
قادة  كبار  من   3 ممتلكات  تركيا  جمدت 
وفقا  اليمن  فــي  الحوثيين  المتمردين 
لــقــرارات مجلس األمــن الــدولــي، حسب 
الجريدة  فــي  الخميس  أمــس  نشر  قــرار 

الرسمية.
عبد  مــوجــودات  كــل  أن  الوثيقة  وتفيد 
الخالق الحوثي وعبد هللا يحيى الحكيم 

تم تجميدها حتى  الحوثي  الملك  وعبد 
26 فبراير 2020.

وتفيد الوثيقة التي نشرت في الجريدة 
رجب  التركي  الرئيس  ووقعها  الرسمية 
ــذا الـــقـــرار اتــخــذ  طــيــب أردوغــــــان أن هـ
تماشيًا مع عدد من قرارات مجلس األمن 

الدولي.

أرباح “األهلي المتحد” في الربع األول
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الشورى  مجلس  يصوت  أن  المتوقع  من 
بالموافقة على جواز  المقبلة  في جلسته 
نــظــر االقـــتـــراح بــقــانــون بــشــأن الــحــد من 
الرغم  على  الطاقة،  مشروبات  استهالك 
من تحفظ وزارة الصحة ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة على إصدار القانون.

رعــايــة  إلـــى تحقيق  الــتــشــريــع  ــهــدف  وي
ووقايتهم،  وحمايتهم  والشباب  النشء 
وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع 
واالجتماعية،  الصحية  المنافع  بتحقيق 
ــارة الــتــي  والــتــخــلــي عـــن الـــعـــادات الـــضـ
بالحد  ذلــك  ويــكــون  الصحة،  على  تؤثر 
الطاقة؛  مشروبات  استهالك  انتشار  من 
بعدد  اإلصــابــة  مــن  بــه  لما تساهم  نــظــًرا 
مــن األمـــــراض؛ لــمــا تــحــتــويــه مــن نسب 
السكر والكافيين وغيرها من  عالية من 
المواد غير الصحية، ما يستدعي العمل 
من  للحد  المناسبة  األحــكــام  وضــع  على 

استهالكها.

دوالر  مليون   192.9 المتحد  األهــلــي  البنك  حقق 
أرباحًا صافيًة – بعد استثناء حصص األقلية - لفترة 

الربع األول المنتهية في 31 مارس 2019.
مقارنة   %  10.4 بنسبة  قويا  نموا  األربـــاح  وتمثل 
مليون   174.7 التي سجلت   2018 المماثلة  بالفترة 
دوالر كما تمثل زيادة قدرها 13.9 % عن فترة الربع 
مليون   169.3 أرباحها  بلغت  والتي   2018 األخير 
دوالر، ليرتفع على ضوء ذلك العائد األساسي للسهم 
 2.0 مــع  بالمقارنة  سنت   2.2 إلــى   %  10.0 بنسبة 

سنت للفترة نفسها من العام الماضي.

 % 6.6 بنسبة  التشغيلي  الدخل  إجمالي  ارتفع  كما 
ليصل إلى 311.9 مليون دوالر للثالثة أشهر األولى 
ذاتها  للفترة  دوالر  مليون   292.6 مقابل  العام  من 
2018، مدفوعا بنمو قدره 13.9 مليون دوالر )6.1+ 
%( في صافي دخل البنك من الفوائد ليبلغ 243.3 
مليون دوالر مقابل 229.3 مليون دوالر للفترة نفسها 
المحسوبة  الــزيــادة  نتيجة  تحقق  نمو  وهــو   ،2018
من  واالســتــثــمــاريــة  التمويلية  األعــمــال  حجم  فــي 
جهة وبفضل المنهجية الناجحة في إدارة هوامش 

الفائدة والتحوط األمثل لتقلبات معدالتها.

“شبابية الشورى” 
تقترح حظر 

عبدالمهدي يشدد على ضرورة التقدم في العالقات مع مجلس التعاونمشروبات الطاقة

مليـــــــــــــــــــون دوالر
192.9

العراق: تعاون أمني واستخباراتي مع السعودية

دبي ـ العربية نت

قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، محمد علي 
“العربية”  قناة  الحكيم، أمس، في حديث مع 
ــاون أمــنــي  ــعــ ــ ــًا ت ــبـ ــريـ ــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك قـ ــ إنـ

واستخباراتي بين الرياض وبغداد.
بشكل  العمل  سيتم  أنــه  على  الحكيم  وأكـــد 
بين  الموقعة  التفاهم  مــذكــرات  على  ســريــع 
الطرفين، مضيفًا أنها أصبحت بمثابة تعهدات 
عبد  بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  بين 
محمد  األمــيــر  الــســعــودي  العهد  وولــي  العزيز 
ــوزراء الــعــراقــي عــادل  ــ بــن سلمان، ورئــيــس ال

عبدالمهدي.
الوفد  زيـــارة  فــي  تــم،  أنــه  الحكيم  كما كشف 
موضوع  مناقشة  لــلــريــاض،  الرفيع  الــعــراقــي 
تأشيرات سمات الدخول، والجوازات بأنواعها 
خالل محادثات الجانبين السعودي والعراقي.

العراقي  الــوزراء  نائب رئيس  من جهته، قال 
وزير النفط ثامر الغضبان في مقابلة مع قناة 
اتفاقية حماية االستثمار  “العربية” إن توقيع 

الــســعــوديــة  بــيــن  الــضــريــبــي  االزدواج  ومــنــع 
والعراق من شأنها أن تضمن للمستثمر سهولة 

اإلجراءات وحمايته وإعفائه من الضريبة.
كما كشف الغضبان من جهة ثانية عن وجود 
مجال  فــي  للعمل  البلدين  بين  مشتركة  نية 
الــطــاقــة والــنــفــط والــبــتــروكــيــمــاويــات، بهدف 

إنشاء مشاريع مشتركة منها استكشاف النفط 
والغاز.

مــن جــانــب آخـــر، أكـــد رئــيــس وزراء الــعــراق 
عادل عبد المهدي، أمس، أن مجلس التعاون 
الخليجي مهم للعراق، مشددًا على أن عالقة 

بغداد به “ينبغي أن تتقدم”.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

عواصم ـ وكاالت

أوصى االجتماع التنسيقي لبلدي الشمالي 
ــمــجــالــس الــبــلــدي وأمـــانـــة  ــمــشــاركــة ال وب
المناقصات  نظام  بإلغاء  أمــس  العاصمة 
إلــى  والـــعـــودة  الــمــنــازل  لترميم  الــزمــنــيــة 
المناقصات الداخلية لثبات عدم فعاليتها 
المواصفات  بحسب  المقاولين  وتصفية 

المعتمدة واشتراط مناقلة الميزانية.

بإحياء مشروع  المشاركون   كما أوصى 
خطاب  ــع  ورفـ للسقوط  اآليــلــة  الــبــيــوت 
لجاللة الملك وتنظيم زيارة مشتركة بين 
رؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة 
فضالً عن توجيه خطاب لمجلس النواب 
لــتــضــمــيــن الـــمـــشـــروع ضــمــن الــمــيــزانــيــة 

العامة.

ألغت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة 
العامة  الهيئة  مــن  صــــادًرا  قــــراًرا  اإلداريـــــة( 
للتأمين االجتماعي، التي قّررت فيه المدعى 
عليها شطب مدة خدمة مواطن متوفى من 
مورث  وفــاة  تسبق  شهًرا   38 لمدة  سجالتها 
الــمــدعــيــن الـــذيـــن يــطــالــبــون الــهــيــئــة بــصــرف 
ألزمتها  كما  لديها،  الــورثــة  مستحقات  كافة 

ورفضت  المدة في سجالتها،  هذه  بتسجيل 
بالمناسب  وألزمتهم  المدعين،  طلبات  باقي 
المحكمة  وأوضحت  الدعوى.   من مصاريف 
كان  المدعين  مــورث  أن  حكمها  أسباب  في 
ال  كــمــا  مــعــامــالت،  تخليص  مكتب  صــاحــب 
يوجد ما يمنع قانوًنا من أن يكون الشخص 

عامالً وصاحب عمل في آن واحد.

تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين“الكبرى” المدنية تلغي قرارا لـ “التأمينات”توصية بلدية بإلغاء المناقصات الزمنية

 أنور مراد 

ــرح بــنــك اإلســـكـــان فـــي جلسة  طــ
والــمــزايــدات  المناقصات  مجلس 
استشاري  تعيين  مناقصة  أمــس 
الــدفــان في  أعمال  لــإشــراف على 
في  الساية  بمنطقة  الساية”،  “بندر 
البسيتين التي تقدر بمساحة 185 
هكتاًرا، تقّدم إليها 7 عطاءات، علق 

اثنان منها.  وأظهرت أحدث بيانات 
ــمــوقــع أمـــس فتح  نــشــرت عــلــى ال
ومزايدة  مناقصة   13 لـ  عطاًء   74
10 جهات حكومية،  وبلغ  لـ  تابعة 
المقدمة  الــعــطــاءات  أقــل  مجموع 

نحو 1.2 مليون دينار لـ 69 عطاء.

كشف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الخدمات المصرفية في مصرف السالم 
البنك  توقيع  مــراد عن  أنــور  البحرين   –
إلطــالق  البحرين  بــورصــة  مــع  التفاقية 
بطاقة “ماي شير” لدفع توزيعات األرباح 

للمساهمين.

تعيين استشاري لدفان “بندر الساية”

“السالم” و“البورصة” يطلقان “ماي شير”

اكتمال عقد الفرق المشاركة في “خليجية السلة”“ال يورونا”... في السينما البحرينيةمسلحون يقتلون 14 في بلوشستانالسعودية ثاني وجهة لالستثمار األجنبياألمطار سبب سقوط السقف
أوضحت وزارة التربية والتعليم  «

ردا على الخبر المنشور بصحيفة 
“البالد” عن سقوط أجزاء من سقف 

مدرسة السالم االبتدائية للبنات 
أن السبب يعود إلى فترة هطول 

األمطار الغزيرة التي شهدتها 
المملكة األسبوع الماضي.

احتلت السعودية المرتبة الثانية  «
في قائمة أفضل الدول لالستثمار 

ا  بها وأن مناخها جاذب جدًّ
لالستثمار األجنبي، وفًقا لمسح “يو 

اس نيوز”، الذي اعتمد على نتائج 
استطالع عالمي لرأي نحو 7000 

من صانعي القرارات التجارية.

قتل مسلحون 14 شخصا على األقل  «
بعد إجبارهم على النزول من حافالت 
في إقليم بلوشستان المضطرب في 

باكستان. وقال المدير العام لوزارة 
الداخلية في حكومة اإلقليم، حيدر 

علي إن المهاجمين كانوا يرتدون 
بزات قوات الحدود الخاصة.

يعرض حاليا في السينما  «
البحرينية فيلم الرعب الكبير 

 .The CURSE of La LORONA
ويدور الفيلم حول امرأة )باحثة 

اجتماعية( تتجاهل التحذير 
المخيف من جانب أم مضطربة 

يشتبه أنها تعرض أطفالها للخطر.

ُيعقد في السابعة من مساًء اليوم بمقر إقامة  «
الوفود فندق “Grove hotel” االجتماع الفني 

لبطولة األندية الخليجية في نسختها التاسعة 
والثالثين التي يستضيفها نادي المنامة حتى 27 

من الشهر الجاري. واكتمل أمس عقد وصول 
الفرق الخليجية الشقيقة، وستؤدي جميع الفرق 

تدريباتها اليوم بصالة خليفة الرياضية.
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وجــه عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، الحكومة بتعزيز إمكاناتها من 
أجــل إتاحــة المجــال للتطبيــق الفعال ألحكام قانــون العقوبات البديلــة، وتوفير التدابيــر والبرامج 
التأهيلية التي تتناســب مع الظروف الشــخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصالحهم من أجل 
أن يعــاد إدماجهــم فــي المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالــح العام، وتحقيق لألهداف المرجوة 

من العقوبة خصوصا الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

وأكد التوجيه الملكي السامي، انتهاج المملكة في 
تشريعاتها ما يحقق األمن واألمان لكل المواطنين، 
قاعدة  على  واالســتــقــرار  التنمية  دعائم  وترسيخ 
العدالة، التي من أبرز مبادئها المواءمة والمالءمة 
خطوة  البديلة  العقوبات  قانون  وجاء  والتناسب، 
نوعية مهمة في هذا االتجاه، بما تضمنه من نظام 

توقيع  العقوبات ويوفر مساحة في  بتنوع  يسمح 
الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس 
المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتالءم 
سبل  ويعزز  الجريمة  طبيعة  مع  ذاتــه  الوقت  في 
بحقوق  المساس  دون  مرتكبيها  وردع  مكافحتها 

المجني عليهم والمضرورين من الجريمة.

تطبيق فعال لـ “العقوبات البديلة”
العاهل يوجــه الحكومــة لتوفير التدابيــر والبرامــج التأهيلية

المنامة - بنا

“المركزي” يتلف 171 مليون دينار

أتــلــف مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
 170.9 تناهز  بقيمة  نقدية  ــا  أوراًقـ
مليون دينار خالل 2018، في وقت 
صدرت فيه ورقة نقدية محدثة من 
فئة الخمسة دنانير بإضافة خاصية 
 Truspin Live حـــديـــثـــة  أمـــنـــيـــة 
األمنية  الخاصية  من  بــدالً   Spark
السابقة “Hologram“؛ لمواكبة آخر 

)11(التطورات الجديدة.

)١٤(

)11(

جاللة الملك

زينب العكري من ضاحية السيف

البحريــن تنتهـــج في تشريعاتهـــا ما يحقــــــق 
األمـــن واألمــــان لكل المواطنيـــــن

المنامة - بنا

ــك لــأعــمــال  ــمــل أشـــــاد مــمــثــل جـــاللـــة ال
ــاب رئــيــس  ــبـ ــشـ الـــخـــيـــريـــة وشـــــــؤون الـ
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  الملكية سمو 
الرئيس  الــبــالد  عــاهــل  باهتمام  خليفة 
الملكية  الــخــيــريــة  للمؤسسة  الــفــخــري 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
آل خليفة ودعمه الكبير للعمل اإلنساني 

والخيري في مملكة البحرين. جاء ذلك 
الثامن  الجماعي  الــزواج  حفل  بمناسبة 
الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل 
سمو  بحضور  اإلنسانية  لأعمال  نهيان 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لصالح 
بجامعة  أقيم  والــذي  وفتاة  ألــف شــاب 
األكبر  االحتفال  يُعد  إذ  أمس،  البحرين 
في  الــمــؤســســة  وتــدعــمــه  تنظمه  الـــذي 

البحرين.

“خليفة بن زايد” تزوج ألف شاب وفتاة

)٠٥(

ليلى مال اهلل

أمل الحامد

علي الفردان

عباس إبراهيم

)٠٩()٠٨(

)10(

)10(

)14(

)08(

محرر الشؤون المحلية
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ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة 
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2019 )مراجعة(

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 حممد جا�سم املرزوق

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�سعل عبدالعزيز العثمان

رئي�س جمل�س الإدارة

 اأ�ضتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�ضرة للبنك الأهلي املتحد �س.م.ب. 

للثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٩، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وروجعت من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين براأي مراجعة غري متحفظ يف ١٨ اأبريل ٢٠١٩.

www.ahliunited.com :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�س من قبل م�ضرف البحرين املركزي كم�ضرف قطاع جتزئة تقليدي(

القائمة املوحدة للدخل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

٢٢٩.33٠ 243.266 �ضايف دخل الفوائد

63.٢7٨ 68.620 الر�ضوم ودخل اآخر

٢٩٢.6٠٨ 311.886 الدخل الت�سغيلي 

١3.٢53 13.489 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

٢7٩.355 298.397 �سايف الدخل الت�سغيلي  

75.٨7٩ 79.954 امل�سروفات الت�سغيلية 

٢٠3.476 218.443 الربح قبل ال�سرائب

١١.3٠3 9.533 م�ضروف �ضريبي وزكاة

١٩٢.١73 208.910 �سايف الربح للفرتة

١7.45٩ 16.050 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

١74.7١4 192.860 �سايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�سيب اأرباح ال�سهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

٢.٠ 2.2
 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح 

)�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

١٩٢.١73 208.910 �سايف الربح للفرتة 

الدخل ال�سامل الآخر

١7.476 6.856 تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)١٠.4١3( 4.681 �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة  

١٩٩.٢36 220.447 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة

٢٠.6٢6 17.594 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

١7٨.6١٠ 202.853 جمموع الدخل ال�سامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

)4٢٠.3١٠( 908.786 �ضايف النقد من / )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الت�ضغيلية

)34١.١١١( )471.034( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

١7.7٩7 4.200 �ضايف النقد من الأن�ضطة التمويلية

)743.6٢4( 441.952 الزيادة / )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

٢.٨55 11.835 �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

٢.5٢٨.7٢٢ 3.088.964 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

١.7٨7.٩53 3.542.751 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�ص 

امليزانية املوحدة 

)مدققة(

3١ دي�ضمرب

٢٠١٨

 31 مار�س

2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

املوجودات

١.3٩٠.47٠ 1.289.443 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

١.٩١٨.7٢7 2.413.405 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

3.٠6١.٨١٨ 2.958.591 ودائع لدى بنوك  

١٩.5٠3.٩6١ 20.117.438 قرو�س و�ضلف

7.56٨.5٢٨ 8.079.520 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3١٨.٨٠٢ 314.814 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة  

٢65.7٩4 237.417 ا�ضتثمارات عقارية

764.٠٩4 797.145 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى  

٢37.٠64 296.944 ممتلكات ومعدات

47٨.3١٩ 480.036 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة  

35.5٠7.577 36.984.753 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.75٢.7٩٢ 4.679.703 ودائع من بنوك  

١.٨3٢.١34 2.173.560 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء  

٢3.66٠.٠35 23.461.260 ودائع العمالء

١.٠٩7.٩١١ 1.708.911 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

١٩٢.6٩7 192.812 مطلوبات ثانوية

3٠.535.56٩ 32.216.246 جمموع املطلوبات

احلقوق

١.٩٩٢.54١ 2.193.611 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)١3.١٩٠( )13.190( اأ�ضهم خزانة

١.٩٢٩.35٠ 1.536.896 اإحتياطيات

3.٩٠٨.7٠١ 3.717.317 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

463.3٠7 451.190 حقوق غري م�ضيطرة

4.٩7٢.٠٠٨ 4.768.507 جمموع احلقوق

35.5٠7.577 36.984.753 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر اأمريكي

3.٨١5.6٢٢ 3.908.701 الر�سيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)١٩4.٨٩٩( -

 تعديالت التحول نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير

املالية رقم ٩ 

3.6٢٠.7٢3 3.908.701 يف 1 يناير - معاد عر�سه 

)١.٠٠٠( )1.000( تربعات 

١7.7٩7 4.200 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)34٠.76٠( )397.756( اأرباح الأ�ضهم العادية 

٢6١ 352 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

١7٨.6١٠ 202.853 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)4.6٩3( )33( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر 

3.47٠.٩3٨ 3.717.317 الر�سيد يف 31 مار�ص العائد اإىل مالك البنك    

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�سمالية دائمة مدرجة �سمن راأ�ص املال فئة 1

43٩.٠5٩ 451.190 حقوق غري م�سيطرة 

4.5٠٩.٩٩7 4.768.507 جمموع احلقوق يف 31 مار�ص     
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة في قصر 
الصخيــر أمــس رئيــس المنظمة الدولية للفن الشــعبي علي عبــدهللا خليفة، ورئيس 
جامعــة البحريــن ريــاض حمــزة، واألســتاذ المســاعد فــي النقــد األدبي والســرديات 
بجامعة البحرين ضياء الكعبي، إذ تشــرفوا بإهداء جاللته نتائج المســح الميداني 
األول الــذي هــو أكبــر مجموع حكائي شــعبي مــن نوعه في الوطــن العربي من مدن 
وقــرى المملكــة، والــذي اســتغرق العمــل علــى تنفيذه عشــر ســنوات بمســاعدة 100 
طالب من جامعة البحرين وبدعم وتمويل من المنظمة الدولية للفن الشــعبي التي 

تتخذ من البحرين مقرا رئيسا إلدارة أعمالها.

وأعــرب جاللة الملك عن شــكره وتقديره على 
هــذا اإلهــداء القيــم، مثنيــا علــى الجهــد الكبير 
الــذي بــذل مــن جانــب المنظمــة الدوليــة للفــن 
هــذا  إنجــاز  فــي  البحريــن  وجامعــة  الشــعبي 
المشــروع الفريــد مــن نوعــه ضمــن المســاعي؛ 
البحرينيــة  الثقافــة  هويــة  علــى  للحفــاظ 
العريقــة والتــراث الوطنــي األصيــل، مؤكدا أن 
الموســوعة ستشــكل إضافــة قيمــة للمؤلفــات 
الوطنيــة ومرجعــا مهمــا للباحثين والدارســين 

والمهتمين بالشأن التراثي والثقافي. 
الدوليــة  المنظمــة  بحــرص  جاللتــه  وأشــاد 
للفــن الشــعبي علــى دعــم مثــل هــذه األبحــاث 
فــي  المتواصلــة  وجهودهــا  المهمــة  الثقافيــة 
مجــال المحافظــة علــى التراث والفن الشــعبي 

وتعزيز هوية الشــعوب الوطنيــة، منوها كذلك 
بإسهامات رئيس جامعة البحرين على ما بذله 
مــن جهــد مميز وما قامت به الكعبي المشــرفة 
على المشــروع من إنجــاز قيم وما بذله طالب 
وطالبــات جامعــة البحرين في المنجــز العلمي 
وطنهــم  لخدمــة  خاللــه  مــن  يســعون  الذيــن 

وتعزيز ريادته ومكانته الرفيعة.
لــكل  وتشــجيعه  دعمــه  الملــك  جاللــة  وأكــد 
تهــدف  التــي  الخيــرة  والمبــادرات  الجهــود 
للحفــاظ علــى الموروثــات الشــعبية البحرينية 
ونقلهــا لألجيــال الجديــدة، في ظــل ما تحظى 
بــه المملكــة مــن مكانــة متميــزة علــى خريطــة 
الثقافــة العالميــة ومــا تزخــر بــه مــن حضــارة 
عريقــة وصــروح تاريخيــة وتــراث قائــم علــى 

علــى  واالنفتــاح  التســامح  بقيــم  التمســك 
مختلــف الحضارات اإلنســانية، متمنيا جاللته 

للجميع دوام التوفيق والسداد.
ورفــع رئيــس المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي 
عظيــم الشــكر والعرفــان واالمتنان إلــى المقام 
الســامي لعاهــل البالد علــى توجيهــات جاللته 
المنجــز  هــذا  بــه  حظــي  مــا  وعلــى  الســديدة 
الثقافــي مــن إشــادة وتقديــر من لــدن جاللته، 
ســائال هللا أن يحفظ جاللة الملك ويديم على 

البحرين عزها ورخاءها ورفعتها.

وقــال إن المســح الميدانــي تــم تنفيــذه ضمــن 
مبــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى 
الوطــن العربي، وشــملت توثيــق 1100 حكاية 
شــعبية بحســب منهج علمي دقيق تم اعتماده 
والمحكميــن  الخبــراء  مــن  عــدد  قبــل  مــن 
 5 ضمــن  طباعتــه  تمــت  ثــم  ومــن  الدولييــن 
مجلدات بتنظيم من مجلة “الثقافة الشعبية”.

يذكــر أن المشــروع يمثــل المرحلــة األولــى في 
مراحــل تاليــة تســتهدف الوصــول بالحكايــات 

الشعبية البحرينية إلى العالمية.

جاللة الملك مستقبال رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، ورئيس جامعة البحرين، واألستاذ المساعد في النقد األدبي والسرديات بجامعة البحرين ضياء الكعبي

المنامة - بنا

دعم المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية
العاهــل: البحرين تمتلك حضــارة عريقة وصروحــا تاريخية وتراًثا قائًما على التســامح

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل  «
خليفة عمق عالقات الصداقة التاريخية المتميزة بين 

مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والتي 
تحظى باهتمام كبير من قبل عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء  
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وتستند ألسس قوية 

وتقوم على الثقة واالحترام المتبادل وتتوافر لها كل 
مقومات الرقي واالزدهار.

جاء ذلك لدى مشاركة وزير الخارجية في الحفل الذي  «
أقامه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة 

البحرين السيد أنور بمناسبة مرور 30 عاًما على إقامة 
العالقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بما يشهده مسار  «
العالقات الثنائية بين البلدين من تطور في شتى 

المجاالت، مؤكًدا حرص مملكة البحرين على المضي 
قدًما بتلك العالقات واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب 
وتعزيز كافة أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، منوًها 

باستمرار التنسيق والتواصل بين مسؤولي البلدين 
تجاه مختلف القضايا وفي المحافل الدولية، تعزيًزا 
لمصالحهما المشتركة ودعًما لمساعيهما الرامية 

لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لشعبيهما 
وجهودهما الهادفة لتحقيق األمن والسالم في 

المنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب السيد أنور عن شكره وتقديره لوزير  «

الخارجية وحرصه على المشاركة في االحتفال بمرور 
30 عاًما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين 

والذي يجسد مدى االعتزاز بما تشهده العالقات 
الثنائية من تطور وتقدم كبير في ظل الحرص 

المتبادل والدائم على تطوير تلك العالقات على 
المستويات المختلفة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام 

الرخاء واالزدهار.

البحرين حريصة على المضي قدًما بالعالقات مع الصين

العاهل يتلقى تهنئة الرئيس الصيني
تلقــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة، برقيــة تهنئة 
الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  رئيــس  مــن 
الصديقــة شــي جين بينغ، وذلك بمناســبة 
العالقــات  علــى  عاًمــا  ثالثيــن  مــرور 
البحريــن  مملكــة  بيــن  الدبلوماســية 

وجمهورية الصين الشعبية.
وفيما يلي نص البرقية:

جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
الملــك  جاللــة  البحريــن  مملكــة  ملــك 

المحترم،
بمناســبة الذكــرى الـــ 30 إلقامــة العالقــات 
الصيــن  جمهوريــة  بيــن  الدبلوماســية 
الشــعبية ومملكة البحريــن، يطيب لي أن 
أتقــدم نيابة عن حكومة الصين وشــعبها، 
وباألصالــة عــن نفســي، بالتهانــي الحــارة 
ومــن  جاللتكــم  إلــى  الطيبــة  والتمنيــات 
إلــى مملكــة البحريــن الصديقــة  خاللكــم 

حكومًة وشعًبا.
منــذ إقامــة العالقــات الدبلوماســية بيــن 

عقــد  عاًمــا،   30 قبــل  والبحريــن  الصيــن 
البلدان صداقة عميقة من خالل االحترام 
العالقــات  وتقدمــت  المتبادليــن  والدعــم 
متزنــة،  بخطــوات  األمــام  إلــى  الثنائيــة 
إنجــازات  البلديــن  بيــن  التعــاون  وحقــق 

مثمرة في كافة المجاالت.
العالقــات  لتطويــر  بالًغــا  اهتماًمــا  أولــي 
الصينية البحرينية، مستعًدا للعمل معكم 
علــى اغتنــام فرصة الذكرى الـــ 30 إلقامة 
العالقــات الدبلوماســية وتعــاون البلديــن 
في بناء )الحزام والطريق(؛ لدفع التعاون 
الثنائي في كافة المجاالت إلى مستويات 
جديدة، لما فيه الخير للبلدين والشعبين.
وموصــول  الصحــة  موفــور  لكــم  أتمنــى 

التوفيق
والرخــاء  االزدهــار  لبالدكــم  وأتمنــى 

ولشعبكم السعادة والرفاهية.

شي جين بينغ
رئيس جمهورية الصين الشعبية

المنظمة الدولية 
للفن الشعبي 

توثق 1100 
حكاية شعبية 
بمنهج علمي

المنامة - بنا

أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، مستشار صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ، لحضور حفل االستقبال 
الذي أقامه ســفير جمهورية الصين الشــعبية لدي مملكة البحرين الســيد أنور حبيب هللا مســاء 
أمــس بفنــدق الدبلومات بمناســبة ذكرى مــرور 30 عاما على العالقات الدبلوماســية بين البلدين 
الصديقين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المســؤولين وأعضاء الســلك الدبلوماسي المعتمدين 

لدى المملكة والضيوف.

ونقل ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 
تحيــات صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
لالحتفــاء  العزيــزة  المناســبة  بهــذه  وتهانيــه 
البحريــن  مملكــة  بيــن  الوثيقــة  بالعالقــات 
فــي  وتميزهــا  الشــعبية  الصيــن  وجمهوريــة 
مختلــف المجــاالت، وتمنيات ســموه لجمهورية 
الصين الشعبية وقيادتها وشعبها بدوام التطور 

واالزدهار.
وأكد ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة 
أن العالقــات البحرينيــة الصينيــة تشــهد نمــاء 
مســتمرا وأنهــا ترتكــز علــى أســس راســخة مــن 
الصداقة واالحترام المتبادل، مشيرا سموه إلى 
أن مملكة البحرين حريصة على توطيد أواصر 
التعــاون مــع الصيــن في كل ما يخــدم المصالح 
المشــتركة ويلبــي تطلعــات البلديــن والشــعبين 

الصديقين.
وأضــاف ســموه أن االحتفــال بذكــرى مــرور 30 
عامــا علــى العالقــات الدبلوماســية بيــن مملكــة 

البحريــن وجمهوريــة الصيــن الشــعبية يشــكل 
مناســبة للتعبير عن عمــق ومتانة العالقات بين 
البلدين والشــعبين الصديقيــن، وفرصة للتأكيد 
علــى الحرص المتبــادل لدى البلدين على تعزيز 

التعاون القائم بينهما إلى أعلى المستويات.
من جانبه، أعرب الســيد أنور حبيب هللا ســفير 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية عــن خالــص شــكره 
وتقديره لصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
بتطويــر عالقــات  علــى دعــم واهتمــام ســموه 
التعــاون المتميزة بين البلدين، متوجها بالشــكر 
أيضــا إلــى ســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل 
خليفــة علــى تشــريفه للحفل نيابــة عن صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء.
بعالقــات  االرتقــاء  علــى  بــالده  حــرص  وأكــد 
شــتى  فــي  البحريــن  مملكــة  مــع  التعــاون 
القطاعات، معربا عن سعادته باالحتفال بذكرى 
مــرور 30 عاما على العالقات الدبلوماســية بين 

البلدين الصديقين.

المتبادل واالحترام  الصداقة  من  راسخة  أسس  على  وترتكز  مستمرا  نماء  تشهد  العالقات 

نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل سفارة الصين

وزير الخارجية يشارك في حفل السفارة الصينية بمناسبة مرور 30 عاًما على إقامة العالقات الدبلوماسية
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منذ أن كان عمري 10 سنوات وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا هو بطلي وقدوتي... فكنت أشاهد وأتابع 
دائما دور ســموه الكبير في حل النزاع التاريخي الكبير الذي اســتمر أكثر من 150 عاًما بين البحرين وإيران، وتميز هذا الدور بكل 
الحكمة واالقتدار، فحفظ األمن والســام في المنطقة يحفظ أرواح العشــرات وربما المئات من البشــر لو ال قدر هللا وقعت حرب. 
وعندما كبرت أصبحت أرى أن نهضة البحرين الحديثة على مختلف الصدد التنموية هو مهندســها األول.. ومع األيام أصبح ســمو 
األمير خليفة بن ســلمان شــخصية عالمية.. محًبا وداعًيا للســام. فمن خال حكمته ودبلوماســيته في القيادة، حيث أهمية الســلم 

واالستقرار لبناء نهضة األمم والشعوب، أصبح أحد زعماء العالم المحبين والداعين للسام في مختلف أرجاء المعمورة.

 5 فــي  وبالتحديــد   1994 العــام  بدايــة  ومــع 
فبرايــر كان لــي الشــرف فــي بــدء العمــل فــي 
كتاب الســيرة الذاتية لســيدي صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان حفظه هللا. 
وكان مــن ضمــن اهتماماتــي هــو أن أســتمع 
عــن قــرب إلى الحوارات التي تجرى في هذه 
المجالــس األســبوعية، حيــث يلتقــي ســموه 
مــع المواطنيــن من دون حواجز أو وســطاء.. 
ويوجــه  شــخصيا  مشــاكلهم  إلــى  يســتمع 
المســؤولين إلى حلها يتــم ذلك أمام المواطن 
اســتمتعت  ولقــد  الشــكوى  صاحــب  نفســه 
وتعلمــت حقــا بحضــور هــذه المجالــس التــي 
نفتخــر بهــا، وهــي ظاهــرة تســتحق الدراســة 
بيــن  العالقــة  فــي  بشــكل تفصيلــي ودورهــا 

القيادة والمواطنين.
وهنــا أود أن أشــير إلــى نقطة مهمــة، وهي أن 

ســمو األمير خليفة بن ســلمان هو أكثر زعيم 
فــي عالمنــا الحالي فتــح باب مجلســه مند ما 
يقــارب الـــ 60 عامــا، بشــكل أســبوعي، كما أن 
مــن مميــزات ســمو األميــر خليفــة بن ســلمان 
االســتماع الجيــد لكل متحــدث أمامه وكذلك 
المواطنيــن  مشــاركة  علــى  الشــديد  حرصــه 

أفراحهم وأتراحهم.
بعــض  فــي  أكــون  أن  الشــرف  لــي  كان  كمــا 
الزيــارات الخارجيــة ضمن المرافقين لســموه 
فــي زيارتــه خــارج البــالد، فقــد كنــت ضمــن 
المرافقيــن لســموه في زيــارة الصيــن وتايلند 
ولمســت  وســوريا،  واليمــن  واألردن  ومصــر 
عــن قــرب دور ســموه في نشــر ودعم الســالم 
العالمــي خالل زيارته لــدول العالم، والحظت 
كيــف كان يدقــق في تفاصيــل كل إنجاز كبير 
فــي هذه الدول؛ بغــرض تطبيقه في البحرين 

لصالــح الوطن والمواطن، كما لمســت المكانة 
الكبيــرة المرموقــة التــي يتمتــع بهــا صاحــب 

السمو في مختلف دول العالم.
ولقــد كان لالهتمــام الكبيــر والتقديــر العظيم 
العالــم  زعمــاء  كبــار  قبــل  مــن  اللذيــن ظهــرا 
فــي شــخصية صاحــب الســمو األميــر خليفــة 
بــن  “خليفــة  كتــاب  خــالل  مــن  ســلمان  بــن 
ســلمان رجــل وقيام دولة” داللــة على المكانة 
المرموقــة التــي يحظــى بهــل ســموه مــن قبل 
زعمــاء العالــم، إذ أرســلوا لــي رســائل تشــيد 
بشــخصية وحكمتــه، وكان مــن ضمــن هــؤالء 
الزعماء الرئيس األميركي بل كلينتون ونائبه 
جنــوب  ورئيــس  بريطانيــا  وملكــة  جــور،  آل 
إفريقيــا نيلســون مانديال والرئيس الفرنســي 
صــدام  العراقــي  والرئيــس  المغــرب،  وملــك 

حسين والكثير من زعماء العالم.

يذكــر أن ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان بــدأ 
لــم  وهــو  الحكوميــة  الوظيفــة  فــي  العمــل 
يتجاوز من العمر 18 عاما، إذ أوكل إليه والده 
الحاكم عضوية لجنة حل مشــكلة اإليجارات 

وكان ذلك في 1 سبتمبر 1954.
أبحاثــي  فــي  أعمــل  كنــت  التــي  األيــام  فــي 
للحصــول علــى معلومــات أكثــر عــن صاحــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان وجدت 
الكثير من القضايا التي كان لسموه دور عادل 
فيها رغم صغر عمره في ذلك الوقت. إضافة 
إلى ذلك كان والده حاكم البحرين آنذاك سمو 
الشــيخ سلمان بن حمد )1942 - 1961( يوكل 
لــه العديد مــن المهمــات منها البســيطة ومنها 
الصعبــة، ويراقــب تصرفات األميــر خليفة بن 

سلمان وكيفية حله لهذه القضايا.
ومن القصص التي ذكرها لي ســيدي صاحب 
السمو والتي سجلتها في كتابي األول )خليفة 
بــن ســلمان... رجــل وقيــام دولة( هــذه القصة 
التــي كان لهــا األثر الكبيــر في حكمة وتواضع 
ســموه، إذ يذكر سمو األمير خليفة بن سلمان 
أنــه عندمــا بــدأ يتعلــم القــراءة والكتابــة على 
يــد األســاتذة الذيــن كلفهم والــده بذلك، ناداه 
الوالــد ذات يــوم، بينمــا كان يلعــب مــع أخيــه 

األكبر الشــيخ عيســى في فناء البيت. وســأله 
الوالــد “هــل تعلمــت الكتابــة يــا خليفــة؟” فرد 
عليــه الصبــي فــي حماســة وفخــر “نعــم طــال 
عمــرك”. فطلــب الوالــد منــه أن يكتــب اســمه، 
فامســك االبــن بورقــة كانت علــى مقربة منه، 
وكتب عليها “الشيخ خليفة بن الشيخ سلمان 
بــن الشــيخ حمــد آل خليفــة”، وســلم الورقــة 
إلــى  األب  فنظــر  عليــه.  يقرأهــا  وهــو  ألبيــه 
ابنــه نظــرة ملؤهــا مزيــج مــن الحنــان والرضا 
بنجابــة االبــن، ومــن الحــزم وغضــب المعلــم 
والمربــي فــي آن واحــد، وقــال البنــه “حقيقــة 
الشــيخ مــن حقــك، ولكنــك مازلــت  لقــب  إن 
صغيــرا. وهــذا اللقــب ينبغي أن تلقــب به بعد 
أن تخــدم وطنــك وتهتــم بأحــوال مواطنيك. 
حينهــا ســتكون جديــرا باللقب ويكــون اللقب 

جديرا بك”.
وقــد أحدثــت كلمــات الوالــد األثــر الــذي كان 
ينشــده في نفس ابنه. واســتقر الموقف، بكل 
مــا حــواه من دالالت ومعان في وجدان االبن 
الــذي بــدأ منــذ تلك اللحظــة يدرك ما ســيلقى 
ســيكون  ومــا  مســؤولية،  مــن  عاتقــه  علــى 
عليــه أن يحملــه مــن أمانة. “لم أنــس أبدا هذا 
الموقــف من ســمو الوالد رحمــه هللا. فقد كان 

حرصه كبيرا على توجيهنا منذ الصغر؛ لنكون 
قريبيــن مــن نفــوس مواطنينــا؛ لالطالع على 
أحوالهم وتيســير ما صعب من أمورهم، مهما 
اختلفــت مراكزهــم االجتماعيــة أو فئاتهــم”، 
هكذا يتذكر سموه اآلن ذلك الموقف الذي لم 

يغب وجدانه منذ الصبا.
كمــا كان لألوســمة والــدروع والجوائــز التــي 
تســلمها ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان أكبــر 
األثــر فــي التعبيــر عن مكانــة ســموه، وإحدى 
المســتوطنات  درع  المتميــزة  الجوائــز  هــذه 
البشرية التي تسلمها سموه في احتفال كبير 
في مقر األمم المتحدة في سويسرا في العام 
2007 وليــس كثيــرا بعــد كل هــذا وهو شــيء 

يسير من عظيم إنجازات هذا الرجل.
والمنظمــات  المعنيــة  الجهــات  مختلــف 
والهيئــات التــي يحق لها الترشــيح كمؤسســة 
نوبــل للســالم.. أن يعملــوا بــكل جهدهــم فــي 
أن يكون اســم ســيدي صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان مرشــحا قويــا لهذه 

الجائزة.

توفيق الحمد

دعوة لترشيح سمو األمير خليفة بن سلمان لجائز نوبل للسالم

المنامة - بنا

أشــاد رئيــس جمعية الكلمة الطيبة حســن 
بوهــزاع بالمبــادرات التــي يقدمهــا رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، التــي تؤكد 
أن سموه هو رمز العطاء الدائم لكل أبنائه 

من الشعب البحريني.
 وأعــرب بوهــزاع عن أســمى آيات الشــكر 
علــى  الــوزراء  رئيــس  لســمو  والتقديــر 
منــح  توزيــع  فــي  بالبــدء  ســموه  توجيــه 

ســموه الرمضانيــة علــى األســر المتعففــة، 
مشــيًرا إلــى أن حرص ســموه علــى طمأنة 
األســر مــن خــالل البــدء فــي التوزيــع قبل 
فتــرة من حلول الشــهر الفضيل للتخفيف 
عــن كاهلهــم عــبء توفيــر متطلبــات هــذا 
الشهر الكريم.  وقال رئيس جمعية الكلمة 
الطيبــة: “إن ســمو رئيــس الــوزراء يبقــى 
الســند لكل أســرة متعففة في المملكة من 
خالل هذه المبادرة التي تعكس اإلنسانية 

بهــا ســموه، والتــي  التــي يتمتــع  الكبيــرة 
جعلــت لســموه المكانــة الرفيعــة في قلب 

كل مواطن”.
وأوضــح أن جمعيــة الكلمــة الطيبــة بدأت 
فــي  ســموه  مــن  الســامي  التوجيــه  فــور 
تســليم المنحة الرمضانية لألسر المتعففة 
والذين أعربوا عن خالص امتنانهم لســمو 
بــدوام  لســموه  والدعــاء  الــوزراء  رئيــس 

الصحة والعافية.

بوهــزاع: لســموه مكانــة الرفيعة فــي قلــب كل مواطن

سمو رئيس الوزراء سند لكل أسرة متعففة

المنامة - بنا

الجســرة  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع 
الخيريــة عيســى العميــري أســمى آيات الشــكر 
والتقديــر إلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
بمناســبة منحة ســموه الســنوية لشــهر رمضان 
الخيــري  ســموه  ســجل  أن  مؤكــًدا  المبــارك، 
واإلنســاني حافل بالعطاء واإلحسان والتنمية 
التي شملت أرجاء الوطن. وقال : “إن صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء رمــز مــن رموز 

العطــاء الالمحــدود”، منّوًها إلى أن “إســهامات 
ســموه فــي دعــم الجمعيــات الخيريــة بهــدف 
زيــادة مســاهمتها المجتمعيــة كان لــه أثــر بالــغ 
واالجتماعــي  اإلنســاني  الجانــب  تفعيــل  فــي 
والخيــري، ومكنــت المؤسســات الخيريــة مــن 
تحيق رســالتها اإلنسانية واالجتماعية لخدمة 
كافــة شــرائح المجتمــع البحريني.وأوضــح أن 
مــا يقــوم بــه ســموه مــن دعــم كبيــر للجمعيات 
الخيريــة ومــا يســخره مــن إمكانــات لخدمــة 

ورفعــة ورقي المجتمع البحريني أمر يســتحق 
منــا جميًعــا عظيــم االمتنــان والتقديــر لســموه 
الــذي ضــرب أروع الصــور فــي العطــاء والخير 
وتقديــم العــون عبــر تبنــي ســموه للكثيــر مــن 
المبــادرات الخيرية واالجتماعية التي أحدثت 
الخيــر  وغرســت  الخيــري  العمــل  فــي  طفــرة 
واألمل في قلوب الجميع، ســائالً هللا عز وجّل 
أن يجــزي ســموه خيــر الجــزاء وأن ينعم عليه 

بلباس الصحة والعافية.

العميري: منحة سموه الرمضانية تسهم في تعزيز العمل الخيري

سمو رئيس الوزراء رمز من رموز العطاء

المنامة - وزارة الخارجية

خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبــه 
وزيــر  امــس،  للــوزارة،  العــام  بالديــوان 
النعيمي.وأثنــى  والتعليــم ماجــد  التربيــة 
وزيــر الخارجية على الجهود الحثيثة في 
مجــال تحســين جــودة التعليــم واالرتقاء 
وبمختلــف  كافــة  المســتويات  علــى  بــه 
المراحــل، وتعزيــز المكانــة التــي وصلــت 
إليهــا البحريــن علــى الصعيديــن اإلقليمي 
والدولي في القطاع الحيوي في النهوض 
التنميــة  مســيرة  ودفــع  القطاعــات  بــكل 
والتقــدم، مؤكــدا حــرص وزارة الخارجية 
علــى التعاون مــع وزارة التربيــة والتعليم 
والمنظمــات  المختلفــة  المحافــل  فــي 

اإلقليمية والدولية المعنية بالتعليم.
وأكــد النعيمــي عــن أهمية اســتمرار النهج 
من التعاون بما يسهم في تعزيز مكتسبات 

مملكة البحرين في مجال التعليم.

وزيــر الخارجية: التعاون مــع “التربية” يعزز المكتســبات

جهود حثيثة لتحسين جودة التعليم 

قدم رواد مســجد حمزة بن عبدالمطلب بدوار 21 بمدينة حمد الشــكر واالمتنان إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة على أوامره الكريمة بتوصيل الكهرباء إلى المسجد بأسرع وقت ممكن.

وقــال أهالــي المنطقــة إن المســجد ومنــذ افتتاحــه قبــل ســنوات 
لــم يتــم توصيــل الكهرباء إليه، وحين توجه نائب المنطقة باســم 
المالكــي إلــى ســمو رئيــس الــوزراء جــاء التجــاوب الســريع مــن 

الجهات المعنية إليصال الكهرباء.
وقال المواطن ســلمان ألبي، أحد رواد المســجد، إن المســجد كان 
دون كهرباء لســنوات عدة وتم إيصال الكهرباء من منزلي طوال 
هذه الفترة، واليوم جاءت أوامر سموه لتؤكد قربه من احتياجات 
المواطنيــن. مــن جهتــه، أكد النائب باســم المالكي أن أوامر ســمو 
رئيــس الــوزراء تؤكــد قربه مــن المواطنيــن، وقال:”ليــس بغريب 
عــن البحريــن وعــن ســمو رئيــس الــوزراء االهتمــام بــدور العبادة 
والمساجد فطالما كانت البحرين نموذجا في االهتمام بالمساجد 
والتــي تؤكــد روح التواصل والتالحم بين أفــراد المجتمع”. وقال 
المواطــن رمــزي فهد المران إن أوامر ســموه وتجاوبه تؤكد قربه 
من أبناءه المواطنين، وتؤكد أن الحكومة الرشــيدة تســعى دوما 
لتوفيــر احتياجــات المواطــن لتأديــة واجباتهــم وفرائضهــم فــي 

أجواء من الراحة والسكينة.

أمــر بتوصيــل الكهربــاء بأســرع وقــت ممكــن ســموه 

رواد مسجد حمزة يشكرون سمو رئيس الوزراء

وزير الخارجية مستقبال وزير التربية والتعليم

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بالديوان  «
العام للوزارة أمس النائب محمد البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بمجلس النواب وأعضاء اللجنة. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود 
الطيبة للجنة في تعزيز األمن الوطني ودورها المهم في المحافل الدولية؛ من أجل 
تعزيز العالقات بين البحرين ودول العالم، مؤكدا دعم الوزارة للجهود وحرصها على 

التعاون معها لتحقيق أهدافها.  وعبر رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لنهج وزير 
الخارجية في التواصل، منوهين بالدور الكبير بوزارة الخارجية في المضي بعالقات 

البحرين مع دول العالم آلفاق أرحب على المستويات المختلفة بما يعود بالنفع على 
المملكة، ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم في شتى األصعدة والمجاالت.

وزير الخارجية يستقبل البوعينين

محرر الشؤون المحلية

ــاص ــخ ــي وال ــوم ــك ــح ــاع األهـــلـــي وال ــط ــق ــة مـــع ال ــراك ــش ــراز ال ــ ــي: إبـ ــل ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ع ســمــو ال

بحضــور محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفــة آل خليفة، نظمت المحافظة مبادرة “نشــجع روح التطوع 
“ فــي إطــار دعــم وتشــجيع المبــادرات االجتماعية؛ إلشــراك المتطوعين من نطــاق المحافظة الجنوبية ألجــل النهوض بالعمل 

التطوعي وتعزيزا لدور الشراكة المجتمعية مع جميع فئات وشرائح المجتمع.

وأكــد ســمو المحافــظ أن الفعاليــة تأتــي 
فــي إطــار مــا تقــوم بــه المحافظــة مــن 
أدوار تصــب فــي التواصــل مــع األهالي، 
وتطويــر العمــل التطوعــي واالرتقــاء به 
مــن خالل إبــراز إطار الشــراكة والعطاء 
مع القطاع األهلي والحكومي والخاص، 
منوهــا ســموه إلــى أن العمــل التطوعــي 
يعــد المحــرك القــوي لــكل مــا يقــوم بــه 
وخيــري  إنســاني  عمــل  مــن  المجتمــع 

واجتماعي في مختلف المجاالت.
كما قدمت فعالية “نشجع روح التطوع” 

مجاالت للمشــاركة فــي العمل التطوعي 
هــذه  أهــداف  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا 
دور  ترســيخ  فــي  والمتمثلــة  الفعاليــة 
المتطوعيــن، واالرتقــاء بمفاهيــم العمل 
المجــال  فــي  والمشــاركة  التطوعــي 
االجتماعي والخدمي والبيئي بتسجيل 
متطــوع   300 مــن  أكثــر  يقــارب  مــا 
التســجيل  ويســتمر  األول،  اليــوم  فــي 
اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  إلكترونيــا 
www.southern. للمحافظــة الجنوبيــة

.gov.bh

فــي  عــن ســعادتهم  المتطوعــون  وعبــر 
التسجيل والمشاركة في مبادرة “نشجع 
بــه  بمــا يقــوم  التطــوع” مشــيدين  روح 
ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة 
فــي  جليلــة  مبــادرات  مــن  خليفــة  آل 
مجتمع المحافظة، مؤكدين أن فتح هذا 
المجــال للتطــوع فــي برامــج وفعاليــات 
عــدة، يعــزز العديــد مــن اإلســهامات في 
برامــج الشــراكة المجتمعيــة؛ مــن أجــل 
خدمــة المجتمع بالفعاليــات كافة طوال 

تنظيم مبادرة “نشجع روح التطوع “ بحضور سمو محافظ الجنوبيةالعام.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنـوبيـة” تنـظـم مـبـادرة “نشـجـع روح التـطـوع”
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أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
الشــيخ  ســمو  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة 
عاهــل  باهتمــام  آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر 
البــالد الرئيــس الفخــري للمؤسســة الخيريــة 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  الملكيــة 
للعمــل  الكبيــر  ودعمــه  خليفــة  آل  عيســى 
اإلنســاني والخيــري في مملكــة البحرين، من 
خــالل مبــادرات جاللتــه اإلنســانية الكريمــة 
فــي مختلــف المياديــن والمناســبات، مشــيًدا 
ســموه بتوجيهات جاللتــه في توفير الرعاية 
للمواطــن، مؤكًدا حــرص جاللته على تعاظم 
الجهــود وتكاملهــا للوقــوف مــع الشــباب فــي 
بداية حياتهم ومســاندتهم في ســبيل توفير 
أفــراد  لجميــع  المســتقرة  الكريمــة  الحيــاة 

الشعب البحريني الكريم.
جــاء ذلــك بمناســبة حفــل الــزواج الجماعــي 
الثامــن الــذي نظمته مؤسســة خليفة بن زايد 
آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية بحضــور ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لصالح ألف 
شــاب، وفتــاة والــذي أقيــم بجامعــة البحرين 
أمس، إذ يُعد هذا االحتفال األكبر الذي تنظمه 
وتدعمــه المؤسســة في مملكــة البحرين، كما 
حضر االحتفال ســفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى مملكة البحرين الشــيخ سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان، وســمو محافظ 
الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة 
آل خليفــة، واألمين العام للمؤسســة الخيرية 
العــام  والمديــر  الســيد،  مصطفــى  الملكيــة 
لمؤسســة خليفــة بن زايــد آل نهيــان لألعمال 
اإلنســانية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

محمد خوري.
األخويــة  العالقــة  بعمــق  ســموه  أشــاد  كمــا 
المتميــزة التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 

بجهــود  مشــيدا  وشــعًبا،  وحكومــة  قيــادة 
ودعــم مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
لألعمال اإلنسانية في دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة لدعــم الشــباب البحرينــي 
هــذا  تنظيــم  أن  إلــى  مشــيرا  ومســاندتهم، 
الحفل الضخــم يعكس قوة ومتانة العالقات 
التــي  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  التاريخيــة 
أسسها اآلباء واألجداد منذ القدم وأن مملكة 
البحريــن ودولة اإلمارات الشــقيقة بلد واحد 

وشعب واحد.
كمــا قدم ســموه أصــدق التهانــي والتبريكات 
والفتيــات  الشــباب  مــن  العرســان  إلــى 
المشــاركين في هذا الحفل، داعًيا المولى عز 
وجــل أن يبــارك لهــم ويبــارك عليهــم ويجمــع 
بينهــم في خيــر وأن يرزقهم الذرّية الصالحة 
ويوفقهــم لبنــاء أســرهم الســعيدة المســتقرة 

التي يسودها الود والحب واالحترام.
ومــن جهته، أعرب ســفير دولة اإلمارات لدى 
مملكــة البحريــن الشــيخ ســلطان بــن حمدان 
بــن زايــد آل نهيان عن ســعادته برعاية ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لحفل الزواج 

المؤسســة  أقامتــه  الــذي  الثامــن  الجماعــي 
الخيريــة الملكية أمس بالتعاون مع مؤسســة 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال 
اإلنســانية فــي قاعــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن 
محمــد آل خليفــة بمقــر جامعــة البحريــن في 

الصخير.
كما أشــاد الشــيخ ســلطان بن حمدان بن زايد 
آل نهيــان، بهــذه المناســبة، بالدعــم الســخي 
بــن  خليفــة  الشــيخ  مؤسســة  تقدمــه  الــذي 
زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية للشــباب 
يشــمل  إذ  الــزواج،  علــى  المقبــل  البحرينــي 
هذا العام 1000 شــاب وشــابة، ما يرفع العدد 
حفــالت  مــن  المســتفيدين  للعرســان  الكلــي 
مؤسســة  تدعمهــا  التــي  الجماعــي  الــزواج 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال 
اإلنسانية إلى 4146 عريسا خالل الفترة منذ 

العام 2011 ولغاية العام 2019.
وأكد الســفير أن هذا الدعــم الكريم يأتي في 
إطــار العالقات األخوية المتميزة القائمة بين 
دولــة اإلمــارات ومملكــة البحريــن الشــقيقة، 
واالهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة 

فــي البلديــن بالشــباب، ومواصلــة لــذات نهج 
تشــجعه  الــذي  الجماعــي  الــزواج  حفــالت 
الرشــيدة فــي دولــة اإلمــارات؛ مــن  قيادتنــا 
أجــل تخفيــف التكاليف واألعبــاء على كاهل 
المتزوجين، ليؤسسوا ألنفسهم حياة زوجية 

مستقرة بال ديون تعكر صفو حياتهم.
ومــن جانبــه، توجه مصطفى الســيد بخالص 
الشــكر والتقديــر إلــى عاهــل البــالد الرئيــس 

علــى  الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة  الفخــري 
للعمــل  الكريمــة  ورعايتــه  جاللتــه  اهتمــام 
الخيــري واإلنســاني، وتقديــم مختلــف أنواع 
الجميــع  يحظــى  أن  علــى  والعمــل،  الرعايــة 
بالحيــاة الكريمة بمملكــة البحرين، كما توجه 
بالشــكر والعرفــان إلــى رئيس دولــة اإلمارات 
الســمو  الشــقيقة صاحــب  المتحــدة  العربيــة 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان؛ على دعم 

ســموه الكريــم لهذا الحفل المبــارك من خالل 
مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمال 

اإلنسانية.
وقال السيد إن هذا الحفل الذي يتم تنظيمه 
بدعــم من مؤسســة خليفة بــن زايد آل نهيان 
لألعمــال اإلنســانية لهــو خير دليــل على مدى 
العالقــة األخويــة التاريخيــة الكبيــرة الطيبة 
ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  تربــط  التــي 
اإلمــارات الشــقيقة قيــادًة وحكومــًة وشــعًبا 
القــدم  والــذي أسســه اآلبــاء واألجــداد منــذ 

ونواصل المسير عليه جميعنا اليوم.
كمــا بيــن أن األســرة الصالحــة هــي اســتقرار 
المجتمــع واللبنــة األساســية لصالحــه، ومــن 
هللا  جعلهــا  التــي  والرحمــة  المــودة  منطلــق 
بيــن الزوجيــن فــإن مــن الواجب علــى جميع 
لتأصيــل  ويتعــاون  يتحــد  أن  المجتمــع 
وتوصيــل هــذا المفهــوم؛ ليكــون راســًخا فــي 
مجتمعنــا مــن بــاب الرحمة والتكافــل، وجبل 
مجتمــع البحرين على هــذا الترابط والتكافل 
فــي  الخيــر  وبــث  أفــراده  لمســاندة  األســري 

نفوسهم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر حفل الزواج الجماعي الثامن الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية بحضور السفير اإلماراتي وسمو محافظ الجنوبية

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بالعطاء اإلماراتي البحريني
ــي والــخــيــري ــانـ ــسـ ــعــمــل اإلنـ ــل ــة الــمــلــك ل ــالـ ــر مـــن جـ ــي ــب ســـمـــوه: دعــــم ك

تدشين أكاديمية الذكاء االصطناعي في بوليتكنك
ومـــدرســـيـــهـــم والـــجـــامـــعـــات  الـــــمـــــدارس  طــلــبــة  ــن  ــ م مـــتـــدربـــا   60 ــيـــل  ــأهـ تـ

أعلن صندوق العمل )تمكين( بالتعاون مع كلية “بوليتكنك البحرين” وشركة “مايكروسوفت” عن تدشين أكاديمية الذكاء االصطناعي 
فــي الكليــة بهــدف توفيــر منصــة للشــباب لتعزيــز قــدرات االبتــكار واإلبداع. جــاء ذلك، علــى هامــش أعمال المؤتمــر العالمــي لريادة 
األعمــال، الــذي اســتضافت المملكــة أعمالــه فــي الفترة 15 إلــى 18 أبريل الجاري، وذلك بحضــور كثيف من المشــاركين من 170 بلًدا 
من مختلف أنحاء العالم، والذين يمثلون نخبة واسعة من رواد األعمال والمستثمرين، والباحثين، وصّناع السياسات االقتصادية 

وغيرهم من ذوي العالقة بالشأن االقتصادي.

 ويأتــي إطالق األكاديمية بتوجيه من 
النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب 
األولمبية البحرينية ســمو الشيخ خالد 
بــن حمد آل خليفــة إلدراج تخصصات 
المنظومــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء 
التعليميــة فــي المملكــة خصوًصــا مــع 
المشــارك  الشــباب  مخرجــات  تميــز 
فــي “مســابقة خالــد بــن حمــد لالبتكار 
االصطناعــي”  الــذكاء  مجــال  فــي 
السنوية، الذي يدل على رغبة الشباب 

هــذا  فــي  للخــوض  واســتعدادهم 
المجال. 

ومــن المقــّرر أن تســتهدف األكاديميــة 
تأهيــل 60 متدرًبــا من طلبــة المدارس 
والجامعــات ومدرســيهم وفــق منهــج 
متكامــل يحتــوي علــى عــدة مســارات 
االصطناعــي،  الــذكاء  ذلــك  فــي  بمــا 
البيانــات،  وتحليــل  البيانــات،  وعلــم 
هــذا  ويعــد  اآللــة.  تعلــم  وأساســيات 
البرنامج خطوة اســتراتيجية أساسية 
البحريــن  موقــع  تعزيــز  طريــق  علــى 

الريــادي فــي المنطقــة فــي تكنولوجيا 
صــف  وتأهيــل  االصطناعــي،  الــذكاء 
قاعــدة  تأســيس  خــالل  مــن  ريــادي 
الكفــاءات  مــن  متخصصــة  خبراتيــة 

والكوادر البحرينية في المنطقة.
التدريبــي  البرنامــج  يمتــد  كمــا 
المتخصــص علــى ســنة كاملــة، حيــث 
محطــات   10 اجتيــاز  المتــدرب  علــى 
حــل  علــى  بالعمــل  البرنامــج  وينتهــي 
مشــكلة واقعيــة باســتخدام الخبــرات 

التي اكتسبها خالل مدة البرنامج.

المنامة - بنا

إنجازات تنموية وحضارية في العهد الزاهر للملك
االعتدال قيم  وترسيخ  الديمقراطية  ثقافة  بنشر  ماضون  الرميحي: 

بمشــاركة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء رئيس محكمــة التمييز المستشــار عبدهللا 
البوعينين، رعى وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية 
علي الرميحي، أعمال المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عنوان “نحو تخطيط استراتيجي 
للتنميــة المســتدامة فــي إطــار التشــريع والقضــاء”، بتنظيــم مــن كليــة الحقــوق بجامعــة 
البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وبحضور عدد من الخبرات العربية 

المتخصصة في الشؤون القضائية والتشريعية واالقتصادية واألكاديمية.

 ولــدى افتتــاح أعمــال المؤتمــر أكــد وزيــر 
يأتــي  المؤتمــر  هــذا  أن  اإلعــالم  شــؤون 
فــي إطــار التــزام معهــد البحريــن للتنميــة 
الديمقراطيــة  الثقافــة  بنشــر  السياســية، 
التســامح  قيــم  وتعميــق  والقانونيــة 
واالعتــدال والتعايــش الســلمي، باعتبارهــا 
التنميــة  تعزيــز  نحــو  أساســية  ركائــز 

المستدامة بأبعادها المختلفة.

وأوضــح أن مملكة البحرين حققت العديد 
مــن اإلنجــازات التنمويــة والحضاريــة فــي 
البــالد صاحــب  ظــل العهــد الزاهــر لعاهــل 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ما 
عــّزز من مكانتهــا العالميــة المرموقة ضمن 
المرتفعــة،  البشــرية  التنميــة  ذات  الــدول 
مشــيًرا إلــى أن تميز البحريــن في خدمات 
االجتماعيــة،  والرعايــة  والصحــة  التعليــم 

اإلنســان،  حقــوق  احتــرام  فــي  وريادتهــا 
وإنجازهــا  والشــباب  المــرأة  وتمكيــن 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة قبــل موعدهــا 

نفتخــر  نجــاح  قصــص  تعــد   ،2015 عــام 
بهــا ونســعى دائًمــا للبنــاء عليهــا لمزيــد من 

التطور واالزدهار.
 وأشار وزير شؤون اإلعالم إلى أن المؤتمر 
يكتســب أهميــة كبــرى بالنظــر إلــى انعقاده 
في ظــل ظروف وتحديــات عديدة تواجه 
منطقتنــا العربيــة، وفــي مقدمتهــا تصاعــد 
التطــرف واإلرهــاب والتوتــرات السياســية 
واألمنيــة اإلقليميــة والدوليــة ومــا تمثلــه 
ــا  مــن تهديــدات ألمننــا واســتقرارنا، متمنيًّ
ألعمــال المؤتمــر كل التوفيــق والنجاح في 
الخــروج بتوصيــات مــن شــأنها دفــع عجلة 
اإلصالح والتحديــث والتنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة المســتدامة لدولنــا وشــعوبنا 

العربية.

وزير شؤون اإلعالم يلقي كلمته

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكة البحرين 
اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  الهجــوم 
حافلة في إقليم بلوشستان بجمهورية 
إلــى  أدى  ممــا  اإلســالمية،  باكســتان 
األشــخاص  مــن  عــدد  وإصابــة  مقتــل 
مــن بينهم ضابطــان، معربة عن خالص 
وذوي  ألهالــي  ومواســاتها  تعازيهــا 
الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا  الضحايــا 

وزارة  وأكــدت  المصابيــن.  لجميــع 
وقــوف  أمــس،  بيــان  فــي  الخارجيــة 
مملكــة البحريــن إلــى جانــب جمهورية 
جهودهــا  فــي  اإلســالمية  باكســتان 
موقــف  مجــددة  اإلرهــاب،  لمكافحــة 
مملكــة البحريــن الثابــت الــذي يرفــض 
اإلرهــاب بــكل صــوره وأشــكاله ومهمــا 

كانت دوافعه أو مبرراته.

“الخارجية” تدين الهجوم اإلرهابي في بلوشستان

المنامة - بنا

البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
وقــع  الــذي  المــزدوج  اإلرهابــي  التفجيــر 
الصومــال  بجمهوريــة  مقديشــو  مدينــة  فــي 
الفيدراليــة، والــذي أســفر عــن مقتل عــدد من 
األشــخاص وإصابــة آخريــن، مؤكــدة تضامــن 
الصومــال  جمهوريــة  مــع  البحريــن  مملكــة 

الفيدرالية ضد العنف واإلرهاب.

 وإذ تعــرب وزارة الخارجيــة عــن بالغ التعازي 
والمواســاة ألهالــي وذوي الضحايــا وتمنياتها 
بالشــفاء العاجل لجميع المصابين، فإنها تؤكد 
موقف مملكة البحرين الراســخ الذي ينبذ كل 
أنــواع العنــف والتطــرف واإلرهــاب، والداعي 
إلى تضافر كافة الجهود الهادفة للقضاء على 

التنظيمات اإلرهابية وكل من يدعمها.

...و تدين التفجير اإلرهابي المزدوج بالصومال



تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات يشمل تصريف مياه أمطار
الضخ محطة  إلنــشــاء  ــار  ج والعمل  الشبكة  مــن   %  85 االنــتــهــاء  “األشــغــال”: 

أوضحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات 
مازالت قائمة، حيث يجري حاليًا اســتكمال أعمال إنشــاء شــبكة تصريف مياه األمطار متكاملة في بعض المناطق 
المحاذية للمشروع مثل المعامير والنويدرات، وجزء من مجمعات منطقة الحجيات وشارع الرفاع مما يساهم في 

تخفيف مشكلة تجمعات المياه.  

جــاء ذلــك ردا علــى مــا نشــر بصحيفــة 
“البــالد” يوم الثالثــاء )16 أبريل 2019(، 
عــن تجمــع ميــاه األمطــار على مشــروع 
تقاطــع ألبــا جــراء هطــول األمطــار يوم 

السبت الماضي. 
يشــمل  المشــروع  أن  الــوزارة  وذكــرت 
إنشــاء شــبكة متكاملــة لتصريــف ميــاه 
الرئيســة  الطــرق  جميــع  علــى  األمطــار 

المشــروع، حيــث ســيتم  داخــل نطــاق 
الميــاه بخــط ناقــل  نقــل الكميــات مــن 
المتــر،  إلــى متــر ونصــف  يصــل قطــره 
علمــا بانه تــم االنتهــاء 85 % من تنفيذ 
هذه الشــبكة، ويجــري حاليًا العمل على 
إنشاء محطة الضخ التي ستفرغ المياه 
فــي قنــاة المعاميــر بخليــج توبلــي بعــد 

االنتهاء من األعمال الفنية. 

كمــا يتضمن المشــروع تحويل دوار ألبا 
إلــى تقاطع مــن 3 مســتويات، وتحويل 
مــن  تقاطــع  إلــى  النويــدرات  دوار 
مســتويين، إضافة إلى تطوير وتوسعة 
الشــيخ جابــر  جــزء كبيــر مــن شــوارع 
األحمد الصباح واالســتقالل والمعســكر 
والملــك حمــد لغايــة شــارع 96، وإعــادة 
إنشاء شارع 15 المتجه جنوبا من دوار 

النويدرات، وإنشاء شارع جديد مزدوج 
يربط منطقة المعامير الصناعية بشارع 
الملــك حمــد جنــوب دوار ألبــا، وتطويــر 
تكريــر  محطــة  إلــى  المــؤدي  الشــارع 
البتــرول والمداخــل والمخــارج للدفــاع 

المدني وشركة بابكو. 
يذكــر أن الوزارة قامــت مؤخرا بافتتاح 
الجســر الســفلي لتقاطع ألبــا الذي يصل 
بيــن شــارع االســتقالل وشــارع الملــك 
حمــد مؤخــرا، حيــث يعد المشــروع من 
أكبــر المشــاريع اإلســتراتيجية لتطويــر 
البحريــن وســترفع  فــي  الطــرق  شــبكة 
مــن أدائهــا فــي هــذه المنطقــة المكتظة 

والتجاريــة  الصناعيــة  باألنشــطة 
ينعكــس  مــا  اإلســكانية،  والمشــاريع 

إيجابيا على االقتصاد الوطني.
المراحــل  افتتــاح  مــع  فإنــه  وعليــه، 
األولــى للمشــروع والمتمثلــة فــي جســر 
النويــدرات وجســور ألبــا، فــإن طوابيــر 
الســيارات فــي اتجــاه القادميــن من ألبا 
علــى شــارع االســتقالل وشــارع الملــك 
الجســر  افتتــاح  بعــد  انتهــت  قــد  حمــد 
المذكوريــن،  الشــارعين  بيــن  الرابــط 
وكذلــك الحــال بعــد افتتــاح الجســر من 
الصبــاح  األحمــد  جابــر  الشــيخ  شــارع 

وشارع الملك حمد.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة اإلسكان مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة العدل

للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  أشــاد 
اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون 
فريــد  واألوقــاف  اإلســالمية 
المفتــاح بالتوجيه الســامي لعاهل 
البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، لدى ترؤس 
جاللتــه لجلســة مجلــس الــوزراء 
يوم اإلثنين 8 أبريل الجاري بعدم 
إثقــال كاهــل المواطــن بمزيــد من 
االلتزامــات، الفتــا إلــى أن الوزارة 
خططهــا  عبــر  جاهــدة  تســعى 
وبرامجها إلــى تفعيل التوجيهات 

السامية لعاهل البالد.
وترجمًة للتوجيه السامي من لدن 
عاهــل البــالد، وانطالقــا مــن حس 
وتلبيــة  المجتمعيــة،  المســؤولية 

والداعميــن  المســاهمين  لرغبــات 
فــي تنويــع مصــارف الخيــر والبر، 
أوضح المفتاح أن الوزارة أطلقت 
عبــر صنــدوق الــزكاة والصدقــات 
الدينيــة  الشــؤون  إلدارة  التابــع 
حــاج”،  “كفالــة  مشــروع  مؤخــرا 
بالتنســيق مع قســم شــؤون الحج 

والعمرة.
المشــروع  يأتــي  وأضــاف: 
ضمــن  الصنــدوق  دشــنه  الــذي 
 ،2019 للعــام  التشــغيلية  خطتــه 
ممــن  البحرينييــن  ويســتهدف 
الحــج  فريضــة  بــأداء  يرغــب 
تكاليــف  ثمــن  يملــك  أال  شــريطة 
الحــج ولــم يســبق لــه الحــج قبــل 

ذلك وتجاوز سن األربعين.

تدشين مشروع “كفالة حاج”

أوضحــت وزارة التربيــة والتعليــم حقيقة 
مــا أثيــر حــول ســقوط أجــزاء مــن ســقف 
مدرســة الســالم االبتدائية للبنات الواقعة 
فــي جدحفــص في بيــان أمــس، ردت فيه 
على الخبر المنشــور بصحيفــة “البالد” بأن 
المبنــى قيــد اإلنشــاء وال طالبــات فيــه أو 

معلمات. وفيما يلي نص البيان:
الصحافــة  فــي  نشــر  مــا  إلــى  “باإلشــارة 
المحليــة حــول “ســقوط أجــزاء من ســقف 
مدرســة الســالم االبتدائية للبنات”، أفادت 
بــوزارة  العامــة واإلعــالم  العالقــات  إدارة 
التربيــة والتعليم بأن هــذا الموضوع يعود 
إلــى فتــرة هطــول األمطــار الغزيــرة التــي 
شــهدتها المملكة األســبوع الماضي، والتي 
أّثرت على القطع البالستيكية التي توضع 
فــي  وذلــك  )ســيالتكس(  الســقف  تحــت 
الطابــق الجديد الذي ال يزال قيد اإلنشــاء 
ا  ولم تستلمه وزارة التربية والتعليم رسميًّ
حتــى تاريخه، وما يــزال إلى هذه اللحظة 
خــارج االســتخدام ولــم يتم تشــغيله بعد، 
وال توجــد فيــه طالبــات وال معلمــات، علًما 
ــا مــع الجهــات  بأنــه يجــري التنســيق حاليًّ
كــون  الموضــوع،  هــذا  حــول  المختصــة 

المبنى ما يزال تحت ضمان المقاول.

“التربية”: األمطار سبب 
سقوط سقف “قيد 
اإلنشاء” بالمدرسة

قالــت وزارة اإلســكان إن عــدد الحــاالت العاجلــة التــي قامت لجنة اإلســكان بمناقشــتها على مــدار عام 2018، بلغــت 1037 حالة، تم 
بحثها وتدارسها على مدى 86 اجتماًعا عقدته اللجنة التي يرأسها وكيل الوزارة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

وأردفــت الــوزارة أن اللجنــة وافقــت على تلبية 
539 طلًبــا مــن الحــاالت المعروضــة عليها، فيما 
اســتيفاء  لعــدم  طلًبــا   388 عــن  االعتــذار  تــم 
المعاييــر وبنــاء علــى دراســات الحالــة التــي تم 
رفعهــا إلــى اللجنــة، فيمــا أحالــت اللجنــة 110 
حاالت إلى قسم الدراسات والبحوث لمزيد من 

الدراسة.
وأشارت إلى أن لجنة اإلسكان تختص بدراسة 
التــي  والتخفيــض  والتأجيــل  اإلعفــاء  طلبــات 
اإلســكانية  بالمشــاريع  المنتفعــون  بهــا  يتقــدم 
وخدمــات  اإلســكانية  كالتمويــالت  المختلفــة، 
وخدمــة  الســكنية  والشــقق  الوحــدات  تمليــك 

الشقق المؤقتة.
كمــا تقوم اللجنة بالنظــر في التظلمات المقدمة 
مــن المنتفعيــن أو طالبــي االنتفــاع بالمشــاريع 
فــي  الطلــب  بأســبقية  اإلســكانية فيمــا يتعلــق 
الحصــول علــى الخدمــات اإلســكانية أو عــدم 
قبــول الطلــب، أو الحرمــان مــن التقــدم بطلــب 
الخدمــات اإلســكانية، أو طلــب زيــادة القــرض، 
أو طلــب تأجير الوحدة الســكنية للغير لظروف 
خاصــة، أو وقــف صرف عالوة الســكن، على أن 

تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات 
ذات العالقــة كتابًيــا بالقــرارات التــي اتخذتهــا 

اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.
وتختص اللجنة أيًضا في تتبع حاالت عدم قيد 
المنتفعيــن بالشــروط التي بموجبهــا تم منحهم 
حق االنتفاع بالخدمة اإلســكانية، وكذلك النظر 
الوضــع  التــي تتطلــب تصحيــح  الحــاالت  فــي 
القانونــي لالنتفــاع بالخدمة اإلســكانية، ووضع 
المعاييــر الالزمة للتعامل مــع الحاالت المتكررة 
منهــا، فضــاًل عــن النظــر فــي أيــة حــاالت أخــرى 

يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس اللجنة 
أو مدير إدارة الخدمات اإلسكانية.

وينــص نظــام لجنة اإلســكان بــأن تقــوم اللجنة 
إليهــا ومــا يدعمهــا  المحالــة  الطلبــات  بدراســة 
مــن مســتندات وشــهادات ووثائــق إلصــدار مــا 
تــراه مناســًبا من توصيات بهذا الشــأن، على أن 
يكــون مــن ضمــن صالحيــات اللجنــة دعــوة من 
تــراه مــن ذوي الخبرة واالختصــاص في مجال 
عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق 

التصويت.

الشيخ عبدالله بن أحمد يرأس اجتماع اللجنة

توفير حلول لـ 539 مواطنا... وإحالة 110 طلبات للدراســة
لجنة اإلسكان ناقشت 1037 طلبا عاجال

أعلــن مكتــب النائــب األول لرئيــس 
فتــرة  انتهــاء  الــوزراء  مجلــس 
بالدفعــة  لاللتحــاق  التســجيل 
الخامســة من برنامــج النائب األول 
والــذي  الوطنيــة،  الكــوادر  لتنميــة 
يأتــي تنفيذًا لرؤية ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة، وتماشــيا مــع رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، بهدف االستثمار 
الحكوميــة  الوطنيــة  الكــوادر  فــي 
وبنــاء قدراتهــا واســتيعاب طاقاتها 
في تطوير مختلف مســارات العمل 
التســجيل  بــاب  الحكومــي.وكان 
مــن  الخامســة  بالدفعــة  لاللتحــاق 
برنامج النائب األول لتنمية الكوادر 
الوطنيــة فتح في 20 مارس 2019 
أبريــل   18 الموافــق  أمــس  حتــى 
2019، وتقــدم للبرنامج عبر موقعه 

حيــث  كبيــرة،  أعــداٌد  اإللكترونــي 
فــي  المســجلين  طلبــات  تخضــع 
تمهيــدًا إلجــراء  للتقييــم  البرنامــج 
واختيــار  الشــخصية  المقابــالت 
مــن  الخامســة  الدفعــة  منتســبي 
البرنامج، إذ يتم إشــراك الملتحقين 
فــي البرنامــج بعــد انتدابهــم للعمــل 
لرئيــس  األول  النائــب  مكتــب  فــي 
تهيئــة  لــدورة  الــوزراء  مجلــس 

بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة.
ويعــد برنامــج النائــب األول لتنمية 
البرامــج  مــن  الوطنيــة  الكــوادر 
الطموحــة التــي تثــري خبــرات هذه 
عبــر  مهاراتهــم،  وتصقــل  الكــوادر 
البحــث  طــرق  عــن  مكثفــة  برامــج 
القياديــة  والمهــارات  والتحليــل 
عــن  والتعــرف  التقاريــر،  وإعــداد 
قرب على آلية صنع السياســات في 
المكتب وتنفيــذ البرامج الحكومية 

المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة.

انتهاء التسجيل لاللتحاق في 
برنامج النائب األول لتنمية الكوادر

06local@albiladpress.com
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 المنامة -  المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

قــام ســفير اليابــان لــدى مملكــة البحريــن هيديكــي إيتــو، ووفــد مــن جمعيــة 
هيروشيما للسالم اليابانية برئاسة ميشيو أوميموتو، واألمين العام للجمعية 
تاكينــوري تاكايامــا بزيــارة وديــة اســتطالعية لجســر الملــك فهــد بالجانــب 
البحرينــي وكان فــي اســتقبالهم مديــر إدارة العالقــات العامــة والتشــريفات 

بالجسر جمال الياقوت.

بســفير  الياقــوت  رحــب  اللقــاء  وفــي 
هيروشــيما  جمعيــة  ووفــد  اليابــان 
مركــز  قاعــة  فــي  اليابانيــة  للســالم 
المعلومــات بالجانــب البحرينــي ونقــل 
لمؤسســة  العــام  المديــر  تحيــات  لهــم 
العامــة لجســر الملك فهــد المكلف عماد 
المحيســن. كمــا اســتمع ســفير اليابــان 
ووفــد الجمعيــة فــي الزيارة إلى شــرح 
مفصــل عن مراحل إنشــاء الجســر وما 

التطويريــة  والخطــط  التشــغيل  بعــد 
لتســهيل حركة النقل والتنقل في إطار 
التوسعة بالجسر، التي نفذتها وتنفذها 
الفيلــم  الوفــد  وشــاهد  المؤسســة. 
الخاص عن جســر الملك فهد مشــيدين 
بالجهود باإلنجازات والمكتسبات التي 
تحققــت مــن خــالل الصــرح الحضــاري 
إعجابهــا  مبديــن  الكبيــر،  التنمــوي 

بالهندسة المعمارية للجسر.

وفد “هيروشيما للسالم” 
يزور جسر الملك فهد

عرض مؤشرات األداء لتطوير التعليم والتدريب

الموافقة على 61 طلبا لصيانة مبان حكومية

التعليمية بالعملية  يرتقي  المعلم  بمستوى  االرتقاء  مبارك:  بن  محمد 

ــار ــنـ ديـ ألــــــف   55 بـــقـــيـــمـــة 

تــرأس نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة صباح أمــس اجتماع المجلــس األعلى لتطويــر التعليم 
والتدريــب، حيــث رحــب ســموه بأعضاء المجلــس والمدعويــن، واطلع في بدايــة االجتماع 
علــى عــرض يتضمــن تفصيــالً حــول مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بمشــروع تطويــر 

التعليم والتدريب في ضوء اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية.

اشــتمل العرض على مؤشــرات عامــة تتعلق 
لتوفيــر  التعليميــة؛  المنظومــة  بتطويــر 
خيــارات أفضــل للطلبــة وتطويــر مخرجــات 
التعليــم، ودعــم أداء المؤسســات التعليميــة 
الطلبــة،  أداء  تحســين  فــي  يصــب  بشــكل 
األداء  مؤشــرات  علــى  المجلــس  اطلــع  ثــم 
بمنظومــة  باالرتقــاء  المتعلقــة  التفصيليــة 
وجــودة التعليــم والتعليــم العالــي باإلضافــة 

إلى تطوير البنى التحتية للتعليم.
 بعــد ذلــك، اســتمع المجلس إلى شــرح حول 
علــى  للمعلميــن  البحريــن  كليــة  أنجزتــه  مــا 
وتدريبهــم،  المعلميــن  تخريــج  مســتوى 
باإلضافــة إلــى تدريــب القيــادات المدرســية 
الكليــة  مــن  المقدمــة  التدريبيــة  والبرامــج 
للقــادة التربوييــن، بمــا يســاعدهم فــي رفــع 

مستوى أداء المدارس.
 كمــا اعتمــد المجلــس خطــة كليــة البحريــن 
والتــي  القــادم،  األكاديمــي  للعــام  للمعلميــن 
تركــز علــى تعزيــز قــدرات المعلميــن وصقــل 
مهاراتهــم فــي الميــدان التربــوي، وقــد أكــد 
سموه في هذا الصعيد  دور المعلم المحوري 
فــي جــودة التعليــم وضــرورة تســخير كافة 
اإلمكانــات لالرتقــاء بمســتواه بمــا ينعكــس 

إيجاًبا على مخرجات التعليم.
 وناقــش المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم 
والتدريب بحضور المعنيين مشروع تطوير 
الهيــكل المؤسســي لوزارة التربيــة والتعليم، 
واطلــع علــى إيجــاز حــول ســير العمــل فــي 
المشروع، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفة أهمية التنســيق 

بيــن جميــع األطــراف ذوي العالقــة إلنجــاح 
هــذا المشــروع، والوصــول إلى نتائج تتســق 
هيكلــة  فــي  العالميــة  الممارســات  وأفضــل 

المؤسسات التعليمية.
واعتمــد المجلــس التقرير رقم )34( المرفوع 
من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء 
مؤسســات التعليــم والتدريــب، حيث تضمن 
وعشــرين  خمــس  أداء  ومتابعــة  مراجعــة 
مدرســة حكوميــة وعشــر مــدارس خاصــة، 
مؤسســات  أربــع  أداء  ومتابعــة  ومراجعــة 
عــال،  تعليــم  ومؤسســتي  مهنــي،  تدريــب 
باإلضافــة إلى نتائج عمليات اإلطار الوطني 

للمؤهالت المتضمنة تســكين أربعة وأربعين 
مؤهالً وإسناد خمسة مؤهالت أجنبية.

واســتعرض المجلس مذكــرة التفاهم المقرر 
تجديدها بين هيئة جودة التعليم والتدريب 

وهيئة المؤهالت الماليزية.
وأكــد ســموه فــي ختــام االجتمــاع ضــرورة 
متابعــة القــرارات الصــادرة واالســتمرار فــي 
المشــاريع  بســير  المتعلقــة  التقاريــر  تقديــم 
التطويرية وتقييمها، شــاكًرا ســموه ألعضاء 
المجلــس مــا يقومون به من جهــود لالرتقاء 
بمســتوى التعليــم والتدريب ومخرجاته في 

مملكة البحرين.

تــرأس وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف االجتماع التاســع 
لفريق صيانة المباني الحكومية )خفض المصروفات التشغيلية(.

حضر االجتماع الوكيل المســاعد لمشــاريع البناء 
والصيانــة الشــيخ مشــعل بــن محمــد آل خليفــة 
)نائــب رئيــس اللجنــة(، ومديــر صيانــة المبانــي 
إدارة  ومديــر  ميــرزا،  هــدى  األشــغال  بشــؤون 
الخدمــات المســاندة بوزارة الصحة ســيما زينل، 
ومديــر إدارة المــوارد الماليــة والخدمــات بهيئــة 
إدارة  ومديــر  منديــل،  نــوال  والمــاء  الكهربــاء 
المــوارد الماليــة بــوزارة المالية إيــاد عبداللطيف 
)مقرر اللجنة(، ورئيس قسم التخطيط والهندسة 
بــإدارة صيانــة المبانــي بشــؤون األشــغال صبــاح 

الصباح، ومحمد عبد لوهاب )اختصاصي برامج 
هندســية بــإدارة المشــاريع اإلســتراتيجية(.وفي 
االجتمــاع، أشــاد خلف بجهود اللجنــة، معربا عن 
تقديــره لمســاعي كل األعضــاء، مقــدرا جهودهم 
التــي أثمــرت التقــدم في ســير أعمــال اللجنة بما 

يخدم المصلحة العامة.
وتلقــى فريــق العمل لصيانــة المبانــي الحكومية 
)في الفترة من 10 مارس الماضي حتى 8 أبريل 
الجــاري( 95 طلــب صيانــة حكوميــا بقيمــة 696 
ألفــا و442 دينــارا، بينمــا بلــغ عــدد الطلبــات التي 
تمــت الموافقــة عليهــا 61 طلبــا بقيمــة 55 ألفــا 

و568 دينارا.
مراجعــة  علــى  العمــل  فريــق  أعمــال  وتركــزت 
الحكوميــة  للطلبــات  الفنيــة والماليــة  الجوانــب 
مطابقتهــا  مــن  التحقــق  إلــى  إضافــة  المقدمــة، 

لشروط مجلس المناقصات والمزايدات. 
وقــام فريــق مــن ذوي التخصــص والخبــرة فــي 
مجــاالت العمــارة والكهربــاء والميكانيــكا بزيارة 
علــى  للوقــوف  والهيئــات؛  الــوزارات  مــن  عــدد 

مــن  والتأكــد  المطلوبــة،  األعمــال  مــن  العديــد 
الحاجــة لهــذه األعمــال قبــل الــرد علــى طلبــات 

الصيانة.
وتم بحث تقرير مفصل عن مرئيات ومقترحات 
فريق العمل نحو خفض المصروفات التشــغيلية 
تضمن مجموعة من اإلستراتيجيات المستقبلية 
وعــدد مــن التوصيــات الخاصــة بتطويــر النظــام 

المالي الخاص بالطلبات الحكومية.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس االجتماع

وزير األشغال يترأس االجتماع

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



دة تقريــر ديــوان الرقابــة المالية واإلدارية للعــام 2016 بمالحظة عدم التــزام وزارة التربية والتعليم بعدد الوظائــف اإلدارية المحددة  خلصــت مســوَّ
دة التقرير إلى أنه “على الرغم من وجود  بحســب الهياكل التنظيمية المعتمدة عند توزيع الموظفين اإلداريين بين المدارس االبتدائية. ونبهت مســوَّ
نقص في وظائف إدارية معينة في بعض المدارس االبتدائية، لوحظ تجاوز عدد الموظفين لألسقف الخاصة بالوظيفة نفسها في مدارس أخرى”.

مديــر  توظيــف  يتعيــن  أنــه  دة  المســوَّ وبينــت 
مســاعد ثالث بمدرسة كرزكان االبتدائية للبنين، 
ومدرســة عقبة بــن نافع االبتدائيــة للبنين. وفي 
المقابــل، فــإن عــدد الطلبــة يحــدد وجــود مديــر 
مساعد واحد فقط بمدرسة السنابس االبتدائية 
للبنات، ومدرســة حفصة أم المؤمنين االبتدائية 
للبنــات، ومدرســة جدحفــص االبتدائيــة للبنيــن، 
ولكــن هذه المــدارس وغيرها يوجــد بها مديران 

مساعدان اثنان.
أمــا بالنســبة للنقــص بعــدد اختصاصيي اإلرشــاد 
مدرســة  فــإن  البنيــن،  بمــدارس  االجتماعــي 
أبوصيبــع  للبنيــن ومدرســة  االبتدائيــة  كــرزكان 
تحتــاج  المثــال  ســبيل  علــى  للبنيــن  االبتدائيــة 
أربعة اختصاصيين، ولكن يوجد بها اختصاصي 
واحد فقط. وتصدرت مدرســة المنذر بن ســاوى 
المخالفــات  عــدد  للبنيــن  االبتدائيــة  التميمــي 
السلوكية للعام الدراسي 2017 -  2018، إذ بلغت 

9788 مخالفة.
وتنشــر “البــاد” مــا رصــده فريــق ديــوان الرقابة 
إدارة  أداء  عــن   2019 بالعــام  تقريــره  دة  بمســوَّ
“الموظفــون  بنــد  تحــت  االبتدائــي  التعليــم 
مــا  أبــرز  يأتــي  وفيمــا  بالمــدارس”.  اإلداريــون 
المعلومــات  حجــب  بعــد  المســودة  تضمنتــه 

الشخصية لمن تذكر معلوماتهم:

دة التقرير مسوَّ

الوظائــف  بعــدد  الــوزارة  التــزام  عــدم  لوحــظ 
اإلداريــة المحــددة بحســب الهيــاكل التنظيميــة 
اإلدارييــن  الموظفيــن  توزيــع  عنــد  المعتمــدة 
مــن  الرغــم  فعلــى  االبتدائيــة،  المــدارس  بيــن 

وجــود نقــص فــي وظائــف إداريــة معينــة فــي 
بعــض المــدارس االبتدائيــة، لوحــظ تجــاوز عدد 
الموظفيــن لألســقف الخاصــة بالوظيفــة نفســها 
فــي مــدارس أخــرى. فيمــا يلــي أمثلة علــى ذلك 

)للعام الدراسي 2018 -  2019(:
1. تحــدد الهيــاكل التنظيمية عدد وظائف )مدير 
مدرســة مساعد( بحســب عدد الطلبة بالمدرسة، 
وذلــك بواقع وظيفــة واحدة إذا كان عدد الطلبة 
ال يتجــاوز 650 طالبــا، ووظيفتيــن إذا كان عــدد 
الطلبــة مــن 651 إلى 950 طالبــا، وثاث وظائف 
إذا تجــاوز عدد الطلبة 950 طالبا. )الجدول رقم 

)1
وظائــف  عــدد  التنظيميــة  الهيــاكل  تحــدد   .2
)اختصاصي اإلرشاد االجتماعي( بوظيفة واحدة 
)اختصاصــي  وظائــف  وعــدد  طالبــا،   250 لــكل 
اإلرشــاد االجتماعــي األول( بوظيفة واحدة لكل 
3 اختصاصيي إرشــاد اجتماعي، وتختص إدارة 
المســاعد  للوكيــل  التابعــة  الطابيــة  الخدمــات 
للخدمــات التربوية واألنشــطة الطابيــة بتوفير 
األوائــل  واالختصاصييــن  االختصاصييــن 
المعنييــن باإلرشــاد االجتماعــي بالمــدارس، وقد 
لوحــظ مــن خــال مراجعــة إحصــاءات الواقــع 
واالحتياج للعام الدراســي 2018 -  2019 المعدة 
من جانب قســم اإلرشــاد الطابــي التابع لإلدارة 

المذكورة ما يلي:
- وجــود نقــص فــي عــدد اختصاصيــي اإلرشــاد 
االجتماعــي بمدارس البنيــن )هيئة ذكور( بالرغم 
بتلــك  الســلوكية  المخالفــات  عــدد  زيــادة  مــن 
المــدارس مقارنــة بالمــدارس األخــرى. )الجــدول 

رقم 2(.
اختصاصيــي  وظائــف  بعــدد  االلتــزام  عــدم   -

اإلرشــاد االجتماعي فــي المدارس )هيئــة إناث(. 
)الجدول رقم 3(.

اختصاصيــي  وظائــف  بعــدد  االلتــزام  عــدم   -
اإلرشــاد االجتماعي األوائــل في المدارس )هيئة 

إناث(. )الجدول رقم 4(.
واحــدة  وظيفــة  التنظيميــة  الهيــاكل  تحــدد   .3
)لفنــي المعلومات( بجميع المــدارس بغض النظر 

عن حجم المدرسة. )الجدول رقم 5(.
واحــدة  وظيفــة  التنظيميــة  الهيــاكل  تحــدد   .4
مختبــر  لــكل  اآللــي(  الحاســب  مختبــر  )لفنــي 
حاســب آلــي بالمدرســة، وعلى الرغــم من وجود 
مختبــر حاســب آلي واحد على األقــل في جميع 
المــدارس االبتدائية، فقــد لوحظ عدم وجود أي 
فنــي مختبــر حاســب آلي فــي 76 مدرســة، األمر 
الــذي يؤثــر علــى قــدرة المدرســة علــى صيانــة 
أجهــزة الحاســب اآللــي والبرمجيــات وشــبكات 
االتصــال بتلك المختبرات في الوقت المناســب، 
كما أنه يؤثر على مدى توفر الدعم الفني الكافي 
لمدرســي الحاســب اآللــي إلرشــاد الطلبــة علــى 
كيفية استخدام البرامج التطبيقية أثناء انعقاد 

الحصص العملية. 
5. وجــود أكثــر من تصنيف للمــدارس االبتدائية 
بحســب حجمهــا وطاقاتهــا االســتيعابية بين كٍل 
من الهياكل التنظيمية المعتمدة من جانب ديوان 
الخدمــة المدنيــة ودليــل المعاييــر والمواصفــات 
الفنيــة للمؤسســات التعليميــة الحكوميــة؛ األمــر 
الــذي يؤثــر علــى دقــة عمليــة تحديــد الشــواغر 
الوظيفيــة للوظائــف اإلداريــة، كما أنــه قد يكون 
ســببا للتفــاوت فــي عــدد الموظفيــن اإلدارييــن 

بالمدارس االبتدائية. )الجدول رقم 6(.

وزير التربية مفتتحا مدرسة المنذر بن ساوى بمنطقة العكر )أرشيفية(

توزيع الموظفين اإلداريين بالمدارس “يخالف” الهياكل المعتمدة
ال فنــي “IT” بـــ 76 مدرســة... ونقــص المرشــدين بمــدارس تكتــظ بمخالفــات ســلوكية

“ابتدائية كرزكان” و ”أبوصيبع” تحتاج 
4 اختصاصيين ولكن يوجد بها واحد

مدرسة المنذر تتصدر عدد المخالفات 
السلوكية بأكثر من 9 آالف مخالفة

07 local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية
 أمثلة لحاالت عدم االلتزام بعدد وظائف مدراء المدارس المساعدين المحددة حسب الهياكل التنظيمية «

عدد الطلبةاسم المدرسة
 عدد الوظائف 

)حسب الهيكل(
العدد الفعلي 

للموظفين
الفائض/ 
)النقص(

494121السنابس االبتدائية للبنات

572121حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات

596121جد حفص االبتدائية للبنين

698231أسامة بن زيد االبتدائية للبنين

)1(71021ابن طفيل االبتدائية للبنين

)1(80621غرناطة االبتدائية للبنات

)1(99032كرزكان االبتدائية للبنين

)1(1,18232عقبة بن نافع االبتدائية للبنين

أمثلة لوجود نقص في عدد أخصائيي اإلرشاد االجتماعي بمدارس البنين )هيئة ذكور( بالرغم من زيادة عدد المخالفات  «
 السلوكية بتلك المدارس بالمقارنة مع المدارس األخرى

عدد الطلبةاسم المدرسة
عدد الوظائف 

)حسب الهيكل(
العدد الفعلي 

للموظفين
عدد المخالفات 

السلوكية للطلبة*

990415,080كرزكان االبتدائية للبنين

958411,811أبو صيبع االبتدائية للبنين

1,089427,274اإلمام مالك بن أنس االبتدائية للبنين

1,004423,973البسيتين االبتدائية للبنين

782317,949البديع االبتدائية للبنين

674315,798الرازي االبتدائية للبنين

766314,990الرفاع الغربي االبتدائية للبنين

722314,001جابر بن حيان االبتدائية للبنين

635312,728اإلمام الطبري االبتدائية للبنين

846329,788المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين

827324,814ابن سينا االبتدائية للبنين

588213,168اليرموك االبتدائية للبنين

517214,318السنابس االبتدائية للبنين

* بحسب إحصائيات المخالفات السلوكية للطلبة للعام الدراسي 2017/2018. «

 أمثلة لوجود نقص في عدد أخصائيي اإلرشاد االجتماعي بالمدارس )هيئة إناث( «

عدد الطلبةاسم المدرسة
عدد الوظائف 

)حسب الهيكل(
العدد الفعلي 

للموظفين
الفائض/ 
)النقص(

663352نسيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 

983451صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين

395231الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين

577231بدر الكبرى االبتدائية للبنين

)1(1,18254عقبة بن نافع االبتدائية للبنين

)1(87132الدراز االبتدائية للبنات

)1(45921هاجر االبتدائية للبنات 

)1(38421سترة االبتدائية للبنات

 أمثلة عدم االلتزام بعدد وظائف أخصائيي اإلرشاد االجتماعي األوائل في المدارس )هيئة إناث( «

اسم المدرسة
عدد أخصائيي 

اإلرشاد 
االجتماعي

عدد الوظائف 
)حسب الهيكل(

عدد أخصائيي اإلرشاد 
االجتماعي األوائل

الفائض/ 
)النقص(

2011زبيدة االبتدائية للبنات

2011سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين

2011مريم بنت عمران االبتدائية للبنات

)1(510صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين

)1(310ابن طفيل االبتدائية للبنين

)1(310توبلي االبتدائية للبنات

أمثلة لحاالت عدم االلتزام بعدد وظائف فنيي المعلومات المحددة حسب الهياكل التنظيمية، إذ يجب توظيف فني  «
 معلومات واحد بجميع المدارس بغض النظر عن حجم المدرسة

اسم المدرسة
عدد الوظائف 

)حسب الهيكل(
العدد الفعلي 

للموظفين
الفائض/
)النقص(*

المستقبل االبتدائية للبنات

1

54

43الخوارزمي االبتدائية للبنين

32الرفاع الغربي االبتدائية للبنات

21عمار بن ياسر االبتدائية للبنين

21هاجر االبتدائية للبنات

)1(0اإلمام الطبرى االبتدائية للبنين

)1(0فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات

)1(0جابر بن حيان االبتدائية للبنين

)1(0كرانة االبتدائية للبنات

)1(0المنذر بن ساوي التميمي االبتدائية للبنين

المدارس التي بها فائض بها أكثر من 5 فنيين إداريين، في حين أن المدارس التي بها نقص ال يوجد بها أي فني إداري  «
)علمًا بأن الفنيين اإلداريين موظفين يمكن تكليفهم بمهام فنيي المعلومات(.

الطاقة االستيعابية بحسب دليل المعايير والمواصفات الفنية الطاقة االستيعابية بحسب الهياكل التنظيمية المعتمدة تصنيف المدرسة

حتى 900 طالب650 طالب أو أقلصغيرة

901 إلى 1,200 طالب651 إلى 950 طالبمتوسطة

أكثر من 1,200 طالبأكثر من 950 طالبكبيرة

تصنيف المدارس  «
بحسب حجمها



“شبابية الشورى” تقترح حظر مشروبات الطاقة
إصــــــــداره ــن  ــ عـ “الـــــتـــــجـــــارة”  و  “الــــصــــحــــة”  ــظ  ــفـ ــحـ تـ ــع  ــ مـ

علــى الرغــم مــن تحفــظ وزارة الصحــة ووزارة 
إصــدار  علــى  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
مجلــس  يصــوت  أن  المتوقــع  مــن  القانــون، 
الشــورى فــي جلســته المقبلــة بالموافقــة علــى 
جــواز نظــر االقتــراح بقانــون بشــأن الحــد مــن 
اســتهالك مشــروبات الطاقة، والــذي يهدف إلى 
وحمايتهــم  والشــباب  النــشء  رعايــة  تحقيــق 
لــكل  العامــة  الصحــة  وحفــظ  ووقايتهــم، 
الصحيــة  المنافــع  بتحقيــق  المجتمــع  فئــات 
واالجتماعيــة، والتخلــي عــن العــادات الضــارة 
التــي تؤثر علــى الصحة، ويكون ذلك بالحد من 
انتشــار اســتهالك مشــروبات الطاقــة؛ نظــًرا لمــا 
تســاهم بــه من اإلصابــة بعدد من األمــراض؛ لما 

تحتويــه من نســب عالية من الســكر والكافيين 
وغيرهــا مــن المــواد غير الصحية، ما يســتدعي 
العمــل علــى وضــع األحــكام المناســبة للحــد من 

استهالك هذه المشروبات.
وبينــت لجنــة شــؤون الشــباب بــأن إصــدار هذا 
التشــريع لــه آثــار إيجابيــة علــى المجتمــع يأتي 
تفعيــاًل لما نصــت عليه المادة )5( من الدســتور، 
القانــون رعايــة  والتــي تنــص علــى أن يتولــى 
النــشء وحمايتــه مــن االســتغالل ووقايتــه من 
كمــا  والروحــي،  والجســماني  األدبــي  اإلهمــال 
وتعنــى الدولــة بنمــو الشــباب البدنــي والخلقــي 
والعقلــي. كذلك ويأتي تحقيًقا لما توليه الدولة 
مــن رعايــة بالصحــة، ومــا تكفلــه مــن وســائل 

للوقاية من مختلف األمراض. 
وأوضحــت اللجنــة أن االقتــراح بقانــون يعمــل 
مشــروبات  اســتهالك  انتشــار  مــن  الحــد  علــى 
آثارهــا  مــدى  الدراســات  أثبتــت  التــي  الطاقــة 

وعلــى  عمومــا،  األفــراد  صحــة  علــى  الضــارة 
النــشء واألطفــال خصوصــا، إذ تســاهم هــذه 
المشــروبات فــي اإلصابــة بعــدد مــن األمــراض، 

ومنها السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم. 
الســلبي  التأثيــر  مــدى  الدراســات  وُتبيــن 
لمشــروبات الطاقة؛ باعتبارها مشــروبات ُمنبهة 
فــي حقيقتهــا، ومــا لهــا مــن ضــرر صحــي علــى 
العصبــي  كالجهــاز  المختلفــة،  الجســم  أجهــزة 
والهضمــي والــدورة الدمويــة؛ نتيجــة الرتفــاع 
نســبة العناصر الضــارة المكونة لهــا، إضافة إلى 
مــا قــد تــؤدي إليه مــن حالــة اإلدمــان، إذا ما تم 
اســتهالكها بصــورة كبيــرة، أو إذا مــا تــم خلطها 

مع مواد أخرى.

رضا منفردي

أوصــى االجتمــاع التنســيقي لبلدي الشــمالي وبمشــاركة المجالــس البلدية وأمانة العاصمة أمــس الخميس بإلغاء نظــام المناقصات الزمنية 
لترميــم المنــازل والعــودة إلــى المناقصات الداخلية ثبات عدم فعاليتها وتصفية المقاولين بحســب المواصفات المعتمدة واشــتراط مناقلة 

الميزانية.

مشــروع  بإحيــاء  المشــاركون  أوصــى  كمــا 
البيوت اآليلة للسقوط ورفع خطاب لجاللة 
الملــك وتنظيم زيارة مشــتركة بين رؤســاء 
المجالــس البلديــة وأمانــة العاصمــة فضــالً 
عن توجيه خطاب لمجلس النواب لتضمين 

المشروع ضمن الميزانية العامة.
 وأشار المشاركون في االجتماع إلى ضعف 
الرقابــة علــى المقاوليــن الــذي أفضــى إلــى 
تالعــب المقاوليــن باســتغالل المقاولين من 
الدرجــة الثالثــة بالباطــن لتنفيــذ المشــاريع. 
المناقصــات  جــدوى  عــدم  إلــى  واتفقــوا 
الطلبــات وتأخــر  فــي ظــل تراكــم  الزمنيــة 

تنفيذها.

بلــدي  مجلــس  أعدهــا  مقارنــة  وأوضحــت 
الشــمالية حول تكلفة األعمال أن المناقصة 
عــن  تزيــد  الصيانــة  أعمــال  فــي  الزمنيــة 
المناقصــات الداخليــة بنســبة أكثــر مــن 24 
%، كما تزيد بنسبة 27 % في أعمال البناء.
 وحســب مؤشــر اإلنجــاز لطلبــات الترميــم 
ضمــن المناقصــات الزمنيــة فــي المجالــس 
البلديــة منــذ يوليــو 2017 بلغــت 18 طلًبــا 
قيد التنفيذ في مجلس بلدي المحرق وفي 
أمانــة العاصمــة 5 طلبات منفــذة و6 طلبات 

قيد التنفيذ و44 طلًبا عالًقا. 
وفــي المجلــس بلــدي الجنوبيــة تــم تنفيــذ 
طلبيــن و6 طلبــات قيــد التنفيــذ و22 طلًبــا 

عالًقــا، أمــا فــي مجلــس بلدي الشــمالية فتم 
تنفيذ 3 طلبات و6 طلبات قيد التنفيذ و34 

طلًبا عالًقا.
 مــن جهتــه، طالــب مجلــس بلدي الشــمالية 
ثبــات  لعــدم  الزمنيــة  المناقصــات  بإلغــاء 
فعاليتها من حيث السرعة والتكلفة وزيادة 
عــدد المقاوليــن وفًقــا لمواصفــات معتمــدة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  فــي 
وتصفيــة  فضــالً  العمرانــي  والتخطيــط 
المعتمــدة  المواصفــات  بحســب  المقاوليــن 
باعتماد معايير المرونة والتعاون والجودة. 
الخدمــات  لجنــة  رئيــس  دعــا  مــن جهتــه،   
والمرافــق العامــة بمجلــس أمانــة العاصمــة 

محمــد توفيــق آل عبــاس إلــى إلغــاء العمــل 
بالمناقصــة الزمنيــة الذي من شــأنه أن يقلل 
مــن التكاليف وبتوفر أكبر عدد من الطلبات 

الترميم.
 وتســاءل عن ســبب التركيز على المقاولين 
مــن الدرجة األولــى في حين يمكــن اعتماد 
المقاوليــن من الدرجة الثالثة ممن يقدمون 

أعماالً بجودة مناسبة.

فــي حين أشــار عضــو بلدي ثالثــة الجنوبية 
نظــام  فــي  المشــكلة  أن  شــاهين  هللا  مــال 
المناقصــات الزمنيــة ليســت اآلليــة المتبعــة 
بــل تكمن في المقاولين مــن الدرجة األولى 
الذين يعتمــدون على المقاولين في الباطن 

من الدرجة الثالثة وعدم الرقابة عليهم .
وأشار المهندس في مجلس بلدي الجنوبية 
المناقصــات  مشــاريع  أن  الرباعنــة  أيمــن 

الداخلية لمدة عشــر سنوات لم تواجه هذه 
اإلشــكاليات التــي تعانــي منهــا منــذ اعتمــاد 
المناقصات الزمنية عام 2017 التي فشــلت 
من حيث الســرعة والتكلفــة فلم تنجز إال 9 

بيوت في أربع محافظات منذ عامين. 
وأكد أن نظام المناقصة الزمنية خطأ يجب 
التراجع عنه وأن طلبات الترميم المتكدسة 
في المحافظة الجنوبية وصلت لـ128 طلًبا.

المجالس البلدية وأمانة العاصمة توصي بإلغاء المناقصات الزمنية

جانب من االجتماع التنسيقي
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بوعنق: ال عالقة الستجواب الصالح بابنة عمي14 شعبان 1440
األحـــد مــوقــفــهــا  تــحــســم  ــة  ــدي ــج ال لــجــنــة   :”^“ لــــ  ــاب  ــط ح

جديــة  فحــص  لجنــة  رئيــس  قــال 
استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
عبدالــرزاق حطــاب، لـ “البــالد” إن اللجنة 

ستتخذ قرارها النهائي يوم األحد.
وذكــر أن تقريــر اللجنة ســيدرج بجلســة 
مجلــس النواب ليتخذ أعضــاء المجلس 
مــن  الموقــف  بشــأن  النهائــي  القــرار 
االستجواب، إذ يشترط موافقة 27 نائبا 
أو أكثــر علــى تقرير جدية االســتجواب؛ 
مــن أجــل شــروع النواب في اســتجواب 

أّي وزير.
وأشــار إلــى أن اللجنــة عقــدت اجتماعــا 
وســيكون  الماضــي،  الثالثــاء  يــوم 

اجتماعها الثاني واألخير يوم األحد.
وبيــن أن عــدد أعضاء اللجنــة 10، وعقد 
وذلــك  نــواب،   8 بحضــور  االجتمــاع 
العتــذار نائبيــن بســبب ســفرهما للخارج 

بمهمة برلمانية.
وكان 8 نواب قد وقعوا طلبا الستجواب 

الوزيــرة الصالــح. ومحــاور االســتجواب 
3، وهــي: نقص األدوية واإلهمال الطبي 
وتأخر المواعيد. وأحال مكتب المجلس 
خاصــة  للجنــة  االســتجواب  صحيفــة 
بفحــص جديتــه تضــم رؤوســاء اللجــان 

النوعية الخمس ونوابهم.

تصريح بوعنق

واســتبعد أحــد الموقعيــن خالــد بوعنــق 
عبــر “البــالد” مــا نشــرته صحيفــة محلية 

بتصفيــة  االســتجواب  ارتبــاط  بشــأن 
حســابات لتقليد مسؤولة ســابقة بوزارة 
الصحــة مركزا متقدما بالوزارة في حال 

إدانة الوزيرة الحالية.
ورد بوعنــق: “إنهــم يتحدثون عن وكيلة 
الــوزارة الســابقة عائشــة بوعنــق، وهــي 
أن جاللــة  يتعامــون  ابنــة عمــي، وربمــا 
الملك أصدر مرسوما ملكيا يوم األربعاء 
إدارة  مجلــس  تعييــن  بشــأن  الماضــي 
وشــّرف  الصحــي،  الضمــان  لصنــدوق 

جاللــة الملــك عائشــة بوعنــق بالعضويــة 
بمجلــس اإلدارة مع خيــرة من الكفاءات 

الوطنية المتخصصة”.
طلــب  بتقديــم  عالقــة  ال  أن  وذكــر 
الصحيفــة  أثارتــه  بمــا  االســتجواب 
المحلية، وإال ســيكون كل طلب برلماني 
لمســاءلة الــوزراء خاضعا لمســطرة صلة 
فعــل  االســتجواب  أن  ومبينــا  القرابــة، 
يجــب  وال  األولــى،  بالدرجــة  سياســي 

حرف الهدف منه.

عائشة بوعنقخالد بوعنقعبدالرزاق حطابفائقة الصالح

زيادة ميزانية تحسين البنية التحتية بالقرى
ــس الــــحــــايــــكــــي ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــة مـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مــــــــديــــــــرة “الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة” ضـ

وضمــن  الحايكــي  كلثــم  النائــب  عقــدت 
مــع  المجلــس األســبوعي جلســة حواريــة 
األهالــي؛ لمناقشــة أزمــة األمطــار األخيــرة 
بحضور العضو البلدي عن الدائرة الشمالية 
األولي سيد شبر الوداعي، وبحضور المدير 
العام لبلدية الشــمالية لمياء الفضالة وعدد 
مــن المســؤولين.وبدأت النائب كلثم الحايكي 
الحــوار باإلشــارة إلــى أن تطوير البنــى التحتية 
غيــر  مــن  إذ  أولويــة،  يكــون  أن  ينبغــي  للقــرى 
المقبــول تكــرار المشــكالت ذاتهــا فــي كل ســنة 
ودون إيجــاد حلــول جذرية تجنــب المواطنين 

األضرار في ممتلكاتهم وإعاقة تنقالتهم.
تتضمــن  أن  تســعى  أنهــا  الحايكــي  وأشــارت 
لتحســين  المطلوبــة؛  المبالــغ  للدولــه  الميزانيــة 
ورفــع  للقــرى  التحتيــة  البنــى  مســتوى  ورفــع 

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدمــت مديــر عــام بلديــة المنطقــة الشــمالية 
لميــاء الفضالــة موجــز عــن الخدمــات والجهود 
وكيفيــة  للمواطنيــن  البلديــة  تقدمهــا  التــي 
التعامــل مــع الحاالت االســتثنائية التي حصلت 

بسبب األمطار.

الحواريــة،  الجلســة  فــي  الحضــور  وتفاعــل 
أهمهــا  واستفســارات  عــدة  محــاور  وطرحــت 
مناطــق  تعانيهــا  التــي  التحتيــة  البنيــة  ســوء 
الدائــرة، والــذي تشــكل الســبب الرئيــس لتجمع 
األمطار وتشكل بحيرات في الشوارع وتسربها 

لداخــل البيــوت ما ينتــج عنه أضــرار كبيرة في 
الممتلكات.

رئيــس  توجيهــات  بتفعيــل  األهالــي  وناشــد 
الوزراء بتعويض البيوت المتضررة من تســرب 
األمطــار، في حين أكــدت النائب كلثم الحايكي 

هــذه  للدائــرة ضــرورة حصــر  البلــدي  والعضــو 
البيــوت ســريعا وناشــدوا المتضرريــن بضرورة 
التواصــل معهــم لعمــل الــالزم واالســتفادة مــن 

التعويضات.
واختتمت الحايكي الجلسة الحوارية بتأكيدها 

التعــاون التــام والبنــاء مــع العضــو البلــدي بمــا 
الدائــرة والبــدء فــورا فــي رفــع  يخــدم أهالــي 
لرفــع  المعنيــة  للجهــات  المواطنيــن  شــكاوى 
البنيــه  وتحســين  الدائــرة  هــذه  عــن  الحرمــان 

التحتية؛ لتجنب هكذا أضرار في المستقبل.

جانب من الحضور بمجلس الحايكي المدير العام لبلدية الشمالية تتحدث بمجلس الحايكي

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

القضيبية - مجلس النواب

البرلمــان  رئيــس  نائــب  شــارك 
فــي  العســومي  عــادل  العربــي 
اجتمــاع مكتــب البرلمــان العربــي 
الســابع مــن دور االنعقــاد الثالــث 
للفصل التشــريعي الثاني للبرلمان 
القاهرة.وذكــر  فــي  أمــس  العربــي 
العســومي أن مكتب البرلمــان العربي 
مــن  عــدًدا  اجتماعــه  فــي  ناقــش 
القضايــا المهمة التي كان أبرزها تبني 
إســتراتيجية عربيــة موحــدة لمفهوم 
اإلرهــاب ومواجهتــه عبر وضــع رؤية 
العربــي،  البرلمــان  لعمــل  مســتقبلية 
وســبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية 
العربــي  التضامــن  لتعزيــز  العربيــة 

ومواجهة التحديات.
وناقــش المكتب مشــروع قرار بشــأن 
اإلســالموفوبيا،  لظاهــرة  التصــدي 

عربيــة  آليــة  إلعــداد  تصــّور  ووضــع 
لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة. كما 
تنــاول االجتمــاع مناقشــة عــدًدا مــن 
القضايــا االقتصاديــة ومنهــا تحديات 

استكمال السوق العربي.
وتطرق االجتماع إلى مناقشــة تعليم 
اللغة العربية في الدول العربية األقل 
نمًوا، فضاًل عن أهمية مكافحة األمّية 

وسبل معالجتها في العالم العربي. 

إستراتيجية عربية لمفهوم اإلرهاب

مجلــس  يناقــش  أن  المقــرر  مــن 
الشــورى فــي جلســته يــوم األحــد 
الشــؤون  لجنــة  توصيــة  المقبــل 
التشــريعية والقانونيــة على جواز 
بتعديــل  بقانــون  االقتــراح  نظــر 
بقانــون  المرســوم  أحــكام  بعــض 
بشــأن   2002 لســنة   )14( رقــم 
السياســية،  الحقــوق  مباشــرة 
والــذي يهــدف إلــى تحديــد عــدد 
أيام الترشــح لالنتخابات النيابية 
بــأال تزيــد عــن 3 أيام، عبــر إجراء 
تعديــل تشــريعي بقانون مباشــرة 
جــرى  إذ  السياســية،  الحقــوق 
العــرف بإصــدار لجنــة االنتخابات 
بيانا يحدد 5 أيام متتالية لتقديم 
التعديــل  ويهــدف  الطلبــات.  
التشــريعي المقتــرح، لخفض أيام 

الترشيح من 5 أيام ال ينص عليها 
القانــون إلى 3 أيــام أو أقل.وينص 
التعديــل إلــى اســتبدال نــص الفقــرة 
الثانية من المادة الخامسة عشرة من 
المرســوم بقانــون، بوجــوب أن يحدد 
فتــح  تاريــخ  الصــادر  الملكــي  األمــر 
النيابيــة  لالنتخابــات  الترشــيح  بــاب 
وتاريــخ قفلــه، بحيــث ال تزيــد على 3 
أيــام لتســجيل الترشــيح لالنتخابــات 

النيابية.

3 أيام لتسجيل الترشيح النيابي

مروة خميس

خميس الرميحي

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية



“المدنية الكبرى” تلغي قراًرا لـ “التأمينات”
ـــوا بمســـتحقات متوفـــى بعـــد شـــطب 38 شـــهًرا مـــن خدمتـــه الورثـــة طالب

ألغت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( قراًرا صادًرا من الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي، التي قّررت فيه المدعى عليها شــطب مدة خدمة 
مواطن متوفى من سجالتها لمدة 38 شهًرا تسبق وفاة مورث المدعين الذين 
يطالبــون الهيئــة بصــرف كافة مســتحقات الورثة لديها، كما ألزمتها بتســجيل 
المدة في ســجالتها، ورفضت باقي طلبات المدعين، وألزمتهم بالمناســب من 

مصاريف الدعوى.

أســباب  فــي  المحكمــة  وأوضحــت   
كان  المدعيــن  مــورث  أن  حكمهــا 
معامــات،  تخليــص  مكتــب  صاحــب 
كمــا ال يوجــد مــا يمنــع قانوًنــا مــن أن 
يكون الشــخص عامــاً وصاحب عمل 
أال  بــازم  ليــس  وأنــه  آن واحــد،  فــي 
يكون صاحب عمل حتى يســتفيد من 
تطبيــق أحكام التأميــن اإللزامي عليه 

كعامل.
حســبما  الدعــوى  وقائــع  وتتحصــل 
جــاءت بحكــم المحكمــة فــي أن ورثة 
المتوفــى أقاموهــا ضــد هيئــة الهيئــة 
العامــة للتأميــن االجتماعــي، وذكــروا 
فيها أن مورثهم كان قد التحق بالعمل 
لدى شركة خدمات فنية وتجارية في 
الفتــرة مــن شــهر مــارس 2014 حتــى 
يونيــو  2017   20 فــي  وفاتــه  تاريــخ 
أيــدي  معامــات  “مخلــص  بوظيفــة 
عاملــة”، وأنهــم طالبــوا المدعــى عليها 
- الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعي - 
بصرف مســتحقات مورثهم والمعاش 
المســتحق لهــم، إال أنهــا رفضــت ذلــك 
الطلــب بتاريــخ 23 أبريــل  2018 علــى 
ســند مــن القول أنه ســبق شــطب مدة 
اشــتراك مورثهم كصاحــب عمل بفرع 
 12 مــن  ابتــداء  االختيــاري  التأميــن 
ســبتمبر  2001 كونــه لــم يكــن منتظًما 
في سداد اشــتراكاته التأمينية، فضاً 
عــن عــدم ثبــوت عاقــة العمــل بينــه 
وبيــن الشــركة المبينــة بــاألوراق، وقد 
تظلــم المدعون من القرارين المطعون 

عليهما، ولكن دون جدوى.
المحكمــة،  مــن  المدعــون  وطلــب   
الموضــوع:  فــي  الفصــل  وقبــل  أوالً: 
إلثبــات  للتحقيــق  الدعــوى  بإحالــة 
انتظــام مورثهم في ســداد اشــتراكاته 
وإثبــات  عمــل،  كصاحــب  التأمينيــة 

فــي  الشــركة  لــدى  بالعمــل  التحاقــه 
الفتــرة مــن شــهر مــارس 2014 حتــى 

تاريخ وفاته في 20 يونيو  2017.
ثانًيــا- وفــي الموضــوع: بإلغــاء قــرار 
المدعــى عليهــا المتضمن شــطب اســم 
كصاحــب  ســجاتها  مــن  مورثهــم 
 23 بتاريــخ  الصــادر  والقــرار  عمــل، 
أبريــل  2018 برفض تســجيل مورثهم 
بســجات الهيئــة كعامــل لدى الشــركة 
في الفترة من شهر مارس 2014 حتى 
تاريــخ وفاته فــي 20 يونيو  2017 مع 
مــا يترتــب على ذلــك من آثــار أخصها 
إعــادة قيد مورثهم بســجات المدعى 
مســتحقات  كافــة  وصــرف  عليهــا 
ورثتــه لديهــا، وإلــزام المدعــى عليهــا 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وبينــت 
قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقم )1( 
التأميــن  فــرع  بتطبيــق   1995 لســنة 
الخــاص  لحســابهم  المشــتغلين  علــى 
وأصحــاب المهن الحرة وفرع التأمين 
علــى أصحــاب العمــل والــذي نص في 
المادة 11 منه على أن اشتراك المؤمن 
عليــه يعتبــر منتهًيــا مــن تلقــاء نفســه 
طبًقــا ألحــكام هــذا القــرار إذا توقــف 
عــن ســداد اشــتراكاته التأمينيــة لمدة 
6 أشــهر متتاليــة، وذلــك اعتبــاًرا مــن 
بدايــة الشــهر األول مــن هــذه المــدة، 
بكتــاب  عليــه  المؤمــن  إشــعار  ويتــم 
مسجل على عنوانه المدون في طلب 
االشــتراك فــي هــذا التأميــن أو علــى 

العنوان الذي حدده كتابيا بعد ذلك.
مــن  الثابــت  كان  ولمــا  أنــه  وأضافــت 
األوراق أن مــورث المدعيــن كان قــد 
االجتماعــي  التأميــن  لنظــام  خضــع 
وفًقــا  العمــل(  أصحــاب  تأميــن  )فــرع 
ألحــكام القــرار الــوزاري رقم )1( لســنة 

اعتبــارا  وذلــك  إليــه،  المشــار   ،1995
مــن 12 ســبتمبر  2001، إال أنــه تخلــف 
التأمينيــة  اشــتراكاته  ســداد  عــن 
لمــدة شــهرين، فقامــت المدعــى عليها 
نوفمبــر  2001   28 بتاريــخ  بإخطــاره 
االشــتراكات،  هــذه  ســداد  بضــرورة 
المــدة  وتجــاوز  يمتثــل،  لــم  أنــه  إال 
القانونيــة، وعليــه فقد قامــت المدعى 
مــارس   25 بتاريــخ  بإخطــاره  عليهــا 
 2002 بإلغاء تأمينه لتوقفه عن ســداد 
اشــتراكاته التأمينية وعــدم مراجعته 
الهيئــة فــي حينه، ومن ثم فإن قرارها 
في هذا الشــأن يكون متفًقا وصحيًحا 
حكــم القانون، ويكون النعي عليه في 
ا بالرفــض، وذلك دون  غيــر محله حريًّ
حاجــة إلــى إحالــة الدعــوى للتحقيــق؛ 
باعتبــار أن ما تقدم كان كافًيا لتكوين 

قناعة المحكمة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالقــرار الصــادر مــن 
مــدة خدمــة  بشــطب  عليهــا  المدعــى 
مــورث المدعين لدى شــركة للخدمات 
الفنيــة والتجارية في الفترة من شــهر 
مــارس 2014 حتــى تاريــخ وفاته في 
20 يونيــو  2017 لعــدم ثبــوت عاقــة 
العمل، فقد أوضحت أن الثابت التحاق 
مــورث المدعيــن بالعمــل لدى الشــركة 
بموجــب العقد المؤرخ 1 مارس  2014 
بوظيفة مخلص معامات أيدي عاملة 
براتــب إجمالــي قــدره 500 دينار، وأن 
بنــود هــذا العقد تــدل على أنــه خاضع 
إلشــراف ورقابــة هــذه الشــركة، وكان 

الثابت من كشــوف الراتب المرفقة أن 
مــورث المدعين اســتمر في عمله لدى 
هــذه الشــركة حتى شــهر مايــو 2017، 
األمــر الذي يضحى معه قــرار المدعى 
عليها بشطب هذه المدة من سجاتها 
فاقًدا ســببه القانوني الذي يقوى على 
حمله، وال ينال من ذلك ما ذهبت إليه 
المدعــى عليها مــن أن مورث المدعين 
كان صاحب عمل ولديه مكتب خاص 
يتولــى فيــه تخليــص المعامــات لقاء 
ا  عمولــة وأنــه لــم يســتلم أجــًرا شــهريًّ
ثابًتــا، وإنمــا كان يدفــع لــه نقــًدا بنــاًء 
التــي يكلــف  علــى رســوم المعامــات 
بهــا؛ فهــذا الدفع مــردود بأنــه ال يوجد 
مــا يمنع قانوًنا من أن يكون الشــخص 
عامــاً وصاحــب عمــل فــي آن واحــد، 
بــازم أال يكــون صاحــب  وأنــه ليــس 
عمل حتى يســتفيد من تطبيق أحكام 

التأمين اإللزامي عليه كعامل.
المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
الصــادر  عليهــا  المدعــى  قــرار  بإلغــاء 
بشــطب مــدة خدمــة مــورث المدعين 
 1 مــن  الفتــرة  فــي  ســجاتها  مــن 
مايــو  2017   6 حتــى  مــارس  2014 
آثــار  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  مــع 
أخصهــا إلزامهــا بتســجيل هــذه المــدة 
المبيــن  النحــو  علــى  ســجاتها،  فــي 
باألســباب، ورفضــت مــا عــدا ذلــك من 
طلبــات، وألزمــت المدعيــن والمدعــى 

عليها المناسب من المصروفات.

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  كلفــت 
النيابــة العامــة باســتدعاء الطبيبــة الشــرعية 
الشــرعي  التقريــر  تــم تكليفهــا بكتابــة  التــي 
بشــأن رضيعة تبلغ من العمر 15 شــهرا فقط، 
والتــي تعرضــت للتعذيــب والحــرق مــن قبل 
والدتهــا )26 عامــا- عربيــة الجنســية(، إذ أبلغ 
ضدهــا زوجهــا -والــد الطفلــة المجنــي عليها- 
بشــأن تعمدها تعذيب ابنتهما بشــكل مســتمر 
ما تســبب لها بعاهة مســتديمة تصل نســبتها 

إلى 10 %.
وقــررت المحكمــة إرجــاء النظــر فــي القضية 
حتــى جلســة يــوم 29 أبريــل الجاري؛ لســماع 

أقوال الطبيبة الشرعية.
وكان وكيــل األب ولــي أمــر الرضيعة المجني 
عليها، قال إن موكله متزوج من المتهمة وله 
منها طفل يبلغ من العمر 7 ســنين، والرضيعة 
المجني عليها البالغة من العمر سنة و3 أشهر، 
مبينــا أن موكلــه ســبق وأن تقــدم ببــاغ ضــد 

زوجتــه، مشــيرا إلــى أنــه فــي البــاغ المشــار 
للمنــزل  عودتــه  بعــد  اكتشــف  قــد  كان  إليــه 
إصابة رضيعته بكسر في يدها، وعندما سأل 
زوجتــه -المتهمــة- أبلغتــه أنها ســقطت أثناء 
تعلمهــا المشــي وأصيبــت يدهــا، لكنــه رفــض 
تصديــق تلــك الروايــة التــي ادعتهــا والدتهــا، 
لكنــه ونتيجــة لتدخل عــدد من أفــراد العائلة 
تنــازل عــن البــاغ الــذي تقــدم بــه لــدى مركز 

الشرطة.

وأضــاف أنــه بعد مــرور فترة مــن الزمن على 
الحادثــة األولــى التــي أبلغ عنها رجــع مجددا 
بــأن  وتفاجــأ  للعمــل،  الخــروج  بعــد  للمنــزل 
جســدها  لكامــل  بلحــاف  مغطــاة  رضيعتــه 
تقريبــا، وعندمــا ســأل زوجته ادعــت إليه أن 
ابنتهمــا مصابــة بـ”نزلــة بــرد قوية”، لكنه شــك 
في األمر أيضا هذه المرة وخصوصا عندما ال 
حــظ أن ابنته مصابة بتشــنجات، فقام بنقلها 

إلى المستشفى.
وبعــد كشــف األطبــاء عليهــا اتضــح لهــم أنهــا 
مــن  األســفل  الجــزء  فــي  بحــروق  مصابــة 

جسمها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.
يذكــر أن األم أنكــرت أمــام النيابــة والمحكمة 
تعريــض  تعمــد  أو  الطفلــة،  إصابــة  تعمدهــا 
حياتهــا للخطــر، وأقــرت بــأن الحــروق التــي 
وقعــت البنتهــا تمــت عــن طريــق الخطــأ، كما 
نفــت أن تكون قد تعمدت اإليقاع بابنتها مما 
تسبب في إصابتها بعدة إصابات في الرأس، 
وقالــت إن الطفلــة وقعــت من علــى الدراجة، 

فانتفخت مقدمة رأسها.

األولــى  الجنائيــة  الصغــرى  المحكمــة  قضــت 
بإخفــاء  مــن أصــل ســتة  ببــراءة متهــم واحــد 
األمنيــة؛  الجهــات  لــدى  المطلوبيــن  مــن  اثنيــن 
كــون أنه لم يكن على علم بواقعة اإلخفاء، وأن 
مهمتــه كانــت فقــط مراقبــة تحركات الشــرطة، 
فيمــا قضت بمعاقبة الخمســة الباقيــن بالحبس 
بمصــادرة  أمــرت  كمــا  النفــاذ،  مــع  ســنة  لمــدة 
أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت  المضبوطــات. 
حكمها إنه لم يثبت لها علم المتهم الخامس بما 
يتــم التخطيط له مــن جانب باقي المدانين من 
جريمــة نقل وإخفــاء مطلوبين أمنيا، حيث قام 
بمراقبة تحركات الشــرطة فــي منطقة المعامير 
بطلــب مــن المتهــم الثاني دون أن يعرف ســبب 
ذلــك، كمــا أن التحريــات التــي دلــت علــى علــم 
المتهــم بالجريمــة ال تكفــي كدليــل إدانــة، والبد 
مــن دليــل آخــر يعززهــا. وذكــرت أن تفاصيــل 
القضيــة تتمثــل فــي ورود اتصــال إلــى المتهــم 
الثالــث مــن أحد المطلوبيــن أمنيــا، وأخبره بأنه 

يريــد تغييــر المــكان الذي يختبئ فيــه، إذ طلب 
األول مــن األخيــر توفيــر مــكان آخــر إليوائــه، 
وعلــى إثــر ذلــك اتصــل المتهــم الثالــث بالمتهــم 
الثانــي وكلفــه بتدبيــر مــكان إليــواء صديقهمــا، 
والــذي وافــق علــى ذلــك. وبالفعل بحــث المتهم 
الثانــي عن مكان للمطلوبين، واســتعان بالمتهم 
األول، إذ اتصــل بــه وأبلغــه بــأن لديه شــخصين 
مطلوبيــن أمنيــا، وأنــه يريــد منــه أن يمكثــا في 
منزلــه لفترة بســيطة، فوافق األول وعاد الثاني 
باالتصــال بالثالث وأخبره بالحصول على مكان 
إليــواء المطلوبيــن. وفــي اليــوم المتفــق عليــه 
لنقــل المطلوبين من منطقة العكر إلى المعامير، 
قــام المتهــم الثالــث باالتصــال بالثانــي واتفــق 
المطلوبيــن  لنقــل  والزمــان  المــكان  علــى  معــه 
وأعطــاه عنــوان منــزل المتهــم األول، فــي حين 
اتفــق الثانــي مــع المتهــم الخامس علــى مراقبة 
منطقــة المعاميــر تأهبــا لحضــور أفراد الشــرطة 
الخامــس  فتمركــز  أمنيــة،  دوريــات  تواجــد  أو 
بالقــرب من نادي المعاميــر. وأضافت أن المتهم 
الثاني اتصل باألول وأخبره بأنه ســيتم إحضار 

المنــزل  بــاب  تــرك  عليــه  ويجــب  المطلوبيــن 
مفتوحا وانتظارهما بالداخل، واســتعان المتهم 
الثالــث بالســادس لنقل المطلوبين في ســيارته، 
حيــث حضــر فــي الســاعة 1:30 بعــد منتصــف 
الليــل وقــام بنقــل المطلوبيــن مــن مزرعــة فــي 
الثالــث  المتهمــان  برفقــة  المعاميــر  إلــى  العكــر 
والرابــع. وأشــارت إلــى أن المطلوبيــن مكثــا في 
غرفــة بســطح منــزل المتهم األول لمــدة 3 أيام، 
والــذي كان يجلــب لهمــا فيهــا الطعــام، وحينمــا 
كان خارج المنزل في اليوم الرابع، علم بالقبض 
علــى المتهميــن الثانــي والثالــث، فرجــع للمنــزل 
عــاد  إن  ومــا  منــه،  المطلوبيــن  بإخــراج  وقــام 
لمنزلــه تم القبض عليه. فأحالتهم النيابة العامة 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم فــي غضــون العام 

2019، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهــم األول: أخفى مطلوبين أمنيا صادر 

بحقهما أمر قبض.
الســادس:  حتــى  الثانــي  مــن  المتهميــن  ثانيــا: 
االتفــاق  بطريقــي  األول  المتهــم  مــع  اشــتركوا 
والمساعدة في جريمة إخفاء المطلوبين أمنيا.

الــشــرعــيــة الــطــبــيــبــة  أقـــــوال  ســـمـــاع  ــل  ــريـ أبـ  29 ــم بـــمـــخـــطـــط اإليــــــــــواء ــ ــل ــ ــع ــ لــــــم يــــكــــن ي

والدة تعذب رضيعتها وتحرقها سنة مع النفاذ لـ 5 متهمين أخفوا مطلوبين

شارك طلبة العيادة القانونية - شعبة المجلس األعلى للقضاء في المؤتمر 
العلمــي األول بعنــوان “نحــو تخطيــط إســتراتيجي للتنمية المســتدامة في 

إطار التشريع والقضاء”.

وســلط الطلبــة الضــوء علــى كل مــا يتعلــق 
بتطويــر المحاكــم التجاريــة الــذي يســهم في 
تحقيــق خطــط وبرامــج التنميــة المســتدامة 
إدارة  دور  وبيــان  أبعادهــا،  بمختلــف   2030
تقليــص  فــي  والتجاريــة  المدنيــة  الدعــوى 
الوقت والجهد والتعامل مع القضايا بســرعة 
وبمواعيــد محــددة ثــم إحالتها إلــى المحكمة 
الســرعة،  علــى وجــه  فيهــا  للنظــر  التجاريــة 
النظــام القضائــي مــن  موضحيــن مــا حققــه 
إنجــازات وأهــداف إســتراتيجية تصــب فــي 

تحقيق العدالة الناجزة.
ووقــع اختيــار الطلبة على موضــوع المحاكم 
التجاريــة لاهتمام البالغ الذي أواله المجلس 
األعلــى للقضــاء بتطويــر المحاكــم التجاريــة 

فــي الفتــرة األخيــرة، خصوصــا بعدمــا بيــن 
رئيــس محكمــة التمييز نائب رئيس المجلس 
األعلى للقضاء المستشــار عبدهللا البوعينين 
أهــم الخطوات المتخذة بشــأن التطوير التي 
تتمثــل فــي إصدار قرار تحديــد اختصاصات 
تشــكيل  قــرار  وإصــدار  التجاريــة،  المحاكــم 
القضائــي  العــام  خــال  التجاريــة  المحاكــم 
الجديــد ابتــداء مــن محكمــة التمييــز مــرورا 
بمحاكــم االســتئناف ثــم محاكــم أول درجــة 
ســتخصص  التــي  التنفيــذ  محاكــم  وأيضــا 

لتنفيذ األحكام التجارية.
وتأتــي هذه الخطوات لضمان ســرعة الفصل 
بحيــث ال يتجــاوز العمر االفتراضــي للدعوى 
الــذي حــدده المجلــس األعلــى للقضــاء وهــو 

6 أشــهر فــي معظــم األحــوال؛ لتكــون مملكة 
األعمــال  لممارســة  حاضنــة  بيئــة  البحريــن 
التجاريــة علــى أفضــل وجــه تحقيقــا للرؤيــة 

االقتصادية 2030.
ووزارة  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  أن  وأكــد 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون  العــدل 

يعمــان علــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات 
الداعمــة لاقتصاد الوطنــي وتعزيز مقوماته 
المرتكزة على مبادئ االســتدامة والتنافسية 

والعدالة.
كمــا قــدم الطلبة فكرة إنشــاء محكمــة بيئية، 
البيئيــة  الحقــوق  ثقافــة  نشــر  إطــار  فــي 

البيئيــة  بالدعــاوى  الوعــي  عبــر  المســتدامة، 
المعتــادة  الدعــاوى  عــن  اختافهــا  وأوجــه 
وحماية البيئــة وضرورة تحقيق توازن بينها 
وبين متطلبات التنمية المســتدامة وترسيخ 

ذلك عبر القوانين والتشريعات. 
يذكــر أن طلبــة العيــادة القانونية هــم الدفعة 

األعلــى  المجلــس  التــي يســتقبلها  السادســة 
بيــن  والتنســيق  التعــاون  لتوطيــد  للقضــاء 
مركــز العيادة القانونية وحقوق اإلنســان في 
جامعــة البحريــن والمجلــس األعلــى للقضاء، 
الطلبــة  بربــط  واهتمامــه  حرصــه  ويعكــس 

بالجانب العملي.
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المنامة - بنا

نظمــت الخدمــات الطبيــة الملكيــة فعاليــات 
التكتيكيــة  “العنايــة  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
للمصابيــن فــي المعركــة” بمركــز ولــي العهــد 

للتدريب والبحوث الطبية.
وشارك في الورشة التي عقدت خال الفترة 

من 14 ولغاية 18 أبريل 2019م وفد عسكري 
طبي من الواليات المتحدة األميركية.

التنســيق  إطــار  فــي  الورشــة  هــذه  وتأتــي 
فــي  الخبــرات  وتبــادل  المشــترك  والتعــاون 
مجــال الطب العســكري الميدانــي مع القوات 

المسلحة بالواليات المتحدة األميركية.

“الطبية الملكية”: ورشة بمشاركة أميركية

Û  ،لــم يعــد المواطــن يهتــم، بتصريحــات التجــار، أو إدارة حماية المســتهلك
فيما يتعلق بضبط أســعار الســلع الغذائية في شــهر رمضان كريم، ألســباب 
عدة أهمها غياب الرقابة الفعلية، وهشاشة ما يسمى التعهد السنوي الذي 
يمضيه أصحاب المحال الكبرى، بعدم رفع األسعار، والذي يؤتى أكله منذ 

اليوم األول للشهر الفضيل.
Û  ففــي كل عــام، ترتفــع –بوضوح- أســعار الســلع الغذائية األساســية بشــكل

تلقائــي، بغــاء يطال اللحوم، واألســماك، والخضــروات، والفواكه وغيرها، 
يقابلهــا واقــع ُمزيــف بأن األســعار ثابته، بجــرأة وصلت ألن يقــول بعضهم 

بأنها )انخفضت(، أو )ستنخفض(.
Û  هــذا الواقــع )الــكاوي(، ال يعــرف جيــدًا إال المواطــن الــذي يحســب نفقاتــه

)بالفلــس(، المواطــن الــذي ال ُيكلــف الســائقين أو الخــدم إتمــام عمليــات 
التبضع، المواطن الذي ينزل بنفسه، ويدفع )الترولي(، ويختار السلع بحذر 
من هنا وهناك، بناء على أفضلية األســعار، والمســئولية كرب أسرة، والتي 

يضع مصلحتها في المرتبة األولى.
Û  ،شهر رمضان الفضيل، بات اليوم كالشماعة لاستثراء، وتضخيم األموال

وكما هو الحال للبرامج والمسلسات الرمضانية التجارية، يسير بالتوازي 
عــدد مــن التجــار بــذات النهج مــن النفعية الفرديــة، ليصبح رمضان شــهرًا 

للترزق، وليس العبادة.
Û  مــن األهميــة أن تكــون هنالك رؤية للدولة، لضبط التاعب بأســعار الســلع

الغذائية واالستهاكية، بشهر رمضان وغيره، في ظل هذا التفاوت الكبير 
فيمــا بينهــا، والــذي ُيبــرره البعــض بغــاء اإليجــارات، وهــو أمــر ال يجــوز، 
ويدخــل في نطاق التحايل، واســتغال االنفتاح فــي البلد، لنهب المواطن 

وسرقة أمواله.

نهب المواطن 
في رمضان

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم
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رقمًيــا العمــال  أجــور  دفــع  مــن  العمــل  أصحــاب  يمّكــن 

“السالم” و“AFS” يدشنان “الراتب”

دشن مصرف السالم - البحرين وشركة الخدمات المالية العربية )AFS(، رسميا 
أول حل لتسهيل عملية دفع الرواتب إلكترونًيا “نظام الراتب - Al Rateb”، في 

حدث أقيم في جميرا رويال سراي بالبحرين في 17 أبريل 2019.

حكومييــن  مســؤولين  حضــور  ووســط 
المســتوى  رفيعــة  وشــخصيات  بارزيــن 
االســتقبال  حفــل  كان  اإلعــام،  ووســائل 
فرصــة ممتازة لصناع القــرار للحصول على 
 Al - تجربــة عمليــة لبرنامــج نظــام “الراتــب
Rateb” لحمايــة الدفــع.  وشــهد الضيــوف 
مراســم كشــف النقاب عن أول جهاز صراف 
آلــي متنقــل يخــدم هــذه الشــريحة لصــرف 
الرواتــب منتســبي نظــام “الراتــب”، والتــي 
ســتتنقل بيــن مواقــع مختلفــة فــي جميــع 
أنحاء البحرين لخدمة الموظفين وتســهيل 
وصولهم إلى جهاز الصراف اآللي. واحتفل 
مســؤولو المصــرف وشــركة “AFS” بتســليم 
التاليــة  الشــركات  مــن  لعمائهمــا  جوائــز 
المشــتركة فــي نظــام الراتــب؛ وهــي شــركة 
مطعــم النترنــس )القناديــل(، شــركة النمــل 

للمقاوالت والتجارة، شركة مجموعة دريم، 
العقــارات،  إلدارة  يونيفرســال  كــي.  فــي. 
للمقــاوالت،  المتحــدة  اإلدريســي  شــركة 
ومجموعــة  البخــاري،  نــور  محمــد  مطعــم 
المؤيد للمقــاوالت.  وقال الرئيس التنفيذي 
رفيــق  الســام  مصــرف  لــدى  للمجموعــة 
النايــض “يســرني أن أعلــن عــن إطــاق أول 
حــل مــن نوعه الذي يخدم العمال عبر نظام 
حمايــة األجــور، خدمــة الدفــع غيــر النقدية 
“شــرعنا  وأضــاف    .”Al Rateb  - “الراتــب 
مــن خــال )الراتــب( فــي توفيــر إنجــاز مهم 
ليــس  الذيــن  وموظفيهــا  الشــركات  يجمــع 
لديهــم حســابات بنكيــة فــي البحريــن مــن 
خــال حل مبتكر لدفــع الرواتب الذي يوفر 
خدمــات مصرفيــة مبتكــرة مع وصــول آمن 
وحلــول  النقــدي  والســحب  األجــور،  إلــى 

التحويــات المالية لتلبية جميع متطلباتهم 
إلى أعلى المستويات”.

 ”AFS“ لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
بــي. شــندرا شــيكر “تفخــر شــركة الخدمات 
المالية العربية )AFS( بالشــراكة مع مصرف 
الســام بتقديــم هــذا المنتــج المبتكــر إلــى 
البحريــن، وســيتم تقديم المزيــد من حلول 

لموظفــي  المبتكــرة  الماليــة  التكنولوجيــا 
)الراتب( خال األشهر القليلة المقبلة”.

وتتيــح الخدمــة ألصحــاب العمــل تحميــل 
علــى  آمــن  بشــكل  والمســتحقات  األجــور 
بطاقات الرواتب من خال بوابة إلكترونية 
الرواتــب  نظــام  باســتخدام  تكوينهــا  يتــم 

الخاص بهم.

المنامة - مصرف السالم

جانب من االحتفال بإطالق نظام “الراتب”

“بتلكو” ترعى 
“المستقبل للمتعلمين”

المســتقبل  مؤتمــر  بتلكــو،  شــركة  رعــت 
ســلط  الــذي   )Future Learning( للمتعلميــن 
الضــوء علــى أهميــة تطبيــق أســاليب رقميــة 
متطــورة ضمــن القطاع التعليمي، إذ تم عقده 
أخيــرا فــي حــرم مدرســة ســانت كريســتوفر 
بمنطقــة ســار. ووفــر الحــدث منصــة للطــاب 
األمــور،  وأوليــاء  وخارجهــا،  البحريــن  مــن 
والمعلميــن، والمبتكريــن العالميين تمكنوا من 
خالهــا تبــادل المعرفــة وتســليط الضوء على 
كل ما يتطلبه االستعداد للمستقبل في العالم 
الحديــث. وتضمــن المؤتمــر فقــرات خطابيــة 
رئيســة يلقيها متحدثون دوليون ملهمون من 
ضمنهــم: بــن تــاورز، وجيمــس ســاندرز تحــت 
عنوان “كيف تصبح ناجًحا في القرن الحادي 

والعشرين؟”.

الهملة - بتلكو

طوكيو - رويترز

انخفضــت أســعار النفــط يــوم أمس الخميــس رغــم التراجع غير 
المتوقع لمخزونات الخام في الواليات المتحدة، لكن تقلصا أقل 
مــن المتوقــع في مخزونات البنزيــن وتخفيضات اإلنتاج الحالية 

التي تقودها أوبك حدت من هبوط األسعار.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت 
العقــود  انخفضــت  غرينتــش، 
اآلجلــة لخــام القيــاس العالمــي 
برنــت 19 ســنتا أو 0.3 % عــن 
إلــى  لتصــل  الســابقة  التســوية 
71.43 دوالر للبرميــل، مبتعــدة 
فــي  مســتوى  أعلــى  عــن  أكثــر 
بلغتــه  الــذي  أشــهر  خمســة 
دوالر   72.27 عنــد  األربعــاء 

للبرميل.
لخــام  اآلجلــة  العقــود  وبلغــت 
الوســيط  تكســاس  غــرب 
األميركي 63.62 دوالر للبرميل، 

منخفضة 14 سنتا أو 0.2 %.
وفي وقت سابق يوم الخميس، 
عنــد  العقديــن  تــداول  جــرى 

مستويات أعلى قليا.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقة 
الماضــي  األربعــاء  األميركيــة 
إن مخزونــات النفــط الخام في 
انخفضــت  المتحــدة  الواليــات 
1.4 مليون برميل في األســبوع 
عشــر  الثانــي  فــي  المنتهــي 
توقعــات  مخالفــة  أبريــل،  مــن 
أشــارت  كانــت  التــي  المحلليــن 
إلــى زيــادة قدرهــا 1.7 مليــون 

برميل.
وانخفضــت مخزونــات البنزيــن 
بمقــدار 1.2 مليــون برميــل، في 
حين أشــارت توقعات المحللين 
إلــى انخفاض قــدره 2.1 مليون 

برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،  «
بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 846 

ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

تراجع طفيف ألسعار النفط
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استشـاري لإلشــراف علــى دفــان “بنـدر السـايــة”
مــســتــخــدمــة ــرات  ــ ــائ ــ ــع 6 ط ــي ــب ت الــخــلــيــج”  ــران  ــ ــي ــ “ط

طرح بنك اإلسكان في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة تعيين استشاري 
لإلشــراف علــى أعمــال الدفــان فــي “بنــدر الســاية”، بمنطقــة الســاية فــي البســيتين التــي تقدر 
بمســاحة 185 هكتــار، تقــدم إليهــا 7 عطاءات، علق اثنان منها، ولم يتــم اإلفصاح عن قيمة أي 

عطاء منها. 

ويحتــوي عمل اإلشــراف على عمليــات الدفان، 
وإنشــاء شــاطئ بحري، جدار للقنــاة المائية مع 
البحريــة،  القنــاة  كاســر األمــواج، حفــر مجــرى 

أدوات الماحة، واالختبارات الجيوتقنية.
كمــا طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
ضمن المشاريع الممولة من الصندوق السعودي 
للتنمية، مناقصة تقديم الخدمات االستشــارية 
للتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع تطوير 
الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية بالصخير 
تقــدم إليهــا 7 عطــاءات دون أن يتــم اإلفصــاح 

عن قيمة أي منها.
وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى الموقــع 

أمــس فتــح 74 عطــاء لـــ 13 مناقصــة ومزايــدة 
تابعة لـ 10 جهات حكومية، في حين تم تعليق 
13 عطــاء تابًعــا لـــ 6 جهــات. وبلغ مجمــوع أقل 
العطــاءات المقدمــة نحــو 1.2 مليــون دينــار لـــ 
69 عطــاء، فــي حيــن تم اســتثناء 5 عطاءات لـ 

“طيران الخليج”.
وفتح المجلس 3 مناقصات لـ “طيران الخليج”، 
أولهــا لبيــع 6 طائــرات ايرباص مملوكة للشــركة 
تقــدم   )A330 - 200( طــراز  مــن  ومســتخدمة 
لتقديــم  ومناقصتيــن  فنيــان،  عطــاءان  إليهــا 
الدعــم الفنــي والصيانة ألســطول الطائرات في 
مطــار الملك فهد الدولــي بالدمام، ومطار الملك 

 5 إليهمــا  تقــدم  جــدة  فــي  الدولــي  عبدالعزيــز 
عطاءات.

كما فتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين 
)بابكــو( لتقديــم خدمــات المعايــرة والتصديــق 
لمدة 5 سنوات لمحطات جسور األوزان المثبتة 
فــي معمــل التكرير تقدم إليهــا 4 عطاءات علق 
أحدهــا؛ وأقــل عطــاء بقيمــة 109.7 ألــف دينار، 
ومناقصــة لشــركة تطويــر للبتــرول لتوقيع عقد 
فــي  التوظيــف  لتوفيــر خدمــات عقــود  زمنــي 
مختلف التخصصات التقنية في صناعة النفط 
والغــاز لمختلــف اإلدارات داخــل الشــركة تقــدم 
إليهــا 11 عطــاء علق 4 منها، وأقــل عطاء بنحو 

327 ألف دوالر )ما يعادل 123 ألف دينار(.
وكذلــك فتح المجلــس مناقصة لهيئــة البحرين 

للثقافــة واآلثار للقيام بأعمــال الصيانة الدورية 
للمواقــع األثريــة تقــدم إليهــا 3 عطــاءات أقلهــا 
بنحــو 407.5 ألــف دينــار، ومناقصــة لمجموعــة 
بنك البحرين للتنمية للتأمين الصحي والتأمين 
علــى الحيــاة لموظفي المجموعــة، تقدم إليها 6 
عطــاءات علــق اثنــان منهــا، وأقــل عطــاء بنحو 

233.3 ألف دينار.
وأيًضــا فتح المجلس مناقصــة لوزارة الداخلية 
لتوفيــر أدوية للــوزارة تقدم إليهــا 10 عطاءات 
علــق اثنــان منهــا، وأقل عطــاء بنحــو 24.4 ألف 
دينــار، ومناقصــة لــوزارة الصحــة لهــدم وإعادة 
بنــاء الســور الخارجــي لمركــز البديــع الصحــي 
تقــدم إليهــا 13 عطــاء علــق اثنــان منهــا وأقــل 

عطاء بنحو 82.7 ألف دينار.

كما فتح المجلس مزايدتين لبلدية المحرق لالستثمار لمدة 5 سنوات ميالدية غير  «
شاملة فترة السماح، أولهما لطرح 4 مواقع إعالنية من نوع “يوني بول” بحديقة 

المحرق الكبرى بنحو 203.9 ألف دينار، والثانية مزايدة لـ 3 من نوع “يوني بول” 
لمتنزه األمير خليفة بالحد بقيمة 172.5 ألف دينار.

دبي - العربية.نت

احتلــت الســعودية المرتبة الثانيــة في قائمة أفضل الدول لالســتثمار 
ا لالســتثمار األجنبــي، وفًقا لمســح أجراه  بهــا وأن مناخهــا جــاذب جــدًّ

موقع “يو اس نيوز”.

وأظهــر تقريــر للموقــع األميركي أن 
هناك أربعة عوامل رئيسية، حددها 
الشــركات  تحفــز  الدولــي،  البنــك 
الــدول  فــي  لاســتثمار  األجنبيــة 
الطبيعيــة  المــوارد  وهــي  األخــرى، 
التــي قــد ال تتوافــر فــي ســوق تلك 
الشركات، واألسواق التي تستطيع 
من خالها الوصول إلى مستهلكين 
جــّدد. كمــا تتمتع الريــاض بالكفاءة 
لتقليــص تكاليف اإلنتاج، واألصول 
التقنيــات  مثــل  االســتراتيجية 
التكنولوجيــة والعامــات التجارية 

أو قنوات التوزيع.

 وصنــف الموقــع، البلــدان اعتمــاًدا 
علــى نتائج اســتطاع عالمي لرأي 
7000 شــخص مــن صانعــي  نحــو 
ليصنفــوا  التجاريــة،  القــرارات 
الدول وفًقا لثمان ســمات رئيســية 
والديناميكيــة،  الفســاد،  وهــي 
وريــادة  االقتصــادي،  واالســتقرار 
األعمــال، وبيئــة ضريبيــة مواتيــة، 
ماهــرة،  عاملــة  وقــوة  واالبتــكار، 

وخبرة التكنولوجية.
وتصــدرت أورجــواي القائمــة تلتهــا 
السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، 

ثم الهند.

واتخذت السعودية مزيًدا من اإلجراءات باتجاه فتح اقتصادها أمام  «
المستثمرين األجانب وتحسين بيئة االستثمار وتعزيز الشفافية لجذب 

االستثمارات األجنبية.

السعودية ثاني وجهة لالستثمار األجنبي

قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة فــي مصــرف الســالم – 
البحريــن، أنــور مــراد، إن البنك ســيطلق أول منصة مصرفيــة إلكترونية مخصصة خالل 

الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تكون بعد شهر أو شهر ونصف.
وأوضــح خــال تصريــح للصحافييــن علــى 
“الراتــب”،  نظــام  برنامــج  تدشــين  هامــش 
أن المنصــة اإللكترونيــة ستســهل عمليــات 
واإليداعــات  المصرفيــة  التحويــات 
وتحويــل رواتب الموظفيــن وتوفير حلول 
والصغيــرة  الكبــرى  للشــركات  مصرفيــة 
والمتوســطة. فيمــا كشــف عن توقيــع البنك 
إلطــاق  البحريــن  بورصــة  مــع  التفاقيــة 
بطاقــة “مــاي شــير” لدفــع توزيعــات األرباح 
فــي  المدرجــة  الشــركات  فــي  للمســاهمين 
البورصة، مشيًرا إلى أن المصرف يعتبر من 
البنوك الكبيــرة التي تقدم خدمات التجزئة 

لألفــراد كما أنــه يحتل مراتــب متقدمة في 
التمويــات العقارية والشــخصية وبطاقات 

االئتمان بالعمات المتعددة.
أنــه  أكــد  “الراتــب”،  نظــام  برنامــج  وحــول 
مــن  االســتفادة  مــن  الموظفيــن  ســيمكن 
مزايــا الســحب النقــدي من أجهــزة الصراف 
اآللــي فــي البحرين وفي الخــارج أيضا، كما 
يمكنهــم إجــراء عمليــات الشــراء فــي نقاط 
البيــع في محــات التجزئة أو التســوق عبر 

اإلنترنت وكذلك التحويات الخارجية.
ولفــت إلــى أن المصــرف ســيقدم الخدمــات 
المالية إلى حوالي %30 - %40 من العمالة 

الوافــدة فــي البحريــن، مشــيًرا إلــى وجــود 
حوالــي 400 ألف عامل أجنبي في البحرين 
ال يمتلكــون حســابات مصرفيــة، مبيًنــا أنــه 
تــم تصميــم البرنامج بشــكل خــاص لتوفير 
الراحــة والســهولة لعــدد كبيــر مــن أصحاب 

العمل من خال توفير الحلول المالية لدفع 
رواتــب الموظفيــن مباشــرة في حســاباتهم 
راحــة  أكثــر  بطريقــة  مســبقًا  المدفوعــة 
ومائمــة ومضمونــة تضمــن وجــود إثبــات 

على حصول الموظفين على رواتبهم.
وأوضح أن برنامج الرواتب سيسهل عملية 
االحتســاب واإلدارة والدفع وســيكون أكثر 
نظامــًا  يعتبــر  إذ  ودقــة  وســرعة  ســهولة 
علــى  الســيطرة  فــي  ويســاعد  متطــورًا 
تكاليــف  مثــل  التشــغيلية،  المصروفــات 
ومصاريف الموظفين، ومصاريف وتكاليف 
األمــن وتلــك المرتبطــة بتجنــب االحتيــال 
والرســوم المصرفيــة والنقــل والمواصات، 
إمكانيــة  للموظفيــن  البرنامــج  يوفــر  كمــا 
االنضمــام بشــكل ســهل مــن خــال خدمــة 
العماء المتوافرة على مدار الســاعة طوال 

أيام األسبوع ولوحات التحكم التفاعلية.

ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــعـــد شــهــر ــنـــصـ ــن مـ ــ ــدش ــ ــرف ي ــ ــص ــ ــم ــ ال

“السالم” و“البورصة” يطلقان “ماي شير”

زينب العكري من ضاحية السيف

 أنور مراد 

أمل الحامد

المنامة - منتدى بدفيكس

أعلــن منظمــو “منتــدى تطويــر األعمال األول للصناعــات التحويلية والمحتــوي المحلي في 
قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات - بدفيكس 2019”، عن مشــاركة نخبة من الخبراء 

كمتحدثين في الحدث الذي في البحرين يومي 24 و25 أبريل الجاري.
وأوضــح رئيــس المنتــدى عبــدهللا الصبياني 
أن هــذه الفعاليــة التــي تقــام ألول مــرة فــي 
البحريــن تســتقطب كا مــن نائــب الرئيــس 
فــي  األعمــال  وتطويــر  المحلــي  للمحتــوى 
ســابك فــؤاد موســى، المديــر العــام لمجمــع 
مصفاة جازان الســويلم، المدير الشــريك في 
والكيماويــات  الصناعيــة  للخدمــات  المبــدع 
الخبيــر الصناعي عبــد هللا الربيعة، والرئيس 

التنفيذي لـ “مينا لألبحاث” أنطوني هوبيكا.
وكشــف الصبياني عــن أن هؤالء المتحدثين 
“بدفيكــس  ملتقــى  فــي جلســات  يطرحــون 
تحديــات  بينهــا  مــن  عــدة  مواضيــع   ”2019
والغــاز  النفــط  صناعــات  توطيــن  وفــرص 

والبتروكيماويــات فــي دول مجلس التعاون 
الخليجــي، وأفضــل آليات البحــث والتطوير 
الصناعــة  فــي  البشــرية  المــوارد  وتحســين 
التحويليــة، وريــادة األعمــال الصناعيــة فــي 
والبتروكيماويــات،  والغــاز  النفــط  صناعــات 
لتوطيــن  التكنولوجيــا  نقــل  واتفاقــات 

الصناعة، وغير ذلك من المحاور.
ولفــت إلى أنه يتخلل المؤتمر أيضا جلســات 
عمــل خاصــة بتطوير شــبكات األعمال وفهم 
ومبــادرات  والشــركات،  الســوق  احتياجــات 
القطــاع الخــاص فــي هــذا الجانــب، وخفض 
الكلفــة وزيادة االبتكار في الصناعة، وجذب 

المستثمرين ورجال األعمال.

“بدفكــس”  ومعــرض  ملتقــى  أن  إلــى  يشــار 
ن  المكــوِّ نســبة  رفــع  أهميــة  لتأكيــد  يهــدف 
المحلــي فــي الصناعــات التحويليــة بقطــاع 
وتعزيــز  والبتروكيماويــات،  والغــاز  النفــط 

الفائــدة الوطنيــة مــن الصناعــة التــي تعتبــر 
مــن  كل  فــي  االقتصاديــة  الحيــاة  عصــب 
البحريــن والســعودية، وزيــادة التكامــل بيــن 
أركانهــا األســاس، وتعزيــز قيمتهــا المضافــة 
عبر تشجيع المزيد من استثمارات المشاريع 
الصغيــرة والمتوســطة للعمل فــي الصناعات 
المجمعــات  علــى  تعتمــد  التــي  التحويليــة 
وتنتــج  األساســية،  للصناعــات  الكبيــرة 
ســلعا نهائيــة أو شــبه نهائيــة عاليــة القيمــة، 
وتولــد أعــدادا كبيــرة مــن الوظائــف النوعية 

للمواطنين.
ويتــم تنظيــم الحدث بالشــراكة بيــن كل من 
ومقرهــا  الدوليــة  لاستشــارات  “بروآكــت” 
البحريــن، والمجموعــة المتحــدة الخليجيــة 
إلدارة االستثمارات واالستشارات الصناعية 

في الجبيل بالسعودية.

والبتروكيماويـــات والغـــاز  النفـــط  صناعـــات  توطيـــن  فـــرص  بحـــث 

انطــالق “بدفيــكس 2019” 24 أبــريـل

عبدالله الصبياني
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حقــق البنــك األهلــي المتحــد 192.9 مليون دوالر أرباًحا صافيًة – بعد اســتثناء حصص األقلية - لفترة الربع األول المنتهية في 
31 مــارس 2019، وتمثــل نمــوا قويــا بنســبة 10.4 % مقارنــة بالفتــرة المماثلة 2018 التي ســجلت 174.7 مليــون دوالر كما تمثل 
زيــادة قدرهــا 13.9 % عــن فتــرة الربــع األخيــر 2018 والتــي بلغــت أرباحهــا 169.3 مليــون دوالر، ليرتفــع على ضوء ذلــك العائد 

األساسي للسهم بنسبة 10.0 % إلى 2.2 سنت بالمقارنة مع 2.0 سنت للفترة نفسها من العام الماضي. 

التشــغيلي  الدخــل  إجمالــي  ارتفــع  كمــا 
بنســبة 6.6 % ليصــل إلــى 311.9 مليون 
العــام  مــن  األولــى  أشــهر  للثالثــة  دوالر 
مقابــل 292.6 مليــون دوالر للفتــرة ذاتها 
2018، مدفوعــا بنمــو قــدره 13.9 مليون 
دوالر ) 6.1 %( فــي صافــي دخــل البنــك 
243.3 مليــون دوالر  ليبلــغ  الفوائــد  مــن 
مقابل 229.3 مليون دوالر للفترة نفســها 
2018، وهــو نمــو تحقــق نتيجــة الزيــادة 
المحســوبة في حجم األعمــال التمويلية 
واالستثمارية من جهة وبفضل المنهجية 
الفائــدة  هوامــش  إدارة  فــي  الناجحــة 
والتحــوط األمثل لتقلبــات معدالتها، في 
التشــغيلي  الدخــل  صافــي  ارتفــع  حيــن 

بنســبة 6.8 % ليبلــغ 298.4 مليون دوالر 
مقارنــة  الجــاري  العــام  مــن  األول  للربــع 
بدخــل 279.4 مليــون دوالر للفتــرة ذاتها 

من العام السابق. 
ومــن ناحية أخــرى، أّدى التطبيق الفاعل 
لمبــادرات تعزيــز كفــاءة العمليات وإدارة 
بنــود التكاليــف علــى مســتوى مجموعــة 
البنــك األهلــي المتحــد مصحوبــا بارتفاع 
إيــرادات التشــغيل إلــى تحّســن إضافــي 
لنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 
25.6 % مقابــل 25.9 % للفتــرة المقارنة 

.2018
واســتمر البنــك محافظــا علــى مؤشــرات 
ممتــازة لجــودة أصولــه االئتمانيــة علــى 

الرغــم مــن التحديــات القائمة فــي البيئة 
نســبة  انخفضــت  حيــث  التشــغيلية، 
 %  1.8 لتبلــغ  المنتظمــة  غيــر  القــروض 
 1.9( االئتمانيــة  المحفظــة  إجمالــي  مــن 
مــع   )2018 ديســمبر   31 فــي  كمــا   %
اســتمرار توفيــر نســبة تغطيــة عالية من 
المخصصــات المحــددة المرصــودة تجاه 
 %  85.6 بلغــت  حيــث  األصــول  هــذه 
مقابــل 85.5 % فــي 31 ديســمبر 2018، 
في حين ارتفعت نسبة التغطية الشاملة 
المخصصــات  مــن  االئتمانيــة  للمحفظــة 
كمــا   %  222.7 إلــى  والمحــددة  العامــة 
فــي 31 مــارس 2019 مقابــل 214.7 % 
في 31 ديســمبر 2018، وذلك بمعزل عن 

الضمانــات العينية الكبيرة المتاحة للبنك 
قبال هذه التمويالت.

4.2 % نمو الموجودات 

اإلجماليــة  الموجــودات  وحققــت 

للمجموعــة نموا بنســبة 4.2 % لتصل 
إلــى 37.0 مليــار دوالر بالمقارنــة مــع 
ديســمبر   31 فــي  دوالر  مليــار   35.5
2018، ليســجل العائــد على متوســط 
فتــرة  عــن   %  2.3 معــدل  األصــول 
الربع األول من العام الجاري مســتقرا 
المقارنــة  للفتــرة  معدلــه  نفــس  عنــد 
مــن العــام الســابق، فــي حيــن بلغــت 
الحقــوق العائــدة إلــى حاملــي أســهم 
المجموعــة إجمالــي 3.7 مليــار دوالر 
بعــد اســتقطاع تخصيصــات األربــاح 
الموزعة للســادة المســاهمين والبالغة 
ليرتفــع   ،2018 دوالر  مليــون   399.8
متوســط حقــوق  علــى  العائــد  بذلــك 
المســاهمين إلــى 18.7 % عــن فتــرة 
الربــع األول مــن العــام مقابــل معــدل 

18.2 % لنفس الفترة 2018. 
وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
البنك األهلي المتحد، مشعل العثمان” 
حقــق البنك في الربــع األول من العام 

أداء ونموا قويا يعكس مجددا متانة 
وتوســع  للمجموعــة  المالــي  المركــز 
وتنــوع قاعدة أعمالها وكفاءة إدارتها 
اإلقليميــة،  إســتراتيجيتها  ونجــاح 
اإليجابــي  األداء  لعوائــد  كان  حيــث 
لشــبكتنا مــن مصارف تابعة وشــقيقة 
تنشــط فــي أســواق رئيســة بالمنطقة 
ولنجاحاتنــا فــي تعزيــز دورنــا كقنــاة 
وصل ودعم مصرفي مفضلة لمختلف 
التمويــالت  مــن  عمالئنــا  عمليــات 
والتدفقــات الماليــة البينيــة عبــر هذه 
األســواق فــي إطــار منضبــط وفعــال 
للرقابــة علــى المخاطــر والمصروفات 
تحقيــق  مواصلــة  فــي  األكبــر  الــدور 
مثــل هــذا النمــو القــوي فــي ربحيتنــا 
التشــغيلية والصافيــة مــع المحافظــة 
على أعلى المؤشرات لجودة األصول 
والظــروف  التحديــات  مــن  بالرغــم 

االقتصادية السائدة إقليميا”.

المنامة - األهلي المتحد

أرباح “األهلي المتحد” بالربع األول
2018 الــمــمــاثــلــة  ــفــتــرة  بــال ــة  ــارن ــق م  %  10.4 بــنــســبــة  ــا  ــوي ق ــوا  ــم ن تــمــثــل 

“المركزي” يتلف 171  مليون دينار
ــر ــيـ ــانـ ــص جـــــديـــــدة فـــــي ورقـــــــــة الـــخـــمـــســـة دنـ ــ ــائ ــ ــص ــ خ

أتلــف مصــرف البحريــن المركــزي أوراق نقديــة بقيمــة تناهــز 170.9 مليــون دينــار خــال 2018.
واســتمرت إدارة إصــدار النقــد بالمصــرف بعملية العد والفرز واإلتاف المباشــر لألوراق النقدية 
غيــر الصالحــة للتداول بواســطة آالت العد والفرز واإلتاف، إذ بلغــت كمية اإلتاف خال العام 

2018 نحو 170,907,487 مليون دينار لجميع اإلصدارات النقدية.

وفــي إطــار عمليات تحديــث األوراق النقدية 
البحرينيــة المســتمرة، أصــدرت اإلدارة خالل 
2018 ورقــة نقديــة محدثة من فئة الخمســة 
حديثــة  أمنيــة  خاصيــة  بإضافــة  دنانيــر 
الخاصيــة  مــن  بــدال   Truspin Live Spark
األمنيــة الســابقة “Hologram“؛ لمواكبــة آخــر 
التطــورات الجديــدة للخصائــص األمنيــة في 
طباعة األوراق النقدية، وتماشــيا مع األوراق 
النقديــة الحديثــة فئــة 20 دينــارا و10 دنانيــر 

التي تم إصدارها في 5 سبتمبر 2016.
األوراق  مــن  اإليداعــات  مجمــوع  وبلــغ 
النقديــة النقديــة والمســكوكات المعدنيــة من 

جانــب بنــوك التجزئــة العاملــة فــي البحريــن 
خــالل 2018 مبلــغ 1.595 مليــار دينــار، كمــا 
النقديــة  لــأوراق  الســحوبات  مجمــوع  بلــغ 
والمســكوكات المعدنيــة للفتــرة نفســها 1.61 

مليار دينار.
وبلغ النقد المتداول نحو 682.4 مليون دينار 
المســكوكات  تمثــل  حيــث  إذ   ،2018 بنهايــة 
المعدنيــة نحــو 21.5 مليــون دينــار، واألوراق 

النقدية نحو  660.9 مليون دينار.
وتشــكل األوراق النقديــة المحدثــة مــن فئــة 
5 و10 و20 دينــارا نحــو 82.6 % مــن حجــم 
التداول بواقع مبلغ وقدره 546 مليون دينار.

ويعمــل المصرف المركزي على تقليص حجم 
التــداوالت النقديــة فــي الســوق المحلية عبر 
دفع الشــركات والبنوك لتنبي حلول “الفنتك”، 
ونشــرها بيــن المســتهلكين فــي البحرين نحو 
هــدف تقليــص المعامــالت الورقيــة، وتعزيــز 

اإللكترونية، إذ بدأت بنوك ومؤسســات مالية 
وشــركات بإطــالق تطبيقاتهــا علــى الهواتــف 
الذكيــة وعلــى اإلنترنــت لســداد المشــتريات 
بطريقــة إلكترونية عبر أجهــزة الهاتف النقال 

إلى جانب تحويل األموال إلكترونًيا.

المنامة - الصناعة والتجارة

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة 
التنفيــذي  والمديــر  برئيــس  الزيانــي،  زايــد 
للغرفــة التجارية العربيــة األميركية الوطنية 
المســاعد  الوكيــل  بحضــور  حمــود،  ديفيــد 
للتجارة الخارجية إيمان الدوسري؛ في إطار 
الزيارة التي يقوم بها للبحرين للمشاركة في 
منتــدى رواد األعمال 2019 الذي اســتضافته 
المملكــة خــالل الفتــرة مــن 15 إلــى 18 أبريل 
2019. وتــم خــالل االجتمــاع بحــث عدد من 
بيــن  المشــتركة  االقتصاديــة  الموضوعــات 
المتحــدة  األميركيــة  والواليــات  البحريــن 
وســبل تعزيــز وتفعيــل دور القطــاع الخــاص 
االســتفادة  وزيــادة حجــم  البلديــن  كال  فــي 
مــن خبــرات كل طــرف لآلخــر وزيــادة حجــم 

المبادالت التجارية. 
واإلمكانــات  الفــرص  اســتعراض  تــم  كمــا 
البحريــن  فــي  المتوافــرة  االســتثمارية 
واإلجــراءات الميســرة والتســهيالت الكثيرة 
التــي تقدمهــا حكومــة البحرين للمســتثمرين 
مــن مختلف أنحاء العالــم، واألجواء المميزة 
التي تنعم بها البحرين والتي تجعلها الوجهة 
المفضلة لالســتثمارات العالميــة في مختلف 
المجاالت، وسبل استفادة القطاع الخاص من 
اتفاقيــة التجارة الحرة مع الواليات المتحدة 
األميركيــة. من جهته، عبر حمود عن إعجابه 
بالخطوات المتقدمــة التي تنتهجها البحرين 
االقتصــادي  بالقطــاع  االرتقــاء  ســبيل  فــي 
واجتذاب الرساميل الضخمة لالستثمار فيها 

من خالل مشروعات اقتصادية متميزة.

تفعيل دور “الخاص” بين البحرين وأميركا

192.9
دوالر مليــــــــــــــون 

مشعل العثمان

علي الفردان

يســتضيف قصــر الملــكات فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربية الســعودية معرض »عــرش 2« التجاري، خال الفترة مــن 3 إلى 6 رمضان المقبل بمشــاركة 
سعودية وخليجية واسعة.

ويشــارك فــي المعــرض الذي مــن المتوقــع أن يزوره 
20 ألــف زائــر وتنظمــه مؤسســة “األوركيــد” لتنظيــم 
المعــارض والمؤتمــرات الدوليــة ومقرها جــدة، 138 
شــركة عارضــة، علــى مســاحة إجماليــة تقــدر بنحــو 

816 متر مربع.
ويشــتمل المعــرض علــى العديــد مــن المعروضــات، 
بما فيها مشــاركة األســر المنتجة، فيما سيضم أيًضا 

مشاركة واسعة للمطاعم.
كمــا يحتــوي المعــرض على محــالت األكسســوارات 
مــن  عــدد  بجانــب  التجمــل،  ومحــالت  واألزيــاء، 

المقاهي والمحالت التجارية المرخصة.
وتتمثــل رؤية المعــرض في تقديم جو خاص داخل 
أروقــة المعــرض، بجــودة وتميــز ال ينســى، وتصميم 
وأناقــة علــى الطــراز الفيكتــوري الكالســيكي، فيمــا 
تتميــز الرســالة في طــرح الفكرة وتغيــر نمط تنظيم 

المعارض بشكل احترافي وجديد كلًيا.

نخبة مميزة من كبار المصممين 

وســيكون التســوق ممتًعــا مــع وجــود نخبــة مميــزة 
فيمــا  والعالمييــن،  المحلييــن  المصمميــن  كبــار  مــن 

والتواصــل  باالســترخاء  الحضــور  سيســتمتع 
االجتماعي في أحد مقاهي قصر الملكات.

الخفيفــة  الوجبــات  فتقــدم  الطعــام  عربــات  أمــا 
الرمضانيــة، في ظل أجواء خارجية ممتعة وفريدة 

من نوعها.
يذكر أن المعرض يســتهدف جميع شــرائح المجتمع 
من النســاء والرجال، والجمعيات الخيرية النســائية 
واإلعالمييــن.  والمشــاهير  الشــخصيات  وكبــار 
علــى  التواصــل  الرجــاء  المعــرض  فــي  للمشــاركة 

األرقام التالية: 0555439644 أو 0550985533.

مشاركة 138 شركة في “عرش 2” بجدة

جدة - األوركيد

ينطلق 3 رمضان المقبل على مساحة 816 متًرا مربًعا

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يوم أمــس الخميس عند مســتوى 1.446.18 بارتفاع وقــدره 1.45 نقطة مقارنة بإقفاله يــوم األربعاء، في 
حين أقفل مؤشر البحرين اإلسامي عند مستوى 817.85 بانخفاض وقدره 5.07 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون 9.64 مليــون ســهم، 
بقيمــة إجماليــة قدرهــا 3.02 مليــون دينار، 
إذ  صفقــة،   93 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم 
ركــز المســتثمرون تعامالتهــم علــى أســهم 
قطــاع البنــوك التجاريــة التــي بلغــت قيمــة 
أي  دينــار  مليــون   2.46 المتداولــة  أســهمه 
مــا نســبته 81.52 % مــن القيمــة اإلجمالية 
للتداول وبكمية قدرها 8.44 مليون ســهم، 

تــم تنفيذهــا مــن خــالل 52 صفقــة. وجــاء 
البنــك األهلــي المتحد فــي المركز األول، إذ 
بلغت قيمة أســهمه المتداولــة 2.41 مليون 
دينــار أي مــا نســبته 79.86 % مــن إجمالي 
قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة  األســهم  قيمــة 
7.64 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا من خالل 
41 صفقــة. أمــا المركــز الثانــي فــكان لبنــك 
ألــف   320.45 قدرهــا  بقيمــة  انفســتكورب 

دينــار أي مــا نســبته 10.61 % مــن إجمالي 
قيمة األســهم المتداولــة وبكمية قدرها 85 
ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل صفقــة 
واحــدة. ثــم جــاءت “إي بــي إم تيرمينالــز” 
البحريــن بقيمــة قدرهــا 69.39 ألــف دينــار 
أي مــا نســبته 2.30 % مــن إجمالــي قيمــة 
األســهم المتداولــة وبكميــة قدرهــا 77.53 
ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 5 صفقات.

استحوذ “إنفستكورب” على مبنى “ليونر 
ســتيرن”، عقــار متعــدد المســتأجرين في 
مدينــة فرانكفورت األلمانيــة، وهي ثالث 
صفقاته االســتثمارية العقارية في ألمانيا 
الماضيــة.  شــهًرا  عشــرة  اإلثنــي  خــالل 
ويقع “ليونر ســتيرن” في منطقة نيديراد 
ويبعــد 9 دقائــق عــن محطــة فرانكفورت 
المركزيــة. وتعــد فرانكفورت مركــًزا مالًيا 
ضخًمــا فــي أوروبا وتحتضــن العديد من 

المقرات الرئيسة لشركات رائدة. 
وُتعتبــر منطقــة نيديــراد وجهــًة مفضلــة 

للعمليــات المســاندة التابعــة للمؤسســات 
والشــركات الماليــة التي تباشــر أنشــطتها 
انطالًقا من مدينــة فرانكفورت األلمانية، 
كما أنها تتيح للشــركات فرصة اســتئجار 

مساحة مكتبية بخصومات كبير.
ويضــم المبنــى العصــري مســاحًة مكتبيًة 
إلــى  28114 قدًمــا مربعــة، إضافــة  تبلــغ 
المحلييــن  المســتأجرين  مــن  مجموعــة 
هيئــة  علــى  تصميمــه  وتــم  والدولييــن، 
نجمــة وينقســم إلــى 4 أجــزاء بواقــع 11 

طابًقا.

“إنفستكورب” يستحوذ على مبنى “ليونر ستيرن”تداول 9.64 مليون سهم بـ 3 ماليين دينار
المنامة - إنفستكوربالمنامة - بورصة البحرين

باباك سلطاني
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16/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-52972( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة سميرة سعد عبدهللا العجيل بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة/ زينب علي ابراهيم محمد احمد 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

24456-5
االسم التجاري

ستيت لتلميع السيارات
نوع النشاط: غسيل وتلميع السيارات، تجارة/ بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها
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تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

تق���ي مرهون س���لمان جمع���ة علوي باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة قصر ريتاج 

للمعجنات ش ش و لمالكها س���يد تقي مرهون س���لمان، المس���جلة كش���ركة الشخص 

الواح���د بموج���ب القي���د رق���م 83912، طالب���ا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة 

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

 اعالن لسنة 2019
شركة قصر ريتاج للمعجنات ش ش و 

لمالكها سيد تقي مرهون سلمان

القيد: 83912 

 تاريخ: 16/4/2019

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الدلقان للنظارات ذ.ذ.م

القيد: 1-113983 

 تاريخ: 18/4/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصحاب ش���ركة الدلقان للنظ���ارات ذ.ذ.م المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 113983-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة الدلقان 

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

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيدة ليلى احمد خليل المريخي المالكة لمؤسسة عشر 
نج���وم لم���واد البن���اء  والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 25359 طالبة 
تحويل الفرع رقم 6 للمؤسسة الفردية إلى فرع  لشركة االلفية لمواد 
البناء ذ.م.م ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة لمس���جلة بموجب القيد 

رقم 68611 المملوكة لكل من:
1. ليلي احمد خليل الريخي

NAMBANATH PUTHIYA PURAYIL ABDULKADER .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 25359 

 تاريخ: 15/4/2019
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد ايوب محمد ياس���ين محمد يونس محمد انصاري 
المال���ك لمؤسس���ة بلو أوك للمقاوالت  والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
99910 طالب���ا تحوي���ل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 1000 دين���ار بحرين���ي، لتصب���ح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ايوب محمد ياسين محمد يونس محمد انصاري.

SANTHI BHUSHAN KARRE .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 99910 

 تاريخ: 18/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-47550( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري

17/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-51587( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تق���دم إلينا محم���د علي احمد جمعة بطل���ب تحويل المحل التج���اري التالي: الى 
شهربان السيد صالح كاظم صالح  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إل���ى اإلدارة المذكورة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر اإلع���ان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم إلين���ا ورثة الس���يد حمد عيس���ى خليف���ة الكعب���ي تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى الس���يد/ عبدهللا عيس���ى خليفة س���عيد الكعبي  فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
2-84466
3-84466
4-84466
6-84466
7-84466
8-84466

رقم القيد
90326-3
90326-5
90326-6
90326-7

االسم التجاري

الوديعة لالكترونيات ومستلزمات الهواتف
نور الوديعة لتخليص المعامات
نور الوديعة لتركيب وسائل الري

الوديعة لبيع رسم اوعلي اساس العقد
الوديعة لألنشطة المتكاملة لدعم المرافق

نور الوديعة للمقاوالت

االسم التجاري

رولنس لتلميع السيارات
اطلس الخليج الدوات البناء
خدمات االلتزام الكهربائية

مطعم رولنس

17/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017 - 81461( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد حسين حبيب الجبوري
االسم التجاري الحالي: الربيع للمياه العذبة

االسم التجاري الجديد: الربيع لتوصيل الطعام

قيد رقم: 32202-1
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خادم الحرمين يؤكد 
متانة العالقات مع مصر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية 
لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة 
العالقات التاريخية التي تجمع بين البلدين 

والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة 
على تعزيز أطر التعاون االستراتيجي بين 
البلدين على مختلف األصعدة، ومواصلة 
مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف 
مع مصر إزاء القضايا اإلقليمية والدولية 

المختلفة. جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
المصري أمس الخميس، وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعيد، 

و وزير الدولة لشؤون الدول األفريقية 
األستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

عبدالمهدي يشدد على ضرورة التقدم في العالقات مع مجلس التعاون

العراق: سنتعاون أمنيا واستخباراتيا مع السعودية

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أمس الخميس، في حديث مع قناة “العربية” إنه سيكون هناك قريبًا تعاون أمني واستخباراتي بين الرياض وبغداد. وأكد الحكيم 
أنه سيتم العمل بشكل سريع على مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، مضيفًا أنها أصبحت بمثابة تعهدات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

كــمــا كــشــف الحكيم أنـــه تـــم، خـــالل زيـــارة 
مناقشة  لــلــريــاض،  الرفيع  الــعــراقــي  الــوفــد 
ــول،  ــدخــ ــ ــوع تـــأشـــيـــرات ســـمـــات ال ــوضــ مــ
والــــجــــوازات بــأنــواعــهــا خـــالل مــحــادثــات 

الجانبين السعودي والعراقي.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء  ــ ــن جــهــتــه، ق مـ
في  الغضبان  ثــامــر  النفط  وزيـــر  الــعــراقــي 
مقابلة مع قناة “العربية” إن توقيع اتفاقية 
الضريبي  االزدواج  ومنع  االستثمار  حماية 
بين السعودية والعراق من شأنها أن تضمن 
وحمايته  ــراءات  ــ اإلجــ ســهــولــة  للمستثمر 

وإعفائه من الضريبة.
كــمــا كــشــف الــغــضــبــان مــن جــهــة ثــانــيــة عن 
وجود نية مشتركة بين البلدين للعمل في 
والبتروكيماويات،  والنفط  الطاقة  مجال 
إنـــشـــاء مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة منها  بـــهـــدف 

استكشاف النفط والغاز.
“هناك  إن  الغضبان  قــال  آخـــر،  ســيــاق  فــي 
السعودية  مساندة  بعد  المعارضين  بعض 

هو  للعراق  األســاســي  المسار  لكن  للعراق، 
بعيدا  الــجــوار  دول  مع  اقتصاديا  التعاون 

عن النوايا والعواطف”.
السعودي،  الخارجية  وزيــر  وصــف  بــدوره، 
ــعــســاف، فــي حــديــث مــع قناة  إبــراهــيــم ال
ــعــاء بـــ”الــتــاريــخــي في  “الــعــربــيــة” يــوم االرب
مؤكدا  والــعــراق”،  السعودية  بين  العالقات 
أنـــه بــاإلضــافــة إلـــى تــوقــيــع عـــدد كبير من 
ــور  ــرى بــحــث جــمــيــع األمــ االتـــفـــاقـــيـــات جــ
التنمية  فــي  المشترك  بالتعاون  المتعلقة 
واالستثمار والسياسية، وغيرها من أوجه 

التعاون.
السعودي،  الخارجية  وزيـــر  قــال  وأوضـــح 
ــاف، إنــــه تــمــت مــنــاقــشــة  ــسـ ــعـ ــم الـ ــيـ ــراهـ إبـ
في  الثنائية  القضايا  جميع  واســتــعــراض 
الجوانب السياسية واإلقليمية والعسكرية 
في االجتماع التشاوري السياسي العسكري 

واألمني، واصفا إياه بـ”االجتماع الناجح”.
العراق  وزراء  رئيس  أكــد  آخــر،  جانب  من 

ــادل عــبــدالــمــهــدي، أمـــس الــخــمــيــس، أن  عــ
للعراق،  مهم  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
مشددًا على أن عالقة بغداد به “ينبغي أن 

تتقدم”.
واســتــقــبــل عــبــد الــمــهــدي، فــي مــقــر إقامته 
ــلــريــاض فـــي قــصــر الملك  ــالل زيـــارتـــه ل خـ
التعاون  مجلس  منظمة  عام  أمين  سعود، 

لدول الخليج عبداللطيف الزياني.
بحث  عبدالمهدي،  لمكتب  بيان  وبحسب 
العراق  بين  الــعــالقــات  تطوير  الــمــســؤوالن 
ذات  والــقــضــايــا  ــعــاون  ــت ال مــجــلــس  ودول 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك وتــعــزيــز فـــرص األمــن 

واالستقرار والتعاون االقتصادي.
ونــقــل الــبــيــان عــن عــبــد الــمــهــدي قــولــه إن 
بالنسبة  مهم  الخليجي  التعاون  “مجلس 
للعراق، وأن التعاون والعالقات االقتصادية 
أن  مؤكدًا  األفضل”،  نحو  تتقدم  أن  يجب 
بيئته  ضمن  العمل  على  حــريــص  ــعــراق  “ال
ــامــــة عــالقــات  ــة وإقــ ــيـ ــالمـ ــيــة واإلسـ ــعــرب ال

أن  متوازنة تخدم مصالح شعوبنا، ويهمنا 
ولدينا  ومــزدهــرا  مستقرا  محيطنا  يــكــون 
الكثير من المشتركات التي تجمعنا وننطلق 
منها لبناء الثقة وتجاوز الخالفات وإيجاد 

مناخات جيدة للتعاون”.
“تـــوفـــر اإلرادة  الــزيــانــي  أكـــد  مـــن جــهــتــه، 
المجلس  لدول  الجادة  والرغبة  السياسية 
مشترك  عمل  وتحقيق  العراق  مع  للتعاون 
متميزة  عالقات  لبناء  والسعي  ومتكامل، 
مع العراق”، مضيفًا: “أطمئنكم أن إخوانكم 
لمد  ــام  ت اســتــعــداد  على  الــتــعــاون  بمجلس 
ولدينا  ودعمه  العراق  مع  التعاون  جسور 
األمــن  تعزيز  على  العمل  فــي  كبيرة  رغبة 
وهناك  االقتصادي،  والتعاون  واالستقرار 
ولتوجهات  العراق  الستقرار  لدينا  ارتياح 
للتحديات  ومواجهتها  العراقية  الحكومة 

بمسؤولية وحكمة وتعاون”.

دبي ـ العربة نت:

الرياض ـ واس

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

أنقرة ـ وكاالتالخرطوم ـ رويترزواشنطن ـ وكاالت

أعلن وزير العدل األميركي بيل بار أمس الخميس، أن تقرير مولر عن التدخل الروســي 
فــي انتخابــات الرئاســة 2016 أظهــر أن الرئيــس دونالــد ترامــب وحملتــه االنتخابيــة لــم 

يتعاونوا مع الروس.

الخاص يقول  المحقق  “تقرير  أن  وأضــاف 
حملة  أعــضــاء  أن  يثبت  ــم  ل تحقيقه  إن 
الحكومة  مــع  نــســقــوا  أو  تـــآمـــروا  ــرامــب  ت

الروسية في تدخالتها في االنتخابات”.
كما أظهر التقرير أن البيت األبيض تعاون 
روبـــرت  الــخــاص  المحقق  مــع  تـــام  بشكل 
بأية  لــم يقم  تــرامــب  الــرئــيــس  مــولــر، وأن 

خطوة إلفشال التحقيق.
“توجد  مــولــر  تقرير  نشر  قبل  بــار  وصـــرح 

التي تظهر  األدلــة  مجموعة كبيرة من 
والغضب  باإلحباط  شعر  الرئيس  أن 
العتقاده الصادق بأن التحقيق يقوض 

رئاسته وأن معارضيه السياسيين 
تسريبات  وأن  وراءه، 

غير قانونية غذته”.

ــع ذلـــك فــقــد تـــعـــاون البيت  ــاف “ومــ ــ وأضـ
المحقق  تحقيق  مــع  تــام  بشكل  األبــيــض 
الخاص، ووفر حرية االطــالع على وثائق 
ــه كــبــار  ــ الــحــمــلــة والــبــيــت األبـــيـــض، ووجـ
المساعدين إلى اإلدالء بشهاداتهم بحرية”.

الرئيس  يقم  لم  ذاتــه  الوقت  “وفــي  وتابع 
المحقق  بــأيــة خــطــوة حــالــت دون اطـــالع 
إلكمال  شهود  أو  وثائق  أيــة  على  الخاص 
صالحيات  أيــة  يستخدم  ــم  ول تحقيقه، 

يمتلكها” للقيام بذلك.
وأكد أن محامي ترامب اطلعوا 
ــقــحــة مــن  ــمــن عـــلـــى الــنــســخــة ال
التقرير في وقت سابق من هذا 
أمس  نشره  قبل  األسبوع 

الخميس.

احتشــد عشــرات اآلالف مــن الســودانيين، امــس الخميــس، أمــام مقــر وزارة الدفــاع في 
الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري االنتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

“رويـــتـــرز”،  بــحــســب  ــمــتــظــاهــرون،  ال وردد 
و  الشعب”  خيار  والثورة  “الحرية  هتافات 
واكتظت  مدنية”.  سلطة  مدنية...  ”سلطة 
االحتجاج،  موقع  إلــى  المؤدية  الطرق  كل 
فيما تجمعت حشود المتظاهرين أمام المقر 
الواقع وسط الخرطوم. والتجمع هو األكبر 

منذ إزاحة عمر البشير قبل أسبوع وتسلم 
المجلس العسكري للسلطة إذ احتشد مئات 
بحلول  العاصمة  اآلالف في شوارع وسط 
قد  ومسيرات  تظاهرات  وكــانــت  المساء. 
استجابًة  الــخــرطــوم،  فــي  أمـــس  انطلقت 

لدعوات “تجمع المهنيين السودانيين”.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيب أردوغــان، أمس الخميــس، إن حزب العدالــة والتنمية 
الــذي يرأســه ســيقاتل حتــى يقــول المجلــس األعلــى لالنتخابــات كلمتــه األخيــرة بشــأن 

انتخابات المجالس البلدية التي أجريت يوم 31 مارس.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من 
تولي مرشح المعارضة منصب رئيس بلدية 
اسطنبول. فبعد 17 يومًا من االعتراضات 
وإعادة الفرز تولى أكرم إمام أوغلو منصبه 
يــوم األربــعــاء، رغــم عــدم الــبــت فــي طلب 
قدمه حزب العدالة والتنمية إللغاء نتيجة 

االنتخابات في اسطنبول وإعادتها.
أن تستغل  تركيا  إن على  أردوغـــان  وقــال 
المقبلة  ــعــة والــنــصــف  ــوام األرب جــيــدًا األعــ
لحين موعد االنتخابات المقررة وأن تحل 

المشكالت االقتصادية واألمنية.
وســلــمــت الــهــيــئــة االنــتــخــابــيــة الــعــلــيــا إمــام 
ــى الـــرغـــم من  ــقــة الـــفـــوز عــل ــي أوغـــلـــو وث

“حــزب  الثالثاء  بــه  تقدم  ــذي  ال الطعن 
يترأسه  الذي  والتنمية”،  العدالة 

ــًا بـــإجـــراء  ــب أردوغــــــــان، مــطــال

التي  االنتخابات  أن  معتبرًا  اقتراع جديد، 
“مخالفات”.  شهدت  مــارس   31 في  جــرت 
رغم  الرسمي  التفويض  أغلو  إمــام  وُمنح 
في  لالنتخابات  األعلى  المجلس  بت  عدم 
طلب حزب العدالة والتنمية. وتسلم ورقة 
التفويض  رسميًا  تمنحه  مذهب  إطــار  في 
ليصبح رئيسا للبلدية في مراسم بمحكمة 
األنصار.  من  حشد  أحاطها  اسطنبول  في 
له داخــل مبنى  إمــام أوغلو في كلمة  قــال 
بلدية اسطنبول التي وصلها الستالم مهامه 
رسميًا بعد تسلمه وثيقة رئاسة 
االنتخابات  لجنة  من  البلدية 
بـــالـــمـــديـــنـــة: “تــســلــمــت 
بلدية  رئــاســة  وثيقة 
الــمــديــنــة بــاســم 16 

مليون شخص”.

رفض مستميت لهزيمة إسطنبولحشود كبيرة تطوق وزارة الدفاع السودانيةترامب بريء من تدخل روسيا
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جاكرتا ـ رويترز

بلوشستان ـ أ ف ب

أعلن الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو، أمس الخميس، فوزه في انتخابات الرئاسة، 
وقال إن النتائج غير الرسمية أظهرت حصوله على 54 بالمئة من التصويت الشعبي 
معروف  رفقة  االنتخابات  ويــدودو  وخــاض  األربــعــاء.  أجريت  التي  االنتخابات  في 
أمين، الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في مواجهة منافسه الجنرال المتقاعد برابو 
وسوبيانتو، الذي حصل على 45 بالمئة من األصــوات، وفق “فرز سريع” غير رسمي 
لعينة من األصــوات أجرته مؤسسات استطالع خاصة. وقال ويــدودو خالل مؤتمر 
 12 صحفي في جنوب جاكرتا: “ال بد أن ننتظر لحين إعالن النتيجة الرسمية. لكن 
مؤسسة استطالع قدمت نتائج واضحة... ونحن ننقل عنها أن قائمة جوكو-معروف 

حصلت على 54.5 بالمئة من األصوات، بينما حصل برابوو على 45.5 بالمئة”.

قتل مسلحون 14 شخصا على األقل بعد إجبارهم على النزول من حافالت في إقليم 
الخميس. وقال  أمس  أعلن مسؤولون  باكستان، حسبما  المضطرب في  بلوشستان 
مدير عام وزارة الداخلية في حكومة اإلقليم، حيدر علي، لوكالة فرانس برس، إن 
المهاجمين كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة. وأضاف أنهم “قاموا بإيقاف 
حافالت على طريق ماكران الساحلي السريع وقتلوا بالرصاص 14 شخصا”. وأردف 
قائال إن المسافرين الذين قتلوا “كانوا يحملون هويات ليست صادرة في بلوشستان”، 
السواحل.  والثاني في خفر  البحرية  القتلى ضابطين أحدهما في  بين  أن  موضحا 
الحوادث  بلوشستان، مير ضياء النغوف، أن “مثل هذه  الداخلية في  وصرح وزير 

غير مقبولة ولن نتسامح مع اإلرهابيين الذي ارتكبوا هذا االعتداء الرهيب”.

الرئيس اإلندونيسي يعلن فوزه في االنتخابات

مسلحون يقتلون 14 شخصا في بلوشستان

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

ليبيا،  إلــى  المتحدة  األمــم  مبعوث  اعتبر 
غسان سالمة، أمس الخميس، أن الموقف 
بدء  مــن  أسبوعين  بعد  حاليًا  العسكري 
بقيادة  الــلــيــبــي  الــوطــنــي  الــجــيــش  حملة 
خليفة حفتر لتحرير على العاصمة، وصل 
إلى “مأزق”، محذرًا من “اشتعال” الوضع.

ــة مـــع وكــالــة  ــل وقـــــال ســـالمـــة فـــي مــقــاب
األولــى  النجاحات  “بعد  بـــرس”:  “فــرانــس 
أسبوعين،  قبل  الليبي  الوطني  للجيش 
نالحظ اليوم جمودًا عسكريًا”. كما اعتبر 
ــيــة حــول  ســالمــة أن االنــقــســامــات الــدول
حملته  شــن  على  حفتر  “شــجــعــت”  ليبيا 
“االنقسامات  أن هذه  العسكرية، موضحًا 

الدولية كانت قائمة قبل الهجوم”.
ــوطــنــي الــلــيــبــي، أمــس  أعــلــن الــجــيــش ال
لهجوم مسلح في  تعرضه  الخميس، عن 

قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البالد.
ــر مــنــطــقــة ســبــهــا الــعــســكــريــة إن  ــال آمــ قــ
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي صـــدَّ هــجــومــًا 

تمنهنت  قــاعــدة  على  تشادية  لعصابات 
المسلحين  مـــطـــاردة  ويـــجـــري  ــجــويــة،  ال
قــرب  “تمنهنت”  قــاعــدة  هــاجــمــوا  الــذيــن 
الوطني  الجيش  “غــدوة”. وسيطر  مزارع 
قاعدة  على  حفتر  المشير  بقيادة  الليبي 
تمنهنت الجوية ومطارها المدني، وبذلك 

يسيطر على أغلب مناطق الجنوب الليبي 
العالمية،  الصحة  بالكامل. وقالت منظمة 
لقوا  أشخاص   205 حوالي  إن  الخميس، 
 913 18 مدنيًا، وأصيب  بينهم  مصرعهم 
آخرون خالل القتال الدائر منذ أسبوعين 

قرب العاصمة الليبية طرابلس.

كبار  مــن  ثــالثــة  ممتلكات  تركيا  جــمــدت 
قادة المتمردين الحوثيين في اليمن وفقا 
ــي، حسب  ــدول ال ــقــرارات مجلس األمـــن  ل
الجريدة  فــي  الخميس  أمــس  نشر  قـــرار 

الرسمية.
وتفيد هذه الوثيقة أن كل موجودات عبد 
الخالق الحوثي وعبد هللا يحيى الحكيم 
حتى  تجميدها  تم  الحوثي  الملك  وعبد 

26 فبراير 2020.
الجريدة  في  نشرت  التي  الوثيقة  وتفيد 
رجب  التركي  الرئيس  ووقعها  الرسمية 
طيب أردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشيًا 
مع عدد من قرارات مجلس األمن الدولي.

وكـــانـــت أنـــقـــرة جـــمـــدت فـــي الــســنــوات 
األخــيــرة مــوجــودات عــدد من األشخاص 
نشر  الــذي  الجديد  القرار  في  المدرجين 

أمس الخميس.
ويــقــاتــل االنــقــالبــيــون الــحــوثــيــون الــذيــن 
يــحــتــلــون الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، مــنــذ أربـــع 

ــوات الـــمـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة  ــقــ ــ ســـنـــوات ال
الــذي  التحالف  مــن  المدعومة  الشرعية 

تقوده السعودية في اليمن.
الــذي سبب أسوأ  اليمن  النزاع في  ودفــع 
حسب  حاليا  العالم  فــي  إنسانية  كــارثــة 
إلى  األشخاص  بماليين  المتحدة،  األمــم 

حافة المجاعة.

وتصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم 
نفذته ميليشيات الحوثي الموالية إليران، 
العود  منطقة  ــان  ووديـ قــرى  على  أمــس، 
اليمن.  وســـط  إب  لمحافظة  الــمــحــاذيــة 
نيوز عربية” في  وأفــادت مصادر “سكاي 
اليمن، أن المنطقة شهدت معارك استمرت 

حتى ما بعد ساعات الفجر.

غسان سالمة

عبد الملك الحوثي

منظمة الصحة: أكثر من 200 قتيل في معارك طرابلس ــي ــوث ــح ــك ال ــل ــم ــدال ــب ــم الـــتـــمـــرد ع ــيـ ــهــم زعـ ــن ــي ب
سالمة: الوضع في ليبيا وصل لـ “ مأزق” تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483
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ال يمتلــك نظــام الماللــي اإليرانــي مشــروعًا ســوى تلــك الخطــط التوســعية التــي ينفذهــا 
الحرس الثوري انطالقًا من أسس طائفية ومذهبية تسببت في حالة عارمة من الفوضى 

واالضطرابات في منطقة الشرق األوسط.
وإدراكا مــن القــوى الكبــرى للحقيقــة القائلــة إن الحــرس الثــوري الــذراع العســكري لنظــام 
الماللــي، وليــس الجيــش اإليراني، فقــد أحجمت هذه القوى لســنوات طويلة عن التصدي 
للتهديدات الناجمة عن السلوكيات المتهورة التي تقوم بها ميلشيات الحرس في مناطق 
عــدة، لكــن إدارة الرئيــس ترامــب اتخــذت خطوة في غايــة الحزم والصرامــة حين قررت 

إدراج الحرس الثوري اإليراني رسميًا على قوائم اإلرهاب األميركية.
هــذه الخطــوة بالغــة التأثير ومن يتشــكك في ذلــك عليه أن يعود إلــى ردود أفعال النظام 
اإليراني ووكالئه اإلقليميين ليدرك حجم تأثير القرار األميركي، الذي ينطوي على تبعات 
وتداعيــات عــدة، أولهــا أن يبعــث برســالة واضحــة لنظــام الماللــي بشــأن جديــة الواليات 
المتحدة في القضاء على التهديدات الناجمة عن المخطط الطائفي اإلقليمي، وأن اإلدارة 
األميركيــة الحاليــة ال تخشــى تهديــدات هذا النظــام وال تصريحات قــادة الحرس الثوري، 
الذين باتوا يخضعون لقوانين اإلرهاب وال يســتطيعون التحرك بالســهولة التي كان األمر 

عليها قبل صدور هذا القرار.
هنــاك بعــض التحليــالت تقــول إن قــادة الحرس الثوري ليســوا مــن زوار الواليــات المتحدة 
ولــم تعــرف عنهم زيارة عواصم الغرب كي يشــعروا بالقلق إزاء هــذا التصنيف، وهذا الكالم 
يتعامــل مــع ظاهــر القــرار ويتناوله بشــكل قشــري بعيــد عن فحــواه وجوهــره، خصوصًا أنه 
يتعامل مع منظمة أغلب أنشطتها تتسم بالسرية، وبالتالي فالمسألة أبعد وأعمق من الظاهر 
بمراحــل، فالقــرار يعنــي بالتبعيــة حظر التعامل بين أية شــركة أو كيــان أو مصرف مع رموز 
الحرس الثوري اإليراني، ما يعني تلقائيًا تجفيف منابع التمويل المصرفية، وتوجيه رسالة 
إنذار واضحة لكل طرف يتعامل مع الحرس الثوري أو وكالئه والميلشيات الموالية له في 
العــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا من الــدول، فاالرتباطــات التنظيميــة القائمة بيــن الحرس 
وهــذه الميلشــيات تحــول دون تــورط أي مــن الكيانات في توريد أي شــيء، بمــا قد يضعها 

مباشرة تحت طائلة القانون األميركي النتهاك الحظر المفروض على منظمات اإلرهاب.

هناك هدف أميركي آخر يتمثل في فضح ممارسات الحرس الثوري ومدى  «
ارتباطه باإلرهاب، بما يؤدي إلى فصح مزاعم نظام الماللي الذي ال يكف 
عن الحديث عن األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب، بما يؤدي بالتبعية 

إلى إحكام طوق العزلة الدولية حول النظام، الذي يحاول خداع العالم 
والتظاهر بأنه ضحية لما يصفه بالسياسات العدائية األميركية. “إيالف”.

الحرس الثوري وخنق نظام الماللي )1(

إلى متى؟!
انتشــر فيديــو مؤخرًا خالل وســائل التواصــل االجتماعي، حيث تم تصويــر مواطن وهو يقوم 
بتصريــف ميــاه األمطــار التي هطلت على البالد بغزارة قبل أيام، والغريب في محتوى الفيديو 
أن المواطــن بــادر وتطــّوع بشــكل تلقائي للقيام بهذا العمل الجّبار في أحد الشــوارع الرئيســّية 
وليس في منزله! وبصراحة شديدة أرى أن مثل هذا العمل الذي قام به هذا المواطن ال ينبغي 
أبــدًا أن يمــر مــرور الكــرام، فهــذا الرجل يســتحق كل تكريــم وتقدير من الجهات المســؤولة في 

الدولة.
يتعّين علينا في بعض األحيان أن نتوقف قليالً أمام المبادرات غير المألوفة واألعمال الشجاعة 
غيــر المتوقعــة التــي يقــوم بها اآلخرون دون انتظار مقابل، وفي اعتقادي الشــخصي ما قام به 
هــذا الرجــل كان بدافــع حبه وإخالصه الكبيــر لهذه األرض الطيبة، وأنا علــى يقين بأن الجهات 

المسؤولة في الدولة لن تتردد أبدًا في تقدير جهود هذا الرجل، فهذا عشمنا في مسؤولينا.
وربمــا يتعّيــن علينــا التذكيــر هنــا بالتوجيهــات التي طالما رددهــا صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه دائمًا وأبدًا، وتأكيده المســتمر على أهميــة االهتمام بالعنصر 
البشــري حيــث شــّدد ســموه، وفي أكثــر من مناســبة على ضــرورة تقديم كل الدعم والمســاندة 
الممكنة للمواطن الذي تنظر إليه القيادة باعتباره أساس التنمية المستدامة والثروة الحقيقية 

لهذا الوطن.
إن تكريــم هــذا الرجــل أو غيــره من األشــخاص إنما هو برأيي واجب وطنــي غاية في األهمية، 

ويجب أن يكون مثل هذا النوع من التكريم جزءًا من ثقافتنا، ولنعمل كي نجعل منه أنموذجًا 
ومثــاالً يحتــذى بــه وليكــن عبــرة لألجيــال القادمة، ولســت هنا بصــدد الخوض فــي أهمية ترك 
نمــاذج وأمثلــة ألجيالنــا القادمــة، فهــي بكل تأكيد بحاجــة لذلك، ومن جانب آخــر، وحول نفس 
الموضــوع، تلقى العديد من الناس عشــرات مــن مقاطع الفيديو التي تم تداولها حول األمطار، 
حيــث كشــفت هــذه المقاطــع الكثيــر من المآســي والمعاناة التي عايشــها الكثير مــن المواطنين 
الذيــن تضــرروا ضــررًا فادحــًا وكبيــرًا جــراء الخســائر الكبيــرة التــي تعرضــت لهــا ممتلكاتهــم 

الشخصية ومنازلهم.
لســت أدري فــي حقيقــة األمــر، كيــف ســتتعامل الجهــات المســؤولة مــع هــذا العــدد المهول من 
المنــازل التــي تضــررت مــن األمطــار، ومــا اآللّيــة التــي ســيّتم مــن خاللهــا تعويــض ُكل هــؤالء 
المواطنيــن. إنــه أمــر محــزن جــدًا، ومــن المحبط كثيــرًا أن نرى مثل هــذه المناظر التــي لم يعد 
مــن المقبــول مشــاهدتها بعد كل األعمال المتعلقة بالبنية التحتيــة في البحرين، وقد آن األوان 

لتحديد مكمن الخلل والبدء بمعالجته بكل جدية. 

الشك لدينا بأن األمر بحاجة إلى قرار استراتيجي للبحث عن حلول جذريّة  «
مدروسة لتالفي ما حدث وما يحدث في كل عام، فالخسائر تتزايد ولم 

يعد المواطن يطيق الصبر على هذه المشاكل المتعلقة بخلل في البنى 
التحتّية. حفظ الله هذا البلد وحفظ مليكها وحكومتها وشعبها األبي.
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مهرجو “السوشال ميديا” 
وانهيار الثقافة العربية 

الخالدة
هل هي رؤية االنهيار الشامل للثقافة العربية وابتعادها عن حلم فردوس 
االهتمــام والدعــم، أم مجــرد تأمل ســلبي منــا ككتاب وأصحــاب تجارب 
متواضعــة فــي حقــل األدب، أو لنقــل قوانيــن التطــور وحتميتهــا، حيــث 
جعلت األديب والمثقف يعيش االغتراب وعلى وجهه مالمح تراجيدية 
واضحة وعظم اليأس يكســو لحمه، بينما آخرون يعتلون قمم االهتمام 
وتتسابق على إظهارهم أشهر الفضائيات في دعايات وفواصل إعالنية 
تدر عليهم الشــيء الفالني، فقط ألنهم مشــاهير الخميرة الجديدة التي 

تدعى “السوشال ميديا”.
أدبــاء غيــروا الحيــاة بنتاجهــم وزادوا معــدل ســرعة تطورنــا الحضــاري 
وقامــوا بــدور ريــادي فــي مســيرة الثقافــة العربيــة، ال يجــدون من يطبع 
كتبهــم علــى اعتبــار أنهــم مــن القوالــب الجامــدة والمحنطــة، فــي حيــن 
تحــوم الفضائيــات كالذبــاب حــول مــن يطلــق عليهــم نجــوم “السوشــال 
ميديــا” لعمــل دعايــات وإعالنــات وفواصل طــوال الليل والنهار. أســماء 
من الشــعراء والروائيين والنقاد وأهل المســرح والســينما والموسيقى ال 
يســمع عنهــم القــارئ العربي نتيجــة تعريضهم لضوء القمر النعســان، في 

حيــن تفتــح أبواب الشــهرة لمهرجي “السوشــال ميديــا” وكأنهم أصحاب 
اكتشافات جغرافية عظيمة. 

زميــل وصديــق لنــا روائــي من الطــراز األول كتب روايــات عظيمة أثرت 
الفكر اإلنساني ويعد من العباقرة الذين كتبوا أعماال خالدة يعيش اليوم 
علــى النغــم الواحــد وهــو “االعتماد علــى النفــس” بعد أن شــاهد اإلهمال 
الكامــل للمثقفيــن واألدبــاء، ويرفــض بــإرادة حديديــة االستســالم، هــذا 
الصديق والمعلم ال يجري وراء الشهرة وينشد ملح الوجاهة، لكن أليس 
من األجدر أن يكون “خلوده” ككاتب أهم من أشــواك “السوشــال ميديا” 

المتناثرة وأطراف الفوضى العميقة.

تمزقات، بل دمار يلحق باألدباء وأصحاب األعمال الفنية واألدبية في  «
ظل إفساح المجال لثقافة الغيبوبة العقلية والتسلية الهابطة، فعندما 

يهتم المجتمع بالوجوه العابرة ويحمل اإلعالم “الفضائيات” فؤوس 
الدفاع عنها، ويترك ويهمش من سخر حياته األدبية والفكرية من أجل 

رفعة اإلنسانية وأيقظ العقول وحرك األقالم بإبداعه، فذلك االنهيار 
األخير، وكأنه حمامة تتلوى في عش متفحم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

بين “حلبة ورذراذ” مطر... ُتفضح إنجازات “األشغال”
أن تغرق شــوارع ومناطق في البحرين ســنويًا أمام 
هطــول أمطــار وليــس فيضانــات فهــذا أمــر عجيب 
فــي دولة ترصد ســنويًا عشــرات بل مئــات الماليين 
لتنفيذ مشاريع في قطاع الطرق والصرف الصحي، 
وذلك كما جاء على لســان وزير األشــغال في بعض 
التقارير والتصريحات ومنها في مايو 2016، حيث 
مشــاريع  لتطويــر  المخصصــة  الميزانيــة  )إن  قــال 
الطرق والصرف الصحي للعام )-2014 2016( بلغت 
“327 مليونــًا(، مبلــغ ضخــم صــرف علــى القطاعيــن 
وبالمقابــل بنيــة تحتيــة غيــر صحيحــة وال ســليمة، 
فهــل هي إذا قضية تنفيذ مشــاريع وإنفاق ميزانية، 

وحديث عن إنجازات يفضحها فصل الشتاء؟
عــدد  بــأن   ،2019 بدايــة  فــي  الوزيــر  صــرح  وكمــا 
المشاريع التي تمت ترسيتها في 2018، بلغت 119 
مناقصــة بكلفــة )مئتيــن وســبعة وســبعين مليونــا( 
منهــا 28 مشــروعا للطــرق، و44 مشــروعا للصــرف 
الصحي، فأين نتائج هذه المشاريع؟ هل هي رصف 
شــوارع وإقامة جســور وأنفاق ال تصرف المياه وال 
تنصرف منها في شبكات الصرف الصحي المتهالكة 
التــي تفيــض حتى في عز الصيف، ثــم أين الصيانة 
برنامــج  بــأن  الوزيــر  عنهــا  تحــدث  التــي  الدوريــة 
الصيانــة يعتمــد على فريق مختص  يقوم بالمراقبة 
والتقييــم الــدوري؟ ألم تمر هذه الفرق على شــوارع 
البحرين والمناطق لتقييم حالة الطرق التي تتجمع 

عليهــا حتــى ميــاه “دلــو مســكوب”، ثــم أيــن أدوات 
وأجهــزة المهندســين ومســاطرهم لمعاينة صالحية 
الطــرق بعــد تنفيذها من قبل المقاوليــن للتأكد بأنها 
وفق المعايير المعتمدة، خصوصا بعد تكرار مشكلة 
غرق الشــوارع الرئيســية والداخلية للمناطق والتي 
تــؤدي إلــى غــرق المنــازل، فمــا دليــل هذا؟ هــل هذا 
دليل على الجودة والتميز الذي طالما رفعت شعاره 

الوزارة.
نحــن نتحدث عن نفس الكارثة التي تحدث ســنويًا 
فــي البحريــن مــع مواســم األمطــار، وتتكــرر نفــس 
المناطــق  لتفقــد  وطاقمــه  الوزيــر  بنــزول  الحلــول 
المنكوبــة، ثــم تهــرع بعدهــا ســيارات شــفط الميــاه، 
تجفــف  نعــم  بســيطة،  أنهــا  أظــن  ال  تكلفــة  وهــي 
الشــوارع خــالل أيام قليلة، فهــذا الحل الذي تقدمه 
الــوزارة، مقابــل مئــات المالييــن مــن الدنانيــر التــي 

تنفق لتنفيذ مشاريع الطرق والصرف الصحي.

السؤال من المسؤول عن غرق البحرين سنويًا  «
بسبب نزول أمطار ليس طوال فصل الشتاء، بل ال 

تتجاوز ثالث مرات في الفصل وهطولها ال يتعدى 
بعض األحيان ساعة أو ساعتين، أو أحيانا تمتد طول 
الليل بين “حلبه ورذراذ”، ومن المحاسب هل الوزارة 

أم المقاولين الذين ينفذون المشاريع، لكن مع 
األسف الكارثة وأسبابها ستمر هذه السنة كما مرت 

في السنوات الفائتة.

نجاة المضحكي

“نفس الكارثة تحدث سنويًا في  «
البحرين مع مواسم األمطار، 

وتتكرر نفس الحلول بنزول 
الوزير وطاقمه لتفقد المناطق 

المنكوبة!”.

قدمت مجموعة من النواب طلبا الســتجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتب رئاســة 
مجلــس النــواب، وصحيفــة االســتجواب تتضمــن 3 محــاور رئيســة هي: عــدم توفر بعض 
األدوية بمجمع الســلمانية الطبي والمراكز الصحية، وتأخر المواعيد الكشــفية والعالجية 
بمختلف األقســام المتخصصة بمجمع الســلمانية، وتدهور جودة الخدمات الطبية ما أدى 
إلهمال شديد كان آخره فيديو انتشار سرب نمل على قدم مريض وغيره من الشكاوى.

عــدد الموقعيــن علــى االســتجواب 8 نــواب، ومــن المفتــرض شــروع الرئاســة باإلجراءات 
القانونيــة والالئحيــة، ووفقــا لالئحــة الداخليــة للمجلــس، فــإن تقرير اللجنــة يعرض على 
المجلــس للتصويــت، دون مناقشــة، وال يعد االســتجواب جديــا إال إذا وافق عليه 27 نائبا 

من أصل 40.
تــرى هــل بدأ النواب موســم االســتعراضات؟ لقد اكتفــى المواطن من االســتعراضات غير 
المنطقيــة فــي الجلســات، حمــاس ال يتعــدى قاعة الجلســات، ما إن تنتهي الجلســة تنتهي 
معهــا الجديــة والعــزم فــي تنفيذ الوعود! لــو كان األمر جديًا لتداعى لــه 40 نائبًا وليس 8! 
أقول لبعض النواب ليس بالضرورة أن تقوموا بمسرحيات هزيلة، فالصمت أحيانًا أفضل، 

إما أن تكونوا على قدر من المسؤولية والجدية أو االنسحاب أفضل. 
وزارة الصحــة شــأنها شــأن بقيــة الــوزارات، ال تتحــرك إال فــي الحــدود المرســومة لها، من 
حيــث الموازنــة المرصــودة، وعلى ضوئهــا تعمل، أما من حيث التقصيــر فالبد من إصالح 
الخلل. هناك عدد كبير من أولئك الذين يترددون على مستشفى السلمانية وبقية المراكز 
وليســوا بحاجة حقيقية للعالج، ولعل الكثير يعرف أســباب ذلك، يزاحمون المرضى ومن 
هــم فعــالً بحاجــة للعــالج والــدواء، يجــب وضــح حلــول وخطــط تنظــم الوضــع العالجي 

وكذلك تنظيم صرف الدواء لضمان ذهابه لمن يستحقه دون تالعب. 
أمــا عــن قضيــة النمــل التي انتشــرت عبــر وســائل التواصل، ال نعــرف حقيقتهــا على وجه 
الدقــة، وال نســتبعد أن يكــون أحد الزوار قد جلب شــيئًا من الطعام مــن الخارج ولم ينتبه 
بوجــود النمــل فيــه ووضعــه علــى الســرير وتســرب مــن الكيــس، وقــام آخــر دون معرفته 
بالحقيقة بتصوير األمر ظنًا أنه تقصير من المستشفى، ثم نشره، وما أكثر طالب الشهرة 

والغرائب هذه األيام. 

نأمل أن توضع حلول وتوصيات تعود بالنفع على المواطن واتخاذ  «
اإلجراءات الالزمة لتعود ثقة المرضى بالمستشفى.

تساؤالت عن االستجواب

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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بطمــوح المحافظة على اللقب، يســعى األهلي لإلطاحة بمنافســه النجمــة عندما يلتقيان 
الســاعة 7:15 مســاء اليــوم )الجمعــة( فــي المبــاراة الثانيــة لنصف نهائي ســمو ولي العهد 
للكــرة الطائــرة والتــي ســتقام علــى صالة االتحــاد بمدينة عيســى الرياضيــة، بعدما نجح 
)النســور( في الفوز بالمباراة األولى بنتيجة 3/ 2 ليقطع الفريق نصف المشــوار نحو بلوغ 

نهائي أغلى الكؤوس.

 وفي حال فوز األهلي اليوم فإنه ســيتأهل 
مباشــرة إلــى النهائــي، وبحــال فــوز النجمــة 
فإنــه ســيرجأ الحســم إلــى المبــاراة الفاصلة 
التــي ســتقام بينهما يوم األربعــاء 24 أبريل 

الجاري.

األهلي.. سالحا الصد واإلرساالت

أثبــت األهلي بقيــادة المــدرب الوطني رضا 
علــي أنــه فريــق صعــب المراس ال يســتكين 
وال يستلم عندما قلب تأخره بشوطين إلى 
فوز ثمين في النهائي األول، وذلك بسالحي 
اإلرســاالت القوية تــارة والتكتيكية تارة أو 

الموجهة، مع حوائط الصد المتماسكة.
عناصــر  صفوفــه  فــي  األهلــي  ويمتلــك 
بــارزة فــي مقدمتهــم الضــارب محمــد عنان 
المعــروف بفاعليتــه الهجوميــة بمركــز 2 مع 

علــي مرهــون أو محمــد العبــار والمحتــرف 
الكولومبــي )بيزا( بمركز 4 والذين يشــكلون 
ســيكونون  لكنهــم  جيــًدا،  ــا  هجوميًّ ثقــالً 
مــع  األولــى  الكــرة  لتأميــن  اليــوم  بحاجــة 
الليبــرو أيمــن هرونــة لتســهيل مهمــة صانــع 
األلعــاب علــي حبيــب، فيمــا يلعــب كال مــن 
علــي الصيرفــي وعبــاس الخبــاز دوًرا بــارًزا 
الصــد  حوائــط  عبــر  النقــاط  تحقيــق  فــي 
مــا  ومتــى  الســريعة،  الهجوميــة  والكــرات 
واصــل األهلــي الضغــط باإلرســاالت للتأثير 
علــى اســتقبال الكــرة األولى لــدى المنافس 

فإنه سيكون قادًرا على مقارعة النجمة.

النجمة.. ماتيوس الورقة الرابحة

 ال مجال أمام النجمة سوى الفوز اليوم إذا 
مــا أراد البقــاء ضمــن دائــرة المنافســة على 

لقــب أغلــى الكــؤوس، وهــو مــا يســتوجب 
تركــي  مشــعل  الوطنــي  المــدرب  علــى 
تصحيــح أوضــاع الفريــق والدخــول بقــوة 
وتالفــي أخطاء المباراة الماضية التي كان 

فيها الفريق قريًبا من تحقيق الفوز.
تشــكيلة النجمــة تضم المحتــرف البرازيلي 
ماتيــوس الــذي يشــكل أحــد أهــم األوراق 
الرابحــة لــدى الفريق بفاعليتــه في الهجوم 
مــن مركــز2 و1 وإرســاالته القويــة أحياًنــا، 
ويوســف  عبدالواحــد  محمــود  يمثــل  كمــا 

ــا بمركــز 4 فيمــا يشــكل  خالــد ثقــالً هجوميًّ
حســن جعفــر وحســين مهدي ركيــزة أخرى 
لدورهمــا فــي تنظيم حوائط الصــد وتنفيذ 
الكــرات الســريعة، ومتــى مــا كان اســتقبال 
الكــرة األولــى جيدا من قبــل الليبرو صادق 
ذلــك  فــإن  المســتقبلين  وباقــي  هرونــة 
سيســاعد صانــع األلعاب عماد ســلمان على 
أريحيــة،  بــكل  الهجوميــة  األلعــاب  توزيــع 
كمــا أن هــذا األخيــر يمتــاز بحائــط الصــد 

واإلرسال القوي.

أصــدر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة جــدول مباريات النســخة األولى لــكأس النخبة التي ســتقام خالل الفترة مــن 9 لغاية 22 مايو 
الجاري بمشاركة خمسة أندية من الدرجة األولى وهي داركليب، المحرق، النجمة، األهلي، عالي.

ووفًقــا للجــدول الصــادر عــن االتحــاد فــإن 
المحــرق وعالــي ســيقصان شــريط افتتــاح 
البطولــة يــوم الخميــس 9 مايــو علــى صالة 
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة بمدينــة 
عيســى الرياضيــة، فيما ســتقام آخــر مباراة 
فــي الــدور التمهيــدي يــوم الســبت 18 مايو 
بيــن المحرق وداركليــب، فيما حدد االتحاد 
 20 االثنيــن  يــوم  األول  النهائــي  إلقامــة 
مايــو بيــن صاحبــي المركــز األول والثانــي، 

والنهائي الثاني يوم األربعاء 22 مايو.

التمهيــدي  الــدور  فــإن  الجــدول  وبحســب 
سيشــهد إقامة 10 مباريات وســتقام مباراة 
واحدة في اليوم ســتنطلق الساعة التاسعة 

والنصف مساء.
يذكر أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من 
دور واحــد )جمــع نقــاط( ويتأهــل الفريقــان 
األول والثانــي إلــى النهائــي ويحصل األول 
علــى فــوز أول مكتســب وفــي حــال فــوزه 
فــي النهائي يتوج بطال وفي حال خســارته 
حيــث  فاصلــة  مبــاراة  تقــام  الثانــي  مــن 

يفــوز بالبطولــة الفريــق الفائــز مــن مجمــوع 
مباراتين ويمثل الفريق الفائز بالمركز األول 

المملكة ببطولة األندية اآلسيوية.
 ويحــق لــكل نــاد االســتعانة بالعــب أجنبي 
وآخــر خليجــي ويمكــن االســتعانة بالعبين 
اســتعارة  إلــى  باإلضافــة  اثنيــن خليجييــن 
العــب محلي آخر من األنديــة الوطنية غير 
المتأهلــة للمســابقة، فيمــا ال يحــق لالعبــي 
منتخــب الشــباب والناشــئين المشــاركة في 

المسابقة.

من لقاء األهلي والنجمة في نصف النهائي األول

الطائــرة للكــرة  العهــد  ولــي  كأس  نهائــي  نصــف  فــي 

األهلي للحسم... والنجمة للتأجيل

اتحاد الطائرة يصدر جدول كأس النخبة
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اللجنة اإلعالمية

نــادي  اســتعدادات  ضمــن 
للتنــس لتنظيــم  البحريــن 
يوســف  المرحــوم  بطولــة 
خليــل المؤيــد الرمضانيــة 
التــي  التنــس  لزوجــي 
ينظمها النادي خالل ليالي 
شــهر رمضان من كل عام، 
تخليــًدا لذكــرى المرحــوم 
المؤيــد  خليــل  يوســف 
طيــب هللا ثــراه، أحد أكبر 
طــوال  للنــادي  الداعميــن 

ســلوى  اســتقبلت  مســيرته، 
المؤيد عضو مجلس اإلدارة بشــركة يوســف خليل المؤيد وأوالده أمس 

الخميس حمدي عبد الجواد المدير التنفيذي لنادي البحرين للتنس.
 وأثنــاء المقابلــة تمــت مناقشــة كافــة تفاصيــل البطولــة، والتأكيــد على 
ا، من  ضــرورة العمــل علــى مواصلة النجــاح الذي تحققــه البطولة ســنويًّ
خالل أعداد المشاركين والمنافسات القوية، وتوفير كل عوامل النجاح 

لها.
 وقــد تســلم مديــر النــادي شــيًكا مــن ســلوى المؤيــد بقيمة رعاية شــركة 
يوســف خليــل المؤيــد وأوالده للبطولــة، حيــث أشــاد المديــر التنفيــذي 
للنادي حمدي عبد الجواد بمواصلة شــركة يوســف خيل المؤيد وأوالده 
ا، كمــا عّبــر عــن اعتــزازه بالتعــاون المشــترك  رعايــة هــذه البطولــة ســنويًّ
والدائــم بيــن النادي والشــركة، وما يوليــه فاروق المؤيــد رئيس مجلس 
إدارة الشــركة من اهتمام ومســاندة لبرامج ومشــروعات نادي البحرين 

للتنس.

استعدادات لبطولة المؤيد الرمضانية

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يتطلــع مــدرب المنتخــب الوطنــي لفنــون القتال المختلطة الالعــب المحترف إلدار إلداروف أن يصبح أول العب بحريني يحرز لقب وزن “ســوبر 
خفيــف” ببطولــة القتــال الشــجاع- بريــف، وذلــك عندمــا يواجــه الالعب التونســي بمونيــر الزي على لقــب هذا الــوزن بالحدث الرئيس لمنافســات 
النسخة الثالثة والعشرين من البطولة التي تقام تحت شعار “الكبرياء والشرف”، والتي تحتضن منافساتها المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 

اليوم “الجمعة” الموافق 19 أبريل الجاري، على صالة األمير حمزة الرياضية بمدينة الملك الحسين الرياضية.

وقــد أكد الالعــب إلدر إلداروف أن هــذه المواجهة 
هي األكبر في مســيرته الرياضية كالعب محترف 
وأنــه ســيقدم  المختلطــة،  القتــال  فنــون  برياضــة 
مــن  ليــس  وســيقاتل  المســتويات  أفضــل  خاللهــا 
أجــل نفســه، بــل من أجــل عائلتــه وفريقــه، مضيفا 
أن الخســارة لن تكون خيارا له بهذا النزال، مشــيرا 
إلــى أنــه سيســعى إلحــراز النصــر وتحقيــق اللقــب 
لرئيــس  األول  وللنائــب  للبحريــن  ســيهديه  الــذي 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
آل خليفــة الــذي وقــف إلــى جانبه وســاندنه، وكان 
مؤمنــا بقدراتــه وإمكاناتــه لخــوض غمــار البطولــة 

والمنافسة على اللقب.
جماهيريــة  قاعــدة  هنــاك  أن  فــي  “مــدرك  وقــال: 

جيــدة تدعم الالعــب بمونير الزي في هــذا النزال، 
ولكننــي ســأدخل النــزال بتركيــز عالــي وســأنافس 
حتــى أتغلب على منافســي وأحرز اللقب، وهذا ما 
سيكون أمرا جيدا وفرصة ليصبح جماهير بمونير 

جزء من قاعدتي الجماهيرية”.
يذكــر أن البطولــة ستشــهد إقامة 3 نزاالت رئيســة 
على اللقب، حيث يلتقي الالعب إلداروف والالعب 
التونســي بمونيــر الزي علــى لقــب ســوبر خفيــف، 
فيمــا ســيدافع البطــل األردني جراح الســالوي عن 
لقبــه ضــد المنافــس الالعــب عبدالرويمــوف، بينما 
عبدالكريــم  الخفيــف  الــوزن  لقــب  حامــل  يســعى 
الســلوادي إلى الحفاظ على لقبه ضد الالعب لوان 
ســانتياغو. وســتكون البطولة منقولــة على الهواء 

إلدار إلداروفمباشرة قنوات أبوظبي الرياضية.

يواجه التونسي الزي على لقب سوبر خفيف في”BRAVE 23” اليوم
إلداروف: الخسارة لن تكون خيارا في المواجهة

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

ا لالتحاد، وذلــك بعد موافقة  عّيــن االتحــاد العربــي للريشــة الطائــرة الالعــب وخبير اللعبــة الدولي البحرينــي جعفر إبراهيم أميًنــا عامًّ
اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد برئاســة الدكتورة سوســن تقوي على تعيينه بهذا المنصب لالســتفادة من خبراتــه ومؤهالته وعالقاته في 
ا على كافة  االرتقاء بعمل االتحاد العربي للريشــة الطائرة خالل الفترة القادمة، خصوًصا في ظل التطور الذي يعيشــه االتحاد حاليًّ

المستويات.

رياضــي  بســجل  إبراهيــم  جعفــر  ويتمتــع 
عربــي  أول  فهــو  بالعطــاء  حافــل  وإداري 
الطائــرة  للريشــة  الدولــي  باالتحــاد  يعمــل 
ويشــغل منصــب مديــر التطويــر بالمكتــب 
اإلقليمــي لالتحــاد الدولــي بدبــي منــذ عــام 
2014 وهــو عضــو لجنــة التطويــر باالتحاد 
اآلســيوي ومشــرف تطويــر منطقــة غــرب 
2013 و2014، كمــا  آســيا تحديــًدا بعامــي 
أنه كان يشــغل مدير تطوير اللعبة باالتحاد 

البحريني منذ عام 2007 ولغاية 2014.
ا في برنامج  ويعتبــر إبراهيم محاضًرا دوليًّ
والثانــي(  األول  )المســتوى  المدربيــن 
ومحاضًرا في برنامج وقت الريشة الدولي 
واشــرف علــى ترجمــة البرنامــج مــن اللغــة 

اإلنجليزية إلى اللغة العربية، كما أنه العب 
دولــي منــذ العــام 2000 بمنتخــب البحريــن 
وأحرز عدة ألقاب على المســتوى الخليجي 
والعربــي وأحــرز المركــز الثانــي فــي عــدة 

بطوالت دولية.
وأشــرف إبراهيــم علــى قيــادة التطوير في 
إمــارة دبــي تحــت مظلــة االتحــاد الدولــي 
وقــام بدعم بعــض الدول إلنشــاء اتحادات 
تنظيــم  علــى  وأشــرف  الطائــرة،  للريشــة 
العديــد مــن البطــوالت الدوليــة والــدورات 
كمــا  البحريــن،  وداخــل  خــارج  التدريبيــة 
أشــرف علــى تدريــب أكثــر مــن ألــف معلــم 
تربيــة رياضيــة ومــدرب مــن خــالل برامــج 

االتحاد الدولي.

ويتســلح إبراهيــم بمؤهــالت أكاديمية فهو 
فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــل 

الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين.

جعفر إبراهيم

ســجل حافــل مــن اإلنجــازات والخبــرات الرياضيــة واإلداريــة
إبراهيم أمينا عاما لـ “العربي للريشة الطائرة”

حسن علي

حسن علي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقام اليوم )الجمعة( منافســات الجولة الثانية 
عشــرة لــدوري المصــرف الخليجــي التجــاري 
لكرة الصاالت، وذلك على صالة نادي الشباب.

4 عصــرا،  التضامــن عنــد  الشــباب مــع  يلعــب 
الحــد مــع المحرق عند 5.45 مســاء، البديع مع 
المالكية عند 7.30 مساء، سترة مع قاللي عند 

9.15 مساء.
وكانت منافســات الجولة 11 أســفرت عن فوز 
الشــباب على المالكية بنتيجــة )0-1(، المحرق 
على البديع )0-3(، التضامن على قاللي )5-0(، 
الحــد علــى ســترة )3-8( فــي مباريــات أقيمت 

جميعها على صالة نادي الشباب.
ويتصدر المحرق حاليا برصيد 33 نقطة، يليه 
 ،21 التضامــن   ،25 الشــباب  نقطــة،   25 الحــد 
ســترة 10، المالكية 8، البديع 6، وأخيرا قاللي 

بنقطة وحيدة.

الجولة 12 لدوري 
الصاالت اليوم

حمدي عبدالجواد يتسّلم الدعم من سلوى المؤيد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

انطالًقا من حرصه المستمر على االهتمام بالنشاط النسائي، ينّظم االتحاد البحريني للكرة الطائرة النسخة الثانية من مهرجان الكرة 
الطائرة للســيدات والذي ســيقام يومي الجمعة والســبت الموافق 26 و27 أبريل الجاري برعاية “شــووت” على صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية ابتداء من الساعة 9 صباحا لغاية 1 ظهًرا.

وقــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد، رئيــس 
اللجنــة النســائية علــي الســيد إن المهرجــان 
حظــي لغاية اآلن بمشــاركة جيدة حيث بدأ 
االتحــاد فــي تلقــي طلبــات المشــاركة وتــم 
تســجيل مــا يقارب من 9 فــرق يمثلون عدد 
مــن الجامعات والمدارس الخاصة واألندية 
الوطنيــة واالتحــاد الرياضــي لألمــن العــام، 
وتوقــع بــأن يزيــد العــدد ليصل إلــى حوالي 
10 فــرق خالل األيام القادمة خصوصا وأن 

باب التسجيل مازال مفتوًحا.
يعتبــر  المهرجــان  هــذا  أن  الســيد  وأوضــح 
الثاني بعد النجاح الرائع الذي خرج به األول 
الموســم الماضي حيث يأتي هذا المهرجان 
فــي إطــار حــرص االتحــاد البحرينــي للكــرة 
النســائي  النشــاط  تفعيــل  علــى  الطائــرة 

وتعزيــز قاعــدة الالعبــات لرفــد المنتخبــات 
الوطنية، مشــيًرا إلى أن المهرجان ســيكون 
عبارة عن بطولة سيحصل فيها البطل على 
كأس والميداليــات باإلضافــة إلــى مجموعة 
هدايــا متفرقــة مــن شــركة شــووت للفــرق 

المشاركة.
النســائية  اللجنــة  أن  الســيد  وأوضــح   
ستشــرف علــى تنظيم الحــدث، حيث تضم 
اللجنــة كال مــن الطاقــم الفنــي المكــون مــن 
الميــل،  المــدرب ابراهيــم الورقــاء، ياســين 
وهــن  العضــوات  وباقــي  الهــدار،  يونــس 
علويــة الشــرخات، جميلــة الــذوادي، وديعه 
درويــش،  حبيــب  مريــم  عبــدهللا،  عــادل 
آيــات عبدالعزيز يوســف، موضًحــا أن إدارة 
البطولــة ســتمنح لمجموعــة مــن الحكمــات 

لمنحهن الفرصة الكتســاب الخبرة خصوًصا 
األمــر  للســيدات  مخصــص  المهرجــان  وأن 

الذي سيعزز ثقتهن بأنفسهن أكثر.

علي السيد

مفتوًحــا زال  مــا  التســجيل  وبــاب  فــرق   9 مشــاركة 
اتحاد الطائرة ينظم مهرجان السيدات

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشــاد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمد حســن النصف باإلنجــاز الرائع الذي حققــه منتخبنا الوطني للجوجيتســو بعد إحــرازه 7 ميداليات 
ملونة، بينها 5 ذهبيات وفضية وبرونزية في بطولة جنوب آسيا المفتوحة للجوجيتسو، والتي أقيمت بالهند في الفترة من 5 لغاية 8 أبريل الجاري.

جــاء ذلــك خــالل اســتقباله األبطــال يــوم أمــس األربعــاء بمقــر اللجنــة 
األولمبيــة بضاحيــة الســيف بحضــور رئيــس االتحــاد البحرينــي للدفــاع 
عــن النفــس أحمد الخياط، وعــدد من أعضاء مجلس اإلدارة، إضافة إلى 
المدير الفني باالتحاد رضا منفردي، والمدير التنفيذي للشؤون الرياضية 

باللجنة األولمبية عبدالجليل أسد.
ورحــب النصــف باألبطال ونقل لهــم تحيات وتهاني النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفــة، معربــا عــن اعتــزازه الكبيــر بمــا حققــه الالعبــون مــن مســتويات 

متميزة قادتهم لصعود منصة التتويج وكسب ثالث ميداليات ذهبية.
الحافلــة  للمســيرة  اســتمرارا  يعتبــر  اإلنجــاز  هــذا  بــأن  النصــف  وأكــد 
بالنجاحــات لرياضــة الجوجيتســو، والتــي تزخــر بالعديد مــن اإلنجازات 
علــى الصعيــد اإلقليمــي والقاري والدولــي ونتيجة لجهــود مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي للدفــاع عــن النفــس برئاســة أحمــد الخيــاط، وباقــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، والعطــاء المتميز لالعبين والــدور البارز لألطقم 
الفنيــة واإلداريــة، منوها بالروح العالية والعزيمة واإلخالص التي تحلى 

بها الالعبون خالل منافسات البطولة ليرفعوا علم بالدهم عاليا في هذا 
المحفــل الخارجــي. وعبــر النصف عن أمله في اســتمرار تلــك اإلنجازات 
لرياضة الجوجيتســو بما يســهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية في 

مختلف البطوالت الخارجية.

جانب من االستقبال 

7 ميداليــات بينهــا 5 ذهبيــات فــي بطولة جنوب آســيا
النصف يشيد بإنجاز منتخب الجوجيتسو



حققــت رياضــة ســباق الخيــل البحرينيــة 
الســباقات  فــي مضاميــر  إنحــاًزا جديــًدا 
المشــرف  الفــوز  عبــر  وذلــك  الخارجيــة، 
الــذي حققه الجواد “ســكاردو” الذي تعود 
ملكيته إلســطبالت ســمو الشــيخ عبدهللا 
بــن عيســى ال خليفة رئيــس الهيئة العليا 
الخيــل  وســباق  للفروســية  راشــد  لنــادي 
في بداية مشــاركاته في موســم سباقات 

مضمار بنيوماركت البريطاني الشهير.
بقيــادة  “ســكاردو”  المهــر  فــوز  وجــاء   
دويــل  جيمــس  البريطانــي  الفــارس 

وذلــك  وليــام هقــس  المــدرب  وبإشــراف 
عــن جدارة في الســباق المخصص لجياد 
الفئــة الثالثــة لمســافة الميــل على األرض 
“ســكاردو”  المهــر  اظهــر  العشــبية، حيــث 
إمكانياته العالية خالل منافسات السباق 
ا ومثيًرا خصوًصا  والذي شهد صراًعا قويًّ
فيهــا  التــي حســم  األخيــرة  األمتــار  فــي 
“ســكاردو” الفــوز لصالحــه بجــدارة، وبعــد 
هذا االنتصار أصبح من ضمن المرشحين 
في ســباق األلفين غينيــز البريطاني الذي 
ســيقام فــي الشــهر القادم الــذي يعتبر من 

العالــم  فــي  الكالســيكية  ســباقات  أهــم 
للفئــة األولــى الــذي ســيقام علــى مضمــار 

نيوماركت.

 دعيج بن سلمان 

يهنئ عبداهلل بن عيسى

هنــأ الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة 
رئيــس مجلــس إدارة هيئة رعاية شــؤون 
الخيــل ســمو الشــيخ عبــد هللا بن عيســى 
آل خليفة  بمناسبة فوز الحصان سكاردو 
بالمركــز االول فــي ســباق كريفين غروب 
3 والــذي اقيــم فــي بمضمــار نيوماركــت 

العريق في إنجلترا.
وأكد الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة 
ســباقات  لرياضــة  الجديــد  االنتصــار  أن 
الخيــل البحرينية هو نتــاج حقيقي لدعم 
واهتمــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه  برياضة الخيل 
وحــرص جاللتــه الموصول علــى رعايتها 

بصورة مباشــرة باعتبارهــا من الرياضات 
التي تمثــل تاريخ البحرين وتم تطويرها 

بطرقة عصرية وحضارية.

“سكاردو” تحقق إنجاًزا جديًدا لرياضة سباق الخيل البحرينية

أعلن سلطان الغانم رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال أن اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية قرر منح 5 بطاقات احتراف 
ألبطال لقب )بطل األبطال( في فئات الفيزيك، الكالســيك فيزيك، المســكلر فيزيك، بناء األجســام والكالســيك بناء األجسام في بادرة غير 
مسبوقة يطلقها اتحاد غرب آسيا وألول مرة من أجل رفع مستوى التنافس واالثارة في البطولة التي ستنطلق اليوم في نسختها الثالثة.

 وســتمنح هــذه البطاقــات االحترافيــة الالعبيــن 
األبطــال فــي الفئــات الخمــس مــن المشــاركة في 
بنــاء  رياضــة  عالــم  فــي  المحترفيــن  بطــوالت 
األجسام واللياقة البدنية والمنضوية تحت مظلة 
االتحاد الدولي لبناء األجسام IFBB، ويأتي ذلك 
تماشــيًا مــع تطلعــت وتوجهــات المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة واللجنــة األولمبية البحرينية، 
وبجهــود مــن اتحــاد غــرب آســيا وتأكيــدًا علــى 
مكانــة بطوالتــه ومنافســاته وحرصــه علــى دعــم 

الالعبين وتطوير هذه البطوالت.

الغانم يرحب بضيوف البالد

ورحب سلطان الغانم باألشقاء األعزاء وضيوف 
البالد متمنيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني 
ومتأمــال التوفيق للجميــع في مهمتهم الرياضية 
وفــي المســابقات المتنوعــة وســط أجــواء مــن 
المحبــة واألخوة والتنافس الشــريف التي تتميز 
تشــهده  ومــا  آســيا  غــرب  وبطــوالت  عــادة  بهــا 
مــن تميــز علــى المســتوى الفنــي نظــرا لمشــاركة 
مجموعــة مــن نجــوم اللعبــة البارزيــن ومن ذوي 

الخبرة الطويلة واألرقام القياسية.
وتوجــه الغانــم ســموه بخالص شــكره وتقديره 
إلــى ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــئون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
والرياضــة، وإلــى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
القــوى،  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس 
مقدرا لســموهما دعمهمــا واهتمامهما بالرياضة 
عالــم  فــي  الشــبابية  وباألنشــطة  البحرينيــة 
رياضــة بنــاء األجســام البحرينيــة والتــي تقوم 
بهــا اللجــان العاملــة فــي االتحــاد وتســتقطب 
المواهب والوجوه الشــابة القــادرة على تمثيل 

مملكــة البحرين فــي مختلف المحافل الدولية، 
كمــا ثمــن الدعــم الكبيــر والمتواصــل مــن قبــل 
أنشــطة  لجميــع  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 

وفعاليات االتحاد البحريني لرفع األثقال.

اليوم االنطالق الرسمي للبطولة

 وتنطلــق عنــد الســاعة الواحدة من ظهــر اليوم 
الجمعــة الموافــق 19 مــن شــهر أبريــل الجــاري 
منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 
لبناء األجسام واللياقة البدنية بمشاركة كل من 
البحرين، االمارات، المملكة العربية الســعودية، 
ســلطنة عمان، فلسطين، ســوريا والعراق حيث 
بلــغ عــدد الالعبيــن المشــاركين مــن جميــع هذه 
الــدول 238 العبــًا فــي مختلــف الفئــات الوزنية 
والطوليــة، وســتقام المنافســات بصالــة الشــيخ 

عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير.

 اجراءات التسجيل 
وقياس األوزان واألطوال

 وشــهد يوم أمس اجراءات تســجيل الالعبين 

هــذه  وشــهدت  واألطــوال،  األوزان  وقيــاس 
مميــز  وتعــاون  كبيــرة  سالســة  االجــراءات 
تســيير  فــي  ســاهم  ممــا  الالعبيــن  قبــل  مــن 
هــذه االجــراءات بالشــكل المطلــوب وبجهــود 
كبيــرة مــن قبل أعضــاء اللجنة الفنيــة واللجنة 
المنظمــة، وحــرص الغانم برفقــة الدكتور عادل 
الدولــي  االتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب  فهيــم 
لبنــاء األجســام والســيد أوشــير آباتــار رئيــس 
واللياقــة  األجســام  لبنــاء  اآلســيوي  االتحــاد 
مــن  جانبــًا  الضيــوف  تابــع  حيــث  البدنيــة، 
اجــراءات الميــزان والتقــوا بعــدد مــن الالعبين 

والوفود المشاركة.

 المنتخب العراقي آخر الواصلين

 وكان المنتخــب العراقــي هــو آخــر الواصليــن 
مســاء يوم أمس وذلك عند الســاعة السادســة 
مســاًء، وتوجه وفد المنتخب العراقي مباشرة 

إلى مقر اقامة الوفود بفندق جولدن توليب.

 عدد كبير من المشاركين

 تشــهد النســخة الثالثة لبطولة غرب آسيا لبناء 

األجســام واللياقــة البدنيــة تســجيل جديد في 
انطالقتهــا  منــذ  مــرة  المشــاركين ألول  أعــداد 
األولــى العــام 2016، حيــث بلــغ عــدد الالعبيــن 
الذين تمأكثر من 250 العبًا في مختلف الفئات 
واألوزان واألطــوال، وتشــهد البطولة مشــاركة 
6 منتخبــات وهــي المنتخب العماني سيشــارك 
بـــ  المنتخــب الســوري سيشــارك  17 العــب،  بـــ 
19 العــب، منتخــب المملكة العربية الســعودية 
االماراتــي  المنتخــب  العــب،   35 بـــ  سيشــارك 
سيشــارك بـ 23، المنتخب الفلسطيني سيشارك 
بـــ 3 العبيــن، المنتخــب اليمنــي سيشــارك بـــ 4 ، 
المنتخــب العراقــي سيشــارك بـــ 30 العــب، إلى 
جانب المشــاركة البحرينية التي ســجلت حتى 
اآلن 110 العبــًا، وتتوقــع اللجنــة المنظمــة بــأن 
يرتفــع عــدد الالعبيــن مع اجــراءات التســجيل 

الرسمية اليوم والميزان.

 برنامج البطولة

لبنــاء  آســيا  غــرب  بطولــة  برنامــج   ويتضمــن 
األجسام واللياقة البدنية ابتداًء من يوم أمس 
الخميــس الموافــق 18 من شــهر أبريــل الجاري 
وقيــاس  المشــاركين  تســجيل  شــهد  والــذي 
األوزان واألطوال وذلك بفندق جولدن توليب 
مــن الســاعة 12 ظهــرًا وحتــى 8 مســاًء، اليــوم 
فئــات  منافســات  انطــالق  أبريــل   19 الجمعــة 
الفيزيــك للشــباب، الفيزيك لألســاتذة، الفيزيك 
للعمــوم، المســكلر فيزيــك، الكالســيك فيزيــك 
البحريــن  بجامعــة  عبدالعزيــز  الشــيخ  بقاعــة 
عنــد  المنافســات  ســتنطلق  حيــث  بالصخيــر، 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا، الســاعة الرابعة عصرًا 
اقامــة حفــل االفتتــاح والذي ســيتضمن عرض 
فيديــو بكلمــة مســجلة لرئيس االتحــاد الدولي 
ســانتونغا،  رافائيــل  الدكتــور  األجســام  لبنــاء 

ويلــي عرض الفيديو اســتعراض إلحدى الفرق 
الشعبية ثم مواصلة منافسات البطولة، السبت 
الموافق 20 أبريل انطالق منافسات الكالسيك 
بنــاء  للشــباب،  بنــاء األجســام  بنــاء األجســام، 
األجسام لألساتذة، بناء األجسام للعموم وذلك 
عنــد الســاعة 12 ظهــرًا، ويــوم األحــد الموافــق 
المشــاركة  الوفــود  مغــادرة  موعــد  أبريــل   21

بالبطولة.

 دعوة للجمهور الكريم

 دعت اللجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا 
لبناء األجسام واللياقة البدنية الثالثة الجمهور 
ســتنطلق  التــي  المنافســات  لحضــور  الكريــم 
رســميًا الســاعة 1 ظهرًا اليــوم الجمعة الموافق 
الشــيخ  بصالــة  الجــاري  أبريــل  شــهر  مــن   19
عبدالعزيــز بجامعــة البحريــن بالصخيــر، حيث 

تم تخصيص أماكن خاصة للعوائل.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

ــكــاســيــك فيزيك وال والــمــســكــلــر فــيــزيــك  الــفــيــزيــك  مــنــافــســات  انــطــاق  الــيــوم 

الغانم يكشف منح أبطال الفئات الخمس بطاقات احتراف دولية

جانب من اجراءات تسجيل الالعبين

الجمعة 19 أبريل 2019 
14 شعبان 1440

اتحاد السباحة - المركز اإلعالميالرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

بــدأ وفــد اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة أللعــاب القــوى لــذوي العزيمــة فــي 
خــالل  يقــام  الــذي  التدريبــي  المعســكر  فــي  التمهيديــة  تدريباتــه  المغــرب 
الفتــرة 17 21- أبريــل الجــاري، ويتضمن المعســكر اختبــارات بدنية لالعبين 
والالعبــات وتدريبــات األحمــال، باإلضافــة إلــى التدريبــات الفنيــة، وقيــاس 

مستوى الالعبين والالعبات إلى جانب التأقلم مع أجواء المنافسة. 

برنامــج  ضمــن  المعســكر  ويأتــي   
إعــداد الفريــق للمشــاركة فــي بطولــة 
المغرب الدولية الرابعة أللعاب القوى 
لــذوي العزيمــة التــي مــن المقــرر أن 
تســتضيفها المغــرب فــي الفتــرة مــن 
21 حتــى 28 من شــهر أبريل الجاري، 
وتعتبر هــذه البطولة تأهيلية لبطولة 
العالــم التي ســوف تقــام في دبي في 

نوفمبر القادم. 
 ويترأس الوفد ســارة الشــاوي القائم 
بأعمال األمين العام للجنة البارالمبية 
نجــم،  عبــدهللا  واإلداري  البحرينيــة، 
الرفاعــي  يوســف  الرمــي  ومدربــي 

ومدربــي  حامــد،  عبــدهللا  وســلطان 
محمــد  يوســف  البدنيــة  اللياقــة 
وحســين إبراهيم وأحمد فهد جاسم، 
يوســف  رمضــان  الجــري  ومدربــي 

وعلي الغزال.
كل  البحرينــي  الفريــق  يمثــل  فيمــا   
مــن: فاطمــة عبدالــرزاق صفــر، روبــا 
يوســف العمــري، أمــل احمــد فــردان، 
عبدهللا الشــاوي، أحمد مشيمع، مريم 
صابــر الحميــدي، زهرة علــي الكليب، 
علــي منصــور، محمــد جاســم، إلياس 
ســعد  العــرادي،  محمــود  الياســي، 

محمد، نصار الوقزه.

يخــوض منتخبنــا الوطنــي للســباحة اليوم منافســات بطولة الخليج الســابعة عشــرة والبطولة العربية في نســختها الرابعة باإلضافة لآلســيوية 
التاســعة للميــاه المفتوحــة التــي تحتضنهــا مجتمعــة دولــة الكويت الشــقيقة لغاية يوم األحــد المقبل، في منطقــة الخيران بمشــاركة العديد من 

المنتخبات الخليجية والعربية واآلسيوية.

 وكان وفــد منتخبنــا الوطنــي للســباحة قــد حــط رحاله يــوم أمس األول 
فــي العاصمــة الكويتيــة، برئاســة عضو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
للســباحة عمــار مصطفــى الســيد، وبتواجد المدربيــن ألكســندر كاربالوي 
وظاعن يوسف الفزيع، وكل من السباحين عبدهللا خالد جمال وعبدهللا 

عيسى أحمد وعمر عبدهللا عمر، باإلضافة إلى أحمد عبدالنبي عبدهللا.
مــن جانبــه، عّبــر عضو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني للســباحة ومدير 
المنتخبــات وســام الطيــب عــن تفاؤلــه بالمشــاركة فــي البطولــة، مؤكــًدا 
أن الســباحين اســتعدوا بشــكل جيــد تحت قيــادة الطاقــم الفني الخاص 
باالتحاد البحريني للســباحة، متابًعا: “يســعدنا كثيًرا أن نشــارك في مثل 
هذه البطولة المهمة، التي ستجمع بين الخليجية والعربية باإلضافة إلى 
اآلســيوية، مما يعطي الســباحين فرصة اكتســاب المزيد من الخبرة من 

خالل االحتكاك مع سباحين من مختلف هذه الدول المشاركة”.
وأشــار وســام الطيــب إلــى أن النتائــج في الســباق ستحتســب من حيث 
التصنيــف الخليجــي والعربــي واآلســيوي، بحيــث ينــال أصحــاب أفضل 
األرقــام فــي كل فئــة خــالل الســباق المراكــز األولــى، مبيًنا أن منافســات 

البطولة ستشمل سباق 3 كيلومترات للمرحلة العمرية من 13 سنة لغاية 
14 ســنة، وســباق 5 كيلو مترات للفئتين العمرية من 15 ســنة ولغاية 17 
سنة والعموم، باإلضافة إلى سباق 10 كيلو مترات للعموم وذلك للفردي 

والفرق. جانب من التدريبات

منتخبنا الوطني المشارك في البطولة

العزيمــة لــذوي  الرابعــة  المغــرب  لبطولــة  الكويــت تحتضــن بطولــة الخليــج والعربية واآلســيويةاســتعداًدا 
منتخبنا يستهل مشاركته في بطولة المياه المفتوحةمنتخبنا يبدأ تدريباته في المعسكر الخارجي
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سمو الشيخ عيسى بن عبدالله مع المهر سكاردو

تعود ملكيته 
إلسطبالت سمو الشيخ 

عبدهللا بن عيسى

سلطان الغانمالمنتخب العراقيالمنتخب السوري

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بطاقات االحتراف التي سيحصل عليها الالعبون الفائزون

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى
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تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وسباقات القدرة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة تنطلق صباح اليوم بطولة ســموه لقفز الحواجز 
علــى ميــدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة برعاية شــركة إثمــار للتطوير - دلمونيا 

بمشاركة نخبة من فرسان وفارسات المملكة من مختلف اإلسطبالت. 

وينتظــر جماهيــر رياضــة الفروســية وعشــاقها 
بالمملكة ما ســيقدمه الفرسان في هذه البطولة 
التي تعتبر البطولة الختامية للموسم الرياضي 
شــهدت  والتــي  الحواجــز،  قفــز  لمســابقات 
الفرســان  وقــدم  المســتوى،  عاليــة  منافســات 
خاللهــا فنيــات رفيعة، مؤكدين مــا وصلت إليه 
تطــور  مــن  البحرينيــة  الحواجــز  قفــز  رياضــة 

واضح وكبير. 
 مــن ناحيتهــم، أعــرب فرســان والفارســات قفــز 
الحواجــز عــن بالــغ شــكرهم وعميــق امتنانهــم 
لممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
الملكــي  لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  والرياضــة 
للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة علــى كل مــا يقدمــه مــن 

البحرينيــة  للرياضــة  دعــم ومســاندة واهتمــام 
والرياضييــن البحرينييــن عمومــا، ورياضة قفز 

الحواجز خصوصا. 
الدعــم  علــى  والفارســات  الفرســان  وأثنــى 
الكبيــر الــذي يقدمه االتحــاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة وعلــى رأســه رئيــس مجلــس 
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  اإلدارة 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، وجميع 
أعضــاء مجلــس االدارة واللجنــة المنظمــة وكل 
ما بذلوه من أجل الوصول بمسابقات وبطوالت 
وتوفيــر  المســتويات،  لألفضــل  الحواجــز  قفــز 

األجواء المثالية للتنافس. 

مواعيد مسابقات البطولة اليوم 

ومــن المقــرر أن تنطلــق فعاليــات البطولة عند 

الســاعة 8 بأولــى المســابقات، وهي المســابقة 
األول  المســتوى  الناشــيئن  لفئــة  األولــى 
وارتفــاع  التمايــز(  لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة 
الحواجز: 100-90 ســم، ســرعة المســلك 350 
متر/دقيقــة، المســابقة الثانيــة فئــة الناشــئين 

مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الثانــي  المســتوى 
ســرعة  ســم   100-110 الحواجــز:  وارتفــاع 
المسلك 350 متر/دقيقة، المسابقة الثالثة فئة 
المبتدئيــن مــن العمــوم المســتوى األول، وهي 
)مســابقة علــى مرحلتين( وارتفــاع حواجزها: 

متــر/  350 المســلك  وســرعة  ســم   100-110
دقيقة، المســابقة الرابعة للمتقدمين )مســابقة 
الســرعة ضد الزمن( ونوعها مســابقة الســرعة 
ضد الزمن وارتفاع حواجزها: 120-110 سم، 
المســابقة  متر/دقيقــة،   350 المســلك  ســرعة 
الخامســة فئــة المتقدميــن المســتوى الثالــث 
النقــاط( وارتفــاع حواجزهــا:  )مســابقة جمــع 
متــر/  350 المســلك  ســرعة  ســم،   120-135

دقيقة، والمسابقة السادسة، وهي أهم وأقوى 

وســتكون  الكبــرى(،  )المســابقة  المســابقات 
وارتفــاع  التمايــز  لمرحلــة  التأهــل  مســابقة 
حواجزها 130 - 140 سم وسرعة الملك 350 
متر/ دقيقة، كما ستكون هناك مسابقة سابعة 
وهــي مســابقة الســت حواجز، وتبــدأ من 130 
ســم، حيــث عندمــا يجتــاز الفرســان الحواجــز 
بنجاح ويتم رفع مع كل جولة وصوال ألقصى 
ارتفاع للحواجز الست وحتى الجولة األخيرة 

يتم وضع 4 حواجز فقط.

اليوم بطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز برعاية دلمونيا
فرســان البحريــن يعلنــون جاهزيتهــم لمنافســات أغلــى كــؤوس القفــز

تغطية - اللجنة اإلعالمية
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الفارس الناشئ أحمد عيسى  «
أكد جهوزيته لبطولة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اليوم، وقال “ال شك أن الجميع 
أعد نفسه جيدا للبطولة، حيث 

نعتبرها جميعا من أهم واقوى 
البطوالت، فهي تحمل اسم 

القائد الرياضي؛ لذا من الطبيعي 
أن فرسان البحرين من مختلف 

اإلسطبالت المحلية سيبذلون 
قصارى جهدهم للوصول 

لمنصات التتويج والتحليق بلقب المسابقة الكبرى، بالنسبة لي 
تدربت جيدا خالل األيام القليلة الماضية وسأقدم أفضل ما لديَّ 

في الميدان”. 

عيسى: تدربت جيدا لتحقيق أفضل النتائج

فارس فريق االتحاد الرياضي العسكري محمود  «
عبدالقادر وصف بطولة سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة للقفز من أصعب وأقوى 
البطوالت، وقال “بالرجوع للبطولة األخيرة 

األسبوع الماضي كان واضحا تطور المستويات 
وحرص الجميع على تحقيق أفضل النتائج 
والوقوف على مدى الجاهزية لبطولة قائد 

الشباب والرياضة اليوم، إن رفع كأس بطولة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من أجمل 

اللحظات وجميع الفرسان سيبذلون قصارى 
جهدهم؛ من أجل هذه اللحظة اليوم التي لن 

تأتي بسهولة، فهناك مشوار طويل للوصول للكأس الغالية، لكن الجهوزية العالية 
لفرسان البحرين تصعب من التوقعات والترشيحات، فهذا الموسم أظهر لنا 

مستويات فنية راقية”. وأشار أن فرسان فريق االتحاد الرياضي العسكري سيكونون 
جاهزين اليوم ألغلى الكؤوس؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج واأللقاب. 

فرسان فريق االتحاد الرياضي العسكري جاهزون

الفارس أحمد أكبر صاحب 4 ألقاب  «
للمسابقة الكبرى هذا الموسم أكد سعيه 

الضافة اللقب الخامس وتحديدا لقب 
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة التي أكد أنها البطولة األغلى على 
قلوب جميع الفرسان، وقال “المنافسة 
اليوم هي أصعب منافسات سيشهدها 

الميدان، لن تخلو المسابقات من 
المفاجآت واإلثارة والتشويق، البد على 

الفارس أن يكون حذرا ويتحاشى األخطاء 
قدر اإلمكان وعدم إسقاط الحواجز؛ من 

أجل الوصول للفوز، إنها بطولة مهمة وغالية على الجميع وتشهد دائما أقوى 
المنافسات، تدربت جيدا في الفترة القليلة الماضية؛ للوصول لتحقيق أفضل 

النتائج وطموحي تحقيق لقبها الغالي، ورفع كأس البطولة القائد الرياضي 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قدوة جميع الرياضيين”

أكبر: طموحي تحقيق لقبها الغالي

رئيس لجنة الحكام عايض الغيالن 
وصف المستويات الفنية للفرسان في 
الموسم الحالي لبطوالت قفز الحواجز 
تؤكد ما وصلت إليه بطوالت القفز في 

المملكة الحبيبة، وقال “لمسنا مدى 
التطور الكبير لدى الفرسان والفارسات، 

وهذا واضح بالنسبة لنا في لجنة 
التحكيم عندما نقيم مستوى المسابقات 

ونتابعها عن كثب، حيث أصبح الفرسان 
ملمين أكثر ولديهم رصيد من الخبرة 

الكافية للتعامل مع أجواء المسابقات، 
وشهدنا تسجيل سرعات عالية وأوقات 

زمنية تنافسية، كما أن المصممين 
الدوليين للمسالك يقومون بتصميم 

مسالك تنافسية ويحرصون على 
وضع مسالك فيها من الحيرة واإلثارة 

والتشويق وفيها من الصعوبة، والتي 
تساهم في دورها برفع مستوى التنافس 

في الميدان”. 
وأشار الغيالن أن مستويات الناشئين 

هذا الموسم باتت واضحة أنها تطورت 
كثيرا، حيث باتوا ينافسون الفرسان 

الكبار ويدخلون معهم في مسابقاتهم 
ويزاحمونهم في المراكز المتقدمة 

ومنصات التتويج. 
وأضاف الغيالن أن اللجنة المنظمة 

للبطولة حرصت على تهيئة جميع 
األجواء؛ من أجل ختام مميز مع البطولة 
األغلى بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة التي يحسب لها الفرسان ألف 

حساب ويتجهزون لها بشكل خاص، 
وكون أن درجات الحرارة بدأت باالرتفاع 

نطالب الفرسان بالحفاظ على جيادهم 
والتركيز أكثر من أجل سالمتهم 

وسالمة جيادهم. 
وأثنى الغيالن على ماقدمه الفرسان 

والفارسات من مستوى راٍق لمسابقات 
جميع الفئات والمشاركة النسائية 
المميزة هذا الموسم، متمنيا كل 

التوفيق لجميع الفرسان واإلسطبالت 
لسلسلة مسابقات لهذا الموسم، 

ووجه الغيالن جزيل الشكر واالمتنان 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
على دعمه مسابقات القفز ولمجلس 

ادارة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة وعلى رأسه سمو الشيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة وجميع األعضاء على 
ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل 

تطوير رياضة قفز الحواجز وتذليل جميع 
العقبات التي تواجههم، والتي تواجه 

الفرسان، كما أثنى على دور اإلسطبالت 
والفرسان على ما يقدمونه من أداء رائع 

في الميدان. 

الغيالن: مستويات فنية عالية في جميع المسابقات

علي مجيد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أعرب الفارس المخضرم باسل الدوسري  «
عن سعادته الكبيرة النطالق البطولة 

األغلى واألقوى بطولة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وقال “في بطولة سيدي 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة العام 
الماضي تمكنت من تحقيق اللقب الغالي، 

اليوم أنا أسعى جاهدا للحفاظ على هذا 
اللقب وتكرار ذلك االنجاز، إنها بطولة غالية 

وعادة ما تشهد أقوى المنافسات رغم 
ارتفاع حرارة األجواء، إال أن جميع الفرسان 

سيكونون على أهبة االستعداد لخوض 
هذه البطولة الختامية القوية”.  وأضاف الدوسري “كان موسما رائعا مليئا باالثارة 

والتشويق، جربت فيها عدة خيول جديدة وتمكنت من تحقيق مراكز متقدمة، 
الالفت في هذا الموسم المغاير هو دخول الفرسان الصغار والناشئين على خط 

المنافسة مع الفرسان الكبار، وهذا يدل على تطور رياضة القفز بالمملكة وانتشار 
ممارسيها، ووجود العنصر النسائي أيضا في عدد من المسابقات”. 

الدوسري: سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على اللقب

حافظ فريق باربار على لقب بطولة دوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد للموســم 
الثانــي علــى التوالــي بعدما فاز على نظيــره النجمة في المبــاراة النهائية يوم أمس 

بنتيجة )22/30( وسط حضور كثيف من ِقبل جماهير وعشاق الناديين.

ويديــن باربــار لهــذا االنتصــار الثمين إلى 
حارســه عيســى خلــف الــذي تعملــق فــي 
اللــدود عن مرماه وكان العامل الرئيســي 
في هذا اإلنجاز، باإلضافة للعب الجماعي 
المميــز الذي ظهر عليه العبيه وخصوصًا 
أصحاب الخبرة االخوين أبناء عبدالقادر 

ومحمد حبيب وأحمد موسى.
االتحــاد  رئيــس  تــوج  اللقــاء،  وعقــب 
البحرينــي لكرة اليد علي عيســى بجانب 
باربــار  العبــي  الحيــدان  خالــد  نائبــه 
وقبــل  األول  المركــز  وكأس  بميداليــات 
بالميداليــات  النجمــة  العبــي  كــرم  ذلــك 
الــذي  التحكيــم  طاقــم  وأيضــًا  الفضيــة 

أدار اللقــاء وهما الدوليــان معمر الوطني 
ومحمد قمبر.

باربار يتقدم

مــن خــالل  باربــار  لالعبــي  بدايــة قويــة 
بســط  والــذي  األولــى  العشــرة  الدقائــق 
بتألــق حارســه  المطلقــة  أفضليتــه  فيهــا 
وهجومــه  دفاعــه  وقــوة  خلــف  عيســى 
عبــر  والســريع  المنظــم  بجزئيــه  الفعــال 
األخوين جعفر ومحمد حبيب في الخط 
الخلفــي ومحمود عبدالقادر وعلي رجب 
فــي الجناحيــن ليتقدم باربار 1/6 وســط 
تخبــط أداء النجمــة فــي الدفــاع وضعف 

فــي  التركيــز  لعــدم  باإلضافــة  التغطيــة 
الهجــوم واضاعة رميــات الجزاء بصورة 

متتالية.
النجمة بدا تدريجيا بالعودة عبر الفاست 
بريــك لمهــدي ســعد وتغــوالت علــى عيــد 
تنفيــذ  ايضــا  تولــى  الــذي  ميــرزا  وعلــي 
رميات الجزاء بنجاح ليقلص الفارق إلى 
3 أهــداف )10/7( عند الدقيقة 24 وســط 
اخطــاء دفاعيــة وهجوميــة فــي صفوف 
موســى  أحمــد  محــاوالت  رغــم  باربــار 

وأحمد المقابي.
مضت الدقائــق المتبقية وباربار محافظ 
علــى تقدمه بالنتيجــة ومالحقة من ِقبل 

النجمــة لينهــي جعفــر عبدالقادر الشــوط 
بفارق 4 أهداف )9/13(.

باربار يفوز  

نجــح باربــار من خــالل الدقائق التســعة 
األولى من توســيع الفارق إلى 7 أهداف 
)11/18( مســتغال قــوة حارســه عيســى 
خلــف ودفاعــه المحكم وهجومــه الجاد 
المنــوع بيــن الفاســت واللعــب الجماعي 
بين محمد حبيب وجعفر عباس وأحمد 
المقابــي وجعفر عبدالقادر وســط غياب 
الــذي  لــدى النجمــة  الحلــول الهجوميــة 
غيــر  الفرديــة  االجتهــادات  علــى  عــول 

المهــزوز  لدفاعــه  باإلضافــة  المجديــة 
تمامــا والتــي جعلــت شــباك مرمــاه تهتز 

مرارا. 
عبدالحســين  حارســه  بصحــوة  النجمــة 
والدفــاع الضاغط وقطــع الكرات ونجاح 
الونــة  ومحمــود  ميــرزا  علــي  محــاوالت 
وبالل بشام تمكن من تقليص الفارق إلى 

3 أهداف )22/19( عند الدقيقة 20 وسط 
أخطاء متتالية في باربار. مضت الدقائق 
المتبقية وباربار عاد لتوســيع الفارق عبر 
جعفر عبدالقادر ومحمد حبيب ومحمود 
عبدالقادر والنجمة ورغم ســعيه لتقليص 
النتيجــة اال انــه اصطــدم بضيــق الوقــت 

وهز شباكه لينتهي اللقاء بفوز باربار.

باربار باقتدار.. بطل دوري الكبار

من التتويج

أصحاب الخبرة رجحت كفته وسط تعملق 
حارسه خلف



ُيعقــد فــي الســابعة مــن مســاًء اليــوم بمقر إقامة الوفود فنــدق “Grove hotel” االجتمــاع الفني لبطولة األندية الخليجية في نســختها التاســعة والثالثين التي 
يستضيفها نادي المنامة حتى 27 من الشهر الجاري، بحضور األمين العام للجنة التنظيمية الخليجية وأعضاء اللجنة الفنية ومدير البطولة، إلى جانب مدربي 

ووفود الفرق المشاركة في البطولة.

وستتم مناقشة كل األمور الخاصة بالنواحي الفنية 
والتنظيميــة بالبطولــة من ألوان المالبــس الرياضية 
التي سيرتديها كل فريق وعدد من المسائل األخرى 
إلــى  الوصــول  ومواعيــد  بالتدريبــات  تتعلــق  التــي 

القاعة التي تحتضن المباريات.
واكتمل أمس عقد وصول الفرق الخليجية الشقيقة، 
وستؤدي جميع الفرق تدريباتها اليوم بصالة خليفة 
الرياضيــة التــي ســتكون مســرًحا لمباريــات البطولة 

بواقع ساعة لكل فريق.
 وتنطلــق غــًدا )الســبت( علــى صالــة اتحــاد خليفــة 
الرياضية الســلة منافســات بطولة األندية الخليجية 
فــي نســختها التاســعة والثالثيــن، بمشــاركة 8 فرق، 
هي: المنامة واألهلي البحرينيين، الشــارقة وشــباب 
األهلي دبي اإلماراتيين، العربي والشمال القطريين، 

أحد السعودي والسيب العماني.
ويترقــب الجميــع لحظــة انطالق المنافســات القوية 
والمثيــرة، خاصــة أن هنــاك عــدة فــرق تطمــح فــي 
والضيافــة  األرض  صاحــب  مقدمتهــا  وفــي  اللقــب 
المنامــة الــذي يطمــح فــي تحقيــق اللقــب الثالــث له 

خصوًصــا وأن البطولــة تقــام علــى أرضــه ومــا بيــن 
جماهيره، والشارقة اإلماراتي في الحفاظ على لقبه 

واألهلي اإلماراتي في العودة للقب بعد فقدانه.
بنظــام  البطولــة  مــن   39 الـــ  النســخة  وســتلعب 
المجموعتيــن، إذ تضــم كل واحــدة 4 فــرق، حيــث 
تتأهل جميع الفرق الثمانية للدور ربع النهائي، وتقام 
المواجهــات اإلقصائيــة بعــد ذلك، وفًقــا لترتيبها في 
مجموعتيهــا، إذ يلعب أول كل مجموعة مع صاحب 
المركــز الرابع وثاني كل مجموعة مع صاحب المركز 
الثانــي، ثــم يتأهل الفائزين إلى الــدور نصف النهائي 

وصوالً للمباراة النهائية.
وســيقص “حامل اللقب” الشارقة اإلماراتي وشقيقه 
أحد الســعودي شريط مباريات البطولة عند الساعة 
الرابعــة من مســاء غد ويليها لقــاء األهلي البحريني 
والعربــي القطــري، ثــم يلتقــي المنامــة البحريني مع 

السيب العماني. 
وتختتــم المرحلــة األولــى يــوم الثالثــاء 23 أبريــل، 
علــى أن تخضــع جميــع الفــرق للراحة في فــي اليوم 
التالــي، ليكــون يــوم الخميس 25 أبريــل، مرحلة ربع 

النهائي، وتقام جميع المباريات في يوم واحد، على 
أن يكــون الجمعــة دور نصــف النهائــي، ثــم مباراتــي 
تحديد المركزين الثالث والرابع واألول والثاني يوم 

السبت 27 من الشهر نفسه.

ممثال الوطن يضعان لمساتهما األخيرة
الجمعــة  اليــوم  واألهلــي  المنامــة  فريقــا  يختتــم 
تحضيراتهمــا الجــادة؛ اســتعداًدا لخــوض منافســات 
التــي  الســلة  لكــرة   39 الخليجيــة  األنديــة  كأس 
خليفــة  مدينــة  علــى صالــة  الســبت،  غــٍد  ســتنطلق 

الرياضية بمدينة عيسى.
 وســيعمل الجهــازان الفنيــان للفريقيــن مــن خــالل 
الحصــة التدريبيــة الختامية اليــوم التي من المؤمل 
لهــا أن تســتمر زهــاء ســاعة ونصف لــكل فريق، على 
وضــع اللمســات األخيــرة علــى جهوزيتهما، وإســداء 
الفنيــة  والتعليمــات  للتوصيــات  منهمــا  واحــد  كل 
لالعبيــن حــول طريقــة التعاطي مع مجريــات اللقاء 
اليوم، إضافة إلى تحديد مالمح التشكيلة الرئيسية 

التي سيبدآن بهما المواجهة.

وسيحرص المدربان على منح عناصرهما الجرعات 
علــى  االطمئنــان  مــع  الالزمتيــن  والفنيــة  البدنيــة 

الجهوزيــة فــي المســتوى العــام للفريــق، بجانــب 
وضــع اللمســات النهائيــة علــى اإلســتراتيجية 

التي ينويان التعويل عليها في لقاءي الغد.

مدرسة بحرينية خالصة ستقود  «
المواجهة تتمثل في المديرين 

الفنيين سلمان رمضان في المنامة 
وحسين قاهري في األهلي اللذين 
سينهون كتابة “سيناريو التكتيك” 

للمباراة هذا اليوم، بـ “الحبر السري”، 
وفق خيارات متنوعة يستمر معها 

الحديث الفني خالل المجريات بتفاصيل 
ومتغيرات تكتيكية تفرضها أجواء اللقاء، إال 
أنهما يشتركان في وضع اللمسات النهائية 

على التشكيل والتكتيك اليوم، وفق حق 
مشروع لكليهما بالنظر إلى تحقيق االنتصار، 

وترجمة ما نثراه من أفكار خاصة باللقاء خالل 
تدريبات األيام الماضية، بوصفها التحضيرية 

لهذه المباراة.

من تدريبات األهليمن تدريبات المنامة

اكتمال عقد الفرق المشاركة واالجتماع الفني اليوم
ــًدا ــة” غـ ــل ــس ـــ “خــلــيــجــيــة ال ــرة لـ ــيـ ــات األخـ ــس ــم ــل ــان ال ــع ــض ــي ي ــلـ ــة واألهـ ــام ــن ــم ال

تحت رعاية أيمن المؤيد وزير شــؤون الشــباب والرياضة، أقام نادي بوري الثقافي 
والرياضــي حفــل تكريــم الفريــق األول لكرة القدم بمناســبة فوزهم بــدوري األندية 
والمراكــز الشــبابية “دورينــا 2” للموســم الرياضــي 2018 بحضــور الوكيــل المســاعد 
لشــؤون الرياضــة والمنشــآت المهنــدس خالــد ســليم الحــاج والرعــاة والمســاهمين 

وعدد من الشخصيات الرياضية. 

لمحمــد  كلمــة  بإلقــاء  الحفــل  وافتتــح   
يوســف رئيــس نــادي بــوري رحــب فيهــا 
بالحضور وشــكر راعــي الحفل على دعم 
الــوزارة لنادي بوري وللرياضة البحرينية 
بشــكل عام ودعم الشــباب البحريني من 

المتنوعــة،  خــالل مســابقاتها وأنشــطتها 
كما أثنى على أبناءه الالعبين في تحمل 
المســئولية وتحقيــق هــذا اللقــب وعودة 
منصــات  فــي  الطبيعــي  لمكانــه  الزعيــم 
التتويــج، شــاكًرا كل مــن ســاهم فــي هذا 
اإلنجاز من الجماهير والجهات الداعمة.

وبدوره، أشــاد الوكيل المساعد المهندس 
خالد سليم الحاج بنادي بوري وبرجاالته 
الرياضــي  الصــرح  بهــذا  نهضــوا  الذيــن 
عبــر  الواضحــة  بصماتــه  نشــاهد  والــذي 
إنجازاتــه، مشــيًدا بأبطــال دوري األنديــة 

والمراكــز الشــبابية رغــم الصعوبات التي 
واجههــا الفريــق مثمًنــا التعاون المشــترك 
شــؤون  ووزارة  بــوري  نــادي  إدارة  بيــن 
للتوفيــق  ــا  ومتمنيًّ والرياضــة  الشــباب 

للجميع.
 مــن جهتــه، وّجــه كابتــن الفريــق محمود 
النــادي  إلدارة  شــكره  مجيــد  الســيد 
هــذا  حققــوا  الذيــن  الالعبيــن  وإخوانــه 

اإلنجــاز رغــم الظــروف الصعبــة التــي مر 
بهــا الفريق مشــيًدا بالالعب حســن جواد 
ومــا قدمــه طــوال خدمتــه فــي المالعب 
هــذا  فــي  األساســي  المشــارك  واعتبــره 

قصيــر  فلــم  عــرض  تــم  كمــا  اإلنجــاز. 
يوثــق مشــوار الفريــق فــي دوري األندية 
الالعبيــن  تكريــم  بعدهــا  ليتــم  والمراكــز 

والتقاط الصور التذكارية.

اللجنة اإلعالمية

بوري يقيم حفل تكريم الالعبين بدوري المراكز الشبابية

جانب من التكريملقطة جماعية لكبار الحضور
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“كرامي” شريك أساس في إنجاح خليجي 39 للسلة
المنامــة دعــم  فــي  المجموعــة  بمســاهمة  يشــيد  عاشــور 

واصلــت “مجموعــة كرامــي” شــراكتها ودعمهــا للرياضــة البحرينيــة عمومــا، ولنــادي المنامــة 
خصوصا من خالل دعمها الســخي وشــراكتها مع نادي المنامة في تنظيم منافسات وفعاليات 
بطولــة األندية الخليجية لكرة الســلة التاســعة والثالثين المقــررة أن تقام في مملكة البحرين 

في الفترة من 20 حتى 27 أبريل الجاري.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين مدير البطولة 
أمين الســر العام بنادي المنامة عبدهللا عاشور 
مــع مدير عــام مجموعــة كرامي جعفــر كرامي 

في مقر مطعم كرامي فرع جدعلي.
وســتقدم مجموعــة كرامــي الدعم اللوجســتي 
ورعايــة خاصــة للضيافــة وتمويــن قاعــة كبــار 
الشــخصيات طــوال فتــرة البطولة إلــى جانب 
أن  ويذكــر  للبطولــة،  التنفيذيــة  اللجنــة  دعــم 
مجموعــة كرامــي كانــت الشــريك الداعــم فــي 
إنجــاح منافســات البطولــة الخليجية الســابقة 
التــي أقيمــت في البحرين العــام 2017، ونالت 

كرامي استحسان وإشادة الجميع.

وبهذه المناســبة، أعرب مديــر البطولة عبدهللا 
عاشــور عــن بالــغ شــكره وتقديــره لمجموعــة 
للشــباب  ودعمهــا  اهتمامهــا  علــى  كرامــي 
البحريني وحرصها على الشــراكة والمســاهمة 
بالــدور  مشــيدا  البطولــة،  هــذه  إنجــاح  فــي 
مجموعــة  تلعبــه  الــذي  والفاعــل  اإليجابــي 
مختلــف  رعايــة  خــالل  مــن  كرامــي  مطاعــم 
األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة واالجتماعية، 
ما يؤكد حرص المجموعة على خدمة الشباب 
البحرينــي والشــراكة المجتمعية التي تســاهم 
فــي خدمــة الوطــن، ويعبــر عــن مــدى إيمــان 
المجموعة بأهمية دعم مســيرة العمل الشبابي 

والرياضي في المملكة.
كمــا أكــد عاشــور بأن رعايــة مجموعــة مطاعم 
كرامــي للبطولة ينم عن الحس الوطني الكبير 
معربــا  البحرينــي،  الشــباب  تجــاه  للمجموعــة 
عــن تقديره واعتزازه لهــذه اللفتة الكريمة من 
المجموعــة، والتــي كان لهــا أطيــب األثــر لــدى 
رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة النــادي المنامة 

وجميع محبيه ومنتسبيه.

ومــن جانبــه، أعــرب جعفــر كرامــي مديــر عــام 
إدارة  لمجلــس  شــكره  عــن  كرامــي  مجموعــة 
مجموعــة  الختيــاره  الرياضــي  المنامــة  نــادي 
كرامــي لتكون أحد الشــركاء فــي هذه البطولة 
بــأن  تمنياتــه  عــن  معربــا  المهمــة،  الخليجيــة 
تتطور هذه الرعاية بما يسهم في دعم مسيرة 

النادي في المستقبل.
الســلة  كــرة  لعبــة  أن  كرامــي  جعفــر  وأكــد 
البحرينيــة فــي عهــد رئيس االتحــاد البحريني 
المنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس  الســلة  لكــرة 
آل  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  للبطولــة 
خليفــة نجــح فــي عمــل النقلــة النوعيــة للعبــة 
وليــس  والعربــي  الخليجــي  المســتوى  علــى 
البحرينــي فقــط، وأصبحــت الســلة البحرينيــة 
تحظى باالهتمام والمتابعة الخاصة لما لها من 
إثارة ومتعة ومنافســة قوية، مؤكدا أن جهود 
ســمو الشــيخ عيســى أثمــرت عــن جعل الســلة 

البحرينيــة واحــدة مــن أهــم المنافســات علــى 
المستوى المحلي.

علــى  حريصــة  المجموعــة  أن  كرامــي  وأكــد 
توفيــر كل الدعــم اللوجســتي والرعايــة للجنة 
هــذه  منافســات  خــالل  والتنفيذيــة  المنظمــة 
البطولــة الخليجيــة المهمــة، والتي تســتضيف 
أبنــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مؤكدا 
أن مجموعــة كرامــي ســباقة في دعــم ورعاية 
أرض  علــى  تقــام  التــي  الرياضيــة  الفعاليــات 

مملكــة البحريــن، وتعتز بالمشــاركة في تقديم 
المزيــد مــن التعــاون خــالل فعاليــات البطولــة 
وتعتز بالمســاهمة في إنجاح الحدث الرياضي 
الخليجــي، وتمنــى جعفــر كرامــي كل التوفيق 
والســداد ألعضاء اللجــان العاملة في البطولة، 
وكل التوفيــق لســفيري الســلة البحرينيــة فــي 
البطولــة، وأن يوفــق ممثلــو الســلة البحرينيــة 
المنامــة واألهلــي، وتحقيــق النتائــج اإليجابية 
وتشريف اسم البحرين في الملتقى الخليجي.

الجفير - اللجنة اإلعالمية
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أشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
بطولــة  لنهائــي  المثالــي  بالتنظيــم 
التــي  األبطــال  لألنديــة  زايــد  كأس 
اســدل الســتار علــى منافســاتها فــي 
مدينة العيــن بدولة االمارات العربية 

الشقيقة.
وشــهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة المبــاراة النهائية التي جمعت 
والنجــم  الســعودي  الهــالل  فريقــي 
باللقــب  وفــاز  التونســي  الســاحلي 
النجم الســاحلي التونســي والذي فاز 

بهدفين مقابل هدف.
وأوضح ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
لألنديــة  زايــد  كأس  أن  خليفــة  آل 
علــى  غــال  أســم  حملــت  األبطــال 
الجميــع وهــو المغفــور لــه بــإذن هللا 
بــن ســلطان آل نهيــان  الشــيخ زايــد 
طيــب هللا ثراه وإطالق اســمه رحمه 
هللا تقديــرا لمكارمــه تجــاه الرياضــة 
علــى  القــدم  وكــرة  عمومــًا  العربيــة 
وجه التحديد وإحياء لذكرى “حكيم 
العــرب” وإلــى الشــعب االماراتــي في 

دار زايد الخير.
وأكد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
للبطولــة  الرائــع  التنظيــم  أن  خليفــة 
يؤكــد  النهائيــة  المبــاراة  وبالتحديــد 
المكانــة المتميــزة التــي تحظــى بهــا 

مــن  المبذولــة  والجهــود  البطولــة 
االتحــاد العربــي لكــرة القــدم برئاســة 
الشــيخ، حيــث  المستشــار تركــي آل 
حققــت هذه البطولــة نقلة نوعية في 
مسيرة كرة القدم العربية والتي باتت 

عالمــة فارقــة فــي البطــوالت الكبرى 
والتي ينظمها االتحاد العربي، مقدمًا 
ســموه للجميع جزيل الشكر والتقدير 

على حفاوة االستقبال والضيافة.
وهنــأ ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

التونســي  الســاحلي  النجــم  خليفــة 
لألنديــة  زايــد  كأس  بلقــب  بفــوزه 
المبــاراة  فــي  فــوزه  بعــد  األبطــال 
الســعودي  الهــالل  علــى  النهائيــة 

بهدفين مقابل هدف.

وأشــاد ســموه بالمســتويات المتميزة 
التي شهدتها المباراة النهائية وهو ما 
يؤكد ســير الكــرة العربية على خطى 
ثابتــة نحو تحقيــق المزيد من اآلفاق 

والوصول إلى أعلى المستويات.

سموه في مراسم التتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد يتابع المباراة النهائية

ناصر بن حمد: كأس زايد حقق نقلة نوعية في مسيرة الكرة العربية
التونسي الــســاحــلــي  ــنــجــم  وال ــودي  ــع ــس ال ــال  ــه ال بــيــن  الــنــهــائــيــة  ــاراة  ــب ــم ال شــهــد 

اللجنة اإلعالمية

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانيــة و35 دقيقة مــن بعد ظهر 
اليــوم “الجمعــة” الســباق الخامــس والعشــرين وقبــل األخيــر لهــذا الموســم، والذي 
سيقام على كؤوس مركز البحرين للمجوهرات، وكؤوس البورش “برعاية بهبهاني 
للســيارات”، وكأس شــركة شــيفرون، وكأس نادي راشــد للفروســية وسباق الخيل 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

جميــع  لجيــاد  األول  الشــوط  وســيقام 
محلــي”  “نتــاج  والمبتدئــات  الدرجــات 
 2000 والجائــزة  متــر   2000 مســافة 
دينار وبمشــاركة 4 جياد أبرزها الحصان 
نــاس  فــوزي  عبــدهللا  ملــك  “الطــارق” 
وبقيــادة حســين مكي، والــذي يعتبر من 
الجياد البارزة هذا الموســم في ســباقات 
فــي  فوزيــن  وحقــق  المحلــي،  النتــاج 
للفــوز  الثــالث، وهــو مرشــح  مشــاركاته 
بجانــب الحصان اآلخر لإلســطبل نفســه 
“بولســار” بقيــادة الفــارس المتمــرن علــي 

موسى.

الشوط الثاني

ويقام الشوط الثاني على كأس البورش 
لجياد جميع الدرجات والمبتدئات )نتاج 
مســتقيم،  متــر   1000 مســافة  محلــي( 
 9 وبمشــاركة  دينــار،   3000 والجائــزة 
“ريــادة”  الفــرس  ســتكون  حيــث  جيــاد، 
ملك ســمو الشيخ عيســى بن عبدهللا بن 
عيسى آل خليفة، وبقيادة أندرو أيليوت 
ومواصلــة  للفــوز  األقــوى  المرشــحة 
انتصاراتها المتتالية في مشــاركاتها هذا 
الموســم؛ نظــرا لألمكانــات التــي تتمتــع 
بهــا الفــرس، فيما ســتكون المنافســة من 
جانــب الحصــان اآلخــر لإلســطبل نفســه 
“يعــود” الــذي حقــق المركــز الثالــث فــي 
مشــاركتيه اآلخيرتيــن، وكذلــك الفــرس 
فيكتوريــوس  إلســطبل  “محايــدة” 
وبقيــادة الفارس العماني أنس الســيابي، 
مشــاركتها  فــي  الفــرس  قــاد  والــذي 
األخيــرة، والتي جــاءت فيها ثانية خلف 
“ريادة”، وستحاول استثمار فارق الوزن 

لقلب التوقعات. 

الشوط الثالث

ويقــام الشــوط الثالث على كأس شــركة 

الثالثــة  الدرجتيــن  لجيــاد  شــيفرون 
والرابعــة والمبتدئات مــن خيل البحرين 
العربيــة األصيلــة “الواهو” مســافة 1400 
متر، والجائزة 2000 دينار، وبمشــاركة 8 
جياد، وينتظر أن يشــهد منافســة ثالثية 
بيــن الفــرس “الصقالويــة 1733” وكذلك 
الحصــان “كريــان 1706” بقيــادة الفارس 
العمانــي أنس الســيابي، بجانب الحصان 
“كروشــان 1710” بقيــادة أنــدرو أيليوت، 
واللذيــن حققا المركزيــن الثاني والثالث 
ســباق  فــي   ”1733 “الصقالويــة  خلــف 

بطولة العالم.

الشوط الرابع

ويقــام الشــوط الرابــع علــى كأس مركــز 
ســباق  لجيــاد  للمجوهــرات  البحريــن 
 2400 مســافة  محلــي(  )نتــاج  التــوازن 
متر، والجائزة 3000 دينار، وبمشــاركة 6 
جياد، أبرزها الحصان “رتورت” إلســطبل 
جاســب،  روزي  وبقيــادة  فيكتوريــوس 
مــن خبــرة  والــذي يتمتــع بســجل جيــد 
بقيــة  تفــوق  واالنتصــارات  المشــاركات 
الثالثــة  المراكــز  وحقــق  الشــوط  جيــاد 
األولى في مشــاركاته هذا الموســم، وهو 
يجيــد المســافات الطويلــة، ويتوقــع أن 
يلعــب الحصان “غود نيوز” دورا تكتيكيا 
البدايــة  منــذ  المقدمــة  فــي  بانطالقتــه 
لصالــح “رتــورت” وعــدم إتاحــة الفرصــة 
بقيــادة  “لــزام”  الفــرس  مثــل  لمنافســيه 
العمانــي أنــس الســيابي، والتــي ظهــرت 
بصــورة جيــدة، وحققــت المركــز الثانــي 

في مشاركتها األخيرة.

الشوط الخامس

كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  ويقــام 
الخيــل  للفروســية وســباق  راشــد  نــادي 
التــوازن  ســباق  لجيــاد  والمخصــص 

“مســتورد” مســافة 1400 متــر، والجائزة 
2000 دينار، وبمشاركة 8 جياد يبرز منها 
الفــرس “ســمر بلوســوم” إلســطبل العفــو 
وبقيــادة عبــدهللا فيصــل، والتــي تألقــت 
وتفوقــت علــى جيــاد الشــوط نفســه في 
مشاركاتها هذا الموسم، وحققت فوزين 
متتالييــن مــع الفارس نفســه لتثبــت أنها 
مــن الجيــاد البــارزة والمتطــورة في عمر 

الـ 3 سنوات.

منافسات مفتوحة

كأس  علــى  الســادس  الشــوط  ويقــام 
مركز البحرين للمجوهرات لجياد ســباق 
التــوازن )مســتورد( مســافة 1400 متــر، 
 10 وبمشــاركة  دينــار   3000 والجائــزة 
جيــاد، والتــي تســعى الــى تحقيــق أولى 
انتصاراتهــا هــذا الموســم بعدمــا ظهــرت 
خــالل  متفاوتــة  ونتائــج  بمســتويات 

مشاركاتها؛ األمر الذي سيجعل المنافسة 
فــي ظــل  الشــوط  بيــن جيــاد  مفتوحــة 

تقارب المستويات. 
ســباق  لجيــاد  الســابع  الشــوط  ويقــام 
التــوازن “مســتورد” مســافة 1200 متــر، 
 12 وبمشــاركة  دينــار،   2000 والجائــزة 
جــوادا، وينطبــق حال الشــوط الســادس 
علــى الســابع؛ نظــرا لتقــارب مســتويات 
أغلــب جيــاد الشــوط، والتــي تبحــث عن 

بعدمــا  الموســم  هــذا  األول  انتصارهــا 
حققت نتائــج متفاوتة وأبرزها الحصان 
الحصــان  وكذلــك  باونتــي”،  “نبــراس 
“نورثرن ثندر” بقيادة أنس السيابي بناء 
على مســتواه وتحقيقه المركزين الثاني 

والرابع في مشاركاته هذا الموسم.

صراع “البورش”

وتتجــه أنظــار جمهور ســباق اليــوم نحو 
ســيقام  الــذي  واألخيــر  الثامــن  الشــوط 
علــى كأس البــورش والمخصــص لجيــاد 
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة والمبتدئات 
“مســتورد” مســافة 1800 متــر، والجائزة 
جــوادا؛   13 وبمشــاركة  دينــار،   3000
الجيــاد  مــن  مجموعــة  لمشــاركة  نظــرا 
لهــا  ســبق  والتــي  القويــة،  المســتوردة 
متقدمــة  ونتائــج  انتصــارات  تحقيــق 
وتنافســت فيمــا بينهــا في عدة ســباقات 
وأبرزهــا الحصــان “ســان ديمــاس” ملــك 
عبــدهللا  وبقيــادة  البوعينيــن  يوســف 
فيصــل، والــذي قــاد الحصان إلــى تحقق 
المســافة  فــي  الثالــث  والمركــز  فوزيــن 
نفسها وسط جياد قوية خالل مشاركاته 
األخيــرة هــذا الموســم وأظهــر الحصــان 
إمكانات جيدة، وكذلك الحصان الجديد 
“موالي” إلسطبل العفو، وبقيادة الفارس 
المتمــرن الصاعــد إبراهيــم نــادر، والــذي 
حقــق الفــوز مــع الحصــان في مشــاركته 
وســيحاول  الماضــي،  األســبوع  األولــى 
رغــم  لصالحــه  الــوزن  فــارق  اســتثمار 
يبــرز  كمــا  الشــوط،  مســافة  اختــالف 
الحصان “هابي كول” ملك الشيخ عيسى 
بــن دعيج بن ســلمان آل خليفــة وبقيادة 
ريتشــارد مولن والذي يســعى الســتعادة 
فــوزه  منــذ  مجــددا  األنتصــارات  نغمــة 
بكأس وزارة الشــباب في يناير الماضي، 
والــذي تفوق خالله على المرشــح “ســان 
ديمــاس” خصوصــا بعــد ظهــوره الجيــد 
وتحقيقــه المركزيــن الثانــي والرابــع في 
مشــاركتيه اآلخيرتيــن، وكذلك الحصان 
“نيو كالســيكل” بقيــادة الفارس المتمرن 
أحمــد مكي الذي قاد الحصان في جميع 

مشاركاته وسط جياد قوية.

الصخير - نادي راشد للفروسية سباق الخيل

اليوم السباق الـ 25 قبل األخير من موسم الخيل

منافسات قوية منتظرة اليوم

عبدالمجيد شيرازي  باسم بطيشه أبو القاسم شيرازي
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وشيفرون والــبــورش  البحرين  مجوهرات  كــؤوس  على  ومتكافئة  قوية  منافسات 

سمو الشيخ ناصر بن حمد في المقصورة الرئيسة
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يســتفيد الجميــع مــن اإلقــاع عــن التدخيــن وتجّنــب التعّرض المفرط للشــمس، لكن ثمة خطوات أخرى للحفاظ على الشــباب ومعالجة الجســم والروح، أبرزهــا االلتزام بنظام 
غذائي صحي ومتوازن وممارسة نشاطات جسدية منتظمة والتحكم بالضغط النفسي... الحمية المضادة للشيخوخة ليست معقدة لكن يجب أن تستمر مع مرور الوقت!

أثــبــتــت الــــدراســــات أنـــهـــا الــحــمــيــة األكــثــر 
فــاعــلــيــة لــاحــتــمــاء مـــن مــخــاطــر أمـــراض 
ــتــي ُتــجــِهــد  الــقــلــب واألوعـــيـــة الــدمــويــة ال
ولتحسين  مــبــكــرة،  مــرحــلــة  فـــي  الــجــســم 
ضغط  ارتــفــاع  مثل  متعددة  خطر  عوامل 

الـــدم والــكــولــســتــرول والــســكــري والــبــدانــة. 
من  أن  الدراسات  إحــدى  استنتجت  كذلك 
يتبعون هذه الحمية هم أقل عرضة لضعف 
تحتوي  الفكرية.  القدرات  وتراجع  الذاكرة 
من  كبيرة  نسبة  على  المتوسطية  الحمية 

الكاملة  والحبوب  والــخــضــراوات  الفاكهة 
ــت الــزيــتــون  ــ والــبــقــولــيــات واألســـمـــاك وزي
ومــشــتــقــات الــحــلــيــب الــمــخــتــمــرة والــبــذور 
الزيتية، ما يعني الحصول على كمية كبيرة 
الدهنية  من مضادات األكسدة واألحماض 

سكر  مؤشر  تنّظم  التي  واأللــيــاف  الواقية 
الدم وتخّفض الكولسترول وتمنع اكتساب 
التي  الحيوية  المحفزات  الوزن، فضاً عن 
بمشاكل  المرتبطة  المعوية  البيئة  تفيد 

البدانة والسكري.

التركيز على المأكوالت “المضادة للصدأ” وتخفيف الملح والسكر

الحمية مهمة للشيخوخة

حــّذر خبيــر التغذيــة األلمانــي هارالــد زايتــس مــن أن ارتفاع مســتوى الســكر بالدم 
يمهــد الطريــق لإلصابــة بالســكري والبدانــة، وما يترتــب عليهما من أمــراض القلب 

والدورة الدموية الخطرة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينصح 
زايتس بضبط مستوى السكر بالدم من 
التغذية الصحية، وذلك باإلقال  خال 
ــكــربــوهــيــدرات كــالــخــبــز األبــيــض  مـــن ال
والمعكرونة والحلويات، نظرًا ألنها ترفع 
إمــداده  أجــل  من  بالدم  السكر  مستوى 
إمــداد  يمكن  ــك  ذل مــن  ــدالً  وبـ بالطاقة. 
مستوى  رفــع  دون  من  بالطاقة  الجسم 
ــالـــدم مـــن خــــال اإلكـــثـــار من  الــســكــر بـ

الدهون الصحية، التي تتمثل مصادرها 
الــغــذائــيــة فــي األفـــوكـــادو والــمــكــســرات 
واألســـــمـــــاك كـــالـــســـلـــمـــون والـــمـــاكـــريـــل 
والزيوت النباتية المعصورة على البارد، 

مثل زيت الزيتون.
وأكد زايتس أهمية الحذر من الفواكه، 
ألنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى الــفــركــتــوز )ســكــر 
الفاكهة(، الذي يتسبب في رفع مستوى 

السكر بالدم.

نصائح ألمانية لضبط السكر بالدم

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب بالجلطات والنوبات القلبية وبالتالي الوفاة، ويطلق عليه “القاتل الصامت”. ومن هنا فمن 
الضروري للمصابين بارتفاع ضغط الدم أن يتخذوا خطوات من شأنها خفض مستويات الضغط لديهم. ومن الخطوات معرفة بعض األطعمة 

والمأكوالت التي من شأنها إعادة الضغط إلى مستوياته الطبيعية.

1. الثوم
يحتوي الثوم على المضاد الحيوي الطبيعي 
“أليسين”، الذي ارتبط طبيا بتحسين ضغط 
الدم بصورة كبيرة. وينصح بأن يتم تناول 
الثوم نيئا مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

2. الشمندر 
يحتوي الشمندر األحمر على النيترات التي 
الدموية،  األوعية  وتوسع  تمدد  على  تعمل 
ــدم. ويوصي  ال الــذي يقلل من ضغط  األمــر 
الجزر  مع  المخلوط  الشمندر  عصير  بتناول 
مع  خلطه  ويمكن  والــزنــجــبــيــل،  والــبــرتــقــال 

سلطة الخضار.

3. الرمان
تحلل  في  تساعد  عديدة  فوائد  له  الــرمــان 

األوردة  ــي  فــ ــات  ــحـ ــويـ ــلـ الـ تــشــكــل  ومـــنـــع 
ــن، األمــــــر الــــــذي يـــســـاعـــد فــي  ــ ــي ــ ــراي ــشــ ــ وال
وينصح  عــام.  بشكل  القلب  صحة  تحسين 
بحبات  خــلــط  أيــضــا  الــتــغــذيــة  اختصاصيو 
كــأس  الطبيعي وشــــرب  الــلــبــن  مــع  الـــرمـــان 
دون  مــن  الــرمــان  عصير  مــن  يوميا  صغيرة 

إضافة السكر.

4. المغنيسيوم
ــعــضــات إلـــى الــمــغــنــيــســيــوم من  تــحــتــاج ال
مع  تساعد  وقد  انقباضها،  بعد  التمدد  أجل 
الحصول  ويمكن  الــدم.  ضغط  من  الحماية 
الورقية  الخضروات  من  المغنيسيوم  على 
الحبوب  أو  الصغير  والكرنب  السبانخ  مثل 
والــمــكــســرات  الــبــنــي  واألرز  الــكــيــنــوا  مــثــل 

والبذور.

5. األلياف

ومن هذه األغذية العصيدة أو حساء الشعير 
كلها  وتعتبر  والخضار،  والفواكه  والمكسرات 
مــصــادر جــيــدة لــألــيــاف، الــتــي تــســاعــد على 

الدم، خـــفـــض مـــســـتـــويـــات ضــغــط 
مساعدة  إلى  باإلضافة 
الــجــهــاز الــهــضــمــي في 

ويساعد  وظائفه.  أداء 
ــه  ــلـــى وجـ الـــكـــرفـــس عـ

توسيع  فــي  الــخــصــوص 
الـــدمـــويـــة، كما  األوعـــيـــة 
الـــشـــوفـــان على  يــســاعــد 

ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــض مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ خـ
ــتـــرول فــي  ــيـــسـ ــكـــولـ الـ

الجسم.

كأس صغيــر يوميــا مــن عصيــر الرمــان مــن دون ســكر

5 أغذية متاحة تخفض ضغط الدم

توصــل باحثــون مــن جامعــة بوند األســترالية إلى أن حميــة “الصحن الصغير” تســاعد فعاً 
في إنقاص الوزن.

وكتبت ناتالينا زالتيفيسكا، من جامعة بوند األسترالية، في “مجلة جمعية أبحاث المستهلك” 
الــوزن، ولكن بشرط أن يحضر الشخص  الصغير تساعد فعاً في خفض  أن “حيلة” الصحن 
طبقه بنفسه. وتوصلت زالتيفيسكا إلى النتيجة بعد دراسة وتمحيص 50 دراسة عالمية عن 
الدراسات  نتائج  عن  وفضاً  نواحيه.  مختلف  من  الحمية  من  النوع  هذا  تناولت  الموضوع 
راقب فريق العمل، بقيادة زالتيفيسكا، عشرات الملتزمين بحمية الصحن الصغير، وتوصلوا 
إلى أنهم يأكلون في الواقع أقل بنسبة 30 % مما يأكلونه لو أنهم استخدموا الصحون الكبيرة.

مــن المعــروف أن لألســماك فوائد عديــدة على الصحة، وهي مــن أفضل انواع 
اللحــوم التــي ينصح بتناولها، وكثيرة هي الدراســات التي أكدت ذلك، وهاهي 
دراســة جديدة تضيف فائدة جديدة لتناول األســماك وهي فعاليتها في عاج 

السرطان.

عنها  كشفت  ومــثــيــرة  جــديــدة  نتائج 
عليها  أشـــرف  حديثة  علمية  دراســـة 
أن  أفــادت  حيث  أميركيون،  باحثون 
األســمــاك  مــن  المستخرجة  أومــيــجــا3 
مــرات  بثماني  فعالية  أكــثــر  البحرية 
الــســرطــانــي.  الــــورم  نــمــو  تثبيط  فــي 

وفقا  الـــدراســـة:  تفاصيل 
الطبي  للموقع 

قــد   medicalxpress األمـــيـــركـــي 
اكــتــشــف الــبــروفــيــســور “ديــفــيــد مــا” 
أوميجا  أن  كــالــيــفــورنــيــا  جــامــعــة  مــن 
من  أقـــوى  األســمــاك  مــن  المستمدة   3
عندما  األخــرى  والزيوت  الكتان  بذور 
بالوقاية من  األمر  يتعلق 

السرطان. كشــف تقريــر طبــي حديث عــن أكثر األمراض انتشــارا في العالــم العربي وحدد 
التقريــر 5 أمــراض بأنهــم األكثــر انتشــارا وهــي: تســوس األســنان، واالكتئــاب، 

والحساسية، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول.

ــنـــان األكــثــر  يــعــد مـــرض تــســوس األسـ
ــارا بــيــن هــــذه الـــــــدول، والــــذي  ــشـ ــتـ انـ
من  للكثير  خاطئة  ــادات  عـ عــن  ينتج 
بنظافة  االهــتــمــام  ــعــدم  ب ــخـــاص  األشـ

األسنان بشكل مستمر.
أما االكتئاب فهو ثاني األمراض األكثر 
إال  العربية،  الـــدول  بمختلف  انــتــشــارا 

األساسي  للسبب  التوصل  يتم  لم  أنه 
يــســود اعتقاد  ــه، فــي حين  ب لــإصــابــة 
هي  والــوراثــيــة  البيئية  الــعــوامــل  بــأن 
الثالثة  المرتبة  فــي  ويــأتــي  المسبب. 
عــربــيــا مـــرض الــحــســاســيــة، الـــذي يتم 
اإلصابة به لتعرض جهاز المناعة لمواد 

مضرة وغير مألوفة.

“الصحن الصغير” فّعال في خفض الوزن

األسماك ضد السرطان

أكثر األمراض انتشارا بالعالم العربي
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أظهــرت مراجعــة بحثيــة أن مــن يمــارس اليوغــا في مكان العمل قــد يكون أقل توترًا مــن غيره. وقال الباحثون فــي دورية الطب 
المهني إن واحدًا من بين كل ستة عاملين يعاني من التوتر وأعراض أخرى لألمراض النفسية.

متزايد  عــدد  يتبناها  التي  الكثيرة  األساليب  مــن  واليوغا 
النفسية  الصحة  وتحسين  التوتر  لمحاربة  الشركات  من 

للعاملين لديها لكن األبحاث ظلت حتى اليوم تعطي 
صورة متفاوتة لفعالية هذه الجهود.

وإلجراء المراجعة البحثية، فحص الباحثون بيانات 
13 تجربة شملت نحو 1300 موظف. وكلف بعض 

المشاركين عشوائيًا بممارسة اليوغا في مكان 
العمل.

أثــرت على  اليوغا  تمارين  أن  ولم يتضح 
صحة القلب لكن اليوغا في مكان العمل 

الصحة  على  إيجابيًا  تــأثــيــرًا  خلفت 
على  التوتر  من  والحد  النفسية 
وجــه الــخــصــوص. وقــالــت لــورا 
ماريا بويرتو فالنسيا من هيئة 
ــذاء والــســامــة  ــغــ ــ الــصــحــة وال

األلــمــانــيــة:  ميونيخ  مــديــنــة  فــي 
أن  العمل  مــكــان  فــي  لليوغا  “يمكن 
للحد  المختارة  البرامج  أحــد  تكون 

محدودة  استثمارات  عادة  وتتطلب  التوتر،  مستويات  من 
الصعب  من  أن  أضافت  لكنها  المعدات”.  من  األدنــى  والحد 
تحديد إذا كان الفضل في ذلك يرجع لليوغا نفسها أم 
لثقافة مكان العمل في الشركات التي تبدي استعدادا 
ما  “عـــادة  وتابعت  العمل.  مكان  فــي  اليوغا  لتجربة 
تكون الشركات التي تسمح بإجراء تجربة عشوائية 
بالحد  مهتمة  الــعــمــل  مــكــان  فــي  لليوغا  محكمة 
الرضا  نسبة  وزيـــادة  الــتــوتــر،  مستويات  مــن 
بالتبعية  وتــكــون  واإلنــتــاجــيــة،  الــوظــيــفــي 
الــتــوتــر مــقــارنــة مع  مــنــاخــًا ينخفض فــيــه 

الشركات األخرى عمومًا”.
الشركات  مــن  أكــبــر  عـــددًا  أن  إال 
المهنية  بالصحة  اهتمامه  يعزز 
حتى ال يقتصر فقط على جهود 
بل  واإلصــــابــــات  ــوادث  ــحــ ــ ال درء 
الصحة  لــتــحــســيــن  خـــدمـــات  يــشــمــل 
ــفــســيــة، وعـــــــادات األكـــــل الــصــحــيــة،  ــن ال

وممارسة الرياضة.

أحد البرامج المختارة للحد من التوتر وتتطلب اســتثمارات محدودة

اليـوغـا فــي مكــان العمــل

يثبت بعض الدراسات أن تناول كمية كبيرة من اللحوم  «
الحمراء يؤدي إلى زيادة معدل الفوسفات في الدم علمًا أن 

هذه الحالة ترتبط بتسارع الشيخوخة. ال داعي كي تحرم 
نفسك من اللحوم نهائيًا شرط أن تكتفي بها مرة أو مرتين 

أسبوعيًا. يمكن اللجوء في الوجبات األخرى إلى الدواجن 
واألسماك وثمار البحر والبيض إذ تشّكل هذه األنواع كلها 
مصادر بروتينية ممتازة. أو يمكن تناول نوع من الحبوب 

الكاملة مع البقوليات، إذ يجمع 
النوعان مختلف األحماض 

األمينية الموجودة في 
 اللحوم.

تحتوي البقوليات أيضًا 
على الحديد لكن ال 

يمتصه الجسم بالقدر 
نفسه. لذا يجب أال نتناول 

الشاي خالل الوجبة ألنه 
يعيق امتصاص الحديد.

تمارين التحّمل: إنها الخطة  «
األكثر فاعلية كونها تحّسن أداء 
القلب وليونة الشرايين وتحرق 
السكريات، كذلك تؤثر في الوزن 

من خالل استنزاف مخزون 
الدهون. تبطئ هذه النشاطات 

مسار شيخوخة الدماغ أيضًا. 
يشّكل المشي أبسط تمرين 
لكن يجب أن يحصل بإيقاع 

سريع. نظرة إلى أهمية بعض 
النشاطات:

ركوب الدراجة الهوائية: إنه أهم نشاط إلى جانب المشي ألنه يشّغل عضالت األعضاء  «
السفلية من دون طرح أي مخاطر على المفاصل ويمكن ممارسته طوال الوقت من 

دون التعرّض لحوادث كبرى.

السباحة: يشّغل هذا النشاط عضالت الظهر ويحّسن وضعية الجسم من دون زيادة  «
الضغط على العمود الفقري.

يســتطيع بعض المأكوالت إبطال مفعول الجذور الحرة التي ترّســخ ظاهرة اإلجهاد المؤكســد وتســّرع شــيخوخة الخايا حين تصبح نســبتها فائضة. تشــمل تلك 
األغذية األصناف الغنية بمضادات األكسدة مثل المواد الفافونية والفيتامينات A وE وC. عمليًا، يجب أن تتألف قوائم الطعام من الفئات التالية:

تخفيض استهالك اللحوم الحمراء

مضادات األكسدة

تكثيف الحركة

ال تضع المملحة على المائدة وتخّلص من  «
عادة رّش الملح على الطبق قبل تذوقه.

استعمل األعشاب والتوابل والكراث  «
والثوم وعصير الليمون لتحسين مذاق 

المأكوالت.

إذا كنت تتناول مشروبًا غازيًا، يجب أن  «
تعرف أنه غني بالملح أيضًا.

خفف استهالك أبرز المأكوالت المالحة:  «
أجبان، لحوم مبرّدة، مقبالت، أطباق 

 مطبوخة، توابل، حساء جاهز، بيتزا.
في ما يخص السكر، يجب أن تكتفي 

بـ25 غرامًا من “السكريات الحرة” يوميًا 
محتسبًا أيضًا الكميات التي تضيفها 

شركات تصنيع المنتجات إلى المأكوالت 
والمشروبات.

خضراوات: طماطم، فليفلة  «
حمراء، باذنجان، ملفوف، جزر، 

بطاطا حلوة، بقلة.

فاكهة: كرز، فراولة، عنب أسود،  «
مشمش، برتقال، كيوي، أفوكادو، 

رمان، خوخ، تفاح.

توابل وأعشاب عطرية: كركم،  «
قرفة، كبش قرنفل، إكليل 

الجبل، زعتر، أوريغانو، بقدونس. 
يؤدي فائض الملح إلى ارتفاع 

الضغط ويسبب فائض السكر 
الداء السكري، وتتسارع مظاهر 

الشيخوخة في الحالتين! في ما 
يخص الملح، يجب أال نستهلك 

أكثر من 5 غرامات يوميًا.
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استفد من هذا اليوم لكي تطلق المشاريع.

تتحدى المعاكسات وتفاوض في مجاالت عزيزة.

اإلفراط ساعات في العمل تكون عواقبه وخيمة.

قد تشكو من شروط مهنية غير مناسبة.

تصطدم ببعض الزمالء أو الرؤساء والنافذين.

إياك والقتال والنزاع أو الدخول في جدال.

يحمل الحظ مفاجأة سعيدة أو لقاء مع الماضي.

تقاوم األمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى 
أدوية.

تظهر مسائل شخصية مربكة تشّتت أفكارك.

حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي 
تحيط بك.

أنت بحاجة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة 
إيجابية.

تختفي بعض االلتباس لكنك مدعو إلى التفكير.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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إعادة انتخاب أولوسيجون 

أوباسانجو رئيًسا 
لنيجيريا لفترة 

رئاسية أخــــرى 
بعد أن حصل 

على 62 % من مجمل 
أصوات الناخبين وسط 

اتهامات بعدم نزاهة االنتخابات.

طرح محمد منير أحدث 
أغانيه “اللي غايب” من 
ألبومه الجديد “وطن”، 

عبر قناته الرسمية على 
يوتيوب. أغنية “اللي 

غايب”، من كلمات عمر 
بطيشة، وألحان محمد 

سلطان.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ــا أوالده مــن  غــيــورة  ألم  وإثارة  وتشويق  ورعب  غموض 

أسطورة “ال يورونا” في السينما البحرينية

قبل الدخول إلى تفاصيل فيلم الرعب الكبير The CURSE of LLORONA الذي شاهدته بدعوة خاصة في سينما موكتا بالجفير ومن شركة وارنر بروس وشركة 
اإلنتاج شوتينغ ستارز وكوميك كون البحرين، يجب علينا اوال معرفة تاريخ قصة الفيلم )La Lloroona( أو المرأة الباكية القصة التي تداولت بين األجيال وكانت 

تحكى لألطفال إلخافتهم بعدم الخروج من البيت قديما بصورة مرعبة.

تقــول األســطورة إنــه منــذ ســنوات بعيــدة 
كانــت تعيــش فتــاة تدعــى ماريا فــي قرية 
صغيــرة وكانــت شــديدة الجمــال وكل أهل 
القريــة كانوا معجبين بهــا لرقتها ولجمالها، 
وكانــت تــردد دائمــا: “ســأتزوج أجمل رجل 
فــي العالــم”، وتحقــق امنيتها بظهور شــاب 
اســمه رانشــيرو بنفــس مواصفــات فــارس 
أحــام ماريــا، وســيم وثــري يغنــي ويعزف 
ويســحر كل مــن حولــه، أعجبــت ماريــا بــه 
كثيــرا وظنــت أن الشــاب أيضــا معجــب بها 
وكانــت تريد الفــوز به وكانت تريد أن تثير 
انتباهه أكثر، وكان رانشــيرو يريد التحدث 
مــع ماريــا لكنهــا كانــت تدعــي أنهــا ال تبالي 
لــه لكــي تثيــر انتباهه أكثــر، لكنه لــم ييأس 
ابــدا وصارحهــا بحبــه لهــا فتزوجهــا وأنجبا 

ولدين.
بعد مرور الســنوات قرر رانشيرو أن يسافر 
وغــاب عــدة شــهور، وعنــد عودتــه للمنــزل 
الحظــت ماريــا بتغيــر طباعــه نحوهــا ولــم 
يكــن يهتــم إال بــاألوالد بأنــه قــد تغيــر، كان 
أي  يبــدي  وال  أبنائــه  برؤيــة  فقــط  مهتمــا 
اهتمــام بزوجتــه ماريــا، وبعــد عــدة شــهور 
المنــزل وتــزوج مــن فتــاة  هجــر رانشــيرو 
شــابة أصغــر مــن ماريــا بالســن، وفــي احــد 
األيــام كانــت ماريــا وولديها ذاهبيــن لمكان 
هــو  رانشــيرو  فوجــدت  النهــر  مــن  قريــب 
وعنــد  هنــاك،  الشــابة  الجديــدة  وزوجتــه 
رؤية رانشــيرو ألطفاله احتضنهما من دون 

أن يعيــر لماريــا أي اهتمــام، فغضبــت ماريا 
وقررت االنتقام من زوجها وحرق قلبه كما 
حــرق قلبهــا، فحملــت ولديهــا ورمتهمــا في 
النهــر، وبعــد أن هــدأت قليــا عرفــت مــدى 

الخطــأ فندمت وقفزت للنهر وبدأت تبحث 
عــن الولديــن الذيــن جرفهمــا التيــار المائي 
وماتــت في النهر! ومنــذ ذلك اليوم ابتدأت 
أســطورة ال يورونــا، خصوصــا وكان أهــل 

القريــة يقولــون أنهــم يــرون امــرأة جميلــة 
ترتدي ثيابا بيضاء اللون وهي تنوح قائلة: 
أوالدي؟ أيــن انتم يا أوالدي؟ ولهذا أطلقوا 

عليها أسم )ال يورونا( أي المرأة الباكية.
هــي  ماريــا  عقوبــة  إن  تقــول  األســطورة 
منــع صعــود روحهــا إلى الســماء إلى جانب 
أوالدهــا وســتبقى فــي حالــة البحــث لابد، 
ويقــال بأنهــا أحيانا حين تعثــر في طريقها 
علــى أوالد خــارج منازلهــم فــي الليــل فأنها 
أمــل  علــى  النهــر  فــي  وتغرقهــم  تأخذهــم 
إلــى الســماء مــع  لهــا بالصعــود  أن يســمح 
أرواحهــم بــدال عــن أطفالهــا، لكــن حيلتهــا 
دائما تنكشــف فيتم إرسالها لألرض مجددا 
لكــي تهيــم فيهــا إلــى يــوم يبعثــون. الناس 
في المكسيك يؤمنون بأن ال يورونا تخرج 
من األنهار والبحيرات في المســاء وتجول 
وهــي تبكــي بحثــا عــن أطفالها، ويقــال بأن 
ســماع صوتهــا وهــي تبكي هو فأل ســيء، 
وأن كل من يســمع صوت نحيبها في الليل 
يمــوت بعدهــا بفتــرة قصيــرة.. هــذه قصــة 
هــذا الفيلــم الــذي يعــرض حاليــا عــن امرأة 
)باحثــة اجتماعيــة( التي تتجاهــل التحذير 
المخيــف مــن جانــب أم مضطربــة يشــتبه 
أنهــا تعــرض أطفالهــا للخطــر، يتبيــن أن مــا 
وقــع شــيء ينتمي لعالــم خــوارق الطبيعة، 
مــن  النجــاة  فــي  الوحيــد  أملهــم  ويصبــح 
غضــب )يورونا( هو كاهــن مخدوع يمارس 

التصوف إلبقاء الشر في مكانه.

ضمن أســلوب جديد وموضوع مختلف 
عمــا قدمتــه ســابقًا، طرحــت الفنانــة 
منفــردة  أغنيــة  اإلماراتيــة،  حصــة 
“بعــض  عنــوان  حملــت  جديــدة 
البشر”، تعّمقت في كلماتها في 
تعامــات  وأنــواع  أوصــاف 
الحيــاة  فــي  البشــر  بعــض 
اختــارت  النــاس،  وبيــن 
التــراث  مــن  لحــن  لهــا 
المطّور، تعاونت به مع 
“خطــاف”  الملحــن 
الــذي أشــرف علــى 
وتنفيــذ  مجريــات 
العمــل،  وتســجيل 
جــاءت  حيــث 
للشــاعر  الكلمــات 
محمد حســين الشنور، 
الموســيقي  والتوزيــع 
على يد الفنان “الماسي”.

وأبــدت حصــة اإلماراتيــة 
هــذه  طــرح  فــي  ســعادتها 
النوعية مــن األغنيات التي 
وموضوعــًا  هدفــًا  تحمــل 
يامــس مجموعــة كبيــرة 

من الناس.

حصه تصف أطباع “بعض البشر”
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2005
انتخاب الكاردينال األلماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية.

 2008
فوز بايرن ميونخ على دورتموند في نهائي كأس ألمانيا والذي أقيم على ملعب العاصمة برلين.

 2009
عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية رئيًسا للجزائر لفترة رئاسية ثالثة.

2015
محكمة جنايات مصرية تقضي بإعدام 11 ُمتهًما في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت سنة 2012.

 1160
نفي القائد الياباني ميناموتو نو يوريتومو إلى جزيرة إزو.
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انتهــت الفنانــة اللبنانيــة ســيرين عبدالنور من تصويــر دورها 
في مسلســل “الهيبــة3 – الحصاد”، ومــن المقرر عرضه في 
عــدد مــن الفضائيات العربية خالل شــهر رمضــان المقبل، 
ويشــارك في البطولة النجم الســوري تيم حسن، وعدد من 
نجوم ســوريا ولبنان، وتدور احداث الجزء الثالث في اطار من 

التشويق واالثارة، كما تشهد الحلقات صراعات وعواصف. على 
صعيد متصل، يتردد أن صناع المسلســل سيقومون بإنتاج جزء 

رابع لرمضان 2020.

تتابع الفنانة رنا شــميس تصوير دورها في مسلســل “دقيقة 
صمــت”، إخراج شــوقي الماجــري، وتأليف ســامر رضوان، 
وكانت شــميس قد حلت مكان الفنانة كاريس بشــار في 
تجسيد شخصية “ربا” ضمن المسلسل، والتي تمتلك في 
داخلها مزيجًا من القوة والحــب والحنان والوفاء، وتعرف 

أن أخاهــا “أميــر” قد أعــدم، وتســتقبل جثمانــه لدفنه في 
القرية، ولكن يقف في وجهها أهل القرية معارضين األمر، تهتم 

هي وزوجها يؤدي الدور الفنان اللبناني يوسف حداد.

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار فتح باب التســجيل 
للراغبين في المشاركة ورشــة “كتابة السيناريو” من تقديم 
الروائــي والكاتــب األميركــي بريــت لــوت، والتي ســتنظم 
بالتعاون مع السفارة األميركية لدى مملكة البحرين، يومي 
29 و30 من أبريل فــي المكتبة الخليفية بالمحرق. ويمكن 

www.culture.gov. التســجيل عبر موقع الهيئة اإللكتروني
bh. وســتتضمن الورشــة والتي خصصت لمن هم في ســن 20 

فما فوق، تطبيقات عملية لكتابة السيناريو عبر التخيل والعصف الذهني.

ورشة كتابة السيناريودقيقة صمتسيرين والهيبة

طارق البحار



“على جنب”... كوميديا سعودية في رمضان

قررت عارضة األزياء العالمية ناعومي كامبل االنفصال عن حبيبها  «
المغني العالمي ليام باين بعد نحو 4 أشهر على عالقتهما. وبحسب 

مصدر مقرّب منهما قال لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية: “ليام 
وناعومي استمتعا بوقتهما سويا، وكانا منسجمين إلى حد كبير، 

لكّنه لم يكن مقّدرا لهما أْن يكونا سويا. ومع ذلك فسيحافظان على 
صداقتهما، وال يوجد مشاعر كره بينهما”.

في تجســيد طريف وكوميدي ســاخر لعدٍد من المواضيع االجتماعية وقضايا الســاعة، يلتقي النجوم الســعوديون الثالثة: فايز المالكي وراشــد الشــمراني وحســن عســيري في 
الكوميديــا الســعودية “علــى جنــب” الــذي تعرضــه MBC في رمضان. يتمحور العمل حول لوحات متنّوعة واسكتشــات تحمل دالالت وإســقاطات حّية، وتحمل بصمة 5 مخرجين 
هم: عمر الديني، ثامر الصيخان، عبد العزيز الشالحي، بالل البدر وتوفيق الزايدي. تدور األحداث التي تحملها لوحات العمل ضمن أجواء سريعة اإليقاع ومسلّية وتتماشى مع 
وتيرة العصر، لناحية محاكاتها لعقلية جيل الشباب واهتماماتهم، وتحمل رسائل موجه لمختلف الشرائح العمرية في المملكة العربية السعودية، والخليج، فيما يؤكد القّيمون 

على العمل مالءمته للذائقة العامة والمشاهد العربي في كل مكان. 

الحياة  مــن  مــواقــف  الــحــلــقــات  تتضمن 
الماضي،  من  وأخرى  المعاصرة  اليومية 
على  المستقبل،  مــن  متخيلة  ثالثة  مــع 
الــنــاس  حــيــاة  مــع  جميعها  تــتــقــاطــع  أن 
نفوسهم  فــي  شيئًا  تالمس  أو  اليومية 
ووجدانهم من خالل إسقاطات مباشرة 
وغير مباشرة على واقعهم، مع الحرص 
كما يؤكد  البطل،  القصة هي  على جعل 
ــمــــوازاة ذلــك  ــ ــعــمــل. ب ــمــون عــلــى ال ــقــّي ال
الــحــلــقــات ذات  عـــدد مــن  تــم تخصيص 
قضايا  لمناقشة  الــشــبــابــيــة  الــمــواضــيــع 
النسبة  تشكل  التي  الفئة  هــذه  وهــمــوم 
األكبر من مجتمعاتنا العربية والخليجية. 
ــســيــاق، يــشــيــد الــنــجــم فــايــز  فـــي هـــذا ال
ــزارة  الــمــالــكــي بــتــنــوع الــشــخــصــيــات وغــ
العمل،  يــقــدمــهــا  الــتــي  ــكــاراكــتــيــرات”  “ال
مــوضــحــًا أن “كـــل لــوحــة مــن الــلــوحــات 

تمامًا  مختلفة  شخصية  تقدم  التسعين 
عن غيرها، وقد لجأنا إلى هذه النوعية 

نستطيع  حــتــى  “الــكــاريــكــتــيــرات”  مـــن 
المشاهدين”.  يلبي تطلعات  تقديم عمل 

المواضيع  بــعــض  عــن  الــمــالــكــي  وكــشــف 
التي يناقشها المسلسل التي تتنوع بين 
مشيرًا  والشبابي،  والوطني  التاريخي 
عن  ستتحدث  الحلقات  “بعض  أن  إلــى 
ممثلون  يجّسدها  لــذا  الــشــبــاب،  قضايا 
بعد مشاورات  مناسبة  أدوار  شباب في 
الممثل  لوضع  العمل،  فريق  مع  مطولة 
ويختم  المناسب”.  المكان  في  المناسب 
ــكــي بــالــقــول “ســنــطــرح مــواضــيــع  ــمــال ال
ــادي  ــعـ ــن الـ ــواطـ ــمـ تـــالمـــس يـــومـــيـــات الـ
وأننا  سيما  ال  ومحبب،  طريف  بأسلوب 
لمعايشة  الـــنـــاس  مـــع  قــــرب  عـــن  نــعــمــل 
ــشــعــر بــمــشــكــالتــهــم لكي  قــضــايــاهــم ون
المالكي:  وختم  الشاشة.”  عبر  نعكسها 
“أعد الجمهور بتقديم عمل غير تقليدي 
منا  يستحق  فالجمهور  المقاييس،  بكل 

ذلك”.

الجمعة
19 أبريل 2019 
14 شعبان 1440

23

فايز المالكي وفيصل العمري ومحسن الشهري “على جنب”

tariq_albahhar

ــنـــان حــســن  ــفـ ــارك الـ يــــشــ
ــي مــســرحــيــة  الـــمـــاجـــد فـ
ــر األســــــــود” مــن  “الـــســـحـ
ــيـــف الـــكـــاتـــب حــمــد  ــألـ تـ
الــــشــــهــــابــــي وإخــــــــــراج 
والساحر  الــخــدع  العــب 
الثامر،  على  البحريني 
لإلنتاج  بروتيك”  وإنتاج 
ــن الـــمـــقـــرر  ــ الـــفـــنـــي، ومــ
الفطر  عيد  أيــام  عرضها 

المقبل.
المسرحية  في  ويشارك 

ــاء مكي  ــ ــانــة وفـ ــفــن ــى جـــانـــب الـــمـــاجـــد ال ــ إل
الصايغ  نورة  والفنانة  الماجد  والفنان عقيل 
والــصــاعــدتــيــن الــواعــدتــيــن نــســريــن شريف 

وفاطمه كازروني.
كــمــا تــصــدى الــفــنــان الــمــاجــد 
ــة تـــراثـــيـــة  ــ ــي ــ ــن ألخـــــــــــراج اغــ
ســتــعــرض فـــي شــهــر رمــضــان 
مـــن كــلــمــات الــشــاعــر الــقــديــر 
بدر  والحان  الشروقي  هشام 
الــــــذوادي وتـــوزيـــع ومــكــســاج 
الفنان عارف عامر ولم يكشف 
الماجد تفاصيل اكثر عن هذا 
الفنان  أن  الــمــعــروف  الــعــمــل. 
من  يعد  الماجد  الشاب حسن 
الساحة  فــي  الـــوجـــوه  أنــشــط 
أو  المسرح  فــي  أعــمــاال كثيرة ســواء  وقــدم 
الميادين  مختلف  في  خبرة  فله  التلفزيون، 

وحضورا قويا في األعمال المتميزة.

الماجد في “السحر األسود”

تــقــيــم أســــرة األدبــــــاء والـــكـــتـــاب وضــمــن 
أمسية شعرية  الذهبي  بيوبيلها  احتفائها 
القائد  عبدالحميد  القدير  الشاعر  يحييها 
ــان احــمــد ســيــف “ على  ــفــن بــمــصــاحــبــة ال
الــعــود” وذلـــك فــي تــمــام الــســاعــة الثامنة 
الموافق  الــقــادم  األربــعــاء  يــوم  من مساء 
الجدير  بــالــزنــج.  األســـرة  بمقر  ابــريــل   24
ذكره أن عبدالحميد القائد بجانب كتابته 
في  الفتة  تجربة  لديه  أيضًا  فهو  الشعر 
الترجمة توجها بإصدار انطولوجيا الشعر 
البحريني الحديث “اللؤلؤ وأحالم المحار” 
“عاشق  دواويــنــه:  ومــن   .2007 العام  في 
فـــي زمـــن الــعــطــش”، “صــخــب الــهــمــس”، 
البنفسج”  “غربة  المحار”،  وأحــالم  “اللؤلؤ 
ــا عـــاد شـــيء يـــهـــم”.  هــذا  و”مــ
ونـــظـــمـــت أســــــرة األدبــــــاء 
والــــكــــتــــاب رزمــــــــة مــن 
ــات ضــمــن  ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ ال
بيوبيلها  احتفالها 
تنوعت  الــذهــبــي 
بــيــن األمــســيــات 
الشعرية والندوات.

أمسية للقائد 
بأسرة األدباء

أعــــرب الــفــنــان أمــيــن الــصــايــغ الــفــائــز بــجــائــزة 
البحرين  مهرجان  في  ثاني  دور  ممثل  أفضل 
يوم  فعالياته  اختتم  الــذي  األول  المسرحي 
لـ”البالد”  خــاص  تصريح  في  الماضي  االثنين 
على  القائمين  لكل  وتــقــديــره  شكره  بالغ  عــن 
المهرجان وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ 
عضو  الــقــاســمــي،  محمد  بــن  سلطان  الــدكــتــور 
العربية  اإلمـــــارات  األعــلــى التــحــاد  الــمــجــلــس 

الــمــتــحــدة، حــاكــم الــشــارقــة والــرئــيــس األعلى 
ــان عــرســا  ــلــمــســرح، فــقــد كــ لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة ل

مسرحيا بحق. 
فنان  كــل  الــجــائــزة:  نيله  عــن  الصايغ  وأضـــاف 
أدخــل واشــارك  لم  الجوائز ولكني  نيل  يتمنى 
للمسرح  بـــجـــائـــزة، وإنـــمـــا حــبــي  الـــفـــوز  بــنــيــة 
أقدره  الذي  الجمهور  أمام  للوقوف  وتعطشي 
وأعشقه، وموضوع الجائزة هي مسألة توفيق 
من هللا تعالى، ثم بفضل العمل الجماعي لفريق 
الغيالن.  جــمــال  الــمــخــرج  بــقــيــادة  المسرحية 

وأشاد الصايغ بكلمة الدكتورة نرمين الحوطي 
بالفنان  شبهتهه  التي  التحكيم  لجنة  عضوة 
عبدالرضا،  عبدالحسين  الكوميديا  وعــمــالق 
موضحا أن هــذا شــرف كبير ووســام من نور، 
في  مضاعفة  المسؤولية  ستكون  وبالتأكيد 
بنيل  تنتهي  لم  النجاح  القادمة، فقصة  االيــام 
ستستمر  بــل  ثــانــي،  دور  ممثل  أفضل  جــائــزة 
األدوار  مــن  بالمزيد  الحبيب  جمهوري  وأعــد 
من  كــل  اشــكــر  ان  هنا  يفوتني  وال  المتميزة، 

وقف معي من األهل واألصدقاء.

تشبيهي بعبدالحسين عبدالرضا وسام من نور

أمين الصايغ: الجائزة مسؤولية

اختتمت قبل أيام فعاليات مهرجان البحرين المســرحي األول بمشــاركة خمس فرق أهلية، 
وقد سجل المهرجان الذي أقيم بمبادرة من عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية 
المتحــدة، حاكــم الشــارقة والرئيــس األعلــى للهيئة العربية للمســرح صاحب الســمو الشــيخ 
ســلطان بن محمد القاســمي، نجاحا كبيرا وشــهد حضورا جماهيرا متميزا، السيما وأنه كان 
األول من نوعه، وتمكن مسرح أوال العريق من نيل جائزة أفضل عرض وذلك عن مسرحية 
“ نعــال النوخــذة” مــن تأليف يعقوب يوســف وإخراج جمــال الغيالن، ورغــم تفاوت عروض 
المهرجــان إال أنــه يســجل انطالقــة جديــدة للحــراك المســرحي المحلــي، ولهــذا قدمت لجنة 
التحكيم والمكونة من عبد الغني داود رئيســا، وعضوية نيرمين الحوطي ور محمد ســيف، 

في حفل الختام بيانها وخرجت بالمالحظات التالية:

إن العروض عموما كانت تتأرجح بين الهواية 
واالحتراف، وهذا ما لمسته اللجنة من خالل 
النصوص  لبعض  المسرحية  الــفــرق  اختيار 
التي كانت عصية على الفهم نتيجة لطرقها 
توليفية  بكيفية  الالمعقول  مسرح  أبـــواب 
االعتماد  أو  والمتاهة،  الغموض،  أوغلت في 
على الميلودراما كعنصر أساسي لفن الفرجة، 

مــمــا جــعــل لــغــة الــعــواطــف الــجــيــاشــة تهيمن 
بكائية  في  التمثيل  أسقطت  العروض،  على 
غير مجدية، علما ان المسرح امتداد للحياة 
حين  في  وانــيــن.  بكاء  فيها  ما  كل  وليست 
مفارقات  بين  ما  جمعت  العروض  بعض  ان 
ــه عـــده ســلــطــت الـــضـــوء مـــن خاللها  ــيـ درامـ
الزائف  العالم  فضحت  واعية  دالالت  على 

ــم الــحــقــيــقــي، وكــذلــك  ــعــال )الــمــســتــنــســخ( وال
وإشكالية  الداخلية  اإلنسان  عوالم  ناقشت 
مــنــاخ نفسي مضطرب.  الــوجــود مــن خــالل 
وكما اهتم العرض األخير بالموروث الشعبي 
أعماق  إلــى  جــذورهــا  تمتد  التي  ومفارقاته 

مجتمعاتنا العربية.
األداء  في  تنوعًا  هناك  أن  اللجنة  والحظت 
التمثيلي والرؤى اإلخراجية والسينوغرافية 
والموسيقية، يبشر بوالدة مواهب وطاقات 
واعدة إن لم تكن بعضها ناضجة ومحترفة، 

ــهــدف االحــتــضــان  ويـــلـــزم الــتــنــويــه عــلــيــهــا ب
بأهمية  الــلــجــنــة  تــوصــي  والــرعــايــة وعــلــيــه 
عمل  وحــلــقــات  تدريبية  ــــدورات  ب االهــتــمــام 
وإنما  والسينوغرافيا  للتمثيل  فقط  ليست 
ــاءة والــمــكــيــاج، وهــي  ــ ــأزيــاء واإلضـ أيــضــا ل

ــرض مــســرحــي،  عــنــاصــر مــهــمــة لــصــنــع اي عـ
الفني  العمل  مستوى  بلغ  مهما  انــه  السيما 
واألداء المسرحي فهو يحتاج دائما للتمرين 
والــتــمــريــن ثــم الــتــمــريــن كــمــا يــقــول المعلم 
ما  وهــذا  ستانسالفسكي  الممثل  لفن  األول 

يجب توفيره للفرق المسرحية في مختلف 
مجاالت المسرح.

الغربلة الدقيقة للعروض المتقدمة للمشاركة 
في المهرجان تحت إشراف لجنة متخصصة 
ودعم ما هو جيد منها واستبعاد ما هو اقل 
ما هو أفضل وعدم  تقديم  اجــل  جــوده من 
االكتفاء او االعتماد على ما هو متوافر فقط 

وذلك لالرتقاء بمستوى المهرجان.
االهتمام بطرح المواضيع المحلية وااللتجاء 
الشعبي  ــوروث  ــمــ ــ وال الــتــاريــخــيــة  لــلــذاكــرة 

وتكريسه في بناء العروض المسرحية.
لكل عــرض مسرحي كتيب  ضـــرورة وجــود 

يؤرخ ويوثق له ولجميع عناصره.
الخروج بالعروض التي تعرض بالعاصمة الى 

باقي محافظات مملكة البحرين.
عــروض  عليه  قدمت  التي  المسرح  تــزويــد 
التي  واألجهزة  الالزمة  بالتقنيات  المهرجان 
يحتاجها ألجل تحقيق مستوى من االكتمال 

المسرحي.

“تحكيم البحرين المسرحي”... مواهب واعدة إن لم تكن محترفة

أعضاء لجنة التحكيم خالل إلقاء البيان

الماجد وعمل جديد لرمضان

أسامة الماجد

تنوع في األداء 
التمثيلي والرؤى 

اإلخراجية 
والسينوغرافية

محرر مسافات
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أبلغت عن التحرش بها... فأحرقت حتى الموت
هــزت قضيــة وفــاة طالبــة حرقــا الشــارع في بنغــادش على مــدار األيــام القليلة 

الماضية؛ لتسيطر على عناوين األخبار في الباد ودول أخرى حول العالم.

تحــرش  عــن  أبلغــت  أن  بعــد  الطالبــة  وأحرقــت 
مدير المدرســة بها. وبدأت فصول القصة في 27 
مــارس الماضي، حين قالت نصرت جاهان رافي، 
إن مدير المدرسة دعاها إلى مكتبه ولمسها مرارا 

وتكرارا بطريقة غير الئقة.
عامــا،   19 العمــر  مــن  البالغــة  نصــرت،  وأبلغــت 
أخــذ  الــذي  الضابــط  بمــا حــدث، إال أن  الشــرطة 
إفادتهــا صورهــا بالفيديــو وهــي تدلي بشــهادتها، 
التواصــل  وســائل  إلــى  الفيديــو الحقــا  وتســرب 

االجتماعي وانتشر على نطاق واسع.
وفــي الفيديــو، تبــدو نصرت وهي تشــعر باألســى 
الشــديد، وتحاول إخفاء وجهها بيديها، في حين 
ُيســمع صوت الشــرطي وهو يصف مــا جرى معها 
بأنــه ليــس قضيــة خطيــرة، ويطلــب منهــا إبعــاد 

يديها من وجهها.
وتلجــأ العديــد مــن الفتيــات فــي بنغالديــش إلــى 
اإلبقــاء على حوادث التحرش الجنســي بهن طي 
الكتمــان؛ خوفــا من التعرض لنقــد أو االزدراء من 
المجتمــع، إال أن نصرت كانت جريئة في الكشــف 

عما جرى معها.
وبعد أن أبلغت الشــرطة في 27 مارس بالحادثة، 
وتظاهــر  المدرســة،  مديــر  علــى  القبــض  ألقــت 
للمطالبــة  الشــوارع  فــي  النــاس  مــن  مجموعــة 

باإلفراج عنه، ملقين باللوم على الفتاة الضحية.
مــن  يومــا   11 بعــد  أي  الجــاري،  أبريــل   6 وفــي 
التحرش بها، ذهبت نصرت إلى مدرستها لحضور 
امتحاناتهــا النهائيــة. وقــال شــقيقها “اصطحبــت 
أختي إلى المدرســة وحاولت دخول المبنى، لكن 

تم توقيفي ولم ُيسمح لي بالدخول”.
ووفًقا لبيان أصدره شقيق الفتاة فقد اصطحبتها 
زميلــة لهــا إلــى ســطح المدرســة، قائلــة إن إحدى 
علــى  وتحتــاج  للضــرب  تعرضــت  صديقاتهــا 
مســاعدتها”. وأضــاف البيــان “عندمــا وصلــت إلى 
ملثميــن  أشــخاص   5 بوجــود  تفاجــأت  الســطح 
أحاطــوا بها وطلبوا منها ســحب البالغ ضد مدير 

المدرسة. وعندما رفضت، أشعلوا النار فيها”.
أن  أرادوا  القتلــة  إن  البنغاليــة  الشــرطة  وقالــت 
يبــدو قتــل الفتاة على أنه انتحــار، لكن خططتهم 

فشــلت عندمــا تــم إنقــاذ نصــرت بعــد فرارهم من 
المــكان. وكانــت الفتــاة قادرة علــى اإلدالء ببعض 

المعلومات قبل وفاتها.
وأوضحــت الشــرطة أن أحــد القتلــة كان يمســك 
برأس نصرت بيديه عند سكب الكيروسين عليها 
وإشــعال النــار بهــا، ولهــذا الســبب لــم يتــم حــرق 
رأســها، وبقي على قيد الحياة فترة قبل أن تلقى 
حتفهــا. ووجــد األطبــاء فــي المستشــفى المحلي 
الــذي نقلــت إليــه الضحية، أن الحــروق تغطي 80 
% مــن جســدها، فأرســلوها إلــى مستشــفى كليــة 
الطــب فــي العاصمــة دكا، حيــث فارقتهــا الحيــاة 

هناك في 11 أبريل الجاري.
وألقت الشرطة القبض على 15 شخصا يعتقد أن 

7 منهم تورطوا في القتل.

بعــض  اســتهالك  أن  إلــى  العلمــاء  توصــل 
التوابــل فــي الطعــام يمكن أن يســاعد في 
علــى  القرفــة  تســاعد  إذ  الــوزن.  خســارة 
مكافحة الوزن الزائد بشكل جيد، وتفكيك 
رواســب الدهون. ووفقا للخبــراء فإن ربع 
ملعقــة صغيــرة من القرفــة يوميا تزيد من 
للكربوهيــدرات  الغذائــي  التمثيــل  معــدل 
بنســبة 20 مــرة وتقلــل مســتوى الجلوكوز 

والكوليسترول في الدم.
قبــل  بتناولهــا صباحــا  الخبــراء  ويوصــي 
نصــف ســاعة مــن تنــاول وجبــة الفطــور، 

وذلك بإذابتها في الماء مع العسل.
الفلفــل  الــوزن  فقــدان  علــى  يســاعد  كمــا 
األحمــر الحــار والفلفــل األســود. إذ يعمــل 
الفلفــل األحمــر الحــار علــى تســريع عملية 
األيــض، أمــا الفلفل األســود فيســاعد على 
حرق الســعرات الحرارية وتحسين الهضم 
وتحطيم رواسب الدهون. كما يجب على 
يلفتــوا  أن  وزنهــم  إنقــاص  فــي  الراغبيــن 
يخفــف  فهــو  الزنجبيــل،  إلــى  انتباههــم 
الــدم والجوع ويســرع عمليــة األيض. كما 

يساعد الكركم على إنقاص الوزن.

بعض التوابل تساعد 
على فقدان الوزن خلصــت دراســة علميــة حديثــة إلــى أن إســاءة معاملــة الطفل قد تســبب تغيــرات عضوية في 

الدمــاغ، تــؤدي بدورهــا لزيادة احتمــاالت إصابته باالكتئــاب في الكبر. وأجريت الدراســة على 
أشــخاص يعانون من حالة اضطراب اكتئابي شــديد، وربط الباحثون بين عنصرين في تاريخ 
المرضــى الذيــن حــدث لديهــم تغير فــي بنية الدماغ: ســوء المعاملــة أثناء الطفولــة واالكتئاب 
المتكــرر الحــاد، وفــق ما أوردت وكالــة “رويترز” أمس الخميس. وقــال الدكتور نيلس أوبل من 
جامعة مونستر في ألمانيا إنه “معروف منذ وقت طويل جدا أن صدمات الطفولة عامل خطر 
رئيس من عوامل اإلصابة باالكتئاب وأن صدمات الطفولة مرتبطة أيضا بتغيرات في الدماغ”. 
وأجريت الدراســة على مدى عامين وشــملت 110 مريضا تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما 

وعولجوا في المستشفى بعد تشخيص حالتهم باالكتئاب الحاد.

خلصــت دراســة علميــة إلى أن الذيــن يتجاهلون وجبة اإلفطــار ويتناولون العشــاء قبل النوم، 
معرضين أكثر من غيرهم لخطر النوبات القلبية.

ووجــد العلمــاء، بحســب مــا أوردت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة، أمــس الخميــس، أن 
األشــخاص الذيــن ال يتناولون الفطــور في الصباح بصورة متكررة ويتناولون العشــاء بانتظام 

قبل أقل من ساعتين من خلودهم إلى النوم، أكثر عرضة لإلصابة بأزمات قلبية.
ويعتقد العلماء الذين أجروا الدراسة في جامعة ساو باولو البرازيلية، أن تحويل الجزء األكبر 
من الطعام المتناول في اليوم إلى وقت مبكر منه، يمنح الجســم فرصة أكبر لحرق الســعرات 

الحرارية.
وتقــول عبــارة شــائعة يرددهــا خبراء التغذيــة “أفطر مثل الملــك، وتغدى مثل األمير، وتعشــى 

مثل الفقير”، ويتفق علماء الدراسة مع هذه العبارة.

إساءة معاملة الطفل قد تصيبه بمرض خطير

دراسة تحذر من خطورة تجاهل وجبة اإلفطار

مأذنة جامع الملوية، الذي يعتبر من اآلثار التاريخية 
ومن أبرز معالم عهد الدولة العباسية في مدينة 
سامراء، على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة 

العراقية بغداد )تصوير: أيمن يعقوب(

فتح تحقيق بعد اكتشاف سحب على جوائز نظم على تطبيق الكتروني 
مــن قبــل تجار مخــدرات من منطقة غرونوبل في جنوب شــرقي فرنســا 

للترويج لتجارتهم، على ما قال المدعي العام.
وبــث مهربــو المخــدرات فــي منطقة حساســة مقطع فيديو علــى تطبيق 
“سناب تشات” إلعالن اسم الفائز بمنصة ألعاب إلكترونية، جرى السحب 

عليها بمشاركة الزبائن الذين يشترون منهم القنب الهندي.
ويظهر الفيديو رجال يضع قفازين وغطاء رأس وقناع مهرج ويعلن رقم 

الرابح.
وهذه المبادرة التسويقية “ليست األولى” وفقا لمكتب المدعي العام في 
غرونوبل الذي أشار إلى عمليات تجنيد منتظمة وتسويق علب مخدرات 

تحمل اسم المنطقة على هذه الشبكة االجتماعية.
وقــال المدعــي العــام إريــك فايــان “قد تعتبــر هــذه الممارســات التجارية 

ممتعة، لكنها قد تجعل تهريب المخدرات أمرا عاديا ومألوفا”.

تجار مخدرات ينظمون سحًبا 
على جائزة عبر اإلنترنت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعاون البنات

الفنــان  الزميــل  كاريكاتيــر  حــاز 
يصــّور  الــذي  البحــار،  طــارق 
فيــه زوجــة تطلــب مــن زوجهــا 
خادمة قبل شــهر رمضان، أعلى 
إنســتغرام  علــى  تفاعــل  معــدل 
“البالد” أمس. وقال المســتخدم 
أعمــال  إن   ahmed_2246
المطبــخ تتضاعــف فــي رمضان 
قبــل اإلفطــار وبعــده بســاعات، 
إال أن بعــض األســر تدير أمورها 

بتعاون البنات.

ُحكــم علــى طالبيــن إيطالييــن بدفع 27 
بحريــق  لتســببهما  مًعــا؛  يــورو  مليــون 
حرجي هائل إثر حفل شواء “باربيكيو” 
بالســنة  احتفــااًل  الطلــق  الهــواء  فــي 
الجديــدة، وفق ما أفادت وســائل إعالم 

إيطالية.
واتهــم الشــابان البالغــان مــن العمــر 22 
عامــا بالتســبب عمــًدا بحريــق أتى على 
1000 هكتار من غابة في شمال بحيرة 
كومــو )شــمال إيطاليــا( في 30 ديســمبر 
نتيجــة مأدبة شــواء أقاماها في الهواء 

الطلق.
وتطّلــب إطفــاء الحريــق أســبوعين من 
العمل مع تســخير وســائل هائلة إلخماد 
النيــران التــي طالــت جــزًءا كبيــًرا مــن 
الجبل وأتت على مساكن عّدة وحظيرة 
مــا  بحســب  فيهــا،  الحيوانــات  نفقــت 

أوردت صحيفة “ال ريبوبليكا”. 
 2008 للعــام  يعــود  تشــريع  وبموجــب 
تــراوح قيمــة الغرامــة بيــن 118 و593 
يــورو لــكّل مئــة متــر مربــع أتــت عليــه 

النيران.

الحيــاة،  إلــى  مغربيــة  ســيدة  عــادت 
عقب 9 أيام أمضتها داخل قبرها.

شــهدت   ،”24 “اليــوم  لموقــع  ووفقــا 
حالــة  المغربيــة،  “ســطات”  مدينــة 
خبــر  تــداول  عقــب  قصــوى  اســتنفار 
سماع صوت امرأة، دفنت قبل 9 أيام، 

صادر من قبرها.
جراحيــة  لعمليــة  الســيدة  وخضعــت 
ومكثــت  دفنهــا،  مــن  أســبوع  قبــل 
فــي قســم اإلنعــاش لمــدة يوميــن، ثم 
أخبــرت طبيبتها األســرة أنهــا توفيت، 

واستخرجت لها شهادة الوفاة.
فــي  ودفنهــا  الســيدة  تغســيل  وتــم 
إحــدى مقابــر المدينــة، قبــل أن تقــول 
ســمعوا  إنهــم  الشــبان  مــن  مجموعــة 

أنينها وصراخها مساء األربعاء.

وفور التأكد من سماع أصوات  «
داخل القبر، تم االتصال 

بالسلطات التي أشرفت على 
عملية إعادة فتح القبر واستخراج 

النعش.

تسببا بحريق فُغرما 
27 مليون يورو

تعود للحياة بعد 9 
أيام داخل قبرها يعــد البحــر الميــت فــي األردن مــن أكثر المعالم الطبيعية شــهرة في العالــم؛ الحتوائه على 

نسبة عالية من الملح، واستقباله ماليين السياح سنويا.
وعلــى الرغــم مــن شــهرته الواســعة، إال أن عمــر البحــر الميــت اقتــرب مــن نهايتــه؛ بســبب 

التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وفق ما ذكر موقع “ماشابل”.
ووفــق الموقــع فإن البحر الميت، الذي يعتبر أكثر بقعة انخفاضا على وجه األرض، يواجه 

خطر الجفاف، وربما االختفاء من الخرائط، بحلول منتصف القرن الحالي.
وبحسب تقارير بيئية، فإن منسوب مياه البحر الميت ينخفض بمعدل متر ونصف سنويا، 

وتقلصت مساحة البحر 35 % خالل 4 عقود.

األردن.. عمر البحر الميت اقترب من نهايته

عارضة أزياء تقف أمام عدسات المصورين في حقل الزنبق في بلدة 
كورشنبرويش في ألمانيا الغربية )أف ب( وذكر رئيس جمعية الجيولوجيين األردنيين صخر نسور، أن البحر الميت “ظاهرة جيولوجية فريدة 

قد تختفي في العقود المقبلة”. وأوضح أن “السرعة التي تنخفض بها مستويات مياه البحر 
مقلقة للغاية، وتتطلب تحركا جادا وسريعا”.

الفتاة الضحية تبلغ من العمر 19 عاما
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