
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  شــؤون  قالــت 
التابعــة لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
النائــب  أثــاره  إن  العمرانــي  والتخطيــط 
أحمد الدمســتاني، عبر “البــاد”، بخصوص 
الوضــع في حظائر الهملــة معلومات بعيدة 
عن الواقع، وتتسبب في إثارة الرأي العام.

وقالت إن الصور التي زود النائب الصحيفة بها 

قديمــة، تســبق اإلجــراءات المتخــذة، فالوضــع 
فــي حظائــر الهملــة حاليــا يختلــف تمامــا عــن 

الصور التي استند إليها.
وفنــد الدمســتاني رد وصور الــوزارة بمجموعة 
صــور من منطقة الحظائر بالهملة التقطها أمس 
تشير الستمرار مشكلة تدهور مستوى النظافة.

وقــال إن رد الــوزارة علــى مــا نشــرته صحيفــة 
ملــيء  لســانه  علــى  موضــوع  مــن  “البــاد” 

بالمعلومات الكاذبة والصور الخادعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

أكد عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة موقف مملكة البحرين 
الســودان  لجمهوريــة  والداعــم  الثابــت 
الشــقيقة فــي كل األحــوال، ووقوفهــا التــام 
إلــى جانبهــا فــي هــذه المرحلــة المهمــة مــن 

والتطــورات  الظــروف  ظــل  وفــي  تاريخهــا 
التــي تمــر بهــا في الوقــت الراهــن، وتأييدها 
واســتقرارها،  أمنهــا  فيــه  مــا  لــكل  المطلــق 
ويضمن التوافق والوحدة بين أبناء الشعب 
فــي  تطلعاتهــم  ويلبــي  الشــقيق  الســوداني 

التقدم والرخاء.

وكان جالــة الملــك قد اجتمع أمــس بمدينة 
مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
العســكري  المجلــس  رئيــس  مــع  الشــقيقة 
االنتقالــي فــي جمهورية الســودان الشــقيقة 
أخيــه الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح البرهان 

عبدالرحمن البرهان.

لجمهوريــة  المهــم  الــدور  جالتــه  وثمــن 
السودان الشقيقة في التحالف العربي لدعم 
الشــرعية في اليمــن بقيادة المملكــة العربية 
الســعودية وما يتســم به الجيش الســوداني 
من بســالة شــديدة وكفاءة عاليــة في تنفيذ 

المهام المنوطة به.

الطاعن صديق المطعون... والجرح طوله 15 سم... و “ببجي” مفسدة للعقول

الدمســتاني يفند تكذيب “الثــروة الحيوانية” بصور جديدة

بوعنق يروي لـ “^” تفاصيل جريمة قاللي

ا شارع الحظائر... نظيف رسمّيا وقذر برلمانيًّ

روى النائــب خالــد بوعنــق لـــ “البــاد” جانبا 
مــن حيثيات واقعة الطعن بمنطقة قالي، 
والتــي انتشــر فيديــو عنهــا بشــكل واســع 
بوسائل التواصل االجتماعي فجر السبت. 

صديقــان  والمطعــون  الطاعــن  إن  وقــال 
مقربان، وهما العشرينات من العمر.

 وأضــاف أن المطعــون بخيــر وللــه الحمد، 
وهــو تحــت الماحظــة حاليــا بمستشــفى 
الملــك حمــد الجامعــي.  وذكــر أن الطاعــن 
أحــدث جرحــا ســطحيا بجســم المطعــون 

بســكين، طولــه قرابــة 15 ســنتيمترا، ولــم 
يكن عميقا.

 وطالــب الجهــات المعنيــة بضــرورة العمل 
الجــاد؛ لحظــر بعــض األلعــاب اإللكترونيــة 
لعقــول  والمفســدة  الســلبي،  التأثيــر  ذات 

الشباب وفي مقدمتها “ببجي”.

دبي - العربية.نت

أمــس  الفلســطينية،  الرئاســة  اعتبــرت 
العربيــة  القمتيــن  قــرارات  أن  الســبت، 
مكــة  فــي  عقدتــا  اللتيــن  واإلســامية 
اليوميــن  فــي  الســعودية  فــي  المكرمــة 
الماضييــن “انتصار للموقف الفلســطيني 

ورسالة واضحة لإلدارة األميركية”.
وقــال الناطــق باســم الرئاســة نبيــل أبــو 
ردينة، في تصريح نشــرته وكالة األنباء 
الفلســطينية الرســمية )وفــا(، إن قرارات 
للموقــف  انتصــارا  “شــكلتا  مكــة  قمتــي 
الفلســطيني الثابــت والواضــح في وجه 
الراميــة  والمحــاوالت  المؤامــرات  كل 

لتصفية قضيتنا الوطنية”.
وأضــاف أبــو ردينــة أن “تبنــي األمتيــن 
للموقــف  واإلســامية  العربيــة 
شــديدة  رســالة  وجــه  الفلســطيني، 

الوضــوح لــإلدارة األميركية وإلســرائيل 
الســام  لتحقيــق  الوحيــد  الطريــق  أن 
الشــامل والعادل، هــو عبر تنفيذ قرارات 
الشــرعية الدوليــة، ورفــض أي صفقــة ال 
تنســجم مع الحقوق المشــروعة للشعب 
المســتقلة  دولتــه  بإقامــة  الفلســطيني 
وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود 

العام 1967”.
الشــعب  حقــوق  أن  علــى  وشــدد 
مقدمتهــا  وفــي  وثوابتــه،  الفلســطيني 
أو  للبيــع  “ليســت  بمقدســاتها  القــدس 
الفلســطيني  والشــعب  المســاومة، 
التحديــات  حجــم  كان  مهمــا  ســينتصر 

والصعاب التي يواجهها”.

الرئاسة الفلسطينية: قرارات 
قمم مكة انتصار لقضيتنا

دعم مطلق ألمن واستقرار السودان
العاهل: نقدر دور الخرطوم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

جاللة الملك مجتمعا مع رئيس المجلس العسكري االنتقالي في جمهورية السودان الشقيقة

12 قتيــــــاًل بإطـــالق نــــار “عشوائـــي” فــــي فرجينيــــا
قالت الشرطة، أمس، إن المسلح  «

الذي قتل 12 شخصا في مبنى 
لإلدارة المحلية بمدينة فرجينيا 

بيتش األميركية قبل أن يلقى 
حتفه في تبادل إطالق النار مع 

قوات األمن مهندس ساخط بإدارة 
المدينة وزميل معظم الضحايا.
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تقرير دولي: الحوثيون ارتكبوا فظائع بحجور
 انتهاكات 
جسيمة 
لحقوق 

اإلنسان في 
منطقة حجور 

بمحافظة 
حجة شمال 
غربي اليمن 

)أرشيفية(

دبي - العربية.نت
المنامة - بنك اإلبداع

ارتــكاب  عــن  أمــس،  دوليــة،  حقوقيــة  منظمــة  كشــفت 
ميليشــيات الحوثــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان 
فــي منطقة حجــور بمحافظة حجة، شــمال غربــي اليمن، 

في األشهر الماضية.
التــي تتخــذ مــن هولنــدا  وقالــت منظمــة رايتــس رادار، 
مقــرًا لهــا، في تقرير لها، إن االنتهاكات ترقى إلى مســتوى 
جرائــم حــرب، كما تكشــف المأســاة اإلنســانية التــي تدور 
هنــاك بعيدًا عن أنظار العالم. كما أوضحت أن االنقابيين 
ارتكبوا مئات االنتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور 

خال الربع األول من العام الحالي.
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صــرف بنــك اإلبــداع 198 قرضــا 
رمضــان  شــهر  قــروض  مــن 
بإجمالــي مبالغ قاربــت 136 ألف 
دينــار، مــن إجمالــي 318 قرضــا 
مختلفــا قيمتهــا 309 آالف دينار 
صرفــت منــذ بدايــة مايــو حتــى 
البنــك  عــروض  إطــار  فــي  اآلن، 
المرتبطــة بالشــهر الفضيــل التي 
يونيــو   3 غــدا  حتــى  ستســتمر 

.2019

“اإلبداع”: 198 قرضا لرمضان بـ 136 ألف دينار

)10( خالد الغزاوي)14(

مكة المكرمة - بنا

)04(
)14(

راشد الغائب

)08(

)20(

التصدي لحسابات التحريض واجب وطني
أكد المدير العام لإلدارة العامة  «

لمكافحة الفساد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني أن التصدي 

لحسابات التواصل االجتماعي 
المثيرة للفتنة والتحريض والتي 
تهدد النسيج االجتماعي والسلم 

األهلي، يعد واجبا وطنيا.
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محرر الشؤون المحلية
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اجتمــع عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أمس بمدينة 
مكــة المكرمــة بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة مع  رئيس المجلس العســكري 
االنتقالــي فــي جمهوريــة الســودان الشــقيقة أخيــه الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح 

البرهان عبدالرحمن البرهان.

وخــالل االجتمــاع، أعــرب عاهــل البالد عن 
اعتــزاز مملكة البحريــن بالعالقات األخوية 
التاريخية الراســخة مع جمهورية السودان 
وفــي  المســتويات  جميــع  علــى  الشــقيقة 
مختلــف األصعــدة، وحرصهــا الدائــم علــى 
المضــي بهذه العالقــات آلفاق أرحب تدعم 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكــد عاهــل البــالد موقف مملكــة البحرين 
الســودان  لجمهوريــة  والداعــم  الثابــت 
الشــقيقة فــي كل األحــوال، ووقوفهــا التام 
إلــى جانبهــا فــي هــذه المرحلــة المهمــة من 
تاريخهــا وفــي ظــل الظــروف والتطــورات 
التــي تمــر بها في الوقت الراهــن، وتأييدها 
لــكل مــا فيــه أمنهــا واســتقرارها،  المطلــق 
أبنــاء  بيــن  والوحــدة  التوافــق  ويضمــن 
الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاتهم 

في التقدم والرخاء.

لجمهوريــة  المهــم  الــدور  جاللتــه  وثمــن 
العربــي  التحالــف  فــي  الشــقيقة  الســودان 
لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة المملكة 
العربيــة الســعودية ومــا يتســم بــه الجيش 
الســوداني من بسالة شديدة وكفاءة عالية 
فــي تنفيــذ المهــام المنوطــة بــه ومــن أجــل 
تحقيــق األهداف الخيرة التي يســعى إليها 
التحالــف بترســيخ األمن والســلم في كافة 

أنحاء الجمهورية اليمنية.
ركــن  أول  الفريــق  أعــرب  جانبــه،  مــن 
تقديــره  عميــق  عــن  البرهــان  عبدالفتــاح 
البحريــن  ومملكــة  الملــك  جاللــة  لمواقــف 
الداعمــة على الــدوام لجمهورية الســودان، 
وتعكــس العالقــات األخويــة الوثيقــة بيــن 
متمنيــا  الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن 
لمملكة البحرين المزيد من الرقي واالزدهار 

في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد.

جاللة الملك مجتمعا مع رئيس المجلس العسكري االنتقالي في جمهورية السودان الشقيقة

مكة المكرمة - بنا

موقف البحرين ثابت وداعم للسودان في كل األحوال
العاهـــل: دعـــم األمـــن واالســـتقرار وكل مـــا يضمـــن التوافـــق والوحـــدة بيـــن أبنـــاء الشـــعب

هل فرع الزالق مفتوح ملدة ٢٤ ساعة يف رمضان؟

تابعونا عىل

٢٨سؤال 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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بوفيه مفتوح
مأكوالت عربية وعالمية وطبخ حي

الحلويات مع النيتروجين السائل
بوظة تركية

كوكتيالت وعصائر
منطقة لعب األطفال

تلوين الوجه
الطهاة الصغار

عرض النار والنيون

12:30PM to 4:30PM

1784 5000
alareenpalaceandspa alareenpalace

6661 1168
reservations@alareenpalace.com

 أيام احتفاالت
 عيد الفطر

المبارك

اقضي عيدًا ساحرًا في

خيمة القصر

د. ب.
عرض الفقاعات

فرقة الطرابيش

شادي يونس

المنامة - بنا

عــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيسى آل خليفة إلى أرض الوطن 
أمس قادًما من المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة بعد أن ترأس جاللته وفد مملكة 
البحريــن إلــى أعمــال القمتيــن الطارئتيــن 
لقــادة دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة والقمــة العربيــة والــدورة الرابعــة 
والتــي  اإلســالمي  القمــة  لمؤتمــر  عشــرة 

عقدت في مكة المكرمة.
وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللتــه لــدى 
وصولــه قاعدة الصخير الجوية ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكان صاحــب الجاللــة قــد غــادر المملكــة 
ورعايتــه  هللا  بحفــظ  الســعودية  العربيــة 
فــي وقــت ســابق أمــس مــن مطــار الملــك 

عبدالعزيز الدولي بجدة.
وبعــث جاللــة الملــك برقيــة شــكر وتقديــر 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  أخيــه  إلــى 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ملك 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة رعاه 

هللا، هذا نصها:

أخينــا العزيــز خــادم الحرميــن الشــريفين 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 

حفظه هللا ورعاه
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
يطيــب لنــا ونحن نغــادر مكــة المكرمة بعد 
لقــادة  الطارئتيــن  القمتيــن  أعمــال  انتهــاء 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الــدورة الرابعــة  والقمــة العربيــة، وأعمــال 
عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، أن نعبر لكم 
عن خالص شكرنا لما حظينا به من حفاوة 
االســتقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة، 
بالعالقــات  اعتزازنــا  عميــق  مؤكديــن 
األخويــة الراســخة التــي تربــط بيــن بلدينا 
وشعبينا الشقيقين على المستويات كافة.

مؤكديــن عميق تقديرنا لجهودكم الدؤوبة 
الرائــدة  وإســهاماتكم  الكبيــر  ودوركــم 
القومــي  األمــن  حمايــة  فــي  والمتواصلــة 
العربــي وتطويــر أطــر التعــاون اإلســالمي 
العربيــة  المصالــح  وتعزيــز  المشــترك 
اإلســالمية  األمــة  قضايــا  عــن  والدفــاع 
بمختلف المحافل الدولية، وترسيخ األمن 
أجمــع  والعالــم  المنطقــة  فــي  واالســتقرار 
ودعــم الجهــود التنمويــة علــى الســاحتين 
اإلقليميــة والدوليــة بمــا للمملكــة العربيــة 
الســعودية مــن مكانــة إســتراتيجية كبيرة 

ومــا لهــا ثقــل مهــم علــى مختلــف األصعدة 
والمستويات.

القمــم  لهــذه  الكريمــة  رعايتكــم  مثمنيــن 
العربــي  للعمــل  الحكيمــة  وقيادتكــم 
واإلســالمي فــي هذه المرحلــة المهمة، وما 
طرحتمــوه مــن رؤى كان لهــا أطيــب األثــر 
فــي نجــاح هــذه القمــم والتوصــل لنتائــج 
تلبــي تطلعــات دولنــا العربيــة واإلســالمية 
لدولنــا  واالزدهــار  التقــدم  مــن  مزيــد  فــي 

وشعوبنا.
يمتعكــم  أن  وجــل  عــز  المولــى  ســائلين 
بموفــور الصحة والعافية، وأن يســدد على 
علــى  يديــم  وأن  خطاكــم،  الخيــر  طريــق 
المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق 

االستقرار واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد 

 

ــي الــعــربــي ــوم ــق ــة األمــــن ال ــاي ــم ــن فـــي ح ــي ــرم ــح ــم كــبــيــر لـــخـــادم ال ــ دوركـ

العاهل: نعتز بالعالقات األخوية الراسخة مع السعودية

مكة المكرمة - بنا حضر عاهل البالد صاحب  «
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الليلة قبل 
الماضية مأدبة السحور التي أقامها عاهل المملكة 

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

بقصر الصفا بمكة المكرمة في ختام أعمال الدورة 

الرابعة عشرة للقمة اإلسالمية العادية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي؛ وذلك تكريما ألصحاب الجاللة 

والفخامة والسمو المشاركين في القمة.

جاللة الملك يحضر مأدبة السحور التي أقامها خادم الحرمين
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كــرم وزيــر شــؤون المجلــس األعلــى لالتحــاد فــي وزارة 
شــؤون الرئاســة نائــب رئيــس مؤسســة خليفــة بــن زايد 
آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية بدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحدة أحمد الزعابي، المؤسسة الخيرية الملكية. 

التكريــم مديــر  تســلم درع 
البشــرية  المــوارد  إدارة 
الخيريــة  بالمؤسســة 
العوضــي،  محمــد  الملكيــة 
في الحفل الذي أقيم تحت 
رعاية نائــب رئيس مجلس 
شــؤون  وزيــر  الــوزراء 
مؤسســة  رئيــس  الرئاســة 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
ســمو  اإلنســانية  لألعمــال 
زايــد  بــن  منصــور  الشــيخ 
يــوم  بمناســبة  نهيــان،  آل 
زايد للعمل اإلنســاني تحت 
عنوان “حب ووفاء .. لزايد 
لذكــرى  تخليــدا  العطــاء”؛ 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان )طيب هللا ثراه(.

ويــــــأتــــــي الــــتــــكــــريــــم مــن 
ــة بـــن  ــفــ ــ ــي ــ ــل ــة خــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـ
لــألعــمــال  نــهــيــان  زايــــد آل 
اإلمــارات  بدولة  اإلنسانية 
للمؤسسة الخيرية الملكية؛ 
تـــقـــديـــرا لــمــســاهــمــتــهــا في 
اإلنسانية  الــمــشــاريــع  دعــم 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
مؤسسة خليفة بن زايد آل 
اإلنسانية  لــألعــمــال  نهيان 
ــزة  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ وجـــــهـــــودهـــــا الـ
ــي دعـــم  ــ ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـ
المشاريع اإلنسانية وتعاون 
ــيـــن فـــــي الــكــثــيــر  ــتـ ــهـ الـــجـ
مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــخــيــريــة 
واإلنسانية لمختلف الدول.

تكريم “الخيرية الملكية” من 
قبل “مؤسسة خليفة بن زايد”

الشيخ ناصر بن حمد

بدور المالكي من مدينة عيسى

دور فاعل لـ “الملكية للشرطة” في البرامج األمنية
ـــة” ـــف إدارات “الداخلي ـــع مختل ـــاون م ـــور التع ـــد جس ـــة: م ـــظ الجنوبي ـــمو محاف س

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيح خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، في 
مكتب سموه بالمحافظة، آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد إبراهيم الشيب.

وأكد سموه حرص المحافظة على مد 
جســور التعاون والتنسيق مع مختلف 
فيهــا  بمــا  الداخليــة  بــوزارة  اإلدارات 
األكاديميــة الملكيــة للشــرطة؛ تعزيــزا 
للشــراكة المجتمعية والمساهمة بنشر 
الخبــرات  وتبــادل  األمنيــة  الثقافــة 

والكفاءات.
وأشاد سموه بالدور الفاعل لألكاديمية 

األمنيــة  برامجهــا  طــرح  خــال  مــن 
واالجتماعية في الفترة المقبلة.

األكاديميــة  آمــر  أشــاد  جهتــه،  ومــن 
التنســيقي  بالــدور  للشــرطة  الملكيــة 
الذي يقوم به سمو محافظ الجنوبية؛ 
المشــترك  التعــاون  تفعيــل  بهــدف 
األمنيــة  المبــادرات  مختلــف  فــي 

والمجتمعية المشتركة.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  رغــم همــوم الوطــن األصغــر، ورغــم ضخامــة مســئولياته، تعلقــت أعيــن
الرئيــس القائد خليفة بن ســلمان بالقمــم المصيرية في مكة المكّرمة، تابع 
جــدول أعمالهــا المزدحــم بالقضايا واألحــداث، بالهمم التي تغرســها إرادة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز في قلــوب القادة 

والزعماء المشاركين في ثاثة مؤتمرات ماراثونية.
Û  لم يغمض لسموه جفن، ولم يرتح لما يحاك ضد أمتنا من مؤامرات خبيثة

لشــق الصفــوف وهدم الهموم، وتدمير الصــروح، رؤيته البعيدة الثاقبة لم 
يخفــت صــوت ضميرها الحي، فلطالما حذر ســموه حفظــه هللا ورعاه من 
مغبة تشتت األمة، من تشرذم تفاصيلها الصغيرة، وتمرد الشارد منها على 

ثوابت توارثناها، وقيم تبادلناها، وجذور حافظنا عليها.
Û  لــم يكــن أمامنــا غيــر العــودة إلى األصــول، التشــبث بالمبادئ التي رســمها

آباؤنــا وأجدادنــا علــى مــر العصور، بالــدروس المســتفادة من تجــارب من 
جــارت عليهــم األزمنة وأصبحوا في مهب الريح، من التجارب التي مررنا 

بها ولم يكن لدينا سوى عزيمة الرجال، وإرادة األولين األشداء.
Û  تاريخنــا حافــل بالبطوالت، والعشــرة األواخــر تذكرنا ببدر، عندمــا كنا نفٌر

قليــٌل، لكننــا حققنــا أعظــم انتصــارات علــى عتاد وجيــوش جــرارة للكفار، 
أيامنــا الخوالــي لــن يهــدأ لها بــال، طالما في أمتنــا قادة أشــاوس، حكماء، 
ومفكريــن نبــاء ومقاتليــن مؤمنيــن، وطالمــا أدركنــا أن الخطــر المحــدق 

يصيبنا جميعا، وأن الدمار الشامل ال يستثني أحدا.
Û  مــن هنــا كانــت الدعــوة المباركــة لخــادم الحرميــن الشــريفين إلــى األمــة

بأســرها شــاملة جامعــة، ربمــا يســتيقظ الغافلــون، ويســتفيق المتهاونون 
ويتفقوا على كلمة سواء.

Û  الهــم المحلــي لــم ينس ســموه الهمــوم المصيرية التــي تبتلع أمتنــا، فبينما
كانــت طاولــة مجلس الــوزراء يوم اإلثنيــن الماضي مزدحمــة على آخرها 
بالقضايا المحلية المقلقة، وبينما كان سمو رئيس الوزراء مشغوال بقضايا 
الصحــة والتعليــم والتــوازن المالــي والمســتوى المعيشــي للمواطــن، لــم 
يتــردد لحظــة فــي أن يدعــو قادتنــا الخليجيين وزعمــاء األمتيــن العربية 
واإلســامية المجتمعيــن فــي مكة إلى وقفة رجل واحــد، إلى صف جديد 
من اللحمة، وســتار حديدي من المواقف المشــتركة، األمة بأسرها مهددة، 
وليســت فلســطين أو ســوريا أو اليمــن وحدهــم، األمــة بطولهــا وعرضهــا 
وإرثهــا الحضــاري تغــرق فــي الخافــات، تئن تحــت وطأة االســتقطابات، 
وتفيــض عــن عزمهــا بآالم البشــر وعذابات المســتضعفين فــي األرض، إنه 
االمتحــان األكبــر فــي مكــة المكرمــة، نكــون أو ال نكــون!؟ نعيــش بكرامــة 

ونذود عن أوطاننا بقوة، أو نرتضى الهوان ومن بعدنا الطوفان.
Û  إن خليفــة بــن ســلمان كقائــد عالمــي ال يجتــزئ المواقــف، يضــم الملفــات

جميعها ويضعها على طاولة الزعماء في مكة، ويرى في سياسة المحاور 
ضربــا للصفــوف، والتفريــط فــي األرض خيانــة للشــعوب، والتنــازل عــن 

الثوابت تشتت وزوال.

مجلس الرئيس... هموم األمة

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو محافظ الجنوبية مستقبال آمر األكاديمية الملكية للشرطة

الخدمــات  لتطويــر  الحكومــة  جهــود  وضمــن  الصحــة،  وزارة  أشــارت 
الصحيــة فــي المحافظــات كافــة، واســتجابة لمطالــب مجلــس النــواب، 
ومقترحــات وتحــركات وجهــود رئيــس مجلــس النــواب، ممثلــة الدائــرة 
الخامســة بالمحافظــة الجنوبيــة فوزية زينل، أن الوزارة بصدد دراســة 

إنشاء مستشفى للوالدة في الدائرة، وفقا لعدد من التصورات.

وأكدت الوزارة أنها ومن منطلق 
المرضــى  برعايــة  اهتمامهــا 
وتعزيــز الثقافــة الصحيــة، وفــق 
الدوليــة  الممارســات  أفضــل 
تبحــث  فإنهــا  العامــة،  للصحــة 
برغبــة  المقتــرح  دراســة  حاليــا 
“التصلــب  مــرض  إدراج  بشــأن 
األمــراض  ضمــن  المتعــدد” 
المزمنــة، لمــا يشــكله مــن أهميــة 
الرعايــة  تســتلزم  قصــوى، 

الصحية الخاصة.
أوضحــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 

وزارة الصحــة أن وزيرة الصحة 
فائقــة الصالح كانــت أجابت عن 
بخصــوص  البرلمانــي  الســؤال 
فــي  عــام  مستشــفى  إنشــاء 
بتأجيــل  الجنوبيــة،  المحافظــة 
ُأعلــن  الــذي  المستشــفى  بنــاء 
ســابًقا، لحين االنتهاء من إنشاء 
الطبيــة.  عبــدهللا  الملــك  مدينــة 
حســب  المقــرر  مــن  كان  انــه  اذ 
الخطــة اإلنشــائية المبدئيــة لهذا 
المشــروع “المستشــفى العام في 
المحافظة الجنوبية” أن يحتوي 

على 150 سريًرا، وتم تخصيص 
قطعــة األرض الازمــة إلقامتــه، 
إال أنــه حتــى اآلن لــم ُتخّصــص 

الميزانية الازمة إلنشائه. 
ومــن المتوقــع أن يبحث مجلس 
النــواب وبالتعــاون مــع الحكومة 
الازمــة  الميزانيــة  توفيــر 

للمشروع في الفترة المقبلة.

فــي قســم  الجنوبيــة، ممثلــة  المنطقــة  بلديــة  نظمــت 
إلزالــة  حملــة  التراخيــص،  علــى  والتفتيــش  الرقابــة 
مخالفات إشــغال الطريق العام في الرفاع مجمع 939؛ 
وذلــك اســتكماال لحمــات البلديــة المســتمرة للقضــاء 

على مخالفات إشغال الطريق بصورة غير قانونية.
ولوحــظ مــن خــال فريــق عمــل البلديــة أثنــاء تنفيــذ 
الحملــة، انخفــاض فــي عــدد المخالفين للقانــون، األمر 
الــذي يؤكــد نجاح حمــات البلدية الســابقة، وتحقيقها 
ألهدافها المرسومة؛ للحد من التجاوزات والمخالفات.

وتم على إثر هذه الحملة، إزالة إشغاالت الطريق العام 
مــن أمــام الورشــات المخالفــة لقانــون إشــغال الطريــق 

العام من مكيفات وثاجات وغساالت وإطارات.
يذكر أن بلدية المنطقة الجنوبية تقوم بحمات مكثفة 
علــى المحات التجارية التي تتجاوز حدود المســاحة 
المخصصــة لهــا، وتتعــدى حــدود الطريــق العــام، ممــا 
يعرقــل حركــة المارة، ويحجــب الرؤية، ويخلــق إرباكًا 
عامــًا يؤثــر علــى المصلحــة العامــة، حيــث تتــدرج فــي 
إجراءاتهــا بــدءا من اإلنــذار الكتابــي )اإلخطار( وصوال 

إلــى اإلزالــة باإلجــراء اإلداري، وفــق مــا ينــص عليــه 
المرســوم بقانــون رقــم )2( لســنة 1996 بشــأن إشــغال 

الطرق العامة.

إنشاء مستشفيين عام وللوالدة في “الجنوبية”

بلدية “الجنوبية” تزيل مخالفات الطرق بمجمع 939

فوزية زينل

إزالة عدد من إشغاالت الطريق العام من أمام 
المحالت

أشادت رئيسة جمعية رعاية الطفل واألمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 
وجميع عضوات مجلس اإلدارة والمنتســبات بدور صاحبة الســمو الشــيخة حصة 
بنــت علــي آل خليفــة حرم صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء، وســمو الشــيخة 
لولــوة بنــت خليفــة آل خليفــة كريمــة صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء على 
االهتمــام والرعايــة الدائمــة لمســيرة العمــل الخيــري والتطوعــي فــي البحريــن، 
خصوصــا المســاندة المســتمرة لفعاليــات الجمعيــة التــي يأتــي على قائمتها ســوق 

السفارات الدولية.
وأشــادت الشــيخة هنــد بنــت ســلمان بالدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه الجمعيــة 
ومشــاريعها من لدن ســمو الشــيخة لولوة بنت خليفة والذي كان له دور كبير في 
تفعيــل الــدور اإلنســاني الــذي تقــوم بــه الجمعيــة، ومنحهــا حظــا أكبــر فــي إطاق 
المزيــد مــن برامجهــا المجتمعية التي تصب في صالح األســرة والطفل البحريني، 
موصلة شــكرها للشــيخة عائشــة بنت راشــد آل خليفة على حضورها ومشــاركتها 
فــي افتتــاح ســوق الســفارات الدوليــة فــي نســخة هــذا العــام، ولــكل الشــيخات 
الكريمــات لمــا يقدمنــه من دعم ســخي لبرامــج الجمعية، وقرينات أعضاء الســلك 
الدبلوماســي العربي واألجنبي، مشــيرة إلى أن مشــاركتهن إضافة متميزة لســوق 

السفارات الدولية، مردفة أنها مشاركة تزداد وتتوسع عاما بعد عام.
جــاء ذلــك في تصريحــات صحافية على هامش اســتقبال الشــيخة هند عددا من 
عقيات الســلك الدبلوماســي العربي واألجنبي في مقر الجمعية، إذ تســلمت تبرع 
ريــع ســوق الســفارات الدولية للعام الحالي من حرم الســفير الجمهوريــة اللبنانية، 
وحرم حرم الســفير جمهورية ألمانيا االتحادية، وحرم الســفير جمهورية إيطاليا، 

بحضور عضوات مجلس اإلدارة.
وقالــت الشــيخة هنــد “اســتطاعت الجمعيــة خــال الســنوات الماضيــة أن تحقــق 
أهدافها في توطيد عاقات التعاون بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة 
والصديقــة، كمــا نجحت في ترســيخ أهمية وأثر العمــل التطوعي والخيري داخل 
المجتمــع، إضافــة إلــى كونــه مــن أهــم األنشــطة التــي تعتمــد عليهــا الجمعيــة فــي 
ميزانيتهــا حيــث يخصــص ريعــه فــي إقامــة المشــاريع االجتماعيــة التــي تتبناهــا 

الجمعية”.
وذكــرت أنــه مــن خــال برامــج الجمعيــة التكافليــة المختلفــة والتــي تقدم لألســر 
واألفــراد مــن طابا أو أســر متعففة، أو أســر منتجة، أصبح مــوردا مهما، إذ يذهب 
ريعه لدعم رياض األطفال وافتتاح رياض أطفال جديدة في مختلف محافظات 
البحريــن، التــي هي بحاجة إلى مثل هذه المشــاريع، معلنة عــن انطاق العمل في 
روضــة جديــدة فــي منطقــة المحــرق، مؤكــدة أن الجمعية لديهــا الــكادر التعليمي 
المؤهل من أجل القيام بهذه المهام وعلى أفضل وجه، مبينة أن الجمعية أول من 

بدأ في إنشاء دور الحضانة في ستينات القرن الماضي.
وشــهدت ســوق السفارات الدولية بنســختها لهذا العام مشاركة واسعة زادت على 

30 ســفارة عربيــة وأجنبيــة، شــكلت الرقــم األكبــر علــى مســتوى المشــاركات منــذ 
انطاق السوق ألول مرة.

وتقــوم قرينات الســفراء بعرض تشــكيات تقليدية وتراثيــة من منتجات بادهن 
برامــج  بــه لصالــح  للتبــرع  ريــع األجنحــة  تقليديــة، ويقمــن بجمــع  فــي أجنحــة 
ونشــاطات الجمعيــة، والتــي تعــد مــن أقــدم الجمعيــات النســائية علــى مســتوى 
البحريــن والمنطقــة، إذ ولدت فكرة إنشــاء وتأســيس جمعية تنظــم تحت مظلتها 
الجهــود النســوية، علــي يد المغفور لها الشــيخة لولوة بنت محمــد آل خليفة؛ ليتم 
أطاق جمعية رعاية الطفل واألمومة، التي تعد من أوائل الجمعيات النسائية في 

البحرين والخليج العربي، بالعام 1959.

“الطفـــل واألمومـــة” تتســـلم ريـــع تبرعـــات “ســـوق الســـفارات”
الشيخة هند تشيد بدعم سمو الشيخة لولوة



تحــت رعايــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن 
عبدهللا آل خليفة، تقيم شركة “بروأكت” لالستشارات الدولية من مملكة البحرين، 
والشــركة الخليجيــة المتحــدة بالمملكة العربية الســعودية، منتدى ومعرض تطوير 

األعمال األول في قطاع الصحة “بدفيكس”، يومي 23 و24 أكتوبر المقبل.

يشــهده  الــذي  التقــدم  المنتــدى  ويواكــب 
القطــاع الصحــي فــي البحريــن، خصوًصا في 
مجــال االســتثمار وتطويــر األعمــال، إضافــة 
إلــى عمليــة التطويــر التــي تنتهجهــا البحرين 
فــي إصــدار التشــريعات الالزمة لدعــم قطاع 

الصحة والرعاية الصحية.
تعزيــز  إلــى  “بدفيكــس”،  منتــدى  ويهــدف 
مــن  الصحــي  للقطــاع  المحلــي  المحتــوي 
اســتثمارات  جلــب  عبــر  وتصنيــع،  خدمــات 
وتقنيــات جديــدة، لتحقيــق التميــز والتنميــة 
المســتدامة في المجال الصحي في البحرين 
والســعودية. كمــا يهــدف المنتــدى إلــى إيجاد 
الصناعــة،  هــذه  فــي  جديــدة  عمــل  فــرص 
تشــجيع  عبــر  المضافــة  قيمتهــا  وتعزيــز 

المشــاريع  فــي  االســتثمارات  مــن  المزيــد 
األعمــال  رواد  وربــط  والمتوســطة  الصغيــرة 
بالمســتثمرين. وتمثــل هــذه الفعاليــة فرصــة 
أمام جميع رجال األعمال والمهتمين بالقطاع 
الــذي  المؤتمــر  هــذا  فــي  للمشــاركة  الصحــي 
ســيضم نخبــة مــن المتحدثيــن، إضافــة إلــى 
العديــد من المســتثمرين المحليين واألجانب 
الذين يبحثون فرص االستثمار في البحرين. 
وتأتــي خصوصيــة المنتــدى كونــه يركــز على 
االســتثمار فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي 
البحريــن والســعودية، خصوصــا أن  كل مــن 
متزايــدا  اســتقطابا  حاليــا  تشــهد  البحريــن 
لالســتثمارات الســعودية فــي مجال تأســيس 

وإدارة مختلف أنواع المنشآت الصحية.

في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع، وبهدف تأصيل قيم العمل 
الخيــري لــدى طالبهــا وطالباتهــا، أقامت مدرســة ابــن خلــدون الوطنية 
سلســلة من الفعاليات والمبادرات الخيرية بشــهر رمضان المبارك تحت 
شــعار “رمضان الخير”، وحظيت بمشــاركة واســعة من الطالب وأولياء 

األمور.
وعاش الطالب أجواًء روحانية في الشهر الفضيل من خالل المبادرات 
الخيريــة التــي نظمتهــا إدارة المدرســة وفي مقدمتها مبــادرة “صناديق 
الخيــر” التي شــارك فيهــا الطلبة من صفوف الروضــة األولى إلى الصف 
الخامــس االبتدائــي مــن خــالل جمــع التبرعــات إلعــداد ســلة رمضانيــة 
للمــواد التموينيــة األساســية التي تحتاجها العائــالت المتعففة، إذ تمت 
بالتعاون مع جمعية النور للبر وهي إحدى الجمعيات الخيرية المعروفة 

على مستوى المملكة.
ورغبــة مــن إدارة المدرســة فــي زرع البســمة والفــرح علــى األطفال من 
األســر المتعففــة فــي عيــد الفطــر المبــارك تبــرع الطــالب مــن صفــوف 
العيــد”؛  “كســوة  بقســيمة  االبتدائــي  الخامــس  الصــف  حتــى  الروضــة 
لمســاعدة األطفــال المحتاجيــن فــي شــراء كســوة العيــد عبــر إحــدى 
الجمعيــات الخيريــة كذلــك، إذ تــم جمــع تبرعــات جيــدة للمســاهمة في 

مساعدة أكبر عدد من األطفال.
كمــا نظمــت المدرســة مبــادرة “اإلفطــار الخيــري” التــي تبــرع بها طالب 
العائــالت  مــن  مجموعــة  دعــوة  خــالل  مــن  والخامــس  الرابــع  الصــف 
المحتاجــة لتنــاول وجبــة اإلفطــار بمشــاركة الطــالب وأوليــاء أمورهــم 
والمعلميــن ورئيســة لجنــة األيتــام بجمعيــة النــور للبر، وحظــي اإلفطار 
بتفاعــل رائــع وجميل وتخللــه العديد مــن الفقرات والفعاليــات الممتعة 

والتي تم خاللها تقديم مجموعة من الهدايا والقصص لأليتام.
وجريــا علــى عادتها الســنوية، أقامــت المدرســة احتفاليــة “القرقاعون” 
خــالل فتــرة الدوام المدرســي يوم االثنيــن 20 مايو، والــذي عاش فيها 

الطلبة والطالبات أوقاتا ممتعة مرتدين الزي الشعبي البحريني.

البحرين تستضيف “بدفيكس” لالستثمار بالرعاية الصحية

“ابن خلدون” تنظم سلسلة 
من المبادرات الخيرية

النعيمي يكّرم 12 طالًبا حققوا إنجازات رياضية دولية

ماليزيا تختار البحرين لعضوية وكالة االعتماد المالي

ــن ــي ــوب ــوه ــم ــم والـــمـــســـانـــدة لــلــمــتــمــيــزيــن وال ــدعـ ــل الـ ــم كـ ــدي ــق ت

المضحكي: تأكيد الدور الريادي للمملكة في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهالت

فــي إطــار احتفــاء الــوزارة المســتمر بإنجــازات طلبتهــا في شــتى المجاالت، قــام وزير 
التربية والتعليم ماجد النعيمي بتكريم 12 طالًبا ممن حققوا إنجازات رياضية متميزة 

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

بمدينــة  الــوزارة  بديــوان  اســتقبالهم  وخــالل 
عيســى، أكــد الوزيــر أن مــا حققتــه هــذه النخبة 
المتميــزة مــن الطلبــة مــن إنجــازات باهــرة فــي 
واعتــزاز  فخــر  محــل  هــي  الرياضــي  المجــال 
الــوزارة، وترجمة لما بذلته من جهود في صقل 
مواهبهــم وطاقاتهــم عبــر األنشــطة الرياضيــة 
المتنوعــة داخل المدرســة وخارجها، مما أهلهم 
للمشاركة في المحافل الدولية، وإحراز المراكز 
المتقدمــة بها. وأكــد النعيمي أن الوزارة لن تألو 
جهــًدا فــي تقديــم كل الدعم والمســاندة لألبناء 
علــى  يعينهــم  بمــا  والموهوبيــن،  المتميزيــن 

االرتقــاء بمهاراتهم وقدراتهم، حيث تتطلع في 
كل عــام دراســي إلــى التوســع الكمــي والنوعــي 
للمواهــب  الموجهــة  وأنشــطتها  برامجهــا  فــي 
الطالبيــة فــي شــتى المجاالت، من خــالل مركز 
رعايــة الطلبــة الموهوبين، وغيــره من قطاعات 
الوزارة ذات الصلة. ومن ضمن إنجازات الطلبة 
فــي  12 ميداليــة ذهبيــة  المكرميــن تحقيقهــم 
البطولتيــن الخليجية واآلســيوية لرفع األثقال، 
و9 ميداليــات فضيــة و3 برونزيــة فــي البطولة 
الخليجيــة وبطولــة غــرب آســيا لرفــع األثقــال، 
والميدالية الفضية في البطولة الدولية للريشة 

الفضيــة  والميداليــة  اإلعاقــة،  لــذوي  الطائــرة 
فــي بطولتــي بلجيــكا وفرنســا أللعــاب القــوى، 
والميدالية الذهبية في بطولة غرب آســيا لكرة 
الطاولــة، والمركز األول فــي البطولة الخليجية 

للقوارب الشراعية بالكويت.

للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  التكريــم  حضــر 
التربويــة واألنشــطة الطالبيــة شــيخة الجيــب، 
بــن  جاســم  الطالبيــة  الخدمــات  إدارة  ومديــر 
حربان، ومدير إدارة شؤون المنظمات واللجان 

كفاية العنزور.

أعلنــت الرئيــس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن اختيار 
مملكــة البحريــن - ممثلــة في الهيئة - في عضوية مجلس اعتماد وكالة االعتماد المالي 
فــي ماليزيــا، واختيــار المديــر العــام لــإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت طارق 

السندي، لتمثيل الهيئة في المجلس.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قالت المضحكي: 
التعليــم والتدريــب  “إّن اختيــار هيئــة جــودة 
لعضويــة المجلــس يعــد تأكيــدا واضحــا علــى 
الدور الريادي للبحرين في تعزيز جهود ضمان 
بالتعــاون  المؤهــالت  وأطــر  التعليــم،  جــودة 
مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين علــى المســتوى 

المحلــي، واإلقليمي، والدولي، وهو إشــادة بما 
تمتلكــه المملكــة مــن تجارب ناجحــة وخبرات 
إقليمية ودولية في هذا المجال؛ مما حقق لها 
ســمعة طيبة، وكذلك اعتراف بدور الهيئة في 
تقييــم أداء منظومــة التعليم والتدريب خالل 
مســيرة عملهــا منــذ تدشــينها، وهــو مــا أهلهــا 

للحصول على عضوية جهات إقليمية ودولية 
معنية بضمان الجودة وذات مكانة مرموقة.

واعتبــرت المضحكــي أن هــذا االختيــار محــل 
فخــر واعتــزاز لمــا تمتلكــه الهيئة مــن كفاءات 

المهــام  تولــى  علــى  قــادرة  مؤهلــة  علميــة 
القياديــة واإلداريــة التــي تمثــل بهــا المملكــة، 
وتبــرز مكانتهــا علــى المســتوى العالمــي ليــس 
فــي جودة التعليم والتدريب فحســب، بل في 
فروع أخرى بوصفها جهة تقييم مستقلة يعتد 
وإصداراتهــا  ومراجعاتهــا،  تقاريرهــا  بنتائــج 
المؤسســي  لــألداء  وتطويرهــا  الدوريــة، 
الجــودة، وتنــوع  والتعليمــي، وتعزيــز ضمــان 
برامجهــا األكاديميــة، وانفتاحهــا علــى العالــم، 
ومواكبــة مســتجداته، وتوافقهــا مــع معاييــره 

وإجراءاته”.

لقطة تذكارية على هامش التكريم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

06local@albiladpress.com

األحد
2 يونيو 2019 

اكتمال ترقيات نهاية الخدمة للدفعة الثالثة للتقاعد االختياري28 رمضان 1440
الــبــحــريــن ــة  ــع ــام وج “الــتــربــيــة”  مـــن  مــوظــف   2702 تــشــمــل 

أكد المدير العام للتنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي 
أنــه تــم االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الخاصــة بالدفعــة الثالثــة مــن المتقدميــن 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن  موظــف   2702 تشــمل  والتــي  االختيــاري  للتقاعــد 
وجامعــة البحريــن مع نهاية شــهر مايو، على أن تســتكمل هذه الجهــات الحكومية 
كل اإلجــراءات عبــر النظــام اإللكترونــي للمــوارد البشــرية وذلك قبــل إغالق نظام 

المعلومات اإلدارية للموارد البشرية في موعٍد أقصاه 8 يونيو 2019.

مــن  انتهــى  الديــوان  أن  وأوضــح 
إدخــال جميــع ترقيات وحوافــز الدفعة 
الثالثــة ممــن يشــملهم برنامــج التقاعــد 
االختيــاري حســب الشــروط والضوابط 

نهايــة  ترقيــة  منحهــم  تــم  إذ  المتبعــة، 
الخدمة وتعديل تاريخ الترقية السابقة 

-إن وجدت.
وبيــن العلــوي أنــه لمواصلــة اســتكمال 

إجــراءات الدفعــة مــن جانــب الجهــات 
إدارات  قيــام  يتوجــب  الحكوميــة، 
االنتهــاء  علــى  فيهــا  البشــرية  المــوارد 
مــن إجراءات الحســاب الختامي ومبلغ 
فروقــات  وإدخــال  اإلجــازات  رصيــد 
مــن  والتأكــد  المســتحقة،  الترقيــات 
المدفوعــات عــن طريــق عمليــات الدفع 
الســريع من خالل الصالحيات المخولة 
بالجهــات  البشــرية  المــوارد  إلدارات 
الحكومية من خالل النظام اإللكتروني 

جمال العلوي للموارد البشرية في الموعد المحدد.

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

فعلى الراغبين في الدخول في احدى المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء مستندات 
المناقصة من مكتب إدارة الموارد البشرية والمالية / قسم المشتريات بالهيئة خالل الدوام الرسمي على هاتف رقم 

17558833 أو 17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم االحد2 يونيو 2019.

 يرجى احضار بطاقة العمل )Business Card( ونسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على 
نشاط موضوع المناقصة.

• •	•على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•	
)وفي•جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن•100•دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•شيك•
مصدق•أو•خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•
أن•يكون•هذا•الضمان•ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•	
الدولي•للمعارض•بمنطقة•السنابس•–•الطابق•األول.

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•)36(•لسنة•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	
والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 4
أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة	 

تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

قيمة•الضمان•رقم•المناقصةموضوع•المناقصةالرقم
االبتدائي

قيمة•وثائق•
المناقصة

الموعد•النهائي•
لتقديم•العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1
سوق المنامة

)الخدمات المعمارية والدعم الفني(
BTEA 84/2018500/-

دينار بحريني 
15/-

األربعاء دينار بحريني
8

 أغسطس
2018 

1:30
 ظهراً

المناقصة  الالزمة لشراء مستندات  الكفاءة  فيهم  تتوافر  المذكورة أعاله ممن  االمناقصة  الدخول في  الراغبين في  فعلى 

17508906أو  هاتف  على  الرسمي  الدوام  خالل  بالهيئة  المشتريات  قسم  والمالية/  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  من 

17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/07/26.

• •	•على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•)وفي•	

جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن•100.000•)دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•شيك•مصدق•أو•

خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•أن•يكون•هذا•الضمان•

ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•الدولي•	

للمعارض•بمنطقة•السنابس•-••الطابق•األول.••

• والمزايدات•	 المناقصات• تنظيم• بشأن• •2002 لسنة• •)36( رقم• بقانون• المرسوم• ألحكام• المناقصة• هذه• تخضع•

والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 1

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 1

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 1

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة
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سيدي سمو رئيس الوزراء...
 لك “عرفان وطن”

عادل المرزوق

Û  ألننــا فــي أجواء عيد مبارك ســعيد، فأجمــل باقات “الوالء والعرفان والتقدير”، وكلمات الشــكر
والثنــاء والتهانــي لــن تفــي صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بــن ســلمان آل خليفة، رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، وال جــزًءا يســيًرا مــن حــق تقديره وحق حبــه وحق فضله 
علــى هــذا الوطــن الكريــم، فتصريح ســموه يوم األربعــاء الماضي 29 مايــو 2019، هو “حديث 

رمضاني” يمثل “عرفان وطن” لقائد منحه هللا محبة شعبه.
Û  تمعنت كثيًرا في زوايا وجوانب ومحاور حديث سمو رئيس الوزراء، كما فعل الكثيرون مثلي

أيًضــا، إن أركان كثيــرة فــي أجــواء رمضانيــة مليئــة بالخير وصــور التزاور والمحبــة والتآخي 
فــي المجتمــع البحريــن، وتعزيــز وحدتــه وتماســكه، هــي التي جعلــت من حديث ســموه يصل 
إلــى القلــوب ويفــرح النفوس، وفــي الوقت ذاته، يمثل ترســيًخا إلســتراتيجية عمل الحكومة، 
فســمو رئيــس الــوزراء فــي تأكيــده على نجــاح حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، فــي “تنظيم شــمل كل النواحــي؛ للحفاظ 
علــى الوطــن ومقدراتــه ومواصلــة جهود التطويــر والتحديث”، هو تأكيد علــى المرتكز لقراءة 
مؤشرات النجاح، حالًيا ومستقبلًيا، عبر قياس رضا وارتياح وقبول المواطن تجاه مخرجات 

جهود برامج التنمية، كما أشار سموه إلى أن المواطن هو “المعيار الرئيسي”.
Û  ومــن بليــغ القــول شــمول حديــث ســموه “أحــدث” المجريــات فــي ظل “قمــم مكة”؛ كونهــا - أي

القمــم الثــالث الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية - واإلســالمية التــي دعــا إليها خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، هي في واقعهــا تهدف إلى “صــالح البلدان 
والشــعوب العربيــة واإلســالمية، وتعاضــد التضامــن العربــي واإلســالمي، فاســتقرار المنطقــة 
واســتقرار األوطــان يعنــي التركيــز علــى التحدي الذي يلزم أن يشــغل اهتمــام كل الدول، وهو 
“بنــاء المســتقبل”، وســمو رئيس الــوزراء حدد االتجــاه بوضوح: “وســيظل المواطن هو محور 
االهتمام األولوية التي ال يســبقها أي شــيء آخر في ســعينا لبناء الدولة الحديثة القادرة على 
مواكبة متطلبات العصر بكل منجزاته الحضارية والتنموية”، والعزيمة القوية ماثلة في بالدنا 
بقيــادة جاللــة الملك، فحديث ســموه رئيس الوزراء هــو بحق حديث “عرفان وطن”، الحتوائه 
علــى جوانــب مهمــة مــن ناحيــة التوقيــت والمضمــون والرســائل التي بعثها ســموه لنــا جميًعا، 
وألننا في أجواء عيد الفطر السعيد نقول لسموه سدد هللا خطاه :” نسأل هللا العود على شهر 
رمضــان الفضيــل المبــارك وقيادتنا ووطنا وشــعبها في أعلى المراتب التي رســمتها يا ســيدي، 
بوركت جهود ســموكم، وعطاؤكم الكريم.. ونحن على دربكم ســائرون”.. وكل عام والبحرين، 

قيادة وشعًبا بخير وتقدم ونهضة.



الشباب جزء أصيل من التنمية واالقتصاد
ناصر بن حمد: ضوابط تأسيس القصر وسن 18 للشركات يتوافق مع رؤية سمو ولي العهد

أكــد ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحريــن وبتوجيهات من عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة تعمل على تمكين الشــباب بصورة 
أكبــر فــي مختلــف المجــاالت بما فيهــا الجانب التجــاري وتأســيس الشــركات التجارية ليبدأ 
الشــباب رحلــة البحــث عــن مســتقبل أفضــل عبــر المشــاريع التجاريــة والشــركات الصغيرة 

والمتوسطة التي تمثل جزءا أساسيا من منظومة االقتصاد البحريني.

وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد “إن رؤية 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
لدخــول الشــباب البحرينــي فــي ســوق العمــل 
فــي  للشــباب  التجاريــة  الشــركات  وتأســيس 
ســن 18 واضحــة جــدا وتحمــل بيــن طياتهــا 
العديــد مــن األهــداف النبيلة التي ســتؤثر في 
وتجعلــه  البحرينــي  الشــباب  شــخصية  بنــاء 
عنصرا أساســيا فــي عملية التنميــة واالزدهار 
االقتصــادي للمملكــة كمــا أن توجيهــات ســمو 
الوطــن  شــباب  فــي  باالســتثمار  العهــد  ولــي 
كأحــد أهداف الخطط اإلســتراتيجية للمملكة 
أخذت طريقها في التنفيذ، وســيكون للشباب 
البحرينــي كلمــة قوية فــي المســتقبل القريب 
من خالل الدخول في ســوق العمل وتأســيس 

الشركات الخاصة بهم”.
بشــأن  صــدر  الــذي  القــرار  “إن  ســموه  وتابــع 
ضوابط تأسيس القصر والبالغين ثمانية عشر 

عامــا للشــركات التجاريــة هــو نتاجــا حقيقــي 
لمــا جاء في قمة الشــباب 2018، والتي تعتبر 
لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات  إحــدى 
قطــاع الشــباب والرياضــة )اســتجابة(، والتــي 
طالــب مــن خاللهــا الشــباب بمنحهــم الفرصــة 
لتأســيس شــركاتهم الخاصة؛ األمــر الذي مثل 
الشــباب؛  تطلعــات  تحقيــق  مــن  مهــم  جانبــا 
ليكونــوا جــزءا أصيال مــن التنميــة واالقتصاد 
في المملكة، وهو األمر الذي نســعى له جميعا 
في جعل الشــباب العنصر األساســي والمحرك 
الفعلي لالقتصاد عبر شركات يأسسها الشباب 
ويديرونهــا بفكــر شــبابي وإدارة حديثــة فــي 
االقتصــاد”. وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد “نثمــن الجهــود الكبيــر التــي بذلهــا وزير 
العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ 
الصناعــة  آل خليفــة، ووزيــر  بــن علــي  خالــد 
ووزيــر  الزيانــي،  زايــد  والســياحة  والتجــارة 
شــؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، والتي 
خلصــت الــى تقديــم دراســة وافيــة لممارســة 

مــن هــم بين ســن 18 ســنة و21 ســنة لألعمال 
التجاريــة  الشــركات  وتأســيس  التجاريــة 
وإصــدار هــذا القــرار المهــم الذي نعتبــر بمثابة 
فاتحــة خير على الشــباب البحرينــي، وتأكيدا 
لوقــوف جميــع المســؤولين فــي المملكــة الــى 
جانــب الشــباب البحرينــي في رحلة تأســيس 

الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتابــع “ســيكون للقــرار نتائــج إيجابيــة علــى 
الشــباب الذيــن ســيدخلون ســوق العمــل بــكل 
قــوة وثقة لتأســيس شــركاتهم وفــق القوانين 
وســيمهد  المملكــة  فــي  المتطــورة  واألنظمــة 
الطريــق أمامهم لتقديــم مبادرات اســتثمارية 
جديــدة وأفــكار خالقــة فــي المجــال التجاري 
كما أن القرار سيعزز من مكانة البحرين كمركز 
لالبتكار وريادة األعمال للشــباب، حيث تعتبر 

ريــادة األعمال واحدة من األدوات المســاهمة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  فــي 
المملكــة  برؤيــة  مرتبطــة  وهــي  المســتدامة، 
بــن حمــد  2030”. وبيــن ســمو الشــيخ ناصــر 
أنــه “بعــد دخــول القــرار حيــز التنفيــذ نتوقــع 
أن تشــهد الســوق البحرينية ازدهارا كبيرا مع 
دخــول الشــباب لتأســيس الشــركات وســيعزز 
مــن التنافســية فيهــا بينهــم واســتدامة النمــو 
االقتصــادي فــي المملكــة وفــق رؤيــة شــبابية 
ســتكون جديــدة ومؤثــرة في الســوق، إضافة 
الــى زيــادة نشــاط ريــادة االعمــال وتأســيس 
الشــركات والقــدرة علــى االبتــكار واإلنتاجية، 
الــذي ســيمثل عائــدا مهمــا علــى  وهــو األمــر 

الشباب واالقتصاد البحريني”.
واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تصريحــه بالتأكيــد علــى أهميــة تعــاون جميع 
الجهــات ذات العالقة في المملكة مع الشــباب 
الشــركات، وقــال “علــى جميــع  فــي تأســيس 
تســهيل  المملكــة  فــي  العالقــة  ذات  الجهــات 
الشــركات  لترخيــص  اإلداريــة  اإلجــراءات 
الشــبابية والعمل على دعمهم باعتبار الشــباب 
ومســتقبلها  البحريــن  أمــل  ومشــروعاتهم 
التجــاري المقبــل كمــا أننــا نأمــل مــن الشــباب 
المبــادرة بالدخول إلى ســوق العمل لتأســيس 
الشــركات التي يرونها مناســبة لهــم ولميولهم 
ليكــون  صحيحــة  بصــورة  الســوق  ودراســة 

النجاح حليفا لهم”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

 المنامة - بنا

المنامة - محافظ العاصمة

اســتقبل محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفة في 
للتعليــم  البحريــن  لمعــرض  المنظمــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  مكتبــه 
والتدريــب )ايدوكــس 2019( والــذي يقــام تحت رعايته في مجمع ســيتي 
ســنتر خــالل الفتــرة 13 إلى 15 يونيــو 2019، ومن المتوقع أن يســتقطب 
المعرض ما يربو على 20 ألف زائر من البحرين والدول المجاورة. وخالل 
 Expressions( اللقــاء، اســتعرضت المديــر التنفيــذي للشــركة المنظمــة
PR & Events( أســيل المهنــدس، التحضيــرات التــي قامــت بهــا لإلعــداد 

للمعرض والمعلومات عن العارضين والحملة اإلعالمية للمعرض. 

مســاحات  أن  ذكــرت  كمــا 
المعــرض تــم حجزهــا بالكامــل 
بمشــاركة نخبــة مــن الجامعات 
التعليميــة  والمؤسســات 
المعتمــدة وتــم وضــع عــدد من 
العارضين على قائمة االنتظار. 
وأعــرب المحافظ عن ســعادته 
بتنظيــم المعــرض المهم والذي 
مــن  كبيــرة  شــريحة  يخــدم 
الطلبــة المقبلين على الدراســة 
الدراســات  وطلبــة  الجامعيــة 
المهتميــن  والموظفيــن  العليــا 

بتطوير قدراتهم المهنية. 
التعليــم  قطــاع  “إن  وأضــاف 
يتطور بشــكل مســتمر ومملكة 
فــي  األولــى  هــي  البحريــن 
التعليــم  لتقــدم  المنطقــة 
تتنــوع  واليــوم  النظامــي، 
العالــي  التعليــم  مؤسســات 
والتدريــب فــي تقديم مختلف 
تواكــب  التــي  التخصصــات 
إن  العمــل.  ســوق  تطــورات 
محافظــة العاصمــة ســباقة في 
التعــاون مع مؤسســات القطاع 
ورعايــة  الحتضــان  الخــاص 
الفعاليــات المميــزة وذات األثر 
اإليجابــي فــي تطويــر قــدرات 

الشباب البحريني”.
)ايدوكــس  معــرض  أن  يذكــر 
2019( ينظم للمرة األولى وهو 
بالشــكل  معــرض مبتكــر يركــز 
األساســي على ضــم الجامعات 
والمعاهــد التدريبيــة المعتمــدة 

في مكان واحد. 

192 رخصة بناء للمشاريع االستثمارية في الربع األول

محافظ العاصمة يرعى معرض “التعليم والتدريب”

ــاع ــاء بالقطـ ــود االرتقـ ــم جهـ ــي دعـ ــة فـ ــة فارقـ ــات” عالمـ ــف: “بنايـ خلـ

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن المؤشــرات 
اإليجابيــة لالقتصــاد للوطنــي تأتي بمثابة حافز لمواصلــة األداء بذات الكفاءة العالية 

في تنفيذ كافة المشاريع التي تقوم عليها الوزارة.

ولفــت إلــى أن األداء اإليجابــي القتصاد المملكة 
تجلــى فــي كثير من المؤشــرات التي تم رصدها 
وبينــت   ،2019 العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل 
اإلحصــاءات فــي قطــاع البنــاء تســارًعا فــي نمو 
هــذا القطــاع، إذ بلــغ عــدد رخص البنــاء الصادرة 
خــالل الربــع األول مــن العــام 2019 نحــو 2576 
 % 4.2 بنســبة  ارتفاًعــا  بذلــك  رخصــة مســجلة 

مقارنة بنفس الربع من عام 2018.
 192 بإصــدار  الشــامل  البلــدي  المركــز  قــام  كمــا 
رخصــة بناء للمشــاريع االســتثمارية خــالل الربع 
األول من العام 2019، على مسطحات بناء تقدر 
مســاحتها بحوالــي 652 ألــف متــر مربــع وبكلفــة 

تقديرية تبلغ 179 مليون دينار بحريني. 
ومــن أبــرز المشــاريع المرخصة مشــروع توســعة 

مطار البحرين الدولي ومشــروع المرحلة الثانية 
من محطة الدور.

وأشــار خلف إلى أن إصدار هذا العدد من رخص 
البناء للمشــاريع االســتثمارية يدل على ما تتمتع 
بــه المملكــة مــن عوامــل جاذبــة لالســتثمار فــي 
ظــل وجود نمو إيجابــي لالقتصاد ولما يتمتع به 
اقتصادنــا مــن مرونة وقوة، إلى جانب ما تقدمه 
المملكة من تسهيالت عديدة أمام المستثمرين. 
كمــا نــوه إلــى أن نظــام “بنايــات” إلصــدار رخــص 
البناء شكل عالمة فارقة في دعم جهود الوزارة 
فــي االرتقــاء بالقطــاع االســتثماري وتمكنــه مــن 
رخــص  لطلبــات  المتزايــدة  األعــداد  اســتيعاب 
البنــاء خــالل الربــع األول مــن العــام الجــاري، إذ 
البنــاء. وعــن  ســرع مــن عمليــة إصــدار رخــص 

تــم  إنــه  خلــف  قــال  بنايــات،  نظــام  إحصــاءات 
إصــدار 88 رخصــة بناء في غضون فترة وجيزة 
بمتوســط 3 أيــام عمــل وبحــد أقصــى ال يتجــاوز 
5 أيــام عمــل، ما جعــل النظام قادًرا على تســريع 
وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي 
إلــى جانــب القــدرة علــى مراقبــة وإدارة وتقييم 

خدمــة ترخيص البناء مــن البداية حتى النهاية، 
وبطريقة تعزز تنافســية المملكة إقليميا وعالميا 

في مجال التنمية العمرانية.
وأشــار إلى أن نســبة الرخص االستثمارية وذات 
الطبيعة الخاصة بلغت أكثر من 24 %، في حين 
بلغت نسبة المشاريع السكنية حوالي 76 % من 

إجمالي التراخيص.
ولفت وزير األشغال إلى أن نظام “بنايات” شكل 
نقلــة نوعيــة في إجــراءات إصدار رخــص البناء 
بمــا يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحرين 
2030 في جعل القطاع الخاص شــريكا أساســيا 
لتطويــر االقتصاد، وما يعزز من الدور الحكومي 
فــي االهتمــام بتطويــر المعايير العالميــة وتوفير 
البيئــة المناســبة التي تشــجع وتخدم االســتثمار 
العقاري في المملكة، إذ أســهم النظام في إشراك 
القطــاع الخــاص في إصدار الرخــص، لخلق بيئة 
تنافســية تســهم فــي تقديم خدمــات أكثر جودة 
وتميــًزا للمســتثمرين والعقارييــن؛ بهدف جذبهم 

لالستثمار في مملكة البحرين.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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 مدينة عيسى - وزارة العمل

فــي إطــار اســتجابة منشــآت القطــاع الخاص 
للبرنامــج الوطنــي للتوظيف، الذي تم إطالقه 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بتوجيهــات 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قامت شركة 
الخدمــات  فــي  تنشــط  التــي  آي”  أم  أم  “بــي 
والتخزيــن  والنقــل  والتمويــن  اللوجســتية 
المــواد  ووكاالت  الغذائيــة  المــواد  واســتيراد 
الغذائية والبيع بالتجزئة بتوظيف 50 مواطنًا 
بحرينيًا في مختلف إدارات وأقســام الشركة. 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  وزار 
جميــل حميــدان، وفي إطار زياراته المباشــرة 
الجــدد  المتوظفيــن  أوضــاع  علــى  لالطــالع 
ضمــن البرنامــج الوطنــي للتوظيــف إلــى مقــر 

الشــركة بضاحية الســيف، حيث التقى رئيس 
مجلــس اإلدارة عبــدهللا بوهنــدي وعــدد مــن 
أعضاء المجلس، مشــيدًا بمبادرة الشــركة في 
اســتقطاب الكفــاءات البحرينيــة للعمل لديها، 
داعيــًا فــي ذات الســياق بقيــة المنشــآت الــى 
االحتــذاء بمبــادرة “بــي أم أم آي” في توظيف 
بجهــود وزارة  بوهنــدي  المواطنيــن.  وأشــاد 
العمــل فــي توفيــر األيــدي العاملــة البحرينيــة 
المؤهلة، مؤكدًا أن سياســة الوزارة في تعزيز 
الشــراكة المجتمعيــة بيــن مختلــف األطــراف 
ذات العالقــة ســاهم في تعزيــز إدماج الكوادر 
البحرينية في منشــآت القطــاع الخاص، الفتًا 
فــي هــذا الســياق إلــى أن الشــركة يوجــد بهــا 
25 فرعــًا فــي مختلف محافظــات المملكة بلغ 
مجموع البحرينيين فيها 350 موظفًا، بنســبة 

بحرنة تجاوزت الـ50%.

توظيف 50 بحرينيًا في “بي أم أم آي”

Û  ،أثــار معــي األخ محمــد شــبيب النعيمــي، وهــو مــن أهالي المحرق الشــماء
موضوًعــا مهًمــا عــن تنامــي ظاهــرة “الشــحت” بعــدد واســع مــن الفرجــان، 

لشحاتين تغلب عليهم الجنسيات اآلسيوية والعربية.
Û  ويقــول النعيمــي إنــه رأى قبــل يوميــن ســيارة أنيقــة تقودها ســيدة، وهي

توصــل فتيــات ال تزيــد أعمارهــن عــن 14 ســنة، بالقرب من أحد المســاجد 
بثانية المحرق، ليمارســوا “الطراره” على المصيلن بشــكل احترافي، وسط 

صمت إمام المساجد، والذي نأى بنفسه - كغيره - عما يحدث.
Û  ويؤكــد النعيمــي أن عنــد دخــول أي ســيارة فاخــرة لفريــج يغلــب عليــه

اآلسيويون تحديًدا، فإنها تالحق عادة من قبل سيدات آسيويات ينشدن 
المساعدة المالية، بشكل “بلطجي” قد يحول السائق عن التقدم بالسيارة.

Û  ،وآخر يقول: بينما كنت أصطحب أبنائي ألحد الحدائق الصغيرة بالفريج
تفاجــأت بآســيوي يقترب مني طالًبا مســاعدة ماليــة، بحجة أن ليس لديه 

ما يأكله، على الرغم من أنه في ريعان الصحة والشباب.
Û  وثالث يقول إنه وبعد انقضاء صالة الجمعة الماضية، وقف أحد المصلين

- من جنســية عربية - بعد انقضائها مباشــرة أمام جموع المصلين، مطالًبا 
إياهــم بمســاعدات ماليــة لعــالج ابنه، فحصــد منهم ما حصــد، من دون أي 

تتبع لصحة روايته.
Û  هــذه المشــاهدات وهي متكــررة ومتزايدة، تصدح بأن هنالــك أمرا خاطئا

يحــدث، أمــر قــد يتخطى “الشــحت” بمفهومه العادي، إلى النصب وســرقة 
أمــوال النــاس، وعليــه فــإن األجهــزة األمنيــة لمطالبــة بمزيــد مــن الجهــود 
الرقابيــة للقضــاء علــى هــذه اآلفــة، كمــا آمــل مــن وزارة العــدل والشــئون 
اإلســالمية أن تمنع اســتغالل ساحات المســاجد الداخلية والخارجية لهذا 

الغرض.

“شحت” أم 
نصب وسرقة؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

    

 تعلن بلدية المنطقة الشمالية عن وجود عدد من المركبات واالليات والعربات ) السكراب( المزالة 
من الطرقات والشوارع تنفيذا الحطام نص المادة رقم )14( من قانون اشغال الطرق العامة الصادرة 

بالمرسوم رقم )2( لسنة 1996 والئحتة التنفيذية.
فعلى أصحاب تلك السيارات واالليات والعربات أو من له صفة فيها المبادرة الى استالمها في موعد 
اقصاه 17 يونيو 2019 بعد استيفاء االجراءات االدارية والماليه المقرره وذلك بحضور المالك 
شخصيا او من ينوب عنه الى قسم الرقابة والتفتيش بمكاتبه في مدينة حمد و البديع مع احضار ما 

يثبت ملكية المركبه مع دفع غرامة االزاله، واال ستضطر البلدية الى بيعها بالمزاد العني.
وبلدية المنطقة الشماليه إذ تعلن هذا القرار، لتأمل من اصحاب الشأن معها لما فيه المصلحة العامة.

وفي ما يلي قائمة بارقام السيارات المزالة من الطرقات والشوارع:

ارقام السيارات الخصوصيةارقام سعوديةارقام النقل المشترك

200174248510190163137124ر م و 56819756
260371335846521187325176ا ق ب 83366255

76500172243951225625937879
21947373154148655386751486656
726698906426254427139118738
2063228148342870310210161681
3132252162452204144287226540

3019824950018723721947255302
5453454771114570231750235372
2688959556169789303589112612
79819288006551985231922516096
79819304359170539322429315898
49915130549203470184825157915
420721482243892112194711242

للمراجعة : برجاء االتصال بقسم الرقابة والتفتيش على الهواتف التاليه :
39935222   -   39544114   -  17985235 

إعـــــــــــــالن



روى النائــب خالد بوعنق لـ “البالد” جانبا من 
حيثيات واقعة الطعن بمنطقة قاللي، والتي 
انتشــر فيديــو عنهــا بشــكل واســع بوســائل 

التواصل االجتماعي فجر يوم السبت.
أصدقــاء  والمطعــون  الطاعــن  إن  وقــال 
متقــارب،  وعمرهمــا  بعــض،  مــن  مقربيــن 
فهمــا مــن مواليــد عقــد التســعينات، أّي فــي 
العشــرينات مــن العمــر، وقصــد األول منــزل 
الثانــي، وطلــب منــه الخــروج مــن المجلس، 
أن  بوعنــق  وأضــاف  طعنــه.  ثــم  وتالســنا 
المطعون بخير ولله الحمد، وهو منوم حاليا 
على الســرير األبيض بمستشــفى الملك حمد 
الجامعــي تحت المالحظة. وذكر أن الطاعن 
استخدم سكينا في جريمته، وأحدث جرحا 
ســطحيا بجســم المطعــون، طولــه قرابة 15 
ســنتيمتر، ولم يكن الجرح عميقا لله الحمد، 
ب ســكينه من ناحية الخاصرة  والطاعن صوَّ

لمنطقة الصدر.

مــن  ح.(  )ع.  الطاعــن  أن  بوعنــق  وبيــن 
وأم  خليجــي  أب  مــن  الجنســية  مزدوجــي 
أمــا  المحــرق،  بمنطقــة  ويســكن  بحرينيــة 
المطعــون )م. ن.( فهــو بحرينــي مــن أصــول 

عربية ويسكن بمنطقة إسكان قاللي.
مــن  النــوع  هــذا  شــهدت  قاللــي  إن  وقــال 
الجرائم للمرة الثانية خالل 3 أشهر، وهو ما 
يثير عالمات اســتفهام كبيرة حول مسببات 
تزايــد مثــل هــذه النزعــات، وتســتدعي مــن 

الجهــات المعنيــة دراســة الموضــوع واتخاذ 
ما يلزم من إجراءات. ونقل بوعنق استنكار 
أهالــي قاللــي مــن تزايــد الحــوادث الســلبية 
بمنطقتهــم. وعبر عن ثقتــه بجدارة األجهزة 
األمنية في إجراء التحريات الالزمة وصوال 

ليأخذ كل ذي حق حقه.
وطالــب بوعنــق الجهــات المعنيــة بضــرورة 
العمــل الجــاد؛ مــن أجــل حظر بعــض األلعاب 
علــى  الســلبي  التأثيــر  ذات  اإللكترونيــة 
األطفال والناشئة، والمفسدة لعقول الشباب 

وفي مقدمتها لعبة “ببجي”.

الفتنة والتحريض بوسائل التواصل تستدعي التصدي المجتمعي
جــاء الكشــف مؤخــًرا عــن عــدد مــن المحاوالت 
المشــبوهة التــي تجــري عبــر وســائل التواصــل 
مــن  تــدار  حســابات  بإنشــاء  االجتماعــي 
إلثــارة  يائســة  محاولــة  فــي  الوطــن  خــارج 
األهلــي  الســلم  وتهديــد  والتحريــض،  الفتنــة 
الوطنيــة  والوحــدة  والتماســك  واالجتماعــي، 

التي تمتاز بها مملكة البحرين.
لقــد بــات لزاًمــا أن يكــون هنــاك موقــف وطنــي 
ومجتمعي جاد إزاء هذه الحســابات المسمومة 
لهــذا  المجتمــع  مكونــات  كافــة  مــن  والتصــدي 
المخطــط الخطير، بالتمســك بالوحــدة الوطنية 
النيــل  يحــاول  مــن  كل  أمــام  الطريــق  وقطــع 
مــن وحــدة المجتمــع، وتشــويه صــورة مملكــة 
البحريــن. ولعــل الخطــوة األولــى لتحقيــق ذلك 
عــدم متابعــة هذه الحســابات المشــبوهة وعدم 
إعادة إرسال ادعاءاتها الكاذبة، وعمل حظر لها 
وإرســال تقرير لرفع شــكوى إلبالغ إدارة مواقع 
التواصــل االجتماعي لتقوم بغلقها نهائيا، فهذه 
الحســابات تعمــل علــى تنفيــذ خطــة ممنهجــة 
لتشــويه ســمعة البحريــن وشــعبها، وبــث روح 

الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
صاحــب  البــالد  ملــك  توجيهــات  كانــت  وقــد 
خليفــة   آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
واضحــة وصريحــة فــي هــذا الصــدد وجــاءت 
فــي  الســنوي  لقــاء جاللتــه  فــي وقتهــا خــالل 
شــهر رمضــان المبــارك بحشــد مــن المواطنيــن 
البحرينــي  المجتمــع  مكونــات  كافــة  يمثلــون 
وكافــة محافظــات المملكة، حيــث وجه جاللته 
األجهــزة األمنيــة المختصــة لوضــع حــد لســوء 
استخدام وسائل االتصال االجتماعي، وتطبيق 

القانــون على كل المســيئين ومن يثيرون الفتن 
المجتمــع، وقــال  فــي  الصــف  ويحاولــون شــق 
جاللتــه: “إن نســيجنا الوطنــي الحــي هــو خــط 
دفاعنا األول لتماسك جبهتنا الداخلية بقدراتها 
الثابتة على صد جميع أشكال العنف والتطرف 
وإحباط أي محاوالت إلثارة الفتن وشق الصف 
باالبتعاد عن ســوء اســتخدام وســائل التواصل 
االجتماعــي التــي يجــب أن تســتخدم لمــا فيــه 
خيــر البــالد، وأن تكــون معــول إصــالح ال هدم، 
ولقــد وجهنــا الجهــات إلــى وضــع حــد لذلــك وال 

مكان بيننا لمن يتطاول على القانون”.
وتنفيًذا لتوجيهات جاللة الملك قامت األجهزة 
األمنيــة المختصــة بالتعامــل بحــزم والتصــدي 
للدعــوات المشــبوهة عبــر حســابات إلكترونيــة 
التــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
تســتهدف تقويض العالقات المتينة والراسخة 
بين مكونات المجتمع البحريني المسالم، وزرع 
الفتنة عبر ترويج االفتراءات والشــائعات، وقد 
أثلــج صــدور المواطنيــن تأكيــد وزارة الداخلية 
إنهــا تقــوم باتخــاذ اإلجــراءات القانونية بشــأن 

هذه الحسابات والقائمين عليها.
وكانت تحريات وزارة الداخلية قد كشــفت عن 
شــبكة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي تعمــل 
النســيج  وضــرب  والفرقــة  الفتنــة  إثــارة  علــى 
االجتماعــي وحــددت طريقة إدارتهــا ومواقعها 
وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار 
منهــا، وتبيــن أنها تــدار من كل مــن إيران وقطر 
والعراق، وعدد من الدول األوروبية ، وتدار من 
قبــل شــخصيات صــادر بحقهــا أحــكام قضائيــة 
هاربــة خــارج البــالد. وهنــاك خاليــا إلكترونيــة 
خــالل  مــن  الشــبكات  هــذه  دعــم  علــى  تعمــل 

داخــل  مــن  المغلوطــة  بالمعلومــات  تزويدهــا 
لرســائلها  الترويــج  ذاتــه  الوقــت  وفــي  البــالد، 
المشــبوهة، وقــد أكــدت وزارة الداخليــة أنه تم 
رصــد هــذه الخاليــا، وجــاٍر اتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيــة الالزمــة بحــق المتورطيــن فيهــا. إن 
هذه الحســابات المثيرة للفتنة حاولت من قبل 
إفشال االنتخابات النيابية التي شهدتها مملكة 
البحريــن فــي 24 نوفمبــر الماضــي، وقــد كانــت 
لجهــود األجهــزة األمنية دور كبيــر في وأد هذه 

المحاولة الفاشلة بعد رصدها والتعاطي معها.
وقــد كشــفت اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد 
بــوزارة  واإللكترونــي  االقتصــادي  واألمــن 
الداخليــة عــن نــوع آخــر مــن الحســابات، التــي 
تعمــد إلــى اإلســاءة للوطن واإلضــرار بمصالحه 
تســتدعي  أركانــه،  بيــن  الســلبية  الــروح  وبــث 
يتضمــن  مســئوال،  مجتمعيــا  دورا  مكافحتهــا 
عــن  والدفــاع  الخاطئــة  المفاهيــم  تصحيــح 
المكتســبات الوطنيــة وعــدم االنجــرار وراء مــا 
تشيعه هذه الحسابات من مغالطات وإساءات.
إن مــن المأمــول من الجميع الســعي إلــى تعزيز 
وإعــالء  األصيلــة  البحرينيــة  الوطنيــة  الهويــة 
وتأكيــد  المجتمعــي  والتماســك  الوحــدة  روح 
وحــدة الصــف فــي مواجهــة الفتــن والشــائعات 
واألفــكار المتطرفــة، والتمســك بقيــم المواطنة 
والســلوكيات  الطيبــة  والكلمــة  الصالحــة، 
الحميدة، والثوابت الدينية واألخالقية الراقية 
التــي تميز المجتمع البحريني كنموذج تاريخي 
األديــان  جميــع  بيــن  والتآلــف  التســامح  فــي 

والمذاهب والثقافات والحضارات.
يجــب  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إن 
اســتثمارها مــن أجــل تعزيــز التنميــة والتقــدم 

الــذي تشــهده مملكــة البحريــن فــي ظــل العهــد 
الزاهــر لصاحــب الجاللة الملــك المفدى، وتكون 
إبــراز  خــالل  مــن  والتطــور،  لإلصــالح  عنصــًرا 
المنجزات التي تحققت في مختلف المجاالت، 

ونشر قيم ومبادئ التعايش والسالم. .
الــرأي  حريــة  كفلــت  قــد  البحريــن  مملكــة  إن 
واالتصــال  اإلعــالم  وســائل  عبــر  والتعبيـــر 
ومواقع التواصل االجتماعي، شــريطة التزامها 
بالمســؤولية األخالقية، وعدم المساس بوحدة 
الشــعب، وبمــا ال يثيــر الفرقة، ووضــع المصلحة 
وجميــع  اعتبــارات.  أي  فــوق  للوطــن  العليــا 
التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات والمواثيــق 
إلــى  الفتنــة أو اإلســاءة  إثــارة  الدوليــة تجــرم 
أو  الشــخصية  وحرياتهــم  اآلخريــن  حقــوق 
التعــدي علــى خصوصيتهــم. وبالتالــي فــإن مــا 
تنشــره تلك الحســابات المشبوهة من مخالفات 
آخــر  أو  بشــكل  عالقــة  أي  لــه  ليــس  قانونيــة، 
بحريــة التعبيــر وإنما يهــدف إلي إلحــاق الضرر 

بالسلم األهلي والنسيج االجتماعي.
وقــد كان تحذيــر البيــان الختامــي لقمــة مكــة 
اإلسالمية أمس من استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي، لدعم اإلرهاب والخطاب المتطرف 
الذي تنشره الجماعات اإلرهابية تأكيد على أن 
خطر المواقع والحســابات المشــبوهة المرتبطة 
بالجماعــات والــدول التــي تدعــم اإلرهــاب بات 
كبيــًرا وأن التعامــل معه يجــب أن يكون حازًما 
حتــى ال يســتفحل. إن الثقــة كاملــة فــي وعــي 
الشعب البحريني وحرصه على إعالء المصلحة 
الوطنيــة ووقوفه صًفا واحــًدا لتفويت الفرصة 
علــى كل مــن يحــاول المســاس بوحــدة الصــف 

وتهديد السلم األهلي والمجتمعي.
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أكد المدير العام لإلدارة العامة لمكافحة الفســاد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
أن التصدي لحسابات التواصل االجتماعي المثيرة للفتنة والتحريض والتي تهدد 
النسيج االجتماعي والسلم األهلي، يعد واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية 

الفاعلة من أجل أمن وسالمة الوطن.

وأشــار في معــرض توضيحه للفرق الشاســع 
تقــوم  ومــا  المســؤول  اإلعــالم  حريــة  بيــن 
بــه تلــك المواقــع والحســابات، إلــى أن هــذه 
النوعيــة من الحســابات والتي يــدار معظمها 
مــن قبل جهــات خارجية وأشــخاص هاربين 
مــن العدالة فــي إيران وقطــر والعراق ودول 
أوربيــة، دأبــت منــذ فتــرة علــى تنفيــذ خطــة 

ممنهجــة لتشــويه ســمعة البحريــن وشــعبها 
واإلضرار بعالقات البحرين بالدول الشقيقة، 
مكونــات  بيــن  والفرقــة  الفتنــة  روح  وبــث 

المجتمع.
وأضــاف أن إعــادة بث ما تنشــره الحســابات 
تقديــم  أو  للفتنــة،  والمثيــرة  التحريضيــة 
الدعــم والتأييد من خالل التعليقات المؤيدة 

ألصحــاب هــذه الحســابات ومــا تنشــره مــن 
مــواد مثيــرة للفتنــة، يعــرض الفرد للمســاءلة 
القانونيــة؛ نظــرا لمــا قــد ترتبــه تلــك األفعــال 
من مســؤولية قانونية تجاه المتابعين، األمر 
القانونيــة  الــذي يتطلــب اتخــاذ اإلجــراءات 

حيالهم.
العامــة لمكافحــة  وأشــار مديــر عــام اإلدارة 
الفســاد واألمن االقتصــادي واإللكتروني إلى 
أن هناك نوعا آخر من الحســابات، التي تعمد 
بمصالحــه  واإلضــرار  للوطــن  اإلســاءة  إلــى 
وبث الروح الســلبية بيــن أركانه، موضحا أن 
مكافحتها، تستدعي دورا مجتمعيا مسؤوال، 

يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع 
االنجــرار  وعــدم  الوطنيــة  المكتســبات  عــن 
وراء ما تشيعه هذه الحسابات من مغالطات 

وإساءات.
وشــدد المديــر العــام اإلدارة العامــة لمكافحة 
الفســاد واألمن االقتصادي واإللكتروني على 
أن حريــة التعبيــر المســؤولة مكفولــة، مثلهــا 
مثــل باقــي الحريــات الشــخصية، منوها إلى 
أن مــا تنشــره تلــك الحســابات مــن مخالفات 
قانونيــة، ليــس لــه أي عالقــة بشــكل أو آخــر 
بحرية التعبير وإنما يهدف إلي إلحاق الضرر 

بالسلم األهلي والنسيج االجتماعي.

Û  ويقــول لهــا: “يومــا ما ســاخون وســادتي؛ واســتبدلها بــك” وفي
مفهــوم الحــب عنده: “الحب إن اكتفى بك وال اكتفى منك أبدا” 
وكــم تمنــى لــو يمتلك قلبا كبيــرا: “ليت لي قلبا أكبــر ألحبك كما 
يليــق بالكبــار”. نعــم الحــب هــو مــن يقتل الكبــار. يقــول جبران: 
الحب سعادة ترتعش”، وهو الذي لم ينم يوما على صدر الحب. 
الكاتــب الفرنســي بلــزاك يقــول: “إذا شــكا لــك شــاب مــن قســوة 
امرأة ، فاعلم أن قلبه بين يديها”. وهذه حقيقة فبعض العشاق 
يســتعذبون األلم، وينتشــون طربا بتذكر خناجر الماضي. وهذا 
مــرض ســيكولوجي يســمى بالمازوشــبة، والتلــذذ بإيقــاع األلــم 
على الذات كحنين الضحية إلى الســكين. ال يعجبني بلزاك في 
طريقــة حياته، فقد دمر نفســه عندما اختصر جمال الحياة في 
كتابــة الروايــات، ونســي مفاتــن مدينــة باريس، وجمــال طبيعة 
مدينة  “سانت خوبيه” أو لمعان شواطئ مدينة “كان” الساحلية 
أو رقصات نهر الســين. لم يعش بلزاك ســعيدا .انهكته القروض 
في مغامرات تجارية فاشلة، و لعبت به امرأة خبيثة لعوب  في 
آخر سنين عمره حيث لم تتزوجه إال يوم تأكدت موعد اقتراب 
موته لكي تستولي على كل شي ،بما في ذلك بيته الفاخر الذي 
كان حصيلــة كل تعــب الســنين العجــاف من الكتابة. إن هوســه 
الجنونــي بالكتابة أفقــده التمتع بكوكتيل الحياة، ففقد صحته، 

ومات في عمر51 عاما قائال”الحب امرأة ورجل وحرمان”. 
Û  أنا لســت ضد الحب ولكن أنا مع االعتدال، وأعترف أني أعاني

مــن حكــة جلديــة مــن تعاطــي الحب مع البشــر؛ الن أكثــر الذين 
يتحدثــون عــن الحــب هــم معادون لــه. صحيح اإلمــام علي )ع( 
يقــول “رؤيــة الحبيــب جالء العيــن” أو كما يقول الشــاعر “أقلب 
طرفــي فــي الســماء لعلــه يوافــق طرفــي طرفهــا حيــن تنظــر”، 
لكــن الحــب فــي ظل قســوة الرأســمالية مخيف، وغالبا يتشــكل 
خبثــا بحجــم مقاســات تضخم الحســاب البنكــي، ولمعانه يكون 
بمقــدار لمعــان  مقتنياتــك إال ما نــذر. أتذكر أني قلت لعاشــق ذا 
يــوم “إذا حصلــت علــى العشــق، فمــأ حقائبــك منه علــى عجل، 
وأعلــن حالــة طــوارئ مــع قلبــك، ومنــع تجــول ألي منغصــات؛ 
ألن العشــق ال يكــون إال فــي حالــة واحــدة ،حالــة “الجيــك أوت 
“مهمــا  طــال بقــاؤك في “الســويتك الملكي” في فندق الســعادة. 
فأنــا عندمــا شــعرت بالحــب أمســكته بجالبيبــه، ورحت أشــحن 
حقائبــي بأجمــل اللحظات، وأجمــل الذكريــات، وأفضل األماكن 
مســرعا علــى عجــل كيهوديــة نمســاوية هاربــة من بطــش هتلر 
تلملــم أغراضهــا، ألنــي أعلــم أن هــذا الحــب ســينقلب ذات يــوم 
إلــى وحــش، يبتلع كل لحظــة جميلة عشــتها، وتتحول مخدات 
الذكريــات المملــوءة بريش النعام إلى مخدات محشــوة بزجاج 

وسكاكين ذبح الغرام”. 
Û   ليســت فقــط الدنيــا دوارة. فالمناصــب دوارة. األمــوال دوارة

الشــهرة دوارة وكذلــك أعيــاد الحــب دوارة .تقــول مســتغانمي: 
“األعيــاد دوارة، عيــد لك وعيــد عليك، أن الذين يحتفلون اليوم 
بالحــب. قــد يأتــي العيــد القــادم وقــد افترقــوا. والذيــن يبكــون 
اليــوم لوعــة وحدتهــم، قــد يكونون أطفــال الحــب المدللين في 
األعياد القادمة.علينا في الحالتين أن نستعد لالحتمال اآلخر”. 

Û  ال شــيء يــدوم فــال تتشــبث بجنون بأي شــيء في الحيــاة. ألم
يكــن قيــس غبيــا أن يمــوت معذبــا وليلــى تتمتــع بالحيــاة مــع 
زوجها، أو يكون نيتشــه في مصحة نفســية مجنونا وعشــيقته 
ســالومي الفلندية تتمتع بجمال الوجود سفرا وعمال وحفالت؟ 
كــم أنــت مجرم بحق نفســك عندمــا تقتل فرحك ألجل عاشــقة 
اســتبدلتك أخماســا، وأســعارا... ال شــيء يســتحق الحــزن فــي 
الحيــاة. ال تعمقوهــم بقلوبكــم، فيحرقوهــا “لــو لــم يكــن الخيط 
مستقرًا في عمق الشمعة لما استطاع إحراقها...  كذلك نحن لم 

يحرقنا إاّل من تسلل إلى أعماقنا”. 
Û  العظمــاء لــو عاشــوا كوكتيــل الحيــاة الختصــروا مســافات مــن

الموت البطيء. قصيدة الشــاعر الماركســي باولو نيرودا تحمل 
فلســفة التمتــع بــكل شــي فــي الحياة فكأنــه يطبق نظريــة عالم 

النفس ماسلو في هرمه يقول الشاعر: 
Û يموت ببطءَمن ال يسافر
Û َمن ال يقرأ
Û َمن ال يسمع الموسيقى
Û َمن ال ُيجيد االهتداء بعينيه.  يموت ببطء
Û َمن يصير عبدًا للعادة
Û َمن يستعمل كل يوم نفس الطريق
Û َمن ال يغير أبدًا َسمته
Û َمن ال يجازف بتغيير لون مالبسه
Û أو َمن ال يتحدث إلى مجهول. يموت ببطء
Û  َمن ال يغير وجهته حين يحس التعاسة في العمل أو الحب َمن

ال يركب المخاطر ليحقق األحالم””

حنين الضحية 
الى السكين 

)16( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

دعوا الباطل يموت بعدم ذكره
Û  للشــائعات الترويــج  ظاهــرة  أصبحــت 

واألكاذيــب أمــًرا شــديد الخطــورة مــن 
خالل السوشال ميديا، والتي تستهدف 
الصــورة  وتشــويه  واإلســاءة  التشــهير 
الشــخصيات  بعــض  مــن مكانــة  للحــط 
وهــو  البحرينــي  المجتمــع  فــي  العامــة 
الجرائــم  طائلــة  تحــت  ينطلــي  مــا 
اإللكترونيــة، فالشــائعات تنتشــر كالنــار 
في الهشــيم بين األوساط البدائية التي 
ال تحظى بالتحضر والمستوى التعليمي 
الالئق، كما تكون متفشية لدى أصحاب 
العقــول الفارغــة عديمــة اإلنتــاج والتي 
تتســلى بالشــائعة وتســتمتع بنقلها على 

أنها حقيقة دامغة. 
Û  جعــل علــى  تعمــل  ببســاطة  والشــائعة 

الخطــأ  مــن  وتجعــل  خطــأ  الصــواب 
صــواب غيــر مدركيــن للمتنفذيــن عليها 
فــي  الطعــن  لخطــورة  مدركيــن  غيــر 

نزاهــة الشــخصية العامــة، كمــا ال يــدرك 
فــي الغالــب القائــم علــى ناقــل الشــائعة 
عبــر وســائل التواصــل دوره الترويجي 
ومسؤوليته الجنائية في دعم الجريمة 

اإللكترونية.
Û  الفســاد فــي  المتورطــون  يلجــأ  وقــد 

اإلداري والمالي للتشــهير بالشــخصيات 
والتغطيــة  مصالحهــم  لتأثــر  العامــة 
ال  التــي  وتجاوزاتهــم  فســادهم  علــى 
بالطــرق  عنهــا  الدفــاع  يســتطيعون 
القانونيــة  والقنــوات  المشــروعة 

والمؤسسات الدستورية.
Û  ناقــل انتبــاه  يســتوجب  هنــا  ومــن 

المعلومــة الوعي والتحري عن الحقائق 
قبــل ممارســة حــق التعبيــر عــن الــرأي، 
فمــن الخطــأ كل الخطــأ أن يعتمــد ناقل 
الشــائعة علــى مصادر السوشــال ميديا؛ 
لالسترشــاد بهــا علــى أنهــا حقيقــة تعبر 

عــن الــرأي العــام بينمــا هــي فــي حقيقة 
األمــر مفبركــة يحررهــا المفســد مطلــق 
للتمويــه  مســتعارة  بأســماء  الشــائعة 
إلبعــاد األنظــار عــن الجريمــة الحقيقيــة 
فــي  وليكــن  العــام،  المــال  ســرقة  فــي 
المعلــوم بأنها حــرب ضروس خفية بين 
المتنازعين على السلطة والمال العام. 

Û  وعــادة ما يكــون المتصفح والمتابع في
االجتماعــي ضحيــة  التواصــل  وســائل 
هــذه الحــرب الخفيــة والمســتعرة وإنــه 

يجهل أقطابها وصناعها. 
Û  ومــن هــذا المنطلــق أشــدد علــى دعــوة

جاللــة الملك المفــدى حفظه هللا ورعاه 
المحافظــات  مــع  األبــوي  اللقــاء  فــي 
مــن  األواخــر  العشــر  بمناســبة  األربــع 
االســتخدام  لضــرورة  الفضيــل  الشــهر 
األمثــل لوســائل التواصــل االجتماعــي 
باألســلوب اإليجابــي فــي البنــاء وليس 

معــاول للهــدم، ونصيحتــي الشــخصية 
لمتصفحي اإلنترنت ووســائل التواصل 
كما قالها اإلمام علي بن أبي طالب كرم 
هللا وجهه وذلك قبل ألف وأربعمئة عام 

“دعوا الباطل يموت بعدم ذكره”. 

علي العصفور 
محافظ الشمالية

المنامة - وزارة الداخلية

فــي إطــار التعــاون والتنســيق بيــن جمــارك 
مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، قام وفد من الهيئة العامة للجمارك 
الســعودية برئاسة مدير عام إدارة التقنيات 
األمنيــة  إبراهيم المحيميد بزيارة إلى إدارة 
جمارك المنافــذ البرية البحرينية، حيث كان 
فــي االســتقبال مديــر إدارة األمــن الجمركي 
المقدم فراس الديســي، ومدير إدارة جمارك 

المنافذ البرية محمد العيسى.
وتم خالل الزيارة، بحث التعاون والتنســيق 
والخبــرات  المعلومــات  تبــادل  مجــال  فــي 
العمــل  بمنظومــة  االرتقــاء  فــي  يســهم  بمــا 
الجمركي وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، 
التقنيــات  إدارة  عــام  مديــر  اطلــع  حيــث 
األمنيــة بالهيئــة العامــة للجمــارك الســعودية 
والوفد المرافق على مشــروع أجهزة المسح 
الضوئي للشــاحنات بجســر الملــك فهد التي 
تــم تركيبهــا مؤخــرًا، مــن خالل إيجــاز حول 

مواصفات جهاز أشــعة FS6000 وآلية عمله 
بــدءا من نقطة الوصــول األولى والتخليص 
المســبق، باإلضافة إلى دقة الجهاز وسرعته 
فــي تنفيــذ عمليــة المســح ممــا يســهم فــي 
تســهيل الحركــة التجاريــة وانســيابية مرور 
الشــاحنات. كمــا اطلــع الوفد الســعودي على 
نظــام ربــط أجهــزة المســح من خــالل غرفة 
المركزيــة ووحــدة األشــعة،  تحليــل الصــور 
والتــي تقــوم بتصويــر وتحليــل الصــور مــن 

مواقع ومنصات مختلفة للشاحنات.
المحيميــد  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
الجمــارك  شــؤون  وخطــط  بإســتراتيجية 
تطويــر  فــي  وجهودهــا  البحريــن  بمملكــة 
منظومــة العمــل الجمركــي مــن خــالل فتــح 
مزيــد مــن آفــاق التعــاون المشــترك لالرتقاء 
الخدمــات  لمســتوى  المســتمر  والتطويــر 
واألجهــزة  البرامــج  وتحديــث  الجمركيــة 

الجمركية.

خالد بوعنق وفد من الهيئة العامة للجمارك السعودية في زيارة إلدارة جمارك المنافذ البرية البحرينية

بوعنق يروي لـ “^” تفاصيل جريمة الفجر بقاللي جمارك السعودية تطلع على أجهزة المسح بجسر الملك فهد
راشد الغائب

الطاعن صديق 
المطعون... والجرح 
طوله 15 سم... و 

“ببجي” مفسدة للعقول
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األمير خليفة بن سلمان... القائد العالمي

شكر لسمو ولي العهد على التواصل المستمر

ال أعلم كيف أصُف وأعّبُر عن هذا اإلنجاز الذي أضيف صفحة جديدة لقصة اإلنجازات 
التــي تحملهــا مملكــة البحريــن منــذ زمن طويــل بقيادة ســيدي حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفــدى حفظه هللا ورعــاه. نتفق جميًعا 
ا أن حصول صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن  كباًرا وصغاًرا، رجاالً ونســاًء ســويًّ
ســلمان آل خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعــاه، على لقــب القائد 
العالمــي مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة الــذي يعتبــر التكريــم األول مــن نوعــه فــي 

ا وهو إنجاز وطني وعالمي. المنظمة عالميًّ

منذ رئاسة صاحب السمو لمجلس الوزراء 
وكونه ممثالً أعلى للحكومة، حصل سموه 
علــى العديــد من األوســمة والجوائــز التي 
جعلت المواطن يشعر بالفخر واالعتزاز أن 
يكون حول قائد شهم محتضن القطاعات 

والخدمات التي يتطلبها المواطن.
األلقاب عديدة، الجوائز تختلف واألوسمة 

القائــد  جائــزة  ولكــن  اآلخــر  عــن  تتميــز 
العالمــي قــد تكــون أهــم الجوائــز التــي تم 
تعكــس  ألنهــا  الســمو  لصاحــب  إهداؤهــا 
صــورة واقعيــة عن مــدى اهتمــام حكومة 
البحريــن للجانب الصحي والذي قد يعتبر 
ضمــن أهم القطاعات التــي يحب الحرص 

تجاهها.
 اليوم أنا طالب مدرســي، مســتقبالً بإذن 
ا تجاه الوطن،  الخالق سأكون موظًفا وفيًّ

المرمــوق  الرمــز  بهــذا  مقتدًيــا  ســأبقى 
بــن ســلمان”.  والمتألــق كعادتــه “خليفــة 
وسأبقى أيًضا على وفاء وعهد أن أجعل 
قلمــي يشــيد بمــا يقدمــه صاحب الســمو 
مملكتنــا  تقدمــه  وبمــا  الــوزراء  رئيــس 

العزيزة البحرين تجاه المواطنين.
والتبريــكات  التهانــي  معانــي  كل  أقــّدم 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
العامــر مــن مســؤولين  ولديــوان ســموه 
الوفــي  البحرينــي  وللشــعب  وموظفيــن 
علــى هــذا الوســام الذي يجــب أن نحمله 
يًدا بيد عالًيا وبكل ســعادة وفخر. ســائالً 
المولى أن يحفظ ســموكم لهذا البلد وأن 

يمّدد بسنينك.

من المتعارف عليه ان المرء عندما يلقى الخير والجميل والمعروف يشــكر صاحبه.. ففي هذه المقالة ومن هذا المنبر أود أن أشــكر 
ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة على تواصله المباشــر مع الشــعب 
خالل الشــهر الفضيل والشــهور األخرى، فســموه يتميز برحابة الصدر واالجتماعية وحبه للتواصل مع كافة أفراد وأطياف الشــعب 

البحريني.

فكمــا ذكــرت أن خصلــة الوصــل متأصلــه 
والتــي  األميــن  العهــد  ولــي  ســمو  فــي 
ورثهــا أبــا عن جــد.. فالمعــروف عن حكام 
البحرين تواصلهم الدائم مع الشعب.. فما 
أجمــل أن يتواصــل الحاكــم والمحكــوم... 
هــذه  منطلــق  ومــن  مدارســنا(  )مجالســنا 

الجملــة ومنطلق هذه القناعــة لدى العائلة 
المالكة نشاهد أن سمو ولي العهد حريص 
جــدا علــى فتــح مجلســه العامــر وبشــكل 
أســبوعي ليســتقبل المواطنيــن ويلتمــس 
قضاياهــم وهمومهــم باحثــا علــى الحلول 

الجذرية.

 كمــا أن حــرص ســموه لــم يقتصــر علــى 
فتــح مجلســه فقط بل امتد هــذا الحرص 
ليزور ســموه بنفســه المجالس الرمضانية 
وبشــكل مســتمر بيــن اليــوم واآلخــر على 
مستوى جميع محافظات المملكة.. وذلك 
أروع  مــا  الســنوية..  عادتــه  علــى  جريــا 

هــذه الزيــارات التــي تثلــج صــدر الشــعب 
البحريني وترفع المعنويات في نفسه.. 

فــي الختــام أكــرر شــكري لســموكم علــى 
المســتمر  ووجودكــم  الدائــم  تواصلكــم 
الراقــي  وتعاملكــم  بيننــا  المياديــن  فــي 
وتواضعكــم.. ســائال المولــى عــز وجــل أن 
يمد بعمركم وأن يبارك لكم في هذا الشهر 
الفضيــل وجميــع أيام عمركــم.. حفظ هللا 

البحرين ملكا وحكومة وشعبا.

خالد خليل جناحي

عبدالرحمن جليل الشيخ

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 

والعنوان ورقم الهاتف.

المــزاج هــو حالــة أو نــوع المشــاعر فــي وقت مــا محــدد، أو هو ما يميز شــخصية 
اإلنســان، أو هــو المــزاج الســائد العــام في الســلوك البشــري لإلنســان، وقد يتحدد 
المــزاج العــام علــى أســس وراثيــة بيولوجيــة أو أســس مكتســبة نتيجــة العوامل 

البيئية والنضج أثناء التربية منذ الطفولة.

للمزاج العديد من الخصائص منها النشاط 
واالنتظــام فــي الحيــاة الروتينيــة، وردود 
الفعــل األوليــة فــي الســلوك ســواء كانــت 
إيجابيــة أو ســلبية، والقــدرة على التكيف، 
التحمــل،  وشــدة  اإلنســان  طاقــة  وحالــة 
والحالــة العامــة اليومية التــي تؤثر وتتأثر 
بفتــرات االنتبــاه والحساســية مــن خــالل 

التغيرات البيئية التي تحدد اإلدراك.
المــزاج العــام للشــخص يؤثــر علــى تكوين 
العقليــة  والصحــة  واإلدراك  اآلراء 
والجســدية، فالمزاج الســلبي دوًما مرتبط 
واإلحبــاط  والقلــق  والتوتــر  باالكتئــاب 
والكآبــة قد يــؤدي لحدوث بعض األمراض 
العضوية مثل أمراض القلب وزيادة السكر 
فــي الــدم وقرحــة المعــدة، وعلــى النقيض 
فالمــزاج اإليجابــي يســاند العقــل فــي حل 

نتيجــة  االجتماعيــة  المشــكالت  بعــض 
والتبصــر  واألعصــاب  النفســي  الهــدوء 

والحكمة.
مــن الطبيعي جًدا أن يتغير مزاج اإلنســان 
وضغوطــات  اليوميــة  الظــروف  حســب 
الحيــاة المختلفــة، ونــرى أن توافــر الوعــي 
لهــذا األمــر مهــم لمحاولــة الســيطرة عليــه؛ 
مــزاج  إلــى  الســلبي  المــزاج  تغيــر  بهــدف 
إيجابــي أو عــدم إطالة مدته، وهناك بعض 
الخطوات نذكر منها: تغيير طريقة الشعور 
لدينا بتغيير طريقة تفكيرنا، تطبيق قانون 
90 % - 10 % بمعنى أن ماي حدث لنا من 
فعل هو 10 %، ولكن أســلوب وردة الفعل 
لدينــا بشــكل غاضــب ومتهــور هــو 90 %، 
محاولــة تفعيــل الطاقة اإليجابيــة الواعية 
فــي عقلنــا الباطنــي وذلــك بممارســة طرق 

االسترخاء وقت حدوث أمر جلل، ويجب 
أن نعي أن الفشل هو خير معلم لنا، وتبني 
مبــدأ الرضــا والقبــول بمــا هــو مكتــوب لنــا 

والتعامل معه.
لتعزيز مزاجنا نتعلم بعض اإلستراتيجيات 
التي تهدف لمحاولة السيطرة على المزاج 
الجيــد الهــادئ لتعزيز صحتنــا العامة، أواًل: 
المساندة الذاتية/  االجتماعية وتتمثل في 
محاولة التشتيت في حال حدوث مشكلة 
مــا بهدف الهــدوء لتفادي التصــرف بردات 
فعــل غاضبة وســلبية، ومحاولــة التنفيس 
عن الغضب، وتعلم ممارسة النفس العميق 
السترخاء العقل والجسد، ومحادثة العقل 

بهدف تصغير وتحجيم المشكلة لحدودها 
الدنيا “صّغرها تصغر”.

إلــى  باللجــوء  واالنتعــاش  الشــفاء  ثانًيــا: 
االنعــزال اإليجابــي وليس الهــروب، بهدف 
فــي  الجســدية والعقليــة، والبــدء  الراحــة 
التفكيــر لتحليــل ما حدث إليجــاد الحلول، 
لتنشــيط  الرياضــة  ممارســة  ننســى  وال 
الــدورة الدموية للعقل والجســد، وحتى لو 
تطلــب األمــر طلــب المســاندة والمســاعدة 
أو  األهــل  مــن  المقربيــن جــًدا ســواء  مــن 

األصدقاء.
ثالًثــا: المرونــة والرجــوع للحيــاة الطبيعية 
العقالنيــة  توافــر  يتطلــب  وهــذا  اليوميــة 
فــي التفكير والتحليل، والتحول اإليجابي 
لمــا كان يمثــل مشــكلة عاصفــة وتهديد، إذ 
يلعــب مبــدأ الرضــا والقبول والتحــرر دوًرا 

إيجابًيا.
إن الضربــة التــي ال تقصــم ظهــرك تقويــك، 
وعلينــا القبــول بمــا يكتبــه هللا أو القضــاء 
والقدر لنا؛ لنحمي ونعزز مزاجنا ونســتمتع 

بصحة عقلية وجسدية جيدة.

نبيل تمام

لنعزز مزاجنا

اآلمال على 
السعودية 
لوأد خطاب 

الكراهية

saeed.mohamed
@albiladpress.com

سعيد محمد

Û  بــن عبدالعزيــز آل ســعود الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن  وقعــت كلمــة خــادم 
فــي افتتــاح المؤتمــر الدولــي حــول قيــم الوســطية واالعتــدال فــي نصــوص الكتاب 
والســنة األســبوع الماضــي، والتــي دعــا فيهــا إلى وقف خطــاب العنصريــة والكراهية 
أيــا كان مصــدره وذريعته.. وقــت موقع التأثير والتفاؤل الكبيريــن في العالم العربي 
واإلســالمي، وذلــك انطالًقــا مــن مكانــة ودور المملكــة العربيــة الســعودية واآلمــال 
المعلقــة عليهــا وقــدرة قيادتهــا فــي نشــر قيــم الســالم والتســامح والتصــدي لألفــكار 

الطائفية والتكفيرية والتشدد المنحرف عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
Û  الكلمــة “التاريخيــة المهمــة” التــي ألقاهــا ســمو األميــر خالــد الفيصــل بــن عبــد العزيــز

مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقة مكــة المكرمة في افتتــاح المؤتمر 
وإعــالن “وثيقــة مكــة المكرمــة”، أعــادت تأكيــد الموقــف الثابــت فــي إدانــة اإلرهــاب 
والتطــرف والعنصريــة، والوقــوف فــي وجــه اختطــاف المجتمــع وجذبــه للوقوع في 

شباك “الفكر الظالمي” بعيًدا عن وسطية الدين والشريعة اإلسالمية.
Û  إن المجتمعــات اإلســالمية عانــت، وال تــزال تعانــي، من موجة شرســة مســيئة للدين

اإلســالمي وكل األديان الســماوية، وهي موجة، وإن رفع أنصارها وأقطابها شــعارات 
اإلســالم زيًفــا، إال أنهــا موجــة جرفــت علــى مــدى ســنوات بمعــاول هدمها االســتقرار 
فــي الكثيــر مــن المجتمعــات التي ابتليــت بأفكار المتشــددين ومنابرهــم وتحريضهم 
الطائفــي والتكفيــري، وألن الوضــع اليــوم أصبح أكثــر خطورًة مما مضــى من مراحل 
بســبب التحديــات والمهــددات التــي تهــدد المجتمــع الخليجي، والعربي واإلســالمي، 
فإن األنظار والتطلعات تتجه نحو الدور المهم الذي ستلعبه المملكة في قيادة األمة 
لتخليصهــا مــن مؤامــرة خطابــات العنصريــة والكراهيــة والفتنــة، ووأد هــذا الســلوك 

المدمر.
Û  تعود بي الذاكرة إلى مطلع التســعينات، حيث التقيت باألســتاذ حســن الجاسر، وكان

حينها مسئواًل عن العالقات العامة واإلعالم في مكتب سمو األمير محمد بن فهد بن 
عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وتعرفت منذ ذلك الحين، على جهود المملكة في 
تســخير كل الجهــود مــن أجل منع تأثير الخطاب المتطــرف ومنابر التكفير والتطرف 
لشــدة خطورتهــا على اســتقرار المجتمعات، ويترســخ الموقف اليــوم للعمل “الدولي” 
خليجًيــا وعربًيــا وإســالمًيا، بقيــادة “الســعودية” إلنهــاء وجــود “التطــرف والتكفيــر 
واإلرهــاب” ليحــل محلــه “خطــاب الســالم واالعتــدال والتعايــش”، بيــن كل المكونات 

واألديان والمذاهب في ظل دول تؤمن بحق الناس في العيش المستقر.
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الســاعة  المشــهد  هــذا  اســتوقفني 
الواحــدة والنصف ظهًرا يوم اإلثنين 
بتاريــخ 13 مايــو 2019 مقابــل مركز 
مدينة عيسى الصحي، وقوف أمرأة 
اإلســالمي  الــزي  ترتــدي  آســيوية 
)الحجــاب( تنتظــر بــاص النقــل العام 
اليافطــة  أو  باإلعــالن  وتســتظل 
التابعــة للمحطة التي قياســها تقريبا 
70× 60 ســنتمترا قرب العمود. فهل 

هذا يكفي؟
موقــع  يحــدد  أن  يعقــل  وهــل 
المحطــة دون أن نســتكمل عملنــا 
اإلنســاني واإلسالمي بوضع كبينة 
صغيــرة تحمــي الواقفيــن الفقــراء 

وطلبــة الجامعــة أيضــا مــن حرارة 
الشــمس واألمطــار وخصوصــا في 

شهر رمضان الكريم.
منــذ  مســتمرة  المعانــاة  هــذه  إن 
أكثر من 10 ســنوات وربما منذ 50 
عاًما أي مع تأســيس إسكان مدينة 

عيسى.
أتمنــى مــن المســؤولين الجالســين 
فــي المكاتــب المكيفــة أن يقومــوا 
بجولــة ولــو أســبوعًيا؛ للبحــث عن 
بعملهــم.  يتعلــق  فيمــا  النواقــص 

وكذلك وضع ميزانية للتطوير.

يوسف البناء

نحن مركز “ســمارت برين”، الذي يهدف إلى نشــر 
ثقافــة العداد الصيني، وصقــل المواهب الذهنية، 
إذ نســعى مــن خــالل هــذا البرنامــج التعليمي إلى 
مشــاركة العديــد من الــدول المنافســة عبر تقديم 
طلبتنــا للمشــاركة فــي مســابقة “ســمارت بريــن” 
العالميــة، ولحرصنــا الدائــم علــى أن يكــون أســم 
المملكــة مــن بين الــدول المتقدمة في المنافســة. 
علــى  األولــى  المراكــز  مؤخــرا  أحرزنــا  أننــا  كمــا 
المستوى الخليج العربي، وذلك في دولة الكويت 
الشقيقة.  ونعتزم المشاركة في المسابقة العالمية 
فــي المملكــة التايلنديــة مــع طالبنا حاملين اســم 
البحريــن وعلمهــا ورموزهــا إلــى أعلــى المراتــب، 

إذ ســننافس  المقبــل،  يوليــو  وذلــك خــالل شــهر 
العديد من دول العالم وأشقائنا في الخليج.

نتطلع إلى الحصول على دعم لتحمل تكلفة سفر 
الطــالب البحرينيين المشــاركين، والذين بدورهم 
ســيمثلون مملكــة البحرين عالميا. علمــا أن أغلب 
المشــاركين من ذوي الدخل المحدود، حيث إنهم 
ال يتمكنون من دفع تكاليف الرحلة. ونطمع أيضا 
بوجــود مــن يمثــل البحرين في المســابقة لتكريم 
طالبنــا هنــاك، حيث إن جميع الدول سترســل من 

يكرم طالبها المشاركين في هذه المسابقة.

البيانات لدى المحرر

لدي طفل من ذو االحتياجات الخاصة )معاق ذهنيا( 
وأنــا ربــت بيــت، وزوجــي يعيــل عائلــة تتكــون من 6 
255 دينــارا شــهريا، وعلينــا  أفــراد ونســكن بإيجــار 
قرض 205 دنانير شــهريا، غير المصاريف والتزامات 
األخرى. وقدمت على وحدة سكنية في العام 2007 
وقدمت كذلك طلبا للحصول على شقة مؤقتة العام 
2013، ولــم أجــد اي رد مــن وزارة اإلســكان وولــدي 
اآلن موجــود فــي البيــت مــن غيــر جلســات نطق وال 
عــالج طبيعــي ألن زوجي غير قادر على تحمل كلفة 

الجلسات التي تتراوح بين 250 إلى 300 دينار.
أرجو من وزارة اإلسكان النظر في طلبي.

البيانات لدى المحرر

نناشد لدعم مشاركتنا بمسابقة هل هذا يكفي؟
“سمارت برين” العالمية

أرجو من “اإلسكان” النظر في طلبي

أناشد الجهات المعنية النظر ومراعاة الوضع 
المأســوي الذي أعيش فيه بعد أن حكم ابني 
فــي إحــدى القضايــا الجنائيــة بـــ10 ســنوات 
قضى منها نصف المدة )5 سنوات( في إدارة 
اإلصــالح والتأهيــل، إذ ليــس لــي أي ملجأ إال 
للــه وإليكــم للعفــو واإلفــراج عــن ابنــي، الذي 
باتــت الســنوات الماضيــة حرقــة فــي قلبــي 
بفراقــه عنــي طــوال هــذه الفتــرة، علمــا أنــه 
ذو حســن ســيرة وســلوك في إدارة اإلصالح 
والتأهيــل وحصــل علــى شــهادات عــدة مــن 
مركــز ناصــر للتأهيل وحصد في الـ3 ســنوات 
الماضيــة علــى المركــز األول فــي التحصيــل 

العلمي بالمركز، وهو شديد األسى بما حصل 
له في السابق.

أناشــدكم بالعفــو عنــه ابنــي الوحيــد، إذ إنني 
مطلقــة وليــس لــي معيــن وال ولــي غيــر ابني 
التعــب  بــي  اشــتد  وقــد  الحيــاة،  هــذه  فــي 
وأعانــي كثيــرا فــي هــذه الحياة وحيــدة، لذا 
أتمنــى في هذا الشــهر الكريــم وألتمس منكم 
أن تعفوا عن ابني العائل الوحيد لي، للعيش 
فــي مــا تبقــى من حياتــي مع ابني فــي حياة 

كريمة.

البيانات لدى المحرر

أمنية في شهر الخير
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اســتثمار الحركــة التجاريــة النشــطة فــي الشــهر الفضيــل

أول راعــي بالتينــي للمناســبة بتاريــخ 11 ديســمبر المقبل

قيمة 198 قرضا لرمضان من “اإلبداع”

“البحرين والكويت” يدعم مئوية القطاع المصرفي

صرف بنك اإلبداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر، 198 قرضا من قروض شهر رمضان بإجمالي مبالغ قاربت 136 ألف 
دينــار، وذلــك مــن إجمالــي 318 قرضــا مختلفــا قيمتهــا 309 آالف دينار صرفت منذ بداية شــهر مايو حتــى اآلن، وفي إطار 
عــروض البنــك المرتبطــة بشــهر رمضان التي ستســتمر حتــى 3 يونيو  2019. وقــال الرئيس التنفيذي للبنــك، خالد الغزاوي 
إن “قرض رمضان” يهدف إلى توفير السيولة الالزمة للمواطنين محدودي الدخل من أصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ 

من أجل مساعدتهم على تنمية مشاريعهم واستثمار الحركة التجارية النشطة التي يشهدها شهر رمضان في كل عام.

 198 صــرف  أن  الغــزاوي  وبيــن 
“قــرض رمضــان” خــال أقــل من شــهر، 
تلبيــة  القــرض فــي  يثبــت نجــاح هــذا 
للبحرينييــن  الفعليــة  االحتياجــات 
ويســر،  بمرونــة  المشــاريع  أصحــاب 
خصوصــا وأن هــذا القــرض حالــه حــال 
ال  التــي  اإلبــداع  بنــك  قــروض  باقــي 
يشــترط فيهــا الحصول علــى ضمانات، 
عليهــا  الحصــول  إجــراءات  أن  كمــا 

بســيطة وميســرة وتتــم خال ســاعات 
قليلــة، مــع فترة ســداد مرنــة تصل إلى 

20 شهرا.
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي أن قروض 
بنــك اإلبــداع ســواء أكانــت الموســمية 
أو الدائمــة، صممــت لكي تكــون مائمة 
البحرينــي  المجتمــع  الحتياجــات 
والمشــاريع الصغيــرة ومتناهية الصغر، 
وأن عمل البنك هو خليط ما بين العمل 

يضمــن  بشــكل  والتنمــوي،  التجــاري 
الوقــت  نفــس  وفــي  البنــك  اســتدامة 
دعــم أصحاب المشــاريع الصغيرة، وبما 
يســهم فــي دعــم رؤية البحريــن 2030، 
قويــة  وســطى  طبقــة  علــى  والحفــاظ 

تدعم االقتصاد الوطني.
الموســمي  القــرض  أن  إلــى  ولفــت 
يمنــح للمشــاريع المنزليــة أو التجاريــة 
المرخصــة أو غيــر المرخصة، وذلك في 

فتــرات المناســبات مثــل األعياد وشــهر 
للمــدارس،  والعــودة  الكريــم  رمضــان 
وتتــراوح قيمــة القــرض مــن 100 إلــى 
1000 دينــار، ويســدد فــي فتــرة زمنية 

تصل لـ 20 شهرا.

أعلنــت جمعيــة مصــارف البحريــن عــن دخــول بنــك البحريــن والكويــت كأول 
راعــي بالتينــي لفعاليات االحتفال بمرور 100 عــام على القطاع المصرفي تحت 
رعاية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
والتــي جــرى اإلعــالن عنهــا فــي أبريــل الماضــي، وتتضمــن جملــة مــن الفعاليات 
واإلصدارات واللقاءات، وصوال ليوم االحتفال الرســمي بهذه المناســبة بتاريخ 

11 ديسمبر المقبل.

البحريــن  بنــك  أن  الجمعيــة  وأضافــت 
والكويــت دخــل أيضــا كراعــي باتيني 
لبنــوك  الســنوي  “االســتقبال  لحفــل 
البحريــن” الــذي ســتنظمه الجمعية في 
العاصمة األميركية واشــنطن تزامنا مع 
االجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد 
الدولــي المقــررة خــال الفتــرة مــن 18 

وحتى 20 أكتوبر المقبل.
ونــوه الرئيــس التنفيذي لبنــك البحرين 
بجهــود  ســاتر،  ريــاض  والكويــت، 
الجمعيــة فــي تنظيــم احتفاليــة مئويــة 

القطاع المصرفي، والتي تسلط الضوء 
علــى الدعــم الكبيــر والامحــدود الــذي 
قدمته الحكومــة الموقرة إلى الصناعة 
المصرفيــة وتبوؤها المكانــة المرموقة، 
إضافة إلى إبراز دور القطاع المصرفي 
فــي البحريــن فــي التنميــة االقتصادية 
المســتدامة والترويج لمكانته الريادية 

محليا وإقليميا وعالميا.
البحريــن  بنــك  دعــم  إن  ســاتر  وقــال 
والكويــت لـ “مئويــة القطاع المصرفي”، 
و”حفــل اســتقبال المصــارف البحرينية 

بواشــنطن”، يأتــي في إطــار عمل البنك 
دوره  فــي  النهــوض  مواصلــة  علــى 
الوطنــي المســاند لمســيرة التنميــة في 
البحريــن، والترويج للقطــاع المصرفي 

البحرين.
التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جانبــه  مــن 
وحيــد  البحريــن  مصــارف  لجمعيــة 
البحريــن  لبنــك  شــكره  عــن  القاســم 

الحتفــاالت  دعمــه  علــى  والكويــت 
المصرفــي،  القطــاع  بمئويــة  الجمعيــة 
البحرينيــة  البنــوك  اســتقبال  وحفــل 
فــي واشــنطن، موضحــا أن هــذا الدعم 
يؤكــد التــزام البنــك الراســخ فــي دعــم 
كل الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز تنميــة 
فــي  القطاعــات  مختلــف  وازدهــار 

البحرين.

المنامة - بنك اإلبداع

المنامة - مصارف البحرين

خالد الغزاوي

أثناء تقديم الدعم لجمعية مصارف البحرين

ارتفاع صادرات النفط 
العراقية لـ 3.6 مليون برميل

قالــت وزارة النفــط العراقيــة فــي بيــان 
أمس الســبت إن إجمالي صادرات الخام 
العراقيــة ارتفع إلى 3.572 مليون برميل 
يوميــا فــي المتوســط خــال شــهر مايــو 
مقارنــة مــع 3.466 مليــون برميــل يوميا 
فــي الشــهر الســابق. وذكــرت الــوزارة أن 
صــادرات النفــط مــن موانئ البصــرة في 
جنــوب الباد بلغت 3.441 مليون برميل 
يوميا في المتوسط في مايو ارتفاعا من 

3.354 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقــال مســؤول عراقــي يشــرف على 
عمليــات تصدير النفط، أخيــرا “لدينا 
القــدرة علــى ضــخ مزيــد مــن النفــط 
لكننــا حريصــون علــى احتــرام اتفاق 

خفض أوبك”.

بغداد - رويترز

اسطنبول - رويترز

انكمش االقتصاد التركي 2.6 % على أساس سنوي في الربع األول من العام، منسجًما 
تقريبا مع التوقعات؛ لتؤكد البيانات الرسمية انزالق الباد إلى الركود بعد أزمة العملة 
فــي العــام الماضــي. وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات األســواق الناشــئة الرئيســة، 
سجل معدالت نمو تتجاوز الـ5 % قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36 % مقابل 
الــدوالر منــذ نهايــة 2017. وتوقع اســتطاع أجرته رويترز انكمــاش االقتصاد 2.5 % 
على أســاس ســنوي في أحدث ربع ســنة. ومقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي 
اإلجمالــي للربــع األول 1.3 % بعــد التعديــل فــي ضــوء العوامل الموســمية والتقويم، 
حسبما أظهرته األرقام الصادرة عن معهد اإلحصاء التركي. إلى ذلك، أظهرت بيانات 
من معهد اإلحصاء التركي أخيرا تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا 55.6 % على 
أساس سنوي في أبريل إلى 2.982 مليار دوالر. وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 
4.6 % بينما انخفضت الواردات 15.1 % مقارنة مع أبريل 2018. ومن بين 90 دولة 
احتلــت تركيــا المرتبــة الثانيــة ضمن أكثر الــدول انكماشــا للثروات بعــد فنزويا التي 
ســجلت تراجعــا ســنويا بلــغ 25 %، إذ تتصــدر كــراكاس، التي دفع الجــوع 2.5 مليون 
مــن مواطنيهــا إلــى مغادرتها، قائمة أســوأ اقتصاديــات العالم بمعــدالت تضخم قارب 

المليون بالمئة.

2.6 % نسبة انكماش االقتصاد التركي

نيويورك - موديز أطلقت مجموعة زين تقريرها السنوي الثامن حول االستدامة تحت عنوان “وقت العمل..”، والذي ُيعّد بمثابة دعوة إلى 
العمــل؛ لمواجهــة التحديــات اإلقليمية الرئيســة. وذكرت المجموعة أنها ســتواصل بنشــاط معالجة ورفع مســتوى الوعي 
حول “أهداف التنمية المســتدامة”، وتطوير الطريقة التي تدير بها أعمالها باعتبارها من القادة اإلقليميين في مجاالت 
االســتدامة، وفــي هــذا اإلطــار اســتحدثت مفهــوم “الحــدود الكوكبيــة والعتبــات االجتماعية”، حيــث يوفر ذلــك المفهوم 

توجها واضحا لعملياتها؛ كي تحدد محطات رئيسة مناسبة ومؤثرة ذات صلة باالستدامة.

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
الرئيــس التنفيــذي فــي مجموعــة زيــن 
بدر ناصر الخرافي “هذا التقرير بمثابة 
إلــى  نوجهــه  العمــل(  أجــل  مــن  )نــداء 
جميــع أطرافنــا ذات الصلــة علــى أمــل 
إطــاق موجــة فــي منطقتنــا، ندفع من 
خالهــا فكرة أن النهج الجماعي وحده 
هو الذي سيمكننا من أن نعالج جوانب 

القصور”.
وأوضــح الخرافــي “تقارير االســتدامة 
ال تقــدم نظــرات متعمقة حــول تأثيرنا 
والبيئــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 
آخــر  مهمــا  جانبــا  تبــرز  فهــي  فقــط، 
بتسلطيها الضوء على استدامة نشاط 

األعمــال، وفي وقتنا الراهن، وفي ظل 
منظومات بيئية تتغير سريعا مدفوعة 
الصناعيــة  الثــورة  وتيــرة  بتســارع 
إســتراتيجية  امتاكنــا  فــإن  الرابعــة، 
علــى  ومرتكــزة  ومتكاملــة  شــاملة 
قيمــة مشــتركة هــو أمــر أساســي لنمــو 

مؤسستنا”. 
بيــن  المســاواة  إلــى  التقريــر  وتطــرق 
الجنســين، حيــث أشــار إلــى أن منطقة 
إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
فــي  كبيــرا  تحديــا  تشــكل  مازالــت 
مســألة المســاواة بين الجنســين، وهذا 
بــدوره يضيــف مزيــدا مــن الضغط إلى 
النمــو  وبــطء  البطالــة،  نســبة  ارتفــاع 

االقتصادي والتنمية، ونقص االشتمال 
فــي السياســات العامــة وصنــع القــرار، 
فالنســاء يشــّكلن 50 % مــن الســكان، 
قــوة  مــن  فقــط   % 28 يمثلــن  لكنهــن 
العمل، كما أن هناك 22 مليون طفل إما 
ال يذهبــون إلى المدارس أو هم عرضة 

لخطر التسرب.
 ومــن خــال “مبــادرة تمكيــن المــرأة” 
– والتــي يقودهــا نائــب رئيــس مجلس 
إدارة المجموعــة ورئيســها التنفيذي – 
حددت زين مســتهدفات إستراتيجية؛ 
من أجل رفع نســبة القيادات النســائية 
مــن 14.5 % إلــى 25 % بحلــول العــام 

.2020

صّنفت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” الجدارة االئتمانية على المدى الطويل القتصاد 
اإلمــارات عنــد “Aa2”، وهــو مــن تصنيفات الدرجــة المرتفعة، مع نظرة مســتقبلية مســتقرة. 
وأصــدرت الوكالــة العالمية المتخصصة فــي التصنيف االئتماني، تقريرها الســنوي لتصنيف 

اقتصاد اإلمارات، جدارته االئتمانية على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي.

الدخــل  مســتويات  أن  “موديــز”  وذكــرت 
المرتفعــة فــي اإلمــارات والقــدرة التنافســية 
العاليــة تعززان قوة اقتصــاد الدولة، موضحًة 
أن الوضــع المالــي فــي اإلمارات ســيظل قريًبا 

من االستقرار.
وأضــاف التقرير أن الملف االئتماني لإلمارات 
يحظــى بتعزيــز ناتــج عــن حقائق عــدة، وهي 
المالــي غيــر المشــروط مــن  اســتمرار الدعــم 
مســتوى  ارتفــاع  اإلمــارات،  حكومــة  جانــب 
واالحتياطيــات  اإلمــارات،  فــي  الفــرد  دخــل 

النفطية الهائلة.
“موديــز”  لــدى  االقتصــادي  المحلــل  وقــال 
المســتقبلية  “نظرتنــا  بيســت  ثاديــوس 
القتصــاد اإلمــارات تشــير إلى حقيقــة مفادها 
التــي قــد تعتــرض التصنيفــات  أن المخاطــر 

الســيادية لإلمــارات متوازنــة إلــى حــد بعيد”، 
لإلمــارات  االئتمانــي  الملــف  أن  مضيًفــا 
مدعــوم بالنظرة المســتقبلية المســتقرة حيال 
واإلمكانــات  ألبوظبــي،  االئتمانــي  التصنيــف 
العالية الناتجة عن جهود التنوع االقتصادي.

وقــدر التقريــر نســبة العائــدات النفطيــة إلــى 
إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة فــي اإلمــارات 
العــام الماضــي بنحــو 43 %، متوقًعــا أن يبلــغ 
النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة 
3 % فــي العــام 2020، مســتفيًدا مــن اتبــاع 
حكومــة أبوظبي لسياســة مالية أكثــر تحرًرا؛ 
المســتأثرة  هــي  أبوظبــي  حكومــة  باعتبــار 
بالنصيــب األكبــر مــن اإلنفــاق الحكومــي فــي 

دولة اإلمارات.

الجدارة االئتمانية على المدى الطويل القتصاد الدولةالمجموعة اســتحدثت مفهــوم “الحــدود الكوكبية والعتبــات االجتماعية”
”Aa2“ موديز” تمنح اإلمارات“ “زين”: النهج الجماعي يعالج القصور بالعمل
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أقامــت جمعيــة المنتــدى نــدوة أخيــرا بصالــة محــالت اشــرف بالقضيبيــة وكان 
موضوعها “أهمية الحوكمة للشــركات العائلية” من تقديم لرئيس الجمعية وخبير 
الحوكمــة صالــح حســين. وبيــن المتحــدث أهميــة ودور الشــركات العائليــة فــي 
اقتصاديــات البلــدان، إذ تمثــل مــا يقــارب مــن 80 إلــى 90 % من اقتصــاد مختلف 

البلدان على مستوى العالم. 

مــا  توظــف  الشــركات  هــذه  إن  وقــال 
يقارب 65 % من القوى العاملة. 

الصغيــرة  الشــركات  معظــم  أن  وذكــر 
والمتوسطة مملوكة من أفراد الشركات 
العائليــة، إضافــة إلــى ذلــك فــان معظــم 
الشــركات المدرجة وشــركات ومصارف 
أي بلــد تتضمــن ملكيــة لشــركات عائلية 
يكــون أفرادها لهم ســيطرة في مجالس 

إدارات هذه الشركات، وهذا بدوره يزيد 
من أهمية الشركات العائلية.

الحوكمــة  أهميــة  حســين  بيــن  كمــا 
الحاجــة  خصوصــا  العائليــة  للشــركات 
إلــى دســتور ينظــم العاقــات المختلفــة 
الشــخصية والتجارية بيــن أفراد العائلة 
ويغطــي أمــور الخافة لمســتقبل أفضل 

وديمومة أطول ألعمالها.

الشركات العائلية توظف 65 % من القوى العاملة

لقطة تذكارية جانب من المنتدى
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ــم ــال ــع ال بـــلـــدان  اقـــتـــصـــاد  مـــن   %  90 إلــــى   80 مـــن  يـــقـــارب  مـــا  ــل  ــث ــم ت  
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قفــزت أعــداد المســافرين عبــر مطــار البحريــن الدولــي 18 % خــال العــام الجــاري 
وذلــك قبيــل افتتــاح مطار البحريــن الدولي الجديد في الربع األخيــر من هذا العام. 
وأظهــرت بيانــات رســمية حديثــة لــوزارة المواصــات واالتصاالت عن شــهر أبريل 
أن عــدد المســافرين )يشــمل القادميــن والمغادريــن والترانزيت( قفز مــن قرابة 2.7 
مسافر وذلك في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أبريل من العام الماضي لتبلغ نحو 

3.2 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الجاري 2019.

الزيــادة  كانــت  أبريــل  شــهر  مســتوى  وعلــى 
قرابــة 20 % علــى أســاس ســنوي، حيــث بلــغ 
عــدد المســافرين فــي ذلــك الشــهر قرابة 857 

ألف مسافر.
وســاهمت زيادة الرحالت الجوية في الزيادة 
المذكورة، إذ أشارت بيانات وزارة المواصالت 
فــي  الرحــالت  عــدد  نمــو  إلــى  واالتصــاالت 
الفتــرة الممتــدة مــن ينايــر إلــى أبريــل وذلــك 
لتبلــغ 170.6 ألــف رحلــة، أي بزيــادة قدرهــا 3 
%، إال أن الرحالت على مســتوى شــهر أبريل 
تراجعت بنسبة 2 %. وبحسب آخر البيانات، 

فقــد بلغ المتوســط اليومي للرحــالت الجوية 
عبــر مطــار البحريــن الدولــي 277 رحلــة فــي 
اليــوم، فــي حيــن بلــغ المتوســط األســبوعي 
1941 رحلة والمتوسط الشهري 7762 رحلة. 
وفيمــا يتعلــق بحركــة الطائــرات فــوق أجواء 
البحرين، فقد سجل برج المراقبة عبور قرابة 

176 ألف رحلة جوية بزيادة بلغت 3%.
وفيمــا يتعلــق بعمليــات الشــحن الجــوي عبــر 
المطــار، فقد أوضحت األرقــام أن هناك زيادة 
شــهرية فــي أبريــل بلغت 5 %، فــي حين كان 
الفتــرة  هنــاك ارتفــاع طفيــف علــى مســتوى 

مــن يناير إلــى أبريل وذلك بنســبة 1 %. وبلغ 
لشــركات  الجــوي  والبريــد  الطــرود  إجمالــي 
الشــحن عبــر مطــار البحرين قرابــة 95.3 ألف 
طــن، وجــاءت الزيــادة بفضل الطــرود العابرة 
خانــة  ضمــن  تصنــف  ال  التــي  أي  للبحريــن 
هــذه  ارتفعــت  إذ  االســتيراد،  أو  التصديــر 
الشــحنات بنســبة 57 خــالل هــذا العــام، وهذا 
يؤكــد توجــه الحكومــة نحــو جعــل البحريــن 
الجــوي  الشــحن  لعمليــات  إقليميــا  مركــزا 
بالمنطقة، حيث وقعت مؤخرا كل من شــركة 
“فدكــس” األميركيــة، و”دي اتش ال” األلمانية 
عقــودا مع وزارة المواصالت البحرينية؛ بغية 

االســتفادة مــن مرافــق قريــة الشــحن الجوي 
الجديــدة التــي ســتقام علــى مطــار البحريــن 

الدولي.
وســاعد انتعــاش الحركــة في مطــار البحرين 
الدولي، شركة مطار البحرين لوقود الطائرات 

وقــود  مــن  مبيعاتهــا  زيــادة  فــي  )بافكــو( 
الطائــرات بنســبة 10 % خــالل هــذا العــام، إذ 
بلغــت مبيعات الوقود منذ بداية العام وحتى 
شــهر أبريــل قرابــة 52.3 مليــون جالــون، فــي 
الوقــت الــذي تجــري فيــه االســتعدادات لنقل 

خزانــات الوقــود إلــى داخــل محيــط المطــار 
الجديــد بالتزامــن مــع اقتــراب افتتــاح مبنــى 
الطاقــة  ســيرفع  الــذي  الجديــد  المســافرين 
االســتيعابية لحركة المسافرين إلى قرابة 14 

مليون مسافر.

18 % زيادة عدد المسافرين قبيل افتتاح المطار الجديد
ــريــل ــر إلـــى أب ــاي ــن ــمــمــتــدة مـــن ي ــرة ال ــت ــف ــة فـــي ال ــوي ــج ــات ال ــرحـ ــمــو فـــي الـ ن

المحرق - شركة المطار

الجهــة  البحريــن،  مطــار  شــركة  دعــت 
مطــار  وتشــغيل  إدارة  عــن  المســؤولة 
خــالل  المســافرين  الدولــي،  البحريــن 
إجــازة عيــد الفطــر المبــارك  إلــى ضرورة 
التواجــد قبــل ثــالث ســاعات مــن موعــد 
إقالع رحالتهــم؛ وذلك تجنًبا ألي تأخير، 
وذلــك فــي ظــل الزيــادة المتوقعــة فــي 
الفتــرة،  هــذه  خــالل  المســافرين  حركــة 
إنشــائية  أعمــال  وجــود  علــى  عــالوة 

بالشوارع القريبة من المطار.
ويمكــن للمســافرين عبــر مطــار البحريــن 
اســتخدام المواقــف الواقعــة فــي خلــف 
موقــف  يوجــد  كمــا  الموفنبيــك،  فنــدق 
 4000 لنحــو  يتســع  للســيارات  إضافــي 
ســيارة فــي  منطقــة قاللي، حيــث يمكن 
للمســافرين الوصــول إلــى هــذا الموقــف 
إمــا عــن طريــق شــارع الحــوض الجــاف 
مواقــف  إلــى  إضافــة  عــراد،  شــارع  أو 
الســيارات A  مقابــل مبنــى المســافرين. 

الحافــالت  خدمــة  أيًضــا  تتوفــر  كمــا 
المتجولة مجانا لرواد المطار، وذلك لنقل 
المســافرين بين موقف السيارات ومبنى 
الركاب بصفة منتظمة كل 30 دقيقة، كما 
يضــم الموقف أيًضا أماكن انتظار مكيفة 
الهــواء للمســافرين، إضافــة إلــى مرافــق 

دعم أخرى.
ونصحــت شــركة مطــار البحريــن جميــع 
المســافرين بركن سياراتهم في المناطق 

المخصصة ضمــن أراضي مطار البحرين 
بجانــب  ركنهــا  عــن  واالمتنــاع  الدولــي، 

الطرق العامة.
وتلتــزم شــركة مطــار البحريــن بالحفــاظ 
الفعاليــة  مــن  مســتوى  أعلــى  علــى 
جــودة  علــى  وتحــرص  التشــغيلية، 
عملياتهــا  فــي  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
كافــة، وتشــكر الشــركة مســافريها علــى 

حسن تعاونهم.

تبــدأ اعتبــارا مــن اليــوم األحــد إجــازة فــي 
الســوق الماليــة الســعودية وبورصتي دبي 
وأبوظبــي الماليتيــن؛ بمناســبة عيــد الفطر 
البحريــن،  أســواق:  تغلــق  فيمــا  المبــارك، 
وقطــر، ومســقط، اعتبارا من يــوم الثالثاء 
المقبــل الموافق 4 يونيــو 2019. وأما على 
مســتوى الدول العربية، فلم تحدد أســواق 
مصر واألردن وتونس والمغرب بعد موعد 

بدء اإلجازة الخاصة بعيد الفطر.
شــهدت  خليجيــة  بورصــات   4 أن  يذكــر 
تعامــالت  بختــام  مؤشــراتها  فــي  ارتفاعــا 
مؤشــرات  أداء  تبايــن  فقــد  األســبوع. 
تعامــالت  بنهايــة  الخليجيــة  البورصــات 
الخميــس الماضــي، عبــر تراجــع بورصتــي 
 4 وارتفــاع  ودبــي  الســعودية  بقيــادة 
المؤشــر  تراجــع  وقــد  أخــرى.  بورصــات 
العــام لســوق األســهم الســعودية- تاســي، 
نقطــة   137.02 تعــادل   %  1.6 بنســبة 

8413.88 نقطــة، بختــام  ليصــل لمســتوى 
التعامالت.

ببورصــة  األول  الســوق  مؤشــر  وارتفــع 
 51.45 تعــادل   %  0.84 بنســبة  الكويــت 
نقطــة،   6205.36 مســتوى  عنــد  نقطــة 
بختــام التعامالت. وعاد ســوق دبي المالي 
 0.28 بنســبة  التعامــالت  بنهايــة  للتراجــع 
% عنــد مســتوى 2559.70 نقطــة؛ وذلــك 
بســبب عمليات جني األرباح السريعة على 

بعــض األســهم القياديــة. وارتفعت بورصة 
البحرين هامشــيا بدعم من أســهم قيادية، 
لتســجل الصعــود الرابــع على التوالــي. كما 
ارتفع مؤشــر سوق مسقط 30 بنسبة 0.57 
% تعادل 22.4 نقطة إلى مستوى 3941.2 
ارتفــع  وأيضــا  التعامــالت.  بختــام  نقطــة، 
مؤشــر بورصة قطر بنســبة 0.36 % تعادل 
 9931.94 لمســتوى  ليصــل  نقطــة   35.88

نقطة.

الـــرحـــات ــن مـــوعـــد إقـــــاع  ــات مـ ــاعـ ــل 3 سـ ــب اثنتــانق وتراجعــت  صعــودا...  شــهدت  مــال  أســواق   4

البورصات الخليجية ُتعطل ما بين أسبوع و5 أيام“المطار” تهيب بالمسافرين الحضور المبكر

دخلــت زيــادة فــي الرســوم الجمركية فرضتهــا الصين على معظــم الواردات األميركيــة المدرجة في قائمة مســتهدفة 
بقيمة 60 مليار دوالر حيز التنفيذ في رد انتقامي من بكين على تصعيد واشنطن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 
في العالم.ويفرض هذا اإلجراء، الذي ُأعلن عنه في 13 مايو أيار ودخل حيز التنفيذ ، رسوما جمركية إضافية بنسبة 

%20 أو %25 على أكثر من نصف المنتجات األميركية المستهدفة، وعددها 5140.

وكانــت الصيــن فرضــت في الســابق 
فــي الســابق رســوما إضافيــة بلغــت 
%5 أو %10 على السلع المستهدفة.
ولــم يتحــدد موعــد لجولــة جديــدة 
مــن المحادثات بين كبار المفاوضين 
مــن الجانبين منذ أن وصلت الجولة 

فــي  مســدود  طريــق  إلــى  الســابقة 
العاشــر مــن مايــو ، وهو نفــس اليوم 
الــذي أعلــن فيــه الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب زيــادة فــي الرســوم 
صينيــة  ســلع  علــى  المفروضــة 
200 مليــار دوالر  بقيمــة  مســتوردة 

قبــل أن يأخــذ خطــوات نحــو فــرض 
رسوم على جميع الواردات الصينية 
بفــرض  الصيــن  وأمــرت  المتبقيــة. 
أحــدث جولــة مــن زيــادات الرســوم 
التــي  الخطــوة  الجمركيــة ردا علــى 

اتخذها ترامب.

قال الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
المتحــدة ســتنهي منــح  الواليــات  إن 
الهنــد معاملــة تجاريــة تفضيليــة فــي 
الجــاري.وكان  يونيــو  مــن  الخامــس 
اســتبعاد  اعتزامــه  أعلــن  قــد  ترامــب 
الهنــد مــن برنامــج نظــام األفضليــات 
المعمم في أوائل مارس.وقال ترامب 
فــي بيــان أمس األول  ”رأيت أن الهند 
لم تؤكد للواليات المتحدة أنها ستوفر 

دخوال عادال ومعقوال ألسواقها“.
والهنــد أكبــر مســتفيد فــي العالــم مــن 

برنامــج نظام األفضليات المعمم الذي 
يســمح باســتيراد تفضيلــي معــف من 
الرســوم لســلع مــن الهند تصــل قيمتها 

إلى 5.6 مليار دوالر.
احتمــال  الهنــود  المســؤولون  وأثــار 
زيادة رســوم االســتيراد على أكثر من 
20 ســلعة أميركية إذا استبعد ترامب 

الهند من البرنامج.
الكونجــرس  فــي  عضــوا   24 وبعــث 
فــي  اإلدارة  إلــى  برســالة  األميركــي 
الثالــث من مايو حثــوا فيها على عدم 

اســتبعاد الهنــد مــن نظــام األفضليــات 
المعمم.

ترامب ينهي منح الهند مزايا تجاريةرسوم الصين “االنتقامية” ضد ترامب تدخل حيز التنفيذ

هبطت أغلب مؤشــرات األســواق الخليجية بشــكل حاد خال تعامات شــهر مايو 2019، متأثرة بفعل تزايد المخاوف لدى المســتثمرين من 
تصاعد األجواء الجيوسياسية بالمنطقة.

ومع اقتراب نهاية جلسة الخميس، وتحديدا 
بحلــول الســاعة 11:20 ظهرا ســجل المؤشــر 
العام للسوق السعودي “تاسي” تراجعا شهريا 
بنســبة تقــارب 9 % مــع هبــوط أســهم كبــرى 
وفي صدارتها سهم المراعي بنسبة 14.4 %، 

و”سابك” 9.9 %.
شــركة  لــدى  األصــول  إدارة  مديــر  وقــال 
التوتــرات  إن  قاقيــش،  طــارق  كــورب  مينــا 
الحــاد  للهبــوط  كبيــر  ســبب  الجيوسياســية 
علــى  نفســيا  وأثــرت  الخليجيــة،  لألســهم 
المستثمرين األجانب ودفعتهم للبيع وسيطر 

عليهم الحذر والقلق.
وعلــى المســتوى العالمــي، أشــار قاقيــش إلى 
أن الضعف الحالي بأسواق األسهم الخليجية 

المســتثمرين  نفســيات  تأثــر  الرئيــس  ســببه 
بيــن  التجاريــة  بالتوتــرات  األجانــب الســيما 
أســعار  وأيضــا  المتحــدة  والواليــات  الصيــن 
النفــط للتراجــع، وهــي عوامــل دفعتهــم للبيع 
والتخــارج واالنتظــار مؤقتا ومتابعــة األنباء 

بهذا الشأن.
وفــي الشــهر ذاتــه، هبــط مؤشــر ســوق دبــي 
الماليــة أيضــا بنســبة 5.3 % مع تراجع ســهم 
دبي اإلســالمي 2.5 % ودبي لالســتثمار 6.6 
% وإعمار العقارية 4.9 %، واألسهم من أكبر 

األوزان النسبية بين األسهم بالمؤشر العام.
وتراجــع أيضــا مؤشــر ســوق أبوظبــي المالي 
في الشــهر ذاته بنســبة تصل إلى 4.84 % مع 
تراجع ســهم أبوظبي األول بنســب: 7.13 % 

مع عدم ترقية السهم على مؤشر إم إس سي 
آي لألســواق الناشــئة، وسهم اتصاالت بنسبة 

.% 2.4
ولفــت مديــر إدارة األصــول لــدى شــركة مينا 
كــورب إلــى أن أغلــب المحافــظ ســتتجه في 
الفطــر  عيــد  عطلــة  بعــد  مــا  المقبلــة  الفتــرة 
للتخفيــف مــن مراكزهــا باألســهم تخوفــا من 
الهبــوط أكثــر مــن ذلــك حتــى تتضــح األمــور 
علــى الصعيــد الجيوسياســي وخصوصــا مــع 

الترقب لنتائج قمتي مكة.
مــع   % 1 بنســبة  القطــري  المؤشــر  وتراجــع 
ووقــود  قطــر  صناعــات  ســهمي  انخفــاض 
وصناعــات قطــر بنســبة 5.8 % لــألول و4 % 

للثاني.

وتراجــع فــي هــذا الشــهر أيضــا مؤشــر ســوق 
مســقط بنســبة 0.29 % مع هبوط أسهم بنك 
العــز اإلســالمي 3.6 % واألنــوار للســيراميك 

بنسبة 1.94 %.
بالبورصــة  حــدة  أقــل  التراجعــات  وكانــت 
البحرينية التي لم يشــهد مؤشــرها الرئيســي 
إال تراجعًا بنســبة 0.03 % مع انخفاض سهم 

جي إف إتش بنسبة 0.8 %، واألهلي المتحد 
بنسبة 0.6 %.

فيما خالفت البورصة الكويتية االتجاه العام 
للبورصات الخليجية هذا الشهر، حيث ارتفع 
أســهم  مــع صعــود   % 1.9 بنســبة  مؤشــرها 
قياديــة فــي مقدمتهــا ســهم أجيليتي وســهم 

بيتك، ووطني.

الحرب التجارية

مــع  الخليجيــة  األســواق  هبــوط  ويتزامــن 
تصاعــد المخــاوف والقلــق لدى المســتثمرين 
والتجار بشأن آفاق النمو االقتصادي العالمي 
في ظل تعثر محادثات التجارة بين الواليات 
المتحــدة والصيــن. وفــي األســبوع الماضــي 
أعلنــت الواليــات المتحدة بــدء تطبيق زيادة 
فــي الرســوم الجمركيــة بنســب مــن 10 إلــى 
25 % علــى مــا يصــل إلــى 200 مليــار دوالر 
للسلع المستوردة من الصين، وهو األمر الذي 

يفاقم التوتر بين الجانبين.

دبي - مباشر

التوترات بالمنطقة ترفع خسائر األسهم الخليجية في مايو

واشنطن - رويترزدبي -  العربية نت

المتوسط اليومي 
للرحالت الجوية 

بلغ 277 رحلة

“الكويتية” خالفت 
االتجاه العام وصعد 

مؤشرها 1.9 % 

علي الفردان

المحرر االقتصادي

دونالد ترامب
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Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

وألول مرة يف البحرين  ضمان
صيانة ملدة سنتني 

مــــــــــــع خـــــــــط طـــــــــوارئ بــــــإدارة واشـــــراف
مشاريع اململكة  أكبر مطور يف البحرين

متوافق
مع برنامج

فلل راقية منفصلة جاهزة للتسليم مع الوثائق  ,, 
فلل راقية  بتشطيب عالي اجلودة 

مساحات خضراء وحديقة ترفيهية
جميع اخلدمات متوفرة 

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

حل
جد 
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تنطبق عليك شروط السكن 
اإلجتماعـي بـــس الــــمشــكـــلـة 
عمرك أكــثــر مــن 35 سنة !!
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إيران تحتجز 
دبلوماسيين أوروبيين

أفادت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس 
الثوري اإليراني باعتقال دبلوماسيين 

أجنبيين أحدهما بريطاني واآلخر 
هولندي بسبب مشاركتهما في حفل 

مختلط في العاصمة طهران الجمعة، 
ثم إطالق سراحهما بعد ساعات.

وذكرت الوكالة أن الدبلوماسيين تم 
اعتقالهما مع أشخاص آخرين خالل 
احتفال في منطقة “ولنجك” شمال 

طهران، وأحيال إلى األمن الذي أطلق 
سراحهما بعد فترة وجيزة عند 

التعرف على هويتهما.
ولم تنشر وكالة “تسنيم” اإلخبارية 

المزيد من التفاصيل حول هذا 
الحادث، كما لم تعلق السلطات 

القضائية على هذا الخبر بعد.

األمتان اإلســامية والعربية وجهتا رســالة شديدة الوضوح لواشــنطن وإسرائيل

الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمم مكة انتصار لقضيتنا

اعتبرت الرئاســة الفلســطينية، أمس الســبت، أن قرارات القمتين العربية واإلســامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة في الســعودية في اليومين الماضيين “انتصار 
للموقف الفلسطيني ورسالة واضحة لإلدارة األميركية”.

نبيــل  الرئاســة  باســم  الناطــق  وقــال 
أبــو ردينة، في تصريح نشــرته وكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(، إن 
قــرارات قمتــي مكــة “شــكلتا انتصارا 
للموقف الفلسطيني الثابت والواضح 
فــي وجه كل المؤامرات والمحاوالت 

الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية”.
“تبنــي  أن  ردينــة  أبــو  وأضــاف 
واإلســالمية  العربيــة  األمتيــن 
رســالة  وجــه  الفلســطيني،  للموقــف 
شــديدة الوضــوح لــإدارة األميركيــة 
الوحيــد  الطريــق  أن  وإلســرائيل 
والعــادل،  الشــامل  الســالم  لتحقيــق 
الشــرعية  قــرارات  تنفيــذ  عبــر  هــو 
الدولية، ورفض أي صفقة ال تنســجم 
للشــعب  المشــروعة  الحقــوق  مــع 
الفلســطيني بإقامــة دولتــه المســتقلة 
علــى  الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا 

حدود العام 1967”.
الشــعب  حقــوق  أن  علــى  وشــدد 
الفلســطيني وثوابتــه، وفــي مقدمتها 
القــدس بمقدســاتها “ليســت للبيــع أو 
الفلســطيني  والشــعب  المســاومة، 
ســينتصر مهمــا كان حجــم التحديات 

والصعاب التي يواجهها”.

وقــال “الموقف الفلســطيني الشــجاع 
محمــود  الرئيــس  عليــه  أكــد  الــذي 
عبــاس في قمتــي مكة المكرمــة بأننا 
لن نقبل ببيع القدس وال بالتخلي عن 

ثوابتنــا الوطنية، هــو موقف اإلجماع 
والدولــي،  والعربــي  الفلســطيني 
وموقــف كل أحــرار العالــم فــي وجــه 
الغطرسة واالنحياز وتدمير الشرعية 

اإلدارة  تنتهجــه  الــذي  الدوليــة 
االحتــالل  ورائهــا  ومــن  األميركيــة، 
اإلســرائيلي الــذي ســينتهي عاجال أم 

آجال”.

دبي - العربية.نت

دبي - العربية.نت

جانب من الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي بمكة السعودية أمس )أ ف ب(
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت منظمــة حقوقيــة دوليــة، أمــس الســبت، عــن ارتــكاب ميليشــيات 
الحوثــي انتهاكات جســيمة لحقوق اإلنســان في منطقــة حجور بمحافظة 

حجة، شمال غربي اليمن، في األشهر الماضية.

وقالــت منظمــة رايتــس رادار، التــي تتخذ 
مــن هولنــدا مقــرًا لهــا، فــي تقريــر لهــا، إن 
جرائــم  مســتوى  إلــى  ترقــى  االنتهــاكات 
حرب، كما تكشــف المأســاة اإلنسانية التي 

تدور هناك بعيدًا عن أنظار العالم.
كما أوضحت أن االنقالبيين ارتكبوا مئات 

االنتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور 
خالل الربع األول من العام الحالي. ورصد 
التقريــر 20560 انتهــاكًا ارتكب بحق أبناء 
قبائــل حجــور بحجــة تنوعــت بيــن القتــل 
واالختطافــات  الجســدية  واالعتــداءات 

واإلخفاء القسري والتهجير.

ذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، أمس السبت، أن قواتهم قتلت 
وجرحت ما ال يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثيين اإليرانية خال 

عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

عناصــر  بــأن  المصــادر  وأفــادت 
المليشــيات االنقالبيــة حاولت التســلل 
مــن الجهــة الشــمالية لمركــز المديريــة، 
محاولــة تنفيــذ اختــراق يســهل عليهم 
ألويــة  قــوات  لكــن  للمديريــة،  العــودة 
مكبــدة  العمليــة،  أحبطــت  العمالقــة 
المليشــيات قتلــى وجرحــى. وبمــوازاة 

بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  دارت  ذلــك، 
الحوثــي،  ومليشــيات  العمالقــة  ألويــة 
فــي أطــراف مديريــة التحيتــا جنوبــي 
وقصفــت  الحديــدة،  محافظــة 
المليشــيات مركــز المديريــة واألحيــاء 
السكنية، عالوة على شنها قصفا عنيفا 

على مديرية حيس.

تقرير دولي: الحوثيون ارتكبوا فظائع بحجور

مقتل 20 حوثيا جنوبي الحديدة
أكدت وسائل إعالم أميركية أن المشاركة القطرية في قمم مكة أتت  «

بضغط من الواليات المتحدة.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” األميركية في تقرير عن القمم الثالث أن  «
ضغطا أميركيا مورس على قطر من أجل دفعها إلى إرسال وفد رفيع 

المستوى للمشاركة فيها ووقف التحريض عليها.

كما نقلت الشبكة األميركية عن مصادر في البيت األبيض قولها  «
إن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب طلبت من قطر التوقف عن 

االتصال بالجانب اإليراني ووقف محاوالت الوساطة بين الجانبين.

وكشفت مصادر لـ”سي إن إن” أن سر تبدل الموقف القطري من ناقد  «
للقمم في السعودية والتحريض على عدم حضورها، إلى المشاركة 

بتمثيل رفيع، يعود إلى طلب اإلدارة األميركية من الدوحة عدم التغيب 
والمشاركة بإيجابية في القمة.

          “سي أن أن”: واشنطن طلبت من قطر المشاركة بقمم مكة

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس السبت،  «
إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إن المرحلة تشهد  «
تراجع الدور المخرب لبعض دول اإلقليم وبعض المدعين الصغار، 

وهذا تطور إيجابي”، الفتا إلى أن المنطقة ال تريد الحرب أو التصعيد 
ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر اإليراني.

وكانت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان اللتان عقدتا في مكة  «
المكرمة، ليل الخميس، قد رفضتا تدخالت إيران، وطالبتا بتدعيم 

القدرات لردع طهران.

وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خالل القمة الطارئة التي عقدت  «
بمكة المكرمة، ليل الخميس، على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة 

أساسية الستقرار المنطقة.

          قرقاش: مع نهوض الدور السعودي يتراجع الصغار والمخربون

فرجينيا بيتش )فرجينيا( - رويترز 

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري االنتقالي تجاوز اللجنة األمنية 
المشتركة وهي با قيمة عنده. واتهم عناصر من النظام السابق بإثارة العنف في منطقة االعتصام.

المهنييــن  أن تجمــع  المصطفــى  وأوضــح 
لــن يســمح باتخــاذ الفوضى بشــارع النيل 
ذريعــة لفــض االعتصــام، مؤكدا أن شــارع 
النيــل ليــس جــزءا مــن منطقــة االعتصام 
بــأن  جهــات  اتهــم  حدودها.كمــا  وخــارج 
فــي منطقــة  العنــف  إثــارة  فــي  لهــا مصلحــة 
األحــداث، أولهــا َســدنة النظــام الســابق، علــى 
حــد تعبيره. مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن 

يسمح باستخدام العنف.
إلى ذلك، أكد المجلس العسكري االنتقالي في 
الســودان أن بــاب التفــاوض مع قــوى الحرية 
والتغييــر مــا زال مفتوحــًا، مؤكــدًا أن وجوده 
فــي الفتــرة االنتقاليــة ليــس حبا وتمســكا في 
الســلطة بــل لتوفيــر الحمايــة األمنيــة وتهيئة 

الجو السياسي للشعب.
االقتصاديــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب  وقــال 

بالمجلــس العســكري االنتقالــي إبراهيــم جابر 
األنبــاء  وكالــة  أفــادت  مــا  بحســب  إبراهيــم 
الرســمية )ســونا( خــالل زيارتــه لوالية كســال، 
مســاء الجمعــة إّن القــوات المســّلحة انحازت 
للوطــن وبــدأت التفــاوض مــع قــوى الحريــة 

غيــره،  ســبيل  ال  أّنــه  تؤمــن  ألّنهــا  والتغييــر، 
مفتوحــا  ســيظل  التفــاوض  بــاب  أن  مؤكــدا 
وأن ال ســبيل غيــر التفــاوض، مشــيرا إلــى أن 
المنظمــات العالميــة ال تميــل إلــى االنقالبــات 

العسكرية في تولي شؤون الدول.

قالت الشرطة، أمس السبت، إن المسلح الذي قتل 12 شخصا في مبنى لإلدارة المحلية بمدينة فرجينيا بيتش األميركية قبل أن 
يلقى حتفه في تبادل إطاق النار مع قوات األمن مهندس ساخط بإدارة المدينة وزميل معظم الضحايا.

وذكــر مســؤولون فــي مؤتمــر صحافــي أن جميــع الضحايــا كانــوا 
موظفيــن بــاإلدارة المحليــة فــي فرجينيــا بيتش باســتثناء واحد 
بجــروح  أشــخاص   4 وأصيــب  تصريحــا.  يطلــب  متعاقــدا  كان 

خطيرة.
وقــال جيمس ســيرفيرا قائد شــرطة فرجينيــا بيتش في المؤتمر 
إن المســلح دوايــن كــرادوك كان يعمــل فــي إدارة المرافــق العامة 

بالمدينة منذ نحو 15 عاما.
وقالــت الشــرطة إنه اســتخدم مسدســا من عيــار 45 مجهز بكاتم 
صــوت وعــدة خــزن للطلقات مضيفــة أنها ضبطت أســلحة أخرى 

في مكان الحادث وفي منزل المسلح.
وأوضح قائد الشــرطة أن المســلح أطلق النار ”على الفور وبشكل 
الدوافــع  علــى  التعليــق  رفــض  لكنــه  ضحايــاه  علــى  عشــوائي“ 

المحتملة للهجوم.
ووفقــا لوســائل اإلعــالم المحليــة فإن كــرادوك يبلغ مــن العمر 40 

عاما وليس له أي سجل جنائي خطير.
وهذا أســوأ حادث إطالق نار يؤدي لســقوط ضحايا في الواليات 

المتحدة منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 عندما قتل مسلح 
12 شخصا في حانة في لوس انجليس ثم انتحر.

مؤيدون للمجلس العسكري االنتقالي الحاكم في السودان خالل تجمع حاشد وسط العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

عناصر من الشرطة عند موقع إطالق نار في فرجينيا بيتش أمس )أ ف ب(

الشــرطة: منفذ الجريمة مهندس ســاخط باإلدارة المحلية“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف باالعتصام
12 قتياًل بإطالق نار “عشوائي” في فرجينياالمجلس العسكري: باب التفاوض ما زال مفتوحا
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أعلنت وزارة الخارجية الســودانية، أمس الســبت، أنها اســتدعت ســفيرها لدى 
دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.

وقــال الناطــق باســم الخارجيــة الســودانية 
وزارة  “تــود  بيــان  فــي  الصديــق  بابكــر 
ان  تفيــد  ان  الســودان  جمهوريــة  خارجيــة 
ســفير الســودان لدى قطر ...... فتح الرحمن 
علــي قد اســتدعي إلــى الخرطوم للتشــاور”، 
موضحًا أنه سيعود فورًا بعدها إلى الدوحة.

من جهتها أكدت  المتحدثة باسم الخارجية 
القطريــة لولــوة راشــد الخاطــر فــي تغريــدة 
علــى تويتــر أن الســفير أبلــغ أنــه فــي إجــازة 

قصيرة.
خبــر  تــداول  حاليــا  “يتــم  الراشــد  وقالــت 
عــار مــن الصحــة متعلــق باســتدعاء ســفير 
الســودان فــي دولــة قطــر الــي الخرطــوم. ال 
نعــرف مصــدر هــذا الخبــر ولــم تردنــا مذكرة 
ســفير  ان  بــل  الخصــوص،  بهــذا  رســمية 
جمهوريــة الســودان كان قــد أرســل مذكــرة 
لــوزارة الخارجيــة - كمــا جــرت العــادة -بانــه 

ســيكون في إجازة قصيــرة وقد حدد موعد 
عودته”.

الخميــس  الســودانية  الســلطات  وأغلقــت 
القطريــة  الجزيــرة  شــبكة  مكتــب  الماضــي 
بالخرطوم وسحبت تصاريح عمل مراسليها 

وموظفيها. 
صــورا  نشــر  علــى  القنــاة  واعتــادت 
منــذ  بالســودان  تــدور  التــي  لالحتجاجــات 

ديسمبر الماضي.
فــي  الحاكــم  العســكري  المجلــس  ويحظــى 
السودان بدعم الســعودية واالمارات ومصر 
الــدول  قبــل  مــن  لضغــوط  يتعــرض  ولكنــه 
الغربية واالتحاد اإلفريقي لتســليم الســلطة 

الي المدنيين.
ويعتصــم اآللــف المتظاهريــن أمــام القيــادة 
العامة للقوات المســلحة السودانية للمطالبة 

بنقل السلطة الي المدنيين.

قــال الكرمليــن يــوم الجمعــة إن مســؤولية منــع مقاتلــي المعارضــة فــي إدلــب 
الســورية من قصف أهداف مدنية وروســية تقع على عاتق تركيا وإن موســكو 
ستواصل دعم حملة الحكومة السورية هناك على الرغم من احتجاجات أنقرة.

وتمثــل الحملــة المســتمرة منذ شــهر أكبر 
تصعيــد في الحرب بين القوات الســورية 
منــذ  المســلحة  المعارضــة  وجماعــات 
مــن  الماضــي وأثــارت مخــاوف  الصيــف 
احتمــاء  فــي ظــل  إنســانية  أزمــة  تفجــر 
اآلالف من الضربات الجوية على الحدود 

التركية.
وأوضــح الكرمليــن أنه لم يتأثــر بدعوات 
أردوغان لوقف إطالق النار قائال إن على 
المعارضــة أن تنفذ وقــف إطالق النار في 

المقام األول.
وقــال المتحــدث باســم الكرملين ديمتري 
عــن  ســؤاله  لــدى  للصحفييــن  بيســكوف 
طلــب أردوغان وقف إطالق النار ”نحتاج 
إلــى وقــف إلطــالق النــار فــي إدلــب فعــال 
ومــا ينبغــي تحقيقه هــو أن يوقف هؤالء 

اإلرهابيــون إطــالق النــار علــى األهــداف 
المدنيــة ومنشــآت معينــة تتواجــد فيهــا 

قواتنا“.
انطــالق هجمــات  مــن  واشــتكت روســيا 
بصواريــخ وطائــرات مســيرة مــن إدلــب 
وهــو  الجويــة  حميميــم  قاعــدة  علــى 
شــديد  ”أمــر  بأنــه  بيســكوف  وصفــه  مــا 

الخطورة“.
ولــم يتطــرق إلــى فكــرة أن علــى القــوات 
جويــة  بضربــات  المدعومــة  الســورية 
روســية وقــف القتــال لكنــه نفــى وجــود 

خالف بين موسكو وأنقرة بشأن إدلب.
وتســبب مصيــر إدلب في توتــر العالقات 
بيــن روســيا وتركيــا التي تســعى للحفاظ 
علــى بعــض النفــوذ فــي هــذه المحافظــة 

المتاخمة لها.

أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس السبت، أن طهران قد تجري محادثات 
إذا أظهــرت الواليــات المتحــدة االحترام واتبعــت المعايير الدوليــة، لكن إيران لن 

تدخل في مفاوضات تحت ضغط، وفق وكالة “فارس” شبه الرسمية لألنباء.

ونددت طهران مرارًا بانســحاب واشــنطن 
القــوى  مــع  المبــرم  النــووي  االتفــاق  مــن 
العالميــة، مشــيرة إلى أن ذلــك يمثل خرقًا 
للقواعــد الدوليــة. كمــا رفضــت العقوبــات 
األميركيــة، وقالــت إنهــا محاولــة لترهيبها 
بشــأن  محادثــات  إجــراء  علــى  للموافقــة 

اتفاق جديد.
ونقلــت “فارس” عن روحانــي قوله: “نحن 
جلــس  إذا  والمحادثــات  المنطــق  نؤيــد 
طاولــة  علــى  باحتــرام  اآلخــر(  )الطــرف 

القواعــد  واتبــع  المفاوضــات 
أمــرًا  يصــدر  أن  ال  الدوليــة 

بالتفاوض”.
وزيــر  اعتبــر  جهتــه،  مــن 

اإليرانــي،  الخارجيــة 
محمــد جــواد ظريــف، أن 

طهران ليســت بحاجة للوساطة للتفاوض 
مع واشــنطن، موضحًا أن “الشرط المسبق 
ألي محادثــات مــع الواليــات المتحــدة هو 

إعالنها تنفيذ الصفقة النووية”.
تلفزيونيــة  مقابلــة  فــي  ظريــف،  وقــال 
مســاء الجمعة: “قلنا إننا لســنا بحاجة إلى 
وســاطة، فالواليــات المتحــدة بــدأت حربًا 
اقتصاديــة على شــعبنا” يجب إيقاف هذه 
السياســة، وعندما تتوقف هذه السياســة، 

عند ذلك ستتغير األجواء تمامًا”.
األميركــي  الرئيــس  قــال  بــدوره، 
إن  الخميــس،  ترامــب،  دونالــد 
ضعيفــة،  دولــة  باتــت  “إيــران 

وتسعى لعقد صفقة معنا”.
وأكــد ترامــب: “إذا أرادت إيــران 

الحوار معنا فأنا مستعد”.

روحاني: ال نقبل أن نتلقى أمراً من واشنطن بالتفاوضروسيا: وقف القتال في إدلب مسؤولية تركياالخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور
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الحــرب العقائديــة هي أحد أشــكال الصــراع بين طرفين، خصوصــا عندما يتبنى 
كل منهمــا عقيــدة أو آيديولوجيــة مختلفــة. إنهــا حــرب عاطفيــة تجمــع قلــوب 
ومشــاعر المريديــن واألتبــاع عبــر قصــص يختلط فيهــا الحق بالباطــل والماضي 
بالحاضــر، ثــم تتحــول المبــادئ الســامية إلى أفــكار عدوانية ثم إلى ســاح فتاك 
يحملــه المتعاطفــون والمؤمنــون بهــذه العقيــدة التــي هــي بالنســبة لهــم الوطــن 

واألهل والدين.
النظــام فــي إيــران أحد أهم القوى اإلقليمية التي تعتمد على قدرتها في الحشــد 
العقائــدي كســاح أســاس تســتخدمه للــردع والهجوم فــي ذات الوقــت، وهذا ما 
دشــنته فــي مطلع حياة الثــورة اإليرانية وتحديدا في حــرب الخليج األولى في 
الثمانينــات. اعتبــر النظــام أن حربــه مــع العــراق صــراع يخوضه بالنيابــة عن كل 
المضطهديــن مــن أتبــاع المذهــب، واســتخدمت إيران فــي حربها النفســية بعض 

العبارات والقصص المستلة من التاريخ لتأجيج المشاعر في كل مكان.
تنامت قدرة إيران على اســتخدام الحشــد العقائدي عبر الســنوات، ونجحت في 
زرع وتغذيــة الميليشــيات واألحــزاب والتنظيمــات السياســية المواليــة لهــا فــي 
المنطقــة العربيــة، ولــم يتعامــل الغرب مــع هذه التنظيمــات بالــردع والحدة التي 
نراها اليوم بل تركها لإلهمال المتعمد تارة والتقليل من قدرتها على التأثير تارة 
أخرى، ولم تتم اإلشــارة إلى خطورة هذه التنظيمات إال بعد أن تنامت قوة هذه 
التنظيمات وتغيرت عقيدتها القتالية وأساليبها التنظيمية والتمويلية، ونجحت 
في االنتشــار في المواقع االســتراتيجية المهمة التي تحتل قلب الصراع الدولي 
في الشرق األوسط، حتى غدت هذه الميليشيات العبًا أساسيا في هذا الصراع.
ساح إيران العقائدي لم يعد يستهدف أتباع المذهب الشيعي فقط في المنطقة 
العربيــة، بــل صــار ينتشــر بصــورة واســعة فــي مختلــف بقــاع العالم ســواء كانوا 
معتنقيــن وأتباعــا للمذهــب أو حتــى مــن أبنــاء الجاليــات المســلمة مــن المذاهب 
األخــرى الذيــن صــاروا ينظــرون إلــى إيــران بأنهــا النمــوذج السياســي والروحــي 
الفعال وهم يبنون مقاربتهم على أساس أن هذا النموذج استطاع تحقيق بعض 

النجاحات االستراتيجية. وللحديث تتمة. “إياف”.

الحرب العقائدية... سالح إيران الخفي )1(

الثقة بالقائد ثقة بالنفس

“القائــد هــو الذي يجعــل اآلخرين يثقون به، أما القائد المميز فهو الذي يجعل 
اآلخريــن يثقــون بأنفســهم”، لهــذا تجدنــا واثقين من أنفســنا بعاقتنــا بقائدنا 
سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه هللا، ففي الكلمة السامية 
التــي وجههــا ســموه نهايــة األســبوع الماضــي، والتــي جــاء فيهــا “ان شــعب 
البحريــن يســتحق الكثيــر ورضــا المواطن المؤشــر لنجــاح أي برنامج خدمي 
أو تنمــوي، ومــا لــم يتحقــق ذلــك فإنه يجب العمــل على تطوير هــذه البرامج 
للوصــول إلى هــذا الهدف، فالمواطن المعيار الرئيســي في تحديد األولويات 

باعتباره جوهر التنمية ومقصدها األساسي”.
هــذا هــو ســموه، رهانــه الدائــم، واهتمامــه األول، وتركيــزه األهــم المواطــن، 
ال يحيــد عــن هــذا المبــدأ مهمــا كانــت الظــروف واألزمــات بالمنطقــة، ومهمــا 
اشتدت التحديات التي تواجه الوضع الراهن، وغيرها من األحداث الساخنة 
بالمنطقــة، كل ذلــك لــم يشــغل ســموه عــن المواطــن البحرينــي واحتياجاتــه 
ومتطلبات حياته اليومية من الخدمات والمصالح والهموم التي كانت دائمًا 
هاجســه من منطلق رعايته الدائمة لشــؤون الناس بالدرجة األولى، إلى الحد 
الــذي أكــد فيــه دائمــًا أن أية خدمــات ال ترضي المواطن البد مــن إعادة النظر 
فيها، وهذه أعلى قمة لاهتمام يبديها قائد نحو شعبه،  وأبلغ رسالة لمسؤول 

إلى شعبه.
مــا أريــد أن أوضحــه بجــاء وصراحــة، أن ســمو رئيــس الــوزراء، لمــن يعرفه 

وقريــب منــه، ويــدرك جوهــره الناصــع بالصدق واإلخــاص، هو أنــه ال يصدر 
تلــك التصريحــات والتوجيهــات واألوامــر، لاســتهاك اإلعامــي، وال لمجــرد 
إرضــاء الــرأي العــام، إن هــذا الحــرص الشــديد المتكــرر بــكل المواقــف، ينبــع 
مــن إحســاس ســموه بمعانــاة النــاس وحاجتهــم للرعايــة الحقيقيــة الســريعة 
والمؤكدة والتي تضفي على حياتهم الطمأنينة واالســتقرار واألمان ألســرهم 
وأبنائهــم، فحرصــه الشــديد علــى هــذه الرعايــة ألبنــاء وطنــه ال يتمثــل فقط 
بتوجيه األوامر للمســؤولين فحســب، بل الحرص بدأب وإصرار على متابعة 
تنفيــذ تلــك التوجيهــات واألوامر حتى يتأكد بنفســه من إنجازهــا، وكثيرا ما 
شهدنا بمجلسه العامر، توجيهه اللوم لمن يقصر أو يتلكأ فيما يتعلق بشؤون 
المواطــن، فــكل شــيء يمكن تقبــل مبرراته وحججه إال شــأن المواطن وهذه 

ذروة العاقة اإلنسانية بين القائد وشعبه.
إن عبــارة رضــا المواطــن مؤشــر النجــاح نظريــة عصريــة صادقــة نابعــة مــن 
سياســة حكيمــة ورحيمة تجســد في هــذا الزمن الصعب الملــيء بالتحديات 
الشــاقة أهمية العاقة بين الشــعب والقائد، ورأينا حال الشــعوب التي فقدت 
تلــك العاقــة ومــا نالها من خراب، فدمت ودام عزك وســلمت لشــعبك ولبلدك 

خليفة بن سلمان.

تنويرة: ال يكفي وجود عقل، األهم محتواه. «
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@albiladpress.com
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كلمة سيدي جاللة الملك... 

رؤية ثاقبة وقوة فعلية 
لصد األخطار

مــا يفعلــه النظــام اإليراني فــي المنطقة يعد انحرافا خطيرا فــي العاقات الدولية، وال 
يمكــن مواجهــة أخطــار هــذا النظام اإلرهابــي المريــض إال بحركة عربيــة موحدة على 
جميــع المســتويات، ومــن غيــر المعقول أن نقــف مكتوفي األيدي أمــام إرهاب المالي 
واستهدافهم أوطاننا، وقد حملت كلمة سيدي جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهــل البــاد حفظه هللا ورعــاه في أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في قصر 
الصفا بمكة المكرمة تحليل األمور بدقة ورؤية ثاقبة وقوة فعلية على صعيد مواجهة 

الكثير من المخططات العدوانية اإليرانية.
يقــول جالتــه حفظــه هللا ورعــاه )إذا كان هنــاك مــن ســبيل لمواجهة هــذه التهديدات 
المحدقــة، فإننــا نجــد أن أنســب تلــك الســبل وأنجحهــا، يتجســد فــي تعزيــز التعــاون 
والتضامن بين دولنا بما يربطنا من عاقات أخوية تستند إلى أسس وطيدة من الثقة 
واالحتــرام المتبــادل، وبالتوصل لرؤية متكاملة واســتراتيجية شــاملة تســتديم األمن 
القومــي العربــي، وتقــوي أركانــه فــي مواجهة األخطــار والتحديــات المحيطــة بدولنا، 
وعلينــا أن نواصــل جهودنــا في هذا الشــأن، لتعزيــز األمن اإلقليمي والدولــي بالتعاون 
والتنســيق والعمــل المشــترك مــع حلفائنــا وأصدقائنــا الذيــن يشــاركوننا ذات األهداف 
النبيلة، حفظًا لألمن واالســتقرار العالمي، من أجل أن تســتمر مســيرتنا المشتركة نحو 

التنمية والرخاء لمستقبل زاهر ننشده لشعوب العالم أجمع(.
المســتمر علــى نحــو  العربيــة والتشــاور والتنســيق  الــدول  بيــن  القــوي  إن االلتحــام 
عــال وبصــورة مطلقــة الرؤيــة الحقيقيــة والمركزيــة الفاعلــة والمؤثــرة فــي التصــدي 
لاستراتيجية العدوانية التوسعية اإليرانية، إذ ينبغي التحرك من مبدأ واحد وموقف 
واحــد سياســيا وعســكريا واقتصاديــا، واســتنهاض األمــة وتوجيــه قدراتهــا الجبــارة 

لمواجهة اإلرهاب اإليراني الذي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات العربية.
وضمــن هــذا المنظــور وبمنطق الحيــاة والمرحلة التاريخية الراهنــة البد من وضع حد 

حاسم للنظام اإليراني والتعامل معه وفق منهج “القوة” بكل المعاني.
يقــول جالتــه حفظــه هللا ورعــاه )ونؤكد بأننا كــدول عربية كنا وســنظل قادة وصناع 
ســام، وننطلق في ذلك من واقع مســؤوليتنا وواجبنا، والذي يحتم علينا عدم ادخار 
أي جهد في ســبيل حماية أوطاننا، وضمان اســتقرار مجتمعاتنا، وصون أمننا القومي 

والحفاظ عليه بكل قوة(.

كلمة سيدي جاللة الملك المفدى حملت مقومات وأدوات متعددة لمواجهة  «
كل األخطار المحدقة بالدول العربية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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وترجــل أســتاذنا الكبيــر لطفــي نصــر عــن جــواده، تــاركا وراءه قلمــه وأوراقــه 
وصحيفــة البحريــن اليوميــة األولــى “أخبــار الخليــج” التــي أســهم في تأسيســها 
ووضــع لبناتهــا لتظــل صرحــا إعاميا حتــى يومنا هــذا بفضل جهــوده، فهو الذي 
يشــرف علــى تفاصيلهــا يوميــا وال يغــادر مكاتبهــا حتى ترســل للمطبعــة. األفكار 
مبعثــرة أمــام خســارة الكاتــب الكبيــر، والكلمــات تائهــة أمــام وجــع فقــد الوالــد 
اإلنســان الــذي علمنــا الكثيــر والكثير في مدرســة الصحافة، من أيــن أبدأ كلماتي 
هذه في رثائه؟ هل أبدأ من لطفي نصر اإلنسان؟ وهو أساس لألدوار الصحافية 
واألبويــة؟ أم أنطلــق مــن لطفي المدرســة والمعلم بما منح من مهــارات ومعارف 

ألجيال من الصحافيين؟
التقيــت األســتاذ لطفــي نصــر أول مــرة فــي ينايــر ٢٠٠٨ داخــل مكاتــب صحيفة 
“األولــى”، بــدا متوجســا منــي فــي بدايــة األمــر، غيــر أن الوضع ســرعان مــا تغير، 
وتحــول إلــى معلــم متحمــس لنمــو “نبتتــه الصغيــرة”، بــل أصبــح حاميــًا مســاندًا 
لتلميذتــه التــي كانــت تخطــو خطواتها األولى في قطاع تســوده حدة المنافســة 
آنــذاك. فــي مدرســة لطفي نصــر، تعلمت أن “الصحافي الشــاطر” ال يحتاج تكليفا 
أو توجيهــا نحــو قضيــة أو موضــوع مــا ليتحــرك، وال يحتاج أيضا لمــا يعرف في 
عالم الصحافة بـ “تخصيص مصادر أو جهات” ليتولى المحرر متابعتها واستقاء 

األخبار منها، فالصحافي الجيد مصدره الشارع أو السوق مثا.
وعلــى المســتوى اإلنســاني واألبوي، تعلمت من مدرســة لطفي نصــر أن البحرين 
وطــن ال يتحمــل اســتقطاباِت حــادة أو تطرف فــي المواقف مهما بــدت منطقية، 
وتعلمــت أيضــا أن “أرزاق النــاس خــط أحمــر”، فقــد كان مدافعــا شرســا ضــد أيــة 
قــرارات تأديبيــة قــد تحمل خصومات مالية من مســتحقات الزمــاء مهما بلغت 
أخطاؤهــم، فــي مدرســة لطفــي نصــر، أدركــت أن الصحافــة ال ترتبــط بأســماء 
مؤسســات بعينهــا، فظــل محفــزا، فخــورا بمــا أكتب حتى بعــد أن غــادرت “أخبار 
الخليج” نحو مواقع أخرى، فاتحا باب مكتبه أمام تلميذته وابنته في كل وقت، 
داعمــا لهــا فــي التحديــات التــي تواجههــا داخــل باط صاحبــة الجالــة وخارجه 

أيضا.

اللهم إني أسألك في هذه األيام المباركة من هذا الشهر الفضيل أن تشمل  «
أستاذي ووالدي ومعلمي لطفي نصر بواسع رحمتك وأن تسكنه فسيح 

جناتك.

لطفي نصر... الكاتب والوالد والمدرسة

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

وداعا لطفي نصر

بحزن شــديد ودع المجتمع البحريني بأســره قامة إعامية كبيرة ككبر حجم 
األستاذ لطفي نصر أحد أهم أعمدة اإلعام في مملكتنا، حيث تتلمذ على يده 
عشــرات الصحافييــن، وأعطى بكل حب كلمــات تنبع من القلب وتصل للقلب، 
ولســت هنــا فــي حديثــي أكتــب عــن مآثر الراحــل الذي المســت وفاتــه قلوب 
جميع العاملين في حقل اإلعام، إنما أسلط الضوء على مدرسة مهمة فقدت 
مؤسسها، مدرسة ُتعنى بالوسطية وحب الوطن وُألفة المجتمع الواحد، تهب 
للدفاع عنه إن حاول العدو أيا كان تشتيته أو تضليله... هكذا كان الصحافي 

األستاذ الكبير الراحل لطفي نصر.
“دينامو الصحافة” الذي لم يحط قلمه منذ العدد األول للزميلة أخبار الخليج، 
ترجــل وآثــر الرحيل.. لكنه رحيل مباغــت دون عودة هذه المرة ودون عموده 
الــذي ســيبقى مســطرا كلمات خطها لنتعلم ونظل نتعلــم منها وضوح الكلمات 

والمعاني والمفردات والنصح واإلرشاد ولعبة اإلعام وأهمية ما بين السطور، 
فهو من زرع في قلوب صحافيي البحرين اإليمان الحقيقي بالكلمة وتجديد 
الخطــاب والتواجــد الدائــم على الســاحة وربط األحــداث ومتابعتها وتحليلها 

دون كلل أو ملل. 

ومضة: ما جرح فؤادي حقيقة في وفاة األستاذ الكبير أنه جاء )في  «
الصميم( كعموده؛ فقد رحل الرجل أثناء توجهه إلى مقر عمله 

ليشهد رحيله أيضا تفانيه وإخالصه التام وحبه الصحافة واإلعالم، 
وختم سلسلة ال تعد وال تحصى من الدروس المستخلصة من حياة 

الراحل، غير أن ما يثلج الصدر رغم مرارة الرحيل هو أنه غادر الدنيا في 
شهر مبارك وليلة مباركة يتمناها اآلالف في شهر الغفران.. غفر الله 

لفقيدنا الراحل وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ztawfeeqi@gmail.com

سمر األبيوكي
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تعكف األندية على 
إعادة ترتيب ملفات 

فرقها، لذا ينبغي أن تكون على 
وعي كبير بجميع التعاقدات 

سواء على مستوى األجهزة 
الفنية أو الالعبين؛ حتى ال تقع 

في سجال التغيير المستمر 
طوال الموسم.

االختيار المتواضع للمدربين أو 
الالعبين األجانب هو سبب كثرة 

التغيرات التي نشهدها في 
كل موسم، فما ُبني على باطل 

مصيره في النهاية ينتهي إلى 
باطل.

حظيــت مبــادرة ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأنشاء 100 ملعب في الفرجان بإشادة 
واســعة مــن جانــب الــوزارات المعنيــة بتنفيذ المبادرة بعد أن أبدت اســتعدادا كبيــر للعمل بروح 
الفريــق الواحــد؛ مــن أجــل الوصــول لتحقيــق أهــداف المبــادرة، والتــي ســتكون لهــا انعكاســات 

إيجابية على الشباب والناشئة في المملكة والفئات العمرية في المجتمع.

وبهــذه المناســبة   رفــع وزيــر األشــغال وشــؤون 
العمرانــي عصــام خلــف  البلديــات والتخطيــط 
الشــكر والتقديــر لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة علــى إطالقــه مبــادرة بإنشــاء 100 
ملعب في الفرجان، مشيدا بمبادرة سموه التي 
تهدف الى دعم الشباب والناشئة وكافة الفئات 
العمريــة فــي المجتمــع باعتبارها مبــادرة تحمل 
والرســائل  األهــداف  مــن  العديــد  بيــن طياتهــا 
والقيــم النبيلــة علــى أبنــاء المجتمــع البحرينــي 

كافة.
الشــيخ    وأكــد عصــام خلــف أن مبــادرة ســمو 
ناصــر بــن حمد آل خليفة بإنشــاء هذه المالعب 
فــي فرجــان البحريــن فــي جميــع المحافظــات 

للشــباب  مناســبة  بيئــة  توفيــر  فــي  ستســاهم 
وفئــات المجتمــع؛ مــن أجــل ممارســة الرياضــة 
بصــورة مســتمرة وبطريقــة حديثــة وعصريــة، 
مشــيدا باهتمام ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة بقطــاع الرياضــة، والذي حقــق إنجازات 

كبيرة على مختلف األصعدة.
   وأكــد عصام خلف أن وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمراني ستباشــر العمل 
بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات 
ذات العالقة على تنفيذ المبادرة وذلك بتحديد 
عليهــا  المالعــب  إلنشــاء  المناســبة؛  األراضــي 

لمختلف األلعاب الرياضية.
وأضــاف عصــام خلــف أن مــن خــالل برنامــج 

التنمية الحضرية قامت وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بإنشــاء عدد من 
الحدائــق  فــي  والمالعــب  الشــعبية  الســاحات 
محافظــات  مختلــف  فــي  المشــي  ومضاميــر 
المملكــة لممارســة الرياضــات المختلفــة، مؤكدا 

أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تشكل نقلة نوعية لمثل هذا المشاريع.

وكان ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد 
طرح مبادرة ســموه بإنشاء 100 ملعب رياضي 
متعــددة األغراض في فرجان البحرين لتشــمل 

انشــطة 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 

بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومي؛ بهدف 
تنمية المواهب الشبابية والحفاظ على تحقيق 
الصحيحــة  االجســام  وبنيــة  البدنيــة  التربيــة 
ممارســة  وتشــجيع  البحريــن  مملكــة  لشــباب 
الرياضــة من خالل توفيــر مالعب يتحقق فيها 

سهولة ومرونة الوصول اليها ببساطة.
كمــا تهدف مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة لدعــم مالعب الفرجــان، والتي كانت 
مركــزا أساســيا لتخريــج العديــد مــن الالعبيــن 
الرياضيــة،  األلعــاب  مختلــف  فــي  المتميزيــن 
متكاملــة  خطــة  لوضــع  المبــادرة  هــذه  وتأتــي 
وتصــور واضــح الســتمرار تطويرهــا؛ بوصفهــا 
بيئــة خصبــة للمواهــب الرياضيــة، وكانت تزود 
األندية البحرينية بالمواهب الرياضية الناشئة، 
ولتكــون مالعــب الفرجان تحظى بدور أســاس 
بصــورة  وتخريجهــا  المواهــب  احتضــان  فــي 
مســتمرة كما كانت فــي الماضي، حيث خرجت 
األنديــة  مثلــوا  الذيــن  الالعبيــن  مــن  العديــد 
والمنتخبــات الوطنيــة في العديــد من المحافل 

الرياضية.

رسم هندسي ألحد مالعب الفرجان
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تسحب اليوم األحد قرعة منافسات بطولة العالم تحت 21 عام للكرة الطائرة بفندق “جلف كورت” بمنطقة السنابس الساعة 
9:30 مســاء بحضــور ورعايــة الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة رئيس االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة باإلضافــة إلى رئيس 

وأعضاء اللجنة التنفيذية وكافة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة وممثل االتحاد الدولي وعدد من الدعوين.

وســتقام البطولة بضيافة المملكة 
 27 لغايــة   18 مــن  الفتــرة  خــالل 

يوليو المقبل.
حصــل  التــي  للمعلومــات  ووفقــا 
فــإن  ســبورت”  “البــالد  عليهــا 
علــى  ســيقع  الوطنــي  منتخبنــا 
رأس المجموعــة )A( والتــي تضــم 
الصيــن فيما ســيتم الســحب على 
منتخبيــن آخريــن، حيث ســتوزع 
أربــع  علــى   16 الـــ  المنتخبــات 
مجموعات بواقع اربعة منتخبات 

في كل مجموعة.
 )B( للمجموعــة  بالنســبة  وأمــا 

واألرجنتيــن  كوبــا  ســتضم  فإنهــا 
ومنتخبيــن آخريــن، والمجموعــة 
)C( ستضم منتخب روسيا وإيران 
ومنتخبيــن آخريــن، والمجموعــة 

والبرازيــل  بولنــدا  ســتضم   )D(
باإلضافة إلىى منتخبين آخرين.

والفرق التي ستشارك في البطولة 
هــي كال من مملكة البحرين )البلد 

مــن  إيــران  المســتضيف(، كوريــا، 
قارة آسيا، تونس ومصر من قارة 
واألرجنتيــن  البرازيــل  أفريقيــا، 
قــارة  مــن  وبورتوريكــو  وكوبــا 

التشــيك  الجنوبيــة،  أميــركا 
وروسيا من قارة أوروبا باإلضافة 
إلى 5 منتخبات مترشــحة تلقائيا 
مــن خالل التصنيــف الدولي وهم 

المغــرب،  كنــدا،  الصيــن،  بولنــدا، 
ايطاليا وذلك بحسب موقع الكرة 

الطائرة العربية.
القرعــة موجهــة طبقــا  وســتكون 
يلــي:  كمــا  المنتخبــات  لتصنيــف 
كنــدا،  )مصــر،  األول  التصنيــف 
التصنيــف  التشــيك(،  المغــرب، 
الثانــي )تونس، بورتوريكو، كوريا 

الجنوبية، ايطاليا(.

”A“ منتخبنا والصين بالمجموعة

منتخب شباب الطائرة )أرشيفية(

ضاحية السيف - وزارة الشباب

تعكــف األنديــة الوطنيــة فــي الوقــت الحالــي على إعــادة ترتيــب ملفات 
فرقها لكرة السلة؛ استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وســتحاول جميــع األنديــة اســتغالل هــذه الفتــرة في اســتكمال تشــكيل 
األجهــزة الفنيــة واإلداريــة، واســتكمال تدعيــم صفوفهــا بالعبيــن جــدد، 
خصوصــا أن معظــم األندية لم تكمل تعاقداتها ســواء بالنســبة للمدربين 
أو علــى مســتوى الالعبيــن، لذلك ســتحرص جميع األندية علــى االنتهاء 
مــن هــذه الصفقــات فــي الفترة القليلــة المقبلة؛ حتى يتســنى لها أن تبدأ 

مرحلة اإلعداد في وقت مبكر.
وكانــت 3 أنديــة فقــط قــد حســمت أمــور التعاقــد مــع المدربيــن، وهــي 
االتحــاد، البحريــن ومدينــة عيســى، إذ جــدد االتحــاد للمــدرب الصربــي 
توميــك للموســم الثالث علــى التوالي، وجدد البحريــن ثقته في المدرب 
الوطني عبدالكريم العنزور، فيما أبقى مدينة عيســى على مدربه صالح 
موسى للموسم الثاني. وكان االتحاد البحريني لكرة السلة قد كشف عن 
موعد انطالق الموســم الرياضي الجديد ٢٠١٩ -  ٢٠٢٠، إذ أعلن االتحاد 
أن بدايــة الموســم المقبــل ســتكون بكأس الســوبر التي ســتقام بين بطل 
الدوري فريق المحرق وبطل كأس خليفة بن سلمان فريق الرفاع، وذلك 
في األول من شهر أغسطس المقبل، فيما ستنطلق منافسات دوري زين 

البحرين في األسبوع األول من شهر أغسطس.
توميك يقود سلة االتحاد للموسم الثالث

اســتعدادا النطــاق الموســم الجديــد مطلــع أغســطس
أندية السلة تعكف على ترتيب ملفاتها

ــان ــرج ــف ال ــاء 100 مــلــعــب فـــي  ــش ــإن الــمــعــنــيــة ب الــــــوزرات  إشـــــادة واســـعـــة مـــن 

خلف: التنسيق لتنفيذ مبادرة ناصر بن حمد

المكتب اإلعالمي

أشــادت النائــب سوســن كمــال عضو لجنــة الخدمات بمجلــس النواب عضــو لجنة الصحة 
بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، بمبــادرة ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

والرامية إلنشاء ١٠٠ ملعب في فرجان البحرين. 

ووصفــت النائــب كمــال هــذه المبــادرة بأنهــا 
ذكيــة وتــدل علــى حنكــة هــذا القائد الشــاب 
المبــادرة  هــذه  خــالل  مــن  اســتطاع  الــذي 
للممارســة  للشــباب  مناســبة  بيئــة  توفيــر 
دور  وتعزيــز  مثاليــة،  بيئــة  فــي  الرياضــة 
الوطنيــة  فــي رفــد االنديــة  المالعــب  هــذه 
بالمواهــب فــي مختلف الرياضــات بمختلف 
الفئــات الســنية. كمــا أكــدت كمــال بــأن هــذه 
المبادرة ستســهم في تعزيز اللحمة الوطنية 
وزيادة التقارب والتواصل بين فئة الشباب، 
ناهيــك عمــا ستســهم به من توجيه الشــباب 
ســتنعكس  التــي  الهادفــة  األنشــطة  نحــو 
إيجابــا عليهــم صحيا وذهنيا ونفســيا. وفي 
الســياق ذاته قالت كمال “لطالما اهتم ســمو 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بالحفــاظ 
علــى الموروث الشــعبي وحث الشــباب على 
قيــم  وغــرس  البحرينيــة  بالهويــة  التمســك 
وعــادات هذا المجتمــع اإلصيلة في النشء، 
األمــر الذي جعل ســموه يطلــق هذه المبادرة 
التي جاءت لتعيد االهتمام باألحياء لتكون 

متنفسا للشباب لممارسة هواياتهم”.
وأشــارت سوسن كمال بأن المبادرة ستسهم 
فــي تفعيــل دور “الفرجــان” ليتنامــى دورهــا 
االجتماعــي والرياضــي الــذي ســيوازي دور 
الشــباب  احتضــان  فــي  الشــبابية  المراكــز 
والناشــئة، عوضــا عــن إنشــاء مراكز شــبابية 

جديدة في مختلف المناطق.
تنامــي  أهميــة  علــى  كمــال  شــددت  ختامــًا 

وعــي الشــباب بدورهــم فــي الحفــاظ علــى 
هذه المنشــآت التي ســيكون لها األثر الكبير 
علــى الحركة الرياضيــة في مملكة البحرين، 
مؤكدًة كذلك دور الجهات المعنية في وزارة 
الشــباب والرياضة في المساهمة برفع وعي 
الشــباب بأهميــة هــذه المبــادرة والمحافظــة 

على مخرجاتها.

سوسن كمال

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

عصام خلفأحد الرسوم الهندسية للمالعب

المنشــآت هــذه  علــى  الحفــاظ  أهميــة  علــى  شــددت 
المبادرة توفر بيئة مناسبة لممارسة الرياضة

محمد الدرازي

2 يونيو 2019 األحد
28 رمضان 1440

اليوم قرعة 
بطولة العالم 
للطائرة تحت 

21 عاما

حسن علي



أعــرب األميــن العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عبدالرحمن عســكر 
عــن خالــص التهانــي والتبريكات إلى عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية رئيســة لجنة 
رياضة المرأة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بمناســبة اعتمادها عضوا بلجنة 

رياضة المرأة التابعة للجنة األولمبية الدولية.

للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  وقــال 
اعتمــاد  إن  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الشــيخة حيــاة بنــت عبــد العزيــز آل خليفــة 
عضــوا بلجنــة رياضــة المــرأة التابعــة للجنــة 
يضــاف  جديــد  منصــب  الدوليــة  األولمبيــة 
إلــى ســجل المناصــب الدوليــة التــي تقلدهــا 

أبنــاء البحرين في المحافل العالمية، ويؤكد 
النهــج الســليم الــذي تســير عليــه الرياضيــة 
المشــروع اإلصالحــي  فــي ظــل  البحرينيــة 
الــذي يقــوده عاهل البالد جاللــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ويعزز في الوقت ذاته 
مــن دور المرآة البحرينيــة التي تترجم رؤى 

قرينــة عاهل البــالد رئيســة المجلس األعلى 

للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 

بنــت إبراهيــم آل خليفــة فــي تقــدم المــرأة 

البحرينية في شتى المجاالت.
المجلــس  أن سياســات  إلــى  وأشــار عســكر 
األعلى للشــباب والرياضة التي دشنها ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
الشــيخ  تنفيذهــا  علــى  ويحــرص  خليفــة، 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة األميــن العام 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة تعتبــر 
خارطــة طريــق إلعــداد القيــادات الرياضيــة 
المؤسســات  فــي  اإلداريــة  العمــل  وتطويــر 

الرياضية إلى مستويات احترافية.

كمــا أثنــى عســكر علــى الكفــاءة واإلخــالص 
الذي تتمتع بها الشيخة حياه بنت عبدالعزيز 
فــي العمــل الرياضــي علــى امتداد الســنوات 
الســابقة، مؤكدا بأن اإلنجازات التي حققتها 
إلــى  باإلضافــة  البحرينيــة  المــرآة  لرياضــة 
بصمتهــا علــى مســتوى الرياضــة اإلقليميــة 
المنصــب  هــذا  لتبــوأ  األكفــأ  بجعلهــا  كفيلــة 
الدولــي، مشــيرا إلــى قدرتها علــى وضع جل 
اســم  لرفعــة  الجديــد  فــي موقعهــا  خبرتهــا 
ومتمنيــا  العالميــة،  المحافــل  فــي  البحريــن 
لهــا التوفيق والســداد فــي منصبها األولمبية 

الجديد.

عسكر يهنئ حياة بنت عبدالعزيز بمنصبها األولمبي

يختتــم منتخبنــا األولمبــي لكرة القــدم، اليوم )األحــد( تحضيراته اإلعدادية لخــوض مواجهته 
األولــى فــي بطولة تولون الدولية الودية، والتي ســتجمعه غدا أمام منتخب المكســيك، ضمن 

منافسات الجولة األولى للمجموعة الثالثة.

ويلعــب منتخبنــا فــي المجموعــة الثالثــة إلــى 
جانب إيرلندا والصين أيضا.

حصــص   3 اآلن  حتــى  المنتخــب  وخــاض 
تدريبيــة، فيما ســيخوض اليوم المــران الرابع، 
وهو األخير قبل تدشــين مشــواره في البطولة 
الوديــة التي انطلقت أمس )الســبت( بمشــاركة 

12 منتخبا وزعوا على 3 مجموعات.
الماضيــة  األيــام  خــالل  المنتخــب  وخــاض 
تدريباتــه بحضور جميــع الالعبين في القائمة، 
والبالغ عددهم 22 العبا، وهم: يوســف حبيب، 
محمــد  الكنــدري،  عبدالعزيــز  محمــد،  عمــار 
الشــروقي،  أحمــد  جميــل،  حســين  الحــردان، 
هاشــم  ســيد  حبيــب،  أحمــد  مرهــون،  محمــد 
عيسى، أحمد صالح، سيد إبراهيم علوي، سيد 
محمــد أمين، جاســم خليــف، حســين الخياط، 
جاسم نور، عدنان فواز، عبدالرحمن األحمدي، 
محمــد الشامســي، أحمــد بوغمار، حســن مدن، 

عباس العصفور وسالم عادل.

االجتماع الفني

عبــدهللا  األولمبــي  المنتخــب  إداري  شــارك 
وحفــل  الفنــي  االجتمــاع  فــي  المطــوع، 
المنظمــة  اللجنــة  أقامتــه  الــذي  االســتقبال، 
للبطولــة، يــوم الجمعــة 31 مايــو الماضــي، في 
الفنــي  االجتمــاع  وشــهد  “نوفوتيــل”.  فنــدق 
حضــور جميــع ممثلــي الفــرق الـ 12 المشــاركة، 

إضافة إلى اللجنة المنظمة وحكام البطولة.
واســتعرضت اللجنة المنظمــة خالل االجتماع 
اللوائح التنظيميــة واإلدارية والفنية للبطولة، 
ومــن أبرزهــا اعتمــاد 4 تبديــالت فــي المبــاراة 
الواحــدة، إضافــة إلــى إمــكان تبديــل حــارس 

المرمــى كتبديــل خامــس، عــالوة علــى بيــان 
مستجدات قوانين التحكيم المطبقة بدءا من 
الســبت 1 يونيو الجاري، والمعتمدة من جانب 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

األبيض في لقاءين

علــى هامش االجتمــاع الفني، تم اعتماد ألوان 
المنتخبات في مباريات دور المجموعات.

بالــزي  األولمبــي  منتخبنــا  يلعــب  أن  وتقــرر 
األبيــض في أول لقاءين له بدور المجموعات: 
يــوم 3 يونيــو أمــام المكســيك، ويــوم 6 يونيو 
أمام الصين، فيما سيخوض المنتخب األولمبي 
لقــاءه الثالث واألخير بدور المجموعات بالزي 

األحمر أمام أيرلندا يوم 9 يونيو.

تكريم المشاركين

اللجنــة  أقامتــه  الــذي  شــهد حفــل االســتقبال 
 12 الـــ  االتحــادات  لجميــع  تكريمــا  المنظمــة 
المشاركة في البطولة. وتسلم إداري المنتخب 
الخــاص  التكريــم  المطــوع  األولمبــي عبــدهللا 
باالتحاد البحريني لكرة القدم، وهو عبارة عن 
علم يحمل شــعار بطولة تولون التي تقام هذا 

العام في نسختها الـ 47.

بطولة مهمة

لبطولــة  الرســمية  اإلعالميــة  اللجنــة  أجــرت 
منتخبنــا  نجــم  مــع  صحافيــا  حــوارا  تولــون 
بــراغ  بوهيميانــز  فريــق  والعــب  األولمبــي 

التشيكي محمد مرهون.
أهميــة  عــن  اللقــاء  خــالل  مرهــون  وتحــدث 
مــن  لالســتفادة  فرصــة  كونهــا  فــي  البطولــة 

االحتكاك مع منتخبات مختلفة.
وأشــار مرهون إلى أن البطولة تشــهد مشاركة 
مــن فرصــة  يعــزز  مــا  منتخبــات قويــة، وهــو 
الخبــران،  مــن  المزيــد  الكتســاب  االســتفادة؛ 
المقبــل  المهــم  لالســتحقاق  واالســتعداد 
للمنتخــب المتمثــل فــي كأس آســيا تحــت 23 

عاما 2020. وأوضح أن مشاركته في البطولة 
للمــرة الثانيــة بعــد أن ســبق لــه التواجــد فــي 

النسخة 45 التي أقيمت العام )2017(.

27 حكًما

تشهد بطولة تولون الدولية الودية مشاركة 

27 حكما سيديرون المباريات التي انطلقت 
رسميا أمس عبر لقاءات المجموعة األولى.

ســاحة،  حــكام   9 البطولــة  فــي  ويتواجــد 
إضافــة إلــى 18 حكمــا مســاعدا، وجميعهــم 
مــن الحكام الدوليين الشــباب غالبيتهم من 
قــارة أوروبــا، فيمــا تشــهد البطولــة تواجــد 

حــكام مــن قارتــي أمريــكا الشــمالية وآســيا 
كذلــك. ويتواجــد 4 مقيميــن للحــكام: اثنان 
مــن كوريــا الجنوبيــة، وواحــد مــن فرنســا 
إلــى مراقبيــن  والرابــع مــن مالطــا، إضافــة 
اثنيــن للمباريــات األول مــن فرنســا والثاني 

من بلغاريا.

اتحاد الكرة

األولمبي يختتم اإلعداد الفتتاحية المكسيك في بطولة تولون

المطوع يتسلم تكريم المشاركين في البطولة من االجتماع الفني

من تدريبات منتخبنا األولمبيعبدالله المطوع في االجتماع الفني

من تدريبات منتخبنا األولمبي محمد مرهون أولمبينا سيرتدي اللون األبيض في أول لقاءين
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األهلي يحتفي بنجوم الزمن الجميل
ــاودة ــ ــع ــ ــم ــ ــم ال ــ ــاس ــ ــي بـــطـــولـــة الــــمــــرحــــوم ج ــ ــم فـ ــهـ ــتـ ــاركـ ــشـ ــمـ ــرا لـ ــ ــدي ــ ــق ــ ت

الخميــس  مســاء  األهلــي  النــادي  احتفــى 
الماضــي بمجموعة من نجــوم الزمن الجميل 
جاســم  المرحــوم  ببطولــة  شــاركوا  والذيــن 
المعــاودة شــيخ المدربين الرمضانيــة األولى 

نائــب  بحضــور  النــادي  بديوانيــة  وبذلــك 
الرئيــس فريــد طه وعدد مــن أعضاء مجلس 
اإلدارة إلــى جانب حضور مدير عام النشــاط 

الرياضي السيد أحمد العلوي.
وخــالل االحتفــال تــم تكريم كل مــن الكابتن 
عدنــان أيــوب، حســن زليــخ، نظيــر الــدرازي، 

جمعــة بشــير ومجموعــة أخــرى مــن النجــوم 
النجــم  الحفــل  فــي  شــارك  كمــا  القدامــى، 

األهالوي السابق محمود المختار.
مــن  مجموعــة  تقديــم  الحفــل  خــالل  وتــم 
الكــؤوس والــدروع التذكاريــة كما تــم تقديم 
قمصان تذكارية كتب عليها أســماء الالعبين 

المكرميــن تقديــرا لمشــاركتهم ومســاهمتهم 
الفاعلــة فــي إنجــاح بطولــة المرحوم جاســم 

المعاودة.
وتأتــي تلــك الفعالية في إطار حرص مجلس 
إدارة النــادي األهلــي برئاســة خالــد كانــو إلى 
تقديــر وتكريــم قدامــى الالعبين ممــن مثلوا 

فــي  وســاهموا  الجميــل  الزمــن  فــي  النــادي 
إعــالء شــأنه مــن خــالل تحقيــق العديــد مــن 
البطــوالت واإلنجــازات المحليــة، وهــو نهــج 
ســار عليــه النــادي منــذ فتــرة طويلــة، كما أن 
ذلك التكريم يأتي تقديرا من النادي لكل من 
شــارك وســاهم فــي بطولــة المرحــوم جاســم 

المعــاودة والــذي يعتبــر اســما بارزا فــي عالم 
كــرة القدم البحرينية بشــكل عام واألهالوية 
بشــكل خــاص، باإلضافــة إلــى حــرص النادي 
الستغالل شهر رمضان الكريم إلقامة العديد 
مــن الفعاليــات التــي تعــزز الروابــط األخويــة 

بين اعضاء ومنتسبي النادي.

تكريم جمعة بشير جانب من احتفالية األهليتكريم نظير الدرازي

 عبدالرحمن عسكر

إضافة إلى سجل 
المناصب الدولية 

التي تقلدها 
أبناء البحرين

حسن علي

ــي ــ ــم ــ ــرس ــ ــال ال ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم حــــفــــل االسـ ــ ــي ــ ــق ــ ــة الـــمـــنـــظـــمـــة ت ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ ال

المجلس األعلى للشباب والرياضة
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في أمسية جميلة غصت بها جنبات ملعب كرة الطائرة بمركز شباب الهملة، اختتمت مباريات دورة 
كــرة الطائــرة الرمضانيــة الثانيــة التــي نظمهــا المركــز بتتويــج فريق أخبــار الخليج، وكما أكــد قائده 
الزعيم عيسى علي يوسف أن البطولة ستشهد والدة بطل جديد، وسيكون من نصيب فريقي، وذلك 
بعد فوز أخبار الخليج المستحق على فريق الوطن بقيادة حسين المويشي بوعجي بنتيجة شوطين 
مقابل شوط واحد في نهائي جميل تخللته لقطات جميلة وبصوت المعلق السعودي المبدع علي آل 

ياسين الذي أضفى جوا جميال على مجريات المباراة وسط تشجيع من جمهور الفريقين.

وقد بد واضحا عزم فريق أخبار الخليج لتحقيق 
اللقــب؛ لــذا صــال وجــال العبــه المتألــق الضــارب 
حســن علي والذي يحســب له هذا االنجاز بفضل 
مــا قدمــه فــي المبــاراة النهائيــة، وصعــب الوضع 
علــى فريق الوطن، وبالرغم من تقدم الوطن في 
شــوط المبــاراة األول بنتيجــة 25 نقطــة مقابــل 
19 ألخبــار الخليــج وأعتقــد العبــو الوطــن أنهــم 
امتلكــوا زمــام المبــاراة وأصبحــوا فــي طريقهــم 
لنيــل البطولــة، رغــم التنافــس الكبيــر مــن جانــب 
ليبــدأ  بالوطــن،  للحــاق  الخليــج  أخبــار  العبــي 
الخليــج  أخبــار  ويفــرض العبــو  الثانــي  الشــوط 
محمــد  الالعبيــن  استبســال  بفضــل  ســيطرتهم 
حسن موالي وأمين الحلو الالعب الواعد والمعد 
األجمــل بالمبــاراة، فيمــا غلب علــى العبي الوطن 
الشــد العصبــي طــوال هذا الشــوط، حيــث لحقوا 
التقــدم  يســتطيعوا  لــم  لكنهــم  الخليــج،  بأخبــار 

بفضل حنكة وبراعة العبي أخبار الخليج وســط 
الــذي  يوســف  علــي  عيســى  الزعيــم  توجيهــات 
كان يبــث الحماســة طــوال وقــت المبــاراة رغــم 
خســارتهم للشوط األول، وكان لهم ذلك بتحقيق 
الفــوز بالشــوط الثانــي، ليدخل الفريقان الشــوط 
الثالــث الحاســم وســط هــدوء مــن العبــي أخبــار 
الخليج الذين اســتغلوا الشــد العصبي الذي عاود 
العبــي الوطــن ويتوجــون ذلك بفوزهم بالشــوط 
الثالــث ويحــزر فريــق أخبــار الخليــج وألول مرة 
وبجــدارة واســتحقاق بطولــة كــرة الطائــرة لهــذا 
العام وســط تشــجيع من مشــجعي الفريق الذين 

تواصلوا مع الفريق طوال مباريات الدورة.
وقــد تــوج خالــد القعــود وبحضــور رئيــس مركــز 
شــباب الهملة محمد خليــل ونائب الرئيس حميد 
علــي وإدارة المركــز وجمــع مــن أعضــاء المركــز 
وأبناء القرية فريق أخبار الخليج بكأس البطولة 

النقديــة  الجائــزة  مــع  األول  المركــز  وميداليــات 
المخصصــة لبطــل الــدورة، فيما تــم تكريم فريق 
الوطن بميداليات المركز الثاني والجائزة النقدية 
المخصصــة للمركــز الثانــي، وتــم تكريــم الفائزين 
بجوائــز الجمهور وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة، 
فيمــا وجــه رئيــس المركز شــكره للجميع وخاصة 
للجمهور الكبير الذي تواصل مع مباريات الدورة 
وكذلــك أعضــاء اللجنــة المنظمــة للــدورة ومعلق 
المبــاراة وحــكام الــدورة. صــرح بذلــك إبراهيــم 
العامــة  العالقــات  ورئيــس  الســر  أميــن  عبــدهللا 

بالمركز.

حمد المنتشري مناف أبوشقير  حمدان الكمالي 

“أخبار الخليج” بطال لدورة الهملة للطائرة
ــة ــل ــم ــه ــاب ال ــ ــب ــ ــز ش ــ ــرك ــ ــس م ــ ــي ــ ــور رئ ــضـ ــحـ ــل بـ ــطـ ــبـ ــوج الـ ــ ــ ــود ت ــ ــع ــ ــق ــ ال

مركز الهملة

للتنــس  البحريــن  نــادي  أقــام 
يــوم  الجمعــة  األول  أمــس  مســاء 
الدبلوماســيين في التنس بمشاركة 
عــدد كبير مــن الســفراء المعتمدين 
تــم  حيــث  البحريــن،  مملكــة  لــدى 

تنظيــم بطولــة مصغــرة فــي زوجي 
التنس تبدأ وتنتهي في نفس اليوم، 
تــم خاللهــا تغييــر الزميــل فــي كل 
مبــاراة مع تبديل الفريــق المنافس؛ 
بهدف اتاحــة الفرصة للجميع للعب 
المباريــات  فــي  شــارك  وقــد  معــا، 

جاســتين  األمريكــي  الســفير 
البريطانــي  والســفير  ســيبريل، 
ســايمون مارتن، والســفير اإليطالي 
والســفيرة  بيالتــو،  دومنيكــو 
الفرنســية سيســيل لونجيه، وأمين 
الشــرقاوي منســق األمــم المتحــدة 

األمــم  لبرنامــج  المقيــم  والممثــل 
مملكــة  لــدى  اإلنمائــي  المتحــدة 
البحرين، كما حرص على المشاركة 
البحريــن  لنــادي  الفخــري  الرئيــس 
للتنس علي محمد فخرو، وخميس 
محمــد المقلــة رئيس مجلــس إدارة 

البحريــن  نــادي  وأعضــاء  النــادي، 
وكمــال  بوعــالي  جاســم  للتنــس 
خنجــي والمدربون رمضان محمود 

وهانا وجوجو.
أقامــه  الــذي  الشــاي  حفــل  وأثنــاء 
النــادي ترحيبــا بالمشــاركين أعــرب 

رئيس نادي البحرين للتنس خميس 
المقلة عن سعادته بمشاركة الجميع 
فــي هــذه الفعاليــة، مؤكــدا أن هــذا 
اليوم سيتم تطويره مستقبال ليقام 
علي هيئة بطولة في التنس يشارك 
في الدبلوماسيين ورجال األعمال.

نادي التنس

السفراء يشاركون بيوم الدبلوماسيين في نادي التنس

جانب من الفعاليات المشاركون في يوم الدبلوماسيين جانب من الفعاليات
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اليوم ختام بطولة الصقر األبيض لكرة الصاالت
قيمـــة وجوائـــز  محليـــون  وآخـــرون  خليجييـــن  نجـــوم   3

تقــام اليــوم األحد المبــاراة النهائيــة لبطولة الصقر 
األبيــض األولى لكرة الصــاالت والمقامة في صالة 
نــادي الرفــاع، وتنتظــر المبــاراة النهائيــة مجموعة 
من المفاجآت التي قامت اللجنة المنظمة للبطولة 
بتحضيرها، وفي مقدمة المفاجأة استقطاب ثالثة 
العبيــن خليجييــن للحفــل الختامــي، وهــم العبــا 
فريق االتحاد الســعودي الســابقين مناف أبوشقير 
وحمد المنتشــري، إضافة إلى العب فريق الوحدة 
اإلماراتــي والمنتخــب اإلماراتــي حمــدان الكمالي، 
ويضــاف إلــى مجموعــة نجــوم الخليــج، مجموعة 
طــالل  وهــم  البحرينييــن،  الالعبيــن  مــن  أخــرى 
يوسف وإســماعيل عبداللطيف وعبدالوهاب علي 

وعبدالوهاب المالود ووليد الحيام.
وقــد حضــرت اللجنــة المنظمة مجموعــة مفاجآت 
أخــرى متعلقــة بالجمهــور، حيث ســيتم تخصيص 
التــي  للجماهيــر  القيمــة  الجوائــز  مــن  مجموعــة 

ستحرص على حضور المباراة الختامية.

وكان الــدور ربــع النهائــي للبطولــة، والــذي أقيمــت 
مبارياتــه مســاء الجمعــة قــد شــهد تواجــد ســمو 
الشيخ عبدهللا الفاتح، حيث أشاد سموه بالتنظيم 
المميز للبطولة، كما أشــاد بالمنافســات بين الفرق، 
معتبــرا بــأن البطولة هي متنفــس حقيقي لالعبين 
في شــهر رمضان المبارك، وهي منبع للتعرف على 
المواهــب، متمنيــا التوفيق للقائميــن على البطولة 

وللفرق المشاركة.
دور  ضمــن  األربــع  والمباريــات  المنافســات  أمــا 
الثمانية، فقد شــهدت فــوز فريق محاربين الواحة 
الســعودية  مــن  الشــرقية  اتجاهــات  فريــق  علــى 
بنتيجــة 1-6، فــي حيــن تغلــب فريــق النائب حمد 
الكوهجي على فريق ســوبر ســوكر 1-4، وبركالت 
الشــيخ  ســمو  فريــق  فــاز   6-5 بنتيجــة  الترجيــح 

خليفــة بــن علــي آل خليفــة على فريــق الريدز بعد 
التعــادل فــي المواجهــة 2-2، أمــا آخــر المباريــات، 
فقــد تغلب فيها فريق الماجد على فريق أكاديمية 
إســبانيا 0-2، ليلتقــي فــي الدور نصــف النهائي كل 
مــن محاربيــن الواحــة والنائــب حمــد الكوهجــي، 
فيمــا المبــاراة الثانية تجمع الماجد وســمو الشــيخ 

خليفة بن علي آل خليفة.

اللجنة اإلعالمية

تتويج أخبار الخليج بطال 

جمهور كبير حضر المباراة 

تكريم المعلق تكريم الحكام

تكريم الجمهور

تكريم فريق الوطن وصيفا 

سمو الشيخ عبدالله الفاتح يشهد المنافسات 

جانب من المنافسات



دعــا االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القدم إلــى اجتماع طارئ للجنتــه التنفيذية في أعقــاب الجدل الذي 
رافــق إيــاب الــدور النهائــي لمســابقة دوري األبطــال بيــن الترجــي التونســي والــوداد البيضــاوي 

المغربي.

أحــداث  بعــد  الترجــي  بتتويــج  اللقــاء  وانتهــى 
ســيتخذ  “مهزلــة”  المغربــي  الفريــق  اعتبرهــا 

إجراءات قانونية بشأنها.
وفــي المباراة ليل الجمعة على الملعب األولمبي 
في رادس، أطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما 
صافرتــه مانًحــا اللقــب للترجي، بعد نحو ســاعة 
ونصف الساعة من توقف اللقاء إثر احتجاجات 
علــى عدم توافر تقنيــة الفيديو، أدت إلى توقف 

المباراة بعد نحو ساعة من انطالقها.
مبــاراة  فــي  جــدل  محــور  التحكيــم  كان  وكمــا 
الذهــاب )1-1 فــي الربــاط(، شــكل الجمعــة مــدار 
جدل واســع أفضى إلى انسحاب الضيوف ورفع 
الترجــي الكأس للمرة الثانية توالًيا والرابعة في 

تاريخه بعد 1994 و2011 و2018.
وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج 

الــوداد على إلغــاء هدف عادل بــه تقدم الترجي 
في الشوط األول عبر الجزائري يوسف الباليلي، 
ومطالبــة العبيــه بالرجــوع لتقنيــة الفيديو التي 

تبين أنها غير مهيأة.
وامتــد التوقف نحو 90 دقيقة، شــهدت احتكاكا 
الملعــب  ألرض  ورشــقا  الالعبيــن،  بيــن  وجيــزا 
بقواريــر الميــاه مــن المشــجعين، ونــزول رئيــس 
االتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي 

الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة.
وفــي بيــان أمــس الســبت، أعلــن االتحــاد القاري 
إثــر  أنــه “علــى  “كاف” عبــر موقعــه اإللكترونــي 
األحداث التي شــهدتها مباراة الترجي الرياضي 
التونسي والوداد البيضاوي المغربي، قرر رئيس 
الــكاف أحمــد أحمــد الدعــوة إلى اجتمــاع طارئ 

للجنة التنفيذية في الرابع من يونيو”.

فــي المقابــل، أشــارت تقاريــر صحفيــة مغربيــة 

إلــى أن االتحاد المحلي ســيعقد بــدوره اجتماعا 

السبت.

وبعــد توقــف المبــاراة التي بدأت مســاء الجمعة 

الســبت،  فجــر  ســوى  مصيرهــا  يحســم  ولــم 

انســحبت غالبية العبي الوداد من الملعب، بينما 

شــكل عــدد مــن العبــي الترجــي حلقــة وقامــوا 

بتمارين اإلحماء في حال استئناف اللقاء.

لكــن العبي الــوداد والجهاز الفني لم يعودوا إلى 
أرض الملعــب، قبــل أن يطلــق الحكــم صافرتــه 
منهيــا المبــاراة 1 - 0 للترجي الذي تســلم العبوه 
رئيــس  بحضــور  الــكاف  رئيــس  مــن  الــكأس 

الحكومة التونسي يوسف الشاهد.
الــذي  الشــعباني  معيــن  الترجــي  مــدرب  وقــال 
المســابقة  بلقــب  يحتفــظ  مــدرب  رابــع  أصبــح 
القاريــة، إن الــوداد “رفض العودة إلى اللعب، هم 
مــن أوقفوا المباراة”، مشــيرا إلــى أن الحكم كان 
قــد أبلــغ قائــَدي الفريقيــن قبــل المبــاراة بوجــود 

خلل في تقنية الفيديو.
النقطــة األخيرة تطــرق إليها أيًضــا قائد الترجي 
خليــل شــمام فــي تصريحه الحصــري، إن الحكم 
عبــد  الــوداد  قائــد  مــع  المبــاراة  قبــل  اســتدعاه 
اللطيــف نصيــر “وأبلغنــا بوجــود خلل فــي تقنية 
الفيديــو، ومــا إذا كنا مســتعدين لخوض المباراة 
فــي ظــل ذلــك”، مشــيرا إلــى أن القائديــن وافقــا 

على المضي في اللقاء.
واعتبــر شــمام أّن نصيــر لــم يفهــم بســبب عائــق 

اللغة، ما أبلغه به الحكم.

اجتماع إفريقي طارئ
وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت

أشــارت تقارير صحافية أمس السبت إلى أن 
اإليطالي ماوريتســيو ساري أبلغ إدارة فريقه 
تشلســي اإلنجليــزي الــذي قــاده هذا الموســم 
األوروبــي  الــدوري  مســابقة  بلقــب  للتتويــج 
“يوروبــا ليــغ” في كــرة القدم، رغبتــه بالرحيل 
إلــى إيطاليــا، إذ يتوقــع أن يتولــى  والعــودة 
تدريــب يوفنتــوس بطل الــدوري المحلي في 

المواسم الثمانية األخيرة.
وتعاقــد النــادي اللندنــي مع ســاري في صيف 
العــام الماضــي قادمــا مــن نابولــي اإليطالــي، 
وهو تمكن من قيادته الى إنهاء الموســم في 
المركــز الثالــث فــي ترتيب الــدوري اإلنكليزي 
أبطــال  دوري  فــي  المشــاركة  ضمــان  وتاليــا 
أوروبــا فــي الموســم المقبــل، قبــل أن يتــوج 
حســاب  علــى  ليــغ  يوروبــا  بلقــب  األربعــاء 
الغريم اللندني أرســنال 1-4 في النهائي الذي 
اســتضافته مدينة باكو. لكن اســم ســاري )60 
عامــا( ارتبــط فــي اآلونــة األخيرة بعــودة الى 
إيطاليــا لتولــي اإلدارة الفنيــة لفريــق الســيدة 
الــذي  أليغــري  لماســيميليانو  خلفــا  العجــوز 
رحــل بنهاية موســم 2018 - 2019 بعدما قاد 

الفريق لتتويجه الثامن تواليا.

إيطاليــا  فــي  صحافيــة  تقاريــر  وأشــارت 
وإنجلتــرا اليــوم، إلــى أن ســاري اجتمــع إلــى 
مديــرة النــادي اللندنــي مارينــا غرانوفســكايا 
الجمعة، وأبلغها برغبته في العودة إلى بالده، 
أنهــا ســتبحث بشــأن  أبلغتــه  المســؤولة  وأن 
الروســي  الثــري  النــادي  مالــك  مــع  مســتقبله 

رومان ابراموفيتش.
خــالل  النتقــادات  تعــرض  قــد  ســاري  وكان 
الموســم الســيما من المشــجعين علــى خلفية 
فــي  الفريــق  وتراجــع  التكتيكيــة  أســاليبه 
بعض المراحل وتلقيه هزائم قاســية، الســيما 
فــي  ســيتي  مانشســتر  أمــام   0-6 الســقوط 

الدوري.

عاد النجم نيمار لتدريبات منتخب البرازيل؛ استعدادا لبطولة كوبا أميركا، وذلك في مران 
مغلق أمس األول الجمعة شارك به نجم باريس سان جيرمان بشكل طبيعي.

وكان نيمار يخضع لمتابعة من قبل اختصاصي عالج طبيعي منذ الثالثاء الماضي بسبب 
آالم في الركبة اليسرى. ونشر االتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة صورا لمران المنتخب 
يظهــر فيهــا نيمــار. وشــارك فــي المــران 19 العبــا من الـــ23 الذين تــم اســتدعاؤهم لخوض 
بطولــة كوبــا أمريــكا. ومــن المقــرر أن يكتمــل معســكر الفريــق بانضمــام الحــارس أليســون 
والمهاجــم فيرمينو اللذين يشــاركان الســبت مــع فريقهما ليفربول فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبــا أمــام توتنهام في مدريد. يذكر أن منتخب البرازيل يخوض الثالثاء المقبل مباراة 
وديــة أمــام نظيره القطري في إطار االســتعدادات لكوبا أميركا التي تســتضيفها األراضي 

البرازيلية من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.

أعلن نادي ريال سوســييداد اإلســباني الســبت أن النجم الســابق للمنتخب الوطني لكرة القدم 
تشابي ألونسو سيتولى مهام تدريب فريقه الرديف الذي يخوض منافسات الدرجة الثالثة.

وبذلك سيعود الالعب البالغ حاليا 37 عاما إلى نادي نشأته الذي أطلق منه مسيرة تنقل خاللها 
أندية أوروبية كبرى في إســبانيا وإنجلترا وألمانيا. وأكد سوســييداد في بيان أنه “توصل الى 

اتفاق مع تشابي ألونسو ليشرف على )الفريق الرديف( خالل الموسم المقبلين”.
ونشــأ تشــابي فــي صفوف الفئــات العمرية للنادي الباســكي، وارتقى إلى صفــوف الفريق األول 
العــام 2000، وانتقــل منــه إلــى ليفربــول اإلنجليــزي في صيــف 2004، قبل أن يدافــع عن ألوان 
ريــال مدريــد بــدءا من 2009. واعتزل تشــابي كرة القدم االحترافية في نهاية موســم 2016 - 

2017 مع بايرن ميونيخ األلماني الذي انضم إلى صفوفه في العام 2014.
وتوج تشــافي في مســيرته بسلســلة ألقاب أبرزها مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 
مــع المنتخب اإلســباني، ولقــب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ليفربــول )2005( وريال )2014(، 

علما أنه أحرز مع األخير أيضا لقب الدوري اإلسباني في 2012.

رغبة تدريب يوفنتوس نيمار يعود ألونسو يدخل عالم التدريب

وكاالتوكاالت

اإلســباني  القــدم  كــرة  العــب  توفــي 
خوســيه أنطونيــو رييــس الــذي دافــع 
ريــال  مثــل  عــدة  أنديــة  ألــوان  عــن 
مدريد وأرســنال اإلنجليــزي، عن عمر 
35 عاما جراء حادث سير، بحسب ما 
أعلن ناديه الحالي اكســتريمادورا من 

الدرجة المحلية الثانية.
وأعلــن النادي عبر حســابه على تويتر 
“وفــاة العبنا خوســيه أنطونيو رييس 
فــي حــادث ســير”، مــن دون أن يقــدم 

تفاصيل إضافية.
تــوج  الــذي  إشــبيلية  فريــق  ونعــى 
الــدوري  بلقــب مســابقة  معــه رييــس 
األوروبــي “يوروبــا ليــغ” ثــالث مــرات 
العبــه  و2016،   2014 العاميــن  بيــن 

السابق.
وأورد النــادي عبــر تويتر “ال يمكننا أن 
نعلن نبأ أسوأ من هذا. عزيزنا خوسيه 
أنطونيو رييس الذي نشأ في صفوف 

النادي، قضى في حادث سير”.
ودافــع الالعــب خــالل مســيرته، بعقد 
ثابت أو على سبيل اإلعارة، عن ألوان 
العاصمــة  قطبــا  أبرزهــا  عــدة  أنديــة 
اإلســبانية ريــال وأتلتيكــو، وأرســنال 
اإلنجليــزي، وبنفيــكا البرتغالي. وتوج 

خــالل مســيرته بألقــاب عــدة أبرزهــا 
الدوري اإلنجليزي الممتاز مع أرســنال 
العام 2004 وكأس االتحاد اإلنجليزي 
فــي  ألقــاب   5 إلــى  إضافــة   ،2005
“يوروبا ليغ” مع إشبيلية )3( وأتلتيكو 

مدريد )2(.

تسيتســيباس  ســتيفانوس  الشــاب  أصبــح 
الســبت أول يونانــي منــذ 83 عامــا يبلــغ دور 
الـــ16 فــي بطولــة روالن غــاروس الفرنســية، 
كــرة  فــي  الكبــرى  األربــع  البطــوالت  ثانيــة 
فيليــب  الصربــي  علــى  بفــوزه  المضــرب، 
كرايينوفيتش بصعوبة 7-5، 6-3، 6-4 )5-7( 

و7-6 )8-6(.
الثالــث  الــدور  مبــاراة  اليــوم  واســتكملت 
التــي توقفــت الجمعــة بســبب حلــول الظالم 
المجموعــة  فــي   5-5 التعــادل  والنتيجــة 
الثالثــة، علمــا أن اليونانــي المصنــف سادســا 
كان متأخرا فيها بنتيجة 5-2 قبل أن يعادل 

األرقام.
ومــع اســتئناف المبــاراة الســبت علــى ملعب 
فيليــب شــاترييه الرئيســي، تمكــن الصربــي 
مــن انتــزاع المجموعــة الثالثــة على حســاب 
اليونانــي البالــغ مــن العمــر 20 عامــا، وهــدده 
بشــكل كبيــر فــي المجموعــة الرابعــة حيــث 
أتيحــت له فرصة للفوز بها وجر المباراة إلى 

مجموعة خامسة فاصلة.
وقال تسيتســيباس “األمــر معقد فعال عندما 
تعــاود اللعــب فــي اليــوم التالــي. األمــر غيــر 
معتــاد، وال تقــوم بــه غالبا، كان مــن المهم أن 
أنقــذ فــرص حســم المجموعة )التــي أتيحت 

لمنافسه(”.
المجموعــة  فــي  المبــاراة  إنهــاء  أن  أضــاف 

الرابعة “مهم لتوفير الطاقة البدنية”.
يبلــغ  يونانــي  أول  تسيتســيباس  وبــات 
الــدور ثمــن النهائــي فــي البطولــة الفرنســية 

المقامــة علــى مالعــب ترابية، منــذ الزاروس 
ستاليوس بالعام 1936.

واقتــرب الصربــي المصنــف 60 عالميــا مــن 
الفوز بالمجموعة الرابعة عندما كان اإلرسال 
بحوزتــه والنتيجة لصالحه 4-5، قبل أن يرد 
ويجــر   ،5-5 ويعــادل  الكســر  تسيتســيباس 

المجموعة الحقا إلى شوط فاصل.
ويالقي اليوناني في الدور المقبل الفائز من 
فافرينــكا  السويســري ستانيســالس  مبــاراة 

والبلغاري غريغور ديميتروف.

أول يوناني في ثمن نهائي روالن غاروسحادث سير يودي بحياة الدولي السابق رييس

مسار شعلة أولمبياد طوكيو واألزياء الموحدة
كشــف منظمــو أولمبيــاد طوكيــو 2020، أمس الســبت، النقــاب عن األزيــاء الموحدة 
التي سيرتديها 10 آالف عداء متطوع خالل رحلة الشعلة األولمبية وقدموا المزيد 

من التفاصيل حول مسارها.

وقــال منظمون إن الشــعلة ســتمر عبر كل 
محافظــات اليابــان 47، مــن هوكايدو في 
الشمال إلى جزيرة أوكيناوا في الجنوب، 
علــى  البــالد  أنحــاء  معظــم  وســتحصل 

فرصة مشاهدة الشعلة.
تســتغرق  التــي  الشــعلة  رحلــة  وتبــدأ 
فــي  المقبــل  مــارس   16 فــي  يومــا   121
فوكوشــيما، التــي يقــع بهــا مركــز تدريــب 
منتخــب اليابــان لكــرة القــدم وتعــد رمــزا 
للقــدرة علــى التغلب على المشــكالت بعد 
المــد  2011 وموجــات  زلــزال  تســبب  أن 
العاتية )تسونامي( التي أعقبته في مقتل 

نحو 16 ألف شخص.
وسعى المنظمون إلى التأكيد على أهمية 
أولمبياد 2020؛ باعتبارها “أولمبياد إعادة 
البنــاء”، وكان ذلــك واضحــا فــي اختيــار 
مســار الشــعلة، التــي ســتمر عبــر أوكومــا، 

حيــث يقــع جــزء مــن مجمــع فوكوشــيما 
التــي  كوماموتــو  قلعــة  وعبــر  النــووي، 
تعرضــت ألضــرار ضخمة في زلــزال العام 

.2016
وقالــت عضــو اللجنــة المنظمــة ألولمبيــاد 
طوكيو 2020 والحاصلة على 5 ميداليات 
أولمبيــة فــي الســباحة التوقيعيــة ميهــو 
تاكيــدا “األمــر ال يتعلــق فقــط بأماكــن، إذ 
يســتطيع النــاس مشــاهدة معالم شــهيرة، 
لكن الشــعلة ســتزور أيضا مناطــق تأثرت 
بزلــزال اليابــان المدمــر وقلعــة كوماموتو 

التي تتعافى من آثار زلزال كوماموتو”.
وأضافت “الشــعلة ســتمر عبــر مناطق في 
اليابان تبذل جهدا كبيرا للتعافي من آثار 

كوارث طبيعية”.
وســتزور الشــعلة أيضا حديقة هيروشيما 
التذكاريــة للســالم وتمر عبــر جبل فوجي 

قبل أن تصل لالستاد الوطني في طوكيو 
يوم 24 يوليو تموز خالل مراســم افتتاح 

األلعاب األولمبية.
وكشف النقاب عن الزي الموحد للعدائين، 

الــذي صممــه دايســوكي أوبانــا، تاداهيرو 
نومــورا الحاصــل علــى ميداليــات ذهبيــة 

أولمبية عدة في الجودو.
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كشــف تقريــر إعالمــي إســباني عــن وجــود اتجــاه داخــل نــادي أتلتيكــو مدريــد، 
لتقديــم شــكوى ضد برشــلونة؛ بســبب مفاوضــات البلوجرانا مع النجم الفرنســي 
أنطوان جريزمان. وبحسب إذاعة “كادينا سير”، فإن هناك أدلة موثقة تفيد بأن 
برشــلونة توصــل التفــاق مع جريزمــان قبل صدام أتلتيكو مدريــد مع يوفنتوس 
فــي إيــاب ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا، في 12 مــارس الماضي، وأيًضا خالل 
صــراع أتلتيكــو وبرشــلونة علــى لقــب الليجا. وأضافــت اإلذاعــة “أتلتيكو مدريد 
يفكر في تقديم شكوى ضد برشلونة إلى االتحاد الدولي، ما قد يؤدي إلى حظر 
البلوجرانا من إبرام تعاقدات في الميركاتو، إذا تقدم الروخي بالنكوس باألدلة”. 
يذكر أن هذه ليست المرة األولى، إذ تسببت مفاوضات برشلونة الصيف الماضي 
فــي إصــدار أتلتيكــو مدريد لبيان رســمي عبر الرئيــس التنفيــذي ميجيل أنخيل 
ماريــن، أعــرب فيه عن غضبه من تصرفات البارســا بالتفاوض مع جريزمان قبل 
أيام من لعب نهائي الدوري األوروبي، مشيًرا إلى أن النادي الكتالوني ال يحترم 
أتلتيكو مدريد. وكان جريزمان قد أعلن أخيرا رحيله عن صفوف األتلتي، لكنه 

لم يحسم وجهته المقبلة حتى اآلن.

شكوى برشلونة



تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
أقــام  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
حفــل  اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى  المجلــس 
تكريم سفراء القرآن من قراء مملكة البحرين 
الفائزين والمشــاركين في المســابقات الدولية 
للقرآن الكريم، ضمن برنامج إحياء ليلة القدر 
المباركــة مســاء أمــس األول فــي جامــع مركز 
مــن  عــدد  بحضــور  اإلســالمي  الفاتــح  أحمــد 

العلماء والمسؤولين والنواب والسفراء. 
وفــي كلمــة لرئيس المجلــس األعلى للشــؤون 
محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  اإلســالمية 
هنــأ  بالمناســبة،  ألقاهــا  آل خليفــة  راشــد  بــن 
المكرمين ممن مثلوا البحرين في المســابقات 
الدوليــة للقــرآن الكريــم علــى مــا حققــوه مــن 
نجــاح كبير، ناقاًل لهم تحيات صاحب الجاللة 
الملــك، وتقديــر جاللتــه لمــا بذلــوه مــن جهــد 

طيب، وتمنياته لهم دوام التقدم والنجاح.
وأضــاف “إن الفخــر واالعتــزاز يمألنــا ونحــن 
نراكــم تصدحون بالقــرآن الكريم في المحافل 
الدولية، وتتسابقون في ميادين الخير والذكر 
التتويــج  منصــات  فيهــا  وتعتلــون  الحكيــم، 

تعالــى  هللا  كتــاب  معكــم  حامليــن  والنجــاح، 
ودعــوات أهــل البحريــن جميًعــا، رافعين راية 
بالدكم شــامخًة خفاقًة في كل محفل”، داعًيا 
إياهــم إلى مواصلة العمــل لتحقيق المزيد من 

النجاحات المشرفة. 
وقــال “إنــه لمن دواعــي ســرورنا واعتزازنا أن 
نــرى ثمــار تلــك البــذرة التــي بذرناهــا قبــل 4 
عقــود ونصــف فــي عهــد المغفــور له بــإذن هللا 
تعالى أمير البالد الراحل ســمو الشــيخ عيسى 
بن ســلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه( بإنشــاء 
مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي ســرعان 
البحريــن،  أنحــاء  مختلــف  فــي  انتشــرت  مــا 

اإلنجــاز  مــن  الكثيــر  تقــدم  مازالــت  والتــي 
والعطــاء بدعــم ورعايــة مــن صاحــب الجاللة 
الملــك المفــدى أيده هللا”، مشــيًرا إلى أن “هذه 
الذيــن  الكريــم  القــرآن  ســفراء  مــن  الكوكبــة 
نجتمــع اليــوم لتكريمهــم مــن مخرجــات تلــك 

المراكز المباركة”.
للعمــل  الكريمــة  الملكيــة  الرعايــة  أن  وبيــن 
البحريــن  اهتمــام  بوضــوح  تعكــس  القرآنــي 
علــوم  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الكريــم  بالقــرآن 
وأنشــطة ومجــاالت، مؤكــًدا تقديــر المجلــس 
األعلــى للشــؤون اإلســالمية لــكل هــذا الدعــم 
واالهتمام والرعاية، التي انطلق منها المجلس 

في جميع برامجه ومشروعاته.
بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس األوقاف السنية 
راشــد الهاجــري كلمــة تحــدث فيهــا عــن ليلــة 
الوثيــق  وارتباطهــا  وفضلهــا  المباركــة  القــدر 
بالقــرآن الكريــم، معرًبــا عــن شــكره وتقديــره 
للدعــم الــذي توفــره البحريــن بقيــادة صاحب 
الجاللــة الملــك فــي ســبيل خدمــة كتــاب هللا 
تعالــى وقرائــه وحفظتــه.  بعــد ذلــك، تفضــل 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد آل 
خليفــة بتكريم قراء مملكــة البحرين الفائزين 
والمشــاركين فــي المســابقات الدوليــة للقــرآن 
الكريــم الذيــن بلــغ عددهــم 70 قارًئــا بينهــم 9 

قارئــات، مثلوا المملكة في 22 مســابقة دولية 
دولــة حــول   16 فــي  أقيمــت  الكريــم  للقــرآن 

العالــم، بإجمالــي مشــاركات بلــغ عددهــا 212 
مشاركة حققوا فيها 80 مركًزا متقدًما.

البحريــة  والثــروة  الزراعــة  شــؤون  تابعــت 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ما أثاره النائب أحمد الدمستاني، من 
خــالل ما نشــرته صحيفــة “البــالد”، بخصوص 
الوضــع فــي حظائــر الهملــة، وإذ تعبــر شــؤون 
اســتعدادها  عــن  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
للتعــاون مــع النــواب بمــا يخــدم معالجــة أيــة 

مالحظات، تود توضيح التالي:
بخصــوص  الدمســتاني  النائــب  أثــاره  مــا  إن 
“مظهــر غيــر حضاري لحيوانــات نافقة وجيف 
متعفنــة وروائــح نتنــة تلــّوث شــارع الحظائــر 
بمنطقــة الهملة، والمســؤول عن هذه المشــكلة 
مجموعة حظائر تتولى الذبح خارج القانون”، 
فإن شــؤون الزراعة والثروة البحرية تعبر عن 
أســفها لنشــر مثل هذه المعلومات البعيدة عن 
الواقــع، والتــي تتســبب في إثارة الــرأي العام، 
كمــا أنها تشــكل تغاضًيــا عن الجهــود المبذولة 
شــؤون  أن  ونوضــح  األوضــاع.  لتصحيــح 
البحريــة وبتوجيــه مباشــر  الزراعــة والثــروة 
مــن وكيل الــوزارة للزراعــة والثــروة البحرية، 
شــكلت في وقت ســابق فريقا لمتابعة الوضع 
فــي حظائــر الهملة، وقد تولى هذا الفريق منذ 

الموجــودة  المخالفــات  رصــد  مهمــة  تشــكيله 
فــي المنطقــة، إذ تمــت معالجــة الكثيــر منهــا، 
مرحلــة  فــي  فهــي  المتبقيــة  المخالفــات  أمــا 
تلــك  مرتــادي  علــى  يخفــى  وال  المتابعــة، 
المنطقــة بــأن الوضع الحالي أفضــل بكثير من 
مــا كان عليــه ســابقا، كمــا أن هنــاك حاويــات 
متوافــرة فــي الموقــع ويتــم إزالتهــا كل يــوم 
مــن قبــل المشــرفين الموجوديــن فــي الموقــع 
باإلضافــة  كبيــرة.  بجهــود  يقومــون  الذيــن 
إلــى وجــود اآلليــات الخاصــة بالنظافــة وإزالة 
الحظائــر  أصحــاب  يرميهــا  التــي  المخلفــات 

مــن  وفــدا  أن  إلــى  يشــار  الحاويــات.  خــارج 
بقيــادة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  شــؤون 
الوكيــل الشــيخ محمد بن أحمــد آل خليفة زار 
يــوم الخميــس الماضــي موقــع حظائــر الهملــة 
للوقــوف علــى اإلجــراءات المتخــذة للقضــاء 
علــى المخالفــات، كمــا تــم توجيــه المشــرفين 
علــى الموقــع لبــذل مزيد مــن الجهــود للقضاء 
ايــة مخالفــات. كمــا يجــب التنويه بــأن الصور 
صــور  هــي  بهــا  الصحيفــة  النائــب  زود  التــي 
قديمــة، تســبق اإلجــراءات المتخــذة مــن قبل 
شــؤون الزراعة والثروة البحرية، فالوضع في 

حظائــر الهملــة حاليا يختلــف تماما عن الصور 
التي استند إليها الدمستاني. وفيما يخص ما 
ذكــره النائب عن وجود مســالخ غيــر قانونية، 
فإنه يتوجب اإلشــارة إلى أن هذه المنشــآت ال 
تعتبر مســالخ إنما أماكن عشــوائية يتم الذبح 
فيهــا، إذ تــم حصــر المنشــآت التــي يتــم الذبح 
فيهــا بشــكل غيــر مرخــص، وتــم تحويــل هذه 
المنشــآت إلى البلديات المختلفة؛ استناًدا إلى 
قانــون رقــم )17( لســنة 2014 بالموافقــة على 
قانــون )نظــام( مزاولة المهن الطبيــة البيطرية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كمــا أن قانــون رقــم )34( لســنة 2018 بإصــدار 
قانــون الصحــة العامة جاء واضًحا بشــأن منع 
ذبــح المواشــي إال فــي األماكن المعتمــدة، كما 
جــاء فــي الفصــل الثامــن والــذي تنــص مادته 
)32( على أنه ال يجوز ذْبح المواشي أو الطيور 
بقْصد االتجار في لحومها لالســتهالك اآلدمي 
د  خارج األماكن أو المسالخ المعتَمدة التي تحدَّ
بقــرار مــن الوزير المختص بالثــروة الحيوانية 
أو الجهــة اإلداريــة المعنية، بحســب األحوال، 
وُيمنــع نْقــل اللحــوم والذبائــح إال فــي وســائل 
ة لهذا الغــرض، والتــي تتوافر بها  النقــل المعــدَّ

االشــتراطات الصحيــة التــي يصــدر بهــا قــرار 
مــن الوزيــر. ومن هنــا، فإن المســالخ المعتمدة 
لهــا دور كبير في الحفــاظ على صحة الجميع، 
على اعتبار أنها تلتزم باالشتراطات والمعايير 
الخاصــة بســالمة اللحــوم وتعــد بوابــة مهمــة 
علــى مســتوى الغــذاء الســليم فــي البحريــن، 
خصوًصــا في ظل اإلجــراءات المتبعــة والتي 
تضمــن ســالمة اللحــوم المتوافــرة للمواطنين 
والمقيميــن، إذ يتــم الكشــف علــى اللحوم قبل 
وبعــد الذبــح من خــالل طبيب بيطــري، فضاًل 
مــن  مختومــة  تكــون  الذبائــح  تلــك  أن  عــن 
قبــل األطبــاء المعتمديــن وذلــك حتــى يتمكن 
المســتهلك مــن التعــرف على اللحوم الســليمة 

المذبوحة في المسالخ المعتمدة.
الصحــة  علــى  المعتمــدة  المســالخ  وتحافــظ 
العامــة إلــى جانــب حفاظهــا علــى البيئــة مــن 
خــالل التخلص من مخلفات المســالخ بصورة 
صحيحــة. وفــي هــذا الصــدد، تجــدد شــؤون 
لجميــع  دعوتهــا  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
المواطنيــن والمقيميــن إلــى ضــرورة التعامــل 
مع المســلخين المعتمدين )أحدهما في ســترة 
مــع  التعامــل  وتجنــب  الهملــة(،  فــي  واآلخــر 

المسالخ العشوائية.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

“األعلى اإلسالمي” يكرم “سفراء القرآن”
ــاتـــح ــفـ ــع الـ ــ ــام ــ ــي ج ــ ــة فـ ــ ــارك ــ ــب ــ ــم ــ ــدر ال ــ ــقـ ــ ــة الـ ــلـ ــيـ ــيـــي لـ الـــبـــحـــريـــن تـــحـ

أشادت القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس األعلى للبيئة نوف الوسمي باهتمام ومتابعة 
الصحــف المحليــة ووســائل اإلعــام المرئية والمســموعة فــي مملكة البحرين بشــأن شــكاوى المواطنين 

والمقيمين ومنها الموضوع الذي أثير أخيرا بشأن وجود ثعابين في منطقة سند مجمع 743.

المختصــة  المهــام  إن  الوســمي  نــوف  وقالــت 
فــي حمايــة  تنصــب  للبيئــة  األعلــى  بالمجلــس 
األنــواع المهــددة باالنقــراض؛ التزامــا باتفاقيــة 
التجــارة الدوليــة التــي جــاء فيهــا هــذا الجــزء، 
الفطريــة  والنباتــات  الحيوانــات  حمايــة  وهــو 
المهددة باالنقراض )سايتس( وبموجب القانون 
رقــم 27 لســنة 2012، إذ تــم تشــديد الضوابــط 
واقتنــاء  اســتيراد  علــى  المفروضــة  الوطنيــة 
وتــداول هذه األنواع مــن الحيوانات والنباتات 
الحيوانــات  باالنقــراض ومــن ضمنهــا  المهــددة 

المفترسة.
وأشــارت إلــى أن المجلــس األعلــى للبيئــة يتابع 
باســتمرار حمايــة األنــواع الفطريــة مثــل طيور 

الحبــارى والبلبل البحرينــي وغيرها من األنواع 
التي نصــت عليها القوانين والقرارات الوطنية، 
ويتم األخذ باالعتبار القرار رقم 20 لسنة 2011 
الصــادر مــن وزيــر شــؤون البلديــات والزراعــة 
الســابق بشأن حظر استيراد وتربية الحيوانات 
المفترســة والبرية، فإن المجلــس األعلى للبيئة 
يتعاون مع وكالة الثروة السمكية والزراعة في 
حال ورود شــكوى مختصــة باقتناء الحيوانات 

المفترسة.
ومــن  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  أن  وأوضحــت 
التــي يتبعهــا  ضمــن سياســته واإلســتراتيجية 
هــو دائمــا فــي ســبيل الوقــوف علــى مثــل هــذه 
األمــور خصوصا واألخذ بها بعيــن االعتبار، كما 

أن المجلــس ال يتــردد أبًدا فــي التعاون وتقديم 
جميــع المعلومات والمســاعدات واالستشــارات 
والجمعيــات  والمؤسســات  الــوزارات  لمختلــف 
األهليــة المعنيــة بحمايــة األنــواع الفطريــة فــي 

المملكة.
وأشــارت إلــى أن المجلــس قــد تلقــى اتصــاالت 
وشــكاوى عــدة عــن هــذه المشــكلة فــي وقــت 
ســابق وتــم التعامــل معهــا بــكل اهتمــام ودقــة، 
فعلــى ســبيل المثــال، تــم تلقــي شــكوى بوجود 
ثعابيــن في أحد المجمعات الســكنية بمحافظة 
إدارة  مــع  والتنســيق  التعــاون  وتــم  المحــرق، 
الدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة وهــي الجهــة 

المختصة في التعامل مع مثل هذه األنواع.

“البيئة”: إدارة الدفاع المدني المختصة بثعابين البيوت

نوف الوسمي

وصــور  رد  الدمســتاني  أحمــد  النائــب  فنــد 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والتخطيــط العمرانــي بمجموعــة صــور مــن 

منطقة الحظائر بالهملة التقطها أمس تشــير 
الستمرار مشكلة تدهور مستوى النظافة.

مــا  علــى  الــوزارة  رد  إن  الدمســتاني  وقــال 
نشــرته صحيفــة “البــالد” مــن موضــوع على 

لســانه ملــيء بالمعلومــات الكاذبــة والصــور 
الخادعة.

وذكــر أن الــوزارة تزعم أن الصور المنشــورة 
اللتقــاط  أمــس  الموقــع  وقصــدت  قديمــة، 

بحافظــة  تفاصيلهــا  وتوجــد  أخــرى،  صــور 
المعلومات الهاتفية لكل صورة.

وقال: الوضع بالمنطقة لم يتغير، ومن سيئ 
الــى أســوء، والحــل عــالج المشــكلة بدال من 

الهروب إلى األمام.
وبيــن أن الصــور المرفقــة بالــرد الــوارد مــن 
الــوزارة ال تكشــف الحقيقــة الكاملــة للوضــع 

المتردي بالمنطقة.
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28 رمضان 1440

اختصاصنا 
حماية حيوانات 

ستنقرض

المجلس يرد على 
شكوى األفعى السوداء 

السائبة في سند

أعلن المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية 
أن هيئة الرؤية الشــرعية ستعقد جلستها 
بقاعة االجتماعات بمبنى المجلس األعلى 
للشــؤون اإلســالمية مســاء يــوم االثنيــن 
ليلة الثالثاء 29 رمضان 1440هـ الموافق 

3 مايــو 2019 لتحــري هــالل شــهر شــوال 
للعــام 1440هـــ وتلقي األنباء والشــهادات 
بشــأن رؤيتــه. ودعــا المجلــس فــي بيــان 
ممن لديه شهادة تتعلق بالرؤية أن يتقدم 

مشكورا لهيئة الرؤية ليدلي بشهادته.

تحري هالل شوال مساء االثنين

محرر الشؤون المحلية

“الثروة الحيوانية” ترد على ريبورتاج الدمستاني بـ “^”
ــات الـــحـــظـــائـــر يــومــيــا ــفـ ــلـ ــخـ تـــوفـــيـــر حـــــاويـــــات وآلـــــيـــــات إلزالـــــــــة مـ

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الشيخ محمد بن أحمد

الدمستاني يفند تكذيب “الثروة الحيوانية” بصور جديدة
ــئ إلـــــــى أســـــوء ــ ــي ــ ــر مـــــن س ــ ــائ ــ ــظ ــ ــح ــ ــة ال ــقـ ــطـ ــنـ وضـــــــع مـ

النائب أحمد الدمستاني

محرر الشؤون المحلية



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

واصــل بنــك البحريــن الوطنــي نشــاطه الخيري في شــهر رمضــان المبارك بدعم األطفال المصابين بالســرطان، هذه المرة بالشــراكة مع جمعيــة األحالم التي تكرس 
جهودها في مجال إثراء حياة األطفال المصابين بالسرطان من خالل مساعدتهم على تحقيق كبرى أحالمهم. 

وركزت الغبقة الســنوية لموظفي البنك 
بنــك  بيــن  التعــاون  علــى  الســنة  هــذه 
األحــام،  وجمعيــة  الوطنــي  البحريــن 
طفليــن  أحــام  تحقيــق  شــهد  والــذي 
مصابين بالســرطان هما: جعفر وماريا. 
وقــد شــاهد موظفــو البنــك فــي بدايــة 
ألول  يعــرض  فيديــو  مقطــع  الغبقــة 
مــرة مغامــرات جعفر الــذي حقق حلمه 
بــأن يصبــح رجــل إطفــاء، وماريــا التي 

أصبحت طبيبة ليوم واحد. 
و أظهــر مقطــع الفيديــو كيــف أصبحت 
بفضــل  ممكنــة  وماريــا  جعفــر  أمانــي 
دعــم وزارة الداخليــة )الدفــاع المدنــي( 
ووزارة الصحــة، إضافــة الــى مشــاركة 
3 مشــاهير / ممثليــن وهــم: علي الغرير 
)ممثــل(، خليل الرميثــي )ممثل( وأحمد 
شــريف )ناشــط فــي وســائل التواصــل 
االجتماعــي(، جاعليــن تجربــة األطفال 

أكثر إثارة.
مــن  واحــدا  الفيديــو  مقطــع  وأصبــح 
اكثــر المقاطــع المصــورة مشــاهدة فــي 
 ،2019 الجــاري  العــام  البحريــن خــال 
زيــارة  عبــر  مشــاهدته  يمكــن  حيــث 
التواصــل  البنــك علــى مواقــع  حســاب 
يمكــن  كمــا   .NBBOnline اإلجتماعــي 
مقطــع  فــي  تفاصيــل  علــى  الحصــول 
المســاهمة  كيفيــة  حــول  الفيديــو 
والمســاعدة فــي تحقيق أحــام أطفال 

آخرين مصابين بالسرطان. 

كما شــهدت الغبقة تقديم بنك البحرين 
الوطنــي مفاجــأة للطفليــن لتســاعدهم 
فــي تحقيق حلميــن آخرين. حيث قدم 
البنــك للطفليــن وذويهــم على المســرح 
هدايــا قّيمــة – رحلــة ســفاري لجعفــر، 
لماريــا. وشــهدت  النــد  ديزنــي  ورحلــة 
بنــك  موظفــي  تبــرع  كذلــك  الغبقــة 
البحريــن الوطني بمبالــغ مالية لجمعية 
األحام، والتي ستستخدم في تحقيق 
األشــهر  خــال  آخريــن  أطفــال  أحــام 

القادمة. 

للمــوارد  تنفيــذي  الرئيــس  صرحــت  و 
البشــرية فــي بنــك البحريــن الوطنــي، 
دانــة بوحجــي “ال يوجــد هنــاك أفضــل 
طريقــة إلحيــاء فضائــل شــهر رمضــان 
أطفــال.  أحــام  تحقيــق  مــن  المبــارك 
البحريــن الوطنــي وموظفيــه  بنــك  إن 
الــذي  المدهــش  بالعمــل  معجبــون 
وممتنــون  األحــام  جمعيــة  بــه  تقــوم 
المشــاركة  فــي  الفرصــة  هــذه  النتهــاز 
بالمســاعدة فــي منــح هــؤالء األطفــال 
فرصــا لعيش أحامهــم. نحن فخورون 

بالعطــاء  ورغبتهــم  بموظفينــا  جــدا 
روح  مــن  أظهــروه  ومــا  والمســاهمة 
مخلصــة فــي المســؤولية االجتماعيــة. 
لمــن  أقــرب  لنكــون  عملنــا  إطــار  وفــي 
نخدمهــم، نحــن مدركــون الحتياجــات 
مــن  وبخاصــة  وعائاتهــم  األطفــال 
يواجهــون مصاعــب. نحــن مســرورون 
للغايــة في المســاعدة ببث وميض أمل 
فــي حياتهــم وتشــجيع اآلخريــن علــى 
دعــم األطفال المصابين بالســرطان من 
خال زيادة التوعية وجمع التبرعات”.

“غبقة البنك” خصصت لجمع التبرعات وزيادة الوعي بالمرض

“الوطني” يمنح أطفال السرطان فرصا لتحقيق أحالمهم

أعلــن “ســيتي ســنتر البحريــن”، الوجهــة األبــرز 
للتسوق والترفيه والحياة العصرية في مملكة 
البحريــن، بالتعــاون مــع فنــدق “لــو ميريديان”، 
عــن اســتضافة مبــادرة “إفطــار صائــم” للســنة 
الثالثــة علــى التوالي، إذ قــام المركز خال هذه 
المبــادرة بتوزيــع أكثــر مــن ألــف وجبــة غذائية 
علــى العمال والزوار فــي المجتمعات المجاورة 

له.
ومبــادرة “إفطــار صائــم” بعامها الثالث ســنوية 
يقــدم فيهــا “ســيتي ســنتر البحريــن” وجبــات 
اإلفطــار علــى العمــال والموظفيــن والــزوار في 
المجتمعــات المجاورة، إذ شــهدت المبادرة هذا 
العام توزيع 1000 وجبة غذائية على زوار عدد 

من المساجد في العاصمة البحرينية المنامة.

وتعاون 35 متطوًعا من “سيتي سنتر البحرين” 
وفنــدق “لو ميريديــان” لتقديم وجبات اإلفطار 
التــي تــم إعدادها وتعبئتهــا وتجهيزها بالكامل 
مــن قبل كــوادر موظفي فنــدق “لــو ميريديان” 

و”سيتي سنتر البحرين”.
ويمكــن لــزوار المركــز مواصلــة المشــاركة فــي 
فــي  المحتاجيــن  إســعاد  فــي  “ســاهم  حملــة 
رمضــان” بنســختها الثالثة عشــرة التــي تنظمها 
الفطيــم”  “ماجــد  لـــ  التابعــة  التســوق  مراكــز 
بالشــراكة مع “الجمعية اإلســامية البحرينية”، 
عبر التبرع بالمابس والكتب واأللعاب والمواد 
الغذائيــة غيــر القابلــة للتلــف فــي محطــة جمــع 
التبرعــات الموجــودة بجانب البوابة رقم 4 في 

الطابق األرضي.

“سيتي سنتر” يوزع 1000 وجبة إفطار

للتواصل: 17111509

الواحــة  مجمعــات  احتفلــت 
والمحــرق  والرفــاع  بالجفيــر 
يومي 18 و19 مايو بالقرعاعون، 
حيث انضــم األطفال من جميع 
أنحــاء المملكة إلــى االحتفاالت 
واســتمتعوا بالحــدث. وشــملت 
البحرينيــة  الفرقــة  األنشــطة 
وشــخصيات  التقليديــة، 
المحليــة،  المتحركــة  الرســوم 
الفخــار  علــى  الزيتــي  والرســم 
واســتمتعت  بالطيــن  واللعــب 
البنــات بحناء اليــد. وقام فريق 
الواحة هذا العام بدعوة األيتام 
واألطفــال الخاصين من جمعية 
البحرين للصــم والبكم وجمعية 
السنابل وجمعية شجرة الحياة 
أيًضــا  تضمــن  الــذي  للحــدث 

إفطاًرا.

مجمعات الواحة تحتفل بالقرقاعون

كاظم السعيد ينظم مجلسا وغبقة بحضور عدد من الوجهاء واألعيان
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2 يونيو 2019 األحد
28 رمضان 1440

دعم األطفال بزيادة التوعية وجمع التبرعات



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

كشفت أودي وبشكل 
رسمي اإلعالن عن إيقاف 

سيارتها TT حيث كشف 
عضو مجلس اإلدارة 

Bram Schot بأن الخطط 
المستقبلية لسياراتهم 

لم تعد تتضمن TT واكد 
االستغناء عنها.

tariq.albahar
@albiladpress.com 22

فــازت شــاحنة “رام 1500 ريبيــل” الجديدة كليــًا طراز 2019 بجائزة “أفضل شــاحنة 
طرق وعرة في تكســاس لهذا العام” من قبل “جمعية تكســاس لصحافة الســيارات”، 
إنفيتيشــنال”  رود  أوف  “تكســاس  فعاليــة  خــال  التحكيــم  عمليــة  أجريــت  حيــث 

االفتتاحية في هنتسفيل في تكساس.  

مــن  مجموعــة  الفعاليــة  واســتضافت 
شــاحنات “بيك آب” والسيارات الرياضية 
وســيارات  االســتخدامات  متعــددة 
اللجنــة  قامــت  حيــث  أوفــر،  الكــروس 
اإلعالمية في “جمعية تكســاس لصحافة 
الســيارات” بتقييم الســيارات المتنافســة 
عبر سلســلة مــن التحديــات التي أجريت 
أيــام وشــملت مســار طينــي  علــى مــدى 
تــم تصميمــه لعــرض قــدرة وتكنولوجيــا 
السيارات في المسير على الطرق الوعرة. 
وقــال ســتيوارت لــوري، رئيــس العالمــة 
األوســط:  الشــرق  فــي  “رام”  التجاريــة 
خاصــة  أهميــة  الجائــزة  هــذه  “تكتســب 
علــى اعتبــار أن تكســاس هي أكبر ســوق 
للســيارات في العام، حيث تستحوذ على 
بالحجــم  الشــاحنات  مــن مبيعــات   20%
الكامــل في العالــم. ولذلــك، عندما يتعلق 
األمــر بالشــاحنات، فإنــه ال يكــون لديهــم 
وإنمــا  فحســب،  جــدًا  عاليــة  توقعــات 
يعرفــون حقــًا مــا الــذي يتحدثــون عنــه!”  
مــن جهتــه، قــال مايــك هيرزنــغ، رئيــس 
الســيارات:  لصحافــة  تكســاس  جمعيــة 
“يعــد قطــاع شــاحنات “بيــك آب” كاملــة 
الوعــرة  للطــرق  المخصصــة  الحجــم 
ســاحة تنافســية بامتيــاز مــع وجــود عدد 

مــن الالعبيــن البارزيــن فــي هــذا المجال. 
وكانــت الســيارة “رام ريبــل 2019” علــى 
قــدر هذا التحــدي، حيث إنهــا وباإلضافة 
الطرقــات،  علــى  قيادتهــا  سالســة  إلــى 
تتميــز بقــدرات هائلــة، وتشــجع القيــادة 
على الطرق الوعرة وهي ذات مظهر رائع 
أثــار إعجــاب مجموعــة محكمــي جمعيــة 

تكساس لصحافة السيارات.” 
واســتنادًا إلــى ســيارة “رام 1500” طــراز 
2019 الجديــدة كليــًا، توفــر “رام ريبيــل” 
الطــرق  علــى  القيــادة  وقــدرات  كفــاءة 
الوعــرة لقطــاع الشــاحنات كاملــة الحجم 
ومكونــات  فريــدة  تصميــم  لمســات  مــع 
القيــادة علــى الطــرق الوعــرة المدعومــة 
ســيارة  يجعلهــا  مــا  تــرك”،  “رام  بهندســة 
األوســط  الشــرق  فــي  للســائقين  مثاليــة 
الباحثيــن عــن المغامــرة خــارج الطرقات 

الممهدة.
قياســي  بارتفــاع  ريبيــل”  “رام  وتأتــي 
عــن األرض مــن المصنــع أو بخيــار تعليق 
االرتفــاع.  مــن  لمزيــد  اختيــاري  هوائــي 
كمــا تزيــد اإلطــارات بقيــاس 33 بوصــة 
والمحــور الخلفــي ذو القفــل اإللكترونــي 
وماصــات الصدمــات مــن نوع “بلشــتاين” 
ولوحــات انــزالق وخطافــات جــر وغيرها 

مــن ميــزات المعــدة للطــرق الوعــرة، مــن 
جاذبية الشــاحنة في عيون الباحثين عن 

المغامرة.   
العالمــة  رئيــس  بيغالنــد،  ريــد  وقــال 
التجاريــة “رام”: “تعــد “رام 1500 ريبيــل” 
شــاحنة طرق وعرة جبارة، وهي تحتوي 
علــى ميــزات تكنولوجيــة رائــدة وتتميــز 
بسالسة قيادتها. ولكونها الشاحنة األكثر 
فــوزًا بالجوائــز فــي الواليــات المتحــدة، 
علــى  يحصلــون  أنهــم  المشــترون  يــدرك 
الشــاحنة األفضــل فــي الســوق والقــادرة 
على المسير على الطرق الوعرة بجدارة”. 
كما تقدم مجموعة شــاحنات “رام 1500” 
الجديــدة كليًا طــراز 2019، المتوفرة في 
األوســط،  الشــرق  فــي  العــرض  صــاالت 
والكفــاءة  الرفاهيــة  مســتويات  أعلــى 

والقدرة واالبتكار.  
حققــت عالمــة رام نجاحــًا كبيــرًا منــذ أن 

أصبحــت عالمــة تجاريــة مســتقلة بذاتها 
فــي عــام 2009، حيث فــازت بالعديد من 
الجوائــز المرموقــة خــالل مســيرتها. كمــا 
استطاعت العالمة التجارية المتخصصة 
تبنــي  الشــاحنات فقــط، أن  فــي تصنيــع 
ســمعة مرموقة خالل فترة قياســية، كما 
تمكنــت رام وعبــر  خلــق هويــة خاصــة 
العمــالء  علــى  التركيــز  مــن  لشــاحناتها، 
األساســيين والمميــزات التــي يفضلونهــا 
ويعتبرونهــا قّيمــة. وانطالقــًا من حرصها 
بــأن تكــون مــن بيــن األفضــل فــي ســوق 
االبتــكار  بنهــد  رام  التزمــت  الشــاحنات، 

والقدرة والكفاءة والمتانة. 
باســتدامة  للشــاحنات  رام  وتســتثمر 
مظهــرًا  عليهــا  تضفــي  منتجاتهــا، حيــث 
راقيــة  داخليــة  وتصميمــات  رائعــًا 
ومحــركات متينة وميــزات حصرية تزيد 

من تعزيز قدراتها.

كشفت MINI عن مجموعة جديدة من سياراتها المعروفة بفخامة قيادتها وقوة أدائها، 
لتســاهم الطرازات الجديدة بحفر اســم بارز تدونه في التاريخ العريق للعامة التجارية 

الممتد منذ ستين عامًا. 

 يواصــل إرث MINI الرياضــي تفوقــه مــن 
 MINI خالل إطالق طرازين جديدين وهما
 MINI وJohn Cooper Works Clubman
 John Cooper Works Countryman
األداء  جينــات  نفــس  جميعهــا  وتتشــاطر 
الفائق الذي يليق بســيارات الســباق لتقديم 

والتحّكــم  الدقــة،  قوامهــا  قويــة  تشــكيلة 
والتســارع، مدعًما بالعزم الفائق الصادر عن 
محــرك توربو رباعــي األســطوانات ويتمتع 
الطــرازان بجملــة من الميــزات والخصائص 
المتمثلــة بالقوة واألداء الخــارق، باإلضافة 

إلى قمة الفخامة والحصرية

تبرز سيارة GMC أكاديا بمظهرها العصري وخيارات المحرك الجديدة التي تعطي 
 AT4 وطرازSLTو SLE مرونة أكبر للعماء أثناء التنقل، وتشــتمل التشــكيلة على

الجديدة بالكامل مع ترتيبات جلوس متوفرة لخمسة أو ستة أو سبعة ركاب. 

وقــادرة  عمليــة  بكونهــا  أكاديــا  وتتمتــع 
علــى توفيــر المزيــد من الراحة ووســائل 
عليهــا  يعتمــد  التــي  الذكيــة  االتصــال 
عــن  التخلــي  دون  مــن  اليــوم،  العمــالء 
جوهــر GMC العالمة التجارية المتميزة 

فــي العالم. تأتــي بتصميــم خارجي أكثر 
LED قياســية تأخــذ  جــرأة مــع أضــواء 
شــكل C، إلــى جانــب تشــطيبات داكنــة 
تعطي السيارة مظهرًا أكثر قوة وتتكامل 

مع التحسينات الداخلية الرائعة.

أحــدث   ،VIII إيجــل  رايــث  مجموعــة  عــن  كارز  موتــور  رولز-رويــس  كشــفت 
مجموعاتهــا ذات اإلصــدار المحــدود علــى شــواطئ بحيــرة كومــو خــال حــدث 

كونكورسو ديليغانزا فيا ديستي، والذي أقيم من 24 وحتى 26 مايو.

إبــداع فريــق بيســبوك للتصميــم   مــن 
حســب الطلب في دار رولز-رويس، تّم 
الكشف عن مجموعة من 50 سيارة من 
طــراز رايــث بنســخة إيغــل VIII والتــي 
تــروي حكايــة أحدثــت تغييــرًا محوريًا 

في التاريخ في القرن العشرين.

كابتن جون ألكوك والمالزم آرثر براون 
تحّديــا أجــواء ســماء مجهولــة للقيــام 
بــأّول رحلة عبر األطلســي بدون توقف 
فــي شــهر يونيو مــن عــام 1919. عانى 
الثنائي من كل تحدٍّ يمكن ألي طيار أن 

يتصّوره.

“MINI” تكشف عن أحدث إصداراتها

GMC أكاديا الرائعة 

”VIII رولز رويس تطرح “رايث إيجل

اســتثمر مصممــو لكــزس والمهندســون والحرفيــون جهودا اســتثنائية في تصميم ســيارة لكزس NX، وهي ســيارة لكزس كــروس اوفر مميزة، 
وعند عرض تصميم لكزس الجريء فإن NX ستبرز بالتأكيد، فنحن نركز هنا على أربع ميزات بارزة تجسد اهتمام لكزس بالتفاصيل.

أحــد أكثــر الخيــارات شــيوعا ألي ســيارة هــو فتحة الســقف، حيــث إنها 
تتيــح للــركاب االســتمتاع بالقيــادة في الهــواء الطلــق دون الحاجة إلى 

التشويش بسبب السطح المتحرك.
في NX، فتحة الســقف أكبر من أي من منافســيها ما يوفر تجربة قيادة 
أقــرب بكثيــر لتجربــة قيادة ســيارة أصليــة ذات غطاء قابــل للطي دون 

التضحية بالسالمة الهيكلية.
في التصاميم التقليدية، تشــغل اآللية والمزالج اللذان يدعمان الســقف 

حوالي %30 من فتحة السقف.
ومــع ذلــك، فإنه من خــالل صناعة اول مزالج نقل لألمام يقوم بتحريك 
فتحــة الســقف )moon roof( لألمــام عنــد رفــع غطائهــا )وليــس للخلــف 
مثــل النظــام التقليدي(، نجح مهندســو لكزس في تكبيــر الفتحة )30% 

اكبــر مــن التصميــم التقليدي( دون الحاجة الــى عمل فتحة أكبر في 
السقف.

مــا لــم تمطــر الســماء، فال أحــد يهتم كثيــرا بمســاحات الزجاج 
األمامــي للمركبــة. لكــن في لكــزس، ال يتم تجاهــل أي تفاصيل 
عندما يتعلق األمر بالســعي إلى الكمال، وتتميز NX بمســاحات 
جديدة للزجاج األمامي للمركبة ال تؤدي فقط أداء أفضل في 

المطر، بل إنها تحسن المظهر العام للسيارة وخصائص القيادة.
على عكس شفرات المساحات التقليدية والتي تتميز بأربع نقاط دعم، 
فــإن ماســحات NX لديهــا نقطــة دعــم واحــدة تلغــي الحاجــة إلــى أذرع 

الدعم ما يقلل بدوره من ارتفاع الشفرة.
ينتج عن ذلك انخفاض في ضوضاء الرياح عند القيادة ومظهر نظيف 
من داخل المركبة وخارجها في حالة عدم استخدامها. كما أن التصميم 
الجديد للمجداف يقلل من الرفع على امتداد الشــفرة بأكملها ما يضمن 

أداء ممتازا في المسح أثناء القيادة بسرعة عالية.

فتحــة الســقف تتيــح االســتمتاع بالقيادة فــي الهــواء الطلق

“لكزس NX”... رحابة هندسية

أعلنت عامة جينيســيس عن فوز ســيارتها G70 عام 2019 بلقب “أفضل ســيارة ســيدان فاخرة” من مجلة موتور ســبورت في المملكة العربية 
الســعودية، وذلــك تقديــرًا علــى دقــة التصميــم في الســيارة واالهتمام الشــديد بالتفاصيل. وتعلن المجلة ســنويًا عــن قائمة بالجوائــز التي تقدم 

ألفضل السيارات بمعايير تحكيمية تتضمن تقييم الميزات األساسية والتصميم الفريد للشاشة والوظائف المعززة لتجربة المستخدم.

حصلت جينيسيس G70 على جوائز متعددة من المجالت الشهيرة على 
مســتوى المنطقــة والعالــم، وكذلك من قبل هيئــات المراجعة، وكانت قد 
فــازت بجائــزة “ســيارة العام” من قبــل “موتور تريند” و”ســيارة العام في 
أمريــكا الشــمالية “ مــن قبــل لجنة تحكيم مســتقلة في أمريكا الشــمالية. 
وتعتبــر هذه الجوائز بمثابة شــهادة لجينيســيس علــى دورها في تصنيع 
لخبــراء  الصلــة  ذات  والخدمــات  المنتجــات  وتوفيــر  الســيارات  أرقــى 
القيــادة فــي جميــع أنحاء العالــم. وتعليقًا علــى الفوز بالجائــزة قال ألتار 
يلماز، المدير العام لشــركة جينيســيس الشرق األوسط وأفريقيا: “تهدف 

جينيســيس إلــى بنــاء ســمعة اســتثنائية بناًء علــى المســتوى العالي من 
الجودة التي توفرها. ويعتبر سوق الشرق األوسط بمثابة سوق الفرص 
الجديــدة والمنطقــة األفضــل للترويــج للعالمــات التجارية الفاخــرة. إنه 
لشــرف كبيــر أن نحصــل علــى جائــزة اســتثنائية عــن ســيارة G70، وإنه 
لمــن دواعــي ســرورنا أن نحظــى بتقدير الخبــراء الرائدين على مســتوى 

القطاع “.
وضعــت G70 معاييــر جديــدة فــي فئــة ســيارات الســيدان الفاخــرة، مع 
تبنــي تصميــم األناقــة الرياضيــة الــذي يعتبــر الحمــض النــووي للشــركة، 
وتعــد الســيارة بمثابــة النتيجة المثالية للجمع بين التصميم االســتثنائي 
واألداء الفائــق. يتــم دمــج هذه الخصائص فــي التصميم الخارجي وفي 
المقصورة الداخلية المتطورة للسيارة، إلى جانب الميزات الفاخرة التي 
تضع راحة السائق كأولوية قصوى. وقد عززت سيارة السيدان 
الرياضيــة الفاخــرة مكانتهــا المجســدة لتكنولوجيــا القيــادة 
بتجربــة  اليوميــة  الحيــاة  تســهيل  مــن خــالل  المتطــورة 
فريــدة مــن نوعهــا توفــر مزايــا الســالمة واألداء والراحــة 

والتصميم.

أناقــة رياضية في التصميــم ومقصورة داخليــة متطورة

“جينيسيس G70” أفضل سيارة سيدان فاخرة

تعتبــر ســيارة مرســيدس CLS 350 الجيــل الثالــث مــن الكوبيــه الرياضي، 
ســيارة متطــورة بشــكل كبيــر جــدًا علــى صعيــد الشــكل الخارجــي، لتأتــي 

بسقف مقوس وانسيابي غاية في الجمال.

 CLS350 لمرســيدس  المقدمــة   
جــاءت بمصابيــح LED أنيقة مثلثة 
فيزيــن  الخلــف  مــن  أمــا  الشــكل، 
الســيارة شــكل االنســياب المحوري، 

مع مصابيح LED أيضًا.
للســيارة  الداخليــة  المقصــورة 
 E-CLASS لمقصــورة  مشــابهة 
فاخــرة،  بــدرزات  المخطــط  بالجلــد 
وهي مزودة بشاشــة مزدوجة 12.3 

بوصــات تعطــي الســائق، والجالــس 
بخيــارات  التحكــم  حريــة  بجانبــه، 
متعــددة وذكية. هذه الشاشــة، التي 
لموديــالت  مرســيدس  اختارتهــا 
CLS بعناية فائقة، مزودة بخيارات 
ترفيهيــة اشــتهرت فيهــا مرســيدس 
مــن  فيهــا  التحكــم  ويمكــن  دائمــًا، 
الــدوار  القــرص  أو  المقــود  خــالل 

)الريموت كنترول(.

“CLS 350” الجيل الثالث

“رام 1500 ريبيل” أفضل شاحنة
توفــر كفــاءة وقــدرات وفخامــة القيــادة على الطــرق الوعرة
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تحتضــن مدينــة مكنــاس، مــن 14 إلــى 21 يونيو المقبل، النســخة األولى مــن المهرجان 
الدولي للفيلم العربي، كمولود فني جديد يساهم في إشعاع الحاضرة اإلسماعيلية.

وكشــفت اللجنــة المنظمــة للمهرجــان علــى 
تشــكيلة لجنــة تحكيم المســابقة الرســمية 
التــي تضــم اســماء وازنــة فــي عالــم الفــن 
ادارة  وأســندت  تالوينــه،  بــكل  الســابع 
اللجنــة  رئاســة  مســؤولية  المهرجــان، 
للمخــرج البحرينــي الكبير “بســام الذوادي” 
لمكانتــه الكبيــرة في عالم الســينما العربية 
فــي  مســاهماته  ومشــاركاته،  والعالميــة 
تحكيــم ورئاســة العديــد مــن المهرجانــات 
الدوليــة  والعربيــة  الخليجيــة  الســينمائية 
اخرها يفي مهرجان العين السينمائي الذي 
تولــى فيــه رئاســة لجنــة تحكيــم مســابقة 
الفيلــم العربي واألجنبي في دورته االولى 

مؤخرا في مدينة العين االماراتية.
فــي  اللجنــة  تضــم  الــذوادي  جانــب  الــى 
عضويتهــا كال مــن “قاســم الســليمي” مــن 
المؤسســين  أحــد  وهــو  عمــان  ســلطنة 
للســينما،  العمانيــة  للجمعيــة  والمســيرين 
لمهرجــان  التنفيــذي  المديــر  أيضــا  وهــو 
مســقط الســينمائي الدولــي ومنتــج ألزيــد 
مــن 30 عمــال وبرنامجــا تلفزيــا فــي عمــان 

وخارجهــا. ومــن المغــرب تم اختيــار نجمة 
الشاشــة الكبــرى والصغــرى، فاطمــة خيــر، 
 ،8″ “القســم  الجماهيــري  الفيلــم  بطلــة 
وسلسلة “البريطاني”، باإلضافة إلى أعمال 
ونســاء”  “نســاء  مثــل:  وازنــة  ســينمائية 
 ” فلســطين  ومــن  وغيرهــا.  و“ياقــوت”، 
نصــري حجــاج ” وهــو عضــو فــي جماعــة 
الســينما الفلســطينية وعضــو اتحــاد العــام 
للكتــاب والصحافييــن الفلســطينيين، كمــا 
ألــف مجموعات قصصيــة وصنع مجموعة 
مــن األفــالم الوثائقية القصيــرة والطويلة. 

مونــي  الجزائريــة”  والمخرجــة  والممثلــة 
أعمــال  بعــدة  رصيدهــا  التــي  بوعــالم” 
كمخرجــة  ناجحــة  وســينمائية  مســرحية 
فــي  المذكــورة  اللجنــة  وســتبث  وممثلــة. 
عشــرة أفــالم طويلــة تمثــل أبــرز االعمــال 
الســينمائية التي جــادت بــه الفيلموغرافيا 

العربية.
ويســعى المهرجــان الــذي تنظمــه )جمعيــة 
ترســيخ  إلــى  الكبــرى(،  الزيتونــة  مكنــاس 
الثقافــة الســينمائية داخــل المدينــة وجهة 
فــي  والمســاهمة  عمومــا،  فاس-مكنــاس 
والثقافيــة  الفنيــة  التظاهــرات  تشــجيع 
الراميــة إلــى الرفع من المســتوى اإلبداعي 
المهرجــان  مديــر  وحســب  والســينمائي. 

فــإن  الــروخ،  إدريــس  والمخــرج  الممثــل 
هــذا الموعــد الفنــي نابــع مــن الرغبــة فــي 
“تأســيس مفهــوم االنفتاح علــى اإلنتاجات 
فــي  الجــودة  ذات  العربيــة  الســينمائية 
علــى  الســينمائي،  اإلبــداع  أشــكال  كل 
مســتوى السيناريو والتشــخيص والصورة 
واإلخــراج، مــن أجــل االبتعاد عــن المألوف 

من األعمال المستهلكة والتجارية”.
العربــي  للفيلــم  الدولــي  المهرجــان  يعــد 
بمكنــاس اول تظاهــرة ثقافية دولية تعنى 
بالسينما العربية عبر تنظيم هذه التظاهرة 
الــدول  واشــكاالت  قضايــا  تعالــج  التــي 
العربية من زوايا فنية وابداعية. ويســاهم 
المهرجان في ترســيخ الثقافة الســينمائية 

والوطــن  خاصــة  والجهــة  االقليــم  داخــل 
عمومــا وتشــجيعا لمثــل هــذه التظاهــرات 
الفنية والثقافية التي تهدف إلى الرفع من 
المســتوى االبداعي والسينمائي بالمنطقة، 
كما تشــكل مناســبة للجمهور وعشــاق الفن 
جديــدة  عربيــة  افــالم  الكتشــاف  الســابع 
تناقــش وتعالــج مختلــف القضايــا العربيــة 
الــذي  العربيــة  الســينما  بفــن  واالحتفــاء 
يتمتع بشــعبية واســعة جعلت منه وســيلة 
مثاليــة لتعزيز التواصــل الثقافي والتالقي 
والمخرجيــن  والمبدعيــن  الفنانيــن  بيــن 
عالميــة  وبثقافــات  بالمنطقــة  والمثقفيــن 
المهرجــان  يكتســبه  لمــا  ونظــرا  مختلفــة 
الدولــي للفيلــم العربي لمكنــاس من اهمية 

كبيرة في ابراز المنطقة والجهة والتعريف 
والوطنــي  المحلــي  الســينمائي  باالنتــاج 

والعالمي.
وفــي هــذه النســخة المنظمــة بشــراكة مــع 
فــاس- وجهــة  مكنــاس  مدينــة  مجلــس 

مكناس ووزارة الثقافة واالتصال، ستكون 
مصر حاضرة كضيفة شرف من خالل وفد 
يقــوده رئيــس المجلــس القومــي للســينما 
خالــد عبــد الجليــل، حيــث ســيتم تكريــم 
الفنانين نبيلة عبيد ومحمود قابيل وعمرو 
بالتكريــم  المهرجــان  يخــص  كمــا  الســعد. 
عمــالق الشاشــة الكبــرى المغربيــة محمــد 
أحمــد  ســيدي  الجزائــري  والمثــل  مفتــاح 

أكومي.

نصري حجاجبسام الذوادي قاسم السليمي فاطمة خير موني بوعالم

الذوادي رئيسا لتحكيم المهرجان الدولي للفيلم العربي
ــة ــي ــة راق ــن ــج ــل ــة وب ــي ــرب ــع ــى بــالــســيــنــمــا ال ــة تــعــن ــيـ ــة دولـ ــي ــاف ــق تــظــاهــرة ث

صحتك مع الصوم

تؤكد النجمة البحرينية سعاد علي في حديث لها بأن ال اختالف يذكر في أجواء رمضان في مختلف 
دول الخليــج العربــي، فالعــادات الرمضانيــة واحــدة، والمائــدة الخليجيــة ثريــة بكل ما لــّذ وطاب 
من أصناف األكل والشــرب، بعد أن تعّودنا منذ الصغر على مجموعة من األطباق الخاصة بشــهر 
رمضــان المعظــم، والتــي ننتظرهــا فــي كل يــوم مــن أيامــه الكريمــة بفــارغ الصبــر. مــع اقتــراب 
رمضــان مــن النهايــة، يحرص الجميع على االحتفاء بهذا الشــهر وتوديعه من خالل ليلة خاصة، 
اتفق على تسميتها ليلة الوداع، هي لحظات ال تنسى، يوّدع الناس من خاللها حالوة وروحانية 
هذا الشــهر، من خالل األذكار واألناشــيد الخاصة، وتجد بعض كبار الســن في حالة من الحزن 

على وداع الشهر الفضيل.

 حــالوة األجواء الرمضانية لها طقوســها 
الخاصــة والمميــزة فــي البحريــن، حيــث 
تتحدث ســعاد علــي عن “ليلــة القرقاعون” 
التــي تتزامــن مــع الليلــة الـ15 مــن رمضان، 
الشــعبية  االحتفــاالت  أهــم  مــن  وتعتبــر 
فــي  األطفــال  لــدى  الخاصــة  والمناســبات 
البحرين، الذين يحرصون على التجمع للسير 
فــي الشــوارع على شــكل مجموعــات، حاملين 
األكيــاس والطبــول الصغيرة، طلًبا للمكســرات 
هــذه  فــي  تقديمهــا  يتــم  التــي  والحلويــات 
المناسبة الشعبية ضمن سلة كبيرة مصنوعة 
من ســعف النخيــل، يوضــع بداخلها خليط 
من المكسرات والفول السوداني والجوز 

والتيــن المجفف إلى  جانب بعض الحلويات الشــعبية 
“مــا زالــت هــذه العــادة الشــعبية منتشــرة فــي أحيــاء 
البحرين القديمة، تماًما مثلما هي منتشرة في العديد 
مــن مــدن وبلــدات الخليــج العربــي، في الوقــت الذي 
يحرص الشباب على تجهيز الفريسة، وهي عبارة عن 
مجســم خيل تتم زركشته باألقمشة واأللوان الزاهية 
فــي  للســير  تمهيــًدا  والطبــول،  الدفــوف  بمصاحبــة 
الشوارع العتيقة، وتوزيع المال على األطفال الصغار، 
احتفــاء بهــذه المناســبة التــي ال ينســى فيهــا الجميــع 
التباهــي بأجمــل األزيــاء التراثيــة البحرينيــة، حيــث 
تقتــرب التفاصيــل واألزيــاء مــن أجــواء االحتفــاالت 

الخاصة بمعظم دول الخليج العربي”.
»الغبقــة«  وجــود  دون  مــن  الســهر  يحلــو  “ال  وقالــت: 

الــذي يقــّدم كطبــق شــهي  المحمــر،  الســمك  ووجبــة 
تتنــوع  التــي  الحلويــات  إلــى جانــب  الســحور،  قبــل 
األصدقــاء  يحملــه  ومــا  والخليجيــة،  المحليــة  بيــن 
والــزوار مــن البلــدان العربيــة، بشــكل تكــون فيه هذه 
الحلويات متصدرة السهرات، التي يجتمع فيها األهل 
واألصدقــاء، وتحلــو فيها الزيــارات العائليــة للخاالت 

والعمات والجدات”.

الفنانة القديرة سعاد علي

المكونات

 كوبان من طحين المطاحن جميع االستعماالت 

 ملعقة نشاء

 ملعقة سكر

 ملعقة خميرة

 ملعقة حليب مجفف

 ملعقة صغيرة بكنج بودر

 كوب ماء دافئ

 ملعقتا زيت

 رشة ملح 

الخطوات

 اخلطي كال من السكر والخميرة مع الماء بالخالط 

الكهربائي.

 أضيفي الدقيق والبكينج بودر والنشاء مع سكب 

ا حتى تحصلي على قوام خليط  الماء تدريجيًّ

متماسك.

 أضيفي الزيت واتركي الخليط ليتخمر مدة ساعة.

 سخني الزيت على درجة حرارة عالية ثم قّلي 

ا، ثم اسكبي عليها  الكرات حتى يصبح لونها ذهبيًّ

دبس التمر البحريني.

مع الشيف
 فجر المنصوري

اللقيمات

األحد
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مطبخ

إذا كنت تعاني من الدهون الزائدة، إليك بعض المكونات الســحرية التي يمكنك 
إضافتها الى أطباق رمضان اليومية والتي ستساعدك على حرق الدهون بشكل 

طبيعي:

الفلفل الحار

تشــير العديــد مــن الدراســات أن الفلفــل الحــار مــن االطعمــة التــي تســاعد علــى 
خفض الوزن بفضل احتوائه على مادة الكابسيســين والتي تســاعد على الشعور 
بالشبع. ويعمل الفلفل الحار أيضًا على خفض الوزن وحرق الدهون بقدرة هائلة 
مــن خــالل زيــادة معــدل األيــض وتوليــد الحــرارة داخــل الجســم التــي تزيد من 
عمليــة التعــرق وحــرق الســعرات الحرارية. يمكنــك تجربة العديد مــن الوصفات 

والسلطات باستخدام الفلفل الحار.

البطاطا الحلوة

غنيــة باالليــاف والمعــادن وحمض الفوليك والفيتامينات التي تشــعرك باالمتالء 
والشبع. تختلف البطاطا الحلوة عن البطاطا العادية بأنها تحوي سعرات حرارية 
أقل بما تقارب النصف، فضالً عن أنها تسهل من وظيفة حرق الدهون وتسرعها.

خل التفاح

مــن المعــروف عــن خــّل التفــاح قدرتــه العالية علــى حــرق وإذابة الدهــون حيث 
يتوفر فيه الكالســيوم والبوتاســيوم بكميات كبيرة لتقوية العظام، ويتمّيز أيضًا 
بقدرته على التخلص من كميات المياه الزائدة في الجسم وتنظيم ضغط الدم. 

الكينوا

تمتاز الكينوا عن غيرها من الحبوب بأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من األلياف 
والبروتينات التي تنظم مستوى السكر في الدم، وتخلص الجسم من الفضالت، 
كمــا تحتوي على نســبة كربوهيــدرات منخفضة، وعلى نســبة مرتفعة من الزنك، 

والكالسيوم، والحديد، وغيرها من العناصر الغذائية.

الخردل

يمــّد الخــردل الجســم بالدهــون الضروريــة بعيــدًا عــن الدهــون المضــرة، إذ إن 
األحمــاض الدهنيــة غير المشــبعة تســاعد على منح الجســم الطاقــة التي يحتاج 
إليها، ويحميه من اكتساب الكيلوغرامات اإلضافية. كما أنه يعمل على تحسين 

عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

الطماطم

تعتبــر الطماطــم مــن الخضــار المهمة واألساســية في ســلطات وأطبــاق رمضان. 
تتميــز بســعرات حراريــة قليلــة، وتفيــد فــي تحريــك الــدورة الدمويــة وزيــادة 
النشــاط، والحفاظ على الوزن، وتفتيت الدهون وطرد الســموم الضارة وتســهيل 

عملية الهضم، كما أنها غنية بمجموعة كبيرة من الفيتامينات المهمة.

حرق الدهون بعد الصيام
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المرأة أقدر على تحمل الصيام من الرجل
هــل تعلــم أن جنســك أو عرقــك أو فصيلــة 
قــد  فيهــا  تقيــم  التــي  المنطقــة  أو  دمــك 
تجعلــك أقــل أو أكثــر قــدرة علــى تحمــل 

الصيام؟
محمــد الفايــد، وهــو عالــم تغذيــة مغربــي 
حاصل على شــهادتي دكتوراة وله أبحاث 
كثيــرة في مجــال علم التغذيــة إلى جانب 
عــدد مــن الكتــب األكاديميــة، يــرى أن ثمة 
عالقــة بيــن هــذه العوامــل وقدرتنــا علــى 

تحمل الصيام.
علــم  مجــال  فــي  آراءه  الفايــد  ويعــرض 
التواصــل  مواقــع  خــالل  مــن  التغذيــة 
الناطقــة  قناتــه  وخصوصــًا  االجتماعــي 
بالعربيــة علــى يوتيوب والتــي تجاوز عدد 

المشتركين بها نصف المليون متابع.
وفــي أحــد فيديوهاتــه تطــرق  الفايــد إلى 
الصيــام،  علــى  األشــخاص  قــدرة  تفــاوت 
وذكــر أن فصائل الدم األربــع تحدد قدرتنا 
 ”O“ علــى الصيــام، وأن أصحــاب الفصيلــة
يليهــم  الصيــام  تحمــل  علــى  قــدرًة  أكثــر 
أصحــاب فئة “A” بنســبة تقــل بنحو 20 % 
ثــم فئة “AB” فيمــا األقل قدرة على تحمل 

الصيــام مــن الجميع هم أصحــاب فئة الدم 
.”B“

ويقــول الفايــد إن المــرأة بشــكٍل عــام أقدر 
علــى الصيــام مــن الرجــل وتفســيره لذلــك 
أن مخــزون الدهــون عنــد المــرأة أعلى من 
الرجــل، إذ يصــل إلــى 22 % مقارنة مع 11 
% عنــد الرجــل، وهــو مــا يســاعدها علــى 
تحمــل الصيــام أكثر من الرجل. كما يشــير 
الفايــد إلــى أن للصيــام تأثير مهــديء على 
علــى  صحيحــة(  بطريقــة  تــم  )إن  المــرأة 
خــالل  الجــوع  يســهم  “إذ  الرجــل،  عكــس 

ســاعات الصيام في ضبط الهرمونات ذات 
العالقــة عند المــرأة فيما ُيالحظ أن الرجل 

يصبح عصبيًا أكثر مع الصيام”.

وفي ذات السياق، قالت علياء  «
المؤيد، وهي اختصاصية تغذية من 

البحرين يتابعها عبر وسائل التواصل 
االجتماعي مئات اآلالف سيما في 

منطقة الخليج، إن حقيقة أن المرأة 
لديها مخزون كبير من الدهون قد 

يكون تفسيراً مقنعًا لنظرية تحملها 
للصيام أكثر من الرجل.

أظهــرت بيانــات لخدمــة الصحــة الوطنيــة 
الســرطان  أمــراض  أن  المتحــدة  بالمملكــة 
الناجمــة عن الســمنة ســتزيد بنســبة 62 % 
بحلــول نهايــة العقــد المقبــل، لتصبح بذلك 
مثــل التدخيــن. وأوضحــت بيانــات خدمة 
الصحــة الوطنيــة فــي بريطانيا أنــه بحلول 
ذلــك الوقــت، ســيصاب 100 شــخص فــي 
زيــادة  نتيجــة  ســرطانية  بــأورام  اليــوم 
الدهــون، وفــق ما ذكرت صحيفــة “التايمز” 

البريطانية، أمس السبت.
وتشــير التوقعــات إلى إصابــة حوالي 360 
ألف شخص في بريطانيا بالسرطان بسبب 
وزنهــم فــي الســنوات العشــر المقبلــة، ممــا 
يعنــي أن المملكــة المتحــدة تلحــق بالركب 

األميركي بسرعة.

ودعا رئيس خدمة الصحة الوطنية  «
في بريطانيا، سايمون ستيفنز، 
المجتمع إلى التحرك، في ظل 

تضاعف عدد مرضى السرطان خالل 
عقدين من الزمن بسبب زيادة الوزن.

السمنة تسبب 100 
حالة سرطان يوميا 

ببريطانيا
وقــع زلــزال بقوة 5.3 درجات أمس الســبت في جنوب شــرق البانيــا مخلفا أضرارا 

مادية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفــادت وســائل االعالم أن 4 أشــخاص 
أصيبــوا بجــروح فــي بلــدة فلــوغ التــي 
مدينــة  شــرقي  جنــوب  كلــم   15 تبعــد 
كورســا التــي تقع بدورها علــى بعد 180 

كلم جنوب شرقي العاصمة تيرانا.
وقالــت بلديــة كورســا إن ســتين منــزال 

اصيبت باضرار بسبب الزلزال.

وأعلن معهد علوم الجيولوجيا األلباني  «
أن الزلزال وقع مساء أمس في منطقة 

كورسا جنوب شرق البانيا. وتلته ست 
هزات ارتدادية أقل حدة صباح أمس 

السبت. وتقع البانيا في منطقة 
زلزالية مثل باقي دول المنطقة 

وكثيرا ما تشهد هزات أرضية.

أعلن الحرس المدني االســباني الســبت اعتقال شــبكة كانت تهرب في شــكل غير 
شرعي قاصرين مغاربة إلى إسبانيا، وتحديدا إلى برشلونة وبيلباو وفالنسيا.

“المعتقليــن  إن  المدنــي  الحــرس  وقــال 
الجنســية  يحملــون  وجميعهــم  الـــ16، 
المغربيــة، كانــوا ينشــطون انطالقــا مــن 
المغرب وانطالقا من منطقة كامبو جبل 
طارق” في اقليم كاديكس في األندلس.
القاصريــن علــى  تنقــل  الشــبكة  وكانــت 
متن زوارق خشــبية أو أخــرى مطاطية، 

أو تخبئهم في حافالت وشاحنات.

وحين يصل الفتيان إلى إسبانيا، كان  «
المهربون يحصلون منهم أو من 

عائالتهم على مبلغ يراوح بين 600 
و800 يورو لتسهيل نقلهم الى أقاليم 
برشلونة أو بيلباو أو فالنسيا، بحسب 

بيان الحرس. وكان تحقيق تناول 
مجموعة أولى في إشبيلية )جنوب( 

حين الحظ الحرس المدني أن 253 
قاصرا فروا من مركز ايواء العام 2018.

زلزال في ألبانيا يوقع أضرارا مادية

إسبانيا تعتقل شبكة لتهريب قاصرين مغاربة

بركان في جزيرة بالي اإلندونيسية يثور أمس األول 
مطلقا سحابة من الرماد والدخان تجاوز ارتفاعها 

ألفي متر )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تفاجــأ ســكان منزل فــي واليــة فلوريدا 
األميركيــة، باقتحام تمســاح المنزل في 
ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح، األمــر الــذي 
اســتدعى تدخل الشــرطة، وفقما ذكرت 

صحيفة “يو أس أيه توداي”.
وعثــر ســكان المنــزل على التمســاح في 
المطبــخ بعــد أن اقتحــم نافــذة أرضيــة 
تظــل علــى الحديقــة، حســب الشــرطة 
التي نشرت صورا للتمساح بعد تقييده. 
وجاء في بيان صادر عن إدارة الشرطة 
أن الزاحــف البالــغ طولــه 3 أمتــار و35 
ســنتيميترا اقتحــم المنــزل الجمعة، من 
خالل النوافذ المنخفضة الموجودة في 

المطبخ.

وتمكن صياد للتماسيح تابع  «
للشرطة من السيطرة على 

الحيوان الضخم، فيما لم لم يتم 
اإلبالغ عن أي إصابات، لكن صاحب 

المنزل سيحتاج إلى استبدال 
النوافذ التي هشمها التمساح.

ذكــر بيــان لــوزارة الزراعــة البرازيليــة 
أن الحكومــة أبلغــت عــن رصــد حالــة 
شاذة من مرض جنون البقر في والية 
إن  الــوزارة  وقالــت  جروســو.  ماتــو 
حالة اإلصابــة بجنون البقر، أو اعتالل 
الدمــاغ اإلســفنجي البقــري، اكتشــفت 
لــدى بقــرة عمرهــا 17 عامــا. وأضافــت 
أنهــا أخــذت العينــات الالزمــة إلجــراء 
أجــزاء  باقــي  وأحرقــت  الفحــوص 
البقــرة. وأضافت في البيان ”لم يدخل 
أي جزء من الحيوان السلسلة الغذائية 

وال يوجد خطر يهدد السكان“. 

واعتبرت الحالة ”شاذة“ ألن  «
البقرة حملت البروتين الذي 

يسبب المرض تلقائيا ولم يصل 
إليها عن طريق الغذاء. وقالت 

وزارة الزراعة البرازيلية إنها أبلغت 
جميع المستوردين بالحالة 

يوم الجمعة وكذلك المنظمة 
العالمية لصحة الحيوان.

تمساح ضخم 
يقتحم منزال 

بأميركا

البرازيل تشهد 
حالة إصابة شاذة 

بجنون البقر
توافــد مئــات اآلالف مــن المصليــن علــى المســجد األقصــى ألحيــاء ليلــة القــدر، مســاء 

الجمعة، حيث قدرة دائرة األوقاف الفلسطينية عددهم بأكثر من 400 ألف مصل.

وأظهرت صــور لوكالة األنباء الفلســطينية 
)وفــا( حشــودا كبيــرة مــن المصليــن داخــل 
وخــارج المســجد األقصــى يــؤدون الصالة 

في ليلة السابع والعشرين من رمضان.
القــدس  ألــف مصــل مــن   270 وكان نحــو 
المحتلة وأراضي عام 48 والضفة الغربية، 
قــد أدوا صــالة الجمعــة األخيــرة مــن شــهر 
رمضان في رحاب المســجد األقصى، رغم 

إجــراءات االحتالل المشــددة فــي المدينة 
المقدسة، بحسب الوكالة.

وأغلقت القوات اإلسرائيلية البلدة  «
القديمة ومحيطها والمسجد 

األقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن 
قرب باب العامود. وتشهد القدس 
حركة نشطة بفعل التوافد الكبير 

للمواطنين إلى رحاب المسجد

400 ألف شخص يحيون ليلة القدر في األقصى

صورة تم التقاطها في وقت مبكر أمس السبت عبر أعمدة مسجد الشيخ 
زايد الكبير في العاصمة اإلماراتية أبوظبي تظهر المصلين في فناء 

المسجد أثناء االحتفال بمناسبة ليلة القدر )أ ف ب(

 آالف من المصلين في رحاب األقصى

Û  مــع قــرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده هللا على األمة اإلســالمية
باليمن والبركات، بدأ معظم الناس التحضير لهذه المناسبة السعيدة 
والتخطيــط لمــا ســيفعلونه في اإلجازة الرســمية، التي قــد تمتد من 
بعــد غــد الثالثــاء إلــى الســبت المقبــل، إذ يحــرص المســلمون علــى 
اســتثمار هــذه المناســبة المباركة في قضاء أوقــات أطول مع األهل 

ووصل األرحام وتبادل التهاني مع األقارب واألصدقاء. 
Û  ولكــي يتمكــن معظمنا مــن االحتفال بالعيد وممارســة هــذه العادات

األصيلــة، يضطــر البعض إلى مواصلة العمل طوال العطلة الرســمية، 
وهنــاك مــن يــؤدي أدوارا خلــف الكواليــس ال يمكــن االســتغناء عنهــا 
بشــكل  ويمارســون حياتهــم  العيــد  ببهجــة  اآلخــرون  يشــعر  حتــى 

طبيعي.
Û  علــى مــن يحضــر  حــق كل  تفــي  وتقديــر  شــكر  عبــارات  توجــد  ال 

رأس عملــه أثنــاء اإلجــازة الرســمية، وعلــى رأســهم رجــال الدفــاع 
واألمــن، واألطبــاء والممرضــون والمســعفون، وجميــع العامليــن في 
المرافــق العامــة، وزمــالء المهنــة فــي الصحافــة واإلعــالم، وغيرهــم 
ممــن اضطرتــه طبيعــة أو ظــروف مهنته إلــى مغادرة بيتــه في هذه 
المناســبة والذهــاب إلــى عملــه ليؤديه بــكل أمانة وإخــالص، وكأنهم 

شموع تحترق من أجل راحة وهناء اآلخرين.
Û  فــي مثــل هذه المناســبات ال ينبغــي ترك هؤالء األبطــال يعملون في

صمت وكأنهم جنود مجهولون ال تلقى تضحياتهم التقدير المناسب، 
بــل يجــب تشــجيعهم وتحفيزهم ماديا ومعنويــا لمواصلة الخدمات 
الجليلــة التــي يقدمونهــا للمجتمــع بمعنويــات مرتفعــة، وربمــا يكون 
وجــود رئيــس فريــق العمل إلى جانب زمالئه الحافــز المعنوي األهم 
بالنســبة لهــم، إذ يشــعرهم ذلــك بأنهم ليســو بمفردهــم وأن هناك من 
يســاندهم ويعترف بجهودهم ويهنئهم على تفانيهم قبل أن يهنئهم 

بهذه المناسبة السعيدة. وكل عام وأنتم بخير.

الحافز 
المعنوي 

األهم أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

الســعودية،  فــي  العليــا  المحكمــة  دعــت 
أمس السبت، إلى تحري رؤية هالل شهر 
شوال من العام الهجري 1440، مساء غد 
اإلثنيــن الذي يصادف التاســع والعشــرين 

من شهر رمضان.
وجــاء في بيان صادر أمس أن “المحكمة 
العليــا بالمملكة العربية الســعودية ترغب 
إلــى عمــوم المســلمين فــي جميــع أنحــاء 

المملكة تحري رؤية هالل شهر شوال”.
وطلبــت المحكمة العليــا ممن يرى الهالل 
المناظيــر،  المجــردة أو بواســطة  بالعيــن 
وتســجيل  إليــه،  محكمــة  أقــرب  إبــالغ 
شــهادته لديهــا، أو االتصــال بأقــرب مركز 
أقــرب  إلــى  الوصــول  فــي  لمســاعدته 
األنبــاء  وكالــة  نقلــت  حســبما  محكمــة، 

السعودية.

السعودية تحدد موعد رؤية هالل شوال السنة الحادية عشرة - العدد 3883 

األحد
2 يونيو 2019 

28 رمضان 1440

نساء على مائدة إفطار في باكستان
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