات الماليــة، والتــي ســتلعب فيــه 
الذكيــة  واألجهــزة  المتنقلــة  الهواتــف 
دورا أكبــر فــي نقــاط البيــع، إذ مــن بدأت 

الشــركات والبنوك التــي تقدم نقاط البيع 

بتركيــب أجهــزة حديثــة تحاكــي أنظمــة 

الدفــع  أنــواع  جميــع  لتقبــل  األندرويــد 

الحديثة بما فيها الحلول الالتالمسية.

نجاح بخدمات “بنفت” 

اإللكترونية

مــن جانب آخر، أظهــرت البيانات ارتفاع 
فــوري  عبــر  اإللكترونيــة  التحويــالت 
وفــوري بلــس وفواتير لتبلــغ قرابة مليار 

و150 مليــون دينــار فــي أبريــل في دليل 
علــى نجــاح الخدمة التي أطلقتها شــركة 
بنفــت قبــل ســنوات والقــت رواجــا مــن 
بيــن  األمــوال  تحويــل  ســهولة  حيــث 
الحســابات، واســتخدامها كطريقــة آمنــة 

وسريعة لسداد المدفوعات والفواتير.

37 ألف جهاز لسداد المشتريات في نقاط البيع
ــة ــديـ ــقـ ــنـ ــر الـ ــ ــي ــ ــات غ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــام ــ ــن ــ ــى ت ــ ــل ــ ــر ع ــ ــؤشـ ــ ــي مـ ــ ــ ف

بــدأ أمــس ســريان اتفــاق منطقــة التبادل الحر “زليــك” القارية وهو مشــروع محوري لاتحاد اإلفريقــي بهدف النهوض 
اقتصاديا بالقارة ورفع التجارة البينية اإلفريقية بـ 60 % بحلول 2022، بحسب ما أعلن االتحاد اإلفريقي.

مفــوض  موشــانغا  البــرت  وكتــب 
االتحــاد اإلفريقي للتجــارة والصناعة 
فــي تغريــدة “إنهــا مرحلــة تاريخيــة. 
بدأ ســريان اتفــاق زليك اليوم )أمس(” 
مضيًفــا “نحــن نحتفــل بنجــاح التــزام 
شــجاع وبرغماتــي وقــاري مــن أجــل 

االندماج االقتصادي”.
بيد أن “المرحلة العمالنية” ســتتم في 

الســابع مــن يوليــو خالل قمــة االتحاد 
اإلفريقي في نيامي وبعد االنتهاء من 
أدوات أساســية مثــل آليــات التحكيم 
وتحديد قواعد المنشــأ للســلع وآليات 
وســوء  الفســاد  مثــل  عقبــات  “إزالــة” 

البنى التحتية.
ووقعــت 52 دولــة عضًوا فــي االتحاد 
اإلفريقــي مــن 55 اتفاق إقامة منطقة 

التبــادل الحــر منذ مــارس 2018، لكن 
مــع غيــاب نيجيريــا، أكبــر اقتصاد في 
القــارة. ويحتــاج دخــول االتفــاق حيز 
وإبــالغ  عضــًوا   22 تصديــق  التنفيــذ 
المنظمــة رســميا بذلــك. وحصــل ذلــك 
فــي 29 أبريل ما فتح الباب لســريانها 
بعــد ثالثيــن يوًمــا مــن ذلــك، بحســب 

قوانين منطقة التبادل الحر.

الماليــزي  الــوزراء  رئيــس  طــرح 
الخميــس  أمــس  محمــد  مهاتيــر 
موحــدة  تجــارة  عملــة  فكــرة 
لمنطقة شــرق آسيا على أن تكون 
مربوطــة بالذهــب، واصًفــا تداول 
المنطقــة  فــي  الحالــي  العمــالت 
بأنــه قائــم علــى التالعــب. وقــال 
المقترحــة  العملــة  إن  مهاتيــر 
تســوية  فــي  اســتخدامها  يمكــن 
الــواردات والصــادرات لكــن ليس 

في التعامالت المحلية.

 وأضاف خالل مؤتمر في طوكيو 
”فــي الشــرق األقصــى، إذا أردتــم 
التقــارب، فيجــب أن نبــدأ بعملــة 
ُتســتخدم  ال  موحــدة،  تجــارة 
ا بل بغرض تسوية التجارة. محليًّ
 ”العملــة التــي نقترحهــا يجــب أن 
تكــون مربوطــة بالذهب ألنه أكثر 
استقراًرا“. وقال إن نظام الصرف 
بتأثــر  يســمح  الحالــي  األجنبــي 
الخارجيــة  بالعوامــل  العمــالت 

وتعرضها للتالعب.

مهاتير يقترح عملة موحدة لشرق آسيابدء سريان اتفاق “التبادل الحر” بإفريقيا

رغم انطاق خدمات التمويل اإلسامي في ثمانيات القرن الماضي في الواليات المتحدة، إال أنها لم تنمو بنفس الدرجة التي 
نمت بها في الشــرق األوســط أو في أوروبا. عندما بدأ أمجد إســماعيل المقيم في الواليات المتحدة البحث عن منزل لشــرائه 
فــي منطقــة وودبريــدج فــي واليــة فيرجينيــا األميركيــة قبل أكثر من عــام كان قد عقد العــزم على أن يلجأ لمؤسســة للتمويل 

اإلسامي لرغبته في عدم اللجوء للتمويل التقليدي.

وراء  األساســي  “الدافــع  أمجــد  وقــال 
الدافــع  هــو  اإلســالمي  للتمويــل  لجوئــي 
الديني”،”لكــن هنــاك أيضا دافــع اقتصادي 
هــو مــا اعتبــره ميزه هــو أننــي إذا تعثرت 
فــي الدفــع، فــإن البنــك أو الشــركة ملزمة 
بدفــع النقــود التــي دفعتهــا أو علــى األقل 
نسبة األصل التي تم تقسيطها إذا تم بيع 
البيــت، وليس االســتيالء عليــه كما تفعل 

البنوك األخرى”.
خدمــات  تقــدم  التــي  الهيئــات  أغلــب 
التمويــل العقاري اإلســالمي في الواليات 
المتحــدة تشــترط دفــع نحــو 20 % مــن 
ثمــن العقــار في مقابل نســبة تتراوح بين 
3 % إلى 5 %، تقســط شــهريا على مدار 
ســنة أو عدة سنوات، التي تقدمها البنوك 

غير اإلسالمية.

فكــرة  هــو  أيضــا  “الفــارق  أمجــد  وقــال 
الطرف الثالث، حيث إن البنوك التقليدية 
تقوم بإقراض النقود لك في مقابل نسبة 
فائــدة، في حيــن تقوم البنوك اإلســالمية 
بالنســبة وتطبــق  المالــك  مــع  بالمشــاركة 

مبدأ البيع بالتقسيط”.
وقــد قــرر صنــدوق النقــد الدولــي، تبنــي 
عــدة قواعــد لتنظيــم التمويل اإلســالمي 

وأضافهــا التفاقــات بازل الحاكمــة للبنوك 
فــي العالــم علــى أن يتم العمل بها رســميا 

بداية من يناير 2019.
عبدهللا هارون خبير التمويل اإلســالمي، 
الــذي يعمــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
األميركيــة  العاصمــة  فــي  والمقيــم 
واشــنطن دي ســي يقــول متحدثا بصفته 
وليــس  اقتصــادي،  كخبيــر  الشــخصية 
باســم الصندوق، إن الســبب من عدم نمو 
االقتصــاد اإلســالمي بالشــكل  المتوقع له 
فــي الواليــات المتحدة قد يرجــع إلى أنه 
ليــس هناك “إطار عــام لتنظيم التعامالت 
المالية اإلســالمية في الواليات المتحدة، 
حيــث تفتقر البيئة التشــريعية األميركية 

لتبنــي فعلــي للمبــادئ الحاكمــة للتمويــل 
النقــد  صنــدوق  تبناهــا  التــي  اإلســالمي 
بإجــراءات  هــارون   وأشــاد  الدولــي. 
صنــدوق النقــد الدولــي، حيــث قــال :”تــم 
تبنــي هــذه المبادئ األساســية مــن جانب 
بــازل  التفاقــات  وضمهــا  النقــد  صنــدوق 
الحاكمــة للبنــوك التقليديــة؛ لكــي تصبــح 
للتعامــالت  أيضــا  حاكمــة  المبــادئ  هــذه 
البنكيــة والماليــة فــي البنــوك اإٍلســالمية، 
وبينهــا وبيــن بعضهــا وبينها وبيــن البنوك 

التقليدية األخرى”.
التمويــل  جهــات  أن  “اعتقــادي  وأضــاف 
اإلســالمية فرصهــا أفضل داخل الواليات 
المتحــدة فــي جانــب تمويــل المعامــالت 

مجــال  فــي  وليــس  والعقــارات،  الماليــة 
اإليداعات أو الخدمات البنكية اليومية”.
أمجد اشــترى بيته قبل ما يقرب من عام 
ونصــف العــام، وقــال فــي نهايــة حــواره 
“تجربــة التمويــل اإلســالمي ضمنــت لــي 
حقوقــي كمالــك لعقار فــي أن يصبح هذا 
حتــى  المســتقبل  فــي  اســتثمارا  العقــار 
تأخــرت  أو  الماليــة  تغيــرت ظروفــي  لــو 
فــي الدفــع ألنــه حســب شــروط التعاقــد 
لــن يكــون هنــاك غرامــة تأخير”.”التجربــة 
رغــم أنهــا تطلبــت الكثيــر مــن اإلجراءات 
التــي ربمــا لم تكــن مطلوبة فــي القروض 
العادية، إال أنها أرضت رغبتي في تجنب 

كثير من المخاوف”.

واشنطن - رويترز

لماذا ال ينمو التمويل اإلسالمي في أميركا؟

كوااللمبور- رويترزأديس أبابا - أ ف ب

 علي الفردان

ــات الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي ــ ــي ــ ــان ــ ــم ــ ــات فـــــي ث ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ رغـــــــم انـــــطـــــاق الـ

طوكيو/سنغافورة -رويترزالمنامة - بورصة البحرين

ارتفعــت بورصــة البحريــن خــال تعامــات أمس الخميس، بدعم من أســهم البنوك والخدمات، لتســجل الصعود الخامس علــى التوالي. وبنهاية 
التعامات، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة %0.24، إلى المستوى 1433.52 نقطة، محققًا مكسبًا قدره 3.39 نقطة، توافقًا مع الجلسة الماضية.

وزاد حجم التداوالت إلى نحو 3.285 مليون 
ســهم فيمــا نقصت الســيولة إلــى 492.1 ألف 
دينــار، مقابــل 2.613 مليــون ســهم، بســيولة 

إجمالية وصلت إلى 611.9 ألف دينار.
وسجل رأس المال السوقي للبورصة بجلسة 
أمــس نحــو 8.891 مليــار دينــار، مقابــل نحو 
8.870 مليــار دينــار بالجلســة الماضية، بربح 
قيمتــه 21 مليــون دينــار. وكان أبــرز األســهم 
الســالم  ومصــرف   ،10% اإلثمــار  الصاعــدة 
%2.38، وبتلكو %0.88، والبحرين الوطني 
%0.79، والبحرين لألسواق الحرة 0.66%.

وقــاد الصعــود قطــاع البنــوك بنســبة وصلت 
إلــى %0.40، تبعــه قطــاع الخدمــات بنحــو 
%0.45، فــي حيــن تراجــع قطاع االســتثمار 

.0.13%
وجــاءت شــركة البحرين لالتصــاالت )بتلكو( 

فــي المركــز األول إذ بلغــت قيمــة أســهمها 
المتداولــة 146.41 ألــف دينار أي ما نســبته 
%27.64 مــن إجمالــي قيمة األوراق المالية 
ألــف   427.20 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة 

سهم، تم تنفيذها من خالل 22 صفقة.
أما المركز الثاني فكان للبنك األهلي المتحد 
بقيمة قدرها 96.40 ألف دينار أي ما نسبته 
%18.20 مــن إجمالــي قيمة األوراق المالية 
ألــف   311.82 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة 

سهم، تم تنفيذها من خالل 6 صفقات.

قدرهــا  بقيمــة  البحريــن  زيــن  جــاءت  ثــم 
87.42 ألــف دينــار أي مــا نســبته 16.50% 
من إجمالــي قيمة األوراق المالية المتداولة 
تــم  ســهم،  مليــون   1.27 قدرهــا  وبكميــة 

تنفيذها من خالل 23 صفقة.
وقد تم يوم أمس تداول أســهم 13 شــركة، 
ارتفعــت أســعار أســهم 6 شــركات، في حين 
انخفضت أســعار أسهم شركتين، وحافظت 
إقفاالتهــا  أســعار  علــى  الشــركات  بقيــة 

السابقة.

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بعد تقرير أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام األميركية، لكن المخاوف من أن 
حرب التجارة بين الواليات المتحدة والصين قد تثير تباطؤا اقتصاديا كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، 
بلغــت العقــود اآلجلة لخام القياس العالمي 
برنــت 69.85 دوالر للبرميــل، مرتفعــة 40 
ســنتا أو %0.6 مقارنة مع اإلغالق السابق. 
فــي  بالمئــة  الواحــد  قرابــة  برنــت  ونــزل 
الجلســة الســابقة.وصعدت العقــود اآلجلــة 
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 48 
ســنتا أو %0.8 إلــى 59.29 دوالر للبرميل. 
وأظهــرت بيانــات معهد البتــرول األميركي 
يوم األربعاء أن مخزونات الخام بالواليات 
المتحــدة تراجعــت 5.3 مليون برميل على 
مــدى األســبوع المنتهــي فــي 24 مايــو إلى 

474.5 مليون برميل.
الخــام  أســعار  تظــل  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
مدعومــة بتخفيضــات اإلنتاج التي تنفذها 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبك( 

تراجــع  وكذلــك  كبــار  آخــرون  ومنتجــون 
إمــدادات إيــران. وأفــادت بيانــات ناقــالت 
ومصدران بقطاع النفط أن صادرات الخام 
اإليرانيــة انخفضــت في مايــو إلى أقل من 

نصف مســتويات أبريل عند نحو 400 ألف 
الواليــات  أن شــددت  بعــد  يوميــا،  برميــل 
الدخــل  مصــدر  علــى  العقوبــات  المتحــدة 

الرئيسي لطهران.
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 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة
   النسبة إلى اإلجمالي   )بالدينار البحريني(القيمة   الشركة

  %27.64 146,409.400  )بتلكو(شركة البحرين لالتصاالت  
 %18.20 96,396.040  البنك األهلي المتحد

 %16.50  87,423.000 زين البحرين
  

 

ــط األمـــيـــركـــيـــةمرتفعــة 3.4 نقطة بدعم من أســهم البنــوك والخدمات ــفـ ــنـ ــات الـ ــ ــزون ــ ــخ ــ انـــخـــفـــاض م

خام برنت يالمس 69.6 دوالر للبرميل“البورصة” تصعد للمرة الخامسة على التوالي

مهاتير محمد
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )74564( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة السحابة الطيبة للتسويق والترويج ذ.م.م

القيد: 121368 

 تاريخ: 30/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري

 لشركة دار النجم للتجارة ذ.م.م

القيد: 93752 

 تاريخ: 29/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )73866( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة الشاهين الذهبي لاللعاب واالدوات المنزلية ذ.م.م

القيد: 93752-6 

 تاريخ: 30/5/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب ش���ركة الس���حابة الطيبة للتس���ويق والترويج ذ.م.م 
المس���جلة بموجب القيد رقم 121368، طالبين تغيير االس���م التجاري من 
الس���حابة الطيبة للتس���ويق والترويج ذ.م.م الى الس���حابة الطيبة  للتجارة 

والتسويق ذ.م.م
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصحاب ش���ركة دار النجم للتجارة ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القيد رقم 93752، طالبين تغيير االس���م التجاري للفرع رقم 8 من ش���ركة 
الش���اهين الذهب���ي لاللع���اب واالدوات المنزلية ذ.م.م الى محالت ش���اهين 

ذ.م.م 
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب ش���ركة الش���اهين الذهبي لاللعاب واالدوات المنزلية 
ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 6-93752، طالبي���ن تغيي���ر االس���م 
التجاري من ش���ركة الشاهين الذهبي لاللعاب واالدوات المنزلية ذ.م.م الى 

محالت شاهين ذ.م.م 
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

الس���يد/  ROBERT JEROME MARIADS  باعتب���اره المصف���ي القانون���ي لش���ركة 

راديانت بروبرتيز ش.ش.و، المس���جلة كش���ركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 

68600، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 

الس���جل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
إعالن رقم )57869( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها السيد شركة راديانت بروبرتيز ش.ش.و

مي���رزا ج���واد جعف���ر ضي���ف حلواج���ي المالك ل���� فاترينا للمق���اوالت )مؤسس���ة فردية(  
والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 46448-7 يطل���ب تحويل  ف���رع المؤسس���ة الفردية 
المملوكة له الى شركة تضامن  برأسمال وقدره 6٫000  دينار بحريني، لتصبح مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
1. ميرزا جواد جعفر ضيف حلواجي

2. المؤمن جمشيد 
3.ميزان حنيف

4. معين عبدالمطلب
5. سكيل االمجير

6. ندى كادي
كما تقدم المالك بتغيير االسم التجاري من فاترينا للمقاوالت الى شركة بوابة فاترينا 

للمقاوالت - شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019-47355( لسنة 2019
بشأن تحويل  فرع من مؤسسة فردية الى شركة تضامن

القيد: 7-46448 

 تاريخ: 29/5/2019
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عرض وطلب
+973 17111502
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متوفرمحجوز

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

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

1053
920
1041
1032
766
581

1042
1234

1217

1188
1192
1575

1228

1534

76
79
81
83
85
87

96
112

132

139
156
230

118

177

330
324
368
324
331
357

287
317

334

315
300
264

320

240

291
297
291
292
291
291

289
272

290

292
291
267

320

230

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

155,000
155,000

155,000

168,000

155,000

150,000

160,000

145,000

36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.

جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل اخلدمات

مدخـل جديد من الهايوي 

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

األسعار تبدأ من

 145

180
إلى

مساحات
 مختلفة

 متــر

 324  متــر
388 

مميزات الفلل
4 غرف مع خزانات مالبس 

3 صاالت
تكييف سنترال 

مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف سيارتني 

غرفة خادمـة 
غرفة غسيـل 
نصف فرش 

حديقـــة

فــــــــــــــــــلــل 
اشبيلية
الراقية  
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اليمن.. خسائر 
حوثية في الضالع

قتل وأصيب العشرات من عناصر 
ميليشيات الحوثي الموالية إليران، في 

معارك مع القوات المشتركة والحزام 
األمني في الضالع جنوبي اليمن.

وشنت مقاتالت التحالف العربي سلسلة 
غارات في الضالع، بعد ساعات من 

إطالق التحالف لعملية “صمود الجبال” 
في المحافظة.

وقالت المصادر، إن القوات المشتركة 
و الحزام األمني، بإسناد من مقاتالت 

التحالف العربي، نفذت هجمات متعددة 
على مواقع المتمردين في جبهات القتال 
في وسط وشمال وشرق وغرب مديرية 

قعطبة، وجبهة حجر شمال غربي 
محافظة الضالع. 

ترامب: طهران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا

أميركا تهدد برد عسكري قوي إذا استهدفت إيران مصالحها

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفًا أنها “تسعى لعقد صفقة معنا”. 

وشدد الرئيس األميركي على أنه “إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد”. وكان المرشد األعلى اإليراني، علي خامنئي 
قــال، األربعــاء، إن إيــران لــن تتفــاوض مــع الواليات المتحــدة حول برامجهــا النوويــة والصاروخية. جاء ذلــك بعد تلميح 

الرئيس اإليراني، حسن روحاني، إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنًا في حالة رفع العقوبات.

قال المبعوث األميركي الخاص بإيران، 
بريــان هوك، أمــس الخميــس، إنه “منذ 
انســحبنا مــن االتفاق النــووي انخفض 
 28% اإليرانــي  العســكري  اإلنفــاق 

ودخل االقتصاد في حالة ركود”.
وأضــاف: “ســنرد بالقــوة العســكرية إذا 
استهدفت إيران مصالحنا، وأعدنا نشر 

قواتنا في المنطقة”.
وكان هــوك يتحــدث للصحافييــن قبل 
العــرب،  للزعمــاء  طارئتيــن  قمتيــن 
تستضيفهما السعودية اليوم، لمناقشة 
علــى  مســيرة  بطائــرات  ضربــات 
المملكــة  فــي  النفــط  لضــخ  محطتيــن 
بينهــا  ســفن،   4 اســتهدفت  وهجمــات 

ناقلتــا نفــط ســعوديتان قبالــة ســاحل 
اإلمارات.

ونفت طهران تورطها في الهجومين.
وشــدد هــوك علــى الموقــف األميركــي 
مضيفــا: “نعتقــد بــأن الرســالة وصلــت 
الهجمــات  مــن  والكثيــر  حاليــًا،  إيــران 
التــي كنــا نخشــاها علــى مصالحنــا لــم 

تحدث”.
“أعدنــا تموضــع قدراتنــا  وقــال هــوك: 
العســكرية في المنطقــة، وحققنا الردع 
نتائــج  “ننتظــر  وأضــاف:  المرجــو”. 
قبــل  الناقــالت  هجــوم  فــي  التحقيــق 

مناقشة الرد المناسب”.
الخــاص  األميركــي  المبعــوث  وقــال 

بإيــران، إن هناك دالئــل على أن الوضع 
المالي لحزب هللا اللبناني ليس قويا.

مــن جانبه، أكد وزيــر الدفاع األميركي 
بــالده  أن  شــاناهان،  باتريــك  باإلنابــة، 
لــم تلحــظ تغييرا في الســلوك اإليراني 
الضغــوط  رغــم  الماضيــة  األيــام  فــي 

والتهديدات.
من جهته، شدد رئيس أركان الجيوش 
علــى  دانفــورد،  جوزيــف  األميركيــة، 
أن واشــنطن لــن تتســاهل بالــرد علــى 

طهران.
الواليــات  هــدف  دانفــورد  وأوضــح 
العســكرية  الخطــوات  مــن  المتحــدة 
التــي اتخذتهــا فــي المنطقــة، قائــالً إن 

“الرسالة هي أننا لن نتساهل بالرد على 
إيــران”، إال أنــه اســتدرك الفتــًا إلــى أن 
“أي رد لنــا ســيكون متناســبًا مــع حجــم 

االستفزاز اإليراني”.
كمــا أكــد أن الخطوات العســكرية التي 
لــردع  المتحــدة  الواليــات  بهــا  قامــت 
الخليــج  فــي  اإليرانيــة  التهديــدات 
جــاءت بعــد سلســلة مــن االعتــداءات 
طابــع  تحمــل  التــي  واالســتفزازات 
حملــة ممنهجة ومغايرة لما ســبقها من 
اعتداءات فردية متباعدة دأبت عليها 

طهران.
واشــنطن  بيــن  التوتــرات  وتصاعــدت 
وطهــران مؤخــرًا، حيــث قامــت أميركا 
بنشــر حاملــة طائــرات وقاذفــات “بــي. 
52” فــي الخليــج العربي بســبب تهديد 
لمســته من إيران. كما أعلنت واشــنطن 
إلــى  جنــدي   1500 إلرســال  خططــًا 

منطقة الشرق األوسط.

واشنطن ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

الرئيس دونالد ترامب

لندن - أ ف بواشنطن ـ وكاالتالرياض ـ وكاالت

للشــؤون  الســعودي  الدولــة  وزيــر  أعلــن 
المملكــة  أن  الجبيــر،  عــادل  الخارجيــة، 
تســعى إلــى تجنــب الحــرب مع إيــران بأي 
“أنشــطتها  مــع  تتســامح  لــن  لكنهــا  ثمــن، 

العدائية” في المنطقة.
وأشــار الجبيــر، فــي مقابلة مــع هيئة البث 
البريطانيــة “بــي بــي ســي” نشــرت أمــس 
العربيــة  القمتيــن  بــدء  قبيــل  الخميــس 
والخليجية الطارئتين في مكة بدعوة من 
الملــك ســلمان بن عبــد العزيز علــى خلفية 
تصعيــد التوتــر فــي الخليــج، أشــار إلى أن 
المنطقة تمر حاليا بمرحلة حساسة للغاية.
تتحمــل  اليــوم  إيــران  أن  الجبيــر  وذكــر 

إلــى  المســؤولية عــن عــودة الوضــع 
“الحــرب ســتكون  طبيعتــه، قائــال: 
المنطقــة،  فــي  للجميــع  مدمــرة 

ونســعى إلــى تجنبهــا بــأي ثمــن، 
وأعلنا ذلك بوضوح، لكن الكرة 

اآلن في ملعب إيران”.

وردا على ســؤال عن دعوة إيران األخيرة 
إلطــالق حوار بينهــا وجيرانها اإلقليميين، 
شــدد الجبيــر علــى أن “هــذا وقــت التحرك 
وليــس الكالم”، مضيفا أن القمتين العربية 
“بيانــا  ســتكونان  مكــة  فــي  والخليجيــة 

كبيرا” إلى طهران.
وجــاءت هــذه التصريحــات علــى خلفيــة 
الواليــات  بيــن  التوتــر  حــدة  تصعيــد 
المتحــدة وإيــران فــي المنقطــة إثــر اتخاذ 
واشــنطن إجراءات عســكرية فــي الخليج 
بحجــة زيــادة خطــر إيــران وحلفائهــا على 

العسكريين األمريكيين.
كمــا اتهمــت واشــنطن طهــران بالوقوف 
وراء االعتــداء علــى أربــع ســفن 
مدنيــة قبالــة ســواحل اإلمارات 
الشــهر  مــن  ســابق  وقــت  فــي 
االتهــام  وهــو  الجــاري، 
الــذي نفتــه الســلطات 

اإليرانية قطعيا.

قالــت رئيســة مجلــس النــواب األميركــي، 
نانســي بيلوسي، إن خيار مساءلة الرئيس 
يــزال  ال  لعزلــه  تمهيــدا  ترامــب  دونالــد 
أن  يتطلــب  إليــه  اللجــوء  لكــن  مطروحــا 
تكــون القضيــة “دامغــة” قبــل أن يتناولهــا 
النواب.وقالــت بيلوســي: “ال شــيء )يتعلق 
بعــزل ترامــب( مســتبعد.. كل االحتمــاالت 
علــى الطاولــة، لكننا نريــد أن تكون الحجة 
الشــيوخ  مجلــس  حتــى  تجعــل  دامغــة 
الجمهــوري مقتنعــا بــأن هذه هــي الطريقة 

التي ينبغي أن يسلكها بلدنا”.
خيبــة  عــن  بيلوســي  عبــرت  ذلــك،  وقبــل 
أملهــا حيال موقف روبــرت مولر، المحقق 

الخاص في التدخل الروســي المزعوم 
 ،2016 الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
مولــر  تحقيــق  نتائــج  أن  واعتبــرت 
تشــير إلــى أن وزارة العــدل وضعــت 

ترامــب فوق القانون. وقالت إن 
مولــر” استرشــد عنــد اتخــاذه 

قــرار عــدم توجيــه اتهامــات مباشــرة إلــى 
الرئيــس بسياســة وزارة العدل التي قضت 
للبــالد  رئيــس  أي  مقاضــاة  يمكــن  ال  بأنــه 
أثناء شــغله منصبه. ورغم أن وزارة العدل 
ال  أنــه  نعتقــد  لكننــا  موقفهــا،  عــن  عبــرت 
يمكــن ألحــد أن يكون فــوق القانون، حتى 
الرئيس”. ومجلس الشيوخ هو الجهة التي 
تملــك صالحيات اســتجواب رئيس الدولة 
فــي إجــراءات عزلــه واتخــاذ القــرار بهــذا 
الخصــوص. ويتطلــب عــزل الرئيــس تأييد 
67 عضوا في مجلس الشــيوخ الذي يتمتع 
الحــزب الجمهوري باألغلبيــة فيه حاليا، إذ 
يملــك 53 مقعــدا فيــه. وكان  في 
مجلس الشــيوخ أكدوا أنهم لن 
يســمحوا بعزل ترامب الرئيس 
مجلــس  وجــه  إذا  الجمهــوري 
النــواب الذي يســيطر عليه 
طلبــا  الديمقراطيــون 

بذلك.

تأجلــت حتــى يونيــو جلســة النظــر فــي الطلــب األميركي لترحيــل جوليان اســانج 
مؤســس موقع ويكيليكس إلى الواليات المتحدة التهامه بالتجســس، وذلك بعدما 

قال محاميه للمحكمة البريطانية أمس الخميس إن موكله “متوعك”. 
ووجهــت الواليــات المتحــدة لالســترالي اســانج )47 عامــا( 18 تهمــة. وكان يختبئ 
في سفارة األكوادور في لندن لمدة سبع سنوات إلى حين اعتقاله في 12 ابريل. 

ومنذ ذلك اعادت السويد فتح التحقيق في اتهامات االغتصاب ضد اسانج ويمكن 
أن تتقدم بطلب لترحيله. 

وعقــدت محاكمــة ويستمنســتر فــي لندن جلســة اســتماع قصيرة الخميــس أجلت 
خاللها قضية الطلب األميركي إلى 12 يونيو. 

وقالــت القاضيــة ايمــا اربوثنوت إن اســانج “يشــعر بتوعك”، وقد يتم عقد الجلســة 
التالية في ســجن بيلمارش حيث يقضي اســانج ســجنا لمدة 50 أسبوعا بعد إدانته 

بانتهاك الكفالة.  وذكرت “ربما يكون من المريح للجميع عقد الجلسة هناك”. 
واألربعاء أعرب موقع ويكيليكس عن “القلق البالغ” على حال اسانج الصحية. 

وقــال الموقــع الــذي نشــر آالف الوثائــق الســرية مــن وزارتــي الخارجيــة والدفــاع 
األميركيــة حــول العمليــات األميركيــة فــي أفغانســتان والعراق، إنه تم نقل اســانج 

إلى عنبر الرعاية الصحية في السجن. 
وذكــر فــي بيــان أنــه “خالل األســابيع الســبعة التــي أمضاها فــي بيلمــارش واصلت 

صحة أسانج التدهور وخسر كثيرا من الوزن”. 
واضاف أن “قرار سلطات السجن نقله الى العنبر الطبي يتحدث عن نفسه”.

أسانج “متوعك” ولندن ترجىء ترحيلهبيلوسي: عزل ترامب ال يزال مطروًحاالجبير: لن نتسامح مع عدوان إيران
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طرابلس ـ وكاالت

كابول ـ رويترز

تقدمــت قــوات الجيــش الليبــي، في الســاعات األخيرة، فــي محاور عيــن زارة ووادي 
الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، على بعد بضعة كيلومترات من مركز 

المدينة، بعد قتال عنيف مع الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق.
وتشــهد مختلــف محــاور وجبهات القتال فــي ضواحي العاصمة طرابلس، اشــتباكات 
عنيفــة باألســلحة الثقيلــة والمتوســطة بيــن قــوات الجيــش الليبــي وقــوات حكومــة 

الوفاق مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع.
وكان الجيــش قــد تقــدم فــي وقــت ســابق، في محــور طريق مطــار طرابلــس الدولي 
وســيطر على معســكر النقلية، أين كّبد الميليشــيات المســّلحة العديد من الخســائر ما 

أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

قالت الشرطة األفغانية ومسؤولون أمنيون إن انتحاريًا فجر نفسه عند مدخل مركز 
تدريــب عســكري فــي العاصمــة كابول، أمس الخميس، مما أســفر عــن مقتل ما ال يقل 

عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
وذكــر مســؤول طلــب عــدم نشــر اســمه أن المهاجــم فجر نفســه بعــد منعه مــن دخول 

جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول.
ووقــع الهجــوم بينمــا كان طلبــة يغــادرون الجامعــة وهي إحــدى أكاديميــات التدريب 

العسكري الرئيسية في أفغانستان.
ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن الهجوم الذي جــاء بعد اجتماعــات لممثلي حركة 
طالبــان مــع سياســيين أفغــان كبــار في موســكو في إطار جهــود للتوصل إلى تســوية 

إلنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.

الجيش يتقدم نحو طرابلس على جميع المحاور

كابول.. 6 قتلى بانفجار قرب مركز تدريب

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أمــس  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  قالــت 
تركيــة  حربيــة  طائــرات  إن  الخميــس، 
ضربــت  هجوميــة  هليكوبتــر  وطائــرات 
أهدافا في الجبال الواقعة بشمال العراق، 
وإن الجيــش “حّيد” 19 مســلحا كرديا، مع 

دخول عمليته هناك يومها الرابع.
تركييــن  جندييــن  أن  الــوزارة  وذكــرت 
قتــال، األربعــاء، متأثريــن بجــروح أصيبــا 
بهــا في انفجار عبوة ناســفة خالل )عملية 
المخلــب( التــي تســتهدف مســلحي حزب 
العمــال الكردســتاني فــي منطقــة هاكورك 
قرب الطرف الجنوبي الشرقي من تركيا.

الجيــش  أن   ، أمــس  الــوزارة،  وأضافــت 
“حّيــد” 4 مســلحين فــي أحــدث تحركاته، 

ليرتفع العدد الكلي إلى 19 مسلحا. 
 من جانب آخر، كشــفت مصادر لـ”العربية.
نــت” أن عناصــر من ميليشــيات حزب هللا 
العراقــي هــددت رئيــس البرلمــان، محمــد 
الحلبوسي، بالقتل قبل أيام بسبب موقفه 

من الصراع األميركي اإليراني.
العناصــر  هــذه  تمكنــت  المصــادر،  ووفــق 
مــن إرســال رســالة تهديــد بالقتــل حملــت 
شــعار وختــم حزب هللا العــراق، من خالل 
اعتراض ســيارة ســكرتير الحلبوســي في 
إحدى شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه 

تســليم الرســالة بشــكل شــخصي لرئيــس 
مجلس النواب.

الــذي  الشــخص  بــأن  التفاصيــل  وتفيــد 
الحلبوســي  ســكرتير  ســيارة  اعتــرض 
يعــرف باســم أبــو حيــدر وهو مــن قيادات 

ميليشيات حزب هللا العراق.

لوحت قوى الحرية والتغيير في السودان 
يســتجب  لــم  إذا  المدنــي  بالعصيــان 
المجلــس االنتقالــي لمطالبهــا، معتبرة، في 
مؤتمــر صحافــي، الحديــث عــن انتخابات 

“إجهاضًا” للمفاوضات.
وأشــارت القــوى إلــى أن تصريحــات نائب 
الفريــق أول  العســكري،  المجلــس  رئيــس 
محمــد حمــدان دقلــو حميدتــي، بالتهديــد 
مرفوضــة، وأن كل التهديدات التي طالت 
األخيريــن  اليوميــن  خــالل  المضربيــن 

مرفوضة.
وجــاءت مواقف “الحريــة والتغيير” بينما 
توســعت دائرة اإلضراب في اليوم الثاني 

لتشمل قطاعات خدمية وأخرى حيوية.
العســكري  المجلــس  رئيــس  نائــب  وكان 
االنتقالــي الســوداني، الفريــق أول محمــد 
إن  قــال،  قــد  حميدتــي،  دقلــو  حمــدان 
المجلــس “لــو وجــد شــخصًا ثقة سنســلمه 

السلطة اليوم”.

وتابع حميدتي: “يجب عودة قوى الحرية 
ســنعود  وحينهــا  للشــعارات  والتغييــر 

للتفاوض اليوم قبل الغد”.
وأضــاف أنــه لو لم تنحز القوات المســلحة 

للثورة ما سقط عمر البشير.

وجدد رفض المجلس للتهديدات، مشــددًا 
على ضرورة عدم ترك البالد تنزلق.

كذلك أوضح أن “هناك كثيرين يتخابرون 
متربصــة  دول  وهنــاك  أخــرى،  دول  مــع 

تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا”.

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
تظاهرة خارج البنك المركزي في الخرطوم )اف ب(

تهديــد بالقتــل لرئيــس البرلمان يحمل ختــم حزب اهلل توســع دائرة اإلضراب لتشــمل قطاعــات حيوية وخدمية
طائرات تركية تضرب أهدافا في العراق السودان.. قوى التغيير تلوح بالعصيان المدني
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الئحــًا فــي األفــق باعتبــاره أحــد أكثر التقنيــات تعكيــًرا في الســنوات القادمــة، حتى في 
المــدارس، ســيكون الــذكاء االصطناعي قــادرًا على جعل التجربة التعليميــة أكثر فاعلية 
وجاذبيــة، لــكل مــن المعلميــن والطــاب، فالتعليــم الرســمي قــد ال يختفــي بشــكل كامل، 
لكــن مــن الواضح أن األشــكال الجديدة للتعليم عبــر اإلنترنت أصبحت مهمة أكثر فأكثر. 
وبفضل الذكاء االصطناعي، ستتعلم أنظمة التعليم عبر اإلنترنت مع تعلم الطاب وفهم 
احتياجاتهــم ودعمهــم بخــط ســير مخصــص، أيضــا، ســوف تســرع تحليــات التعلــم في 

تطوير أدوات جديدة للتعليم الشخصي.
ومــع اســتخدام التقنيــات التــي يدعمهــا الــذكاء االصطناعــي، ســيتم أخيــرًا حل مشــكلة 
نهــج “المقــاس الواحد يناســب الجميــع” في التدريس، بفضــل خوارزميــات التعلم اآللي، 
وســيتمكن المعلمــون من تحديد االحتياجات التعليمية لطابهــم والعثور على الفجوات 
في أساليبهم مع اإلشارة إلى األماكن التي يجد الطاب فيها الصعوبة أكثر من غيرهم.

من ناحية أخرى، سيكون الطاب قادرين على التحرك خال تعليمهم بشكل أكثر فعالية، 
وسيجد الطاب الموهوبون الذين يشعرون بالملل في كثير من األحيان من المهام السهلة 
حوافــز وتحديــات جديــدة. وبفضــل إنترنــت األشــياء والخدمــات القائمة على الســحاب، 
يمكــن للطــاب الحصــول بســهولة علــى المســاعدة عــن ُبعــد مــن األقــران والمعلميــن على 
بعد آالف األميال، ومع الذكاء االصطناعى، ســيكون هذا األمر أســهل. يســاعد اســتخدام 
المعلميــن الذيــن يعتمــدون علــى الــذكاء االصطناعــي الطــاب علــى تبني ســلوكيات تعلم 
مثمرة، مثل التنظيم الذاتي والشــرح الذاتي، ويمكن للتعاون مع جهاز كمبيوتر بشــري أن 

يساعد الطاب على التعلم باستخدام مناهج جديدة ال يمكننا تخيلها بعد.
وبفضــل الــذكاء االصطناعــي، أصبحت الشــركات اآلن قادرة على إنشــاء كتب مدرســية 
مخصصــة، يســتورد المربــون مناهجهــم الدراســية وموادهم في محركهــم، ويقرأ النظام 
المحتــوى ويتقنــه، ثــم يتــم العثــور علــى أنماط جديــدة، وســوف تســتخدم خوارزميات 
الــذكاء االصطناعــي للمحرك المعلومات المكتســبة إلنشــاء كتب مدرســية ومواد الفصل 

على أساس المفاهيم األساسية.

تنص مقالة “Intelligence Unleashed” على أننا يجب أن نبدأ في اعتبار  «
الذكاء االصطناعي في التعليم “رفيًقا للتعلم مدى الحياة”، فالتكنولوجيا 

اإلنسانية، التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خالل أجهزة متعددة 
بفضل األنظمة القائمة على السحاب، ستساعد األطفال والطالب الشباب 
أثناء نموهم، وتطوير معرفتهم من خالل مسار شخصي، ومع ذلك، يظل 

التدريس تفاعاًل اجتماعًيا معقًدا يتطلب مهارات بشرية أصيلة، مثل 
التعاطف على سبيل المثال، وال يمكن تعلم هذه المهارات عن طريق آلة، 

هذا يعني أن المعلمين لن يتم استبدالهم أبًدا بالروبوتات، لكن بدال من ذلك 
ستقوم الروبوتات بمساعدتهم، ليصبحوا أفضل في وظائفهم األساسية.

التجربة التعليمية والذكاء االصطناعي

opinions
@albiladpress.com
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قمة مكة... وحدة مواقف 
المسلمين وتكاملها

تنطلــق اليــوم الجمعــة الــدورة الرابعــة عشــرة للقمــة اإلســامية العاديــة لمنظمــة 
التعــاون اإلســامي، بمكة المكرمــة تحت رعاية خادم الحرمين الشــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه تحت عنوان “قمة مكة: يدًا بيد 
نحو المستقبل”، والجميع يعلق آماال كبيرة على ما ستسفر عنه القمة من قرارات، 
حيــث ســتكون فرصة لتدارس األمور بعمق واتخــاذ توصيات مهمة خصوصا أن 
المنطقة تعيش تحديات غير مســبوقة وبأوجه متعددة على المســتوى السياسي 
واالجتماعي، فقد مرت المجتمعات اإلســامية خال السنوات الماضية بتجارب 
مريرة وتجرعت أدوية مختلفة من الناحية السياسية واالجتماعية، بعضها جاء 
بالشفاء وبعضها لم ينفع، حيث رجعت العلة والخلل، ولعل أكبر العلل التي نعاني 

منها “اإلرهاب والتطرف والعنصرية”.
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه أكد حول القمم الثاث الخليجية والعربية واإلسامية 
التــي دعــا إليها خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، 
فــي مكــة المكرمــة، )أنهــا جاءت لتعكــس عمق إحســاس وحكمة خــادم الحرمين 
الشــريفين فــي تغليــب المصالــح العليا للعرب والمســلمين ولم شــمل األمة وجمع 

كلمتهــا وتوحيــد صفوفهــا لترســيخ األمــن واالســتقرار ومواصلــة جهــود البنــاء 
والتنمية لصالح الشعوب العربية واإلسامية، وأشاد سموه بالدور القيادي الرائد 
الذي تضطلع به المملكة العربية الســعودية الشــقيقة لتقوية أواصر العمل العربي 

المشترك(.
إن المملكــة العربيــة الســعودية أعزهــا هللا مصــدر حركــة وقــوة العالميــن العربــي 
واإلســامي وهــي القــادرة على قيــادة األمتيــن وتجنيبهمــا التوتــرات واألزمات، 
ومــن هنــا تأتــي هــذه القمــة لتحديــد طريــق فعــال لما يهــم المســلمين والبشــرية 
جمعــاء والتصــدي لألفــكار المخالفة واألخطار المحدقة بالمجتمعات اإلســامية، 
واألفــكار المظلمــة التــي يتبناهــا البعــض باســم الديــن والتــي جعلــت المســلمين 

يدفعون ضريبة باهظة.

القمة ستتجلى أهميتها في الكثير من النواحي والمعاني والتوجيهات  «
والرؤى والطموحات، ألن وحدة قضايا العالم اإلسالمي تقتضي 

وبالضرورة المنطقية وحدة مواقفه وتكاملها وكانت ومازالت السعودية 
تعمل من أجل تحقيق هذه الوحدة والتكامل لجني الثمار والنجاحات 

التي ترنو إليها شعوب العالم اإلسالمي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

طاعة السلطة وأساليب االعتراض في الفكر االجتماعي )4(
هــذا المقــال محاولــة أيضــا لدراســة أزمــة التيــارات العلمانية 
وتحالفاتهــا  وأفعالهــا  شــعاراتها  توافــق  ومــدى  العربيــة، 
وتوجهاتهــا مــع مــا أنتجــه الفاســفة والمفكــرون فــي الغــرب 
بدراسة مصطلحات ظهرت لنا خال هذه السنوات كـ )الثورة، 
العصيان المدني، الطاعة، الســلطة، العدالة، الظلم، المعارضة، 
الشــيوعية،  الليبراليــة،  الديمقراطيــة،  العلمانيــة،  المــواالة، 
الطائفيــة...(، لنعــرف هــل التيــارات التي تدعــي العلمانية في 
الوطــن العربــي هي بالفعــل علمانيــة، أم أن علمانيتها ال تعدو 
أن تكــون اســتهاكا ثقافيــا موضوعــا فــي بوتيــك الجمعيــات 
واألحــزاب التــي تســمي نفســها تيــارات وطنيــة ديمقراطيــة. 
وعنــوان مقالنــا جــاء ليبيــن مــدى أهميــة الحفــاظ وااللتــزام 
بطاعــة القانــون، واألطر التــي يمكن اتخاذهــا لإلصاح، لذلك 
البــد أوال ولكــي نحيــط بعنــوان هــذا المقــال أن نحــدد مفهوم 
المصطلحات التي أشرنا لها، ونبدؤها بدراسة مفهوم السلطة، 
ومــن ثــم معرفــة فيما إذا كانت هذه الســلطة ظالمة أو عادلة، 
والبد من دراسة مفهوم العدل والظلم، وإذا ما كانت السلطة 
ظالمــة بالمفهــوم الــذي ســنحدده فابــد لنــا أن نــدرس مــدى 
وجــوب طاعتهــا من عدمه، ومن ثم نــدرس مفهوم المعارضة 
ألن المعارضــة ال تتجــه إال لســلطة ظالمــة، ومــن ثــم البــد مــن 
دراســة وســائل وأســاليب االعتــراض وهــل مــن بينهــا الثــورة 
أو العصيــان المدنــي وذلــك بالمقارنــة بين األفــكار والمدارس 

الغربية لنصل إلى نتائج محددة هي هدف هذه الدراسة.
فقد أشــغل الفكر الفلســفي القديم أو المعاصر بسؤال مهم أال 
وهــو )هــل يلزم الشــخص بإطاعــة القانــون إذا كان غير عادل 

أو مــن حقوقــه أن يرفض اتباع القانون متى كان غير عادل؟ 
وإذا كان الشخص ملزما باتباع القانون أيا كان، عادال أو غير 
عادل، فهل يعني ذلك القبول بالواقع كما هو من دون تغيير؟ 
لكــن إذا كان مــن الجائز رفض االلتزام بالقانون متى كان غير 
عــادل أال يــؤدي ذلك األمر إلى الفوضــى؟ ثم من يحدد ما إذا 
كان القانــون عــادال أو غيــر عادل؟ وإذا كان مــن الجائز رفض 
االلتزام بالقانون غير العادل فما هي الوسائل التي يجوز من 
خالهــا تغييــر هــذا القانــون أو االعتــراض عليــه؟ إن اإلجابــة 
ليســت أمــرا ســها، فهــي تختلــف بيــن االتجاهــات الفلســفية 
واآلراء المطروحــة فــي هذا الســياق، وربمــا تختلف أيضا من 
واقع إلى آخر ومن زمن إلى آخر، والبد أن نبين ابتداء معنى 
العــدل وفيمــا إذا كان معيــارا لقيــاس القانــون أو هــو قاعــدة 
موضوعيــة لذاتــه، ثــم نعرض بعد ذلــك االتجاهات الفلســفية 

التي سيقت في بيان مدى وجوب اتباع القانون. 

إن ضرورات هذا الموضوع ال تغني عن مقارنة األفكار  «
الفلسفية الغربية التي بحثت وسبرت غور هذه 

المسألة، بما أنتجته الحضارة اإلسالمية من أفكار 
مرتبطة ومتعلقة بهذا الموضوع، فقد تعددت المدارس 
الفلسفية التي بحثت في مفهوم العدل وأسباب طاعة 

القانون في الفكر االجتماعي، نبحثها واحدة واحدة 
ونقارنها بالمدارس الفقهية والفلسفية اإلسالمية 
لنصل إلى نتائج محددة على ضوء مقارنة مميزات 

كل مدرسة من المدارس التي سنبحثها في سلسلة 
مقاالتنا القادمة.

أحمد المرباطي

“التراث اإلنساني” والتنمية المستدامة )1(
لمــاذا تســعى األمــم المتحــدة دائمــا إلــى حفــظ التــراث الثقافــي 
ينطبــق  مــا  أو  أصــا  التــراث  هــو  ومــا  اإلنســاني؟  واالجتماعــي 
عليــه تعريــف “التــراث”؟ وما عاقتــه بمفهوم التنمية المســتدامة 
لألمــم؟ ربمــا هــذه األســئلة تــدور بخلــد الكثيريــن ممــن يقــرأون 
هــذه المصطلحــات ويريــدون أن يعرفــوا معناهــا أوال، ثــم الرابط 
بينهــا جميعــا ثانيــا، ثــم االســتفادة منها ثالثا، ســواء فــي حاضرنا 
أو مســتقبلنا. مررت منذ فترة بتجربة أثارت حفيظتي اإلنســانية 
وأدارت أســئلة عديــدة برأســي عن التنــوع الثقافــي واالجتماعي 
الكبيــر الــذي يتمتــع به الوطــن العربي، ومــا يمكن لهــذا التنوع أن 
يســاهم به من مســاهمة حقيقية في التنميــة االقتصادية للبلدان 
العربية من خال تشــجيع الســياحة البينية والثقافية بين شبابنا 
وعائاتنــا، بــدال من الســفر للخارج، تكون لدينــا األولوية التثقيف 
والمعرفــة ببادنــا العربيــة وثقافتهــا الجميلــة والغنيــة والمتنوعة 
إلــى حــدود غيــر مســبوقة مــن أقصــى الشــرق فــي بلدنــا الحبيب 
“مملكــة البحريــن”، إلــى أقصــى الغرب فــي مملكة المغــرب، مرورا 
بحضــارات وثقافــات ثريــة وعظيمــة فــي مصــر وتونــس واألردن 
والشــام والعــراق وفلســطين واليمــن والســودان.. تنــوع حضــاري 

مبهر وغير مسبوق في بادنا العربية المختلفة.
هذه التجربة كانت في مدينة “تطاوين” التونسية، في المهرجان 
الدولــي للقصــور الصحراويــة )الــدورة رقم 40(، بدعــوة  من وزراة 
الشــؤون الثقافية التونســية، وأقيم المهرجان في نهايات مارس 
 الماضــي، والقصور الصحراوية عبارة عن حصون أقامها األمازيغ 
هربــا مــن زحف بني هال  وبني ســليم في أواســط القرن الحادي 
عشــر مثلمــا تشــير إلــى ذلــك نقــوش محفــورة فــي  ســقف إحــدى 

غــرف “قصــر زناتــة” و”القصــر القديــم بالمزطوريــة” علــى التخوم 
 الصحراوية.

فكــرة التــراث العالمــي فكرة نبيلــة وذات مصداقيــة وتتميز بأكبر 
قدر من الفعالية، والتراث بمفهومه البسيط هو خاصة ما خلفته 
)ورثتــه( األجيــال الســالفة لألجيــال الحاليــة. التراث هــو ما خلفه 
األجــداد لكــي يكــون عبرًة من الماضي ونهجًا يســتقي منه األبناء 
الدروس لَيعُبروا بها من الحاضر إلى المستقبل، أما تعريفه العلمي 
فهــو علــم ثقافــي قائــم بذاتــه يختــص بقطــاع معيــن مــن الثقافة 
)الثقافــة التقليديــة أو الشــعبية( ويلقــي الضــوء عليهــا مــن زوايــا 
تاريخيــة وجغرافيــة واجتماعيــة ونفســية.  وتعتبر “اليونســكو”- 
منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والتــراث - أوصيــاء علــى رؤيــة 
مثاليــة مفادهــا أن كل ثقافــة ُتثــري وتعزز ذاتها مــن خال حماية 
كل الثقافات األخرى، وهناك ثاث محاور رئيسية للعمل وضعتها 
“اليونســكو” مــن أجل مواصلة تحقيق رســالة  التــراث العالمي في 
الســنوات المقبلة، وهــي احترام كامل لمبــادئ موضوعية ونزاهة 
 اتفاقية التراث العالمي؛ وتعميق الفكرة األساسية للتراث العالمي 
اســتنادًا إلــى المبــادرات  الجديــدة فــي مجــال التعــاون الثقافــي، 

ومنها، على سبيل المثال، المشروعات الكبرى عابرة  الحدود.

 وأخيرا تسخير إمكانات التراث العالمي لمعالجة القضايا  «
الراهنة، من قبيل التنمية  المستدامة والتوسع الحضري 

وحماية المحيطات، فضاًل عن الحوار بين الثقافات .  
ولإلجابة على السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية 

المقال حول الرابط بين التراث والتنمية المستدامة، 
فللحديث بقية في المقال القادم.

د. هالة جمال

مثلجــة للصدر مشــاهدة شــعب البحريــن بمختلف أطيافــه ومكوناته يتواجد بشــكل 
كثيــٍف وفّعــال فــي أفضل مواقــع التواصل االجتماعــي في هذا الشــهر الفضيل وهي 
المجالــس الرمضانيــة؛ التــي تعتبــر من أهــم منصات التواصــل الحية والمباشــرة بين 
أفــراد المجتمع، والتزاور في شــهر رمضان عــادة متأصلة في المجتمع البحريني ولم 
يطرأ عليها تغيير على مدى زمن طويل، بل أصبح الكثيرون ينتظرون هذه المجالس 
بفــارغ الصبــر لالتقــاء بالمســؤولين ورجــال األعمــال والوجهــاء مــن خــال حضــور 
مجالســهم األســبوعية المفتوحــة، حتــى أصبحــت هــذه المجالــس ظاهــرة اجتماعية 
إيجابيــة ســادت مختلــف مناطــق المملكــة، وأعطتهــا صبغــة خاصة كونها تســتقطب 

جميع شرائح المجتمع على اختاف مكوناتهم المذهبية والثقافية والطبقية. 
فالمجالــس تعتبــر رافــدًا تربويــًا ودينيــًا وأخاقيــًا يغــذي المجتمــع بالقيــم اإلنســانية 
األصيلــة والثوابــت العميقة، كما تســاهم فــي تعزيز اللحمة الوطنية بيــن المواطنين، 
وتوطــد العاقــات االجتماعيــة وتقــوي روح التواصــل والثقــة بيــن أفــراد المجتمــع، 
إضافــة إلــى أن هذه المجالس تفتح بين جدرانها نوافذ للتحاور والنقاش في العديد 
مــن القضايــا التي تهم الوطن والمواطن فــي مختلف المجاالت الدينية واالجتماعية 
والسياســية واالقتصاديــة خصوصــًا فــي مجالــس المســؤولين والنــواب حيــث يتــم 
الحديــث عــن موضوعــات تهم الشــارع تطلق فيها التصاريح التــي تكون تحت أعين 
الصحافــة التــي تخصص صفحات لمتابعة أهــم الموضوعات التي يتناولها رواد هذه 
المجالــس، عــاوة علــى ذلــك فــإن وجودهــا بــات يشــكل متنفســًا لألفــراد للتعبير عما 

تجول به خواطرهم.

واكتسبت هذه المجالس أهميتها من اهتمام القيادة الرشيدة  «
بالمجالس المفتوحة في شهر الخير، وهنا البد أن نشيد بالزيارات التي 

يقوم بها سمو ولي العهد والتي أكد من خاللها دور المجالس في تعزيز 
الوحدة الوطنية، وتوثيق العالقات االجتماعية، وترسيخ األخالقيات 

والقيم األصيلة في المجتمع.

المجالس الرمضانية

أحمد عمران
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يواصــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة لفئــة الناشــئين تحضيراتــه الجادة؛ اســتعدادا 
لخــوض منافســات البطولــة العربيــة التي ســتقام في العاصمــة المصريــة القاهرة في 

الفترة من من 18 إلى 25 يونيو المقبل بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

تدريباتــه  الناشــئين  أحمــر  ويخــوض 
 Vanja“ اليوميــة بقيــادة المــدرب الصربــي
Gusa” والمســاعد أحمــد القصيــر، وذلــك 
علــى صالــة اتحاد كرة الســلة بــأم الحصم، 

وسط التزام تام من جميع الالعبين.
وتشــتمل تدريبــات منتخبنــا علــى حصــة 
تدريبيــة واحــدة خــالل أيام شــهر رمضان 
تتركــز علــى الجوانب البدنيــة والفنية، ثم 
عيــد  إلجــازة  الالعبــون  بعدهــا  ســيخضع 

الفطر.
بعــد  تحضيراتــه  منتخبنــا  وســيكثف 
إجــازة العيــد، وذلــك عبر خــوض حصتين 
تدريبيتين يوميا واحدة صباحية والثانية 

ســيخوض  كمــا  المســائية،  الفتــرة  فــي 
المنتخب عددا من المباريات الودية.

الشــاب  األحمــر  تحضيــرات  وستســتمر 
حتــى موعــد المغــادرة للقاهــرة والمقرر له 
يــوم اإلثنين الســابع عشــر من شــهر يونيو 

المقبل.
ويســعى الجهاز الفني؛ للوصول للجهوزية 
غمــار  لخــوض  المطلوبــة  العاليــة  الفنيــة 
منافســات البطولــة التــي ستشــهد تواجــد 
نخبــة مــن المنتخبــات العربيــة، ومن أجل 
تسجيل الظهور المشرف في هذه البطولة 

وتحقيق النتائج اإليجابية.
فــي  تحضيراتــه  بــدأ  قــد  منتخبنــا  وكان 

الجــاري،  األســبوع األول مــن شــهر مايــو 
بعــد  اختيارهــم  تــم  العبــا   40 بمشــاركة 
مباريــات  علــى  المنتخــب  مــدرب  اطــالع 
الــدوري وزيــارد شــاملة لتدريبــات جميــع 

األندية.

وشــهدت قائمة المنتخب تصفية الالعبين 
إلــى نحــو 19 العبــا قبــل بضعــة أيــام، فــي 
حين ســيختار المدرب 12 العبا في قائمة 
المنتخــب المشــاركة في البطولــة العربية، 
للتجمــع  الســابقة  القائمــة  تعــود  أن  علــى 

مــن جديــد بعــد انتهــاء البطولــة؛ تحضيرا 
للبطولة اآلسيوية.

إلى ذلك، أعلن االتحاد العربي لكرة السلة، 
برئاســة إســماعيل القرقــاوى، عــن الــدول 
العربيــة  البطولــة  فــى  مشــاركتها  المقــرر 

للناشــئين تحت 16 ســنة، إذ أكدت 8 دول 
حتــى اآلن المشــاركة فــي البطولــة، وهي: 
السعودية، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، 
الســودان، إضافــة إلــى مصــر المســتضيف 

ومنتخبنا الوطني.

“أحمر الناشئين” يواصل تحضيراته لـ“عربية السلة”

محافظة العاصمة

أشــاد محافــظ محافظــة العاصمة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن آل خليفة بالمبادرة التي طرحها ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفة التي تهدف إلى إنشاء 100 ملعب في فرجان البحرين بهدف توفير بيئة مناسبة للشباب وفئات المجتمع لممارسة الرياضة 

مثالية والتأكيد على دور هذه المالعب في تزويد األندية الوطنية والمنتخبات بالمواهب.

 وأكد محافظ العاصمة أن المحافظة 
ســتدعم هــذا المشــروع والــذي مــن 
شــأنه أن يسهم في تطوير المهارات 
وتوفيــر  الشــباب  لــدى  الرياضيــة 
بيئــة آمنة لهــم لممارســة رياضاتهم، 
مضيًفا أن هذه المالعب تشكل دوًرا 
ــا إلشــغال الشــباب فــي أوقــاف  مهمًّ

فراغهم بما يخدم المجتمع.
تجربــة  للمحافظــة  أن  إلــى  وأشــار 
ســابقة في هذا المجال حيث قامت 
بتنظيــم بطولــة ســباعيات محافظة 
العاصمــة لكرة القدم في عام 2015، 

والتي شملت فرق من عموم المراكز 
الشــبابية فــي العاصمــة، منوًهــا بــأن 
التجربة ساهمت في تعزيز الشراكة 
بنــاء  فــي  وأســهمت  المجتمعيــة، 
جسور من العالقات مع فئة الشباب، 
مؤكًدا معاليه أن المحافظة ســتعمل 
علــى تنفيذ توجيهات ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفــة من خالل 
تنظيــم ورعايــة مســابقات رياضيــة 
المبــادرة  دعــم  بهــدف  مشــابهة، 
وصحــة  بالرياضــة  الوعــي  وتعزيــز 

ا. ا وذهنيًّ المجتمع بدنيًّ هشام بن عبدالرحمن

محافظ العاصمة: تطوير المهارات الرياضية وتوفير بيئة آمنة للشباب
المحافظة ستعمل على تنفيذ ورعاية مسابقات رياضية

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شــؤون الشــباب بمجلس الشــورى، أن مبادرة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشاء 100 ملعب في الفرجان، تشّكل انطالقة 
جديدة تعكس حرص ســمّوه على اكتشــاف المواهب الشــبابية، واستثمارها في دعم 
الرياضة البحرينية بمختلف أنواعها، مشيًدا بهذه المبادرة التي تأتي استمراًرا لدعم 
ومســاندة ســمّو للشــباب، واهتمامــه المســتمر بهم، من خــالل تقديم مبــادرات نوعية 

ووضع خطط واستراتيجيات واضحة للنهوض بشباب مملكة البحرين.
وأشــار منفــردي إلــى أن الفرجــان ُتعــد البــذرة 
األساسية التي ينشأ فيها الشباب، ومن خاللها 
والرياضيــة،  الشــبابية  المواهــب  تبنــي  يمكــن 
والعمــل على تنميتهــا وتطويرها، وتمكينها من 
اإلســهام فــي تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات 
الرياضيــة المختلفــة، وتمثيــل مملكــة البحرين 

في المحافل الرياضية.
 وقــال منفــردي إن مبــادرة إنشــاء 100 ملعــب 
ومعاييــر  منظمــة  وفــق خطــة  الفرجــان،  فــي 

المعنيــة،  الجهــات  مــع  بالتنســيق  محــددة 
مملكــة  فــي  للفرجــان  نوعيــة  نقلــة  ســتحدث 
البحريــن، وستتشــكل من خاللهــا صورة تبعث 
علــى الفخــر واالعتــزاز لما ســوف تعكســه هذه 
المالعــب مــن توجــه واضــح لجعــل ممارســة 
الرياضــة نمــط حياة، وطريــق لمجتمع رياضي 

وصحي.
الفعاليــات  بمختلــف  منفــردي  أشــاد  كمــا   
والمســابقات التــي يحرص ســمو الشــيخ ناصر 

ودعمهــا  رعايتهــا  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
باســتمرار، ومنهــا دور ناصر لأللعاب الرياضية، 
ومهرجــان ناصــر بن حمــد الرمضاني الشــعبي، 
منافســة  تخلــق  الفعاليــات  هــذه  أن  مؤكــًدا 
الشــبابية  والمراكــز  لألنديــة  مميــًزا  ونشــاًطا 

ومختلف المؤسسات األخرى.

رضا منفردي

انطالقة الكتشاف المواهب واستثمارها لدعم الرياضة البحرينية
منفردي: الفرجان ُتعد البذرة األساسية لتنشئة الشباب

أكــد وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيــد أن المبادرات التي يقدمهــا ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة ســاهمت فــي تطوير الحركة الشــبابية والرياضية في المملكــة وجعلتها أكثر 
تطوًرا من الناحية الفنية واإلدارية، األمر الذي ساهم في تحقيق أبطالها للعديد من اإلنجازات 

الرياضية المشرفة على مختلف األصعدة.

الشــباب والرياضــة فــي   وقــال وزيــر شــؤون 
تصريح له بمناســبة توجيه ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة بإطــالق مبادراتــه بإنشــاء 
100 ملعــب فــي فرجان ومــدن البحرين “تعتبر 
مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
بإنشــاء المالعــب فــي الفرجــان من المبــادرات 
المتقدمــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، 
حيــث أدرك ســموه أهميــة الــدور الــذي تلعبــه 
بالشــباب  االهتمــام  فــي  الفرجــان  مالعــب 
العمريــة  والفئــات  الناشــئة  وفئــة  البحرينــي 
األنشــطة  وتنويــع  احتضانهــم  فــي  المختلفــة 

الرياضية المقدمة لهم”.
وتابع أيمن المؤيد “تحمل مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة في إنشــاء 100 ملعب 
فــي الفرجــان العديــد مــن المعانــي واألهــداف 
والقيــم والرســالة النبيلــة تجــاه أبنــاء المجتمــع 
حيــث تكمــن أهميــة هــذه المالعــب الرياضيــة 
فــي إظهــار المواهــب المتواجــدة للشــباب فــي 
فــي  وإبرازهــا  والفرجــان  واألحيــاء  المناطــق 
الشــباب  علــى  والحفــاظ  الرياضــي  المجتمــع 

وشــغل وقــت الفــراغ مــن خــالل ممارســة هــذه 
كونهــا  علــى  عــالوة  فرجانهــم  فــي  الرياضــات 
ســتمثل مكاًنــا مناســًبا لزيــادة حجــم الروابــط 
بيــن والتواصــل بيــن الشــباب وفئــات المجتمــع 
فيمــا  التعــارف  فــرص  مــن  وتزيــد  المختلفــة 
بينهم، األمر الذي يؤكد أهمية المضي قدًما في 
إنشــاء المالعب وتنفيذها بالتعاون مع مختلف 

الجهات الداعمة”.
شــؤون  وزارة  “ســتعمل  المؤيــد  أيمــن  وبيــن   
التكامــل  تحقيــق  علــى  والرياضــة  الشــباب 
والتعــاون مــع مختلف الجهــات الحكومية ذات 
العالقــة والعمل معهم بــروح الفريق الواحد من 
أجــل تنفيــذ مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة وتحقيــق أهدافهــا وإخــراج المبادرة 
اإلداري  فــي منظومــة عملهــا  بصــورة متميــزة 
والفنــي باعتبارهــا تمثــل مبــادرة متوافقــة مــع 
رؤيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ومبــادرات البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطــاع 

الشبابي والرياضي “استجابة”.
 وأكــد وزير شــؤون الشــباب والرياضــة “قامت 

بتشــكيل  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
فريق عمل لمتابعة تنفيذ مبادرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة للتنســيق مع الجهات 
نــرى  التــي  للمبــادرة  والداعمــة  الحكوميــة 
ــا لدعــم الشــباب البحرينــي  فيهــا نموذًجــا مثاليًّ
واحتضانــه وتنمية مواهبــه وقدراته المختلف 
منحــه  إلــى  إضافــة  الرياضــي  المجــال  فــي 
فرصــة متميزة لممارســة رياضتــه المحببة في 

فرجانهم”.
وأضــاف أيمن المؤيد “ســنحرص علــى الدخول 
فــي شــراكة متميزة مــع القطاع الخــاص لتنفيذ 
مبــادرة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 

الخــاص  القطــاع  بــأن  تــام  يقيــن  علــى  ونحــن 
نجــاح  فــي  وفاعــالً  ا  أساســيًّ شــريًكا  ســيكون 
المبــادرة باعتباره يضع دعم الشــباب البحريني 
أولوياتهــا  ضمــن  فئاتــه  بكامــل  والمجتمــع 
ومسئولياته االجتماعية، ومن المؤمل أن يقوم 
القطاع الخاص بالمشاركة معنا في تنفيذ رؤية 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة نحــو 

إنشاء مالعب متطورة في الفرجان”.
وكان ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد 
طرح مبادرة ســموه بإنشاء 100 ملعب رياضي 
متعــددة األغراض في فرجان البحرين لتشــمل 
أنشــطة مختلفة في مختلف مدن وقرى مملكة 

البحرين.
وتهدف مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة إلقامة 100 ملعــب مصمم بطريقة فنية 
البحريــن  قــرى ومــدن مملكــة  متنوعــة داخــل 
بالشــراكة مع القطاع الخاص والحكومي وذلك 
والحفــاظ  الشــبابية  المواهــب  تنميــة  بهــدف 
علــى تحقيــق التربيــة البدنيــة وبنيــة األجســام 
الصحيحــة لشــباب مملكــة البحريــن وتشــجيع 
توفيــر مالعــب  خــالل  مــن  الرياضــة  ممارســة 
يتحقــق فيهــا ســهولة ومرونــة الوصــول إليهــا 

ببساطة.
 كمــا تهــدف مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفــة لدعــم مالعــب الفرجــان والتي كانت 
ا لتخريــج العديــد مــن الالعبيــن  مركــًزا أساســيًّ
المتميزين في مختلف األلعاب الرياضية وتأتي 
هــذه المبــادرة لوضــع خطــة متكاملــة وتصــور 
واضــح الســتمرارها تطويرهــا باعتبارهــا بيئــة 
خصبة للمواهب الرياضية وكانت تزّود األندية 
البحرينية بالمواهب الرياضية الناشئة ولتكون 
فــي  أساســي  بــدور  الفرجــان تحظــى  مالعــب 
احتضان المواهب وتخريجها بصورة مســتمرة 
كمــا كانــت فــي الماضــي حيــث خرجــت العديد 
مــن الالعبين الذيــن مثلوا األنديــة والمنتخبات 

الوطنية في العديد من المحافل الرياضية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أشــاد رئيــس مجلــس إدارة النــادي األهلي 
خالــد كانــو بالمبــادرة التــي أطلقهــا ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
فــي فرجــان  ملعــب   100 بإنشــاء  خليفــة 
مناســبة  بيئــة  توفيــر  بهــدف  البحريــن 
للشــباب وفئات المجتمع من أجل ممارسة 

الرياضة في بيئة مثالية.
وعبــر خالد كانو عن تثمينــه لهذه المبادرة 
التــي ســتجعل مــن المســاحات الموجــودة 
متعــددة  مالعــب  البحريــن  فرجــان  فــي 
األلعــاب  مــن  العديــد  لممارســة  األغــراض 
الرياضية االمر الذي يضمن لجميع شرائح 
المجتمــع بيئــة رياضية مناســبة تشــجعهم 

على ممارسة رياضتهم المفضلة.

اللجنة اإلعالمية

كانو يشيد 
بالمبادرة

محمد الدرازي

المؤيــد: تحقيــق أقصــى درجــات التعــاون وإشــراك القطــاع الخاص فــي تنفيــذ المبادرة

أهمية مبادرة ناصر بن حمد في إنشاء 100 ملعب بالفرجان
رسم هندسي لمالعب الفرجان

أيمن المؤيدسمو الشيخ ناصر بن حمد 



تســحب يوم األحد المقبل 2 مايو قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عام والتي ســتحتضنها مملكة البحرين 
خــال الفتــرة مــن 18 لغايــة 27 يوليو الجاري بمشــاركة 16 منتخبا من مختلف دول العالم، وســتجرى مراســم القرعة 

بفندق )جلف كورت( الساعة 9:30 مساء.

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  ووجــه 
الطائــرة الدعــوة إلــى كافــة منتســبيه 
العاملــة  اللجــان  وأعضــاء  ورؤســاء 
فــي البطولــة لحضــور مراســم ســحب 

القرعة.
مراســم  تقــام  أن  المقــرر  مــن  وكان 

ســحب القرعــة يــوم االثنيــن 20 مايو 
قبــل أن يتــم تأجيــل مراســم ســحب 
القرعــة إلــى موعــد جديــد بنــاء علــى 
نظــرا  وذلــك  الدولــي  االتحــاد  طلــب 
لعدم اكتمــال المنتخبات المتأهلة إلى 
بطولــة العالــم مــن التصفيــات، وتبقي 

اربعــة منتخبــات لــم تحســم هويتهــم 
ممــا ترتب عليه تأجيــل موعد القرعة 
وفقــا لطلــب االتحــاد الدولــي والــذي 
وافــق علــى الموعــد الجديــد المقترح 
من االتحــاد البحريني والذي يصادف 

يوم األحد الموافق 2 يونيو المقبل.

تحــت  العالــم  بطولــة  فــي  ويشــارك 
 4 علــى  موزعيــن  فريقــا   16 عــام   21
منتخبــات  اربعــة  بواقــع  مجموعــات 
فــي كل مجموعــة وســيكون منتخبنــا 
التــي  والفــرق  مجموعــة،  رأس  علــى 
مــن  كال  هــي  البطولــة  فــي  ستشــارك 
مملكة البحرين، كوريا، إيران من قارة 
آســيا، تونس ومصر مــن قارة أفريقيا، 
البرازيــل واألرجنتين مــن قارة أميركا 

)حامــل  وبولنــدا  التشــيك  الجنوبيــة، 
اللقــب( مــن قارة أوروبــا باإلضافة إلى 
مشــاركة 7 منتخبــات أخــرى بناء على 
تصنيف االتحاد الدولي سيتم اإلعالن 

عنهم الحقا من قبل االتحاد الدولي.

األحد المقبل سحب قرعة بطولة العالم تحت 21

غــادر منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم إلى مدينة مرســيليا الفرنســية؛ للمشــاركة فــي بطولة 
تولون الدولية الودية، والتي ستقام خال الفترة 1 وحتى 15 يونيو المقبل.

ويضم الوفد المغادر اإلداريين خالد شــاهين 
وعبــدهللا المطــوع، مــدرب المنتخــب ســمير 
شــمام، مســاعد المــدرب بــدر خليــل، مــدرب 
مــدرب  الســالمي،  محمــد  البدنيــة  اللياقــة 
الحــراس عبــدهللا بــالل، اختصاصــي العــالج 
الطبيعــي عبــدهللا عرفــة، المنســق اإلعالمــي 
وعامــل  أنيميــش  المدلــك  مهــدي،  أحمــد 

المهمات جريش.

22 العًبا

واختار المدرب التونســي للمنتخب األولمبي 
العًبــا   22 مــن  مكونــة  قائمــة  شــمام  ســمير 
للمشــاركة في البطولة، وهم: يوســف حبيب، 
محمــد  الكنــدري،  عبدالعزيــز  محمــد،  عمــار 
الحــردان، حســين جميــل، أحمــد الشــروقي، 
محمــد مرهــون، أحمــد حبيــب، ســيد هاشــم 
عيســى، أحمــد صالــح، ســيد إبراهيــم علــوي، 
ســيد محمــد أميــن،  جاســم خليــف، حســين 
الخياط، جاسم نور، عدنان فواز، عبدالرحمن 

األحمــدي، محمــد الشامســي، أحمــد بوغمــار، 
حسن مدن، عباس العصفور وسالم عادل.

اإلعداد المحلي

إعــداده  دشــن  األولمبــي  المنتخــب  وكان 
لبطولــة تولون عبــر التدريبــات المحلية على 
المالعــب الخارجيــة، والتــي انطلقت يوم 15 

مايو الجاري.
وشــهد اإلعداد حصًصا تدريبية يومية خالل 
الفتــرة المســائية، تخللتهــا بعــض الحصــص 

الصباحية.
28 مايــو  يــوم  وخــاض المنتخــب األولمبــي 
ــا أمــام منتخــب باكســتان  الجــاري لقــاًء وديًّ
األول، وانتهــى بفــوز منتخبنــا بنتيجــة )2-1( 
فــي لقــاء احتضنه االســتاد الوطني، وســجل 
الهدفين: سيد محمد أمين وأحمد الشروقي.

المجموعة الثالثة

وكانــت قرعــة البطولة أوقعــت منتخبنا في 

منتخبــات  جانــب  إلــى  الثالثــة  المجموعــة 
المكسيك، إيرلندا والصين.

دور  فــي  المنتخــب  مباريــات  وبحســب 
المجموعــات، فإنــه سيدشــن مبارياتــه يــوم 
3 يونيــو المقبــل بلقــاء منتخــب المكســيك 
فــي الجولة األولــى، على أن يواجه منتخب 
الصيــن فــي الجولــة الثانيــة يــوم 6 يونيــو، 

فيمــا ســيالقي منتخــب إيرلندا فــي الجولة 
الثالثة يوم 9 يونيو.

وينص نظام التأهل في البطولة على ترشح 
أصحــاب المراكــز األولــى فــي المجموعــات 
الثــالث، باإلضافــة إلــى أفضــل فريــق يحتل 
المركــز الثانــي مــن بينهــا إلــى الــدور نصــف 
المنتخبــات  بقيــة  تلعــب  فيمــا  النهائــي، 

مباريات تحديد المراكز.
وتأتي المشــاركة في بطولــة تولون الدولية 
الوديــة كأولــى محطــات اإلعــداد للمنتخــب 
األولمبي الذي يســتعد لكأس آسيا تحت 23 
عاًمــا، والــذي ســيقام في تايلند خــالل يناير 

.2020
وتقــام بطولــة تولــون في فرنســا، بمشــاركة 

12 منتخًبا هم إلى جانب منتخبنا: إنجلترا، 
البرازيل، تشيلي، الصين، فرنسا، جواتيماال، 

إيرلندا، اليابان، المكسيك، البرتغال.
 وتعتبــر بطولــة تولــون واحــدة مــن أعــرق 
البطــوالت األوروبيــة، إذ يعــود تاريخها إلى 
العام 1967، حيث انطلقت النســخة األولى، 
للنســخة  العــام موعــدًا  هــذا  فيمــا ســيكون 

الـ47.
أقــوى  مــن  واحــدة  هــي  تولــون  وبطولــة 
البطــوالت الصيفيــة الدوليــة الوديــة؛ لما لها 
مــن صيــت واســع؛ ونظــًرا لقــوة المنافســات 
فيهــا، وســبق لمنتخبنــا األولمبــي أن شــارك 
يومهــا  وكانــت   ،2017 العــام  نســخة  فــي 
خــالل  فيمــا  عاًمــا،   21 تحــت  للمنتخبــات 
مخصصــة  ســتكون  الحالــي  العــام  نســخة 

للمنتخبات تحت 23 عاًما.
فــإن  الفنيــة،  مكتســباتها  علــى  وعــالوة 
البطولــة تعــد مكاًنــا معروًفا لتواجــد العديد 
مــن كشــافي األنديــة األوروبيــة؛ للبحث عن 
المواهــب المختلفة مــن مدارس متعددة، إذ 
تشــهد البطولة فــي كل عام مشــاركة خليط 

من المنتخبات من مختلف قارات العالم.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

2020 ــا  ــ ــاًم ــ ع  23 تـــحـــت  آســـيـــا  لـــكـــأس  اإلعـــــداديـــــة  الـــمـــحـــطـــات  أولــــــى 

األولمبي يغادر للمشاركة في دولية تولون الودية

سمير بن شمام  منتخبنا األولمبي لكرة القدم
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توج ســمو الشــيخ ســلمان بن محمد بن عيســى آل خليفة عضو شــرف نادي الرفاع 
الرياضــي، فريــق الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل خليفة ببطولــة المغفور لــه بإذن هللا 
تعالــى ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمــد آل خليفــة الرمضانيــة لكــرة القــدم، والتــي 

اختتمت على ماعب نادي الرفاع بالحنينية.

بــن  وجــاء تتويــج فريــق الشــيخ خالــد 
ســلمان آل خليفــة ببطولــة ســمو الشــيخ 
فيصــل بــن حمــد آل خليفــة الرمضانيــة 
لكــرة القــدم بعــد فــوزه على فريق ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن عيســى آل 
خليفة في المباراة النهائية بنتيجة ستة 

أهداف مقابل ثالثة. 
وشــهدت المبــاراة النهائيــة تألــق الشــيخ 
خالــد بــن ســلمان آل خليفــة نائب رئيس 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم للشــؤون 
الفنية، حيث اســتطاع تســجيل أكثر من 
هــدف ســاهمت فــي تتويج فريقــه بهذه 

البطولة.
وحضر حفل ختام البطولة ســمو الشيخ 
خليفــة بــن ســلمان بــن محمــد آل خليفة 
عضو شــرف نــادي الرفاع، والشــيخ زياد 
بــن فيصــل آل خليفــة نائب رئيــس نادي 
الرفــاع، وعبــدهللا بــن فيصــل بــن شــريم 
رئيس اللجنــة المنظمة للبطولة، ومحمد 
العجمــي رئيــس جهــاز كــرة الســلة بنادي 
الرفــاع، ومحمــد جناحــي عضــو اللجنــة 
المنظمــة للبطولــة وعلــي القعــود األميــن 
المالــي بنــادي الرفــاع وجمــع مــن العبــي 

ومنتسبي نادي الرفاع.

وكان فريــق الشــيخ خالــد بن ســلمان آل 
خليفــة قــد فاز فــي الدور نصــف النهائي 
على فريق سمو خالد بن علي بن عيسى 
فــي  هــدف،  مقابــل  بهدفيــن  آل خليفــة 
المقابــل فــاز فريــق ســمو الشــيخ خليفــة 
بن علي بن عيســى آل خليفة على فريق 
ســمو الشــيخ فيصــل بن حمــد آل خليفة 

بهدفين دون رد.
وتوج ســمو الشيخ ســلمان بن محمد بن 
عيســى آل خليفــة فريــق الشــيخ خالــد 
البطولــة  بــكأس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
والميداليــات الذهبيــة، فيمــا نــال فريــق 
ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بن عيســى 

آل خليفة الميداليات الفضية.
فــي  شــاركت  فــرق  ثمانيــة  وكانــت 
منافســات بطولــة المغفــور لــه بــإذن هللا 
تعالــى ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمد آل 
خليفــة التــي تقــام بصفــة ســنوية خالل 
شــهر رمضــان بتنظيــم مــن نــادي الرفاع 
الرياضــي، حيــث أقيــم الــدور التمهيــدي 
فــي اليوم األول، فيمــا اختتمت البطولة 
التــي أعادهــا نــادي الرفــاع تنظيمهــا في 
ملعبــه الخارجــي بدال مــن إقامتها داخل 

الصالة.

اللجنة اإلعالمية

فريق خـالـد بـن سلمـان يتـوج بكـأس فيصل بن حمد

سلمان بن محمد يتوج فريق خالد بن سلمان بكأس البطولة

 لقطات للمباراة النهائية

اتحاد الطائرة 
وجه الدعوة 

للجان العاملة

حسن علي

 فريق خليفة بن علي صاحب المركز الثاني فريق خالد بن سلمان الفائز بالبطولة
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انطلقــت يــوم أمس األول بطولــة الدارتس الرمضانية 2019 التي تنظمها وتشــرف 
عليهــا لجنــة الدارتــس باالتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر، وذلك فــي خيمة نادي 

أمواج مارينا.

أرقاًمــا  للبطولــة  األول  اليــوم  وشــهد 
الالعبيــن  ِقبــل  مــن  كبيــرة  ومعــدالت 
المتباريــن فــي المجموعــة األولــى التــي 
قصــت شــريط المنافســات بـــ 18 مبــاراة 
تقريًبــا، حيث تمكن 4 العبين وهم باســم 
وعــارف  موســى  وعبدالرحمــن  محمــود 
عبــاس وأحمد كراهي مــن أصل 22 العًبا 
بعدمــا  النهائيــة،  لــأدوار  الوصــول  مــن 
خاضــوا سلســلة مــن المباريــات بــدًءا من 
الــدور التمهيدي حتى حجــزوا مقاعدهم 

في األدوار المقبلة. 

وبــرز بطــل بطولة العيــد الوطني الالعب 
باســم محمــود بشــكل ملفــت منــذ يومــه 
األول بعدمــا حقــق أعلــى معــدل بـــ 180 
نقطــة لثــالث مــرات باإلضافــة إلــى أعلى 
نقطــة.   160 بـــ  المواجهــة  معــدل إلنهــاء 
كمــا تألــق الالعــب أحمــد كراهــي وحقــق 
أعلــى معــدل 180 نقطــة فــي مناســبتين 
عبــدهللا  الالعــب  وأيًضــا  متتاليتيــن، 
ســعيد نجــح فــي تحقيــق أعلــى معــدل بـ 
180 نقطــة ولكنه لــم ينجح في الوصول 

لأدوار المتقدمة.

لقطات من اليوم األول النطالق البطولة

معــدالت كبيــرة فــي بطــولــة الـدارتــس 2019
ــة ــي ــائ ــه ــن ال لـــــــــأدوار  األولــــــــى  الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــن مــــن  ــيـ ــبـ ــل 4 العـ ــ ــأه ــ ت

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس
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اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياللجنة اإلعالمية

هنــأت عضــو مجلس إدارة اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة رئيــس اللجنة النســائية باالتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخة حصــة بنت 
خالد آل خليفة، سوسن تقوي رئيس االتحاد 
واالســكواش  الطائــرة  للريشــة  البحرينــي 
وذلــك بمناســبة فوزها بمنصــب نائب رئيس 
فــي  الطائــرة  للريشــة  اآلســيوي  االتحــاد 
االنتخابات التي أقيمت في الصين مؤخرا.

آل  خالــد  بنــت  حصــة  الشــيخة  وأشــادت   
خليفــة بالكفــاءة العاليــة التــي تتمتــع فيهــا 
سوســن تقــوي والتــي جعلــت منهــا واحــدا 
مــن القيــادات النســائية البــارزة فــي المجال 

الرياضي على مستوى مملكة البحرين.
والمســاندة  المســتمر  الدعــم  أن  وأكــدت   
الكبيــرة التــي تحظــى بهــا المــرأة البحرينية 
مــن قبــل قرينة عاهــل البالد صاحبة الســمو 

آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
خليفة تســهم في وصــول المــرأة البحرينية 
إلــى مراتــب متقدمة على المســتوى الدولي 
والقاري، حيث اســتطاعت المرأة البحرينية 
المياديــن  النجاحــات فــي شــتى  أن تحقــق 
بفضــل دعــم ســموها.  كمــا أكــدت الشــيخة 

حصــة بنــت خالــد آل خليفــة بالــدور الــذي 
تقــوم بــه تقــوي فــي ســبيل االرتقــاء بلعبــة 
مملكــة  فــي  واالســكواش  الطائــرة  الريشــة 
البحريــن، مؤكــدة أن وصولها لهــذا المنصب 
اآلســيوي ينعكــس بالضــرورة على مســتوى 

اللعبة محليا.

تلقــى االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم، 
العربــي  االتحــاد  مــن  ا  رســميًّ خطاًبــا 
لكــرة القــدم يفيــد بدعــوة فريــق نــادي 
المحــرق؛ للمشــاركة فــي بطولــة كأس 
الملــك محمــد الســادس لأنديــة العرب 
األبطــال، والتــي ســتقام فــي الموســم 

.2019-2020
 واســتلم االتحاد البحريني لكرة القدم 
ا مــن نظيــره العربــي يفيــد  كتاًبــا رســميًّ
بدعوة المحرق للمشــاركة في النســخة 
لأنديــة  العــرب  بطولــة  مــن  الجديــدة 
ملــك  اســم  ســتحمل  والتــي  األبطــال، 
المغــرب فــي الموســم الجديــد -2019

2020، بعــد أن حملــت اســم كأس زايد 
لأنديــة األبطال في الموســم المنصرم 
2019-2018، والتــي تــوج بلقبها فريق 

النجم الساحلي التونسي.
بحرينييــن  فريقيــن  أن  إلــى  يشــار 
شــاركا فــي بطولــة كأس زايــد لأنديــة 

األبطال الموسم الماضي وهما المحرق 
والرفــاع، وذلــك بترشــيح مــن االتحــاد 

العربي لكرة القدم أيًضا.

سوسن تقوي الشيخة حصة بنت خالد 

فريق المحرق لكرة القدم

العــربلفوزها بمنصب نائب رئيس االتحاد اآلســيوي للريشة لبطولــة  الجديــدة  النســخة  فــي  المشــاركة 

دعوة المحرق لكأس ملك المغربحصة بنت خالد تهنئ سوسن تقوي

عارف عباس: أهدافنا كثيرة من هذه البطوالت
أشار المدير الفني للجنة الدارتس باالتحاد عارف عباس إلى أن 
أهداف القائمين على اللعبة كثيرة للغاية وفي أولوياتها البحث 

ا للعبــة عبــر بوابــة االتحاد  عــن العبيــن جــدد وضمهــم رســميًّ
والعمــل علــى صقلهم لكــي يمثلوا المنتخــب الوطني 

في مشاركاته واستحقاقاته المقبلة.
لعبــة  “وجــود  عبــاس  عــارف  وقــال 

الدارتس تحت مظلة اتحاد رســمي 
البطــوالت،  إقامــة  واســتمرار 

يســهم فــي تشــجيع وتحفيــر 
لهــذه  ومحــب  العــب  كل 
اللعبة باالنضمام إلى االتحاد 
البطــوالت  فــي  والمشــاركة 

وذلــك  بالرزنامــة،  المجدولــة 
مــن أجــل إخــراج ما فــي جعبته 

وإثبــات  وقــدرات  إمكانــات  مــن 
نفســه، وقد لوحظ مــن خالل البطولة 

الحاليــة إقبــال عدد جيد من الالعبين الجــدد، وهم على متابعة 
ــا، وهــذه بداية مبشــرة وتعطــي انطباًعا  لمنافســات اللعبــة عالميًّ

بأن القادم أفضل لمستقبل اللعبة”.
 وبيــن عبــاس أن االتحــاد مقبــل علــى تنظيــم 4 بطــوالت 
“تصنيفية” ســيكون لها شــأنًا في تحديد أفضل الالعبين 
الذين سيمثلون صفوف المنتخب للمشاركات المقبل 
ســتكون  المنافســات  أن  يعنــي  مــا  وهــذا  عليهــا 

محتدمة بين الالعبين لكسب هذا الشرف.
وأكــد عباس في ختام تصريحه، أن البطولة 
تعتبر ناجحة منذ يومها األول إذا ما ذكرنا 
أنهــا تحظــى بوجــود 44 العــب، وأنهــا 
نظمت وأقيمت بشــكل سريع للغاية، 
الــذي  رمضــان  شــهر  أواخــر  وفــي 
دائمــًا ما يكون فيه الشــخص ملتزمًا 
ومشــغوالً، ونتمنــى التوفيــق والنجــاح في 

البطوالت المقبلة ونحقق األهداف المرجوة.

عبداهلل حاجي: حلم الدارتس تحقق بعد 36 عاًما
بيــن أحــد خبــراء لعبــة الدارتــس عبــدهللا حاجــي أن إشــهار اللعبة 
ا في مملكة البحرين يعتبر حلًما طال انتظاره ما يقارب 36  رســميًّ

عاًمــا. وقــال حاجــي منــذ عامــّي 1981 و1982 تكاتفــوا العبيــن 
وعشــاق لعبــة الدارتــس آنــذاك بمخاطبة وزارة الشــباب 

ا مع وضع  والرياضة من أجل إشــهار اللعبة رسميًّ
كتيب يشرح فيه نظام اللعبة وقوانينها إال 

أنهــم لم يلقــوا التشــجيع لطلبهم رغم 
وجــود 8 أنديــة طلبــت االنضمــام 

ا ورغم وجود كم كبير من  رسميًّ
الذيــن  البحرينييــن  الالعبيــن 

يمارسون هذه اللعبة. 
 وأضــاف حاجــي أن البحريــن 

تتميــز بوجــود العبيــن مميزيــن 
ا،  للدارتــس وإشــهار اللعبــة رســميًّ

سيســنح لهؤالء الالعبين من تمثيل 
المثالــي  بالشــكل  ــا  خارجيًّ البحريــن 

الطموحــة.  والنتائــج  المســتويات  تحقيــق  مــن حيــث  والمنتظــر 
موضًحــا أنــه وفــي الوقــت الحالــي هنــاك 8 العبيــن مميزيــن علــى 
أقــل تقدير يمكنهم ارتداء قميــص البحرين، وبصراحة أكبر على 
صعيــد الوطــن العربــي أن البحرينييــن هم األفضــل واألوائل 
البحرينــي  الالعــب  أن  يعنــي  وهــذا  اللعبــة،  هــذه  فــي 
ا وتمثيل وتشريف المملكة. قادرعلى المنافسة خارجيًّ

األول  لليــوم  الفنــي  للمســتوى  حاجــي  وتطــّرق 
تنظيــم  تأخــر  “رغــم  قائــالً  الرمضانيــة  للبطولــة 
غالبيــة  وتوقــف  البطولــة  هــذه  وانطــالق 
الالعبيــن عــن الدارتــس لشــهر رمضــان، إال 
المنافســات كانــت مميــزة وســجلت  أن 
أرقاًمــا كبيــرة للغايــة وهــي قريبة من 
األرقــام التي يحققها الالعبون الكبار 
وجــود  علــى  داللــة  وهــذه  ــا،  خارجيًّ
ونتائجهــم  بمســتوياتهم  متألقيــن  العبيــن 

وأن يدهم متمرسة في اللعبة بصورة كبيرة”.



تّوج رئيس مركز شــباب الهملة محمد خليل وبحضور أحمد العميري أمين ســر مركز شــباب الجســرة، ونائب الرئيس حميد 
علي وإداريي نادي الهملة سابًقا، فريق هابي بطالً لفئة المتقاعدين بدورة مركز الهملة لكرة القدم لهذا العام بعد فوزه على 

فريق نعماكو بضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل اإليجابي هدف لهدف.

وقــد اســتمتع الجمهــور بمبــاراة جميلــة 
طيًبــا  مســتًوى  الفريقــان  فيهــا  قــدم 
وتميــزت بالنديــة واإلثارة منــذ بدايتها، 
فــي  بحــذر  األول  الشــوط  تميــز  وقــد 
بدايتــه مــن الفريقيــن وســرعان مــا بــدأ 
الفريقــان الهجمات وقــد أضاع مهاجمو 
فــي  الفــرص  مــن  الكثيــر  الفريقيــن 
هــذا الشــوط خاصــة مــن جانــب فريــق 
مرمــى  علــى  خطــورة  األكثــر  نعمانكــو 
هابــي وقــد أنقذ حارســه المتألق حســن 
الدهشــان مرماه من هدف من تسديدة 
جميلــة للمهاجــم جاســم عبــدهللا، فيمــا 
اســتمر ضغــط فريق نعمانكــو وكما كان 
متوقًعا أن يكــون لقدم المهاجم المبدع 
المخضــرم أحمــد محفــوظ الهــدار دور 
حيــث  المتقاعديــن،  نهائــي  فــي  كبيــر 
استلم كرة جميلة داخل منطقة الجزاء 
األول  نعمانكــو  هــدف  منهــا  ليســجل 

وجمهــور  هابــي  العبــي  ذهــول  وســط 
المبــاراة لينتهــي الشــوط األول بتقــدم 
نعمانكــو بهــدف مقابــل ال شــيء، حيث 
اعتقــد الجميــع أن نعمانكــو بــات بطــاً 
األول  الــدور  مباريــات  خــال  كعادتــه 

كمتصدر للفرق وأقوى المرشحين.
 ليبدأ بعدها الشوط الثاني والتي تفوق 
ا فريق هابي وأكثر من هجماته  فيه نسبيًّ
براعــة  نعمانكــو، وبفضــل  علــى مرمــى 
مهاجمــه المايســترو عقيــل علــي يعاود 
الكــرة مرة أخرى بهذه المباراة ليســجل 
هدًفــا جميــاً أبقى على آمــال هابي في 
المباراة، لتشتعل المباراة بين الطرفين، 
مســتميًتا  هابــي  دفــاع  وقــف  حيــث 
للحفــاظ على هــدف التعــادل، ومعتمًدا 
علــى الهجمــات المرتــدة ومحكًمــا خــط 
ــا  دفاعــه، حيــث أجــرى تغييــًرا تكتيكيًّ
قبــل نهايــة المبــاراة باســتبدال حارســه 

ليتولــى الاعــب المبــدع جعفــر مهــدي 
حراســة مرمــى هابــي، لتنتهــي المبــاراة 
بالتعــادل اإليجابــي ويحتكــم الفريقــان 
لضربــات الجــزاء، والتــي رجحــت كفــة 
هابــي بفضــل براعــة حارســه االحتياط 
جعفــر مهــدي والــذي صد جميــع ركات 
فريــق نعمانكو، لتنتهي المباراة، ويتوج 
فريق هابي كبطل لفئة المتقاعدين لهذا 
العــام والذي اعتبــره الكثيــرون مفاجأة 

الدورة.
ســر  وأميــن  المركــز  رئيــس  قــام  وقــد 
مركز شــباب الجسرة بتتويج متقاعدي 
مقدمــا  المتقاعديــن  لفئــة  بطــا  هابــي 
األول  المركــز  وجائــزة  البطولــة  كأس 
المركــز  البطــل وكذلــك جوائــز  للفريــق 
الثانــي لمتقاعدي نعمانكــو. صرح بذلك 
الســر ورئيــس  إبراهيــم عبــدهللا أميــن 

العاقات العامة بالمركز.

“هابي” يتوج بطاًل لمتقاعدي الهملة الكروية
ــزاء فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ــ ــج ــ ــو بـــركـــات ال ــاك ــم ــع ــق ن ــريـ فــــاز عــلــى فـ

اللجنة اإلعالمية

شددت إدارة فريق األهلي المصري على أنها لن تتراجع عن موقفها القاضي 
بمقاطعة المباريات المتبقية في الدوري المحلي في حال تم تأجيلها إلى ما 

بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

وتهــدد أزمــة غيــر مســبوقة مباريــات 
أساســها  يبــدو  المصــري،  الــدوري 
مرتبطــا بتحديــد مواعيــد المباريــات 
مــا  إلــى  بعضهــا  وتأجيــل  الباقيــة، 
األمــم  كأس  منافســات  نهايــة  بعــد 
اإلفريقية، التي تحتضنها مصر الشهر 

المقبل.
مســتقبل  بشــأن  التكهنــات  وتــزداد 
البطولة الذي يبدو غامضا مع دعوات 
إلــى  الهبــوط  بإلغــاء  أنديــة  تبنتهــا 
الدرجــة الثانية، وهو األمر الذي يهدد 

بنسف المسابقة بأكملها.
وقالــت صحيفة “األهــرام” إن مجلس 
إدارة األهلــي قــرر عقد اجتماع طارئ 

بعد غد الســبت لدراسة موقف النادي 
المواعيــد  مــن جميــع جوانبــه بشــأن 
بيــن  الكــرة  اتحــاد  يقترحهــا  التــي 
الحين واآلخر للمباريات المتبقية من 

مسابقتي الدوري والكأس.
المجلــس  “سيســتعرض  وأضافــت 
الموقــف كامــًا التخاذ القــرارات التي 
إعــان  قبــل  النــادي  حقــوق  تحفــظ 

موقفه النهائي”.
وكانــت إدارة الفريــق المصري قررت، 
قبل أســبوع، عدم اســتكمال مســابقة 
مــن  أي  تأجيــل  حــال  فــي  الــدوري 
مباريــات الفريــق األول إلــى مــا بعــد 
مطالبــة  اإلفريقيــة،  األمــم  بطولــة 

بضرورة “حفظ حق األهلي المشــروع 
فــي الحصول على فتــرة راحة كافية 

بمــا  والقــادم  الحالــي  الموســم  بيــن 
يضمن راحة العبيه”.

وذكــر مصــدر خــاص بمجلــس اإلدارة 
لصحيفة األهرام أن النادي لن يتراجع 

خطــوة واحدة عن موقفه، خاصة أنه 
يطالــب فقــط بتكافؤ الفــرص، مؤكدا 
بطولــة  لخســارة  األهلــي  اســتعداد 

الدوري دفاعًا عن الحق والعدالة.
وكانت تقارير مصرية ذكرت أن لجنة 
المســابقات في االتحاد المصري لكرة 
بعــض  تأجيــل  فكــرة  تــدرس  القــدم 
المباريــات إلــى مــا بعــد بطولــة كأس 
19 يوليــو  بعــد  مــا  إلــى  إفريقيــا، أي 
المقبــل، األمــر الــذي يرفضــه عدد من 
األندية، وجعلها تهدد بعدم اســتكمال 

اللقاءات المتبقية في الدوري.
ولــم يصــدر، إلــى حــدود الســاعة، أي 
رد رســمي من االتحاد المصري بشــأن 
الجدل الدائر حول توقيت المباريات 
المتبقيــة، وإن كان رئيســه هانــي أبــو 
ريــدة قد أمر قبل أيام بتشــكيل لجنة 

لحل األزمة لم تصدر قراراتها بعد.

وكاالت

أغرب دوري “على طريق االنهيار”

من منافسات الدوري المصري

تتويج فريق هابي بطاًل لفئة المتقاعدين 

تكريم فريق نعمانكو وصيًفا 
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األنشودة األشهر
فوز، تعادل، خســارة... ال يهم. كلما لمس مشــجعو ليفربول اإلنجليزي لكرة القدم حاجة فريقهم 
الدعــم، تصــدح حناجرهــم من المدرجات بعبارة واحدة، بصوت واحــد، وقلب واحد: “يول نيفر 

ووك ألون”.

كانــت لحظــة تاريخيــة يــوم فــاز ليفربــول علــى 
برشــلونة برباعية نظيفــة في إياب نصف نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا، قالًبا الطاولــة على الفريق 
اإلســباني الفائــز ذهاًبــا بثالثية نظيفــة. لم تعلق 
النتيجة وحدها في األذهان، بل أيًضا اصطفاف 
العبــي الفريــق األحمــر قبالــة مشــجعيهم علــى 
ملعــب أنفليد، ينشــدون معا األغنيــة التي يعني 

عنوانها “لن تسير بمفردك أبًدا”.
ســتحضر  القــدم  كــرة  فــي  األشــهر  األنشــودة   
الملعــب  متروبوليتانــو”،  “وانــدا  فــي  مجــددا 

المدريــدي المضيــف لنهائــي دوري األبطــال بين 
ليفربــول وتوتنهــام الســبت. مواجهــة إنجليزية 
علــى  الالعبــون  خاللهــا  ســيتبارى  صرفــة 
باألناشــيد  والمشــجعون  األخضــر،  المســتطيل 
لتحفيز فريقين يبحثان عن لقب طال انتظاره: 
 ،2005 منــذ  أولــى  سادســة،  لمــرة  ليفربــول 

وتوتنهام للقب تاريخي.
ارتبطــت األغنيــة بليفربــول وباتــت أقــرب إلــى 
عالمة مسجلة باسمه، على رغم استخدامها من 
مشجعي أندية أخرى منها سلتيك األسكتلندي.

باتت األغنية التي تعود إلى المسرحية الغنائية 
مارشــال  تيــم  بحســب   ،)1945( “كاروســيل” 
كــرة  أنديــة  أناشــيد  تاريــخ  عــن  كتــاب  مؤلــف 
القــدم اإلنجليزية، رمــًزا للفريق األحمر، وتقليًدا 
قبــل كل مبــاراة علــى ملعــب أنفيلــد، وخاللهــا، 

وبعدها...
ال تهم النتيجة، وال حتى األداء. تصدح األغنية 

مــن المدرجــات كلما رأى المشــجعون حاجة لها. 
فــي كلماتها مزيج مــن الدعم والتحفيز: المضي 
المطــر،  تحــت  العواصــف،  خــالل  األمــام  نحــو 
انتظاًرا لألمل اآلتي بعد األلم، واألهم، التعاضد 
المعانــاة  غمــار  يخــوض  رجــالً  يتــرك  ال  الــذي 
وحيًدا. يقول مارشال إن هذه األنشودة “عادت 
بالتأكيــد إلى ليفربول الســيما في المرحلة التي 

تلت هيلزبره”، في إشارة إلى نصف نهائي كأس 
االتحــاد اإلنجليــزي ضــد نوتنغهام فورســت في 
1989، عندمــا أدى التدافــع فــي المدرجــات إلى 
مقتــل 96 مشــجًعا للفريــق األحمــر، فــي حــادث 
من األســوأ في تاريخ كرة القدم، وشــكل عالمة 
فارقــة فــي تاريــخ ليفربــول. يضيــف “الكلمــات 
تؤشــر إلــى الطموحــات النبيلــة، وإذا كنــت قــد 

خســرت أشــخاًصا )تحبهــم(، هــي تتحــدث عــن 
األمــل الــذي يغــذي قلــوب البشــر”، مشــيًرا إلــى 
أنهــا إحــدى األغنيــات التــي “تقشــعر لهــا األبدان 
وهــي هوية هائلة ترتبط بالنــادي، بذاك التاريخ 
الطويــل. مجــرد رفــع الرايــات واألوشــحة فــي 
الوقــت ذاتــه )أثنــاء أدائهــا(، يوفــر أيًضــا جانًبــا 

ا”. بصريًّ

فــخ ليفــربـــول

البطل ينتظر مصيره

وكاالت

قــال آنــدي روبرتســون الظهير األيســر لليفربول، إن فريقه لن يســقط فــي فخ التفكير 
في أنه “يستحق” لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الموسم المذهل الذي قدمه، لكنه كان 

بال فائدة حتى اآلن.

فكــرة  أن  اســكتلندا  العــب  وأوضــح 
بلقــب  الموســم  إنهــاء  الفريــق  اســتحقاق 
توتنهــام  ضــد  نجــاح  أي  وأن  مضللــة، 
هوتســبير فــي نهائي دوري أبطــال أوروبا، 
فــي مدريــد غــًدا الســبت، يجــب أن يكــون 

عن جدارة.
 وقــال “ســمعت بعــض األشــخاص يقولون 
هذا، لكن بالنســبة لي ال نســتحق أي شيء 
بعــد.. الــدوري الممتــاز أظهــر ذلــك، العديد 
 97 أن  عــن  ســيتحدثون  األشــخاص  مــن 
نقطــة تســتحق الحصــول على لقــب، لكننا 
لــم نفعل ذلك ألن مانشســتر ســيتي حصد 

98 نقطة”.
وتابــع “)ســيتي( كان أفضل منــا بهذا القدر 
الضئيل في النهاية.. ال نســتحق أي شــيء 
ســوى مــا نقدمــه فــي المبــاراة والنتيجــة 

األخيرة”.

لدينــا  ممــا   %  100 قدمنــا  “لــو  وأضــاف 
وكان مســتوانا جيــًدا، عندهــا سنســتحق 
ذلــك.. لكننا لــن ندخل المبــاراة بتفكير أننا 
نســتحق الحصول علــى اللقب، ألننا قدمنا 
نقطــة،   97 علــى  وحصلنــا  جيــًدا  موســًما 

مطلقا، سنكون أغبياء لو فعلنا ذلك”.

وأشــار روبرتســون إلــى أن نهــج ليفربــول 
يجب أن يكون مناسًبا، ضد فريق المدرب 

ماوريسيو بوكيتينو.
وقال “كنا ال نهدأ هذا الموسم وعلينا فعل 
ذلــك مجــدًدا.. لكني شــاهدت توتنهام في 
آخر ثالث أو أربع سنوات بقيادة بوكيتينو 

وكان ال يهدأ أيًضا”.
المباريــات  دخولــه  “أســلوب  وواصــل   
وانتــزاع االنتصارات فهو يدمر منافســيه، 
الموســم  فــي  علينــا  تغلــب  )توتنهــام( 

الماضــي، ولــو قدم هــذا األداء مــرة أخرى 
أمــام  مذهــل،  أداء  إلــى  بحاجــة  ســنكون 

فريق رائع يملك العبين رائعين”.
وتابــع “فــي مباريات قمــة الــدوري الممتاز 
يجب أال تهدأ، الوصول إلى المربع الذهبي 

ليــس ســهال، لــو فعلنــا ذلــك فــي المبــاراة 
فأعتقــد إننــا نســتطيع تحقيــق الفــوز، لكن 

يجب أن نثبت ذلك”.
وأضاف “يجب أن نظهر مثل الفريق الذي 

لعب في آخر عشرة أشهر من الموسم”.

قــال المــدرب ماوريتســيو ســاري بعــد حصــده 
أول لقــب كبيــر فــي مســيرته عندما قــاد فريقه 
تشيلســي للفــوز 1-4 علــى أرســنال فــي نهائــي 
الــدوري األوروبــي لكرة القدم يــوم األربعاء إنه 
كان ســعيًدا بوظيفته رغم التكهنات المســتمرة 

بعودته إلى إيطاليا.
 وأبلــغ ســاري الصحافييــن ”تعلمون جيــًدا أنني 
ومســتوى  الممتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري  أحــب 

المنافسة فيه.
”أنــا محظــوظ بوجودي في تشيلســي فهو أحد 
أفضــل األندية في الــدوري الممتاز وهي بطولة 

من أفضل البطوالت في العالم“.
وأضاف ”لذا أنا سعيد لكن بالتأكيد أريد معرفة 
هــل النــادي يشــعر بســعادة أيًضــا أم ال. يمكننــا 

التطور“.
وضمن تشيلسي مكانه في دوري أبطال أوروبا 
فــي الموســم المقبــل بعــد حصولــه علــى المركز 
النــادي  وحصــد  الممتــاز  الــدوري  فــي  الثالــث 

اللندني لقبه القاري الثالث منذ 2012.
 لكــن مجموعــة من الجماهير أوضحت أنها غير 

معجبــة بأســلوب المــدرب اإليطالــي بعــد أداء 
ضعيــف في موســمه األول مما أدى إلى حديث 
وســائل إعالم عن تفكير مدرب نابولي الســابق 

في العودة إلى إيطاليا.

أنــه  إلــى  60 عاًمــا  البالــغ عمــره  وأشــار ســاري 
ســيتحدث مــع مســؤولي تشيلســي فــي األيــام 

المقبلة.
وقــال ”نحــن بحاجــة لمعرفــة مــا الذي ســيفعله 

النــادي مــن أجلــي ومــا الــذي يمكننــي فعلــه من 
أجــل النــادي. ســنتخذ القرار في األيــام المقبلة. 
لكنــي أملــك عقــًدا لــذا ال نتحدث عن أي شــيء 

في الوقت الحالي“.

آندي روبرتسون

ماوريتسيو ساري

وكاالت

وكاالت

وكاالت

قّرر جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، تجميد التعاقد مع أنطوان جريزمان العب أتلتيكو 
مدريد في الوقت الحالي على األقل، ألنه يدرك مدى تعقيد مثل هذه الصفقة ومخاطرها.

 وأعلــن جريزمان مؤخــًرا عن قراره بالرحيل 
عــن أتلتيكــو مدريــد، حيــث تقلــص الشــرط 
الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 

120 مليوًنا، بداية من يوليو المقبل.
فــإن  اإلســبانية،  “مــاركا”  لصحيفــة  ووفًقــا   
جريزمــان لــم يعــد أولويــة بالنســبة للفريــق 
لــدى  شــكوك  وجــود  ظــل  فــي  الكتالونــي، 
بارتوميو رئيس النادي بشأن توقيع الالعب، 

حيث يعتبر سعره عقبة كبيرة.
إلــى  انتقالــه   عــالوة علــى ذلــك، فــي حالــة 
كامب نو، ســيتعين على النادي تغطية راتبه 
المتوقــع أن يكــون حوالــي 17 مليــون يــورو 

في الموسم الواحد.
 فــي الوقت نفســه، فــإن الطريقة التي رفض 
بها جريزمان برشــلونة في الموســم الماضي، 
تثيــر غضب غرفة مالبس الفريق الكتالوني، 
حيث كان الالعبون سعداء باحتمال توقيعه 

في الصيف الماضي.
فــي  مهميــن  أعضــاء  أن  بارتوميــو  ويــدرك 
الفريق لم يعودوا مهتمين بتواجد جريزمان، 

المشــجعين  علــى  الصعــب  مــن  وســيكون 
أن يغفلــوا القــرار الــذي اتخــذه الالعــب فــي 
يونيــو الماضــي.  ويــدرك رئيس برشــلونة أن 
مجلــس اإلدارة في حاجة لعمل كبير، لتعزيز 
صــورة جريزمــان من جديد داخل برشــلونة، 
إذا أرادوا التوقيــع معــه هــذا الصيــف، لذا تم 

تجميد الصفقة في الوقت الحالي.

برشلونة يجّمد صفقة جريزمان

وكاالت

قــّرر االتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( حظر تاي نيكوالس، 
األميــن العــام الســابق التحــاد أوقيانوســيا، عن ممارســة أي 
نشــاط متعلــق بكــرة القــدم، لمــدة 8 ســنوات، بســبب ســوء 

السلوك المالي.

القضائيــة  الغرفــة  وذكــرت 
األخالقيــات  للجنــة  التابعــة 
نيكــوالس،  أن  المســتقلة 
وهــو عضو ســابق في اللجنة 
مذنًبــا  كان  بفيفــا،  الدائمــة 
االتحــاد  أمــوال  باختــالس 

الدولي.
 كمــا أنــه قبل وقــّدم هدايا أو 
غيرهــا من المزايــا، في خرق 
لفيفــا،  األخالقــي  للميثــاق 
وذلــك وفًقــا ليبان صــادر عن 

االتحاد الدولي للعبة.
وتتعلــق التحقيقــات بتمويل 

أوقيانوســيا،  التحــاد  فيفــا 
خــالل الفتــرة مــن 2014 إلى 
2017، لمشــروع “منــزل كــرة 
القــدم”، و”تقبــل العديــد مــن 
أو  الضروريــة،  غيــر  المزايــا 
تقديمهــا إلــى مســؤولي كــرة 

القدم أو أشخاص آخرين”.
نيكــوالس  أن  فيفــا  وذكــر 
األخالقــي،  الميثــاق  انتهــك 
الرشــوة  بمــواد  المتعلــق 
وقبــول  وتقديــم  والفســاد 

الهدايا أو المزايا األخرى.

ا، كما تم تغريمه  « ا ودوليًّ وينطبق قرار الحظر على نيكوالس عالميًّ
50 ألف فرنك سويسري.

إيقاف مسؤول جديد في قضية الفيفا
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أكــد نــادي إنتــر ميــالن اإليطالــي لكرة القــدم أمــس الخميس رحيــل مدربه 
لوتشانو سباليتي عن إدارته الفنية بعد عامين شكل خاللهما مثال “المعلم 

والصديق”، ما يمّهد الطريق أمام تعاقد مرجح مع أنطونيو كونتي.

فريقــه  عاًمــا(   60( ســباليتي  وقــاد   
هــذا الموســم إلنهاء الــدوري المحلي 
المراكــز  آخــر  الرابــع،  المركــز  فــي 
المؤهلــة إلــى مســابقة دوري أبطــال 
أوروبــا الموســم المقبــل، لكنــه عانــى 
فــي جوانــب أخرى الســيما بالخروج 
المبكــر من التنافــس القاري، والجدل 
هجومــه  خــط  قائــد  حــول  الطويــل 

األرجنتيني ماورو إيكاردي.
التقاريــر  أوردتــه  مــا  إنتــر  وأكــد   
الصحافيــة المحليــة منــذ فتــرة، بــأن 
سباليتي لن يواصل مهامه على رأس 

اإلدارة الفنية للفريق اللومباردي.
“لوتشــانو  للنــادي  بيــان  فــي  وجــاء 

ســباليتي لم يعد مدربا للفريق األول 
)...( النــادي يريد أن يشــكر ســباليتي 
علــى عملــه والنتائــج التــي حققناهــا 

ا”. سويًّ
إنتــر،  إدارة  مجلــس  رئيــس  وكال 
المديــح  جانــغ،  ســتيفن  الصينــي 
الموســم  فــي  تمكــن  الــذي  للمــدرب 
الماضــي مــن إعــادة إنتــر الــى دوري 
أعــوام.  ســبعة  غيــاب  بعــد  األبطــال 
وأرفــق صورة نشــرها عبر انســتغرام 
تجمعــه بالمــدرب بتعليــق جــاء فيــه 

“مدرب، معلم، وصديق”.
وتابــع “لقــد أعطيتنــا دائًمــا أفضل ما 
تعنــي  العاميــن  مغامــرة   )...( لديــك 

وإلــي  إنتــر  إلــى  بالنســبة  الكثيــر 
ا”، قبــل أن يضيــف الرئيــس  شــخصيًّ
العشريني “لن ننسى أبًدا تفانيك من 

أجل هذا الفريق، ونشكرك جميًعا من 
أعمــاق قلوبنــا. بمجــرد أن أصبحــت 

مدرًبا إلنتر، ستبقى دائًما مدربي”.

وختــم جانــغ باإليطاليــة “غراتســيي 
“شــكًرا ســيد  أي  ميســتر ســباليتي”، 

سباليتي”.
وتمكن سباليتيي الذي تولى تدريب 
مــن   ،2017 العــام  صيــف  فــي  إنتــر 
إيصال الفريق في موسميه معه إلى 
المشــاركة فــي مســابقة دوري أبطال 
أوروبــا، وهو حقق ذلك هذا الموســم 
فــي المرحلة األخيرة األحد الماضي، 
آخــر  رابًعــا،  الــدوري  إنهــاء  بضمــان 

المراكز المؤهلة.
اإلدارة  مــن  ســباليتي  خــروج  وكان 
الفنيــة إلنتــر متوقًعــا إلــى حــد كبيــر 
بحســب التقاريــر الصحافية المحلية 
فــي اآلونــة األخيــرة، وســط حديــث 
كونتــي،  مــع  إنتــر  إدارة  اتفــاق  عــن 
المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي 
المســؤولية  تولــي  علــى  اإلنكليــزي، 

بدال منه في الموسم المقبل.
وتشــير التقاريــر إلــى أن كونتي أبرم 
بالفعــل اتفاقــا مع إنتــر يقضي بتولي 
تدريبه لثالثة مواســم، مقابل تســعة 

ماليين يورو إضافة إلى المكافآت.
التاليــة  الخمســة  األلقــاب  وأتــت 
بإشــراف ماســيميليانو أليغري الذي 
تأكــد رحيلــه عــن يوفنتــوس بنهاية 
إلــى  التقاريــر  وتشــير  الموســم، 
احتمال تعيين مواطنه ماوريتســيو 
بلقــب  األربعــاء  المتــوج  ســاري، 
الــدوري األوروبــي “يوروبــا ليــغ” مع 
فريقــه الحالــي تشلســي اإلنكليــزي 
بــدالً   ،)4-1( أرســنال  حســاب  علــى 

منه.
متفاوتــة  محطــات  ســباليتي  وخبــر 
هذا الموســم. فعلى رغم ضمان بلوغ 

دوري األبطال لموسم 2019.
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بعضهم يســميه شــهر االكل، على الرغم من أن شــهر رمضان هو شــهر الصيام، أمرنا هللا فيه باالمتناع عن الطعام والشــراب وكافة الشــهوات المحرمة من بزوغ الفجر 
وحتى وقت المغرب، ولكن هناك بعض األشخاص حول العالم يكون بالنسبة لهم شهر رمضان وقت للتفنن في األكالت وهو ليس أمًرا مكروه أو غير محبب، ولكن يجب 
أن يكون كل شيئ بشكله الصحيح حتى ال يفرط بعضهم في زيادة وزنه أو يفرط في الطعام فيصاب بالتخمة، لذا وجب أن نتحدث عن كيفية تنظيم االكل في رمضان.

يشتهر المواطنين في الوطن العربي والعالم اإلسالمي 
كافة بالتفنن في األطعمة التي يتناولونها على اإلفطار، 
شهر  ــى  إل بالصيام  فيه  الــمــأمــوريــن  الشهر  ويــحــولــون 
تناول الطعام بكثرة، وعليكم أن تتبعوا بعض القواعد 
والنصائح من أجل التقليل من عملية اإلفراط في تناول 
الطعام سواء على اإلفطار أو السحور في رمضان، لذا 
المخ فرصته  الطعام ببطء، حتى يأخذ  بتناول  ابــدأوا 

الستيعاب فكرة أنك قد اكتفيت من الطعام. 
بداية  ُتفضلها في  التي  الطعام  أنواع  أن تختار  حاول 
في  تفضله  مــا  أو  كفايتك  تأخذ  حتى  ــك  وذل اإلفــطــار 
مائدة اإلفطار بما يضمن أنك لن تقوم باإلفراط بتناول 
إذا  أنك  الطعام اآلخــرى، حيث  أنــواع  باقي  الكثير من 
المفضل سوف يكون من  الطعام  ما أخذت مرادك من 
أو  الـــالزم  مــن  بأكثر  الطعام  استكمال  عليك  الصعب 
مع  بالتوزاي  تفضلها،  ال  أنت  طعام  أنــواع  في  بإفراط 
ذلك حاول أن تتناول الطعام في األطباء الصغيرة مع 
مثالية  الطعام  تقديم  طريقة  تكون  أن  على  الحرص 

ومرضية بالنسبة لك. 
 ال يجب عليك أن تترك أكالتك في رمضان للعشوائية، 
الــذي يمكن أن  الوقت  الرغم من ضيق  أنه على  حيث 
يتناول فيه األشخاص الطعام في رمضان، إال أن هناك 
بعض منهم يترك نفسه عرضه للطعام طيلة الوقت بين 
ويزيد  يكفيه  ما  فيلتهم  السحور،  قبل  وحتى  االفطار 
من األطعمة المختلفة والحلويات وغيرها، من األشياء 

التي تلكمه بالسعرات الحرارية الضارة.
بعض  يكتسب  أن  الــصــائــم  للشخص  يمكن  حين  فــي 
ــل فــي  ــ ــ ــتـــي تـــســـاعـــده فــــي تــنــظــيــم االك ــارات الـ ــهــ ــمــ ــ ال

التي  الصحية  بالوجبة  االكــتــفــاء  خــالل  مــن  رمــضــان، 
قطعة  على  والحصول  االفــطــار،  مــائــدة  على  يتناولها 
السوائل  على  ويعتمد  صغيرة،  تكون  الحلويات  مــن 
والــعــصــائــر حــتــى يــأتــي وقـــت الــســحــور لــتــنــاول وجبة 
صحية خفيفة من الزبادي. طعام رمضان هناك العديد 
رمضان  شهر  فــي  بتناولها  ينصح  التي  الوجبات  مــن 
في إطار تنظيم االكل في رمضان، ولعل افضل طعام 
الخضراء،  السلطات  هــو  رمــضــان  فــي  تناوله  يمكنك 
على  الحصول  تريد  كنت  ما  إذا  فيها  التفنن  ويمكنك 
قوام صحي مثالي، وعليك في الوقت ذاته عدم مزج 
السلطة المفضلة لديك بالمايونيز أو ما يدر عليك دهون 
وهي في األصل طعام صحي ومفيد.  في الوقت نفسه 
العدس  شوربة  وأبرزها  الشوربات،  تتناول  أن  يفضل 
أو العدس بالخضار، شربة الخضار شربة الشوفان مع 
المفيدة  الشوربات  من  وغيرها  الخضار 
صــحــًيــا، ولــيــســت لــهــا تــأثــيــر على 
وزن الصائم الذي يتناولها على 
الحصول  ويمكنك  اإلفــطــار، 
من  الــنــشــويــات  بعض  على 
ــبــرغــل  ال الـــبـــنـــي،  األرز 
ايًضا  والشوفان  األسمر 
من  المزيد  يمنحك  مما 
المفيدة  الغذائية  األلياف 
والشبع لفترات طويلة كي 
ال تشعر بالجوع في الصيام. 
حــصــولــك عــلــى طــعــام صحي 

ومفيد في رمضان من خالل طعامك المفضل ال يتنافى 
غير  الــوجــبــات  مــن  العديد  على  حصولك  إمكانية  مــع 
الخضار، وهي مثاًل الفاصولياء البيضاء، وتحصل على 
البروتينات من خالل شرائح لحم العجل قليلة الدهون، 
أو الدجاج المشوي المخلى من الجلد، أو تناول وجبة 

الدجاج بالخضار.

يكتسب الصائم بعض المهارات التي تساعده على االكتفاء

كيف أنظم أكلي في رمضان؟

يسجل الطقس ارتفاعا ملحوظا في درجات 
بالسلب على  يــؤثــر  قــد  مــا  ــرارة، وهـــو  ــحـ الـ
لإلصابة  ويعرضهم  الصائمين  مــن  العديد 
لكم  ونــقــدم  بالعطش،  والــشــعــور  بالجفاف 
األطعمة  مــن  مجموعة  التقرير  هــذا  خــالل 
السحور،  فــي  تــنــاولــهــا، خــاصــًة  الــتــي يجب 
العطش  ومقاومة  بالمياه  الجسم  لترطيب 
التالي، وذلك حسبما نشر مؤخرا  في اليوم 

بموقع “رعاية الصحة” األميركي، وتشمل:
الــخــيــار: يــحــتــوى عــلــى تــركــيــزات عالية   .1
ــه غنى  أن %95، كما  الــمــيــاه، تــزيــد عــن  مــن 
التي  واأللــيــاف  والمغنسيوم  بالبوتاسيوم 
الدم، وهو من أفضل األطعمة  تنظم ضغط 
والعطش  الحر  لمقاومة  تناولها  يمكن  التى 

في رمضان.
عالية  مياه  نسبة  على  يحتوى  البطيخ:   .2
تقدر بنحو %92، كما أنه غنى بفيتامين “ج” 
لصحة  ضرورية  عناصر  وهــى  والليكوبين، 

الجسم.
3. التفاح: ال يحتوى على كميات مياه عالية 

ولكنه  والبطيخ،  الخيار  مع  الحال  هو  كما 
يحد  أنه  وثبت  الجسم،  إنعاش  في  يساهم 
فرص  ويقلل  الكولسترول  مستويات  مــن 
اإلصابة بأمراض القلب والسرطان، ويساعد 

في خفض الوزن الزائد.
الدسم  كامل  الــزبــادي  يحتوى  ــزبــادي:  ال  .4
الــمــيــاه،  مــن  األقـــل  عــلــى   85% عــلــى نسبة 
بالعطش  الــشــعــور  مــقــاومــة  فـــى  ويــســاهــم 
بفيتامين ب12  غنى  أنه  كما  الصيام،  أثناء 

والريبوفالفين الضروريان لصحة الجسم
الخضراوات  أكثر  من  الكرفس:  سيقان   .5  
العديد من  كما يحتوى على  بالمياه،  الغنية 
األمينة  واألحــمــاض  والفيتامينات  المعادن 

التي تساهم في ترطيب جسمك وبشرتك.
ويمنع  الــحــر  ــر  أثـ مــن  يحميك  الـــجـــزر:   .6  
عــلــى نسبة مياه  نــظــًرا الحــتــوائــه  الــعــطــش 
التي  كاروتين  بالبيتا  غني  أنــه  كما  عالية، 

تقاوم السرطان.

يســاهم الزبادي في مقاومة الشعور بالعطش وغني بفيتامين بـ12

أطعمة لمقاومة العطش وارتفاع الحرارة

السريع  الــطــعــام  ــراء  شـ الــكــثــيــرون  يفضل 
ــوقــوف في  ــل ــان، تــجــنــبــا ل ــضـ فـــي شــهــر رمـ
المطبخ وطهي الطعام في هذا الجو الحار، 
والبعض اآلخر يرغب في التنزه والذهاب 
ــار مع  ــطــ ــبـــة اإلفــ ــاول وجـ ــ ــن ــ ــلــمــطــاعــم وت ل
مناظر  مع مشاهدة  األقــارب  أو  االصدقاء 
األحــوال  جميع  في  ولكن  مميزة،  طبيعية 
األطعمة السريعة تشكل خطرا على صحة 

اإلنسان، وخاصة في شهر رمضان، فجميع 
الدراسات الطبية التي نشرت مؤخرا تحذر 
معتاد  بشكل  السريعة  األطعمة  تناول  من 
ما  المهدرجة،  الــدهــون  علي  تحتوي  ألنها 
خالل  الصحية  غير  األطعمة  مــن  يجعلها 
لتناول  يحتاج  الصائم  ألن  رمــضــان  شهر 
خالل  فقدها  التي  بالعناصر  غنية  أطعمة 

ساعات الصيام.

من  اإلســـراع  على  الليمون  يساعد   -
اإلســـراع  وبــالــتــالــي  األيــــض،  عمليات 
من الهضم، وهو األمر المقيد في أيام 

رمضان.
- يحتوي الليمون على عناصر غذائية 
تعمل على الحماية من االصابة بمرض 
الداء السكري وبالتالي فهو يحمي من 
الشديد  اإلقبال  مع  به  االصابة  خطر 

على الحلويات الرمضانية.
- من المعروف عن الليمون أنه حارق 

ــون، وهــــو بــذلــك  ــدهـ ــلـ لـ
طبيعة  مــع  مــفــيــد 

الـــطـــعـــام 
فـــــي 

رمضان.
احتياج  نتيجة  الصائمين  يــصــاب   -
والنيكوتين،  الكافيين  الى  أجسامهم 
على  يعمل  وهــو  والــتــوتــر،  بالعصبية 

تهدئة اعصاب الصائم. 
الـــدورة  تنشيط  فــي  الليمون  يفيد   -
الدموية للجسم، مما يجعله مفيًدا مع 

االحساس باالرهاق.

مــن الوصايــا المهمــة للمــرأة الحامــل فــي شــهر رمضــان أن تذهب إلــى أخصائية 
أمــراض التوليد وتستشــيرها في قدرتها على الصيــام من عدمه، وتقوم الطبيبة 
بدورها في تقويم حالة المرأة الحامل وتقديم النصح لها، كذلك بالنسبة للمرضع.

الـــمـــرأة الــحــامــل الــتــي ال تــعــانــي من 
األمــــراض إذا صــامــت فــإنــه يــجــب أن 
العناصر  على  إفطارها  طعام  يحتوي 
الـــغـــذائـــيـــة الــــضــــروريــــة وخـــصـــوصـــا 
النشويات التي تزود الجسم بالسعرات 
 – ــز  ــخــب وال )األرز-  مــثــل:  ــة،  ــراريـ ــحـ الـ

إلــى  الــحــامــل  فتحتاج  والــمــعــكــرونــة(، 
تقريبا،  يوميا  حــراريــا  ســعــرا   )2250(
ويــجــب أن تــكــون هــذه الــســعــرات من 
بالفيتامينات  غنية  غــذائــيــة  مــصــادر 
ــيــة مــثــل الــحــديــد  ــمــعــدن واألمـــــــالح ال

والكالسيوم.

تجنب الطعام السريع

الليمون بعد الصوم

وصايا للمرأة الحامل

الجمعة
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بــاش”،  الــتــركــي “مـــراد تــوب  أوضـــح الطبيب 
ــاردة والــمــتــجــمــدة  ــ ــب ــ ال أن اســتــهــالك الــمــيــاه 
إلــى  يـــؤدي  بــعــد اإلفــطــار مــبــاشــرة، يمكن أن 
اضــطــرابــات وتــشــنــجــات فــي الــمــعــدة. وشـــّدد 
العامة،  الصحة  قسم  في  األستاذ  باش،  توب 
بكلية الطب في جامعة “كارادنيز التقنية” في 
واليــة طــرابــزون )شــمــال(، على ضــرورة ضبط 
استهالك السوائل واألغذية بدقة، بسبب طول 
فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة، وقصر 

الفترة المتاحة للتغذية.
الباردة  والمشروبات  المياه  تناول  من  وحــّذر 
“إمكانية  إلــى  مشيرا  مباشرة،  اإلفــطــار  عقب 
أن يؤدي ذلك إلى خلق اضطرابات في المعدة 
وتشنجها، حتى أن هذه التشنجات قد تتفاعل 
مــع أعـــراض أمـــراض أخـــرى وبــالــتــالــي تسبب 
ــاش:  ــال تـــوب ب مــشــاكــل صــحــيــة أخـــطـــر”. وقــ
مياه  بـــدون  يبقى  أال  الجسم  على  “يتوجب 
يفرزها  التي  المياه  كمية  وألن  طويلة،  لفترة 
درجات  تشهد  التي  األيام  في  الجسم)العرق( 
حرارة مرتفعة، أكثر من األيام المعتادة، ينبغي 

الواقعة بين اإلفطار  الفترة  تعويض ذلك في 
والسحور”.

وأكد الطبيب على ضرورة استهالك الشخص 
يوميا،  األقــل  على  الماء  من  ليترا   2.5 البالغ 
ولدرجات  الصيام،  فترة  لطول  “نظرا  مضيفا 
المعادن  يفقد  الجسم  فإن  المرتفعة،  الحرارة 
الناس  ما يجعل  يفرزه، وهذا  الذي  العرق  مع 
يشعرون في حالة من عدم االرتياح، لذا ينبغي 
إلى  المياه،  من  كافية  كمية  استهالك  عليهم 

جانب عصائر الفواكه الطازجة والعيران)اللبن 
الرائب( والحليب والمياه المعدنية”.

بشرب  اإلفــطــار  استهالل  إلــى  الطبيب،  ودعــا 
أنه  إلى  منوها  الخفيفة،  والمقبالت  الحساء، 
التريث  بعد  األخـــرى  األطــعــمــة  تــنــاول  يمكن 
بــاش،  تــوب  كما شـــّدد  دقــائــق.   10 – 5 لنحو 
على ضرورة تناول الشاي بعد 2-1 ساعة من 
تناول اإلفطار، داعيا إلى تجنب اإلفراط في 

استهالكه.

يســبب تشــنجات قد تتفاعــل مع أعراض أمــراض أخرى

مشروب بارد بعد اإلفطار

ويتعــرض الصائــم فــي شــهر رمضان إلــى العديد مــن التغيرات على مســتوى نمط 
الحيــاة والنظــام الغذائــي أيضــا، كمــا أن بســبب ســاعات الصيــام الطويلــة يعانــي 
العديد من األشخاص من حرمان شديد من بعض العادات الغذائية الخاصة بهم.

إن جــســم اإلنـــســـان يــحــتــاج إلــى 
ــيــة  ــغــذائ ــواد ال ــ ــم ــ الـــعـــديـــد مــــن ال
وجه  بأكمل  وظائفه  يــؤدي  لكي 
وخصوصا إذا كان الشخص مدمنا 
التي  المنبهات  بعض  تناول  على 
وأالم  والتوتر  الصداع  له  تسبب 
يتناولها  لــم  إن  المزعجة  الـــرأس 

بــعــد فـــتـــرة مــعــيــنــة. ويـــعـــد أكــثــر 
أثــنــاء الصيام  تــوتــرا  األشــخــاص 
المدخنين،  هم  رمضان  شهر  في 
باإلضافة إلى الذين يفرطون في 
تناول القهوة والشاي، وهو األمر 
ــذي يــؤثــر عــلــى دمــاغــهــم سلبا  ــ ال

ويسبب لهم التوتر الشديد.

تغيرات بعد شهر رمضان
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تناقلت وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإلخبارية والفنية 
معلومات عن تعرّض الفنان الســعودي عبدالمجيد عبدالله 
لوعكة صحية، كادت تنهي حياته الفنية، حيث نصحه األطباء 
على إثرها بالتوّقف عن الغناء، إلى جانب عودته إلى مســقط 
رأســه مدينة جدة، بعد رحلة عالجية، اســتمرت قرابة الشهر 

خارج المملكة العربية السعودية. ولقد القت تلك المعلومات 
الرائجة تفاعاًل مع جمهوره ومحبي فنه في الكويت وشــتى أنحاء 

الوطن العربي.

طمــأن الفنــان القدير حســين المنصــور الجمهور علــى حالته 
الصحيــة، عقب الوعكــة التي مر بها أخيــرا، وادخل على أثرها 
أحــد المستشــفيات. وقــال المنصور”حالتــي الصحية اآلن 
أفضل، واستعدت عافيتي، وأنتهز الفرصة ألشكر كل من بادر 
باالطمئنان على صحتي، وحاليا أتواجد في البحرين للمشاركة 

في بروفات مســرحية رايحيــن ملح، وأتمنــى أن تنال رضاكم. 
والمســرحية من تأليف هشام يوســف، وإخراج حسين العويناتي، 

ويشارك في بطولتها نخبة من الفنانين، منهم شيماء سبت، وعبدالله بهمن.

لعبــت الفنانة حنان مطاوع شــخصية الســيدة نفيســة في 
الفيلم القصير ضمن سلســلة “الرحلة”، التي يتم تقديمها 
أســبوعيًا بمعــدل فيلــم قصير يتناول ســيرة شــخصية 
إســالمية مؤثرة عبــر القنــاة الخاصة بالداعية اإلســالمي 
المنتــج عمــرو خالد. وشــارك فيه مجموعة مــن الفنانين 

منهم هبــة عبد الغنــي، فيما قام بــأداء التعليــق الصوتي 
لــه الفنان القدير عبــد الرحمن أبو زهرة. الجديــر ذكره أن حنان 

مطاوع تستمر بتصوير دورها في مسلسل “لمس اكتاف”.

لمس اكتافالمنصور يطمئن جمهورهعبدالمجيد بخير

الّلُهمَّ اْجَعلني فيِه 

ُمِحّبًا أِلْوليائَك، َوُمعاِديًا 

ِة  أِلْعداِئَك، ُمْسَتّنًا ِبُسنَّ

خاتِم أنبيائَك، يا عاصَم 

ٌقٌلوب النَّبّييَن.

ملك الوحوش Godzilla في البحرين
احتفاليــة كبيــرة لعــرض الفيلم الكبيــر برعايــة “البالد”

طارق البحار

برعاية اعالمية خاصة من البالد، اجتمع 
عشــاق الســينما من المهتمين والصحافة 
والسوشال ميديا والمدعوين في سينما 
موكتــا بالجفيــر وبدعــوة مــن شــركة دلة 
)البحريــن كوميــك كون(، لمشــاهدة فيلم 
الوحش األســطوري “غودزيال” بنســخته 
الجديدة من الخيال العلمي والمغامرات 
تحت عنــوان “غودزيال: ملــك الوحوش” 
 Godzilla: King of the Monsters او 
وسط اجواء حماسية من خالل التنظيم 
الرائــع والحضــور الكبير للفيلــم المرتقب 
في جــزءه الجديد وفيه شــاهدنا تجمعا 
كبيــرا لعــدة وحــوش عمالقــة باإلضافــة 
إلى غودزيال على عكس األفالم السابقة 
التي انفرد فيها الديناصور الضخم، وهو 
من انتاج وارنر بروس وشــوتينغ ســتارز 
وتــدور حــول تــدور قصــة الفيلــم حــول 
الجهــود البطوليــة التــي تبذلهــا الوكالــة 

“مونــارك”  الكريبتوزولوجّيــة 
الســرية  الجمعيــات  إحــدى 
ويقــدم  بالحيوانــات  المعنيــة 
الفيلــم وســط مؤثــرات مرئيــة 
وتقنيــات  عاليــة،  وســمعية 
تواكــب التطــور التكنولوجــي 
الهائــل الذي حدث فــي العالم 
منــذ صناعــة آخــر جــزء مــن 

الفيلم.
تــروي  التفاصيــل  وفــي 
 Godzilla: King of قصــة 
الجهــود   the Monsters
تبذلهــا  التــي  البطوليــة 
المعنيــة  “مونــارك”  وكالــة 

أعضاؤهــا  يواجــه  حيــث  بالحيوانــات، 
مجموعــة مــن المخلوقــات الضخمــة، بما 
في ذلك غودزيال الجبار، والتي تصطدم 
مــع العديــد مــن األشــخاص فــي محاولة 
مــن  والتخلــص  األرض  علــى  للســيطرة 
أحــداث  وتتواصــل  البشــري.  الجنــس 
الفيلــم الجديــد مــن حيــث انتهــى الجزء 
الســابق، وتشــهد عودة الوحش غودزيال 
مرة أخرى للحياة بعد تدميره فى الجزء 
كل  يجــوب  حيــث  الفيلــم،  مــن  األخيــر 
مــكان ويكتســح كل شــيء فــي طريقــه 
ليهــدد المخلوقات العمالقة األخرى التي 
تهــدد وجــود الحيــاة علــى األرض وتضع 
البشــرية أمــام مصيــر مجهــول. وبعكــس 
األجزاء الســابقة من السلسلة التي تدور 
قصصهــا بعــد اســتيقاظ الوحش الكاســر 
مــن ســبات عميــق ليهدد األرض والبشــر، 
فــإن الجــزء الجديــد سيشــهد الكثير من 
األحــداث المختلفــة بعــد دفــاع غودزيــال 
عن كوكب األرض بعدما اكتســب قدرات 
خارقة منها إطالق اشعة قاتلة من فمه.

ويلعــب دور البطولة فــي الفيلم النجوم: 
برادلــي ويتفــورد وميلــي بوبــي بــراون، 
ويشــارك فــي التمثيــل كل مــن النجــوم: 
كايــل  هوكينــز،  ســالي  فارميغــا،  فيــرا 
حيــن  فــي  دانــس،  وتشــارلز  تشــاندلر، 
يخرج النســخة الثالثــة من الفيلم مايكل 

دوغيرتي.

تاريخ غودزيال 

رمــز  الــى  ذاك  مــذ  الكائــن  هــذا  تحــول 
لليابان المسالمة: فمن خالل خروجه من 
الميــاه، اعاد الوحش معه احياء ذكريات 
كارثتــي  عــن  االعمــاق  فــي  مدفونــة 
هيروشيما وناغازاكي قبل تسع سنوات.
وظهــر غودزيــال 30 مــرة علــى الشاشــة 
الكبيرة ضمن إنتاجات يابانية، وسيكون 
“ملــك الوحــوش” ثالث فيلم لغودزيال تم 
صنعــه مــن قبــل اســتوديوهات أميركية 
اللتيــن  و2014   1998 نســختي  بعــد 

تحمالن نفس االسم.
المخيلــة  ابتكرتــه  الــذي  الكائــن  وهــذا 
اليابانية، المعروف عالميا اليوم باســم 

غودزيــال كان يطلــق عليــه فــي البدايــة 
تســمية “غوجيرا” التي تجمع بين كلمتي 
غوريــال وكوجيــرا التــي تعنــي باليابانية 

الحوت.
وفــي مخيلــة يابانييــن كثيريــن تــم ربط 
الوحشــية  بالنتيجــة  ســريعا  غودزيــال 
للتجــارب النوويــة االميركيــة في جزيرة 
بيكيني في خمســينيات القــرن الماضي. 
واصابــت االشــعاعات النوويــة 23 بحارا 

في سفينة صيد يابانية قتل قائدها.
وكان أول ظهور للزاحف األسطوري عام 
1954 فــي فيلــم اســتخدم لتصوير قصة 
الرعــب بعــد ســنوات قليلــة علــى الكارثة 
التــي هــزت ارجــاء اليابــان فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة اثــر هجوم نووي شــنته 
بــالد  وفــي  ضدهــا،  المتحــدة  الواليــات 
كانــت تحــاول حينهــا بصعوبــة الخــروج 
من الكارثة وحيث لم يكن التلفزيون قد 
غــزا المنــازل، حقق الفيلــم نجاحًا منقطع 
النظير في تلك الفترة حيث جذب قرابة 
10 ماليين مشاهد الى الصاالت.
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 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 39337733 الجفير

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة 38815000 

 مجلس جمعة بن عبداهلل الرميحي 33325559 جو

 مجلس جميل الغناة 36685000 توبلي

 مجلس المرحوم حسن حيدر درويش 39678000 القضيبية

 مجلس الشيخ رضي الفردان 39193459 جدحفص

 مجلس علي الصايغ 33705887 الجنبية 

 مجلس المرحوم محمد علي الغسرة 36733988 بني جمرة

 مجلس الحاج االستاذ منصور بن ابراهيم آل عصفور 39666990 الدراز

 مجلس الحاج علي سلمان علي العصفور 39884662 الشاخورة

 مجلس ابناء المرحوم عيسى االسود 39455334 كرانة

 مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل 39660066 ابوصيبع 

 مجلس محمد صالح الدين وأخوانه 39409800 مقابه 

 مجلس عائلة الحواج 16160000 باربار 

 مجلس عائلة الغناه 36658000 بوغزال 

 مجلس المحافظة الشمالية 17796038 الجنبية 

 ديوانية صالح الشعباني 39690777 جد الحاج 

 مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

 مجلس الحاج جعفر محمد آل ضيف 39466688 دمستان

 مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو

 مجلس السيد أحمد بن محمد الزياني 39403009 المحرق

 مجلس منصور حسن بن رجب 36833358 الماحوز

 مجلس الشيخ جاسم المؤمن وإخوانه 39400944 النعيم 

 مجلس عائلة السّواد 39638884 سترة

 مجلس علي جعفر العرادي 39460876 عراد 

 مجلس عبدالعزيز السيد 39751221 عراد 

 مجلس علي عبدالعزيز العليوي 39666917 البسيتين 

 مجلس الحاج مجيد طاهر رضي 39665550 باربار 

 مجلس الحاج حبيب محمد كاظم 36655886 بوري

 مجلس الحاج محسن علي سبت 39641400 الشاخورة

 مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

 مجلس عبدالجليل سلمان خميس 39455898 عالي 

 مجلس المرحوم الحاج حسين علي العريبي 39442258 بوري 

 مجلس عبداهلل أحمد يوسف 39455481 بوري 

 مجلس حجي محمد حسن 39659130 بوري 

 مجلس فؤاد الكعبي 39621010 مدينة حمد

 مجلس الدكتور أحمد جاسم جمال 39660036 مدينة حمد

 مجلس الحاج علي الطويل 39666491 جدحفص 

 مجلس أبناء المرحوم محمد بن غانم السليطي 36840000 الرفاع الشرقي

 مجلس عبداهلل محمد القعود 39633622 الرفاع الشرقي

مجلس محمد الحوسني 39696004 الرفاع الشرقي 

 مجلس الشيخ يوسف الصديقي 39696604 الزالق 

 مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997 مدينة عيسى

من أشهر مظاهر الموروث الشعبي في رمضان هي “ الفرسية” والتي دائما ما 
نراها في مناسبة القرقاعون ومناسبة الوداع، والفريسة عبارة عن صندوق 
خشــبي يشــبه الحصــان مزين باألقمشــة الملونة والراس يغطــى بالمخمل أو 
باي نوع من القماش واألهم هو كثرة األلوان واألكسسوارات في الفريسة.

 يدخــل الرجــل في الفريســة ويقوم 
الدفــوف  بمصاحبــة  بحــركات 
كانــت  الســابق  وفــي  واألهازيــج، 
الفرق الشــعبية تحرص على إدخال 
ونعنــي  أغانيهــا،  كل  فــي  الفريســة 

طبعا بالفرق الشــعبية المنتشــرة في 
اليــوم  أمــا  البحريــن،  كافــة مناطــق 
ومــع التطــور وتغير الحيــاة أصبحنا 
فــي مناســبات  إال  الفريســة  نــرى  ال 

معينة مثل شهر رمضان.

الفريسة.. موروث شعبي في رمضان



يســتمتع كثيــرون بشــرب مشــروبات الطاقة، غيــر مدركين األضــرار الناجمة 
عنهــا، والتــي قــد تــؤدي إلى الوفــاة أحيانــًا. ما دفع منظمــة الصّحــة العالمية 
العام الماضي إلى الدعوة للتقيد بإجراءات بيع مشروبات الطاقة لألطفال.

أنَّ “مشــروبات الطاقــة تحتــوي علــى كميــة كبيرة مــن الكافييــن، على الرغم 
مــن تركيــز النــاس على مــادة الـــ Taurine وهي نوع من األحمــاض األمينية. 
ويظنُّ مستهلكو هذه المشروبات أنَّها تعطي الجسم الطاقة، غير مدركين أنَّ 
ة الشــعور بهذه الطاقــة قصيرة، لينتابهم الحقًا التعــب بعد اندثار مفعول  مــدَّ
المشروب، ما يؤثر في الصائم ويجعله غير مرتاح، ومن أبرز العوارض التي 

تصيبه:
- العصبية

- الشعور بانزعاج مستمّر
- فقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي

- الشعور بسرعة في دّقات القلب
- ارتفاع ضغط الدم”

ما من توصيات معينة متعلقة بمشروبات الطاقة، بل ننصح من يحب شربها 
أن يتناولها بين حيٍن وآخر وليس بشــكل دائم، مع ضرورة االنتباه إلى عدم 
شــرب كميــة تتخطــى مقــدار الكوبين في اليــوم الواحــد، أنَّ الخطورة تكمن 
فــي تنــاول األطفال هذه المشــروبات، إذ تحتوي على كميــة كافيين مرتفعة 
مــا يضــر بصحــة هؤالء األطفــال. وكانــت األكاديمية األميركيــة لألطفال قد 
ــوا  أشــارت إلــى أنَّ “األوالد فــي ســنِّ النمــو أو المراهقــة، ال يجــب أن تتخطَّ
كميــة الكافييــن التــي يشــربونها ال 100 ملــغ فــي اليــوم الواحــد، فــي وقــٍت 
تحوي مشــروبات الطاقة 600 إلى 800 ملغ من الكافيين. وتمنع األكاديمية 
األميركيــة األطفــال األصغــر ســنًا مــن تناولهــا. إلــى ذلــك، تحــوي مشــروبات 
الطاقــة علــى كميــة كبيــرة من الســّكر، لــذا، ننصــح مرضى الســكري ومرضى 
الضغــط والقلــب باالبتعــاد عنهــا ألنهــا تســاهم فــي ارتفــاع الضغــط، وتجعل 

نبضات القلب سريعة”.
أشــارت دراســة فرنســية عرضــت فــي مؤتمــر الجمعيــة األوروبيــة ألمــراض 
القلــب في 2014، إلى أّن “مشــروبات الطاقة تســّبب أمــراض القلب كالذبحة 
القلبيــة، وعــدم انتظــام ضربــات القلــب، والمــوت المفاجــئ بســبب احتوائها 
علــى الكافييــن. كما أنها تحوي منبهات قوية تؤّدي إلى انبعاث كميات هائلة 
مــن الكالســيوم داخل خاليا القلب، مــا يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب 

ويؤّثر في قدرته على استخدام األوكسيجين”.

tariq_albahhar

بعــد غيــاب عــن المســرح امتــد 15 عامــا يعــود 
رشــيد  مصطفــى  القديــر  والمخــرج  الفنــان 
ســبع  “جنــون  مســرحية  فــي  ممثــال  للمشــاركة 
نجــوم” من تأليف جمال الصقر وإخراج أســحق 
فــي  اشــتغل  نعــرف  وكمــا  مصطفــى  عبــدهللا. 
اإلمــارات ســنوات طويلة وكان لــه دور مهم في 
تنشــيط الحركــة الفنيــة، مثلمــا كان نجمــا فــي 

البحرين وقدم أعماال حققت نجاحا كبيرا.
“البــالد” انتهــزت فرصــة وجــوده فــي البحريــن 

وسجلت معه هذا الحوار.

بعد غياب  «
طويل عن 
المسرح.. 

حدثنا عن عودتك 
واشتراكك في 

مسرحية “جنون 
سبع نجوم”؟

عودتي إلى المســرح لم تكن على البال أبدا ولم 
يكن مخطط لها من األساس، فكما تعرف طوال 
الفتــرة الماضيــة كنــت فــي اإلمــارات اشــتغل “ 
دراما” حيث أمضيت سنوات في إخراج الكثير 
مــن المسلســالت، وأخرهــا مسلســل “ جديمــك 
تــم  الصقــر والــذي  تأليــف جمــال  نديمــك” مــن 
تصويــره فــي البحريــن مؤخرا، وبينمــا كنت هنا 
فــي البحريــن وتحديــدا قبــل أيــام عــرض علــي 
األخــوة جمــال الصقــر وعبــدهللا جميــل واحمــد 
جديــد  مســرحي  عمــل  فــي  المشــاركة  جاســم 
ســيعرض فــي العيــد، فرحبت بالفكرة وباشــرت 

عمل البروفات. 

هل وجدت صعوبة في عودتك؟ «

لــم أقــف علــى خشــبة المســرح لمــدة 15 عامــا، 
ولكــن كمــا ذكرت لــك ان حب المســرح متجذر 
فينــي من األســاس ولهــذا مــن الطبيعي 
ان أتأقلــم ســريعا فــي أي عمل، 
ســبع  جنــون   “ ومســرحية 
كوميــدي  عمــل  نجــوم” 
أميــل  وأنــا  جماهيــري 
األعمــال  إلــي  بطبعــي 
وســبق  الكوميديــة 
الكثيــر  قدمــت  وان 
فــي  ســواء  منهــا 
التلفزيــون،  أو  المســرح 
وبعــد ذلــك نفتــح األبــواب 
األعمــال  تقديــم  إلــى 
التجريبيــة والجــادة متــى 

ما حصلنا على العروض، ولكن األهم هو العودة 
إلى المسرح.

بينما كنت في اإلمارات..هل كنت تتابع  «
األعمال الدرامية والمسرحية البحرينية؟

نعــم، كنــت أتابــع مــا يــدور فــي الســاحة ولكــن 
ليس بصورة شــاملة لعدة اعتبارات منها الســفر 
مــن  وغيرهــا  دراميــة  أعمــال  فــي  وانشــغالي 
االلتزامــات، وكنت احــرص على االلتقاء وزيارة 
أي فريــق عمل بحريني يصــل اإلمارات لتصوير 
عمــل درامــي أو أي عمــل فنــي مهمــا كان صغيرا 
أو كبيرا. أما بالنســبة للنشاط المسرحي ودعني 
أقولهــا صراحــة، حركــة المســرح فــي البحريــن 
ســابقا كانــت مختلفــة جــدا عــن اليوم، المســرح 
فــي ذلك الوقت كان شــعلة من النشــاط والدعم 
موجود وإقبال الفنانين أنفســهم كان بال حدود، 
عكس مســرح اليوم الذي يعاني من اإلحباطات 
والتراجع وكلنا أمل في عودة المسرح البحريني 
إلى ســابق عهده وتالشى تلك اإلحباطات وهذا 

لن يحدث إال بتكاتف الجميع وبالتعاون. 

افهم من كالمك ان جيل المسرح اليوم  «
يختلف عن جيل األمس؟

بــكل تأكيــد يختلــف، جيــل األمــس كان يعشــق 
المســرح بــال أي مقابــل ويعمــل بصــورة ال يمكن 
تخيلهــا ابــدأ، كنــا نشــتغل مســرح دون التفكيــر 
فــي المــال أو الشــهرة وحــب الظهــور، بــل كنــا 
نعمــل بدافــع حبنــا للخشــبة والمســرح فقــط ال 
غيــر، أمــا جيل اليــوم فالجميع يشــتغل من اجل 
المــال والشــهرة “ وهــذا حقهــم طبعا” وهنــا ربما 
يكمــن الفــرق بيننــا وبينهــم، واعنــي روح العمــل 

والتضحية. 

وهذا يقودني إلى سؤال آخر.. هل  «
بإمكان الجيل الحالي تقديم مسرح 

متميز وراق؟ 

مســرح  تقديــم  الحالــي  الجيــل  بإمــكان  اجــل، 
جميل ورائع، فال ننسى أن هذا الجيل له ثقافته 
وطبيعتــه وعالمــه الجديــد الــذي ربمــا يخدمــه 
فــي عــدة أمــور، فقــد أصبــح مطلعــا علــى العالم 

بأســره وبكبســة زر يمكنه مشاهدة كل التجارب 
المســرحية مــن الشــرق والغــرب، وهــذا لــم يكن 
متوفــر لنــا. ولكــن أعــود إلــى أهــم نقطــة وهــي 

ضرورة وجود الروح العاشقة للمسرح نفسه.

ألم تشتق إلى األعمال التراثية التي  «
أبدعت فيها البحرين في وقت من 

األوقات؟ 

مشــتاق إليهــا على مد الكــون والبصر، والبحرين 
أعطت الخليج والعالم العربي الكثير من األعمال 
التراثية المتميزة واشــتهرنا بتقديم المسلسالت 
التراثية التي فرضت نفسها وبقوة على الساحة 
الفنيــة الخليجيــة، وبالرغــم مــن “ توقفنــا” عــن 
أن  إال  الخالــدة  المسلســالت  تلــك  مثــل  تقديــم 
الطاقــات مــا زالــت موجــودة والــروح البحرينية 
التي أبدعتها ما زالت ترفرف وتحلق في ســماء 
الكــون، وكأن األعمــال التراثيــة ملتصقــة بهويــة 
الفنان البحريني وعنوانه أينما يذهب، فأي فنان 
بحرينــي تجده يبدع في التراث، ســواء مخرجا 

أو ممثال أو كاتبا أو مصورا.

ظاهرة تقلقك؟ «

الفنيــة  والمواهــب  بالطاقــات  االهتمــام  عــدم 
ســتموت  االهتمــام  دون  فمــن  البحريــن.  فــي 
المهــم  ومــن  وتــزول،  وتختفــي  اإلبــداع  بــذرة 
الن  األعمــال،  فــي  االســتمرارية  وجــود  أيضــا 
باالســتمرارية تبــرز اســم الوطــن وتصنــع النجم 

مثل أي نشاط آخر.

مسلسل “آخر الرجال”في “بحر الكايات”

“البالد” تحاور مصطفى رشيد

مســـرحنا يعانـــي اإلحبـــاط وتفوقنـــا فـــي الدرامـــا التراثيـــة

رشيد: تقلقني ظاهرة عدم االهتمام بالمواهب الفنية

علي حسين

 أسامة الماجد

صحتك مع الصوم

مــع حلــول شــهر رمضــان المبارك، ومــن المتعارف في هذا الشــهر الكريــم أن تكثر األعمال 
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب مــا تكــون بعيــدة عــن 
أخــرى عديــدة،  أدوارا  إذ يجســدون  الحقيقيــة،  شــخصياتهم 
وفــي العــادة تــدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت عــن حياتهم 
“مســافات  اســتطلعت  أيامهــم،  يقضــون  وكيــف  الطبيعيــة 
البــاد“ مــع بعض الفنانيــن البحرينييــن والخليجيين للتعرف 
علــى حياتهــم اليوميــة في شــهر رمضان الكريــم وعن كيفية 
قضــاء الشــهر الكريم ومــا طقوســهم الخاصة التــي يتبعونها 
خــال الشــهر الفضيــل ومــا البرامــج المفضلة لهــم بعيدا 
عن أجواء العمل والروتين باقي أشــهر الســنة، وهل 
كانــت جديــدة أم أنهــا أتــت تواصا لعــادات قديمة 
تأصلت في وجدانهم واســتمروا فــي تأديتها على 

مّر السنوات الماضية. 

يعبــر الفنــان الكويتــي الشــاب خالــد بوصخر 
عــن عــن ذلــك بقولــه: أبــارك لكم حلول شــهر 
رمضــان وكل عــام وانتــم بخيــر وإعــادة هللا 
علينــا بالخيــر وبالبركات، شــهر رمضان مميز 
بأجوائــه الرائعــة التــي عــادة مــا نحــرم منهــا 
لألســف الشــديد بســبب انشــغالنا بالتحضيــر 

للمســرح فــي رمضان اســتعداًدا للعيــد ولكن 
بالطبــع ذلــك ال يلهينــا عــن تخصيــص بعــض 
الوقــت للعبــادة قــراءة القــرآن كــون رمضان 
فرصــة للتقــرب مــن هللا، هــذا العــام اقضــي 
عــن  بعيــدًا  البحريــن  مملكــة  فــي  رمضــان 
عائلتــي ولكن من الجميل أن تكون الظروف 
ســببًا في اجتماعنــا مع الفنانيــن واألصدقاء 
فــي البحريــن للمشــاركة فــي عمــل مســرحي 

خــالل  مــن  الجمهــور  علــى  نطــل  إذ  للعيــد، 
مســرحية “عنتــر مــو ابــن شــداد” مــن تأليفي 
وإخراجي وإشراف عبدهللا الصران وتمثيل 
الصايــغ  أميــن  منهــم  الفنانيــن  مــن  نخبــة 
وعبــدهللا بهمن واحمد مجلي ومنيرة محمد 
وسعود الشويعي ومحمد الطاحون والمذيع 
عمــاد عبــدهللا والعديــد مــن الوجــوه الشــابة 

على خشبة مسرح الجامعة الخليجية.

الفنان الكويتي الشاب خالد بوصخر

مطبخ
مع الشيف

 فجر المنصوري

كوكيز مع حبيبات الشوكوالته
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مشروب الطاقة

المكونات
  كوب زبدة

  بيضة

 1 كوب طحين المطاحن جميع االستعماالت

  ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

 رشة ملح

  كوب حبيبات الشكوالتة 

  كوب سكر أسمر

  كوب سكر أبيض

  ملعقة طعام من مستخلص الفانيال

الخطوات
  سخني الفرن على درجة حرارة 375.

  اخلطي الزبدة مع البيض في إناء كبير ثم 

أضيفي المكونات الجافة واخلطي باليد. 

  باستخدام الملعقة اغرفي حجم الكوكيز 

المطلوب وضعيه في صينية فرن غير ممسوحة 

بالزبدة.

  اخبزي لمدة 9 إلى 11 دقيقة أو إلى أن تحصلي 

على اللون البني الذهبي.

 ضعيه على حامل شبكي حتى يبرد ثم قدميه.
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إقبال متزايد على الحلويات والفواكه المجففة في 
العاصمة اليمنية صنعاء، قبل احتفاالت عيد الفطر 

السعيد )أ ف ب(

فــي إنجــاز طبــي غيــر مســبوق يحققــه مستشــفى حكومي علــى مســتوى مملكة 
البحريــن، نجــح فريــق طبي من قســم األطفال بمستشــفى الملك حمــد الجامعي 
بإشراف البروفيسور مارتن كوربالي استشاري جراحة األطفال بالمستشفى، في 
إجــراء عمليــة جراحيــة نوعية معقدة تم خاللها فصل توأمين ســياميين بنجاح. 
وأجــرى العمليــة فريــق يضــم 12 جراًحــا واختصاصــي تخديــر، وذلم بمستشــفى 

موهيمبلي الوطني في مدينة دار السالم بجمهورية تنزانيا االتحادية.
 واســتغرقت العمليى نحو 5 ســاعات، إذ كان التوأمان ملتصقين بمنطقتي أسفل 

الصدر والبطن وتقاسما الكبد مع وجود قناتين صفراوين منفصلتين من الكبد.
 وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي البروفيسور مارتن كوربالي أن العملية 
تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ تنزانيــا، حيــث أجريت عمليــة من هــذا النوع 

مسبًقا ولم تتكلل بالنجاح.
 يذكــر أن هــذه العمليــة أجريت كجزء من االتفاقية التي وقعها مستشــفى الملك 
حمد الجامعي مع جمعية تشــايلد اليف الخيرية االيرلندية والتي تتكفل بتوفير 

الرعاية الصحية لألطفال في تنزانيا وفيتنام منذ العام 2012.

فريق طبي بحريني ينجح في 
فصل توأمين سياميين

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن مستشــفى  األميركيــون  األطبــاء  أفــاد 
ســان  مدينــة  فــي  بيــرش”  مــاري  “شــارب 
دييغــو بأنهــم تمكنوا من إبقــاء طفلة ولدت 
بــوزن تفاحــة كبيــرة، 245 غراًمــا، علــى قيد 
الحيــاة. ويمكــن اعتبار تلك الطفلة، حســب 
القائمــة الرســمية التــي أعدتهــا جامعــة أيوا 
األميركيــة، أصغــر مولود فــي العالم. وقالت 
الطفلــة  إن  الروســية  “نوفوســتي”  وكالــة 

ولدت في ديسمبر 2018 في األسبوع الـ23 
للحمــل بســبب مضاعفــات أدت إلــى الوالدة 
المبكــرة. فقد أثبت األطباء أن وزن الجنين 
فقــرروا  خطــر،  فــي  األم  وحيــاة  يــزداد،  ال 

إجراء الوالدة قبل األوان.
 ومــا زالــت الطفلــة تحــت الرعايــة المركــزة 
على مدى 5 أشــهر. أما اآلن فإنها في صحة 

جيدة.

والدة أصغر رضيعة في العالم بوزن تفاحة السنة الحادية عشرة - العدد 3881 

الجمعة
31 مايو 2019 

26 رمضان 1440

بدور المالكي

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بمزيد من الحزن واألسى 

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وأسرة دار 

بصادق العزاء والمواساة إلى األسرة الصحافية بمملكة البحرين 
في وفاة الزميل األستاذ

لطفــــي نصــــــر
نائب مدير تحرير صحيفة “أخبار الخليج”

لقد كان رحمه اهلل أحد األعمدة الصحافية بمملكة البحرين، ومدافعا شرسا عن قضايا الحق والعدل الوطنية، وكان دائما يصطف بجانب 
المواطن في أطروحاته عبر أعمدته أو من خالل تغطياته في الزميلة “أخبار الخليج”. 

لقد كان الزميل رحمه اهلل مدرسة صحافية، ومرجعا لزمالء المهنة كافة، وشكلت وفاته فجيعة لكل األسرة الصحافية البحرينية.

نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد فقيد الصحافة البحرينية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 
وأحباءه الصبر والسلوان.

albiladpress.com
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