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“أحمر الناشئين” يفوزفنانون يهنئون األحمراالفراج عن “غريس 1”النفط يستقر بعد انخفاضتحذير من مواقع مشبوهة
صرح مدير عام اإلدارة العامة  «

لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني بأنه تم رصد بعض 

المواقع اإلعالنية، التي تدار من خارج 
البحرين بهدف استغالل مستخدمي 
تلك بعض المواقع وإيهامهم بعوائد 

سريعة ومجزية.

استقرت أسعار النفط أمس  «
الخميس عقب خسائر حادة 
تكبدتها أثناء الليل مع ارتفاع 

مخزونات الخام األميركية 
على نحو مخالف للتوقعات، 

وفي الوقت الذي تفاقمت فيه 
المخاوف بشأن الركود.

أفادت صحيفة “كرونيكل”،  «
الصادرة في جبل طارق، أمس 

الخميس، أن سلطات جبل 
طارق أفرجت عن الناقلة اإليرانية 

المحتجزة ، وقد جاء ذلك بعد 
تلقي سلطات جبل طارق 

ضمانات رسمية لة باإلبحار”.

تفاعل عدد كبير من الفنانين  «
مع فوز منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم بلقب بطولة 
اتحاد غرب أسيا التاسعة بعد 

فوزه في المباراة النهائية 
على منتخب العراق بهدف 

دون رد.

حقق منتخب الناشئين  «
لكرة اليد لقب كأس 

رئيس االتحاد الدولي 
بعد فوزه على منتخب 

الصين تايبيه بنتيجة )26/22( في مباراة تحديد المراكز 
التي أقيمت يوم أمس ) الخميس( وضمن منافسات 

بطولة العالم الثامنة للناشئين.
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العاهل: فخورون بانتصار أبطال البحرين 
كتب - المكتب االعالمي

نقل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، تهانــي عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، إلى العبي المنتخب الوطني بمناسبة فوزهم 
بالمركــز األول فــي بطولــة غرب آســيا لكرة القدم، مؤكدا ســموه 
أن جاللــة الملــك فخور جدا بالمســتويات الكبيرة والراقية التي 
قدمها أبناء البحرين في المحفل اإلقليمي واالنتصار الرائع في 
المباراة النهائية التي ضمنت للبحرين تحقيق الميدالية الذهبية 
في العصر الذهبي. جاء ذلك اثناء اســتقبال ســمو الشــيخ ناصر 

بــن حمــد آل خليفة فــي مطار البحريــن الدولي لبعثــة المنتخب 
الوطنــي لكــرة القــدم بعــد عودتهــا مــن العــراق، وذلــك بحضــور 
النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفة، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد.  
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، فــي حدثيــه مع 
العبــي المنتخــب “لقــد كنتم خيــر ســفراء للبحرين فــي المحفل 
الكــروي المهــم وبرهنتــم للجميــع أن البحريني معدنــه من ذهب 
ودائمــا مــا يطمــح الــى تحقيقــه والوصول الــى اإلنجــازات مهما 
كبــرت حجــم التحديــات التــي تواجهــه، وبالفعــل تمكنتــم مــن 

)14(تحقيق اللقب اإلقليمي عن جدارة واستحقاق”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صرحــت  مديــرة إدارة التعليم االبتدائي 
فاطمــة  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
البوعينيــن، أن الــوزارة قــد فتحــت بــاب 
التســجيل المبدئي لمواليد شــهر ســبتمبر 
2013م فــي المــدارس الحكوميــة للعــام 
بعــد  وذلــك  2019/2020م،  الدراســي 
تثبيــت تســجيل األطفــال  مــن  االنتهــاء 
 31 فــي  ســنوات  ســت  أتمــوا  الذيــن 
فــي  جــاء  لمــا  وفقــًا  2019م،  أغســطس 
 )27( رقــم  القانــون  مــن   )6( رقــم  المــادة 

لسنة 2005م بشأن التعليم.
توزيــع  يتــم  أنــه ســوف  بالذكــر  الجديــر 
األطفال علــى المدارس وفقًا لمجمعاتهم 
فــي  المتوافــرة  والشــواغر  الســكنية 
المدارس، وفي حال عدم حصول الطفل 
علــى مقعــد بالمدرســة التابعــة لمجمعــه 
الســكني، فــإن الــوزارة ســتطرح بدائل له 
فــي المــدارس األخرى التــي تتوافر فيها 
شــواغر، حرصًا على اســتيعاب أكبر عدد 
منهــم دون التســبب فــي تجــاوز الكثافــة 

الصفية المناسبة قدر اإلمكان.

التسجيل لمواليد 
سبتمبر 2013

للبالغات الــســريــعــة  االســتــجــابــة  تــعــزيــز  ــن:  ــس ــح ال

زيادة القوى البشرية ومراكز الدفاع المدني

 المنامة - وزارة الداخلية

وااللتــزام  العامــة  الجاهزيــة  تفقــد  إطــار  فــي 
بمعدالت االســتعداد واألداء األمني، قام رئيس 
األمــن العــام اللــواء طــارق بــن حســن الحســن، 
صبــاح أمس، بزيــارة إلــى اإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي، حيــث كان فــي اســتقباله مديــر عــام 
اإلدارة العقيــد علــي محمــد الحوطي وعدد من 

الضباط.
وخــالل الزيــارة، اطلــع رئيــس األمن العــام على 
معدالت األداء واالســتجابة السريعة للبالغات، 
ابتــداء مــن تلقــي البــالغ عبــر غرفــة العمليــات، 
بــأداء  وانتهــاء  البــالغ  مباشــرة  إلــى  وصــوال 
المهمات والواجبات المطلوبة من خالل معايير 
الجهــود  إطــار  فــي  والســرعة واإلنجــاز  الدقــة 

المبذولة لحماية السالمة العامة. 
كمــا اطلــع رئيــس األمــن العــام علــى إيجازيــن، 
تضمن األول محور الجاهزية، فيما دار اإليجاز 
الثانــي حــول عمــل اللجنــة الوطنيــة لمواجهــة 

الكوارث وإجراءات الطوارئ.
وقــد أشــاد رئيس األمــن العــام بتوجيهات وزير 

الداخلية التي تتضمن الوقوف على مستويات 
النهــوض  يضمــن  بمــا  والجاهزيــة،  االســتعداد 
بالمســؤوليات االنســانية النبيلــة التــي يقوم بها 

الدفاع المدني.
وأشــار رئيــس األمــن العــام إلــى زيــادة القــوى 
المدنــي  الدفــاع  ومراكــز  والمشــاريع  البشــرية 
تطويــر  علــى  والعمــل  كافــة  المحافظــات  فــي 
اآلليــات والمعــدات واالســتعانة بآخــر تقنيــات 

االتصــال، منوهــا إلى أهمية ســرعة االســتجابة 
والفاعليــة فــي التعامل مع البالغات ، فضال عن 
إعــداد البرامــج التثقيفيــة لتوعيــة المواطنيــن 
الحــوادث  مــن  الوقايــة  بكيفيــة  والمقيميــن 
والحرائــق والتعامــل فــي حــال وقــوع الخطــر 
الحمايــة  إجــراءات  علــى  الضــوء  وتســليط   ،
أمــن  يهــم  مــا  العامــة وكل  المدنيــة والســالمة 

وسالمة المواطن والمقيم.

الحسن متفقدا اإلدارة العامة للدفاع المدني

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشــؤون  العــدل  وزيــر  أصــدر 
خالــد  الشــيخ  واألوقــاف  اإلســالمية 
بــن علــي آل خليفة قراًرا جديــًدا، بعد 
للقضــاء،  األعلــى  المجلــس  موافقــة 
بتحديــد الدعــاوى التــي تتــم إدارتهــا 
الدعــوى  إدارة  مكتــب  طريــق  عــن 
المدنيــة والتجاريــة، وذلــك فــي إطــار 
التــدرج المرحلــي لتطبيق هــذا النظام 

على جميع المحاكم المدنية.
لســنة   )82( رقــم  القــرار  فــي  وجــاء 
الدعــوى  إدارة  مكتــب  أن   ،2019
إدارة  يتولــى  والتجاريــة  المدنيــة 
بنظرهــا  تختــص  التــي  الدعــاوى 
الكبــرى  بالمحاكــم  التجاريــة  الدوائــر 
المدنية، وتشــمل الدعاوى التي يكون 
طرفيهــا مــن الشــركات التجاريــة، أو 
أحــد طرفيها مــن الشــركات األجنبية، 
أو يكــون أحــد طرفيهــا شــركة تأميــن 

أو بنــك تجــاري أو مؤسســة ماليــة أو 
شــركة ماليــة أو مصرفيــة مرخص لها 
بموجــب أحكام القانون، عدا الدعاوى 
التــي ُترفع من المضــرور وفقًا ألحكام 
لســنة   )3( رقــم  بقانــون  المرســوم 
اإلجبــاري  التأميــن  شــأن  فــي   1987
عــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن 

حوادث المركبات.

تـطبــيــق “إدارة الـدعــوى” 
على “الكبــرى التجاريــة”

وصلــت لجنــة ســعودية إماراتيــة، أمــس 
الخميــس، إلــى العاصمة اليمنيــة المؤقتة 
قــوات  انســحاب  علــى  لإلشــراف  عــدن 
المؤسســات  مــن  االنتقالــي  المجلــس 

الحكومية والعسكرية في المدينة.
وأكد مصدر أن الحماية الرئاســية التابعة 
تســلمت  اليمنيــة،  الشــرعية  للحكومــة 
محيط قصر معاشــيق الرئاســي في عدن 

من عناصر المجلس االنتقالي.
برئاســة  التحالــف  قــوات  وطالبــت 
االنتقالــي  المجلــس  قــوات  الســعودية 
باالنســحاب مــن المواقــع التــي اســتولت 
عليهــا من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه 

منصور هادي.
االنســحاب  إتمــام  التحالــف  واشــترط 
قبــل بــدء حــوار دعتــه إليــه الريــاض بين 
وعناصــر  اليمنيــة  الشــرعية  الحكومــة 
المجلــس االنتقالي مــن أجل التوصل إلى 

تسوية.

قــال النائــب عمــار آل عبــاس لـــ “البــاد” إنه ال توجــد تقارير رســمية موثقة 
بشأن تعافي البيئة البحرية وانخفاض أسعار السمك من بعد تطبيق قرار 

حظر الصيد بشباك الجر القاعية )الكراف(.

وأضــاف، بحــوار مــع الصحيفة: مســاعي 
حثيثــة  التعويضــات  وصــرف  إقــرار 
ومستمرة على قدم وساق، ولكن إلى اآلن 
لم نصل إلى حل. وعن خطته التشريعية 
بــدور االنعقــاد المقبل، ذكــر آل عباس أنه 
ســيوقع اقتراحــا بقانــون لخدمــة المــرأة 
البحرينيــة مــن فئــة العازبــات مــن كبــار 
الســن أو المطلقات دون أطفال لتمكينهم 
مــن الحصــول علــى خدمــة اســكانية ألن 
القانــون النافــذ حاليــا يحرمهم مــن ذلك. 
وأضــاف: هــذه الفئــة مــن النســاء ال يحق 
طلــب  أو  إســكاني  بطلــب  التقــدم  لهــن 
المعونات المعيشــية التــي ينتفع بها بقية 

المواطنين والمواطنات. 
بالقطــاع  مدنيــون  مواطنــون  يشــعر 
العســكري بالغبــن بســبب عــدم شــمولهم 
بنســخته  االختيــاري  التقاعــد  ببرنامــج 
األولــى والثانيــة، فمــا موقفــك مــن ذلــك 
وتحركاتك في ســبيل إنصاف هذه الفئة 
وبخاصــة أنك كنت موظفــا مدنيا بوزارة 

الداخلية؟
برنامــج التقاعــد االختيــاري جــاء لتعزيز 
االقتصــاد البحريني وتنميته ولو الحظنا 
مــن  أجــزاء  ليشــمل  جــاء  القــرار  فــإن 
القطاعــات الحكوميــة وأتبعــه قــرار آخــر 

لشمول قطاعات أخرى.

 وأتمنى أن تصدر قرارات جديدة لتشمل كل القطاعات الحكومية التي  «
لم يشملها القرار إلى اآلن لتكون الفرصة متاحة للجميع.

آل عباس: لم نصل لحل بشأن 
تعويضات الصيادين

لجنة سعودية إماراتية لمراقبة انسحاب “االنتقالي”
الشــرعية اليمنيــة تســلمت محيــط قصر معاشــيق الرئاســي

عدن ـ وكاالت

حمل صور العاهل السعودي خالل مسيرة بمدينة خور مكسر في عدن )أ ف ب( )12(

)04(

)06(

)05()03(

انخفــض عــدد المنتجــات المخالفــة المســحوبة 
مــن قبــل إدارة المواصفــات والمقاييــس بــوزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة إلــى 6243 فــي 
النصــف األول من العــام 2019 مقارنة ب19195 
فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 2018، بانخفــاض 
إدارة  إحصــاءات  آخــر  67 %، حســب  مقــداره 
المواصفــات. وأوضحت اإلحصائية أن اإلفســاح 

عــن المنتجــات علــى المنافــذ ارتفعــت بنســبة 7 
% وبلــغ عــدد المعامــالت 10746 معاملــة خالل 
الفتــرة مــن ينايــر- يونيــو 2019 مقابــل 10010 
معاملــة فــي ذات الفتــرة مــن العــام 2018، كمــا 
ارتفع مؤشــر دراسة مشــاريع المواصفات بنسبة 
 151 إلــى   2018 101 مشــروع فــي  50 % مــن 

مشروع خالل العام الجاري.

انخفاض المنتجات المخالفة

)٠٨(

ابتســم وقــال الفكــرة واحــدة، فجميــع األغراض 
فلمــا  تركيــا،  أو  الهنــد  أو  بالصيــن  مصنوعــة 
التعــب وتحميــل الوالــد عــبء الشــراء والبحــث 
عــن الهدايــا فــي الديــار المقدســة، دعــه يتفــرغ 
للعبــادة وصعــود الطائــرة خفيفــا أفضــل. وتابــع 
أبــو حســن، الــذي ينتظــر عــودة والده مــن الحج 
خــالل اليوميــن المقبليــن، أنه أشــترى 90 % من 

“الصوغــة” للصغــار والكبار من أســواق البحرين، 
حيــث جهــز ســجاجيد الصالة والســبح والعطور 
والبخــور والتمــر )العجــوة( والمصاحــف والحلي 
والمســواك، فضال عن ألعاب األطفال، فيما أبقى 
علــى “الحّجــي” التكفــل بمــاء زمــزم، وقــد تعــّود 
البحرينيــون تهنئــة الحجاج عقــب عودتهم فيما 

يوزع القادمون هدايا )صوغة(.

“صوغة” الحج من البحرين أسهل

)٠٨(

المتداولــة  والســندات  األســهم  كميــة  بلغــت 
والمدرجــة فــي “بورصــة البحريــن” خــالل هــذا 
األسبوع 5 ماليين و419 ألف و752 سهم وسند، 
وقــد بلــغ إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 
دينــار  و841  آالف  و10  مليــون  قدرهــا  بقيمــة 
بحرينــي، نفذهــا الوســطاء لصالــح المســتثمرين 

من خالل 124 صفقة، بحسب بيان للبورصة.

وشــهد هذا األســبوع 3 أيام إجازة عيد األضحى 
المبــارك وبالتالــي اقتصــر التــداول علــى يومــي 
األربعاء والخميس.وتداول المســتثمرون خالل 
هــذا األســبوع أســهم 17 شــركة، ارتفعت أســعار 
أســهم 4 شــركات، فــي حيــن انخفضــت أســعار 
الشــركات  باقــي  8 شــركات، واحتفظــت  أســهم 

بأسعار أقفالها السابق.

سندات وأسهم بـ 5.4 مليون دينار

)٠٨(

سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد في مقدمة مستقبلي منتخب البحرين لكرة القدم

أبطال غرب آسيا 
يعودون للوطن... 
سمو الشيخ ناصر 

وسمو الشيخ خالد 
في االستقبال

راشد الغائب

الشيخ خالد بن علي

مازن النسور المحرر االقتصاديزينب العكري



المنامــة - بنــا: تلقــى عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
برقيــة تهنئــة مــن القائــد العام لقــوة دفاع 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة، وذلــك بمناســبة اإلنجاز 

الرياضــي التاريخــي الذي حققــه منتخبنا 
الوطنــي لكــرة القــدم بالفــوز ببطولة غرب 

آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق.
وهذا نص البرقية:

سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة.. حفظه هللا ورعاه

ملك الباد المفدى القائد األعلى
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 

وبعد،،،
حفظكــم  لجالتكــم،  أرفــع  أن  يســرني 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى  هللا، 
التاريخــي  الرياضــي  االنجــاز  بمناســبة 

الــذي حققه منتخبنــا الوطني لكــرة القدم 
بالفــوز ببطولــة غــرب آســيا التــي أقيمــت 
فــي جمهوريــة العــراق، وإن هــذا االنجــاز 
المشــرف مــا كان ليتحقــق لــوال توجيهات 
جالتكــم الكريمــة ومــا تولونــه مــن دعــم 

ورعاية لكافة األنشطة الرياضية.

 داعيًا هللا العلي القدير لجالتكم حفظكم 
هللا أن يمــد بعمركــم ويســبغ عليكــم نعمه 
الصحــة  بموفــور  تنعمــون  وجالتكــم 
الرخــاء  مــن  مزيــد  لتحقيــق  والســعادة 
والرفعــة والتقــدم لوطننــا الغالــي في ظل 

قيادتكم الحكيمة.

ســالمين  هللا  بحفــظ  جالتكــم  ودمتــم 
موفقين.

المشير الركن 
خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين

16 أغسطس 2019 الجمعة
15 ذو الحجة 1440

ــر بــــن حــمــد ــ ــاص ــ ــل يــتــلــقــى تــهــنــئــة ن ــ ــاه ــ ــع ــ ال

اإلنجاز الكروي إحدى ثمار دعم جاللة الملك

تلقــى عاهل البــاد صاحب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن ممثــل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ 
بمناســبة تحقيــق المنتخــب الوطنــي البحريني 
لكــرة القــدم المركز األول في بطولة غرب آســيا 
لكــرة القــدم بعد فــوزه علــى المنتخــب العراقي 
الشــقيق فــي المبــاراة النهائية التــي أقيمت في 

جمهورية العراق.
وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضــرة صاحــب الجالة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة حفظكــم هللا ورعاكــم ملــك 

مملكة البحرين المفدى
الســام عليكــم ورحمة هللا وبركاته، يســرني يا 

صاحــب الجالــة أن أرفــع إلى مقامكم الســامي 
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
تحقيق المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم 
للمركــز األول فــي بطولة غرب آســيا لكرة القدم 
بعــد فوز أبناء البحرين علــى المنتخب العراقي 
الشــقيق في المباراة النهائية والتي أقيمت في 

جمهورية العراق.
إن االنجــاز الكبيــر الــذي حققــه أبنــاء البحريــن 
فــي المحفــل االقليمي الهام جــاء ثمرة من ثمار 
الدعــم الكبيــر الــذي يوليــه جالتكــم أيدكم هللا 
ورعاكــم للحركــة الرياضية فــي مملكة البحرين 
والتي حققت إنجازات باهرة في عهد جالتكم 
الرياضيــة  باالنتصــارات  الملــيء  الميمــون 
المتميــزة حتــى باتــت البحريــن رقمــا صعبا في 
يحصــدون  أبناؤهــا  وبــات  البطــوالت  جميــع 
الذهــب فــي جميــع المحافــل؛ األمر الــذي ضمن 
للبحريــن رفــع اســمها وعلمهــا عاليــا فــي تلــك 

البطوالت.
المنتخــب  والعبــو  البحريــن  أبنــاء  حقــق  لقــد 
الوطنــي لكــرة القــدم إنجــازا رائعــا فــي بطولــة 
غــرب آســيا وهــذا يــدل داللــة كبيــرة علــى مــا 
يقدمــه جالتكم من اهتمــام واضح بكرة القدم 
دعــم  علــى  الموصــول  وحرصكــم  البحرينيــة 
البطولــة  فــي  الــى جانبهــم  والوقــوف  ابنائكــم 
الكبيــر  الدافــع  منحهــم  الــذي  االمــر  اإلقليميــة 
مــن أجــل بذل الغالــي والنفيــس والتضحية في 
ســبيل الخــروج بنتيجــة إيجابيــة مــن المبــاراة 
النهائيــة تضمن للبحرين رفع اســمها عاليا ورفع 
رايــة الوطــن خفاقة وليكتب اســم البحرين من 

ذهب في سجات البطولة.
جالتكــم  اهتمــام  بــأن  تــام  يقيــن  علــى  إننــا 
الموصــول  ودعمكــم  البحرينيــة  بالرياضــة 
لجميع منتســبيها سيشــكل حافزا هاما من أجل 
مواصلة العطاء وبذل كل الجهود التي تؤكد أن 

الرياضة البحرينية تســير في طريقها الصحيح 
نحــو التطــور والنمــاء وســط االهتمــام الملكــي 
الكبير من قبل جالتكم الذي يمنحنا القوة نحو 
العمــل الجــاد والمخلــص في ســبيل تنفيذ رؤية 
جالتكــم لارتقــاء بالرياضــة البحرينية بصورة 

عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.
ختامــا نعاهد جالتكــم بالمضي قدما في تنفيذ 
رؤيتكم الســامية لارتقــاء بالرياضة البحرينية 
وكــرة القــدم علــى وجه الخصــوص، وندعو هللا 
أن يوفقنــا لتحقيــق اإلنجــازات التــي يتطلع لها 

جالتكم في مختلف المجاالت.
حفظكــم هللا وأدام هللا علــى جالتكــم موفــور 

الصحة والعافية وطول العمر.

ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

المنامة-بنا

local
@albiladpress.com

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تلقى 
الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
من   تهنئة  برقية  خليفة  آل  حمد  بــن 
النعيمي  التربية والتعليم ماجد  وزير 
البحرين  بمناسبة فوز منتخب مملكة 
ــاد غــرب  ــحـ ــدم بــبــطــولــة اتـ ــقـ لـــكـــرة الـ
العراق  جمهورية  فــي  المقامة  آسيا 
الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه 
وتبريكاته لتحقيق هذا اإلنجاز، مقدًرا 
في  الرياضية  للمسيرة  دعمه  لسموه 
العهد الزاهر  لعاهل البالد  مما ساهم 
االنــتــصــارات  مــن  العديد  تحقيق  فــي 
المتقدمة  والــمــراكــز  األلــقــاب  وحصد 

في مختلف الرياضات.

المنامة-بنا

النعيمي: سمو ولي 

02العهد داعم للرياضة

المنامة - بنا

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  تلقــى 
برقيــة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
الجنســية  لشــؤون  الداخليــة  وزارة  وكيــل  مــن 
والجــوازات واإلقامــة الشــيخ راشــد بــن خليفــة 
التهانــي  آل خليفــة، رفــع فيهــا لســموه خالــص 

ومنحــه  ســموه  تكريــم  بمناســبة  والتبريــكات 
جائــزة )ضيــف الشــرف النرويجيــة لعــام 2019(، 
التي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيسة وزراء 
مملكــة النرويج وحضور رفيع المســتوى يعكس 
مــا يتمتــع بــه ســموه مــن مكانــة عاليــة وترســخ 
الشــخصية المتميــزة لســموه فــي ظــل مبادراته 

الدوليــة وجهــوده فــي تعزيــز الســام وتمكيــن 
المــرأة مــن خــال افســاح المجــال أمامهــا لتقلــد 
أرفع المناصب. وأشاد بإسهامات صاحب السمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء فــي التنمية المســتدامة 
مــن خــال تعزيــز مفهــوم )ال تنميــة بــدون أمــن 
وال أمن بدون تنمية(، مؤكدا حرص ســموه على 

نشــر هــذه المبــادئ التــي وجــدت صداهــا عالميا 
مــن أجــل مجتمعــات متكاتفــة ومتعايشــة فــي 
سام ترتكز على قيم تكفل للفرد حياة معيشية 
كريمة، ســائا هللا عز وجل أن يوفق ســموه وأن 
يســدد علــى طريــق الخيــر خطواتــه، وأن يمتــع 

سموه بموفور الصحة والعافية.

راشد بن خليفة: مبادئ سمو رئيس الوزراء وصلت للعالمية

خالد بن حمد: الرياضة تشهد أروع أيامها في عهد جاللة الملك
الملــك  الجالــة  البــاد صاحــب  عاهــل  تلقــى 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  مــن 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد بــن 
عيســى آل خليفة ؛ بمناسبة تحقيق المنتخب 
الوطنــي البحرينــي لكــرة القــدم المركــز األول 
فــي بطولــة غرب آســيا لكــرة القدم بعــد فوزه 
علــى المنتخــب العراقي الشــقيق فــي المباراة 

النهائية التي أقيمت في جمهورية العراق.
وهذا نص البرقية :

سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

ملك مملكة البحرين المفدى

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته
إلــى  ارفــع  أن  الجالــة  صاحــب  يــا  يســرني 
التهانــي  آيــات  أســمى  الســامي  مقامكــم 
المنتخــب  تحقيــق  بمناســبة  والتبريــكات 
الوطنــي البحرينــي لكــرة القــدم للمركــز األول 
فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة القــدم بعــد فوز 
العراقــي  المنتخــب  الوطنــي علــى  المنتخــب 
الشــقيق فــي المبــاراة النهائيــة والتــي أقيمت 

في جمهورية العراق.
لقــد جــاء انجــاز أبنــاء البحريــن فــي البطولــة 
اإلقليميــة نتيجــة طبيعيــة ومنطقيــة للدعــم 
الكبيــر الذي يوليه جالتكم للحركة الرياضية 
البحرينيــة بصــورة عامــة ورياضة كــرة القدم 
علــى وجــه التحديــد حتــى باتــت كــرة القــدم 

تجنــي ثمــار ما زرعه جالتكــم من بذرة طيبة 
وتحقيــق االنتصــارات باســم البحرين وتمكن 
أبنــاء البحريــن مــن رفع اســمها وعلمهــا عالية 

خفاقة.
عهــد  فــي  تعيــش  البحرينيــة  الرياضــة  إن 
جالتكــم الزاهــر أروع أيامهــا وأحاهــا وهــذا 
مــا اتضــح من خــال اإلنجازات الكبيــرة التي 
تحققــت في العهد الزاهر لجالتكم والتي من 
بينهــا إنجــاز كــرة القــدم ومــا حققــه المنتخب 
آســيا  غــرب  بطولــة  فــي  متميــز  ظهــور  مــن 
وصوال إلى صعود منصة التتويج ورفع كأس 

البطولة عالية.
ومتابعتكــم  جالتكــم  دعــم  أن  نؤمــن  إننــا 
لمشــاركة البحرين فــي البطولة اإلقليمية كان 

الســبب الرئيســي وراء تقديــم أبنــاء البحرين 
فــي  والتضحيــة  الكبيــرة  المســتويات  لهــذه 
ســبيل رفع اســم البحرين عاليــا، ونحن نعاهد 
جالتكم على مواصلة تنفيذ رؤيتكم للرياضة 
البحرينية ودعم المنتخبات الوطنية بما فيها 
االنتصــارات  لتحقيــق  القــدم  كــرة  منتخــب 

للبحرين في البطوالت المقبلة.
حفظكــم هللا وأدام هللا علــى جالتكم موفور 

الصحة والعافية وطول العمر،،،

خالد بن حمد آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 

والرياضة
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

المنامة-بنا

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة  برقية تهنئة من وزير 
عبدالحســين  والمــاء  الكهربــاء 
منتخــب  فــوز  بمناســبة  ميــرزا 
القــدم  لكــرة  البحريــن  مملكــة 
بالمركــز األول فــي بطولــة غــرب 
آســيا لكــرة القدم بعد فــوزه على 
نهائــي  فــي  العراقــي  المنتخــب 

البطولــة، أعــرب فيها عن أســمى 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
الكبيــر  الرياضــي  اإلنجــاز  بهــذا 
الــذي يعــد ثمــرة مــن ثمــار الدعم 
ســموه  يقدمــه  الــذي  المســتمر 
والتــي  الرياضيــة  للحركــة 
مــن  سلســلة  تحقيــق  عنــه  نتــج 
لكافــة  واإلنجــازات  النجاحــات 
الفــرق الرياضيــة الوطنيــة التــي 
مشــرفة  واجهــة  كانــت  طالمــا 

للوطن في المحافل الوطنية.

ميرزا: فـوز المنتخــب ثمــرة 
دعم سمو ولي العهد

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة 
تهنئــة مــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
المنتخــب  تحقيــق  بمناســبة  المؤيــد؛  أيمــن 
الوطنــي البحرينــي لكــرة القــدم المركز األول 
فــي بطولة غرب آســيا لكرة القــدم، بعد فوزه 
علــى المنتخــب العراقي الشــقيق في المباراة 

النهائية التي أقيمت في جمهورية العراق.
وهذا نص البرقية:

بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
سلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

رئيس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يسرني يا صاحب السمو أن ارفع إلى سموكم 
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة 
تحقيــق المنتخــب الوطني للمركــز األول في 
بطولــة غرب آســيا لكرة القــدم، بعد فوزه في 

المباراة النهائية على المنتخب العراقي. 

لقــد تمكن المنتخــب الوطني من تحقيق هذا 
اإلنجاز اإلقليمي الكبير بفضل رعاية واهتمام 
ســموكم بالقطاع الرياضي، وحرص ســموكم 
علــى منح الرياضة البحرينية مســاحة كبيرة 
ضمــن برنامج عمــل الحكومة الموقــرة، األمر 
الــذي مهــد الطريــق أمــام مكونــات الرياضــة 
ومنتســبيها لتحقيــق إنجازات رائــدة ضمنت 

للبحرين رفع اسمها وعلمها عاليًا. 
إن اإلنجــاز الجديــد لكرة القدم البحرينية هو 

نتــاج لدعم ســموكم، واالســتحقاقات المقبلة 
ستمكن المنتخب من الظهور بصورة متميزة 
تعيشــه  باتــت  الــذي  الكبيــر  التطــور  تؤكــد 

الرياضة البحرينية وكرة القدم. 
الصحــة  موفــور  ســموكم  علــى  هللا  أدام 

والعافية وطول العمر.

  أيمن بن توفيق المؤيد
 وزير شؤون الشباب والرياضة 

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة 
ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  مــن  تهنئــة 
النعيمي بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين 
لكــرة القــدم بالمركــز األول فــي بطولــة غــرب 
آســيا لكــرة القــدم بعــد فــوزه علــى المنتخــب 

العراقي في نهائي البطولة.

وفيما يلي نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي تحقق لمملكة 
البحريــن، بفــوز منتخــب كــرة القــدم ببطولــة 

اتحــاد غــرب آســيا التي أقيمت فــي جمهورية 
أن  ويشــرفني  يســعدني  الشــقيقة،  العــراق 
التهانــي  خالــص  الكريــم  ســموكم  إلــى  أرفــع 
المشــرفة،  النتائــج  هــذه  علــى  والتبريــكات 
مشــيدا بكل االعتزاز بمتابعة سموكم الحثيثة 
ألبطــال المملكة في كافة المجاالت ومن بينها 
المجال الرياضي، وحرصكم حفظكم هللا على 

تشجيعهم إلحراز المراكز المتقدمة.
حفــظ هللا ســموكم الكريــم ذخرا وعــزا للوطن 
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

واالحترام.

 الدكتور ماجد بن علي النعيمي
 وزير التربية والتعليم

المؤيد: إنجاز المنتخب بفضل اهتمام سمو رئيس الوزراء

النعيمي: متابعة حثيثة من سمو رئيس الوزراء ألبطال المملكة

المنامة-بنا

المشيـــــر: اإلنجــــاز التاريخــــي جـــــاء بدعــــم العاهل

المنامة-بنا

تلقــى عاهــل الباد صاحــب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة  
شــؤون  وزيــر  مــن   تهنئــة  برقيــة 
الشــباب والرياضــة أيمــن  المؤيــد ؛ 
بمناســبة تحقيــق المنتخب الوطني 
البحرينــي لكرة القــدم المركز األول 
فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة القدم 
بعــد فــوزه علــى المنتخــب العراقي 
الشــقيق فــي المبــاراة النهائيــة التي 

أقيمت في جمهورية العراق.
 وفيما يلي نص البرقية:

الجالــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

حفظكم هللا ورعاكم
ملك مملكة البحرين المفدى

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الجالــة  صاحــب  يــا  يســرني 
الســامي  مقامكــم  إلــى  أرفــع  أن 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  اســمى 
بمناســبة تحقيــق المنتخب الوطني 
البحرينــي لكرة القــدم للمركز األول 
فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة القدم 
بعــد فــوز المنتخــب الوطنــي علــى 
فــي  الشــقيق  العراقــي  المنتخــب 
المبــاراة النهائية والتــي أقيمت في 

جمهورية العراق.
تحقــق  الــذي  الكبيــر  اإلنجــاز  إن 
لكــرة القــدم البحرينية فــي البطولة 
اإلقليميــة هــو بمثابة تأكيــد واضح 
مــن  الســامي  الملكــي  الدعــم  علــى 
الرياضــي  للقطــاع  جالتكــم  قبــل 
فــي المملكــة وكرة القــدم على وجه 
الخصــوص ، وإن متابعــة جالتكــم 
لمشــاركة أبناء البحرين كانت ســببا 
اللقــب  بهــذا  لتتويجهــم  رئيســيا 
الغالــي الذي ضمــن للبحرين طباعة 

اسمها في سجات األبطال.
إن ما يقدمه جالتكم من دعم كبير 
لكــرة القــدم البحرينيــة منــح العبي 
المنتخب القــوة والعزيمة واإلصرار 
في ســبيل عكس الصورة المشــرفة 
عن مملكة البحرين وشعبها المحب 
رفــع  علــى  والحريــص   ، لوطنــه 
رايتــه عبر تحقيــق االنتصارات في 
مختلف ميادين الرياضة البحرينية 
األمــر الذي ســاهم فــي تحقيق لقب 
بطولــة غرب آســيا لكــرة القدم رغم 

التحديــات الجســام ، والتــي تمكــن 
أبنــاء البحريــن بفضــل مــن هللا ثــم 
بفضــل دعــم جالتكــم مــن تخطيها 
وصــوال إلى رفع كأس البطولة عاليا 
وتأكيد مكانة كرة القدم البحرينية.
إننــا نشــيد فــي هــذا المقــام بالــدور 
الواضــح الــذي لعبه ســيدي صاحب 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  الســمو 
الملــك  جالــة  ممثــل  خليفــة  آل 
لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
فــي  هللا-  حفظــه  والرياضيــة، 
وضــع الرؤيــة الواضحــة والبرنامــج 
الرائــد لتطويــر الرياضــة البحرينيــة 
)اســتجابة(؛ األمــر الــذي ســاهم فــي 
تحقيــق المنتخبات الوطنية للعديد 
االنجــاز  فيهــا  بمــا  االنجــازات  مــن 
يعتبــر  الــذي  القــدم  لكــرة  االخيــر 
الوطنــي  البرنامــج  ثمــار  مــن  ثمــرة 
التطويــر قطــاع الشــباب والرياضــة 
كمــا أننــا نشــيد أيضــا بــدور ســيدي 
بــن  خالــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
-حفظــه هللا- فــي دعــم المنتخبــات 
الوطنية في مسيرة التطور والنماء 
االنجــازات  مــن  سلســلة  وتحقيــق 
البحرينيــة  للرياضــة  المتميــزة 
عبــر تطبيــق اســتراتيجية متميــزة 

للرياضة في المملكة.
نؤكــد لجالتكم أيدكــم هللا ورعاكم 
على المضي قدما في تنفيذ رؤيتكم 
نحــو الرياضة والمضــي قدما تحت 
قيادة ســيدي ســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة - حفظــه هللا - مــن 
اجــل االرتقاء بالرياضة البحرينية ، 
كمــا إننا نعاهــد جالتكم على تنفيذ 
تطلعاتكــم لرياضــة بحرينيــة قويــة 
قــادرة علــى تحقيق اإلنجــازات في 

العصر الذهبي لمملكة البحرين.

علــى  هللا  وأدام  هللا  حفظكــم 
جالتكــم موفــور الصحــة والعافيــة 

وطول العمر.
أيمن بن توفيق المؤيد 

وزير شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: دعم ملكي بارز لكرة القدم

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة 
من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بمناسبة 
فوز المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولة غرب 
آســيا لكــرة القــدم والتــي أقيمت فــي جمهورية 

العراق الشقيقة.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة 

رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته 

التهانــي  بأحــر  لســموكم  نتقــدم  أن  يســرنا 
والتبريــكات بمناســبة فــوز المنتخــب الوطنــي 
لكرة القدم ببطولة غرب آسيا لكرة القدم والتي 

أقيمت في جمهورية العراق الشــقيقة، وأن هذا 
اإلنجاز لهو فخر واعتزاز لمكانة مملكة البحرين 
فــي المحافل الرياضية الدوليــة واإلقليمية كما 
تضــاف هــذه اإلنجــازات التــي حققهــا منتخــب 
كــرة القــدم إلــى إنجــازات مملكــة البحريــن فــي 
المجــال الرياضــي، ســائلين هللا لســموكم دوام 
التوفيــق والنجاح ولمملكــة البحرين المزيد من 

اإلنجــازات فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 

خليفة ملك الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيسة “النواب”
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
برقيــة تهنئــة مــن وزيــر الكهربــاء والمــاء 
عبدالحسين ميرزا، ، بمناسبة فوز منتخب 
مملكــة البحريــن لكرة القــدم بالمركز األول 
فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة القــدم، بعــد 

فــوزه علــى المنتخــب العراقــي فــي نهائــي 
البطولة.

وهذا نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،
يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى 

مقام سموكم، حفظكم هللا ورعاكم/ أسمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة فــوز 
منتخبنــا الوطني لكرة القدم بالمركز األول 
في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه 
علــى منتخــب العــراق فــي نهائــي البطولة، 
إن هــذا اإلنجــاز الرياضي الكبيــر يعد ثمرة 
مــن ثمــار الدعــم المســتمر الــذي تقدمونــه 
للحركــة الرياضية، والذي نتج عنه تحقيق 

سلســلة مــن النجاحــات واإلنجــازات لكافة 
طالمــا  التــي  الوطنيــة  الرياضيــة  الفــرق 
كانــت واجهة مشــرفة للوطن في المحافل 
الدوليــة، كمــا يعتبر هــذا اإلنجــاز الرياضي 
الفريــد مــن نوعــه إنجــازًا جديــدًا يضــاف 
لرصيــد مملكــة البحرين، والذي يســهم في 

رفع اسم المملكة عاليًا بفضل هللا.
ســموكم،  باهتمــام  أشــيد  أن  يفوتنــي  وال 

للكــوادر  ورعاكــم، ودعمكــم  حفظكــم هللا 
ســبيل  فــي  المجــاالت  بكافــة  الوطنيــة 
بــدور  المنجــزات، مشــيدًا  تحقيــق أفضــل 
ســموكم الكبير في تطوير كافة القطاعات 
الشــباب  قطــاع  ســيما  وال  الوطنيــة، 

والرياضة في مملكة البحرين. 
داعيًا العلي القديران يمد ســموكم بموفور 
الصحــة والعافية والســعادة وطــول العمر، 

وأن يحفظ ســموكم ويبقيكم ذخرًا وسندًا 
لمملكة البحرين.

آيــات  أســمى  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
التقدير واالحترام والوالء

المخلص لسموكم 
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

وزير الكهرباء والماء

المنامة - بنا:

النجاحات الرياضية جاءت بدعم سمو رئيس الوزراء
ــة وزيــــــر الــكــهــربــاء ــئ ــن ــه ــى ت ــق ــل ــت ــن ســـلـــمـــان ي ــ ــة ب ــف ــي ــل ــر خ ــ ــي ــ ســـمـــو األم

وزير الديوان الملكي يهنئ ناصر وخالد بن حمد
ــا ــي ــرب آس ــ ــة غـ ــول ــط ــب ــب الـــبـــحـــريـــن ب ــخ ــت ــن ــوز م ــ بــمــنــاســبــة  فـ

بعــث وزيــر الديــوان الملكي الشــيخ خالــد بن أحمد آل خليفة ببرقيــة تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد بن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة فوز منتخب 

البحرين الوطني لكرة القدم في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.

وفيما يلي نص البرقية:
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد بن عيســى 
آل خليفة حفظه هللا ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبعد،
لقــد أســعدني تحقيــق منتخبنــا الوطني 
لكــرة القدم فــوزًا تاريخيــًا وبجدارة في 

بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.
جــاء حصيلــة  المشــرف  الفــوز  هــذا  إن 
أكيــدة للجهــود التــي بذلتموهــا ســموكم 
فــي متابعــة إعــداد وإدارة هــذا الفريــق 
الــذي رفــع اســم مملكــة البحريــن عاليــًا، 

وإننــي أهنئكم مــن أعماقي على تحقيق 
هــذا الحلــم الرياضــي الكبير الــذي طالما 
ســعينا إليه وانتظرناه، فشــكرًا لســموكم 
المجديــن  فريقنــا  ألعضــاء  وشــكرا 
المجتهديــن، نســأل هللا أن تكــون هــذه 
بشارة للنجاحات المميزة في المستقبل.
حفظكــم هللا وبارك في جهودكم البناءة 
البحريــن  الرياضــة فــي مملكــة  لخدمــة 

الغالية.
ودمتم يحفظكم هللا ويرعاكم.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

كمــا بعــث وزير الديــوان الملكــي ببرقية 

تهنئــة إلى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، برقيــة 
تهنئــة من وزيــر الديوان الملكي الشــيخ 
خالــد بن أحمــد آل خليفة؛ بمناســبة فوز 
منتخــب البحريــن الوطنــي فــي بطولــة 

غرب آسيا التاسعة.
وفيما يلي نص البرقية:

سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل 
خليفة حفظه هللا

النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى 
للشباب والرياضة

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
وبعد،

التهنئــة  بخالــص  ســموكم  إلــى  أبعــث   
واالعتــزاز لإلنجــاز المميــز الــذي حققــه 
منتخبنــا الوطني لكــرة القدم في بطولة 
اإلنجــاز  هــذا  إن  التاســعة.  آســيا  غــرب 
الســليم  اإلعــداد  حصيلــة  نتيجــة  جــاء 
بقــدرة  واإليمــان  المتواصــل  والتوجيــه 
شــبابنا علــى تحقيــق أعلــى االنتصارات 

لوطننا العزيز.
نهنئكــم لدوركــم المميز فــي اإلعداد لهذا 
اإلنجاز ونشــكركم ونشــكر أعضاء فريق 

كرة القدم.
بارك هللا في مساعيكم ودمتم يحفظكم 

هللا ويرعاكم.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

المنامة - بنا:

في إطار تفقد الجاهزية العامة وااللتزام بمعدالت االستعداد واألداء األمني، قام 
رئيس األمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن ، صباح أمس، بزيارة إلى اإلدارة 
العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقباله مدير عام اإلدارة العقيد علي محمد 

الحوطي وعدد من الضباط.

العــام  األمــن  رئيــس  اطلــع  الزيــارة،  وخــالل 
علــى معــدالت األداء واالســتجابة الســريعة 
عبــر  البــالغ  تلقــي  مــن  ابتــداء  للبالغــات، 
غرفــة العمليــات، وصــوال إلى مباشــرة البالغ 

وانتهــاء بأداء المهمــات والواجبات المطلوبة 
مــن خــالل معاييــر الدقــة والســرعة واإلنجاز 
فــي إطــار الجهــود المبذولة لحماية الســالمة 
العامــة. كمــا اطلــع رئيــس األمــن العــام علــى 

إيجازين، تضمن األول محور الجاهزية، فيما 
دار اإليجاز الثاني حول عمل اللجنة الوطنية 

لمواجهة الكوارث وإجراءات الطوارئ.
العــام بتوجيهــات  وقــد أشــاد رئيــس األمــن 
وزيــر الداخليــة التــي تتضمــن الوقــوف على 
بمــا  والجاهزيــة،  االســتعداد  مســتويات 
االنســانية  بالمســؤوليات  النهــوض  يضمــن 
النبيلــة التــي يقــوم بهــا الدفاع المدنــي، الفتا 
إلــى االســتمرار فــي زيــادة كفــاءة وقــدرات 
الدفــاع المدنــي وتطويــره مــن خــالل ادخال 
المســتخدمة  واآلليــات  المنظومــات  أحــدث 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي، وااللتزام في 
الوقت ذاتــه بتطبيق الخطط التدريبية وفق 

المعايير الدولية المعمول بها.
وأشــار رئيــس األمــن العــام إلــى زيــادة القوى 
البشــرية والمشــاريع ومراكــز الدفــاع المدني 
فــي المحافظــات كافــة والعمــل علــى تطويــر 
اآلليــات والمعــدات واالســتعانة بآخر تقنيات 

االتصال، منوها إلى أهمية سرعة االستجابة 
والفاعليــة فــي التعامــل مع البالغــات ، فضال 
لتوعيــة  التثقيفيــة  البرامــج  إعــداد  عــن 
المواطنيــن والمقيميــن بكيفيــة الوقايــة مــن 
الحوادث والحرائق والتعامل في حال وقوع 
إجــراءات  علــى  الضــوء  وتســليط   ، الخطــر 
الحمايــة المدنيــة والســالمة العامــة وكل مــا 

يهم أمن وسالمة المواطن والمقيم.
بجهــود  العــام  األمــن  رئيــس  أشــاد  وفيمــا 
عقــد  فــي  المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة 
وتوفيــر  المتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات 
بيئة تدريبية متكاملة، تسهم برفع الجاهزية 
والكفاءة ، أعرب عن تقديره لكافة منتســبي 
اإلدارة العامــة للدفــاع المدني على جهودهم 
المخلصــة وأدائهم المهني المتميز في حماية 
األرواح والممتلــكات فــي ظل التطور وزيادة 
مملكــة  تشــهدها  التــي  الحيويــة  المشــاريع 

البحرين.

فــي ســياق متصــل، أكــد مديــر عــام اإلدارة 
تولــي  اإلدارة  أن  المدنــي  للدفــاع  العامــة 
الحمايــة والســالمة  بالغــا بجوانــب  اهتمامــا 
وخلــق بيئــة محفــزة للنمو والتواصــل الفعال 

مــع الجمهــور مــن خــالل مبــادرات يمكــن لهــا 
التكامــل  لتحقيــق  فاعلــة  شــراكات  إيجــاد 
والهيئــات  القطاعــات  بيــن جميــع  المطلــوب 

واألفراد.

 المنامة-وزارة الداخلية

الحسـن: مستمـرون في زيــادة كفـاءة الدفـاع المدنـي

جانب من زيارة رئيس األمن العام الدارة الدفاع المدني 

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد 
بــن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه 
بالديــوان العــام للوزارة، امــس األمين 
العــام لمجلــس التعاون لــدول الخليج 

العربية عبداللطيف الزياني.
وخــالل اللقاء، رحب وزيــر الخارجية 
بالزيانــي، مشــيدا بالــدور الهــام الــذي 
األمانــة  دور  تطويــر  فــي  بــه  يقــوم 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  العامــة 
الخليــج العربيــة، ومســاعيه الدؤوبــة 
لتعزيــز عالقــات مجلــس التعــاون مــع 
مختلــف الــدول والتجمعات اإلقليمية 
المســتويات  كافــة  علــى  والدوليــة 

وغيرهــا  واالقتصاديــة  السياســية 
مــن المجــاالت بما يســهم فــي المضي 
بمسيرة المجلس آلفاق أرحب، مؤكدا 
ضــرورة اســتمرار التشــاور إزاء كافــة 
القضايــا وتبــادل الــرؤى حيــال األطــر 
واآلليــات التي من شــأنها التغلب على 
التحديــات التي تواجــه دول المنطقة 
والتقــدم  واالســتقرار  األمــن  وتدعــم 
لشــعوبها. مــن جانبــه، أعــرب الزيانــي 
عــن اعتــزازه بلقــاء وزيــر الخارجيــة، 
فــي  البحريــن  مملكــة  بــدور  مشــيدا 
ترسيخ األمن والسالم، متمنيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم والرخاء.

مشاورات بين وزير الخارجية والزياني

تلقــى  ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  األول  النائــب 
الملكــي األميــر ســلمان  صاحــب الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن 
القائــد العام لقوم دفاع البحرين المشــير 
الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة  
بمناســبة تحقيــق منتخبنــا الوطني لكرة 

غــرب  فــي بطولــة  المركــز األول  القــدم 
آســيا لكــرة التــي أقيمــت فــي جمهوريــة 

العراق.
وفيما يلي نصها:

 
األميــر  الملكــي  الســمو  ســيدي صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبعد،،،
 يســرنا أن نعــرب لســموكم عــن تهانينــا 
بمناسبة اإلنجاز التاريخي بفوز منتخبنا 

الوطنــي لكرة القــدم األول ببطولة غرب 
آســيا التي أقيمت بالجمهورية العراقية، 
وأن هــذا اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق لــوال 
فضــل هللا ثم دعــم ومباركة وتوجيهات 
ملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
حفظــه  األعلــى  القائــد  المفــدى  البــالد 
الدائمــة  ســموكم  ومتابعــة  ورعــاه،  هللا 

لتحقيــق اإلنجازات التي من شــأنها رفع 
اســم مملكتنا الغالية في جميع المحافل 

الدولية.
وجــل  عــز  هللا  ندعــو  الختــام،  وفــي 
لســموكم حفظكــم هللا بموفــور الصحــة 
والســعادة وطــول العمــر لتحقيــق مزيًدا 
لوطننــا  والتقــدم  والرفعــة  الرخــاء  مــن 

الغالي وهللا يحفظكم ويرعاكم.
 

ســالمين  الســمو  صاحــب  يــا  ودمتــم 
موفقين،،،

المشير الركن 
خليفة بن أحمد آل خليفة 

القائد العام لقوة دفاع البحرين

ــة الــمــشــيــر ــئ ــن ــه ــى ت ــق ــل ــت ــي الـــعـــهـــد ي ــ ســـمـــو ولـ
ــب ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ــل ــ ــة الــــــــــفــــــــــوز الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــي ل ــ ــ ــب ــ ــ ــاس ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ ب

تلقــى ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الشــباب 
تحقيــق  بمناســبة  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  الوطنــي  المنتخــب 
المركــز األول فــي بطولــة غــرب آســيا لكــرة 

العراقــي  المنتخــب  علــى  فــوزه  بعــد  القــدم 
الشــقيق فــي المبــاراة النهائيــة التــي أقيمــت 

في جمهورية العراق.
وفيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

إلــى  أرفــع  أن  الســمو  صاحــب  يــا  يســرني 
التهانــي والتبريــكات  آيــات  ســموكم أســمى 
بمناســبة تحقيــق المنتخــب الوطنــي للمركــز 
األول فــي بطولة غرب آســيا لكــرة القدم بعد 
فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة علــى المنتخــب 

العراقي.
الرياضــة  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  إن 
القــدم  كــرة  إنجــاز  بينهــا  ومــن  البحرينيــة 
فــي غــرب آســيا تعتبــر ثمرة مــن ثمــار رعاية 
فــي  الرياضــي  بالقطــاع  ســموكم  واهتمــام 
المملكة وحرص سموكم الدؤوب على توفير 
كل مســتلزمات النجاح والتفــوق للرياضيين 

مــن أجــل تمثيــل البحريــن بأبهى صــورة في 
علمهــا  ورفــع  والعالميــة  القاريــة  المحافــل 

الغالي في مختلف المناسبات الرياضية.
اهتمــام  بفضــل  البحريــن  أبنــاء  تمكــن  لقــد 
الرائــد،  اإلنجــاز  هــذا  تحقيــق  مــن  ســموكم 
ونتطلــع إلــى أن يشــكل هــذا اإلنجــاز دافًعــا 
االنتصــارات  تحقيــق  أجــل  مــن  للمنتخــب 

التــي تتوافــق مــع رؤية ســموكم فــي القطاع 
الرياضي في المملكة.

الصحــة  موفــور  ســموكم  علــى  هللا  أدام 
والعافية وطول العمر،،،

أيمن بن توفيق المؤيد
وزير شؤون الشباب و الرياضة

سمــو ولـــي العهــد وفــر مسببــات النجـــاح للرياضييـــن
ــد ــ ــؤي ــ ــم ــ ســــمــــو األمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــــمــــد يـــتـــلـــقـــى تـــهـــنـــئـــة ال



آل عباس بحوار مع “^”: سأوقع قانونا لتمكين العازبات والمطلقات من الحصول على السكن
تعويضات الصيادين

يقول المسؤولون الحكوميون إن  «
قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية 
)الكراف( ساهم في تعافي البيئة 

البحرية وخفض أسعار السمك، 
ولكن في المقابل ما جرى جاء 

بنتيجة تعادلية، إذ جرى حل مشكلة 
والتسبب بوالدة مشكلة أخرى 

بعدم تعويض الصيادين المتضررين، 
لماذا فشلت مساعي اقرار وصرف 

التعويضات للمتضررين؟

إلــى اآلن ال توجــد تقاريــر رســمية موثقــة 
بشــأن تعافــي البيئــة البحريــة وانخفــاض 
أســعار السمك وبال شــك فإن القرار تسبب 
بأزمة اقتصادية لشريحة واسعة من أبناء 
الــذي انعكــس ســلبا علــى  المملكــة، األمــر 

جميع شؤون حياتهم.
 أما بالنســبة للمساعي بشأن اقرار وصرف 
فالمســاعي  للمتضرريــن  التعويضــات 
الحثيثــة مســتمرة علــى قدم وســاق ولكن 

إلى اآلن لم نصل إلى حل.

مراجعة “ألبا”

تراجع ايرادات شركة ألمنيوم البحرين  «
)ألبا( بنتائج الربع األول من العام 

الجاري يقرع الجرس وبخاصة 
مع تشغيل خط الصهر السادس 

بالشركة المملوكة أغلب أسهمها 
لشركة )ممتلكات( الحكومية، ما 

تعليقك؟

المعنيــة  الجهــات  مراجعــة  بصــدد  نحــن 
والمختصيــن لمعرفــة المعلومــات الالزمــة 

عن الموضوع بشكل أوسع.

قرارات جديدة

يشعر مواطنون مدنيون بالقطاع  «
العسكري بالغبن بسبب حرمان 

شمولهم ببرنامج التقاعد االختياري 
بنسخته األولى والثانية، فما 

موقفك من ذلك وتحركاتك في 
سبيل إنصاف هذه الفئة وبخاصة 

أنك كنت موظفا مدنيا بوزارة 
الداخلية؟

برنامــج التقاعــد االختيــاري جــاء لتعزيــز 
االقتصــاد البحرينــي وتنميته ولــو الحظنا 
مــن  أجــزاء  ليشــمل  جــاء  القــرار  فــإن 
آخــر  قــرار  وأتبعــه  الحكوميــة  القطاعــات 

لشمول قطاعات أخرى.
 وأتمنى أن تصدر قرارات جديدة لتشــمل 
كل القطاعــات الحكوميــة التي لم يشــملها 
متاحــة  الفرصــة  لتكــون  اآلن  إلــى  القــرار 

للجميع.

تيسير التبرعات

تعاني الجمعيات الخيرية من بطء  «
تسلمها الرخصة الرسمية لجمع 

المال قد تصل لسنة بما يؤخر 

اطالقها حمالت التبرع للحاالت 
االنسانية العديدة، ما جهودك 

الختصار زمن حصول األسر 
المتعففة على اإلعانة بأسرع وقت 

ممكن؟

الجهــات  مــع  للتواصــل  دائمــة  جهودنــا 
إصــدار  بأمــر  كافــة،  المعنيــة  الحكوميــة 
الرخص الرســمية للجمعيات لتيســير األمر 
والوقــوف علــى كل مــا مــن شــأنه إبطــاء 

إصدار هذه التراخيص.

ركيزة النجاح

التعاون بين السلطتين مفتاح  «
نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما 
تقييمك ألثر توجيهات سمو رئيس 
الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل 

الحكومة وتوطيد التعاون بين 
السلطتين؟

التعاون ركيزة النجاح في كل شؤون 
الحياة؛ لذا فهو أمر مهم العمل به في 

برامج عمل الحكومة والبرلمان.
الوطــن  يأخــذ  بينهمــا  الدائــم  التعــاون 
والتوجيهــات  األمــان  لبــر  والمواطنيــن 
الحكوميــة الدائمــة مــن جاللــة الملك حمد 
الــوزراء  ورئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
سلمان آل خليفة وولي العهد النائب األول 
الــوزراء صاحــب الســمو  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
هــي مصــدر قــوة ونجــاح لمســيرة تعــاون 

دائمة بين جميع السلطات.

العازبات والمطلقات

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية  «
بدور االنعقاد المقبل؟

المــرأة  لخدمــة  بقانــون  بمقتــرح  التقــدم 
البحرينية من فئة العازبات من كبار الســن 
أو المطلقــات بــدون أطفــال ضمن شــروط 
كافــة  مــن  لالســتفادة  محــددة  ومعاييــر 

الخدمات التي تقدمها الدولة.

هــذه الفئــة من النســاء، ال يحق لهن التقدم 
المعونــات  طلــب  أو  إســكاني،  بطلــب 
المعيشــية التي ينتفع بهــا بقية المواطنين 

والمواطنات.

تشديد الرقابة

يتحرك نواب لتقنين استخدام  «
حسابات التواصل االجتماعي، فما 

هي االقتراحات التي تراها مناسبة 
بحيث تتصدى لفوضى “السوشيل 
ميديا” وال تمس حق حرية الرأي 

والتعبير المصان دستوريا؟

مكفولــة  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  أن  أجــد 
بالدســتور في المجــاالت كافة من صحافة 
و”سوشــيل ميديــا”، ولكــن أنــا مــع تشــديد 
الرقابة ضد الحسابات ذات الطابع والهيئة 
الوهميــة والتــي يكون همها الســعي إلثارة 
المشــاكل والفتنــة بيــن النــاس أو لخداع و 

تضليل الناس بمختلف األمور.

مدخل أبو العيش

ما موقف الجهات األمنية من  «
مطالبتك بفتح المدخل الرئيسي 

لمنطقة أبو العيش بجزيرة سترة، 
الذي يصل المنطقة بالمركز 
الصحي والنادي االجتماعي 
للوالدين والمركز االجتماعي؟

المواقــف مبشــرة بالخيــر، والتعــاون الــذي 
وجدناه من الجهات المختصة كافة رائع.

تعقيدات بروتوكولية

ما تقييمك ألداء مجلس أمانة  «
العاصمة وخدمته ألبناء دائرتك؟ 

بجهــود  يعمــل  العاصمــة  أمانــة  مجلــس 
خدمــة  شــأنه  مــن  مــا  لــكل  عليهــا  ُيشــكر 
أبنــاء العاصمــة، وإن كانــت األمــور تســير 
بوتيــرة أبطء مــن التوقعات لما لألمور من 
تعقيــدات بروتوكوليــة ولكــن هــذا البــطء 
في تســيير األمور من وجهة نظرنا يشــمل 
العديد من الجهات، حتى المجلس النيابي.

ضغوط كبيرة

أعلنت وزيرة الصحة عن تقليص  «
مواعيد انتظار فحص تخطيط القلب 

إلى صفر، وتقليص االنتظار لعيادات 
تفوق مواعيدها 3 أشهر، فلماذا 

االستمرار في الطعن بجهود 
التطوير بالوزارة وبخاصة أنك من 

الذين وافقوا على استجواب 
الوزيرة؟

مــن  العديــد  مــن  تعانــي  الصحــة  وزارة 
لكافــة  والجليــة  الواضحــة  النواقــص 
الكــوادر  نقــص  ضمنهــا  مــن  المجتمــع، 
مستشــفى  علــى  الكبيــرة  والضغــوط 
الســلمانية الطبي، وتأخــر المواعيد للعديد 
نقــص  مــن  تعانــي  التــي  العيــادات  مــن 
الــذي  األمــر  ســنة،  لغايــة  االستشــاريين 
يســتدعي زيادة أعداد التوظيف خصوصا 
من الكوادر البحرينية، لتحســين الخدمات 

أكثر على كافة األصعدة.
مــن  الســابقة  الفتــرة  خــالل  لمســنا  وقــد   
الوزيــرة  رأســها  وعلــى  الصحــة  وزارة 
فائقــة الصالــح في ســعي حثيث ومســتمر 
للرفــع مــن الخدمــات الصحية ولكــن تبقى  
الــوزارة بحاجة للمزيد مــن الجهد لالرتقاء 

بالمستوى الصحي للمستوى المطلوب.

االنسحاب من الكتلة

لماذا انسحبت من كتلة البحرين  «
النيابية؟ أال ترى أنها مؤلفة من 

خليط غير متجانس منذ انطالقتها 
األولى؟ 

االنسحاب ليس بسبب خالفات مع الكتلة، 
وإنمــا للتوّجــه إلــى العمــل المســتقل الــذي 
يتيــح حريــة أكبــر للنائب فــي التعاطي مع 

مختلف الملفات.
أعضــاء  مــع  جّيــدة  بعالقــات  أحتفــظ  أنــا 
الكتلــة، لكننــي وجــدُت أّن عطائــي خــارج 
العمــل  خــالل  مــن  أكبــر  ســيكون  الكتلــة 
المســتقل، األمر الذي يجعــل خيار التعاون 
بقيــة  ومــع  الكتلــة  مــع  ومتاحــا  مفتوحــا 
أعضــاء النــواب علــى حــد ســواء فأعضــاء 
الكتلــة وبقيــة أعضــاء المجلــس هــم إخوة 
وأصحــاب, وســعينا دائم لكل ما من شــأنه 

خدمة البالد والمواطنين.

رئيس الفريق السياسي راشد الغائب، رئيس التحرير مؤنس المردي، والنائب عمار آل عباس

حوار

ال تقارير رسمية 
عن تعافي البحر 

وخفض أسعار 
السمك بعد حظر 

“الكراف”

مراجعة المعنيين 
لمعرفة 

المعلومات عن 
تراجع إيرادات 

“ألبا”

لشمول التقاعد 
االختياري كل 

القطاعات وبينها 
المدنيون بالقطاع 

العسكري

قال النائب عمار آل عباس لـ “البالد” إنه ال توجد تقارير رسمية موثقة بشأن تعافي البيئة البحرية وانخفاض أسعار السمك من 
بعد تطبيق قرار حظر الصيد بشباك الجر القاعية )الكراف(.

وأضــاف بحــوار مــع الصحيفــة: مســاعي إقرار وصــرف التعويضات حثيثة ومســتمرة على قدم وســاق ولكن إلــى اآلن لم نصل 
إلى حل.

وعــن خطتــه التشــريعية بــدور االنعقــاد المقبــل، ذكــر آل عبــاس أنــه ســيوقع اقتراحا بقانــون لخدمة المــرأة البحرينيــة من فئة 
العازبات من كبار السن أو المطلقات دون أطفال لتمكينهم من الحصول على خدمة اسكانية ألن القانون النافذ حاليا يحرمهم 

من ذلك.
وأضاف: هذه الفئة من النســاء ال يحق لهن التقدم بطلب إســكاني أو طلب المعونات المعيشــية التي ينتفع بها بقية المواطنين 

والمواطنات. وفيما يأتي نص الحوار:

راشد الغائب | تصوير راشد الغائب

مساعي صرف تعويضات الصيادين حثيثة ولم نصل إلى حل
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ــحــريــن بــســبــب خـــالفـــات وإنـــمـــا ألعــمــل مستقال ــب لـــم أنــســحــب مـــن كــتــلــة ال

توجيهــات القيــادة مصــدر قــوة 
ونــجــاح لجــمــيــع الســلــطــات

مع تشديد الرقابة ضد الحسابات 
الوهمية المثيرة للفتنة والمخادعة

تواصل مع الجهات لتيسير إصدار 
تراخيص جمع التبرعات الخيرية

يجب زيادة توظيف الكوادر البحرينية 
لتحسين الخدمات الصحية
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“ثانوية النور” تدعم الصم والكفيفات أكاديميا وشخصيا
ــازة وجــيــدة ــدروس مــمــت ــ ــاع الـ ــ ــة أرب ــاث ــن ث ــر م ــث ــودة: أك ــجـ تــقــريــر الـ

حافظــت مدرســة النــور الثانويــة للبنــات الواقعة في مدينة عيســى بمحافظــة العاصمة تقديرها الجيد حســب إدارة 
مراجعة أداء المدارس الحكومية بهيئة جودة التعليم واســتقرت المدرســة على هذا التقدير خالل الدورات الثالث 

من 2011 حتى 2019.

وأوصــى التقريــر باالســتمرار في تطبيق الممارســات المتميزة 
العمــل  مجــاالت  جميــع  فــي  الرائــدة  المشــروعات  وتنفيــذ 
المدرســي.كما أوصــى بتعميــم الممارســات الممتــازة والجيدة، 
في قسمي: العلوم، والمواد التجارية على األقسام األكاديمية؛ 
ا، بالتركز  لالرتقاء بمستوى إنجاز الطالبات نحو التمّيز أكاديميًّ
بدرجــة أكبــر علــى رفــع مســتويات الطالبــات فــي الرياضيات، 
الكتابيــة  المهــارات  الطالبــات  إكســاب  و  اإلنجليزيــة  واللغــة 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة و مســاندة الطالبــات ذوات التحصيــل 

المنخفض.
كما أوصى بسد نقص الموارد البشرية المتمثل في  المعلمتين 

األوليين بمادتي اللغة العربية، والتربية اإلسالمية.

الدروس الممتازة

وتحــت محــور الفاعليــة العامــة للمدرســة الــذي حصلــت فيــه 
المدرسة على تقدير جيد جاءت مبررات الحكم لدقة عمليات 
التقييــم الذاتي الشــاملة لمجاالت العمل المدرســي، وترجمتها 
فــي اإلجــراءات الخاصــة بالخطــة اإلســتراتيجية ومتابعتهــا 

وفق آليات واضحة.
وأشــار التقريــر إلــى توظيــف المعلمــات اســتراتيجيات تعليــم 
وتعّلــم فاعلــة، وأســاليب تقويــم تلبــي االحتياجــات التعليمية 
للطالبــات بدرجــة كبيــرة، وتتحــدى قدراتهــن المختلفــة فــي 
الــدروس الممتــازة والجيــدة التــي مثلت أكثر مــن ثالثة أرباع 

الدروس، كما في معظم دروس المواد التجارية والعلوم.
ولفــت إلــى التفــاوت في إكســاب الطالبــات المهــارات الكتابية 
فــي بعــض دروس اللغــة اإلنجليزيــة، وفــي مســاندة الطالبــات 
ذوات التحصيــل المنخفض.فضــال عــن ارتفــاع نســب اإلتقــان 
فــي معظــم المســاقات، وتوافقها مــع مســتويات الطالبات في 
معظــم الــدروس، بخــالف تفــاوت نســب اإلتقان في مســاقات 

اللغة اإلنجليزية وانخفاضها في أغلب مساقات الرياضيات.
وأشــار إلــى مشــاركة الطالبات فــي الحياة المدرســية بحماس 
كبيــر، وثقــة عاليــة بالنفــس، وقــدرة واضحــة علــى التنافــس، 

وقيادة المواقف المختلفة.

رعاية ذوات االعاقة

وواضــح التقريــر أبرز الجوانب اإليجابية وهي :-وعي القيادة 
وترجمتهــا  المدرســي  بالواقــع  والشــامل  الدقيــق  المدرســية 
والتخطيــط  التقييــم  عمليــات  منظومــة  خــالل  مــن  لرؤيتهــا 

والمتابعة المحكمة.
علــى  الكبيــرة  ن  وقدرتــه  بأنفســهن  العاليــة  الطالبــات  -ثقــة 

التنافس وقيادة المواقف المختلفة في الحياة المدرسية.
قــدرات  وتحــدي  فاعلــة  تعليميــة  إســتراتيجيات  توظيــف   -

الطالبات في معظم الدروس.
-دعــم الطالبــات أكاديميــا وشــخصيا عبــر تنفيــذ المشــروعات 

والبرامج المتنوعة والمتميزة.

-الرعايــة الفائقــة للطالبــات ذوات اإلعاقــة، خاصــة الطالبــات 
الصم، والكفيفات، ودمجه في الحياة المدرسية.

نقص الكوادر

حصلت المدرسة على تقدير ممتاز تحت محور قدرة المدرسة 
االســتيعابّية علــى التحســن وجــاءت مبــررات الحكــم لوعــي 
القيــادة المدرســية بواقعهــا وبنائهــا منظومــة عمــل متكاملــة، 
الشــامل،  الدقيــق  والتخطيــط  الذاتــي  التقييــم  علــى  ترتكــز 
وتفعيــل مجتمعــات التعلــم ؛ لرفــع الكفــاءة المهنيــة للمعلمات؛ 
ممــا ســاهم فــي االرتقــاء بمجــال التعليــم والتعلــم والتقويــم 
مــن المســتوى الجيــد إلــى المســتوى الممتاز، مــع حفاظها على 

مستوى األداء العام للمدرسة بالمستوى الجيد.
الحفــاظ  علــى  المدرســية  القيــادة  قــدرة  إلــى  التقريــر  وبيــن 
علــى المســتويات المتميــزة فــي مجــاالت التطــور الشــخصي 
االحتياجــات  وتلبيــة  والتمكيــن  االجتماعيــة  والمســئولية 
تنــوع  خــالل  مــن  والحوكمــة،  واإلدارة  والقيــادة  الخاصــة 
اإلبــداع،  مراكــز  فــي  خاصــة  وتميزهــا،  الالصفيــة  األنشــطة 

والبرامج المساندة المقدمة لجميع لطالبات.
اســتمارة  فــي  لواقعهــا  المدرســة  تقييــم  تطابــق  إلــى  ولفــت 
التقييــم الذاتــي، مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة 
فــي جميــع المجــاالت، فضــال عــن قــدرة المدرســة العالية على 
مواجهة تحدي نقص المعلمتين األوليين لقسمي اللغة العربية 
ثــان  والتربيــة اإلســالمية، وذلــك بإعدادهــا وتدريبهــا لصــف 
مــن القيــادة الوســطى، أصبــح ذا كفــاءة في نشــر الممارســات 

المتميزة بين األقسام األكاديمية.

مهارات التفكير العليا

كمــا حققت المدرســة تقديــر ممتاز في محــور التعليم والتعلم 
والتقويــم وكانــت مبــررات الحكــم لتحــدى المعلمــات قــدرات 
الطالبات بدرجة كبيرة في المواقف التعليمية، بطرح األســئلة 
المفتوحــة، وتنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لديهــن ، كمهــارات 
إيجاد البدائل والمقترحات لحل المشكالت في علوم البيئة،أو 
لتجريب العملي، وتفسير الظواهر العلمية في العلوم، وتحليل 
تصنيــف  علــى  العربية،عــالوة  اللغــة  فــي  األدبيــة  النصــوص 
العمليــات البنكيــة فــي المــواد التجاريــة، واســتنتاج العالقــات 

والقوانين في الرياضيات.
وبين التقرير أن المعلمات توظفن استراتيجيات تعليم وتعلم 
بالمــادة  إلمامهــن  عكســت  والفاعليــة،  التنــوع  شائقة،ســمتها 
الموجــه  االســتقصاء  باســتراتيجيات  ومحتواهــا،  العلميــة 
وقبعــات التفكيــر الســت ولعــب األدوار،وأســلوب “فكــر، زاوج، 
شارك”، والتعلم التعاوني المنّظم وكانت فيها الطالبات محورا 
للعملية التعليمية وساهمت في إكسابهن المعارف،والمفاهيم، 
والمهــارات فــي الــدروس الممتــازة والجيدة التي شــكلت أكثر 

من ثالثة أرباع الدروس.

وبيــن التقريــر أن المعلمــات تدرســن الــدروس بصــورة منظمة 
التعليميــة،  للمواقــف  الفاعــل  التخطيــط  بــرز فيهــا  ومنتجــة، 
والتسلســل المنطقــي فــي عــرض الــدرس، وضمــان مشــاركة 
الطالبــات فــي أنشــطة التعّلــم، وتحفيزهــن بأســاليب متنوعة، 
كمنحهــن كوبونــات الدوالرات وتفعيل ســباق التحدي، إضافة 
إلى حرصه ن على استثمار وقت التعّلم في تحقيق األهداف، 
بتقديــم اإلرشــادات الواضحــة، وتوظيف الربــط المنطقي بين 
المواد، كربط النص األدبي في اللغة العربية بآداب المائدة في 

التربية اإلسالمية.

مراعاة التمايز

ترعــى المعلمــات التمايــز فــي أنشــطة التعّلم ذات المســتويات 
حيــث  والجيــدة،  الممتــازة  الــدروس  فــي  المختلفــة، خاصــًة 
تحــرص المعلمــات علــى تنــوع األنشــطة التقويميــة، والمهــام 
قــدرات  مــع  تتناســب  والتــي  التعّلــم،  لمجموعــات  المختلفــة 
الطالبــات وفــق الــذكاءات المتعــددة وأنمــاط التعّلــم، كمــا فــي 

دروس المواد التجارية، والعلوم، واللغة العربية.
كمــا حصلــت المدرســة علــى قديــر ممتاز فــي محــور التمكين، 
أن  إلــى  التقريــر  أشــار  حيــث  الخاصــة  االحتياجــات  وتلبيــة 
للطالبات،بتقديــم  الشــخصية  االحتياجــات  تلبــي  المدرســة 
الطالبــات  وتحظــى  المدرســي،  كالــزي  الماديــة،  المســاعدات 
برعاية متميزة عندما تكون لديهن مشــكالت، خالل الحصص 
اإلرشــادية، وبدراســة الحــاالت الخاصة،ومتابعتهــا وعالجهــا 
للســلوك  المعــززة  الوقائيــة  المشــروعات  كاالنطواء،وتنفيــذ 

اإليجابي، مثل”بقيمي ارتقي” و”قيمنا همم.
الالصفيــة  األنشــطة  أن  التقريــر  وبيــن  الالصفيــة  األنشــطة 
خبــرات  لتعزيــز  هادفــة؛  كثيــرة  فرصــا  تتيــح  المتنوعــة 
بمشــاركتهن  المختلفــة،  ومواهبهــن  واهتماماتهــن  الطالبــات 
فــي البرامــج المدرســية المتعــددة مثــل تكنولوجيــا اإلبــداع 
و”مجلتي”و”خياطة”و”العروض الرياضية” إضافة إلى أنشــطة 
الفســحة كمعــرض الموهوبــات وتنظيــم المســابقات الثقافيــة 

كمســابقة “لغتــي هويتــي” فضــاًل عــن تنفيــذ 
لتهيئــة  المدرســية؛  والبرامــج  الفعاليــات 
التوظيــف  مــن  التاليــة  للمرحلــة  الطالبــات 
والتعليــم، مثــل “ملتقــى الخميس”و”معرض 
تدعــم  المدرســة  أن  وذكــر  الجامعــات. 
الطالبــات ذوات اإلعاقة بفاعلية،حيث توفر 
االحتياجات الالزمة لهن، كالنظارات الطبية، 
ذوات  للطالبــات  الكلمــات،  تكبيــر  وجهــاز 
اإلعاقــة البصريــة، وتتواصل مع اختصاصي 
لغــة برايــل لدعــم الطالبــات الكفيفــات. كمــا 
تهيئ البيئة التعليمية لهن وتســاند الطالبات 
ا بدعم معلمتي لغة  ا وشــخصيًّ الصم أكاديميًّ
اإلشــارة فــي الدروس،وتعزيــز مشــاركته ن 
فــي األنشــطة، مثل: معرض “أنــا وموهبتي”، 
لغــة  المدرســة  تعليــم طالبــات  إلــى  إضافــة 
اإلشــارة في مركز اإلبداع “تعّلم لغتي”، وفي 

ركن التربية الخاصة في الفسحة.

“التربية” تفتح التسجيل لمواليد سبتمبر 2013
ــس ــ ــ ــط ــ ــ ــس ــ ــ أغ  20 مــــــــــــن  مــــــــــــن  بــــــــــــــــــــدءا 

صرحت  مديرة إدارة التعليم االبتدائي بوزارة التربية والتعليم فاطمة البوعينين، 
أن الــوزارة قــد فتحــت بــاب التســجيل المبدئــي لمواليــد شــهر ســبتمبر 2013م في 
المــدارس الحكومية للعام الدراســي 2019/2020م، وذلــك بعد االنتهاء من تثبيت 
تسجيل األطفال الذين أتموا ست سنوات في 31 أغسطس 2019م، وفقًا لما جاء 

في المادة رقم )6( من القانون رقم )27( لسنة 2005م بشأن التعليم.

وأوضحت البوعينين أن عملية تسجيل 
مواليد شــهر ســبتمبر 2013م ســتتم في 
للبنــات  االبتدائيــة  الخنســاء  مدرســة 
الثامنــة  الســاعة  مــن  عيســى،  بمدينــة 
الواحــدة ظهــرًا،  الســاعة  صباحــًا حتــى 

وذلك وفقًا للترتيب اآلتي:
الثالثــاء  يــوم  ســبتمبر(   1-10( مواليــد 

الموافق 20 أغسطس الجاري.

مواليــد )20-11 ســبتمبر( يــوم األربعــاء 
الموافق 21 أغسطس الجاري.

مواليــد )30-21 ســبتمبر( يــوم الخميــس 
الموافق 22 أغسطس الجاري.  

وتتطلــب عمليــة تســجيل المســتجدين 
من مواليد شــهر ســبتمبر 2013م حضور 
الطفل شــخصيًا مع ولــي أمره أو متولي 
األمر، مصطحبين معهم الوثائق التالية: 

البطاقــة الذكية األصليــة للطفل وبطاقة 
ولي أمره األصلية.

مستخرج بيانات البطاقة الذكية.
شهادة الميالد األصلية للطفل.

جواز الســفر األصلي للطفل وجواز ســفر 
ولي أمره األصلي.

الجديــر بالذكــر أنــه ســوف يتــم توزيــع 
األطفال على المدارس وفقًا لمجمعاتهم 
فــي  المتوافــرة  والشــواغر  الســكنية 
المدارس، وفي حال عدم حصول الطفل 
علــى مقعــد بالمدرســة التابعــة لمجمعــه 
الســكني، فــإن الوزارة ســتطرح بدائل له 
فــي المدارس األخرى التــي تتوافر فيها 
شــواغر، حرصًا على اســتيعاب أكبر عدد 
منهــم دون التســبب فــي تجــاوز الكثافة 

الصفية المناسبة قدر اإلمكان.

فاطمة البوعينين
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تيار

“دع روحك تجذبك بصمت إلى ما تحبه، فإنها لن تضلك أبدا”.

جالل الدين الرومي

Û  لــم توفــق اإلدارة العامــة للمــرور، ببــث خبــر، عــن وفــاة ســيدة
خمسينية، قرب مدخل اإلدارة، بعد اجتيازها امتحان السياقة.

Û  مــا مغــزى ورســالة هــذا الخبــر الحزيــن؟ وهــل تلبســت اإلدارة
العامــة للمــرور دور مغرد العواجل اإلخبارية، المرشــحة للنشــر، 

بالصفحات األخيرة، بالجرائد العربية؟.
Û  بعد ســاعات، من بث التغريدة، تبين أن الســيدة المرحومة من

عائلــة ســعودية، فهل بهــذا الخبر تنعى اإلدارة ســيدة خليجية، 
وفدت للمنامة، معززة ومكرمة، ثم وافتها المنية.

Û  .عّكــرت التغريــدة انتشــار فيديو جديد عن الدوريات النســائية
وغلب الحزن الفرح. والسبب عدم وضوح سياسة التواصل مع 
الــرأي العــام. جاء خبر الدوريــات ليعطي ضوءا عن حيز جديد 

تقتحمه نساء البحرين، وتحرره من هيمنة ذكورية.
Û  أعــادت التغريــدة الســيئة الذكــر انتقــاص دور المــرأة مــن عــدة

أوجــه. أبرزهــا مســاهمتها بتكريــس صــورة نمطية ســائدة، عن 
وتورطهــا  الســيارة،  وقيــادة  المــرأة  بيــن  المتنافــرة،  العالقــة 

بحوادث أو رسوبها المتكرر باالمتحانات.
Û  ال أعرف الســيدة المرحومة أو أســرتها الكريمة، ولكن ســاءتني

تغريــدة اإلدارة العامــة للمــرور، والتــي يتعيــن حذفهــا وإعــادة 
النظر بمحتواها، فيما لو تكررت أخبار مؤسفة مماثلة.

Û  إال إذا قرر “تويتر المرور” أن يتحول لحســاب عواجل أخبار ...
الســاخرة بحــرم  القصــص  بــدأ فليســتمر، ألن  غريبــة، ومثلمــا 

اإلدارة ال تنتهي!.

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفســاد واألمــن االقتصادي واإللكتروني 
بــأن أعمــال المتابعــة لمــا يتــم تداولــه عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، أســفرت 
عــن رصــد بعــض المواقــع اإلعالنيــة، التي تدار من خــارج البحرين وتقــدم دعوات 
بأســاليب معينــة مــن أجــل الثــراء الســريع، وتقــوم باســتخدام أســماء وشــعارات 
لمواقــع معروفــة وموثوقــة بغــرض تــداول واســتثمار األمــوال في مجال األســهم 
والعمــالت النقديــة، بهــدف اســتغالل مســتخدمي تلــك المواقــع وإيهامهــم بعوائد 

سريعة ومجزية.

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وأهــاب 
االقتصــادي  واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
واإللكترونــي بكافــة مســتخدمي مواقع 
التواصــل االجتماعي ، عــدم التعامل مع 
أي مــن تلــك المواقــع المشــبوهة، داعيــًا 

المواطنيــن والمقيميــن لإلبــالغ عــن أي 
شــكوى أو استفســار أو مالحظــة علــى 
الخــط الســاخن لإلدارة العامــة لمكافحة 
الفســاد واألمن االقتصــادي وااللكتروني 

992 على مدار الساعة.

تحذير من التعامل مع مواقع توهم 
مستخدميها بعوائد سريعة

تتقدم

 اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

 غازي عبداهلل علي 

الموظف في )الشركة(

في وفاة المغفول له بإذن اهلل تعالى

والـــدته
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 

فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قــام وكيل الوزارة لشــؤون األشــغال بوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  االشــغال 
“تاســعة  الخيــاط وممثــل  أحمــد  العمرانــي 
العاصمــة” النائــب عمــار حســين آل عبــاس 
بجولــة ميدانيــة في عدد مــن مناطق العكر 
الشــرقي والمعاميــر بحضــور رئيــس لجنــة 
أمانــة  مجلــس  فــي  والمرافــق  الخدمــات 
العاصمة محمد آل عباس، وحضور عدد من 
المختصيــن فــي قطاعــي الطــرق والصــرف 

الصحي ووحدة التنسيق بالوزارة.
الــوزارة  أشــار وكيــل  الجولــة  بدايــة  وفــي 
لشــؤون االشغال إلى أن مثل هذه الزيارات 
االشــغال  وزيــر  توجيهــات  ضمــن  تأتــي 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
المواطنيــن  طلبــات  متابعــة  بضــرورة 
البلديــة  المجالــس  أعضــاء  ومقترحــات 
يخــدم  بمــا  المملكــة  محافظــات  بمختلــف 

المصلحة العامة.

وقــد تــم االطــالع ميدانيــًا علــى عــدد مــن 
الطلبــات الخاصــة بقريــة العكر مــن ضمنها: 
 624 مجمــع  فــي  الرمليــة  الطــرق  رصــف 
والطــرق القريبة منــه )2440,2434,2428(، 
حــل مشــكلة المصــرف علــى الســاحل فــي 
طريق 2433، ردم الســاحل المحاذي لشارع 
26 بمجمــع 626 فــي العكــر، رصــف الشــارع 
ومنطقــة  الغربــي  العكــر  بيــن  يصــل  الــذي 
تتســبب  الشــاحنات  أن  حيــث  النويــدرات 
بإزعــاج األهالــي بعملها طوال اليوم، كما أن 

تلــك الشــاحنات تتســبب أيضــًا فــي إتــالف 
الطــرق والشــوارع، فتح شــارع يربط العكر 
الغربي ومنطقة ســند حيث أن هذا الشــارع 
غربــًا  البتروكيماويــات  نــادي  مــن  ســيبدأ 
باتجاه إشــارة سند )شارع االستقالل(، فتح 
للعكــر الشــرقي )مدخــل  المدخــل الشــرقي 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة(، وضــع عالمــات 
مروريــة لمنــع دخول الشــاحنات إلى القرية 
بالتنســيق  الشــأن  بهــذا  الرقابــة  وتكثيــف 
مــع اإلدارة العامــة للمــرور، رصــف الطريــق 

 ،626 بمجمــع   2610 إلــى طريــق  الموصــل 
رصــف عــدد مــن الممــرات التــي تصــل بيــن 
طــرق  رصــف   ،25 وشــارع   2617 طريــق 
مشــكلة  حــل   ،624 بمجمــع   2412  2407-
تجمــع ميــاه األمطار على شــارع 24، رصف 
طريــق 2440 بمجمع 624، تســوية عدد من 
الحفــر علــى شــارع رقــم 23، رصــف طريــق 
2365 والطــرق الفرعيــة )2362,2367( فــي 

مجمع 623.
بعدهــا قام الخياط بتفقــد احتياجات قرية 
المعاميــر حيــث ناقــش مــع آل عبــاس عددًا 
مــن المواضيــع مــن بينهــا إيجــاد آليــة لمنــع 
الشــاحنات من اســتخدام الشــارع الرئيسي 
للقريــة نظــرًا لخطورته البالغــة على قاطني 
المنطقــة، تطويــر الشــارع الرئيســي المؤدي 
إلى مدخل القرية، تنظيف مصارف األمطار 
فــي المنطقة ومنها المصــارف الواقعة على 

مدخل القرية.

ــة ــي ــل ــرم ــرق ال ــ ــط ــ ــاء مـــرتـــفـــعـــات ورصــــــف ال ــ ــش ــ أبــــرزهــــا إن

وكيل األشغال يبحث احتياجات قريتي العكر والمعامير

ليلى مال اهلل



أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراًرا جديًدا، بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء، 
بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك في إطار التدرج المرحلي لتطبيق هذا 

النظام على جميع المحاكم المدنية.

وجــاء في القرار رقم )82( لســنة 2019، 
المدنيــة  الدعــوى  إدارة  مكتــب  أن 
والتجاريــة يتولــى إدارة الدعــاوى التي 
التجاريــة  الدوائــر  بنظرهــا  تختــص 
وتشــمل  المدنيــة،  الكبــرى  بالمحاكــم 
مــن  طرفيهــا  يكــون  التــي  الدعــاوى 
طرفيهــا  أحــد  أو  التجاريــة،  الشــركات 
مــن الشــركات األجنبيــة، أو يكــون أحــد 
طرفيهــا شــركة تأميــن أو بنــك تجــاري 
أو  أو شــركة ماليــة  أو مؤسســة ماليــة 

مصرفيــة مرخــص لهــا بموجــب أحــكام 
القانــون، عــدا الدعــاوى التــي ُترفــع مــن 
المضرور وفقًا ألحكام المرســوم بقانون 
رقــم )3( لســنة 1987 فــي شــأن التأمين 
اإلجباري عن المسئولية المدنية الناشئة 

عن حوادث المركبات.
كذلــك الدعــاوى المتعلقة بحــل وتصفية 
الشــركات التجاريــة، والعقــود التجاريــة 
بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد 
البضائــع، واألســهم والســندات وغيرهــا 

مــن األوراق المالية، واألوراق التجارية، 
والعالمات والوكاالت التجارية وحقوق 
الملكية الفكرية، والتحكيم أو الوســاطة 
النقــل  وعقــود  التجاريــة،  العقــود  فــي 
والمنازعــات البحريــة والجويــة، وكذلك 
المتعلقــة بتعثــر أو توقف مشــروع البيع 
قانــون  ألحــكام  طبقــًا  الخريطــة  علــى 
تنظيم القطاع العقــاري الصادر بالقانون 
رقــم )27( لســنة 2017، وذلــك مــع عــدم 
االخــالل باالختصاص المقــرر قانونًا ألي 

مــن المحاكــم أو اللجــان والهيئــات ذات 
االختصاص القضائي.

ووفقــًا لنظــام إدارة الدعــوى فإن مكتب 

والتجاريــة  المدنيــة  الدعــوى  إدارة 
وتهيئتهــا  الدعــوى  بتحضيــر  يختــص 
مــدد  خــالل  المحاكــم  أمــام  للمرافعــة 
إدارة  مــدد  تتجــاوز  أال  علــى  محــددة، 
أشــهر،  أربعــة  مجموعهــا  فــي  الدعــوى 
حيــث تضمنــت الئحــة إجــراءات إدارة 
الدعــوى وجــوب أن ال تزيــد مــدة إدارة 
الدعــوى علــى شــهرين مــن تاريــخ قيــد 
الئحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من 
رئيس المكتب بناًء على اتفاق الخصوم 
أو طلــب مســبب مــن مديــر الدعــوى مد 
هذه المدة بما ال يجاوز شهرين آخرين.

وكانــت األمانــة العامــة للمجلــس األعلى 
أن  ســابق  وقــت  فــي  أعلنــت  للقضــاء 
إحصــاءات عمــل مكتــب إدارة الدعــوى 

نتائــج  أظهــرت  والتجاريــة  المدنيــة 
عمــر  تقليــص  مؤشــر  فــي  إيجابيــة 
الدعــاوى، وذلك منــذ بدء تطبيق النظام 
الجديــد فــي المرحلــة األولــى مــع بداية 
العــام القضائــي الماضــي علــى الدعــاوى 
التجاريــة التــي تدخــل فــي اختصــاص 
التجاريــة،  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة 
 2018 ســبتمبر  )مــن  ُســّجلت  والتــي 
ولغايــة مايو 2019(، إذ أظهرت البيانات 
إلدارة  الزمنــي  الوقــت  أن  اإلحصائيــة 
بالمكتــب  قيدهــا  بدايــة  منــذ  الدعــوى 
وحتى انتهاء إجراءات إدارتها وإحالتها 
للمحكمــة بلغت النســبة األكبــر منها نحو 
شــهر إلى شــهرين وذلك بنســبة 97.6% 

من الدعاوى، منها %70 شهر فأقل.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تطبيق “إدارة الدعوى” على جميع المحاكم الكبرى التجارية
ــة “األعـــــلـــــى لــلــقــضــاء” ــ ــق ــ ــواف ــ ــد م ــعـ ــدر الـــــقـــــرار بـ ــ ــص ــ وزيـــــــر الــــعــــدل ي

سنة لموقوف تلفظ عنصريا على شرطي وضرب آخر
الــــمــــحــــكــــمــــة أخــــــــذتــــــــه بــــقــــســــط مــــــــن الــــــرأفــــــة

أيــدت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية األولى معاقبة موقوف فــي الحوض الجاف، بالحبس 
سنة واحدة بعدما أخذته بقسط من الرأفة؛ إلدانته باالعتداء بالضرب واإلهانة على شرطيين 

بإدارة اإلصالح والتأهيل فضال عن تعمده إهانة أحدهما بألفاظ عنصرية.

وقالــت محكمــة أول درجــة في أســباب حكمها 
المــدان،  ظــروف  اعتبارهــا  فــي  وضعــت  إنهــا 
فتأخــذه بقســط مــن الرأفــة بمــا تخولهــا المــادة 

)72( من قانون العقوبات.
وذكــرت أن الواقعــة تتحصل في أن المســتأنف 
وأثنــاء عرضــه علــى العيــادة الطبيــة فــي مركز 
اإلصــالح والتأهيــل )توقيــف الحــوض الجــاف( 
قــام بتوجيــه ضربة ناحيــة رجــل المجني عليه 
األول، فتصدى لها األخير، مما أدى إلى تعرضه 
اليمنــى والثابتــة  يــده  إلــى إصابــة فــي إصبــع 
ذلــك  يفضــي  ولــم  المرفــق،  الطبــي  بالتقريــر 
االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله 
الشــخصية لمدة تزيد على 20 يوما، وكان ذلك 
أثناء وبسبب تأديته ألعمال وظيفته في إدارة 

اإلصــالح والتأهيــل بــوزارة الداخليــة، ثــم قــام 
المســتأنف أيضــا برمــي المجنــي عليــه الثانــي 
بــأن تلفــظ عليــه بــكالم عنصــري يحــوي تمييزا 
للون البشــرة وأهانه بوصفه أنه ذو رائحة نتنة، 
كمــا قام المســتأنف بإهانــة المجنــي عليهما بأن 
قــام بالصــراخ عليهما، وكان ذلك أثناء وبســبب 

تأديتهما ألعمال وظيفتهما.
مــن جهتــه، بــرر المســتأنف أفعاله وأقوالــه بأنه 
ســريع الغضــب منــذ أن تعــرض لحــادث مــرور 
فــي العــام 2000، كما أنه يعاني من صعوبة في 
النطق وبكثرة النسيان، مبينا أنه عندما يغضب 
فجــأة يصــاب بحالــة من كتــم في التنفــس، مما 
يضطــره لرفــع صوتــه لكــي يســتطيع التحــدث 
أنــه  الشــرطة  أفــراد  اعتقــد  ولذلــك  لآلخريــن، 

يتعمد الصراخ عليهم.
علــى  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  وأحالتــه  هــذا 
اعتبار أنه بتاريخ 8 أبريل 2018، ارتكب اآلتي:

أوال: اعتدى على سالمة جسم عضو من قوات 
األمــن العــام وهــو النائــب عريــف المجنــي عليه 
األول بــأن وجــه له ضربــة بكلتا يديــه، فتصدى 
لهــا األخيــر وتعــرض لإلصابــة المبينــة بالتقريــر 
الطبي المرفق، ولم يفضي االعتداء إلى مرضه 
أو عجــزه عــن القيــام بأعمالــه الشــخصية لمــدة 
تزيد عن 20 يوما، أثناء وبسبب تأديته ألعمال 

وظيفته.
ثانيــا: رمى علنا الموظف العام بوزارة الداخلية 
الشــرطي أول المجنــي عليــه الثانــي باأللفــاظ 
المبينة باألوراق والتي لم تتضمن إسناد واقعة 

معينة، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
ثالثا: أهان بالقول والفعل الموظفين العموميين 

أثناء وبمناسبة تأديتهما لوظيفتهما.
يذكــر أن المدان الذي شــارف على األربعين من 
عمــره، كان موقوفــا على ذمــة قضية اغتصاب، 

كما أنه مدان سابقا بقضية سرقة.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  قــررت 
األولــى تأجيــل النظــر بقضيــة حيــازة 
شــخص أجني ألداة صناعة البطاقات 
ارتــكاب  فــي  واســتعمالها  االئتمانيــة 
والــذي  إلكترونــي،  احتيــال  جرائــم 
يحــاول  وهــو  متلبســا  عليــه  قبــض 
ســحب األمــوال مــن أجهــزة الصراف 
البطاقــات  تلــك  مســتعمال  اآللــي 
ســبتمبر   18 جلســة  حتــى  المــزورة، 
المقبل؛ لالســتماع إلى شــهود اإلثبات 
لحيــن  المتهــم  حبــس  اســتمرار  مــع 

الجلسة المقبلة.
وتتحصــل واقعــة القبــض عليــه إلــى 
ورود بــالغ للنيابــة العامــة مــن إدارة 
مكافحة الجرائــم االقتصادية، والتي 
تلقــت بالغــا مــن أحــد البنــوك، تضمن 
وجــود محاوالت لســحب مبالغ مالية 
التابعــة  اآللــي  الصــراف  أجهــزة  مــن 
ائتمانيــة  باســتخدام بطاقــات  للبنــك 

صــادرة مــن بنــك آســيوي تبيــن أنهــا 
مــزورة؛ إذ إن الصــراف اآللــي تمكــن 
البطاقــات  تلــك  ســحب  مــن  بالفعــل 

المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.
الكاميــرات  تســجيالت  وبمراجعــة 
األمنية المثبتة على الصرافات اآللية 
يحضــر  وهــو  األجنبــي  المتهــم  ظهــر 
مجمــع  فــي  اآلليــة  الصرافــات  ألحــد 
تجاري ويحاول ســحب مبالغ ببطاقة 
مــن  خــرج  أن  وبمجــرد  ائتمانيــة، 
“كابينــة” الصــراف اآللــي تــم توقيفــه 

من أفراد الشرطة.
عثــر  وشــخصه  مســكن  وبتفتيــش 
فــي مســكنه على جهــاز قــارئ بيانات 
البطاقــات االئتمانيــة وجهــاز حاســب 
آلــي محمــول )الب تــوب( ومجموعــة 
االئتمانيــة  البطاقــات  مــن  كبيــرة 
البحرينــي  بالدينــار  المــزورة، ومبالــغ 

والدرهم اإلماراتي.
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الشيخ خالد بن علي

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهَميــن بتزويــر اســتمارة رخصة جلب خادمة باســم صديــق أحدهما، وقضــت بمعاقبتهما بالحبس ســنة 
واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بعدما تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في القضية، فيما 

أمرت بحبس المتهم الثاني )وافد( أسبوعين عن تهمة االستيالء على أموال الخادمة المزّور تأشيرتها، كما أمرت بمصادرة المحررين المزورين.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها إنــه نظرا 
لظــروف الدعــوى ومالبســاتها ولمــا كان وكيــل 
المتهــم الثانــي قد قدم بالجلســات إقــرار تنازل 
موثقــا صــادرا مــن المجنــي عليــه، والثابــت بــه 
تنازل األخير عن حقه الشخصي قبل المتهمين 
للنــزول  المحكمــة  معــه  تنتهــي  الــذي  األمــر 
بالعقوبة المقررة لجريمتي التزوير واســتعمال 
المحــرر المــزور للحبــس ســنة واإليقــاف عمــال 

بنص المادتين )81 و83( من قانون العقوبات.
وذكــرت المحكمــة أن واقعــة الدعــوى تتمثــل 
فــي أن المجنــي عليــه أبلــغ الشــرطة بأنــه كان 
قــد تلقى رســالة علــى هاتفه النقــال من اإلدارة 

العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامــة، والتي 
تفيد إتمام معاملة خاصة به الســتقدام خادمة 
على كفالته، فتوجه مباشــرة لإلدارة المذكورة، 
إذ تبيــن لــه أن هنــاك طلبا منجزا باســمه لجلب 
خادمة على الرغم من عدم تقدمه بأية طلبات.

وأضــاف أنه وباالطــالع على األوراق والتوقيع 
المنســوب صــدوره إليه، تبين لــه أن التوقيع ال 
يخصــه وأن الصــورة الشــخصية الثابتــة علــى 
بطاقتــه الذكية المرفقــة باألوراق والتي تحمل 
بياناته تخص شــخصا آخــر، موجها اتهامه إلى 
المتهــم األول الســتيني كــون أنــه تحصــل على 

صورة بطاقته باعتباره صديقه.

الثانــي  المتهــم  أن  إلــى  التحريــات  وتوصلــت 
الخمســيني تمكــن مــن خــالل تبديــل الصــورة 
بصــورة  عليــه  المجنــي  بطاقــة  علــى  الثابتــة 
شــخص آخر مع االحتفاظ باســم المجني عليه 
وبياناتــه التــي قدمهــا رفقــة باســتمارات طلب 
الحصــول علــى تأشــيرة عمل إلى هيئــة تنظيم 
سوق العمل؛ بعدما دون بيانات األخير ووقعها 
المتهم األول بتوقيع نســبه زورا للمجني عليه، 
وبعد استصدار تأشيرة العمل من الهيئة سالفة 
المحــرر  ذلــك  الثانــي  المتهــم  اســتعمل  الذكــر 
بعــد تزويــره وهــو عالــم بتزويــره، وأرفــق بــه 
االســتمارة الخاصــة باســتخراج اإلقامــة بعدما 

زورا  نســبه  بتوقيــع  أيضــا  األول  عليهــا  وقــع 
للمجنــي عليــه، فيما دون الثانــي بياناتها باللغة 

االنجليزية.
ولفتــت إلــى أن الثانــي ســلم تلــك االســتمارات 
الثانيــة -مخلصــة معامــالت حســنة  للشــاهدة 
للجنســية  العامــة  لــإلدارة  لتقديمهــا  النيــة- 
وبذلــك  طريقهــا،  عــن  واإلقامــة  والجــوازات 
اإلقامــة  تأشــيرة  علــى  الحصــول  مــن  تمكنــا 
للخادمة سالفة الذكر بعد أن توصل الثاني إلى 
االســتيالء علــى المبالــغ المالية منهــا مدعيا لها 
أن كفيلها مســجون وأنه يستطيع أن يجدد لها 
إقامتها ويســتخرج لها ورقة عدم ممانعة حال 
تغييرها للكفيل وأنها ال تســتطيع العمل إال من 

خالله.
أن  والتزويــر  التزييــف  خبيــر  بتقريــر  وثبــت 
المجني عليه لم يوقع على أيا من االستمارتين 
موضوع الفحص الخاصين بهيئة تنظيم سوق 

العمــل واإلقامــة، وأن المتهــم األول هو الموقع 
عليهمــا بتوقيــع نســبه زورا للمجنــي عليــه، كما 
ثبــت أن المتهــم الثانــي هــو المــدون بخط يده 
والثابتــة  األجنبيــة  باللغــة  المحــررة  للبيانــات 
بخانــة صاحب الطلــب صاحب العمل والتاريخ 
علــى  بالحصــول  الطلــب  باســتمارة  الثابــت 
تأشيرة المؤرخة 3 يونيو 2015، كما أن المتهم 
األول هــو الكاتب بخط يده للتوقيع المنســوب 
باالســتمارة  المذيــل  عليــه  للمجنــي  صــدوره 
المقدمــة لــإلدارة العامــة للجنســية والجوازات 

واإلقامة للحصول على رخصة اإلقامة.
وبالقبــض على المتهــم األول اعترف بأنه اتفق 
مــع المتهــم الثانــي علــى أن يحضــر لــه صــور 
لبطاقات أشــخاص بحرينيين، وبأن يوقع على 
خانــة  فــي  اإلقامــة  اســتمارات طلــب رخصــة 
الكفيــل، علــى أن يحصــل منــه نظيــر ذلك على 
مبلغ 100 دينار عن كل تأشيرة، وتمكن بالفعل 

مــن الحصول على صــورة بطاقة المجني عليه 
كونــه صديقــه، والتي ســلمها للمتهــم الثاني، إذ 
طلــب منــه األخيــر التوقيــع فــي خانــة صاحب 
العمــل فقام بذلك وتســلم منــه مبلغ 100 دينار، 
بعدمــا وقــع بتوقيــع نســبه زورا للمجنــي عليه، 
وعلــى إثــر ذلــك تــم اســتخراج التأشــيرة مــن 
اإلدارة العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامــة 

باسم صديقه ودون إذن منه.
فأحالتهمــا النيابــة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنهمــا فــي غضــون العاميــن مــن 2015 وحتــى 

2017، ارتكبا اآلتي:
ارتكبــا تزويــرا فــي محــررات  المتهمــان:  أوال: 
رســمية وهي طلبــات الحصول على تأشــيرات 
األول  المتهــم  قــام  بــأن  وذلــك  وإقامــة  عمــل 
بكتابــة توقيــع نســبه زورا للمجنــي عليــه وقام 
المتهــم الثاني بكتابة بياناتها وذلك على النحو 

المبين باألوراق.

الــــــــمــــــــواطــــــــن اســــــتــــــغــــــل صـــــــــــــــورة بــــــطــــــاقــــــة صــــديــــقــــه

سنة مع وقف التنفيـذ لشخصين زّورا تأشيـرة إقامـة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المؤسســات  تدريــب  قســم  نظــم 
دورة  للتدريــب  البحريــن  بمعهــد 
فــي  “التميــز  عنــوان  تحــت  تدريبيــة 
الســكرتارية الحديثــة وإدارة  أعمــال 
المكاتــب المتطــورة”، بمشــاركة عــدد 
مــن موظفــي األمانة العامــة للمجلس 
ووزارة  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
تزويــد  بهــدف  والتعليــم،  التربيــة 
الحديثــة  بالمفاهيــم  المشــاركين 
لمهــام الســكرتارية واإلدارة المكتبية، 
وتعريفهــم بالواجبــات والمســؤوليات 
المناطــة بمــن يقومــون بهــذه المهــام، 
المهــارات  إلــى صقــل  إلــى  باإلضافــة 
اإلدارية والفنية والمهنية للمشاركين، 

بمــا يرفــع مــن فاعليتهــم فــي العمــل، 
ويرتقي بأعمال الســكرتارية واإلدارة 
التــي  المحــاور  وتضمنــت  المكتبيــة. 
قدمتها الدورة مفهوم السكرتارية مع 
ذكــر أنواعهــا ومجاالتهــا، كمــا تناولت 
يحتاجهــا  التــي  المهــارات  مختلــف 
مهــارات  مثــل  الســكرتارية،  موظفــو 
تنظيم االجتماعات، ومهارات الكتابة 
لكتابــة  والمطلوبــة  الفعالــة  اإلداريــة 
المراســالت والتقاريــر، باإلضافــة إلى 
تعليــم المشــاركين أســاليب تصنيــف 
المحفوظــات،  وفهرســة  وترقيــم 
المشــكالت  مواجهــة  مهــارة  وصقــل 

والتعامل مع اآلخرين لديهم.

جامعة البحرين تطور جهازا يكشف تسربات المياه المنزلية“البحرين للتدريب” يدرب على مفاهيم السكرتارية

طــّور فريــق طالبــي بجامعــة البحريــن مؤخــرًا 
جهازًا يعمل على اكتشــاف الخلل الذي تتعرض 
اســتخدام  عبــر  المنزليــة  الميــاه  شــبكات  لــه 
مجســات استشــعار. وتمكــن الفريق مــن تزويد 
خاللهــا  مــن  يمكــن  مختلفــة  بقــراءات  الجهــاز 
معرفة أمكنة التســرب في األنابيب والخزانات 

بواسطة القراءات الظاهرة على المستشعر.
وتكون الفريق من الطلبة في برنامج الهندســة 

اإللكترونية بكلية الهندســة في الجامعة: حسن 
حيدر إبراهيم، وعبدهللا عباس ســلمان، وهادي 
علي األكرم، وحسن جعفر أحمد، الذين عرضوا 
مشــروعهم في معرض مشــروعات تخرج كلية 

الهندسة في العام المنصرم )2019-2018م(.
مشــروعنا  “فكــرة  علــي:  هــادي  الطالــب  وقــال 
هــي حــل مشــكلة تســرب الميــاه فــي المنــازل 
للمحافظــة علــى المــاء والحــد مــن االســتهالك 
الزائــد لــه، مــن خالل وضــع حســاس يعمل على 

قراءة مكان الخلل وينبه له ويشير إليه”.
ــن علــي أن ســبب اختيــار العمــل علــى هــذا  وبيَّ
المشــروع هــو محاولــة تقليــل الهــدر فــي المياه 
فــي  تســربات  وجــود  بســبب  تحــدث  التــي 
الشبكات المنزلية أو شبكات المياه في البنايات 
والطرق، منبهًا إلى أن تزويد شــبكة المياه بهذا 
الجهــاز يقلل فواتير الماء، ويســاعد على حفظ 

الموارد المائية.
اعتقــاده  عــن  علــي  هــادي  الطالــب  وأعــرب 

بإمكانية تحويل هذا المشروع إلى جهاز يطرح 
فــي األســواق بعد إجراء تحســينات وتعديالت 

عليه في المستقبل.
وأجــرى الفريــق الطالبــي - الــذي أشــرف عليــه 
األســتاذ المســاعد في كلية الهندســة الكهربائية 
عبدالرحمــن  إبراهيــم  الدكتــور  واإللكترونيــة 
عبــدهللا - تجارب للمقارنة بين معدل اســتهالك 
وبعــد  بالجهــاز،  الشــبكة  تزويــد  قبــل  الميــاه 

تزويدها به.

  الطلبة في ركنهم الخاص بمعرض مشروعات التخرج.

الصخير - جامعة البحرين - المتدربة )الهنوف الدوسري(
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االكتئــاب هــو مــرض العصــر الحديــث، ويتــم التطــرق إليــه بيــن الحيــن واآلخــر مــن قبــل 
دراسات من مختلف دول العالم. لم يتم حتى يومنا هذا إعطاء تعريف دقيق له، وبحسب 
%90 مــن الدراســات العالميــة، فهــو يعرف بأنه حالة نفســية مرضية شــديدة التأثير على 
ســلوك اإلنســان، رجالً كان أم امرأة، المصاب بهذا المرض ال يعرف ما هي الســعادة، وما 
هي راحة البال، وما هو السالم والطمأنينة؛ ألن االكتئاب يسلب اإلنسان كل هذه األشياء 
الجميلــة، ويجعلــه أســير أفــكار وتوهمــات وخيــاالت تجثم على أنفاســه كالكابــوس، الذي 

يأتي في مرحلة النوم العميق؛ ليجعل اإلنسان يصرخ ويستيقظ من نوم هنيء.

االكتئاب واإلرادة وتعريف جديد.
مركــز  أصدرهــا  برازيليــة،  دراســة  قالــت 
“ماســب” للدراســات االجتماعية والنفســية 
إن  باولــو،  ســاو  مدينــة  فــي  والزواجيــة، 
مــن   90% قبــل  مــن  يعــرف  االكتئــاب 
الدراســات العالميــة بأنــه مــرض نفســي أو 
حالــة نفســية شــديدة التأثيــر علــى ســلوك 
اإلنســان. وهو أيضًا حالة ال يســتطيع بعض 
النــاس تحملهــا أو التعامــل معهــا مــن دون 
أي مســاعدة مــن المحيطيــن حولهــم. ومــن 
المعروف عن هذا المرض أيضًا بأنه يصيب 
النســاء أكثــر مــن الرجــال. لكــن أوضحــت 
مــن  القويــة  اإلرادة  أصحــاب  أن  الدراســة 
هــذه  مــع  التعامــل  يســتطيعون  الجنســين 

الحالة المرضية إذا أصيبوا بها.
المــرأة  أن  الدراســة،  خبــراء  رأي  حســب 
ألن  الرجــل؛  مــن  أكثــر  باالكتئــاب  تصــاب 
القــوة  إلــى  تصــل  ال  عــام  بشــكل  إرادتهــا 
التــي يتحلــى بهــا هــو، ولذلك فهــي معرضة 
أكثــر لإلصابــة به. فــاإلرادة الضعيفــة تعتبر 

المرتع الخصب لنمو االكتئاب بشكل يخرج 
عــن نطــاق الســيطرة. لكن هــذا ال يعني بأن 
المــرأة ال تســتطيع أن تملــك اإلرادة القوية، 
رغــم أن ذلك مرتبط أيضًا بالناحية والحالة 
العاطفيــة عنــد الجنــس الناعــم، فالعاطفــة 
يمكن أن تعيق تمتع المرأة باإلرادة القوية.

الجديــد فيمــا قالتــه الدراســة؛ هــو أن مــن 
بحالــة  ويصــاب  القويــة  اإلرادة  يمتلــك 
األســباب، يســتطيع  مــن  لســبب  االكتئــاب، 
نفســية  أدويــة  أيــة  دون  مــن  يواجهــه  أن 
أو مســاعدة نفســية مــن طبيــب مختــص. 
القويــة  اإلرادة  امتــاك  تســتطيع  فالمــرأة 
إذا صممــت علــى ذلــك، فهــي تواجــه محنة 
فقــدان عزيــز عليهــا، ومــع ذلك فــإن الحياة 
تســتمر. واالكتئــاب ليــس أقــوى من شــعور 
فقــدان أم البنهــا، أو زوجهــا، أو أي قريــب 
عزيــز علــى قلبهــا. القــدرة علــى التعامل مع 

هذه المحنة هي قوة اإلرادة.
إن قــوة اإلرادة عنــد المرأة ال تأتي من دون 
عنــاء، أو مــن دون بــذل بعــض الجهود التي 

تجلب تلك اإلرادة، فكيف يتم ذلك؟
أوالً: حاولــي التركيــز علــى األســباب التــي 

تجعلِك تشعرين بأعراض االكتئاب
قواهــا  تمالكــت  أنهــا  لــو  تســتطيع،  المــرأة 
علــى  تتعــرف  أن  قويــة،  إرادة  واكتســبت 
أســباب االكتئــاب، وبالتالي تســتطيع بنفس 

اإلرادة أن تتخلص منه بالتدريج.
الجســمية  الحركــة  علــى  واظبــي  ثانيــًا: 

)الرياضة والتحدي(
إن الرياضة تعني التحدي؛ أي تحدي القيام 
بمجهــود غير عــادي، هذا التحدي يســاعدك 
على اكتساب اإلرادة القوية مع مرور الزمن 

واستمرارية مواجهة التحدي.
ثالثًا: اشغلي ذهنك بأي نشاط كان

باألنشــطة  مشــغوالً  الذهــن  إبقــاء  إن 
المختلفــة، يعطيــه نوعــًا مــن التدريب على 
تفهــم األمــور. هــذا التفهــم كفيــل بــأن يعلم 

المرأة ويكســبها القــوة في اإلرادة، وبالتالي 
مواجهة االكتئاب.

رابعًا: اختبري التأمل اإليجابي
إن التأمــل بحالته اإليجابية، يســاعد المرأة 
علــى تعلــم الصبــر وقــوة اإلرادة؛ ألن الصبر 
يمثــل %70 مــن مجمــل القــوة الكامنــة في 

اإلرادة، بحسب الدراسة.
خامسًا: تحدثي كثيرًا مع أصدقائك وأقاربك
هذه األحاديث الكثيرة، تســاعدك على عدم 
االنطــواء علــى الــذات، وتجعلك تكتســبين 
معرفة كبيرة من اآلخرين. وأهم شيء في 
هذه النقطة هو التعرف على بعص القصص 
والمواقــف القاســية التــي مــّر بهــا فــان من 
األصدقاء. هذه القصص ربما تعلمك دروسًا 
فــي كيفيــة التعامــل مــع المواقــف الصعبــة، 
وبالتالي اكتســاب القوة في إرادتك للتغلب 

على المصاعب، بما في ذلك االكتئاب.

المــرأة تصــاب أكثــر مــن الرجــل بســبب ضعــف إرادتهــا

االكتئاب.. مرض العصر الحديث

عــادة مــا يوصــي االطبــاء بضــرورة شــرب المــاء بكميــات كبيــرة لتخفيف 
المــاء ضروريــا جــدا  العديــد مــن االعــراض والمشــاكل الصحيــة، ويعــد 
الســموم  مــن  تنظيفــه  علــى  يعمــل  كونــه  الهضمــي  الجهــاز  الضطرابــات 

المترسبة فيه.

الرئيســي  الممــر  القولــون  ويعتبــر 
لخروج الســموم والمواد الضارة من 
الجســم، وفي حال لم يتم التخلص 
تترســب  فانهــا  الســموم  هــذه  مــن 
مــن  للعديــد  وتــؤدي  القولــون  فــي 
االعــراض منهــا االم البطن. واضافة 
التبــاع حميــة غذائيــة معينــة تخلو 

مــن بعــض االطعمــة التــي يمكــن ان 
تتســبب بتهيج القولون واضطرابه، 
كافيــة  كميــات  تنــاول  مــن  بــد  ال 
مــن المــاء يوميــا لتنظيــف القولــون 
الفضــات  مــن  الهضمــي  والجهــاز 
ان  يمكــن  والتــي  فيــه  الموجــودة 

تؤدي لاعراض المزعجة.

فوائد الماء في عالج القولون العصبي

ال يعــرف الكثير من االشــخاص اعراض التهاب المســالك البولية. 
ولهذا من الضروري ان يتعرفوا عليها من اجل عاجها والتخلص 
منهــا قبــل ان تتفاقــم االلتهابــات مــن خــال انتقــال العــدوى الــى 
الكليتين. ويشــار الى ان النســاء هن اكثر عرضة للمعاناة من هذه 
المشكلة من الرجال. وعادة ما يتم استخدام المضادات الحيوية 
مــع بعــض التدابير الصحية والعادات الحياتية الســليمة من اجل 
التخلص من اعراض التهاب المسالك البولية ووضع حد للمشكلة.

ليس من السهل ماحظة اعراض التهاب المسالك البولية. فهي ال تكون 
غالبًا واضحة جدًا. لكن يمكن التعرف على ابرزها واكثرها ظهورًا. 

- الشعور بالرغبة المستمرة وغير االعتيادية بالتبول.
- الشعور بالحريق المزعج اثناء عملية التبول.

- حدوث تسرب بولي ال ارادي بين الحين واآلخر.
- ظهور آثار دم في البول احيانًا.

المسالك البولية 

المضــادة  باالدويــة  البوليــة  المســالك  التهــاب  عــاج  عــادة  يتــم 
تختفــي  ان  الممكــن  ومــن  الحيويــة.  والمضــادات  لالتهابــات 
االعــراض المزعجــة بعــد ايام قليلــة. لكن يجب رغــم ذلك متابعة 
العــاج بحســب المــدة التــي يحددهــا الطبيب ومــن دون انقطاع 
منعــًا لتكــرار حــدوث المشــكلة. وقــد يطلــب االختصاصــي ايضــًا 

تناول ادوية مســكنة لأللم لتخفيف الشعور بالوجع اثناء التبول. 
ومــن الممكــن ان تظهــر آثــار تلــك االدويــة مــن خال تحــول لون 

البول الى ازرق فاتح او برتقالي.
مــن الممكــن ان تظهــر اعــراض التهــاب المســالك البوليــة بشــكل 
متكرر. وفي هذه الحالة يجب اللجوء بعد استشارة الطبيب الى 

االدوية التي تحتوي على مضادات حيوية لمدة طويلة نسبيًا.
وقــد تظهــر الحاجة الــى اللجوء الــى عاج مهبلي باالســتروجين 
فــي حــال حــدوث التهــاب المســالك البوليــة فــي مرحلــة انقطــاع 
الــدورة الشــهيرة. فهــذا يســاعد علــى الحد مــن احتمــال تكرارها. 
كذلك يمكن االعتماد على بعض العاجات الطبيعية ومنها شرب 

عصير التوت واالستعانة بالبروبيوتيك او الخميرة الحية.

يتــم عادة العالج باألدوية المضادة لاللتهابات والمضادات الحيوية

أعراض التهاب المسالك البولية

إلــى  جديــدة  أميركيــة  دراســة  تشــير 
الذيــن يواظبــون علــى  أن األشــخاص 
قيــاس وزنهم يوميــا خال العطات، 
ينجحــون عــادة فــي تجنــب زيــادة 

الوزن.
وقامــت جيمــي كوبــر، وهــي باحثة 
وزماؤهــا   ، التغذيــة  مجــال  فــي 
بســيط  أمــر  كان  إذا  مــا  باختبــار 
اكتســاب  يمنــع  الــوزن  فحــص  مثــل 
موســم  خــال  إضافيــة  كيلوغرامــات 
الفتــرة  تلــك  أن  وتبيــن  العطــات. 

تســاهم فــي زيادة الــوزن، حتى مع من 
يمارســون التمارين الرياضية بانتظام. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين 
الــذي فحصــوا أوزانهــم يوميــا وتابعوا 
تغيرهــا حافظوا علــى ثباتها أو قللوها، 
مقارنــة بمــن لــم يلتزمــوا بذلــك فزادت 

أوزانهم بمتوسط 2.7 كيلوغرام.
وفــي المجموعة التــي التزمت بمتابعة 
المشــاركون  فقــد  للــوزن،  يوميــة 
الذيــن يعانــون الســمنة والبدانــة بعض 

الكيلوغرامات الزائدة.

أظهــرت دراســة أســترالية جديــدة، أن تنــاول أقــراص فيتاميــن “ســي” مرتيــن 
يوميًا، يمكن أن يســاعد الماليين من المصابين بالســكري من النوع الثاني عبر 

خفض مستويات السكر وضغط الدم في أجسامهم. 

ووجــد الباحثــون في جامعــة “ديكين” 
لـ”ديلــي  وفقــًا  األســترالية،  بملبــورن 
ميــل”، أن تنــاول جرعتيــن من أقراص 
ملــغ   500 عيــار  مــن  “ســي”  فيتاميــن 

الوجبــات،  بعــد  الُكلفــة،  زهيــدة 
يقلــل الســكر في الــدم، حيث 

لــدى  االنخفــاض  بلــغ 
المتطوعين 36%.

وقال الباحث الرئيس 
ر  فيســو و لبر ا
وادلــي،  جليــن 
خصائــص  إن 
مضادات األكســدة 
“ســي”  لفيتاميــن 
تســاعد  أن  يمكــن 

مقاومــة  علــى 
المستويات العالية من 

الجــذور الحرة الموجــودة لدى مرضى 
بعــض  مــن  يعانــون  الذيــن  الســكري 

األمراض المصاحبة.

بجامعــة  الطــب  كليــة  مــع  بالتعــاون 
جامعــة  مــن  علمــاء  أجــرى  هارفــرد، 
فــي  فلوريــدا  واليــة  فــي  أتانتيــك 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، دراســة 
5164 يومــًا  إســتمرت  علميــة جديــدة 
وليلة، شارك فيها 785 شخصًا متوسط 
أعمارهــم 64 عامــًا، وكان خالهــا علــى 
المشــتركين فيهــا، حمــل أجهــزة ترصد 
عليهــم  كان  كمــا  ويقظتهــم.  نومهــم 

والكافييــن  النيكوتيــن  كميــة  تســجيل 
والكحــول التي يســتهلكونها قبل النوم 

بأربع ساعات.
تنــاول  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
القهوة مســاء ال يؤثر في نوعية النوم، 
إال أن الباحثيــن يحــذرون مــن أن هناك 
إختافــًا فــي التحســس مــن الكافييــن 
بيــن فرد وآخر، مــا يدل على أن القهوة 

تسبب األرق لدى بعض األشخاص.

عادة لتجنب زيادة الوزن

فيتامين “سي” لخفض السكري

القهوة مساء ال تؤثر في النوم
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يبــدو أمر توقيت الوجبات غير مهم بالنســبة 
للكثيرين، لكنهم بذلك يرتكبون أخطاًء بحق 
صحتهــم، حيــث تؤكــد العديد من الدراســات 
الطبيــة أهميــة االلتــزام بموعد معيــن لتناول 
الطعام، ألهمية ذلك في خسارة الوزن، ومنح 
الجسم الطاقة الازمة في الوقت المناسب.

ونقل موقع “ســكاي نيــوز عربية” عن “هيلث” 
وجبــات  توزيــع  أن  بالصحــة  المتخصــص 
الطعــام فــي اليوم يســاعد على خفض ضغط 
الــدم والمســاعدة فــي فقــدان الــوزن وكبــح 
الشــهية وغيرهــا، وهــذه هي أفضــل األوقات 

لتناول الوجبات اليومية؟
-1 اإلفطار: من المفضل تناول طعام اإلفطار 
االســتيقاظ.  مــن  دقيقــة   30 غضــون  فــي 
والوقت المثالي لإلفطار هو السابعة صباحًا.

ويفضــل أن يكــون فيــه شــيئا مــن البروتيــن، 
التــي تمنــح الجســم  مثــل األلبــان والبيــض، 
الطاقــة، وكلمــا كانــت وجبــة اإلفطــار كبيــرة، 
خفــف مــن قدر الطعــام المتناول فــي الغداء. 
وعلى أي حال، ال تفوت تناول وجبة اإلفطار، 

إذ أظهرت دراســة نشــرتها كلية الصحة العام 
بجامعــة هارفــارد، أن الذيــن تجاهلــوا تنــاول 
هــذه الوجبــة كانــوا معرضين لخطــر اإلصابة 
بنوبة قلبية أكثر من أولئك الذين يتناولونها.
الغــداء  لتنــاول  المثالــي  الوقــت  الغــداء:   -2
عنــد الواحــدة ظهــرًا، وإذا كان مــن المتعــذر 
االلتــزام بهذا الوقــت، فيفضل أن تكون هناك 
فتــرة فاصلــة بيــن الفطور والغــداء تصل إلى 

4 ســاعات على األقل، ذلك أن الجسم يصاب 
بنوع ما من الجوع بين 5-3 ساعات. ويفضل 
أيضــا أال يبتعــد موعــد الغــداء عــن الســاعة 

الرابعة مساء.
3- العشــاء: الوقت المناســب لتناول العشــاء 
هــو الســابعة مســاء، ويمكن تناولــه في وقت 
 3 النــوم  عــن  يفصلــه  أن  علــى  لكــن  الحــق، 

ساعات على األقل.

الغــداء عنــد الواحدة ظهراً والعشــاء في الســابعة مســاء

أفضل األوقات لتناول وجبات الطعام
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ــى ضـــيـــوف الــرحــمــن عـــنـــاء الـــشـــراء ــل لــلــتــخــفــيــف ع

“صوغة” الحج من أسواق البحرين.. أسهل!

ابتسم وقال الفكرة واحدة، فجميع األغراض مصنوعة بالصين أو الهند أو تركيا، فلما التعب وتحميل الوالد عبء الشراء والبحث عن الهدايا في الديار المقدسة، 
دعــه يتفــرغ للعبــادة وصعــود الطائــرة خفيفــا أفضــل. وتابع أبو حســن، الذي ينتظر عودة والــده من الحج خالل اليوميــن المقبلين، أنه أشــترى %90 من “الصوغة” 
للصغــار والكبــار مــن أســواق البحريــن، حيــث جهز ســجاجيد الصالة والســبح والعطــور والبخور والتمــر )العجوة( والمصاحف والحلي والمســواك، فضــال عن ألعاب 

األطفال، فيما أبقى على “الحّجي” التكفل بماء زمزم.

تعــّود البحرينيون تهنئة الحجاج عقب 
عودتهــم مــن الديــار المقدســة وأدائهــم 
يــوزع  فيمــا  األعظــم،  الركــن  فريضــة 
القادمــون هدايــا )صوغــة( تختلــف مــن 
شــخص إلــى آخــر بحســب اإلمكانيات، 
إال أن جميعهــا تــدور فــي فلــك واحــد 

تقريبا.
األشــياء  جميــع  أن  حســن  أبــو  وبيــن 
التــي تخطــر علــى بالــك والتــي يمكــن 
أن يحضرهــا الحــاج مــن مكــة المكرمة 
كهدايــا موجــودة فــي أســواق البحرين 
وكثيــرون  المصــادر،  نفــس  مــن  وهــي 
هنــا  مــن  شــراءها  يفضلــون  مثلــي 
للتسهيل على ذويهم عناء البحث عنها 

في الديار المقدسة.
وأضاف “ممكن أن تجدها في البحرين 
أرخص من الســعودية، تماشيا مع مبدأ 

العرض والطلب”.
وعن ذلك يؤكد محمد علي، العامل في 
محــل لبيــع التمــور بمنطقــة الرفــاع، أن 

الطلب زاد خالل األسبوعين الماضيين 
بنحو %80 على أقل تقدير، رابطا ذلك 
بالتجهيــز لعــودة ضيــوف الرحمــن إلــى 

الوطن.
مــن  فكثيــر  ســنوية،  أنهــا حالــة  وبيــن 
مســتلزمات  شــراء  يفضلــون  الحجــاج 

الضيافــة مــن البحرين هروبــا من عناء 
والتحميــل  األســواق  إلــى  الذهــاب 
الســوق  أن  خصوصــا  الــخ،  واألوزان.. 
التمــور  أنــواع  جميــع  توفــر  المحليــة 

والعجوة السعودية وغير السعودية.
من جهتها قالت رهام أســمر، التي تدير 

محــال لبيــع العطــور العربيــة، انهــم فــي 
المحــل، ســنويا، يجهــزون علبــة خاصة 
بهدايــا الحــج تحــوي “تــوالت” صغيــرة 
المســك  العربيــة ال ســيما  العطــور  مــن 
والعنبــر والعــود، حيــث يرتفــع الطلــب 

عليها في الموسم.
ذلــك،  مــن  اســتغرابها  أســمر  تبــد  ولــم 
فــي  الجميــع  لــدى  معروفــة  فالمســألة 
عــن  النــاس  يبحــث   )...( البحريــن، 

راحتهم.
وينســحب ذلك علــى بقية المحال ذات 
العالقــة، الســيما ألعــاب األطفال، حيث 
يشــير أحــد العامليــن أنــه يتــم تجهيــز 
الموســم  قبــل  لألطفــال  الحــج  هدايــا 
بشــهر علــى األقــل، موضحــا أنها تشــبه 
المكرمــة  مكــة  فــي  تبــاع  التــي  تلــك 
الشــريفين،  الحرميــن  بمنظــار  مدلــال 
ومسدســات الشــرر والخواتم واألسوار 
واألطواق التي تحمــل تعليقات الكعبة 

المشرفة وغيرها.

مودي: نصف منازل 
الهند بدون مياه شرب

قــال رئيــس الــوزراء الهنــدي نارنــدرا 
نصــف  إن  الخميــس  أمــس  مــودي 
المنــازل فــي بــالده ال تصل إليهــا مياه 

الشرب.
بمناســبة  كلمــة  خــالل  مــودي  وأعلــن 
 3.5 تخصيــص  عــن  االســتقالل  يــوم 
تريليــون روبية )الدوالر يعادل 71.94 
روبيــة( مــن أجــل توفير مياه الشــرب، 

حسبما نقلت وكالة بلومبرج لألنباء.
وفــي ســياق آخــر، تحــدث مــودي عن 
الوضــع فــي إقليــم كشــمير الحــدودي 
مع باكســتان، وقال إن الوضع الخاص 
لجامــو وكشــمير، كان مؤقتــا، وأشــار 
إلــى أن إلغــاء ذلك الوضــع هو من بين 

عدة خطوات تم اتخاذها.

نيودلهي - د ب أ

بلغــت قيمــة اســتثمارات األفــراد والمؤسســات الخليجيــة فــي البورصــة 
المصريــة، بنهايــة الربع األول من العام الجاري، نحو 3.4 مليار ريال “14.8 

مليار جنيه”، بحسب ما ورد في “االقتصادية” السعودية.

البورصــة  لـ”االقتصاديــة”  وكشــفت 
المصريــة، أن حصة الســعوديين تشــكل 
50 فــي المائــة مــن هــذه االســتثمارات، 
تشــكل نحــو 1.7 مليــار ريــال “7.4 مليار 
عــدد  إجمالــي  أن  وأوضحــت،  جنيــه”. 
الشــركات الخليجيــة التــي تتــداول فــي 
البورصة المصرية، بلغ نحو 116 شــركة، 
فيمــا تبلــغ حصــة الســعوديين منها نحو 
الســوقية  القيمــة  ووصلــت  شــركة.   32

اإلجماليــة للبورصــة المصريــة، نحــو 60 
وقــت  فــي   ،2018 بنهايــة  دوالر  مليــار 
تســتهدف الحكومــة رفع هــذا الرقم إلى 
 2019 عامــي  خــالل  دوالر  مليــار   120
و2020. وتقــوم البورصة المصرية على 
عمل عديد من اإلصالحات على مستوى 
ســوق المــال والمنتجــات الجديدة، مثل 
ســوق المشــتقات المالية وصانع السوق 

خالل 2019.

استثمارات الخليجيين في البورصة المصرية

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، أمس 
عن اكتمال عملية ترحيل بنيتها التحتية الرقمية إلى الحوسبة السحابية لمراكز بيانات أمازون ويب 

سيرفيسز )AWS( بمملكة البحرين والتي تعد األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط.

وتعتبــر ممتلــكات أول جهة حكومية تســتكمل 
إلــى  الرقميــة  التحتيــة  بنيتهــا  ترحيــل  عمليــة 
الحوسبة السحابية وذلك عقب افتتاح أمازون 
ويــب سيرفيســيز )AWS( مؤخــًرا لثالثة مراكز 
للبيانــات فــي البحريــن بتاريــخ 30 يوليو وذلك 
الســحابية  التخزيــن  خدمــات  توفيــر  بهــدف 
للمؤسســات اإلقليمية ومجاراة الطلب المتزايد 
فــي منطقــة الشــرق األوســط. وقــد ســاهم هذا 
الترحيــل علــى التقليل من اســتخدام ممتلكات 
لمراكزالبيانــات العالميــة باإلضافة إلى تحســين 
ســرعة ومرونة خدمات تكنولوجيــا المعلومات 

الخاصة بها.
المعلومــات  تقنيــة  قســم  عمــل  فريــق  قــام 
ترحيــل  بعمليــة  ممتلــكات  لــدى  التكنولوجيــة 
البيانــات مباشــرًة بعــد إفتتــاح مراكــز بيانــات 

المحليــة   )AWS( سيرفيســيز  ويــب  أمــازون 
مــن  لــكل  الترحيــل  عمليــة  علــى  واإلشــراف 
ممتلــكات وشــركة البحريــن لالســتثمار العقاري 

)إدامة( الذراع االستثماري العقاري لممتلكات.
وفــي هــذا الصــدد علــق   رئيــس قســم تقنيــة 
تكنولوجيــا المعلومــات لــدى ممتلــكات محمــد 
ســاتر بقولــه: “لقــد تــم القيــام بعمليــة الترحيــل 
كاملــًة داخلًيــا من قبــل فريق العمــل، وتلك هي 
الميزة الرئيســة لتوفــر فريق عمل قادر ومدرب 
وقــت  أســرع  خــالل  الترحيــل  بعمليــة  للقيــام 
ممكــن مــع ضمــان جــودة الخدمــة. إن برامجنــا 
تعمــل اآلن فــي البحريــن بوقــت اســتجابة أقل 
وســرعة أعلــى، وقــد تــم انجــاز ذلــك كلــه بأقــل 

وقت تعطيل ممكن للمستخدمين”.  
ويــب  أمــازون  مــع  شــراكتنا  “إن  وأضــاف: 

سيرفيســيز )AWS( تعد شــراكة مثمــرة ويمكن 
تخفيــض  مــن  تمكنــا  فقــد  عليهــا،  االعتمــاد 
بنــا  الخاصــة  التكنولوجيــة  التشــغيل  تكاليــف 
بنســبة تتجاوز %50 بحيــث انخفضت تكاليف 
النســخ االحتياطــي للبيانــات والتخزين واألمن 

والحماية بصورة كبيرة”.
ويعــد هــذا أحــدث انجــاز مــن انجــازات فريــق 

عمــل قســم تقنيــة تكنولوجيــا المعلومــات لــدى 
الســباقة  انجازاتهــم  سلســة  ضمــن  ممتلــكات 
دائًمــا والذيــن يقدمــون الدعــم أيَضــا لنظرائهــم 
مــن شــركات المجموعة المحلية لتبني سياســة 
الحوســبة  خدمــات  اعتمــاد  فــي  البحريــن 
السحابية أواًل وترحيل بنيتها التحتية الرقمية 

إلى حلول الخدمات السحابية.

الخطوة تســاهم في تحســين ســرعة ومرونة خدمــات تكنولوجيــا المعلومات

“ممتلكات” تستكمل االنتقال للحوسبة السحابية
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إدارة  قبــل  مــن  المســحوبة  المخالفــة  المنتجــات  عــدد  انخفــض 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  والمقاييــس  المواصفــات 
إلــى 6243 فــي النصــف األول مــن العــام 2019 مقارنــة ب19195 في 
نفــس الفتــرة من العــام 2018، بانخفــاض مقداره %67، حســب آخر 

إحصاءات إدارة المواصفات.

أن  اإلحصائيــة  وأوضحــت 
علــى  المنتجــات  عــن  اإلفســاح 
المنافــذ ارتفعت بنســبة %7 وبلغ 
عــدد المعامــالت 10746 معاملــة 
خــالل الفتــرة مــن ينايــر- يونيــو 
معاملــة   10010 مقابــل   2019
فــي ذات الفتــرة من العــام 2018، 
كما ارتفع مؤشــر دراســة مشــاريع 
مــن   50% بنســبة  المواصفــات 
101 مشــروع في 2018 إلى 151 

مشروع خالل العام الجاري.
أجهــزة  مــن  التحقــق  عــدد  وزاد 
خــالل   5% بنســبة  القيــاس 
النصــف األول مــن العــام الجاري، 
إذ بلــغ عددهــا 5864 أداة مقارنــة 
 ،2018 العــام  فــي  أداة  ب5573 

وزادت طلبــات تراخيص أنشــطة 
الجــودة %35 مــن 17 طلبــا إلــى 

23 طلبا في العام الجاري.
إجمالــي  أن  اإلحصائيــة  وأكــدت 
الفنيــة  واللوائــح  المواصفــات 
الوطنيــة المعتمــدة بلغت 24860 
المواصفــات  عــدد  بلــغ  حيــث 
23331 مواصفــة و1529 للوائــح 
الوطنيــة، وارتفــع عــدد شــهادات 
مواصفــات اآليــزو فــي البحريــن 
 589 مقابــل  شــهادة   609 إلــى 

شهادة في العام 2018.
التوعويــة  البرامــج  وشــهدت 
لــإدارة ارتفاع بنســبة %6 إذ بلغ 
 2019 فــي  برنامجــا   76 عددهــا 

مقابل 72 برنامجا في 2018.

انخفاض المنتجات المخالفة والمسحوبة من األسواق 67 %

14.8
مليـــار جنيــــه

بلغــت كمية األســهم والســندات المتداولــة والمدرجة في “بورصــة البحرين” خالل 
هــذا األســبوع 5 مالييــن و419 ألــف و752 ســهم وســند، وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة 
األوراق الماليــة المتداولــة بقيمــة قدرهــا مليــون و10 آالف و841 دينــار بحرينــي، 
نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خالل 124 صفقة، بحسب بيان للبورصة.

وشــهد هــذا األســبوع ثالثــة أيــام إجــازة 
عيــد األضحــى المبــارك وبالتالــي اقتصر 
التداول على يومي األربعاء والخميس.

حركة تداول األسهم 

األســبوع  هــذا  خــالل  المســتثمرون  تــداول 
 4 أســهم  أســعار  ارتفعــت  17 شــركة،  أســهم 
شــركات، في حين انخفضت أســعار أســهم 8 
شــركات، واحتفظــت باقي الشــركات بأســعار 

أقفالها السابق. 
أداء مؤشرات البورصة:

وأغلــق مؤشــر البحرين العام عنــد 1,543.55 

متراجعــا نحــو 8 نقــاط عــن أغــالق األســبوع 
الماضي وبنسبة 0.54%-

مساهمة القطاعات 

واســتحوذ علــى المركــز األول فــي تعامــالت 
هذا األســبوع قطــاع البنــوك التجارية، حيث 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 674 ألف و479 
دينــار بحرينــي أو مــا نســبته %66.72 مــن 
القيمــة اإلجماليــة لــألوراق الماليــة المتداولة 
فــي البورصة وبكمية قدرها 3 ماليين و807 
آالف و161 ســهما، تــم تنفيذها من خالل 62 

صفقة.

 أمــا المرتبــة الثانيــة فقــد كانــت مــن نصيــب 
قطــاع الخدمــات، حيــث بلغــت قيمة أســهمه 
بحرينــي  دينــار  و537  ألفــا   134 المتداولــة 
بنسبة %13.31 من القيمة اإلجمالية لألوراق 
المالية المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 
604 آالف و46 ســهما، تــم تنفيذها من خالل 

36 صفقة.
اإلجماليــة  القيمــة  فــي  القطاعــات  مســاهمة 
والصناديــق  والصكــوك  والســندات  لألســهم 

العقارية

أداء الشركات المسجلة في البورصة

أمــا على مســتوى الشــركات، فقد جــاء البنك 
األهلــي المتحــد فــي المركــز األول مــن حيث 
القيمة إذ بلغت قيمة أســهمه 488 ألف و889 
دينــار بحرينــي وبنســبة %48.36مــن القيمة 
اإلجماليــة لألوراق الماليــة المتداولة وبكمية 
قدرهــا مليــون و389 ألــف و508 أســهم، تــم 

تنفيذها من خالل 16 صفقة.
وجــاءت فــي المركــز الثانــي شــركة البحرين 
ألفــا   79 قدرهــا  بقيمــة  )بتلكــو(  لالتصــاالت 
%7.87 مــن  و567 دينــار بحرينــي وبنســبة 
القيمــة اإلجماليــة لــألوراق الماليــة المتداولة 
وبكميــة قدرهــا 207 آالف و294 ســهما، تــم 

تنفيذها من خالل 7 صفقات.

حركة تداول السندات والصكوك 

والصناديق العقارية 

وتداول المســتثمرون خالل هذا األسبوع 

فــي  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  علــى 
بورصــة البحريــن بقيمــة قدرهــا 74 ألفــا 
نســبته  مــا  أي  بحرينــي  دينــار  و700 
لــألوراق  اإلجماليــة  القيمــة  مــن   7.39%
المالية المتداولة خالل هذا األســبوع، في 
حين بلغت الكمية 74 ألفا و700 ســند، تم 

تنفيذها من خالل صفقة واحدة.

المتوسط اليومي خالل األسبوع

خــالل  التــداول  معــدالت  إلــى  وبالعــودة 
هــذا األســبوع مــن خــالل يوميــن عمــل، 
بلــغ أن المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم 
والســندات المتداولة بلغ 505 آالف و421 
دينــار بحرينــي فــي حيــن كان المتوســط 
والســندات  األســهم  لكميــة  اليومــي 
و876  آالف  و709  مليونيــن  المتداولــة 
ســهما وســندا أما متوســط عدد الصفقات 

خالل هذا األسبوع فبلغ 62 صفقة.

تداول سندات وأسهم بقيمة 5.4 مليون دينار بالبورصة

مازن النسور  المحرر االقتصادي

 المحرر االقتصادي

المنامة - ممتلكات

زينب العكري

فريق ممتلكات لتقنية المعلومات



الجمعة 16 أغسطس 2019 
15 ذو الحجة 1440 09

إشارات الركود باتت أوضح في األسواق العالمية حيث أرسلت سوق السندات إشارات للمستثمرين عن احتمالية أكبر لركود 
على المدى القصير والمتوسط والسبب هو انعكاس منحنى العائد يوم أمس.

مجلــس  رئيســة  يليــن،  جانيــت  وقالــت 
االحتياطــي الفيدرالــي الســابق، إن الواليــات 
المتحــدة علــى األرجــح لــن تدخــل فــي حالــة 

ركود اقتصادي.
وأثــار انعــكاس منحنى عائد ســندات الخزانة 
األميركيــة مخــاوف حــدوث ركــود اقتصادي 

بالواليات المتحدة.
وأضافــت يلين في مقابلة مع شــبكة “فوكس 
االقتصــاد  أن  “أعتقــد  األربعــاء،  يــوم  نيــوز”، 
تجنــب  علــى  كافيــة  قــدرة  لديــه  األميركــي 
الركود”. وعلى الرغم من ذلك، ذكرت يلين أن 
احتمــاالت الركود االقتصادي ارتفعت بشــكل 

واضح وأعلى مما كانت تتوقع.
عائــدات  فــي  االنخفــاض  إن  يليــن  وقالــت 
الســندات األميركيــة التــي أثــارت المخــاوف 
مــن تباطــؤ اقتصادي قادم قــد يكون مدفوعًا 

“بعدة عوامل” لم توضحها.
األميركيــة  الخزانــة  ســندات  عائــد  وتراجــع 
ألجــل 30 عامــًا ألدنى مســتوى علــى اإلطالق 
وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو االقتصادي 
العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال 
فــي الصيــن. كما وصف ترمــب منحنى العائد 
بالمجنــون في إحــدى تغريداتــه، وأن جيروم 

باول ال يعرف ما يفعل.
انتقاداتــه  ترمــب  دونالــد  الرئيــس  وجــدد 
إنــه  قائــالً  االتحــادي  االحتياطــي  لمجلــس 
بطــيء فــي تغييــر سياســته النقديــة وحثــه 
على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك 
المركــزي األميركــي أســعار الفائــدة القصيــرة 

األجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.
إن  ترمــب  قــال  تويتــر،  علــى  تغريــدة  وفــي 
“تحــرك  االتحــادي  االحتياطــي  مجلــس 

بمنتهــى الســرعة” عندمــا رفــع أســعار الفائــدة 
فــي الســابق، لكنه اآلن “متأخــر جدًا جدًا” في 
خفض الفائدة. وفي وقت ســابق هذا الشــهر، 
حث ترمب البنك المركزي على خفض أسعار 

الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.
وشهدت بورصة وول ستريت موجة مبيعات 
حــادة يوم أمــس األربعاء دفعت المؤشــر داو 
هبــوط  أكبــر  تســجيل  إلــى  الصناعــي  جونــز 
ليــوم واحد من حيث عدد النقاط منذ أكتوبر 
2018 مــع تزايــد مخــاوف المســتثمرين مــن 

ركود عالمي.
وأنهــى داو جونــز جلســة التــداول منخفضــا 
 25479.42 إلــى   ،3.05% 801.10 نقطــة، أو 
نقطــة فــي حيــن هبــط المؤشــر ســتاندرد آنــد 
أو  نقطــة   85.72 نطاقــا  األوســع   500 بــورز 

%2.93، ليغلق عند 2840.60 نقطة.

دبي - العربية

بوادر الركود تلوح في األفق.. والمستثمرون يهرعون للسندات
يفعــل مــا  يعــرف  ال  بــاول  وجيــروم  “بالمجنــون”..  العائــد  منحنــى  ترامــب يصــف 

الصين تتوعد أميركا بانتقام يتجاوز الرسوم الجمركية
ــار دوالر فـــي حـــال فـــرض األخيـــرة رســـوما علـــى ســـلع بقيمـــة 300 مليـ

هــددت الصيــن بــرد انتقامــي حال مضــت الواليات المتحــدة األميركيــة في زيادة الرســوم على 
واردات صينية بقيمة 300 مليار دوالر.

وذكــرت وزارة الماليــة أن بكيــن ســوف تتبنــى 
“التدابير المضادة الضرورية” للرسوم الجديدة.

وقالــت الوزارة في بيــان إن الخطوة األميركية 
لفــرض رســوم بنســبة 10 بالمئــة علــى البضائــع 
الصينيــة تنتهــك االتفاقيــات التي توصــل إليها 
قادة الدولتين في قمتي مجموعة العشرين في 

األرجنتين واليابان على مدار العام الماضي.
وكان مــن المقــرر في البداية أن تدخل الرســوم 
الجديــدة حيــز التنفيــذ فــي األول من ســبتمبر، 
ولكــن واشــنطن قــررت األســبوع الجــاري إزالــة 
الرسوم عن بعض المفردات وأرجأت سن بعض 
لمســاعدة  ديســمبر  مــن  األول  حتــى  الرســوم 

المتسوقين في موسم عيد الميالد.
ســابق  مســؤول  وهــو  شــياومينج،  جــو  وقــال 
إن  ودبلوماســي،  الصينيــة  التجــارة  بــوزارة 

البيــان يشــير إلى أن الصيــن ال تعتقد أن إرجاء 
الواليات المتحدة لبعض الرسوم كافي. ونقلت 
وكالة أنباء بلومبرج عنه القول إن الصين جادة 
للغاية وملتزمة بأنه يجب أال يتم فرض رســوم 
جديــدة علــى اإلطــالق، مضيفــا أن رد الصيــن 
“قــد ال ينحصر على الرســوم”. ومــن المنتظر أن 
يتوجه وفد تجاري صيني إلى واشــنطن الشهر 
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  وأضــاف  المقبــل. 
ترمــب بعــدا جديــدا للمحادثات أمــس األربعاء، 
حيــث أشــار إلى أنه قد يلتقــي الرئيس الصيني 
واســعة  احتجاجــات  لمناقشــة  شــي جينبينــج 
النطــاق فــي هونــج كونــج، وهــو إقليــم صينــي 

يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتخوض الواليات المتحدة األميركية والصين 
يبطــئ  الــذي  األمــر  عــام  منــذ  تجاريــة  حربــا 

االقتصــاد العالمــي. وفرضــت واشــنطن بالفعــل 
رســوما علــى بضائع صينية تقــدر ب 250 مليار 
دوالر وهو األمر الذي ردت عليه الصين بفرض 
رســوم علــى واردات أميركيــة بقيمة 110 مليار 
إنهــا  الجــاري  الشــهر  أوائــل  فــي  حــدة  دوالر. 
ســتفرض رســوما جمركيــة علــى ســلع صينيــة 
بقيمة 300 مليار دوالر اعتبارا من أول سبتمبر 

الصــادرات  جميــع  فعليــا  يشــمل  ممــا  أيلــول، 
الصينية إلى الواليات المتحدة.

لكن الرئيس األميركي دونالد ترامب تراجع عن 
جــزء مــن الخطــة يــوم الثالثــاء، إذ أرجأ فرض 
رســوم جمركيــة على بعض الســلع التــي تضمها 
الخلويــة  الهواتــف  مثــل  المســتهدفة  القائمــة 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع.

بكين - وكاالت

طوكيو - رويترز

اســتقرت أســعار النفط أمس الخميس عقب خســائر حادة تكبدتها أثناء الليل مع 
ارتفــاع مخزونــات الخام األميركية على نحو مخالف للتوقعات، وفي الوقت الذي 
تفاقمــت فيــه المخــاوف بشــأن الركود وصدرت فيــه بيانات اقتصاديــة من الصين 

وأوروبا مخيبة للتوقعات.

بتوقيــت   0643 الســاعة  وبحلــول 
جرينتــش، تراجــع خــام برنــت 13 ســنتا 
أو 0.2 بالمئــة إلــى 59.35 دوالر للبرميل 
بعد أن انخفض ثالثة بالمئة في الجلسة 

السابقة.
وزاد الخام األميركي خمســة ســنتات أو 
للبرميــل  دوالر   55.28 إلــى  بالمئــة   0.1
بعــد أن تراجــع 3.3 بالمئــة فــي الجلســة 

السابقة.
بيانــات  سلســلة  مــن  مزيــج  وتســبب 
ُتشــير إلــى تباطؤ النمــو العالمي في ظل 
الحرب التجاريــة بين الواليات المتحدة 
مســتويات  ارتفــاع  وتواصــل  والصيــن 
مخــزون النفــط فــي الواليــات المتحــدة 
شــهدته  الــذي  التفــاؤل  انحســار  إلــى 
أســواق الخام في اآلونــة األخيرة، لكنها 
أذكــت توقعات بــأن كبــار المنتجين ربما 

يتخذون خطوات أخرى لدعم األسعار.

وقــال بنجاميــن لــو المحلــل لــدى فيليب 
فيوتشــرز في ســنغافورة ”أســعار النفط، 
وعلــى الرغم من تلقيهــا الدعم من قيود 
اإلنتــاج بقيــادة أوبــك... تواجــه عوامــل 
معاكسة شــديدة إذ يتأرجح المتعاملون 
الطلــب  جانــب  علــى  المخــاوف  بيــن 

وسياسات تقليص المعروض“.
وتقلــص منظمــة )أوبــك( اإلنتــاج تقريبــا 
منــذ بداية 2017 ويقول متعاملون إنهم 
خفــض  الســعودية  تعــزز  أن  يتوقعــون 
الطلــب  نمــو  تباطــؤ  ظــل  فــي  اإلنتــاج 

العالمي على الخام.
مخيبــة  بيانــات  عــن  الصيــن  وأعلنــت 
للتوقعــات لشــهر يوليــو تمــوز، بمــا فــي 
ذلك تسجيل نمو اإلنتاج الصناعي أدنى 
مســتوى في أكثر مــن 17 عاما، مما يبرز 
مــع  الضعــف االقتصاديــة  نقــاط  تنامــي 

تصاعد حدة الحرب التجارية.

النفط يستقر بعد انخفاض كبير بفعل مخاوف الركود وزيادة المخزونات

واصلــت بتكويــن خســائرها أمــس الخميــس بعــد أن عانــت مــن أســوأ أداء يومــي فــي شــهر يــوم األربعــاء، مــع إشــارة 
متعامليــن إلــى عوامــل تتــراوح من تداوالت تتم بناء على عوامل فنية إلى مخاوف في األســواق التقليدية تؤثر على 

تعامالت العمالت المشفرة.
وهبطــت أكبــر العمــالت المشــفرة 5.5 
بعــد  المبكــرة  التعامــالت  فــي  بالمئــة 
اليــوم  فــي  بالمئــة   7.7 انخفضــت  أن 
الســابق، حيــن هبطــت دون مســتوى 
عشــرة آالف دوالر للمــرة األولــى منــذ 
أول أغســطس آب مســجلة أكبر نزول 

منذ 16 يوليو.
ونزلــت بتكويــن فــي أحــدث تعامالت 

1.7 بالمئــة إلــى 9859 دوالرا. ويقــول 
تحديــد  الصعــب  مــن  إن  متعاملــون 

الحافز الذي أطلق تلك الخسائر.
بيــع  عمليــات  إلــى  البعــض  ويشــير 
ناجمــة عن تــداوالت تتم على أســاس 
بتكويــن  اقتربــت  إذ  الفنيــة  العوامــل 
مــن مســتوى عشــرة آالف دوالر الــذي 
النطــاق.  واســعة  بمتابعــة  يحظــى 

ويقــول آخــرون إن القلــق الناجــم عــن 
أســواق  ســجلته  الــذي  االنخفــاض 
األســهم العالميــة فــي اآلونــة األخيــرة 
بفعل مخاوف من حدوث ركود انتقل 
إلى العمالت المشــفرة، على الرغم من 
العملــة  الدقيقــة الرتبــاط  الكيفيــة  أن 
أمــر محــل  بأســواق األســهم  الرقميــة 

جدل.

أظهــرت بيانــات أوليــة مــن هيئــة الجمــارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تســتورد نفطــا إيرانيا في يوليــو، مقارنة مع 
788651 طنا استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

أكبــر  إلــى أن خامــس  البيانــات  وأشــارت 
مــا  اســتورد  العالــم  فــي  للنفــط  مشــتر 
إجماليه 11.5 مليون طن من الخام الشهر 
طــن  مليــون   12.9 مــع  مقارنــة  الماضــي، 

استوردها في يوليو 2018.
البيانــات النهائية لواردات كوريا الجنوبية 
مــن النفــط الخــام لشــهر يوليــو ستنشــرها 
مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة 
الشــهر.  هــذا  الحــق  وقــت  فــي  للدولــة 

وهبطــت صادرات إيران مــن النفط الخام 
فــي  يوميــًا  برميــل  ألــف   100 نحــو  إلــى 
يوليــو، نظرا للعقوبــات وتصاعد التوترات 
مــع الواليات المتحدة وبريطانيا، بحســب 
مصدر في قطاع النفط وبيانات الناقالت، 
العالميــة.  اإلمــدادات  خســائر  لتتعمــق 
وأعادت الواليات المتحدة فرض عقوبات 
علــى إيــران فــي نوفمبــر. وبهــدف خفــض 
مبيعــات إيــران النفطية إلــى الصفر، أنهت 

واشــنطن في مايو إعفاءات من العقوبات 
كانت تمنحها لمستوردين للخام اإليراني. 
وقــال المصدر الذي يرصــد التدفقات: “إن 
إيران صدرت نحو 100 ألف برميل يوميًا 
من الخام في يوليو، بينما أظهرت بيانات 
مــن رفينيتيــف أيكــون أن شــحنات النفط 
اإليرانــي بلغــت 120 ألــف برميــل يوميــًا، 
إذا جرى حســاب المكثفــات وهي نوع من 

الخام الخفيف”.

كوريا الجنوبية تقاطع نفط إيران للشهر الثالثبتكوين تتراجع ألدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف السوق

مــع اقتــراب موعــد خــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي “بريكســت”، والمقــرر أواخر 
تشــرين األول )أكتوبــر( المقبــل، ومــع ظهــور المؤشــرات علــى أن عملية الخروج ســتتم 
دون توصــل الطرفيــن إلــى اتفــاق بينهما بمــا يحدد مالمــح عالقتهما المســتقبلية تدور 
األســئلة اآلن حــول كيفيــة تأثيــر المغــادرة دون صفقــة أو اتفــاق في حيــاة المواطنين 

في المملكة المتحدة.

تكلفــة  حــول  يــدور  األســئلة  تلــك  أبــرز 
المــواد الغذائيــة، ومــدى الزيــادة المتوقعة 
فيهــا، ومــدى توافــر الــدواء والوضــع العام 
الحكوميــة  الجهــود  وطبيعــة  لالقتصــاد، 
المتضــررة  البريطانيــة  الشــركات  إلنقــاذ 
مــن عمليــة الخــروج، إضافــة إلى عشــرات 
األســئلة األخرى، ومن بينها قدرة بريطانيا 
علــى الحفــاظ على مكانتها في اســتقطاب 
العلميــة، والحفــاظ علــى وضعهــا  العقــول 
المميــز كقبلة للطالب األوروبيين الراغبين 

في الحصول على تعليم مميز.
ال شــك أن قضية الغــذاء من حيث توافره 

حيــث  مــن  والــدواء  وجودتــه،  وأســعاره 
والمستشــفيات  الصيدليــات  فــي  توافــره 
العامــة، قضيتان أساســيتان تؤرقان صانع 
ويدخــالن  البريطانــي،  السياســي  القــرار 
ضمن الملفات األساســية التي تشــهد جدال 
واضحــا بين دعاة الخروج وخصومهم من 

أنصار البقاء األوروبي.
فــي الوقت الحالي، تنتج المملكة المتحدة 
احتياجاتهــا  مــن  المائــة  فــي   60 نحــو 
مــن  المائــة  فــي   30 وتســتورد  الغذائيــة، 
طعامهــا مــن االتحــاد األوروبــي و10 فــي 

المائة من باقي العالم.

وإذا لــم تتوصــل إلــى صفقــة مــع االتحــاد 
االنفصــال دون  األوروبــي، وتمــت عمليــة 
اتفــاق، وهو ســيناريو يعده كثيرون ســيئا، 
فســيتعين على الحكومة البريطانية تنفيذ 
خطــة طــوارئ تواجــه علــى الفــور معضلــة 
االحتياجــات  مــن  المائــة  فــي   30 توفيــر 

الغذائية لشعبها.

شــانكر  راشــيل  ل”االقتصاديــة”،  وتقــول 
نائبــة المديــر التنفيــذي التحاد مســتوردي 
المواد الغذائية إن هناك كثيرا من العوامل 
المحددة ألسعار المواد الغذائية، لكن هناك 
ثالثة أشــياء رئيسة تؤثر في أسعار المواد 
الغذائيــة فــي بريطانيــا، كنتيجــة مباشــرة 
للخــروج مــن عضويــة االتحــاد األوروبــي، 

وهــي التعريفــة الجمركيــة المفروضة على 
الســلع المستوردة، والتغيرات التي ستطرأ 
علــى قيمة الجنيــه االســترليني، والعوامل 
التــي قــد تبطــئ مــن حركــة الســلع العابــرة 
للحــدود مثــل عمليــات التفتيــش التي تتم 

عند الحدود.
وتضيف شــانكر، أن العامل األول ســيلعب 
المــواد  أســعار  رفــع  فــي  رئيســا  دورا 
الغذائيــة المســتوردة، ففي الوقــت الحالي 
وبســبب عضويتنــا فــي االتحــاد األوروبــي 
أي  الغذائيــة  الســلع  مســتوردو  يدفــع  ال 
تعريفــة جمركية علــى المنتجــات الغذائية 
المســتوردة من بلدان االتحــاد، وهذا األمر 

سيتغير تماما بعد االنفصال.
أن  إلــى  الدراســات  مــن  عديــد  ويشــير 
فــي   5.8 بنحــو  ســترتفع  اللحــوم  أســعار 
المائــة، والزيــوت والدهــون 7.8 في المائة، 
والخضــراوات 4 فــي المائــة، واأللبــان بمــا 

يقــارب 8.1 فــي المائــة، نتيجــة التعريفات 
الجمركيــة التــي ســتفرضها بريطانيــا على 
المنتجات الغذائية المستوردة من االتحاد 

األوروبي.
ويــرى أليكــس فيشــر الباحــث االقتصادي، 
وأحد أنصار الخروج من االتحاد األوروبي، 
خفــض  المتحــدة  للمملكــة  “يمكــن  أنــه 
التعريفــة الجمركيــة أو حتــى إلغاؤها كليا، 
وهذا ســيؤدي إلى خفض األســعار بالنسبة 
لجامعــة  دراســة  وتشــير  للمســتهلكين، 
الجمركيــة  التعريفــة  أن  إلــى  ساســكس 
الصفرية على الواردات الغذائية ستخفض 

أسعار الغذاء بنحو 1 في المائة”.

الرياض - االقتصادية

بريطانيا تتهيأ ألسوأ سيناريو في نقص الغذاء والدواء

سول - رويترزلندن - رويترز
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2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٩٦٣٩٣(  لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  
إليهــا الســيد علــي عبدهللا علــي صباح المالك لـ مؤسســة الصبــاح للمقاوالت 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٨١٦، طالبــا تحويــل 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال عيني وقدره 
٥٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )خمســين الف دينار بحريني(، لتصبح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. علي عبدهللا علي صباح

MAHENDRAN MAHALINGAM .2

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم  

إليها الشــركاء في شــركة فالكون بتروليوم كونســلتنتس ذ.م.م والمســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٥٧٢٧٤، طالبــا تحويــل الشــركة إلــى شــركة الشــخص 

SAUD SAQLAIN KHAWAJA الواحد مملوكة الى

القيد : ١٠٨١٦ 

 تاريخ: 2019/١٤/٨

القيد : 57274 

 تاريخ: 2019/١٤/٨

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 

القانونــي  المصفــي  باعتبــاره   KUMAR THALIYAKATTIL VIJA إليهــا 

لشــركة بالك توليب للتجارة العامة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مسئولية 

محــدودة تحــت رقــم 122325، طالبــا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بالك توليب للتجارة العامة ذ.م.م

القيد : 122325 

 تاريخ: 14/8/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٠٧٣٠٣

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة الســيد المعلن احمد ســلمان احمد الرميحي بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: إلى السيد ناجح عبيد اجهم عنفوص 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
١٨١٧٣-٣

االسم التجاري
كراج الكرام

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٠٨٠٩٥-CR2019( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم  بأنــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيد محمــد حســن عبدالوهــاب احمد الرمضــان المالك لوجــه الخير 
لمقــاوالت البنــاء )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم ٥١١١٧، 
طالبــا تحويــل الفرع ٢ من المؤسســة الفردية المســمى الخيــر الدوات االمن 
والسالمة الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠،لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد حسن عبدالوهاب احمد الرمضان

EAPEN THOMAS .٢
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٥١١١٧ 

 تاريخ: 2019/١٤/٨
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إغالق المسجد األقصى بعد 
عملية طعن في القدس

أغلق الجيش اإلسرائيلي، بوابات المسجد 
األقصى، أمس الخميس، بعد عملية طعن 
نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس، 

وأدت إلى إصابة شرطي إسرائيلي بجروح 
طفيفة. وأطلق الجيش اإلسرائيلي النار 

على الشاب الفلسطيني، مما أسفر عن 
إصابة أحد حراس المسجد األقصى، في 

حين لم يتضح بعد مصير منفذ عملية 
الطعن.    وطوق الجيش اإلسرائيلي مكان 

الحادث الذي وقع بالقرب من المسجد 
األقصى، وأغلقت المنطقة بالكامل ومنعت 
المواطنين من االقتراب. وفي وقت سابق 

من أمس، اقتحم عشرات المستوطنين، 
باحات المسجد األقصى، وعلى رأسهم وزير 

الزراعة في حكومة االحتالل اوري ارئيل.

الشــرعية اليمنيــة تســلمت محيط قصر معاشــيق الرئاســي

لجنة سعودية إماراتية في عدن لمراقبة انسحاب “االنتقالي”

وصلــت لجنــة ســعودية إماراتية، أمس الخميس، إلى العاصمــة اليمنية المؤقتة 
المؤسســات  مــن  االنتقالــي  المجلــس  قــوات  انســحاب  علــى  لإلشــراف  عــدن 
الحكوميــة والعســكرية فــي المدينة. وأكد مصــدر أن الحماية الرئاســية التابعة 
للحكومة الشرعية اليمنية، تسلمت محيط قصر معاشيق الرئاسي في عدن من 

عناصر المجلس االنتقالي.

وطـــالـــبـــت قـــــوات الــتــحــالــف بــرئــاســة 
االنتقالي  المجلس  قـــوات  السعودية 
استولت  التي  المواقع  باالنسحاب من 
عبد  اليمني،  الرئيس  قــوات  من  عليها 

ربه منصور هادي.
االنسحاب  إتــمــام  التحالف  واشــتــرط 
قبل بدء حوار دعته إليه الرياض بين 
وعناصر  اليمنية  الشرعية  الحكومة 
التوصل  أجــل  من  االنتقالي  المجلس 

إلى تسوية.
بين  أيام  لعدة  نشبت  معارك  وأسفرت 
الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس 
األخير  عناصر  استيالء  عن  االنتقالي 
الــعــديــد مــن مــعــســكــرات الفريق  عــلــى 
األول فضال عن قصر معاشيق الرئاسي 

ومؤسسات أخرى.
تهديد  بــعــد  إال  ــقــتــال  ال يــتــوقــف  ولـــم 
ضد  القوة  باستخدام  التحالف  قــوات 

لــلــهــدنــة. وبــالــفــعــل نفذت  الــمــخــالــفــيــن 
النوع  هــذا  من  عملية  التحالف  قــوات 

ضد منتهكي الهدنة.

“ال حوار قبل االنسحاب”

الرئيس  حكومة  طالبت  واألربعاء، 
االنفصاليين  بــانــســحــاب  الــيــمــنــي، 
الــجــنــوبــيــيــن مــن مــواقــع ســيــطــروا 
عليها في مدينة عدن قبل أي حوار 

سياسي معهم.
اليمنية  الخارجية  وزارة  وأكـــدت 
في بيان أن الحكومة اليمنية تجدد 
تــرحــيــبــهــا “بــالــدعــوة الــمــقــدمــة من 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب 

عليه االنقالب في عدن”.
أوال  يجب  “ولكن  البيان:  وأضــاف 

بيان  في  ورد  بما  االلــتــزام  يتم  أن 
ــتــحــالــف مـــن ضـــــرورة انــســحــاب  ال
المجلس االنتقالي من المواقع التي 
استولى عليها خالل األيام الماضية 

قبل أي حوار”.
الجنوبي  االنفصالي  المجلس  وأكد 
إليه  دعت  الــذي  للحوار  استعداده 
محيط  تسليمه  ويعتبر  ــريــاض،  ال
قصر معاشيق الرئاسي أول خطوة 
ميدانية له على األرض تعكس هذا 

االستعداد.
ــدن هــــي الـــعـــاصـــمـــة الــمــؤقــتــة  ــ وعــ
للحكومة المعترف بها منذ سيطرة 
صنعاء  على  الحوثيين  المتمردين 

في سبتمبر 2014.
التي  ــى  ــ األول ــمــرة  ال ليست  وهـــذه 
يشتبك فيها االنفصاليون التابعون 
مع  الــجــنــوبــي  االنــتــقــالــي  للمجلس 

الوحدات الموالية للرئيس هادي.
عــدن  2018، شــهــدت  يــنــايــر  ــي  وفـ
ــتـــاال عــنــيــفــا بــيــن االنــفــصــالــيــيــن  قـ
والقوات الحكومية أدى إلى مقتل 
 220 من  أكثر  وإصــابــة  38 شخصا 

آخرين بجروح.

“مليونية التمكين والثبات”

أبـــنـــاء  ــن  مــ اآلالف  مـــئـــات  احـــتـــشـــد   
الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة فـــي جــنــوب 
الــيــمــن وأنـــصـــار الــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
الجنوبي بمدينة عدن، صباح الخميس، 
دعاهم  حاشدة  تظاهرة  في  للمشاركة 
“مليونية  شعار  تحت  المجلس  إليها 

التمكين والثبات”.
وبدأت المحافظات الجنوبية، األربعاء، 
بإرسال وفودها المشاركة في الفعالية 
الــتــي أحــتــضــنــهــا “ســـاحـــة الـــعـــروض”، 
العاصمة  وســط  مكسر،  خــور  بمدينة 
التي  ــلــدعــوة  ل تلبية  ــدن،  عــ الــمــؤقــتــة 
الجنوبي”،  االنتقالي  “المجلس  أطلقها 
الشعبي  التأييد  تحشيد  إلــى  الرامية 

لخطواته األخيرة.
ورفـــع الــعــشــرات مــن الــمــشــاركــيــن في 
ــور الــعــاهــل  الــتــظــاهــرة الـــحـــاشـــدة صــ
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  السعودي 
على  لــه  شكرهم  موجهين  ســعــود،  آل 
كل ما بذله من أجل بالدهم، كما رفعت 
لدعمهم  واإلمــــارات  السعودية  أعــالم 
اإلنسانية  ومساعداتهم  التحرير  في 

التي شملت كافة المحافظات.

عدن ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

حمل صور العاهل السعودي خالل مسيرة بمدينة خور مكسر في عدن )أ ف ب(

دبي ـ العربية نتالقدس/واشنطن ـ رويترزلندن ـ أ ف ب

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض 
جيريمي كوربن النواب المناهضين لرئيس 
إلـــى تعيينه  بــوريــس جــونــســون  الـــــوزراء 
الــخــروج  لتجنب  مؤقتة  لحكومة  رئيسا 
من االتحاد االوروبــي بــدون اتفاق، إال أن 
أمس  متفاوتة  فعل  ردود  لقيت  دعــوتــه 

الخميس.
السلطة  يستلم  عندما  ــه  ان كــوربــن  وقـــال 
بريكست  تأجيل موعد  إلى  فإنه سيسعى 
أكتوبر وبعد ذلك سيدعو   31 المحدد في 

الى انتخابات عامة.
الذي  الوحيد  وسيفعل كوربن -- الشخص 

بحجب  التصويت  إلــى  الــدعــوة  يمكنه 
ذلك   - جونسون  حكومة  عــن  الثقة 

بعد عودة النواب إلى البرلمان في 
3 سبتمبر إذا كان واثقًا بالفوز.

وتعهد جونسون باخراج بريطانيا 
ــاد األوروبــــــــي في  ــن االتــــحــ مـ

الموعد المقرر 

بدون اتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
جديد مع بروكسل.

ومع نفاد الوقت سعى النواب المعارضون 
ــلــخــروج من  لــبــريــكــســت أو عــلــى األقــــل ل
االتــحــاد بـــدون اتــفــاق، إلـــى وضـــع خطط 

لوقف جونسون.
وفيما رحب حزب الوطنيين االسكتلندي، 
البرلمان،  في  المعارضة  أحزاب  أكبر  ثاني 
الليبرالي  الــحــزب  أن  إال   ، كــوربــن  بفكرة 
معارضة  حــزب  أكبر  ثاني  الديموقراطي، 
فــي الــبــرلــمــان، وصـــف الــفــكــرة ب”الـــهـــراء” 
يــســتــطــيــع  ال  ــن  ــ ــورب كــ ان  وقــــــال 

القيادة.
وتــبــنــى كـــوربـــن مـــا يسمى 
ب”الــغــمــوض الــبــنــاء” بشأن 
الكثير  يشعر  وال  بريكست، 
ــمــان من  ــرل ــب مـــن أعـــضـــاء ال
حزب العمال باالرتياح لفكرة 
أن يصبح رئيسا للوزراء.

ــر الــخــارجــيــة  ــ قــالــت نــائــبــة وزي
حوتوفلي  تسيبي  اإلسرائيلي 
أمـــس الــخــمــيــس إن إســرائــيــل 
ــارة نــائــبــتــيــن مــن  ــ ــ ســتــمــنــع زيـ
أشد  مــن  الديمقراطي  الــحــزب 
ــكــونــجــرس  مــنــتــقــديــهــا فــــي ال
طليب  رشيدة  وهما  األميركي 
ــيــن كــانــتــا  ــت ــل ــان عــمــر وال ــهــ ــ وإل

تعتزمان القيام بجولة تزوران خاللها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
هو  الــقــرار  الــقــرار،  ”اُتــخــذ  اإلسرائيلي  ريشيت  لــراديــو  تصريح  في  وأضــافــت حوتوفلي 
أمس  سابق  وقت  في  إسرائيل  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وحث  دخولهما“.  منع 
وتنتميان  للكونجرس  تنتخبان  مسلمتين  امرأتين  أول  وهما  النائبتين  زيــارة  منع  على 
للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي. وأبدت االثنتان دعمهما لحركة )المقاطعة وسحب 
اإلسرائيلي  القانون  وبحسب  للفلسطينيين.  المؤيدة  العقوبات(  وفــرض  االستثمارات 
الماضية  الشهور  خــالل  ترامب  وانتقد  إلسرائيل.  الحركة  داعمي  دخــول  رفــض  يمكن 
رشيدة طليب وإلهان عمر ونائبتين أخريين من األقليات بالكونجرس، واتهمهن بمعاداة 
أنه محاولة لحشد أصوات الجمهوريين  إليه على نطاق واسع على  إسرائيل فيما ينظر 
في انتخابات 2020 الرئاسية. وكتب ترامب على تويتر ”إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر 

والنائبة طليب بالزيارة، فسيظهر ذلك ضعفا كبيرا“.

اإليرانية،  القضائية  السلطة  متحدث  أكد 
رئيس  حسیني،  ــوري  بـ ميرعلي  اعــتــقــال 
واختالس  فساد  بتهم  الخصخصة  منظمة 
خالل عمليات خصخصة شركات حكومية.
المتحدث غالم  “فــارس” عن  ونقلت وكالة 
اعتقاله،  تم  حسیني  أن  سلیماني،  حسین 
والمالية  االقــتــصــاد  وزيـــر  وأن  ــاء،  ــعـ األربـ
لمنظمة  رئيسا  خــانــي،  داود  بتعيين  قــام 
أن  الوكالة  وذكــرت  بالوكالة.  الخصخصة 
عــدة  خلفية  عــلــى  جـــاء  حسيني  اعــتــقــال 
حول  البرلمان  نــواب  قبل  من  له  اتهامات 
بعمليات  تتعلق  ومخالفات  شبهات  وجود 
حسيني  بوري  اعتقال  وجاء  الخصخصة. 

بعد ساعات من استقالته، بينما ذكرت 
من  أقيل  أنه  محلية  إعــالم  وسائل 

منصبه.
ــمــدعــي الـــعـــام اإليـــرانـــي  وأعـــلـــن ال

مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري فـــي وقــت 
سابق أن حسيني قد ُمنع 

من السفر على خلفية اتهامه بالفساد.
ــقــا في  ــا ســاب ــب ــائ وكـــــان بـــــوري حــســيــنــي ن
رئيًسا  وُعــيــن  تبريز  مدينة  عــن  الــبــرلــمــان 
2013 عندما  الخصخصة في عام  لمنظمة 
ــى الــســلــطــة، ثم  ــل حــســن روحـــانـــي إلـ وصـ
لروحاني  االنتخابية  الحملة  رئيس  أصبح 
خالل  الشرقية  أذربــيــجــان  محافظة  فــي 

االنتخابات الرئاسية الماضية عام 2017.
واجه  الخصخصة،  لمنظمة  رئاسته  وأثناء 
ــــه حيث  ألدائ شــديــدة  انــتــقــادات  حسيني 
أدت عمليات نقل المصانع المملوكة للدولة 
ــخــاص إلـــى تــفــاقــم األزمـــة  إلـــى الــقــطــاع ال
االقتصادية وإغالق العديد من المصانع 
والشركات وتسريح مئات آالف 
عام  مدعي  وكــان  الموظفين. 
دولت  جعفري  عباس  طهران، 
أبادي أعلن الشهر الماضي عن 
“انتهاكات  في  تحقيق  فتح 

منظمة الخصخصة”.

إيران تعتقل رئيس منظمة الخصخصة بتهم فسادإسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين مسلمتينالمعارضة البريطانية تسعى لإلطاحة بجونسون
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طرابلس ـ أ ف ب

إسالم اباد ـ رويترز

مطار  استهدفت  أنها  الخميس  أمس  حفتر  خليفة  للمشير  الموالية  القوات  أعلنت 
والــذي يستخدم إلقالع  العاصمة طرابلس،  كلم غرب   120 بعد  على  الدولي  زوارة 

الطائرات التركية المسيرة، وفقا لما أفاد به متحدث باسم قواته.
وأوضح اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر عبر صفحته الرسمية 
تأكدنا  المسيرة،  التركية  الطائرات  حركة  عن  المعلومات  جمع  “بعد  فيبسوك،  على 
سالح  طائرات  وأضاف،”قامت  زوارة”.  مطار  داخل  )مرآبين(  هنقرين  تستعمل  أنها 
الركاب  الهنقرين وتسويتهما باألرض، وتم تفادي ضرب مهبط وصالة  الجو بضرب 

بالمطار”.
واعتبر المسماري، االستهداف “رسالة إنذار ألي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات 

شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة”.

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل ثالثة من جنودها وخمسة جنود هنود في 
تبادل إلطالق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية آصف غفور على “تويتر” 
أن  مضيفا  عليها،  المتنازع  الحدود  بمحاذاة  النار  إطالق  كثفت  الهندية  القوات  إن 

“التبادل المتقطع إلطالق النار مستمر”.
وتشير وكالة “رويترز” إلى أنه لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي 

للحصول على تعليق منه بهذا الصدد.
ويأتي الحادث في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت 

الهند الوضع الخاص الذي تمنحه للشطر الذي تديره من إقليم كشمير.

الجيش الليبي يستهدف مهبطًا للدرون التركي

مقتل 3 باكستانيين و5 هنود باشتباك في كشمير

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

في  الصادرة  “كرونيكل”،  أفادت صحيفة 
أن سلطات  الخميس،  جبل طــارق، أمس 
اإليرانية  الناقلة  أفرجت عن  جبل طارق 
أميركي  الرغم من طلب  المحتجزة على 

سابق بمصادرتها.
وحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن قـــرار اإلفـــراج 
ناقلة النفط اإليرانية “غريس 1” جاء بعد 
تلقي سلطات جبل طارق ضمانات رسمية 
لن  بأنها  اإليرانية  الحكومة  من  مكتوبة 

تفرغ حمولتها النفطية في سوريا.
ــتــر: “عــلــى  وقـــالـــت الــصــحــيــفــة عــلــى تــوي
هــذا األســـاس، قــرر رئــيــس حكومة جبل 
طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر االحتجاز 

والسماح للناقلة باإلبحار”.
ومــن جــانــبــه، غــرد السفير اإليــرانــي في 
لندن، حميد بعيدي نجاد، بالفارسية على 
تويتر: “بذلت أميركا محاوالت مستميتة 
اللحظات  فــي  الناقلة  عــن  اإلفـــراج  لمنع 

األخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء”.

العامة  النيابة  أعلنت  سابق،  وقــت  وفــي 
لجبل طارق، أمس، أن الواليات المتحدة 
التابعة  المنطقة  هذه  سلطات  من  طلبت 
اإليرانية  النفط  ناقلة  لبريطانيا، مصادرة 
كانت  بينما  شــهــر،  مــنــذ  تحتجزها  الــتــي 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا تــســتــعــد لــلــســمــاح لها 

بالمغادرة، وهو ما حدث بالفعل.
ــوقــت نــفــســه، أعــلــن نــاطــق باسم  وفـــي ال
السفينة  قبطان  أن  طــارق  جبل  حكومة 
على  كانوا  الذين  الثالثة  الطاقم  وأفــراد 
الذين أفرج   ”1 النفط “غريس  ناقلة  متن 

عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

في  االنتقالي  العسكري  المجلس  اختار 
السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله 

في المجلس السيادي.
ــرر “الـــعـــســـكـــري” أن يــتــولــى الــفــريــق  ــ وقـ
المجلس  رئـــاســـة  الـــبـــرهـــان  عــبــدالــفــتــاح 

السيادي.
وسيمثل العسكري في المجلس السيادي 
كل من الفريق محمد حمدان “حميدتي”، 
والفريق  كباشي،  الدين  شمس  والفريق 

ياسر العطا، والفريق صالح عبد الخالق.
ــعــســكــري االنــتــقــالــي  وكـــــان الــمــجــلــس ال

السوداني يتألف من 7 أعضاء.
ــوى إعــــالن الــحــريــة  ــك، أعــلــنــت قـ ــ ــى ذل الـ
والتغيير في السودان، أنها زّكت عبد هللا 
حمدوك رئيسا للوزراء للمرحلة االنتقالية، 
كاشفة عن اجتماعات عقدت في القاهرة 

بدعوة من الحكومة المصرية.
والتغيير،  الــحــريــة  بــقــوى  الــقــيــادي  وأكـــد 
كافة  الترتيبات  اكــتــمــال  الــحــاج،  ســاطــع 

ــتــوقــيــع عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــل ل
بالخرطوم  الصداقة  بقاعة  والسياسية 

يوم 17 أغسطس الجاري.
ــال إن تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة  وقــ
كبير  لمشروع  بــدايــة  يمثل  والسياسية 
للتحول  السوداني  الشعب  تطلعات  يلبي 
المستدام  السالم  وتحقيق  الديمقراطي 
ــة الـــمـــواطـــنـــة والـــقـــانـــون  ــ ــ وتـــكـــويـــن دول

والحقوق بأسس تحترم وتحفظ الحقوق 
والواجبات بمشاركة كل السودانيين.

ومـــن الــمــقــرر أن يــوقــع الــجــانــبــان بشكل 
ــتـــوري يــوم  نــهــائــي عــلــى اإلعـــــالن الـــدسـ
تشكيل  إعـــالن  سيتم  كما  أغسطس   17
أغسطس،   18 يـــوم  الــســيــادي  الــمــجــلــس 
وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، 

وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

ناقلة النفط اإليرانية غريس 1

عبد الفتاح البرهان

بعــد ضمانــات إيرانية بعدم إفــراغ حمولتها في ســوريا عبــد اهلل حمدوك رئيســا للــوزراء في المرحلــة االنتقالية
جبل طارق تفرج عن الناقلة “غريس 1” السودان.. البرهان رئيسا للمجلس السيادي
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يحتفل العالم في أغسطس من كل عام باليوم الدولي للشباب وذلك بهدف لفت 
االنتبــاه إلــى ما ُيعانيه الشــباب مــن قضايا ثقافية وسياســية وقانونيــة وغيرها، 
وألهمية ودور الشباب في المجتمعات، وكوسيلة لتعزيز الوعي الشبابي وتنميته 
ودعــم قدراتــه المتنوعــة، ولتشــجيع ودعــم المشــاركة الشــبابية النشــطة في كل 
مجتمــع، فالشــباب عضــو مجتمعــي فعــال ويتمتــع بالكثيــر مــن القــدرات، ويصل 
عــدد شــباب العالــم نحــو )1.8( مليار شــاب تتــراوح أعمارهم بين )10 و24( ســنة، 
والشباب جزء ال يتجزأ من المجتمعات، ومشاكلهم جزء من المشاكل المجتمعية 
كالتوظيــف، التعليــم، الجــوع، الفقــر، الصحة، البيئــة، المخدرات، بجانب أنشــطة 
الفراغ وغير ذلك، وهذه المشــاكل تختلف من مجتمع إلى آخر وبحســب ظروف 
المجتمــع السياســية واالقتصاديــة والمجتمعيــة، وهــي ذات البنــود التي التزمت 
خطــة التنميــة الُمســتدامة لعــام 2030م بالقضــاء عليهــا بهــدف تحقيــق الســام 
واألمن لكل مجتمعات العالم، ولتحقيق هذا الهدف البد من اتخاذ قرارات شاملة 

وقادرة وذات استجابة مؤكدة.
إن تصدع المجتمعات اقتصادًيا واجتماعًيا يؤثر سلًبا على الشباب ويساهم في 
عزلتهــم فــي المجتمعــات بالرغم من كون الشــباب شــركاء أساســيين في التغيير 
والتقــدم واالزدهــار، وال يمكــن تجاهــل قدراتهــم وإمكانياتهــم وإبداعاتهــم، وال 
يمكــن ركــن الشــباب بعيــًدا عــن قضايــا المجتمــع، بــل االهتمــام بهــم واحتضانهم 

واالستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم ومواهبهم.
وتــم اختيــار “النهضــة والتعليم” كعنوان لهــذه االحتفالية فــي 2019م، وذلك من 
أجــل العمــل علــى إتاحــة التعليــم للجميع وتيســيره أمام الشــباب، وهــذا يتوافق 
مــع أحــد أهداف التنمية الُمســتدامة بـ )ضمان التعليم الجيد الُمنصف والشــامل(، 
بجانــب تركيــز الحكومــات والُمنظمــات المعنيــة بالشــباب علــى قضايــا الشــباب، 
والنهضــة بالتعليــم من أجل تمكين الشــباب وتعزيز قدراتهم ليصبحوا أداة قوية 
وفاعلة لتحقيق نهضة المجتمعات، ألن التعليم أساس كل تطور وتنمية وازدهار.

إن التعليم الفعال بالغ األهمية لتحقيق التنمية المستدامة واألمن  «
والسالم، فالتعليم السالح الذي يقي الشباب ويحمي المجتمعات من 
أوبئة الطائفية والصراعات السياسية والنزاعات العسكرية، وهو سالح 

ضد الفقر والجوع وكل األمراض االجتماعية.

اليوم الدولي للشباب

حروب الجيل الرابع
في العلوم السياســية أو الكليات العســكرية ُتدرس نظرية المؤرخ األميركي “وليم ليند” عن 
أجيــال الحــروب الحديثــة بــدًءا بالجيــل األول بعــد “معاهدة ويســتفاليا” وانتهــاًء بالرابع في 
 The Changing“ عصرنــا الحالــي، وُنشــرت هــذه النظرية في نهايــة الثمانينات تحت عنــوان
Face of War”، ولكنهــا لــم تكتســب أهميتهــا إال بعــد ١١ ســبتمبر ومهاجمــة برجــي التجــارة 
والبنتاغــون مــن قبــل تنظيــم إرهابــي متخلــف عــن الواليــات المتحــدة بمراحل، مــن الناحية 
العســكرية والتقنيــة، وهــو مــا كان قــد أشــير إليــه فــي النظريــة عــن إمكانيــة تحقيــق نتائــج 
عســكرية ونفســية كبيرة باســتخدام اإلرهاب وليس الجيوش واألسلحة التقليدية، بعد ذلك 
ُنشــرت العشــرات مــن الكتــب والبحوث التي تشــعبت في هذه النظريــة، وأضافت وعدلت أو 
انتقدت وفندت، فهناك الشق االستراتيجي العسكري وهناك جانب العلوم السياسية وكذلك 

القانون الدولي، ولست هنا بصدد التركيز والتوسع فيها علميًا.
حــروب الجيــل الرابــع ال ترتكز على الجانب العســكري فقط، وإن حدث فبأقل عدد ممكن من 
الجنود على األرض مع هجوم جوي مكثف، وعادة يكون ذلك في المراحل األخيرة، االرتكاز 
يكــون علــى الجانب المدني، بتعبير آخر الوســائل غير الخشــنة، الحــرب االقتصادية، الضغط 
النفســي المســتمر، اســتهداف المجتمع المدني ومؤسســاته ومحاولة الوصول به إلى الشارع 
)إقناع، تغيير، تأثير(، كما يمكن أيضا اســتخدام الجماعات المنظمة غير النظامية وتســليحها 
وتحريكهــا داخــل المدنييــن، األمر الــذي يصعب على الجيــوش والقوات النظاميــة محاربتها 
والقضاء عليها، وهذا من أنواع حروب الوكالة التي قد تجري على أرض العدو أو على أرض 
دولة أخرى ضعيفة سياسيًا وأمنيًا. وأخيرًا وليس آخرًا: التكنولوجيا والهجمات السيبرانية.

إن مــن أهــم التحديــات التقنيــة اليــوم علــى ســبيل المثــال، الطائــرات المســيرة والهجمــات 

الســيبرانية، وهــذان الشــكان يحدثان خــارج إطار الحروب التقليدية، كمــا لم تتم تغطيتهما 
بشــكل حقيقــي فــي القانــون الدولــي أو بموجــب اتفاقيــات جنيــف، حيــث لــم تتوقــع هــذه 

االتفاقيات إمكانية تعدد استخدامات هذه التقنيات.
هذه األشكال من الحروب نحن نعيش اليوم جانبًا عمليًا منها، فالسعودية على سبيل المثال 
تســقط بشــكل شــبه يومي طائــرات مســّيرة إيرانية تطلقها ميليشــيا الحوثي، وقبــل أيام تم 
قصف مســتودع أســلحة للحشــد الشعبي في العراق، ويرجح أنه بطائرة مسيرة. اليوم أغلب 
القوى اإلقليمية أسست أجهزة حكومية مختصة باألمن السيبراني، وهي ال تقل في أهميتها 
عــن وزارات الدفــاع. الســعودية على ســبيل المثال أسســت في ٢٠١٧ الهيئــة الوطنية لألمن 
الســيبراني، ويضــم مجلــس إدارتها كا من رئيس االســتخبارات العامــة، ورئيس أمن الدولة، 
ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع، ويرأسه وزير الدولة د. مساعد العيبان، وكانت 
المملكة قبلها قد صّدت عدة هجمات سيبرانية كان أشرسها “شمعون” الموجه لشركة أرامكو 
عــام ٢٠١٢، ورغــم عــدم اختــراق الســيرفرات المركزية للشــركة ومعلوماتهــا، إال أنها أعطبت 
اآلالف مــن أجهــزة الكمبيوتــر الخارجية. الواليات المتحدة تلقت هجمــات منها “أبابيل” على 
مؤسسة “الس فيغاس ساندز”، وإيران المتهمة بالعمليات السابقة هي نفسها كانت قد تلقت 
هجمــة “ستاكســنت” المدمــرة على برنامجها النووي فــي ٢٠١٠، كما تلقت مؤخرًا هجمة على 
أنظمة الصواريخ، والحواســيب العســكرية التي تراقب مضيق هرمز بعد إســقاطها طائرة “آر 
كيو4-” األميركية. إذن حروب الجيل الرابع قائمة في العالم وفي منطقتنا تحديدًا، بأشكالها 

الناعمة حتى اآلن، لكن ال ننسى أنها قابلة للتحول لوجهها الخشن في أية لحظة.
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البحرين ترفع أعالم النصر 
بمحاربتها اإلرهاب

نشــرت الزميلــة أخبــار الخليــج تقريرا جاء فيــه “تمكن خبــراء مكافحة اإلرهاب 
فــي البحريــن مــن مصادرة أكثر مــن 370 كيلوجرامــا من المتفجرات العســكرية 
شديدة الخطورة خال السنوات الثاث الماضية، وكان يقصد بهذه المتفجرات 
اســتهداف منشــآت حيويــة فــي البــاد، وإحــداث أكبــر قدر مــن اإلصابــات، وفقا 

لدراسة جديدة حصلت الزميلة “جلف ديلي نيوز” على نسخة منها”.
هذه األرقام تشــير إلى أن البحرين مســتهدفة بشــكل ال يمكن تخيله وبأضعاف 
مضاعفــة، وعــرف العالــم اليوم وبشــكل قــوي األنظمة والحكومــات التي تآمرت 
علــى البحريــن واســتخدمت أحقــر األســاليب لتوســعة العــدوان واإلرهــاب، لكن 
البحرين ستعيش الطمأنينة واألمان بإذن هللا تعالى وبكفاءة وأداء رجال وزارة 
الداخلية األبطال الذين يحققون مع انتهاء كل يوم انتصارا كبيرا على اإلرهاب.

على مدى السنوات الماضية حاول الخونة والمرتزقة واإلرهابيون إلحاق الضرر 
بالمجتمع البحريني وتهريب األســلحة والمتفجرات، وضرب األمن واالســتقرار، 
وفــي كل مــرة وبفضــل هللا ويقظة رجال األمن تكشــف نواياهــم والريح تزعزع 
أرجلهم، فطاقات وزارة الداخلية ضخمة وكبيرة وهي قادرة بفضل رجالها على 

تحقيــق النصــر علــى اإلرهــاب وكل مــن يخطــو علــى درب التخريــب والمســاس 
بالسلم األهلي.

البحريــن دائمــا ترفــع أعــام النصــر فــي محاربتها اإلرهــاب، ورجل األمــن يؤدي 
واجبــه كامــا فــي المعركــة ولــن يســتطيع العمــاء مســخ الحقائــق وتشــويهها 
وإلبــاس الباطــل ثــوب الحق، كمــا أن الذين ينــادون بحرية الــرأي ال يخبئون كل 
هــذه الترســانة مــن األســلحة والمتفجــرات، مــن المســتحيل أن يكــون الشــخص 
الذي تضبط عنده هذه األسلحة في بيته طبيعيا جدا ويركن إلى السام وحب 

البحرين وال يعرف النوايا العدوانية. 

أعيد ما كتبته قبل فترة، هذه هي البحرين الجميلة التي يريدون تدميرها  «
وتخريبها، وقد حاولوا ولكن مشاريعهم العفنة السوداء تعطلت وكل 
حمالت نسف أفراح الناس وترويعهم فشلت أيضا بسبب يقظة رجال 

األمن، القاعدة األولى لالستقرار واألمن في المملكة ولهم منا كل الشكر 
والمحبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

روبوتات الدردشة في 
القطاع العام

في السنوات األخيرة، كان هناك تحول جذري في التوقعات الرقمية للمواطنين، هؤالء األصغر 
ســنًا واألكثر تقنية يعبرون عن إحباطهم من المواقع الرســمية التي يصعب تصفحها وال تعالج 
أسئلة بسيطة وال تقدم معلومات أساسية حول الخدمات األساسية، ومن التحديات الرئيسية 
التــي تواجــه الحكومــات فــي الســنوات األخيرة هي تقديــم خدمة عماء في الوقت المناســب 
وفعالة من حيث التكلفة على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع، باستخدام المواقع ورسائل 
البريــد اإللكترونــي. وفي دراســة أجريت عام 2016 في المملكــة المتحدة، تم تصنيف خدمات 
الســلطات والمرافــق المحليــة علــى أنها الــوكاالت التي تســببت في أعلى مســتوى من اإلحباط 

وعدم الرضا لدى العماء.
ويمكن للحكومات نشر روبوتات الدردشة لتوفير إرشادات خطوة بخطوة وتوجيه مواطنيها 
فــي اســتكمال النمــاذج والتطبيقــات المطلوبة، وتلقــي المعلومــات المجتمعية، وإعــادة توجيه 
المواطنيــن إلــى الكيانــات الحكوميــة المناســبة، واقتــراح حلــول للمســائل المتعلقــة بالقواعــد 
واللوائــح الحكوميــة بمــا فــي ذلك األمور المتعلقة بجوازات الســفر وشــهادة الميــاد وغيرها... 
وتســتخدم مدينة ميسيســيبي حالًيا روبوت دردشة لمساعدة المواطنين على إكمال مجموعة 
متنوعــة مــن المهمــات مــن تجديد رخصــة قيادتهم إلى الحصــول على تصاريــح الصيد وصيد 
إلــى  للوصــول   )Joanne( روبوتهــا  للمســتخدمين  الســنغافورية  الحكومــة  وتقــدم  األســماك، 
المعلومــات الضريبيــة بســهولة ودقــة، وتــم تطويــر )Alex(، وهــو روبــوت الدردشــة فــي مكتب 

الضرائــب األســترالي، لتزويــد المســتخدمين بوصول ســريع وســهل إلــى المعلومــات الضريبية 
وإعدادهــا، وقامــت مدينــة بــون فــي ألمانيــا بتطويــر روبــوت دردشــة يســمى )Bonn( لتوجيــه 

مواطنيها بخدمات المدينة والقواعد اإلدارية ذات الصلة.
وتقدم روبوتات الدردشة، من خال دمج واجهات برمجة التطبيقات ولغة اآللة، خدمة بوابة 
افتراضيــة مشــتركة قــادرة علــى الجمع بيــن واجهات المســتخدم المختلفة فــي واجهة واحدة 
وتعزيز إنتاجية الموظف، ويمكن لروبوتات الدردشة أن توفر الوقت وتحسن وقت االستجابة 

حيث يمكنها معالجة مئات االستعامات في أي وقت من األوقات.
EMMA عبارة عن إعداد روبوت للدردشة من ِقبل وزارة األمن الداخلي في الواليات المتحدة 
األميركيــة لتوفيــر خدمــات المواطنــة والهجــرة. أطلــق شــريف مقاطعــة ســان دييغــو روبــوت 
دردشــة يدعى Coptivity يســاعد النواب على البحث عن المعلومات على الفور، مثل التحقق 

من أرقام لوحات السيارات، والتحقق من الخلفية الجنائية وغيرها في الوقت نفسه.

ويمكن لروبوت الدردشة الحكومي أن يوفر للسكان مجموعة متنوعة من المعلومات  «
المتعلقة بالصحة مثل قائمة بالخيارات الطبية، أو تحديد موعد بالنيابة عنهم، أو ملء 

استمارات المستشفيات والتأمين المطلوبة لهم، على سبيل المثال، بدأت حكومة 
رواندا استخدام روبوت محادثة يدعى Babyl قادر على إعفاء األطباء من التعامل مع 

االستفسارات الطبية األساسية وإحالة الحاالت األكثر تعقيًدا وخطورة.

د. جاسم حاجي

تقول الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في إحصائية لها إن 32 % من البحرينيين 
المؤمــن عليهــم فــي القطاعين العام والخاص رواتبهم أقــل من 400 دينار بحريني، 
إذ تتــراوح مــا بيــن 200 إلى 399 دينارا، وهي نســبة تشــكل نحو ثلــث البحرينيين! 
هذا الثلث يعني الموظفين، وما احتسب عدد من يعولون من أفراد أسرهم، والذين 
بطبيعة الحال يترتب مســتواهم االقتصادي تبعًا لمســتوى راتب معيلهم، يجوز لنا 

أن نقول إن نصف البحرينيين يعيشون على دخل 400 دينار بحريني فقط. 
نحتــاج هنــا إلــى “محاســب شــاطر” ليدبــر لنــا معيشــة األســرة فــي ظل هــذا الراتب 
المحتــرم، إيجار الســكن، “ماجلة” المنــزل، فاتورة الكهرباء والمــاء والعداد الجديد، 
الســيارة  مصاريــف  المــدارس،  مســتلزمات  األعيــاد،  مصاريــف  الهواتــف،  فواتيــر 
والمواصــات، عــاج وأدوية، ولــك أن تضم للقائمة باقــي المصروفات وااللتزامات 
التــي ال مفــر منهــا، وال تنســى الضرائب التي فوقها، وما وراءهــا من ارتفاع في كل 
األســعار، ناهيــك عــن القــروض.  والهيئــة تقــر كذلــك بــأن 42 ألــف بحرينــي والذين 
رواتبهــم أقــل مــن 400 دينــار، يقابلهم 19 ألــف أجنبي يتقاضــون رواتب تفوق ألف 
دينــار! ومازلــت فــي حيرتي التــي تجعلني أتســاءل بتعجب: ما هي تلــك الوظائف 
التــي يمكــن أن يشــغلها األجنبــي بهــذا الراتــب “الراهــي” وال يســتطيع المواطــن أن 
يشغلها؟ ما هي التخصصات الفذة والشهادات العليا التي يمتلكها أصحاب العيون 
الــزرق وال يمتلكهــا البحرينــي؟ هنــاك 5028 عاطــا عــن العمــل من حملة الشــهادات 
العليا من ماجستير ودكتوراه، وهناك آالف آخرون جامعيون شهاداتهم معلقة على 
جدرانهم منذ أكثر من عشر سنوات وحفت أرجلهم ذهابًا وإيابًا لوزارة العمل وهم 

يبحثون عن شاغر يكفيهم ذل السؤال وال بارقة أمل. 
هــل ألن فكــرة البحرنــة ال تائــم االقتصــاد البحرينــي؟ أم ألن فرض نســبة البحرنة 
ليــس دائمــًا الخيــار الصحيــح؟ أم أن األمر يتعلــق بعدم القدرة على إلزام الشــركات 
والمؤسسات بتوظيف البحريني كأولوية؟ كما صرح المسؤولون! ال نحتاج أن نكرر 
ونقــول إن البحرينــي أثبت نفســه فــي كل الميادين، وأنه مفخــرة أينما حل، ويملك 
ما يملكه اآلخرون من شــهادات، وخبرة وإمكانيات ويفوقهم، فقط هو بحاجة إلى 

من يثق به، ويشجعه ويقدره. 

ياسمينة: يستحق البحريني أن يعيش حياة أفضل. «

400 دينار!
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نقل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة تهاني حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظه هللا ورعاه الــى العبي المنتخب الوطني بمناســبة فوزهم بالمركز األول في بطولة غرب آســيا لكرة القدم مؤكدا ســموه 
أن جاللــة الملــك المفــدى فخــور جــدا بالمســتويات الكبيرة والراقية التي قدمها أبنــاء البحرين في المحفل اإلقليمي واالنتصار الرائع في المبــاراة النهائية التي ضمنت للبحرين 

تحقيق الميدالية الذهبية في العصر الذهبي.

جــاء ذلــك اثنــاء اســتقبال ســمو الشــيخ 
مطــار  فــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
البحريــن الدولي لبعثــة المنتخب الوطني 
لكــرة القــدم بعد عودتها مــن العراق وذلك 
بحضــور ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  خليفــة 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة وأيمــن المؤيــد وزير 
والدكتــور  والرياضــة،  الشــباب  شــؤون 
عبدالرحمــن صــادق عســكر األميــن العــام 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  المســاعد 
والرياضيــة ومحمد حســن النصف األمين 
العــام للجنة األولمبية البحرينية والشــيخ 
علــي بن خليفــة آل خليفة رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكــرة القــدم وعــدد مــن أعضاء 

مجلس اإلدارة.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وقــال 
خليفــة فــي حدثيــه مــع العبــي المنتخــب 
فــي  للبحريــن  ســفراء  خيــر  كنتــم  لقــد   “
المحفــل الكــروي الهــام وبرهنتــم للجميــع 
ودائمــا  ذهــب  مــن  معدنــه  البحرينــي  أن 
الــى  الــى تحقيقــه والوصــول  مــا يطمــح 
اإلنجــازات مهمــا كبــرت حجــم التحديات 
التــي تواجهه وبالفعل تمكنتم من تحقيق 
اللقــب اإلقليمــي عــن جــدارة واســتحقاق 
بعــد أن قدمتــم مســتويات كبيــرة طيلــة 
المبــاراة  الــى  وصــوال  البطولــة  مباريــات 
النهائيــة والتــي كنتــم فيها رجــال مواقف 

وحرصتم على رفع اسم البحرين عاليا.
وأضاف ســموه “ إننا سعداء بما قدمتموه 
فــي البطولــة مــن مســتويات فنيــة راقيــة 
وجســدتم مــن خــال البطولــة اإلقليميــة 
كل معانــي العزيمــة والمثابــرة واإلصــرار 
والتحــدي وقدمتــم أجمــل معانــي الــوالء 
والتضحيــة فــي ســبيل رفعــة اســم بلدكم 
يحتــذى  قتاليــة  روحــا  وأظهرتــم  عاليــا 
والمبــاراة  البطولــة  مباريــات  خــال  بهــا 
النهائيــة ونحــن علــى يقيــن تــام بــأن هــذا 
لــك  عنــوان  ســيكون  والتحــدي  اإلصــرار 
البطــوالت  فــي  المقبلــة  ولمشــاركاتكم 

والمحافل الدولية”.
بــن حمــد آل  وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر 
المنتخــب  دعــم  علــى  حرصنــا   “ خليفــة 
الوطنــي فــي بطولــة غــرب آســيا وتهيئــة 
األجــواء المثاليــة أمامــه من أجــل الظهور 
المتميــز فــي البطولة والتنافــس الحقيقي 
على لقبهــا اإلقليمي باعتبارها تمثل حدثا 
المنتخــب  فيــه  يتواجــد  مهمــا  رياضيــا 
الحــدث  هــذا  مــن  االســتفادة  ويمكــن 
للتعرف على المستوى الحقيقي للمنتخب 
الوطنــي قبيــل الدخــول في اســتحقاقات 
الوطنــي  المنتخــب  كرويــة هامــة يتطلــع 
تلــك  فــي  إيجابيــة  نتائــج  تحقيــق  الــى 

االستحقاقات”.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“ لقــد فرحنــا كثيــرا بمــا حققــه المنتخــب 
الوطني لكرة القدم في غرب اسيا وعلينا 
أساســيا  منطلقــا  اإلنجــاز  مــن  نتخــذ  أن 
االســتحقاقات  فــي  قــوة  بــكل  للدخــول 
المؤهلــة  التصفيــات  بينهــا  ومــن  المقبلــة 
اســيا  وكأس  العالــم  كأس  نهائيــات  الــى 
ويجــب علينــا العمــل بــكل جــد مــن اجــل 
تهيئــة المنتخب للمشــاركة في التصفيات 

وتحقيق نتائج متميزة فيها”.

 المؤيد: انجاز يبعث على التفاؤل

ومــن جانبــه اعــرب ســعادة الســيد أيمــن 
بــن توفيــق المؤيــد وزيــر شــؤون الشــباب 
لســمو  وتقديــره  شــكره  عــن  والرياضــة 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
جالــة الملــك لاعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس االعلى للشــباب 
والرياضــة علــى دعمــه للمنتخــب الوطني 
اإلقليمــي  باالســتحقاق  مســيرته  فــي 
الكبيــر والذي تمكن المنتخب الوطني من 
تحقيــق المركــز األول فــي البطولــة التــي 
أكدت مدى التطور التصاعدي التي تســير 
فيه كرة القدم البحرينية حتى باتت رقما 
صعبــا فــي كافة المشــاركات التي تتواجد 
فيهــا. وبين ســعادة وزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة أن ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة راهــن علــى المنتخــب الوطنــي 
لكرة القدم في البطولة اإلقليمية وبالفعل 
تمكــن أبنــاء البحريــن مــن تحقيــق انجــاز 
كبيــر فــي البطولــة رغــم التحديــات التــي 
تمكــن أبنــاء البحريــن مــن تحويلهــا الــى 
نقاط انطاقة للوصول الى تحقيق اللقب 

اإلقليمي الكبير.
وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
بالمســتويات التــي قدمهــا أبنــاء البحريــن 
فــي بطولــة غــرب اســيا وتمكنوا مــن رفع 
يشــيع  الــذي  االمــر  عاليــا  البحريــن  اســم 

أجواء من التفاؤل في المستقبل بتحقيق 
التصفيــات  فيهــا  بمــا  طيبــة  إنجــازات 
المؤهلــة الــى نهائيــات كأس العالم وكأس 

اسيا لكرة القدم.

علي بن خليفة: دعم ناصر بن 
حمد أساس النجاح

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع 
البحريني لكرة القدم ســعادة الشــيخ علي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، خالــص 
حضــرة  مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهل الباد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقر  وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
العهــد  بــن حمــد آل خليفــة ولــي  ســلمان 
األميــن نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، بمناســبة إحــراز 
منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم للقب 
بطولــة اتحاد غرب آســيا التاســعة، والتي 
استضافتها العراق خال الفترة 30 يوليو 

الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري.
وأكــد ســعادة الشــيخ علــي بــن خليفــة بن 
المنتخــب  إنجــاز  أن  خليفــة  آل  أحمــد 
بطولــة  فــي  القــدم  لكــرة  األول  الوطنــي 
غــرب آســيا يعكــس الرعايــة الكريمة التي 
تحظــى بهــا الرياضــة البحرينيــة مــن قبل 
أن  إلــى  مشــيرا  المفــدى،  الملــك  جالــة 

جالته الداعم األول للرياضيين، مبينا أن 
إنجــاز المنتخــب الوطنــي األول جــاء في 

العصر الذهبي للرياضة البحرينية.
الملــك  جالــة  ممثــل  ســعادته،  هنــأ  كمــا 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم 
ســعادته التهاني إلى النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأشــاد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمد 
آل خليفــة بأداء العبــي المنتخب الوطني 
األول، مثنيــا كذلــك على جهــود الجهازين 
مــن  القــادم  أن  مؤكــدا  واإلداري،  الفنــي 
مشــوار ومنافســات للمنتخب الوطني هو 
أكثر أهمية، خصوصا وأن المنتخب مقبل 
علــى المشــاركة في التصفيــات المزدوجة 
وكأس   2022 العالــم  كأس  إلــى  المؤهلــة 

آسيا 2023.

السيد محمد: شكرا ناصر بن حمد

وبدوره، عبر قائد المنتخب الســيد محمد 
جعفــر باســمه ونيابة عــن زمائه الاعبين 
عــن شــكره وتقديــره لســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفة على دعمــه للمنتخب، 
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وقــال “ لقــد دخلنــا هذه البطولــة واضعين 
نصــب اعيننــا الشــعار الــذي اطلقــه ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة )الذهب 
فقط( وســعينا بكل جد واجتهاد؛ من أجل 
بالــكأس  والعــودة  األول  المركــز  تحقيــق 
نحملهــا  التــي  للمســؤولية  وكنــا مقدريــن 
وبالفعــل تعاهدنــا علــى العــودة للبحريــن 
ومعنــا كأس البطولــة وقــد حققنــا العهــد 
وتضحياتهــم   الاعبيــن   إصــرار   بفضــل 
ومســتوياتهم الكبيــرة التــي أهلتنــا للعــب 
اللقــب  وتحقيــق  النهائيــة  المبــاراة  علــى 

الغالي”.
وتابــع” أشــكر العبــي المنتخــب علــى هــذا 
اإلنجــاز الكبيــر وسنســعى فــي البطــوالت 
المقبلــة الــى رفــع اســم البحريــن وعلمهــا 
عاليــا وتقديــم المســتويات التــي تســاهم 
للرياضــة  الكبيــر  التطويــر  تأكيــد  فــي 

البحرينية.

كتب - المكتب االعالمي

المنتخب ــوز  ــف ب ذلـــك  وتــجــســد  ــاز  ــجـ اإلنـ يــحــقــق  دائـــمـــا  ــوه  ــم س ــان  ــ ره ــد:  ــؤي ــم ال
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االتحــاد  رئيــس  الغانــم  ســلطان  رفــع 
آيــات  أســمى  األثقــال  لرفــع  البحرينــي 
التهانــي والتبريــكات إلــى حضــرة صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
الســمو  وصاحــب  المفــدى،  البــاد  عاهــل 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس الوزراء. وأشــار الغانم إلى أن فوز 
المنتخــب يعد إنجــازًا وطنيًا هامــًا، والذي 
يحظــى بدعــم ومســاندة واهتمــام خــاص 

من لدن القيادة الحكيمة.
 كما هنأ الغانم ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة بهذا اإلنجــاز التاريخي، والذي يعد 

بداية لمزيد من البطوالت إن شاء هللا.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الغانم يهنئ باإلنجاز
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من استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد لمنتخبنا الوطني



االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع 
البحرينــي للتنــس ســمو الشــيخ أحمد 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  محمــد  بــن 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
لمقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملك 
المفــدى وإلــى صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الســمو  وصاحــب  الــوزراء،  رئيــس 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
خليفــة ولي العهد األميــن نائب القائد 

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء وإلــى ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
والرياضة وإلى ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
وذلك بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي 
حققــه المنتخــب الوطنــي لكــرة القدم 

بفــوزه بلقــب بطولــة غــرب آســيا التي 
فاز في مباراتها الختامية على نظيره 
مقابــل  بهــدف  العراقــي  المنتخــب 
لقــب  كأول  باللقــب  ليتــوج  الشــيء 

يحقق للكرة البحرينية.
وأكد ســمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
ســلمان أل خليفة أن هــذا االنجاز إنما 
يأتــي ضمن االنجازات المشــرفة التي 
تحققهــا مملكــة البحريــن فــي القطاع 
ســجالت  إلــى  ويضــاف  الرياضــي 
المملكــة الرياضية الناصع والمشــرف، 

إنمــا هــو  وأن هــذا االنجــاز المشــرف 
للرياضــة  النجــاح  لمســيرة  اســتمرار 
البحرينيــة ونتيجــة الدعــم واالهتمام 
القيــادة  لــدن  مــن  بــه  تحظــى  الــذي 

الرشيدة.
وأشار سموه أن ما تحقق من انجازات 
مشــرفة إنما يدعــو جميــع الرياضيين 
لبــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل 
تحقيــق المزيــد مــن االنجــازات التــي 
ترفــع اســم وعلــم المملكــة عاليــًا فــي 

مختلف المحافل الرياضية.

وأضــاف ســموه أن الكــرة البحرينيــة 
وأن  الصحيــح  طريقهــا  علــى  تســير 
بدايــة الغيــث قطــرة، والقطــرة التــي 
قطفهــا أبنــاء البحريــن اليــوم ســترفع 
من معنويات الجميع من أجل تحقيق 
المشــاركات  المزيــد والوصــول ألكبــر 
مــا   ،2022 العالــم  لــكأس  التاريخيــة 
الصــورة  الوطــن عكــس  أبنــاء  قدمــه 
المشــرفة وأفــرح جميع أبناء الشــعب 
كبارًا وصغارًا، وها نحن نعيش العصر 

الذهبي الرياضي.

أحمد بن محمد: ضمن اإلنجازات المشرفة

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة، 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام حضرة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة عاهــل البالد المفدى حفظــه هللا ورعاه، 
وإلــى صاحب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر  وإلى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء، بمناســبة 
القــدم  لكــرة  األول  الوطنــي  منتخبنــا  إحــراز 
للقــب بطولة اتحاد غرب آســيا التاســعة، والتي 
يوليــو   30 الفتــرة  خــالل  العــراق  اســتضافتها 

الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري.
أن  آل خليفــة  بــن خليفــة  علــي  الشــيخ  وأكــد 
إنجــاز المنتخــب الوطني األول لكــرة القدم في 
بطولة غرب آســيا يعكس الرعاية الكريمة التي 
تحظــى بهــا الرياضــة البحرينية مــن قبل جاللة 
الملــك المفــدى، مشــيرا إلــى أن جاللتــه الداعــم 
المنتخــب  إنجــاز  أن  مبينــا  للرياضييــن،  األول 
الوطني األول جاء في العصر الذهبي للرياضة 

البحرينية.
وأشــار رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 

لكــرة القــدم إلــى أن تحقيــق اللقــب جســد مــا 
تحظــى بــه كــرة القــدم البحرينيــة مــن اهتمــام 
خاص من قبل القيادة الرشــيدة، مثمنا سعادته 
الرعايــة الكريمــة التي تحصل عليهــا كرة القدم 
البحرينيــة ويقودهــا إلــى مزيــد مــن النجاحات 
كإحدى ثمار دعم جاللة الملك المفدى للرياضة 

البحرينية.
البحرينيــة  القــدم  كــرة  أســرة  أن  إلــى  ولفــت 
تفخــر وتعتــز بمــا تحظى بــه من اهتمــام ودعم 
خــاص، مشــيرا إلى أن اإلنجــاز في بطولة غرب 

آســيا يأتــي تواصــال للنجاحــات المتعــددة التي 
تحتــل  وجعلهــا  البحرينيــة  الرياضــة  تحققهــا 
مكانــة مرموقــة. كمــا هنــأ رئيــس مجلــس إدارة 
ممثــل جاللــة  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة. كما قدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفة التهاني إلــى النائب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 
لكــرة القــدم أن إنجــاز المنتخــب الوطني األول 
لكرة القدم في بطولة غرب آسيا ترجمة للدعم 
واالهتمام الكبيرين من قبل ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، مشــيرا إلى أن ســموه داعم 

أساسي للمنتخب الوطني.
ونــوه بالدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه ســموه لكرة 
المنتخــب  وقال:”العبــو  البحرينيــة،  القــدم 
الوطنــي قدمــوا أداء قتاليا وروحــا عاليا طوال 

منافســات البطولــة، وهــذا األداء وهــذه الــروح 
أساســها الدعــم الكبيــر مــن قبــل ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة”.
وأوضح أن دعم سموه يعد حافزا كبيرا لجميع 
كــرة  أســرة  الوطنــي وجميــع  المنتخــب  أفــراد 
القــدم البحرينيــة نحو بــذل المزيد مــن الجهود 
ومضاعفتها في ســبيل رفــع علم المملكة خفاقا 

في مختلف المحافل.
وأشــاد الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة بأداء 
العبــي المنتخــب الوطني األول، والذين توجوا 

بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة.
وأشــار الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة إلــى 
أن إنجــاز المنتخــب الوطنــي األول فــي بطولــة 
غرب آســيا شــكل محطــة مهمة فــي تاريخ كرة 
القــدم البحرينيــة، خصوصــا وأنــه اللقــب األول 
للمنتخــب علــى مســتوى بطــوالت الرجــال فــي 

اتحاد غرب آسيا.
وأشــار إلــى أن اإلنجــاز التاريخــي الــذي تحقــق 
مــن  المنتخــب  أفــراد  أظهــره  مــا  بفضــل  جــاء 
جهازيــن فنــي وإداري والعبيــن طــوال مشــوار 
العاليــة  الــروح  إذ كانــت  البطولــة،  ومنافســات 
أداء  علــى  األبــرز  الســمة  القتالــي  واألداء 
المنتخب، مثنيا على الجهود التي بذلها الجميع 
في ســبيل إخراج المنتخــب على أفضل صورة 

والتتويج باللقب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم أن إنجــاز بطولــة غــرب آســيا يعــد 
خطــوة أولــى نحو خطوات عديــدة نهدف إليها 
فــي االتحــاد البحرينــي لكرة القدم، مشــيرا إلى 
للمنتخــب  ومنافســات  مشــوار  مــن  القــادم  أن 
وأن  خصوصــا  أهميــة،  أكثــر  هــو  الوطنــي 
المنتخــب مقبل على المشــاركة فــي التصفيات 
 2022 العالــم  كأس  إلــى  المؤهلــة  المزدوجــة 

وكأس آسيا 2023.
ونــوه إلــى أهميــة البناء علــى المكتســبات التي 
غــرب  بطولــة  فــي  الوطنــي  المنتخــب  حققهــا 
لمشــوار  بدايــة  خيــر  أنهــا  إلــى  مشــيرا  آســيا، 
المنتخب المهم والقادم المتمثل في التصفيات 
المزدوجة، والتي نســعى خاللها للظهور بأفضل 
صــورة ممكنــة، وقيــادة المنتخــب إلــى تحقيــق 
المزيــد مــن النجاحــات. إلــى ذلــك، قــدم رئيــس 
مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة الشــكر إلــى 
العراق مستضيفة بطولة غرب آسيا في نسختها 
التاسعة، مشيدا بما أظهره االتحاد العراقي من 
تنظيــم مميــز أنجــح مــن خاللــه البطولــة علــى 
جميــع األصعــدة، متمنيــا كل التوفيــق لألشــقاء 

العراقيين في قادم المناسبات.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي
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اللجنة اإلعالمية

االولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  رفــع 
آيــات  أســمى  النصــف  البحرينيــة محمــد 
مقــام حضــرة  الــى  والتبريــكات  التهانــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، والــى صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة رئيس مجلــس الوزراء الموقر، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األميــن، 
نائــب القائد األعلى، النائــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
كما هنأ النصف ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة 

الشــباب،  وشــئون 
المجلــس  رئيــس 
للشــباب  األعلــى 
 ، ضــة يا لر ا و
الشــيخ  وســمو 

حمــد  بــن  خالــد 
النائــب  خليفــة  آل 

األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة، 

البحرينية.
الكــروي  االنجــاز  بــأن  النصــف  وأكــد 
التاريخي هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة 
للحركة الرياضية، وهو احد بشــائر الخير 
للعصر الذهبي الذي اعلن عنه سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وهو انعكاس لما 
يوليه ســموه من رعايــة للقطاع الرياضي 
فــي  الثاقبــة  لرؤيتــه  واضــح  وتجســيد 
االرتقــاء بمســيرة العمــل الرياضــي وفــق 
مفهــوم عصــري جديــد، كمــا انــه يترجــم 
دعــم ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة لكافــة المنتخبــات الوطنية 
بمســاندة  ســموه  واهتمــام 
ومــن  الرياضيــة  االتحــادات 
بينهــا اتحاد الكرة، وتوفير 
كافــة اشــكال المســاندة 
الهــام  الــدور  لهــم عبــر 
الــذي تقــوم بــه اللجنة 

األولمبية البحرينية.

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 
القــوى محمــد عبداللطيــف بــن جــالل عن 
مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  خالــص 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
حفظه هللا ورعاه، وصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
مجلــس الــوزراء الموقر، وصاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
ولــي العهــد األميــن، نائــب القائــد األعلــى، 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
كمــا هنــأ بن جــالل ســمو الشــيخ ناصر بن 
خالــد  الشــيخ  وســمو  خليفــة،  آل  حمــد 

بــن حمــد آل خليفــة. وأكــد بــن جــالل 
للكــرة  التاريخــي  اإلنجــاز  أن 

نتيجــة  هــو  البحرينيــة 
التــي  الفائقــة  للرعايــة 

تحظــى بهــا الحركــة 
لــدن  مــن  الرياضيــة 
جاللــة الملــك حفظه 
هللا ورعــاه، وحرصــه 

جاللته المتواصل على 
توفيــر مختلــف الظروف 

للظهــور  المملكــة  العبــي  أمــام  المثاليــة 
المشــرف، كما أن اإلنجاز هــو ثمرة للرؤية 
المتميزة لســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
البحرينيــة  بالكــرة  االرتقــاء  فــي  خليفــة 
وأســلوب  جديــدة  عمــل  منظومــة  وفــق 
مغايــر يقــود إلى تحقيــق اإلنجــازات، كما 
أن ذلــك اإلنجــاز التاريخــي هــو إنعــكاس 
طبيعي لما تحظى به المنتخبات الوطنية 
مــن دعــم ورعايــة مــن قبــل ســمو الشــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة وما توفره اللجنة 
األولمبية برئاســة ســموه من كافة عوامل 

النجاح.
وبارك بن جالل لرئيس االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة 
آل خليفــة وكافــة اعضــاء مجلــس 
اإلدارة، مشــيدا بعطاء الالعبين 
خيــر  ليكونــوا  وتميزهــم 
ســفراء لوطنهم، كمــا أثنى 
الجهازيــن  دور  علــى 
وكل  واإلداري  الفنــي 
مــن كان لــه دور فــي 
تحقيــق هــذا اإلنجــاز 

التاريخي للكرة البحرينية.

تقــدم الرئيــس الفخــري للجنــة األولمبيــة 
البحرينية، النائب الثاني لرئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة، الشيخ عيسى 
التهانــي  بخالــص  خليفــة،  آل  راشــد  بــن 
والتبريــكات إلــى حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل 
البــالد المفدى حفظه هللا ورعاه وصاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر وصاحــب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
كمــا هنأ ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد 

آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك 
المفــدى لألعمــال الخيريــة 

الشــباب،  وشــؤون 
رئيس المجلس األعلى 
والرياضــة،  للشــباب 
مســاعيه  مثمنــًا 

وجهــوده المخلصــة فــي 
الرياضــة  وتطويــر  دعــم 

القــدم  وكــرة  عــام  بشــكل  البحرينيــة 
أفــرز مشــروعًا  مــا  وهــو  خــاص،  بشــكل 
حقيقيــًا لدعــم المنتخــب الوطنــي األول 
الــذي قطــف أولى ثمــاره بتحقيــق بطولة 
لكــرة  آســيا  غــرب  لــدول  ســيل  آســيا 
تاريخيــًا  إنجــازًا  بذلــك  محققــًا  القــدم، 
غيــر مســبوق للرياضــة البحرينيــة.  كمــا 
هنــأ ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية مشــيدًا بدوره الكبير و متابعته 
المســتمرة للمنتخبــات الوطنية في 
وحرصــه  الرياضــات  مختلــف 
علــى توفيــر كافــة اإلمكانات 
واالحتياجــات عبر اللجنة 
البحرينيــة  األولمبيــة 
إلى بعثة األحمر في 
بطولة غرب آســيا 

لكرة القدم. 

رفع األمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة عبد الرحمن عسكر إلى 
مقــام حضرة صاحب الجاللــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، وإلــى صاحــب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
الســمو  صاحــب  وإلــى  الــوزراء،  رئيــس 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
النائــب  القائــد األعلــى  نائــب  العهــد  ولــي 
أســمى  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج 
منتخبنــا الوطني بطالً لبطولة غرب أســيا 
لكــرة القــدم التــي اســتضافتها محافظــة 

كربالء في العراق.
 وهنــأ عســكر ســمو الشــيخ ناصــر 

بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
لألعمــال  الملــك  جاللــة 

وشــؤون  الخيريــة 
رئيــس  الشــباب 
األعلــى  المجلــس 
والرياضــة  للشــباب 

االنجــاز  هــذا  مهنــدس 
النيــرة  الرؤيــة  وصاحــب 

التــي يســير عليهــا المنتخــب اليــوم نحــو 
مســتقبل واعــد مــن االنجــازات، كمــا بارك 
لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة االولمبية 
البحرينيــة، بهــذا االنجــاز الــذي يعد االول 

من نوعه على مستوى القارة.
 وأشــاد األميــن العــام المســاعد للمجلــس 
بالمســتوى  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الوطنــي  المنتخــب  عليــه  ظهــر  الــذي 
والــروح الوطنيــة العاليــة التــي تمتــع بهــا 
خــالل البطولــة مشــيرًا فــي الوقــت ذاتــه 
إلــى الطاقم الفنــي واالداري والدعم الذي 
البحرينــي  االتحــاد  قبــل  مــن  قــدم 
لكــرة القــدم للشــباب الواعد الذي 
اســتطاع أن يخطــف البطولــة 
المضيــف  الفريــق  مــن 
واســتحقاق  بجــدارة 
البحرينييــن  ليســعد 
الرياضــي  والشــارع 
لمثــل  المتعطــش 

هذه االنجازات.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفعــت 
البحرينــي لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيــز آل خليفــة أســمى آيــات التهانــي 
صاحــب  حضــرة  مقــام  إلــى  والتبريــكات 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل 
وإلــى صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر 
وإلــى صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة ولي العهــد األمين نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء.
 كما هنأت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وســمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.  وأشــارت 
بنــت  حيــاة  الشــيخة 
عبدالعزيــز آل خليفــة 
أن هــذا االنجــاز ثمرة 
الكريمــة  للرعايــة 

الرشــيدة  قبــل  مــن 
للحركــة  هللا  حفظهــا 

االنجــاز  وأن  الرياضيــة، 

انعــكاس لمــا يوليــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة من دعــم للقطــاع الرياضي 
والشــبابي وتجســيد واضح لرؤيتــه الثاقبة 
الرياضــي  العمــل  بمســيرة  االرتقــاء  نحــو 
والشــبابي، كمــا أن هذا االنجــاز يترجم دعم 
بــن حمــد آل  واهتمــام ســمو الشــيخ خالــد 
خليفــة لكافة المنتخبــات الوطنية، وأن هذا 
االنجــاز يعكــس التطــور الكبير لمســيرة كرة 
القــدم البحرينيــة.  وأشــادت الشــيخة حياة 
بنــت عبدالعزيز آل خليفة بالجهود المتميزة 
التــي يبذلها ســعادة الشــيخ علي بــن خليفة 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  خليفــة  آل 
البحرينــي لكــرة القــدم وأعضــاء مجلس 
الجماعــي  العمــل  وروح  اإلدارة 
إدارييــن وفنييــن والعبيــن،  مــن 
متمنيــة كل التوفيــق والنجاح 
المســيرة  هــذه  لتتواصــل 
هللا  بــإذن  الموفقــة 
تعالــى متمنيــة لكافــة 
المنتخبــات الوطنية 
بمــا  التوفيــق  كل 
مملكــة  مكانــة  يعــزز 

البحرين إقليميًا ودوليًا.

رفع الشــيخ رئيس نــادي المحرق أحمد 
بــن علــي بــن عبــدهللا آل خليفــة خالص 
مقــام  الــى  التبريــكات  وأحــر  التهنئــة 
حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفدى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  والــى 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الوزراء الموقر وصاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولي 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء. 
 وقال رئيس نادي المحرق إن ما حققه 

أبنــاء البحريــن األوفياء يعكس مدى 
عظيــم  مــن  بــه  يتمتعــون  مــا 

الوالء والوفــاء والعرفان 
الغاليــة  لبحريننــا 

البــالد  وقيــادة 
حفظها هللا. 

رئيــس  هنــأ  كمــا 
نــادي المحــرق بهذه 

المناسبة سمو الشيخ 

ناصــر بــن حمد آل خليفــة ممثل العاهل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  المفــدى 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة وســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
بدعمهمــا  البحرينــي مشــيدا  األولمبيــة 
فــي  والرياضــة  للشــباب  ورعايتهمــا 
مملكتنــا الغاليــة، ومتابعتهمــا الميدانية 
فــي  الوطنيــة  المنتخبــات  لكافــة 

مشاركتها الخارجية. 
كمــا قــدم رئيــس نــادي المحــرق التهنئة 
لســعادة الشــيخ علي بن خليفة بن 
احمــد ال خليفة رئيس االتحاد 
القــدم،  لكــرة  البحرينــي 
مشــيدًا بالدور البارز الذي 
قيــادة  فــي  بــه  يقــوم 
لتحقيــق  اللعبــة 
هــذه البطولــة مــن 
التحضيــر  خــالل 

واالعداد السليم.

النصف يبارك بفوز المنتخب ببطولة غرب آسيا

بن جالل: اإلنجاز التاريخي نتيجة للرعاية الفائقة

عيسى بن راشد يشيد بعطاء الالعبين

عسكر: ناصر بن حمد مهندس هذا اإلنجاز

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بانجاز غرب آسيا

رئيس نادي المحرق يهنئ بكأس غرب آسيا

مدينة عيسى - اتحاد التنس
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رفــع األميــن العــام للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة خالص التهانــي والتبريكات إلى حضــرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم 

ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم التي أقيمت في العراق الشقيق. 

واعتبــر الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
القــدم  كــرة  لمنتخــب  الكبيــر  الرياضــي  اإلنجــاز 
تجســيدًا حقيقيا لما يحظى به القطاع الرياضي 
مــن رعايــة واهتمــام القيــادة الرشــيدة وترجمــًة 
لتوجيهاتها السامي بتوفير كافة اإلمكانات التي 
تعــزز مكانــة البحريــن علــى الســاحة الرياضيــة 

إقليميًا وقاريًا وعالميًا. 

كمــا هنــأ الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وسمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة علــى هــذا 

اإلنجــاز الكبيــر مشــيدًا بدعــم ســموهما الواضح 
للمنتخبــات الوطنيــة وتحفيــزه الدائــم لهــا مــن 
أجــل بلــوغ أعلــى مراتــب اإلنجــاز فــي مختلــف 

التظاهرات الرياضية.
وأشــار الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة أن 
فــوز المنتخب الوطني ببطولة غرب آســيا يؤكد 
اســتعادة الكرة البحرينية مكانتها المتميزة على 

الســاحتين اإلقليمية والقارية مبينا أن مكاســب 
المنتخب لم تقتصر فقط على إحراز اللقب وإنما 
تجاوزتــه إلــى بنــاء توليفة جديدة مــن الالعبين 
لخــوض  تحضيــرا  والشــباب  الخبــرة  أصحــاب 
منافســات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
وأعــرب الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
التــي  المتميــزة  للجهــود  الكبيــر  تقديــره  عــن 

بذلهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم فــي إعداد 
للمشــاركة  متميــزة  بصــورة  الوطنــي  المنتخــب 
اعتــزازه  عــن  معبــرًا  آســيا  غــرب  بطولــة  فــي 
بالمســتويات الفنيــة الكبيــرة التــي قدمهــا نجوم 
المنتخــب الوطنــي فــي البطولــة وتفانيهــم فــي 
تمثيــل المملكــة بأفضــل صــورة ممكنــة، متمنيــًا 
نهائيــات  فــي  التوفيــق والنجــاح  للمنتخــب كل 

الشيخ سلمان بن ابراهيمالمحافل الرياضية المقبلة.

سلمـــان بـــن إبراهيــــم يهنــئ بفــــوز البحريـــن
المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

التهانــي  آيــات  أســمى  القطــري  فاطمــة  النائــب  رفعــت 
والتبريــكات لمقــام حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، ورئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة. وأشــارت القطــري إلى أن هــذا اإلنجاز ما 
كان لــه أن يتحقــق لــوال الدعــم الكبيــر الــذي يقدمــه ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة البحرينية.
ورأت سعادة النائب فاطمة القطري أن هذا االنجاز النوعي 
باإلنجــازات  لمســيرة حافلــة  بدايــة جديــدة  بمثابــة  يعــد 
الكرويــة، ونقطــة انطــالق نحو وضع المزيد مــن البصمات 

المشرفة على صفحات تاريخ كرة القدم البحرينية.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات
اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

رفــع النائــب أحمــد الدمســتاني خالــص التهنئــة وأحــر التبريــكات الى مقام حضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى والى صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة 
اإلنجــاز الرياضــي الرائع والمشــرف الــذي حققه العبو منتخب البحريــن الوطني لكرة القدم 

بفوزهم بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا.

وقال الدمستاني أن أبطال غرب آسيا حققوا 
انجازا مشرفا ورفعوا فيه اسم بالدهم عاليا.
وهنــأ الدمســتاني ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
المفــدى  العاهــل  ممثــل  خليفــة  آل  حمــد 
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
ســموهما  دعــم  علــى  ومثنيــا  البحرينــي، 
البحريــن  فــي  الشــباب والرياضــة  لقطــاع 
وأثــر ذلــك االيجابــي علــى مــا تحقــق مــن 

إنجاز بحريني.
وشــكر الدمســتاني الشــيخ علي بن خليفة 
االتحــاد  رئيــس  خليفــة  ال  احمــد  بــن 
البحرينــي لكــرة القــدم، وأفــراد الجهازيــن 

اإلداري والفنــي للفريــق، وقــال أن الجميــع 
قــدم صــورة حضارية مميزة عــن البحرين 
وشــعبها فضــال عن أداء الفريــق المبهر مما 

أدى للتويج بلقب البطولة.

الدمستاني: األبطال شرفونا

القطري: انطالقة جديدة

رفع رئيس رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للســيارات الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة باســمه ونيابة عن أعضاء مجلس 
االدارة وجميع منتسبي رياضة السيارات خالص التهنئة وأحر التبريكات الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء، بمناســبة اإلنجــاز الرياضي 
المشــرف الــذي حققــه العبــو منتخب البحريــن الوطني لكرة القدم بفوزهم بلقب بطولة اتحاد غرب آســيا التي أقيمت في جمهورية 

العراق، لتسجل كرة القدم البحرينية أول انجازاتها الرياضية الكبيرة وتسطر حروفها من ذهب.

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  وأكــد 
للسيارات إن ما حققه أبناء البحرين 
األوفياء يعكس مدى ما يتمتعون به 
مــن عظيم الوالء والوفــاء والعرفان 
لبحريننا الغالية وقيادة البالد، وبذل 
رفعــة  أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي 
ســمعة واســم وعلــم مملكتنــا الغالية 
الخارجيــة  المحافــل  مختلــف  فــي 

وتمثيلها خير تمثيل.
كما هنأ الشيخ عبدهللا بن عيسى آل 
خليفــة بهذه المناســبة ســمو الشــيخ 
ممثــل  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
الخيريــة  لألعمــال  المفــدى  العاهــل 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون 
وســمو  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 

خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة 
مشــيدًا بدعمهما ورعايتهما للشــباب 
الغاليــة،  مملكتنــا  فــي  والرياضــة 
لكافــة  الميدانيــة  ومتابعتهمــا 
المنتخبــات الوطنيــة فــي مشــاركتها 

الخارجية.
الســيارات  اتحــاد  رئيــس  قــدم  كمــا 
التهنئــة للشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
االتحــاد  رئيــس  خليفــة  ال  أحمــد 
البحريني لكرة القدم وجميع أعضاء 
مجلس االدارة، مشــيدًا بالدور البارز 
اللعبــة  قيــادة  فــي  بــه  يقــوم  الــذي 

خــالل  مــن  البطولــة  هــذه  لتحقيــق 
التحضيــر واإلعــداد الســليم متمنيــًا 
لهم كل التوفيق وتحقيق المزيد في 

المستقبل للوطن الغالي.

عبدالله بن عيسى 

فاطمة القطري

عبداهلل بن عيسى يهنئ باإلنجاز 

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

رفع رئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس سعيد اليماني باسمه وباسم 
أعضــاء مجلس اإلدارة خالــص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولــي العهد األميــن نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بمناســبة فــوز المنتخــب الوطنــي لكــرة القدم ببطولة غرب آســيا التاســعة لكــرة القدم 

التي أقيمت في العراق الشقيق. 

واعتبــر اليمانــي اإلنجــاز الرياضــي الكبيــر 
لمنتخــب كــرة القــدم تجســيدًا حقيقيــا لما 
يحظــى بــه القطــاع الرياضــي مــن رعايــة 
وترجمــًة  الرشــيدة  القيــادة  واهتمــام 
الدائــم  وتحفيزهــا  الســامية  لتوجيهاتهــا 
بتوفيــر كافــة اإلمكانــات التي تعــزز مكانة 
البحريــن علــى الســاحة الرياضيــة إقليميــًا 

وقاريًا وعالميًا.
كما هنأ اليماني سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لألعمــال  الملــك  ممثــل جاللــة  آل خليفــة 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة وســمو الشــيخ 

األول  النائــب  آل خليفــة  بــن حمــد  خالــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة  علــى 
هــذا اإلنجاز الكبير مشــيدًا بدعم ســموهما 
وتحفيــزه  الوطنيــة  للمنتخبــات  الواضــح 
الدائــم لهــا مــن أجــل بلــوغ أعلــى مراتــب 
اإلنجاز في مختلف التظاهرات الرياضية.
كمــا قــدم اليمانــي التهنئــة للشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم وجميع أعضاء مجلس اإلدارة، 
مشــيدًا بالــدور البــارز الــذي يقــوم بــه فــي 
قيــادة اللعبــة لتحقيــق هــذه البطولــة مــن 

خــالل التحضير واإلعداد الســليم. مشــيدًا 
الالعبيــن  جميــع  بذلهــا  التــي  بالجهــود 
والفنييــن واإلدارييــن والمســتوى الراقــي 
الــذي ظهروا بــه في جميع المباريات حتى 
وصلهــم للقــب الغالــي والــذي أســعد جميع 
أبنــاء البحريــن. متمنيــًا لهــم كل التوفيــق 
للوطــن  المســتقبل  فــي  المزيــد  وتحقيــق 

الغالي

سعيد اليماني

اليماني: اإلنجاز تجسيد حقيقي لما يحظى به القطاع الرياضي

أحمد الدمستاني

نوه بمتابعة ودعم ناصـر بن حمد 
وخالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

تقــدم النائــب خالــد بوعنــق بخالص التهانــي والتبريكات إلى حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بمناســبة فوز منتخبنا الوطني  لكرة 

القدم بالمركز األول ببطولة كأس غرب آسيا.

كما اعتبــر بوعنق هذا اإلنجاز الرياضي 
الكبيــر للمنتخــب تجســيدًا حقيقيــا لمــا 
يحظــى بــه القطاع الرياضــي من رعاية 
واهتمــام مــن ســمو ولــي العهــد ضمــن 

رؤية ٢٠٣٠ التي اطلقها سموه.
كمــا هنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  االولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وســمو 
خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
وحــرص  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 

ســموهما على دعم المنتخبات الوطنية 
أن  مؤكــدا  الخارجيــة  مشــاركاتها  فــي 
متابعــة ســموهما وتوجيهاتهــم لإلتحاد 

البحرينــي لكــرة القــدم بتهيئــة األجواء 
المثاليــة أمام العبي المنتخب ســاهمت 
فــي تحقيــق اإلنجــاز فــي بطولــة غــرب 

آسيا.
للجهــود  الكبيــر  تقديــره  عــن  وأعــرب 
المتميــزة التي بذلها االتحــاد البحريني 
بــن  الشــيخ علــي  القــدم برئاســة  لكــرة 
خليفــة آل خليفــة فــي إعــداد المنتخب 
الوطنــي بصــورة متميزة للمشــاركة في 
البطولــة اآلســيوية معبــرًا عــن اعتــزازه 
بالمســتويات الفنية الكبيرة التي قدمها 
نجــوم المنتخــب الوطنــي فــي البطولة 
وتفانيهــم فــي تمثيــل المملكــة بأفضــل 

صورة ممكنة.

النائب خالد بوعنق

بوعنق يهنئ بإنجاز منتخبنا الوطني

اللجنة اإلعالمية

رفــع النائــب األول لرئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة اليد خالد الحيدان  أســمى آيات التهانــي والتبريكات الى 
مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملك المفدى حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــالد حفظه هللا ورعاه، والى 
مقــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر، والــى مقام صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائد العــام النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه والقيادة الرياضية بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة رئيس المجلس 
االعلي للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب االول لرئيس المجلس االعلي للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة االلومبية البحرينية.

واضــاف ان تحقيــق هذه البطولة هــي نتيجة طبيعية 
للرياضــة  وضعهــا  التــي  المتطــورة  لالســتراتيجية 
بــن حمــد آل خليفــة  الشــيخ ناصــر  البحرينيــة ســمو 
وســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة في ظل الدعم 
اال محدود من القيادة الرشــيدة حتى اصبحت تســير 
بخطــى ثابتــة في اتجاة العالميــة والتي بانت نتائجها 
فــي الســنوات الماضيــة بتحقيــق عــدد مــن االنجازات 

علي المستوى االقليمي والقاري والعالمي.
وقــال الحيــدان أن هــذا االنجــاز هــو نتيجــة طبيعيــة 
ينالــه  الــذي  الواضــح  واإلهتمــام  الكبيــرة  للرعايــة 
القطــاع الرياضي مــن القيادة الرشــيدة بقيادة حضرة 
إســتراتيجية  المفــدى وفــق  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
ورؤى ســديدة كان لهــا األثــر البالــغ فيمــا وصلــت إليــه 
الرياضة البحرينية من مكانة متميزة على الصعيدين 

القاري والدولي، واصبح للشــباب البحريني الفخر في 
ترجمــة هذا الدعــم الى واقع ملموس من خالل التألق 

الخارجي في المجال الرياضي.
كمــا اشــاد بجهــود الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
واخوانــة اعضــاء مجلــس االدارة فــي ترجمــة دعــم 

القيــادة الرشــيدة للقطاع الرياضي الــي انجازات علي 
ارض الواقع.

و ختــم الحيــدان بــان ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد ال 
خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة بهذه 
اإلنجازات المشــرفة قد اثبتوا للجميع انه ال مستحيل 
فــي الرياضة متي ما توفر التخطيط الســليم والرؤية 
الثاقبة والعزيمة وقال إن قيادة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد للمجلس االعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد للجنــة األولمبيــة البحرينيــة والخطط 
التــي وضعاهــا في ضــل الدعم اال محــدود من القيادة 
العلــي  البحرينيــة  بالرياضــة  تصــل  ســوف  الرشــيدة 

المستويات العالمية.

خالد الحيدان

الحيدان يهنئ ببطولة غرب آسيا لكرة القدم
اللجنة اإلعالمية

رفــع رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينية الشــيخ محمد بــن دعيج آل خليفة خالــص التهاني والتبريكات إلــى مقام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
األميــن نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، وإلى ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل 

خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 

هــذا  بــأن  البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
اإلنجــاز الــذي حققه المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
فــي بطولــة غرب آســيا يعكس حجــم الدعــم المتواصل 
الــذي تحظــى بــه الحركــة الرياضيــة مــن لــدن القيــادة 
الرشــيدة، والجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، منوهُا بــان هذا االنجــاز يعد 
بداية خير للرياضة البحرينية في )العصر الذهبي( الذي 
تــم اعتمــاده مؤخــرا بعــد لقــاء جاللــة الملــك حفظه هللا 

ورعاه.
علــى  البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  وأشــاد 
المجهــود الكبيــر الــذي يقــوم بــه مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة الشــيخ علــي بــن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفــة، وعلــى الدعــم المتواصــل من قبل 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وســعيه الحثيث 
لتطويــر رياضة كرة القدم البحرينية محليا وعالميًا مما 

دفعهــا قدمــا نحــو التطــور واالرتقاء وكســب البطوالت، 
وكما أشــاد بعطاء العبي المنتخب الواضح والكبير في 

الملعب وروحهم القتالية وسعيهم لتحقيق البطولة.

محمد بن دعيج

محمد بن دعيج يهنئ بإنجاز الكرة

دعم القيادة 
واستراتيجية ناصر بن 
حمد وخالد بن حمد 

وراء االنجاز



أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضة بالنتيجة المتميزة التي حققها المهر 
العقير ملك الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شئون الخيل 
علــى مضمــار ساليســبري ببريطانيــا وحصــول 

على المركز األول في السباق.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
الشــيخ دعيج بن ســلمان رئيــس مجلس إدارة 
هيئــة رعايــة شــئون الخيــل وتحقيــق المركــز 
بانتصــار  ســموه  مشــيدًا  الســباق،  فــي  األول 
المهــر العقير وهــو تأكيد على المكانة المتميزة 
لمملكة البحرين في رياضة ســباق الخيل على 
المستوى العالمي، وثمن سموه الجهود الكبيرة 
التي يبذلها الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 

من أجل إعداد المهر والفارس بصورة متميزة 
لتحقيق هذا االنجاز.

وأشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
المهــر  يمتلكهــا  التــي  العاليــة  باالمكانيــات 
جــدارة  بــكل  األول  بالمركــز  وفــوزه  العقيــر 
واســتحقاق، مشــيدًا ســموه بالمــدرب ســايمن 
والفــارس جيمــس دويــل وجهودهــم المبذولة 
نحــو مواصلــة االرتقــاء برياضــة الخيــل علــى 

المستوى العالمي.

واســتطاع المهــر العقيــر الحصول علــى المركز 

الفرســان  مــن  قويــة  منافســة  وســط  األول 

المشاركين إال أن المهر العقير حاز على المركز 

األول بقيــادة الفــارس جيمــس دويــل لمســافة 

فرســان   9 الســباق  فــي  وشــارك  متــر،   1400

وشــهد منافســة قويــة حتــى األمتــار األخيــرة 

قبل أن يتمكن المهر العقير من احتالل المركز 

لقطة من السباق األول.

ناصر بن حمد يشيـــد بانتصـــار المهــر العقيــر
ساليســبري مضمــار  علــى  األول  المركــز  علــى  الحصــول 

اللجنة اإلعالمية

حقــق منتخــب الناشــئين لكــرة اليد لقب كأس رئيس االتحاد الدولــي بعد فوزه على منتخب 
الصين تايبيه بنتيجة )26/22( في مباراة تحديد المراكز التي أقيمت يوم أمس ) الخميس( 

وضمن منافسات بطولة العالم الثامنة للناشئين المقامة في مقدونيا.

واحتــل المنتخــب البحرينــي المركــز الســابع 
عشــر على مســتوى العالم بعد نتيجة األمس 
اللقــب  وهــو  الرئيــس  كأس  تســليمه  وتــم 
الــذي اقتصرعلــى المنتخبــات البحرينيــة في 
بطوالت العالم هذا العام حيث سبق وأن فاز 
منتخب الشباب بالكأس نفسه إبان مشاركته 
األخيرة في مونديال أسبانيا الشهر الماضي.

وعــودة الــى المبــاراة فقــد اســتحق منتخبنــا 
نتيجــة الفــوز عطفــًا علــى األداء الــذي قدمــه 
في الشوط الثاني على وجه التحديد، بعدما 
انتهى الشــوط األول لمصلحــة الصين تايبيه 

بفارق هدف ونتيجة )12/11(.
وشهدت المباراة أفضلية بحرينية في معظم 
فترات الشوط األول، حيث بدا تقدم الفريق 

بالنتيجــة منــذ الدقائــق األولى مســتفيدًا في 
الحــارس  الجيــد وتصــدي  مــن دفاعــه  ذلــك 
حســين محفــوظ ألكثر من كــرة صينية، وهو 
مــا أعطى منتخبنــا أفضلية التقــدم بالنتيجة 
بفــارق الهدفيــن فــي النصــف األول واســتفاد 
فيه عملية الهجوم من اإلختراقات الهجومية 
بقيــادة الالعــب محمــد حبيــب والتــي وجــد 
نفســه أمــام المرمــى في أكثر من مناســبة، ما 
اضطــر المــدرب الصينــي الــى فــرض الرقابــة 
اللصيقة عليه للحد من خطورته وهو ما أدى 
الــى وقــوع منتخبنا في العديــد من األخطاء 
الفرديــة وإضاعــة الكثيــر من الكرات الســهلة 
فــي  أوقعتنــا  والتــي  المحققــة  واألهــداف 
مشــكلة حقيقيــة وأدت الــى معادلــة النتيجة 

وتقدم منتخب تايبيه بنتيجة الشوط.
في الشــوط الثاني تحمل العبونا المسؤولية 
وتمــت  بتأخرهــم،  أحســوا  بعدمــا  الكاملــة 
عليــه  كان  الــذي  العشــوائي  األداء  معالجــة 
الفريــق فــي الهجــوم مــن خــالل التحــركات 
الثنائيــة، وبــرز الالعــب مجتبــى الزيمــور الى 
جانــب محمــد حبيــب فــي عمــل التقاطعــات 
الصحيــح،  بالشــكل  الخصــم  دفــاع  وفتــح 
وهــو ما أعطــى حرية اإلنطالق أمــام المرمى 

لالعبــي الخط الخلفــي علي جعفر الى جانب 
نزول الالعبين عادل محمد وجاســم خميس 

فــي مركــز الدائرة، باإلضافة الى تحرر العبي 
األطراف مؤيد سمير وقاسم قمبر في عملية 

التسجيل.
التقــدم  أحقيــة  منتخبنــا  أعطــى  ذلــك  كل 
واالمســاك بزمــام األمور لصالحه مــا أدى الى 
زيــادة الفــارق الــى ســتة أهــداف )23/17( مع 
الدخــول فــي الثلث األخير من زمــن المباراة، 
وبفضــل تركيــز الالعبين حافــظ الفريق على 
تقدمــه بالنتيجــة رغــم التغييــرات التــي قــام 
بها المدرب بإشراك عدد من الالعبين البدالء 

بعد اإلطمئنان على فوزنا باللقاء.

محمد حبيب أفضل العب

حصل قائد منتخبنا الوطني للناشئين محمد 
حبيــب على جائزة أفضل العــب في المباراة 
بعــد تألقــه في المبــاراة وتســجيله ألكثر عدد 
مــن األهــداف وبواقــع ثمانيــة أهــداف، وتــم 
تســليمه جائــزة أفضل العب مــن قبل اللجنة 

المنظمة العليا للبطولة.

اللجنة اإلعالمية

“أحمر الناشئين” يفوز بكأس رئيس االتحاد الدولي

لقطات من المباراة

اللجنة اإلعالمية

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع 
النعيمــي  أحمــد  للبولينــج  البحرينــي 
خالــص التهاني والتبريكات الى مقام 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
البــالد  بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
والــى  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء 
الموقــر، والــى صاحب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء. 
مــن  تحقــق  مــا  أن  النعيمــي  وأكــد 
تحظــى  مــا  يعكــس  مشــرف  إنجــاز 
رعايــة  مــن  البحرينيــة  الرياضــة  بــه 
كريمــة مــن لــدن عاهل البــالد صاحب 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة 
خليفــة، والخطــوات الواضحــة التــي 
اتخذهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة لتنفيذ الرؤى والتوجيهات 

الملكية لالرتقــاء بالرياضة البحرينية 
بشــكل عــام وكــرة القــدم علــى وجــه 
الخصوص، والتي كان لها انعكاســات 
إيجابية علــى ما تحقق من إنجازات، 
مؤكــدا أن هــذا اإلنجاز المشــرف لكرة 
لسلســلة  يضــاف  البحرينيــة  القــدم 
أحرزتهــا  التــي  المتميــزة  اإلنجــازات 
مختلــف  فــي  البحرينيــة  الرياضــة 
المحافل القارية والدولية، متمنيا في 
الوقــت ذاته مزيدا من النجاحات في 

المشاركات المقبلة.

قمة مبكرة في الجولة األولى بين المحرق والرفاعالنعيمي يهنئ بإنجاز الكرة
الــمــمــتــاز ــد  ــمـ حـ بــــن  ــر  ــ ــاص ــ ن دوري  ــة  ــ ــرع ــ ق ــب  ــحـ سـ ــد  ــعـ بـ

ُكشف أمس عن هوية مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 
2020-2019. جــاء ذلك خالل حفل مراســم ســحب القرعة التــي أجريت للدوري في مقر 
قناة البحرين الرياضية عبر برنامج خاص بث مباشرة. وأسفرت القرعة عن قمة مبكرة 

بين الغريمين التقليديين ناديي المحرق والرفاع في الجولة األولى.

حضور رسمي

يتقدمهــم  رســمي  حضــور  الحفــل  وشــهد 
نائــب رئيس االتحــاد البحريني لكــرة القدم 
للشــؤون اإلدارية والمالية علــي البوعينين، 
عــارف  االتحــاد  إدارة  مجلــس  وعضــوي 
المناعــي وعبدالرضــا حقيقــي، وعــددا آخــر 

من المسؤولين وممثلي األندية األعضاء.
تقرير مختصر

علــى  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  عرضــت 
تقريــرا  القرعــة،  حفــل  برنامــج  هامــش 
مختصــرا عــن الموســم الماضي الــذي تمكن 
فيــه نــادي الرفــاع مــن تحقيــق لقبــي دوري 

ناصــر بن حمد الممتــاز وكأس جاللة الملك، 
باإلضافــة إلــى اســتعراض تطلعــات األندية 

للموسم الجديد.

أولى الجوالت

وأجريــت القرعــة بنظــام مفتــوح للقســمين 
األول والثانــي، إذ جــاءت مباريــات الجولــة 
األولى كالتالي: البســيتين مع المنامة، الحد 
مــع الرفــاع الشــرقي، المحــرق مــع الرفــاع، 
الشــباب مع األهلي، النجمة مع الحالة، فيما 
ســتتحدد فيمــا بعــد مباريات القســم الثالث 

بناء على النتائج مع ختام القسم الثاني.

شريدة يدير البرنامج

أدار اإلعالمي المميز الزميل عيســى شــريدة 
البرنامــج الخاص بالقرعة، والذي أقيم أمس 
فــي مقــر قنــاة البحريــن الرياضيــة. ويعتبــر 
المميزيــن  اإلعالمييــن  مــن  عيســى شــريدة 
الشباب، والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة.

صورة جماعية بعد سحب القرعة

يشار إلى أن دوري ناصر بن حمد  «
الممتاز لكرة القدم سيفتتح 

بأولى الجوالت التي ستنطلق 
يوم 19 سبتمبر المقبل.
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برتقالــــي الحالــــة ُيسقــــــط حامــــل اللقــــب
ــن زيـ بــــــــدوري  ــيـــج  ــاهـ ــمـ سـ ــى  ــلـ عـ األول  ــاره  ــ ــص ــ ــت ــ ان يـــحـــقـــق  ــدرات  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ الـ

حقــق فريــق الحالــة فــوزا مثيــرا علــى حامــل اللقب فريــق المحــرق، بنتيجــة ٨٥/٨٩، في المبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء أمــس )الخميــس(، على صالة اتحاد الســلة بأم الحصــم، في ختام الجولــة الثانية من 

الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

وعــّوض الحالــة بهذا الفوز خســارته الماضية أمام 
الرفــاع، رافعــا رصيــده إلــى ٣ نقــاط، فيمــا وصــل 
رصيــد المحــرق بنقطــة الخســارة للرصيــد نفســه. 
وســتتوقف مباريات الدوري لمدة ١٠ أيام؛ بســبب 
الخليجيــة  للبطولــة  البحريــن  مملكــة  اســتضافة 

لمنتخبات الشباب.
وعــودة للمواجهــة، اســتحق الحالــة نتيجــة الفــوز 
الــذي ظهــر عليهــا فــي  رغــم البدايــة المتواضعــة 
الربــع األول؛ وذلــك عطفــا على التركيز فــي القيام 

باألدوار الهجومية.
ولــم تشــفع البداية القوية التــي ضرب بها المحرق 
مطلــع اللقــاء بفــوزه فــي الربــع األول بـــ١٢/٣٣، إذ 
اســتطاع الحالــة من العــودة تدريجيــا انطالقا من 
الربــع الثانــي الذي قلص فيه الفــارق إلى ١٢ نقطة 

بواقع ٤٧/٣٥.
وشــهدت بداية الشــوط الثاني عودة قوية للفريق 
الحــاالوي مقابــل تراخــي العبــي فريــق المحــرق 
الذين تأخروا عن افتتاح نقاطهم في هذا الشــوط 
حتــى الدقيقــة الرابعــة، حيــث تمكــن الحالــة مــن 
تقريــب الفــارق تدريجيا وصــوال لتعديــل النتيجة 
٤٧/٤٧، األمــر الــذي دفــع مــدرب المحــرق التدخل 
بطلــب الوقــت الفنــي، قبــل أن تمنــح التصويبــات 
الثالثيــة التقــدم للبرتقالي ٥٢/٥٥، ليتبــادل بعدها 
الفريقــان ســجال التســجيل والتقــدم حتى حســم 
لمحمــد  حرتيــن  برميتيــن  الفتــرة  هــذه  المحــرق 

بوعالي ٦٥/٦٦.
وامتــدت االثارة إلى الربع األخير الذي واصل فيه 
الطرفيــن تبــادل التقدم بواســطة األداء الهجومي 

المركــز علــى حســاب األدوار الدفاعيــة، إذ حــاول 
المحــرق أخــذ الفــارق ســريعا بدايــة الفتــرة، غيــر 
أن الحالــة لــم يــدع الفرصــة لمنافســه فــي توســيع 
النتيجــة، وظــل نــّدال قويــا للفريــق األحمــر طــوال 

مجريات الربع.
وحبست الثواني األخيرة االنفاس، إذ تقدم الحالة 
٧٩/٨٧، ثــم ســجل بــدر جاســم رميتيــن ثالثيتيــن 
أبقــت علــى آمــال المحــرق ٨٥/٨٧، غيــر أن العبــو 
األحمــر لــم يوفقــوا في اســتغالل الفــرص األخيرة 

التي سنحت لهم، ليظفر الحالة بفوز ثمين.

الفوز األول للنويدرات

النويــدرات  حقــق  أمــس،  األولــى  المبــاراة  وفــي 
انتصاره األول في الدوري، إثر تغلبه على حســاب 
فريق سماهيج بنتيجة  ٧٣/٨٣، رافعا رصيده إلى 

٣ نقاط.
وجــاءت نتائــج أشــواط المبــاراة كاآلتــي: ١٨/٢٤ 
النويــدرات، ١٢/١٧ ســماهيج، ٢٠/٢٣ النويــدرات 

من لقاء المحرق والحالةو١٨/٢٤ النويدرات. من لقاء النويدرات وسماهيج

فاز على الصين 
تايبيه في 

مونديال العالم 
لكرة اليد

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

أحمد مهدي

أحمد النعيمي
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ستعزز إمكاناتك الكاملة في مكان العمل

ستشعر بمزيد من الثقة بوجود األشخاص 
المقربين 

تجد أنك تقوم بتطوير مراسالت منتظمة

قد تدفعك ظروف خارجة عن إرادتك إلى حجة

حاول حل المشكلة عن طريق المناقشة والحوار

يجب أن تكون حذرًا في توجهك نحو مشاريع 

شارك في األلعاب أو األنشطة الخارجية 

التزم في قراراتك وال تتراجع اليوم

استهد لمواجهة الصعاب وال تقلق 

مارس رياضة السباحة فهي مفيدة للظهر

لماذا ترفض التواصل مع اصحاب الخبرة

مشروع مربح في طريقه اليك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

16 اغسطس

 1945

 الرئيس األميركي 
هاري ترومان 

ورئيس الوزراء 
البريطاني كليمنت 

أتلي والزعيم السوفيتي 
جوزيف ستالين يعلنون انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.

كشفت الممثلة المصرية 
نيللي كريم أنها تعاني من 

فوبيا المرتفعات، ولكنها 
تحّدت هذا األمر خالل 

تصوير مشاهدها في 
فيلم “الفيل األزرق 2”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ليلة طربيــة لبنانية ومغربية في عيد األضحــى بحضور كبير

وائل جسار وزينة الداودية في البحرين

بحضــور كبيــر فــي ليلــة طربية رائعــة التنظيم غنى الفنان اللبناني الكبير وائل جســار أجمل اغنياته المشــهورة والجديدة 
في حفله الغنائي في البحرين برفقة المطربة المغربية زينة الداودية التي قدمت الحفلة اوال، وذلك ضمن احتفاالت عيد 
األضحــى مــن تنظيــم شــركة Sawa لإلنتاج الفني وتكيتاتي بعد في فندق كراون بــالزا بمركز المؤتمرات بحضور عدد من 

نجوم الفن في البحرين امثال النجمة فاطمة عبدالرحيم وعدد من نجوم السوشال ميديا والصحافة. 

وقدم جسار ليلة طربية بامتياز وسط غناء 
وتصفيــق الجمهــور الــذي صــور مــع النجــم 
التذكاريــة والســيلفي،  الصــور  مــن  العديــد 
وقــدم لهم باقــة منوعة من أغنياته القديمة 
والجديــدة مثــل “مهمــا تقول”، ”نخبــي ليه”، 
”أنــا  خــالص”،  ”مشــيت  النــاس”،  ”غريبــة 
بنســحب”، “يا روحي غيبي”، “بتوحشــيني”، 
إلــى  إضافــة  زفافــك”،  يــوم  “اعذرينــي 

الطــرب  عمالقــة  أغنيــات  مــن  مجموعــة 
المغربيــة  االغانــي  نجمــة  وغنــت  العربــي. 
الشــعبية زينة الداوديــة والتي تعتبر إحدى 
رائدات الموســيقى الشــعبية المغربية حالًيا 
مثــل  االغانــي  مــن  المغربيــة  مجموعتهــا 
”قلبــي  و  وماننســاش”  “نســمح  “ســيدتي” 
نداويــه”، وغيرهــا من اجمل االغاني وســط 

اعجاب الجميع.
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 1896
المكتشف جورج كارماك يكتشف الذهب في نهر كلونديك في يوكون عندما كان يصطاد السمك

1328
أسرة غونزاغا تستولي على السلطة في دوقية مانتوفا اإليطالية، لتظل في الحكم حتى عام 1708

 2001
توجيه االتهام إلى بول بوريل خادم األميرة ديانا بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص

 2015
ة الرحلة رقم 257 وعلى متنها 54 راكًبا في ِبإندونيسيا م طائرة تريجانا للخدمات الجويَّ تحطُّ

 1904
 مولد وندل ستانلي، عالم كيمياء أميركي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946

18

تشــارك المطربــة نجوى كرم  فــي مهرجــان “الفحيص” 
بــاالردن اليوم 16 أغســطس، وأعلنــت إدارة المهرجان 
عن نفاد البطاقات قبل أكثر من أســبوعين من موعد 
الحفل، وُيصار إلى طباعة نسخ تذاكر إضافية، يذكر أّن 
كرم شاركت في المهرجان األردني مرة واحدة في العام 

1995. وتنطلــق كــرم بعدهــا إلحياء ســهرتها على متن 
باخرة “ســتارز أون بورد” في مدينة برشلونة اإلسبانية بين 

21 أغسطس إلى 26 منه.

كشــفت الفنانة غدير السبتي أن قرارها بتدشين مدونة لعالج 
اإلدمان كان بدافع إنساني في المقام األول، موضحة سبب 
التوجه لهــذا الطريق؛ “بحكــم وظيفتــي اختلطت بفئات 
مختلفــة، وبحكم هذا االحتكاك التفــتُّ إلى مرض العصر، 
الذي ينهش في جسد شبابنا العربي، وهو إدمان المخدرات 

والكحــول وأضافت الســبتي، أريد أن أعرض مشــكلة يعتبر 
الحديــث عنها عــاراً في جميع أنحــاء العالــم، وخصوصًا الدول 

العربية، فأتيت لكم بحل لهذه المشكلة.

شــغلت الفنانــة اللبنانيــة هيفــاء وهبــي متابعيهــا علــى 
“إنســتغرام” بالبحث عن ســبب اختفاء حســابها الرسمي 
على موقــع الصور الذي اعتــادت أن تشــاركهم عليه بكل 
جديد. ولقد تساءل كثيرون عن سبب صمتها خيال اختفاء 
صفحتهــا وســط توقعــات بالقرصنــة أو اتخاذهــا القرار 

بتوقيفهــا هربًا من ضغط التســاؤالت حــول عالقتها بمدير 
أعمالهــا الذي أعلن اســتقالته من العمل معهــا مؤخراً غير أن 
الُملِفت هو استمرار “وهبي” بالتغريد عبر حسابها على “تويتر”.

هيفاء والفيس بوكعالج اإلدمانكرم في األردن

طارق البحار    كاميرا: رسول الحجيري 

كشــف القائمون على المسلســل اإلســباني La Casa De Papel، عن موعد طرح 
الموسم الرابع، بعد اإلعالن عن انتهاء تصويرها أمس بحسب تصريح من الممثل 

ألفارو مورتي نشرع عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل اإلجتماعي.

المنتجــة  الشــبكة  وحــددت 
الموســم  طــرح  موعــد  للمسلســل، 
 2020 ينايــر   14 فــي  الجديــد 
المقبــل، بعــد النجــاح الكبيــر الــذي 

حققه الموسم الثالث.
 La مسلســل  أن  بالذكــر  الجديــر 
إعــداد  مــن   Casa De Papel

أليكس بينا، مقسم على موسمين، 
فــي  عرضــه  تــم  األول  الموســم 
إسبانيا، ثم حصلت شبكة أميركية 
علــى حــق بــث الموســم األول منه 
 20 فــي  عالمًيــا  بعرضهــا  وقامــت 
كانــون األول 2017، وهــو يعد من 

المسلسالت األكثر مشاهدة.

”La Casa De Papel“ موعد



Adobe Fresco أحدث تطبيق للرسم على اآليباد

تنتظر النجمة تايلور سويفت حدثين مهمين في شهر أغسطس  «
الحالي، فستشارك بعدد من االستعراضات الغنائية الراقصة في 

حفل “MTV Video Music Awards” لعام 2019، والمقرر إقامته في 
نيوجيرسي بالواليات المتحدة األميركية في 26 أغسطس الحالي، كما 

ستطرح سويفت ألبومها “Lover”، وذلك يوم 23 أغسطس الحالي.

أحــدث  عــن  رســمًيا  أدوبــي  شــركة  أعلنــت 
 ،Adobe Fresco تطبيقاتهــا والذي حمل اســم

حيث هو موّجه حالًيا لحملة آجهزة اآليباد.
وقــد أشــارت الشــركة، أن هــذا التطبيــق حالًيــا 
فــي إصــداره التجريبي، وســيتم إطالقه نهاية 
العــام للجميــع وبشــكل مجانــي. ىفيمــا يخــص 
عــن  عبــارة  فهــو   ،Fresco بتطبيــق  التعريــف 
تطبيــق جديــد للفنانين والمصورين ورســامي 
الرســوم المتحركــة ورســامي المخططات وأي 
الرســم  متعــة  اكتشــاف  فــي  يرغــب  شــخص 

والتلوين.
ومعه ســتتعّرف على الفرش الحّية التي تظهر 
وتمتزج بلمســة واحــدة. ومعه أيًضا ســتتمّكن 
من رســم خطوًطا جذابة وواضحة باستخدام 

فرش فيكتور والفرش النقطية.
والتمتــع  األخــرى  الفــرش  آالف  عــن  فضــاًل 
بالوصول إلى اآلالف من األدوات المفضلة من 

فوتوشوب.
أكبــر   Fresco تطبيــق  لــك  يوّفــر  باختصــار 
مجموعة من الُفرش وأكثرها تطوًرا في العالم 

بين يديك.
صممــت  أنهــا  أدوبــي  أشــارت  أيًضــا،  بــدوره 
Fresco ليناســب األجهــزة التــي تعمل باللمس 

الرســم  حريــة  لديــك  تتوفــر  وبهــذا  والقلــم، 
والتلوين حيثما يحل اإللهام.

علــى أي حــال، لعــل أكثر مــا مّيز هــذا التطبيق 
هــي الُفــرش الحيــة “المباشــرة” والتــي تتســم 
بشــكل ومظهــر وطريقــة عمل واقعيــة. ناهيك 
عن استخدم ألوان الماء للتلوين حيث ستظهر 
وتمتزج بشكل فوري، فضاًل عن التمتع بتراكم 
كميات ســميكة من اللون لتحقيق تأثير ثالثي 
األبعــاد. كمــا ويعمل Fresco مع الفوتوشــوب، 
وبهــذا يمكنــك نقــل الملفــات فــي االتجاهيــن 
بســهولة وتصديــر المشــروعات بيســر بأحجام 
 PSDو PDF وتنســيقات مختلفة. بما في ذلك
Cre� ونظــًرا ألن التطبيــق جــزء مــن ،PNGو
ative Cloud، ســتكون كل ملفاتــك وفرشــك 
وألوانــك ومكتبــات محتــواك بيــن يديــك وفي 

أي وقت.
هــذا  بنهايــة   Adobe Fresco إطــالق  ســيتم 
ســتور.  آب  علــى  مجانــي  كتطبيــق  العــام 
 iPad Pros مــن  كٍل  مــع  التطبيــق  وســيعمل 

.iPad Airو iPad mini 2019و
 Creative Cloud مشــتركو  يتمتــع  أن  علــى 
الميــزات  مــن  مجموعــة  إلــى  الوصــول  بحــق 

المتميزة والتي لم يتم اإلعالن عنها بعد.
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تفاعل عدد كبير من الفنانين مع فوز منتخبنا الوطني األول لكرة القدم بلقب بطولة اتحاد غرب أسيا التاسعة بعد فوزه في المباراة 
النهائيــة علــى منتخــب العراق بهدف دون رد مســاء أمس األول على اســتاد كربالء الدولي وســط جمهور عراقــي غفير، إال ان أبناء 
األحمــر اســتطاعوا ان يقهــروا كل الظــروف ويتوجــوا بالقلب، حيث غصت وســائل التواصل االجتماعي بكلمــات الفرح المعبرة عن 

الفوز التاريخي لمنتخبنا.

فــي  الفنانيــن  تعليقــات  رصــدت  البــالد”   “
مختلف وسائل التواصل االجتماعي.

حســابه  فــي  كتــب  العلــي  علــي  المخــرج 
باالنستغرام.

مبروك منتخب وطني الغالي.
الفنــان أمين الصايغ عبر عن ســعادته بفوز 
منتخبنــا بالقول..ألف ألــف مبروك منتخبنا 

يا أبطال.
الفنــان خليل الرميثــي وبالرغم من انه في 
تايلنــد إال انــه تابــع المبــاراة وكتــب مبروك 
منتخبنا الغالي، بحريني بأمجادي بعزوتي 

وآمالي.
اإلعالمي محمد درويش تفاعل مع الحدث 

وكتب.. أبطال غرب أسيا 
المذيع علي حسين كتب.. مبروك أحمرنا 

المنتــج محمــد العليــوي وهــو العــب فريق 
المحــرق ســابقا كتب..ألــف مليــون ترليون 

للبحريــن قيادة وشــعب االنجــاز التاريخي 
بالفوز ببطولة غرب أسيا لكرة القدم 2019 
وعقبال االنجازات الكروية والقادم أحلى. 
اكتفــى  الصقــر  جمــال  والمؤلــف  المخــرج 
هــدف  تســجيل  لحظــة  صــورة  بوضــع 
منتخبنــا في المرمى العراقــي في الدقيقة 

38 من الشوط األول
امــا الفنــان والمخــرج عــادل شــمس فكتب 
األحمــر  االنســتغرام..  فــي  حســابه  عبــر 
البحرينــي بطل غرب آســيا بعــد فوزه على 

العراق في عقر داره.
عتيق..ألــف  حمــد  الفنــان  كتــب  وبــدوره 

مبروك للمنتخب البحريني 
الفنــان جمــال الغيــالن وضــع فــي حســابه 
باالنســتغرام صــورة معبــرة عن اســتحقاق 

منتخبنا للبطولة وعزيمة األبطال.
عــن فرحتــه  عبــر  يونــس ســلمان  الشــاعر 

بكتابــة آبيــات وهــي.. مــو طبيعــي بفنــك 
مالــك منافس.. مارس إبداع لعبك باألحمر 
مارس.. نار فوق العلم اســمك يا بحريني..

صيتك العز واسم هللا لك حارس.
أيضــا  كلمــات  الظفيــري  الفــي  وللشــاعر 

وهي.. ألف مبروك منتخبنا.
ال  كتبــت..  معــروف  نســرين  اإلعالميــة 

يطوفك الفم برك إلبطال الذهب.
الفنــان أســامة ســيف وضــع صورة “ شــرت 

األحمر “ وكتب مبروك 
الفنان والكاتب يوسف محمد وضع أغنيته 

الشهيرة “ هذا البحريني ما تغلبونه”
صانع الدمى الفنان والمخرج احمد جاســم 
وضــع صــورة حكم المبــاراة لحظــة إطالق 

صافرة النهاية وكتب.. بطل غرب أسيا.

نجوم الفن يهنئون األحمر باإلنجاز

تواجد أعضاء مســرح أوال من رواد المســرح الكبار 
كالفنــان القدير محمد عــواد، والفنان القدير إبراهيم 
الغانم، في مقر المســرح ايــام عيد االضحى المبارك، 
ممــا كان لــه بالــغ االثــر فــي نفــوس اعضــاء المســرح 
واإلدارة، فكمــا هــو معــروف كان الفنــان محمد عواد 
يمر بأزمة صحية الزمته الفراش لعدة اسابيع، وقام 

وفد من مســرح اوال بزيارتــه إلى المنزل لالطمئنان 
عليــه، وأيضــا كان الفنــان إبراهيــم الغانــم يعاني من 

وعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى.
عــن هــذه الزيارة وتواجد عواد والغانم في المســرح 
أيام العيد قال الفنان أحمد الصايغ: الشك أن تواجد 
عمالقيــن مــن عمالقــة المســرح فــي مقر أوال شــيء 
مفــرح لنــا جميعــا، فعســى هللا أن يعطيهــم الصحــة 

والعافية ألكمال مسيرتهم الغنية باالعمال.

للمعلميــن  الغيــالن  جمــال  الفنــان  تمنــى  وبــدوره 
القديريــن الفنان محمد عواد والفنان إبراهيم الغانم 
ســرعة الشــفاء والعودة إلى اإلبداع وإثراء الســاحة 

كما عودونا.
يجــدر بالذكــر أن مســرح أوال يعتبــر البيــت الثانــي 
للكثيــر مــن أعضائــه، حيــث يمتلــئ يوميــا بالفنانيــن 
لتبادل األحاديث في مختلف األمور، وهذه عادة لم 

تنقطع منذ سنوات طويلة.
القديران محمد عواد وإبراهيم الغانم أحمد الصايغ ومحمود المال

أوال مـــســـرح  ــي  ــانـ ــثـ الـ ولــلــبــيــت  لـــأصـــدقـــاء  زيـــــــارة 

محمد عواد وإبراهيم والغانم في أوال بالعيد
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السعوديات.. من مقود السيارة إلى صهوات الخيل
يصعــب لمــن لم يعــرف المملكــة العربية 
تمكيــن  برنامــج  تصــور  الســعودية 
المــرأة الســعودية في ممارســة حقوقها 
والمشــاركة فــي البنــاء والتنميــة أســوة 
بالرجــل عبر خطط واضحة هي ترجمة 
لرؤيــة 2030 الهادفــة إلى إيجاد نموذج 
ناجــح ورائــد فــي العالــم، كمــا عبــر عنه 
بــن  ســلمان  الملــك  الســعودي  العاهــل 

عبدالعزيز.
وفــي مشــهد ال تخطئــه العيــن، تمكنــت 
مكانــة  احتــال  مــن  الســعودية  المــرأة 
بــارزة فــي جميــع المجاالت التــي كانت 

حكرا على الرجل في السابق.
الذيــن  البــاد،  زوار  الدهشــة  وتصيــب 
حينمــا  ســابقة،  زيــارات  فــي  عرفوهــا 
منافــذ  عنــد  اســتقبالهم  فــي  يجــدون 
شــابات  المطــارات  فــي  الدخــول 
وهــن  بجــدارة  مؤهــات  ســعوديات 
يتصــدرن المشــهد الســعودي فــي إدارة 
بقيــة  فــي  أو  الجمــارك،  أو  الجــوازات 
قطاعــات المطــارات، التــي كانــت حكرا 

على الرجل في وقت سابق.
وال ينتهي المشــهد إلــى هذا الحد، فبعد 
العاصمــة  مثــل  الكبــرى  المــدن  دخــول 
الريــاض أو عروس البحر جدة، نجد أن 
الصــورة الموجــودة فــي المطار، ليســت 
سوى عنوانا لمشهد أكبر، حيث أضحت 
الشــابة السعودية مشــاركة ونشطة في 
الحكوميــة  والوظائــف  القطاعــات  كل 

فضــا عــن القطــاع الخــاص الــذي فتــح 
بدوره األبواب لهن.

وحســب مدونة ســعودية، فــإن “تمكين 
المــرأة هــو عنــوان كبيــر فــي المرحلــة 
مســاعدة  عــن  ففضــا  الحاليــة.. 
بأنفســهن  االرتقــاء  فــي  الســعوديات 

للمشاركة في تنمية الوطن والمجتمع.

اقتنــص تمســاح صبي مــن داخل مركب 
فــي جنــوب الفلبيــن، وفقــا لمــا أعلنتــه 

الشرطة.
صاحــب  الصبــي  كان  للتقاريــر،  فوفقــا 
العشــر ســنوات علــى متــن المركــب مــع 
اثنين من أشــقائه أكبر منه ســنا، قبل أن 

يجره التمساح من المركب ويلتهمه.
وعقــب ســاعات مــن البحث، عثــر صياد 
علــى بقايــا مــن الطفل في الوحــل، وفقا 

لما أوضحته السلطات.
ويــؤدي التطــور العمرانــي فــي الفلبيــن، 
حيــث يــزداد عــدد الســكان، إلــى تقلــص 
مواطن التماسيح التي باتت تعيش في 

مستنقعات تزداد ضيقا.
وأســفر الوضــع القائــم عن عــدة حوادث 
لقــي فيهــا أشــخاص حتفهــم أو تعرضوا 

إلصابات بسبب هجوم تماسيح.
أكبــر  المالحــة  الميــاه  تمســاح  ويعــد 
الزواحــف فــي العالــم، وقــد يصــل طوله 

إلى ستة أمتار ووزنه إلى طن.

الفلبين.. تمساح 
يخطف صبيا من 

قارب ويلتهمه
كشــفت دراســة أجرتها جامعة “ليدز” شــملت 
25 مشــجعا، أن مشــاهدة كــرة القدم تســاهم 

في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.
بدراســة حــاالت مشــجعي  الباحثــون  وقــام 
“ليــدز يونايتــد”، الذين تتــراوح أعمارهم بين 
رئيســية  مباريــات   3 خــال  عامــا،  و62   20
فــي بطولة الموســم الماضي. وُســجل معدل 
ضربــات القلب قبل وبعــد كل مباراة، وكذلك 
بحســب  الشــوطين  بيــن  االســتراحة  خــال 

دقــات  معــدالت  أن  ميــل”. ووجــدوا  “ديلــي 
القلــب لــدى المشــجعين زادت بنحــو 64 %، 
وبلغــت ذروتها عنــد 130 نبضة في الدقيقة، 
ويعادل هذا األمر المشي السريع لمدة ساعة 

ونصف الساعة، بحسب الباحثين.
وأوضحت الدراســة أن فــوز الفريق المفضل 
أدى إلى خفض ضغط الدم لدى المشــجعين، 
طــوال  اســتمرت  نفســية”  “دفعــة  ومنحهــم 

اليوم لدى البعض.

فــي  الحــج  موســم  شــهد 
هــذا العــام زيــادة عاليــة فــي 
استخدام خدمات االتصاالت 
وتقنيــة  المعلومــات من زوار 

الحرمين الشريفين.
المكالمــات  حجــم  وتجــاوز 
موســم  خــال  الصوتيــة 
مكالمــة،  مليــون   309 الحــج 
فيمــا تجــاوز حجم اســتهاك 
البيانات خال كامل الموسم 

32.5 ألــف تيرابايــت بزيــادة قدرهــا 26 % عــن العام الفترة المماثلة في العــام الماضي. ونقلت 
البوابــة العربيــة لألخبــار التقنية عن عبد العزيــز الرويس، محافظ هيئة االتصاالت الســعودية، 
بأن سرعة التنزيل لإلنترنت المتنقل في مكة المكرمة بلغت 44.83 ميغابت/ ثانية بنسبة زيادة 
بلغت 69 % مقارنًة بالعام الماضي، فيما وصلت ســرعة التنزيل لإلنترنت المتنقل في المدينة 

المنورة 48.14 ميغابت/ ثانية بنسبة زيادة 54 % مقارنًة بالعام الماضي.

قــام ذئب مفترس بمهاجمــة قرية “نوى” 
التابعــة لمركز شــبين القناطــر بالقليوبية 
الخميــس،  أمــس  صبــاح  مصــر،  فــي 

وأصاب أربعة من األهالي.
المصريــة،  “الدســتور”  لصحيفــة  ووفقــا 
أوضح أهالي القرية إنهم تفاجأوا بذئب 
ذراعــه،  مــن  شــابا  يعقــر  الحجــم  كبيــر 

ليستغيث ويتجمع الجيران وينقذوه.
الذئــب  حركــة  أن  األهالــي  وأضــاف 
فــي  والذعــر  الخــوف  أثــارت  الســريعة 

الخــروج  مــن  أبناءهــم  فمنعــوا  القريــة، 
مــن المنــازل بعد صــاة المغــرب، كما تم 

إغاق المحات بالقرية.
وتطــوع عــدد من شــباب القريــة للبحث 
عــن الذئــب فــي الحقــول، حيــث تمكنوا 
مــن اســتهدافه أثنــاء خروجــه من أرض 

زراعية ونجحوا في قتله.
وطالب األهالي السلطات، بوضع أفخاخ 
وزيــادة  تكاثرهــا  قبــل  الذئــاب  لصيــد 

أعدادها لحماية أرواح المواطنين.

مشاهدة كرة القدم تحسن المزاج وتخفض الضغط

32.5 ألف تيرا بايت حجم استهالك البيانات في موسم الحج

ذئب يهاجم سكان قرية مصرية ويصيب 4

الورد يمزج الطبيعة مع الفن في “موسم الطائف” الذي 
أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي 

تحت شعار “مصيف العرب” وتنوعت فعالياته، بين الرياضة 
والترفيه والثقافة والفنون وغيرها )واس(

تفاجأ الفنان كاظم الساهر خال حفله الذي أحياه في إسطنبول التركية باقتحام 
معجبــة المســرح وعناقــه. فبينمــا كان القيصــر يــؤدي أغنيــة “الحــب المســتحيل” 
انقضــت الفتــاة عليه من الخلف وأمســكت بعنقه، ما أصابــه بفزع، وبدا ذلك على 

ردة فعله، حيث قام فورا بإبعادها، حتى إنها حاولت تقبيله فابتعد عنها.
وعندما قام األمن بإمســاكها وإنزالها من المســرح، تدارك الفنان العراقي الموقف، 
وطلــب مــن حرســه الشــخصي إعــادة الفتــاة إلــى المســرح ليلتقــط معهــا صــورا 

تذكارية، ما أثار إعجاب الجمهور الذين صفقوا له.
وتداولــت مواقــع التواصــل االجتماعــي الفيديو على نطاق واســع، وعبر كثيرون 
عــن صدمتهــم مــن تصــرف الفتــاة حيــث إنهــا هجمــت علــى القيصــر فــي لحظــة 
اندماجه في الغناء، فيما أشاد آخرون بردة فعل كاظم تجاه الفتاة رغم انزعاجه 
مــن تصرفهــا. وأحيــا الســاهر حفــات فــي عدد مــن الــدول العربية ودول الشــرق 

األوسط ضمن جولته الصيفية في لبنان واألردن وتركيا.
ومن المنتظر أن يحيي حفا يوم 19 بصالة في سلطنة ُعمان، وآخر بالسعودية 

في الـ22 من الشهر الجاري.

معجبة “تفزع” كاظم الساهر 
في “الحب المستحيل”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نرويجيــة  كهربائيــة  طائــرة  أول  هبطــت 
انتكاســة  فــي  بحيــرة،  علــى  اضطراريــا 
الســتراتيجية الطيــران في البــاد، غير أن 
لــم  الطيــار والراكــب  أن  أعلنــت  الشــرطة 

يصبهما سوء.
أفينــور  المطــارات  تشــغيل  شــركة  كانــت 
المالكــة للطائــرة قــد أبلغــت رويتــرز العــام 
الماضــي بأنهــا تأمــل فــي تســيير رحــات 

تجارية بطائرات كهربائية بحلول 2025.
وكان يقــود الطائــرة ذات المقعدين رئيس 
فالك-بيترســن،  داج  التنفيــذي  أفينــور 
والــذي كان قــد دعا عددا من الشــخصيات 
التحليــق  فــرص  الســتعراض  المرموقــة 

بالطائرات الكهربائية.
اإلعــام  وأظهــرت صــور نشــرتها وســائل 
النرويجية الطائرة ألفا إلكترو جي2، التي 
أنتجتهــا شــركة بيبيســتريل الســلوفينية، 
وهــي تســقط ويغرق جزء منهــا في نهاية 
بحيــرة قــرب مدينــة أرينــدال فــي جنــوب 

النرويج. ولم يتضح بعد سبب السقوط.

ضبــط أكثــر مــن طــن مــن الكوكاييــن 
فــي هافــر شــمال غربي فرنســا قدرت 
قيمتــه بـــ74 مليــون يورو في الســوق 
عمليــة”  “أكبــر  وهــي  القانونيــة  غيــر 
ضبــط هــذه الســنة علــى ما ذكــر وزير 
دارمانــان.  جيرالــد  الفرنســي،  المــال 
االثنيــن  ليــل  المخــدرات  علــى  وعثــر 
الثاثاء في حمولة لب نخيل آتية من 

اإلكوادور على ما أوضحت الوزارة.
وســط  فــي  الجمــارك  واكتشــفت 
الحمولــة “15 حزمة من قماش الكتان 
أدخلــت  التــي  المخــدرات  تحــوي 
زنتهــا  وتبلــغ  قانونيــة”  غيــر  بطريقــة 

1066.5 كيلوغراما”.
وشــدد الوزير في بيان على أن عملية 
الضبــط هذه “هي األكبــر التي تنجزها 
الجمــارك خــال الســنة الحاليــة. إنهــا 
يــورو  74 مليــون  بأكثــر مــن  خســارة 
للشبكة اإلجرامية التي نظمت نقلها”.

هبوط اضطراري 
ألول طائرة 

كهربائية نرويجية

بقيمة 74 مليون 
يورو.. فرنسا تضبط 

طنا من الكوكايين
هبطت طائرة ركاب اضطراريًا في حقل خارج أحد مطارات موســكو، ما أســفر عن إصابة 

23 شخصا على األقل، وفقا لمسؤولين روس.
وقالت شــركة طيران ووســائل إعام إن طائرة ركاب روســية هبطت اضطراريا في حقل 

ذرة قرب موسكو، بعد وقت قصير من إقاعها بعدما علقت طيور في محركي الطائرة.
وكانــت الطائــرة، وهــي من طــراز “إيربــاص 321” التابعة لشــركة “أورال” للخطوط الجوية 
متجهــة من موســكو إلى ســيمفيروبول فــي القرم. ونقلت وكالة “تــاس” لألنباء عن المدير 
فــي  اضطــراري  هبــوط  هنــاك  “كان  قولــه:  ســيرغي ســكوراتوف،  “أورال”  لشــركة  العــام 
جوكوفسكي. دخلت الطيور في كا المحركين. توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط”.

سرب طيور يجبر طائرة روسية على الهبوط

 ، ”Good Boys“ الممثلة األميركية زوي ديشانيل تصل العرض األول لفيلم
في مسرح ريجنسي فيلدج في ويستوود ، كاليفورنيا )أ ف ب(

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا من أصل 234 راكبا أصيبوا، بينهم شخص واحد إصاباته خطيرة، 
عندما هبطت الطائرة اضطراريا بعدما اصطدمت بسرب من طيور النورس مما تسبب في 

تعطيل محركيها.
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أحد ضيوف الرحمن يبث عبر مواقع التواصل صورا للطواف حول مكة.

في سوق عكاظ ظهرت السعوديات كفارسات محترفات يروضن الخيل
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