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أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو 
أهمية  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الشابة  الوطنية  الكوادر  في  االستثمار  مواصلة 
التي  المناسبة  البيئة  وخلق  تمكينهم  خــالل  من 
تحفزهم على اإلبداع واالبتكار؛ لتحقيق األهداف 
التنموية  المسيرة  ظــل  فــي  للمملكة  المنشودة 
الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مشيًرا سموه إلى أن 
عليه  يــعــّول  ــذي  الـ المستقبل  أمـــل  هــم  الــشــبــاب 

الجميع لبناء الوطن ونمائه وازدهاره.

أشـــار وزيـــر اإلســكــان بــاســم الــحــمــر إلـــى أنــه 
ــذوي  ــ ل ــم تــخــصــيــص 56 وحــــــدة خـــاصـــة  ــ ت
االحتياجات الخاصة في 5 مشاريع إسكانية، 
حــيــث تـــصـــدرت مــديــنــة ســلــمــان اإلســكــانــيــة 
الــوحــدات  بــعــدد  أكــبــر عـــددا  المرتبة األولـــى 
والتي  االحتياجات،  لذوي  الخاصة  السكنية 
ــدة خــاصــة، وتــلــيــهــا مــشــروع  بــلــغــت 20 وحــ

تخصيص  تم  فقد  اإلسكاني.  اللوزي  مدينة 
بــمــشــروع  خـــاصـــة  ــدة  ــ وحـ و12  ــدة  ــ وحـ  15
كـــان نصيب  فيما  اإلســكــانــي،  الــحــد  مــديــنــة 
ذوي االحتياجات من مشروع  مدينة خليفة 
اإلسكاني 7 وحدات خاصة لهم، فيما حصل 
على  الخاصة  االحــتــيــاجــات  ذوي  مــن  اثــنــان 

وحدتين بمشروع سلماباد اإلسكاني.

أحمد  المدنية  الخدمة  ديــوان  رئيس  تحدث 
ــد عـــن مــثــول مــديــر بـــإحـــدى الــجــهــات  ــزايـ الـ
دفوعاته،  لتقديم  تأديبية  للجنة  الحكومية 
ــك بــعــد امــتــنــاعــه عـــن تــســلــيــم مـــا يثبت  ــ وذل
أثــنــاء مشاركة  ذلـــك،  صحة مــؤهــالتــه. جــاء 
الزايد بمداخلة هاتفية ببرنامج “الراي” بقناة 

البحرين الفضائية.

أن  المدنية  الخدمة  ديــوان  أن  الــزايــد  وذكــر 
عـــدد الـــشـــهـــادات الــخــاضــعــة لــلــتــدقــيــق 402 
شــهــادة ألصــحــاب الــمــنــاصــب الــعــلــيــا، وأنــجــز 
من   %  63( شــهــادة   250 تــدقــيــق  ــوان  ــديـ الـ

المجموع الكلي للمؤهالت(.
الــنــهــائــي لمجلس  الــتــقــريــر  ــع: ســيــرفــع  ــابـ وتـ

الخدمة المدنية.

من المقرر أن يصوت مجلس الشورى في 
بالموافقة  المقبل  األحد  المنعقدة  جلسته 
على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة 
والتوافق مع مجلس النواب على مشروع 
المرسوم  من   )7( المادة  باستبدال  قانون 
بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم 

صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية.

الحد  زيــادة  ليقرر  القانون  وجاء مشروع 
في  الممنوحة  التراخيص  لمدة  األقصى 
مجال ممارسة الصيد واألنشطة المرتبطة 
به إلى 3 سنوات بداًل من سنة واحد؛ ألنه 
باالستقرار  لــه  المرخص  مصلحة  ُيحقق 
تصل  لمدة  به  المرخص  عمله  مجال  في 

إلى 3 سنوات.

زيادة مدة “ليسن البحارة” إلى 3 سنواتتدقيق 402 شهادة لكبار المسؤولين56 وحدة لذوي االحتياجات الخاصة

الرفـــاع بطــــال لدوري ناصــــــر بـــــن حمـــــد“المنتقمون: نهاية اللعبة”تحت ضغط العقوبات2.9 مليون دينار لـ “تطوير”900 دينار بدل تعطل
رفضت المحكمة الكبرى المدنية  «

األولى )الدائرة اإلدارية( دعوى 
تعويض لمواطن يطالب فيها 

وزارة العمل بتعويضه عن 
تعطله عن العمل بمبلغ 900 

دينار؛ ألنه لم يقدم ما يثبت 
للمحكمة أحقيته في ذلك.

طرحت شركة تطوير للبترول  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات أمس مناقصة لتوفير 
الخدمات الهندسية العامة للمشاريع 

الكبيرة تقدم إليها 4 عطاءات، علق 
أحدها وأقل عطاء بنحو 7.6 مليون 

دوالر )2.9 مليون دينار(.

انتقل حزب الله اللبناني إلى  «
مرحلة جديدة من طلب الدعم 
من خالل توسيع نشر صناديق 

التبرعات، التي تحمل اسم “هيئة 
دعم المقاومة”، وتثبيتها في 

الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء في 
بيروت ومناطق جنوب لبنان.

أجواء احتفالية كبيرة قدمتها  «
فوكس سينكو البحرين في مجمع 

السيتي سنتر في حفل العرض 
الخاص للفيلم الكبير “المنتقمون... 

نهاية اللعبة”، وهو من ديزني 
توزيع إيطاليا فيلمز وبحضور كبير 

لعشاق مارفل في المملكة.

ضمن الرفاع لقب دوري ناصر بن  «
حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن 

فاز على المالكية بهدفين دون 
مقابل، في المباراة التي أقيمت 

بينهما، أمس، على االستاد 
الوطني، في افتتاح الجولة 18 

واألخيرة من المسابقة.
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لندن ترفض عرض إيران تبادل سجينتين
لندن - أ ف ب

رفـــض وزيــــر الــخــارجــّيــة 
ــي جــيــريــمــي  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
هـــــانـــــت، أمــــــــس، عــــرض 
سجينتين  تبادل  طهران 
بريطانية  امــــرأة  بينهما 
مــــــــن أصـــــــــــل إيـــــــرانـــــــي 
ــي طـــهـــران  مــســجــونــة فــ
معتبرا أن العرض يترجم 
دبلوماسية  استراتيجية 

)١٤(“خسيسة”.

شــهد اجتماع الجمعيــة العمومية العادية لغرفة تجــارة وصناعة البحرين 
عصــر أمــس حادث عراك واشــتباك باأليدي بين أحد األعضاء ومستشــار 

قانوني وافد بالغرفة مما استدعى تدخل األمن.

وحـــظـــي الــفــيــديــو الـــــذي صــورتــه 
“البالد”، عن تلفظ المستشار بألفاظ 
طائفية مسيئة للمكون الشيعي في 
البحرين، تفاعال شعبيا واسعا وسط 
المسيئة. للعبارات  شديد  استنكار 

ناس  سمير  الغرفة  رئيس  وأعــرب 

عن اعتذاره عن األحداث المؤسفة. 
بوزارة  بينما صرح مصدر مسؤول 
ــارة والــســيــاحــة  ــجـ ــتـ ــاعــة والـ ــصــن ال
الــتــصــرفــات  تستنكر  الـــــوزارة  بـــأن 
واأللفاظ المشينة التي صدرت في 

االجتماع.

تكريم الفائزين بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العالقات العامة 2019

المنامة - بنا

أكد مستشار شــؤون اإلعــالم بديوان 
ســمــو ولـــي الــعــهــد عــيــســى الــحــمــادي 
ــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ  ــطـ ــخـ ــتـ ضــــــــــرورة الـ
يتعلق  جــهــد  ــكــل  ل االســـتـــراتـــيـــجـــي، 
بــــاإلعــــالم واالتـــــصـــــال، لـــكـــي تــصــب 
ــي اتــجــاه  الـــمـــخـــرجـــات والـــنـــتـــائـــج فـ
األهداف المرجوة، سواء أكانت على 
أم  المؤسسي  أم  الوطني  المستوى 

حتى الفردي. 
ــتــه حــفــل خــتــام  ــــدى رعــاي وأضـــــاف ل
أعمال الملتقى الخليجي الثاني عشر 

فندق  في  العامة  العالقات  لممارسي 
أمــواج:  بجزر  للمؤتمرات  غــروف  ذا 
“نــحــن جــمــعــًيــا نــتــحــمــل مــســؤولــيــات 
االتــصــال  فــي  عملنا  بــمــجــال  تتعلق 
تتعاظم  العامة،  والعالقات  واإلعــالم 
وقــت األزمـــات وال تــهــدأ وقــت النمو 

واالزدهار”.
 كما شّدد على وجوب أن يكون دور 
ــالم، فــي قلب عملية  االتــصــال واإلعــ
الضيقة  الدائرة  وضمن  القرار،  اتخاذ 

التخاذ القرار.

الحمادي: ليكن اإلعالم في قلب القرار

المحرر االقتصادي  من المنامة

الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  كــشــف 
علي  مــراد  للتأمين،  الكويتية  البحرينية 
الــشــركــة ســتــدمــج فروعها  أن  عــن  مـــراد 
الــدولــيــة ومن  التكافل  فـــروع شــركــة  مــع 
 4 لتصبح  الفروع  جميع  تقليص  يتم  ثم 
الصحافيين  مراد  فروع.وأبلغ   8 من  بدال 
للتأمين  )الخليج  مــن  كــل  فــروع  عــدد  أن 
التكافل  كــانــت ســابــقــًا  ــتــي  وال تــكــافــل(   –
الدولية للتأمين، إلى جانب فروع الشركة 
فــروع   8 نــحــو  يبلغ  للتأمين  البحرينية 
وحيث تقضي الخطة بدمج هذه الفروع 
مــراد  وأوضـــح  فـــروع.   4 إلــى  وتقليصها 
بــدأت  الــفــروع  ودمـــج  تقليص  أن خــطــة 
قبل  من  األخــيــرة  االستحواذ  عملية  بعد 
للتأمين على  الكويتية  البحرينية  الشركة 
82 % من أسهم التكافل الدولية وإطالق 
للتأمين  “الخليج  تحت  الجديدة  هويتها 
– تكافل” لتكون ذراع التأمين اإلسالمية 

لمجموعة الخليج.

“التكافل” و 
“البحرينية الكويتية” 

مئات آالف السودانيين يطالبون بحكومة مدنية في اعتصام القيادةتقلصان فروعهما

المهدي: “العسكري” سيسلم السلطة

الخرطوم - وكاالت

خارج  المحتجين  من  اآلالف  مئات  احتشد 
الخرطوم،  في  السودانية  الدفاع  وزارة  مقر 
نقلت  لما  وفقا  مدني،  بحكم  للمطالبة  أمس، 

“رويترز” عن شاهد عيان.
وانضم المتظاهرون إلى االعتصام أمام قيادة 
الجيش لمطالبة المجلس العسكري االنتقالي 
وهو  مــدنــيــة،  حكومة  إلــى  السلطة  بتسليم 
بأسرع  بتحقيقه  المجلس  تعهد  الــذي  األمــر 

وقت.
وقال المجلس في بيان، األربعاء، إن “أبواب 
حول  مفتوحة  والتفاوض  والحوار  التواصل 
قدمتها  التي  والتغيير،  الحرية  قــوى  رؤيــة 
الشعب  تطلعات  لتحقيق  وصــوال  للمجلس، 

وطموحات الشباب ومطالب الثورة.”
المنظم  السودانيين،  المهنيين  تجمع  وكــان 
الرئيس لالحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية، 
قبل أن يجتمع ممثلوه مع المجلس العسكري 

محتجون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم أمس )أ ف ب(لمناقشة االنتقال إلى حكومة مدنية.

ضرب مستشار طائفي في عمومية “الغرفة”
ـــة االجتمـــاع تفاعـــل شـــعبي واســـع مـــع فيديـــو “^” بتغطي

تدخل األمن لفض االشتباك

نزانين زغاري-راتكليف وطفلتها غابرييال في دماوند )أ ف ب(

)١١(

)٠٨(

)08(
)10()١٤(

)٠٦()٠٦()06(

)٠٢(

علي الفردان من المنامة  | تصوير خليل إبراهيم

استنكر العديد من النواب التصريحات المشينة والطائفية التي  «
أدلى بها المستشار القانوني الوافد في اجتماع الجمعية العمومية 

لغرفة التجارة أمس، واعتبروها تشكل تهديدا مباشرا لألمن والسلم 
األهلي في مملكة البحرين، مؤكدين أنه ال مكان لدعاة الطائفية في 

البحرين.

نواب: ال مكان لدعاة الطائفية في البحرين

المنامة - بنا

المالية السعودي محمد  اجتمع وزير 
ــة لــلــشــؤون  ــدولـ الـــجـــدعـــان، وزيــــر الـ
ــــة اإلمـــــاراتـــــي عــبــيــد  ــــدول الـــمـــالـــيـــة ب
نايف  بالكويت  المالية  وزيــر  الطاير، 
واالقتصاد  المالية  ووزيــر  الحجرف، 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة، بحضور المدير العام، ورئيس 
العربي  النقد  صندوق  ادارة  مجلس 

عبدالرحمن الحميدي في الكويت.

الــوزراء في اجتماعهم دعمهم  وأكد 
الزمني  بالجدول  التزامهم  وتأكيد 
الترتيبات  ضمن  الــمــقــررة  للدفعات 
ــارات  واإلمـ السعودية  مــن  اإلطــاريــة 
من  لتمكينها  لــلــبــحــريــن؛  ــكــويــت  وال
ــي  ــمــال ــوازن ال ــ ــتـ ــ ــامـــج الـ ــرنـ تــنــفــيــذ بـ
بين  الــتــوازن  لتحقيق  يــهــدف  الـــذي 
الحكومية  والمصروفات  اإليـــرادات 

حتى العام 2023.

االلتزام بدفعات “التوازن المالي”

)03(

وزراء مالية السعودية واإلمارات والكويت والبحرين اجتمعوا في الكويت

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحليةمروة خميس
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ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة تـــنـــزانـــيـــا  ــ رئ
ــون مــاقــوفــولــي؛  ــمــتــحــدة جــ ال
لباده.  الوطني  العيد  بمناسبة 
أطيب  فيها عن  أعــرب جالته 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه مــوفــور 
ــادة بـــهـــذه  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــصـــحـــة والـ

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس تنزانيا 

بالعيد الوطني

02

ترأس وزير المالية وااِلقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة وفد مملكة البحرين في االجتماعات الســنوية 
المشتركة للهيئات المالية العربية واالجتماع السنوي العاشر لمجلس وزراء المالية العرب بدولة الكويت الشقيقة.

 وركزت االجتماعات السنوية المشتركة 
الهيئــات  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  علــى 
العربــي،  النقــد  فــي صنــدوق  المتمثلــة 
والصنــدوق العربي لإلنمــاء االقتصادي 
العربيــة  والمؤسســة  واالجتماعــي، 
لضمــان االســتثمار وائتمــان الصادرات، 
والمصــرف العربي للتنميــة االقتصادية 
في أفريقيا، والهيئة العربية لالســتثمار 
واإلنمــاء الزراعــي، فــي تقديــم الدعــم 
التنمويــة  للمشــاريع  والفنــي  المالــي 
الكبــرى في الــدول العربية وإســهاماتها 

في دعم العمل العربي المشترك.
لتعزيــز  العمــل  مواصلــة  الوزيــر  وأكــد 
الشــراكة مــع القطاع الخــاص بما يدعم 

اقتصــاد  خلــق  فــي  ويســهم  التنميــة 
قــوي مســتدام يعــود نفعه علــى الوطن 

والمواطنين.
وأشــار إلــى أن التحديــات االقتصاديــة 
الراهنــة تتطلب الســعي نحــو مزيد من 
العمــل والتنســيق المشــترك مع مختلف 
الخبــرات،  مــن  لالســتفادة  الجهــات 
واعــدة،  نوعيــة  عمــل  فــرص  وتوفيــر 
االقتصاديــة  التنميــة  بعجلــة  تدفــع 
فــي جميــع الــدول العربيــة. الفًتــا إلــى 
االقتصاديــة  البيئــة  تحفيــز  ضــرورة 
بتعزيز مفهوم االبتكار والتشــجيع على 
االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة 
التكنولوجيــا  ثقافــة  ونشــر  الحديثــة، 

الماليــة بمــا يســهم فــي تأســيس بنيــة 
تحتية مالية مستدامة في قطاع المال 
إيجابيــة  بصــورة  وينعكــس  واألعمــال 

على النمو االقتصادي.
وخالل االجتماع العاشر لمجلس وزراء 
الماليــة العرب، تم بحث آخر التطورات 
علــى الصعيديــن المالــي واالقتصــادي، 
العربيــة  الــدول  مواقــف  وتنســيق 
اتجــاه المنظمــات الماليــة الدولية وفي 
مقدمتهــا البنك الدولــي وصندوق النقد 
التجــارب  مــن  واالســتفادة  الدولــي، 
اإلصالحــات  مجــال  فــي  والخبــرات 

ااِلقتصادية والسياسات المالية.
أوراق  مــن  عــدًدا  االجتمــاع  وناقــش 

العمل، حول دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة فــي الــدول العربية وأهم 
التوصيــات لدعم هذا القطاع، وتطوير 
نظــم الضمان االجتماعي لتعزيز فرص 
العربيــة،  الــدول  فــي  والنمــو  العمــل 
ومرونــة  كفــاءة  دعــم  فــي  وإســهامه 

أســواق العمــل، واســتراتيجيات الدين 
العــام وتنمية أســواق الدين في الدول 
العربيــة، حيث تــم التركيز على تجربة 
عــدد مــن الــدول العربيــة فــي تطويــر 
سياســات الدين العام علــى الصعيدين 
والمفاهيــم  والمؤسســي،  التشــريعي 

التكنولوجيــا  الســتخدام  الجديــدة 
الماليــة  إعــادة تشــكيل  فــي  الحديثــة 
العامــة والتركيز على تطوير الخدمات 
بحــث  كمــا  الضريبيــة،  واألنظمــة 
االجتمــاع آخــر التطــورات في أنشــطة 
ومســتجدات  العشــرين،  مجموعــة 
مشــروع إنشــاء نظام إقليمــي لمقاصة 

وتسوية المدفوعات العربية البينّية.

المنامة - بنا

وزير المالية: تعزيز الشراكة مع “الخاص” يخلق اقتصاًدا مستداًما

وزير المالية واالقتصاد يترأس وفد البحرين لالجتماعات

المنامة - بنا

أكــد نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
مــا يجمع مملكة البحريــن والواليات المتحدة 

األميركيــة مــن عالقــات تعــاون اســتراتيجية 
تســتند إلى أسس راســخة من التاريخ الممتد 
والتعــاون البنــاء علــى كافــة األصعــدة خاصة 
فيمــا يتعلق بالمجاالت العســكرية والدفاعية، 
منوًها ســموه بالدور الذي تضطلع به الواليات 

األمــن  تحقيــق  فــي  األميركيــة  المتحــدة 
واالستقرار والسالم اإلقليمي والعالمي.

جــاء ذلــك، لــدى لقــاء ســموه بحضــور رئيــس 
هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب النعيمــي 
بقصــر القضيبيــة أمس قائد القيــادة المركزية 

األميركيــة الجديــد الجنــرال كينيــث ماكينزي 
والوفد المرافق. حيث رحب ســموه بالجنرال 
ماكينــزي والوفــد المرافــق، معرًبــا عــن تهانيه 
بمناســبة تعيينه في منصبة الجديد وتمنياته 
عملــه.  مهــام  فــي  والنجــاح  بالتوفيــق  لــه 

مشــيًدا ســموه بالشــراكة التاريخيــة الوثيقــة 
بيــن البحريــن وأميــركا ومــا وصلــت إليــه مــن 
المجــاالت  جميــع  فــي  متقدمــة  مســتويات 
وأهميــة مواصلــة تعزيزهــا بما يخــدم مصالح 

البلدين والشعبين الصديقين.

وخالل اللقاء، تم استعراض عدٍد من القضايا 
يتعلــق  مــا  المشــتركة خاصــة  والموضوعــات 
اإلقليميــة والدوليــة  بالمســتجدات والجهــود 
فــي  واالســتقرار  األمــن  بتحقيــق  الكفيلــة 

المنطقة.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية

ــال الــعــســكــري ــج ــم ــال ــة خـــصـــوًصـــا ب ــي ــج ــي ــرات ــت ــاون إس ــعـ ــات تـ ــاقـ تــجــمــعــنــا عـ

سمو نائب جاللة الملك: شراكـة تاريخيـة مـع أميركـا

أكــد نائــب جالــة الملــك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة االســتثمار فــي الكوادر الوطنية 
الشابة من خال تمكينهم وخلق البيئة المناسبة التي تحفزهم على اإلبداع واالبتكار؛ لتحقيق األهداف المنشودة للمملكة في ظل المسيرة 
التنموية الشــاملة بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مشــيًرا ســموه إلى أن الشــباب هم أمل المســتقبل 

الذي يعّول عليه الجميع لبناء الوطن ونمائه وازدهاره، وسنواصل السعي دوًما من أجل تحقيق تطلعاته وخلق الفرص النوعية أمامه.

النائــب  برنامــج  بمخرجــات  ســموه  ونــوه 
منــذ  الوطنيــة  الكــوادر  لتنميــة  األول 
انطالقتــه وحتى اليوم عبر توفيره لمنصة 
العمــل  مختلــف جوانــب  تخــدم  متكاملــة 
الحكومــي، وتســهم فــي تعزيــز التنافســية 
واإلنتاجيــة مــن خــالل األفكار والمشــاريع 
المختلفــة التي تقدم بها منتســبو البرنامج 
أثنــاء التحاقهــم بــه أو بعــد عودتهــم إلــى 

مقار عملهم بعد انتهاء فترة انتدابهم.
جاء ذلك لدى لقاء ســموه بقصر القضيبية 
أمــس منتســبي الدفعة الرابعــة من برنامج 
الوطنيــة،  الكــوادر  لتنميــة  األول  النائــب 
حيث أشاد سموه بما أبداه منسوبو الدفعة 
منــذ انضمامهــم من اهتمام وشــغف للتعلم 
القياديــة  والمهــارات  الخبــرات  واكتســاب 
واإلدارية التي أتاحها لهم البرنامج، مشيًرا 
سموه إلى ما يقدمه هذا البرنامج الطموح 

التدريــب  فــرص  مــن  فيــه  للملتحقيــن 
والتطويــر وتنميــة المهــارات عبــر سلســلة 
مكثفــة من الدورات التأهيلية واإلرشــادية 

والتدريبية، وصقل الكفاءات الشبابية.
وأشــاد ســموه بالجهــود الكبيــرة التــي قــام 
بهــا منتســبو الدفعــة الرابعــة طــوال فتــرة 
مــن  نفــذوه  ومــا  البرنامــج  فــي  انتدابهــم 
األداء  لتطويــر  هادفــه  وبرامــج  مشــاريع 
الحكومي، متمنًيا ســموه لمنتســبي الدفعة 
خــالل  المشــاريع  هــذه  تنفيــذ  مواصلــة 
عودتهم إلى مقــار عملهم، والتوفيق لكافة 
الموظفيــن المتقدميــن لاللتحــاق بالدفعــة 

الخامسة من البرنامج.
وثمن ســموه جهــود القائمين علــى برنامج 
الوطنيــة  الكــوادر  لتنميــة  األول  النائــب 
طــوال  نجاحــات  مــن  إنجــازه  تــم  ومــا 
دوام  لهــم  متمنًيــا  الماضيــة،  الســنوات 

أهــداف  تحقيــق  فــي  والنجــاح  التوفيــق 
البرنامــج وتنفيــذ كل مــا مــن شــأنه تنميــة 
المهــارات والخبرات لدى الكــوادر الوطنية 
بمــا يواصــل تطويــر العمــل الحكومــي فــي 

مختلف مساراته.
مــن جانبهــم، أعــرب الملتحقــون ببرنامــج 
النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنية عن 
شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
نائب جاللة الملك ولي العهد، على ما يوليه 
لمواصلــة  بالبرنامــج  اهتمــام  مــن  ســموه 
تحقيق أهدافه، مؤكدين أن كلمات ســموه 
التشــجيعية لهــم وحرصــه علــى اســتمرار 
الشــابة  الوطنيــة  الكــوادر  فــي  االســتثمار 
هــو أكبــر دافع لهــم للعمل بشــكل مضاعف؛ 
من أجل تحقيق تطلعات ســموه نحو نماء 

وازهار الوطن.

المنامة - بنا

ســمو نائــب الملــك: برنامــج “النائــب األول للتنميــة” منصــة لخدمــة العمــل الحكومي

الشباب أمل المستقبل وعليهم المعّول لبناء البحرين

مواصلة 
االستثمار 

في الشباب 
بتمكينهم وخلق 
بيئة محفزة على 

اإلبداع 

منتسبو البرنامج: 
كلمات سموه 

المشجعة     
دافع للعمل 

بشكل مضاعف

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال قائد القيادة المركزية األميركية الجديد الجنرال كينيث ماكينزي

اجتماع الكويت 
ناقش دعم 

“الصغيرة 
والمتوسطة” 
بالدول العربية



فــي إطــار تنفيــذ بنــود الترتيبــات 
التــي  المالــي  للتعــاون  اإلطاريــة 
أكتوبــر  فــي  عليهــا  التوقيــع  تــم 
مــن  كل  حكومــات  بيــن  الماضــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، دولــة 
الكويــت، حكومــة مملكة البحرين، 
بوصفــه  العربــي  النقــد  وصنــدوق 
جهة استشــارية، والذي جاء دعما 
العامــة  الماليــة  اســتقرار  لتعزيــز 
بمملكة البحريــن ومواصلة تحفيز 
النمــو االقتصادي والتنمية، اجتمع 

أمــس فــي مدينــة الكويــت كل من 
محمــد  الســعودي  الماليــة  وزيــر 
للشــؤون  الدولــة  الجدعــان، وزيــر 
عبيــد  اإلماراتــي  بدولــة  الماليــة 
بالكويــت  الماليــة  وزيــر  الطايــر، 
الماليــة  ووزيــر  الحجــرف،  نايــف 
واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان 
بحضــور  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن 
المدير العام، ورئيس مجلس ادارة 
صندوق النقــد العربي عبدالرحمن 
هامــش  علــى  وذلــك  الحميــدي، 
االجتماعــات  فــي  مشــاركتهم 

السنوية المشتركة للهيئات المالية 
العربية الذي يعقد في الكويت.

واطلع الوزراء على تقدم البحرين 
للتــوازن  برنامجهــا  تنفيــذ  فــي 
المالــي الــذي أطلقتــه فــي أكتوبــر 
الماضــي؛ بهــدف تحقيــق التــوازن 
والمصروفــات  اإليــرادات  بيــن 
الحكوميــة، وســيرها بخطى ثابتة 
فــي تنفيــذ مبادراته التي أدت إلى 
الميزانيــة  فــي  العجــز  انخفــاض 
بحســب   %  35 بنســبة  العامــة 
التقديــرات األوليــة للســنة الماليــة 

الماليــة  بالســنة  مقارنــة   2018
.2017

اجتماعهــم  خــال  الــوزراء  وأكــد 
دعمهم وتأكيــد التزامهم بالجدول 
ضمــن  المقــررة  للدفعــات  الزمنــي 
الترتيبات اإلطارية من الســعودية 
للبحريــن؛  والكويــت  واإلمــارات 
برنامــج  تنفيــذ  مــن  لتمكينهــا 
يهــدف  الــذي  المالــي  التــوازن 
التــوازن بيــن اإليــرادات  لتحقيــق 
حتــى  الحكوميــة  والمصروفــات 

العام 2023.
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة  األميــر خليفــة 
شــكر وتقدير من رئيــس مجلس إدارة جمعية 
اإلصــاح عبداللطيف الشــيخ ورئيس مجلس 
إدارة جمعيــة الحــد الخيريــة الشــيخ إبراهيــم 
البراهيم بمناســبة منحة سموه السنوية لشهر 
وســعي  مبــادرات  مثمنيــن  المبــارك،  رمضــان 

ســموه الدائــم لتوفيــر الحيــاة الكريمــة لألســر 
المتعففة وأصحاب الحاجات داخل المملكة.

رئيــس  الملكــي  الســمو  أن صاحــب   وأضافــا 
اهتماًمــا  اإلنســانية  القضايــا  يولــي  الــوزراء 
كبيــًرا ويوجــه دائًمــا بتعزيــز دور الجمعيــات 
األهليــة والعمل التطوعي في خدمة أصحاب 
الحاجات واألســر المتعففــة في جميع مناطق 
المملكــة، مشــيرين إلــى أن ســموه دوًمــا يعمل 

األهليــة  الجمعيــات  جهــود  مســاندة  علــى 
ويدعمهــا للقيــام بدورهــا فــي خدمــة القضايــا 
اإلنســانية.  وقــاال إن منحــة صاحــب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء أثلجت صدور أصحاب 
الدخــول المحــدودة واألســر المتعففــة وكافــة 
أيديهــم  رفعــوا  الذيــن  المســتهدفة  الفئــات 
بالدعاء لسموه بتقبل صالح األعمال وأن ينعم 

هللا على سموه بموفور الصحة والعافية.

المنامة - بنا

منحة سمو رئيس الوزراء أثلجت صدور األسر المتعففة
“اإلصـــاح” و “الحد الخيرية”: ســـموه يولـــي القضايا اإلنســـانية اهتماًما كبيًرا

وزراء مالية السعودية واإلمارات والكويت والبحرين مجتمعين في الكويت

المنامة - وزارة العدل المنامة - المجلس األعلى للقضاء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي 
آل خليفــة، بمكتبــه بديــوان الــوزارة العــام، وفًدا مــن معهد البحرين للدراســات 

المصرفية والمالية )BIBF( برئاسة المدير العام  أحمد الشيخ.

عــدد  بحــث  تــم  اللقــاء  وخــال   
المتعلقــة  الموضوعــات  مــن 
والتنســيق  التعــاون  بمجــاالت 
القائــم بيــن الــوزارة والمعهــد، في 
إطــار التدريــب والتطويــر المهنــي 
القانونــي  المجــال  فــي  للعامليــن 

والعدلي.
والشــؤون  العــدل  وزيــر  وأكــد   
يمثلــه  مــا  واألوقــاف  اإلســامية 
معهد )BIBF( من أهمية في مجال 
تعزيز الدور الريادي للقوى العاملة 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي 
فــي المملكــة ورفدهــم بالمهــارات 
الازمة بما يســهم في تعزيز مزايا 

البيئة االستثمارية الجاذبة.
وأشــار إلــى ســعي الــوزارة الدائــم 

بالتعــاون  والتحديــث  للتطويــر 
مــع كافــة الشــركاء، ممــا لــه األثــر 
الكبيــر فــي تعزيــز أوجــه التطوير 

واالزدهار في المملكة.

األعلــى  المجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
للقضــاء رئيس محكمــة التمييز المستشــار 
معهــد  مــن  وفــًدا  البوعينيــن،  عبــدهللا 
والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 

)BIBF( برئاسة المدير العام أحمد الشيخ.
مــن  عــدد  تنــاول  اللقــاء  خــال  وجــرى   
موضوعــات التعاون بين المجلس والمعهد 
فــي مجــال التدريب القانونــي المتخصص 
للقضاة، مؤكــًدا أهمية التدريب االحترافي 
المالــي  المجــال  فــي  المعــارف  لتعزيــز 

علــى  المســتمر  واالطــاع  والمصرفــي، 
المستجدات في هذا الشأن.

بالمســتوى  البوعينيــن  المستشــار  ونــّوه  
األكاديمــي والمهني الــذي يتميز به المعهد، 
معرًبــا عــن التطلــع نحــو مزيد مــن التعاون 

المشترك.
وأكد نائــب رئيس المجلس األعلى للقضاء 
التدريــب  برامــج  زيــادة  علــى  الحــرص 
بمســتوى  المســتمر  لارتقــاء  المتخصصــة 

األداء وتعزيز الكفاءة والجودة.
ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  اســتقبل 
النعيمــي، القائــم بأعمــال مديــر إدارة نظــم 
المعلومــات ســعدون البوعينيــن وعــدًدا من 
تكريــم  بمناســبة  اإلدارة،  فــي  المختصيــن 
الوزارة الجتيازها متطلبات المستوى األول 
المعلومــات،  ألمــن  )ثقــة(  لبرنامــج  )مبــادر( 
وذلــك خــال فعاليات الملتقــى الثاني ألمن 
المعلومــات )ثقــة 2019( الــذي نظمتــه هيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة تحــت 
رعايــة وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ 

راشد بن عبدهللا آل خليفة.

ببرنامــج  الوزيــر  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
)ثقــة( لــدوره في تشــجيع مختلــف الجهات 
شــأنها  مــن  التــي  المبــادرات  تقديــم  علــى 
منّوًهــا  المعلوماتــي،  األمــن  علــى  الحفــاظ 
المختصيــن  قبــل  مــن  المبذولــة  بالجهــود 
فــي إدارة نظــم المعلومــات بالــوزارة التــي 
أدت إلــى تحقيــق هــذه النتيجــة المشــرفة، 
ومؤكــًدا حرص الوزارة على االســتفادة من 
المنظومــة اإللكترونيــة التعليميــة وســعيها 
الدائم لتطويرها.  حضر اللقاء مديرة إدارة 

المنظمات واللجان كفاية العنزور.

”BIBF” مناقشة التنسيق بين “العدل” و “األعلى للقضاء” يشيد بمهنية “الدراسات المالية”

النعيمي: “ثقة” يشجع المبادرات

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال  «
خليفة، برقية شكر جوابية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة 

ا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة  الباجي قايد السبسي، وذلك ردًّ
عيد استقالل بالده، عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس 

ا لسموه موفور الصحة  الوزراء على مشاعر سموه األخوية النبيلة، متمنيًّ
والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من السبسي

وزير العدل

سمو رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  برعايــة 
خليفــة  بــن  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ 
“ماجلــة  مبــادرة  انطلقــت  خليفــة،  آل 
ضمــن  الثانيــة،  نســختها  فــي  الخيــر” 
المبــادرات االســتثنائية الخيريــة التــي 
المحافظــة  تنفيذهــا  علــى  تحــرص 
الجنوبيــة قبل شــهر رمضــان، في إطار 
المبــادرات والفعاليــات التــي تعزز قيم 
بيــن  والتعــاون  والتكافــل  التواصــل 
أفــراد ومؤسســات المجتمــع، بحضــور 
اإلعامــي عمر فــاروق وعدد من الفرق 

التطوعية من المحافظة الجنوبية. 
وأكد سمو المحافظ أن مبادرة “ماجلة 
الخير” توثق مســاندة المحافظة لألسر 
والعمل على تخفيف األعباء المعيشية 
مــع قــرب حلول شــهر رمضــان، إضافة 
تفعيــل  علــى  المحافظــة  حــرص  إلــى 
القطــاع  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة 
الحكومي واألهلــي والخاص، موضحا 
يهــدف  خيــري  مشــروع  المبــادرة  أن 

بالدرجة األولى إلى تعزيز قيم الترابط 
والتاحم اإلنســاني الخيــري، وتحقيق 
الشــراكة المجتمعية عبــر الوصول إلى 

األسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم. 
وأطلق سمو المحافظ الفعالية، ووضع 

علــب “ماجلــة الخير” من جانــب الفرق 
الميدانيــة  الزيــارات  قبيــل  التطوعيــة 
لألســر والعوائــل المســتحقة في جميع 
لتســليمها  المحافظــة  مناطــق  أرجــاء 
الغذائيــة  األصنــاف  مــن  مجموعــة 

األساســية التــي تؤمــن إفطــار الصائــم 
خال شهر رمضان. 

إدارة  مديــر  ألقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
البرامج االجتماعية وشــؤون المجتمع 
بالمحافظــة فاطمــة الغتــم، كلمة أكدت 

محافــظ  ســمو  حــرص  خالهــا  مــن 
الخيريــة  األعمــال  تنفيــذ  الجنوبيــة 
والخيــر  بالنفــع  العائــدة  االســتثنائية 
المحافظــة،  مواطنــي  علــى  والفائــدة 
مشــيرة إلــى أن مبــادرة ماجلــة الخيــر 

ســتغطي ما يقارب 500 أســرة، كما أن 
المحافظــة أعــدت حزمــة مــن البرامــج 
االســتثنائية،  الخيريــة  واألنشــطة 
اســتعدادا لشــهر رمضان، والتي تخدم 

شرائح كثيرة من مجتمع المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية يرعى انطالق مبادرة “ماجلة الخير” في نسختها الثانية

رمــضــان فـــي  اإلنـــســـانـــيـــة  األنـــشـــطـــة  مـــن  وحـــزمـــة  أســــــــرة...   500 ــي  ــط ــغ ت

الكويت ــي  ف يجتمعون  والــبــحــريــن  والــكــويــت  ــارات  ــ واإلمـ الــســعــوديــة  مالية  وزراء 

سمو محافظ الجنوبية: “ماجلة الخير” تعزز قيم التكافل

التزام بالجدول الزمني لدفعات “التوزان المالي”
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شــهد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح أمــس، ختام فعاليات التمرين البحــري التعبوي )فجر العواصف / 23( بســاح البحرية الملكي 
البحريني بقوة دفاع البحرين، الذي نفذه ساح البحرية الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل بوزارة الداخلية.

ولــدى وصــول القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
إلــى ســاح البحرية الملكــي البحريني كان في 
االســتقبال رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركن 
ذيــاب بــن صقر النعيمي، وقائد ســاح البحرية 
الملكــي البحرينــي اللــواء الركــن بحــري محمد 
يوسف العسم، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.
وبعــد تاوة آيــات من الذكر الحكيم، ألقى قائد 
ساح البحرية الملكي البحريني كلمة ترحيبية 
بهــذه المناســبة، رفــع فيهــا أســمى آيات الشــكر 
البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  للقائــد  والعرفــان 
علــى رعايته ختام التمرين وعلى الدعم الكبير 
واالهتمــام المتواصــل الــذي يحظــى بــه ســاح 

البحريــة الملكــي البحريني من قبله مما كان له 
أكبــر األثــر فــي تطويــر قدراته وتعزيــز كفاءته 
القتالية والتدريبية، وبعدها اســتمع إلى إيجاز 

أهم مراحل وأهداف التمرين.
وبهــذه المناســبة، نقــل القائــد العام لقــوة دفاع 
تحيــات وتقديــر عاهــل الباد صاحــب الجالة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، مهنًئا جميع 
المشــاركين مــن قــوة دفــاع البحريــن والحرس 
الوطنــي ووزارة الداخليــة، وشــكر المشــرفين 
وإدارة  والتنفيــذ  بالتخطيــط  قامــوا  الذيــن 
التمريــن علــى أكمل وجه، وأوضح أن الدروس 
المســتفادة من هذه التمارين أن يتم ربطها مع 
الواقــع الحقيقي لتمكين رجال ســاح البحرية 

الملكــي البحرينــي مــن أداء واجبهــم المقــدس 
بــكل مقدرة فــي مختلف الظروف، مشــيًرا إلى 
أن ســاح البحريــة الملكــي البحرينــي ســيكون 
فــي المقــام األول والمتقــدم من األســلحة التي 
ســتقوم بالمهمات الدفاعية إلــى جانب القوات 

البرية الجوية.
 وشــّدد علــى أهميــة الجاهزيــة على المســتوى 
القتالــي واإلداري، وذلــك مــن أجــل االســتعداد 
مستشــهًدا  واألخطــار،  التهديــدات  لمواجهــة 
اآلبــاء  بــه  قــام  الــذي  الكبيــر  الوطنــي  بــدور 
واألجــداد ممــن قاتلوا ودافعوا عــن هذا الجزء 
مــن المنطقــة العربيــة واإلســامية، وحافظــوا 
فــي  معاركهــم  فــي  ونجحــوا  عروبتهــا،  علــى 

مواجهــة العديــد مــن التحديــات، وكانت أغلب 
مواجهاتهــم ومعاركهــم الدفاعيــة تجــري فــي 
البحر، بجانب المعارك والمواجهات التي كانت 
تــدور رحاها فــي البر، فدائًما مــا كانوا يقاتلون 
الســواحل  عــن  البــر، وبعيــًدا  قبــل  البحــر  فــي 

والمياه اإلقليمية.
 حضر ختام التمرين اللواء الركن حســن محمد 
سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن 
الشــيخ علي بن راشــد آل خليفة مساعد رئيس 
طــارق  اللــواء  البشــرية،  للقــوى  األركان  هيئــة 
حسن الحسن رئيس األمن العام، واللواء الركن 
الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة مديــر 
أركان الحرس الوطني، وعدد من كبار الضباط.

الرفاع - قوة الدفاع

تعزيز جاهزية سالح البحرية الملكي
القائـــد العـــام: أجدادنـــا وآباؤنـــا قاتلـــوا فـــي البحـــر قبـــل البـــر

تم اإلعان أمس عن 20 مشروعا ضمن قائمة 
المشاريع المرشحة لجائزة اآلغا خان للعمارة 
في دورتها للعام 2019 متنافســة على جائزة 
قدرهــا المــادي مليــون دوالر. وجاء مشــروع 
إحيــاء منطقــة المحرق ضمــن القائمة، ليقدم 
داللــة علــى تجــارة اللؤلــؤ فــي شــبه الجزيرة 
العربيــة على مــر القرون، خصوصــا في فترة 

ازدهار البحرين في القرن التاسع عشر.
وبهذه المناسبة، عبرت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مي بنــت محمد آل 
المحــرق علــى  خليفــة عــن ســعادتها إلدراج 
القائمــة القصيــرة لجائــزة األغا خــان للعمارة، 
جانــب  مــن  الــدءوب  العمــل  بذلــك  عاكســًة 
إعــادة  فــي  والرســمية  األهليــة  المؤسســات 
الحيــاة لعاصمة البحريــن القديمة التي تزخر 

بمعالمها الثقافية والتاريخية والعمرانية. 
كمــا أوضحــت أن كل ذلــك مــا كان ليتحقــق 
لوال دعم جالة الملك، الداعم األول لمســيرة 
الغنيــة  أرضنــا  تاريــخ  وإحيــاء  التطويــر 

بمكتســباتها الحضاريــة. وقالــت: عبــر طريق 
اللؤلــؤ المــدرج علــى الئحــة التــراث العالمــي، 
ومــع عمــل القطــاع األهلــي وباألخــص مركــز 
الشــيخ إبراهيــم بن محمــد ال خليفة للثقافة 
والبحــوث، تظهــر عراقــة أماكنهــا وتخبــر عن 
فنــون تعكــس تاريخهــا الــذي أّهلهــا أن تكون 
عاصمة للثقافة اإلسامية في العام الماضي.

مســتقلة  رئيســة  تحكيــم  لجنــة  وكانــت 
اســتعرضت خــال ينايــر مئات الترشــيحات، 

في حين تخضع المشاريع العشرون المدرجة 
لمراجعــات  حاليــا  الترشــيحات  قائمــة  علــى 
ميدانية صارمة من جانب فريق من الخبراء 
الذيــن يقومــون بزيــارة وتقييــم كل مشــروع 
فــي موقعه. وســتكون تقارير هؤالء الخبراء 
األســاس الــذي عليــه تختــار لجنــة التحكيــم 
العليــا الفائزيــن بالجائــزة في نهايــة المطاف. 
يشــار إلــى أن المشــاريع المنّفــذة مــن جانــب 
التابعــة  المؤسســات  مــن  أيٍّ  أو  خــان  اآلغــا 

لشبكة اآلغا خان للتنمية غير مؤهلة للترشح 
للجائزة. 

لقد كانت أهلية الترشــح للجائزة في دروتها 
المشــاريع  بكــون  مشــروطة   2019 للعــام 
منجــزة فــي الفتــرة بيــن 1 ينايــر 2012 و31 
ديســمبر 2017 مــع كونهــا قيــد االســتخدام 
لفتــرة ال تقــل عــن العــام. وُتــدار الجائــزة من 
صاحــب  يترأســها  توجيهيــة  لجنــة  جانــب 

السمو اآلغا خان.

وتختلــف جائزة اآلغا خان للعمارة برســالتها 
عــن غيرهــا من جوائــز العمــارة؛ كونها تختار 
باألحيــاء  االرتقــاء  مــن  تتــراوح  مشــاريع 
الفقيرة لتصل إلى المباني الخضراء الشاهقة 
االرتفــاع- والتــي ال تقدم نموذجــا في التمّيز 
المعمــاري فحســب، بــل وتســاهم نحو جودة 
حيــاة أفضــل. ال تكــرم الجائــزة المهندســين 
المعمارييــن فحســب، بــل يمتد هــذا التكريم 
ليشــمل أطــراف أخــرى مشــاركة بالمشــاريع 

وأصحــاب  البنــاء،  وعمــال  البلديــات،  مثــل 
العمــل، والعمال المهــرة، والمهندســين الذين 

كان لهم دور مهم في إنجاز المشاريع.
جائزة اآلغا خان للعمارة هي جزء من شبكة 
اآلغــا خــان للتنميــة. تقــوم الشــبكة بتشــغيل 
برنامــج ومؤسســة   1000 مــن  أكثــر  وإدارة 
فــي 30 بلــدا، والتــي يعود العديــد منها ألكثر 
مــن 60 ســنة مضت، بــل إن بعضها ألكثر من 
100 عام مضى. يعمل لدى الشــبكة أكثر من 
80000 موظــف يتواجــد معظمهــم في دول 
العالــم النامــي. تصــل ميزانيــة شــبكة اآلغــا 
خــان للتنميــة الســنوية للنشــاطات التنمويــة 
غيــر الربحيــة لما يعــادل 950 مليون. ذراعها 
خــان  اآلغــا  صنــدوق  االقتصاديــة؛  للتنميــة 
للتنميــة االقتصاديــة، والــذي يســاهم بعائــد 
دوالر  مليــون  و300  مليــارات   4 وقــدره 
ســنويا، فــي حين يعــاد اســتثمار كل الفائض 
فــي مشــاريع تنمويــة أخــرى والتــي عــادة ما 
تكــون في مناطق نائيــة وضعيفة أو مناطق 

ما بعد الصراعات.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

إحياء منطقة المحرق ضمن المشاريع المرشحة لجائزة اآلغا خان للعمارة
مــي بنت محمــد: المؤسســات األهليــة والرســمية تعيد الحيــاة لعاصمــة البحريــن القديمة

القائد العام يشيد بالعالقات الوطيدة مع أميركاتعزيز التعاون بين الحرس الوطني البحريني والسعودي

القضاء العسكري يختتم التدريب العملي لطلبة الحقوق
الوطنــي  الحــرس  أركان  مديــر  اســتقبل 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيز بن ســعود 
آل خليفة، مســاعد وكيــل الحرس الوطني 
للجهــاز العســكري للقطــاع الشــرقي اللــواء 
ركن أحمد بن سعيد آل مفرح، صباح أمس 
بمعسكر الصخير. وفي بداية اللقاء، رحب 
بمســاعد  الوطنــي،  الحــرس  أركان  مديــر 
وكيــل الحــرس الوطنــي للجهــاز العســكري 
رئيــس  تحيــات  ناقــاً  الشــرقي،  للقطــاع 
الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو 
الشــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا 
ما تشــهده العاقــات األخوية بيــن البلدين 
كافــة  علــى  ونمــاء  تطــور  مــن  الشــقيقين 
المشــترك  التعــاون  حققــه  ومــا  األصعــدة، 
بيــن الحــرس الوطني البحرينــي والحرس 

الوطني الســعودي من تفعيل واسع ألوجه 
التعاون وتبادل الخبرات.

 بدوره، نقل مساعد وكيل الحرس الوطني 
للجهاز العســكري للقطاع الشــرقي، تحيات 
وزيــر الحــرس الوطنــي الســعودي األميــر 
خالــد بــن عبــد العزيز بــن عيــاف آل مقرن، 
ووكيــل الحــرس الوطني للقطاع الشــرقي 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر مشــعل بــن 
بــدر بــن ســعود بــن عبدالعزيــز إلــى ســمو 

رئيس الحرس الوطني، ومدير األركان.
 وشــهد اللقــاء بحــث عــدد مــن المواضيــع 
تعزيــز  وســبل  المشــترك،  االهتمــام  ذات 
آليــات التعــاون العســكري بيــن الصرحيــن 
العسكريين، كما تم تبادل الهدايا التذكارية 

بين الجانبين.

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
قائــد  أمــس،  العامــة صبــاح  بالقيــادة  خليفــة 
 General  القيادة المركزية األميركية الجديد
المرافــق،  والوفــد   Kenneth F. McKenzie
بحضــور رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن 

ذيــاب بــن صقــر النعيمــي. وفــي بدايــة اللقــاء 
رحــب القائــد العام لقــوة دفــاع البحرين بقائد 
القيــادة المركزيــة األميركيــة الجديــد والوفــد 
متمنيــا  الجديــد،  بمنصبــه  وهنــأه  المرافــق، 
لــه التوفيــق والســداد فــي أداء مهــام عملــه 
يخــدم مصلحــة البلدين الصديقين، كما أشــاد  

بعمــق العاقات الوطيــدة والتاريخية القائمة 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن 
ومــا  تعزيزهــا  وســبل  الصديقــة،  األميركيــة 
األصعــدة  مختلــف  علــى  تطــور  مــن  تشــهده 
خصوصــا ما يتعلق منها بالتنســيق العســكري 
والتعــاون الدفاعــي. حضر اللقاء اللواء الركن 

القيــادة  ديــوان  مديــر  ســعد  محمــد  حســن 
العامــة، واللــواء الركــن بحــري يوســف أحمــد 
مال هللا مســاعد رئيس هيئة األركان لإلمداد 
والتموين، واللواء الركن محمد هاشم السادة 
كبــار  مــن  وعــدد  العســكري،  التعــاون  مديــر 

ضباط قوة دفاع البحرين.

أقــام القضــاء العســكري صبــاح أمــس، حفــل 
ختــام البرنامــج التدريبي للطلبــة الحقوقيين 
كافــة  أنهــوا  الذيــن  البحريــن  مملكــة  فــي 

متطلبات البرنامج التدريبي.
العســكري  القضــاء  بمبنــى  الحفــل  وأقيــم 
رئيــس  العســكري،  القضــاء  رئيــس  بحضــور 
اللــواء حقوقــي  العســكرية  التمييــز  محكمــة 
يوســف فليفل، الذي أشاد بالدعم الكبير الذي 
يلقــاه القضــاء العســكري من قبل المســؤولين 
فــي القيادة العامة وعلى رأســهم  القائد العام 
لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 

خليفــة بــن أحمــد آل خليفة، ممــا كان له دائًما 
األثــر البالغ في وصول القضاء العســكري إلى 

هذا المستوى المتقدم.
كليــات  لطلبــة  التدريبــي  البرنامــج  أن  وأكــد 
الحقــوق والــذي انتهجته قوة دفــاع البحرين 
عــن طريــق القضــاء العســكري لتدريــب طلبة 
الجامعــات المحليــة ســاهم في تأهيــل الطلبة 
الدراســة  مــن  األخيــرة  العتبــات  علــى  وهــم 
النظريــة فــي الجامعــة، لبــدء أولــى خطــوات 
حياتهــم العمليــة فــي ســلم العمــل القانونــي، 
مشــيًدا فــي الوقــت نفســه بــأداء المتدربيــن 

الــذي  العملــي،  البرنامــج  خــال  والمتدربــات 
يعتبــر تأهياً وتهيئــة لهم في حياتهم العملية 
ــا لهــم كل التوفيــق والنجاح،  والعلميــة، متمنيًّ
معرًبــا عن شــكره وتقديــره للقائمين على هذا 

البرنامج من ضباط ومستشارين قانونيين.

القضــاء  رئيــس  قــام  الحفــل،  نهايــة  وفــي 
العســكري بتوزيــع الشــهادات التقديريــة على 
الطــاب المشــاركين فــي البرنامــج التدريبي، 
كمــا تــم تكريــم عــدد مــن ضبــاط وموظفــي 

القضاء العسكري على جهودهم المتميزة.

الصخير- الحرس الوطني

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

العربــي  اإلقليمــي  المركــز  اســتضاف 
الوطنيــة  النــدوة  أمــس  العالمــي  للتــراث 
عن عاقة منظمة )اليونيســكو( بالبحرين، 
الوطنيــة  البحريــن  لجنــة  نّظمتهــا  حيــث 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة بالتعــاون مــع 
المركــز اإلقليمــي. وتناولــت الندوة عاقة 
محــاور   5 فــي  بالبحريــن  “اليونيســكو” 
هي: ســبل تعزيز الشــراكة ما بين المملكة 
والمنظمة، تعاون اليونيســكو مع البحرين 
مــا  التعــاون  التربويــة،  المجــاالت  فــي 
المجــاالت  فــي  والمنظمــة  المملكــة  بيــن 
الثقافيــة، التعــاون المشــترك في مجاالت 
العلــوم والبيئــة والرياضــة، وأخيًرا تعاون 
مجــال  فــي  اليونيســكو  مــع  البحريــن 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفــي محــور تعــاون منظمــة اليونيســكو 
الثقافيــة،  مجــاالت  فــي  البحريــن  مــع 
قالــت مديــر عــام الثقافــة والفنــون بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الشيخة ها بنت 
محمــد آل خليفــة إن العاقــة التــي تجمع 
االلتــزام  عمــق  تعكــس  بالمنظمــة  الهيئــة 
نحــو الحــراك الثقافــي العالمــي والتعــاون 
الترويــج  أجــل  مــن  الــدول  مــع مختلــف 
غنــى  اختافاتهــا  تعتبــر  التــي  للثقافــات 
للمنظومة الثقافية العالمية. وأشارت إلى 
حضــور البحريــن في مقر اليونيســكو في 

باريس في مناسبات عديدة.
خــال  شــهد  المنظمــة  مقــر  إن  وقالــت   
ســبتمبر 2017م حضــور رئيســة المجلس 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  للمــرأة  األعلــى 

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، 
بعيــون فنانــات  “نســاء  الفتتــاح معــرض 
بحرينّيــات” وذلــك برفقــة المديــرة العامة 
الســابقة لليونســكو إيرينــا بوكوفــا. كذلك 
شــاركت الفنانــة بلقيــس فخــرو بأعمالهــا 
في معرض اليونســكو بمناســبة االحتفال 
باليوم العالمي للمرأة خال مارس 2016.
 أما على صعيد التراث العالمي، فأشــارت 
إلــى تدشــين كتــاب “التــراث العالمــي فــي 
البلــدان العربيــة” فــي مايــو 2011 بحفــل 
أقيــم فــي مقــر المنظمة، إذ يوثــق الكتاب 
لـــ 66 موقًعــا مدرًجــا علــى قائمــة التــراث 
ــا، وفــي ذات  بلــًدا عربيًّ  16 العالمــي فــي 
العــام ترّأســت البحريــن جلســات المؤتمر 
الخامــس والّثاثين للجنة التراث العالمي 

في مايو ويونيو 2011.

فــي  البحريــن  اســتضافة  إلــى  وأشــارت 
مايــو 2017 المديرة بوكوفا، التي تعّرفت 
علــى العديــد من مامــح الحــراك الثقافي 

البحريني. 
واآلثــار  المتاحــف  إدارة  مديــر  وتنــاول 
بالهيئة الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 

عــدًدا مــن االتفاقيــات الدوليــة المنبثقــة 
عليهــا  صادقــت  والتــي  اليونيســكو  عــن 
البحرين، كاتفاقية حماية التراث المغمور 
البحريــن ملتزمــة  أن  أكــد  التــي  بالميــاه، 
إلــى  أيًضــا  وتطــرق  متطلباتهــا.  تجــاه 
اتفاقيــة مكافحــة االّتجــار غير المشــروع 
بالممتلــكات الثقافيــة، وقــال إن المملكــة 
مصادقــة أيًضا على االتفاقية التي تهدف 
غيــر  التجــارة  النــوع  هــذا  محاربــة  إلــى 

الشرعية. 
وفــي محــور العاقــات الثقافيــة، تحــّدث 
خبير التراث العالمي في المركز اإلقليمي 
بوزيــان  العالمــي محمــد  للتــراث  العربــي 
عــن أهميــة اتفاقيــة التــراث العالمــي لعام 
1972، متطّرًقــا إلــى دور المركــز فــي بناء 

قدرات الخبراء العرب.

“الثقافة” تشارك في ندوة عالقات التعاون بين “اليونيسكو” والبحرين

هال بنت محمد: الهيئة تعاونت مع مختلف الدول من أجل الترويج للثقافات
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قمة قازان تجمع روسيا والعالم اإلسالمي
عبدالرحمن بن محمد: تعاون استراتيجي بين المنامة وموسكو

أكد رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل 
خليفــة أن مملكــة البحريــن لديها اإلرادة الكاملة لتطوير عالقاتها مع روســيا االتحادية 
الصديقــة فــي إطــار ســعيها الدائم لتطويــر عالقاتها مــع دول العالم كافــة؛ انطالًقا من 
رؤيــة عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبنــاًء على رؤية 

البحرين االقتصادية )2030( بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما الكريمين.

جــاء ذلك، فــي كلمة ألقاها رئيس المجلس 
األعلــى لــدى مشــاركته أمــس فــي أعمــال 
القمــة االقتصادية الدولية الحادية عشــرة 
بيــن روســيا والعالــم اإلســامي المنعقــدة 
تتارســتان  قــازان بجمهوريــة  فــي مدينــة 

الروسية.
وقــال إن صاحــب الجالــة الملــك، ورئيس 
فاديميــر  الصديقــة  االتحاديــة  روســيا 
بوتين، أوليا حرًصا كبيًرا لتطوير العاقات 
آفــاق واســعة،  نحــو  بهــا  الثنائيــة والدفــع 
وقــد زار جالتــه روســيا االتحاديــة عــدة 
مــرات في هذا الســبيل. مضيًفا أن البلدين 
طريــق  فــي  الســير  اختــارا  الصديقيــن 
التعــاون االســتراتيجي وتعزيــزه فــي كل 
المجاالت، وأنشئ مجلس األعمال الروسي 
البحريني، وتبادل مســؤولو البلدين الكثير 
تمخضــت  التــي  المهمــة  الزيــارات  مــن 
ومذكــرات  االتفاقيــات  مــن  الكثيــر  عــن 
علــى  شــجعت  والتــي  الثنائيــة،  التفاهــم 
توقيــع اتفاقيــة إنشــاء اللجنــة الحكوميــة 
التجــاري  للتعــاون  الروســية  البحرينيــة 
واالقتصــادي والعلمــي والتكنولوجــي فــي 
ســبتمبر 2016، والتــي صــادق عليها جالة 
الملك في فبراير 2017 لتبدأ معها سلســلة 
زيــارات واتصــاالت حكومية ثنائيــة للدفع 

قدًما بالعاقات بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى توقيع المجلس األعلى للشؤون 
اإلسامية مذكرة تفاهم مع مجلس شورى 

 2017 مايــو  شــهر  فــي  لروســيا  المفتيــن 
فــي  الطرفيــن  بيــن  التعــاون  أطــر  لتعزيــز 
نشــر القيم السمحة لإلسام، ونشر الثقافة 
اإلسامية، والتأكيد على وسطية اإلسام، 
الدعــوة  رســالة  حمــل  فــي  واالعتــدال 
اإلســامية ونشرها، ودحض رؤى التطرف 
المتســتر بالدين اإلسامي الحنيف، وإبراز 
القيــم األخاقية التي يدعو إليها اإلســام، 
وترســخ  والتطــرف،  العنــف  تنبــذ  والتــي 
التســامح  علــى  المبنيــة  الســمحة  القيــم 
وتعزيز السام بين الشعوب واألديان، إلى 
جانب التعاون المشــترك في خدمة القرآن 
والتعليــم  واألوقــاف  والمســاجد  الكريــم 

الشرعي وغيرها من الشؤون اإلسامية.
وأكــد مضــي البحرين فــي تعزيــز عاقاتها 
االســتراتيجية مــع روســيا، الفًتــا فــي هــذا 
واعــدة  التعــاون  فــرص  أن  إلــى  الســياق 
مفتوحــة  الشــراكة  وآفــاق  ومحفــزة، 
جميــع  فــي  الجانبيــن  بيــن  ومشــجعة 
البحريــن  تطلعــات  عــن  معرًبــا  المجــاالت، 
إلــى المزيد مــن التقدم واالزدهــار في تلك 

العاقات.
 إلــى ذلــك، اعتبــر الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
منبــًرا  أصبحــت  قــازان  قمــة  أن  محمــد 
فريــًدا وفعــاالً للحــوار وإقامــة االتصــاالت 
للخبــراء  وملتًقــى  الجديــدة،  والشــراكات 
واالقتصادييــن وممثلي المنظمات الدولية 
والمؤسســات  الحكوميــة  والســلطات 

المالية وكبار المســتثمرين ورجال األعمال 
إقامــة  أن  مؤكــًدا  الشــركات،  ومديــري 
مهــمٌّ  أمــٌر  الكبــرى  الفعاليــات  هــذه  مثــل 
لتقريــب وجهــات النظــر، وتبــادل الخبرات 
عالميــة  منصــة  وتأســيس  والمعلومــات، 
مهمــة تجمــع بيــن روســيا االتحادية ودول 
تعزيــز  فــي  وتبحــث  اإلســامي  العالــم 
لمــا  الجانبيــن؛  بيــن  المتبادلــة  العاقــات 
يتمتــع بــه الجانبان من مقومــات جغرافية 
وثقافيــة  وعلميــة  واقتصاديــة  وطبيعيــة 

على الصعيد العالمي.
وأضــاف: “نحن نــرى أن األوضاع التي يمر 
بها العالم والتطورات التي يشهدها تشجع 
عاقاتهــا  تعزيــز  علــى  اإلســامية  الــدول 
االســتراتيجية مــع روســيا االتحاديــة لمــا 
يجمــع بيــن الجانبيــن مــن مشــتركات فــي 
والجغرافيــا،  واألديــان  والفنــون  الثقافــة 

دور  مــن  اليــوم  روســيا  بــه  ولمــا تضطلــع 
متعاظــم في مختلــف المجاالت، مما بوأها 
ا  ا وسياســيًّ مكانة عالمية متنامية اقتصاديًّ
الجميــع  داعًيــا  كلمتــه  ــا”. واختتــم  وثقافيًّ
إلــى العمــل المشــترك والفعــال للدفــع بهذه 
مخرجاتهــا  وتعزيــز  االقتصاديــة  المنصــة 
بمــا يخــدم روســيا االتحاديــة ودول العالم 
وبمــا  كلــه،  والعالــم  وشــعوبها  اإلســامي 

يدعم فرص التاقي والتعاون والسام.
محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  وكان 
تلقــى دعــوة رســمية مــن رئيــس جمهورية 
مينيخانــوف  رســتم  الروســية  تتارســتان 
للمشــاركة فــي أعمــال قمــة قــازان لبحــث 
ســبل تعزيز التفاعل االقتصادي اإلسامي 
وبلــدان  الروســي  االتحــاد  كيانــات  بيــن 
العالم اإلســامي، ومناقشــة آفــاق التعاون 

والشراكة بين روسيا والعالم اإلسامي.

قازان - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد مشاركا في قمة قازان

البحرين قطعت شوطا طويال في مكافحة المخدرات
وزيـر الداخليـة يشيـد ببـرامـج وفعـاليـات المـراكـز الشـبـابـيـة واألنـديـة

تــرأس وزيــر الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، أمس، االجتمــاع الثاني عشــر للجنة الوطنية لمكافحــة المخدرات، 
بحضــور وزراء التربيــة والتعليــم، العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، شــؤون اإلعالم، الصحة، وشــؤون الشــباب والرياضة، ومحافظ 

العاصمة ورئيس الجمارك، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.

الوزيــر  رحــب  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
بأعضــاء اللجنــة، مشــيدا بجهودهــم فــي 
المســاهمة فــي عملية التوعيــة والحد من 
البحريــن  أن  وأكــد  المخــدرات.  مخاطــر 
قطعت شــوطا طويا فــي مجال مكافحة 
المخــدرات، مع المضــي قدما في مواصلة 
خلصــت  مــا  إلــى  منوهــا  الجهــود،  هــذه 
إليهــا لجنــة التحقيــق التي شــكلها مجلس 
الــوزراء فــي واقعــة مدرســة مدينــة حمــد 
اإلعداديــة للبنات، من عــدم وجود ظاهرة 
لتعاطــي المخــدرات أو شــبكة لترويجهــا 

في المدرسة المذكورة.
بعــد ذلك، بدأت اللجنة بحث الموضوعات 
حيــث  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 
علــى  اللجنــة  الصحــة  وزيــرة  اطلعــت 
صــرف  لتنظيــم  المقترحــة  اإلجــراءات 
فــي  بهــا  المعمــول  والضوابــط  األدويــة 
المجــال،  هــذا  فــي  الصيدليــات  مراقبــة 
موضحــة أنــه ســيتم رفع هــذه اإلجراءات 
التنظيميــة إلــى المجلــس األعلــى للصحة، 
الفتــة إلــى ما يتم فــي بعــض األحيان من 

إساءة استخدام بعض األدوية.
كمــا اطلعت اللجنة على إيجاز قدمه وزير 
شؤون الشباب والرياضة، تضمن التنسيق 
مــع برنامــج “معــا”، بمــا يضمن زيــادة عدد 
المســتفيدين مــن الشــباب بالبرنامــج فــي 
األنديــة الرياضيــة والمراكز الشــبابية، كما 
تضمن اإليجاز، برنامج الشباب البحريني؛ 
للوقايــة من المخدرات “تكاتف”، إذ عرض 
البرنامــج  مــن  األولــى  الدفعــة  خريجــو 
مناســبة  يرونهــا  التــي  التخــرج  مشــاريع 
لتثقيــف الشــباب حــول خطــر المخــدرات 
وأضرارها السلبية على الشباب والمجتمع، 
كما بدأت الوزارة اإلعداد إلطاق النسخة 
الثانيــة مــن البرنامــج بمشــاركة 70 شــابا 
35 مركــزا شــبابيا، ويتــم تنفيــذ  يمثلــون 
مجموعــة شــاملة ومترابطة من األنشــطة 

والبرامج الشــبابية والرياضية في المراكز 
الشــبابية والتــي تقــدم خدماتهــا لمختلف 
األعمار، بمــا يتوافق مع الرؤى والتطلعات 

للنهوض بقطاع الشباب.
وفــي هــذا الســياق، أشــاد وزيــر الداخليــة 
الشــبابية  المراكــز  وفعاليــات  ببرامــج 
واألنديــة، منوها إلى أهمية تعميم الفائدة 
االســتفادة  نطــاق  البرامــج وتوســيع  مــن 
منهــا وكذلــك تطويــر المشــاريع المتعلقــة 
بالشــراكة المجتمعية، مؤكدا أهمية العمل 
التعــاون  فــي  الراغبيــن  دور  تعزيــز  علــى 
ودور  المخــدرات  مكافحــة  مجــال  فــي 
المجــال فــي ظــل  المحافظــات فــي هــذا 
عملهم القائم على التواصل مع المواطنين 

والمساهمة في تأمين السامة العامة.
والشــؤون  العــدل  وزيــر  أكــد  مــن جهتــه، 
دور  أهميــة  واألوقــاف  اإلســامية 
الجمعيــات والهيئــات ومنظمــات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص في نشر التوعية 
مــن مخاطــر المخــدرات، فيمــا أشــار وزير 

مقــرر  تدريــس  إلــى  والتعليــم  التربيــة 
الخدمــة االجتماعية لنحــو 9 آالف طالب، 
يتــم االســتفادة منهــم في عمليــة التوعية 
بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بالتعاون 

مع المراكز الشبابية.
اللجنــة  رئيــس  عبــر  الســياق،  هــذا  وفــي 
الوطنية عن شكره وتقديره للتعاون الذي 
تبديــه وزارة التربيــة والتعليــم فــي هــذا 
المجــال، معربــا كذلــك عــن تقديــره لــدور 
وزارة شــؤون اإلعــام فــي نشــر األفــام 
مكافحــة  مجــال  فــي  التوعويــة  والمــواد 
المخــدرات، انطاقــا مــن دور اإلعــام وما 
يتمتــع به مــن إمكانات في مجال التوعية 

المجتمعية.
كمــا قــدم محافــظ العاصمة، إيجــازا حول 
برنامــج “معــا” والمســتوى المتقــدم الــذي 
وصــل إليــه، حيث يغطــي البرنامــج حاليا 
173 مدرســة ويســتهدف زيــادة التغطيــة 
مدرســة   211 إلــى  المقبلــة  الفتــرة  فــي 
بجانب مواصلة إقامة المعارض التوعوية 

في المجاالت ذات الصلة. 
وفــي هــذا الســياق، أكــد وزيــر الداخليــة 
رئيــس اللجنة ضــرورة إعــداد خطة تعمل 
علــى زيــادة عــدد المدربيــن فــي البرنامــج 
لتغطيــة العــدد المســتهدف مــن المــدارس 

والمراكز الشبابية.
اللجنــة  اطلعــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
علــى  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــة 
المخــدرات  لمكافحــة  اإلعاميــة  الخطــة 
وأهــداف  منطلقــات  مــن  تتضمنــه  ومــا 
قابلــة للقيــاس، ويتم العمل علــى تنفيذها 
أكــد  زمنــي واضــح، حيــث  وفــق جــدول 
أهميــة  اللجنــة  رئيــس  الداخليــة  وزيــر 
ودور اإلعــام فــي نشــر الوعــي في مجال 
وضــع  إلــى  منوهــا  المخــدرات،  مكافحــة 
والمدروســة  الكافيــة  التنفيذيــة  اآلليــات 
لتنفيذ الخطة بالتنســيق مع وزارة شــؤون 

اإلعام.
وزيــر  أعــرب  االجتمــاع،  نهايــة  وفــي 
الداخليــة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخــدرات عــن خالــص شــكره وتقديــره 
القيمــة  الجهــود  علــى  اللجنــة  ألعضــاء 
مواجهــة  إطــار  فــي  بهــا  يقومــون  التــي 
خطــر المخــدرات والتنســيق بيــن الجهــود 
الوطنيــة كافــة فــي هــذا الســياق لتحقيق 

النتائج المرجوة.

وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعايــة محافــظ العاصمــة الشــيخ 
خليفــة،  آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام 
إدارة  مــع  بالتعــاون  المحافظــة  أقامــت 
الشــؤون الصحيــة واالجتماعيــة بوزارة 
الداخليــة، فعاليــة يــوم الصحــة العالمي، 
والتــي تمحورت حول التغطية الصحية 

الشاملة.
 وتضمنــت الفعاليــة محاضــرة تثقيفيــة 
لولــوة عاشــور مســؤول  ألقتهــا  صحيــة 
مكتب التثقيف الصحي بإدارة الشــؤون 
الصحيــة واالجتماعيــة واشــتملت علــى 
عــرض للمحاور الرئيســية لحملة منظمة 
الصحــة العالميــة وارتباطهــا بالخدمــات 
“الداخليــة”  تقدمهــا  التــي  الصحيــة 

لمنتســبيها باإلضافــة إلى مناقشــة عامة 
مع الحضور عن نمط الغذاء الصحي.

 بعــد ذلك، تــم افتتاح المعــرض الصحي 
والذي اشتمل على عدد من أقسام إدارة 
الشــؤون الصحيــة واالجتماعيــة )مكتب 
التثقيــف الصحي، قســم األســنان، قســم 
مكافحــة التبغ، عيادة األمراض المزمنة، 
فــرع التمريض( مع عرض فقرة تثقيفية 

لكل قسم.
الحضــور  تفاعــل  الفعاليــة  وشــهدت 
وإجابــات  األســئلة  طــرح  خــال  مــن 
الطبيــة  األقســام  قبــل  مــن  المختصيــن 
المشــاركة على استفســاراتهم مع توزيع 

للمطويات التثقيفية الصحية.

“العاصمة” تنظم فعالية “يوم الصحة”

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس إدارة

 
وجهازها التنفيذي واإلداري واألسرة التجارية والصناعية

بأحر التعازي وصادق املواساة إلى 

السيد عارف أحمد هجرس
األمني املالي بالغرفة

بوفاة فقيدتهم املغفور لها بإذن اهلل تعالى

ابنة عّمه 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن 
يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

Û  قدم جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا أخيرًا، دروسا مستفادة في
التســامح، والتعايــش، والصفح، وقبول اآلخر، ببادرتي أمــن، وأمان، للبلد، وألبناء 

البلد، ممن انجروا خلف دعاوى ثعابين الليل، وقوارض الدهاليز المظلمة.
Û  األولى، بالدعوة إلى التحقيق الفعال للعقوبات البديلة، والتي ستمكن المحكومين

ألن يخدمــوا المجتمــع، ويندمجوا فيه، بمبادرة إصاح وتقويم، وتصحيح مســار، 
بداًل من زجهم في السجون، والزنازين، النازعة لفرص بناء الحياة الجديدة.

Û  551( محكــوم ممــن أســقطت( والثانيــة، أمــر جالتــه الســامي بتثبيــت جنســية 
جنســياتهم، لقضايــا ترتبــط بأعمــال إرهابيــة وتخريبيــة، وهــو أمــر أعــاد األرواح 
لألجســاد الميتــة، وقــدم لهــا الفرصــة ألن ُتعيد النظر بنفســها، وبمــا اقترفت يداها، 

وأن تعي خير هذا البلد، المتدفق ألبنائه، مهما أجرموا، وأخطئوا.
Û  ،جالــة الملــك حفظــه هللا ورعاه، ومنذ الشــفق األول لمشــروعه اإلصاحي الزاهر

أوجــد الحــرص واالهتمــام الوافــر، ألن تكون ثقافة التســامح والصفــح، نهج حياة 
ألبنــاء البلــد وللمقيميــن معــًا، وهــو حــرص تبلــور اليــوم فــي المكانــة التــي تبوأتها 
البحريــن إقليميــا، وعالميًا، كمملكة حاضنة للجميع، وموطــن للتعايش، ولانفتاح، 

والحداثة.
Û  هــذا النهــج الكريــم، يقودنــا بشــكل تلقائــي لألســرة البحرينيــة، ودورهــا التربــوي

واألخاقــي تجــاه أبنائهــا، وتجــاه ســلوكياتهم، ونواياهــم، ويومياتهــم، فاألســرة 
هــي مــن تتحمــل بالدرجــة األولــى، مســؤولية فشــل األبنــاء ونجاحهــم، وهي ذات 
المســؤولية التــي بــادر جالــة الملــك بتحملهــا، تجــاه جميع أبنــاء الوطــن، كحاكم، 

وأب، ورمز للوئام.

رمز الوئام

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل  «
خليفة، أمس، مستشار األمن السيبراني البريطاني ماركس 

ويليت، ومدير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية السير 
توماس باكيت.

ورحب الوزير بكل من ماركس ويليت، والسير توماس  «
باكيت، منوها إلى أن حماية أمن المعلومات وتحقيق األمن 

السيبراني، أصبح مجاال رئيسيا في منظومة األمن والسالمة 
العامة، ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات 

واالطالع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وتم خالل اللقاء، بحث مجاالت التعاون والتدريب في مجال  «

األمن السيبراني، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة  «
اإللكترونية ومساعد رئيس األمن العام لشئون العمليات 

والتدريب ومدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني.

وزير الداخلية: األمن السيبراني أصبح مجاال رئيًسا في منظومة األمن



أشــار وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إلــى أنه تم تخصيــص 56 وحــدة خاصة لــذوي االحتياجــات الخاصة في 5 
مشــاريع إســكانية، حيث تصدرت مدينة ســلمان اإلســكانية المرتبة األولى أكبر عددا بعدد الوحدات الســكنية 
الخاصــة لــذوي االحتياجــات، والتــي بلغــت 20 وحدة خاصة، وتليها مشــروع مدينة اللوزي اإلســكاني. فقد تم 
تخصيــص 15 وحــدة و12 وحــدة خاصة بمشــروع مدينة الحد اإلســكاني، فيما كان نصيــب ذوي االحتياجات 
مــن مشــروع  مدينــة خليفة اإلســكاني 7 وحدات خاصة لهم، فيما حصل اثنان مــن ذوي االحتياجات الخاصة 

على وحدتين بمشروع سلماباد اإلسكاني. 

اإلســكان  وزارة  الحمــر:”إن  وقــال 
بــذوي  خاصــا  اهتمامــا  أولــت 
لضمــان  الخاصــة؛  االحتياجــات 
تمتعهم بالمســتوى المعيشي الالئق 
لهم وألسرهم، وترجم هذا االهتمام 
من خالل نصوص قانونية تضمنت 
القــرارات الوزاريــة؛ لضمــان حقــوق 
االحتياجــات  ذوي  األشــخاص 
الخاصــة وتكافــؤ فرصهــم بغيرهم، 
الخدمــات  توفيــر  إلــى  إضافــة 
الخاصــة التــي تســهم فــي حصولــه 
علــى المســكن المالئــم واالنتفاع به 
بما يتناسب مع طبيعة االحتياجات 

الخاصة”.
جاء ذلك في رده على سؤال شوري 
لعضــو مجلس الشــورى هالــة رمزي 
بشأن الخدمات اإلسكانية الموجهة 
لذوي االحتياجــات الخاصة، والذي 

جــاء فــي نــص الســؤال عن النســبة 
المخصصة في المشاريع اإلسكانية 
الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
ووفقــا لــكل مشــروع إســكاني على 
لــذوي  المقدمــة  حــد، والتســهيالت 
ببيــوت  الخاصــة  االحتياجــات 
الخاصــة  والمواصفــات  اإلســكان، 
فــي البيــوت المســلمة لهــم لتراعــي 

الوزارة ظروفهم.
اعتمــدت  الــوزارة  أن  وأردف 
معايير اســتثنائية لألشــخاص ذوي 
كان  ســواء  الخاصــة  االحتياجــات 
أحــد  كونــه  أو  األساســي  المنتفــع 
بمراعــاة  تقــوم  إذ  األســرة،  أفــراد 
بهــذه  الخاصــة  الصحيــة  الظــروف 
تخصيــص  فــي  وتســتعجل  األســر 
دعــت  كلمــا  اإلســكانية  الخدمــات 
الحاجــة، وقد جــاء النص على ذلك 

صراحــة من خالل المادة )81( البند 
رقم )3( من القرار 909 لسنة 2015، 
والتــي اعتبــرت الظــروف الصحيــة 
المقــدم الطلب أو أحد أفراد أســرته 
أحــد اعتبــارات اســتعجال الخدمــة 

اإلسكانية.    
راعــت  الــوزارة  ان  إلــى  ولفــت 
فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
تصميــم الوحــدة الســكنية الخاصــة 
بهــم بمــا يتناســب مــع نــوع ودرجة 
لطالــب  الخاصــة  االحتياجــات 
أســرته،  أفــراد  مــن  أي  أو  الخدمــة 
القــرار  مــن   6 المــادة  حيــث نصــت 
)909( لســنة 2015 فــي شــأن نظــام 
اإلســكان علــى، إذا كان مقدم طلب 
أفــراد  أحــد  أو  مســكن  تخصيــص 
االحتياجــات  ذوي  مــن  أســرته 
الخاصــة يجــب عليــه تحديــد هــذه 

االحتياجــات الخاصــة عنــد تقدمــه 
بالطلــب، حتــى تقــوم الــوزارة وفق 
بتجهيــز  اإلســكان  لجنــة  تقديــر 
المســكن وفــق مــا يتناســب ونــوع 
االحتياجــات الخاصــة، حيــث يقوم 
مقدم الطلب بملء استمارة لتحديد 

نوع االحتياجات الخاصة؛ ليتسنى 
اإلجــراءات  باتخــاذ  الفنيــة  للجنــة 
الالزمــة والتوجيه بتصميم الوحدة 
الســكنية بمــا يتــالءم واحتياجــات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
وأوضــح بأنه لذلك يتم تحديد نوع 

والحاجــة  الخاصــة  االحتياجــات 
وقــت التخصيص؛ ليتســنى للوزارة 
مــع  يتــالءم  بمــا  المســكن  تهيئــة 
درجــة  فــي  فاالختــالف  األســرة، 
االحتياجــات الخاصــة يحــدد مــدى 

الحاجة لتهيئة الوحدة السكنية.

هالة رمزيباسم الحمر

56 وحدة خاصة لذوي الهمم في 5 مشاريع إسكانية
ا علــى رمــزي “اإلســكان” تســتعجل طلبــات المعوقيــن مــن أفــراد األســرة... الحمــر ردًّ

أوصــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشــورى بالموافقة على مشــروع قانــون النضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشــاء 
صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم )11( لسنة 2019. ويهدف صندوق البيئة العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية لمكافحة 
المخاطــر الرئيســة الحاليــة التــي تهــّدد البيئــة العالميــة، والتــي تتضمن فقــدان التنــوع البيولوجــي، والتغير المناخــي، وتراجع منســوب الميــاه الدولية، 

ونضوب طبقة األوزون، وتدهور األراضي والملوثات العضوية الثابتة.

والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  ورأت 
واألمــن الوطنــي أهميــة االنضمــام إلــى هــذه 
الوثيقــة، إذ تتيــح االســتفادة مــن صنــدوق 
البيئــة العالميــة الــذي يوفــر فرًصــا كبيرة من 
حيث االســتفادة من الخطــط المختلفة مثل 
الصنــدوق الخــاص بتغير المنــاخ والصندوق 
االئتماني للتكيف البيئي، خصوًصا أن مملكة 

البحرين تعد من الدول الُجُزرية.
وبينــت اللجنة أن االنضمام يؤدي إلى تعزيز 
البيولوجــي  التنــوع  البيئيــة وحفــظ  اإلدارة 
فــي البحريــن، واكتســاب الخبــرة والحصول 

علــى التمويــل الالزم للحفاظ على البيئة. مع 
اإلشــارة إلــى أن كلفة االنضمــام إلى صندوق 
البيئــة العالميــة تبلــغ 4000 يــورو كمســاهمة 
ماليــة ســنوية؛ حتــى يمكــن االســتفادة مــن 
خدمــات الصنــدوق ويكون لمملكــة البحرين 

حق التصويت.
وأوضــح ممثلــو المجلــس األعلــى للبيئــة أن 
صنــدوق البيئــة العالميــة يعمــل كآليــة ماليــة 
التنــوع  كاتفاقيــة  االتفاقيــات  مــن  لعــدد 
المتحــدة  األمــم  واتفاقيــة  البيولوجــي، 
اإلطارية بشــأن تغير المنــاخ، واتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها، مشيرين 
إلــى أن انضمــام المملكــة إلــى هــذا الصندوق 
يتيــح فرًصــا واعــدة مــن حيــث االســتفادة 
الصنــدوق  مثــل  المختلفــة  الخطــط  مــن 
الخــاص بتغيــر المنــاخ والصنــدوق االئتماني 
للتكيــف البيئي، إضافة إلى اكتســاب الخبرة 
لتمكيــن  الــالزم  التمويــل  علــى  والحصــول 
مملكــة البحريــن من القيــام بأعمــال الحفاظ 
البيئــي مــن خــالل برامــج العمــل المختلفــة 
التــي تنــدرج تحــت المنــح المقدمــة لتحويل 
المشــاريع ذات الفوائد الوطنية إلى مشــروع 

واحد يحقق فوائد بيئية عالمية.
أن  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  ممثلــو  وأفــاد 
المجلــس يتفق مع مشــروع القانــون انضمام 
البحرين إلى وثيقة إنشاء الصندوق المعادة 
كبيــًرا  مكســًبا  أيًضــا  ذلــك  يعــد  إذ  هيكلتــه، 
للمجلــس األعلــى للبيئــة فــي القيــام بمهاّمــه 
ولمــا  الحيويــة،  البيئيــة  المشــاريع  وتنفيــذ 
يقــوم به هــذا الصندوق من دور بــارز وفّعال 
األعضــاء  للــدول  المســاعدات  تقديــم  فــي 
للمحافظــة علــى البيئــة وحمايتها مــن جميع 

النواحي.

“خارجية الشورى” توصي باالنضمام لصندوق “البيئة العالمية”

حمد النعيمي

06local@albiladpress.com
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مروة خميس

محرر الشؤون المحلية
لمكافحة المخاطر 

البيئية بكلفة سنوية 
تبلغ 4000 يورو

زيادة مدة “ليسن البحارة” من سنة إلى 3 سنوات
ــل “الـــصـــيـــاد” ــمـ ــرار عـ ــ ــق ــ ــت ــ ــون يـــهـــدف الس ــ ــان ــ ــق ــ مــــشــــروع ال

من المقرر أن يصوت مجلس الشــورى في جلســته المنعقدة يوم األحد المقبل 
بالموافقــة علــى توصيــة لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة والتوافــق مــع مجلــس 
النواب على مشروع قانون باستبدال المادة )7( من المرسوم بقانون رقم )20( 

لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية.

وجــاء مشــروع القانــون ليقــرر زيــادة 
التراخيــص  لمــدة  األقصــى  الحــد 
الممنوحــة فــي مجــال ممارســة الصيد 
واألنشــطة المرتبطــة به إلى 3 ســنوات 
ُيحقــق  ألنــه  واحــد؛  ســنة  مــن  بــداًل 
مصلحــة المرخــص لــه باالســتقرار فــي 
مجــال عملــه المرخــص بــه لمــدة تصل 
الســلطة  يراعــي  كمــا  ســنوات،   3 إلــى 
بمنــح  المختصــة  لــإدارة  التقديريــة 
الترخيــص، فــي أن تمنــح المرخــص له 
مــدة تقــل عــن 3 ســنوات والتــي تمثل 
الحد األقصى لمدة الترخيص ألســباب 

قانونية وواقعية.
مشــروع  أهــداف  أن  اللجنــة  وبينــت 
القانــون جــاء تحقيًقــا لمنــح األطــراف 
المخاطبيــن بأحــكام المرســوم بقانــون 
فتــرة زمنية كافية لمباشــرة أنشــطتهم 
تجديــد  يشــكل  أن  غيــر  مــن  بمرونــة، 
الترخيــص عائًقا دون ذلــك، مع اإلبقاء 
لــإدارة  التقديريــة  الســلطة  علــى 
المختصــة فــي إصــدار تراخيــص لمدة 

للشــروط  وفًقــا  ســنوات   3 عــن  تقــل 
واألوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن 
الوزيــر، إضافــة إلــى تخفيــف الضغــط 
المســؤولة  التنفيذيــة  الجهــات  علــى 
عــن إصــدار التراخيــص بصفــة دوريــة 

سنوية. 
فضــاًل  القانــون  مشــروع  ويتألــف 
مادتيــن، تضمنــت  مــن  الديباجــة  عــن 
المــادة األولــى زيــادة مــدة التراخيــص 
الممنوحــة فــي مجــال ممارســة الصيد 
من سنة إلى 3 سنوات، الواردة بالمادة 
)7( من المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 
2002 بشــأن تنظيــم صيــد واســتغالل 
وحمايــة الثروة البحريــة، بينما جاءت 

المادة الثانية تنفيذية.
وبينــت مرئيــات الحكومــة أن التعديل 
يتعارض مع المرسوم بقانون رقم )14( 
1978 بإصــدار قانــون تســجيل  لســنة 
الســفن وتحديد شروط الســالمة التي 
إدارة  فــي  الســفن  تســجيل  توجــب 
الموانــئ، وفًقــا لنــص المــادة )21( منــه 

التــي تنــص علــى أنــه “يكــون ترخيص 
المالحة ســاريا لمدة سنة واحدة”، فقد 
انتهت اللجنة إلى انتفاء هذا التعارض 
ألن لــكل قانــون مجــال تطبيــق؛ ذلــك 
)14( لســنة  أن المرســوم بقانــون رقــم 
1978 بإصــدار قانــون تســجيل الســفن 
وتحديــد شــروط الســالمة هــو قانــون 
خــاص بتســجيل الســفن للمالحــة. كما 
أن الترخيــص الــوارد بالمــادة )21( هــو 
حيــث  مــن  بالســفن  خــاص  ترخيــص 
صالحيتها للمالحة، وبالتالي تتناســب 
معــه مــدة الســنة المحــددة لترخيــص 

صالحية السفينة للمالحة. 

أمــا الترخيص الذي نحــن بصدده، فهو 
فــي مجــال  يعمــل  لشــخص  ترخيــص 
الصيد أو األنشــطة المرتبطة به والذي 
االســتقرار  طابــع  يحمــل  أن  ينبغــي 
النوعــي، وبالتالي يختلــف مجال عمل 
النصــوص  فــي  يوجــد  وال  منهمــا،  كل 
مــا يســتوجب الربــط بينهما مــن حيث 
الُمــدد الالزمة للترخيــص، وبالتالي فال 
تعــارض فــي اختــالف مــدة الترخيص 
الممنوحــة أليهما عــن المــدة الممنوحة 
لآلخــر؛ وذلك الختالف مجال عمل كل 

منهما.

فؤاد حاجي

تحــدث رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايد عن مثــول مدير 
بإحــدى الجهات الحكومية للجنة تأديبية لتقديم دفوعاته، وذلك بعد 
امتناعه عن تسليم ما يثبت صحة مؤهالته.  جاء ذلك، أثناء مشاركة 

الزايد بمداخلة هاتفية ببرنامج “الراي” بقناة البحرين الفضائية.

الزايــد أن ديــوان الخدمــة  وذكــر 
الشــهادات  عــدد  أن  المدنيــة 
شــهادة   402 للتدقيــق  الخاضعــة 
ألصحــاب المناصــب العليا، وأنجز 
شــهادة   250 تدقيــق  الديــوان 
الكلــي  المجمــوع  مــن   %  63(

للمؤهالت(.
 %  37 تدقيــق  تبقــى  وأضــاف: 
مــن المؤهــالت الكليــة، وســننتهي 
منهــا،  القريبــة  بالفتــرة  ذلــك  مــن 
وذلك الرتباط الديــوان بجامعات 
الســفارات  طريــق  عــن  خارجيــة 
والقنصليــات ومكاتــب التســجيل 
إال  تقبــل  ال  التــي  الجامعــات 

ا. مخاطبتها شخصيًّ
النهائــي  التقريــر  ســيرفع  وتابــع: 

لمجلس الخدمة المدنية.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان   
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس 
رئيــس مجلــس  الــوزراء  مجلــس 

الخدمــة المدنيــة قد أمــر الجهات 
ديــوان  مــع  بالتعــاون  الحكوميــة 
ذات  والجهــات  المدنيــة  الخدمــة 
علــى  الشــامل  بالتدقيــق  العالقــة 
شــهادات جميع حاملــي المناصب 
العليــا فــي الحكومــة ورفــع تقرير 
الخدمــة  مجلــس  إلــى  بذلــك 

المدنية.

تدقيق 402 شهادة لكبار 
المسؤولين واالنتهاء من 250

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أحمد الزايد



دة تقرير رســمي عن أداء إدارة التعليم االبتدائي بوزارة التربية والتعليم مخالفات ضد إدارات مدارس  ســجلت مســوَّ
خفضت نصاب المعلمين أو أعفتهم من التدريس دون سند قانوني. وذكرت المسودة أن إدارات مدارس أعفت معلمين 
ت لياقتهم للعمل أو حددت نســبة معينة لتخفيض  بشــكل تــام مــن مهــام التدريس علــى الرغم من أن اللجان الطبية أقــرَّ
النصاب، ومن أمثلة ذلك معلمين بمدرسة عالي للبنات، ومدرسة سار للبنين، ومدرسة الحنينية للبنات، والصفا للبنات، 

وأبو فراس الحمداني للبنين.

وخلصــت المســودة إلــى أن عــدم قيام 
دوريــة  مراجعــات  بإجــراء  اإلدارة 
فــي  يســاهم  قــد  لألنصبــة  مســتمرة 
تضخــم مصروفات القوى العاملة التي 
غيــر  موظفيــن  علــى  الــوزارة  تنفقهــا 
منتجين، أو ال يتم اســتغاللهم وظيفيا 

بالصورة المطلوبة.
وتنشــر “البــالد” ما رصــده فريق ديوان 
دة تقريــره بالعــام 2019  الرقابــة بمســوَّ
عــن أداء إدارة التعليم االبتدائي تحت 
والمعلميــن  المعلميــن  “أنصبــة  عنــوان 
األوائــل”. وفيمــا يأتي أبرز مــا تضمنته 
المعلومــات  حجــب  بعــد  المســودة 

الشخصية لمن تذكر معلوماتهم:
مســودة التقريرينظــم القــرار الــوزاري 
أنصبــة  ن/   2007(  ع  )1281/   م  رقــم 
األســبوعية،  الحصــص  مــن  المعلميــن 
حيــث إنه ينص في المادة األولى على 
أن “... يكــون نصاب المعلم األســبوعي 
بمــدارس  حصــة   22 الحصــص  مــن 

التعليم االبتدائي ...”.
القــرار  مــن  السادســة  المــادة  وتنــص 
المعلــم  يكلــف   .1“ أن  علــى  نفســه 
األول باإلشــراف األكاديمــي والتربــوي 
لــه نصــاب مــن  فــي مدرســته ويســند 
الحصــص يتراوح بيــن 8 و10 حصص 
أساســية أســبوعيا، وفي حال إشــرافه 
على أكثر من مدرســة يخفض النصاب 

ليكون بين 4 إلى 7 حصص...”.
 ...“ أن  علــى  الرابعــة  المــادة  وتنــص 
مســؤولية  المــدارس  إدارات  تتحمــل 
فــي  المذكــورة  األنصبــة  تحقيــق 
مدارســها، وتتأكــد اإلدارات التعليميــة 
ذلــك  تحقيــق  مــن  مســتمرة  بصــورة 
المتابعــة، وال يجــوز  فــرق  مــن خــالل 
تخفيــض نصــاب المعلــم عنــد تكليفــه 
اإلدارة  اختصــاص  مــن  بأعمــال 
المدرســية واالختصاصييــن والفنييــن 
بموجــب  مدرســية  بأعمــال  المكلفيــن 

األوصــاف الوظيفيــة المعتمــدة”، وقــد 
المعلميــن  أنصبــة  بخصــوص  تبيــن 

والمعلمين األوائل ما يلي:
اإلجــراءات  اإلدارة  اتخــاذ  عــدم   .1
التــزام  مــدى  مــن  للتأكــد  الالزمــة 
المــدارس بمقتضيــات القــرار الــوزاري 
رقــم )1281/   م ع ن/   2007( عنــد إســناد 
مــن  إعفائهــم  أو  للمعلميــن  األنصبــة 
لبعــض  ســمح  الــذي  األمــر  التدريــس، 
معلميــن  أنصبــة  بتخفيــض  المــدارس 
مــن  إعفائهــم  أو  أوائــل  ومعلميــن 
إداريــة  بمهــام  تكليفهــم  أو  التدريــس 

بالمخالفة للقرار المذكور. 
القــرار  مــن  الرابعــة  المــادة  تنــص   .2
ن/   2007(  ع  )1281/   م  رقــم  الــوزاري 
أصحــاب  تخفيــض  يتــم   ...“ أن  علــى 
األعــذار الطبيــة مــن المعلمين بحســب 
اعتمــاد أعذارهــم مــن اللجــان الطبيــة 
والتــي مــن اختصاصهــا تحديــد نســبة 
تخفيــض نصاب المعلم، على أن تجدد 
تعتبــر  وإال  ســنويا  الطبيــة  التقاريــر 
الغيــة ...”، وقد لوحظ بشــأن تخفيض 
األنصبــة بقــرار مــن اللجــان الطبيــة مــا 

يلي:
اإلدارة  ســجالت  اســتكمال  عــدم   أ( 
مــن  المعفييــن  بالمعلميــن  الخاصــة 
أنصبتهــم  المخفضــة  أو  التدريــس 
بقرارات من اللجــان الطبية المختصة، 
األمــر الــذي ال يمكنهــا مــن التحقــق من 
صحــة إجــراءات المــدارس االبتدائيــة 

بشأنهم.
 ب( قيــام إدارات المــدارس االبتدائيــة 
بإعفــاء بعــض المعلمين بشــكل تام من 
أن  مــن  الرغــم  علــى  التدريــس  مهــام 
ت لياقتهم للعمل أو  اللجــان الطبية أقرَّ
حددت نسبة معينة لتخفيض النصاب. 
 ج( عــدم قيــام إدارات المــدارس بطلب 
تجديــد التقارير الطبيــة وإعادة عرض 
بعــض المعلميــن المخفضة أنصبتهم أو 

المعفييــن مــن التدريــس علــى اللجــان 
الطبيــة المختصــة، األمــر الــذي يخالف 
مقتضيــات المــادة الرابعــة مــن القــرار 
الوزاري سالف الذكر. وتنشر الصحيفة 
جدوال يبين بعض قرارات اللجان التي 
تــم االعتمــاد عليهــا في تحديــد نصاب 
المعلم للســنة الدراســية 2018 -    2019 
علــى الرغــم من أنها تعتبــر الغية؛ نظرا 
تاريــخ  منــذ  مــن ســنة  أكثــر  النقضــاء 

صدورها.
3. قيام بعض المدارس بإصدار قرارات 
تكليــف داخليــة لمعلميــن للقيــام بمهام 
مشــرف اإلدارة المدرســية، حيــث يتــم 
تخفيــض أنصبتهــم األســبوعية بمــا ال 
يتجــاوز 10 حصــص دون أخذ موافقة 
إدارة التعليم االبتدائي ودون التنسيق 
مــع إدارة المــوارد البشــرية لشــغل تلك 
الوظيفة بما يتوافق مع أنظمة الخدمة 
المدنية، وتبين أيضا مخالفة المدارس 
لمقتضيــات المــادة الســابعة مــن القرار 
ن/   2007(،  ع  )1281/   م  رقــم  الــوزاري 
اإلدارة  مشــرفي  عــدد  تحــدد  والتــي 
 250 لــكل  واحــد  بموظــف  المدرســية 
طالبا، حيث تبين تجاوز عدد المعلمين 
المكلفيــن داخليا بمهام مشــرف اإلدارة 
بموجــب  المحــدد  للعــدد  المدرســية 

المادة سالفة الذكر. 
المــدارس  إدارات  التــزام  عــدم  إن 
رقــم  الــوزاري  بالقــرار  االبتدائيــة 
إســناد  عنــد  ن/   2007(  ع  )1281/   م 
األنصبــة للمعلمين، وعــدم قيام اإلدارة 
مســتمرة  دوريــة  مراجعــات  بإجــراء 
التــزام  مــدى  مــن  للتأكــد  لألنصبــة 
المــدارس بمقتضيــات القــرار الــوزاري 
تضخــم  فــي  يســاهم  قــد  المذكــور، 
مصروفــات القوى العاملــة التي تنفقها 
الــوزارة علــى موظفيــن غيــر منتجيــن 
أو ال يتــم اســتغاللهم وظيفيا بالصورة 

المطلوبة.

صورة أرشيفية لزيارة وزير التربية لطلبة مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين

اللجان الطبية تقر لياقة معلمين ومديرون يعفونهم من التدريس
منتجين” ــر  ــي “غ مــوظــفــيــن  ــى  ــل ع ــة”  ــي ــرب ــت “ال مــصــروفــات  تــضــخــم  مـــن  ــر  ــذي ــح ت

سجالت إعفاء 
المعلمين من 

التدريس بقرار طبي 
“غير مكتملة”

مديرون يكلفون 
معلمين 

باإلشراف دون 
موافقة الوزارة

مدارس خفضت 
نصاب المعلمين 

دون سند 
قانوني

المدارس ال تجّدد 
طلب التقارير 
الطبية قبل 

إعفاء المعلمين
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محرر الشؤون المحلية

أمثلة لتخفيض أنصبة معلمين ومعلمين أوائل أو إعفائهم من التدريس أو  «
تكليفهم بمهام إدارية بالمخالفة للقرار الوزاري بتحديد أنصبة المعلمين

المسمى اسم المدرسة
مادة التدريسالوظيفي

النصاب 
األسبوعي من 

الحصص

-تربية إسالميةمعلمأسامة بن زيد االبتدائية للبنين

-نظام فصلمعلم أولالروضة االبتدائية للبنات

-نظام فصلمعلم أولالنزهة االبتدائية للبنات

القدس االبتدائية للبنات
-لغة عربيةمعلم أول

6تربية أسريةمعلم

6لغة عربيةمعلمسترة االبتدائية للبنات

6لغة عربيةمعلم )منسق(خالد بن الوليد االبتدائية للبنين

9علوممعلمسكينة بنت الحسين االبتدائية للبنات

الجسرة االبتدائية للبنين
9مواد اجتماعيةمعلم

10رياضياتمعلم

الخوارزمي االبتدائية للبنين
2تربية إسالميةمعلم أول

10لغة انجليزيةمعلم

10نظام فصلمعلمحفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات

11نظم فصلمعلمسمية االبتدائية للبنات

أمثلة لمعلمين معفيين من التدريس غير مدرجين بسجالت اإلدارة الخاصة بالمعلمين  «
المعفيين من التدريس أو المخفضة أنصبتهم بقرارات من اللجان الطبية المختصة

» 

تاريخ قرار اللجنة قرار اللجنة الطبيةاسم المدرسة
الطبية

عراد االبتدائية للبنات

إعفاء دائم من مهام التدريس

2013  /12  /01

16/  12/  2013أبو فراس الحمداني االبتدائية للبنين

28/  08/  2013زبيدة االبتدائية للبنات

إدارات مدارس ابتدائية أعفت معلمين بشكل تام من مهام التدريس على الرغم من  «
 أن اللجان الطبية أقرَّت لياقتهم للعمل أو حددت نسبة معينة لتخفيض النصاب

تاريخ قرار اللجنة قرار اللجنة الطبيةمادة التدريساسم المدرسة
الطبية

رياضياتعالي االبتدائية للبنات

الئق صحيًا للعمل

27/02/2018

10/05/2018نظام فصلسار االبتدائية للبنين

04/09/2018رياضياتسبأ االبتدائية للبنات

08/07/2018نظام فصلالحنينية االبتدائية للبنات

11/03/2018رياضياتالصفا االبتدائية للبنات

أبو فراس الحمداني االبتدائية 
للبنين

27/02/2017نظام فصل

نظام فصل
تخفيض النصاب بنسبة 50% 

وبشكل دائم

23/08/2014

26/04/2017لغة عربيةالفارابي االبتدائية للبنين

بعض قرارات اللجان الطبية التي تم االعتماد عليها في تحديد نصاب المعلم للسنة الدراسية  «
2018/ 2019 على الرغم من أنها تعتبر الغية؛ نظًرا النقضاء أكثر من سنة منذ تاريخ صدورها

» 

قرار اللجنة الطبية النصاب األسبوعي من اسم المدرسة
الحصص تاريخ قرار اللجنة الطبية

الجزيرة االبتدائية 
للبنين

الئقــة صحيــا للعمــل علــى أن يخفــض لهــا حجــم العمل 
بنســبة 50 % ويعــاد عرضهــا بعد ســتة أشــهر مع تقرير 

29/ 03/ 62015طبي حديث.

الجسرة االبتدائية 
للبنين

حالة ابنه تســتدعي منحه ســاعَتي رعاية لمدة عامين، 
علــى أن يعــاد عرضــه بعــد انتهاء المدة مــع تقرير طبي 

حديث وتقرير من الباحثة االجتماعية.
92015 /09 /13

مدارس مخالفة أصدرت قرارات تكليف داخلية لمعلمين للقيام بمهام مشرف  «
اإلدارة المدرسية، وخفضت أنصبتهم األسبوعية بما ال يتجاوز 10 حصص دون أخذ 

موافقة إدارة التعليم االبتدائي ودون التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لشغل 
 تلك الوظيفة بما يتوافق مع أنظمة الخدمة المدنية

عدد اسم المدرسة
الطلبة

عدد مشرفي اإلدارة 
المدرسية )بحسب 
المادة السابعة من 

القرار الوزاري(

عدد المعلمين المكلفين 
من قبل المدارس للقيام 

بمهام مشرف اإلدارة 
المدرسية

92645آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات

24512الحنينة االبتدائية للبنات

38923الرفاع الغربي االبتدائية للبنات

45823الخميس االبتدائية للبنين

63034سترة االبتدائية بنين



أكــد مستشــار شــؤون اإلعــام بديــوان ســمو 
ولي العهد عيسى الحمادي ضرورة التخطيط 
يتعلــق  جهــد  لــكل  االســتراتيجي،  والتنفيــذ 
باإلعــام واالتصــال، لكــي تصــب المخرجــات 
والنتائج في اتجاه األهداف المرجوة، ســواء 
أكانــت على المســتوى الوطني أم المؤسســي 

أم حتى الفردي. 
وأضــاف: “نحــن جمعًيــا نتحمــل مســؤوليات 
تتعلــق بمجــال عملنــا فــي االتصــال واإلعــام 
والعاقــات العامة، تتعاظم وقت األزمات وال 

تهدأ وقت النمو واالزدهار”.
دور  يكــون  أن  وجــوب  علــى  وشــّدد  كمــا   
االتصــال واإلعــام، فــي قلــب عمليــة اتخــاذ 
التخــاذ  الضيقــة  الدائــرة  وضمــن  القــرار، 
القــرار. مضيًفــا أن ممارســي العاقــات العامة 
تحديــد  علــى  القادريــن  وحدهــم  واإلعــام، 

مواقفــه،  وتحليــل  المســتهدف،  الجمهــور 
واختيــار  اإلعامــي،  الخطــاب  وتوحيــد 
الرسالة المناسبة لكسبه، والوسائل اإلعامية 
ذلــك  كل  وقبــل  إليــه،  للوصــول  المناســبة 
التوقيــت المناســب لإلعان عن أي مبادرة أو 

مشروع.
القصــوى  األهميــة  إلــى  الحمــادي  وتطــرق 
فانتظــار  اإلعامــي،  التعامــل  فــي  للســرعة 
والحقيقــة  المعطيــات  لمعرفــة  الممارســين 

الكاملــة، ســيؤدي بهــم إلــى خــارج المســاحة 
اإلعامية والتغطية اآلنية ألي حدث. مشــيًرا 
إلــى أن الصحــف لــم تعــد المصــدر الرئيســي 
لألخبــار، فالجمهور لــم يعد ينتظر أن يتم بث 
النشــرات اإلخباريــة بالتلفــاز أو اإلذاعة، فكل 
فــرد يملك اليــوم منصات مفتوحــة بين يديه 
للحصــول والبحث والتحليل ألي معلومة من 
خال الهاتف النقال أينما كان. مؤكًدا ضرورة 
الحفاظ على المصداقية، فعندما ال يســتطيع 

اإلعامي قول الحقيقة كاملة، فليقل بعضها، 
بــدون  ولكــن  لديــه،  الصــورة  تكتمــل  حتــى 
تزييف أو كذب. فالجمهور اليوم لديه وسائل 
للحصول على الحقيقة الكاملة ولو بعد حين.
جــاء ذلــك، خــال رعايتــه حفل ختــام أعمال 
لممارســي  عشــر  الثانــي  الخليجــي  الملتقــى 
العاقــات العامة والذي عقد خال الفترة من 
24 - 25 أبريــل الجــاري، في فنــدق ذا غروف 
للمؤتمــرات بجــزر أمــواج. وذلــك بتنظيــم من 

البحرينيــة وأكــت  العامــة  العاقــات  جمعيــة 
العامــة،  العاقــات  الستشــارات  ســمارت 
العمــل  صنــدوق  مــع  اســترتيجية  وبشــراكة 
“العاقــات  عنــوان  حمــل  والــذي  )تمكيــن(. 
العامة... الشريك االستراتيجي في النجاح”.

الفائزيــن  إعــان  الختــام،  حفــل  وشــهد  كمــا 
بجائــزة الشــراع الذهبي للتميز فــي العاقات 
العامــة للعــام 2019م. حيــث فــاز بهــا عن فئة 
القطــاع العــام محاكــم دبي، وفاز بهــا عن فئة 

القطــاع الخــاص شــركة الكهربــاء الســعودية، 
كمــا وفــاز بهــا عــن فئــة األفــراد مديــر إدارة 
االتصال واإلعام بالهيئة الملكية بالجبيل في 
المملكــة العربية الســعودية فيصــل الظفيري. 
والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى قد شهدت 
فــي يومهــا األول ثــاث جلســات عمــل كانــت 
عناوينهــا “المنظــور الحديث لهيكليــة إدارات 
العاقات العامة واإلعام في القطاعين العام 
والخــاص”، “أفضــل الممارســات فــي تعريــف 
رأس الهــرم اإلداري بالــدور الحيوي للعاقات 
العامــة”، “دور قطــاع البحــوث اإلعاميــة في 
لخطــط وممارســات  العلميــة  األســس  وضــع 
العاقــات العامة”. أما ثانــي أيام الملتقى فقد 
انطلقت بورشة عمل تدريبية لألستاذ تيسير 
المفــرج، وكيل االتصال االســتراتيجي ودعم 
العمــاء بالهيئة العامــة لإلحصاء في المملكة 
العربيــة الســعودية، تحــت عنــوان “عاقــات 

الجماهير وجماهير العاقات”.

وشــدد النفيعــي علــى ضــرورة إنهــاء عقــد 
قانونيــا،  ومحاســبته  المذكــور  المستشــار 

واستبداله بكفاءة وطنية فورا.
المالكــي  باســم  النائــب  اســتنكر  كمــا 
الوافــد  للمستشــار  الطائفيــة  التصريحــات 
والتــي تمــس الوحــدة الوطنيــة، مؤكدا أن 
البحرينــي  المجتمــع  بتشــطير  الدعــوات 
مرفوضــة ولن تلقى أي قبول في المجتمع 

المتوحد خلف وطنه وقيادته. 
وأكــد أن التصريحات الطائفية والمســاس 
بمكــون رئيــس فــي البحريــن مرفوضة وال 
تعبر عن الشعب البحريني المتماسك، ودعا 
المســؤولين فــي الغرفة اتخــاذ اإلجراءات 
الصارمة ضد الدعوات الطائفية التي تهدد 

السلم والتماسك األهلي.
وأدان النائــب عــادل العســومي ما شــهدته 
الجمعية العمومية للغرفة من تطاول على 
الطائفة الشــيعية من قبل مستشــار عربي، 

داعيًا لمحاسبته وإبعاده عن الباد.
وطالب العسومي مجلس إدارة الغرفة بأن 

يكــون لــه موقــف واضح مما حــدث، داعيا 
إلــى “التصــدي لكل مــن يحــاول أن يزعزع 

السلم األهلي”. 
لهــا  الكريمــة  الشــيعية  “الطائفــة  وتابــع: 
والتقديــر  االحتــرام  كل  ولهــا  الكرامــة 
ونديــن ونشــجب أي تطــاول عليهــا، ومــا 
حــدث ال يمثل شــعب البحرين المتماســك، 
وهــو تصــرف دخيــل علــى مجتمعنــا وغير 

مقبول”. 
ودعا النائب ممدوح الصالح النيابة العامة 
إلــى تحريك أدواتهــا القانونية ضد مثيري 
الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  الطائفيــة  الفتنــة 

العمومية. 
وقــال “إن العبــارات الطائفية التي صدرت 
المستشــار مســت مكونــا رئيســا مــن  عــن 
مكونات مجتمعنا الطيب، وشــكلت صدمة 
عــن  عبــروا  الذيــن  البحرينييــن  لجميــع 

رفضهم لها”. 
وقالــت كلثــم الحايكــي إن مــا حــدث يعــد 
انتهــاكا صارخــا للوحــدة الوطنيــة،  يجــب 

علــى الجهات المعنيه محاســبة المستشــار 
إلثارته النعرات الطائفية.

“أشــكر  النعيمــي  علــي  النائــب  قــال  بينمــا 
صحيفة )الباد( على نشر الفيديو وأرفض 
اجتمــاع  فــي  حــدث  مــا  وأديــن  بشــدة 
الجمعيــة العموميــة للغرفــة؛ ألنــه يتعارض 
مــع المجتمــع البحريني”. وطالــب النعيمي 
اتخــاذ  “بســرعة  الغرفــة  إدارة  مجلــس 
فــي  المتســبب  ضــد  الرادعــة  اإلجــراءات 
هــذا التصــرف حفاظــا علــى روح األســرة 

البحرينية الواحدة”.
امتعاضــه  الســلوم  أحمــد  النائــب  وأبــدى 
عموميــة  شــهدته  لمــا  الشــديدين  وأســفه 
باأليــدي وســباب  مــن مشــاجرات  الغرفــة 
وشــتائم  متبادلــة، مؤكدا أنــه ال يجب على 
اإلطــاق أن يتــم الــزج بــأي ألفــاظ تحــض 
علــى الطائفيــة  والشــقاق المجتمعــي فــي 
اجتماعــات تخص التجــارة والصناعة أوال 

 وأخيرا”.     
وذكر النائب غازي آل رحمة “ ال مكان للذي 

تطــاول علــى مكــون رئيــس فــي البحريــن 
بيننــا. أي شــخص يثير الفتنــة غير مرحب 

به في المملكة. اطردوه فورا”. 
واســتنكر محمــد السيســي البوعينيــن مــا 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  جــرى 
للغرفــة والتطاول من قبل مستشــار عربي 

على طائفة كريمة من أبناء الوطن. 
جميــع  بيــن  الوطنيــة  الوحــدة  أن  وأكــد 
مكونات شعب البحرين خط أحمر ال يمكن 
تجــاوزه أو بــث ســموم الفرقــة والطائفيــة 
البغيضة، وأن الطائفة الشيعية الكريمة لها 
كل تقدير واحترام وال نســمح باإلساءة أو 
التطــاول عليها، داعيًا الجهات العدلية إلى 
اتخــاذ اإلجــراءات الحازمــة للتحقيــق في 
الواقعة، واطاع الرأي العام على النتائج.

كمــا دعا مجلس إدارة الغرفة إلى االعتذار 
عمــا بــدر من مستشــار رئيــس الغرفة تجاه 
وعبــر  رســميا  الكريمــة  الشــيعية  الطائفــة 

وسائل اإلعام. 
الدمســتاني  أحمــد  النائــب  اســتنكر  بينمــا 

التصرفات واأللفاظ المشــينة من مستشار 
الداخليــة  وزارة  مطالبــا  الغرفــة،  رئيــس 
عاجــل  تحقيــق  بفتــح  العامــة  والنيابــة 
فيمــا حــدث مــن شــتائم وإهانــات للطائفــة 
الشيعية في االجتماع، ورئيس الغرفة في 
اتخاذ قرار صارم تجاه المستشار العربي.

عــن  البحرانــي  محمــود  النائــب  وعبــر 
المشــينة  واأللفــاظ  للتصرفــات  اســتنكاره 
مــن المستشــار، مشــددا علــى أن مــا حدث 
يعبــر عــن نفســيات مريضــة تحمــل الحقــد 
والكراهيــة ضد مكون رئيــس من مكونات 
المجتمــع البحرينــي، ودعــا إلــى محاســبة 
المستشــار، خصوصــا أن مــا تفوه بــه يهدد 

السلم األهلي. 
وأشــار إلــى أن مــا حــدث يفتح البــاب أمام 
إحــال الكفــاءات البحرينية، القــادرة على 

إدارة دفة األمور.
  كما اســتنكر النائب عيســى القاضي إقحام 
الطائفيــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
اإلجــراء  اتخــاذ  يجــب  وقــال:  بالغرفــة. 

المستشــار  وتصــرف  المناســب  القانونــي 
عدائي وغير مبرر.

ودعا النائب عمار البناي الجهات المسؤولة 
لســرعة التدخــل ضــد أي شــخص طائفــي 
أي  فــي  الطائفيــة  والنعــرات  الفتــن  يثيــر 

موقع كان.
وقــال: “لن نقبل بوجود الطائفيين وســطنا 
وبيننــا، فأهل البحرين منــذ القدم اعتمدوا 

الوسطية”. 
وأكــد البناي أن “ما حدث في الغرفة يعتبر 
إســاءة للبحريــن وللبحرينييــن جميعا ولن 

يتم تمرير ما حدث بسهولة”.
بحبــس  الكوهجــي  النائــب حمــد  وطالــب 
المستشــار القانونــي العربــي الــذي تطــاول 
على الطائفة الشيعية في اجتماع عمومية 

الغرفة قبل ترحيله من الباد.
وقــال: “ما صدر عــن )قانوني( في عمومية 
بيــت التجار من عبارات طائفية مســمومة 
لــن يقابــل بالصمت، ونطالــب بالحبس قبل 

الترحيل”.

نــــــــواب يتفـــاعلــــون مــــــع فيديــــو “^”
الشيعي ــون  ــك ــم ال عــلــى  ــد  ــ واف مــســتــشــار  ــاول  ــط ــت ل نــيــابــي  ــض  ــ ورف اســتــنــكــار 
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صورة جماعية لبعض المشاركين مع الراعيالحمادي يلقي كلمته

المنامة - بنا

الذهبــي الشــراع  بجائــزة  يفــوزون  والظفيــري  الســعودية”  “الكهربــاء  و  دبــي”  “محاكــم 

الحمادي: يجب أن يكون دور االتصال بقلب عملية اتخاذ القرار

المنامة - بنا

نخبــة  بتلكــو،  شــركة  اســتضافت 
من أبــرز الصحافيين ضمن مأدبة 
غــداء أقامتهــا علــى شــرفهم فــي 
الهملــة  بمنطقــة  الرئيــس  مقرهــا 
تقديرهــا  إظهــار  بهــدف  مؤخــًرا 
للــدور الحيــوي الــذي يقومــون به 
فــي تغطية أخبار جميع قطاعات، 
الدعــم  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
اإلعامــي المســتمر الــذي تحظــى 
الصحافــة  قبــل  مــن  بتلكــو  بــه 

البحرينية.

شــركة  أعربــت  اللقــاء،  وخــال   
بتلكو عن تثمينها لمساعي وسائل 
اإلعــام بكل أنواعها لنقل الصورة 
والخبــر بكل شــفافية، عاوة على 
أبــرز  جهودهــم الدؤوبــة لتغطيــة 
األنشطة ومختلف الفعاليات التي 

تنظمها وتدعمها الشركة.
كما أكدت الشــركة التزامها الدائم 
لتعزيــز أواصــر التعــاون المشــترك 
بينها وبينهم على األصعدة كافة.

“بتلكو” ُتقيم غداء على شرف الصحافيين اختتام الدورة الثالثة لجائزة بن فقيه القرآنية “اقرأ”
تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة شــركة بــن فقيــه لالســتثمار العقــاري فيصــل بــن 
عبدالواحــد فقيــه، اختتمــت مؤخًرا جائزة بن فقيــه القرآنية “اقرأ” فــي دورتها الثالثة، 
وأقيم الحفل الختامي للذكور بجامع الفاتح اإلســالمي، فيما ســيقام حفل اإلناث يوم 

29 أبريل الجاري بمجلس عائلة الكوهجي بالجنبية.

والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  فقيــه  وتقــّدم   
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  إلــى 
تســهيل  فــي  المثمــر  لتعاونهــا  واألوقــاف 
الكريــم  القــرآن  تعليــم  مراكــز  مشــاركة 
خدمــة  جمعيــة  جهــود  مقــدًرا  بالجائــزة، 
ومتابعتهــا  إشــرافها  علــى  الكريــم  القــرآن 

الحثيثة لكافة أمور الجائزة.
 وبعــد عــرض فيلــٍم وثائقــٍي حــول الــدورة 
عبــدهللا  المتســابق  تــا  للجائــزة،  الثالثــة 
الذكــر  لــه مــن  مــا تيســر  عيســى جناحــي 
مجلــس  رئيــس  تفضــل  بعدهــا  الحكيــم، 
إســحاق  الكريــم  القــرآن  خدمــة  جمعيــة 
لقــد  فيهــا:  قــال  كلمــة،  بإلقــاء  الكوهجــي 

الكريــم  القــرآن  خدمــة  جمعيــة  تشــرفت 
باحتضــان وتنظيــم تصفيات هــذه الجائزة 
بكافــة  المتميــزة  وجوائزهــا  فروعهــا  فــي 
المحافظــات للســنة الثالثــة علــى التوالــي، 
حيــث تعــد جائــزة بن فقيــه للقــرآن الكريم 
)اقــرأ( نموذًجــا متميــًزا مــن حيــث جوائــز 
مشــكورًة  رصــدت  إنهــا  حيــث  المســابقة، 
بالمراكــز  الفائزيــن  لجميــع  قّيمــة  جوائــز 
العشـــر األولى في مختلف فروع المسابقة 
وللجنســين الذكــور واإلنــاث، فاتحــة بــاب 
المنافســة بيــن كل حفــاظ القــرآن الكريــم 
هــذه  فــي  للمشــاركة  العزيــزة  بمملكتنــا 

الجائزة.

 بعدهــا، ألقى ضيف الجائزة القارئ توفيق 
الصائغ كلمة تحدث من خالها عن اهتمام 
وحــرص قيــادة عاهــل البــاد علــى خدمــة 
كتاب هللا تعالى ونشــر تعاليمه وقيمه بين 
مختلــف فئــات المجتمــع والعنايــة بحفــاظ 
القرآن الكريم وحملته وطباعة المصحف.

 بعد ذلك، تا المتسابق فيصل عبدهللا ولي 
الرحمــن ما تيســر له من الذكــر الحكيم، ثم 
تفضــل فيصــل فقيــه، وإســحاق الكوهجي 
القــرآن  تعليــم  ومراكــز  الشــركاء  بتكريــم 
الكريــم المتعاونــة والفائزيــن فــي الجائــزة 

والبالغ عددهم 30 فائًزا.

من حفل ختام جائزة بن فقيه القرآنية “اقرأ” في دورتها الثالثة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

اســتنكر العديــد مــن النــواب التصريحــات المشــينة والطائفية التــي أدلى بها مستشــار قانوني وافد في اجتمــاع الجمعية 
العمومية لغرفة التجارة أمس، واعتبروها تشــكل تهديدا مباشــرا لألمن والســلم األهلي في البحرين، في تفاعل الفت مع 
الفيديــو الــذي نشــرته “البــالد” عــن الواقعة المؤســفة. وأكد النائــب إبراهيم النفيعــي أن المجتمع صدم مــن البذاءات التي 
أطلقها المستشــار والتي ال تتناســب ال مع منصبه، أو مقام الشــخصيات الحاضرة، وال قيم المجتمع البحريني المتســامح 

والذي ينبذ التشطير والطائفية.

محرر الشؤون المحلية



عاطل يطالب بـ 900 بدل تعطل و“اإلدارية” ترفض
لـــم يقـــدم أي دليـــل علـــى إســـاءة اســـتعمال “العمـــل” ســـلطاتها

رفضــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولــى )الدائرة اإلدارية( دعوى تعويض تقدم بها مواطن لمطالبة وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة بتعويضــه نظيــر تعطلــه عــن العمــل بمبلغ 900 دينــار؛ وذلك ألنه لم يقدم مــا يثبت للمحكمــة أحقيته في صرف 
بــدل التعطــل إليــه، فضــا عــن أنــه لــم يقــدم أي دليــل على إســاءة الوزارة ســلطتها في صــرف هذا البــدل إليه، كمــا ألزمته 

بمصروفاتها.

وذكــرت المحكمــة أن وقائــع الدعــوى 
تتمثــل فــي أن المدعي تقــدم بالئحة 
والتنميــة  العمــل  وزارة  ضــد  دعــوى 
طالــب  أنهــا  فيهــا  ذكــر  االجتماعيــة، 
المدعــى عليهــا بصــرف بــدل التعطــل 
إليــه، ولكــن دون جــدوى، ممــا حــدا 
بــه إلــى إقامة دعــواه بغيــة الحكم له 
بإلــزام الــوزارة بصــرف بــدل التعطــل 

وقيمته 900 دينار.
فــي  المحكمــة  ذكــرت  جهتهــا،  مــن 

أن  المقــرر  مــن  أنــه  حكمهــا  أســباب 
عــبء اإلثبــات في المنازعــة اإلدارية 
الــذي  العــام  األصــل  عــن  يخــرج  ال 
وقــوع  وهــو  اإلثبــات،  قانــون  قــرره 
المدعــي،  عاتــق  علــى  العــبء  هــذا 
فهــو المكلــف بإثبــات دعــواه والملــزم 
بتقديــم الدليــل علــى مــا يدعيــه، كما 
الســلطة  اســتعمال  إســاءة  عيــب  أن 
العيــوب  مــن  هــو  بهــا  االنحــراف  أو 
القصدية في الســلوك اإلداري قوامها 

أن يكــون لــدى اإلدارة قصــد إســاءة 
اســتعمال الســلطة أو االنحــراف بهــا، 
وهــذا العيــب يجب أن يشــوب الغاية 
قــد  اإلدارة  تكــون  بــأن  القــرار  مــن 
تنكبــت وجــه المصلحــة العامــة التــي 
يبتغيهــا القــرار أو تكــون قــد أصدرت 
القــرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة، 
وعلى هذا األساس، فإن عيب إساءة 
اســتعمال السلطة يجب إقامة الدليل 

عليه؛ ألنه ال يفترض.

وأشــارت إلــى أنــه ولمــا كان ذلك، وإذ 
علــى  دليــل  ثمــة  المدعــي  يقــدم  لــم 
صحــة مــا يدعيــه، إذ خلــت األوراق 
ممــا يفيــد اســتحقاقه لبــدل التعطــل 
المطالــب بــه، وإذ لــم يقــدم المدعــي 
ثمــة دليل يفيد إســاءة المدعى عليها 
ســلطتها فــي صــرف هــذا البــدل إليه، 
وكانت مفردات الدعوى ال تتضمن أي 
عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح 
أداة تجعــل من المقدور الوصول إلى 
الحقيقــة إلعمــال رقابــة القضــاء فــي 
شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعي 
وســالمة اســتخالصه، ومن ثــم تغدو 
دعــواه الماثلــة قائمــة علــى غير ســند 
من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

اشــترى أحــد المدمنيــن علــى تعاطــي مختلــف أنواع المــواد المخــدرة من أحد اآلســيويين “نص ضربــة” من الهيرويــن المخدر 
وتوجه إلى محل إنترنت الستخدام جهاز الكمبيوتر لمحادثة زوجته التي كانت خارج الباد في إحدى الدول اآلسيوية.

لكــن صاحــب المتجــر الحــظ فــي وقــت 
الحــق أن زبونــه مغمــى عليه وقد ســقط 
يجلــس  كان  الــذي  الكرســي  علــى  مــن 
عليــه مســتعمال أحــد أجهــزة الكمبيوتــر، 
حيــث اتصل مباشــرة بســيارة اإلســعاف 
لمداركتــه بالالزم من عالج إن كان لذلك 

مقتضى.
وعند وصول ســيارة اإلســعاف وبرفقتها 
أفــراد الشــرطة تبيــن أن المدمــن بصحة 
جيدة وال يعاني أي شــيء يذكر، فســأله 
شــرطي عما إذا كان قد تعاطى شــيئا ما 
فاعترف له بأنه بالفعل متعاط للهيروين 
قبــل حضــوره للمحل، مبينا أنه اشــتراها 
من شخص آسيوي، والذي تبين أنه فعال 

يعمــل علــى ترويــج المواد المخــدرة في 
منطقة المنامة وضواحيها.

المذكــور  تعــاون  ذلــك، فقــد  إثــر  وعلــى 
مــع الشــرطة وشــارك فــي عمــل كميــن، 
حيــث اتفق المتهــم الثالث تحت مســمع 
وإشــراف مــن الشــرطة مع المتهــم األول 
–مصــدر المخــدرات- علــى شــراء كميــة 
مــن مــادة الهيرويــن المخــدرة بمبلــغ 20 
دينارا، على أن يكون التسليم واالستالم 
إحــدى  مــن  بالقــرب  القضيبيــة  بمنطقــة 
البنايــات عنــد الســاعة 5:30 مســاء مــن 

يوم الواقعة.
وفــي الزمــان والمــكان ســالفي البيان تم 
أنظــار  وتحــت  الثالــث  المتهــم  إطــالق 

اقتــرب  للواقعــة  الشــاهدين  الشــرطيين 
المتهــم الثالــث مــن األول والــذي حضــر 
األول  والتقــى  الثانــي،  المتهــم  برفقتــه 
المبلــغ  األخيــر  منــه  واســتلم  بالثالــث 
المصــور وســلمه فــي المقابــل شــيء مــا، 
للرطــي  الثالــث  المتهــم  عــاد  ثــم  ومــن 
وســلمه ذلــك الشــيء، والــذي اتضــح أنه 
عبــارة عــن لفافتيــن ورقيتيــن تحتويان 
على مسحوق –ثبت معمليا أنه هيروين- 
وعليــه تــم القبــض على المتهميــن األول 
ضبــط  تــم  األول  وبتفتيــش  والثانــي، 
المبلــغ المصــور ومبلــغ 100 دينــار يعتقد 

أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.
واعترف المتهم األول بتحقيقات النيابة 

بمخالفته لشــروط اإلقامة، وقرر أنه قام 
لعــدة مرات بنقــل لفافات ورقيــة للمتهم 
وذلــك  منــه؛  نقودهــا  ويســتلم  الثالــث 
لصالــح شــخص مجهــول، فيمــا اعتــرف 
بتعاطــي  والثالــث  الثانــي  المتهميــن 

المخدرات.
وبالتحقيــق مع المتهــم الثالث البحريني 
“31 عامــا” قــال إنــه يتعــاط منــذ أن كان 
في الـ16 من عمره، وقد اســتعمل تقريبا 
واألقــراص،  المخــدرات  أنــواع  مختلــف 
والتــي يشــتريها من أشــخاص مختلفين 
من جنسيات آسيوية في منطقة المنامة 
حيــث يقطــن، وكان آخــر شــخص تعامل 
معــه هــو المتهــم األول “25 عاما”، والذي 
تــم القبــض عليــه هــو اآلخــر، إذ تعــرف 
أبلغــه  بعدمــا  شــهرين  نخــو  قبــل  عليــه 
عــدة أشــخاص أنــه يبيع تلــك المخدرات 

وقدموا له رقم هاتفه.

وأضــاف أنــه بــدأ بالتواصــل معه بشــكل 
شــبه يومي، حيث يتفق معه على شراء 
ضربــة أو ضربتيــن “لفافــة أو لفافتيــن” 
هيروين يوميا تقريبا، وقيمة كل واحدة 
10 دنانيــر، ويلتقــي به دائمــا بالقرب من 
المستشــفى  خلــف  الســينما  دور  إحــدى 
األميركــي بمنطقــة المنامــة، والــذي كان 
يحضــر له برفقة آســيوي آخر هو المتهم 
يســلمه  دائمــا  وكان  عامــا”،   27“ الثانــي 
“الضربات” مباشرة بعد استالمه لقيمتها 
وأحيانــا أخرى يذهــب لحوالي دقيقة أو 
دقيقتيــن ويعود له حامال تلك اللفافات، 

والتي يستعملها للتعاطي الشخصي.
وأوضــح أن آخــر مــرة اشــترى منه كانت 
 2:00 الســاعة  عنــد  عليــه  القبــض  يــوم 
ظهــرا، إذ اشــترى منه نصــف ضربة فقط 
تعاطاها مباشــرة وذهب لمحل اإلنترنت 
فــي  المتواجــدة  زوجتــه  مــع  للتحــدث 

الفلبيــن، الفتــا إلــى أنــه وأثنــاء تواجــده 
تفاجــأ  اســتيقظت  أن  وبعــد  نــام  هنــاك 
بصاحــب المحــل قــد اتصــل باإلســعاف، 
يعانــي  ال  إنــه  وقالــوا  حضــروا  والذيــن 
أي شــيء، ولكــن الشــرطة ألقــوا القبــض 
عليه، وعند سؤاله اعترف لهم بالتعاطي 
وتعــاون معهــم على القبض علــى المتهم 

األول.
وقــرر المتهــم الثالــث انــه ومنــذ نحو 14 
عامــا تعــاط كل مــن المؤثــرات العقليــة 
الزنكــس والفوليــوم والشــبو، ومخــدري 
يتعاطاهــا  وأنــه  والهيرويــن،  الحشــيش 
بشــكل يومــي تقريبــا منــذ ذلــك الوقــت، 
األول  المتهــم  مــن  اشــترى  أنــه  مؤكــدا 
الفنــي  بالتقريــر  وثبــت  مــرة.   50 نحــو 
بحــوزة  المضبوطــة  العينــة  احتــواء 
المتهميــن األول والثالــث على الهيروين، 

والمورفين لألول والثاني.

مدمن يتعاطى “نص ضربة هيروين” ويغفو بمحل “إنترنت”

السجن 5 سنوات لمدان بحرق إطارات و“عازل”
ــر ــدي ــال ــرئـــيـــس ب ــارع الـ ــ ــش ــ ــران عــلــى ال ــيـ ــنـ أضـــــرم وآخـــــــرون الـ

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة الخامســة معاقبة مســتأنف واحد من أصــل 7 مدانين محكــوم عليهم جميعا 
بالسجن لمدة 5 سنين، إلدانته وباقي المتهمين بالحرق الجنائي لمنقوالت في الشارع خال تجمهر شاركوا فيه بمنطقة 
الديــر، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات؛ بعدمــا نقضــت محكمــة التمييــز حكــم إدانتــه وأمــرت بإعــادة القضيــة لمحكمــة 

االستئناف من جديد.

 وتعــود التفاصيــل حســب مــا جاء في 
حكــم المحكمــة إلــى أن المدانين كانوا 
قــد اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى التالقــي 
في الســاعة 6:00 مســاء يــوم الواقعة؛ 
بمنطقــة  المســاجد  أحــد  مــن  بالقــرب 

الدير، للقيام بعملية حرق وشغب.
الغــرض  لذلــك  أعــدوا  أنهــم  وأضافــت 
مجموعة من اإلطارات وعازل حراري، 
وعبــوة من البنزين فضــال عن العبوات 

الحارقة “المولوتوف”.
وتوجهــوا إلى الشــارع الرئيس بالقرب 

مــن مدرســة الديــر االبتدائيــة للبنيــن، 
وأغلقــوا الشــارع بالكامــل، ثــم قســموا 
وضعــت  مجموعتيــن،  إلــى  أنفســهم 
علــى  الحــراري  العــازل  منهمــا  األولــى 
الشارع بالقرب من مدخل القرية، فيما 
أغلقــت األخرى الشــارع باإلطارات من 
الجهــة الثانية بالقــرب من أحد مطاعم 
المنطقــة، وبعــد إشــعالهم النيــران فــي 
تلــك المنقــوالت الذوا بالفــرار هاربيــن 

من الموقع.
ودلــت التحريــات التــي أجريــت بشــأن 

المتهميــن  اشــتراك  علــى  الواقعــة 
الثانــي والرابــع “المســتأنف” مع آخرين 
التحريــات  وتوصلــت  ارتكابهــا،  فــي 
التكميليــة إلــى هويــة باقــي المدانيــن 

الخمسة.
وبالتحقيــق مــع المتهم الثالــث اعترف 
هاتــف  عبــر  رســالة  إليــه  وردت  أنــه 
الخامــس،  المتهــم  مــن  بيــري”  “البــالك 
والــذي أبلغه فيها بالقيام بعملية حرق، 
فتوجــه إلــى المســجد المشــار إليه في 
موقع اللقاء، وتقابل معه هناك وشاهد 

بقية المتهمين وآخرين ملثمين، فحمل 
إطارين بينما قام مشــارك آخر بتصوير 

الواقعة.
وثبــت للمحكمــة أن المدانيــن الســبعة 
ارتكبوا بتاريخ 16 يناير 2015، اآلتي:
أوال: أشــعلوا عمــًدا وآخريــن مجهولين 
حريًقا في المنقــوالت المبينة باألوراق 
كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس 
واألموال العامة للخطر، ثانًيا: اشتركوا 
وآخريــن مجهوليــن فــي تجمهــر مؤلف 
مــن أكثر من خمســة أشــخاص الغرض 
منــه اإلخالل باألمن العام، ثالًثا: حازوا 
لالشــتعال  قابلــة  عبــوات  وأحــرزوا 
فــي  اســتعمالها  بقصــد  “مولوتــوف” 
تعريــض حياة النــاس وأموالهم العامة 

والخاصة للخطر.

المنامة - بنا

شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  صــرح 
المحافظة الشمالية بأن شرطة المديرية 
تمكنــت مــن القبــض علــى أحد المشــتبه 
أشــجار  مــن  عــدد  بســرقة  بقيامهمــا 
الزينــة مــن أمــام المنــازل فيمــا تتواصل 
التحريــات للقبــض على اآلخر بعد أن تم 

تحديد هويتهما.
وأوضــح أن المديريــة، تلقــت بالغــًا مــن 
بعــض  بســرقة  يفيــد  األشــخاص  أحــد 
أشــجار الزينــة مــن منزلــه وكــذا المنــازل 

المجــاورة، وهــو ما تــم تداوله في بعض 
مواقع التواصــل االجتماعي، مضيفا أنه 
علــى إثــر ذلــك قامــت شــرطة المديريــة 
بعمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عن تحديد هوية المشــتبه بهما والقبض 

على أحدهما.
شــرطة  مديريــة  عــام  مديــر  وأشــار 
المحافظــة الشــمالية إلى أنه جــار اتخاذ 
تمهيــدا  الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

يسرق أشجار زينة من أمام المنازل

09 local@albiladpress.com
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سعادة الوزير... 
هل يرضيك ما 
يحدث ألبنائك 

الطلبة؟

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

Û  أعلــم جيــًدا أن المالحظــات والشــكاوى قــد زادت مؤخــًرا علــى وزارة
التربيــة والتعليــم، وليتحملنــا قليــاًل مســؤولو الــوزارة وعلــى رأســهم 
الوزيــر ماجــد النعيمي، فالصحافــة دورها تصحيــح االعوجاج والعمل 

مًعا لصالح نهضة مملكتنا وشعبها.
Û  وعوًدا على محتوى العنوان أعاله، فقد شكت لي مجموعة من أولياء 

األمور تعرض أبنائهم للزجر المستمر من قبل إحدى مديرات المدارس 
االبتدائيــة فــي المحافظــة الشــمالية، وكان آخرهــا قدومهــا - عنــوة – 
للصفوف والطلب من الطالبات الالتي تغيبن يوم األحد الماضي– وذلك 
لتأخرهــن فــي إحياء القرقاعون لوقت متأخر من الليل – الوقوف على 
أقدامهن، وذلك في مشــهد غير حضاري وينم عن مديرة تجهل أصول 

التربية خصوًصا أن الطالبات “المعنفات” لم يكملن عامهن التاسع.
Û  ولــك أن تتخّيــل معــي ســعادة الوزيــر هــذا الســيناريو، بحيــث تكــون 

منتظــًرا لحظــة قــدوم أبنائــك مــن المدرســة ليلتئم شــمل األســرة على 
مائــدة الغــداء، وإذ تتفاجــأ بــرد ابنتــك الصاعــق “ليــش يعاملونــا فــي 
المدرســة جــذي”؟. هــل هنــاك أكثــر إيالًما إلى نفســك كأب – يا ســعادة 
الوزيــر - وأنــت تســمع مثــل هــذه العبــارة وهــي ترفــض أن تتوقف عن 

الطنين في أذنيك؟
Û  في أميركا مثال، يعتبر نهر الطالب ومحاولة االستذءاب عليهم مدعاة

لفصل أيٍّ من كان في الهيكل اإلداري أو التعليمي، ولو سأل ولي األمر 
ابنه أو ابنته عن يومه الدراســي، وقد أعطى األخير انطباًعا ســيًئا عما 
حــدث لــه فــي الفصــل من رمقــة غير الئقــة أو تعليق يشــم منــه رائحة 

السخرية، فإن على المعنِّف أن يحزم حقائبه من غير رجعة.

عنفوان
عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

16 مايو الحكم على شابين بخلية لـ “سرايا المقاومة الشعبية” اإلرهابية
ــعــراق ــال ــفــجــرات ب ــمــت ــا عــلــى ال ــدربـ ــرام” وتـ ــغ ــي ــل ــت ــر “اإلنـــســـتـــغـــرام” و “ال ــًا عــب ــواصـ تـ

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة النظــر فــي واقعة انضمام شــابين لجماعــة إرهابية وهما مــن ضمن الخايــا النائمة التي 
دربتهــم جماعــة “ســرايا المقاومــة الشــعبية” المصنفــة بأنهــا إرهابيــة في وقت ســابق، وكانــت مهمتهما التــدرب على عدم اســتعمال 
األجهزة الذكية حتى ال يتم االشتباه بهما كون أنهما تدربا على صناعة المتفجرات في العراق؛ للنطق بالحكم عليهما في جلسة 16 

مايو المقبل.

المتهــم  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير   
األول وهــو مــن ســكنة منطقــة العكــر 
العــراق  إلــى  الغربــي، قــّرر بأنــه ســافر 
وتلقــى تدريبــات نظرية فــي األمنيات 
واألجهــزة المســتخدمة؛ حتــى ال يتــم 
كمــا  األمــن،  رجــال  مــن  عنــه  الكشــف 
كيفيــة  علــى  نظريــة  تدريبــات  تلقــى 
صنــع العبــوات المتفجــرة، وقــام بنقلها 
مــن مناطق مختلفة في المملكة للقيام 

بأعمال إرهابية.
 وأشــار إلــى أنــه بعــد القبــض عليــه تم 
العثــور بحوزتــه علــى 3 هواتــف، كمــا 

اعتــرف بأنــه فــي العــام 2017، تواصل 
معه عبر الرســائل صاحب حساب على 
“جنــرال ســترة”،  يدعــى  “اإلنســتغرام” 
الذي أرسل له صورة فيها أقوال دينية، 
وأخبره بأنهم في حاجة لضم أشخاص 
إلى “ســرايا المقاومة الشعبية”، وطلب 
منــه مســاعدتهم فرفــض ذلــك، إال أنــه 
فــي األشــياء  عــرض عليــه مســاعدته 

البسيطة فقط.
الحســاب  صاحــب  أن  أوضــح  كمــا 
طلــب منــه التواصــل معــه عبــر تطبيق 
فأبلغــه  أمانــا،  أكثــر  كونــه  “التليغــرام” 

المتهــم أنــه سيســافر إلى العــراق ألداء 
مراســم زيارة األربعين في نهاية العام 
2018، وعندمــا وصــل لمنطقــة النجف 

األشرف تواصل معه المذكور.
وفــي النجــف التقــى بشــخص عراقــي 
الجنســية، والــذي تولــى تدريبــه نظريا 
على كيفية التعامل مع الهواتف الذكية، 
القــدرة  فــي  خطورتهــا  تكمــن  والتــي 
علــى الوصــول ألصحابهــا بســهولة من 
قبــل رجــال األمــن، وتســجيل أصــوات 
أصحابها وتحديد مواقعهم، وضرب له 
أمثلــة على أشــخاص تم القبض عليهم 

بسبب هواتفهم.
وأضاف أن صاحب الحساب طلب منه 
عدم الظهور في أي فعاليات شــغب أو 
التعليــق فــي وســائل التواصــل، وأبلغه 
بأنــه ســوف يرســل لــه ذاكــرة فالشــية 
ا وســيتركه فــي دورة مياه  ومبلًغــا ماليًّ
أحد المســاجد، ليشــتري تلفاًزا ليتمكن 
من عرض المعلومات األمنية المتوفرة 

بالذاكرة، إال أنه لم يستلم أي شيء.

وبين المتهم أن من ضمن االحتياطات 
هــو  عليهــا  تنبيهــه  تــم  التــي  األمنيــة 
اســتخدام هاتف دون شــريحة اتصال، 
 ”WiFi“ واســتخدام اإلنترنت من شبكة
أشــخاص  يســتخدمه  عامــة  بمنطقــة 
كثيــرون للــرد على رســائل الخلية، كما 
تــم تدريبــه علــى كيفيــة صنــع القنابــل 

بأنواعها.
إال أنــه وعقــب عودتــه للمملكــة بنحــو 
إثــر  عليــه؛  القبــض  تــم  واحــد  شــهر 
مشاركته في تجمهر بمنطقة المعامير، 
وعلى إثر ذلك اعترف وكشف للشرطة 
فأحالتهمــا  البيــان،  ســالفة  التفاصيــل 
النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبــار 
أنهمــا فــي غضــون العــام 2018، ارتكبا 

اآلتي:
أوال: المتهمــان: انضما إلى جماعة على 
خــالف أحــكام القانــون وهــي “ســرايا 

المقاومة الشعبية” الغرض منها الدعوة 
إلى تعطيل أحكام القوانين والدســتور 
والســلطات  الدولــة  مؤسســات  ومنــع 
العامة من ممارســة أعمالها، واالعتداء 
واإلضــرار  الشــخصية  الحريــات  علــى 
بالوحــدة الوطنيــة، وكان اإلرهــاب من 

الوسائل المستخدمة لذلك.
ثانًيا: المتهم األول:

المفرقعــات  صناعــة  علــى  تــدرب   -  1
والوســائل المســهلة الســتعمالها بقصــد 

ارتكاب جرائم إرهابية.
آخريــن  مــع  تجمهــر  فــي  اشــترك   2-  
 5 مــن  أكثــر  مــن  مؤلــف  مجهوليــن 

أشخاص.
ثالًثا: المتهم الثاني: 

اشــترك بطريقــي االتفــاق والتحريــض 
مع المتهــم األول على ارتكاب الجرائم 

سالفة البيان.

محرر الشؤون المحلية

أحدهما تدرب في 
النجف على يد 

عراقي على التعامل 
مع الهواتف الذكية

محرر الشؤون المحلية
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دينــار ألــف   592 بـــ  النــواب  لمجلــس  الصحــي  التأميــن 

للخدمات الهندسية بمشاريع “تطوير”

طرحت شركة تطوير للبترول في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتوفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة تقدم إليها 4 عطاءات، 
علق أحدها وأقل عطاء بنحو 7.6 مليون دوالر )ما يعادل 2.9 مليون دينار(، في حين أكبرها بقرابة 15.2 مليون دوالر )ما يعادل 5.7 مليون دينار(.

 ووفًقــا لوصــف المناقصــة علــى موقــع 
المقــاول  علــى  يجــب  فإنــه  المجلــس، 
ضمــان توافــر المــوارد المناســبة طوال 
اإلقليميــة  المكاتــب  فــي  العقــد  فتــرة 
الدعــم  لتقديــم  للمقــاول  والدوليــة 
الهندســي التصميمي لبرنامج التطوير. 
كمــا يجــب علــى المقــاول أداء الخدمة 
وفًقــا للمواصفــات والرمــوز والمعاييــر 
ولجميــع مواصفــات الشــركة، والمبادئ 
والنمــاذج،  والمعاييــر،  التوجيهيــة، 
ومتطلبــات المســتندات، والتــي يجــب 
أن تكون دائما متوافقة مع الممارســات 

البترولية الدولية الجيدة.
كمــا طرحــت الشــركة مناقصــة لتقديــم 
للتحليــل  االستشــارية  الخدمــات 
والتقييــم  الصخــور  لمصــادر  الدقيــق 
والعينــات  للقطــع  الجيوكيميائــي 
األساسية من المناطق البرية والبحرية 
تقــدم إليهــا 3 عطــاءات علــق أحدهــا، 
وأقــل عطــاء بقيمة 360 ألــف دوالر )ما 

يعادل 135.4 ألف دينار(.
وكذلــك طــرح مجلس النــواب مناقصة 
وموظفــي  للنــواب  الصحــي  التأميــن 
وعائالتهــم  للمجلــس  العامــة  األمانــة 
للفتــرة مــن 25 يونيــو 2019 وحتى 24 
يونيــو 2020، تقــدم إليهــا 5 عطــاءات، 

علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 592 
ألــف دينار، فــي حين أكبرها بقرابة 1.2 

مليون دينار.
وأظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى 
موقع المجلــس أمس فتح 28 مناقصة 
تابعــة لـــ 12 جهــة حكوميــة، بإجمالــي 
149 عطــاء، فــي حيــن تــم تعليــق 40 
عطاء تابًعا لـ 18 مناقصة. وبلغ مجموع 
 8.2 نحــو  المقدمــة  العطــاءات  أقــل 
مالييــن دينــار لـــ 130 عطــاء، فــي حين 
تم استثناء 19 عطاء لصعوبة تحصيل 

المعلومات الفنية على الموقع.
لشــركة  مناقصــات   9 المجلــس  وفتــح 
نفــط البحريــن )بابكــو(، أبرزهــا لتوفيــر 
 6 إليهــا  تقــدم  الهندســية  الخدمــات 

عطاءات فنية، علق 4 منها.
كمــا فتــح المجلس 5 مناقصات لشــركة 
طيران الخليج، أبرزها لتقديم خدمات 
يانــي  مطــار  فــي  األرضيــة  المناولــة 
هافاليمانــي فــي اســطنبول تقــدم إليها 
عــن  وأفصــح  تعليقهمــا  تــم  عطــاءان، 
قيمة أحدهما بنحو 5 ماليين دوالر )ما 

يعادل 1.9 مليون دينار(.
مناقصتيــن  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
البلديــات،  وشــؤون  األشــغال  لــوزارة 
أولهمــا لبناء خط صــرف صحي مؤقت 

لنقــل التدفقــات الناتجــة مــن مشــروع 
عطــاء  إليهــا  تقــدم  اإلســكاني  الرملــي 
وحيد بنحو 268.7 ألف دينار، والثانية 
الضــخ  محطــات  وصيانــة  لتشــغيل 
لشــبكات ميــاه الصــرف الصحــي تقــدم 
إليها 18 عطاء علق أحدها وأقل عطاء 

بقيمة 447 ألف دينار.
وأيًضــا، فتــح المجلس مناقصــة لوزارة 
األشغال بتمويل من الصندوق الكويتي 
للتنميــة االقتصاديــة العربيــة لمشــروع 
مجمــع الخدمــات االجتماعيــة الشــامل 
بمدينــة عيســى تقدم إليهــا 8 عطاءات 
مــن  بتمويــل  أخــرى  ومناقصــة  فنيــة، 
ألعمــال  للتنميــة  الســعودي  الصنــدوق 
المرحلــة األولــى مــن تطويــر شــارع 47 
فــي عــراد بمجمــع 244 بطــول تقديري 
2.1 كيلومتــر تقــدم إليهــا 11 عطــاءات 

فنية علق 8 منها.
ونظــر المجلــس فــي مناقصــة لشــؤون 
البلديــات بالــوزارة لتوريد أيــدي عاملة 
تقــدم  ســنتين  لمــدة  الزراعــة  لشــئون 
إليهــا 6 عطاءات أقلها بقيمة 15.8 ألف 

دينار.
 كمــا فتــح المجلــس مناقصــة لصندوق 
السياســات  لتطويــر  “تمكيــن”  العمــل 
تقــدم  االســتثمار  لقســم  واإلجــراءات 

وأقــل  أحدهــا  علــق  6 عطــاءات  إليهــا 
عطاء بنحو 32.4 ألف دينار، ومناقصة 
لوزارة المواصالت واالتصاالت لتجهيز 
وتشييد شاليه معرض البحرين الدولي 
للطيران للمشــاركة فــي معرض باريس 
الجوي بفرنســا في الفتــرة من 17 - 23 
6 عطــاءات  إليهــا  2019 تقــدم  يونيــو 
علــق أحدهــا وأقــل عطــاء بقيمــة 69.8 
ألــف دينــار، ومناقصــة للشــركة العامــة 
للدواجن لتوريد 2700 طن علف دجاج 
بيــاض تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 
3.5 مليــون درهــم إماراتــي )مــا يعــادل 

357.3 ألف دينار(.
عالوة على ذلك، فتح المجلس مناقصة 
للنيابــة العامــة لتنظيــف مبنــى النيابــة 
 13 إليهــا  تقــدم  لهــا  التابعــة  والمبانــي 
عطــاء علــق أحدهــا وأقل عطــاء بقيمة 
لشــركة  ومناقصــة  دينــار،  ألــف   51.8
مطــار البحرين لتوريــد أجهزة االتصال 
بالراديو المتحركة تقدم إليها 13 عطاء 
علــق أحدهــا وأقــل عطاء بنحــو 203.6 
ألــف دينــار، ومناقصة لــوزارة الداخلية 
لتوفيــر وخياطــة مالبس للــوزارة لمدة 
ســنتين تقــدم إليهــا 9 عطــاءات علق 4 

منها.

النفط يسجل 75 دوالًرا 
للمرة األولى 2019

ارتفــع خــام برنــت أمــس متجــاوًزا 75 
 2019 األولــى  للمــرة  للبرميــل  دوالًرا 
عقــب تشــديد العقوبــات علــى إيــران، 
بينمــا كبــح تنامــي معــروض الواليات 
الخــام األميركــي.  المتحــدة مكاســب 
وصعــدت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت 
دوالر   75.01 عنــد   2019 ذروة  إلــى 
دوالر   74.90 وســجلت  للبرميــل 
للبرميــل فــي الســاعة 0705 بتوقيــت 
بمــا  ســنًتا   33 مرتفعــة  جرينتــش، 
إغــالق  أحــدث  عــن   %  0.4 يعــادل 
لهــا. وســجلت عقــود الخــام األميركي 
غرب تكســاس الوســيط 65.94 دوالر 
للبرميــل، مرتفعة خمســة ســنتات عن 

التسوية السابقة.

سنغافورة - رويترز

المنامة - منتدى بدفيكس

تطويــر  “منتــدى  فــي  مشــاركون  أكــد 
التحوليــة  للصناعــات  األول  األعمــال 
النفــط  والمحتــوي المحلــي فــي قطــاع 
بدفيكــس   - والبتروكيماويــات  والغــاز 
أن  إلــى  تشــير  األرقــام  أن   ،”2019
صناعــة النفــط والغــاز العالميــة تحتــاج 
 20 علــى  قيمتهــا  تزيــد  الســتثمارات 
األعــوام  مــدى  علــى  دوالر  تريليــون 
لتلبيــة  القادمــة  والعشــرين  الخمســة 
والتعويــض  الطلــب  فــي  متوقــع  نمــو 
عــن االنخفــاض الطبيعــي فــي الحقــول 

الناضجة.
وأشاروا إلى أن تحسن أسعار النفط في 
الســوق العالمي جدد شهية المستثمرين 
فــي  للدخــول  والعالــم  الخليــج  مــن 
مشــاريع صناعــة النفــط والغــاز فــي كل 
مــن البحرين والســعودية، بعــد أن كانت 
هذه الســوق خســرت بالفعل استثمارات 
بقيمــة تريليــون دوالر فــي فتــرة تراجع 

أسعار النفط من 2014 إلى 2016.
مــن  “بدفيكــس”  فــي  المشــاركون 
القيادييــن في القطاع وممثلي شــركات 
كبيــرة وصغيرة ومتوســطة، إضافة إلى 

مســتثمرين ورواد أعمــال ومعنييــن من 
البحريــن والســعودية، أكــدوا فــي ختام 
المنتــدى أمــس أنه رغــم التحديات التي 
االعتمــاد  حــول  عنهــا  الحديــث  يجــري 
علــى مصــادر الطاقــة النظيفــة والنفــط 
الصخري فــي أجزاء مختلفة من العالم، 
إال أن المســتثمرين باتــوا أكثــر قناعة أن 
النفــط  أعلــى بكثيــر، وأن  النفــط  قيمــة 
ســيبقى حاضرا فــي المســتقبل المنظور 
اعتمــادا علــى متانــة العوامل األساســية 
فــي  الطلــب  ونمــو  النفــط  ســوق  فــي 

المستقبل القريب والمتوسط. 
وأشاروا إلى نمو عالمي هائل في مجال 
المــواد  الكيميائيــات، وأن الطلــب علــى 
وحتــى  اآلن  مــن  ســيمّثل  الكيماويــة 
2030 نحــو ثلث نســبة النمــو في الطلب 
العالمــي علــى النفط، وبعد ذلك ســتزداد 
50 %  مــن  النســبة لتصــل لنحــو  تلــك 
نســبة النمــو بحلــول 2050، وســتضيف 
مالييــن  ســبعة  نحــو  البتروكيماويــات 
برميــل يوميــًا مــن الطلــب علــى النفــط 
إجمالــي  ليصــل   ،2050 بحلــول  الخــام 
اإلنتاج إلى 20 مليون برميل في اليوم.

“النفط والغاز” تحتاج 
استثمارات بـ 20 تريليون دوالر
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2.9
مليون دينار

“فاعلية التشريعي” يحفز االقتصاد بـ 21 توصية
الــقــطــاع ــا  ــايـ ــضـ قـ فــــي  دوره  ــل  ــي ــع ــف ت ــى  ــلـ عـ حـــريـــص  “الــــــنــــــواب”  زيــــنــــل: 

انطلقــت أمــس الخميس أعمال المنتدى النيابي االقتصادي األول تحت عنوان 
“فاعليــة العمــل التشــريعي فــي تحفيــز ودعــم االقتصــاد الوطنــي” وذلــك تحت 
رعايــة رئيســة مجلــس النــواب، فوزية بنت عبــد هللا زينل وبمشــاركة نخبة من 
المســؤولين والمختصين من مختلف القطاعات االقتصادية بقاعة المؤتمرات 

في فندق الخليج.

وكان فــي مقدمــة الحضــور نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، الشــيخ خالد بــن عبدهللا 
آل خليفــة ووزيــر شــئون الكهربــاء والماء، 
المواصــالت  ووزيــر  ميــرزا  عبدالحســين 
واالتصــاالت، كمال بــن أحمد محمد ووزير 
شــؤون اإلعــالم، علــي الرميحــي وعدد من 
كبار الشخصيات والزوار وأعضاء مجلسي 
النواب والشــورى ونخبة من المتخصصين 
وقطــاع  واالقتصــادي  المالــي  الشــأن  فــي 

األعمال بالمملكة. 
وأكــدت رئيســة المجلس علــى التوجيهات 

حضــرة  البــالد،  لعاهــِل  الســامية  الملكيــة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــِن عيســى 
المجــاِل  وتطويــر  دعــم  فــي  خليفــَة،  آِل 
البحريــن،  فــي  والمالــِي  االقتصــادِي 
والســعي الُمتواصِل ألن تكون كل َمشــاريع 
وَتشــريعات وإجــراءات وأعمــاِل المجلــس 
ليــرى  الوطــن  فــي صالــح  َتُصــب  النيابــي 

المواطن نفَعها وفاِئَدتها.
وأشــارت زينــل إلى حرص مجلــس النواب 
على تفعيِل دوره التشــريعي والرقابي في 
قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع 

عديدة، ومن أبرزها، تفعيل الدور البرلماني 
لَدعم وتحفيز االقتصاد الوطني من خالِل 
الموقــرة،  الحكومــة  مــع  المثمــر  التعــاون 
بجانــب تكاِمــل الُجهود وَتنســيق العمِل مع 

مجلس الشورى ِبرئاسة  علي الصالح.

والتــي  النقاشــية  الجلســات  بــدأت  بعدهــا 
جــاءت بأربعــة محــاور رئيســة، وقــد خرج 
المحــاور  مناقشــات  ختــام  فــي  المنتــدى 
األربعــة بـــ 21 توصيــة تصــب جميعهــا فــي 

دعم وتحفيز االقتصاد الوطني.

القضيبية - مجلس النواب

الشيخ خالد بن عبدالله في مقدمة الحضور بالمنتدى

زينل تلقي كلمتها في المنتدى

كشــف رئيــس مجلــس إدارة الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأمين )التابعة لمجموعــة الخليج للتأمين( مراد علــي مراد، عن أن 
الشــركة ســتقلص فروعها مع دمج الفروع مع شــركة التكافل الدولية التي اندمجت مؤخرًا تحت العالمة التجارية لمجموعة 

الخليج لتصبح الذراع التكافلي لها في البحرين.

وأبلــغ مــراد الصحافييــن أن عــدد فــروع 
كل من )الخليج للتأمين – تكافل( والتي 
كانــت ســابقًا التكافــل الدوليــة للتأميــن، 
البحرينيــة  الشــركة  فــروع  جانــب  إلــى 
للتأمين يبلغ نحو 8 فروع وحيث تقضي 
الخطة بدمج هذه الفروع وتقليصها إلى 

4 فروع.
وأوضــح مــراد أن خطــة تقليــص ودمــج 
االســتحواذ  عمليــة  بعــد  بــدأت  الفــروع 
البحرينيــة  الشــركة  قبــل  مــن  األخيــرة 
الكويتيــة للتأميــن على %82 من أســهم 
هويتهــا  وإطــالق  الدوليــة  التكافــل 
 – للتأميــن  “الخليــج  تحــت  الجديــدة 

تكافــل” لتكــون ذراع التأمين اإلســالمية 
لمجموعة الخليج.

وتعــد “مجموعة الخليج للتأمين” المالك 
الكويتيــة  البحرينيــة  للشــركة  الرئيســي 
والتــي تعمل في التأميــن التقليدي، ولها 

تواجد في عدد من دول المنطقة.
وأوضــح مــراد أن عملية إطــالق الفروع 
بحلتهــا الجديــدة ســيواكبها دمــج أكبــر 
أن  خصوصــا  الفــروع،  داخــل  للرقمنــة 
تكنولوجيا المعلومات باتت تشــكل قناة 

مهمة في تقديم الخدمات.
وأوضــح أن الفــروع الجديدة ســيواكبها 
المقدمــة  الخدمــات  جــودة  مــن  رفــع 

وبطريقــة عصريــة وحديثــة. وأكــد أنــه 
مــن المؤمــل أن تســتكمل خطــة افتتــاح 
الفــروع الجديــدة مــع نهاية الربــع الثالث 
مــن العــام الجــاري، إذ تــم افتتــاح الفــرع 
األول فــي مجمــع الســيف فــي المحــرق، 
فــي حين يجري التحضيــر الفتتاح فرع 

آخر في مجمع سار تليه فروع أخرى.

4 فروع تغطي                    

مختلف المحافظات

وأشار مراد أن الهدف هو وجود 4 فروع 
تغطــي مختلــف المحافظات فــي مواقع 

يمكن الوصول إليها من قبل الزبائن، كما 
ســيكون هناك خدمات إلكترونية تســهل 

للزبائن الحصول على الخدمة.
ونــوه مــراد بــأن الشــركة حرصــت علــى 

تواجدها فــي المجمعــات التجارية التي 
تتوافر فيها المرافق، بحيث يســهل على 
الزبائــن الوصــول إلــى الفــرع والحصول 

على الخدمة.

والشــعار  الفــروع  دمــج  عمليــة  ورغــم 
التجــاري، إال أن الشــركتين ســتحافظان 
مــن  المســتقل  القانونــي  شــكلهما  علــى 
اإلدارة،  ومجلــس  الموظفيــن  حيــث 
إذ أن طبيعــة عمــل الشــركة البحرينيــة 
الكويتيــة للتأمين هــو التأمين التقليدي، 
فــي حيــن أن “ الخليج للتأمين – تكافل” 
تقــدم خدمــات التأميــن وفــق الشــريعة 

اإلسالمية.

“التكافل” و“البحرينية الكويتية” تقلصان فروعهما للنصف

مراد علي مراد

أمل الحامد

علي الفردان من المنامة
بعد دمج فروع 
الشركتين تحت 

مجموعة “الخليج 
للتأمين”

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

7,646,400 دوالر Tebodin Middle East Ltd 4 توفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة تطوير للبترول

5,010,000 دوالر Celebi Ground Handling 2 خدمات المناولة األرضية في مطار ياني هافاليماني في اسطنبول طيران الخليج

591,974.25 t azur Company 5
مناقصة التأمين الصحي لكل من النواب وموظفي األمانة

 العامة للمجلس وعائالتهم للعام )2019 - 2020(
مجلس النواب

0.00 - 11 تطوير شارع -47عراد مجمع 244 )المرحلة األولى(
األشغال )الصندوق 
السعودي للتنمية(

268,702.45 .ARAD CONSTRUCTION EST 1
بناء خط صرف صحي مؤقت لنقل التدفقات الناتجة

 من مشروع الرملي االسكاني
شؤون األشغال

32,445.00 .Talal Abu Ghazaleh consulting S.P.C 6 تطوير السياسات واإلجراءات لقسم االستثمار في تمكين تمكين
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فــي لقــاء ســاخن كمــا هــو معتــاد فــي الســنوات الماضيــة، عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوي، مســاء أمــس فــي لقــاء اســتغرق قرابــة الســاعتين 

والنصف الساعة على الرغم من أنه حدد له ساعتين فقط في الدعوة الرسمية.

اشتباك باأليدي من البداية 

بــدأ  االجتمــاع،  أجنــدة  فــي  الدخــول  وقبــل 
النقــاش بخصــوص إعــادة ترتيب جــدول أعمال 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بطلــب مــن رئيــس 
لتأخيــر  وذلــك  نــاس،  ســمير  اإلدارة،   مجلــس 
بعض البنود التي يســتغرق نقاشــها وقتا طويال، 
 ،2017 اجتمــاع  محضــر  علــى  التصديــق  مثــل 
والتصديــق علــى محضــر اجتمــاع 2018، والذي 

شهد قرارات تاريخية.
ترتيــب  علــى  اعتراضهــم  أعضــاء ســجلوا  لكــن 
ممثــل  رأي  ســماع  تــم  إثرهــا  علــى  األجنــدة، 
وفــي  والســياحة،  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
خضــم النقاشــات حصلــت مشــادة كالميــة بيــن 
يدلــي  كان  الــذي  عــالوي  نــادر  “الغرفــة”  عضــو 
برأيــه بخصــوص ترتيب األجنــدة، ليقاطعه أحد 
الحضور الذي عرف نفســه بأنه مستشــار قانوني 
وأنــه يعــرف معلومــات عــن العضــو المتداخــل، 
ليتحــول األمــر إلى صراخ ومشــادة  بين االثنين 
قبــل أن يشــارك عــدد مــن الحضــور فــي الخالف 
ومن ثم دخلوا في اشــتباك باأليدي مع الشخص 
الــذي قــدم نفســه علــى أنــه مستشــار، وقــد تــم 
الطلب من رجال األمن بالتدخل لفض االشــتباك 

ليتم إخراج المستشار من قاعة االجتماع.

“التجارة”: صاحب التصرف المشين 

مستشار رئيس الغرفة 

صرح مصدر مســؤول بوزارة الصناعة والتجارة 
التصرفــات  تســتنكر  الــوزارة  أن  والســياحة 
واأللفــاظ المشــينة التــي صــدرت خــالل اجتماع 

الجمعية العمومية للغرفة مساء أمس.
و أكــد المصــدر أنه قــد وجب التنبيه بــأن ما ورد 
مــن عبــارات غيــر الئقــة وما صــدر مــن تصرفات 
مشــينة من أحد الحاضريــن ال عالقة له بالوزارة 
المستشــار  مــن  التصرفــات  تلــك  بــدرت  حيــث 
ال  والــذي  الغرفــة  لرئيــس  الشــخصي  القانونــي 

عالقة له  بالوزارة اطالقا.
وبعــد حادثة العراك، اســتؤنف اجتمــاع الجمعية 
العموميــة، فتســاءل أحــد أعضــاء الغرفــة  عــن 

تســتقطعها  التــي   %  20 نســبة  مالءمــة  مــدى 
لصالــح  العضويــة   رســوم  مــن  التجــارة  وزارة 
الغرفة. ورأى رئيس الغرفة سمير ناس أن  نسبة 
االســتقطاع مرتفعة، ولكــن هناك قضية منظورة 
بشــأن ذلك في القضاء، وأن الغرفة ســتلتزم بما 

يتم الحكم فيه.
وأكــد مســؤولون فــي الغرفــة انخفــاض العوائــد 
المالية اآلتية لديها من رسوم العضوية اإللزامية 
والتــي تســتقطعها وزارة التجــارة عنــد تجديــد 
لعوامــل  وذلــك  التجاريــة  الرســوم  وتســجيل 
4 آالف  قرابــة  بســبب تجديــد  طبيعيــة، وذلــك 
عضو عضويتهم لفترة ســنتين في وقت ســابق. 
وأشــار ناس إلى الطريقة المتوفرة حاليا لضمان 
تحصيل الرســوم مــن األعضاء وهــي عن طريق 
وزارة التجــارة التــي تعتبــر هــذه النســبة نظيــر 

خدمة قائال “ مجبرًا أخاك ال بطل”.

تطوير المبنى القديم  

 وإلزامية الرسوم

وبخصوص استفسار أحد األعضاء بشأن تطوير 
المبنــى القديــم بالقــرب من ســوق المنامة، أشــار 
رئيــس مجلــس اإلدارة إلــى أن لجنة فــي الغرفة 
تبحث اســتثمار المبنى القديم بالطرق المناسبة، 
أو  وتطويــره  بنائــه  إعــادة  أو  بيعــه  حيــث  مــن 
تشــييد برج اســتثماري، مؤكدا أن هذا المشروع 
أن هيئــة  إلــى  أشــار  لكنــه  البحــث.  قيــد  زال  ال 
الثقافــة دخلت على الخط وقالت إن المبنى قام 
بتصميمه مصمم معروف وعليه يتم نقاش ذلك.
الغرفــة  أشــار عضــو  الرســوم  وبشــان موضــوع 
ســميح رجب، إلى ضرورة إعادة دراســة إلزامية 
العضويــة علــى جميــع الشــركات والمؤسســات، 
الفتا إلى أن الكثير من المؤسسات مثل البرادات 
الصغيرة والخباز وغيرها ال تهتم بشؤون الغرفة 
كمــا  بعضويتهــا،  تلــزم  أن  المناســب  غيــر  ومــن 

تساءل عن أداء اللجان التي تم تشكيلها.
وأوضــح نــاس في هــذا الســياق إلــى أن القانون 
البنــوك  مثــل  المؤسســات  مــن  عــدد  يســتثنى 

والصيادين وغيرهم من عضوية الغرفة.

لجان الغرفة 

وبخصــوص اللجــان، أشــار نــاس إلــى أن لجــان 
الغرفــة بعــد هيكلــة عددها لعشــر لجــان قطاعية 
أكتوبــر  أو  ســبتمبر  شــهر  فــي  مهامهــا  بــدأت 
الماضييــن  وهــي فتــرة قصيــرة نســبيًا، لكنه أكد 
أن جميــع هــذه اللجان تقــدم تقاريرها وأن هناك 
لجنة تنســيقية من رؤســاء هذه اللجان وأعضاء 

مجلس اإلدارة تقوم برصد أداء اللجان.
وتســاءل عضــو الغرفــة باســم المحميد عــن آلية 
اختيــار األعضــاء فــي اللجــان مســجالً أعتراضه 
علــى الطريقــة التي تــم بها اختيارهــم مع وجود 
مجلــس  ألعضــاء  األولــى  الدرجــة  مــن  أقربــاء 
اإلدارة داخــل هــذه اللجــان ، فأجــاب نــاس أنــه 
يعتبــر جميــع المتقدميــن والبالــغ عددهــم نحــو 

700 متقــدم لعضويــة اللجــان والمنطبقــة عليهم 
الشــروط يســتحقون عضوية اللجــان، ولكن في 
ظــل  10 لجــان و9 أعضــاء فقــط فــي كل لجنــة 
بحســب القانــون، فإنــه يصعــب اســتيعاب جميع 

المتقدمين.
وأكــد أن وجــود صلــة قرابــة بيــن أحــد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة والمتقدمين للجان، ال ينفي حق 

المتقدمين في الحصول على فرصتهم.
وأكــد أن اللجــان حاليــًا تختلــف عملهــا عمــا هــو 
فــي الســابق، الفتــا أنــه حيــن كان رئيــس لجنــة 
التشــييد فــي الغرفــة لدورتين ال يتذكــر أنه قدم 
تقريــر واحــد بشــأن اللجنــة، إال أن اللجــان اآلن 
تقــوم بتقديــم تقاريــر عــن عملهــا. وبخصــوص 
انتقاد اللجنة التنسيقية من قبل المحميد والتي 

اعتبرهــا عائقــا أمــام اللجان، أشــار النائــب األول 
لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة خالــد نجيبــي إلى 
أن الفكــرة هــي مســتحدثة في هذه الــدورة وأن 
الغرفــة ترحــب بأي انتقــاد بّناء يمكــن من خالله 
الغرفــة  التجربــة. وانتقــد عضــو  هــذه  تحســين 
نــادر عــالوي المبالغ الكبيــرة التي تنفقهــا الغرفة 
علــى الســفر والرحــالت الخارجيــة وتســاءل عن 
فائدتهــا، فــرد نــاس على ذلــك بالقــول إن الغرفة 
تعــد األقل مشــاركة بين غــرف المنطقة في عدد 
الترويــج  بيــن أعمالهــا  مــن  الفعاليــات وأن  مــن 
للبحريــن وأن بعــض الرحــالت تأتــي بدعــوة من 
الــدول نفســها وعلــى نفقتهــم كما هــو الحال في 
الزيــارة التــي قامــت بهــا إلــى كوريــا الجنوبيــة. 
التــي خرجــت  القــرارات  وحيــن تمــت مناقشــة 

بهــا الجمعيــة العامــة فــي 2018، ومنهــا موضوع 
التجاوزات المالية، أشــار ناس إلى أنه تم تعيين 
واســتغرقت  التجــاوزات  فــي  للتحقيــق  شــركة 
الشــركة قرابــة ســتة أشــهر، لكنهــا رفعــت تقريــر 
باللغــة اإلنجليزيــة إال أن الغرفة دعتها إلى إعادة 
ترتيــب التقريــر باللغــة العربية الــذي تعمل وفقه 

الغرفة. 
وبينت الغرفة أنه تم تنفيذ قرار إعادة موظفين 
لالحتياجــات  وفــق  الغرفــة  إلــى  ومديريــن 
والمؤهــالت كمــا تــم التوصــل إلــى تســوية مــع 

الرئيس التنفيذي السابق نبيل المحمود.

التسوية مع الرئيس التنفيذي 

السابق وسوق المنامة

وفــي موضــوع الرئيس التنفيذي الســابق، أشــار 
عضــو مجلــس إدارة الغرفة خالد الزياني إلى أن 
رئيس مجلس اإلدارة لم يقم باستشــارة أعضاء 
الرئيــس  مــع  التســوية  بشــأن  اإلدارة  مجلــس 
التنفيــذي الســابق وذلــك بمبلــغ 100 ألــف دينــار، 
داعيــا نــاس إلــى استشــارة مجلــس اإلدارة قبــل 
اتخــاذ مثــل هذه القــرارات، كمــا انتقد انســحاب 
الغرفــة مــن اتفاقيــة موقعــة من مجلــس اإلدارة 
الســابق لتمويــل مشــروع ســوق المنامــة القديــم 
بمبلــغ 3 مالييــن دينــار. وجــدد نــاس تأكيــده أن 
الغرفــة عرضــت علــى وزارة الصناعــة التجــارة 
تطويــر  أجــل  مــن  اســتثمارية  شــركة  تكويــن 
الســوق، مؤكــدًا أنــه ال بــد من وجــود عوائد على 
أمــوال الغرفــة، إال أن وزارة الصناعــة والتجــارة 
فضلــت أن تذهــب للمشــروع منفــردة خصوصــا 
أن المحالت التي ســيتم تطويــر واجهاتها تعتبر 
االختالســات،  موضــوع  وفــي  خاصــة.  أمــالك 
أشــارت الغرفــة إلــى بــراءة عــدد مــن الموظفيــن 
فــي المشــاركة في قضيــة االختــالس التي تمت 
اإلشارة إليها في اجتماع الجمعية العمومية في 
2018، مؤكدة استحداث نظام االكتروني خالل 
هــذا العــام لتالفــي مثــل هــذه االختالســات، في 
حين دعا عدد من األعضاء إلى تسوية ودية مع 
أحــد المتهميــن بواقعــة اختــالس وذلك ألســباب 

إنسانية.
الدعــاوى  جميــع  ســحبت  أنهــا  الغرفــة  وأكــدت 
القضائية التي تم رفعها على األعضاء سابقًا، إال 
أن بعــض القضايــا التي فيها حــق خاص فإنها  ال 

تملك حق ذلك.

“عمومية” ساخنة في “الغرفة” .. صراخ واشتباك باأليدي
نــــاس: الــتــجـــارة تـسـتــقـــطـــع 20 % مـــن اإليـــرادات.. مـجــبـــر أخـــاك ال بـطـــل

العراك باأليدي كما بدا داخل القاعة

جانب من االجتماع األعضاء يتابعون مجريات االجتماع 

“بابكــو”  البحريــن  نفــط  شــركة  أقامــت 
الفائــزة  المــدارس  لتكريــم  الســنوي  حفلهــا 
للمدرســة  بابكــو  جائــزة  فــي  والمشــاركة 
الخضــراء 2018/2019، وذلك برعاية وزير 
النفط رئيس مجلس إدارة الشــركة، الشــيخ 
محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.وأقيم 
الحفــل أمس الخميــس 25 أبريل 2019 في 
نــادي بابكــو بالعوالــي بحضور وكيــل وزارة 
التربية والتعليم للموارد والخدمات، محمد 
فــي  المســئولين  كبــار  إلــى  جمعــة، إضافــة 

والمجلــس  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة 
األعلــى للبيئة وأعضاء مجلــس إدارة بابكو 

والهيئة اإلدارية في الشركة.
وأشــاد وزيــر النفــط بهــذا البرنامــج المتميز 
الــذي تنظمــه الشــركة بالتعــاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم والمجلــس األعلــى للبيئة 
والذي يســاهم في إعداد جيل من الشــباب 
البحريني على قدر بالمســئولية تجاه البيئة 
وأهميــة المحافظــة عليهــا. وذكــر الوزير أن 
للطلبــة والطالبــات  “تعــد فرصــة  المســابقة 
التــي تحتفــل  بابكــو  للتعــرف علــى شــركة 
هذا العام بمرور تســعين عام على تأسيسها 

البحرينييــن  مــن  أجيــال  خرجــت  حيــث 
الذيــن يتقلــدون اآلن مناصب في الحكومة 
والشركات، وتبقى بابكو مصنعًا للمحترفين 
وقطــاع  والنفطــي  الصناعــي  القطــاع  فــي 
الغاز”. وأعرب وزير النفط عن شــكره لكافة 
المــدارس التي حرصت على المشــاركة في 
هــذا البرنامــج البيئي ذو المــردود اإليجابي 
إلــى  بالتهنئــة  توجــه  كمــا  المجتمــع  علــى 
المــدارس الفائزة متمنيــًا التوفيق للمدارس 

األخرى في األعوام القادمة.
و نقل وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد 
والخدمــات تحيات وزيــر التربية والتعليم، 

ماجــد النعيمــي وتهانيــه للفائزيــن، مشــيًدا 
إدارة  مجلــس  رئيــس  النفــط  وزيــر  بدعــم 
شركة بابكو، وجميع أعضاء مجلس اإلدارة، 
لمشــروعات  للشــركة،  التنفيــذي  والرئيــس 
الــوزارة وبرامجهــا التطويريــة، ومــن بينهــا 
هــذه المســابقة التــي تضطلع بــدور بارز في 
تشــجيع المــدارس على ابتكار المشــروعات 

المتميزة في مجال الزراعة والبيئة. 
و شــهدت مســابقة جائــزة بابكــو للمــدارس 
الخضــراء هــذا العــام مشــاركة 21 مدرســة 
ثانويــة، تم خاللها تقديم مجموعة متنوعة 
وقــد  البيئيــة.  والمشــاريع  المبــادرات  مــن 

االســتقالل  مدرســة  األول  بالمركــز  فــازت 
الثانويــة للبنــات عــن مشــروع “تدوير خبث 
األلمنيــوم”، وفــازت بالمركــز الثاني مدرســة 
النــور الثانويــة للبنــات عــن مشــروع “إنتــاج 
علــف مــن مخلفــات النخيــل”، بينمــا فــازت 
بالمركــز الثالــث مدرســة الجابريــة الثانويــة 
“صناعــة  مشــروع  عــن  للبنيــن  الصناعيــة 

طابعة ثالثية األبعاد”.
المــدارس  تكريــم  الحفــل  خــالل  تــم  كمــا 
الفائــزة والمشــاركة هــذا العــام إضافــة إلــى 
أعضــاء لجنــة التحكيــم مــن شــركة بابكــو 
ووزارة التربيــة والتعليــم والمجلس األعلى 
للبيئــة. كمــا تــم القيام بجولــة لإلطالع على 

المشاريع الفائزة هذا العام.

“بابكو” مصنعًا للمحترفين بالقطاعات الصناعية والنفطية والغاز
عوالي - بابكو

الزياني: 100 ألف دينار كلفة التسوية مع المحمود

ناس: حيوية وديناميكية بالقطاع التجاري
ــدد لــلــعــمــومــيــة ــحـ ــمـ ــت الـ ــ ــوق ــ ــي ال ــ ــاء ف ــ ــه ــ ــت ــ ــق عـــلـــى الـــــقـــــرارات واالن ــ ــواف ــ ت

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  اعتبــر 
الجيــد  الحضــور  نــاس،  ســمير  البحريــن 
اجتمــاع  فــي  الغرفــة  أعضــاء  مــن 
الجمعيــة العموميــة العاديــة والمناقشــات 
االجتمــاع  فــي  دارت  التــي  الموضوعيــة 

دليــالً علــى حيويــة وديناميكيــة القطــاع 
الهتمــام  وانعكاســًا  جهــة،  مــن  التجــاري 
تعزيــز  علــى  والحــرص  بالغرفــة  القطــاع 
دورها المســتقبلي من جهة أخرى، وتقدم 
الجمعيــة  ألعضــاء  والتقديــر  بالشــكر 
العموميــة علــى ما أبدوه خــالل االجتماع 
للنهــوض  رؤى تطويريــة مســتقبلية  مــن 

بدور المؤسسة التي تمثلهم.
 وأعــرب رئيــس الغرفــة باســمه وأعضــاء 
شــكره  عــن  الغرفــة  إدارة  مجلــس 
الجمعيــة  ألعضــاء  العميقيــن  وتقديــره 
العموميــة العاديــة علــى حضورهم المثمر 
ومشــاركتهم الفاعلــة فــي االجتمــاع الذي 
انعقــد عصر يــوم أمس من الدعوة األولى 

القانونــي  النصــاب  تحقيــق  خــالل  مــن 
البنــود  جميــع  مــن  واالنتهــاء  المطلــوب، 
الحاجــة  دون  المحــدد  الوقــت  خــالل 
إلــى التصويــت. وقــال إنــه  الــى اللجــوء 
أمــر إيجابــي أن نــرى مثــل هــذا التوافــق 
وهــذا التفاعــل الــذي ننظــر إليــه بإيجابية 
والــذي عكســته المناقشــات والمقترحــات 

والمداخــالت وتبايــن الرؤى حــول العديد 
كل  وفــي  جميعــًا  وهــي  المواضيــع،  مــن 
واعتزازنــا  تقديرنــا  موضــع  األحــوال 
عمــل  ديمقراطيــة  تعكــس  وأنهــا  خاصــة 
هذه المؤسســة في حواراتهــا وفي اتخاذ 

قراراتها.
 وأعــرب نــاس عن أســفه لما شــهده بداية 

االجتماع من أحداث فردية غير محمودة، 
مؤكــدا أن مــا حــدث ال يمثــل الغرفــة بــأي 
مــن األحــوال وال يمثلــه شــخصيا،  حــال 
مشــددا علــى أن من افتعــل تلك األحداث 
ال يمــت للغرفــة بأي صلــة، ومؤكدا رفضه 
القاطــع لمثــل هــذه التصرفــات، واعتذاره 

عن تلك األحداث المؤسفة.

السنابس - الغرفة
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 

الس���يد/ نس���رين محمد عبدالحميد عبدالرحم���ن باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 

ش���ركة ش���ركة مطع���م تن���دوري الهن���دي ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية 

محدودة بموجب القيد رقم 111543-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

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 رقم )---( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة شركة مطعم تندوري الهندي ذ.م.م

إعالن وإلغاء ترخيص
 مكتب سندريال لأليدي العاملة

يلعن مكتب س���ندريال لأليدي العاملة...... والمس���جلة لدى وزارة الصناعة والتجارة 
والس���ياحة ف���ي مملك���ة البحرين تح���ت القيد تج���اري رق���م 97420 والمرخص لدى 
هيئ���ة تنظيم س���وق العمل تحت الرق���م EA16R155/2018 بإغ���الق المكتب نهائيا 

منذ تاريخ 15/3/2019
علي���ه يتق���دم المكتب الي جميع الراجعي���ن والمتعاملين المكت���ب بالتاكيد من عدم 
وج���ود اي اس���تحقاقات او التزام���ات عل���ي المكتب خالل افترة زمني���ة اقصاها 30 

يوما
نرجوا مراجعة السيد/ حسن سلمان حسن سلمان

رقم االتصال 37394619/33627846/17540577
H. JASSRAH@GMAIL.COM :البريد الكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد / المالك زهير ابراهيم عبدعلي بن رجب )مؤسسة 
فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 4-34746 بطل���ب تحوي���ل 
المؤسسة مطعم بانوش العرب المذكورة إلى شركة الشخص الواحد 
برأس���مال وقدره ألف دين���ار  1٫000 لتصبح مملوكة من الس���يد زهير 

ابراهيم عبدعلي بن رجب.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )137383( لسنة 2018

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 34746 

 تاريخ: 27/9/2018

22/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن فرع موسسة فردية 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تق���دم الي إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة مؤسس���ة الفيا 
يوتي���ك لمالكه���ا محمود احمد عبدالرس���ول علي والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
3-39593 تحويلها الى ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة برأس���مال وقدره 1000 
ألف دينار وذلك بإدخال كل من MUNEER MELMANNIL MEETHAL كشريك 

معه في السجل
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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18/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -54492( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -55719( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

23/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -56958( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر: فواز محمد عبدالوهاب علي ربيع

االسم التجاري الحالي: اف 2 لخدمات التنظيف
االسم التجاري المطلوب: دائرة المستثمر للخدمات التجارية

النش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: انش���طة الخب���رة االستش���ارية ف���ي مج���ال اإلدارة، عقود 
السمس���رة الس���لعية، أنش���طة خدم���ات الدع���م األخ���رى لألعم���ال- تخلي���ص المعام���الت 

الحكومية

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: محمد علي احمد عليوي

االسم التجاري الحالي: مطعم الصمود

االسم التجاري الجديد: مطعم توب كالس

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: محمد ابراهيم العفين الجعلوط

االسم التجاري الحالي: المركز السوري البحريني للتجارة

االسم التجاري الجديد: مؤسسة محمد ابراهيم العفين للتجارة

قيد رقم: 96084-2

قيد رقم: 65225-1

قيد رقم: 45681-2

23/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-56211( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-55914( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا انتص���ار محمد علي العب���دهللا تحويل المحل التج���اري التالي: الى 
السيد/ عبدالعزيز سويدان جاسم العكله 

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

تقدمت إلينا بهجة عباس يوس���ف سلطان يطلب تحويل المحل التجاري التالي: 
الى يونس عباس يوسف احمد سلطان  

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

64846-1

رقم القيد
5-89827

االسم التجاري

او غاريت لتسويق اجهزة الكمبيوتر

االسم التجاري
كراج مدينة الجودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/ 

جعف���ر ابراهيم علي عب���دهللا الصيرفي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة صيرفي 

اسوس���ييتس اند كونكش���نز - تضامن، المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب 

القي���د رق���م 74976، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة 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 رقم )39508( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة صيرفي اسوسييتس اند كونكشنز - تضامن
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الجيش اليمني 
ا يأسر 20 حوثيًّ

ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة 
في محافظة الضالع القبض على سرية 
حوثية متكاملة، كانت تحاول التسلل 
إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة 

الضالع. وقال مصدر عسكري إن أكثر من 
20 حوثيًا ألقي القبض عليهم، وسلموا 

أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت 
الشرجي بجبهة العود، بينهم العميد 

الحوثي يحيى الكبسي قائد اللواء 912 
مشاة و9 ضباط آخرين برتب متفاوتة 

بين رائد ونقيب.
وفي جبهة مريس قتل أكثر من 12 

حوثيًا في استهداف مدفعية الجيش 
الوطني والمقاومة لتجمع للميليشيات 

االنقالبية في يعيس شمال مريس.

القيادة اعتصام  السودانيين يطالبون بحكومة مدنية في  آالف  مئات 

المهدي: “العسكري” سيسلم السلطة

احتشــد مئــات اآلالف مــن المحتجيــن خارج مقر وزارة الدفاع الســودانية فــي الخرطوم، أمس الخميــس، للمطالبة بحكم 
مدنــي، وفقــا لمــا نقلت رويترز عن شــاهد عيان. وانضم المتظاهــرون إلى االعتصام أمام قيادة الجيــش لمطالبة المجلس 
العســكري االنتقالــي بتســليم الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة، وهــو األمر الــذي تعهــد المجلس بتحقيقه بأســرع وقــت. وقال 
المجلــس فــي بيــان، األربعــاء، إن “أبــواب التواصل والحــوار والتفاوض مفتوحة حــول رؤية قوى الحريــة والتغيير، التي 

قدمتها للمجلس، وصوال لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة.”

الــســودانــيــيــن،  المهنيين  تجمع  ــان  وكـ
دعا  قــد  لــالحــتــجــاج،  الــرئــيــس  المنظم 
يجتمع  أن  قــبــل  مــلــيــونــيــة،  لــمــســيــرة 
ممثلوه مع المجلس العسكري لمناقشة 

االنتقال إلى حكومة مدنية.
أوجه  من  الكثير  عن  االجتماع  وأثمر 
لجنة  وتشكيل  الجانبين،  بين  االتفاق 

ــقــاط الــخــالفــيــة،  ــن مــشــتــركــة لــبــحــث ال
المجلس  باسم  المتحدث  قال  حسبما 

العسكري في السودان يوم األربعاء.
في هذه األثناء، قال الزعيم السوداني 
الصادق  المعارض، رئيس حزب األمة، 
ــعــســكــري  ال الـــمـــجـــلـــس  إن  ــهــــدي،  ــمــ ــ ال
لحكومة  السلطة  سيسلم  االنــتــقــالــي 

المجلس  مع  االجتماع  واصفا  مدنية، 
العسكري بـ”اإليجابي والمطمئن”.

وأضاف المهدي في مقابلة مع “سكاي 
الفترة  “نجاح  أن  أمــس،  عربية”،  نيوز 
واتفاق  باستعداد  مــرهــون  االنتقالية 
واضــحــة”،  رؤيـــة  على  المعنية  الــقــوى 
ثان ستعقده قوى  إلى اجتماع  مشيرا 

اليوم  مكوناتها،  بكل  والتغيير  الحرية 
مع  الــتــفــاوض  لجنة  لتكوين  الجمعة، 

المجلس العسكري.
الحالية  “الــمــرحــلــة  أن  الــمــهــدي،  ــد  وأكـ
والتغيير  الــحــريــة  ــوى  قـ مــن  تتطلب 
ــقــــود  ــر يــ ــغــ ــصــ ــــس مــ ــل ــجــ ــن مــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ تـ

المفاوضات”.
لإلسراع  والتغيير  الحرية  قــوى  ودعــا 
ــذا الـــمـــجـــلـــس الــــذي  ــ ــن هــ ــويـ ــكـ فــــي تـ
بتقديم  يتعلق  فيما  تحركنا  “سيضبط 
ومناقشة  العسكري،  للمجلس  الـــرؤى 
تــفــاصــيــل تــكــويــن هــيــاكــل الــمــرحــلــة 

االنتقالية”، على حد قوله.

الخرطوم - وكاالت

دبي - العربية.نت

محتجون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم أمس )أ ف ب(
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رفض وزير الخارجّية البريطاني جيريمي 
هانت، أمس الخميس، عرض طهران تبادل 
سجينتين بينهما امرأة بريطانية من أصل 
أن  معتبرا  طــهــران  فــي  مسجونة  ايــرانــي 
دبلوماسية  استراتيجية  يترجم  الــعــرض 

“خسيسة”.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف اقترح األربعاء من نيويورك اإلفراج 
بريطانية مسجونة في  إيرانية  امــرأة  عن 
طــهــران وهــي نــازانــيــن زاغــاري-راتــكــلــيــف 
اتهاماتها  المتحدة  الواليات  مقابل إسقاط 
وهي  أستراليا  في  مسجونة  إيرانية  عن 
نــيــغــار غــودســكــانــي. وأوضــــح هــانــت أمــام 

الصحافيين في لندن أن هناك “اختالفًا 
كبيرًا” بين السيدتين 

“الـــــــــمـــــــــرأة  وأن 
الـــمـــســـجـــونـــة فــي 

أســتــرالــيــا تــواجــه 
اجراءات قضائية 

جريمة  بارتكابها  وُيشتبه  األصــول  حسب 
ــدًا”. وأضـــاف “نــازانــيــن زاغـــاري- خطرة جـ
راتكليف بريئة. لم تقم بأي شيء سيء”.

زاغـــاري- على  حكم   2016 سبتمبر  وفــي 
ــا(، وتــعــمــل مــؤســســة  ــامـ )40 عـ راتــكــلــيــف 
 5 ،بالسجن  الخيرية  رويــتــرز”  “تــومــســون 
التظاهرات  في  مشاركتها  بسبب  سنوات 
إيران  التي جرت في  للحكومة  المناهضة 
عام 2009 ضّد السلطات، األمر الذي تنفيه 
زاغاري-راتكليف. وفشلت لندن حتى اآلن 

في الحصول على اإلفراج عنها.
وقال هانت “ما هو غير مقبول في ما تقوم 
بــه إيـــران، هــو وضــع أبــريــاء فــي السجن 
واســتــخــدامــهــم كــــــأدوات ضــغــط”. 
وأضاف “أخشى أن هذا ما يحصل 
فــي هـــذه الــقــضــيــة األســتــرالــيــة. 
فهم يــقــولــون: “لــن نــفــرج عن 
بأمر  إذا قمتم  البريطانية إال 

يناسبنا دبلوماسيًا”.

الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  كشف 
أمس  الــمــســمــاري،  أحــمــد  ــواء  ــل ال الليبي، 
عناصر  دوال ساعدت  هناك  أن  الخميس، 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة فـــي لــيــبــيــا ضد 

الجيش الوطني في طرابلس.
الــمــســمــاري فــي مــؤتــمــر صحافي،  ــال  وقـ
مرتزقة  مقاتلين  “هــنــاك  إن  الــخــمــيــس، 
نقلوا من جنوب ليبيا، وتم الزج بهم في 
معركة طرابلس”، مضيفا “بعض المقاتلين 
في  وأقحموا  سوريا  من  استقدامهم  تم 

معركة العاصمة من خالل تركيا”.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أنه يتم 
فضال  والعتاد  بالسالح  المقاتلين  تزويد 
عن دعهم بطائرات من دون طيار، تقوم 
بتصوير مواقع الجيش، وتمد اإلرهابيين 

بمعلومات عن قواته.
وعرض المسماري مقطع فيديو يكشف 

في  أجــانــب  مقاتلين  وجـــود 
في  أنــهــا  يعتقد  منطقة 

أنــظــمــة  يــســتــخــدمــون  وهــــم  زارة،  عــيــن 
اتصاالت متطورة.

الــلــيــبــي عملية  ــجــيــش  ال ــالق  ــ إطـ وبـــعـــد 
“طــوفــان الــكــرامــة” فــي الــرابــع مــن أبريل 
ــاري لــتــحــريــر الــعــاصــمــة مـــن قبضة  ــجـ الـ
شهدت  ــاب،  اإلرهــ وجــيــوب  الميليشيات 
لعدد  اختطاف  حــاالت  الليبية  العاصمة 

من المسؤولين.
باختطاف  الميليشيات  إحـــدى  وقــامــت 
رئـــيـــس مـــركـــز طـــرابـــلـــس الـــطـــبـــي، نبيل 
ــاره على  ــ ــب ــي مـــحـــاولـــة إلجــ ــعــجــيــل، فـ ال
االستقالة، ليتم إطالق سراحه بعد ثالثة 
أيام. ولم يسلم المواطن الليبي من هذه 
الجيش  اقــتــراب  فبعد  الجرائم، 
من العاصمة بدأت الميليشيات 
تفتيش  ــمـــالت  حـ شـــن  فـــي 
ــقــوم  ت أنـــهـــا  إذ  ــة،  ــيـ ــوائـ ــشـ عـ
في  يشكون  من  كل  باختطاف 

تأييده الجيش الليبي.

ــفــرنــســي ايــمــانــويــل  ــع الــرئــيــس ال ــ دافـ
ــقــوة، أمـــس الــخــمــيــس، عن  مــاكــرون ب
“الطائفية”  بانتشار  مــنــددا  العلمانية 
ــهــاون”  ووعــــد بـــأال يــكــون هــنــاك أي “ت
فرض  يريدون  الذين  أولئك  بمواجهة 
“إسالم سياسي يسعى إلى  االنفصال” 

عن المجتمع الفرنسي.
حاجة  “ال  صحافي  مؤتمر  فــي  وقــال 
العلمانية،  عــن  نتحدث  عندما  لقناع 
العلمانية،  نتحدث حقيقة عن  ال  نحن 
بعض  في  قائمة  طائفية  عن  نتحدث 

أحياء من الجمهورية”.
)عن  االنفصال  عــن  “نتحدث  وأضـــاف 
ــمــجــتــمــع( الـــــذي تـــرســـخ فـــي بعض  ال
لم  أو  تخلت  الجمهورية  ألن  األحيان 

تف بوعودها، نتحدث عن الناس 
غطاء  تحت   ، لديهم  الذين 

الدين،  مشروعا سياسيا، 
ــالم  ــروع اإلســ ــشـ ــن مـ عـ

انفصال  إلـــى  يسعى  الـــذي  الــســيــاســي 
النقطة  ــذه  عــن جــمــهــوريــتــنــا. وفـــي هـ
تحديدا، طلبت من الحكومة أال تبدي 

اي تهاون”.
ويقدر عدد المسلمين في فرنسا باكثر 
من 5 ماليين من مجموع سكان يناهز 

67 مليون نسمة.
قانونا   1905 الــعــام  فرنسا  واعتمدت 
يـــنـــص عـــلـــى الـــفـــصـــل بـــيـــن الــكــنــيــســة 

والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.
تطبيق  بتعزيز  “قمنا  مــاكــرون  وتــابــع   
)قانون عام 1905( في اآلونة األخيرة، 
ــدارس عندما  ــمـ الـ ــالق  عـــن طــريــق إغــ
ال تــحــتــرم قــوانــيــن الــجــمــهــوريــة، عن 
طريق إغالق المزيد من المؤسسات 
قواعد  تحترم  ال  عندما  الثقافية 
الجمهورية في ما يتعلق بالنظام 
ــــة  ــارب مــــحــ أو  الــــــعــــــام 

اإلرهاب”.

ماكرون: إسالم سياسي يريد االنفصالفيديو يثبت الدعم األجنبي لميليشيات طرابلسلندن ترفض عرض إيران تبادل سجينتين
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خــّفــضــت ســلــطــات ســريــالنــكــا بشكل كــبــيــر، أمـــس الــخــمــيــس، عـــدد ضحايا 
اعتداءات الفصح يوم األحد الماضي إلى 253 بدالً من 359، حسبما ُأعلن 

في وقت سابق.
صباح  من  مبكر  وقــت  في  سريالنكا  عاصمة  دامية  انفجارات   7 وضربت 
األحد الماضي، حيث كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيد القيامة مما أوقع 

عشرات القتلى والجرحى. 
عمليات  جميع  أنهى  الطبي  الطاقم  أن  بيان  في  الصحة  وزارة  وأوضحت 
الضحايا  تــعــداد بعض جثث  تــّم  أنــه  إلــى  أمـــس، وخــلــص  مــســاء  التشريح 
المشوهين بالخطأ عدة مرات، مما خفض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.

ألربعة  االّتــهــام  الخميس،  بلجيكا،  بشمال  أنفير  في  العامة  النيابة  وّجهت 
فلسطيني  فتى  باحتجاز  عاما  و24   19 بين  أعمارهم  تتراوح  فلسطينيين 
وقتله، وذلك غداة العثور على جّثة الفتى البالغ 9 أعوام داخل مركز لطالبي 

اللجوء.
وأكد المتحّدث باسم النيابة العامة كريستوف أيرتس لوكالة فرانس برس 
معلومات صحافية كانت أفادت بتوقيف 5 فلسطينيين مشتبه بهم األربعاء. 
وقد مثل 4 منهم الخميس أمام قاضي التحقيق المكّلف بالملف، وقد وّجه 
إليهم االّتهام وأمر بإيداعهم السجن، علما أن المشتبه به الخامس سيمثل 

مساء أمس الخميس.

سريالنكا تخفض بشكل كبير عدد قتلى المذبحة

بلجيكا.. اتهام 4 بقتل طفل فلسطيني الجئ

قال المتحدث باسم المجلس العسكري االنتقالي السوداني الفريق  «
ركن شمس الدين كباشي، أمس الخميس، إن المجلس ال يسعى 

للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف الستكمال مسيرة التغيير.
وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع  «

“العربية” أن هناك كثيرا من نقاط االلتقاط مع قوى الحرية والتغيير.
وأكد كباشي أن الفترة االنتقالية عامان قد تقل ولن تزيد. «
وقال كباشي إن “المجلس االنتقالي له السلطة السيادية فقط خالل  «

المرحلة االنتقالية”.

تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول  «
جالل الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي 

باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري االنتقالي في السودان.
وبحسب المعلومات، فإن الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن  «

شمس الدين كباشي قد أكد أن االستقاالت قيد النظر أمام رئيس 
المجلس للبت فيها. وكان المتحدث باسم المجلس العسكري 

االنتقالي في السودان شمس الدين الكباشي قد قال إنه تم عقد اجتماع 
مع قوى إعالن الحرية والتغيير في البالد.

المجلس االنتقالي في السودان ينظر في استقالة 3 من أعضائهالمجلس العسكري السوداني: الفترة االنتقالية عامان وقد تقل
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إيـــران وروســيــا وتركيا في  التقت وفــود مــن 
كازاخستان، أمس الخميس، لمحادثات بهدف 
في  والعمل  سوريا،  في  النزاع  إلنهاء  السعي 
الدول  تلك  على ضمان مصالح  نفسه  الوقت 
فــي أي تــســويــة ســيــاســيــة فــي الـــدولـــة التي 

دمرتها الحرب.
وأكدت وزارة خارجية كازاخستان أن وفودا 
الحكومة  عن  ومفاوضين  الثالث  الــدول  من 
ــســوريــة وفــصــائــل الــمــعــارضــة وصــلــوا إلــى  ال

العاصمة نور سلطان أمس.
أمــس،  “ثنائية وثــالثــيــة”  مــحــادثــات  وعــقــدت 
قبيل اجتماع موسع الجمعة، وسيصل الموفد 
الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن في وقت 

الحق، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الوضع 
التي  بشمال غرب سوريا  إدلب  في محافظة 
بالكامل  عليها  الــشــام  تحرير  هيئة  تسيطر 
كان  هجوم  عــن  بمنأى  إدلــب  وبقيت  تقريبا. 
في  اتفاق  بموجب  السوري  الجيش  به  يهدد 

وتركيا  النظام،  حليفة  روســيــا،  بين  سبتمبر 
وتيرة  زادت  لكن  مسلحة.  لفصائل  الداعمة 
عــمــلــيــات الــقــصــف الــمــدفــعــي الــتــي يــقــوم بها 
تحرير  هيئة  سيطرة  منذ  الــســوري  الجيش 
اشتباكات  بعد  بالكامل  المحافظة  الشام على 

مع فصائل أخرى في يناير.
وتندرج هذه الجولة من المحادثات في إطار 
ما يعرف ب”مسار أستانا” الذي بدأ في بداية 
النظام،  حليفتي  ــران،  وإيـ روســيــا  بين   2017

وتركيا الداعمة للمعارضة السورية.

إلـــى مرحلة  الــلــبــنــانــي  انــتــقــل حـــزب هللا 
جديدة من طلب الدعم من خالل توسيع 
ــاديــق الــتــبــرعــات، الــتــي تحمل  نــشــر صــن
في  وتثبيتها  المقاومة”،  دعم  “هيئة  اسم 
الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء في بيروت 
ومــنــاطــق جــنــوب لــبــنــان. وفــق مــا أوردت 

“بلومبيرغ”.
جاءت  الخطوة  هذه  فإن  بلومبيرغ  وفق 
بعد العقوبات األميركية التي ُفرضت على 
إيـــران وحــزب هللا، والــتــي قلصت مــوارد 
التمويل  على  تعتمد  الــتــي  الميليشيات 

اإليراني.
ــان أمــيــن عـــام حـــزب هللا، حــســن نصر  وكـ
خطاب  فــي  التبرعات  بــاب  فتح  قــد  هللا، 
له بالتاسع من شهر مارس الماضي، وقال 
في كلمة متلفزة “أعلن اليوم الحاجة إلى 
أن  الــشــعــبــي”، مضيًفا  والــدعــم  الــمــســانــدة 

التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة الحزب.
الــتــي جرى  الــتــبــرعــات،  وتحمل صــنــاديــق 

مــؤخــًرا نــشــرهــا أيــًضــا بــاتــســاع، شــعــارات 
لـ”تجهيز  بأنها  التبرعات  تصف  ورســائــل 

المجاهدين ولشراء الذخائر”.
ــقــلــت بــلــومــبــيــرغ تـــقـــديـــرات مــســؤول  ون
هللا  لحزب  اإليــرانــي  التمويل  أن  أميركي 
دوالر،  مليون   700 لــحــدود  سنوًيا  يصل 

بهذا  االســتــمــرار  عــلــى  إيــــران  قــــدرة  وأن 
الــنــهــج أصــبــحــت تــتــضــاءل تــحــت ضغط 
واشنطن  قــرار  حلقاتها  وآخــر  العقوبات، 
تصفير صادرات إيران النفطية، وإلغاء أي 
استثناءات كانت ُمنحت لبعض الدول في 

موضوع مواصلة االستيراد من إيران.

دمار هائل في جسر الشغور بمحافظة إدلب أمس األول )أ ف ب(
اإلجراءات األميركية شملت التضييق على موارد حزب الله

سوريا بشأن  كازاخستان  في  جديدة  محادثات  جولة  لبنان وجنوب  بيروت  بشوارع  تبرعات  لصناديق  صور 
مستقبل إدلب في قائمة األولويات “حزب اهلل” تحت ضغط العقوبات
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يبــدو أّن مجلــس الشــورى لــم يكــن موفقــا فــي رفضــه مشــروعا بقانــون بشــأن 
تخصيص نســبة 50 % من ســواحل الجزر االستثمارية كسواحل عامة، المقترح 
المحال من المجلس النيابي ينص على تخصيص النســبة المذكورة من ســواحل 
الجزر االســتثمارية كســواحل عامة، حيث بناء عليه فإّن كل مشــروع استثماري 
أو ســكني أو صناعــي أو تجــاري أو عمالــي أو خــاص يقــام علــى جزيــرة صناعية 

أو على سواحل الجزر الطبيعية يخصص خمسون بالمئة منه كسواحل عامة. 
إننــا نفهــم أن يبــدي عــدد مــن المشــتغلين فــي القطــاع العقــاري تحفظهــم بشــأن 
المقترح النيابي حول النســبة المشــار إليها، ألنه - طبقا لما زعموا- يشــكل ضررا 
علــى البنية االســتثمارية والعقارية في المملكة، نظــرة العقاريين أحادية، بيد أّن 
النظرة الموضوعية تقتضي منا القول إّن التفريط في هذا المورد الهائل يحرمنا 
مــن مــوارد اقتصاديــة كبيــرة، ولعــل المعضلــة األكبــر أّن مــا تبقــى من الســواحل 

العامة ال يمثل سوى 3 % فقط، أما البقية فإنها أصبحت أمالكا خاصة. 
العمــل علــى جعــل الســواحل مفتوحة هو مــا تأخذ به جميع الــدول ذات الطبيعة 
الساحلية ولم يعد األمر مقتصرا على البحرين وحدها، حيث إّن قطاع السياحة 
يفتقر إلى اســتراتيجية لتنميته وتطويره فالســياحة صناعة القرن أو كما يطلق 
عليهــا البعــض صناعة بال دخــان، وفي بلد صغير كالبحرين محــدود الموارد فإّنه 

البّد من تهيئة السواحل بوصفها موردا بالغ األهمية.
 إن هدرنــا المــوارد الســياحية وتفريطنــا بهذه الثروة كبدنا خســائر تقدر بماليين 
الدنانير سنويا، ووفقا لدراسة أصدرتها شركة سياحية لالستشارات قبل سنوات 
ليســت بعيــدة كشــفت أن االســتغالل للمواقــع والمرافــق الســياحية فــي مدينــة 
المنامــة وحدهــا لــم يتجاوز الـــ 20 % فقط، أي أّن هناك مواقع لم يتم اســتغاللها 

سياحيا وهذا يعني هدرا ألهم ثروة بين أيدينا. 

أليس ما يدعو إلى االستغراب أن مدينة بحجم وأهمية ومكانة المنامة  «
التي اختيرت في عام 2014م عاصمة للسياحة اآلسيوية أن تبقى بال 

خطة لتطوير السياحة حتى اآلن؟ ألم يكن بوسعنا لو أحسنا إدارة 
السياحة أن نضاعف أعداد السواح الذين قدروا بمليوني سائح سنويا؟.

مــن الملفــت جــدًا مــا تعتمــده إمــارة دبي فــي الدولــة الشــقيقة اإلمــارات العربية 
المتحــدة مــن أداة متابعــة تدعى “المتســوق الســري” ضمن برنامــج دبي للخدمة 
المتميزة؛ فقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولــة اإلمــارات رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، صورة تكشــف عن مســتوى 
الخدمــات المقدمــة فــي بريد اإلمارات، حيث ُرصدت عن طريق فريق المتســوق 

السري، الذي وثق مستوى الخدمات المقدمة، وقدم تقريرًا شفافًا ودقيقًا.
وقــال ســمو حاكــم دبــي فــي تغريــدة بعــد تلقيــه تقريــر المتســوق الســري “ليــس 
هــذا مســتوانا، وال خدماتنــا، ولــن يكون ضمن فريقي من يســتمر فــي تقديم هذا 
المستوى”، وأضاف “أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد اإلمارات في 
أحد مراكزهم، وعاد الفريق بهذا التقرير، أضعه أمام الجميع بكل شفافية وأقول 

لجميع من في الحكومة لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية”.
إننــا نــدرك جميعــًا أنــه من المفيــد جدًا موضــوع المتابعــة والرقابة علــى مختلف 
األعمــال، وهــو مــا قد يضمن اســتمرارية تقديــم الخدمات بشــكلها الصحيح، كما 
يضمــن االلتــزام التــام بجميع الضوابط والقوانين، وســير العمــل على أكمل وجه، 
إضافــة إلــى تحديــد جوانــب الضعــف أو القصــور بشــكل واضــح، ومن ثــم إيجاد 
الحلــول وتطبيــق المعالجــات، وبالتالــي عدم تعطيــل الناس، ومراعــاة ظروفهم، 

وتيسير إجراءاتهم ومعامالتهم، وتطوير الخدمات وتحسينها.
كمــا أن األهــم فــي هذه الطريقــة كلها ليس اصطياد المخطئيــن أو المقصرين، بل 
الكشــف عن مســتوى الخدمات المقدمة بشــكل رئيســي، والتعامل معها بفاعلية 
تضمــن بشــكل كبيــر تطويرها والحفاظ علــى جودة العمل إن وجــدت، وذلك من 
خالل ما قد تتمتع به هذه الطريقة من شفافية، ووضوح، وعدالة، بغية تحقيق 

األفضل.
نتمنى حقيقة أن نحذو في مملكة البحرين حذو دولة اإلمارات العربية  «

المتحدة، وذلك باستحداث جهاز مماثل للمتسوق السري، وأن يختلف كليًا 
من حيث التطبيق وأسلوب التعاطي مع النتائج عن تقارير ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية، وهو أمر ال أعتقد أنه بحاجة إلى تكلفة مادية باهظة، كما 
أن فوائده اإليجابية على الدولة ستكون كبيرة جدًا.

السواحل مورد اقتصادي... ولكن!

“فكرة المتسوق السري”
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قبل رمضان... نواب 

يتوارون عن األنظار خوفا 
من مساعدة الفقراء

نذكــر الســادة النــواب بــأن شــهر رمضــان علــى األبــواب وفــي هــذه األيــام 
تنكشــف الحقائــق وتصبــح مثل الكتــاب المفتوح، وإذا جــاز لبعض الناس 
أن يطلقوا على هذه الفترة من الســنة اســم “فترة اختبار النواب ومرحلة 
التفوق والتقدم أو الفشل والخزي”، ورحم الزمان مليء بقصص “تسكير” 
النــواب هواتفهــم النقالــة وعدم الــرد على الناس مع اقتراب شــهر رمضان 
المبــارك، حيــث يتنصلــون مــن المســؤولية مــع دخــول مناســبة مثل شــهر 
رمضــان خوفــا من دفع أي دينار يســاعدون فيه الفقــراء والمحتاجين من 
أهالي دوائرهم، وهم يعرفونهم جيدا بيتا بيتا وعائلة عائلة، مع أن هؤالء 
المســاكين والفقــراء واألســر المتعففــة ال تريــد منهم الصدقة والمســاعدة 
حتــى يختفون عن األنظار بهذه الســرعة وفي هــذا التوقيت بالذات، لكن 
مــن الواجــب عليهم الســؤال عن أحوالهــم واالتصال بهم وتتبــع معاناتهم 

ورفع تقارير إلى الجمعيات الخيرية.
 وســبق أن كتبــت فــي هذه الزاويــة عن النائب المخادع الــذي وعد الناس 
بالمعجزات خالل فترة االنتخابات وغرس في كل بيت من بيوت الدائرة 
نخيل اآلمال واألفراح، لكنه اختفى قبل دخول شــهر رمضان بأيام وترك 

النــاس تــدور مــع الريــح خصوصــا األســر الفقيــرة التــي كانــت تريــد منــه 
توصيل “خطاب” إلى الجمعيات الخيرية لصرف “المقســوم” ومســاعدتهم 

في تحمل جزء من أعباء الشهر الفضيل.
تصريحات وشــعارات نواب اليوم بحجم الشــمس، لكننا نتمنى منهم عدم 
تســكير هواتفهــم النقالــة وأبوابهــم فــي وجه مــن انتخبهــم وأوصلهم إلى 
الكرســي، والبــدء فــي مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن من أهالــي الدوائر، 
فحســب مــا وصلنــي مــن أحــد المواطنيــن أن بــذور تجاهــل نائبهــم بدأت 
تنتشــر وأخــذ قلبــه يشــهق بقــوة عندما يقتــرب فقير أو محتــاج من بيته، 
ويتــوارى عــن األنظــار كلما شــعر أن هناك من يريد محادثته عن مســاعدة 

شهر رمضان. 

يا سبحان الله، هذا النائب كان يوزع الحلم األخضر على الناس قبل  «
أشهر عديدة فقط، وكان يتغنى بالوعود مثل الحوت الذي يتغنى في 
البحر، كان يتوهج شعارات واليوم “انكشف المستور” وعرف الناس 

المد والجزر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

األتمتة لديها القدرة على 
تحسين المساواة بين 
الجنسين في العمل )1(

إذا كانــت التنبــؤات صحيحــة، فــإن األتمتــة ســتحول العمــل كمــا نعرفــه، لكن 
مــن الصعــب معرفــة بالضبــط  ما هــي الوظائف - وكم ســيكون عددهــا - التي 
ســتتأثر، علــى الرغــم مــن وجود نقاش ضخم حــول هذه األســئلة فقط، إال أن 
أحد المجاالت التي يتم تجاهلها بشــكل متكرر هو كيف ســتؤثر األتمتة على 

احتمال المساواة بين الجنسين.
فــي الوقــت الحالي، هناك اختالفات كبيرة في األجور ومســتويات التوظيف 
وأنــواع األنشــطة التــي يؤديها الرجال والنســاء في مكان العمــل، وبما أنه من 
المتوقع أن تتحمل النســاء في الغالب مســؤولية أكبر في الرعاية في المنزل، 
فهناك فرص عمل أقل، وذلك ألن سوق العمل الحالي يفتقر إلى المرونة التي 
تحتاجها النساء الالئي يتوقع منهن التوفيق بين مسؤوليات الرعاية والعمل، 

وستؤدي هذه التحيزات إلى مستقبل من العمل ال يزال غير متكافئ.
لكــن هــذا ال يجــب أن يكــون عليــه الحــال، أدوار وهويات الذكــور واإلناث أمر 
يتم إنشاؤه - ليس ثابتا - وبالتالي فإن توزيع العمل في المستقبل ليس ثابتا 
أيًضــا، إذا أصبحــت الوظائــف أكثر ندرة مع زيادة اإلنتاجية، فيجب أن نســأل 

كيــف ســيتم تقاســم المكافــآت ونحتاج إلــى إعــادة التفكير في هيــاكل العمل 
وأشكال العمل قبل فوات األوان.

بينمــا ترســم الدراســات صــورة كئيبــة إلى حــد ما لعالــم يقل فيــه الطلب على 
العمــال، إال أنهــم ال يفكرون في وقت العمل، وإذا زادت األتمتة اإلنتاجية فقد 
يتــم تقليــل متوســط أســبوع العمل بشــكل جذري، ممــا يوفر مزيــًدا من وقت 
الفــراغ للجميــع، بالطبــع، إذا أردنــا االســتمتاع بوقــت الفــراغ المتزايــد، فإننا ال 
نــزال بحاجــة إلــى كســب أجر جيد، لــذا فإن أي تخفيض في ســاعات العمل ال 

يعني تخفيض الراتب.
وبالنظر إلى أن العمال غير المتفرغين وذوي األجور المنخفضة هم في  «

الغالب من اإلناث، فإن أسبوع العمل المنخفض مع راتب الئق يمكن أن 
يتيح توزيعا أكثر مساواة للعمل المأجور، بداًل من الرجوع إلى قاعدة 

أن الرجل هو الذي يتقاضى أجًرا عائلًيا بينما تقوم النساء برعاية أفراد 
األسرة، فإن توفير مزيد من وقت الفراغ لكل من النساء والرجال يمكن 

أن يخلق الظروف الالزمة لتقاسم أكثر مساواة للرعاية.

د. جاسم حاجي

عقدان مزهران
القــادة العظــام مثــل جاللة الملك المفدى حمد بن عيســى آل خليفة ال يكفيهم 
بحــث أو كتــاب لكــي يــدون مآثرهــم ويخلدهــا، ذلــك أنهــم يصنعــون التاريــخ 
ويقدمــون أعمــاال جليلــة فــي أوقات صعبــة ويقدمــون نموذجا اســتثنائيا في 
حمايــة بالدهــم مــن األخطــار الكبيــرة وينالون احترام أبناء شــعبهم. وليســت 
األعمــال العظيمــة قاصــرة فقط علــى الحرب وإحــراز االنتصارات العســكرية، 

لكن هناك أعمال أخرى كثيرة تضع أصحابها على صفحات المجد والفخر.
الدوليــة  للدراســات  البحريــن  مركــز  عــن  الصــادر  مزهــران”  “عهــدان  كتــاب 
واالســتراتيجية والطاقة برئاســة الشــيخ الدكتور عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
يقــدم دراســة رصينــة وشــاملة وتوثيقــا محترمــا إلنجــازات صاحــب الجاللــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
عقــدان مزهــران، هــذا هو عنوان الكتــاب الصادر في فبرايــر الماضي والذي ال 
يكفي لالحتفاء بمن اســتطاع أن يمر بســفينة البحرين وســط األنواء العاتية 
واألخطــار الشــديدة، إنــه جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، الملك األب، 
صاحب األيادي البيضاء على الجميع. إن إنجازا واحدا تحقق خالل السنوات 
القليلــة الماضيــة يكفــي وحده لتخليد اســم جاللة الملك المفــدى، هذا اإلنجاز 
معجزة بقاء مملكتنا العزيزة على قيد الحياة وعدم زوالها من على الخريطة 
وســط الحرائق المشــتعلة في أوصال األمة كلها، فقد اســتطاع جاللته بحنكة 

القائــد العظيــم وحبــه الكبيــر لهذا البلــد الطيب أن يبطل الســحر وأن يصل بنا 
إلى بر األمان.

يكفــي جاللتــه أن البحريــن نجــت مــن الدائــرة الجهنميــة التــي أحرقــت دوال 
عديــدة وكلفــت المليــارات وقضــت علــى البنى التحتيــة لهذه الــدول وخلفت 
جراحات وقطعت األواصر اإلنســانية واالجتماعية بين أبناء الشــعب الواحد. 
ورغــم أن دور المنقــذ الــذي قام به جاللة الملــك في حماية البحرين مما حيك 
لهــا يكفــي وحــده لكتابــة اســم جاللته بحروف مــن نور في ســجالت التاريخ، 
إال أن هناك إنجازات أخرى كثيرة وثقها وقدمها لنا مركز البحرين للدراســات 
الدوليــة واالســتراتيجية والطاقــة، وفــي القلــب مــن هــذه اإلنجــازات يأتــي 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك الذي يعد نقلة نوعيــة في تاريخ البحرين 

الحديث ألنه نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. 

وعلى كل حال فهذا الكتاب الذي أصدره المركز برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله  «
بن أحمد آل خليفة جدير بعنوانه الجميل “عقدان مزهران” لما اشتمل عليه 

من تسجيل وتحليل لفترة سيكتب عنها التاريخ كثيرا حول جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الملك األب الذي يعشق تراب هذا البلد العزيز على 

قلوبنا جميعا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني أللعاب القوى بلقب بطولة آسيا أللعاب القوى وتصدره جدول الميداليات 

بحصوله على 22 ميدالية ملونة بينها 11 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

 وأكــد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة أن 
نتيجــة طبيعيــة  يعــد  الكبيــر  اآلســيوي  اإلنجــاز 
للرعايــة الكريمة من قبل حضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 
الســمو  وصاحــب  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األميــن 
نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء للحركة الرياضيــة في المملكة والحرص 

أمــام  المثاليــة  األجــواء  تهيئــة  علــى  الموصــول 
جميــع منتســبيها لتحقيــق اإلنجــازات التي تؤكد 
مكانة الرياضة البحرينية على مختلف األصعدة.

 وأشاد سموه باهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بالمشــاركة البحرينية في هذا المحفل 
اآلســيوي الكبيــر الفًتــا إلــى أن هــذا اإلنجــاز يعــد 
ثمــرة مــن ثمــار اإلدارة الحكيمــة التحــاد ألعــاب 
القــوى برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد ال 
خليفــة والــذي حقــق من خاللهــا إنجــازات كبيرة 
فــي  البحرينيــة  القــوى  ألعــاب  رياضــة  وضعــت 

مقدمة الدول. 
وأشــار سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 
أن اإلنجاز الجديد أللعاب القوى البحرينية يشيع 
اجــواء التفــاؤل بتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 
مكانتهــا  لتأكيــد  البحرينيــة  للرياضــة  المتميــزة 
العاليــة ومــا يمتلكــه أبنــاء البحريــن مــن قــدرات 

كبيرة.
  ونــّوه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
بالجهــود المتميــزة لكافــة أفــراد منتخــب ألعــاب 
القــوى التــي انعكســت بشــكل إيجابي مــن خالل 

أثبــت مــن خاللهــا  التــي  البطولــة  لقــب  تحقيــق 
المنتخــب تطــور رياضــة ألعاب القــوى في مملكة 
البحريــن، ورســخت المملكــة موقعهــا الرائد على 

الساحة اآلسيوية والعالمية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لحصول منتخب ألعاب القوى على لقب بطولة آســيا
ناصر بن حمد يشيد بجهود خالد بن حمد
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هنــأ النائــب الثانــي لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة األولمبية البحرينية الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة القيادة 
الرشيدة بمناسبة اإلنجاز الرياضي اآلسيوي التاريخي الذي حققه منتحب البحرين الوطني أللعاب القوى في البطولة اآلسيوية أللعاب القوى التي 
اختتمــت مؤخــًرا فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، حيث احتلت البحرين المركــز األول برصيد 22 ميداليــة بينها 11 ذهبية و7 فضيــات و4 برونزيات 
ا لمملكة  متفوقــة بذلــك علــى 41 دولــة مشــاركة فــي البطولة من بينها الصين التي كانت مهيمنة على البطوالت اآلســيوية وهو ما يعد إنجــاًزا تاريخيًّ

البحرين عامة وللرياضة البحرينية على وجه الخصوص.

وأشــاد الشــيخ عيسى بن راشــد آل خليفة بدور 
القيادة الرشيدة فيما تحقق للرياضة البحرينية 
من إنجازات مشرفة على مختلف األصعدة وما 
تقدمــه مــن دعــم ســخي للرياضــة والرياضيين، 
كمــا أثنــى علــى الــدور القيــادي المتميــز لســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة وتوجيهات 
الطليعــة  فــي  البحريــن  لجعــل  الداعيــة  ســموه 
دائًمــا، كمــا أشــاد الشــيخ عيســى بــن راشــد آل 
خليفــة بجهــود النائــب األول لرئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة، رئيــس االتحــاد البحريني 

أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفة التي أسهمت في االرتقاء برياضة ألعاب 
ا  القــوى البحرينيــة وجعلتهــا في الطليعــة متمنيًّ
أن يتواصــل التألــق الرياضــي البحريني في كل 

االستحقاقات المقبلة.
ورفــع األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة، وإلــى رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل خليفــة،  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

خليفــة؛  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
بمناســبة اإلنجــاز التاريخــي المتمثــل فــي فــوز 
مملكــة البحريــن بالمركــز األول في بطولة آســيا 
الثالثة والعشرين أللعاب القوى التي أقيمت في 

الدوحة. 
 واعتبــر  الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
إنجازات مملكة البحرين في بطولة آسيا أللعاب 
القــوى ترجمــة حقيقــة لمــا تحظــى بــه الحركــة 
الرياضــة مــن رعايــة متواصلــة من لــدن القيادة 
الواضــح  القيــادة  لحــرص  وتجســيًدا  الرشــيدة 
علــى توفيــر الظــروف المثالية أمــام الرياضيين 
البحرينيين لتمثيل المملكة بصورة مشــرفة في 

المحافل الرياضية الخارجية.

 وأكــد األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة أن حلــول البحريــن فــي المركز األول 
على سلم الترتيب العام للدول المشاركة يترجم 
رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
الســاحة  علــى  المملكــة  مكانــة  ترســيخ  صعيــد 

مــن خــالل تقديــم مختلــف  القاريــة  الرياضيــة 
أشــكال الدعم والمســاندة لالتحــادات الرياضية 
ورفــع كفــاءة المنتخبــات الوطنيــة وصــوالً إلــى 

المنافسة الجادة على المراكز المتقدمة.
مــن  الكبيــرة  الحصيلــة  أن  معاليــه  وأشــار   

الميداليات التي حققتها ألعاب القوى البحرينية 
فــي بطولــة آســيا تعكــس الموقــع الريــادي الذي 
تحتلــه المملكــة علــى الصعيد اآلســيوي مشــيًدا 
فــي هــذا اإلطــار بجهــود ســمو الشــيخ خالــد بن 
)أم  ألبطــال  ســموه  ورعايــة  خليفــة  آل  حمــد 
األلعــاب( في ظل اســتراتيجية البنــاء والتطوير 

التي ينتهجها االتحاد.
 وأوضح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة 
أن نتائج ألعاب القوى البحرينية تشــكل محطة 
انطــالق متجــددة لألبطــال واألبطــال مــن أجــل 
مســتوياتهم  ورفــع  والعطــاء  البــذل  مضاعفــة 
الفنيــة وصــوالً للمشــاركة المهمــة بطولــة العالــم 
فــي  المقبلــة  األولمبيــة  األلعــاب  ودورة   2019
طوكيــو عــام 2020 التي نتطلع فيهما إلى نتائج 
طيبة تساير تنامي إنجازات العدائين والعدائين 

في البطوالت الرياضة بمختلف مستوياتها.

عيسى بن راشد وسلمان بن إبراهيم يهنئان

الشيخ عيسى بن راشد الشيخ سلمان بن إبراهيم 

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

غادرنــا صبــاح أمس الخميس إلى دولة الكويت الشــقيقة وفــد االتحاد البحريني 
للســباحة للمشــاركة في بطولة الخليج لســباحة المجرى القصير التي تســتضيف 
منافساتها الكويت خالل الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، وستقام المنافسات 

على فترتين صباحية ومسائية حيث ستشمل مسافات 50 متًرا و100 متر.
يــرأس الوفــد ســمير المطــوع مديــر المنتخب والمــدرب األول الكســندر كاربالوي 
ومدرب الناشــئين ظاعن العامر وكل من الســباحين عمر عبدهللا، عبدهللا عيسى، 
على صادق، ســند عبدهللا، ســعود صالح، أحمد عبدالنبي، محمد عبدهللا، ســيف 

سهيل، فارس سهيل وعمر عبدهللا إبراهيم.
وفي هذا اإلطار، أعرب المستشار الدكتور محمد المجبل رئيس االتحاد البحريني 
للسباحة عن تقديره للجهود التي يبذلها االتحاد الكويتي للسباحة لتقديم أفضل 
صــورة عــن البطولــة وإخراجها بأبهى حلة تليق بالمنتخبات الخليجية المشــاركة 
بالبطولــة. وأضــاف الدكتــور المجبــل أننــا نتطلــع لبطولــة قوية ومثيرة بمشــاركة 
ــا أن يحقــق المنتخــب  نخبــة مــن نجــوم اللعبــة علــى المســتوى الخليجــي، متمنيًّ

البحريني نتائج إيجابية تليق بسمعة الرياضة البحرينية.

البحرين تشارك ببطولة “المجرى القصير”

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

المكتب اإلعالمي

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة خالص 
التهانــي والتبريــكات إلــى ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، والنائــب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة اإلنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا أللعاب 

القوى بالحصول على المركز األول في البطولة اآلسيوية التي ُأختتمت يوم أمس األول.

 ومتربعــا علــى عــرش القــارة ألول مــرة، معتبــرا 
أن هذا اإلنجاز الرياضي أللعاب القوى تجســيدا 
حقيقيــا لمــا يحظــى بــه القطــاع الرياضــي مــن 
الجاللــة  مــن حضــرة صاحــب  رعايــة واهتمــام 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفــدى، وصاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء، وصاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، وتوفير كافة اإلمكانات 
التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية 

إقليميا وقاريا وعالميا.

وأثنــى ســموه علــى هــذا اإلنجــاز الكبير، مشــيدا 
بالدعــم الواضــح للمنتخبات الوطنيــة والتحفيز 
الدائم لها من جانب سمو الشيخ ناصر بن حمد، 
وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد؛ مــن أجــل بلــوغ 
أعلــى مراتــب اإلنجــاز فــي مختلــف التظاهــرات 
منتخبنــا  حصــول  أن  إلــى  مشــيرا  الرياضيــة، 
أللعــاب القــوى علــى المركــز األولــى آســيويا ُيعد 
للرياضــة  المهمــة  التاريخيــة  اإلنجــازات  أحــد 
الملــك  لجاللــة  الزاهــر  العهــد  فــي  البحرينيــة 
خصوصــا في ظل المشــاركة الواســعة من أقوى 
وأعــرب  اآلســيوية.  القــارة  منتخبــات  وأعتــى 
ســموه عن تقديره الكبيــر للجهود المتميزة التي 

بذلهــا االتحاد البحريني أللعاب القوى في إعداد 
المنتخب الوطني بصورة متميزة للمشــاركة في 
هــذه البطولــة، معبــرا عن إعتــزازه بالمســتويات 
المنتخــب  نجــوم  قدمهــا  التــي  الكبيــرة  الفنيــة 
وتفانيهــم فــي تمثيــل المملكــة بأفضــل صــورة 
ممكنــة، مهنئــا فــي الوقــت نفســه جميــع أعضاء 

مجلس إدارة االتحاد بهذا اإلنجاز الكبير.

سمو الشيخ عيسى بن علي

أعـــرب عـــن تقديـــره للجهـــود المتميـــزة التحـــاد اللعبـــة
سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بإنجاز ألعاب القوى

نادي المحرق

رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة رئيس نادي المحرق خالص التهاني والتبريكات 
إلــى مقــام حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســي آل خليفة عاهل البــالد المفدى وإلى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اإلنجاز التاريخي الرائع والمشرف المتمثل في حصول مملكة 
البحرين على لقب البطولة اآلسيوية للرجال والسيدات في ألعاب القوى وتحقيقه 22 ميدالية 

ملونة بينها 11 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

 وأكــد رئيــس نــادي المحــرق أن هــذا اإلنجــاز 
الرياضــي المتميز يعكس ما يحظى به القطاع 
الشــبابي والرياضــي فــي مملكــة البحريــن مــن 
دعم ومســاندة ومؤازرة من لــدن قيادة البالد، 
الكفيلــة  الســبل  كافــة  تهيئــة  علــى  وحرصهــا 
لتمثيــل البحريــن التمثيــل المشــرف فــي كافة 
المحافــل الرياضيــة، وإن مــا حققتــه المملكــة 
للدعــم  ثمــرة  القــاري جــاء  المحفــل  فــي هــذا 

الالمحدود من لدن القيادة. 
 وهنأ رئيس نادي المحرق بهذه المناسبة سمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ممثل العاهل 

الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال  المفــدى 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة على 
الخطط االستراتيجية والمبادرات التي أطلقها 
ســموه لالرتقاء بالمنتخبــات الوطنية من أجل 
للمملكــة، وأن  الرياضيــة  اإلنجــازات  اســتمرار 
مــا تحقــق في هــذه البطولة القاريــة جاء ثمرة 
لوعــد ســموه بتحقيق هــذا اإلنجــاز التاريخي، 
الــذي أعطــى الثقــة العاليــة لالعبــي والعبــات 

المنتخب لحصد الميداليات الملونة.
  كمــا هنــأ رئيــس نــادي المحــرق ســمو الشــيخ 
خالــد بن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيس 

رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اتحــاد  رئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
دول غــرب آســيا أللعــاب القوى رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى بهذا اإلنجاز، مشــيًدا 
الــدور البــارز لمجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
أللعــاب القــوى برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن 

حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلونها.

ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــاضـ ــريـ ــلـ ــا الـــمـــزيـــد لـ ــي ــن ــم ــت م
أحمد بن علي يهنئ باإلنجاز

سبورت

أحمد مهدي

لقاء وحيد

تفتتح اليوم )الجمعة( منافسات 
الجولة 18 واألخيرة لدوري الدرجة 

الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء 
وحيد يجمع سترة مع االتحاد عند 

6.45 مساء على ملعب مدينة حمد.
ا   وكان األهلي حسم اللقب رسميًّ
لصالحه، كما تأهل معه البسيتين 
بصفته وصيًفا، فيما حسم سترة 

المركز الثالث، وبالتالي سيلعب 
مباراة الملحق أمام

ثامن دوري ناصر بن حمد الممتاز.
 وتختتم مباريات الجولة غدا 

)السبت(، إذ يلعب التضامن مع 
البحرين، االتفاق مع قاللي، 
واألهلي مع البسيتين، وهي 
المباراة التي ستشهد تتويج 

األهلي بطال.

منتخب السباحة

رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، 
رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة أطيــب التهانــي والتبريــكات 
إلــى مقــام حضرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعــاه، وصاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
ناصــر  الشــيخ  وســمو  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس 
بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني 
للرجــال والســيدات بلقــب البطولــة اآلســيوية الـــ 
 11 بينهــا  ملونــة  ميداليــة   22 تحقيقــه  اثــر   23
ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات 

برونزية. 

  وأكــد ســموه أن هــذا اإلنجــاز التاريخــي الجديد 
يعــد ثمــرة من ثمار الدعــم والرعايــة التي تحظى 
الملــك  جاللــة  لــدن  مــن  الرياضيــة  الحركــة  بهــا 
حفظــه هللا ورعــاه وســمو رئيــس الــوزراء الموقر 
وســمو ولي العهد األميــن، لتصبح الرياضة إحدى 
الصــور الراقيــة لنهضــة الوطــن ورقيــه، معرًبا عن 
فخــره واعتــزازه بما حققه أبطــال وبطالت ألعاب 
القــوى مــن إنجــاز رائع وضــع مملكــة البحرين في 
صــدارة الترتيــب العــام لجــدول الميداليــات على 
مســتوى القــارة اآلســيوية ليصنــع أبطالنــا قصــة 
مــن  بأحــرف  التاريــخ  ســيخلدها  نجــاح جديــدة 
ذهب عندما نجحوا في مقارعة أقوى المنتخبات 
وتخطــوا الصيــن والهنــد عمالقة القــارة في ألعاب 
القــوى لتبثت مملكــة البحرين أن قوتها تكمن في 

أبطالها الذين يشكلون ثروتها الكبرى.
 وأشــار ســموه فــي الوقــت ذاتــه الــى دور ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة فــي تحقيق هذا 
اإلنجاز، مضيًفا ســموه أن ســمو الشيخ ناصر وعد 
المملكة بهذا اإلنجاز مســبًقا، األمر الذي أسهم في 

ارتفــاع منســوب الثقــة والعزيمــة لــدى الالعبيــن 
والالعبــات التــي أدت بدورها إلى الفــوز بالبطولة 

اآلسيوية الـ23 .   
 وأشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
باألبطــال والبطــالت وهنأهــم على مــا حققوه من 
إنجاز متميز رفع اســم البحرين عالًيا في المحفل 
اآلســيوي ليعتلــوا قمــة الترتيــب بجــدارة، مضيًفا 
“أثبتــت ألعــاب القــوى البحرينيــة مجــدًدا تفوًقــا 
القــاري،  المســتوى  علــى  مميــًزا  وحضــوًرا  رائًعــا 
ونجح أبطالنا في اعتالء منصة التتويج وتمكنوا 
بإصرارهــم وعزيمتهم من تســطير ملحمة وطنية 

ساهمت في رفع علم المملكة عالًيا ..”. 
  وأضاف ســموه أن هذا اإلنجاز اآلســيوي الجديد 
يؤكــد بأن مملكة البحرين منبــع للنجوم واألبطال 
فــي رياضــة ألعــاب القــوى بفضــل الجهــود التــي 
ودعــم  رعايــة  فــي  القــوى  ألعــاب  اتحــاد  يبذلهــا 
العدائيــن والعــداءات وصقل مواهبهــم وقدراتهم 
لتمكينهــم مــن تحقيــق االنتصــارات، وأن اإلنجــاز 
أكــد أن ألعاب القــوى البحرينية دائًما في الطليعة 

وأنهــا ال تقبــل إال بالصعــود علــى منصــة التتويــج 
وحصد الذهب ..”. 

 وأكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن 
وأنــه  واالعتــزاز  للفخــر  مبعــث  اآلســيوي  اللقــب 
امتداد للمسيرة الحافلة بالنجاحات التحاد ألعاب 
القــوى التــي لن تقف عند حد معين بل ســتواصل 
طريقهــا نحــو التميــز والتألــق بما يوســع من رقعة 
اإلنجــازات فــي مختلــف االســتحقاقات القادمــة 
الرياضــة  علــى خارطــة  البحريــن  مكانــة  لتعزيــز 

العالمية.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

أبطالنا يعشقون الذهب وسطروا ملحمة وطنية رائعة

خالد بن حمد يهنئ باإلنجاز اآلسيوي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد بن علي

بإنجاز منتخب 
ألعاب القوى في 
البطولة اآلسيوية



سيشــارك فريــق البحريــن للتحمــل 13 فــي بطــوالت تقام في إســبانيا وأميركا الشــمالية في 
عطلــة نهايــة هــذا األســبوع، حيــث ســينافس علــى مســافات مختلفة تتــراوح بين المســافة 

األولومبية والرجل الحديدي. 

 وســيمثل كًل مــن أشــليغ جينتيــل، وفيكــي 
هوالنــد، وفينشــنت لويــس وخافييــر غوميز 
الفريــق في سلســلة بطولة العالــم للترايثلون 
التي تقام في برمودا. وشاركت هوالند العام 
الماضــي فــي هــذه البطولة، وهــي تتطلع بأن 
بعــد  الذهبيــة،  بالميداليــة  المــرة  هــذه  تفــوز 
أن اســتطاعت أن تفــوز بالميداليــة الفضيــة 

الســياق:  هــذا  فــي  وتقــول  الماضــي  العــام 
مفصليــة  نقطــة  برمــودا  ســباق  شــكل  “لقــد 
بالنســبة لموســمي العــام الماضــي وذلــك بعد 
أن اســتطعت الفوز بالمركز الثاني في ســباق 

اتسم بالندية والتقارب في المستويات.
بعــود  الســباق  هــذا  فــي  لويــس  ويشــارك    
خوضــه لمعســكر تدريبــي فــي جزيــر البليــار 

أن  يأمــل  إنــه  لويــس  ويؤكــد  إســبانيا  فــي 
يحقــق نتائــج أفضل هذا العــام، وذلك بفضل 
قيامه باتخاذ خيارات مختلفة مقارنة بالعام 
الماضــي بمــا يخــص التدريبــات مــن جهتهــا، 
أســلوب تدريبــي مختلــف،  اتبعــت جينتيــل 
ــا في موطنها  حيــث خاضت معســكًرا تدريبيًّ
بأســتراليا، وذلــك قبــل أن تنطلق فــي رحلتها 
إلــى برمــودا وعٌلقــت علــى ســفرها  البعيــدة 
بالقــول: “لقــد كانــت الرحلة من أســتراليا إلى 
الســاحل الشــرقي من أميــركا طويلــة للغاية، 
ولكــن الخطة كانت تقتضي بأن أحط رحالي 
هنــا مبكــًرا وذلك حتــى أتأقلم مــع االختلف 

متحمســة  أنــا  المنطقتيــن  كل  بيــن  الزمنــي 
للغاية لخوض هذا السباق”.

  في األثناء، يشــارك بين كانوتيه في بطولة 
فلوريــدا،  فــي  للترايثلــون  أنثونــي  القديــس 
وذلــك بعد أســبوع من فــوزه ببطولة كامتري 
للترايثلــون األميركيــة فــي بريــدج  ســبريت 
تــاون و3 أســابيع مــن فــوزه ببطولــة أوشــن 
ســايد للرجــل الحديــدي 70.3 بدوره، ســيبدأ 
زميلهم في الفريق أليســتير براونلي موسمه 
ا فــي بطولــة ماربيــل للرجــل الحديدي  رســميًّ
70.3 فــي إســبانيا، وذلــك بعــد فــوزه بالمركز 
الثاني في بطولة العالم للرجل الحديدي في 

ســبتمبر، فيما سيشــارك كل من دانييل رايف 
وديفيــد بليســي في بطولة تيكســاس للرجل 

األخيــرة  اللمســات  بعــد وضعهمــا  الحديــدي 
على استعداداتهما في البطولة.

“البحرين للتحمل” ينافس في إسبانيا وأميركا الشمالية

تحت رعاية رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل ســمو الشــيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة ينظــم النــادي فــي الثانيــة و35 دقيقــة مــن بعــد ظهر اليــوم “الجمعة” الســباق 
الســادس والعشــرين والختامي لموســم الســباقات 2018/2019 والذي ســيقام على كأس ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة وكــؤوس أنجال ســموه ســمو الشــيخ حمد بــن عبدهللا بن 
عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ محمد 
بــن عبــدهللا بن عيســى آل خليفة، بجانــب كأس مجموعة زيد بن ذيب الكبــرا للصناعة والتجارة 
وكأس إسطبل الروضة وكأس المالك، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 وسيشــهد الســباق مشــاركة 67 جــواًدا وســط 
توقعــات بمنافســات قويــة بيــن الجيــاد للفــوز 
بالكــؤوس والجوائــز الماليــة فــي ظــل مشــاركة 
مجموعة من الجياد القوية العربية والمستوردة 
والنتــاج المحلــي والتــي ستســعى إلــى تتويــج 
موســمها بالفــوز بآخر كؤوس الموســم، وأبرزها 
أبطــال المضمــار “ شــوغن – مليــار – الجلبــي 

1544 “ الفائزين بكؤوس الملك. 
وينتظر أن يشــهد الســباق منافسات قوية بدءًا 
من الشــوط األول المخصص للجياد المبتدئات 
والجائــزة  متــر   1600 مســافة  محلــي”  “نتــاج 

2000 دينار وبمشاركة 10 جياد.
ويقــام الشــوط الثانــي على كأس ســمو الشــيخ 

حمــد بــن عبــدهللا بــن عيســى ال خليفة لســباق 
متــر   1200 مســافة  محلــي”  “نتــاج  التــوازن 
مســتقيم والجائــزة 2000 دينــار وبمشــاركة 11 

جواًدا.
ويقام الشوط الثالث على كاس اسطبل الروضة 
لجياد الدرجة األولى من خيل البحرين العربية 
األصيلــة “ الواهو “ مســافة 1600 متر والجائزة 
العربيــة  الجيــاد  أبــرز  وبمشــاركة  دينــار   2500
التــي تمتلك ســجلً باالنتصارات في الســباقات 
العربيــة الكبيــرة وســبق لها التنافــس فيما بينها 

في عدة سباقات آخرها في السباق 23.
ويقــام الشــوط الرابــع علــى كأس مجموعة زيد 
بــن ذيب الكبرا للصناعة والتجارة لجياد ســباق 

التوازن “ مستورد “ مسافة 1000 متر مستقيم 
والجائزة 3000 دينار، وبمشاركة 6 جياد.

ويقام الشــوط الخامس على كاس سمو الشيخ 
محمــد بــن عبدهللا بن عيســى ال خليفــة لجياد 
ســباق التــوازن “مســتورد” مســافة 2000 متــر 

والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 9 جياد.
ويقام الشــوط السادس على كأس سمو الشيخ 
عيســى بن عبدهللا بن عيســى ال خليفة لجياد 
الدرجــة األولــى “مســتورد” مســافة 1600 متــر 

والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 11 جواًدا.
ويقــام الشــوط الســابع يقــام علــى كاس المــلك 
لجيــاد الدرجــة األولــى “نتــاج محلــي” مســافة 
2000 متــر والجائــزة 6200 دينار، وبمشــاركة 4 

من أبرز وأبطال النتاج المحلي. وتتجه األنظار 
الثامــن  الشــوط  نحــو  الختامــي  الســباق  فــي 
واألخيــر الــذي ســيقام على كأس ســمو الشــيخ 
بــن عيســى آل خليفــة رئيــس الهيئــة  عبــدهللا 

العليــا لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل 
والمخصــص لجيــاد الدرجــة األولــى “مســتورد” 
مســافة 2400 متر والجائزة 3000 دينار، وذلك 
بمشاركة مجموعة من الجياد األبطال والقوية.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لـــلـــخـــيـــل والـــــخـــــتـــــامـــــي   26 الــــــــــ  ــاق  ــ ــ ــب ــ ــ ــس ــ ــ ال فـــــــي  الـــــــيـــــــوم 

أبطال المضمار يتنافسون على آخر كؤوس الموسم

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى
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رفــع رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط أســمى آيات التهاني إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة وإلى النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناسبة حصول منتخبنا 
الوطني للجوجيتســو على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتســو التي شــهدت مشــاركة أكثر 

من 7 آالف العب والعبة يمثلون أكثر من 50 دولة.

  وأكــد الخيــاط أن دعم ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
آل خليفــة ســاهم بمواصلة تحقيــق اإلنجازات 
في لعبة الجوجيتسو التي تشهد طفرة نوعية 
بفضــل دعم واهتمام ســموهما للعبــة وللتحاد 

بشكل عام.
  كمــا أشــاد الخيــاط بدعــم األمين العــام للجنة 
علــى  النصــف  محمــد  البحرينيــة  األولمبيــة 
ســبيل  فــي  للمنتخــب  ومســاندتهم  دعمهــم 
مواصلــة تحقيق رؤية وتطلعات وشــعار ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “الذهب فقط” 

مملكتنــا  اســم  ورفــع  المشــرفة  النتائــج  عبــر 
الغاليــة عالًيــا فــي المحافل الدوليــة والعالمية، 
مشــيًدا بجهود المستشــار والمدير الفني للعبة 
اللعبيــن  الجوجيتســو رضــا منفــردي وكافــة 
الذين بذلوا جهوًدا كبيرة وحققوا هذا اإلنجاز.
الفنــي  والمديــر  المستشــار  هنــأ  جانبــه،  مــن   
للمنتخب رضا منفردي، ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بهذه المناســبة، مشــيًدا بدعم ســموهما 
المســتمر للعبة الجوجيتســو وحرص ســموهما 
علــى تقديــم كامــل الدعــم للمنتخب فــي كافة 

المشاركات.
  كمــا أشــاد منفــردي بدعــم اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة واألمين العام للجنة محمد النصف، 
منتخبنــا  العبــي  بــأداء  ســعادته  عــن  معرًبــا 
الوطني في البطولة وتحقيق المنتخب أفضل 
المهنــدس  ومتابعــة  بدعــم  مشــيًدا  النتائــج، 
أحمــد الخيــاط وكافــة أعضاء مجلــس اإلدارة، 
ومشــيًرا إلــى أن منتخــب الجوجيتســو يســير 
وفــق الخطة التي وضعهــا الجهاز الفني والتي 
تهــدف إلــى تحقيــق المزيد من اإلنجــازات في 
ــا للمنتخــب كل التوفيــق  العــام الجــاري، متمنيًّ

والنجاح. 
  وجــاءت الميدالية الذهبية األولى عن طريق 
اللعــب ســينا منفــردي بعــد تألقه فــي المباراة 
النهائية بتغلبه على اللعب البريطاني تريفور 
برمنغهــام باإلخضاع للستســلم ليحرز ذهبية 

الحزام األسود وزن تحت 62. 

 وفــي منافســات الحــزام البنــي وزن تحت 69 
تألق العــب منتخبنا الوطنــي محمد ابودريس 
بتغلبــه علــى منافســيه بــأداء مميــز ومســتوى 
عــال من الفنيــات ليصعد إلى المبــاراة النهائية 
أمريكــو  األوغنــدي  اللعــب  علــى  ويتغلــب 
ماتوندا باإلخضاع للستســلم ليضيف ذهبية 

ثانية لمنتخبنا الوطني في البطولة. 
وزن  البنفســجي  الحــزام  منافســات  وفــي   
تحــت 77 أحــرز العــب منتخبنا الوطنــي نجاد 
الثالثــة  والذهبيــة  الــوزن  ذهبيــة  القصيبــي 
المبــاراة  فــي  تغلبــه  بعــد  الوطنــي  لمنتخبنــا 
النهائيــة علــى اللعب البرازيلــي ريناتو ويرلنغ 
منصــات  علــى  البحريــن  مملكــة  اســم  ليضــع 
التتويــج ضمــن أبطــال العالــم وخارطــة كبــار 

أبطال الجوجيتسو. 
 وعلى صعيد الســيدات أحرزت العبة منتخبنا 
الوطنــي صغرى مبارك الميدالية البرونزية في 
منافســات وزن تحــت 70 كيلــو بعــد أداء مميز 

ومباريات متكافئة. 
 وبذلــك، ينهــي منتخبنــا الوطني للجوجيتســو 
أبوظبــي  بطولــة  منافســات  فــي  مشــاركته 
بأربــع  الجوجيتســو  لمحترفــي  العالميــة 
وبرونزيــة  ذهبيــات  )ثــلث  ملونــة  ميداليــات 

واحدة(.

توبلي - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

منتخب الجوجيتسو يكسب 3 ذهبيات وبرونزية

من التتويج
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تقــام اليوم )الجمعة( منافســات 
المصــرف  لــدوري   13 الجولــة 
لكــرة  التجــاري  الخليجــي 
صالــة  علــى  وذلــك  الصــاالت، 

نادي الشباب.

يلعــب قللــي مــع الشــباب عند 4 
عصــًرا، وعنــد 5.45 مســاء يلعب 
ويلعــب  التضامــن،  مــع  المحــرق 
الحد مع البديع عند 7.30 مســاء، 
وعند 9.15 مســاء يلعب المالكية 

مع سترة.
 ويشير ترتيب الدوري إلى اآلتي: 
المحرق فــي الصدارة برصيد 34 
نقطة، الشباب وصيًفا برصيد 28 
نقطــة، الحــد 26، التضامــن 21 ، 
ســترة 13، المالكية 9 ، البديع 7 ، 

وقللي أخيرا بنقطة وحيدة.
نقطــة  إلــى  المحــرق  ويحتــاج 
واحــدة من مبــاراة اليوم؛ لضمان 
الحصــول علــى اللقــب قبل جولة 

من ختام الدوري.

دوري الصاالت 10 فــرق بمهرجــان سيــدات الطائــــرة
ــات ــارك ــش ــم ــن “شــــــووت” لــجــمــيــع ال ــز مـ ــوائـ الــســيــد: جـ

ينطلق اليوم الجمعة المهرجان الثاني للســيدات للكرة 
الطائرة والذي يقام تحت رعاية الشيخ علي بن محمد 
آل خليفــة رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة على 
صالــة االتحــاد بمدينــة عيســى الرياضيــة ابتــداًء مــن 

الساعة التاسعة صباًحا.
 وقــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة 
أن  الســيد  علــي  الســيدات  لجنــة  رئيــس  الطائــرة، 
المهرجــان شــهد مشــاركة إيجابيــة بلغــت 10 فــرق تــم 
ا  توزيعها على مجموعتين، حيث أصدر االتحاد رســميًّ
جدول المســابقة التي ســتقام اليوم وغدا، حيث ضمن 
االتحــاد  فريــق  المحــرق،  مــن  األولــى كل  المجموعــة 
كانــو،  عبدالرحمــن  مدرســة  العــام،  لألمــن  الرياضــي 
الرفاع، البحرين، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من 
البســيتين، األهلي، مدرســة ســان كريســتوفر، النجمة، 

المنامة.
وأوضح السيد أن مباريات المهرجان ستقام على عدة 

ملعــب فــي الصالة الحتضان أكبر عــدد من المباريات 
فــي آن واحــد، موضًحا أن نظام البطولة ينص على أن 
تلعــب كل مجموعــة دوري مــن دور واحــد والحاصــل 
علــى المركــز األول فــي كل مجموعــة يتأهــل للمبــاراة 
النهائيــة، مشــيًرا إلــى أن المباريــات ســتقام مــن ثلثــة 

أشواط ويفوز فيها من يكسب شوطين.
 وذكــر أن المهرجــان ســيدار مــن قبــل عدد مــن الحكام 
والحكمــات المعتمديــن مــن قبــل االتحاد وقــد أتيحت 

إلدارة  تحديــًدا  الحكمــات  مــن  عــدد  ألكبــر  الفرصــة 
المباريات.

المشــاركات  اللعبــات  جميــع  أن  الســيد  وأضــاف 
ســيحصلن على كوبونات مقدمة من شــركة “شــووت” 
كما ستخصص عدد من الميداليات للعبات المتميزات 
بــكل فريــق، فيمــا ســيحصل الفريــق األول علــى كأس 
البطولة، كما أوضح أن االتحاد سيقوم بتوفير وجبات 

خفيفة للمشاركات.

الفــرق تعطــي  مــن  المشــاركة اإليجابيــة  أن  وأوضــح 
الــذي  للســيدات  الثانــي  المهرجــان  بنجــاح  مؤشــرات 
النســائي  النشــاط  تفعيــل  إلــى  االتحــاد  منــه  يهــدف 
واكتشــاف أكبــر عــدد مــن اللعبــات الموهوبــات لرفــد 
المنتخبــات الوطنيــة، خصوًصــا وأن األجهــزة الفنيــة 
مــن أعضــاء اللجنة وهــم المدربــان الوطنيــان إبراهيم 
المباريــات  علــى  الميــل سيشــرفان  الورقــاء وياســين 

واالطلع على مستويات اللعبات.

علي السيدالمهرجان األول للسيدات

حسن علي
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احتفى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة، رئيس 
اللجنــة المنظمــة العليــا للبطولــة التاســعة والثالثيــن لألنديــة الخليجيــة لكــرة الســلة التي 
يســتضيفها نــادي المنامــة خالل الفترة مــن 20 لغاية 27 أبريل الحالــي، بالوفود الخليجية 
المشــاركة في البطولة وســط أجواء حبية خليجية رائعة، وبحضور وزير شــئون الشــباب 
والرياضة أيمن المؤيد واألمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف وإسماعيل 
القرقــاوي رئيــس االتحاديــن العربــي واإلماراتي لكرة الســلة وعبداللطيف الفــردان رئيس 
اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة وأعضــاء اللجنة باإلضافة لرؤســاء وفود األندية المشــاركة 

في البطولة.

 ونقــل ســموه للوفــود والمدعويــن تحيــات 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الموقــر،  الــوزراء  ســلمان آل خليفــة رئيــس 
وســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
نائــب رئيس مجلس الوزراء، ورحب ســموه 
باألشــقاء من أبناء دول مجلس التعاون في 
بلدهــم الثانــي مملكــة البحرين وهــم يحلون 
ضيوًفــا أعزاء على المملكــة في هذا التجمع 
إقامــة  أن  إلــى  مشــيًرا  األخــوي،  الرياضــي 
البطولة على ارض مملكة البحرين تعبير عن 
الثقــة الرفيعــة بالقــدرات البحرينيــة الهائلــة 
الرياضيــة  البطــوالت  تنظيــم  صعيــد  علــى 
ومــا توفره المملكة من بيئــة جاذبة للتنظيم 
وكــوادر مؤهلــة قــادرة علــى القيــام باألعباء 
المترتبة على العملية التنظيمية، إضافة إلى 

المنشئات والمرافق المميزة.
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وأضــاف   
“البحريــن باتــت عاصمة للرياضــة الخليجية 
من خالل اســتضافتها للعديــد من البطوالت 

الخليجيــة فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة 
وإنها أصبحت محط أنظار الجميع من خالل 
التنظيــم المميــز لكافــة الفعاليــات اإلقليميــة 
وصــوالً لتنظيم الفعاليات الدولية والعالمية، 
ا في البطولة  ومــا النجاح الذي يتحقــق حاليًّ
الخليجيــة التاســعة والثالثيــن لكــرة الســلة 
ماهو إال امتداد لكل تلك النجاحات السابقة، 
ونأمــل أن يتواصــل هذا النجــاح حتى اليوم 
أرض  الوفــود  كل  مغــادرة  ولحيــن  األخيــر 

المملكة”.
الخليجيــة  الوفــود  أعربــت  جانبهــم،  ومــن   
عــن تقديرهــا البالــغ لكــرم الضيافــة وحفاوة 
الوفــود الخليجيــة  لقيتهــا  التــي  االســتقبال 
علــى أرض مملكــة البحريــن مؤكدين أن هذا 
الكــرم ليــس غريًبــا علــى المملكة التــي كانت 
ومــا زالــت موطــن الخيــر والعطاء مشــيدين 
تــم اتخاذهــا  التــي  التنظيميــة  باإلجــراءات 
مــن أجل توفير عوامل النجاح لهذا التجميع 

الرياضي الخليجي.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط الوفود الخليجية

سمو الشيخ عيسى بن علي يحتفي بالوفود الخليجية
ــن خــلــيــفــة ــ ــو الـــشـــيـــخ عـــلـــي ب ــمـ ــس الـــــــــوزراء وسـ ــيـ نـــقـــل تـــحـــيـــات ســـمـــو رئـ
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حقق فريق المنامة فوزا مهما وثمينا على حســاب أحد الســعودي بنتيجة )95/102( في 
المبــاراة التــي جمعتهمــا أمس لحســاب الدور ربع النهائي للبطولــة الخليجية 39 لألندية 

لكرة السلة وتقام منافساتها حتى 27 الجاري.

وجــاءت نتائــج األشــواط األربعــة كاآلتــي: 
)األول 24/24، الثانــي أحــد 22/24، الثالــث 
المنامة 23/35، الرابع ألحد 21/24(. وبذلك 
تأهــل المنامة للدور نصــف النهائي ويالقي 
فريــق شــباب أهلــي دبــي اليــوم )الخميس( 
عنــد الســاعة 7 مســاًء، وقبــل ذلك ســيكون 
موعــد  علــى  اإلماراتــي  الشــارقة  فريــق 
بمواجهــة العربــي القطــري عنــد الســاعة 5 
مساًء. وكان أفضل مسجلي المنامة المبي 
بـــ 32 نقطــة وتــاله تيركــو 25 نقطــة، فيمــا 
تقاســم العبــا أحــد وهما موســى عبدالعليم 
الســيب  وريكتــور األفضليــة فــي صفــوف 

بتسجيلهم 26 نقطة لكل منهما.
وتميــز الفريــق بالــروح القتاليــة فــي مباراة 
فــي تركيــز هجومــي والــذي  أمــس، وكان 
تفنن في تسجيل النقاط من داخل وخارج 
القــوس، وظهــر المحترفــان بصــورة عاليــة 
ســاهما فــي تحقيق االنتصــار الثمين. وفي 
المقابــل أحد هو اآلخــر تميز بأداءه الصلب 
والفتــاك وكان نــدًا حتــى الرمــق األخير من 

عمر اللقاء.

الربع األول

بدايــة ســريعة وقويــة وشــبه متكافئــة بين 
الربــع  خــالل  مــن  وأحــد  المنامــة  العبــي 
األول فــي الجوانــب الدفاعيــة والهجومية 
والــذي انتهى في الثانيــة األخيرة بالتعادل 

.)24/24(
أحــد أخــذ المبــادرة بالتســجيل مــن داخــل 
وخارج القوس إال أن العبي المنامة ظهروا 
بشــكل جيــد للغاية فــي الجانــب الهجومي 
تحــت  بالتصويــب  المبــي  البولنــدي  عبــر 
الحلــق بصورة مســتمرة وتولى أحمد عزيز 

والتــي  الثالثيــة  الرميــات  نــوروز  وحســن 
كانــت مهمــة وحاســمة وخصوصــًا أن أحــد 
كان هجومه فتاك عبر الثالثيات المباغتة.

حصونــه  اختــراق  المنامــة  ســلة  عــاب 
النقــاط  وإحــراز  بســهولة  الدفاعيــة 
والحصــول على أخطــاء لالعبيــه أيضًا كما 
حدث ألحمد عزيز الذي تحصل على ثالثة 

أخطاء متتالية.

الربع الثاني

لــم يتغيــر الوضــع كثيــرا عــن ســابقه، مــن 
حيث تكافؤ المســتوى في األداء والنتيجة 
المبــي  البولنــدي  علــى  المنامــة  باعتمــاد 
وأضــاع  تــارة  أجــاد  الــذي  الحلــق  تحــت 
فــي تــارة أخــرى مــع ثالثيــة وحيــدة كانت 
لميثــم جميــل، وبعدهــا هبــط رتــم الفريــق 
وأضــاع الكثيــر فــي الجانــب الهجومــي مع 
ارتكابــه ألخطــاء متتالية فضــالً عن ضعف 
التغطية واالرتداد الدفاعي والذي اســتغله 
أحــد بالتصويبــات الثالثيــة بصــورة كبيــرة 
نجــح   .)36/44( لصالحــه  الفــارق  ليوســع 
بعدهــا المنامة بثالثية ميثــم جميل ونقاط 
البولنــدي، ومحمد أمير من العودة ومعادلة 
النتيجــة قبل انتهاء الربــع بدقيقة )44/44( 

وينتهي بعدها بتقدم أحد )46/48(.

الربع الثالث

العبــي  جانــب  مــن  للغايــة  قويــة  بدايــة 
المنامــة الذيــن تعملقــوا بأدائهــم الدفاعــي 
والــذي  المركــز،  الهجومــي  وأيضــا  الجــاد 
األســبقية  أخــذ  فــي  األفضليــة  أعطاهــم 
بالتقــدم بالنتيجــة مع إحداث فــارق، وذلك 
عبــر الثالثيــات التــي لعبــت دورا كبيرا، في 

ذلــك مــن ِقبــل تيركو فــي أكثر من مناســبة 
وبجانبــه حســن نوروز أيضا، فيما اســتولى 
البولنــدي المبــي علــى منطقة تحــت الحلق 
أحمــد  ومعــه  النقــاط  مــن  الكثيــر  وســجل 
وحافــظ   ،)61/71( أميــر  ومحمــد  نجــف 
المنامــة علــى فــارق النقاط فيمــا عول أحد 
عول على التصويبات الثالثيات التي نجح 
في بعضها وأخفق في مثلها لينهي المنامة 

الربع لصالحه )71/81(.

الربع األخير

مــن خــالل ثوانــي الدقيقــة األولــى ارتكــب 
األخطــاء  مــن  سلســلة  المنامــة  العبــو 
الشــخصية والتي تجــاوزت الحــد القانوني 
والتــي مكنــت أحــد مــن العــودة بتســجيل 
النقــاط فيمــا نقطتان هي حصيلــة البولندي 
المبي )77/83( ثم )80/83(، ليتدخل سلمان 

لمعالجــة  مســتقطع  وقــت  بطلــب  رمضــان 
الوضع مع تبقي 7 دقائق ونصف تقريبًا.

الفريقــان واصــال اإلثــارة والنديــة بأرضيــة 
تســجيل  فــي  المنامــة  وينجــح  الميــدان 
النقــاط عبــر تيركــو ونــوزو وثالثيــة المبي 
)86/91( مــع تبقــي 4 دقائق أخيرة. تحســن 
دفــاع المنامــة نوعــًا ما وفي المقابل ســجل 
النقــاط فــي الجانــب الهجومــي عبــر المبي 

وتيركــو ويوســع الفــارق لصالحــه )86/96( 
إال أن أحــد وعبر ثالثيتيــن متتاليتين دون 
 .)92/98( للتقليــص  عــاد  دفاعيــة  تغطيــة 
اســتمر الســجال بيــن الفريقــان ولكــن مــن 
دون أن تكــون هنــاك نقــاط كثيــرة في ظل 
األخطــاء  وكثــرة  التركيــز  وقلــة  الضغــط 
لصالحــه  والمبــاراة  الربــع  المنامــة  لينهــي 

.)95/102(

بالروح القتالية... المنامة يهزم أحد السعودية
ــيــجــيــة ــخــل ــائـــي ال ــي نـــصـــف نـــهـ ــ ــوم ف ــ ــي ــ ــه شـــبـــاب أهـــلـــي دبـــــي ال ــ ــواج ــ ي

وقفة كبيرة لجماهير نادي المنامة من القاء المنامة وأحد السعودي



ودع الممثــل الثانــي لمملكــة البحريــن فريــق األهلــي منافســات البطولــة الخليجيــة لألنديــة؛ إثــر 
خســارته أمام الشــمال القطري بنتيجة )67/78( في المباراة التي جمعتهما أمس لحســاب الدور 
ربع النهائي. وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: األول للشمال 7/23، الثاني لألهلي 16/19، 

الثالث لألهلي 18/24، الرابع للشمال 17/21.

ولــم يقــدم العبــو األهلــي األداء المنتظــر منهــم 
فــي مجمــل اللقــاء، خصوًصــا الربــع األول الذي 
والنتيجــة،  بــاألداء  كبيــرة  بصــورة  فيــه  تأخــر 
فتــرات  فــي  العــودة  مــن  تمكنــه  رغــم  وعلــى 
متقطعة من المباراة إال أنه لم ُيحســن التصرف 

حينها ليخرج خاسًرا.
وكان أفضــل مســجلي األهلــي وين بـــ 34 نقطة 
محمــد  كان  فيمــا  نقطــة،   15 مارســيل  وتــاه 
حارت أبرز مســجلي الشــمال بـــ 21 نقطة وتاه 

منصور عطيف 18 نقطة.

الربع األول

بدايــة ســيئة لاعبــي األهلي من خــال الدقائق 
الخمــس األولــى، والتــي ســجل فيهــا نقطتيــن 
فقــط عبر مارســيل؛ بســبب االســتعجال وكثرة 
المبالــغ  والتصويــب  الهجوميــة  األخطــاء 
بالثاثيــات فضًا عن ضعــف التغطية الدفاعية 
الــذي  الشــمال  لاعبــي  الدفاعــي  الجانــب  فــي 
وســجلوا  األهلــي  منطقــة  فــي  وجالــوا  صالــوا 

العديد من النقاط.
فــي المقابــل ضرب العبو الشــمال بقــوة الدفاع 
ســلة األهلــي عبر االرتــداد الســريع واللعب بكل 
أريحيــة تحت الحلق إضافــة للتصويب الناجح 
للثاثيات. مدرب األهلي حســين قاهري تدخل 

بطلب وقت مستقطع والنتيجة )2/11( للشمال، 
إال أن األمور لم تصحح وظل األهلي على حاله 
رغــم نجــاح ويــن فــي التســجيل ينتهــي الربــع 

لصالح الشمال )7/23(. 

الربع الثاني

بداية أكثر من قوية لاعبي األهلي على صعيد 
الدفــاع فــي الحــد مــن خطــورة العبــي الشــمال 
وأيًضــا فــي الهجــوم، ونجــح من تحقيــق عودة 
قويــة مــن خــال العبيــه وأبرزهــم علــي عقيــل 
باختراقــه حصون الخصم وتســجيل النقطتين 
وتصويبه لثاثة أخرى، وبجانبه وين الذي تألق 
تحــت الحلق وأيًضــا بتصويب الثاثية؛ ليقلص 

الفارق بعد 5 دقائق إلى 6 نقاط )22/28(. 
فــي  المتبقيــة وعجــز األهلــي  الدقائــق  ســارت 
بعضهــا مــن التســجيل خصوًصــا مــن مارســيل 
غيــر الموفــق بتاًتــا إضافة إلى أن دفــاع األهلي 
عاد كما كان في الربع األول من ضعف التغطية 
ليوســع الشــمال الفــارق إلــى 13 نقطــة والــذي 

انتهى عليه الربع )26/39(. 

الربع الثالث

الدقيقتيــن  فــي  التســجيل  عــن  األهلــي  صــام 
فــي  التركيــز  قلــة  بســبب  األولــى؛  والنصــف 
الجانب الهجومي والذي اســتغله العبو الشمال 

بالتســجيل عبر الثاثيــات والنقطتين )26/44(، 
ليتمكــن األهلــي تدريجًيــا عبــر ويــن بأربع نقاط 
مــن  العربــي وثاثيــة هشــام ســرحان  وحســن 
تقليــص الفــارق إلــى 11 نقطــة )35/46(، إال أن 
الشــمال وســع الفــارق مجــدًدا ليتدخــل بعدهــا 

مدرب الفريق قاهري بطلب وقت مستقطع بعد 
مرور 6 دقائق. 

لألهلــي  مــا  نوًعــا  الهجومــي  الجانــب  تحســن 
ثاثيتــّي وين اختراقات حســن العربي المميزة 
ليتقلــص الفــارق إلى 5 نقــاط )47/52( مع تبقي 

دقيقتين على نهاية الربع.
دخــل الفريقــان في دوامة األخطاء الشــخصية 
واالســتعجال ومضى الوقت دون إحراز النقاط 
ســوى ثاثيــة لويــن وثاثيــة أخــرى لمحتــرف 

الشمال لينتهي الربع )50/57(.

الربع الرابع

ازدادت اإلثــارة مــع بداية الربع األخير وصحوة 
تســجيل  فــي  نجــح  الــذي  مارســيل  ِقبــل  مــن 
نقــاط   5 إلــى  الفــارق  وصــل  ومعهــا  النقــاط 
)55/60(، ويدخــل الفريقان فــي إضاعة الكرات 
لاســتعجال واألخطــاء؛ ليتدخل مدرب األهلي 
قاهــري بطلــب وقــت مســتقطع لتصحيح وضع 
5 دقائــق والنتيجــة حينهــا  مــرور  بعــد  فريقــه 

)57/65( للشمال.
التمريــر  أخطــاء  دوامــة  فــي  األهلــي  دخــل 
والتصويــب رغم اجتهادات ومحاوالت العبيه، 
الشــمال الســتنزاف  عمــد العبــي  المقابــل  فــي 
إحــراز  مــع  الكــرة  المتــاك  القانونيــة  الثوانــي 
النقــاط عبر الثاثيــات وتحت الحلق ليحافظوا 
علــى فــارق النقــاط العشــرة؛ ليتدخــل مجــدًدا 
مــدرب األهلي بطلــب وقت مســتقطع مع تبقي 

دقيقتين ونصف.
لم يحسن األهلي التصرف مع الدقائق المتبقية 
التــي  الثاثيــات  عبــر  التصويــب  إصــرار  مــع 
لــم ينجحــوا فيهــا، فيمــا العبــي الشــمال لعبــوا 
بأريحيــة تامة مع تســجيل النقــاط حتى انتهاء 

الربع والمباراة لصالحهم )67/78(.

األهلي يودع من بوابة الشمال القطري
ــارة ــسـ ــخـ ــذه مــــن الـ ــقـ ــنـ ــرة لــــم تـ ــ ــأخ ــ ــت ــ ــة وصــــحــــوة م ــعـ ــواضـ ــتـ بــــدايــــة مـ
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علي مجيد

قطع فريق الشارقة اإلماراتي “حامل اللقب” أول تذكرة لعبور الدور ربع النهائي إثر تغلبه على 
نظيره السيب العماني بنتيجة )81/97( في المباراة التي أقيمت ظهر أمس.

وجــاءت نتائــج األشــواط األربعــة علــى النحــو 
اآلتــي: األول 21/21، الثانــي للشــارقة 21/25، 

الثالث للسيب 24/25، الرابع للشارقة 14/27.
وكان أبرز مســجلي الشــارقة تايلور بـ 46 نقطة 
وتــاه هاريــس 24 نقطة، فيمــا كان لويز أفضل 
مســجلي الســيب بـــ 28 نقطــة وتــاه ميلــي 20 

نقطة.
وقــدم الفريقــان مبــاراة جميلــة خصوًصــا مــن 
جانــب الســيب العمانــي الــذي خالــف التوقعات 
وظهــر بصــورة قويــة للغايــة حتى الربــع الثالث 
مقارنة بإمكانات العبي الشارقة العالية، ليكون 

الربع األخير هو الفيصل والذي نجح فيه العبو 
الفريق اإلماراتي ف بســط ســيطرتهم الدفاعية 
والهجوميــة وإنهاء اللقــاء منذ الدقائق الخمس 
األولــى والــذي عجــز فيها الســيب عن تســجيل 

أية نقطة.
وفــي اللقــاء الثانــي، وكمــا كان متوقًعــا، حقــق 
فريــق شــباب أهلي دبــي اإلماراتي فــوًزا جديًرا 
علــى نظيــره العربــي القطــري بنتيجــة )73/81( 
فــي المبــاراة الثانيــة ليــوم أمــس من الــدور ربع 

النهائي.
كاآلتــي:  األربعــة  األشــواط  نتائــج  وجــاءت 

األول لشــباب أهلي دبــي 16/23، الثاني للعربي 
دبــي  أهلــي  لشــباب  والرابــع  الثالــث   ،15/21

.19/22 ،17/21
وكان أبرز مســجلي شــباب أهلي دبي ميرفي بـ 
21 نقطــة تــاه قصــي عمــر 19 نقطــة، فيما كان 
ســليمان عبــدي أفضــل مســجلي العربــي بـــ 21 

نقطة تاه كيفن 17 نقطة.
وتعتبــر هــذه المبــاراة من أفضــل المباريات في 
مــن  الفريقــان  لمــا قدمــاه  البطولــة حتــى اآلن 
مســتوى عــاٍل وســرعة فــي األداء علــى مــدار 
األشــواط األربعــة، األمــر الــذي أضفــى اإلثــارة 
والنديــة وتقلــب النتيجــة بينهما والتي حســمها 
الربــع  آخــر دقائــق  فــي  األهلــي  العبــي شــباب 

األخير؛ ليكسر عناد العربي القطري.

“حامل اللقب” أول المتأهلين من بوابة السيب العماني 
ــع األخـــيـــر ــربـ ــالـ ــري بـ ــطـ ــقـ ــي الـ ــربـ ــعـ ــر عـــنـــاد الـ ــس ــك ــي ي ــ شـــبـــاب أهـــلـــي دبـ

سبورت

لقاء شباب أهلي دبي مع العربي القطريلقاء الشارقة اإلماراتي والسيب العماني

عدسة البالد

مباريات الدور نصف النهائي اليوم 

17:00الشارقة اإلماراتي - الشمال القطري

19:00شباب أهلي دبي اإلماراتي - المنامة البحريني  

من لقاء األهلي والشمال القطري

دعم جماهير أهالوي كبير
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الرفاع يضمن لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز
ــب الـــــــمـــــــلـــــــحـــــــق أمـــــــــــــــــــام ســــــتــــــرة ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــــحـــــــــالـــــــــة يـ

ضمــن الرفــاع لقــب دوري ناصــر بــن حمد الممتــاز لكرة القــدم، بعــد أن فاز على 
المالكيــة بهدفيــن دون مقابــل، فــي المبــاراة التــي أقيمــت بينهمــا، أمــس، علــى 

االستاد الوطني، في افتتاح الجولة 18 واألخيرة من المسابقة.

غيــر  وحــدة  مبــاراة  للرفــاع  وتبقــت 
مؤثــرة علــى تتويجــه، حينمــا يواجــه 
المحرق يوم 4 مايو المقبل، في مباراة 
للمســابقة،   11 الجولــة  مــن  مؤجلــة 
أنــه  علمــا  تتويجــه رســميا،  وستشــهد 

يملك حاليا 37 نقطة.
وتقــدم الرفــاع أمــس أوال بهــدف مبكر 
المبــاراة  عمــر  مــن   )14( الدقيقــة  فــي 
ســجله الالعب عبدهللا مبــارك، قبل أن 
ينهي الشوط األول بهدف في الدقيقة 
)1+45(، بعــد كــرة مرتــدة ســجل منهــا 

بنجاح كميل األسود الهدف الثاني.
محمــود،  وليــد  الحكــم  المبــاراة  وأدار 

وعاونــه صــالح جناحــي وعلــي ســعد، 
والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

وفي مباراة أقيمت على اســتاد مدينة 
خليفــة، فاز الحد علــى النجمة بنتيجة 

.)3-1(
وعيســى  العامــر  ســعد  للحــد  وســجل 

غالب وعلي خليل، وللنجمة ممادو.
عبدالعزيــز  الحكــم  المبــاراة  وأدار 
شــريدة، وعاونه عبدهللا صالح وأحمد 

سيف، والحكم الرابع عيسى عبدهللا.
وفي مباراة أقيمت على اســتاد الشيخ 
تعــادل  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  علــي 
المحرق مع الحالة ســلبيا دون أهداف، 

وبذلــك ســيلعب الحالة مبــاراة الملحق 
أمام سترة.

وأدار المبــاراة الحكــم محمــد بونفــور، 

وعاونــه ســيد فيصــل علــوي  وســلمان 
طالسي، والحكم الرابع عبدهللا قاسم.
وتســتكمل اليــوم )الجمعــة( منافســات 

الجولــة 18 بإقامــة مباراتين عند 6.45 
مســاء، إذ يلعــب الرفــاع الشــرقي )22 
علــى  نقطــة(   19( الشــباب  مــع  نقطــة( 

االســتاد الوطنــي، والبديــع )15 نقطــة( 
اســتاد  علــى  نقطــة(   31( المنامــة  مــع 

مدينة خليفة الرياضية.

فرحة الرفاع بتويجه رسميا لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز من لقاء الرفاع والمالكية

أحمد مهدي

 عقــدت اللجنــة المنظمــة لبطولــة “ناصــر 12” اجتماعهــا األول فــي مقــر بيــت الكــرة البحرينيــة، 
وتــرأس االجتمــاع رئيــس البطولــة علــي الماجــد بحضــور أعضــاء اللجنــة المنظمــة، وتم خالل 
االجتمــاع التطــرق لعدد من المحاور المتعلقة باألمور التنظيمية واإلدارية التي تســبق انطالق 
النســخة الثانية عشــرة المحددة بعد أســبوع من الزمن وتحديًدا يوم الخميس الموافق للثاني 

من مايو.

 ورحب الماجد بأعضاء اللجنة المنظمة 
وأكــد اعتــزاز اللجنــة المنظمــة 

ســمو  قبــل  مــن  بالتكليــف 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

للجنــة  ــا  متمنيًّ خليفــة، 
عناصــر  تضــم  التــي 
علــى  القــادرة  الخبــرة 
إبــراز البطولــة بالشــكل 
النجــاح  المعتــاد 

وتمنــى  كمــا  والتوفيــق، 
للجميع التوفيق والســداد، 

ونقــل لهــم تحيــات وتقديــر 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

المنظمــة  اللجنــة  ورئيــس  خليفــة 
توفيق الصالحي.

جــدول  مــن  التأكــد  االجتمــاع  خــالل  وتــم   
عمليــة  علــى  والتأكيــد  البطولــة  مباريــات 
التواصــل مــع الفــرق من أجــل إنهاء إجــراءات 
يــوم  وهــو  المحــدد  الموعــد  فــي  التســجيل 
الســبت الموافــق للســابع والعشــرين مــن أبريل 
الجــاري، وذلــك العتمــاد أســماء الفــرق بشــكل 
رسمي وإصدار البطاقات، والتأكيد كذلك على 
التســجيل اإللكتروني دون الورقي وذلك للعام 

الثاني على التوالي.
 وقّررت اللجنة المنظمة في االجتماع التواصل 
مــع وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة مــن أجل 
تعييــن ممثل ونقطة وصل للــوزارة مع اللجنة، 
فــي  التجهيــزات  كافــة  توافــر  لضمــان  وذلــك 
المنشــأة التــي ســتحتضن البطولة وهو اســتاد 
مدينــة خليفــة الرياضية، إضافــة إلى التواصل 
مــع اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة للتعــاون فــي 
تواجــد أفــراد الطــب الرياضــي لتفــادي حــاالت 
علــى  عــالوة  المنافســات،  أثنــاء  اإلصابــات 
التنســيق مــع المعنيين بالمستشــفى العســكري 

لتواجد سيارة إسعاف أثناء المنافسات.
إلــى  االجتمــاع  خــالل  التطــرق  تــم  كمــا   
ممثلــي  بوجــود  التلفزيونــي  النقــل  موضــوع 
القنــاة الرياضيــة، وتــم التأكيــد على نقــل كافة 
يتــم  وأن  مباشــرة،  الهــواء  علــى  المباريــات 
للمباريــات  تحليليــة  الســتوديوهات  الترتيــب 
والمبــاراة  النهائــي  نصــف  الــدور  مــن  اعتبــاًرا 

الختامية.

ترحيب بنتائج القرعة والجميع 
يصفها بالمتوازنة

 رحبت الفرق المشــاركة ببطولة ناصر بن حمد 

بنتائــج   )12 )ناصــر   12 الرمضانيــة 
القرعة التي أجريت مراســمها 
يوم االثنين الماضي، التي 
تــم علــى إثرهــا تقســيم 
عشــر  الســتة  الفــرق 
إلى أربــع مجموعات 
الفــرق  تقســيم  بعــد 
مســتويات،  إلــى 
وأبــدى ممثلــو الفرق 
ارتياحهــم عما أفرزته 
القرعة واتفــاق الجميع 
المجموعــات  أن  علــى 
جــاءت متوازنــة دون وجود 

مجموعة مفضلة على أخرى.
فــرق  أوقعــت  قــد  القرعــة  وكانــت   
فيكتوريــوس، صقور البحرين، األســاطير 
وضمــت  األولــى،  المجموعــة  فــي  ودلمــون، 
المجموعــة الثانيــة فريق بتلكــو جنرز يونايتد، 
الفخــار، تايلوس واألحالم، والمجموعة الثالثة 
نومــاس وويننــغ،  الزعيــم،  إيفــر،  فــور  ضمــت 
والمجموعــة الرابعــة ضمــت النوايــف، الصقــر 

األبيض، جرناس والفرسان.
 وعلــى إثــر قرعة وجــدول البطولة فــإن الفرق 
أكــدت العمــل علــى االســتعداد الجــدي خــالل 
األيــام القادمــة مــن خــالل التدريبــات اليومية 
بحســب  المحترفيــن  بالالعبيــن  واالســتعانة 
بالشــكل  الظهــور  أجــل  مــن  البطولــة  أنظمــة 
اإلعــالن  بعــد  وذلــك  البطولــة،  فــي  المثالــي 
الرســمي عــن موعــد انطــالق المنافســات فــي 
الثانــي مــن مايو وحتــى الثاني والعشــرين من 

ذات الشهر.
 وبحسب جدول البطولة فأن مباريات الجولة 
األولــى مــن الــدور التمهيدي ســتقام قبل شــهر 
رمضان المبــارك، فيما البقية المباريات اعتباًرا 
مــن الجولــة الثانيــة وحتــى المبــاراة النهائيــة 

ستقام خالل أيام الشهر الفضيل.

سعد: قرعة متوازنة

 أكــد مدرب فريق صقور البحرين محمد ســعد 
أن قرعــة منافســات الــدورة جــاءت متوازنــة 
ومنصفــة لــكل الفــرق الـــ 16 المشــاركة، وأشــار 
إلــى أن فريــق صقــور البحريــن يشــارك للمــرة 
الــدورة، مبيًنــا أن  فــي  التوالــي  الرابعــة علــى 
الفريــق تمكــن مــن تحقيــق نتائج جيــدة خالل 
الفائتــة  النســخة  باســتثناء  مشــاركتين  أول 
فــي العــام الماضــي التــي خــرج منهــا الفريــق 

مــن الــدور األول، وبيــن ســعد أن المفاجــآت لن 
تكــون مســتبعدة فــي الــدورة، خصوًصــا بعــدم 
أن قــّدم فريــق الصقــر األبيــض نفســه كحصان 
أســود خــالل منافســات العــام الماضــي )ناصــر 
11(، وبالتالــي فســح المجال أمــام جميع الفرق 
بأن تكون منافسة شريطة االستعداد والتعامل 

الجيد مع مباريات البطولة.

مال اهلل: تساوي الحظوظ

 وصــف مديــر فريــق األســاطير رائــد مــال هللا 
مجموعــة فريقــه بمتســاوية الحظــوظ، وقــال 
“جــاءت  القرعــة  ســحب  بعــد  هللا  مــال  رائــد 
القرعــة جيدة، وأعتقد إن مجموعتنا ســتدخل 
فيهــا الفــرق بحظــوظ متســاوية نظــًرا لتقــارب 

المستويات”.
 وبّيــن رائــد مال هللا أنه بغض النظر عن وجود 
ال  الــذي  المجموعــة  فــي  فيكتوريــوس  فريــق 
يعلــى عليــه لمــا يملكه مــن خبرة وكفــاءة، فإن 
جميــع األمــور ســتكون علــى مــا يــرام، خاصــة 
وأن فريقــه ُيظهــر جديــة كبيــرة فــي الحصص 
ــا  متمنيًّ الــدورة،  قبــل  اإلعداديــة  التدريبيــة 

التوفيق للجميع.

 األعسم: قرعة عادلة

 قــال مديــر فريــق الفرســان حليــم األعســم إن 
مراســم ســحب قرعــة دورة )ناصــر 12( جاءت 
جميلة ومبســطة ووصف حليم األعسم القرعة 

بـ”العادلة”.
وأضــاف األعســم “المجموعــة الثانيــة ســتكون 
قويــة خاصــة مــع وجــود فريقــي بتلكــو جنــرز 

الفــرق  مــن  يعتبــران  إذ  والفخــار،  يونايتــد 
المرشــحة والقويــة، وأعتقــد إن تالقيهمــا فــي 
الــدور التمهيــدي ســيكون فــي صالــح البطولــة 

إلظهار مباراة ندية وتنافسية بدرجة كبيرة”.
الفرســان  فريــق  جاهزيــة  األعســم  وأكــد 
للمشــاركة، مشــيًرا إلــى أن فريقه ليــس بغريب 
على المنافســات، إذ يملك خبرة فيها وســبق له 

المشاركة في نسخ سابقة أيًضا.

عبداهلل: نتمنى تكرار الظهور المميز

أحمــد  األبيــض  الصقــر  فريــق  إداري  وصــف   
بالقرعــة   ”12 “ناصــر  بطولــة  قرعــة  عبــدهللا 
تعتبــر  الحظــوظ  أن  إلــى  مشــيًرا  المتوازنــة 
متســاوية بيــن جميــع الفــرق، مشــيًرا إلــى أنــه 
يســعى لظهــور مشــابه كمــا حــدث في النســخة 
إلــى  ووصــل  الفريــق  تألــق  أن  بعــد  الماضيــة 
مراحــل متقدمــة وتحديــدًا إلــى الــدور نصــف 
النهائــي، مبيًنــا أن مــا ظهــر عليــه الفريــق فــي 
النســخة الفائتــة سيشــكل حافــز للجميــع مــن 
النســخة  فــي  والعبيــن  وإداري  فنــي  جهــاز 
الحاليــة، وأوضــح أن الفريــق يتطلــع لتحقيــق 
خطــوة أبعــد مــن خطــوة العــام الماضــي ولكنه 
أكــد أن ذلــك يحتاج عمل مضاعــف كون جميع 
الفرق تتطلع إلى ذات الهدف، وتمنى أن يكون 
فريقه الحصان األســود في البطولة كما ُوصف 

في النسخة الماضية.

 فرحان “نوماس”: القرعة متوازنة

الوطنــي  المــدرب  أكــد مــدرب فريــق نومــاس 
مــن   12 النســخة  قرعــة  أن  فرحــان  خميــس 

بطولــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
الرمضانيــة لكرة القدم جاءت متوازنة، مضيًفا 
أن فــرق المجموعــة متســاوية الحظــوظ قبــل 
بدء انطالق المباريات، مشيًرا إلى أن الفوز في 
المباراة األولى سيمنح الفريق الدفعة المعنوية 
المنافســات  فــي  مشــواره  إلكمــال  الكبيــرة 

بالصورة المطلوبة.
 وقــال فرحــان: “إن قرعــة هــذه النســخة مــن 
البطولــة لــم تشــهد أي مجموعــة حديديــة، بــل 
هنــاك تــوازن في جميــع المجموعات وبالنســبة 
لمجموعتنــا، فحظوظنــا متســاوية مــع الجميــع 
جيــد  مؤشــر  وهــذا  المنافســات.  بدايــة  قبــل 
خصوًصــا مــع تقــارب المســتويات بيــن الفــرق 
المطلــوب  الفنــي  المســتوى  نقــدم  أن  ونتطلــع 
خصوًصــا فــي مباراتنــا االفتتاحية أمــام فريق 
ويننغ، حيث نطمح في تحقيق الفوز، واجتياز 
عقبــة الدور األول وبلوغ الدور الثاني من أجل 
المنافســة والوصــول ألبعد نقطــة”، موضًحا أن 
اســتعدادات الفريق لهذه المشاركة جيدة، وأن 
الفريــق يمتلــك عناصــر مميــزة ســيعول عليهــا 
لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة، منوًهــا أن الفريــق 
نجــح فــي إثبــات نفســه كفريــق لديــه القــدرة 
علــى المنافســة، ونجــح فــي النســخ الماضيــة 
فــي الوصــول أبعد من الــدور األول وبلوغ دور 
الثمانيــة، ويســعى في أن يظهــر بصورة أفضل 

في هذه النسخة من البطولة.

جمعه “الفخار”: الحظوظ متساوية 

 قــال مديــر فريــق الفخــار عبدالرحمــن جمعــه 
“إن الحظوظ متســاوية بين جميع فرق بطولة 

ناصــر 12، فالفــرق تطمح فــي الوصول للنهائي 
والمنافســة علــى اللقــب وفريق والفخــار يعتبر 
من أقوى فرق هذه البطولة ونجح في الوصول 
اللقــب  وإحــراز  النهائــي  إلــى  مــرة  مــن  ألكثــر 
وأعتقــد أن مجموعتنــا تضــم فريقيــن قوييــن 
همــا الفخــار وبتلكــو جنــرز يونايتــد وفريقيــن 
غامضيــن نوعــا ما ولكــن هذا األمــر ال يمنع في 
أن نكون مستعدين بالشكل المطلوب، وخوض 
المرحلــة  الجتيــاز  الفــوز،  بشــعار  المباريــات 
المراحــل  منافســات  فــي  والدخــول  األولــى 
النهائيــة فــي هــذه النســخة. فالفــرق ســتكون 
مســتعدة وستسعى للمنافســة بشكل قوي منذ 
انطــالق مباريــات الــدور األول، مــن أجــل جمع 
النقــاط واحتــالل المركزيــن األول والثانــي في 
كل مجموعــة لعبــور هــذا الــدور والدخــول فــي 
منافســات الدور الثاني”، مؤكًدا أن استعدادات 
الفريق جيدة لهذه المشــاركة مع وجود أســماء 
وعناصر ســيعتمد عليها الجهــاز الفني في هذه 

البطولة.

المكتب االعالمي

“تنظيمية ناصر 12” تطمئن على األمور كافة 
من سحب قرعة ناصر 12 جانب من اجتماع اللجنة المنظمة

النجــاح مواصلــة  علــى  والتأكيــد  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بتكليــف  اعتــزاز 

خميس فرحانأحمد عبداللهعبدالرحمن جمعة

محمد سعدرائد مال اللهحليم األعسم

مباريات البطولة 
منقولة على 

البحرين الرياضية 
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التأكيد على 
توفير الخدمات 

الطبية أثناء 
المنافسات

الفرق تبدي 
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االستعداد الجدي

اعتماد التسجيل 
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إعداد: طارق البحار

من الطبيعي أن يشــعر األشــخاص بالعطش على فترات مختلفة من اليوم، ولكن في بعض الحاالت يســتمر الشــعور بالعطش حتى مع شــرب كثير من الماء، ويرجع 
هذا لعدة أسباب.

1. تناول الكثير من األمالح

يقــوم الملح بســحب الماء مــن الخاليا، 
ويجبــر الجســم علــى االحتفــاظ بقــدر 
معــدل  يقــل  ولهــذا  المــاء،  مــن  كبيــر 
التبــول عند تناول أطعمة تحتوي على 
أمالح كثيرة. وحينها تبدأ الخاليا التي 
تحتــاج إلــى الماء في إرســال إشــارات 
بهــذه الرغبــة الشــديدة وطلــب المزيــد 
مــن الماء، ممــا يؤدي للشــعور بالعطش 
الشــديد. وتعــد المخلــالت والصلصــات 
مــن أكثــر األطعمــة التــي تحتــوي علــى 
أمــالح وتؤدي لزيادة الرغبة في شــرب 

الماء.

2. ممارسة الرياضة أو القيام 
بمجهود كبير

والمجهــود،  الحركــة  معــدل  زاد  كلمــا 
أكبــر،  بصــورة  بالعطــش  شــعرت  كلمــا 
علــى  يحرصــون  الذيــن  فاألشــخاص 
أكثــر  هــم  بانتظــام  الرياضــة  ممارســة 
حاجــة إلــى شــرب المــاء. وينطبــق هذا 
حركــة  تتطلــب  التــي  األعمــال  علــى 
وبــذل مجهود كبير في أماكن مفتوحة 
ومعرضة للشــمس. وتفسير هذا هو أن 
المجهود الكبير يؤدي لخروج الماء من 

الجسم عن طريق العرق.

3. التعرض ألشعة الشمس 
لفترة طويلة

القويــة  الشــمس  أشــعة  تســاهم  أيضــًا 
فــي تعــرق الجســم وفقدانه للمــاء، مما 
يــؤدي للشــعور بالعطــش. ويــزداد هــذا 
في موســم الصيف، حيث تكون أشــعة 
الشــمس قوية ولفترات أطــول. ولذلك 
ينصــح باصطحاب الماء خــارج المنزل 
لتعويض ما يفقده الجســم من ســوائل 

بقدر المستطاع.

4. اإلصابة بمرض السكري

كثــرة  فــي  الســكري  مــرض  يتســبب 

الحاجــة إلى التبول، وهــذا يعني زيادة 
حاجــة الجســم إلــى المــاء وتعويض ما 
يفقــده من ســوائل. حيث يعــد العطش 
المســتمر وكثــرة التبول وعــدم وضوح 
الرؤية من أبرز أعراض مرض السكري. 
يجــب  األعــراض،  هــذه  ظهــور  وعنــد 
اإلســراع في زيــارة الطبيــب للتأكد من 

عدم اإلصابة بالسكري.

5. اإلصابة بجفاف الفم

فــي حالــة جفــاف الفــم، يــزداد الشــعور 
بالعطــش، وغالبــًا ما يحــدث جفاف الفم 
بسبب عدم انتاج الغدد اللعابية في الفم 
ما يكفي من اللعاب، باإلضافة إلى بعض 
األســباب األخــرى التــي تؤثر علــى الغدد 
الشــعور،  هــذا  مــن  اللعابيــة. وللتخلــص 

تلجأ إلى شرب الماء بشكل مستمر.

6. اإلصابة بفقر 
الدم

يعتمــد الجســم علــى خاليــا 
الــدم الســليمة حتــى يتدفق 

أنحائــه،  مختلــف  فــي  الــدم 
تحــدث  تلفهــا  حالــة  وفــي 

اإلصابــة بفقر الدم. وعند اإلصابة 
للشــعور  يــؤدي  فــال  بســيط،  دم  بفقــر 
تفاقمــت  إذا  أمــا  المســتمر،  بالعطــش 

الحالة، فقد يزداد شعورك بالعطش.

7. تناول بعض أنواع األدوية

فــي  األدويــة  أنــواع  بعــض  تتســبب 
األدويــة  مثــل  الفــم،  بجفــاف  الشــعور 
المدرة للبول التي تجعل الجســم يفقد 
كثيــر من الماء والســوائل. وعند تناول 

هــذه األدويــة بشــكل 
مســتمر، فإن الشــعور 
بالعطــش يصبــح أمــر 

دائم.

8. عدم شرب 
كميات كافية من 

الماء

يحتاج الجسم إلى شرب ما ال يقل عن 
8 أكــواب ماء يوميًا، وعندما ال يحصل 
علــى مــا يكفيه من الماء، فســوف يعبر 
عــن هــذا مــن خــالل الشــعور المســتمر 
ينصــح  عامــة،  وكقاعــدة  بالعطــش. 
بشــرب كــوب مــن المــاء كل ســاعة إلى 
المنبــه  اســتخدام  ويمكــن  ســاعتين، 

للتذكير بشرب الماء.

تنــاول بعــض أنــواع األدويــة واإلصابــة بمــرض الســكري

أسباب غير متوقعة للعطش المستمر

فائدة جديدة للشوكوالته الداكنة

ربما تفرقع أصابعك اآلن أثناء قراءتك هذا المقال، أو أنك تفضل فرقعتها أثناء اللحظات الشاقة التي تسبق مقابلة عمل، وربما 
تكون من هؤالء الذين ال يفرقعون أصابعهم البتة، لكننا واثقين من أنك تعرف على األقل شخص يدمن هذه العادة.

فرقعــة )طقطقــة( األصابــع عــن طريــق ســحب 
عــادة  هــي  صــوت  إلصــدار  بقــوة  المفاصــل 
عالمنــا،  مــن  بقعــة  كل  فــي  بكثــرة  منتشــرة 
ويصنفهــا البعــض على أنها إدمان مــن الناحية 
الســلوكية. بينمــا تشــير العديــد من الدراســات 
الضــرر  تحمــل  ال  “حميــدة”  عــادة  كونهــا  إلــى 
الكبيــر. المفاصل في أجســامنا تصدر أصوات 

Crepi�  كثيــرة منها الطقطقة )اســمها العلمي
tus(، كما يحدث أثناء فرقعة أصابع اليد أو 

فقــرات الرقبة، ومنها الصرير والحفيف 
االحتــكاك  يســببها  أخــرى  وأصــوات 

المتولد بين غضاريف العظام.
لكــن الصــوت المميــز لطقطقــة 

بســبب  يحــدث  ال  األصابــع 
عــن  ينتــج  بــل  االحتــكاك، 

هــروب فقاقيع غــاز ثاني 
أكســيد الكربــون كانــت 

تمأل تجاويف الغضاريف التي تبطن المفاصل. 
وهنا فيديو مصور باألشعة السينية يوضح ما 

يحدث أثناء فرقعة برجمة )مفصل( اإلصبع.
تــتــعــرض مــفــاصــل أجــســامــنــا خــــالل الــحــيــاة 
ــد مــخــتــلــفــة بــشــكــل  ــوى شــ ــ ــى قـ ــ الـــيـــومـــيـــة إلـ

الضغط  ويتسبب  اعتيادي، 
المنخفض في تجاويف 

داخل  الغاز  إلى تشكيل جيوب من  المفاصل 
الطبيعية  التشحيم  )مـــادة  الزليلي  الــســائــل 
ــدوره على  ــ ــذي يــحــتــوي ب ــ فــي الــمــفــاصــل( وال
وثــانــي  )اآلزوت(  والــنــيــتــروجــيــن  األكــســجــيــن 
الصادر  الصوت  يكون  وقــد  الكربون.  أكسيد 
عـــن فــقــاقــيــع الـــغـــاز مــقــلــقــا، خــاصــة إذا كــان 
حدوثها قليال، لكنها نادرًا ما تدل على حدوث 
التي  ــدراســات  ال مئات  فهناك  حقيقي،  ضــرر 
 1947 حاولت فهم آلية عملها بدأت منذ عام 
يتسبب  الصوت  بأن  يقين  على  أغلبها  وكــان 
لكن  الغضاريف.  بين  الغاز  فقاعة  بتشكيل 
في عام 2015 أثبتت دراسة أن العكس هو 
الصحيح وأن خروج الغاز هو ما يحدث 
الالزم إلعادة تشكل  الصوت. والوقت 
الفرقعة  الــغــاز مــجــددا هــو مــا يجعل 
المفصل  لــنــفــس  الــتــالــيــة  ــفــوريــة  ال

مستحيلة.

الصوت يتســبب بتشــكيل فقاعة الغاز بيــن الغضاريف

خطر تفرقع أصابعك

أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية األمريكية ألطباء القلب أن األشخاص الذين 
يتناولون زيت الزيتون مرة واحدة في األسبوع أظهروا ميالً أقل لتخثر الدم.

أن  األمريكيــة  الجمعيــة  أطبــاء  وأوضــح 
زيــت الزيتــون وفــق هذه الدراســة يســاعد 
علــى تقليــل خطــر اإلصابــة بالجلطــات، مع 
المســاعدة علــى تدفــق الــدم بشــكل أفضل 
تنــاول  أن  كمــا  الدمويــة،  األوعيــة  خــالل 
زيــت الزيتون يمنع الترســبات على جدران 
األوعيــة الدمويــة، وبالتالــي يقلل من خطر 

واألزمــات  الدماغيــة  بالســكتات  اإلصابــة 
القلبية. وتنصح الدراســة أيضًا األشخاص، 
بتنــاول زيــت  الســمنة  الذيــن يعانــون مــن 
الزيتون، والذين يرتفع لديهم خطر اإلصابة 
الدماغيــة،  والســكتات  القلبيــة  بالنوبــات 
فضالً عن أمراض القلب واألوعية الدموية 

خصوصا.

قــال الدكتــور هيلمــار جودزيــول إن رائحــة الفــم الكريهــة رغــم العنايــة 
الجيدة باألسنان تدق ناقوس الخطر، حيث إنها تنذر باإلصابة بأمراض 

خطيرة كأمراض الرئة والكبد والكلى.

واألذن  األنـــــف  طــبــيــب  وأوضــــــح 
سبب  أن  ــي  ــانـ ــمـ األلـ والـــحـــنـــجـــرة 
ــفــم الــكــريــهــة يــرجــع في  رائــحــة ال

ــغــالــب إلـــى الــتــهــابــات  ال
ــتــهــابــات  الــلــثــة واالل

فــــــــــــــي نـــــــطـــــــاق 
ــعــوم  ــل ــب ــفـــم وال الـ
والــــــلــــــوزتــــــيــــــن 
والــــــــجــــــــيــــــــوب 

األنفية.
رائحة  كانت  وإذا 

فيشير  القيح،  رائــحــة  تشبه  الفم 
ذلــك إلــى اإلصــابــة بــأمــراض الرئة، 
رائحة  القريبة من  الفم  رائحة  أما 
ــادر( أو  ــشـ ــنـ ــاز الـ ــ األمـــونـــيـــا )غـ
ــة  ــاإلصــاب ــذر ب ــن ــول فــت ــبـ الـ
والكبد.  الكلى  بــأمــراض 
ــذا يــنــبــغــي اســتــشــارة  ــ ل
الطبيب لتحديد السبب 
وراء  الكامن  الحقيقي 
كريهة  رائــحــة  انــبــعــاث 

من الفم.

أفــادت مجلــة “وومان” النمســاوية بأن بعض األغذية تتســبب في ظهور البثور، 
خصوصًا على الذقن والوجنات وحول الفم.

بشــؤون  المعنيــة  المجلــة،  وأوضحــت   
المــرأة، أن هذه األغذية تشــمل األطعمة 
المرتفــع،  الجاليســيمي  المؤشــر  ذات 
مثــل الوجبــات الســريعة )فاســت فــود(، 
واألطعمة المحتوية على نسبة عالية من 
دقيــق القمــح والشــوكوالتة والحلويات، 
ارتفــاع  فــي  هــذه األطعمــة  تتســبب  إذ 
مســتوى الســكر بالــدم بعــد تناولهــا. كمــا 

أن تنــاول منتجــات األلبــان بكثــرة يمهد 
الطريــق لظهور البثور. من ناحية أخرى، 
أشــارت “وومــان” إلــى أن بعــض األغذية 
تساعد على تحسين مظهر البشرة، مثل 
األســماك، التــي تمتاز بانخفاض المؤشــر 
الزنــك  علــى  واحتوائهــا  الجاليســيمي، 
والســيلينيوم، مــا يســاعد فــي محاربــة 

االلتهابات والشوائب.

زيت الزيتون يمنع تجلط الدم

رائحة الفم الكريهة تدق ناقوس الخطر

الوجبات السريعة تتسبب في ظهور البثور
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مع حلول موسم الربيع والصيف يحرص الكثيرون على التعرض ألشعة 
الشــمس للتمتــع بفوائدهــا المتمثلــة فــي إنتــاج فيتاميــن D المهم لصحة 
العظام، غير أن أشعة الشمس ال تخلو من المخاطر المتمثلة في الحروق 

الشمسية واإلصابة بسرطان الجلد، في حال عدم توفر حماية جيدة.
وأوضــح البروفيســور إيكهــارد برايتبــارت أن التعــرض ألشــعة الشــمس 
يعد مفيدا للنفس والجســد على حد ســواء، حيث إنه يســاعد على إفراز 
هرمونــات الســعادة ومــن ثم تحســين المزاج والشــعور بالراحة النفســية 
من ناحية، كما أنه يســاعد الجســم على إنتاج فيتامين D3 المهم لصحة 

العظام من ناحية أخرى.
سرطان الجلد

وأضــاف طبيــب األمــراض الجلديــة األلمانــي أن أشــعة الشــمس تنطــوي 
على بعض المخاطر الصحية، فإلى جانب خطر الحروق الشمســية ترفع 
األشــعة فــوق البنفســجية خطــر اإلصابــة بســرطان الجلــد، علمــا بأنه مع 

تكرار اإلصابة بالحروق الشمسية يرتفع خطر اإلصابة بسرطان الجلد.
ولتحقيق المعادلة الصعبة ينصح البروفيسور توماس ديرشكا بالتعرض 
ألشــعة الشــمس علــى نحــو معتــدل، أي بمعــدل مرتيــن إلــى ثــالث مرات 
أسبوعيا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة 
تجنب شمس الظهيرة في الفترة من الساعة 11.00 إلى الساعة 15.00، 

نظرا ألن أشعة الشمس تكون في ذروة كثافتها خالل هذه الفترة.
حماية الجسم

وفــي حــال التعــرض ألشــعة الشــمس خالل هــذه المــدة، فينبغــي حماية 
الجســم مــن األشــعة فــوق البنفســجية، وذلــك بارتــداء قبعــة ذات حافة 
عريضــة لحمايــة العينيــن واألذنيــن والوجــه ومؤخــرة العنق، كمــا ينبغي 

ارتداء مالبس ذات أكمام طويلة لحماية الذراعين.
ومــن المهــم أيضــا ارتداء نظارة شمســية توفر حماية بنســبة %100 من 
األشــعة فوق البنفســجية، مع مراعاة حماية أجزاء الجســم غير المغطاة 
بواســطة كريم واق من أشــعة الشــمس ذي ُمعامل حماية “SPF” ال يقل 

عن 30.

يســاعد علــى إفــراز هرمونات الســعادة وتحســين المزاج

أهمية التعرض ألشعة الشمس

وجدت نتائج دراســة طبية حديثة أجراها باحثون في معهد التكنولوجيا 
التطبيقية بكويمبرا البرتغالية أن تناول كميات قليلة من الشوكوال الداكنة 

يوميًا، يخفض من ضغط الدم في فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز الشهر.

الشــوكوالته  فــإن  الباحثــون  وبحســب 
بمركــب  بغناهــا  تتمتــع  الداكنــة 
ومــن  لألكســدة،  المضــاد  “الفالفونــول” 
مزايا هذا المركب اإليجابية أنه يخفض 
مــن مقاومــة األنســولين وينظــم الــوزن، 

كما أنه يسرع من التئام الجروح أيضًا.
منــح  فقــد  النتائــج  هــذه  إلــى  للتوصــل 

مشــاركون شــباب فــي الدراســة كميــات 
مــن مادة الشــوكوالته الداكنة على مدار 
شــهر كامــل، وطلــب منهــم أال يتناولــوا 
أغذية أخــرى تحتوي على “الفالفونول” 

في سبيل التوصل لنتائج دقيقة.
وأظهــرت النتائــج تحســنًا فــي معــدالت 

ضغط الدم المرتفع.
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تتعثر الظروف فيكون المزاج متراجًعا.

تناقش أوضاًعا بانفعال وتحتار بين واجباتك.

تكون بداية هذا اليوم إيجابية ألن سماءك 
صافية.

التعب النفسي يؤثر على مجرى األمور.

 من الضروري االبتعاد عن األجواء المشحونة.

تواجه بعض العرقلة أو سوء تفاهم أو اخطاء.

وّظف طاقاتك في االتجاه الصحيح وتحالف.

كن دبلوماسًيا جًدا وال توّجه مالحظة او انتقاًدا.

التركيز ضروري لتمرير المرحلة التي تشهد 
الطموحات.

أنت الوحيد من عليه اتخاذ القرارات المناسبة.

الخيارات التي تجدها ضرورية لتالفي المشاكل 
اخترها.

تجّنب تناول الطعام في أوقات متأخرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الفاشيون اإلسبان 
يقصفون بلدة 

غيرنايكا بقنابل 
تزن 200 كجم 

ويبيدونها، 
قاد القصف الجنرال 

دافيال بمساعدة سالح الجو 
النازي األلماني.

بدأ الفنان أحمد مكي 
في تصوير أولى مشاهد 

فيلمه الجديد والذي 
يحمل اسما مبدئيا 

تحت عنوان “عقد يعقد” 
في أحد االستديوهات 

الخاصة، وذلك بعد عدة 
تأجيالت.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ماذا سيحدث بعد تحول أبطال مارفل إلى تراب على يد ثانوس؟

“أفنجرز.. نهاية اللعبة” في فوكس سينكو

اجــواء احتفاليــة كبيــرة قدمتهــا فوكــس ســينكو البحريــن في مجمع الســيتي ســنتر في 
حفــل العــرض الخاص للفيلم الكبير “أفنجرز..نهاية اللعبة” والذي يتواكب مع التجهيزات 
العالمية له حول العالم، وهو من ديزني توزيع إيطاليا فيلمز وبحضور كبير جدا لعشــاق 
مارفــل فــي البحريــن مــن صحافييــن ومدعوين، حيث أعــدت تجهيزات كبيــرة للفيلم، إذ 
أعلنت عن اســتقبالها لعشــاق الفيلم على مدار 24 ســاعة، لتقدم لهم سلسلة من العروض 
المتواصلة، وفتحت صاالتها االيماكس الرائعة مبكرًا، وايضا مع إمكانية الحجز المسبق 
للفيلم، ليتسنى لعشاقه ضمان مقاعدهم في العروض األولى للفيلم الذي يتولى إخراجه 

انتوني وجو روسو.

ويكتــب فيلــم “المنتقمــون: نهايــة اللعبــة” 
)أفنجرز: إند جيم( ســطر النهاية في قصة 
وهــم  األصلييــن  الســتة  أفنجــرز  أبطــال 
الرجــل الحديدي وكابتن أمريــكا واألرملة 
الســوداء وهــوك آي )عيــن الصقــر( وهالــك 
وثــور. ويبدأ فيلم “نهاية اللعبة” من حيث 
انتهــى فيلــم العــام الماضــي “المنتقمــون: 
إنفينيتــي  )أفنجــرز:  الالنهائيــة”  الحــرب 
وور( الــذي جعــل المشــاهدين فــي حيــرة 
أبطــال  مــن  الكثيريــن  وكأن  بــدا  بعدمــا 
مارفــل تحولــوا إلى تراب على يد الشــرير 
ثانــوس الــذي لعــب دوره جــوش بروليــن. 
وفــي فيلم “نهاية اللعبــة” يخطط األبطال 
الناجــون لقتــل ثانــوس ومحاولــة القضاء 
الرغــم  ألحقــه. وعلــى  الــذي  الضــرر  علــى 
مــن أن فيلــم “نهايــة اللعبــة” يختتــم قصة 
شــخصيات  مــن  العديــد  فــإن  المنتقميــن 
مارفــل الخارقــة ستســتمر وســتظهر فــي 
أفالم جديدة. فشخصية الرجل العنكبوت 
أو ســبايدر مان على ســبيل المثال ستعود 
للشاشــة الكبيرة في يوليو من خالل فيلم 
“ســبايدرمان: بعيــدا عــن الوطن” )ســبايدر 
مــان: فــار فــروم هوم(.كمــا يجــري العمــل 

“النمــر  فيلــم  مــن  ثــان  جــزء  علــى  حاليــا 
األسود” )بالك بانثر(.

شــركة  رئيــس  فايجــي  كيفــن  وقــال 
هنــاك  “ســتكون  مارفــل  اســتوديوهات 
بدايــات جديــدة. وســتكون هنــاك قصــص 
جديــدة ووســائل جديــدة لالســتمرار لكن 
التركيــز ينصــب فــي الوقــت الحالــي على 

نهاية اللعبة”. 
“المنتقمون”  أفــالم  وسلسلة   ،2012 منذ 
الصاالت  فــي  ضجيجًا  تحدث  )أفــنــجــرز( 
تميزت  حيث  منها،  جــزء  كل  إطاللة  مع 
السلسلة بجمعها لعدد كبير من شخصيات 
مان  ايــرون  من  بــدءًا  الخارقين،  األبطال 
ورفيقة  بهالك  ومــــرورًا  أمــريــكــا  وكــابــتــن 
ثــانــوس، ولــيــس انــتــهــاء بــســديــم وهــانــك 
من  األخير  الجزء  بيم وغيرهما، وها هو 
السلسلة والحامل لعنوان “افنجرز: نهاية 
 21 ومجموعها  السابقة  األفــالم  اللعبة”، 
مارفل  اســتــوديــوهــات  إنــتــاج  مــن  فيلما، 
ديزني  والـــت  تملك  الــتــي 

فيها وهي  حصة 
أكـــــــبـــــــر 

سلسلة أفالم في تاريخ السينما من حيث 
اإليرادات إذ حققت أكثر من 18.6 مليار 

دوالر منذ عام 2007.
على المستوى العالمي، بدت الصورة أكثر 
اتساعًا، ال سيما بعد توجيه 
ــتــجــة  ــمــن “مـــــارفـــــيـــــل” ال
ــعــمــل، وعـــبـــر مــواقــع  ــل ل
االجتماعي  التواصل 
ــــة  ــال رســ

خــاصــة لــعــشــاق الــفــيــلــم، تــنــاشــدهــم فيها 
بعدم “حرق” أحداث الفيلم، داعية إياهم 
للفيلم  خاص  هاشتاغ  في  المشاركة  إلى 
المواقع  بعض  لتذهب  تويتر،  موقع  على 
السينمائية في تقاريرها إلى مسافة أبعد 
مــن ذلــك، مــن خــالل اجـــراء استطالعات 
رأي خاصة بالفيلم، كما فعل موقع “سينما 
الفيلم  ومعجبي  الــقــراء  دعــا  الــذي  بلند” 
الشخصيات  أسماء  أو  باسم  التوقع  إلى 
لتأتي  الفيلم،  نهاية  فــي  ستموت  الــتــي 
 81% توقع  بعد  لالنتباه،  ملفتة  النتائج 
الموت مصير  الموقع، أن يكون  من قراء 
“كابتن أمريكا”، في حين توقع 72% 
“ثانوس”  بخروج  الفيلم  ينتهي  أن 
%57 موت  المشهد، فيما توقع  من 
ــيــكــون نصيب  ل ــون”،  ــسـ ــولـ كـ “فـــيـــل 
ــرون مـــان( نحو  ــ “تــونــي ســـتـــارك” )ايـ
على  انسحبت  ذاتها  والنسبة   ،55%
المفاجأة  لتكون  “ســديــم”،  شخصية 
دانفز  كــارول  %1.94 موت  توقع  في 
التي تجسدها الممثلة بيري الرسون، في 

نهاية الفيلم.
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 1942
انفجار بمنجم فحم في “هونكيكو منشوريا” يودي بحياة 549.

1945
وقوع “معركة بوتسن”، وهي آخر هجوم ناجح للدبابات األلمانية.

 1946
مقتل 47 شخصا في كارثة قطار نابرفيل.

1954
بدأ “مؤتمر جنيف” سعًيا إلى إعادة السالم في الهند الصينية وكوريا.

  1962
انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة
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تعرّضت الفنانة ســوزان نجم الدين لوعكــٍة صحية خالل تصوير 
مشــاهدها في مسلســل “ابن اصــول” المقــرر عرضه خالل 
رمضــان المقبــل. حيــث نِقَلــت إلــى المستشــفى الجوي 
بمنطقة التجمع الخامس لتلقي العالج الســريع والخضوع 
لفحوصات طبية دقيقة. فيما نصحها االطباء بالراحة التامة 

لحين ظهور نتيجة جميع الفحوصات. وكان يفترض أن تنتهي 
من تصوير مشــاهدها في العمل قبل بداية شــهر رمضان وسط 

جدول تصوير مكّثف لهذا المسلسل الذي كتبه احمد محمود أبو زيد.

نشــرت الفنانة وفــاء عامر مقطــع فيديو عبر حســابها على 
“إنســتغرام” خــالل تواجدها فــي منزلها. حيــث تظهر مع 
نجلهــا عمــر محمد فــوزي الــذي أوقعها بمقلــب مصور 
فتالحقه بالضرب دون علمها بوجود شخص آخر يصورهما

وتعرضــت “عامر” النتقاداٍت حادة فــي تعليقات الجمهور 
بعــد وقٍت قصيــر من نشــر الفيديو بســبب ارتــداء نجلها 

َر على دفعٍة  لقميــٍص مختلف في الفيديو الذي ُيفترض أنه ُصّوِ
واحدة.

وقع عدد مــن الفنانين ضحايا لبرنامــج المقالب الذي يقدمه 
الفنــان رامز جالل الذي انتهى من تصويره مؤخراً في جزيرة 
بالي بإندونســيا قبل بداية الشــهر الجــاري وعاد مع فريق 

العمل إلى مصر.
وعلى عكس الســنوات الســابقة نجح جالل هذا العام في 

الحفــاظ على ســرية البرنامج حتــى انتهاء التصويــر تقريبًا، 
فيمــا برز من بين ضحاياه عدد من الفنانات منهن حال شــيحة 

وشيرين رضا وشيماء سيف.

ضحايا رامز جاللفيديو مفبرك لوفاءوعكة سوزان

طارق البحار

نشــرت الفنانــة زينــب غــازي مقطعــًا 
مصورًا على حسابها الشخصي على 
مشــاركتها  فيــه  توضــح  انســتغرام 
لشــهر  الســعودية  مسلســالت  فــي 
رمضان 2019 اســتعدادًا لعرضه في 
الســباق الرمضانــي لهــذا العــام عبــر 
قناة السعودية sbc الجديدة بإدارة 

االعالمي داوود الشريان.
ويشــاركها الفيديو الكاتــب الكندري 
حيث بدأ يتحدث عن اسم المسلسل 
أنــا  2” وقــال:” طبعــا  “حالتنــا حالــة 

كاتــب الحلقــة واصريت تكــون فيها 
زينب غازي، اسمها شنو؟ لترد زينب 
بالقــول: “حلقة المليون مفترس في 

رمضان رح افترسكم”.
فيــه  تشــارك  الــذي  العمــل  ويعتبــر 
زينــب غــازي هــو عبــارة عــن حلقات 
منفصلة، وكل حلقة قصة ومضمون 
مــن  مجموعــة  ويضــم  مختلــف، 
خالــد  منهــم:  الســعوديين  الفنانيــن 
الفراج، مروة محمد، مريم الغامدي، 

بندر المسيلي وغيرهم.

“حالتنا حالة 2” في رمضان



البحرين تشارك في “أيام الشارقة الثقافية”

فاجأت النجمة بيونسيه معجبيها بإصدار ألبومًا جديداً من الفيلم الوثائقي  «
الذي طرحته حول مسيرتها، وعنوانه Homecoming، ُخصص لعرضها 

األسطوري في “مهرجان كوتشيال فالي للموسيقى والفنون” عام 2018. وكانت 
بيونسيه حينها الفنانة السوداء األولى التي تشارك في الحدث الفني الضخم، 

وتصدرت عناوين الصحف والشاشات العالمية. ويضم األلبوم 40 أغنية، بينها 
“سينغل اليديز” و”كرايزي إن لوف”.

نظم معهد الشارقة للتراث فعالياته السنوية في ايام الشارقة الثقافية في نسخته ال17 
فــي قلــب الشــارقة تحت شــعار “حرفة وحرفة” بمشــاركة واســعة بمــن العديد مــن البلدان 
والشــخصيات االعاميــة باختــاف جنســياتها، حيــث القــت الفعاليــات حضــور الفتــا مــن 
جمهــور وعشــاق التــراث اذ تزامــن ذاك مــع العديد مــن الفعاليات واألنشــطة التراثية التي 

استمرت في مختلف مناطق ومدن اإلمارة على مدار19 يوما.

عرضت مملكة البحرين خالل مشــاركتها في فعاليات أيام الشــارقة التراثية بنســختها الرابعة 
عشــرة، والقت إقباالً كبيرًا من زوار المهرجان، وســاهمت في تقديم صورة وافية عن طبيعة 
الحــرف التراثيــة والصناعــات التقليديــة البحرينيــة، التــي تعــد مــن أبــرز المكونــات الثقافيــة 

المميزة للهوية البحرينية، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 18 حتى 23 إبريل الجاري.
وفــي نســختها ال17 تميــزت مملكــة البحريــن تشــكيلة واســعة ومتنوعــة من حرفهــا التراثية 
وبحضورهــا الالفــت مــن نوعــه عبر العديد من االنشــطة التي تعكس التــراث البحريني والتي 
تســاهم في تقديم صورة وافية عن طبيعة الحرف التراثية والصناعات التقليدية البحرينية 
منها عروضا لحرف الســفافة النقدية والصناديق الخشــبية ضمن برنامج الحرف التراثية مما 
يعطي فكرة للجمهور امتواجد عن طبيعة الحرف التراثية والصناعات التقليدية البحرينية.

ومن بين الحرف البحرينية في لمهرجان، كان تســليط الضوء حرفة صناعة الســالل وصناعة 
القــوارب والســفن التي طورها الحرفيون البحرينيــون وصناعة الفخار التي تعتبر واحدة من 
الصناعــات التــي اشــتهرت بهــا البحريــن، والعديد مــن الحرف الشــعبية التقليدية ومــن جانبه 
عبر لوفد البحريني عن ســعادته وشــكره للقائمين على أيام الشــارقة التراثية، لحسن التنظيم 
وعلــى اقامتهــم مثــل هذه الفعاليــات التي تعتبر تعريــف لالجيال الجديدة بالتــراث والماضي 

الجميل ومنعه من االندثار.
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التميــز ال ينحصــر بظــروف وال أزمنــة وال أمكنــة، اإلبــداع يولــد مع الشــخص وينمو 
معــه وإن اإليمــان بقــدرة الفــرد واإليمــان بالنفس هــو أول طريق للنجاح، فكرســت 
األســتاذة عقيلــة حياتهــا للعلــم وحفــرت اســمها بالجــد والتحــدي والكفــاح كونهــا 

ُمدرسة لغة عربية ومتخصصة في مجال صعوبات التعلم.

 كونِك استشارية صعوبات تعلم 
حدثينا بدايًة عن خبراتِك السابقة 

في هذا المجال؟ 

منذ نعومة أناملي وأنا أطمح أن أكون معلمة 
ســبحانه  فاللــه  المتعلــم،  بمســتوى  ترتقــي 
وتعالــى وهب عبده العقل والطاقة، يســتطيع 
أن يوظفهمــا فيما يخدم البشــرية، بل فطرتنا 
إنســانيتنا  نمــارس  أن  علينــا  تحتــم  الســوية 
اتجــاه مــن هم بحاجة ماســة إلينــا، وال يوجد 
أفضــل مــن أن تنيــر درب هــؤالء بالعلــم، فــإن 
قيمــة المعلــم فــي مهنتــه، وأن مــدى نجاحــه 
يقــاس أثــره فــي تالميــذه. كثيــًرا ما بــادر في 
ذهنــي فئــة هــي بحاجة أكثــر من ســواها إلى 
هــذا العلــم، فئة قــد حباها هللا قــدرات ذهنية 
تختلف عن باقي أقرانها، مختلفة في التفكير 
وليــس نقصــان منهــا، بــل هــي تــرى مــا حولها 
بنظــرة تختلــف عــن المحيطيــن بها، تكتســب 
تتناســب  بطريقــة  األمــور  وتعالــج  المعرفــة 
وفــق قدراتهــا. هــذه الفئــة كان لهــا الــدور في 
أن تدفعنــي إلى األمــام ألدخل عالم صعوبات 
التعلــم، منهــا تقدمــت ألخــوض دراســة هــذا 
المجــال، والتي انعكســت أثرها علــى الجانب 

الشخصي والمهني.

 كيف تبدعين في تحويل مناهج 
المدرسة إلى برامج ذات مهارات 

إبداعية عليا؟ 

هــؤالء،  بوجــود  إبداعــي  اكتســبت  لقــد   
مداخــل  ألهمتنــي  التــي  هــي  فاحتياجاتهــم 
كثيرة لتعليمهم، فاحتياجاتهم فرضت نفسها 
إعــداد  يتــم  لذلــك  التعليمــي،  الموقــف  علــى 
الموقــف بمــا يتناســب مع قــدرات وميول كل 
فــرد منهــم، كي يتمكنــون من التعلم، وكســب 
المعرفة بشكل فعال، خاصة إذا ما استخدمنا 
تتناســب  تدريــس  وطــرق  اســتراتيجيات 
وطبيعــة المشــكلة مــن جانــب، والخصائــص 
المعرفيــة لهــؤالء مــن جانــب آخــر، ومــن هنــا 

تنوعــت المواقــف التعليمية وأثــرت معرفتي 
لخدمتهم. 

 ماذا تقصدين ببرامج تنمية 
المهارات بالتعلم النشط؟ 

 البرنامج هو عبارة عن مجموعة من األنشطة 
قائمــة  البعــض  لبعضهــا  مكملــة  التدريبيــة، 
علــى اســتخدام اســتراتيجية معينــة أو عــدة 
اســتراتيجيات بهــدف تنمية مهــارات محددة 
لــدى المتعلــم، حيــث يتخــذ البرنامــج الشــكل 
األهــداف  مــن  مجموعــة  ليتضمــن  الهرمــي، 
التعليميــة، نابعــة مــن هــدف عام واحــد، فمن 
خــالل هذه األهــداف تتفرع أهداف ســلوكية 
لهــا صلة باألهــداف التعليميــة، ومنها بالهدف 
العــام، حيث يتم تدريــب المتعلم عن طريقها 
علــى اكتســاب مهارة مــا. وفي التعلم النشــط 
يكــون المتعلــم هو محــور العمليــة التعليمية، 
فعــال،  بشــكل  الــدروس  فــي  يشــارك  حيــث 
فهو يشــارك في التخطيط والشــرح والتفكير 
خــالل  مــن  والتقييــم  واالكتشــاف  والبحــث 
اســتراتيجيات معينــة، فالتعلــم النشــط قائــم 
علــى الفهــم وليس الحفظ كما هو في التعليم 

التقليدي.

 ما الصعوبات التي واجهتِك في 
التعامل مع ذوي صعوبات التعلم؟ 

 صعوبات التعلم مرتبطة بالعمليات المعرفية 
فــي المرتبــة األولــى في الجانــب النمائي لدى 
حيــث  والذاكــرة،  واإلدراك  كاالنتبــاه  الفــرد 
أنها تعتبر متطلبات ســابقة أساســية لحدوث 
التعلــم، وأن القصــور الحادث في أي من هذه 
العمليــات يؤدي إلى صعوبــات تعلم أكاديمية 
والكتابــة  القــراءة  فــي  كصعوبــات  تظهــر 
والتحدث وإجراء العمليات الحســابية، لذلك 
نواجــه بعــض األحيــان بعــض العراقيــل التــي 
تعيــق تحــرك اختصاصيــي صعوبــات التعلــم 
بالجانــب  الصعوبــة  الرتبــاط  الميــدان،  فــي 
النمائــي وباألخــص بمــا يتعلــق بالذاكــرة، إال 

إن فكــرة مســاعدة هــؤالء تذلــل كل صعوبــة 
أعمالنــا  وتكلــل  ونتخطاهــا،  بــل  نواجههــا، 
العالميــن.  رب  مــن  توفيــق  وهــذا  بالنجــاح، 
العمــل  وفــي نظــري الصبــر واإلخــالص فــي 
همــا مفتاحــان ألي صعوبة، ألننــا نصل أحياًنا 
كل  نســتنفذ  عندمــا  الطريــق  مفتــرق  إلــى 
التــي  واألســاليب  واالســتراتيجيات  الطــرق 
من شــأنها تســهم في تنمية مهــارات المتعلم، 
فإما االستســالم أو المحاولــة، وطبًعا النجاح 
حليف من يكرر محاوالته، فالله ال يضيع أجر 

عمل عامل.

 في رأيك هل هم بحاجة إلى 
فصول خاصة بهم بعيًدا عن 

أقرانهم؟

 بالطبــع ال، هــم بأمــس الحاجــة إلــى التفاعــل 
وإال  أقرانهــم،  مــع  وباألخــص  االجتماعــي، 
الســلوك  صعوبــات  لهــم  بذلــك  ســنخلق 
االجتماعي واالنفعالي، والتي بدورها ســتعزز 
واألكاديميــة،  النمائيــة  الصعوبــات  لديهــم 
انخفــاض  فــي  الصعوبــات  هــذه  وتتمثــل 
اللفظــي،  وغيــر  اللفظــي  التواصــل  مهــارات 
وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة في اكتســاب 
تتناســب  ال  ســلوكيات  وإصــدار  األصدقــاء، 
مــع الموقــف االجتماعــي، إلــى جانــب ظهــور 
بعض االضطرابات االنفعالية كفرط النشــاط، 
والتشــتت، والســلوك العدوانــي، واالندفاعية 
والتهــور، والتقلــب فــي المــزاج، كمــا يلجأ إلى 

االعتمــاد علــى اآلخرين في طلب المســاعدة، 
ألنهــم يفتقــرون إلــى مفهــوم إيجابــي للــذات، 

واإلحساس بالعجز.

 كيف ترين دور الوالدين لمن 
لديهم أبناء من ذوي صعوبات 

التعلم؟ 

عمليــة  فــي  ومهــم  كبيــر  دور  للوالديــن   
االكتشــاف المبكــر عــن حالــة صعوبــات تعلــم 
في أفراد األســرة والتشــخيص والعالج، فهما 
مطلعان على أدق التفاصيل المتعلقة بأبنائهم 
علــى جميع المســتويات الشــخصي والصحي 
واألكاديمــي والســلوكي واالجتماعــي، فنحن 
كاختصاصيي صعوبات التعلم نلجأ إليهم في 

المقام األول لمعرفة األســباب والعوامل التي 
أدت لوجــود حالــة صعوبــات تعلــم لديهم في 
األســرة. فمهــم جــًدا أن تكــون األســرة واعية 
ومتفهمــة للظروف التي يمــر فيها أبنائهم من 
ذوي صعوبات التعلم، وضرورة معرفة كيفية 
التعامــل معهــم، إلــى جانب ضــرورة التواصل 
القــوة  نقــاط  لمعرفــة  االختصــاص  ذوي  مــع 
ونقــاط الضعــف لديهــم، من أجــل وضع خطة 
تربوية تتناســب وقدراتهم وميولهم، وإعداد 
برامــج تعليميــة خاصــة بهــم بهــدف تحســين 

وتنمية مهاراتهم.
وفــي المجتمــع البحريني نرى شــريحة كبيرة 
من اآلباء من لديهم فرد في األسرة من ذوي 
صعوبــات التعلــم يبدون الكثير مــن االهتمام، 
ويتحلــون بالصبر في ســبيل تنميــة مهاراتهم 
حيــاة  علــى  ينعكــس  لمــا  ذواتهــم  وتقديــر 

أبنائهم.

حوار: إيمان محمد الماجد 
طالبة إعالم بجامعة البحرين

صعوبات التعلم حلم فحقيقة في عيون عقيلة الحايكي
والمتابعــة بالصبــر  المبكــر  االكتشــاف  عمليــة  فــي  ومهــم  كبيــر  دور  للوالديــن 
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رحالت جوية خالية من المواد البالستيكية
البالستيك  بكميات  األخــيــرة  األشــهــر  خــالل  الــعــالــم  اهــتــمــام  ازداد 
البالستيك  المنتشرة في المحيطات، ولكن ماذا عن كميات  الهائلة 

الموجودة في السماء؟
في كشف مثير، اقرت شركة طيران االتحاد اإلماراتية باستخدام 
نحو 27 مليون فنجان قهوة بالستيكي يستخدم لمرة واحدة، كل 

عام.
وكان هذا الكشف كافيا لتشجيع الشركة على فعل شيئا للحد من 
تقوم  رئيسة  طــيــران  شركة  أول  أصبحت  أبــريــل،   22 وفــي  ذلــك، 
برحلة لمسافات طويلة من دون استخدام أي مواد بالستيكية ذات 

االستخدام لمرة واحدة.
ولتحقيق هذه النتيجة، والتي تتزامن مع االحتفال باليوم العالمي 
لألرض، احتاجت الشركة إلى استبدال ما ال يقل عن 95 مادة من 
المواد البالستيكية المختلفة التي تستخدم لمرة واحدة على متن 

رحالتها.
قهوة  أكـــواب  الــشــركــة  استخدمتها  الــتــي  الــبــدائــل  بين  مــن  ــان  وكـ
قناني  من  مصنوعة  أغطية  أو  لألكل،  قابلة  رقائق  من  مصنوعة 
بدائل  على  الحصول  تعذر  حالة  وفــي  تدويرها.  معاد  بالستيكية 
مناسبة، كانت تستغني عن استخدام بعض هذه األدوات المصنوعة 
من البالستيك. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة توني دوغالس 
أن هناك قلقا متزايدا على مستوى العالم من اإلفراط في استخدام 

المواد البالستيكية، والتي قد تستغرق آالف السنين لتتحلل.

مليون   27 عن  رحالتنا  في  االستغناء  يمكننا  أنه  “اكتشفنا  وقــال: 
غطاء كوب بالستيكي يستخدم مرة واحدة سنويا، وبصفتنا شركة 
األمــر،  هــذا  في  التصرف  مسؤولية  عاتقنا  على  تقع  رائــدة  طيران 
أقل  بدائل  يقدمون  موردين  مع  والعمل  الصناعة  معايير  لتحدي 

تأثيرا” على البيئة.
السؤال اآلن هل نتطلع في المستقبل فعال إلى رحالت جوية خالية 
الحيل  من  واحــدة  هــذه  أن  أم  بالستيكة؟  مــواد  أي  استخدام  من 

الدعائية؟
“اإلنــدبــنــدنــت”  ــرحــالت فــي صحيفة  السفر وال قــال مــحــرر شـــؤون 
البريطانية سايمون كالدر إن “أي شيء يقلل من تأثير السفر الجوي 
على كوكبنا يجب الترحيب به، وشركة طيران االتحاد تقوم بخطوة 

جريئة في االتجاه الصحيح”.

قال باحثون إن هناك معتقدات منتشرة 
نصائح  تتضمن  النوم  عن  كبير  بشكل 
عن عدد ساعات النوم الكافية وما هو 
النوم الجيد وكيفية الوصول إليه، لكن 
خاطئة  المعتقدات  هــذه  تكون  عندما 

فقد يكون ضررها أكبر من نفعها.
”خــرافــات“  أكثر  الــدراســة  فريق  وجمع 
النوم شيوعا وطلبوا من خبراء في علم 
النوم ترتيبها على أساس عدم صحتها 
اتباعها ضارا  يكون  قد  مــدى  أي  وإلــى 

بالصحة.
وقال الخبراء في الدراسة، التي نشرت 
في دورية صحة النوم، إن أسوأ خرافة 
أي  فــي  ”النعاس  أن  هــي  بمدته  تتعلق 
مــكــان وزمـــــان دلــيــل عــلــى نــظــام نــوم 

صحي“.

ودحضوا خرافة تفضيل النوم في  «
غرفة دافئة وأوصوا بأن تتراوح 
درجة الحرارة بين 18 و21 درجة 

مئوية.

المعتقدات 
الخاطئة عن النوم 

قد تضر الصحة
قالت السلطات، أمس الخميس، إن رياحا عاتية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا 
في الساعة ضربت جزر القمر في شرق القارة اإلفريقية خالل الليل مما أسفر عن 
مقتل 3 أشخاص فيما يتجه اإلعصار كينيث صوب موزامبيق التي لم تتعاف بعد 

من فيضانات مدمرة.
وقال سكان إن الرياح العاتية التي اجتاحت جزر القمر تسببت في انقطاع واسع 
الكبرى  القمر  الرئيسية وهي جزيرة  الجزيرة  الكهربي في شمال  التيار  النطاق في 

وفي العاصمة موروني إضافة لجزيرة انجوان.
وبحلول بعد ظهر أمس كان اإلعصار في طريقه صوب موزامبيق بعد ما يزيد قليال 
عن شهر من اجتياح اإلعصار إيداي لوسط البالد مما تسبب في دمار واسع النطاق 

ومقتل أكثر من ألف شخص في دول المنطقة.

قالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي أال يقضي األطفال الصغار أكثر من ساعة 
يوميا في مشاهدة التلفزيون أو الفيديوهات أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر، كما ينبغي 

أال يتعرض من هم دون العام الواحد ألي شاشات إلكترونية.
وفي معرض إصدار أول توجيهات لها من هذا القبيل على اإلطالق، قالت المنظمة 
التابعة لألمم المتحدة، أول أمس، إنه ينبغي أيضا لألطفال دون سن الخامسة أن 
اكتساب  على  لمساعدتهم  النوم  من  كاف  بقسط  وينعموا  بدنية  أنشطة  يمارسوا 
عادات حميدة مدى الحياة ومنع البدانة وأمراض أخرى في مراحل الحقة من العمر.

في  اإلفـــراط  هو  منه  نحذر  ”مــا  بــول  فيونا  الدولية  المنظمة  لــدى  الخبيرة  وقالت 
استخدام األطفال الصغار لتلك الشاشات اإللكترونية“.

“كينيث” يضرب جزر القمر ويتجه نحو موزامبيق

تحذير من استخدام الصغار الشاشات اإللكترونية

حصاد زهور التوليب في مدينة نيوس بوالية شمال الراين - وستفاليا األلمانية )إي بي أيه(

ُتعرف الكالب بصفة الوفاء - لكن في الكويت، جاء ذكرها اليوم مقترنًا بالفساد 
والخيانة. فبعد حادثة مستغربة، نشرت صحيفة محلية كويتية تقريرًا بعنوان 

“كالب الجمارك فاسدة.. ال تشم المخدرات والمتفجرات”.
مناسبة  الخبر  الكويت من  االجتماعي في  التواصل  واتخذ مستخدمو وسائل 
للحديث عن الفساد في بالدهم، حيث عبر البعض عن شعوِر بالمرارة “الستفحال 
الفساد” بالبالد. اعتبر البعض أنه أصبح “ُمعديًا”، فكتبت مغردة كويتية: “حتى 
الكالب صارت )فاسده(؟ حتى الكالب وصلوها؟؟ فسادنا من كثره. صار معدي.” 
وأوضحت إدارة الجمارك في الكويت أن لديها 110 كالب بينها 70 كلبًا معتمدًا 

أما البقية فلم يتم اعتمادها الفتقارها للتدريب الالزم.
وعــلــى مــا يــبــدو أن هــذه الــكــالب تــحــديــدًا هــي الــتــي أخفقت فــي الكشف عن 
استخدام  على  الكالب  تدريب  إن  المجال  هذا  في  خبراء  ويقول  المخدرات. 
هذا  على  يقتصر  أن  يجب  المخدرات  من  معين  نوع  عن  للكشف  الشم  حاسة 

النوع إذ ال يمكن للكلب أن يستخدم حاسته في الكشف عن أنواع أخرى.

هل كالب الجمارك 
الكويتية “فاسدة”؟

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طائفية غبية

ــاأليــــدي في  ــ ــراك ب ــعــ ــ ــر ال حــــاز خــب
عــمــومــيــة “الــغــرفــة” أعــلــى معدل 
تــفــاعــل عــلــى إنــســتــغــرام “الــبــالد” 
ــعـــون عــن  ــابـ ــتـ ــمـ ــر الـ ــ ــب أمـــــــس. وعــ
اســتــيــائــهــم الـــشـــديـــد مــــن تــلــفــظ 
طائفية  بعبارات  قانوني  مستشار 
ــارة  ــــت ســ ــال ــاء الـــشـــجـــار. وقــ ــ ــن ــ أث
المرخي “من 8 سنوات عشنا أيام 
سودة بسبب هذي الطائفية الغبية 
هللا  حسبنا   .. حالوتنا  ويــش  كنا 

ونعم الوكيل”.

ناروهيتو  الياباني  العهد  ولي  تمثل حياة 
وزوجـــتـــه مــاســاكــو الــعــديــد مــن األشــيــاء 
لـــزوجـــيـــن من  ــرة  مــ تـــحـــدث ألول  الـــتـــي 
العائلة اإلمبراطورية، فهما حاصالن على 
شـــهـــادات جــامــعــيــة وعـــاشـــا ســـنـــوات في 
كــان يغسل  نــاروهــيــتــو  أن  الــخــارج حتى 

خاللها مالبسه بنفسه.
إمبراطور  يصبحا  ألن  استعدادهما  ومــع 
وإمبراطورة اليابان تتزايد اآلمال في أن 
العالم  على  انفتاحا  أكثر  المنصب  يجعال 
المواطن  بحياة  ارتباطا  وأوثق  الخارجي 

الياباني العادي.
الخطوة  أكيهيتو في  اإلمبراطور  وتنحى 
200 عام مما  األولــى من نوعها منذ نحو 

أثار نقاشا بشأن دوره.

ويعتزم ناروهيتو )59 عاما( االضطالع  «
بمسؤوليات والديه لكنه يقول كذلك 

إن اإلمبراطورية تحتاج للتكيف. 
ويقول المراقبون إن ذلك قد يعني 

المصارحة واالنفتاح على الناس 
واالستفادة من قيم العائلة كجزء من 

الهوية اليابانية.

تمكن باحثون في ألمانيا من جعل أعضاء 
تقنية  باستخدام  شفافة  اإلنــســان  جسم 
جديدة قد تمهد الطريق إلى طبع أجزاء 
الكلى من  ثالثية األبعاد من الجسم مثل 

أجل عمليات زرع األعضاء.
لودفيج  بجامعة  الــعــلــمــاء  فــريــق  وطـــور 
علي  بقيادة  ميونيخ  في  ماكسيميليانس 
أرتـــــورك تــقــنــيــة تــســتــخــدم مــذيــبــا لجعل 

أعضاء مثل المخ والكلى شفافة.
في  بالليزر  العضو  مسح  يجري  ذلك  بعد 
تفاصيله  برصد  للباحثين  يسمح  مجهر 
بالكامل بما في ذلك األوعية الدموية وكل 

خلية يحتويها موضع بعينه.

وباستخدام هذا المسح، يطبع  «
الباحثون هيكال خارجيا للعضو، ثم 

يضعون خاليا جذعية في آلة 
الطبع ثالثي األبعاد تكون بمنزلة 

”الحبر“ ثم ُتحقن في المكان 
الصحيح وتصنع عضوا قادرا على 

أداء وظائفه.

إمبراطورية أكثر 
انفتاحا على العالم

تقنية ألمانية 
تجعل أعضاء 

الجسم شفافة
لفيلم  الجديدة  والمعالجة  خارقين  أبطال  أفــالم  سلسلة  من  األخير  الفصل  يحطم  قد 
أن  المتوقع  الصيف  أفــالم  موسم  خالل  التذاكر  شباك  في  القياسية  األرقــام  كالسيكي 

تهيمن عليه شركة والت ديزني.
بدأ موسم األفالم الكبرى يوم األربعاء بعرض فيلم ”المنتقمون: لعبة النهاية“ )أفينجرز: 
إند جيم( من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لديزني. ويقول خبراء في الصناعة إن 
من المرجح أن يسجل الفيلم أكبر افتتاح لفيلم خالل عطلة نهاية األسبوع على اإلطالق 
في الواليات المتحدة وكندا. ثم في يوليو، تسعى المعالجة الجديدة لفيلم ديزني الشهير 
”األسد الملك“ )ذا ليون كينج( إلى اإلطاحة بفيلم أفاتار من على عرش أكثر األفالم تحقيقا 

لإليرادات على اإلطالق في تاريخ هوليوود، حسبما أفاد محللون ألداء شباك التذاكر.

األبطال الخارقون يحققون أرقاما قياسية لديزني

الممثلة األميركية سارة ميشيل جيالر لدى حضورها مهرجان “وي داي” 
الخيري السنوي، الذي أقيم في مدينة إنغليووود بوالية كاليفورنيا 

األميركية أمس )أ ف ب( أبطال فيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” )أفينجرز: إند جيم( )ورئيس استوديوهات مارفل كيفن 
فيج في لوس انجليس يوم 23 أبريل )رويترز(
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الجمعة
26 أبريل 2019 

21 شعبان 1440

“االتحاد” استخدمت نحو 27 مليون فنجان قهوة بالستيكي 
لالستعمال مرة واحدة سنويا
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